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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ
Οι Ευρυτάνες της Αθήνας –και όχι μόνο– ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και τίμησαν στις 29 Μαΐου 2010, στην Αθήνα τη μνήμη του μεγάλου
Ευρυτάνα Λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 29 Μαΐου 2010 και ώρα 10.45΄τελέστηκε επιμνημόσυνη
δέηση στον ανακαινισμένο από την Πανευρυτανική Ένωση τάφο του, στο Α΄ Κοιμητήριο
Αθηνών, κατά την οποία χοροστάτησε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ενώ παρόντες ήταν και οι Ευρυτάνες ιερείς π. Κωνσταντίνος
Βαστάκης, π. Δημήτριος Παπασπύρου, π. Θωμάς Χρυσικός, π. Λάμπρος Ανδρεάκης,
καθώς και άλλοι ιερείς και διάκονοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ευκαιριακά στην
επιμνημόσυνη αυτή δέηση μνημονεύθηκε και ο αείμνηστος μεγάλος Ευρυτάνας πολιτικός
Γεώργιος Καφαντάρτης, ο τάφος του οποίου βρίσκεται πολύ κοντά στον τάφο του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και τις σχετικές ιδιαίτερες ευχαριστίες του Προέδρου της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδοπούλου προς τον Μακαριότατο και προς όλους
τους παρόντες η ηθοποιός κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου απάγγειλε, με το
δικό της θαυμάσιο τρόπο, την «Προσευχή του Ταπεινού» του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Ακολούθησε δεξίωση σε παρακείμενη του Κοιμητηρίου αίθουσα από τα Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης και της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΥΣ ΜΙΧΑΗΛ». Κατά
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τη διάρκεια της δεξίωσης αυτής μίλησε για λίγο ο κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης τ. Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, συγγενής του Ζαχαρία Παπαντωνίου, καθώς και
ο Μιχάλης Σταφυλάς, με θέμα σχετικό με την ευαισθησία που είχε ο μεγάλος Ευρυτάνας
Λογοτέχνης και για την καλαισθησία της πόλης των Αθηνών, ενώ μοιράστηκε και αντίγραφο σχετικής ιδιόχειρης επιστολής προς το αρμόδιο Συμβούλιο Καλαισθησίας στις 5-51931 (Αρχείο Μιχάλη Σταφυλά).
Ακολούθησαν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής, σχετικές με τον
εορτασμό του Έτους Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Τέλος, στη λιτή αλλά λαμπρή αυτή εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής του Νομού
μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Ευρυτάνας βουλευτής Καρδίτσας και τ. Υπουργός (από Τροβάτο) κ. Νίκος Σαλαγιάννης, ο Αντινομάρχης Ευρυτανίας κ. Άλκιβιάδης Παπασπύρου, ο Αντινομάρχης Πειραιά κ. Καρράς (από Μυρίκη), ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ.
Κ. Καρβέλης, ο τ. Βουλευτής και Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Δημοσθένης Τσιαμάκης, οι
Πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης (από Αμερική), και Κλεομένης
Κουτσούκης, πολλοί πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. ευρυτανικών συλλόγων και σωματείων
και πλήθος κόσμου. Σχετικά μηνύματα έστειλαν οι κυρίες Ντόρα Μπακογιάννη και Κέλλυ
Μπουρδάρα.
Σημειώνεται ότι ο τάφος του Ζαχαρία Παπαντωνίου ανακαινίστηκε πρόσφατα από την
Πανευρυτανική Ένωση. Τα σχέδια έκανε «δωρεάν» ο συμπατριώτης μας (από Βράχα) πολιτικός μηχανικός κ. Γιάννης Μάγκας, ενώ τις σχετικές εργασίες (μάρμαρα κ.λπ.) οι επίσης
Ευρυτάνες μαρμαροτεχνίτες Α/φοί Παναγιώτης και Λάμπρος Πανάγος (από Δομνίστα).
Οι προγραμματισθείσες λοιπές εκδηλώσεις για το «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», θα
ανακοινωθούν σύντομα με νέα δελτία τύπου.

4

ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η Πανευρυτανική Ένωση στα πλαίσια των εκδηλώσεών της για
τον εορτασμό του «Έτους Ζαχαρία Παπαντωνίου», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εβδομήντα (70) χρόνων από το θάνατό του
(1940-2010), συνδιοργανώνει με την Ακαδημία Αθηνών κεντρική
κατά μήνα Δεκέμβριο ε.έ.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο κατά το
χρονικό διάστημα από 8-10 Δεκεμβρίου 2010 με θέμα: Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο). Στα
πλαίσια αυτού του Συνεδρίου και ύστερα από σχετική επιστολή μας,
κατά μήνα Φεβρουάριο, προς το Ανώτατο αυτό Πνευματικό Ίδρυμα
της Χώρας μας, αποφασίστηκε όπως αφιερωθεί και ιδιαίτερη Ημερίδα για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Ευρυτάνα Λογοτέχνη Ζαχαρία
Παπαντωνίου, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και διάφορες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.
Για την κατάρτιση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ήδη
σχετικές συναντήσεις του Προέδρου και μελών της Πανευρυτανικής
Ένωσης με τη Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη και τους συνεργάτες της. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν
τα ονόματα των εισηγητών και τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουν,
ως και οι παράλληλες εκδηλώσεις (έκθεση ανέκδοτων χειρογράφων
του Ζαχαρία Παπαντωνίου και των εκδοθέντων βιβλίων του, παρουσίαση γνωστών μελοποιημένων ποιημάτων του κ.ά.).
Το τελικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου και των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
Χάρις στον αγώνα και το όραμα των συγχωριανών του Μεγάλου Ευρυτάνα Πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη και την πολύτιμη
δωρεά του Κώστα Πανουργιά το «Ίδρυμα Καφαντάρη» εγκαινιάστηκε. Ο Κώστας Κωστόπουλος τα τελευταία χρόνια επωμίστηκε όλα
τα αναγκαία τρεχάματα με ενθουσιασμό. Ελπίζουμε αυτό το Ίδρυμα
να γίνει ένας πόλος μελέτης για τη ζωή και το έργο του πιο έντιμου
Έλληνα Πολιτικού.
Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Στο χώρο του Ιδρύματος στεγάστηκε το Λαογραφικό υλικό και η έκθεση φωτογραφίας
του χωριού ενώ στον πάνω όροφο θα εκτίθεται το Αρχείο Καφαντάρη, το οποίο έχει υποσχεθεί να παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων. Καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που
θα δώσουν οι συγγενείς του.
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δυστυχώς τα Αρχεία έχουν μια τέτοια περιπέτεια που δεν μπορεί να τη φανταστεί κανένας. Ο συγγενής του Καφαντάρη Κώστας Μούτσελος, διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδας είχε ενοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα και στέγασε τα Αρχεία. Για πολλά χρόνια πλήρωνε
τα ενοίκια αλλά κάποτε θέλησε να τα διασφαλίσει («άνθρωποι είμαστε», μου είπε κάποτε,
«δεν ξέρει κανένας πότε θα τον πάρει ο Θεός. Θέλω να στεγαστεί κάπου μόνιμα αυτό το
Αρχείο και να τεθεί προς χρήση των μελετητών του Ευρυτάνα Πολιτικού»). Έτρεξε στη Βουλή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Τμήμα Χειρογράφων), στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους (Καϋμένε Γιάννη Βλαχογιάννη, ιδρυτή, θα τρίζουν τα κόκαλά σου). Και
βρέθηκε η πρόχειρη λύση που είχε τη μοίρα κάθε πρόχειρου…. Διασκορπίστηκαν.
