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«2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου»
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης έχοντας υπόψη του ότι το 2010 συμπληρώνονται 

εβδομήντα (70) χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Πα-

παντωνίου (1940-2010) αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακηρύξει το έτος αυτό ως «Έτος 

Ζαχαρία Παπαντωνίου». 

Με την ευκαιρία αυτή, αποφασίστηκε όπως κατασκευασθεί και τοποθετηθεί η προτομή 

του στη γενέτειρά του, το Καρπενήσι, παράλληλα δε να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία 

με άλλους φορείς (Νομαρχιακή Αυτ/ση, ΤΕΔΚ, Δήμο Καρπενησίου κ.λπ.) και άλλες σχετικές 

εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αγρίνιο, Πάτρα, Γρανίτσα κ.ά. 

Ήδη η κατασκευή της προτομής του Ζαχα-

ρία Παπαντωνίου βρίσκεται στο τελικό της 

στάδιο. Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετική 

πρόταση του έγκριτου συμπατριώτη μας κ. Ν. 

Ζωρογιαννίδη, επίτιμου Γενικού Δ/ντή του 

Υπουργείου Πολιτισμού, με έγγραφό μας ζη-

τήθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη, όπως μας 

επιτραπεί η λήψη γύψινου εκμαγείου της εκεί 

υπάρχουσας προτομής του Ζαχαρία Παπα-

ντωνίου, έργου του μεγάλου Έλληνα γλύπτη 

Δημητριάδη. Το αίτημά μας εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ. της Εθνικής Πινακοθήκης και ήδη η προ-

τομή αυτή βρίσκεται προς χύτευση, υπό την επί-

βλεψη του γνωστού γλύπτη κ. Θ. Παπαγιάννη. 

Η τοποθέτησή της θα γίνει στο Καρπενήσι, σε 

συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου. 

Τέλος, αρχές Φεβρουαρίου του 2010, θα τελεσθεί τρισάγιο στον τάφο του, στο Α΄ Κοι-

μητήριο Αθηνών, ο οποίος σύντομα θα ευπρεπιστεί και θα ανακαινισθεί με πρωτοβουλία 

της Πανευρυτανικής Ένωσης, λόγω των πολλών φθορών που έχει υποστεί. Συγκεκριμένα, 

έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με την 

αρχιτεκτονική μελέτη του ευπρεπισμού και της ανάδειξής του. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε 

δωρεάν «στη μνήμη του μεγάλου τέκνου της Ευρυτανικής γης Ζαχαρία Παπαντωνίου» από τον 

εξαίρετο συμπατριώτη μας πολιτικό μηχανικό κ. Γιάννη Μάγκα, η εκτέλεση δε των εργα-

σιών θα γίνει από τους, επίσης, εξαίρετους συμπατριώτες μας μαρμαροτεχνίτες Α/φούς 

Παναγιώτη και Λάμπρο Δ. Πανάγο. 

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη ο υπάρχων τάφος στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών θα 

ανακαινισθεί πλήρως, προβλέπεται δε εκτός των άλλων να τοποθετηθεί αριστερά του σταυ-
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ρού η προτομή του, στο φυσικό μέγεθος, ακριβές αντίγραφο της υπάρχουσας στην Εθνική 
Πινακοθήκη (έργο του γλύπτη Δημητριάδη) και δεξιά του ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο θα 
αναγράφεται στη μία σελίδα ο αγαπημένος του στίχος «Ψηλά που με νανούριζες καημένο 
Καρπενήσι!» και στην άλλη στίχος από την «Προσευχή του ταπεινού». 

Ο Τάφος του Ζαχαρία Παπαντωνίου όπως είναι σήμερα (Δεκ. 2009) στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών



5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(1921-2009)

Οι σελίδες της Ιστορίας κάθε τόπου γράφονται από ανθρώπους που γεννήθηκαν και 
έζησαν σ’ αυτόν, οραματίστηκαν γι’ αυτόν – εφικτά και ανέφικτα - αγωνίστηκαν , τράβηξαν 
μπροστά πρωτοπόροι, δημιούργησαν και έδωσαν το στίγμα τους στο παρόν και στο μέλλον 
του. Ένας από αυτούς και ο Παναγιώτης Κ. Κωστοπαναγιώτης, ο Πρόεδρός μας, που 
από τις 7 Νοεμβρίου 2009 αναπαύεται στο αγαπημένο του Καρπενήσι. 

Έφυγε για πάντα από κοντά μας στις αρχές Νοεμβρίου 2009, στην Αθήνα και κηδεύτηκε 
στο Κοιμητήριο του Καρπενησίου το Σάββατο, 07-11-2009. Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στον Ιερό Ναό της Παναγίας Καρπενησίου χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. Νικο-
λάου. Τον αποχαιρέτησαν εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης ο Πρόεδρος κ. Κώστας 
Παπαδόπουλος, η κ. Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου - Τσιάμη, αντιπρόσωπος της Πα-
νευρυτανικής στη Λαμία, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. κ. Ιωάννης Ζούμπος και ο κ. Βασίλειος 
Τριχιάς, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». Το συντονι-
σμό είχε αναλάβει ο Γραμματέας της Ένωσής μας κ. Αθανάσιος Σταμάτης. Παρόντες ήταν 
ακόμα από την Πανευρυτανική Ένωση ο Ταμίας κ. Βασίλειος Σιορόκος, ο αντιπρόσωπός 
μας στο Καρπενήσι κ. Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης και η αντιπρόσωπός μας στη 
Λαμία κ. Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη. Σημειώνεται ότι διαβάστηκαν και 
σχετικά ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομνίστας και του Συλλόγου «ΚΑΛΙΑΚΟΥ-
ΔΑ». 
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Στη συνέχεια παρατίθεται ο «αποχαιρετιστήριος λόγος» του κ. Κ. Παπαδοπούλου κα-
θώς και ένα μικρό αλλά περιεκτικότατο άρθρο του κ. Μιχάλη Σταφυλά.

«Με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε τις στιγμές αυτές έναν σπουδαίο 
συμπατριώτη μας, έναν αξιόλογο Ευρυτάνα, τον Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη, ο οποίος 
επί μισό και πλέον αιώνα πρόσφερε με τις άπειρες δημιουργικές δραστηριότητές του ανεκτί-
μητες υπηρεσίες στον τόπο μας. Χαρακτηριστικά του γνωρίσματα: τιμιότητα, ανιδιοτέλεια, 
ευπρέπεια, πραότητα, αμνησικακία, ειλικρίνεια, αγωνιστικότητα.

Ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης, ο Πρόεδρός μας, γεννήθηκε στο Καρπενήσι το 
1921 και ήταν γιος της υπερπολύτεκνης οικογένειας του Κωνσταντίνου και της Αντιγό-
νης Κωστοπαναγιώτη (12 αγόρια και μία κόρη, επέζησαν μόνον τρία…)

Ο πατέρας του, Κων/νος Κωστοπαναγιώτης είχε πλουσιότατη επιχειρηματική, κοι-
νωνική και φιλανθρωπική δράση στο Καρπενήσι. Το 1923 ίδρυσε στο Καρπενήσι το Υπο-
κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, διατέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος της τότε 
Κοινότητας Καρπενησίου, μέλος της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Καρπενησίου και 
υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες για την ανέγερση του διδακτηρίου του. Τέλος, επί 30 
χρόνια υπηρέτησε ως εκκλησιαστικός επίτροπος στον Ιερό Ναό της Παναγίας και συνέβαλε 
σημαντικά για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού της Αγίας Παρασκευής Καρπενησίου. 

Ο αδελφός του Βασίλειος, γιατρός, εξαίρετος επιστήμονας, εγκαταστάθηκε στη Γερ-
μανία όπου ίδρυσε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων. Κι αυτός 
δεν ξέχασε την γενέτειρά του. Επανειλημμένα βοήθησε με φάρμακα το Νοσοκομείο και 
ενίσχυσε κατ’ επανάληψη την ενορία της Παναγίας. 

Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατράφηκε και μεγάλωσε ο αείμνηστος 
Πρόεδρος, του επέτρεψε να περατώσει τις γυμνασιακές σπουδές του και να εγγραφεί στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, φθάνοντας μέχρι το 4ο έτος, οπότε διέκοψε 
τις σπουδές του λόγω των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Το 1940 προσλήφθηκε στην 
Εθνική Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση κατά 
των κατακτητών, η οποία και του αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά 
τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας τιμήθηκε με διάφορες εύφημες μνείες ως και με 
τον Πολεμικό Σταυρό γ΄ τάξεως. 

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων επανήλθε στην Εθνική Τρά-
πεζα – Υποκατάστημα Καρπενησίου και το 1953 παντρεύτηκε την καθηγήτριά μας την Κυρία 
Αφροδίτη με την οποία δημιούργησαν μία αξιοθαύμαστη οικογένεια. Τα παιδιά τους, η 
Αντιγόνη, ο Κώστας και ο Χρήστος σταδιοδρόμησαν επαγγελματικά και έχουν σήμερα 
καταξιωμένες στην κοινωνία οικογένειες. 

Ο αείμνηστος Παναγιώτης ως Δ/ντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Καρ-
πενησίου άφησε εποχή με τις αυθόρμητες και πρωτόγνωρες ανθρώπινες εξυπηρετήσεις του 
τη δύσκολη και σκληρή εκείνη εποχή. Οι διαπροσωπικές σχέσεις του με του εμπόρους και 
βιοτέχνες του Καρπενησίου και των χωριών του νομού μας ήταν άριστες. Και την εποχή 
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αυτή άρχισε το στήσιμο της γέφυρας ανάμεσα στους ξενιτεμένους αδελφούς μας και στη 
γενέτειρα Ευρυτανία. Η τεράστια επιρροή σ’ αυτούς είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση 
καταθέσεων σε σημαντικό ύψος και για το λόγο αυτόν η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας τον 
τοποθέτησε στην Υποδιεύθυνση του Απόδημου Ελληνισμού. 

Το 1970, λόγω προαγωγής μετατέθηκε στην Αθήνα, όπου συνέχισε να είναι ο συνδετι-
κός κρίκος με τον ευρύτερο Απόδημο Ελληνισμό. Τα περισσότερα σωματεία των Απόδημων 
Ελλήνων τον ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους στη Ελλάδα, αναγνωρίζοντας έτσι το έργο του. 
Ανάμεσά τους και πρώτο το «ΒΕΛΟΥΧΙ», η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής, που ήταν και ο μό-
νιμος αντιπρόσωπος για 35 ολόκληρα χρόνια, ήτοι από 1961, οπότε έγινε και ο επίσημος 
ορισμός του, μέχρι το 1996.

Το 1978 αναλαμβάνει την Προεδρία της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης ως αντάξι-
ος διάδοχος των Ανδρέα Πουρνάρα, Γ. Χρυσικού, Δ. Αγραφιώτη και Γ. Τσιτσάρα. 
Τη γέφυρα που έστησε με τους απόδημους αδελφούς μας τη στέριωσε περισσότερο και της 
έδωσε το χαρακτήρα μιας βαθύτατης εγκαρδιότητας.

Ο απολογισμός του έργου του στην Πανευρυτανική Ένωση, την οποία υπηρέτησε επί 
30, σχεδόν, χρόνια με απαράμιλλο δημιουργικό πάθος και μεράκι είναι τεράστιος. Ενδει-
κτικά αναφέρομαι στις Υποτροφίες των Ευρυτάνων Φοιτητών, στα Συνέδρια των Αποδή-
μων μας, στην Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κορμό αυτόν των Καλών Σαμαρειτών, 
των Γιατρών μας, στο Σπίτι Γερόντων (Γηροκομείο), όπως έλεγε το Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ευρυτανίας, στην εκδοτική ανθοφορία ευρυτανικών βιβλίων, στο πλήθος των 
εκδηλώσεων τιμής και μνήμης επιφανών συμπατριωτών μας, όπως των Πάνου Βασιλεί-
ου, Γιάννη Βράχα, Γεωργίου Κρικέλη, Δώρη Άνθη, Θόδωρου Σκουρλή, Δημήτρη 
Πουρνάρα, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Γεωργίου Καφαντάρη κ.λπ.

Η αγορά των ιδιόκτητων γραφείων της Ένωσής μας, το σπίτι του Ευρυτάνα, όπως έλεγε, 
είναι αποκλειστικά και μόνο δικό του επίτευγμα.

Το οφειλόμενο χρέος μας, μεταξύ των άλλων, περιλήφθηκε εν μέρει στο βιβλίο μου 
«Παναγιώτης Κ. Κωστοπαναγιώτης, Μια ζωή προσφοράς και δράσης για το καλό του τό-
που μας», (Αθήνα, 2005), οι σελίδες του οποίου πιστεύω, πως είναι σελίδες της νεότερης 
ευρυτανικής ιστορίας, που δεν μπορούν να χαθούν με τη ροή του χρόνου. 

Αγαπημένε μας Πρόεδρε, 
Δάσκαλέ μας σε δράσεις ευποιίας, το έργο σου είναι αξιοθαύμαστο και αξιομίμητο και 

σίγουρα θα συνεχίζεις να μας οδηγείς στο δρόμο της Αρετής και της Προσφοράς. 
Αρωγός και συμπαραστάτης σου σε όλα υπήρξε η άξια και αγαπημένη σύζυγός σου, η 

σεβαστή μας Καθηγήτρια, η Κυρία μας, η Κυρία Αφροδίτη, στην οποία ευχόμαστε, όπως 
και σε όλη την οικογένειά σου, δύναμη και καρτερικότητα.

Η μνήμη σου θα είναι ζωντανή πάντα και αιώνια! 
Καλό σου ταξίδι, Πρόεδρε! 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ

Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Έφυγε και ο Πάνος. Ο Πάνος της Ευρυτανίας που τη ζωή του την είχε αφιερώσει στον 

τόπο του. Είχε ένα είδος εξάρτησης. Νύχτα-μέρα να σκέπτεται τι πρέπει να κάμει για να προ-

βληθεί περισσότερο ο τόπος μας, να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να 

φέρει σε επαφή ευρυτάνες που δεν γνωρίζονταν για να γίνουν όλοι μια γροθιά προκειμένου 

να κάνουν κάτι για την Ευρυτανία. Μην κοιτάτε τώρα. Τότε που ο Πάνος ξεκίνησε τον αγώ-

να του η Ευρυτανία ήταν ξεχασμένη από θεούς και ανθρώπους. Ο καταραμένος Εμφύλιος 

είχε αναποδογυρίσει τα πάντα και το «Ειρήνη υμίν» ήταν στα χείλη όλων όσων ήθελαν το 

λαό μας μονιασμένο. Το πρωταρχικό μέλημα όλων όσων συμμετείχαν στην Πανευρυτανική 

ήταν να χτυπηθούν οι διαχωρισμοί. Ο Πάνος ήταν ο περισσότερο συνεκτικός κρίκος. Ιδε-

ολογία του η αγάπη.

Μεγάλη προσφορά η επαφή με τους ευρυτάνες της Αμερικής. Η γνωριμία με όσους συ-

μπατριώτες ήταν διασκορπισμένοι σε πολλές Πολιτείες. Το «Βελούχι» της Αμερικής δέθηκε 

με το Βελούχι της Ευρυτανίας. Ως διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των ξενι-

τεμένων μας ενίσχυε τις εκδηλώσεις, βοηθούσε τα Συνέδρια, που γίνονταν εδώ ή αλλού. 

Έκανε ό,τι χρειαζόταν για το καλλίτερο... Οι ομάδες γιατρών που πήγαιναν στην Ευρυτανία 

για εξετάσεις όσων είχαν ανάγκη είχαν τον Πάνο μαζί με άλλους του Συμβουλίου της Πα-

νευρυτανικής. Αυτός όμως ήταν ο συντονιστής.

Είναι γεγονός πως οι αξιόλογοι συνεργάτες του τον εμπιστεύονταν τόσο που οποιαδή-

ποτε εισήγησή του την αποδέχονταν χωρίς όρους.

Σε μια εκδήλωση που θα αναφερθούν οι επιμέρους προσφορές του στην Ευρυτανία, 

μπορεί να δοθεί το εύρος της προσφοράς του, Τώρα με το μικρό αυτό αφιέρωμα, τιμούμε 
τη Μνήμη του, που θα μείνει σαν παράδειγμα για όλους μα, προπαντός, για τη Νέα Γενιά 
που θα κληθεί να συνεχίσει την ωραία ευρυτανική πορεία.
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
Αυτές τις μέρες, είπα να γυρίσω λίγο στο παρελθόν και από τη θά-

λασσα των χαρτιών να βγάλω κάποιες...ειδήσεις, που έχουν τοπικό 
ενδιαφέρον. Να συνδέσω τη ζωή με το πνεύμα. Μερικά είναι άγνω-
στα καταχωνιασμένα από καιρό και, δεν ξέρω πως μου φάνηκε, σαν 
να ζητάγανε να βγουν στο φως. Μαζί μ’ αυτά και κάποια πρόσφατα 

που θα γίνουν αργότερα κι αυτά παρελθόν και αντικείμενα αναζήτησης.

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στην εφημερίδα «Αστυ», 7 Ιουλίου 1907, διαβάζω «Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου είναι 

ο πρώτος που παρουσίασε τον Λέανδρο Παλαμά (γιο του Κωστή Παλαμά) όταν έβγαλε 
το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα πρώτα τραγούδια». Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος που 
έβαλε ο ευρυτάνας κριτικός «Ο μικρός Παλαμάς».

Στο ετήσιο «Σιδηροδρομικόν Ημερολόγιον» του 1930 δημοσιεύεται ένα ανέκδοτο ποίημα 
του Ζ. Παπαντωνίου με τον τίτλο «Τα τραίνα». Γράφτηκε κατά παράκληση του ενός των 
δύο Διευθυντών του «Ημερολογίου» Γ. Σαμαροπούλου. Όταν του το ζήτησε ο Παπαντω-
νίου γελώντας του είπε «Θα γίνει το χατίρι σου γιατί το επώνυμό σου μου θυμίζει... την 
πατρίδα μου» 

«ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»
Στους τοίχους της αποθήκης της Εθνικής Πινακοθήκης είναι κρε-

μασμένο πορτραίτο του Ζαχαρία Παπαντωνίου φιλοτεχνημένο από 
τον διεθνούς φήμης Έλληνα ζωγράφο Κώστα Παρθένη. Στο δεξιό 
κάτω μέρος διαβάζουμε: «Στη σεβαστή μητέρα του αγαπητού μου Ζα-
χαρία Παπαντωνίου – Κ. Παρθένης».

Ο ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
Ο Ανδρέας Πουρνάρας, που το 1920 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Ανατολή» 

προσέλαβε ως συντάκτη τον Κωστή Παλαμά, που ήταν ο μόνος μεταξύ των συντακτών της 
εφημερίδας που έγραφε στη Δημοτική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
Από καιρό ήθελα να ολοκληρώσω ένα βιβλίο για τον Δημήτρη Πουρνάρα -το δά-

σκαλο των περισσότερων επώνυμων δημοσιογράφων. Αλλά ο Πουρνάρας είχε και κάτι 
ξεχωριστό. Είχε προηγηθεί όλων όσων αργότερα διατύπωσαν κοινωνιολογικές απόψεις 
και θεωρίες τις οποίες ενστερνίστηκαν από δικά του δημοσιεύματα. Ήταν ένας ανιδιοτελής 
αγωνιστής και αληθινά χαλκέντερος συγγραφέας. Θα παρακαλέσω όσους έχουν κάτι σχε-
τικό με τη ζωή και το έργο του να το στείλουν σ’ εμένα ή στην «Πανευρυτανική». 
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Ο ΠΡΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
Στο περιοδικό «Νέα Εστία» του 1930 (σελ. 557) διαβάζουμε πως το βιβλίο του Χ. 

Αλεξίου «Ψίθυροι» προλόγισε ο εκ Φραγκίστης Δ. Παπαδόπουλος, που έγραφε με το 
ψευδώνυμο Τυμφρηστός. Στη «Νέα Εστία» 1930 (σελ.434) δημοσιεύεται παρουσίαση του 
Τυμφρηστού με τη φωτογραφία του.

Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Τυμφρηστού «Η Ωραία του Πέραν», που έγινε και 
δακρύβρεχτη ταινία, μαθαίνω πως ετοιμάζεται να το ξαναβγάλει κάποιος εκδότης. Φαίνεται 
πως τα εκ βαθέων κείμενά του είναι διαχρονικά... 

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
Μια που συζητιέται το «Μακεδονικό» βρήκα στα χαρτιά μου το με αριθ.4.2\ας 398 

\17-2-1993 έγγραφο της τότε υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας Τσουδερού, που μου 
έλεγε «κ..Μιχάλη Σταφυλά έλαβα τα κείμενα που δείχνουν τον αγώνα που κάνει στις ΗΠΑ για το 
Μακεδονικό ο Καθηγητής Παύλος Ν. Χρυσικός και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 
εκτιμώ την προσπάθειά σας για την προβολή των πατριωτικών ενεργειών που γίνονται στο εξωτερι-
κό και το ενδιαφέρον σας για την αποκατάσταση της ορθότητας της ελληνικής Ιστορίας». 

Ο Παύλος έκαμε σκοπό της ζωής του την επίλυση του Μακεδονικού και μου είχε στεί-
λει ολόκληρο δέμα με έγγραφα των ανάλογων δραστηριοτήτων του, που τα έδωσα στην 
υφυπουργό. Είκοσι χρόνια από τότε το εθνικό αυτό θέμα λιμνάζει στα ακίνητα νερά της 
μακαριότητάς μας..

ΤΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Στην «Καθημερινή» της 25 Ιανουαρίου του 1949 διαβάζω: «Ανακοινωθέν των ενόπλων 

δυνάμεων της πρωίας της 23 Ιανουαρίου». «Παρουσιασθέντες εκ της Φρουράς Καρπενησίου εις 
ημέτερα τμήματα ανέφερον ότι η φρουρά την νύκτα της 20 \21-1949 διασπάσασα τον κλοιόν 
των συμμοριτών διέφυγε κατά το πλείστον μέρος της προς διαφόρους κατευθύνσεις. Καθ’ όλην 
την ημέραν 22-1-49 κινηθείσαι ενισχύσεις διεξήγαγον αγώνα. Απώλειαι 4 νεκροί, τραυματίαι 
16 απώλειαι συμμοριτών νεκροί 42». Θυμήθηκα αυτήν τη φοβερή είδηση διαβάζοντας το 
πρόσφατο βιβλίο του Αλέξη Πάρνη που υπερασπίζεται τον Ζαχαριάδη. Απορώ πως ο 
Αλέξης έκαμε αυτό το ανοσιούργημα. Γιατί τον Ζαχαριάδη τον προσδιορίζω ως εγκλη-
ματία πολέμου που έφερε τη χώρα μας στην άκρη του γκρεμού και πήρε στο λαιμό του 
χιλιάδες ελληνόπουλα και τα από εδώ και τα από εκεί. 

Η «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»
Αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει... λέει μια παροιμία. Τί να 

πρωτοπούμε για τις δραστηριότητες. Αποκορύφωμα το δίτομο ογκώδες βιβλίο «Τα Άγρα-
φα στη διαδρομή της Ιστορίας». Πρόκειται για τα Πρακτικά του Συνεδρίου που έγινε τον 
Αύγουστο του 2008. Αν παρουσιάζουμε όλες τις δραστηριότητες έπρεπε να καλύψουμε 
όλες τις σελίδες του περιοδικού μας. Και συνεχίζει ακάθεκτη με ένα Συμβούλιο εκλεκτών 
ευρυτάνων και με έναν πρόεδρο υπερδραστήριο.



11

Ο ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
To περιοδικό «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών», που επιμελείται ο πρόε-

δρος του Κέντρου καθηγητής Κλεομένης Κουτσούκης φανερώνει το μόχθο του όχι μόνο 
για συγκέντρωση σημαντικών ιστορικών και άλλων στοιχείων για την Ευρυτανία, αλλά και 
για την καλλιτεχνική εμφάνιση του εντύπου. Ο Κλεομένης επί πολλά χρόνια προσφέρει στο 
νομό μας και όχι μόνο, σημαντικές εργασίες που αποκαλύπτουν πολλά άγνωστα στοιχεία 
του τόπου μας. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι όλα τα μελετήματα που καταχωρούνται 
θα είναι πολύτιμα για κάθε μελετητή του ευρυτανικού χώρου, σημερινό αλλά και μελλοντικό. 
Τώρα ακριβώς είναι περισσότερο αναγκαία αυτά τα στοιχεία γιατί η παγκοσμιοποίηση θα 
σαρώσει τη φυσιογνωμία του ελληνικού λαού. Αξίζει να θυμηθούμε πως ως πανεπιστημια-
κός καθηγητής είναι ο πρώτος που τόλμησε να κάμει συνέδρια για την κατασυκοφαντημένη 
ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση και για τον Άρη Βελουχιώτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
0 Πρόεδρος της Έταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων πολυεπιστήμονας Γιάννης Ζού-

μπος δεν παραλείπει να βρίσκεται σε όλες τις ιστορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
γίνονται στην περιοχή μας μεταφέροντας το χαιρετισμό της Εταιρείας ή λαβαίνοντας μέρος 
με εισηγήσεις, που κατά κοινή ομολογία έχουν το εύρος των στοιχείων και την καλλιέπεια 
της γραφής. 

Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι όλα τα ευρυτανικά πνευματικά σωματεία έχουν ικανά 
Συμβούλια και επάξιους προέδρους που τα εκπροσωπούν. 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΥΡΥΤΟΣ»
Το Ιστορικό, Λαογραφικό, Μουσειακό Κέντρο «Εύρυτος» (πρόεδρος: Γ.Κ. Οικονό-

μου, Γραμματέας: Ν. Καρλιάμπας) απόχτησε ιδιόκτητο Γραφείο στην οδό Βερανζέρου 13 
και συνεχίζει την αναζήτηση για εμπλουτισμό του Μουσείου. Όσοι μπορούν ας βοηθήσουν 
με την προσφορά κάποιων αντικειμένων που δεν τους χρειάζονται.