Η ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Όπως ξέρω υπάρχει στο χώρο και μια βιβλιοθήκη με κάποιες χιλιάδες βιβλία και περιοδικά, που δεν αναφέρθηκε στην ξενάγηση, ενώ αν παρουσιάζονταν η ιστορία της θα
μπορούσε να βρεθούν άνθρωποι που να τη βοηθήσουν με βιβλία ή με χρήματα για να
εμπλουτιστεί και να γίνει πόλος έλξης μελετητών και για το έργο του Καφαντάρη αλλά και
για άλλα θέματα.
Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
Διάβασα στα Ιστορικά Μελετήματα του Γ. Αθάνα (Έκδοση Ιδρύματος Αθανασιάδη
Νόβα, σελ. 309) τα παρακάτω: «Αισθάνομαι χρέος της συνείδησής μου να σημειώσω ότι
με αυθόρμητο και αδίσταχτο ενθουσιασμό για τη συνέχιση του πολέμου κατά των Γερμανών, μου είχε μιλήσει περισσότερο από κάθε άλλον - ο Επιτελάρχης της 9ης Μεραρχίας
Συνταγματάρχης Αλκιβιάδης Μπουρδάρας».
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Είναι ευχάριστο το γεγονός πως στην Ευρυτανία έχουμε μια άνθιση της Παράδοσης. Ο
Πολιτσιτικός Σύλλογος Καρπενησίου οργάνωσε φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Στο Συνέδριο της Δομνίστας για την Ιστορία και τον Πολιτισμό αρκετά είναι τα θέματα της Παράδοσης. Στο Παπαρούσι εκδήλωση (31/7) για παραδοσιακή μουσική με κλαρίνα και λαϊκή
έντεχνη μουσική. Μουσική πανδαισία χαρακτηρίστηκε η Συναυλία των μαθητών της Σχολής
Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων της Ι. Μ. Καρπενησίου. Συγχαρητήρια σε όλους.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Η Έκθεση Ζωγραφικής και Αγιογραφίας του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας εντυπωσίασε τους επισκέπτες με έργα σημαντικά, που φανερώνουν πηγαίο ταλέντο εικαστικών δημιουργιών. Πρέπει να πούμε πως ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας παρουσιάζει πολλές και
αξιόλογες δραστηριότητες. Επιτέλους οι γυναίκες του τόπου μας πήραν τη θέση τους στην
κοινωνία. Πού ο καιρός που μπροστά καβαλάρης ο άρχοντας άνδρας και πίσω η γυναίκα
γνέθοντας ή ζαλιγκωμένη. Άλλα χρόνια άλλα ήθη…
ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ
Υψηλού επιπέδου το τουρνουά σκακιού από τη Σκακιστική Λέσχη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄ Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Καρπενησίου. Καλοκαιρινό,
αγωνιστικό ατομικό λένε οι ειδήσεις. Τελικά η Ευρυτανία δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από
την Πρωτεύουσα. Και μάλιστα όλα πιο αυθόρμητα και πιο γνήσιας προέλευσης – χωρίς
οικονομικές προσδοκίες.
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ
Βρίσκεται και φέτος κοντά μας ο Καθηγητής Φιλοσοφίας στις Η.Π.Α. Ανδρέας Καμποιζιώνης. Ερωτευμένος με την Ευρυτανία, ευχάριστος, ωραίος συζητητής, γίνεται φίλος όλων με την πρώτη συνάντησή τους. Οι παρεμβάσεις του σε εκδηλώσεις και Συνέδρια
έχουν κάτι καινούριο και ευρύτερο…. Ανοιχτή καρδιά που μας χωράει όλους και μας κάνει
αισιόδοξους. Πάντα με την ευγενέστατη σύζυγό του. Οι Ευρυτάνες τον καλωσορίζουν με
αγάπη.
Ο ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
Κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος του «Αρχείου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών» αφιερωμένο σε μορφές Ευρυτάνων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Υπεύθυνος έκδοσης ο ομότ.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μένιος Κουτσούκης – ένας Ευρυτάνας επιστήμονας και πνευματικός άνθρωπος που τιμάει την επιστήμη και τον τόπο του. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, που είναι δική του έμπνευση, έχει στο ενεργητικό του πολλές
δραστηριότητες και είναι προορισμένο να φωτίσει τα πάντα, χωρίς παρωπίδες, που έχουν
σχέση με την Ευρυτανία.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Οι απόφοιτοι της ΣΤ΄ τάξης του Γυμνασίου Καρπενησίου του 1970 συναντήθηκαν με
την ευκαιρία των 40 χρόνων από τότε και θυμήθηκαν τόσα από τη μαθητική τους ζωή. Οι
απόφοιτοι του 1938 λιγοστέψαμε με πρόσφατη την αποδημία του αγαπημένου μας Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη. Μας εκπροσωπεί (όσους υπάρχουμε) ο αγέραστος Δήμος
Τσακνιάς, που βρίσκεται στην εφηβεία του γήρατος….
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο Γιώργος Ιω. Αρμάγος προσφέρει με το βιβλίο του «Μνήμες Καρπενησίου» σημαντικό ιστορικό βήμα για όποιους θέλουν να μελετήσουν την παλιότερη ζωή του Καρπενησιού.
Την εικοσαετία 1930-1950. Ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια σημαδεμένα στην Ιστορία της
πόλης ανεξίτηλα, με πολλά συγκλονιστικά και άλλα γεγονότα, που οι αναμνήσεις τους μπορεί να 'χουν και διδαχτικό χαρακτήρα. Καταγραφέας και επιμελητής ο φιλόλογος Θανάσης
Δ. Σταμάτης.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ένας νέος Καρπενησιώτης ποιητής στον ορίζοντα. Ο Κ. Καραγιαννόπουλος που σπουδάζει στην Κρήτη. Μας έστειλε μια σειρά ποιημάτων (ένα δημοσίευσα στην «Πνευματική
Ζωή». Από αυτά αναδύεται ένα γνήσιο αλλά και δυναμικό ταλέντο. Τον καλωσορίζουμε με
χαρά.

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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Τα στοιχεία της προσωπικότητας
του Ζαχαρία Παπαντωνίου, όπως αυτά διαφαίνονται
μέσα από το ποίημά του «Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ»
Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης, Φιλόλογος

Είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι τα ποιήματα των μεγάλων δημιουργών μας πρέπει
να τα απολαμβάνουμε ως έχουν και να μην προσπαθούμε να τα αναλύουμε. Από μόνα τους
μας δίνουν τη συγκίνηση και το μήνυμά τους και δεν έχουν ανάγκη το σχολαστικό, πολλές
φορές, σχολιασμό τους από άλλους. Εξάλλου και καθένας που θα προσπαθήσει ν’ αναλύσει
κάποιο ποίημα ίσως καταλήξει σε διαφορετικές ερμηνείες και διαπιστώσεις απ’ αυτές που
είχε στο νου του ο ποιητής. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και η άποψη του Γιώργου Σεφέρη: «Ένα ποίημα δε γράφεται με τον τρόπο που το εξηγεί κανείς. Η εξήγηση δεν
υποχρεώνει κανέναν – έστω κι αν είναι καμωμένη από τον ίδιο το δημιουργό». Έτσι είχε
απαντήσει ο νομπελίστας ποιητής στον Robert Levesque, το σχολιαστή της ποιητικής του
συλλογής «Κίχλη».