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο αγαπητός σε όλους μας μας ευρυτάνας Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνα π. Δα-

μασκηνός (Ζαχαράκης), διάδοχος του Μεγάλου Χριστιανού και Πατριώτη π. Γερμανού 
Δημάκου (του θρυλικού Παπα-Ανυπόμονου), με τη γλυκύτατη ευγένειά του και τις γνώ-
σεις του, είναι και ποιητής. Τύπωσε μια εντυπωσιακή ποιητική συλλογή με αριστουργηματικά 
ποιήματα που φανερώνουν πως διαθέτει ένα σημαντικό ταλέντο δημιουργίας.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ
Με τον τίτλο «Ο παραδοσιακός γάμος στην Ευρυτανία» ο γνωστός και πνευματικά δρα-

στήριος Δημήτρης Κολλημένος κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο. Τιμώντας την ευρυτανική 
παράδοση ο Δημήτρης συγκέντρωσε έναν πλούτο λαογραφικών στοιχείων γύρω από το 
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ιερό μυστήριο του γάμου. Επισημαίνω τη μεθοδικότητα της καταγραφής και τους επιτυχημέ-

νους σχολιασμούς του. Συγχαρητήρια! 

Ο ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Παρακολουθώ από χρόνια την πνευματική παρουσία του Θωμά Σταμούλη σε λαογρα-

φικά και ιστορικά θέματα. Έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι κείμενα που τα άντλησε, κυρίως, 

από τη στοματική παράδοση. Τα άκουσε, δεν τα είδε γραμμένα. Σημαντικά είναι τα πρό-

σφατα ιστορικά από τα δύσκολα χρόνια που πέρασε η πατρίδα μας, αλλά και η προσπάθεια 

να ξεκαθαρίσει τη βίβλο γενέσεως των Απεραντίων. Συνεργάτης μου και στο περιοδικό 

«Πνευματική Ζωή» ενθουσίασε πολλούς αναγνώστες του για το απλό, ζωντανό και χωρίς 

επιτηδεύσεις ύφος των κειμένων του.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Είναι σήμερα πολλοί και σημανηκοί πνευματικοί άνθρωποι στην Ευρυτανία που προ-

βάλλουν τον τόπο μας και αναζητούν τα όσα άγνωστα ως τώρα στοιχεία, για να λάμψει 

περισσότερο το πολιτιστικό και ιστορικό πρόσωπο της περιοχής μας. Θαυμάζω τον Ανάρ-

γυρο -Γιάννη Μαυρομύτη, τον ακάματο ερευνητή που φώτισε πολλά σκοτεινά σημεία 

της πολύχρονης ιστορικής πορείας των Ευρυτάνων. Επίσης τη Μαρία Παναγιωτοπούλου 

προϊσταμένη των ΓΑΚ Ευρυτανίας που ... κατατρόπωσε τη γραφειοκρατία και έκαμε μια 

Υπηρεσία - πρότυπο με τις τόσες παρουσιάσεις ευρυτανικών θεμάτων. Είναι και πολλοί 

άλλοι που τους θα αναζητήσω για να τα πούμε σε επόμενο τεύχος.

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
Η Πανευρυτανική Ένωση και η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων παρουσίασαν το λεύ-

κωμα του ζωγράφου μας Θανάση Μπακογιώργου (Έκδοση Ιανού). Ο Θανάσης τιμάει 

την Ευρυτανία με το σημαντικότατο έργο του που, υπεύθυνοι κριτικοί Τέχνης, τον τοποθε-

τούν ανάμεσα στους μεγάλους ζωγράφους της εποχής μας. Ελπίζουμε πως η Νομαρχία, οι 

Δήμοι μας και οι φιλότεχνοι του τόπου μας θα κοσμήσουν τις αίθουσές τους με έργα του. 

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ
«Φλουρί Κωνσταντινάτο» είναι ο τίτλος βιβλίου της συμπατριώτισσάς μας λογοτέχνι-

δας Μαρίας Καρδαρά. Πολλές φορές, λαογραφικά, ακούγεται ο προσδιορισμός Φλουρί 

Κωνσταντινάτο, για κάτι υπέροχο και σημαντικό. Σωστός, λοιπόν, και ο τίτλος που συμπο-

ρεύεται με την ποιότητα του βιβλίου της. Η Ευρυτανία, με τα ταλαντούχα παιδιά της, προ-

βάλλεται και αυξάνεται το πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό της. Η Μαρία Καρδαρά 

με την τελειότητα της γραφής και τα ευρύτατα μηνύματά της, καταξιώθηκε στο χώρο των 

Γραμμάτων. Οι ευχές μας, για πάντα ψηλότερα, τη συνοδεύουν.
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ '40
Γράφει ο Γεώργιος Σπ. Σιορόκος*

Όταν κηρύχθηκε ο Πόλεμος του 1940 υπηρετούσα τη θητεία μου στο Μεσολόγγι, 
στο 39ο Σύνταγμα Ευζώνων, 1ος Λόχος, β΄Διμοιρία. 

Το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων με Διοικητή το Συνταγματάρχη Τζουμέρκα, πήρε εντολή 
να κινηθεί αμέσως προς το Μέτωπο. Ξεκινήσαμε με μουλάρια και άλογα, με άθλιες και-
ρικές συνθήκες, βαρύ χειμώνα, πλημμύρες, χιόνια και φθάσαμε στα Γιάννενα. Προχω-
ρούσαμε τις νύχτες και τις μέρες κρυβόμασταν. Είχαμε έλλειψη σε άρβυλα λόγω φθο-
ράς και χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασης (τα δέναμε με σύρμα αφού είχαν λιώσει). 
Η ψείρα άρχισε νωρίς να μας κυριεύει. Από τα ζώα άρχισαν να φεύγουν τα πέταλα. 
Φθάσαμε στο Μέτωπο και προσκολληθήκαμε στο Μεταγωγικό Σώμα, 3ο Τάγμα, 1ος Λό-
χος σε ένα χωριό που λεγόταν Δυρμάδες. Βγήκαμε από τις σκηνές για να πάρουμε τσάι 
και κουραμάνα και εκείνη τη στιγμή οι Ιταλοί άρχισαν να μας βομβαρδίζουν. Τρέξαμε να 
βρούμε μέρος απυρόβλητο, όπως βράχια και σπηλιές για να κρυφτούμε. Χαθήκανε εκεί 
πολλοί στρατιώτες και ζώα. Ήμουν με τους συμπατριώτες μου Σεραφείμ Τσούτσουρα 
από Αγαλιανό και Ευάγγελο Τσίκνα από Καταβόθρα και προχωρούσαμε προς τη θέση 
Κάριανη. Εκεί έμαθα ότι οι κοντοχωριανοί μου Γιώργος Πεζούλας και Νικόλαος Πα-
παϊωάννου από τα Αλέστια σκοτώθηκαν…

Στις 8 Δεκεμβρίου ο ελληνικός στρατός κατέλαβε το Αργυρόκαστρο. Πήραμε εντολή 
να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Ξεκινήσαμε μεσάνυχτα και προχωρούσαμε με μεγά-
λες δυσκολίες. Χιόνιζε ασταμάτητα. Κατευθυνθήκαμε προς το Ύψωμα Παπακώστα από 
όπου είχαν οπισθοχωρήσει οι Ιταλοί…

Ο σκοτωμός του Τσίκνα

Τα χαράματα και ενώ πλησιάζαμε προς την κορυφή, για να μπούμε σε εγκαταλειμμένο 
Ιταλικό φυλάκιο, δεχθήκαμε τα πρώτα πυρά από Ιταλούς με όλμους. Οπισθοχωρήσαμε 
και μπήκαμε, όσοι προλάβαμε, σε απυρόβλητο μέρος. Ο Τσίκνας και ο Τσούτσουρας, 
που ήμασταν παρέα, μείνανε πίσω και μπήκανε μέσα σε λαγούμια. Όμως οι Ιταλοί τους 
είχαν επισημάνει και οι οβίδες έπεφταν βροχή. Ήταν μεσημέρι. Είχαν κοπάσει τα πυρά 
των Ιταλών και πήραμε την απόφαση να βοηθήσουμε αυτούς που ήταν στα λαγούμια, 
γιατί εκεί ήταν και τραυματισμένοι. Εγώ και άλλοι τρεις στρατιώτες, με την κάλυψη των 
υπολοίπων, επιχειρήσαμε να τους βοηθήσουμε. Ήταν πολύ επικίνδυνο να πραγματο-
ποιηθεί αυτό, όμως το αποτολμήσαμε και με χίλιες προφυλάξεις πλησιάσαμε. Οι Ιταλοί 
άρχισαν να μας κτυπούν. Πέσαμε όλοι κάτω. Ο Τσούτσουρας, ο Τσίκνας και οι άλλοι 

*  Ο κ. Γεώργιος Σ. Σιορόκος γεννήθηκε το 1918 στη Φτελιά Προυσού Ευρυτανίας και σήμερα ζει 
στην Αθήνα. 
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που ήταν στα λαγούμια έκλαιγαν. Τους δώσαμε θάρρος και άρχισε η οπισθοχώρηση 
προς ασφαλές σημείο, πίσω από κάτι βράχια, μεταφέροντας και τους τραυματίες. Μια 
οβίδα των Ιταλών πέφτει κοντά μας και ο Βαγγέλης Τσίκνας σκοτώνεται ακριβώς 
δίπλα μου (χώρισε το κεφάλι από το υπόλοιπο σώμα). 

Ήταν 18 Φλεβάρη του 1941. Εκεί δεν είχαμε άλλο θύμα εκτός από τον Τσίκνα. Το 
βράδυ βγάλαμε φυλάκιο, αλλά ήμασταν βρεγμένοι, νηστικοί, άγρυπνοι και εξαντλημέ-
νοι. Έκανε πολύ κρύο. Άρχισε να βρέχει και στη συνέχεια να χιονίζει. Δεν αντέξαμε, μας 
πήρε ο ύπνος καταγής μέσα στη βροχή και στο χιόνι. Έβαλα μια πέτρα στη μέση μου για 
να περνάει το νερό. Με το πρώτο φως είδαμε ότι κοιμόμασταν μαζί με σκοτωμένους 
συναδέλφους μας. Άλλον τον είχα μαξιλάρι και άλλον από τα πλάγια. Η χλαίνη μου ήταν 
γεμάτη αίματα. Τελικά οπισθοχώρησαν ολοκληρωτικά οι Ιταλοί και εγκατασταθήκαμε 
στο Ύψωμα Παπακώστα.

Από εκεί πήραμε εντολή να προχωρήσουμε προς το Τεπελένι, όπου μαίνονταν οι μά-
χες. Ενισχυθήκαμε με διμοιρία με επικεφαλής το λοχαγό Μπερσίμη από το Αιτωλικό. 
Εκεί ανταμωθήκαμε με το Γιώργο Σκούρα, οπλοπολυβολητή από την Κυραβγένα Αγρι-
νίου. Με τον Σκούρα είχαμε παρεξηγηθεί πριν κηρυχθεί ο πόλεμος και δέχθηκα την 
απειλή «να μην γίνει ποτέ πόλεμος όσο υπηρετούμε, θα σε σκοτώσω». Η παρεξήγηση 
έγινε από ρουφιανιά και το φταίξιμο ήταν δικό μου που δεν το ερεύνησα. Όμως κάτω 
από αυτές τις συνθήκες αγκαλιαστήκαμε και συγχωρεθήκαμε. 

Προχωρούσαμε και το χιόνι έπεφτε πυκνό. Ξεπερνούσε τους 80 πόντους. Οι σφαί-
ρες σφυρίζανε δίπλα μας. Σε μια στιγμή βλέπω το Γιώργο Σκούρα να εγκαταλείπει το 
οπλοπολυβόλο, πέφτοντας νεκρός. Παίρνω εγώ το οπλοπολυβόλο. Το Ιταλικό φυλάκιο 
μαζί με το δικό μας ήταν γύρω στα 400 μέτρα. Ο λοχαγός Μπερσίμης μας διατάσσει 
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επίθεση. Αυτός όμως γύρισε πίσω και κρυβότανε. Εμείς που τον ξέραμε του κάναμε πα-
ρατήρηση, φοβήθηκε μήπως του γίνει αναφορά και συμμορφώθηκε. Δυστυχώς υπήρξε 
και αυτό από Έλληνα στρατιωτικό, ευτυχώς μεμονωμένο.

Στο Τεπελένι ήμασταν στο ίδιο Τάγμα αλλά σε άλλο λόχο με τον κοντοχωριανό μου 
Τσερπέλη Αριστείδη από τα Αλέστια. Αργότερα έμαθα ότι στις 27 Φλεβάρη του 1941 
ο Αριστείδης σκοτώθηκε στο ύψωμα Γκόλικο. 

Το κρύο ήταν τσουχτερό, το χιόνι δυνάμωνε, τα πόδια μας σιγά – σιγά άρχισαν να 
μην μας κρατούν, από το κρύο δεν τα ορίζαμε. Γίνεται η επίθεση, καταλαμβάνουμε το 
φυλάκιο των Ιταλών. Τριάντα (30) Ιταλοί συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Σε μια στιγμή 
ησυχάσαμε και από τις δυο πλευρές. Εκεί που ήμασταν ακουμπισμένοι στον τοίχο μαζί 
με έναν συνάδελφο έρχεται μια ριπή από πολυβόλο. Πέφτει νεκρός ο συνάδελφος. 
Εμένα μια σφαίρα μου έκοψε την επωμίδα από τη χλαίνη. Ο συνάδελφος ήταν άγνω-
στος σε μένα. 

Σε μια στιγμή βλέπω έναν Ιταλό να έρχεται καταπάνω μας με μια χειροβομβίδα στο 
χέρι του, αλλά τα δάχτυλά του ήταν παγωμένα και δεν μπόρεσε να τραβήξει την περόνη. 
Τον ακινητοποιήσαμε και τον πιάσαμε αιχμάλωτο. Μετά προχωρήσαμε προς τη θέση 
Δόντι, μια πλαγιά όλο χιόνι. Ήμασταν κάπου 150 στρατιώτες. Μείναμε γιατί ήμασταν 
εκτός μάχης, μας είχαν κυριέψει τα κρυοπαγήματα. Οι άλλοι προχώρησαν. Οι Ιταλοί 
είχαν επισημάνει το μέρος και μας βάλανε συνέχεια με το πυροβολικό. Όμως κάποια 
βλήματα δεν σκάγανε. Το πρωί που ξημέρωσε από τα 150 άτομα που ήμασταν, μείναμε 
κάπου 100. Οι άλλοι ξυλιασμένοι από την παγωνιά και σκοτωμένοι από τις οβίδες. 

Δοκιμάσαμε μήπως μπορούσαμε να περπατήσουμε, αλλά ήταν αδύνατο. Βάλαμε τα 
όπλα χιαστί και κυλάγαμε μέσα στο χιόνι κάπου 300 μέτρα. 

22 Μαρτίου 1941. Μας βάζουνε στα ζώα και μας μεταφέρουν στο Αργυρόκαστρο. 
Ο Κώστας ο Μουτόπουλος από τον Αγαλιανό, τραυματιοφορέας μου έδωσε μια 
προβιά να τυλιχτώ και από εκεί με φορτηγά μας μετέφεραν στα Γιάννενα. Εκεί που 
ήμουν στο κρεβάτι μου λέει ένας στρατιώτης εμπιστευτικά «επουδενί, να μην δεχτείς 
να σου κόψουν τα πόδια. Αν μπορείς γύρνα μπρούμυτα και δες από το παράθυρο τον 
ακάλυπτο χώρο». Με μεγάλη προσπάθεια κατόρθωσα να γυρίσω μπρούμυτα, στήριξα 
τα χέρια μου, σήκωσα ελαφρά το σώμα μου, το θέαμα ήταν φρικιαστικό. Βλέπω έναν 
λάκκο μεγάλο, γεμάτο από ανθρώπινα πόδια μαζί με άρβυλα και γκέτες. 

Όταν ήρθε η σειρά μου για το χειρουργείο οι γιατροί μου λένε ότι τα πόδια μου είναι 
σε κακά χάλια. Αν τα αφήσουμε θα πεθάνεις. Τους λέω: «Θέλω να πεθάνω με τα πόδια 
μου. Με καμία δύναμη δεν θα μου τα πειράξετε». Αυτοί επέμειναν, αλλά η δική μου 
φωνή ακούστηκε σε όλο ο νοσοκομείο. Θέλω να με διώξετε για το Αγρίνιο που είναι 
κοντά η μάνα μου και οι αδελφές μου να με βοηθήσουν. Τότε έφαγα μια σπρωξιά από 
στρατιωτικό γιατρό και εκεί συνειδητοποίησα τι σήμαινε για μερικούς να θυσιαστείς για 
την πατρίδα. 

Ένοιωσα τόσο μεγάλη απογοήτευση και ταπείνωση, αλλά μέσα μου κάτι μου έλεγε ότι 
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έχεις πίσω μια μάνα και δυο αδελφές χωρίς κανένα στήριγμα, αφού ο πατέρας μου με τη 

γρίπη του 1919 πέθανε κι εγώ τότε ήμουν 3 μηνών και δεν τον γνώρισα. Ο πατέρας μου 

είχε πάει στην Αμερική αλλά με την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου γύρισε πίσω να 

βοηθήσει την πατρίδα, αλλά τον βρήκε η γρίπη. 

Με μεγάλη λύπη έφτασε στα αυτιά μου ότι κάποιοι στρατιωτικοί γιατροί ήταν γερμα-

νόφιλοι. Αφού δεν πέρασε το δικό τους, την άλλη μέρα με βάλανε στο αυτοκίνητο και με 

πήγανε στο Αγρίνιο, από εκεί στο Μεσολόγγι και μετά στο Νοσοκομείο στο Λουτράκι (Ξε-

νοδοχείο που είχε μετατραπεί σε Νοσοκομείο).

Στα Γιάννενα και πριν φύγω έμαθα ότι ο Κώστας ο Μουτόπουλος από τον Αγαλιανό 

που μου είχε δώσει την προβιά για μην κρυώνω, είχε σκοτωθεί στο Τεπελένι. Έκανα το 

σταυρό μου και παρακαλούσα το Θεό να γλυτώσουν τα πόδια μου. Από ποδόλουτρα και 

φωτόλουτρα που μου κάνανε, άρχισε να κυκλοφορεί το αίμα. Άρχισαν φρικτοί πόνοι. Το 

κρεβάτι που με είχαν ήταν σιδερένιο και το λύγισα, πολλές φορές λιποθυμούσα από τους 

πόνους. Στο θάλαμο που ήμουν ήταν γιατροί από την Κρήτη. Πολύ καλοί με υπομονή και 

κατανόηση…

Σε έναν μήνα στάθηκα στα πόδια μου και άρχισα να κάνω τα πρώτα βήματα. Σε δυο 

μήνες είχα σημαντική βελτίωση και έφυγα για το χωριό μου, τη Φτελιά. Όταν αντίκρισα τη 

μάνα μου, τις αδελφές μου, το σπίτι μου, η χαρά μου και η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. 

Δεν ήξεραν αν ζω ή είχα πεθάνει. Με τι μέσα τότε να επικοινωνήσεις. Σε εμάς την περίοδο 

εκείνη δεν υπήρχε τίποτα.

Ακολούθησε μια μακρόχρονη προσπάθεια για αποκατάσταση της υγείας μου, γιατί ήταν 

αδύνατο να εργαστώ. Με εμπειρικά μέσα, όπως βδέλλες, ζεμπελίνα (φυτό με ισχυρές καυ-

στικές ιδιότητες και επικίνδυνες παρενέργειες) και με τη βοήθεια του Κώστα του Πρωτό-
γερου από τις Καλύβες Αλεστίων (με ένα κέρατο από βόδι που είχε κάνει ένα μικρό άνοιγ-

μα στην άκρη, προσπαθούσε να τραβήξει με το στόμα το αίμα από τα πόδια και να βελτιώσει 

την κυκλοφορία του). Η εμπειρική αυτή αγωγή διήρκεσε αρκετά χρόνια με φρικτούς πόνους 

στα πόδια μου και μόνο με τη βοήθεια των δικών μου.

Στην προσπάθειά μου να βγάλω αναπηρική σύνταξη, όταν τελείωσε ο πόλεμος, συνάντη-

σα τις πόρτες της πατρίδας μας κλειστές. Από ποιους άραγε; Από αυτούς που πολεμούσαμε 

μαζί στο Μέτωπο, ή από αυτούς που ήθελαν να μου κόψουν τα πόδια. Δυστυχώς πολλοί 

χωρίς να έχουν πιάσει όπλο και χωρίς κανένα πρόβλημα βρέθηκαν με αναπηρική σύνταξη.

Αργότερα στο χωριό έμαθα ότι τον Απρίλιο σκοτώθηκε στο Πλατύ Σιάνου, στην Γκρι-

μπάλα, κοντά στο Τεπελένι ο Ευάγγελος Πρωτόγερος από τα Αλέστια ( 16-4-1941).

Δοξάζω το Θεό που έζησα, παρόλο που πέρασα τόσα. Πόλεμος, κακουχίες, πείνα, ψεί-

ρες, κρυοπαγήματα, διαμπερές τραύμα στον εμφύλιο…

Ενενήντα (90) χρονών σήμερα (2009) είμαι όρθιος και υγιής. Καμαρώνω τα παιδιά 

μου και τα εγγόνια μου. Προσεύχομαι για τις ψυχές των συμπολεμιστών μου που χάθηκαν 

στο Μέτωπο και εύχομαι στις νεότερες γενιές ποτέ να μην ζήσουν τέτοια γεγονότα. 
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΛΟΧΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΩΛΗ – ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Του Ανάργυρου - Γιάννη Μαυρομύτη

Ο Δημήτριος Τσιώλης ή Κωστούλας του Κωνσταντίνου και της Ελένης γεννήθηκε 
στο χωριό Άγραφα στις 17 -9- 1917, από γονείς αγρότες. Νυμφεύτηκε το 1940 την Δήμη-
τρα Παν. Κίτσιου, με την οποία απέκτησε μία θυγατέρα, την Κωνσταντία, κατόπιν σύζυγο 
του Κωνσταντίνου Παππά. 

Στο χωριό του, τ’ Άγραφα, εκτός από τις συνήθεις 
αγροτικές εργασίες, άσκησε και το επάγγελμα του καφε-
τζή και του ξυλουργού. Είχα την τύχη να γνωρίσω από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1950, έναν ευγενικό, καλο-
κάγαθο, υπερήφανο, τίμιο και άριστο οικογενειάρχη, 
τον Δημήτρη Κωστούλα, καθώς και την συμβία του 
Δήμητρα, την «Μητσούλα», την προσωποποίηση της 
καλοσύνης και της αγαθότητας. 

Ο Δημήτριος Τσιώλης - Κωστούλας πέθανε στις 
7-4-2001 και ανάμεσα στα προσωπικά του πράγματα 
που άφησε στην οικογένειά του, βρέθηκε και το δημο-
σιευόμενο ημερολόγιο της περιόδου 22 Νοεμβρίου 
1940 – 21 Απριλίου 1941.

Ευχαριστώ και από αυτή τη θέση τη θυγατέρα του 
Δημητρίου Τσιώλη – Κωστούλα φίλη κυρία Ντία 
Κωστούλα – Παππά, η οποία είχε την καλοσύνη να 

μου εμπιστευτεί το ημερολόγιο και δυο φωτογραφίες του πατέρα της με την τιμημένη στολή 
του Έλληνα φαντάρου την εποχή της ελληνικής εποποιίας. 

Το 1939, 13 Απρ. κατετάγη στρατεύσιμος στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού και ύστερα από 4 
ημέρες μετατέθηκε στο 21ο. Προήχθη στο βαθμό του δεκανέα και ύστερα του λοχία. 

Υπηρετώντας το Νοέμβριο του 1940 στο Αχλαδοχώρι Σερρών, μαθαίνει τη χαρμόσυνη 
είδηση ότι, στις 22 του μηνός κατελήφθη η Κορυτσά από τον ελληνικό στρατό και το γεγο-
νός αυτό το σημειώνει στο τελευταίο εξώφυλλο του πρόχειρου σημειωματαρίου (μπλοκ), 
που είχε στο χιτώνιό του. Φαίνεται ότι, από την ημέρα εκείνη σκέφτηκε να καταγράφει στο 
σημειωματάριο αυτό ό,τι νόμιζε πως ήταν ενδιαφέρον.

Πολλά φύλλα είναι κομμένα στη διατρητική γραμμή τους, πάνω από την οποία παραμένει 
το στέλεχος. 

Οι σημειώσεις, ημερολογιακές ή μη, δεν είναι καταχωρισμένες με τη σειρά των φύλλων 
του σημειωματαρίου, γι’ αυτό δίνονται στους αναγνώστες των «Ευρυτανικών Χρονικών», με 
τη σωστή χρονολογική σειρά. 

Ο Δ. Τσιώλης ή Κωστούλας
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Το ημερολόγιο διαιρείται - τεχνητώς - σε δύο μέρη: Στο πρώτο καταχωρίζονται πληρο-
φορίες που φτάνουν στο Αχλαδοχώρι Σερρών και αφορούν στις επιχειρήσεις του ελλη-
νοϊταλικού πολέμου στο Μέτωπο της Βορείου Ηπείρου, μέχρι τον Απρίλιο του 1941, που 
υποχωρεί ο νικητής ελληνικός στρατός, ταπεινωμένος και πικραμένος, από την πορεία του 
πολέμου.

Στο δεύτερο ο Τσιώλης – Κωστούλας καταρτίζει ονομαστικές καταστάσεις των αν-
δρών της διμοιρίας του και στο τρίτο – και περισσότερο ενδιαφέρον - την πορεία του 21ου 
Συντάγματος από το Αχλαδοχώρι προς το Μέτωπο, από 3 μέχρι 9 Φεβρουαρίου 1941. 

Για πληρέστερη κατανόηση των λακωνικών σημειώσεων του λοχία Δημήτρη Τσιώ-
λη – Κωστούλα, θεώρησα σκόπιμο να πλαισιώσω τις σημειώσεις αυτές με αποσπάσματα 
από τα βιβλία: Α) Θεοφ. Παπακωνσταντίνου, «Η μάχη της Ελλάδος», εκδ. “KABANAWS- 
HELLAS”, Αθήναι 1971. Όπου Π.Α. = πολεμικό ανακοινωθέν. Β) Άγγελου Τερζάκη, «Ελ-
ληνική Εποποιία 1940-1941», Έκδ. 2η 1990 και Γ) Γ.Ε.Σ., «Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιον Πόλεμον. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941. Τόμος : Χειμεριναί Επιχειρήσεις – 
Ιταλική Επίθεσις Μαρτίου (7 Ιαν. – 26 Μαρτ. 1941)», Αθήναι 1966. Του λοιπού τα ψηφία (Α), 
(Β) και (Γ) θα παραπέμπουν στα παραπάνω βιβλία. 

Μέρος Α΄ - Πληροφορίες

Φ. 48ν
Λοχίας Τσιώλης ή Κωστούλας Δημήτρ.(ιος) κλάσεως 19382

Εσωτερική σελίδα (τα) οπισθοφύλλου σημειωματαρίου
22 Νοεμβρίου 1940. Ημέρα Παρασκευή κατελήφθη η Κορυτσά υπό των Ελλήνων3

Φ54τ
25 Δεκεμβρίου 1940. Χριστούγεννα πρωί στις 5 ξεκίνησα για εφόδια με το στρ(ατιώτη) 

Γουλιώτη Φώτη και χάσαμε το δρόμο στη χαράδρα αναλήψεως σ΄ ένα γκρεμό.
    Αχλαδοχώρι 25/12/1940
   Δ. Τσιώλης – Λοχίας Πεζικού 

2  1939, 13 Απρ. Κατετάγη ως στρατεύσιμος 5ο Σύνταγμα Πεζικού 
1939, 17 Απρ. Μετατέθηκε 210 Σύνταγμα Πεζικού 
1939, 1 Αυγ. Προήχθη Δεκανέας 
1939,1 Οκτ. Προήχθη στο βαθμό του Λοχία (Απόσπασμα από Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου 
Καρπενησίου)

3  «Η πόλις της Κορυτσάς κατελήφθη χωρίς να διεξαχθή αγών εις την άμεσον περιοχήν της, διότι οι 
Ιταλοί την εξεκένωσαν μόλις έχασαν την Μόραβαν… Η κατάληψις της ελληνικής πόλεως της Β. Ηπείρου 
επραγματοποιήθη την 5.45΄ απογευματινήν της 22ας Νοεμβρίου 1940 υπό αποσπάσματος του 
αντισυνταγματάρχου Θεοδωράκη Δημ. … (από Άμπλιανη Ευρυτανίας)» (Α)  
«Ήταν η πρώτη πέρα από τα σύνορα μεγάλη πολιτεία, η μεγαλύτερη της Β. Ηπείρου, που κυρίευε ο 
ελληνικός στρατός». (Β)
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10 Ιανουαρίου 1941
«Έπεσε η Κλεισούρα υπό του Ελληνικού Στρατού»4

Αχλαδοχώρι 11/1/41

Φ.46τ
Από Μακεδονία προς μέτωπον του 21ου Συντάγματος Πεζικού5

Πορεία
Χιλιόμετρα  Ημέρα  Φεβρουαρίου 19416

   3  »  Σέρραι
   4  »  εις χωρί(ον) Αμύνταιον
 30   5   »   εις      »         Λέχοβο  
 28    6  »   εις      »         Λιθιά

4  «Αι σημεριναί επιτυχείς επιχειρήσεις ανέφερον την κατάληψιν της Κλεισούρας» (ΠΑ)  
«Στις δεκάμιση το πρωί, ένα ελληνικό σύνταγμα, το 7ο μπήκε ύστερα από αγώνα στην Κλεισούρα. … Η 
νίκη ήταν σημαντική, ο εχθρός είχε παλέψει απεγνωσμένα να σώσει την κρίσιμη τοποθεσία» (Β)

5  «Οι μονάδες στο μέτωπο ήταν πολύ ταλαιπωρημένες, δεκατισμένες από τα κρυοπαγήματα, τις κακουχίες, 
τις αεροπορικές επιδρομές του εχθρού» (Β) 

6  «Η εις την διάθεσιν του Τ(μήματος) Σ(ρατιάς) Η(πείρου) τεθείσα ΧVΙΙ Μεραρχία ενισχύθη εκ της 
βορείως Κορυτσάς περιοχής από της 5ης Φεβρουαρίου, κατευθυνομένη προς την περιοχήν Λεσκοβικίου, 
την δε εσπέραν της 12ης Φεβρουαρίου, ευρίσκετο εις την περιοχήν της Ερσέκας. Εις αντικατάστασιν 
της ΧVΙΙ Μεραρχίας, διετέθη εις το Γ΄ Σώμα Στρατού η νεοαφιχθείσα VΙ Μεραρχία (μείον 
20ον Σ.Π.), ήτις ανέλαβεν αυθημερόν την αποστολή της δευτέρας αμυντικής τοποθεσίας…» (Γ).  
«Από την περιοχή της Κορυτσάς εξάλλου, η VΙ Μεραρχία (Υποστράτηγος Ν. Μάρκου) θα ξεκινούσε με 
πορείες να πάει στην περιοχή της Πρεμετής, για εφεδρεία. … Η VI… είχε 6 Τάγματα…» (Β).
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 30   7  »   εις      »         Άργος Ορεστκόν
 32   8  »  εις      »         Αγία Κυριακή
 27   9     πρώτο αλβανικό χωριό  

      εις      »         Πρεστινίκου
28}10  10    εις χωρ(ιό) Πρόκρη
 11   11    εις το ίδιον
 35   12    εις χωρ(ίον) Πλιάτσα
   13 μέχρι 20    εις ίδιον

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

ΠΟΤΕ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

(ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ)

Του κ. Δημητρίου Θ. Νάτσιου, Φιλολόγου

Το πότε γεννήθηκε και το πότε απεβίωσε ο «περικλεής του Δίπλα και του Κατσαντώνη 
συνεταίρος και η δεξιά του Καραϊσκάκη χειρ, ο ατρόμητος αντισυνταγματάρχης Ιωάννης 
Φραγκίστας – σύμφωνα με εφημερίδα της εποχής κατά την οποίαν απεβίωσεν, - είναι ένα 
από τα λάθη, στο οποίο έχουν υποπέσει όλοι, όσοι έχουν ασχοληθεί με τη θρυλική εκείνη 
μορφή, αφού τον «γέννησαν» όταν ήταν δώδεκα ετών και τον «πέθαναν» πέντε έτη πριν 
από τον θάνατό του! Βέβαια το φαινόμενο ερμηνεύεται εύκολα, από το γεγονός ότι ο ένας 
αντιγράφει τον άλλον.

Πολύτιμες, αλλά όμως άγνωστες και επιστημονικώς ανεκμετάλλευτες αρχειακές πηγές, 
που μπορούν να επιλύσουν τέτοια προβλήματα της νεοελληνικής ιστοριογραφίας είναι και 
τα ληξιαρχικά βιβλία, όπου σώζονται, και οι εφημερίδες του 19ου αιώνα. Σε μια τέτοια λα-
μιωτική εφημερίδα έχει καταχωρισθεί μια άγνωστη νεκρολογία του Ιωάννη Φραγκίστα, 
από όπου πληροφορούμαστε ότι γεννήθηκε όχι το 1776, αλλά το 1764 και ότι απεβίωσε 
όχι το 1856, αλλά το 1861, σε ηλικία 97 ετών. 

(Στη συνέχεια καταχωρίζεται αυτούσια η Νεκρολογία του)

«ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Ένδοξον λείψανον του ιερού αγώνος ετελεύτησεν. Ο Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Φραγκίστας, 

ο περικλεής του Δίπλα και του Κατσαντώνη συνεταίρος, η δεξιά του Καραϊσκάκη χειρ, ο ατρόμητος 
Ιωάννης Φραγγίστας παρέδωσεν ήσυχον το πνεύμα κατά την 25ην Μαρτίου του 1861, ημέραν της 
Εθνικής Εθνεγερσίας. Μακάριος! Γεννηθείς καθ’ ήν εποχήν ο μέλας της δουλείας πέπλος εκάλυπτεν 
την ελληνικήν γην, μόλις ηλικιώθη, η κατάστασις αύτη της πατρίδος του εξήγειρε την μεγάλη του 
ψυχήν. Αι φωναί των θυμάτων της ωμότητος εύρον ηχώ εις την μεγαλόψυχον καρδίαν του. Εξήλθεν 
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αρματωλός και επολέμησεν κατά του Αλή Πασά επιτυχώς με-
χρισού εσήμανεν η ώρα της εθνεγερσίας. Ακόμη μετά σεβα-
σμού αναφέρεται το όνομά του εις τα όρη της Ρεντίνης. 

Από τα όρη εκείνα τα οποία διετήρησαν την ελευθερίαν 
κατά τους θλιβερούς της Ελλάδος χρόνους επέταξεν ως αε-
τός, συνηνώθη ήρως αυτός μετά των ηρώων εκείνων, οίτι-
νες εξήγειρον τον θαυμασμόν της οικουμένης και επολέμησε 
γενναίως και καρτερικώς μεχρισού απεφασίσθη η τύχη της 
πατρίδος του. Η επιθυμία του να ίδη την πατρίδα του μεγάλην 
και ισχυράν αντέστη κατά του χρόνου, όστις του κατηνάλισκε 
το σώμα, η ψυχή του αντέστη κατά του χρόνου, όστις του 
κατηνάλισκε το σώμα, η ψυχή του επολέμησεν την επήρει-
αν του χρόνου, αλλά υπέκυψεν εις τον αμετάτρεπτον νόμον 
της φύσεως και σήμερον ο άλλοτε, ο άλλοτε πλήρης ψυχής 
Φραγγίστας κείται άψυχος και άμορφος υπό την γην εκείνην, 
την οποίαν διά του αίματός του ηγίασεν. 

Η πατρίς τον αντείμειψεν αν και ουχί τόσον γενναίως με 
τον βαθμόν του Αντισυνταγματάρχου και δύο παράσημα το 
του αγώμνος και το του Σωτήρος εκόσμουν το πλήρως γεν-
ναιότητος στήθος του, ο Θεός τον αντήμειψεν δους αυτώ 
τέκνα αγαθά, τιμήσαντα ζώντα τον γεννήτορά των και πα-
ραπέμψαντα αυτόν μετά δακρύων μέχρι του τάφου και ως 
συμπλήρωμα της προς τον δίκαιον τούτον ευνοίας του αφήρ-
πασεν αυτόν εκ της ματαιότητος την ημέραν εκείνην καθ΄ ήν 
είχεν ευχηθή ολίγας ημέρας προ του θανάτου του να αποθά-
νη την 25 Μαρτίου.

Τι σου απέμεινε Φραγκίστα διά να λογισθής μακάριος!
Ο θάνατός του δεν άφησεν λύπην, Φραγκίστα! Απέθα-

νες πλήρης ημερών, απέθανες 97 όλα έτη, ενδόξως βιώσας. 
Ο θάνατός σου άφησεν μόνον επιθυμίας προς μίμησίν σου. 
Κατά τον θάνατόν σου εξετυλίχθη ο ηρωικός βίος σου και 
ενέπλησε τας καρδίας μας από θαυμασμόν και ζηλοτυπίαν. 
Είθε μιμηταί του βίου σου ημείς η νέα γενεά να θραύσωμεν 
ποτέ (κάποτε) τας αλύσεις των στεναζόντων υπό τον ζυγόν 
αδελφών μας. Συ δε αγαθέ άπελθε εις τας αιωνίας μονάς και 
δέου υπέρ εκείνων. Γαίαν έχοις ελαφράν. Γαίας έχοις ελα-
φράν!»

(Εφημ. «Φωνή των Μεθορίων», φ. 65 Λαμία, 1 
Απριλίου 1861)
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Οι αντιλήψεις του Μάρκου Γκιόλια  
για την Ιστοριογνωσία 

Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, 
Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένης Γ.Α.Κ. Ν. Ευρυτανίας

Πανάρχαιη τάση του ανθρώπου η ενασχόληση με το παρελθόν του, η επιθυμία να γνω-
ρίσει το πώς έζησαν οι πρόγονοί του να διατηρήσει στη μνήμη του και παράλληλα να ερμη-
νεύσει από διάφορες οπτικές γωνίες τα σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν τη ζωή του, 
να φέρει στο φως λεπτομέρειες για τη ζωή σπουδαίων προσώπων που με τη δράση τους 
επέδρασαν στη ροή των εξελίξεων. Να φωτίσει με λίγα λόγια την ιστορία του. 

Τι σημαίνει όμως Ιστορία;
Ιστορία είναι από τη μια το ζυμωμένο με το καθημερινό μας τον μόχθο γίγνεσθαι, το 

οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό εντός ενός συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλο-
ντος και με βάση ορισμένες υλικοτεχνικές συνθήκες. Για να μη μιλήσουμε για τα σημαδιακά 
πολεμικά και πολιτικά γεγονότα που σφραγίζουν τη ζωή των ανθρώπων στο γύρισμα των 
αιώνων, ούτε για εκείνα τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν με την προσωπικότητά τους και συ-
ντελούν στη διαμόρφωση του ρου των γεγονότων...

Ένας μεγάλος σύγχρονος θεωρητικός της ιστορικής επιστήμης ο Eric Hobsbhaum7, απο-
δέχεται τον ακόλουθο ορισμό της Ιστορίας του μεγάλου σοφού του ιδ' αιώνα Ιμπν Χαλ-
τούν: Καταγραφή των μνημείων της ανθρώπινης κοινωνίας ή του παγκόσμιου πολιτισμού

.
 των 

αλλαγών που γίνονται στη φύση αυτής της κοινωνίας [ ι.]} των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων 
μιας μερίδας ανθρώπων εναντίον μιας άλλης, με την επακόλουθη ίδρυση βασιλείων και κρατών, με 
τις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες τους

.
 των διαφόρων δραστηριοτήτων και ασχολιών 

των ανθρώπων, είτε για τον προσπορισμό των αναγκαίων προ το ζην είτε στον τομέα των επιστημών 
και των πρακτικών τεχνών

.
 και, γενικά, όλων των μετασχηματισμών στους οποίους υπόκειται η κοι-

νωνία εξαιτίας της ίδιας της της φύσης.
Κι από την άλλη όλοι βέβαια γνωρίζουν ότι Ιστορία, σημαίνει την προσέγγιση και την 

ερμηνεία αυτού του γίγνεσθαι από τους μεταγενεστέρους. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε 
για την Ιστορία ως Λόγο, που επιχειρεί να ανασυνθέσει το παρελθόν, αφηγηματικά και 
ερμηνευτικά. Με άλλα λόγια, μιλάμε για την Ιστορία ως Επιστήμη, κοινωνική, όπως την χα-
ρακτηρίζει ο Μάρκος Γκιόλιας στο βιβλίο του για τους αρχαίους Ευρυτάνες8.

Είναι πολύ εύκολο, ανά τους αιώνες, η συνήθεια να δηλώνει κάποιος ότι είναι ιστορικός. 
Αρκεί να διαβάσει άραγε πέντε-δέκα βιβλία που αναφέρονται στο παρελθόν και να γράψει 
τις προσωπικές του εντυπώσεις που αποκόμισε από το διάβασμα των βιβλίων αυτών; Ίσως 
σε μια πρώτη ματιά και ελλείψει άλλων ναι. 

Αλλά στις μέρες μας που οι επιστήμες γενικά έχουν προοδεύσει και μαζί με αυτές και 

7 Eric Hobsbhaum, Για την Ιστορία, Θεμέλιο, 1998 σ, 11

8  Βλ. και Μάρκος Γκιόλιας, Η αξία της Ιστοριογνωσίας, «Εμβόλιμον», τχ. 18-19, 1993, σσ.37-39 και 
Ιστορία Αρχαίων Ευρυτάνων, 17.
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οι επιστήμες του ανθρώπου είναι και ο τομέας της Ιστορίας ένας χώρος με τις δικές του 
απαιτήσεις επιστημονικής εγκυρότητας. Και σ’ αυτές φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως ο 
Μάρκος Γκιόλιας.

Διαβάζοντας τα βιβλία του, όσα αναφέρονται στην τοπική ιστορία της Ευρυτανίας, απο-
κομίσαμε την αίσθηση ότι ο κ. Γκιόλιας ενσαρκώνει αυτόν τον τύπο του ιστορικού που πε-
ριγράφει ο καθηγητής Σπύρος Ασδραχάς: «όταν λέμε ιστορικό δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος 
ψάχνει ένα αρχείο και καταγράφει πληροφορίες. Είναι ο άνθρωπος που έχει την αίσθηση του χρόνου, 
την αίσθηση της διάρκειας, την αίσθηση της τομής... ιστορικός είναι κάποιος ο οποίος ξεκινάει από 
μια μεγαλύτερη σχέση με ένα χώρο, λόγου χάρη με την οικονομία, την κοινωνιολογία, κατέχεται από 
την αίσθηση του χρόνου, δουλεύει πλέον σαν ιστορικός και φυσικά ανακαλύπτει και τις πηγές του»9

Είναι δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό ιστοριοδίφη που προσφέρει βε-
βαίως σημαντικό έργο, να ανασύρει τις ιστορικές πληροφορίες από εκεί που εναπόκεινται 
κρυμμένες, λ.χ. τα αρχεία. Οπλισμένος με την ευρυτάτη γνώση τη διεπιστημονική αντλημένη 
από διάφορες επιστήμες έρχεται για να ερμηνεύσει αυτό το παρελθόν. 

Όμως ο Μάρκος Γκιόλιας δεν ξεχνά ποτέ ότι ο ιστορικός, ο κάθε ιστορικός δρα στους 
κόλπους της κοινωνίας και συνεπώς ως κοινωνικό άτομο και συγγραφέας είναι φορτωμέ-
νος «με τις ιδέες και τις αντιλήψεις, τους φόβους, τις εμπειρίες, τις επιδιώξεις, τους οραματισμούς, 
και την προβληματική της εποχής του. Ο Ιστορικός δεν ζει χωριστά από τον κόσμο και τις έννοιες 
του. Είναι κι ο ίδιος προσωπικό κομμάτι του».10

Ποια είναι όμως η σκοποθεσία της ιστορικής έρευνας και ειδικότερα της τοπικής ιστο-
ρίας;

Όπως σημειώνει ο Μάρκος Γκιόλιας «Παρελθόν έχουν όλα τα όντα, ακόμα και η άψυχη 
φύση. Ιστορία όμως έχει μόνον ο άνθρωπος. Γιατί μόνον αυτός οργανώνει και σχεδιάζει τη ζωή 
μέσα στην τρισδιαστατικότητα του ιστορικού χρόνου. Όσα ζει ο άνθρωπος στο παρόν, τα κατανοεί 
καλύτερα μέσα στον καθρέφτη της ιστορίας»11. 

Αλλιώς, όπως σημειώνει στο βιβλίο του για την ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων, αν 
έλειπε αυτή η προϋπόθεση, ότι η γνώση του παρελθόντος ενός λαού αποτελεί μέρος της 
διαδικασίας για τη γνώση του παρόντος του, που «φωτίζει και προβληματίζει τον άνθρωπο 
στην οδοιπορία του προς το μέλλον. Διαφορετικά η ιστορία θα αποτελούσε μια άχρηστη και πε-
ριττή συσσώρευση γνώσεων χωρίς πρακτική αξία. Ο κοινωνιοπλαστικός κι ανυψωτικός ρόλος 
της ιστορίας, η μορφωτική της ουσία και αξία, όλα αυτά συνδέονται με τον πολύπτυχο αγώνα του 
ανθρώπου για την πολιτιστική του αυτοκαταξίωση».

Αν το αναλύσουμε αυτό σε βάθος θα δούμε στην ουσία «σκοπός της ιστορίας είναι η 
ανθρωπογνωσία. Μόνο μ’ αυτή την προϋπόθεση η ιστορία γίνεται θεμελιακή και αναγκαία μάθηση 
χειραφέτηση για τον κάθε άνθρωπο». 

9 Σπύρος Ασδραχάς, Ζητήματα Ιστορίας, 174

10 Γκιόλιας, Αξία, 39

11 Ο.π. 37
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Τούτο σημαίνει ότι «η ιστορία δεν είναι μια νεκροφόρα του παρελθόντος. Είναι η επιστήμη 
που φέρνει στην επιφάνεια την ανθρώπινη πείρα και μνήμη ως ζωντανές λειτουργίες του πολιτισμού, 
πολιτικά καθεστώτα και θεσμούς, μορφές της ατομικής και συλλογικής ζωής, σκέψεις, συναισθή-
ματα, ορμές και προθέσεις, πάθη και ανησυχίες, νοοτροπίες, συμπεριφορές και προβληματισμούς, 
που όλα αυτά εμπλουτίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου για την κατανόηση του παρόντος και τη 
σύλληψη του μέλλοντος»

Ο Μάρκος Γκιόλιας θεωρεί ότι μελετώντας το παρελθόν απελευθερωνόμαστε από 
αυτό γιατί η άγνοια μας κρατάει σκλάβους, προσηλωμένους σε ξεπερασμένες καταστά-
σεις12. Τούτο σημαίνει ότι είναι ένας ιστορικός που προσεγγίζει το παρελθόν κριτικά και 
ερμηνευτικά, όπως οφείλει να κάνει κάθε ιστορικός χωρίς διάθεση ωραιοποίησης και εξι-
δανίκευσης, δίχως τη διάθεση να αντικαθιστά την ιστορική πραγματικότητα από επινοήσεις 
και μύθους. Έχει δηλαδή συναίσθηση της ευθύνης του ως ιστορικού13. Γιατί έχει συνειδη-
τοποιήσει ότι έργο του είναι να «σφυρηλατήσει την κοινωνική ζωή συνείδηση των συνανθρώπων 
του, ν’ ανυψώσει το επίπεδό τους, να γίνει συντελεστής ανάπτυξης νέων μορφών πολιτισμού. Γι’ 
αυτό κι ο ιστορικός δεν τοποθετείται ως έκθαμβος λάτρης μπροστά στο παρελθόν. Παρουσιάζεται 
ως κριτής κι ερμηνευτής του παρελθόντος με σκοπό να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και 
τελεσφορότερη ανθρωπογνωσία του παρόντος»

12 Μάρκος Γκιόλιας, Ιστορία Αρχαίων Ευρυτάνων, 18

13 Hobsbhaum,22-23

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
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ΝΕΟΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΥΦΡΟΣΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Yπό Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Επιτίμου Γεν. Επιθεωρητού Μ.Ε., 

Προέδρου Ελλήνων Φιλολόγων 

Εις τας παρυφάς Αθηναϊκού προαστίου και γειτνίασιν με παρακείμενον αλσύλλιον ευ-
ρίσκεται οικίσκος ταπεινός με μόνιμον ένοικόν του γηραιάν γυναίκα, διάγουσαν ήδη την 
ογδόην δεκαετίαν της ταλαιπώρου ζωής της. Παρήλθε τέταρτον αιώνος σχεδόν, αφότου ο 
σύζυγός της εμακάρισεν. Στερουμένη τέκνων και λοιπών συγγενών διανύει τον δόλιχον της 
επιγείου βιοτής μόνη, χωρίς να βαρυγκομά, ως «στρουθίον μονάζον επί δώματος». 

Όσον αι δυνάμεις της επέτρεπον εγίνετο κάτοχος του επιουσίου προσφέρουσα μικράς 
εργασίας εις γείτονας, εκτιμωμένη διά το καλοκάγαθον, την επιμελή εργασίαν, την ευγένει-
αν και προ παντός τον καλόν της λόγον, τον οποίον προσέφερεν χωρίς φειδώ εσώψυχον 
προς πάντας. Τώρα, ότε εκόντεψαν τα πόδια της, όπως λέγει δικαιολογούσα την δυσκολίαν 
των κινήσεών της, εστερημένη συντάξεως ή άλλης μονίμου αρωγής, επιβιώνει χάρις εις 
την στοργήν φιλευσπλάχνων συνανθρώπων της και κυρίως από την μόνιμον αντίληψιν της 
μητρός Εκκλησίας. 

Εις την Εκκλησίαν δεν κατέφυγεν ότε ευρέθη εις την ανάγκην. Ήτο πάντοτε φιλακό-
λουθος. Εις την πίστιν εστήριζε την ελπίδα της, και, όπως συμβαίνει πάντοτε, «η ελπίς ου 
καταισχύνει». Άλλωστε με τον ναόν και τους προσάγοντας τω Κυρίω θυσίαν αινέσεως και 
λατρείαν ευάρεστον ιερείς συνεδέετο και κατά τρόπον εμπράγματον. Συνήθιζε πάντοτε και 
από την εποχήν των καλών ημερών να παρασκευάζη πρόσφορα, λειτουργιές όπως τα ωνό-
μαζε, και επιμελώς να τα φέρη εις τον ναόν με την πρώτην καμπάναν. 

Η παρασκευή της προσφοράς διά την κυρίαν Μαρίαν – αυτό είναι το όνομά της – ήτο 
ολόκληρος ιεροτελεστία. Την εγνώρισεν από την μάμμην της, η οποία, προκειμένου να ζυ-
μώση πρόσφορα, έστελλε την μικράν εγγονήν της να φέρη νερόν καθαρόν από την βρύσιν 
του χωρίου των και την συνεβούλευε να πλένη την κούπαν, πριν γεμίση την στάμναν της. 
Αμοιβήν διά τον κόπον της ελάμβανε προσφορίδιον, λειτουργόπουλον, όπως το έλεγεν η 
ευσεβής γραία, το οποίον κατά το ψήσιμον ετοποθετείτο ανάμεσα εις τα κανονικά πρόσφο-
ρα διά την συμπλήρωσιν των κενών. 

Με το καθαρόν νερόν αφ’ εσπέρας ανάπιανε το προζύμι, ελούετο, εφόρει καθαρά εν-
δύματα, προκειμένου την επομένην να ζυμώση τους άρτους της προσφοράς, τελούσα εν 
επιγνώσει ότι διά της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος ο μεταβληθείς άρτος και οίνος ως 
σώμα και αίμα Χριστού μεταδίδεται εις τους πιστούς «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν 
αιώνιον». 

Η κυρία Μαρία, αναβιώνουσα εις το μέτρον του δυνατού την τακτικήν της μάμμης της, 
διετήρησε την ωραίαν συνήθειαν να παρασκευάζη τα πρόσφορά της, να προσέρχεται εις 
τον ιερόν ναόν με ευλάβειαν, να παρακολουθή την θείαν λειτουργίαν με κατάνυξιν, όπως 
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παιδιόθεν έμαθε και επιστώθη από τους πιστούς γονείς της εις την αλίκτυπον νήσον της 
καταγωγής της. 

Αρχιμανδρίτης, γνωρίζων από ετών την κατάστασιν και τας συνηθείας της, την επισκέ-
πτετο κατά τινα χρονικά διαστήματα εις τον πτωχικόν οικίσκον της. Αλλ’ αυτήν την φοράν 
η επίσκεψις άλλον λόγον είχεν. Ανοίξασα την θύρα η θεοσεβής γραία, απέριττος την περι-
βολήν, γλυκεία την έκφρασιν, με πρόσωπον ιλαρόν και φωνήν παλλομένην από συγκίνησιν 
ως ομιλούσα προς κληρικόν, τον οποίον έβλεπε συχνάκις ημφιεσμένον με απαστράπτουσαν 
ιερατικήν στολήν εις την λειτουργίαν και ήκουε το απ’ άμβωνος εξόχως βιωματικόν κήρυγ-
μά του, ησπάσθη ευλαβώς την δεξιάν του. 