Παρόλη την υποκειμενική «εξήγηση» που παίρνει κάθε ποίημα, εκτιμώ ότι μέσα από τα
δημιουργήματα των ποιητών μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τα στοιχεία του
χαρακτήρα και της προσωπικότητας γενικότερα του δημιουργού. Θα προσπαθήσουμε να
ανιχνεύσουμε αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας του Ζαχαρία Παπαντωνίου μέσα από
το ποίημά του «Η Προσευχή του ταπεινού». Το ποίημα έχει ως εξής:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ
Κύριε, σαν ήρθεν η βραδιά σου λέω την προσευχή μου.
Άλλη ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο απ’ τη δική μου.
Εκείνοι που με πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι.
Την πίκρα μου τη βάστηξα. Μου δίνεις και την ξένη.
Μ’ απαρνηθήκαν οι χαρές. Δεν τις γυρεύω πίσω.
Προσμένω τα χειρότερα. Είν’ αμαρτία να ελπίσω.
Σαν ευτυχία την αγαπώ της νύχτας τη φοβέρα.
Στην πόρτα μου άλλος δε χτυπά κανείς απ’ τον αγέρα.
Δεν έχω δόξα. Είν’ ήσυχα τα έργα που έχω πράξει.
Άκουσα τη γλυκιά βροχή. Τη δύση έχω κοιτάξει.
Έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι.
Ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ.
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Τώρα δεν έχω τίποτα, να διώξω ή να κρατήσω.
Δεν περιμένω ανταμοιβή. Πολύ ’ναι τέτοια ελπίδα.
Ευδόκησε ν’ αφανιστώ, χωρίς να ξαναζήσω…
Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά και για τους κάμπους που είδα.
(Από τη Συλλογή: Τα θεία δώρα)
Η προσευχή του ταπεινού είναι μια «εκ βαθέων» εξομολόγηση του ποιητή, μια ευανάγνωστη ψυχογραφία του, μια ανακεφαλαίωση της ζωής του και ένας καθρέφτης του πνευματικού και ηθικού του βίου. Είναι το ποίημα που παρουσιάζει το Ζαχαρία Παπαντωνίου
«σαν έτοιμο από καιρό» μπροστά στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Με λόγο λιτό,
απλό και σχεδόν δωρικό μας δίνει τη βιοθεωρία του, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του
τύπου του, την ουσία της ύπαρξής του. Όλες οι αρετές του συμπυκνώνονται στο ποίημα
αυτό, γι’ αυτό ανεπιφύλακτα η «Προσευχή του ταπεινού» μπορεί να χαρακτηριστεί και ως
η ταυτότητά του.
Σε όλες τις στροφές του ποιήματος διαχέονται οι ιδέες του ποιητή για τον εαυτό του και
τη ζωή και αποκαλύπτεται ο εσωτερικός του κόσμος. Δεν υπάρχουν στεγανά από στροφή
σε στροφή. Ωστόσο, ενώ το περιεχόμενο είναι ενιαίο, προτίμησα για λόγους ευκολότερης
προσέγγισης των απόψεών του να σχολιάσω το ποίημα κατά στροφές.
Ειδικότερα, στο ποίημά του αυτό σηματοδοτούνται, κυρίως, τα εξής στοιχεία της προσωπικότητάς του:
Στην πρώτη στροφή διαφαίνεται εξαρχής η βαθιά θρησκευτικότητα του ποιητή, που πίστευε, βέβαια, με το δικό του ιδιαίτερο, προσωπικό τρόπο. Ο ποιητής «σαν ήρθεν η βραδιά» αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί στον «Κύριο» και να κάνει την Προσευχή του, να
κάνει την αυτοκριτική του, να κάνει τον απολογισμό της ζωής του. Ο ποιητής έχει φιλοσοφική αντίληψη για τη ζωή και το θάνατο, που πολλές φορές μας βρίσκει αναπάντεχα. Και είναι
εδώ απαραίτητο να διασαφηνίσουμε ότι ο ποιητής έγραψε την Προσευχή του σε κατάσταση
απόλυτης νηφαλιότητας και χωρίς τίποτε να προμηνύει το τέλος της ζωής του. Πιθανότατα
να διαισθανόταν ότι ο θάνατος θα ερχόταν κάποια στιγμή ξαφνικά ή και να είχε την αντίληψη ότι ύστερα από μερικά χρόνια αρχίζει «το βράδυ» της ζωής μας και, επομένως, για όλα
πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο ποιητής, όταν έγραψε το ποίημα αυτό (1931), δε βρισκόταν
στο κρεβάτι του πόνου, λόγω κάποιας ασθένειας, περιμένοντας το τέλος της ζωής του. Ο
θάνατος δεν τον βρήκε κουρασμένο, γερασμένο και ετοιμόρροπο, αλλά γεμάτο σφρίγος
και δημιουργία. Το ποίημα περιλαμβάνεται στη Συλλογή «Τα θεία δώρα», που εκδόθηκε το
1931, αρκετά δηλαδή χρόνια πριν το θάνατό του. Ωστόσο, επειδή κανένας δεν μπορεί να
προβλέψει το τέλος του βίου του, αισθάνθηκε την ανάγκη ν’ απευθύνει την Προσευχή του
στον Κύριο. Ο θάνατος ήρθε απρόσμενος αργότερα, το απόγευμα της 1ης Φεβρουαρίου
1940, και τον βρήκε ξαφνικά μέσα στο τραμ, καθώς πήγαινε σε συνεδρίαση της Ακαδημίας
Αθηνών. Ο ποιητής πέθανε από συγκοπή καρδιάς στα 63 του ακριβώς χρόνια. Είχε γεννηθεί στις 2 Φεβρουαρίου του 1877. Η Θωμοπούλου Νίκη, που είχε γνωρίσει τον ποιητή
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έγραψε: «Ο θάνατος ήρθε έτσι αναπάντεχα και τόσο ωραία, όσο τρυφερά έγερνε εκείνος
να κόψει ένα αγριολούλουδο της πατρίδας του».