Ο σεπτός λευίτης με προσήνειαν ανταπέδωκεν τον χαιρετισμόν και επεδαψίλευσε την 
ευλογίαν του. Και η συζήτησις συνεχίσθη με οικειότητα. Ήσαν παραμοναί Χριστουγέννων 
του σωτηρίου έτους 2008. Ο ιερεύς ανελλιπώς έναυλον έχων εις την ακοήν του την ρήσιν 
«ασθενής ήμην και επεσκέψασθέ με» και συνεχόμενος από την προσδοκίαν της επικειμένης 
μεγάλης εορτής της θείας επιφανείας, διεβεβαίωσε την συνομιλήτριάν του ότι τα Χριστού-
γεννα θα την επισκεφθή και θα παρακαθήση εις το τραπέζι της. 

Η ταπεινή γυναίκα εξεπλάγη από την, όλως απροσδόκητον δι’ αυτήν αυθόρμητον πρότα-
σιν του ιερέως. Ευρεθείσα εις αμηχανίαν επειράθη να αποτρέψη την επίσκεψιν προβαλούσα 
την αναξιότητά της να φιλοξενήση, και μάλιστα ημέραν επίσημον, ένα τόσον υψηλόν δι’ αυ-
τήν επισκέπτην. Με τον τρόπον της εψέλισε παρηλλαγμένους τους λόγους του εκατοντάρχου 
«ουκ ειμί ικανή, ίνα υπό την στέγην μου εισέλθης». 

Ο ιερεύς, κατά σύστημα πραγματοποιών αναλόγους επισκέψεις, επέμεινεν. Το πρόσω-
πον της γηραιάς γυναικός αιθρίασε και εις τα χείλη της διεγράφη μειδίαμα χαράς. Ήτο η 
πρώτη φορά μετά παρέλευσιν χρόνου μακρού, κατά την οποίαν θα συνέτρωγε με άλλον 
άνθρωπον, και μάλιστα λειτουργόν του Κυρίου επί της γης. Άλλωστε εγνώριζεν ως φιλα-
κόλουθος το τροπάριον «Επεσκέψατο ημάς εξ’ Ύψους ο Σωτήρ ημών». Θα ήτο δι’ αυτήν 
ευλογία η επίσκεψις του ιερέως ανήμερα των Χριστουγέννων. 

Δεν εβράδυνεν όμως την αιθρίαν να σκιάση νεφύδριον. 
– Πάτερ μου, πώς να σας φιλοξενήσω την άγια αυτή ημέρα; Εγώ, η αμαρτωλή τηρώ το 

Αγιορειτικό τυπικό και δεν τρώγω κρέας. Θα μαγειρέψω ψάρι. 
Τον ενδοιασμόν της αγαθής γυναικός ο ιερεύς εξέλαβεν ως πρόσθετον ευκαιρίαν δι’ 

εορτασμόν των Χριστουγέννων κατά τρόπον περισσότερον πνευματικόν. 
– Κυρία Μαρία, να είναι ευλογημένον. Θα φάγωμεν ό,τι θα υπάρχη. 
Και εις τον νουν του ήλθε το γνωστόν από την φοίτησίν του εις το Γυμνάσιον ομηρικόν 

λόγιον «δόσις ολίγη τε φίλη τε». 
Και οι δύο ανέμενον εναγωνίως την κυριώνυμον ημέραν της του Χριστού γεννήσεως. 

Η κυρία Μαρία επιμελώς ηυπρέπισε το πτωχικόν της. Έστρωσεν εις το κρεββάτι της την κα-
ραμελωτήν μαντανίαν, κατάλοιπον από την προίκαν της και εις το τραπεζάκι της το κεντητόν 
λινόν της τραπεζομάντηλον. Είχε θέσει εις την αναφθείσαν εστίαν της κουζίνας φωταερίου 
που διέθετεν ευμεγέθη κατεψυγμένον ιχθύν. Βρασθέντα ήδη ετοποθέτησεν εις πινάκιον, 
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περιβαλλόμενον καλαισθήτως με σέλινον, κρόμμυα και γεώμηλα. Και καθ’ όν χρόνον ητοι-
μάζετο και η σούπα, ο επισκέπτης έκρουσε διακριτικώς την θύραν του οικίσκου. Με το 
άνοιγμά της εξαφνιάσθη ιδούσα έμπροσθέν της τον σεβαστόν Αρχιμανδρίτην. Η έκπληξίς 
της ήτο μεγάλη και η συγκίνησίς της βαθεία. Ώστε επραγματοποίησεν την υπόσχεσίν του! 

Ο ιερωμένος με πρόσωπον ιλαρόν και οικειότητα ανεπιτήδευτον εχαιρέτισε και ηυχήθη 
προσηκόντως διά το εύσημον της ημέρας. Το ενδιαίτημα με την πενιχράν επίπλωσίν του 
απέπνεεν οσμήν ευωδίας πνευματικής, προσιδιάζον μάλλον προς κελλίον μοναχής, παρά 
προς δωμάτιον γυναικός, εν τω κόσμω οικούσης. Την προσοχήν του επισκέπτου εφείλκυ-
σεν εξ’ αρχής το εικονοστάσιον. Την άχραντον εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου, κρατούσης 
περιπαθώς εν αγκάλαις αυτής το παιδίον Ιησούν, εδορυφόρουν εικόνες αγίων, τους οποί-
ους προφανώς ηυλαβείτο η οικοδέσποινα. Τα πρόσωπά των φωτιζόμενα από το τρεμάμε-
νον φως της θρυαλλίδος της έμπροσθέν των κρεμαμένης κανδήλας, απέπνεον γλυκύτητα 
άφατον. 

Η κυρία Μαρία με καλαισθησίαν ηυπρέπισε την τράπεζαν. Ο επισκέπτης υποκλίνας ευ-
λαβώς την κεφαλήν, επεκαλέσθη την ευλογίαν του Κυρίου επί την βρώσιν και την πόσιν 
των δούλων Του. Ανατείνας αντίκρυσε την φιλοξενούσαν δακρύβρεκτον. Εις ερώτησίν του 
κατά τρόπον απολύτως διακριτικόν έλαβε την απάντησιν:

– Κλαίω από συγκίνηση και χαρά. Πρώτη φορά μετά την εκδημίαν του μακαρίτη κάθησε 
άνθρωπος στο τραπέζι μου τέτοια μέρα. Και τι άνθρωπος! Και εψέλλισε το τροπάριον: «Επε-
σκέψατο ημάς εξ Ύψους ο Σωτήρ Ημών…».

Ο ιερεύς, αποκρύπτων την συγκίνησίν του και με προσποιητήν αφέλειαν, ίνα φαιδρύνη 
την κατάστασιν, συνέστησε:

– Μη κλαίης, ευλογημένη, τα δάκρυα θα πέσουν εις το φαγητόν.
Τα πινάκια ευρίσκοντο ήδη επί της τραπέζης με αχνίζουσα την σούπαν. 
Έφαγον και οι δύο και ηυφράνθησαν. Η λιτή τράπεζα της πτωχής και … ασήμου γυναικός 

ανεδείχθη ξενία δεσποτική. Οι σύνδειπνοι, τελούντες υπό το κράτος συγκινήσεως λόγω της 
ευσήμου ημέρας, ησθάνοντο τον τεχθέντα Κύριον παρόντα κατά την διαβεβαίωσίν του: «ου 
γαρ εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών». Και όλως 
αυθορμήτως εν κατανύξει ψυχής και αιθρία προσώπων έψαλλον: «Η γέννησίς σου, Χριστέ 
ο Θεός ημών…».

Τα Χριστούγεννα του έτους εκείνου δι’ αμφοτέρους απέβησαν πανευφρόσυνα.

Διά την εξ' αφηγήσεως του Αρχιμανδρίτου Χ.
αυθεντικήν καταγραφήν

Π.Κ.Β. 
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ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟ
Γράφει η Μαρία Καρδαρά

Το τραγούδι της μάνας, αργά μετά τ’ απλωμένο τραπέζι, αντήχησε στη κάμαρα. Έτριξε το 
αναμμένο τζάκι, απρόσμενο ήταν τούτο το τραγούδι της μαυροφορεμένης γερόντισσας.

Τρεμόπαιζε τα αναμμένο καντήλι. Κοίταξα το τζάμι ψηλά στο βουναλάκι της Αγ. Παρα-
σκευής. Έφεγγε η αναμμένη κολώνα, ως ένα μεγάλο καντήλι, στα μνήματα, στους δικούς 
μας ανθρώπους. Δάκρυσε η φίλη μου, απ' την κρυστάλλινη φωνή, η γυναίκα που πρόσεχε 
τη μάννα μου, βουλγάρα, δίχως να πολυκαταλαβαίνει τα λόγια, την αγκάλιασε ζεστά. _ Βου-
νές… βουνές…. σα να ‘λεγε,- βουνά… βουνά…

Στη θέση του πατέρα καθόταν ο αλβανός βοηθός, άναψε ένα τσιγάρο απ' το ανοιχτό 
πακέτο κι έφερε στα χείλη του το ποτήρι με το φρεσκοφτιαγμένο τσίπουρο.

Να ζήσεις θεια …να τους θυμάσαι όλους…
Στην άκρη του τραπεζιού μια φωτογραφία, κρατούσε θύμηση αγαπημένη από το σύζυγο, 

τον αδελφό, την αδελφή, με σηκωμένα ποτήρια από παλιές χαρές, να εύχονται… τα θολω-
μένα μάτια μου τρεμόπαιξαν, ως να γιόρταζαν κι εκείνοι μαζί μας, οι αγαπημένοι μας, τούτη 
τη στιγμή. Τούτο το διήμερο που τέλειωνε μ' επιτυχία. Ενώ ξεκίνησε δύσκολα, πιεστικά, με 
τηλέφωνα απόγνωσης.

– Έλα να το φτιάξεις, αλλιώς θα τα πετάξω όλα στα πουρνάρια. Πολλά τα πουρνάρια 
που ζώνουν το μικρό μας χωράφι, το παλιό μας αμπέλι, ως οι μνήμες που παλεύουμε να 
κρατήσουμε ζωντανές, αλλά είναι επώδυνες, οι πολλές απουσίες των αγαπημένων μας. Νοι-
ώθεις πως ήρθε η στιγμή να συνεχίσεις, σε μικρή έστω κλίμακα, έθιμα και παραδόσεις, να 
μη χαθεί η συνέχεια, να λειτουργήσει μες το παρόν το παρελθόν σου.

Μετά τον τρύγο, τα στημένα σταφύλια, είχαν μείνει λίγες μέρες στη κάδη. Ύστερα τρα-
βήχτηκε από τη κάνουλα και μπήκε στα βαρέλια. Τα υπολείμματα από τα σταφύλια μείναν 
λίγες μέρες μες τη κάδη, σκεπασμένα με πλατανόφυλλα, ένα μεγάλο στρογγυλό ξύλο πάνω 
τους και βαριές πέτρες, όπως ήταν, σκεπασμένα όλα μ ένα χοντρό νάιλον, περιμένοντας το 
«ψήσιμο». Πολύωρη διαδικασία απόσταξης, πάντα γινόταν κρυφά στα παιδικά μου χρόνια, 
αλλά και τώρα απαγορευτική είναι. Πάντα κάποιος κοίταζε το δρόμο, θυμάμαι από ψηλά, 
με το φόβο μιας πιθανής καταγγελίας. Και το καζάνι πάντα συμμετοχικό, πολλές οικογένειες 
μαζί, για ασφάλεια. Όλα όμως τα σπίτια έψηναν το τσίπουρό τους. Κι όχι εύκολα… Ανάβαν 
φωτιές με χοντρά κούτσουρα, φτιάχναν παράπηγμα προστασίας, γιατί σχεδόν πάντα έβρε-
χε. Κι ένα, δυο, τρία ξενύχτια με μεζέδες, κρασί, κάστανα εποχής και δροσερό, φρέσκο 

Γειά σου Βελούχι μου ψηλό
Με τα ψηλά σου ελάτια,
Που μπόρες δε σε σκιάζουνε
Μήτε βοριά γινάτια.

Oρθώνεσαι περήφανο
Και χιλιοζηλεμένο,
Σαν καρτεράς την Άνοιξη,  
Βελούχι μου γραμμένο. 
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τσίπουρο, τράβαγαν ως το πρωί. Η μυρωδιά της καζανιάς, η σπιρτάδα του οινοπνεύματος 
ζάλιζε, χαλάματα και κυλούσε η νύχτα. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά, τα θυμόμουν ως έφτασα 
στο μικρό μου χωριό.

Τη δύσκολη φωτιά στο χωράφι, κάτω από παράπηγμα, την αντικατάστησε η μπουκάλα 
του γκαζιού. Τη γειτονιά, τη παρέα, η φίλη, που ευτυχώς έφερα μαζί μου. O αλβανός βο-
ηθός, ο άνθρωπος του χωριού, για όλες τις δουλειές, έστησε το καζάνι, συμπλήρωσε το 
λουλά, ασφαλίζοντας τις μεταλλικές ενώσεις με χοντρό λάστιχο. Μπρός στην είσοδο του 
υπογείου, γνώριζε από άλλες χρονιές, τράβηξε τα φυλαγμένα σύρματα, που χρησιμοποι-
ούσε ο πατέρας, να συγκρατηθεί καλύτερα, ο λουλάς, που θα ψύχετο, από το νερό που θα 
βάρυνε το φορτίο του. Στην άκρη του λουλά μπήκε ένα τούλι και κάτω του ο κουβάς για το 
τσίπουρο.

Μες το υπόγειο η παλιά ξύλινη κάδη, με τα ξύλινα τσέρκια, εκατοχρονίτικη, σιωπηλή 
μάρτυρας, άλλων εποχών. Τα παλιά δρύινα βαρέλια, τελευταία υπολείμματα ως γλάστρες μ' 
ανθισμένες ακόμη ντάλιες και μαντζουράνες. Στη γωνιά η πλαστική κάδη, ευκολότερη στη 
χρήση και αναγκαία, ξεσκεπάστηκε και η αψάδα των πλατανόφυλλων και τα τσάμπουρα, 
θόλωσαν για λίγο τη σκέψη μου. Από παιδί είχα να συμμετέχω σ αυτή τη διαδικασία. Πάντα 
έλειπα. Ούτε μπορούσα να σκεφτώ πως θα ‘μαι αναγκαία, πως θα ‘ναι στα χέρια μου, υπήρ-
χαν οι άνθρωποί μου, αφοσιωμένοι και ικανοποιημένοι, ως πέρυσι για τη δημιουργία τους.

Βάλαμε τη καζανιά, ανοίξαμε τη φλόγα, - σα ράμμα…
Άκουγα μες τα αυτιά μου τη φωνή που ακουγόταν πάντα, στο ψήσιμο.
– Σα ράμμα, όχι πιότερο.
Άνοιγε ο αλβανός πιότερο, βιαζόταν, μόλις έστριβε, εγώ χαμήλωνα – σα ράμμα….
Η πρώτη δοκιμή, απογοήτευση… ξινό… Το τσίπουρο   που έψηνα πρώτη φορά, ου-

σιαστικά μόνη, στη ζωή μου, ξινό… Άργησα νάρθω και τα πάνω υπολείμματα στη κάδη 
ξίνισαν…

– Έλα… πάμε στη δεύτερη…
– Μα η δεύτερη πικρή… πρώτη φορά δοκίμαζα πικρό τσίπουρο…
– Πώς νοιώθεις! Πώς δε μπόρεσες, δε δέχτηκες. Δε συνέχισες… άρχισα να πετάω τα 

πάνω υπολείμματα από την κάδη και
– Έλα πάμε στη Τρίτη…
Στη Τρίτη καζανιά, μεσάνυχτα με τη Σέβη να με παρηγορεί, στείλαμε τον αλβανό για 

ύπνο και περιμέναμε με αγωνία, μήπως κάτι αλλάξει. Σα βγήκε το πρώτο τσίπουρο, έτρεξα 
με αγωνία στο πάνω σπίτι, στη μάνα, ανήμπορη ήταν να κατέβει τις πολλές σκάλες.

Α… αυτό είναι καλό!
Πάλι κάτω και συνέχεια. Η ελπίδα δεν ήταν για το τσίπουρο, σιγά τη παραγωγή, ήταν 

για τη συνέχεια… πως δε σταμάτησε ένα έθιμο, μια οικογενειακή παράδοση. Αργά τη νύχτα 
σταματήσαμε. Το πρωινό, μεσάνυχτα ακόμη, ξύπνησα από τις φωνές της φίλης μου.

– Ά..βρήκα τι πήγε λάθος…
Παραμιλούσε..τόσο εντύπωση, της έκανε, βίωσε την όλη διαδικασία.
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Ένοιωθα πιο δυνατή. Ήξερα και τι έφταιγε και πώς θα συνέχιζα. Πήρα το θερμόμετρο 
κι άρχισα να μετρώ κιλό κιλό τους βαθμούς του τσίπουρου. Θυμήθηκα και το λίγο παλιό 
κρασί η περισσευούμενο μούστο που βάζαμε στο καζάνι. Μετρούσα και σημείωνα με χαρά. 
45 βαθμούς, 50, 60, 65…

– Α! σκέτη φωτιά..σπίρτο… αυτό…
Περήφανη, ευχαριστημένη ένοιωθα τη μάννα. Δεμένη με τη γη, πάντα ήθελε νάχει απο-

τέλεσμα σωστό, ήταν το φίλεμά της αυτό, στους συγγενείς και σ' όποιον ερχόταν στο σπίτι 
μας. 

Μετά τα πέντε καλά οι βαθμοί χαμήλωναν, 35,20. Μέτραγα, ξεχώριζα, ενοποιούσα. 
Έστειλα τον αλβανό βοηθό να σκαλίσει τις ελιές, η φίλη πήγε να γνωρίσει το χωριό κι εγώ 
ένοιωθα πως « μεταλάμβανα », από ιερό ποτήρι. Πώς μπορούσα, πώς ήθελα, πώς γύρευαν 
και όσοι έφυγαν να συνεχίσω….

Εκεί μπρός στο αναμμένο καζάνι και στη σπιρτάδα του φρέσκου τσίπουρου, έγνεφε χα-
ρούμενος ο πατέρας, χαμογελούσε η αγαπημένη θεία, άπλωνε ένα ποτηράκι να δοκιμάσει, 
ικανοποιημένος ο αδελφός της μάνας μου… Και οι τρείς αγαπημένοι μας, φευγάτοι μέσα σε 
λίγους μήνες, όλοι μαζί…

Με είχε τόσο συνεπάρει η όλη τελετή, έτρεχε πίσω η μνήμη, ανεβοκατέβαινα ως το πάνω 
σπίτι να δοκιμάσει η μάννα. Όλα πήγαιναν άψογα. Σ’ ένα βαρέλι ανακατώθηκαν όλοι οι 
βαθμοί, δίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα, 50 βαθμούς. Αλλά το καλύτερο ήρθε τυχαία, 
σα δοκίμασα στην τελευταία καζανιά, να ψήσω τις δυο πρώτες μαζί. Το ξινό και το πικρό…. 
Ξύπνησε μέσα μου η οικονομία, κουνούσε κοροϊδευτικά ο αλβανός το κεφάλι.

– Τζάμπα  παιδεύεσαι… στην Αλβανία βάζουμε ζάχαρη… δίχως ζάχαρη, τίποτα δε βγαί-
νει…

Η χαρά μας μεγάλη, σαν άρχισε να τρέχει το διπλοψημένο τσίπουρο. Δεν ήταν μήτε ξινό 
μήτε πικρό, είχε μόνο την αψάδα του πλατανόφυλλου που σκέπαζε τη κάδη. Είχε το άρωμά 
τους…

– Α! αυτό είναι …πλατανιστό…. 

Περιβόλι μου οργωμένο
Μαργαριταροσπαρμένο
Έχεις γυ περιβόλι μου
Έχεις γύρω γύρω αλτάνες
Και στη μέση ματζουράνες…..

Η μάννα συνέχιζε, τα τραγούδια της νιότης της, το τζάκι ζέσταινε τη βραδιά, αλλά πιότε-
ρο το μυρωδάτο «πλατανιστό», ζάλιζε με το σπίρτο του. Αφέθηκα στην πολυθρόνα, κοιτώ-
ντας τα αναμμένα ξύλα. Εκεί με βρήκε και το πρωινό…..
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ΝΕΟΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ο κουμπαράς
Της Αρχοντούλας Ζωγραφοπούλου - Τσιάμη

Ένας τρύπιος κουμπαράς
πού ‘γινε πια φουκαράς
μοιάζει ένας τενεκές
που βροντά σαν τον χτυπάς
Κλώτσα τον και κύλα τον
γι’ αυτόν πια μη ρωτάς
είδος προς εξαφάνιση
μια και είναι φουκαράς.
Γιατ’ η εποχή λέει – παράς – 
με ό,τι συνεπάγεται
γιατί μακρυά απ΄ τον παρά
τίποτα δεν προάγεται.

Tρεις Ευρυτάνες
Του Ν. Γ. Αλεξάκη

Τρεις Ευρυτάνες αντάμωσαν  Ο πρώτος λόγο χάραξε
στο τρένο κάποια μέρα   και λέει με στόμφο: «Αυτά»
κι άνοιξαν το παράθυρο  Ο δεύτερος απάντησε,
να πάρουν λίγον αέρα.   ψελλίζοντας: «Σωστά, σωστά!»

Ένας στον άλλον έλεγε   Ο τρίτος ο τρανύτερος
σαν άλλοι φαφλατάδες   ο «λόγιος» Ευρυτάνας
και την κουβέντα πιάσανε  σαν ρήτορας ελάλησε:
οι τρεις πολυλογάδες.    «Ι… άι… σώνουνται ποτέ τα θ’ κά μας!»
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ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ....
Του Ανδρέα Κάππα, Λογοτέχνη

Βρισκόμασταν στην καρδιά του Φθινοπώρου και ο καιρός άρχισε κιόλας να περουνιάζει 
τα αδύναμα κορμιά μας. Ο ουρανός είχε παντού μαυρίσει και η μπόρα δεν άργησε να φανεί. 
Ήταν τόσο δυνατή που σε λίγη ώρα είχαν κατεβάσει όλα τα σοκάκια και τα ρέματα του χω-
ριού. Το ποτάμι είχε ξεχειλίσει και λοξοδρομώντας πότε αριστερά και πότε δεξιά παρέσυρε 
πέτρες, φύλλα, ακόμα και μικρά δένδρα στο διάβα του. Η μάνα μου πρόσθεσε μερικά ξύλα 
στο τζάκι, πήρε την πυροστιά και το τηγάνι και άρχισε να προετοιμάζει το κουρκούτι. Σε λίγο 
το άθλιο κατασκεύασμα, που ήταν σωτήριο για εκείνη την εποχή, ήταν έτοιμο. Το τοποθέ-
τησε πάνω στο σουφρά (χαμηλό τραπέζι) και μας φώναξε να φάμε τώρα που είναι ζεστό, 
όπως μας είπε, για να ζεσταθεί το έντερο μας. Ήμουν πέντε χρονών τότε, και θυμάμαι σαν 
να ήταν τώρα, που μαζεμένοι γύρω από το τραπέζι, φέρναμε βόλτα τα δύο κουτάλια που 
είχαμε με τη σειρά γιατί δεν υπήρχαν περισσότερα. Αυτό ήταν ένα συνηθισμένο πρόχειρο 
φαγητό για να ξεγελάμε τον εαυτό μας. Βλέπετε εδώ δεν είχε φτάσει η λέξη «ταμπλ ντότ». 
Τα φαγητά ήταν τα ίδια όλο το χρόνο: φασόλια δίχως λάδι, πολύ λίγες πατάτες, χόρτα με 
αλάτι, λίγο γάλα, κανένα αυγό, εάν περίσσευε, γιατί τα πηγαίναμε στον μπακάλη για να 
πάρουμε κουβαρίστρα για ράψιμο και μισή πλάκα σαπούνι. Το πιο συνηθισμένο φαγητό 
ήταν το κρεμμύδι στο ένα χέρι και η μπομπότα στο άλλο...., και, συνήθως, κρύα, γιατί δεν 
«χτούραγε». Υπήρχαν όμως και οι γιορτές. Τότε τα πράγματα άλλαζαν, άρχιζε η σπατάλη: 
καμιά πίτα στο ταψί, κανένας κόκορας, ή μισή οκά γίδα να βράζει στο τσουκάλι κοντά στο 
τζάκι με τις ώρες! 

Και μη χειρότερα...
Το κούτσουρο που έκαιγε στο τζάκι πλησίαζε στο τέλος του. Ήταν η ώρα του ύπνου. Τα 

στρωσίδια πέσανε στο πάτωμα. Ευτυχώς που στο δικό μας σπιτικό το πάτωμα ήτανε σανίδα 
γιατί σε άλλες φαμίλιες ήτανε όλο χώμα. Γύραμε να κοιμηθούμε ντυμένοι -έτσι συνηθίζαμε 
τότε, γιατί λείπανε οι πυτζάμες και οι ρόμπες δωματίου, πράγματα που έπρεπε να περάσουν 
πολλά χρόνια για να τα γνωρίσω και να τα φορέσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, εκείνο τον 
καιρό να ξεχωρίσει το πραγματικό ύφασμα φουστανιού ή παντελονιού από τα πολλά μπα-
λώματα που είχανε. Πού περιθώρια για πολυτέλεια, πυτζάμες και ντύσιμο!! Η μόνη εξαίρεση 
που γινόταν ήταν οι γιορτές και τα πανηγύρια. Τότε φορούσαμε ρούχα καμωμένα από ντρί-
λια, της γνωστής φίρμας Ρετσίνα. Από αυτά φτιάναμε τα καινούργια μας, που κρατούσαν 
για πολύ καιρό, μια και τα φορούσαμε ορισμένες μέρες το χρόνο. Όσο για παπούτσια, το 
πρόβλημα ήταν μεγάλο και δύσκολο. Θυμάμαι ότι η μάνα μου είχε τα νυφιάτικά της για δε-
καπέντε χρόνια! Τα έβαζε μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και Δεκαπενταύγουστο. Τον υπόλοιπο 
χρόνο κυριαρχούσε το γουρουνοτσάρουχο από το δέρμα του γουρουνιού. Αυτό ήταν το 
γνώριμο σύμβολο των Ευρυτάνων! Κι αν είχανε και δύο σειρές πλέξιμο γύρω-γύρω, με 
άλλο, παλιό, που είχε τρυπήσει, τότε άνετα μπορούσες να πας και στην εκκλησιά! Εμείς τα 



33

παιδιά ήμασταν πιο τυχερά από τους μεγάλους, μια και μεγάλωνε το πόδι μας, οι δικοί μας 
είχανε δεν είχανε τον τρόπο, υποχρεώνονταν να μας πάρουν άλλα.

 Όσο περνούσανε οι μέρες, τόσο δυνάμωνε το κρύο. Ο μήνας Νοέμβριος ή Αντριάς, 
ήτανε στο τέλος του, και όπως συνηθίζανε να λένε οι γεροντότεροι, το κρύο με τον ερχομό 
του Αγίου Ανδρέα αντριεύει περισσότερο. Και δεν είχανε άδικο. Ένα πρωί που ξυπνήσαμε 
τα πάντα είχανε ασπρίσει. Τι σου είναι τέλος πάντων αυτή η φύση! Πόσο δίκαια μοιράζει τις 
ομορφιές της! Όλα τα σπίτια και τα δένδρα ολόλευκα, λες και φορέσανε νυφιάτικα. Μόνο 
τα πλαϊνά των σπιτιών και κάπου-κάπου, ανάμεσα από τα δένδρα μπορούσες να ξεχωρίσεις 
το σκούρο χρώμα, το χρώμα της γης. Ο καπνός από τα τζάκια των σπιτιών όσο πήγαινε και 
ψήλωνε με το δυνάμωμα της φωτιάς, δείγμα πως εδώ δεν τέλειωσαν όλα, και η ζωή συ-
νεχίζεται. Ο χειμώνας δημιουργεί πολλά και δύσκολα προβλήματα, όταν είναι βαρύς, όπως 
λένε. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσεις με ένα μέτρο χιόνι! Και κείνα τα χρόνια πέφτανε 
πολλά χιόνια, πώς να πάει το παιδί στο σχολείο; Πώς να πάει ο νοικοκύρης να αλέσει το 
καλαμπόκι στο μύλο, που ήτανε μακριά; Κι ακόμα χειρότερο: όταν τέλειωνε το καλαμπόκι, 
οι Ευρυτάνες ήταν υποχρεωμένοι να φύγουν από τα μακρινά χωριά για να έρθουνε στο 
Καρπενήσι να περπατάνε οκτώ και δέκα ώρες για να προμηθευτούν καλαμπόκι από την 
Τράπεζα, που πολλές φορές δεν είχε και να το πάνε πίσω στα χωριά τους, φορτωμένο στην 
πλάτη τους, να το κάνουν αλεύρι για να ζήσουν τα παιδιά τους. 

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε μηχανήματα να ανοίγουν τους χιονι-
σμένους δρόμους όπως σήμερα. Να σκεφτεί κανείς ότι για να ανοίξει ο δρόμος στη Ράχη 
του Τυμφρηστού και να περάσει αυτοκίνητο, έπρεπε να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι από 
τα γύρω χωριά με τα φτυάρια και να δουλεύουν αρκετές μέρες σκληρά πετώντας το χιόνι 
δεξιά και αριστερά για να ανοίξει ο δρόμος. Κι όλος αυτός ο κόπος για το καλαμπόκι, για 
το ψωμί μπομπότα! Θα μου πείτε πως το καλαμπόκι κάνει μόνο για ζωοτροφή και όχι για 
τους ανθρώπους. Δίκιο έχετε, δεν αντιλέω, αλλά εκείνη την εποχή δεν διέφερε πολύ ο άν-
θρωπος από το ζώο.

Θυμάμαι ότι στο κάτω μέρος του σπιτιού μου, είχαμε το γαϊδούρι και τη γελάδα και το 
μέρος εκείνο το λέγαμε αχούρι. Εκτός από τα ζώα και την κοπριά, αποθηκεύαμε και διάφο-
ρα πράγματα, όπως βαρέλι για κρασί, ξύλα για το τζάκι, αγροτικά εργαλεία κ.λπ. Έτσι ανα-
πνέαμε μια και ήμασταν από πάνω, όλη τη βρώμα της κοπριάς, δημιουργώντας από μόνοι 
μας αντίθεση στο τόσο οξυγόνο που μας χάριζε με απλοχεριά η φύση. Δυο μανάρες γίδες 
μαζί με τις ζωοτροφές τις είχαμε στην καλύβα. Αυτή η καλύβα ήταν το παλιό σπίτι μας, και 
εκεί γεννήθηκα, όπως μου είπε η μάνα μου. Χωρίς αμφιβολία, θα προτιμούσα το άνετο και 
σύγχρονο μαιευτήριο, με τον επιστημονικό του εξοπλισμό και τους άρτια εκπαιδευμένους 
γιατρούς, αλλά, όπως είπα και παραπάνω, ζούσαμε κοντά-κοντά με τα ζώα, δεν ήταν εύκολο 
να αλλάξουμε συνήθειες. Άλλωστε είχαμε τις τριχιές που τα δέναμε, πάρα πολύ χρήσιμο 
μέσο για τη γέννα. Έτσι κι έγινε. Μια χοντρή τριχιά δέθηκε στο χοντρό ξύλο (πάτερο) της 
σκεπής, πήρε το σχήμα της κούνιας, έγειρε η μάνα μου με τη φουσκωμένη κοιλιά επάνω στο 
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σχοινί και πιέζοντας αρκετά τον εαυτό της, έπεσα στο έδαφος, κάτω από το μακρύ φουστά-
νι της, για να μην φαίνεται ούτε ο αστράγαλος. Αυτή ήταν η μαιευτική διαδικασία της εποχής 
μου και χωρίς περιττά λόγια η μεγάλη αλήθεια, που δεν χρειάζεται άλλη έρευνα.

Ο άνθρωπος είναι μεγάλο θεριό, όλα τα μπορεί και παντού προσαρμόζεται αλλά η πίκρα 
παραμένει πίκρα και το μεγάλο ερώτημα «γιατί» συνεχίζει να τον βασανίζει και να τον προ-
βληματίζει. Ίσως και σήμερα να υπάρχουν ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις. Ας ελπίσουμε πως 
δε θα αργήσει να αλλάξει η ζωή και να γίνει καλύτερη για όλους μας.

Η γιαγιά μου, που καθότανε κοντά μας, κι έγνεθε τη ρόκα της, μου είπε: «Έτσι έγινε, παι-
δάκι μου, η μάνα περνάει πολλά για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και πιο πολλά για να το 
μεγαλώσει. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να ακούνε και να σέβονται τους γονείς, και να ξέρεις, 
πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Να, εκείνη η Πατούλου (μια χωριανή μας) ξεκίνησε με τα 
πρόβατα να πάει στον κάμπο, στο Αγρίνιο, κι όταν πέρναγε τον Αι Θανάση στον Προυσό, 
την πιάσανε οι πόνοι. Γέννησε, έβαλε το παιδί στην ποδιά και συνέχισε το δρόμο της… μαζί 
με το κοπάδι περπατώντας!» Δεν ήταν εύκολο να καταλάβω τη μεγάλη σημασία και το δράμα 
μιας μάνας να γεννάει τόσο πρωτόγονα στον εικοστό αιώνα. Όσο περνούσανε τα χρόνια, 
όλο και πιο συχνά ξανάκουγα αυτά τα παράξενα, έως ότου ριζωθήκανε στη μνήμη μου και 
σήμερα μπορώ πιστά να τα μεταφέρω σε αυτές τις λίγες σελίδες...

ΘΥΜΑΜΑΙ… 

AΠΟ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΤΟΥΡΗ

Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος

Το 1951-52 ήταν πρωθυπουργός ο Νικόλαος Πλαστήρας. Ο Αριστείδης Τσιτού-
ρης, εκτός της ιδιότητας του Αξιωματικού εν τιμητική αποστρατεία, ήταν και πρόεδρος 
των αγελαδοτρόφων Αττικής, καθ’ όσον διατηρούσε αγελαδοτροφείο από το 1930 στον 
Χολαργό.

Οι αγελαδοτρόφοι είχαν ένα αίτημα στην κυβέρνηση για αύξηση της τιμής του γάλακτος. 
Ως πρόεδρος ο Τσιτούρης έκλεισε ραντεβού με τον πρωθυπουργό τον Πλαστήρα και πήγε 
και τον συνάντησε. Σημειωτέον ότι ήταν συμμαθητές στην Σχολή Λοχιών και ο Τσιτούρης 
είχε στην κατοχή του μια φωτογραφία με τους Πλαστήρα, Κονδύλη, Τσιτούρη, Καμέ-
νο κ.ά. ως λοχίες. Όταν του έδειξε τη φωτογραφία, ο Πλαστήρας ξαφνιάστηκε και λέει: 
«Αριστείδη αυτή σύμφωνα με το νόμο κατάσχεται». Βέβαια γέλασαν και στη συζήτηση που έγινε 
ήλθαν αναμνήσεις από το παρελθόν. Κάποια στιγμή ήλθαν και στο θέμα της αυξήσεως της 
τιμής του γάλακτος. Ο Πλαστήρας παίρνει τηλέφωνο τον Υπουργό Γεωργίας και του κλείνει 
ραντεβού για να συζητήσουν για την αύξηση.
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Φεύγοντας από το γραφείο του Πλαστήρα ο Τσιτούρης πήγε κατευθείαν στον υπουρ-
γό. Τον υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα και συζητώντας το θέμα τον παρέπεμψε στον Αμερι-
κανό Σύμβουλο του υπουργείου να πάρει την έγκριση για την αύξηση, γιατί τότε δυστυχώς 
ευρισκόμασταν υπό τον έλεγχο των Αμερικανών, και εάν αυτοί αρνιόνταν τότε κανένα 
θέμα αυξήσεως ή ο,τιδήποτε άλλο αφορούσε το Δημόσιο δεν προχωρούσε. 

Η αύξηση που ζητούσαν οι αγελαδοτρόφοι ήταν από 2,50 δρχ. να πουλάνε 3,00 δρχ. 
την οκά, στην περίοδο εκείνη το εμφιαλωμένο νερό Λουτρακίου πουλιόταν 4 δρχ. το μπου-
κάλι. Με αυτό το σκεπτικό της διαφοράς τιμής νερού – γάλακτος πήγε στον Αμερικανό 
Σύμβουλο να του αναπτύξει το θέμα. Μόλις μπήκε μέσα στο γραφείο του αμερικάνου, αφού 
τον ανήγγειλε η ιδιαιτέρα του, αντικρίζει το εξής θέαμα: Ο αμερικάνος καθόταν στο γρα-
φείο του, και είχε τα πόδια του πάνω στο τραπέζι, χωρίς να ενοχληθεί από την παρουσία 
του και χωρίς να κατεβάσει τα πόδια του από το τραπέζι, ρώτησε τη θέλει ο κύριος; Του 
Τσιτούρη του είχε ανέβη το αίμα στο κεφάλι και παίρνοντας το στρατιωτικό του ύφος, λέει 
στην διερμηνέα του: «Πέστε του να κατεβάσει τα πόδια του από το τραπέζι πρώτα απ’ όλα 
και μετά θα μιλήσω». 

Η διερμηνέας διαμαρτυρήθηκε ότι δεν μπορεί να πει την φράση αυτή. Απαντά τότε: 
«Πάω στον υπουργό, και στις εφημερίδες να διαμαρτυρηθώ για την στάση του». Έτσι η 
διερμηνέας του το είπε και αυτός κατέβασε τα πόδια του από το τραπέζι. Τώρα λέει ο 
Τσιτούρης πέστου: «Εσείς είσθε ο λαός που θέλει να κυβερνήσει όλον τον κόσμο με το 
σεβασμό που του δείχνετε;» και στη συνέχεια είπε την στρατιωτική του ιδιότητα, αλλά και 
την συνδικαλιστική. Ο Αμερικανός έγινε αρνάκι, του προσέφερε και καφέ αφού πρώτα 
ζήτησε συγνώμη για την στάση του, δικαιολογούμενος πολύ κούραση ορθοστασίας που 
είχε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι με την αντρίκια συμπεριφορά του ο Τσιτούρης πήρε αύξηση 
στο γάλα όχι 0.50 της δραχμής αλλά μια δραχμή και έτσι πούλαγε το γάλα από 2,50 σε 
3,50 δρχ.

Έχει αναφερθεί ότι πρέσβης των Η.Π.Α δέχθηκε το Σοφοκλή Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο 
της Κυβερνήσεως τότε με τα πόδια πάνω στο τραπέζι και το διακωμώδησε ο Φωκίων Δημη-
τριάδης με γελοιογραφία του στα «Νέα» και το « Βήμα».
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TΙΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΑΓΙΟΙ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009, η καθιερωθείσα από την Πανευ-

ρυτανική Ένωση θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων. 

Ο εφετινός εορτασμός έγινε στον Ιδρυματικό Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της φιλόξενης 

Στέγης Γερόντων της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, Κεφαλληνίας 19 – Κυψέλη, σε συ-

νεργασία με το Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». 

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία τελέστηκαν από τους Ευρυτάνες ιερείς π. Κωνστα-

ντίνο Βαστάκη και π. Παναγιώτη Χαβάντζα (εγγονός του π. Δημητρίου Οικονόμου 

από Λεπιανά), ενώ τους άρτους ευλόγησε, εκτός των ανωτέρω και ο π. Ιωάννης Διώτης, 

ο οποίος νωρίτερα κήρυξε και το Θείο Λόγο. Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο χώρο του 

Ιδρύματος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. 

Παπαδόπουλος, αφού απηύθυνε μικρό χαιρετισμό, τονίζοντας κυρίως, το πολλαπλό νόη-

μα της εκδήλωσης (θρησκευτικό, πατριωτικό, πνευματικό και κοινωνικό), παρεχώρησε το 

βήμα στον κύριο ομιλητή της ημέρας, τον π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, ο οποίος έδωσε μία 

πληρέστατη εικόνα για τη ζωή και το ένδοξο μαρτύριο του θαυματουργού Οσιομάρτυρα 

Αγίου Γερασίμου του Νέου, του Μεγαλοχωρίτη. 

Μετά την εμπνευσμένη εισήγηση του π. Κωνσταντίνου Βαστάκη, ο Γενικός Γραμμα-

τέας της Πανευρυτανικής κ. Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, φιλόλογος και συγγραφέας, αφού 

πρώτα μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον π. Κωνσταντίνο παρουσίασε ακολούθως, εν 

συντομία, το μνημειώδες έργο του: «Ο Οσιομάρτυρας Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Μεγαλοχωρί-

της». Η εισήγηση του κ. Σταμάτη, γενικά, εντυπωσίασε το ακροατήριο. 

Κατά το τελευταίο μέρος του προγράμματος και σε ανάμνηση της εκδήλωσης αυτής 

επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα στον π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, «το νεότερο καύχημα των 

Μεγαλοχωριτών αλλά και των απανταχού της γης Ευρυτάνων», όπως τόνισε ο Πρόεδρος της 

Ένωσης κ. Κ. Παπαδόπουλος και στην οποία αναγράφεται το παρακάτω κείμενο: 

« Η Πανευρυτανική Ένωση στον ελλογιμότατο πνευματικό πατέρα της αγιοτρόφου Ευ-

ρυτανίας μας πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Βαστάκη με τιμή κι ευγνωμοσύνη.

Αθήνα, 11 Οκτ. 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Η πλακέτα επιδόθηκε στον π. Κωνσταντίνο Βαστάκη από τον πανοσιολογιότατο αρ-

χιμανδρίτη π. Φιλόθεο Νικολάκη, Προϊστάμενο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, o 

οποίος στην ενορία του επιτελεί αξιόλογο ποιμαντορικό και κοινωνικό έργο. 
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Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Κλεομένης 

Κουτσούκης, ο Πρόεδρος του Μουσειακού και Λαογραφικού Κέντρου Ευρυτανίας «Ο ΕΥ-

ΡΥΤΟΣ» κ. Γ. Οικονόμου και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παύλος Νταλλής και Ν. Καρλιάμπας, 

ο Γ. Γραμματέας της Ε.Ε.Ε. κ. Β. Τριχιάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φουρνιωτών κ. Πέ-

τρος Τσέλιος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» 

κ. Κ. Φούκας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. Κ. 

Τσιώλης κ.ά. 

Ρεπορτάζ για την παραπάνω εκδήλωση δημοσιεύθηκαν στις εβδομαδιαίες ευρυτανικές 

εφημερίδες, ενώ άρθρο με τον τίτλο «Οι Ευρυτάνες ετίμησαν τον π. Κωνσταντίνο» περι-

λαμβάνεται στο υπ’ αριθ. 59 τεύχος (Οκτώβριος 2009) του μηνιαίου καλαίσθητου Δελ-
τίου «Ο Άγιος Γεώργιος» που εκδίδεται από τον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Κυψέλης. 

ΠΕΘΑΜΕΝΗ ΗΡΩΙΣΣΑ!

 Της Πίνδου ηρώισσα
 Καμπύλου θυγατέρα,
 Βελουχιού κι Αγράφων αδελφή,
 παλικαριών γεννήτρα,
 ευζώνων φύτρα.

 Τέτοια ερημιά κι ορφάνια,
 Μοίρα σου απαίσια, κακή
 Κανείς δεν το περίμενε,
 ποτέ στον ουρανό
  ουδέ στη γη.

Βοριάδης ο Ευρυτάν (426 π.Χ.)
(Κανείς δεν ακούει το ελεγείο μου,  
ούτε σαν ικέτη ούτε σαν επαίτη!  

2-11-2004 (μ.Χ.)
† ΜΑΝ.ΝΙ.ΒΑΣ  (ΜΑΝΤΟΥΖΑΣ ΝΙ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)



38

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ  
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ «ΦΛΟΥΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ»

Τη   Δευτέρα 23-11-2009, ο 6ος όροφος του βιβλιοπωλείου «Ελευθερουδάκης», 
(Πανεπιστημίου 17, Αθήνα), γέμισε ασφυκτικά λόγω της παρουσίασης του βιβλίου 
της Μαρίας Καρδαρά - Δημητριάδη  «Φλουρί   Κωνσταντινάτο» (Εκδ. «Ελληνικά Γράμμα-
τα»), το οποίο παρουσιάστηκε σε προηγούμενο τεύχος των «Ευρυτανικών Χρονικών».  
   Για το βιβλίο μίλησαν με τη σειρά οι: α) Ο Μίμης Ανδρουλάκης (Βουλευτής Β΄ Αθηνών, 
συγγραφέας), ο οποίος επαίνεσε τη συγγραφέα για τη δωρικότητα της γραφής της, τόνισε 
την ανάγκη πως πρέπει να συστηθεί στη νεολαία, όπως συμβαίνει και με το «Πόλεμος και 
Ειρήνη» του Τολστόι κ.λπ. 

β) Ο Δημήτρης Καραμβάλης (δοκιμιογράφος, συγγραφέας) που έκανε μια διεξοδική 
και εμπεριστατωμένη κριτική του βιβλίου, και

γ) Ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος   (Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης, συγ-
γραφέας) ο οποίος μίλησε, κυρίως, για την πλοκή του βιβλίου, ενώ αποσπάσματά του εν-
διάμεσα διάβασαν οι ποιήτριες Εύα Χαλκιαδάκη και Έφη Γιακανίτη, η οποία μάλιστα 
τραγούδησε με εντυπωσιακό τρόπο τη «Βοσκοπούλα». 

Η Μαρία Καρδαρά – Δημητριάδη, ο Μίμης Ανδρουλάκης και ο Κ. Παπαδόπουλος
(Φωτό: agrafiotis. gr)

O Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Χελιδόνα, το χωριό της Μαρίας Καρδα-
ρά, δεν είναι άγνωστη στη λογοτεχνία. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος το 1983 την έκανε πανελλήνια 
γνωστή με το μυθιστόρημά του «Τα παιδιά της Χελιδόνας», που αργότερα (1987) γυρίστηκε και σε 
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κινηματογραφική ταινία, και ο Κώστας Τριανταφύλλης μας έδωσε ένα θαυμάσιο, επίσης, μυθι-
στόρημα με τον τίτλο «Με νύχια και με δόντια», που και αυτό έχει ως επίκεντρο τη Χελιδόνα.. Τώρα 
έρχεται και η Μαρία Καρδαρά να μας χαρίσει και το δικό της μυθιστόρημα, το «Φλουρί Κωνστα-
ντινάτο», που, όπως εύστοχα παρατηρεί σε σχετική βιβλιοκριτική της η Μάρη Θεοδοσοπούλου 
(Εποχή, 25-10-2009), θα του ταίριαζε και ο τίτλος «Οι κόρες της Χελιδόνας». 

Στο τέλος, η συγγραφέας, με φανερή τη συγκίνησή της αφιέρωσε τη βραδιά στον πατέρα 
της και στη θεία της και έκλεισε με την απαγγελία ποιήματός της σχετικού με την Ευρυτανία. 

Την εκδήλωση συντόνισε με απόλυτη επιτυχία η κ. Ελένη Κεχαγιόγλου, υπεύθυνη του 
τμήματος λογοτεχνίας των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους, ο βουλευτής Κώ-
στας Γείτονας, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χρήστος Πρωτόπαπας, ο πολιτευτής 
Ευρυτανίας Γιώργος Λάγαρης, εκπρόσωποι Συλλόγων, αρκετοί λογοτέχνες και, φυσικά, 
πολλοί Ευρυτάνες.  

EKΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟ

Οι Ευρυτάνες της Αθήνας κατέκλυσαν κυριολεκτικά 
το βιβλιοπωλείο του «ΙΑΝΟΥ» (Σταδίου 14) στις 15-11-
2009 με την ευκαιρία της παρουσίασης του λευκώματος 
του Ευρυτάνα ζωγράφου Θανάση Μπακογιώργου: 
«Θανάσης Μπακογιώργος, 50 χρόνια ζωγραφική». Η εκ-
δήλωση συνδιοργανώθηκε από την Πανευρυτανική Ένω-
ση, που είχε και την ευθύνη της αποστολής των προσκλή-
σεων, την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων και, φυσικά, 
το βιβλιοπωλείο «Ιανός». 

Η εκδήλωση άρχισε με λίγα, αλλά μεστά λόγια για 
τον καλλιτέχνη, από τον εκπρόσωπο του «Ιανού» κ. Χα-
τζηιακώβου και στη συνέχεια μίλησαν οι: Κώστας Αντ. 

Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης, Ιωάννης Ζούμπος, Πρόεδρος 
της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, Ντίνος Τουλούπας, Ζωγράφος και Τεχνοκριτικός 
και Θεοφάνης Σαξώνης, Δικηγόρος. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός δημο-
σιογράφος Ηλίας Προβόπουλος.

Στην φιλόξενη αίθουσα του «Ιανού», παράλληλα, είχε «στηθεί» και έκθεση των έργων 
ζωγραφικής του Θανάση Μπακογιώργου, η οποία λειτούργησε για μια εβδομάδα, περί-
που. 

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, η τ. 
Υπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Κλεομ. Κουτσούκης, 
εκπρόσωποι ευρυτανικών συλλόγων κ.ά.
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Τα έργα τέχνης του Ευρυτάνα καλλιτέχνη Θανάση Μπακογιώργου

Του Ντίνου Τουλούπα, Ζωγράφου - Τεχνοκριτικού

Ο Θανάσης Μπακογιώργος γεννήθηκε σε ένα γραφικό χωριό της βόρειας Ευρυτα-
νίας, στην περιοχή Αγράφων, που έχει το όνομα Μαυρομάτα και βρίσκεται κοντά στον 
ποταμό Ταυρωπό.

Μελετώντας τον χρόνο γεννήσεως του, την περίοδο της κατεχόμενης Ελλάδας το 1942, 
αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ενδιαφέρον έχει η ζωή του, όταν μάλιστα το 1949 χάνει τον 
πατέρα του στον εμφύλιο και σήμερα παρουσιάζει την πολύτιμη εικαστική εργασία του. Που 
πραγματικά παρουσιάζει στα έργα του τις καλλιτεχνικές σκέψεις, θεάσεις και απόψεις της 
εποχής της δημιουργικής του παραγωγής.

Αντιλαμβάνεσθε σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν ο Θανασάκης με την κα-
τάσταση της εποχής '45-'49. Παρ’ όλα αυτά με την βοήθεια της μητέρας του κατάφερε να 
σταθεί στα πόδια του και στις καλλιτεχνικές επιθυμίες του.

Μικρός ζωγράφιζε στους τοίχους, στα πατώματα και στις πέτρινες πλάκες. Αυτή η εκδή-
λωση άρχισε να γίνεται πιο έντονη όταν σε ηλικία 14 ετών έστελνε σκίτσα σε ένα παιδικό 
περιοδικό.

Το 1954 ξεκίνησε το γυμνάσιο στο Καρπενήσι αλλά το τελείωσε το 1959 στο 7° γυ-
μνάσιο στο Παγκράτι. Στο γυμνάσιο αυτό οι καθηγητές του απ' ό,τι θυμάμαι ήταν πολύ 
δημιουργικοί. Ο Θανάσης βρήκε την ευκαιρία και συνεργαζόταν με ένα περιοδικό «Το σπίτι 
του παιδιού» και του έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει διάφορα σχέδια γι' αυτό το πε-
ριοδικό που τα παρουσίασε.

Το 1963 σε ηλικία 21 ετών παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση στη ΧΑΝ και εγράφη η 
πρώτη κριτική για τα έργα που εξέθεσε. Στη συνέχεια είχε μια ιδιαίτερη εξέλιξη.

Το 1969 έφυγε για το Λονδίνο όπου και εκεί εξέθεσε τα έργα του, και το 1972 επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και εγκατεστάθη στην Θεσσαλονίκη. Εκεί δημιούργησε το κέντρο τέ-
χνης «Πανσέληνος» που για πολλά χρόνια ανέπτυξε μία ιδιαιτέρως αξιόλογη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα.

Η πρόοδος της εικαστικής του δημιουργίας είναι σημαντική γιατί δημιουργείται από την 
ανάταση της σκέψης του, από αυτό που βλέπει και διαμορφώνεται και αποδίδεται εικαστικά 
με την ιδιαιτερότητα της χρωματικής έκφρασης.

Η απόδοση των πινάκων που δημιούργησε ο Μπακογιώργος είναι η συνεχής ζωγραφι-
κή αφηγηματικότητα του περιβάλλοντος και καλλιτεχνική απόδοσή τους κινείται σε βαθύτε-
ρο πλάνο. Το έργο του δεν εξαντλείται με την πρώτη ματιά αλλά πρέπει να προχωρά η σκέψη 
του θεατή σε βαθύτερο πεδίο.

Θέλω να διατυπώσω πως χρειάζεται μία οπτική διαδικασία για να κατανοήσει ο θεατής 
την σκέψη του ζωγράφου, που δεν έκανε καμία τομή στη συγκρότηση και στην εικαστική 
δημιουργία του θεάματος που παρουσιάζεται στους πίνακές του.