Επίσης, στη στροφή αυτή διαπιστώνεται και η ηθική διάσταση της προσωπικότητας του
ποιητή, η ανεξικακία του, η εντιμότητά του, η ακεραιότητά του και το γνήσιο και υψηλής
ποιότητας «μέταλλο» της ψυχής του. Εξομολογείται ότι στον κόσμο δεν έβλαψε άλλη ψυχή
εκτός απ’ τη δική του. Και η εξομολόγηση αυτή επιβεβαιώνεται από τον τρόπο ζωής του και
τη συμπεριφορά του προς τους συνανθρώπους του. Αλλά και η ομολογία του ότι τον πλήγωσαν αγαπημένα πρόσωπα, είναι ομολογία ψυχής. Πράγματι, στη ζωή του πέρασε πολλές και
οδυνηρές δοκιμασίες. Τον πλήγωσαν βαθύτατα αγαπημένα πρόσωπα. Κορυφαίες στιγμές
της δοκιμασίας του ήταν η προσωπική ερωτική του ιστορία και κυρίως η αυτοκτονία του
τριανταεννιάχρονου αγαπημένου του αδελφού. Ο χαμός του αδελφού του ήταν το συγκλονιστικότερο γεγονός στη ζωή του και έκανε τη μελαγχολία του ποιητή σχεδόν μόνιμη. Στην
«Προσευχή» των «Πεζών Ρυθμών» κάνει την εξής τραγική επίκληση: «Κύριε, που ρίχνεις το
σκοτάδι στα στάχυα και στα κύματα, στους λογισμούς και στα δάση – ευδόκησε να πέσει η νύχτα
και να μου σκεπάσει τη μνήμη!». Μάταιη, βέβαια, η ικεσία του. Ο πόνος για τον αδελφό του
είναι παντού διάχυτος και βασανιστικός, όπως φαίνεται και από το επόμενο απόσπασμα των
«Πεζών Ρυθμών»: «…Κύριε, που έγνεψες στον αδελφό μου να ’ρθεί στο πλευρό σου, σκόρπισε την
ενθύμησή του, καθώς σκορπίζεις το άσπρο σύννεφο στο γαλανό διάστημα- και μην επιτρέψεις στην
προδοσία της φαντασίας να τον φέρνει μπροστά μου για να τον χάνω πολλές φορές! Απομάκρυνε
από με τη μάταιη παρηγορία. Επίβλεψε τους ύπνους μου, για να μην τον ονειρευτώ…» Και βρήκε τη
δύναμη ν’ αντέξει και να «βαστήξει» το βασανιστικό πόνο και την απέραντη πίκρα του.
Πικράθηκε όμως στη ζωή του πολύ και γιατί δέχτηκε πολλές και κακόβουλες επιθέσεις
από τη θεωρούμενη «διανόηση» της εποχής του. Συκοφαντήθηκε και δέχτηκε επικριτικά
βέλη για το έργο του και ιδιαίτερα για τους «Πεζούς Ρυθμούς» και «Τα Ψηλά Βουνά». «Τα
Ψηλά Βουνά», μάλιστα, - έργο μοναδικό, επαναστατικό και διαχρονικό - μία «Επιτροπεία»,
το 1920, τα παρέδωσε στην πυρά χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «χυδαίο, εγκληματικό, ανήθικο,
ταπεινό, αγοραίο» και το συγγραφέα του «διαφθορέα της παιδικής ψυχής»! Ο ίδιος δεν υπήρξε
εκδικητικός, αλλά ευγενικός και μεγάθυμος. Κράτησε βαθιά στην ψυχή του την πίκρα, αλλά
δε θέλησε να την ανταποδώσει. Η καλοσύνη και η αξιοπρέπειά του δεν του επέτρεπαν ποτέ
να οδηγηθεί σε αντιπαραθέσεις, εξαλλοσύνες και διαπληκτισμούς. Σε όλες του τις εκδηλώσεις ήταν άνθρωπος του μέτρου. Αυτό είναι το ηθικό μεγαλείο του χαρακτήρα του Ζαχαρία
Παπαντωνίου και γι’ αυτό σε καμιά περίοδο της ζωής του δεν τον βρίσκουμε να διακατέχεται από μισανθρωπία και επιθετικότητα, ακόμη και όταν οι επιθέσεις εναντίον του είχαν
κορυφωθεί. Διατηρούσε πάντοτε την αυτοκυριαρχία του και παρόλη τη λυσσαλέα πολεμική
που δεχόταν, δε συμβιβάστηκε με το συντηρητικό πνεύμα της εποχής του και συνέχιζε να
είναι απόλυτα συνεπής με τις πεποιθήσεις του και ποτέ δεν απέστη απ’ αυτές ούτε κατ’ ελάχιστον. Τις υπεράσπιζε, βέβαια, πάντοτε με παρρησία αλλά και ευγένεια ψυχής. Εύστοχα,
επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψυχή λεπτή αλλά και δυνατή.
Στη δεύτερη στροφή ο ποιητής διακατεχόμενος από αίσθημα μελαγχολικής και απαισι11

όδοξης διάθεσης εξομολογείται τη θλιβερή διαπίστωσή του: «Μ’ απαρνηθήκαν οι χαρές».
Στην ουσία πρόκειται για μια συνειδητοποίηση των καταστάσεων και γεγονότων της ζωής
του. Και ο ποιητής με μεγάλο πόνο και βαθύτατη θλίψη προσπαθεί ν’ αποχαιρετήσει τα
πράγματα που φεύγουν. Συνειδητοποιεί απόλυτα ότι με την πάροδο του χρόνου μάς εγκαταλείπουν οι πάσης φύσεως χαρές και έρχονται τα χειρότερα. Πολλά από τα αγαπημένα
μας πρόσωπα φεύγουν οριστικά από κοντά μας. «Οι αγαπημένοι μού προσφέρουν το φαρμάκι
του χωρισμού» γράφει στην «Προσευχή στην Κυρία των Αγγέλων». Οι ποικιλότροπες απολαύσεις της ζωής περιορίζονται στο ελάχιστο, αν δεν εκμηδενίζονται εντελώς. Και, έχοντας
συναίσθηση της πραγματικότητας, θεωρεί ότι είναι ουτοπία να γυρεύει πίσω τις χαρές των
περασμένων ετών. Αυτές πια έφυγαν ανεπιστρεπτί. «Είν’ αμαρτία να ελπίσω» λέει ο ποιητής.
Εκτιμώ ότι με τη λέξη αμαρτία ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου υπονοεί το άστοχο της ελπίδας,
την ουτοπία, γιατί ως βαθύς γνώστης της γλώσσας χρησιμοποιεί κυριολεκτικά τη λέξη αμαρτία που σημαίνει αποτυχία, αστοχία, σφάλμα. Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου επιτείνεται
και η μοναξιά και η εσωστρέφεια, στοιχεία συμπαρομαρτούντα της ηλικίας, τα οποία και
αποδέχεται ο ποιητής. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν επιφυλακτικός στις σχέσεις του με
τους ανθρώπους και αυτό του περιόριζε τον κύκλο των φίλων του. Ήταν από τη φύση
του μοναχικός τύπος και αποτραβηγμένος στην περιοχή του ατομικού του κόσμου. Αυτή η
μοναχικότητα σε μεγάλη ηλικία μετατρέπεται σε έντονη μοναξιά, σε «κλειδομαντάλωμα της
ψυχής» και αυτό διαφαίνεται στους δύο τελευταίους στίχους της δεύτερης στροφής.