Τα έργα του περιέχουν θαυμάσιες λεπτομέρειες που δημιουργούν μία πλήρη εικαστική 
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και άριστη χρωματικά περιγραφή του θεάματος.
Στο έργο του «Αγρότισσα» 1958 διακρίνει κανείς την σκέψη και τη συγκίνηση της αγρό-

τισσας από κάτι που βλέπει.
Αλλά και στις προσωπογραφίες που δημιούργησε διακρίνει κανείς σε κάθε πρόσωπο τη 

σκέψη, την αισιοδοξία από αυτό που παρατηρεί ο εικονιζόμενος και αποδίδεται εικαστικά 
στην έκφραση στο ύφος του κάθε προσώπου.

Τα εξώφυλλα του περιοδικού «Το σπίτι του παιδιού» έχουν μία καθαρή περιγραφή του 
περιβάλλοντος.

Τα τοπία που παρουσιάζονται στην έκδοση «50 χρόνια ζωγραφική» έχουν μια καθαρή 
και προσεγμένη ακρίβεια με ιμπρεσσιονιστική απόδοση.

Την ίδια σκέψη μιας καθαρής βυζαντινής απόδοσης, παρουσιάζει και στην εικόνα Κων-
σταντίνος Παλαιολόγος αλλά προσθέτει τις εκκλησίες που έτσι αυξάνεται η καλλιτεχνική 
απόδοση και το ενδιαφέρον.

Μια άλλη δημιουργία του Μπακογιώργου είναι η ζωγραφική διακόσμηση εσωτερικών 
τοίχων και ταβανιών που δίνουν μνημειακή καταγραφή στις αίθουσες και στα δωμάτια των 
οικιών που παρουσιάζουν το περιβάλλον της κατοικίας να φαίνεται με ιδιαιτερότητα παρα-
δοσιακό κάποιου περασμένου αιώνα.

Η σημαντική απόδοση των συνδυασμών των χρωμάτων και σχεδίων καθορίζει ότι η 
τέχνη δεν είναι καθρέφτισμα αλλά έκφραση της βούλησης και καθορίζει την αξία της καλλι-
τεχνικής έμπνευσης για την δημιουργία των τοιχογραφιών και την διακόσμηση της οροφής 
των αιθουσών.

Προσωπικά θα εκφράσω τον θαυμασμό μου για την απόδοση της τέχνης του και του 
λιτού ιμπρεσιονισμού του Ευρυτάνα καλλιτέχνη Θανάση Μπακογιώργου.

Αισθάνομαι ότι η λέξη συγχαρητήρια είναι λίγη, για την θαυμάσια καλλιτεχνική εργασία 
του.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Της Άννας Ντάλλα

(Απόσπασμα από ποίημα 10 στροφών) 

 Αγώνας γίνεται σκληρός
 κι έτσι περνάει ο καιρός
 με κόπους κι αγωνία 
 για την όμορφή μας τη Μακεδονία 

 Ο γιος του Φιλίππου βασιλιά
 σκόρπισε φώτα αληθινά, 
 ο Αλέξανδρος ο ξακουστός
 διέδωσε τα ελληνικά…
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Απόψεις-Κρίσεις επί του περιεχομένου  
των τριών βιβλίων των αναφερομένων  

εις τον Όσιον Ευγένιον τον Αιτωλόν

Του Δημητρίου Γ. Τσέλιου, Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

(Το παρακάτω κείμενο εγράφη από τον κ. Δημήτριο Τσέλιο, ύστερα από επιθυμία του Μητρο-
πολίτη μας κ.κ. Νικολάου)

Σεβασμιώτατε,
Ευχόμενος υγείαν και μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του Χριστεπωνύμου πληρώματος «της 

κατ’ Ευρυτανίαν Θεοσώστου – καθ’ Υμάς – παροικίας», σας γνωρίζω ότι εν τέλει ηξιώθην 
να ανταποκριθώ εις την επιθυμίαν σας καταγράφων αδρώς και ευσυνόπτως τας « Απόψεις 
μου – Κρίσεις» επί των αναφερομένων εις τον Όσιον Ευγένιον τον Αιτωλόν βιβλίων, ήτοι – 
κατά σειρά εκδόσεως – (α) Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός: Βίος και Έργον, Η εις Άγιον ανακήρυξις, 
Ασματική ακολουθία, έτος 1983, (β) Σύναξις/Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του/Καρπενήσιον 
12-14 Οκτωβρίου 1984/Πρακτικά/Αθήνα 1986 και (γ) Η εις Άγιον ανακήρυξις Ευγενίου του 
Αιτωλού/Εόρτιοι εκδηλώσεις και συναφείς δραστηριότητες/ Αθήνα 2008.

Κατ’ αρχήν, Σεβασμιώτατε, οφείλω να ειπώ κατηγορηματικώς ή καλύτερον να δηλώσω 
ότι η εμή ταπεινότης πόρρω απέχει της δαψιλούς και χαρισματικής γραφίδος τόσον της 
Υμετέρας Σεβασμιότητος, όσον και του εξόχως διαπρέποντος εν τοις ελληνικοίς γράμμασιν 
ανδρός, του λίαν αγαπητού μοι κ. Παναγιώτου Βλάχου, όστις από ημίσεος σχεδόν αιώνος 
εταύτισεν τας ευγενείς προσδοκίας του και τον ανύστακτον αγώνα του με την εις Άγιον της 
Εκκλησίας μας ανακήρυξιν του Ευγενίου του Αιτωλού.

Σήμερον πανταχόθεν μαρτυρείται ότι η μνησθείσα ανωτέρω «ξυνωρίς» εμμελώς τε και 
θεία τη επινεύσει ενεργούσα έφθασεν εν μέσω κόπων, προσπαθειών εργωδών και αγωνί-
ας απεριγράπτου εις την απόλυτον επιτυχίαν των στόχων της. Διό και οφείλει να αισθάνεται 
δεδικαιωμένη παρά τοις ανθρώποις τε και παρά τω Θεώ.

Περί μεν του Ευγενίου έχουν γραφεί ουκ ολίγαι χιλιάδες σελίδων. Θα αρκεσθώ εις την 
διαπίστωσιν ότι διά της όλης βιο της και της όλης δράσεώς του ανεδείχθη ως ο άνθρωπος, 
τον οποίον ανεζήτει η εποχή του. Δεν την διέψευσεν! Εναντίως δε παρέσχεν ό,τι επί αιώνας 
εστερήθησαν οι ομοεθνείς του. Ηδύνατο να «καλπάζη» επί υψηλών και δεσποζουσών θέσε-
ων! Αντ’ αυτών όμως προετίμησεν το Καρπενήσιον και την «ηλιοστερή Γούβαν».

Εξ αυτών όμως των χωρών ουκ ολίγοι άνθρωποι ανεδείχθησαν των γραμμάτων φω-
στήρες και επίλεκτοι θεράποντες του χρέους της παιδείας και την Εκκλησίας. Το παιδευτικόν 
έργον επίστευεν ότι δεν εξηντλείτο διά της από στόματος διδασκαλίας. Συνεπλήρου δε 
τούτο δι’ επιστολών καθοδηγητικού, παιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρος.

Το κύρος του περιεχομένου των επιστολών αυτών έχει αξίαν διαχρονικήν.
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Αναφέρω – επιγραμματικώς πάλιν – ότι εκ των Οσίων και των Αγίων της Εκκλησίας 
άλλοι μεν κατέγραψαν την εν Θεώ πίστιν και αφοσίωσιν των διά του αίματος άλλοι δε διά 
του ευσεβούς και υποδειγματικού βίου, συστοίχου προς τας αρχάς και τους κανόνας της 
θρησκείας, διά της προστασίας των εχόντων ανάγκην, διά της πνευματικής προσφοράς, 
διά της εγκαρτερήσεως, διά των αγώνων των υπέρ της θρησκείας και της αγάπης, χωρίς 
βεβαίως να παύουν ταύτα να είναι χαρίσματα και των μαρτύρων.

Εις την δευτέραν ταύτην ομάδα εντάσσεται και ο τα πλείστα προσενεγκών εις την δει-
νοπαθούσαν τότε Ευρυτανίαν και την «χώραν των Αγράφων» Ευγένιος Γιαννούλης (Ιω-
αννούλιος) ο Αιτωλός.

Δικαίως, όθεν, ο υμνογράφος του επισημαίνει καιρίως τε και ευστόχως «..του Ευαγγε-
λίου εργάτης δόκιμος φανείς/τάς κεχερσωμένας ψυχάς εγεωργήσας/τω λόγω της χάριτος» 
(δοξ. Σελ. 122). Και αλλού: «ως διδάσκαλον εύθεον/και σοφόν θεορήμμονα,/ Όσιε Ευ-
γένιε, ευφημούμεν σε… των πιστών τας διανοίας/καταπυρσεύων τοις λόγοις σου» (σελ. 
126). Οπόσον αφυπνιστική είναι η δύναμις των ενθέων λόγων! Και εις άλλον δοξαστικόν 
ύμνον: « Τον εν σοφία περίβλεπτον/και εν διδασκάλοις θεοειδή/ως του Ευαγγελίου μύστην 
θεόληπτον,/Ευγένιον τον Θείον,/άσματικοίς επαίνοις καταστέψωμεν…» (σ.132).

Η ελαχίστη αυτή υπόμνησις διά της αποσπασματικής παραθέσεως ύμνων εκ της ασματι-
κής ακολουθίας αποδίδει διαυγή την «εικόνα», ήγουν την προσωπικότητα του Ευγενίου, είς 
όλον το μεγαλείον της:

Ο Ευγένιος ως άνθρωπος,
Ο Ευγένιος ως διδάσκαλος,
Ο Ευγένιος ως λειτουργός, τω Θεώ αφιερωμένος.
Η Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου και ο Σύνδεσμος « Ευγένιος ο Αιτωλός» κινούμενοι 

εις πλαίσια αγαστής συνεργασίας επετέλεσαν έργο μέγα διά την πολυπαθή και την αείποτε 
παρηγκωνισμένην ποικιλοτρόπως – πλην αγιοτόκον και ηρωοτόκον – Ευρυτανίαν τόσον 
κατά τον ρούν της μετεπαναστατικής περιόδου, όσον και κατά τους νεωστί παρελθόντας 
χρόνους.

Σήμερον – επιτραπήτω μοι η παρέμβασις – ποιά τις ανάπτυξις πρόκειται, όμως ανωφε-
λής δεδομένης της εξ ανάγκης εγκαταλέιψεως υπό των γηγενών κατοίκων των πατρώων 
εδαφών δι’ ανεύρεσιν καλυτέρας τύχης. Και εδόθησαν αφορμαί, ώστε η Ευρυτανία ως 
χώρος και έκτασις να ταυτίζεται μόνον με το Καρπενήσιον και τους περί αυτού ανθούντας 
οικισμούς. Ενώ η Ευρυτανία – παρά τας εδαφολογικάς ανωμαλίας, παρά τα μεγάλα υψό-
μετρα, παρά το εξαιρετικώς δύσβατον του εδάφους – δεν παύει να παραμένη και να είναι 
πραγματικώς και αδιαμφισβήτως εν απέραντον μουσείον βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
τέχνης και ιστορίας παντελώς αναξιοποίητον.

«Αυτά τα ολίγα και περί την νύσσαν – κατά τα γραφόμενα υπό του σεπτού Αρχιμανδρί-
του της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Δοσιθέου - τον πώλον κεντώ».

Το «υπόμνημα» - εισήγησις – δια την αγιοποίησιν του Ευγενίου είναι κορυφαία ενέργεια 
(σελ.86, Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός) του «Συνδέσμου» πολύ μελετημένη και επιμελημένη 
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βρίθουσα δε λίαν εξόχων αποδεικτικών στοιχείων – ήγουν εστηριγμένη επί πράξεων, ενερ-
γειών και γεγονότων – και εμπνέουσα αδιαμφισβήτητον πειθώ.

Βραχέως δε τις δύναται να χαρακτηρίση το υπόμνημα τούτο παντη άψογον, άριστα 
απηρτισμένον και εντελέστατον.

Το «υπόμνημα» ακολούθησαν την κανονικήν γραφειοκρατικήν διαδικασίαν και συνο-
δευόμενον υπό των θετικών εισηγήσεων υιοθετήθη και υπό της παρά τω Πατριάρχη Αγίας 
Ιεράς Συνόδου. «Επειδή τοίνυν…απιδόντες προς την οσίαν και θεάρεστον βιοτήν και πο-
λιτείαν και τας εξαιρέτους υπηρεσίας αυτού προς την Μητέρα Εκκλησίαν και την Ορθοδο-
ξίαν και της κοινής ωφελείας προνοούμενοι των πιστών, εξ’ αρχής πεποιθότων περί της 
οσιότητος αυτού, και τιμώντων την ιερά αυτού μνήμη εν Ευρυτανία και τη ομόρω Αιτωλία, 
έγνωμεν την κοινήν των πιστών συνείδησιν, κατά το ανέκαθεν κρατούν έθος, εις εκκλη-
σιαστικήν πράξιν και απόφασιν μετουσιούντες, την προσηκούσαν τοις θείοις ανδράσι και 
τούτω απονείμαι τιμήν.

Διό και θεσπίζομεν Συνοδικώς και διορίζομεν και εν Αγίω διακελευόμεθα Πνεύματι 
όπως από του νυν και εις το εξής, εις αιώνα τον άπαντα, ο αοίδιμος Ιερομόναχος Ευγένιος 
Νέος ο εξ Αιτωλίας συναριθμήται τοις οσίοις της Εκκλησίας, τιμώμενος παρά των πιστών 
και ύμνοις και εγκωμίοις γεραιρόμενος τη ε΄ Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Θείας 
Μεταμορφώσεως εκάστου ενιαυτού, εν η προς τας αιωνίους μετέστη μονάς…» (σελ. 105-
106, Όσιος Ευγένιος)

Η είδησις της αναγνωρίσεως του Ευγενίου ως Οσίου της Εκκλησίας ενέπλησε χαράς το 
χριστεπώνυμον πλήρωμα των Εκκλησιών Ευρυτανίας τε και Αιτωλίας (γενετείρας του Ευγε-
νίου) και ήρχισαν αι προετοιμασίαι διά την τέλεσιν πανηγυρικού εσπερινού την Τετάρτην 4 
Αυγούστου 1982 και ώραν 6.30’ μ.μ και της πρώτης αρχιερατικής λειτουργίας την Πέμπτην 
5 Αυγούστου 1982 εις τον Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου «του οποίου κτίτωρ υπήρ-
ξε ο Ευγένιος».

Εντύπωσιν δε προκαλεί και η οργανωτική ετοιμότης των ενδιαφερομένων, Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καρπενησίου και του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός», η οποία μαρτυρείται 
και εκ της συνταχθείσης πανηγυρικής ακολουθίας και του παρακλητικού κανόνος, κείμενα, 
τα οποία ο συντάκτης των, Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, υμνογράφος, διεβίβα-
σεν εις Καρπενήσιον την 15ην Ιουνίου 1982, ήτοι προ της λήψεως της σχετικής αποφάσεως 
του Πατριαρχείου (εν έτει σωτηρίω αλπβ΄κατά μήνα Ιούλιον (α΄) τόμος α΄, σελ. 106).

Περαιτέρω η Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου και ο Σύνδεσμος «Ευγένιος ο Αιτωλός» 
κατήρτισαν πρόγραμμα εορτίων εκδηλώσεων διά το επόμενον έτος 1983 και μάλιστα από 
26ης Ιουλίου – μνήμη Αγίας Παρασκευής – και μέχρι τέλους Αυγούστου τόσον εντός των 
ορίων του νομού, όσον και εκτός, όπως εις Θέρμον και Μέγα Δένδρον Αιτωλίας, γενέτει-
ραν του Οσίου Ευγενίου.

Παραλλήλως διά πολλών εγγράφων ενημερώθησαν αι εκκλησιαστικαί αρχαί διά την 
συναρίθμησιν του Ευγενίου εις την χορείαν των Οσίων καθώς επίσης και διά την τέλεσιν 
των εορτίων εκδηλώσεων εντός και εκτός του νομού.
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Κατά το αυτό έτος, 1983, εκυκλοφόρησεν και ο τόμος «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός». Η 
θαυμασία αυτή έκδοσις εγένετο «τη προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενη-

σίου Κυρίου Νικόλαου, επιμελεία δε του Προέδρου του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» 

κ. Παναγιώτου Κων. Βλάχου».

Πολλαί κριτικαί διά το περιεχόμενον του τόμου αυτού καταχωρούνται εις το νεωστί 

εκδοθέντα τόμον «Η εις Άγιον ανακήρυξις του Ευγενίου του Αιτωλού», Αθήνα 2008.

Αυτήν την έκδοσιν προλογίζων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ Νικό-

λαος επισημαίνει μεταξύ άλλων: « Έχομεν δι’ ελπίδος ότι η έκδοσις του μετά χείρας τόμου 

δεν θα παράσχη χρονογραφικώς υπόμνησιν γεγονότων μόνον ως πνευματικόν διά τους 

επερχόμενους καταπίστευμα, αλλά θα αποτελέση αφόρμησιν περαιτέρω οικειώσεως με τον 

Όσιον Ευγένιον, ο οποίος προς την πίστην παρέζευξε την παιδείαν, αναδειχθείς «διδάσκα-

λος ένθεος και οδηγός των πιστών, εκκλησιαστικός ταγός και εθνικός του λαού χειραγωγός 

με διαχρονική ακτινοβολίαν διδαγμάτων και έκτακτον διά την εποχήν μας επικαιρότητα 

μηνυμάτων». (σελ. 16)

Η έκδοσις αυτή αποτελεί συνέχειαν του εκδοθέντος το 1983 τόμου και περιλαμβάνει 

όλας τας εορτίους εκδηλώσεις του έτους αυτού εν λεπτομερεία, την πληθύν των εκφωνη-

θέντων λόγων ως επίσης και την απήχησίν των εις όλην την Ελλάδα. Εκατοντάδες συγχα-

ρητηρίων μηνυμάτων, τηλεγραφημάτων αλλά και επιστολών κατακλύζουν την Ιεράν Μη-

τρόπολιν Καρπενησίου. Τούτο σημαίνει ότι της Ελλάδος απάσης το θεοσεβές της Εκκλησίας 

Χριστεπώνυμον πλήρωμα συνεόρτασεν ευσχημόνως, ευαρέστως και ευφήμως μετά των 

πρωταγωνιστών των εορτίων αυτών εκδηλώσεων.

Επιτραπήτω μοι, ν’ αναφερθώ, ολίγοις λόγοις, και εις την λοιπήν δραστηριότητα του 

Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός», διά να καταδειχθή ότι, όπου η πίστις εις στόχους επω-

φελείς είναι ακεραία και επίμονος, εκεί αναδεικνύονται και μεγάλα έργα.

Το πρώτον – πιστεύω πως δε σφάλλω – έργον του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» 

υπήρξεν το Πνευματικόν Κέντρον «Ελληνομουσείον Ευγένιος ο Αιτωλός» είς τον περίβολον 

του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου – όπως βεβαίως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου – έζησεν αγωνιώδεις και δύσκολους καταστάσεις, όταν καθημερινώς ευρίσκετο 

εν όψει ασυστόλων κατακρίσεων διά το επιχειρούμενον έργον. Πιστεύω πως, όσα αφελή 

καθημερινώς ηκούοντο εις βάρος του, αντί να τον πτοήσουν τον ενεδυνάμωναν εις την 

επιτέλεσιν και ολοκλήρωσιν των στόχων του.

Χωρίς, λοιπόν, να διασαλευθή τι αι εργασίαι προυχώρουν ταχέως, το «χάσμα» εκαλύ-

φθη, ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος πλείω εστερεώθη και «εγγενήθη» εν θαυμάσιον και 

πρωτοπορειακόν διά την εποχήν εκείνην και τον χώρον του Καρπενησίου έργον: το Πνευ-

ματικόν Κέντρον «Ελληνομουσείον Ευγένιος ο Αιτωλός».

Σημειωθήτω ότι διά του έργου τούτου δεν προσεφέρθη εις την πόλιν του Καρπενησίου 

μόνον αίθουσα διαλέξεων και βιβλιοθήκη μετ’ αναγνωστηρίου, αλλά και συνεδέθη η σύγ-
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χρονος πνευματική προσπάθεια με την παράδοσιν του τόπου.

Ούτω και εις τον χώρον, όπου ευρίσκετο η Σχολή Γραμμάτων του Ευγενίου του Αιτω-

λού, ιδρύθη σύγχρονον Πνευματικόν Κέντρον, διά του οποίου συνεχίζεται η παράδοσις 

ανταποκρινόμενη εις τα αιτήματα της εποχής.

Το έτος 1968 ολοκληρώνεται το Πνευματικόν Κέντρον «Ελληνομουσείον Ευγένιος ο 

Αιτωλός» και ο Σύνδεσμος επιδίδεται εις την εκπλήρωσιν και άλλου στόχου, ήτοι εις την 

ανέγερσιν «Οίκου Ευγηρίας». Διά λόγους όμως νομικούς η προσπάθεια ανεκόπη την δε 

σκυτάλην ανέλαβεν το 1975 ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος», ο οποίος και επεράτωσεν το 

έργον αυτό. Εις τον περίβολον του Οίκου Ευγηρίας ανηγέρθη ιδρυματικός ναός, ο οποίος 

καθιερώθη εις μνήμην του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, τη καθολική και ομοφώνω απο-

φάσει των μελών του Συμβουλίου. Ο ναός αυτός εθεμελιώθη την 3ην Ιουλίου 1991 και μετά 

διετίαν ενεκαινιάσθη.

Περεταίρω ο «Σύνδεσμος» μετά της Ιεράς Μητροπόλεως προέβησαν εις την μετατροπήν 

του Νάρθηκος του Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος εις Παρεκκλήσιον «Ευγενίου του Αιτωλού».

Ο «Σύνδεσμος» με την ευκαιρίαν συμπληρώσεως τριακονταετίας από της ιδρύσεώς του 

επεδόθη εις την πραγμάτωσιν και ετέρου στόχου – από των απαρχών της λειτουργίας του 

κυοφορούμενον – ήτοι την ίδρυσιν μνημείου «Ευγενίου του Αιτωλού και των σχολών των 

Αγράφων» εις τον περίβολον του Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 

εγένοντο την 31ην Ιουλίου 1994.

Εις το μνημείον αυτό - πλήν του Ευγενίου – καταγράφονται επί ορειχαλκίνου «ειληταρί-

ου» τα ονόματα όλων των διδασκάλων, οι οποίοι συνέχισαν το έργον του εις την κακοτρά-

χαλον αυτήν περιοχήν του Ευρυτανικού και Θεσσαλικού χώρου, ήτοι «εις την χώραν των 

Αγράφων».

Ενταύθα το χρέος επιβάλλει ιδιαιτέρα να γίνη μνεία και διά τον Πρωτοπρεσβύτερον 

π. Άγγελον Παπαθανασίου, όστις επί πολλά έτη διατελέσας μέλος του Δ.Σ του Συνδέ-

σμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» επέδειξεν εξαιρετικήν δραστηριότητα. Στενός συνεργάτης του 

Προέδρου εν παντί καιρώ και πάση ώρα και εις κρισίμους και δυσκόλους καιρούς εστάθη 

εις το ύψος των περιστάσεων ενισχύων διά της τοιαύτης συμπεριφοράς του το κύρος των 

αποφάσεων και την πίστιν εις την πραγμάτωσιν των στόχων του Συνδέσμου.

Συμμετείχεν ενεργώς εις όλας τας εκδηλώσεις του Συνδέσμου ως λειτουργός, ως ειση-

γητής, ως ομιλητής και κήρυξ του Θείου λόγου. Συνέθεσεν πλήρη ασματικήν ακολουθίαν 

προς τιμήν του Οσίου Ευγενίου. Εξ' αυτής δε εξεδόθη «Κανών παρακλητικός εις τον Μέγαν 

Διδάσκαλον του Γένους Όσιον Ευγένιον τον Αιτωλόν, Καρπενήσιον 1993».

«Ειρήσθω δε εν παρόδω» ότι και εις τον Ιερομόναχον Διονύσιον τον εκ Φουρνά των 

Αγράφων, τον ιστοριογράφον, συνέθεσεν «στίχους τιμητικούς εις Τροπάρια» (Διονύσιος, 

Πρακτικά σελ. 20).

Μνημειώδης υπήρξεν η ομιλία του με θέμα: « Προ ενός μεγάλου χρέους» αναφερόμενη 

εις την εις Καρπενήσιον ανίδρυσιν «Οίκου Ευγηρίας».
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Χειριζόμενος κατά τρόπον άριστον τον λόγον και επιστηριζόμενον επί πληθύος επιχειρη-
μάτων συνεκίνησεν το ακροατήριον. Τοσαύτη δε υπήρξεν η απήχησις, ώστε τα αποτελέσμα-
τα να είναι σχεδόν άμεσα. Ήγουν, η πρότασις του Συνδέσμου ασμένως εγένετο αποδεκτή 
υπό του δημοτικού συμβουλίου και παρεχωρήθη δωρεάν διά τον σκοπόν αυτόν δημοτική 
έκτασις εμβαδού 7.000 τ.μ εις την θέσιν «Ιερομνήμων».

Σήμερον εναβρύνεται το Καρπενήσιον διά την κατάκτησιν αυτήν οφειλόμενην εις τας 
εργώδεις προσπαθείας και την δράσιν, πολύτιμον χαρακτηρισθείσαν, του Συνδέσμου «Ευ-
γένιος ο Αιτωλός».

Το δεύτερον της τριάδος βιβλίον αναφέρεται εις το πραγματοποιηθέν συνέδριον «διά 
την μελέτην του βίου και του έργου του μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Ευγενίου του Αι-
τωλού» και φέρει τον τίτλον:

ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ,  
Καρπενήσιον, 12-14 Οκτωβρίου 1984, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΘΗΝΑΙ 1986

Ογκώδης ο τόμος – οκτακόσιαι δέκα (810) σελίδες - των Πρακτικών του γενομένου 
συνεδρίου.

Ιδίαν όμως έχει σημασίαν η συμμετοχή εις αυτό εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ει-
σηγητών, οι οποίοι διά των εμπεριστατωμένων ομιλιών των κατεκάλυψαν πάσαν πτυχήν 
του βίου του Οσίου Ευγενίου, των έργων του και δή την εις την παιδείαν του χειμαζομένου 
Έθνους εξόχως μεγάλην αλλά και ανεπανάληπτον διά τον γεωγραφικόν αυτόν χώρον προ-
σφοράν του έτι δε και την εις τον δεινοπαθούντα λαόν του ευρυτανικού χώρου και των περί 
αυτόν περιοχών παρηγορητικήν συνδρομήν του.

Εκ των είκοσιν επτά εισηγήσεων αι δεκατρείς αναφέρονται εις αυτόν τούτον τον Όσιον 
Ευγένιον. Εκ δε των λοιπών δεκατεσσάρων τέσσαρες έχουν θέματα άμεσα σχετιζόμενα με 
την όλην του Ευγενίου πολιτείαν και δράσιν.

ΣΥΛΗΒΔΗΝ
Οι τρείς τόμοι («Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός», 1983 – Πρακτικά Συνεδρίου», 1986 – και 

«Η Εις Άγιον ανακήρυξις Ευγενίου του Αιτωλού», 2008) αποδίδουν, εν φιλολογική λε-
πτομερεία, πάσαν του βίου 
και του έργου του μεγάλου 
Διδασκάλου του Γένους 
πτυχήν αξίαν αναμφιλέκτου 
σεβασμού και μνήμης ευ-
γνώμονος.

Ο Όσιος Ευγένιος διδά-
σκει και διά της πλουσίας 
αυτού πνευματικής παρακα-
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ταθήκης και διά της όλης στάσεώς του και συμπεριφοράς, αφού, όπως ομολογείται «της 
τούτου διδασκαλίας συνεχώς κατακούοντες ως ουδέ μιάς λύμης μέτοχος ήν».

Συνείδησις καθαρά. Λόγος λαμπρός. Διδασκαλία πειστική. Η αλήθεια και το φως ο 
κανών της πορείας του.

Ο τρίτος των ανωτέρω τόμων αποτελεί συνέχειαν του πρώτου. Εδώ καταχωρούνται 
όλα, όσα συνετελέσθησαν κυρίως μετά την Αγιοποίησιν του Ευγενίου. Σημειούται δε ότι 
το σύνολον των εκδηλώσεων εστόχευεν εις την ενημέρωσιν του Χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και αυτό το επέτυχεν η Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου και 
ο Σύνδεσμος, όπως καταμαρτυρείται από το πλήθος των συγχαρητηρίων επιστολών, των 
μηνυμάτων και των τηλεγραφημάτων, τα οποία κατέκλυσαν τα Γραφεία της Μητροπόλεως 
και του Συνδέσμου.

Τα μνημονευόμενα ανωτέρω βιβλία περιέχουν πάντα, όσα σχετίζονται με τον βίον και 
το έργον του Ευγενίου. Και τα βιβλία αυτά, διά τα οποία ιδρώς πολύς εχύθη, καταλείπονται 
εις τας επερχομένας γενεάς, διά να μάθουν ότι ο άνθρωπος εις τον βίον του έχει την υπο-
χρέωσιν να διατηρή την ιστορίαν του γένους του, όπως την παρέλαβεν, και παραλλήλως να 
ανερευνά και αυτός επισταμένως το παρελθόν, διά να φέρη εις το φως έργα και πράξεις 
ανθρώπων, οι οποίοι εθυσίασαν κάθε προσωπικήν επιθυμίαν τους διά να προσφέρουν εις 
τον συνάνθρωπόν τους τα αναγκαία διά την ζωήν του εφόδια.

Όλα, όσα σήμερον κρίνομεν άξια παντός θαυμασμού, δε θα υπήρχαν, αν ο Σύνδεσμος 
«Ευγένιος ο Αιτωλός» από του 1964 (έτος ιδρύσεώς του) δεν επεδίδετο εις την πραγμάτω-
σιν των «καταστατικών» στόχων του.

Κάθε δραστηριότης και κάθε πράξις ήτο μετά λόγου πεποιημένη και πολυπλεύρως μελε-
τημένη. Τοιουτοτρόπως απεφεύχθησαν λάθη και το πρόγραμμά του εξετελείτο μετά πολλής 
ευαισθησίας και προσοχής. Απότοκος αυτής της στάσεώς του υπήρξεν πάντοτε η επιτυ-
χία.

Από δε του 1979 και έως της σήμερον η απόλυτος συνεργασία Συνδέσμου και Ιεράς 
Μητροπόλεως προσέφερεν όλα, όσα προηγουμένως εθαυμάσαμεν. Διό και ιστορικήν θεω-
ρώ την παρουσίαν της «Ξυνωρίδος» αυτής, της οποίας κάθε κίνησις και κάθε ενέργεια είχεν 
ως καταληκτικόν στόχον την καταξίωσιν, ήγουν την Αγιοποίησιν, του Ευγενίου.

Άξιος ο μισθός παρ’ ανθρώποις τε και τω Θεώ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΑΡΡΗΣ, 
Τα Μυλολίθια, Πάτρα 2009, σελ. 176

«Η ζωή ενός απλού και ασήμαντου ανθρώπου με όποιο τρό-
πο κι αν καταγραφεί δεν έχει καμία σημασία για τους άλλους 
ανθρώπους, εκτός εάν αυτός ο τρόπος ζωής αναδεικνύει κάποια 
πολιτιστικά στοιχεία μιας άλλης εποχής που έσβησε.

Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος της εργασίας μου αυτής, να 
καταγράψει ορισμένα στοιχεία από τη ζωή μιας κλειστής ποιμε-
νικής κοινωνίας μέσα στην οποία γεννήθηκα και έζησα τα παι-
δικά μου και η οποία εξακολουθούσε να ζει με τον πανάρχαιο 
νομαδικό τρόπο ζωής…» 

Και ο στόχος αυτός του Γ. Α. Σαρρή πέτυχε απόλυτα με την μυθιστορηματική αυτοβιο-
γραφία του, που έχει τον εύστοχο τίτλο «Τα Μυλολίθια». 

Τα «Μυλολίθια» είναι μια μαγευτική τοποθεσία, ένα «φυσικό μπαλκόνι» «στο κατέβα-
σμα της δυτικής πλαγιάς της Σαράνταινας», στην περιοχή της Άμπλιανης Ευρυτανίας, που 
κοντά της φιλοξενούνταν τα κοπάδια πολλών κτηνοτρόφων της Άμπλιανης, ανάμεσά τους 
και αυτό της οικογένειας του συγγραφέα. Ο χώρος αυτός, λοιπόν, που συνδέθηκε άμεσα 
με τα χρόνια της πρώτης του νιότης - όταν αναπλήρωνε στα βουκολικά καθήκοντα τον 
πατέρα του - υπήρξε η πρώτη γραμμή άμυνας των ανταρτών κατά την περίοδο του εμ-
φυλίου και ήταν «ισκιωμένος»… αφού εκεί υπήρχαν τάφοι. Ανάμεσά τους και αυτός του 
Θωμά…

Ο σ., ύστερα από την εισαγωγή του για τα «Μυλολίθια», παρουσιάζει σε κεφάλαια 
σημαντικά γεγονότα της ζωής του, όπως: «Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου», «Η 
ιστορία της Δασκάλας», «Το ταξίδι από τα χειμαδιά στα βουνά της Ευρυτανίας», «Το πανηγύρι του 
χωριού», «Το Φθινόπωρο η επιστροφή στους κάμπους», «Τα μαθητικά χρόνια», «Η ανοικοδόμηση 
του χωριού και η κοινωνική ζωή του», «Η εκταφή του παλικαριού», «Η στρατιωτική θητεία», «Στην 
Αθήνα και την Πάτρα», «Η αναγνώριση του νεκρού». Και καταλήγει με τον θαυμάσιο επίλογό 
του: «… Τα Μυλολίθια θα μπορούσαν να στείλουν ένα μήνυμα και να εμπνεύσουν ελπίδες και 
όνειρα στα νέα παιδιά και να μην αφήσουν την καρδιά τους, τη γεννήτρα των αισθημάτων να 
πετρώσει». 

Το παραπάνω βιβλίο παρουσιάστηκε την 01-08-2009 στην ιστορική πλατεία του Στέ-
γκου της Άμπλιανης με την πρωτοβουλία των δύο τοπικών Συλλόγων της «Αγίας Παρασκευ-
ής» και του «Στέγκου». 
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΤΡΑΚΑΣ, ΜΠΡΑΛΟΣ, Μελέτη 
περί του ετύμου του τοπωνυμίου Μπράλος, Έκδοση 
Φιλοπροόδου Ένωσης Μπράλου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΩΝ» - Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μπράλου, 
ΑΘΗΝΑ 2009, σελ. 92.

Ο Περικλής Αστρακάς είναι δικηγόρος Αθηνών και 
παράλληλα ασχολείται με ιστορικές, ετυμολογικές και γλωσ-
σολογικές έρευνες. Προϊόν αυτών των επιστημονικών εν-
διαφερόντων του και προφανώς της αγάπης του προς την 
ιστορία και τη γλώσσα μας είναι και η γλωσσολογική του 
μελέτη «ΜΠΡΑΛΟΣ». 

Η μελέτη αυτή του Περικλή Αστρακά περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται στον πρόλογο 
του Νίκου Κ. Τσίτσα «μια εκτενέστατη και πολυδιάστατη επιστημονική ανάλυση όλων των 
εκδοχών για την προέλευση του τοπωνυμίου «ΜΠΡΑΛΟΣ», και παράλληλα προσφέρει ντο-
κουμενταρισμένες πληροφορίες για την ίδρυση του συνώνυμου οικισμού». 

Ο σ. ύστερα από μια ετυμολογική περιπλάνηση, αναζήτηση και προσέγγιση ενός πλούσι-
ου υλικού που βρήκε για το τοπωνύμιο «Μπράλος» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι Μπράλος 
σημαίνει περιοχή «πλήρη πηγών και θαλλόντων δένδρων». 

Αξίζουν συγχαρητήρια στους τοπικούς Συλλόγους του Μπράλου που ανέλαβαν την έκ-
δοση της μελέτης αυτής 

Αναφέρουμε, τέλος, ότι ο Περικλής Αστρακάς δεν περιορίζει τις έρευνές του μόνον 
στον τόπο καταγωγής του, αλλά επεκτείνεται και πέραν αυτού, όπως συμβαίνει και με την 
έρευνά του περί Έλοβας (Αγίου Χαραλάμπους Ευρυτανίας), που σύντομα θα δημοσιευθεί 
στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 

Κ.Α.Π.

ΔΗΜΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ, 32 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, χ.χ. 
σελ. 32

Ο Δήμος Τσακνιάς, γνωστός στους αναγνώστες των 
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» από δημοσιευθείσες ενθυμή-
σεις του για την γενέτειρά του, το Καρπενήσι, με το πόνημά 
του «32 χρόνια πορείας στους συνεταιρισμούς της Ευρυτα-
νίας», προσθέτει «χρυσές σελίδες» στην πολυκύμαντη ιστο-
ρία του τόπου μας και, ειδικότερα, σ’ αυτήν που αναφέρεται 
στο συνεταιριστικό κίνημα των Ευρυτάνων μετά τα πέτρινα 
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χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου. 
Πρόκειται για ένα μικρό (32 σελ.) αλλά πολύ σημαντικό και γεμάτο αγάπη για την Ευ-

ρυτανία μας βιβλίο, στο οποίο περιέχονται πολύτιμα στοιχεία για τους συνεταιρισμούς της 
Ευρυτανίας και γράφηκε από τον Δήμο Τσακνιά, κυρίως, για τους νεότερους γιατί «είναι 
ανάγκη να μάθουν τα παλιά αφού έτσι θα κατανοήσουν καλλίτερα πως, ότι έγινε στους 
Συνεταιρισμούς στην Ευρυτανία, δεν ήταν προϊόν μεμονωμένων ενεργειών, αλλά της προ-
σπάθειας των πιο πολλών συμπατριωτών μου για ένα καλλίτερο αύριο…» (Εισαγωγή).

Ο σ. στις πρώτες σελίδες του πονήματός του αναφέρεται στην κατάσταση των Ευρυτά-
νων προ του πολέμου και ακολούθως στην ίδρυση και λειτουργία της Ένωσης Δασικών Συ-
νεταιρισμών το 1951, την γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασική εκμετάλλευση του νομού 
μας κατά τις δεκαετίες 1950, 1960, 1970, 1980… Έτσι, μαθαίνουμε πως στην Ευρυτανία 
λειτούργησαν 10 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Βαλαόρας, Τοπολιάνων, Επινιανών, Αν. Φρα-
γκίστας, Αγράφων, Γρανίτσας, Δομνίστας, Κερασοχωρίου, Νέου Αργυρίου και Μηλιάς, και 
39 Δασικοί με αριθμό μελών από 30 έως 200! Μαθαίνουμε ακόμα πως οι συνεταιρισμοί 
των Αγράφων, Δομνίστας, Μαράθου, Μουζήλου, Παλαιοκατούνας, Πρασιάς, Τριποτάμου 
και Φουρνάς είχαν πάνω από 100 μέλη!

Στον επίλογό του ο Δήμος Τσακνιάς διαπιστώνει: «Σήμερα τόσα χρόνια μετά, με θλίψη 
κοιτάζω τα ερείπια των Συνεταιρισμών στην Ευρυτανία. … Εγκαταλειμμένες αποθήκες ζωοτροφών, 
σφυρόμυλοι για τις ζωοτροφές, ζυγοπλάστιγγες για τη ζύγιση των ζώων…

Στα χωριά έχουν απομείνει ελάχιστοι υπέργηροι και ανήμποροι… Μόνο τα δέντρα στα δάση 
στέκουν αγέρωχα, πολλά από αυτά μάλιστα χτυπημένα από αρρώστιες ξεχωρίζουν όρθια ξεραμένα, 
χωρίς τους δασεργάτες που θα διατηρούσαν τα δάση ζωντανά…» 

Κ.Α.Π. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

Έφυγε για πάντα από κοντά μας ένας σεβάσμιος και αγνός πνευματικός ποιμένας της 
Δυτ. Ευρυτανίας, ο Παπακώστας Σκόνδρας. Έφυγε χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο ίδιος και 
να ταλαιπωρήσει τους άλλους, έχοντας «ειρηνικά και ανώδυνα τα τέλη της ζωής του». Στην 
ημερίδα της Γρανίτσας (1 Αυγούστου 2009) ήταν παρών… 

Έφυγε για την αιωνιότητα, έφυγε για το επουράνιο θυσιαστήριο, για τον καθεδρικό ναό 
του ουρανού, όπου συνεχίζει το λειτουργικό του έργο. Έφυγε αφήνοντας πίσω του σπου-
δαίες παρακαταθήκες με το παράδειγμά του αλλά και με απλά αλλά σοφά λόγια που ο ίδιος 
βίωσε αλλά και έγραψε ως «υποθήκες» για τα παιδιά του (φυσικά και πνευματικά). Είναι, 
λοιπόν, αυτές: 

Τελευταίες μου υποθήκες

Αγαπημένα μου παιδιά,
– Να έχετε πίστη σταθερή
– Να έχετε πλήρη αγάπη
– Να κάνετε το καλό παντού και πάντοτε
– Να μην αντιδικείτε
– Η υπομονή ρίζα αρετών
– Στο θάνατό μου όχι κλάματα και κοπετοί
– Δεν θέλω στεφάνια και λουλούδια
– Τα λευκά άμφιά μου και αγιορείτικο σάβανο
– Στα χέρια μου η Καινή Διαθήκη
– Η κηδεία μου σεμνή, επιβλητική
– Ο τάφος μου απέριττος με σταυρό και κάγκελα
– Επίγραμμα στον τάφο μου: «Τους πάντας συγχωρώ και εξ όλων συγνώμη ζητώ».
– Επικήδειος, απλός αποχαιρετισμός
– Δεν χρειάζονται τραπεζώματα. Σε όλους ένα απλό κέρασμα
– Στον τάφο της μάνας σας να γραφεί: «Η ατρόμητη στη ζωή πρεσβυτέρα Βασιλική».
– Όταν πεθάνουμε και οι δύο να μας κάνετε ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
– Να έχετε την ευλογίαν του Θεού και τις ολόθερμες ευχές μου.
– Καλή αντάμωση στην Άνω Ιερουσαλήμ.

Παπα – Κώστας
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

Κ.Α.Π.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  
ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 στα 134 εκλογικά τμή-
ματα ψήφισαν συνολικά 21.034, από τους 35.343 εγγεγραμμένους συμπατριώτες μας (πο-
σοστό 59,51%). Έλαβαν:

Κόμμα Ψήφοι  Ποσοστό Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 10.553  51,20%  1
Ν.Δ. 7.729 37,56%
Κ.Κ.Ε. 667 3,24%
ΛΑ.Ο.Σ. 612 2,97%
ΣΥ.ΡΙΖΑ 466 2,27%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 257 1,26%
Βουλευτής επανεκλέχθηκε ο γιατρός κ. Ηλίας Καρανίκας. 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Στη νέα Κυβέρνηση, που ορκίστηκε πρόσφατα, συμμετέχουν και δύο (2) Υπουργοί ευ-

ρυτανικής καταγωγής, οι οποίοι ανέλαβαν το νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για την κ. Τίνα Μπιρμπίλη – Χονδράκη (Υπουργός) και 
τον κ. Θάνο Μωραϊτη (Υφυπουργός). 

Η κ. Τίνα Μπιρμπίλη – Χονδράκη, Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής, κατάγεται από το Συγκρέλο, είναι 39 ετών και σπούδασε Φυσικός με διδακτορικό και 
μάστερ στο Imperial College, στη διαχείριση του Περιβάλλοντος. Αρχικά διατέλεσε συνερ-
γάτης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, από το 1997, στο Δήμο Αθηναίων και στη συνέχεια 
του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ανήκει στο στενό περιβάλλον του εδώ και 
μια δεκαετία. Ο πατέρας της κ. Τριαντάφυλλος Χονδράκης, συνταξιούχος οικονομολό-
γος, διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Συγκρελιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ», ενώ σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. 

Ο κ. Θάνος Μωραϊτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατάγεται 
από τη Σκοπιά του Δήμου Δομνίστας, όπου και έχει ιδιόκτητο σπίτι. Γεννήθηκε το 1970 
στο Αγρίνιο, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε Οικονομία και Διοίκηση και σταδιοδρόμησε 
ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, αρχικά, και στη συνέχεια ως διευθυντικό στέλεχος μεγάλων 
Διαφημιστικών Εταιριών. Διατέλεσε Γραμματέας της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ (2000). Το 
2004 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Επανεκλέχθηκε 
το 2007, ενώ το 2009 έλαβε πάνω από 39.000 σταυρούς προτίμησης (πρώτος στο Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας). 
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ΤΟ 5% ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ!
Το 5% των βουλευτών της νέας Βουλής είναι ευρυτανικής καταγωγής! Αυτό προκύπτει 

από δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» (Τετάρτη, 21-10-2009), 
σύμφωνα με το οποίο: «… Στη νέα βουλή των Ελλήνων που προέκυψε από τις πρόσφατες 
εκλογές εκλέχθηκαν 14 βουλευτές, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Ευρυτανία, είτε είναι 
Ευρυτάνες με κάποιο τρόπο. Κυρίως όμως με την ψυχή τους…».

Συγκεκριμένα έχουν εκλεγεί οι: α) Από το ΠΑΣΟΚ: Ηλίας Καρανίκας (Ευρυτανίας), 
Τίνα Μπιρμπίλη – Χονδράκη (Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από 
Συγκρέλο), Θάνος Μωραϊτης (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από 
Σκοπιά Δομνίστας), Έκτωρ Νασιώκας (Βουλευτής Λάρισας, κατάγεται από Κέδρα), Νί-
κος Σαλαγιάννης (Βουλευτής Καρδίτσας, από Τροβάτο), Αφροδίτη Παπαθανάση (Φω-
κίδας, από Σιβίστα), Γιώργος - Ερνέστος Χαραλαμπόπουλος (Β΄ Αθήνας, η μητέρα του 
από Γρανίτσα). β) Από τη Νέα Δημοκρατία: Θανάσης Μπούρας (Αττικής, από Καρπενή-
σι), Μάριος Σαλμάς (Αιτωλοακαρνανίας, από Λιθοχώρι), Κ. Καραγκούνης (Αιτωλο-
ακαρνανίας, από Βασιλέσι Πρασιάς), Χρήστος Σταϊκούρας (Φθιώτιδας, η μητέρα του 
από Άμπλιανη Δομνίστας), Κ. Τσιάρας (Καρδίτσας, κατάγεται από Τρίδενδρο), Π. Πανα-
γιωτόπουλος (Β΄ Αθήνας, από Μικρό Χωριό) και, φυσικά, η Ντόρα Μπακογιάννη, Α΄ 
Αθήνας, σύζυγος του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη. 

Οι Ευρυτάνες τους συγχαίρουν!
 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος για δεύτερη φορά συμμετείχε στο 

ετήσιο συνέδριο ΟREN DAYS - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 5-8 Οκτωβρίου 2009. Στο συνέδριο αυτό συμ-
μετείχαν αντιπρόσωποι από 33 χώρες, μεταξύ των οποίων και των Η.Π.Α., της Κίνας, της 
Ινδίας κ.ά. και περιλάμβανε τέσσερις (4) κύριες θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων και 
αυτή της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, που αφορά άμεσα 
και τον τόπο μας. 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στις 20-10-2009 γιορτάστηκε στο Καρπενήσι, με κάθε επισημότητα, η Ημέρα της Ελλη-

νικής Αστυνομίας και του Προστάτη της Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα τελέστηκε η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και Δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδας Καρπενησίου και στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση της 
Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού του Σώματος. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με δεξίωση σε 
αίθουσα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας. 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Μεγάλη επιτυχία είχε το διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέ-

ντρο Καρπενησίου στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2009 με πρωτοβουλία της Διδασκαλικής 



55

Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών 
(Ι.Π.Ε.Μ.) και είχε ως θέμα τα νέα σχολικά βιβλία – εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Έλαβαν 
μέρος πάνω από 350 σύνεδροι, ενώ εκατοντάδες άλλοι συμμετείχαν μέσω του διαδικτύου. 
Στο συνέδριο παρέστη και η υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Η νέα Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Εύη Χριστο-

φιλοπούλου κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Καρπενήσι, με την ευκαιρία του 2ήμε-
ρου Συνεδρίου της Δ.Ο.Ε. και Ι.Π.Ε.Μ., συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητών, 
καθώς και με καθηγητές του Τ.Ε.Ι. , με τους οποίους συμφώνησε πως «πρωταρχικός τους 
στόχος είναι η ανεξαρτοποίηση του ΤΕΙ και πως άμεσα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
θα δει διεξοδικά το θέμα». Η κ. Υφυπουργός συγκεκριμένα δήλωσε: «Θα δούμε το θέμα με 
ευαισθησία και θα επανέλθουμε λίαν συντόμως με συγκεκριμένες δηλώσεις». 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας σε συνεδρίασή του στις 15-09-2009 ομόφωνα 
ψήφισε πρόταση που αφορά το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό για τη χρηματο-
δότηση σύνταξης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
για πέντε (5) Δήμους του Νομού μας, ήτοι: Αγράφων, Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς 
και Απεραντίων, προϋπολογισμού δαπάνης 1.086.191,30 Ευρώ. Το έργο εντάσσεται στα 
πλαίσια Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ-Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
2007-2013) του άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς 
Ελλάδας». Αναλυτικά για κάθε Δήμο ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

Δήμος Αγράφων: 335.036 ΕΥΡΩ, Δομνίστας: 238.368,43, Κτημενίων: 113.057,04, 
Ποταμιάς: 181.172,34 και Απεραντίων 218.556,92 ΕΥΡΩ. 

AΓΟΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Με την υπ' αριθ. Υ10γ/οικ./117511/1-9-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση του τότε 

Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του Υφυπουργού Οικονομίας κ. 
Νικολάου Λέγκα τα Περιφερειακά Ιατρεία Δομνίστας, Κρικέλλου, Φουρνάς και Αγίας Τρι-
άδας χαρακτηρίζονται ως «άγονα». Με την απόφαση αυτή δίνονται επιπλέον κίνητρα στους 
γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε αυτά.

EKΘΕΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εντυπωσιακό ήταν το περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας στην Έκ-

θεση Χειμερινού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
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του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2009. Στην 
έκθεση αυτή, που την επισκέφθηκαν πάνω από 13.000 άτομα, παρουσιάστηκαν τα κατα-
λύματα, το χιονοδρομικό κέντρο, διάφορες φυσικές ομορφιές του Νομού μας και διανε-
μήθηκε πλούσιο και ωραιότατο διαφημιστικό υλικό. Την ευθύνη της παρουσίασης είχε η 
Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.). 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ
Σειρά Γραμματοσήμων με διάφορες παραστάσεις (ιεροί ναοί, τοπία, μνημεία κ.ά.) έχουν 

εκδώσει δύο (2) Δήμοι του Νομού μας, σύμφωνα με πληροφορίες μας. Πρόκειται για τους 
Δήμους Απεραντίων και Δομνίστας. Ήδη μας έχει αποσταλεί η σειρά του Δήμου Δομνίστας, 
η οποία περιλαμβάνει για τη Δομνίστα το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, για τους Δη-
μοτικά Διαμερίσματα Κρικέλλου, Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Στάβλων και Ψιανών τους εκεί 
ιστορικούς ναούς και για τη Ροσκά το Πανταβρέχει. 

Η πρωτοβουλία αυτή των Δήμων είναι αξιέπαινη, γιατί προβάλλεται ο τόπος μας, αφε-
νός, και αφετέρου ωφελείται η ιστορία του τόπου μας και οι φιλοτελιστές. 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Μετά τη γιορτή καλαμποκιού στο Ραπτόπουλο, διοργανώθηκαν κι εφέτος με επιτυχία και 

γιορτές κάστανου στην Αγία Τριάδα και Καστανούλα του Δήμου Δομνίστας , καθώς και του 
τσίπουρου στη Δομνίστα. Οι πολυπληθείς επισκέπτες των εκδηλώσεων αυτών απήλαυσαν 
κάστανα και τσίπουρο, καθώς και άλλα εδέσματα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές κατανα-
λώθηκαν εκατοντάδες κιλά κάστανα και 300 και πλέον κιλά τσίπουρου στη Δομνίστα. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ»
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή τυροκόμων του όμορου νομού Αιτωλοακαρνανίας στο 

2ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού, που πραγματοποιήθηκε από 16-18 Οκτωβρί-
ου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο Λιμένος Πειραιά. Η συμμετοχή αυτή συνοδεύτηκε από ση-
μαντικές βραβεύσεις τυριών που παράγονται στην Αιτωλοακαρνανία, στην οποία διαβιούν, 
σύμφωνα με έγκυρους υπολογισμούς, πάνω από 45.000 Ευρυτάνες.