Στην τρίτη στροφή έχουμε τον ταπεινό, το σεμνό, το μετριόφρονα Ζαχαρία Παπαντωνίου, τον άνθρωπο με τον καλλιεργημένο νου και το υποδειγματικό ήθος. «Δεν έχω δόξα»
γράφει. Εμείς, βέβαια, που γνωρίζουμε το έργο του, τη δραστηριότητά του και τις διαστάσεις της πνευματικής του προσφοράς, ξέρουμε πόσο τιμήθηκε και δοξάστηκε ως δημοσιογράφος, ως ποιητής, ως θεατρικός συγγραφέας, ως τεχνοκρίτης, ως καθηγητής στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ως Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά και πόσο,
επίσης, τιμήθηκε στη συνέχεια και με διάφορες άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως ήταν
το «Εθνικόν Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών» κ.π.ά. Το 1938, μάλιστα, εκλέχτηκε και
ακαδημαϊκός. Ο ίδιος όμως σταθμίζει το έργο της ζωής του διαφορετικά και μας λέει: «Είν’
ήσυχα τα έργα που έχω πράξει». Αυτά τα απλά λόγια του ποιητή καταδεικνύουν την απόλυτη
σεμνότητά του, την παντελή απουσία έπαρσης. Ο ποιητής δεν αισθάνεται την ανάγκη ν’
αναφερθεί ιδιαίτερα στο σημαντικό και πολυδιάστατο πνευματικό του έργο. Θεωρεί ότι η
ουσία της ζωής βρίσκεται στη φύση, στη βίωση της φύσης και μέσα στην απλή κοινωνική
ζωή, στη σχέση με τα μικρά παιδιά, με τον απλό άνθρωπο, ακόμη και με τα ζώα. Γι’ αυτόν η
ταπεινότητα, η φυσιολατρία και η ανθρωπιά είναι η πεμπτουσία της ύπαρξής του και γι’ αυτό
με λόγο απλό και λιτό μας λέει στην Προσευχή του:
Άκουσα τη γλυκιά βροχή. Τη δύση έχω κοιτάξει.
Έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι.
Ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ.
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Οι πιο πάνω στίχοι μάς δείχνουν έναν ευαίσθητο, συναισθηματικό, απλό και τρυφερό
άνθρωπο, που είναι απόλυτα δεμένος με τα πρώτα του βιώματα και τις πρώτες του συγκινήσεις και που, παρόλη την ενηλικίωσή του, παραμένει πάντα ένα ευαίσθητο παιδί. Ως γέννημα και θρέμμα της ελληνικής υπαίθρου πάντοτε τον διακατείχε η νοσταλγία επιστροφής
σε γνώριμες καταστάσεις και γνώριμους ανθρώπους. Καμιά καλλιτεχνική επιτυχία δεν τον
θάμπωσε και δεν τον αποξένωσε από την αγάπη του για τα εξαίσια τοπία της πατρίδας του
και τις όμορφες αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας από το Καρπενήσι και τη «μάνα του τη
Ρούμελη».
Στην τέταρτη στροφή έχουμε την κορύφωση της απολογιστικής διάθεσης του ποιητή,
την παράκλησή του προς τον Κύριο, καθώς και την έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης
προς αυτόν. Τώρα που ήρθε «το βράδυ» της ζωής, κάνοντας ο ποιητής τον απολογισμό
του, «δεν έχει τίποτα να διώξει ή να κρατήσει». Αισθάνεται απόλυτα απελευθερωμένος.
Όχι μόνο δεν περιμένει ανταμοιβή, αλλά και τίποτα δεν επιζητεί και σε τίποτα πια δεν ελπίζει. Πιθανότατα στο σημείο αυτό να υπολανθάνει και ένα αίσθημα πικρίας και παραπόνου,
γιατί εκτιμά ότι – μετά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε - δεν αναμένει πια την ευρύτερη
αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του. Αυτό, εξάλλου, το νόημα έχει και η φράση:
«Πολύ ’ναι τέτοια ελπίδα». Ομολογεί στην Προσευχή του ότι οτιδήποτε έκανε το έκανε χωρίς
να περιμένει ανταμοιβή ούτε όσο ζει, ούτε μετά το θάνατό του. Το έκανε με «αδιάφθορο
και αφιλόκερδο ήθος», γιατί το αισθανόταν ως Χρέος προς τον άνθρωπο και την κοινωνία.
Δε μοιάζει με εκείνους τους ανθρώπους που οτιδήποτε κάνουν το κάνουν κινούμενοι από
ιδιοτέλεια, αλλά ούτε με τους θρήσκους εκείνους που κάνουν κάποια καλή πράξη και προσδοκούν αντάλλαγμα από το Θεό. Και αυτός που σε όλη του τη ζωή προσπαθούσε εναγώνια
να ξεδιαλύνει το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, ένα μόνο ζητά από τον «Κύριο»: «Να
ευδοκήσει ν’ αφανιστεί, χωρίς να ξαναζήσει». Ο στίχος αυτός, στίχος-παράκληση, υποδηλώνει ένα ξέσπασμα ψυχής, που πιθανότατα είναι αποτέλεσμα έντονης μελαγχολικής ή
πεσιμιστικής διάθεσης. Και, φυσικά, το ξέσπασμα αυτό ήταν παροδικό, γιατί ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου στη συνέχεια μας έδωσε σπουδαία έργα, όπως είναι το οδοιπορικό δοκίμιο
Άγιον Όρος (1934), η ιστορική μονογραφία Όθων (1934), ο Βυζαντινός Όρθρος (1936), η
Θυσία (1937) κ.ά.
Στον τελευταίο στίχο της τέταρτης στροφής προβάλλει ο φυσιολάτρης ποιητής, ο συγγραφέας «Των Ψηλών Βουνών», ο νοσταλγός της Ρούμελης και ο υμνητής της ελληνικής
υπαίθρου. Όλα αυτά αρθρώνονται και ενσωματώνονται αριστοτεχνικά στον τελευταίο στίχο της Προσευχής του που ευχαριστεί τον Κύριο λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά και για
τους κάμπους που είδα». Ο στίχος αυτός, απλός, μεστός και εναργής, δείχνει – πέρα από την
ευγνωμοσύνη του ποιητή προς τον Κύριο - έναν άχραντο έρωτα προς τη φύση, προς τα βουνά και τους κάμπους της πατρίδας μας, για τα οποία και μόνο, κατά τον ποιητή, αξίζει κανείς
να ζει. Αποτελεί, θα έλεγα, το κορύφωμα της φυσιολατρίας και της ελληνολατρίας του.
Κλείνοντας την όσο το δυνατόν πιο συνοπτική αναφορά μου στα στοιχεία της προσωπικότητας του Ζαχαρία Παπαντωνίου, όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από την «Προσευχή
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του Ταπεινού», θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου δέχτηκε φοβερή και
ανοίκεια επίθεση από τους γλωσσαμύντορες και τους συντηρητικούς ασπάλακες της εποχής
του, γιατί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν τις ιδέες του και το πρωτοπόρο, ανεξάρτητο και
στοχαστικό πνεύμα του, αλλά και να του συγχωρήσουν τη συνέπεια και την παρρησία σε
θέματα κοινωνικά και πνευματικά. Τον συκοφάντησαν, μεταξύ άλλων, και ως άθεο, γιατί
δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τη σκέψη του, εξαιτίας του φανατισμού που τους διέκρινε.
Όμως ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν πιστός με το δικό του τρόπο. Δεν ήταν «δεμένος
με την αλυσίδα των τύπων», αλλά, όπως έλεγε, εύρισκε ότι «το θείο ήταν πολύ πάνω απ’
αυτή». Χαρακτηριστικοί για τις θρησκευτικές του ιδέες είναι οι εξής στίχοι από το ποίημά
του «Πανθεϊστικό ανάκρουσμα»: «Θείο πνεύμα που χύνεσαι ακράτητο εμπρός μου / σ’ ακούω
ν’ ανασαίνεις μες το είναι του κόσμου». Οι κατήγοροί του δεν είχαν αντιληφθεί ότι θρήσκος ή
πιστός δεν είναι αυτός που το δηλώνει, αλλ’ αυτός που βιώνει την έννοια του Θεού. Το «ουαί
υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι» ταίριαζε απόλυτα στους αναίσχυντους κατηγόρους του.
Προσωπικά εκτιμώ πως η άποψη του Παντελή Πρεβελάκη συμπυκνώνει τις αρετές, την
προσφορά και την ουσία της ύπαρξης του ποιητή: «Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου υπηρέτησε το
ωραίο, το αληθινό και το αγαθό και στάθηκε άξιος της Πατρίδας του».
Και λίγα λόγια για τον τρόπο γραφής του ποιήματος: ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, δε θέλησε με το ποίημα αυτό να εντυπωσιάσει, χρησιμοποιώντας περίτεχνα σχήματα και εξεζητημένα λεκτικά ψιμύθια, αλλά θέλησε να εξομολογηθεί,
να κάνει τον απολογισμό της ζωής του μπροστά στον «Κύριο» με τρόπο απλό και ανεπιτήδευτο, όπως, εξάλλου, απλή και ανεπιτήδευτη ήταν και ολόκληρη η ζωή του. Η λιτότητα της
έκφρασης συνοδεύεται από την καθαρότητα της σκέψης. Ο ποιητής γνώριζε πολύ καλά την
άποψη του Σπένσερ ότι «Η απλότητα είναι η μεγάλη τέχνη». Και την άποψη αυτή την έκανε
πράξη σ’ όλα του τα έργα.

14

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ1
(Υπόδειγμα φιλοπατρίας και πολιτικής αρετής)
Του Ν. Η. Σιακαβέλλα, Υποστρατήγου Πεζ. ε.α.

Ο λογοτέχνης, δημοσιογράφος και πολιτικός Στέφανος Γρανίτσας γεννήθηκε το 1880
στη Γρανίτσα Ευρυτανίας και απεβίωσε το 1915. Το 1902, αποφοιτήσας από τη Σχολή
Εφέδρων Αξ/κών Κέρκυρας, ονομάσθηκε έφεδρος Ανθ/γός Πεζικού.
Ήταν πτυχιούχος της Νομικής και το 1911 εκλέχτηκε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.
Είχε ασχοληθεί με τα πλουτοπαραγωγικά και γεωργικά προβλήματα της Χώρας. Όταν
στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Στρατιά Ηπείρου, υπό τον Αντιστράτηγο Κ. Σαπουντζάκη,
εξόρμησε από την περιοχή Άρτας και απελευθέρωσε στις 20 Οκτωβρίου την Πρέβεζα, ο
Στέφανος Γρανίτσας έσπευσε να προσφέρει την εθελούσια πολεμική του συμμετοχή στον
απελευθερωτικό της Ηπείρου αγώνα και κατετάγη προς τούτο εις το συγκροτηθέν «Μικτόν
Ηπειρωτικόν Στράτευμα», αποτελούμενο από μαχητές Κρήτες, Ρουμελιώτες ευζώνους και
πολλούς εντόπιους πατριώτες. Αρχηγός ήταν ο υπολοχαγός Μηχανικού Δημήτριος Νότη
Μπότσαρης, δισέγγονος του ήρωα Σουλιώτη Νότη Μπότσαρη, που σκοτώθηκε το 1804,
πολεμώντας κατά των Τούρκων στη Μονή Σέλτσου.
Η αθηναϊκή εφημερίδα «Πατρίς» της 9ης Νοεμβρίου 1912 έγραφε: «Μόλις άναψε το
ντουφέκι επάνω εις τα σύνορα η ψυχή του Ρουμελιώτου εξύπνησε και ο καλός Στέφανος αφήκε την
Βουλήν και νόμους και ποιήματα και λαογραφίαν και εχάθη. Πού επήγαινεν; Άγνωστον. Πάντως εις
τον πόλεμον επικεφαλής ανταρτικού σώματος». Αυτό που έπραξε ο Γρανίτσας ήταν έμπρακτη
απόδειξη της φλογερής φιλοπατρίας, που διακατείχε την ψυχή του. Αληθινό υπόδειγμα
πατριωτισμού.
Διερωτώμαι εάν στη σημερινή εποχή η Πατρίδα μας υποστεί εχθρική επίθεση, ό μη
γένοιτο, θα υπάρξει έστω και ένας βουλευτής από τους τριακόσιους να πράξει ό,τι έπραξε
ο Στέφανος Γρανίτσας;
Υπόψη ότι ο Στέφανος Γρανίτσας κατετάγη σε μάχιμο τμήμα Πεζικού και είναι πασίγνωστο
ότι το Πεζικό* πρωταγωνιστεί στη μάχη, συμπλέκεται πολλές φορές με τον εχθρό σε αγώνα,
σώμα με σώμα, και υφίσταται τις περισσότερες κακουχίες και ταλαιπωρίες.
Η αποστολή του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος (Μ.Η.Σ.), την οποία καθόρισε ο
Αντ/γος Σαπουντζάκης στις 15-10-1912, ήταν «... να δράσει ως σταθερά και συγχρόνως
κινητή αριστερά πλαγιοφυλακή του Στρατού (εννοεί της Στρατιάς Ηπείρου, που ενεργούσε τον
κύριο αγώνα απελευθέρωσης των Ιωαννίνων) εις ακαθόριστον και ανασφάλιστον χώρον δυτικώς
της αμαξιτής οδού Πρεβέζης-Ιωαννίνων».
Ο έφ. ανθ/γός Πεζ. Στέφανος Γρανίτσας από 15-10-1912 μέχρι 21 Φεβ. 1913, που
1 Συμπληρώνονται εφέτος 130 χρόνια από τη γέννηση του Στέφανου Γρανίτσα (1880-2010). Τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θα δημοσιεύσουν και σε επόμενα τεύχη σχετικά κείμενα.
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έληξε ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, ως διοικητής ενός από τους λόγους
του Μ.Η.Σ., έλαβε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των τουρκαλβανικών συμμοριών
(Τσάμηδων), που ενισχύονταν και από δυνάμεις της τουρκικής Χωροφυλακής και του
τουρκικού στρατού και προέβαιναν σε σφαγές και κάθε είδους λεηλασίες και βιαιότητες στα
χωριά του τομέα δράσης του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος (Μ.Η.Σ.). Τα καθήκοντα
του ο ανωτέρω έφ. Ανθ/γός εξετέλεσε πιστά και ευσυνείδητα, με ελληνική λεβεντιά και
απώτερο πνεύμα περί καθήκοντος, με ηρωισμό και περιφρόνηση προς το θάνατο.
Γενικώς, η αποστολή του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος εκπληρώθηκε εξ ολοκλήρου
χάρη στον άξιο ηγέτη του υπολ/γό Δημήτριο Νότη Μπότσαρη, τον έφ. Αξ/κό Λεόντιο,
διοικητή λόχου και όλους τους γενναίους μαχητές του Μ.Η.Σ.
Ας σημειωθεί ότι ο Στέφανος Γρανίτσας παρέμεινε στα Ιωάννινα μέχρι και το 1914
και διηύθυνε το Τμήμα Εθνικής Προνοίας. Ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για τη γεωργική και
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και άφησε την ανάμνηση χρηστού κρατικού λειτουργού
και στοργικού προστάτη των δυστυχούντων.