Η πρωτοβουλία της παραπάνω συμμετοχής ανήκει στη Νομαρχία, της οποίας προϊσταται 
ο ευρυτανικής καταγωγής Νομάρχης κ. Θύμιος Σώκος και στην ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας. Η οργάνωση του περιπτέρου ήταν άψογη και οι χιλιάδες των επισκεπτών απόλαυσαν 
εκλεκτά τυροκομικά προϊόντα, προσφορά των τυροκόμων συμπατριωτών μας. 

EYΡΥΤΑΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Είκοσι πέντε (25) μαθητές με τους συνοδούς τους καθηγητές από το Γενικό Λύκειο Καρ-

πενησίου εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23-10-2009, μέσω 
του προγράμματος Εuroscola. Κατά την ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να κάνουν διάφορες ερωτήσεις στον Πρόεδρο και στον 
Γραμματέα του Κοινοβουλίου για τους σκοπούς και άλλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πολυεθνικές ομάδες, οι οποίες ασχολήθηκαν με συγκεκρι-
μένα θέματα η καθεμιά τους. Τα θέματα αυτά συνολικά παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν 
στο τέλος της συνεδρίασης. Η εμπειρία των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό 
ήταν πρωτόγνωρη και ευχάριστη. 

TIMHΘHKE Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου τιμήθηκε η Εθνική μας Αντίσταση στις 25 Νοεμβρίου 

2009 στον Γοργοπόταμο. Κύριος ομιλητής της φετινής εκδήλωσης ήταν ο δικός μας, ο 
Ευρυτάνας, Βασίλης Πριόβολος, ο θρυλικός Καπετάν Ερμής, που εντυπωσίασε για μια 
ακόμα φορά το πολυπληθές ακροατήριο, το οποίο και τον καταχειροκρότησε. Την Πανευ-
ρυτανική Ένωση εκπροσώπησε ο κ. Βασίλης Σιορόκος, ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι 
στο εκεί μνημείο. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ»
Με τη συμμετοχή του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου, του Δημάρχου 

Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη και παραγόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 11-11-2009 ευρεία σύσκεψη στην Αθήνα με θέμα 
την ανάπλαση του θαυμάσιου και μοναδικού φαραγγιού Πανταβρέχει στο Δήμο Δομνίστας 
με βάση σχετική μελέτη που εκπονήθηκε το 2005 από επιστήμονες του Α.Π. Θεσσαλονί-
κης. Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν 
ώστε να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για να κηρυχθεί η περιοχή ως «προστα-
τευόμενη». 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Το νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Απεραντίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι» που αναδείχθηκε κατά τις 

πρόσφατες εκλογές των μελών του έχει ως εξής: Πρόεδρος: Θωμάς Τσιαμάκης, Α΄ Αντι-
πρόεδρος: Δημ. Πέγκας, Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεωργία Βλάχου, Γραμματέας: Γ. Ρεσίτης, 
Ταμίας: Δ. Σιαλμάς, Έφορος: Λάμπρος Παπαδόπουλος, μέλη: Ι. Αλέστας, Σεραφείμ 
Νιάφας, Ελένη Τσιατσούλη, Ευσταθία Τσίγκα – Μπουζέλη, Δημ. Χαρδαλιάς. 

Το νέο Δ.Σ. ήδη πραγματοποίησε στις 14-11-2009, ημέρα Κυριακή, στον Ι. Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Παγκρατίου εκκλησιασμό των μελών του μετ΄ αρτοκλασίας και στη συνέχεια 
δόθηκε δεξίωση στο χώρο του ναού. Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τους 
κ.κ. Κώστα Παπαδόπουλο και Ηλία Λιάσκο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αντίστοιχα. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΣ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κ.ά. 
Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα πραγματοποιήθηκαν δι-

αδοχικές συναντήσεις του: α) με τον Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργο, την ΤΕΔΚ 
και τους Δημάρχους του Νομού, στις 13-11-2009 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου Καρπενησίου και β) με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, του Εργατικού 
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Κέντρου, των Δασικών Συνεταιρισμών και Κτηνοτρόφων, των Αυτοκινητιστών, καθώς και 
των Συλλόγων Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων.

ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ»
20 ΧΡΟΝΙΑ «ΡΙΖΑ ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ»

Μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2009 στη «Στοά Βιβλίου» από 
το Σύλλογο των εν Αθήναις Αγρινιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης μισού αιώνα ζωής και δράσης του και 20 χρόνων ζωής του υπέροχου πε-
ριοδικού του «ΡΙΖΑ ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ». Το πρόγραμμα περιλάμβανε προβολή οπτικοακουστι-
κού υλικού για το Αγρίνιο και το Σύλλογο, χαιρετισμό της προέδρου κ. Μόλλης Βότση 
– Αναστασοπούλου, σχετικές ομιλίες για την πορεία του Συλλόγου και την προσφορά της 
Ρίζας από τους Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά, Δ. Τζίμα, Αθ. Παλιούρα και 
Χρυσούλα Σπυρέλη. Στο τέλος βραβεύτηκαν όλοι όσοι διατέλεσαν Πρόεδροι του ιστο-
ρικού αυτού Συλλόγου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου κ. 
Ανδρέας Μπρέσιακας. 

Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Παπαδόπουλο. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Εξαιρετική επιτυχία είχε η Έκθεση Τέχνης που διοργανώθηκε από το δραστήριο Σύλλο-

γο Νέων για την Ευρυτανία, στο Καρπενήσι, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν με αντιπροσωπευτικά έργα 
τους δεκάδες συμπατριωτών μας καλλιτεχνών, διαφορετικών γενεών και τεχνοτροπιών. 
Αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας οι διοργανωτές αλλά και την με καθοιονδήποτε τρόπο 
συμπαράσταση όλων μας. 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΠΗΣ
Με απόφαση του τ. Υπουργού Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά, η οποία δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η αρχαία οχύρω-
ση της Βούλπης, στη θέση «Κάστρο», ύστερα από σχετική εισήγηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική αγορά διοργανώθηκε για μια ακόμα χρονιά 

στο Καρπενήσι από το Σύλλογο «Συν στον Άνθρωπο», από 4-6 Δεκεμβρίου 2009. Σύν-
θημα του παραπάνω συλλόγου ήταν: «ας γίνει και η φετινή μας εκδήλωση το σημείο αναφοράς 
και αλληλεγγύης στον ανθρώπινο πόνο».

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ένωση Ρουμελιωτών Β. Ελλάδας (Πρόεδρος κ. Ι. Ζιάκας, Γραμματέας ο κ. Χαρ. Μα-
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νάρας) σε σχετικό Δελτίο Τύπου αναγράφουν το «Χρονολογικό Μνημόνιο Εκδηλώσεων 
2010» αναφέρουν πολλές και ποικίλες δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για το 
2010. Συνολικά αναγράφονται 25 δραστηριότητες! Ανάμεσά τους: επετειακές εκδηλώσεις, 
ομιλίες, εκδρομές, προβολές ντοκιμαντέρ, απογευματινά κυριών, παρελάσεις, εκδηλώσεις 
για παιδιά κ.ά. 

Συγχαρητήρια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Γυναικών Ευρυτανίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 

29/11/2009 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: Ελένη Ζαγκανιάρη, Αντιπρόεδρος: Αθηνά Γιαννακοπούλου, Γραμμα-

τέας: Ελευθερία Φραγκάκη, Ειδ. Γραμματέας: Έλλη Γατή, Ταμίας: Ελισάβετ Δήμα και 
μέλη: Μαρία Ρουμελιώτη και Ειρήνη Παναγιώτου.

Καλή δύναμη και επιτυχίες!

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΑΣ
Τα Γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας ( οδός Κλεισθένους, αριθ. 17, πίσω από το 

Δημαρχείο) λειτουργούν σχεδόν σε καθημερινή βάση και φιλοξενούν αρκετούς συμπα-
τριώτες μας, προσφέροντας καφέ, τσίπουρο, λουκούμι και, κυρίως, βιβλία.

Η Βιβλιοθήκη της Ένωσής μας λειτουργεί καθημερινά, σχεδόν, και δέχεται δωρεές 
βιβλίων, κυρίως Ευρυτάνων συγγραφέων με αποτέλεσμα να διαθέτει αρκετούς τόμους 
σχετικούς με τον τόπο μας. 

Ήδη, εκατοντάδες τόμους μας έχει προσφέρει, όπως είναι γνωστό, ο κ. Μιχάλης 
Σταφυλάς, ο κ. Δημήτρης Φαλλής, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων κ.ά. Τε-
λευταία ανάμεσα στα άλλα που λάβαμε είναι και αυτά του Δημοσθένη Γούλα, που μας 
πρόσφερε η αδελφή του, σύζυγος του εκλεκτού Ευρυτάνα κ. Γεωργίου Σκάνδαλου, 
του δικηγόρου και συγγραφέα κ. Λάμπρου Ι. Κατσίκη (σειρές των 5 έργων του), ενώ 
στις αρχές Δεκεμβρίου μας επισκέφθηκε στα Γραφεία μας η ηθοποιός κ. Άννα Πολυ-
τίμου – Παπακωνσταντίνου και μας πρόσφερε σχεδόν όλα τα έργα του αείμνηστου 
συζύγου της ηθοποιού και συγγραφέα Νίκου Παπακωνσταντίνου. 

Τέλος, αρκετοί σύλλογοι έχουν παραλάβει δωρεάν τόμους που έχει εκδώσει η Πα-
νευρυτανική, καθώς και άλλοι Ευρυτάνες, όπως οι Στάθης Ζαχαράκης, Μιχάλης 
Σταφυλάς, Δημήτρης Φαλλής, Ανδρέας Κάππας κ.ά. 
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H ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΥ
Δημοσιεύουμε παρακάτω επιστολή του κ. Πέτρου Τσέλιου, Προέδρου του Συλλόγου 

Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», σχετική με την καταγωγή του Νίκου Θέου.
«Κύριε Πρόεδρε,
Στο αξιόλογο περιοδικό σας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», που εκδίδει η Πανευρυτανική Ένωση, 

στο υπ’ αριθ. 31 τεύχος, σελ. 44, και στο σχετικό κείμενο για τη μάχη του Κεφαλοβρύσου, που 
γράφει ο φίλτατος συμπατριώτης μας κ. Γ. Τάσιος, υπάρχει μια ιστορική ανακρίβεια που αφορά 
την καταγωγή του Νίκου Θέου, που φέρεται ως καταγόμενος από Φουρνά. Αυτό είναι λάθος. 

Ο Νίκος Θέος πιθανόν να είχε την καταγωγή από το χωριό καταγωγής του Κατσαντώνη, το 
Βασταβέτσι Ιωαννίνων και είχε εγκατασταθεί στη Χρύσω, ήταν δε ο κοτσάμπασης της περιοχής και 
επικεφαλής των φρουρών του Αλή Πασά. Η μόνη συγγένεια που είχε με το Φουρνά ήταν ότι ήτο 
αδελφός της συζύγου του κοτσάμπαση Φουρνάς Γιαννάκη Κωστάκη. 

Βεβαίως υπήρξε ο επικεφαλής των δολοφόνων του Κ. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ, την Τετάρτη του Πάσχα του 
1812 στην πλατεία της Φουρνάς. Αυτό για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για τον τόπο 
καταγωγής του Νίκου Θέου αντί του Φουρνά σε Χρύσω. 

Με εκτίμηση
Πέτρος Γ. Τσέλιος, Πρόεδρος

Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»

EYXEΣ, ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ….
Δεκάδες φίλοι και συνεργάτες της Ένωσής μας μας στέλνουν τις ευχές τους κάθε χρόνο. 

Φέτος μας έστειλαν οι παρακάτω, τους οποίους ευχαριστούμε και αντευχόμαστε…. 
– Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
– Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας
– Ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος
– Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος Σώκος
–  Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας και Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Κα-

ραμπάς
– Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Μοσχολιός
–  Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρά-

φων
– Ο Δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημήτρης Τάτσης
– Ο Δήμαρχος Ασπροποτάμου κ. Χρήστος Τριαντάφυλλος
– Ο Δήμαρχος Βίνιανης κ. Ν. Γεωργίου
–  Ο Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζό-

μενοι στο Δήμο Δομνίστας
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–  Ο Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Ιωάννης Ίβρος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι 
στο Δήμο Ποταμιάς

– Ο Δήμαρχος Φουρνάς κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος
– Ο Δήμαρχος Φραγκίστας κ. Θωμάς Μπόνιας
– Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας
– Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας κ. Ι. Παπαγεωργίου
– Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας
–  Ο Δ/ντής του Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου κ. Ευάγγελος Στάμος και το Διδα-

κτικό Προσωπικό
– Η Ένωση Ρουμελιωτών Β. Ελλάδας
– Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων
– Ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων Φθιώτιδας
– Το Λαογραφικό – Μουσειακό Κέντρο «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»
– Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ»
– Η Ρουμελιώτικη Εστία Νέας Ιωνίας
– Το Φιλανθρωπικό και Μορφωτικό Σωματείο «Η ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ»
– Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας
– Ο Σύλλογος Κλαυσειωτών Ευρυτανίας
– Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ραδιοκύματα 107,5»
– Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης
–  Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, Αντιπρόσωπός μας στις 

Η.Π.Α.
– Η κ. Έφη Τουλούπα, Αρχαιολόγος
– Η κ. Ειρήνη Πιπερίγκου – Κυριαζή, Συγγραφέας
– Η αντιπρόσωπός μας στην Φθιώτιδα κ. Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη.
– Ο Φιλόλογος και συγγραφέας κ. Παναγιώτης Σαλαγιάννης
–  Ο κ. Γεώργιος Ι. Σακκάς, τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας. 

(Σ.Σ.: Ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας σε σχετικό υστερόγραφό 
του γράφει: «Σταθμίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας, αποφάσισα, αντί των εξόδων αποστολής 
καρτών, να ευχηθώ εναλλακτικά για τις φετινές γιορτές και να διαθέσω το αντίστοιχο ποσό για την 
κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικών μονάδων του Νομού). 
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 - 2009

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών 
για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και μία (1) υποτροφία για διδακτορική διατριβή στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που κατάγονται από 
την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία. Τα προσόντα των υπο-
ψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε σχετική πληροφορία περιέχονται στον 
Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτός ισχύει για κάθε μια από τις παραπάνω κατη-
γορίες.

Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών είναι το παρακάτω:

1.- Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία. Οι φοιτητές θα πρέπει 

να έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και να έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα 
τα μαθήματα του έτους. Στο πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς 
φοιτητές και σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπου-
δών. 

2.- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 
Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερι-

κό. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 
3.- Πρόγραμμα διδακτορικής διατριβής
Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερι-

κό. 
Διευκρινίσεις
α) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά και 

θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα από 1-12-2009 μέχρι 31-1-2010 στη Γραμματεία του 
Ιδρύματος, οδός Σπ. Τσιτσάρα 3 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 
10.00΄- 13.00΄. 

 β) Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. 
γ) Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. 
δ) Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι φάκελοι θα επιστρέφο-

νται. 
ε) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και 

τις αιτήσεις υποψηφιότητας στη διεύθυνση Σπ. Τσιτσάρα 3, Καρπενήσι. Πρόσθετες πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα: 2237024766 (και ΦΑΞ), 210 3614331, 210 3604143(ΦΑΞ), Κινητό: 
6977744907. 

Καρπενήσι 10 Οκτωβρίου 2009
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα: α) 

με το άρθρο 5, παρ. 3, εδάφιο ζ΄ του Καταστατικού του Ιδρύματος και β) με την από 10-10-2009 

απόφασή του

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, δύο βραβεία προπτυχιακού επιπέδου, σε φοιτητές που 

φοιτούν σε σχολές των παρακάτω επιστημονικών πεδίων:

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας

Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ίσο με το ½ της αντίστοιχης υποτροφίας 

προπτυχιακού επιπέδου. 

Τα κριτήρια επιλογής:

1.- Η επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο έτος σπουδών πρέπει να 

είναι «Άριστα»

2.- Η ευρυτανική καταγωγή όπως προσδιορίζεται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών του 

Ιδρύματος. 

Διευκρινήσεις

1) Η χορήγηση των βραβείων γίνεται κάθε χρόνο ανά δύο επιστημονικά πεδία με την πα-

ρακάτω σειρά:

- 1ο και 2ο Επιστημονικό Πεδίο

- 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

- 5ο και 1ο Επιστημονικό Πεδίο

- 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο

- 4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο κ.ο.κ.

2) Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα Γραφεία του Ιδρύματος. 

Οδός Τσιτσάρα 3 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 01/12/2009 

μέχρι 31/01/2010.

3) Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα βραβείων αλλά δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος ταυτόχρονα και του βραβείου και της 

υποτροφίας.

Καρπενήσι, 10 Οκτωβρίου 2009

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

(Το Δ.Σ. ενημερώνει τους αναγνώστες μας ότι, επειδή τα ταχυδρομικά τέλη για την 

αποστολή του περιοδικού μας έχουν αυξηθεί σημαντικά, από το επόμενο τεύχος μας 

αυτό θα αποστέλλεται μόνον σε όσους έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους κατά την 

τελευταία διετία)

ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Ο γνωστός Αγραφιώτης επιχειρηματίας κ. Στέφανος Κωστούλας μας ενίσχυσε και 

πάλι γενναιόδωρα. Αυτή τη φορά πρόσφερε στο ταμείο μας το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) Ευρώ, συνεισφέροντας έτσι στην έκδοση του μνημειώδους δίτομου έργου «Τα 
Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2009).

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης σε ειδική συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα όπως 
ο κ. Στέφανος Κωστούλας ανακηρυχθεί ως Ευεργέτης της από την προσεχή Γενική Συνέ-
λευση, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 28 άρθρο του πρόσφατα τροποποιηθέντος καταστατικού 
μας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ένωσή μας ενισχύθηκε οικονομικά από τους πα-

ρακάτω φορείς και ιδιώτες:
Η Βουλή των Ελλήνων ενίσχυσε το ταμείο μας με το ποσό των 5.344,13 Ευρώ για 

την προμήθεια 320 αντιτύπων του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑ-
ΡΗΣ, Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας», Β΄ Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 

Ακριβός Ιωάννης  ................................................ΕΥΡΩ 100,00

Μυλωνάς Θ. ............................................................. -//-   20,00

Κουτσιούκης Αντώνης ........................................ -//-   30,00

Σταθόπουλος Ηλίας ............................................. -//-   20,00

Μωρίκη Φρίντα  .................................................... -//-   20,00

Ασημάκης Κων/νος Δημ.  ................................ -//-   20,00

Παπαδοπούλου Παναγιώτα  ............................. -//-   20,00

Σταμάτης Αθανάσιος .......................................... -//-   20,00

Λάμπος Παναγιώτης ............................................ -//-   20,00

Ζηνέλης Δημήτριος  ............................................ -//-   20,00

Κοσμάς Κώστας ................................................... -//-   20,00

Πρέντζας Δημήτριος  .......................................... -//-   20,00

Ζωγραφόπουλος Γεώργιος ............................. -//-   20,00

Ζωγραφοπούλου - Τσιάμη Αρχοντούλα .... -//-   20,00

Μπόνιας Κων/νος  .............................................. -//-   40,00

Πανάρας Βασίλειος  ........................................... -//-   20,00

Σκάνδαλος Γεώργιος ......................................... -//-   50,00

Καρακώστα - Αηδόνη Αλεξάνδρα ................. -//-   30,00

Διαμαντής Στέλιος  .............................................. -//-   40,00

Οικογένεια Γ. Τριαντογιάννη  ........................ -//-   30,00

Τσέτσος Κοσμάς  ................................................ -//-   50,00

Βαρλάμη Αγορή  ................................................... -//-   20,00

Τσιβόλας Λάμπρος  ............................................. -//-   50,00

Ντάλλα Άννα  .......................................................... -//-   80,00

Σκεντέρης Γεώργιος ......................................... -//-   20,00

Σιάτρας Παναγιώτης  .......................................... -//-   20,00

Σινάνης Άγγελος ................................................. -//-   20,00

Φραγκάκης Νικόλαος  ....................................... -//-   60,00

Γαζέτας Γιάννης  .................................................. -//-   20,00

Φραγκάκη Αγγελική  .......................................... -//-   50,00

Ζωγραφόπουλος Βασίλειος  .......................... -//-   20,00

Μπίκας Κώστας  .................................................... -//-   40,00

Λιάσκος Ηλίας  ...................................................... -//-   60,00
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2009. Τα παραπάνω αντίτυπα η Βουλή των Ελλήνων τα προμηθεύτηκε με σκοπό να μοιρα-
στούν στους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και στους ευρωβουλευτές. 

Ο Δήμος Φραγκίστας διέθεσε στο ταμείο μας το ποσό των 2.000,00 Ευρώ για την 
προμήθεια 450 αντιτύπων του βιβλίου μας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Μια ζωή στις επάλ-
ξεις της Δημοκρατίας» (Για το Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», που λειτουργεί στην 
Ανατολική Φραγκίστα.)

Η ΤΕΔΚ Ευρυτανίας ενίσχυσε το ταμείο της Ένωσής μας για τους πολιτιστικούς σκο-
πούς της με το ποσό των 1.500,00 Ευρώ. 

 Ο Δήμος Δομνίστας κατέθεσε στο ταμείο μας το ποσό των 50,00 Ευρώ αντί στεφά-
νου στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου μας Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας με ομόφωνη από-
φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ενέκρινε το ποσό 15.000,00 Ευρώ για την πραγμα-
τοποίηση της ημερίδας – συνεδρίου στη Γρανίτσα (1-8-2009), την έκδοση των σχετικών 
πρακτικών, την κατασκευή προτομής του Ζαχαρία Παπαντωνίου και για τις λοιπές πλούσιες 
δραστηριότητές μας. 

Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζει τις ολόθερμες ευχαριστίες του σε όλους 
τους παραπάνω φορείς και υπόσχεται να συνεχίσει τις πλούσιες δραστηριότητές του και 
κατά το επόμενο έτος. 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟ

Η Πανευρυτανική Ένωση στα πλαίσια του προγράμματός της να τιμήσει 
τους Ευρυτάνες εκείνους που υπηρετούν και προσφέρουν στο κοινό των 
Ευρυτάνων προγραμματίζει ημερίδα με θέμα σχετικό με την εκπαιδευτική, 
κοινωνική και πνευματική προσφορά του Παναγιώτη Βλάχου. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 18.00΄, στην Αίθουσα Φίλων του Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο), 
οδός Ευριπίδου, αριθ. 12 (κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος)
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 3 Ιαν. 2010
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ  Αριθ. Πρωτ. 
10552 ΑΘΗΝΑ 3
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004   

   

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΕΝΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΤΟΜΟΥΣ 
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 
Ένας πραγματικός άθλος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Και ο άθλος αυτός 

είναι το – κατά κοινή ομολογία – λίαν πετυχημένο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγράφων στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 2008 (Τροβάτο, Άγρα-
φα και Βραγγιανά, αντίστοιχα) και ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την έκδοση των πρακτικών 
του σε δύο (2) τόμους από την Πανευρυτανική Ένωση με τον τίτλο: «Τα Άγραφα στη δια-
δρομή της Ιστορίας», Αθήνα 2009.

Ο Α΄τόμος (576 σελ.) του μνημειώδους αυτού έργου, που προλογίζεται από τους Νο-
μάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο και το Δήμαρχο Αγράφων κ. Χρήστο Μπού-
ρα, περιλαμβάνει, εκτός της εισαγωγής του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώ-
στα Παπαδόπουλου και των σχετικών προσφωνήσεων και χαιρετισμών, τις εισηγήσεις 
των τριών (3) πρώτων συνεδριάσεων στο Τροβάτο και στα Άγραφα. Συγκεκριμένα:

Η α΄ Συνεδρίαση περιλαμβάνει επτά (7) εισηγήσεις εκ των οποίων οι πέντε (5) αναφέ-
ρονται στην τοπική ιστορία του Τροβάτου, όπου πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρία-
ση, και οι υπόλοιπες δύο (2) στην Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων. 

Η β΄ Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Άγραφα, περιλαμβάνει δεκατρείς 
(13) συνολικά εισηγήσεις και μία παρέμβαση, σχετικές με την ιστορία της περιοχής των 
Αγράφων από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και την προεπαναστατική περίοδο. 

Τέλος, το α΄ μέρος της γ΄ Συνεδρίασης ήταν αφιερωμένο στο θρυλικό ήρωα των Αγρά-
φων, τον Κατσαντώνη (εννιά (9) εισηγήσεις) 

Ο Β΄ τόμος στις 472 σελίδες του περιλαμβάνει το β΄ μέρος της γ΄ Συνεδρίασης και τις 
υπόλοιπες τρεις (3) συνεδριάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στα χωριά Άγραφα και Μεγάλα 
Βραγγιανά. 

Στο β΄ μέρος της γ΄ συνεδρίασης υπάρχουν οι εισηγήσεις οι σχετικές με τους Σαρακα-
τσαναίους και τα δημοτικά τραγούδια των Αγράφων, ενώ η δ΄ συνεδρίαση περιλαμβάνει 
θέματα σχετικά με τη νεότερη ιστορία των Αγράφων. 

Τέλος, στις ε΄ και στ΄ συνεδριάσεις περιέχονται οι εισηγήσεις οι σχετικές με τις Σχολές 
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των Αγράφων, το μοναστήρι της Στάνας, η ανάπτυξη της αγιογραφίας στην περιοχή κ.λπ., 
καθώς και εύστοχες παρεμβάσεις των συνέδρων. 

Στις τελευταίες σελίδες του Β΄ τόμου βρίσκονται τα ευρετήρια ονομάτων, ξενόγλωσ-
σων ονομάτων και τόπων (σελ. 985-1024) καθώς και ένα έγχρωμο δεκαεξασέλιδο με 
φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Σημειώνεται, ότι το παραπάνω μνημειώδες έργο εκδόθηκε από την Πανευρυτανική 
Ένωση, με την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και με χορηγία του 
Αγραφιώτη επιχειρηματία κ. Στέφανου Κωστούλα. Η παρουσίασή του θα γίνει σύντομα 
σε Αθήνα, Βοιωτία, Λαμία, Αγρίνιο κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν 
προς το παρόν στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα, τηλ. 
2103240001), στους τοπικούς συλλόγους Τροβάτου, Αγράφων και Μεγάλων Βραγγια-
νών, στο Καρπενήσι (βιβλιοπωλείο κ. Σπυριδούλας Κρουστάλλη), και στα κεντρικά βιβλιο-
πωλεία της «Εστίας» και του «Ιανού» (Αθήνα). 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Κ. Α. Παπαδόπουλος  Αθαν. Δ. Σταμάτης 
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