Όσον αφορά τις τουρκαλβανικές συμμορίες, που αντιμετώπισε ενόπλως το Μ.Η.Σ.,
επισημαίνεται ότι ήταν Αλβανοτσάμηδες της Θεσπρωτίας και αυτών απόγονοι ήταν επί
Κατοχής 1941-44 οι Αλβανοτσάμηδες, οι οποίοι συνεργαζόμενοι προδοτικώς και ενόπλως
με τους Γερμανοϊταλούς κατακτητές, οργίασαν κυριολεκτικά σε βάρος των Χριστιανών
Ελλήνων της Θεσπρωτίας. Προέβαιναν σε λεηλασίες, ληστείες, δολοφονίες, εμπρησμούς
οικιών και άγρια τρομοκρατία. Γι αυτό και οι περισσότεροι εκδιώχθηκαν από τις Εθνικές
ανταρτικές ομάδες του Στρατηγού Ζέρβα. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν με τους Γερμανούς
για να αποφύγουν ποινικές διώξεις.
Η ίδια φάρα, Τουρκαλβανοί, υπήρξαν οι αίτιοι δεινής ήττας Ελληνικού τμήματος 2.000
μαχητών στη μάχη Καλλιακούδας (βουνού της Ευρυτανίας), που έγινε στις 28-29 Αυγούστου
1823 εναντίον των Τούρκων.
Το ελληνικό σώμα υπό τον Ζυγούρη Τζαβέλα είχε καταλάβει ορεινή διάβαση στην
Καλλιακούδα (μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου στις 9 Αύγ., που σκοτώθηκε
ο Μάρκος Μπότσαρης), για να προσβάλει τους Τούρκους, που κατευθύνονταν προς
Αιτωλία (Μεσολόγγι).
Τετρακόσιοι Τουρκαλβανοί, ανήκοντες στο τουρκικό σώμα, διείσδυσαν νύκτα από μια
δύσβατη κατεύθυνση, κατέλαβαν θέσεις υπερκείμενες των ελληνικών θέσεων μάχης και
προσέβαλαν τους Έλληνες από τα νώτα, με αποτέλεσμα οι Έλληνες μαχητές να βρεθούν
μεταξύ δύο πυρών και αναγκάσθηκαν να διαφύγουν μέσα από τις θέσεις των Τούρκων,
μαχόμενοι σώμα με σώμα και να σκοτωθούν 200 μαχητές, μεταξύ των οποίων και ο
αρχηγός των Ζυγούρης Τζαβέλας.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Γρανίτσας έχεις όνομα, Γρανίτσα το χωριό σου.
Δεν ξέρουμε ποιος χάρισε τ΄όνομα από τους δυό σας.
Στέφανε εκεί γεννήθηκες, ήπιες το πρώτο γάλα
Και από εκεί ξεκίνησες με άλματα μεγάλά.
Κι άνοιξες τα φτερά σου σε όλη την πατρίδα,
Που πίστεψε σε σένανε κι είχε μεγάλη ελπίδα
Και σ΄έστειλε μές τη βουλή, σ΄έστειλε σύμβουλό της.
Κι εκεί τη μάχη έδινες πάντα για το καλό της.
Κι όταν σε κάλες΄η πατρίς, Στέφανε, υπό τα όπλα,
Όπου και κει το έδειξες – είσαι ικανός για όλα –
Επέστρεψες σαν νικητής, περήφανος με ζήλο
να συνεχίσεις Στέφανε, τη δόξα και το θρύλο.
Όμως ο χάρος σ΄άρπαξε από κοντά μας Στέφο,
Μαζί με τα οράματα, τα πήρες μες τον τάφο.
Μα οι χωριανοί σου Στέφανε, ποτέ δεν σε ξεχνούνε.
Σου κάνανε την προτομή, σε βλέπουν σου μιλούνε.
Και στέκεσαι αγέρωχος και ατάραχος κοιτάζεις
Και με το Ζαχαρία μας τα βράδια κουβεντιάζεις.
Και με παράπονο πικρό, βλέπετε τα χωριά σας,
Που μένουν μόνο οι γέροντες και καίγεται η καρδιά σας.
ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
Ειρήνης Πιπερίγκου - Κυριαζή, Ιστορικού - αρχαιολόγου

Η συναισθηματική ευαισθησία της γυναίκας ανέκαθεν, συνδέθηκε με το θείο σε όλες τις
θρησκείες, σε όλες τις εποχές.
Στην ελληνική αρχαιότητα πολλές θεές, από τις μητριαρχικές Ρέα-Κυβέλη-Γαία, ως τις
νεότερες, η κάθε μία με την ιδιότητά της, όπως π.χ. η Παρθένος Αθηνά (Αφαία) και η
Βραυρωνία Άρτεμις, για τα κορίτσια, η Ήρα, για τις παντρεμένες, η Εστία, για την οικογένεια, η Ελευθώ (Ειλειθυία), για τις επίτοκες, η Δήμητρα και η Λητώ, για τις μανάδες, και
η όμορφη Αφροδίτη, για τις ερωτευμένες, λατρεύονταν στα Πανελλήνια ιερά τους.
Όλες όμως αυτές τις θεότητες τις διέγραψε, άθελά της, με μια μονοκονδυλιά, ένα ταπεινό Κορίτσι από τη Ναζαρέτ, η Παναγία, που ήδη από τις αρχές της Χριστιανικής περιόδου,
κατοίκησε μέσα στον ίδιο τον Παρθενώνα, εδώ, ως Παναγία η Αθηνιώτισσα.
Η Παναγία, αν και σκεύος εκλογής του Θεού για την σωτηριώδη ενσάρκωσή του, πέρασε όλες τις φάσεις της γυναικείας φύσης, όπως ο πανικός της απροσδόκητης εγκυμοσύνης
της, που θα έσυρε τη χλεύη της κοινωνίας, ο φτωχός τοκετός της στο στάβλο της Βηθλεέμ,
η ανατροφή του θείου Υιού της, που με την αιφνίδια εξαφάνισή του, κάποτε, όταν δωδεκαετής δίδασκε τους σοφούς του Ισραήλ στο Ναό, προκάλεσε το δίκαιο θυμό της και τον
μάλωσε, όπως θα ’κανε κάθε μάνα.
Τραγική τέλος Μητέρα, λιποθυμεί κάτω από το Σταυρό ή όταν κρατάει το νεκρό σώμα
του γιού της στην αγκαλιά, κατά την αποκαθήλωση και «κόπτεται» στον «Επιτάφιο Θρήνο»,
όπως οι μανάδες όλου του κόσμου, λευκές και μαύρες, είτε στα τσουνάμια και τους σεισμούς (της Αϊτής τώρα), είτε στους πολέμους, παγκόσμιους και μη.
Γι’ αυτό και η λαχτάρα της γυναίκας στην Παναγία, που φτάνει να ξεπερνά αυτήν του
Χριστού (θεολογικά, βέβαια, ανορθόδοξη, μα ψυχολογικά απόλυτα δικαιολογημένη), καθώς στη μυστική της γυναίκας επικοινωνία μαζί της, αποτελεί μοναδικό καταφύγιο στους
ποικίλους πόνους της ζωής (αρρώστια, ανίατο νόσημα, ατεκνία, ξενιτεμένα παιδιά, και άλλα
που θαλασσοπνίγονται). Εξ ου και οι πολλές και ποικίλες προσωνυμίες της Παναγίας με πιο
γνωστά τα: «Γιάτρισσα», «Παρηγορήτισσα», «Γρηγορούσα», «Γοργοεπήκοος», «Οδηγήτρια» και κυρίως «Δεομένη», (για να μην αναφερθούμε στο συγκεντρωτικό κατάλογο
όσων αναφέρει ο Σκοπελίτης ποιητής του 18ου αι. Καισάριος Δαπόντες, «Άνθη Νοητά»),
γιατί εκείνη θα δεηθεί στο Χριστό, όπως τότε στην Κανά, να κάνει το θαύμα που η μάνα
ζητεί και ελπίζει ότι δεν θα της χαλάσει το χατίρι Εκείνος.
Πλούσια η απεικόνιση της Παναγίας, από την «Οδηγήτρια του Λουκά ιερωτάτου» μέχρι τα
υπέροχα ψηφιδωτά της Αγ. Σοφίας του Δαφνίου ή εκείνα της Αγίας Σοφίας του Κιέβου, κι
ύστερα τις Κρητικές εικόνες του Τζάνε και του Κλότζα, και τις τοιχογραφήσεις της «Πλατυτέρας και Υψηλοτέρας των Ουρανών», όπου και όπως υπαγορεύει ο κυρ Διονύσιος από
τη Φουρνά.
Έτσι, από τον Άθω, το «Περιβόλι της Παναγιάς», (γιατί αλήθεια το άβατο για μας τις
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γυναίκες εκεί;), η θεομητορική εικονογραφία περνάει με τον κυρ Μανουήλ Πανσέληνο σε
όλη τη Βαλκανική. Ενώ και οι «Μαντόνες» του Ραφαήλ και η «Pieta» του Μιχαήλ Αγγέλου
και η «Γαλακτοτροφούσα» του Θεοτοκόπουλου, προκαλούν θαυμασμό.
Τόση η αγάπη στη Θεοτόκο, ώστε εξυμνήθηκε τρυφερά και από άνδρες, όπως ο κατεξοχήν υμνογράφος της Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός με τους λυρικούς
«Χαιρετισμούς» κ.ά., που συγκλονίζουν όπως άλλωστε και το «Ave Maria» του Γκουνώ ή
του Σούμπερτ, ενώ η γυναικεία λογοτεχνία και ποίηση, που ο χρόνος εδώ δεν μας επιτρέπει
αναφορές, είναι ιδιαίτερα τρυφερή κι εκφραστική.
Ανάλογα και τα μεγάλα λατρευτικά κέντρα της Παναγίας ως θαυματουργού, από τη
Λούρδη της Γαλλίας μέχρι τη Μονή Σουμελά, με ενδιάμεσα την Κύπρο (με την Κυκκώτισσα),
την Τήνο, την Αμοργό, το Μέγα Σπήλαιο, ως τον ταπεινό Προυσό, για όλη τη Ρούμελη πια,
όπου αντικατέστησε την Αιτωλική Άρτεμη.
Έτσι η γυναίκα, είτε ως ικέτις, είτε ως προσκυνήτρια-αφιερώτρια, και δωρήτρια, λατρεύει αυτό το «ρόδον το αμάραντον», επειδή με το κύρος της Μητέρας δέεται και μεσολαβεί μαζί
με τον Πρόδρομο στο Χριστό για τη σωτηρία του κόσμου.
Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα έλεγα, όταν πάτε πάλι στον Προυσό να προσέξετε τη
σκηνή της «ΔΕΗΣΕΩΣ», ψηλά στον ανατολικό τοίχο του ιερού, στην Κρύπτη της Προυσιώτισσας (16ος αι.), που μαζί με άλλες τοιχογραφίες αυτής της εποχής στο χώρο ιστορήθηκε με δαπάνη και δύο ευλαβικών γυναικών «συμβίων» (συζύγων) των ανδρών δωρητών,
σύμφωνα με την επιγραφή.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ
«ΈΛΟΒΑ» ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
(Συλλογή υλικού. Φιλολογική και ιστορική ερμηνεία και τεκμηρίωσις.
Συμβολή εις την τοπικήν ιστορίαν του οικισμού, «Άγιος Χαράλαμπος» (Έλοβα) Ευρυτανίας).
Γράφει ο Περικλής Αστρακάς, Δικηγόριος, ιστορικός ερευνητής

1) Το χωρίον ΄Αγιος Χαράλαμπος σήμερον
α) Το σημερινόν χωρίον «Άγιος Χαράλαμπος» Ευρυτανίας, (πρώην: Έλοβα), κείται Β.Α.
της πόλεως Καρπενησίου, πρωτευούσης του Νομού Ευρυτανίας, απέχει 25 χλμ., ή εις απόστασιν 5 ωρών με τα πόδια. Είναι κτισμένον εις μίαν δυτικήν κλιτύν (πλαγιάν) του όρους
Τυμφρηστού (κοινώς: Βελούχι) του Ν. Ευρυτανίας, επί των ορίων των Ν. Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, εις το μέσον πλουσίου ελατοδάσους, έχει υψόμ. 880 μ. και επιφάνειαν 12 τ. χλμ..
Κατά την τελευταίαν απογραφήν της 18-3-2001 είχεν 167 κατ. Η επιφάνειά του είναι κατά το
πλείστον ελατοσκεπής και δρυοσκεπής, με κέδρα και κατάφυτος με καστανιές και καρυδιές.
β) Το χωρίον σήμερον αποτελεί Δημοτικόν Διαμέρισμα του Δήμου Κτημενίων
(Ε.Σ.Υ, Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος, Αθήναι 1974,
σελίδες 8 και 182, Πάνος Ι. Βασιλείου: άρθρον (λήμμα): Άγιος Χαράλαμπος, εις Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Πρώτος, χ.χ., σελ. 152 – 153, Μιχαήλ
Σταματελάτος – Φωτεινή Βάμβα – Σταματελάτου: Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος.
Β΄ Έκδοση. Αθήνα 2006, σ. 34,).
γ) Το χωρίον Άγιος Χαράλαμπος (΄Ελοβα), κατά την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας
(1393 – 1821) υπήγετο εις την επισκοπήν Λιτζάς και Αγράφων, η οποία είχεν ιδρυθεί εις
την περιοχήν από του 9ου αι. ως Επισκοπήν Λιτζάς και κατά τον 13ον αι. είχε μετονομασθεί
Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων. Το έτος 1833, έλαβεν την ονομασίαν Επισκοπή Καλλιδρόμης, με έδραν το Καρπενήσιον. Κατά το έτος 1842, η Επισκοπή Καλλιδρόμης κατηργήθη και
συνεχωνεύθη με την Μητρόπολιν Ναυπακτίας και Ευρυτανίας. Από του 1979, ότε ιδρύθη η
Μητρόπολις Καρπενησίου μέχρι σήμερον υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν της.
δ) Το χωρίον παλαιότερον ήτο γνωστόν ως Ούλιβα, (η) (;), Έλοβα, (η), ‘ Έλοβα
(Helova), (η), Έλ’βα, (η), Έλοβα (τα), «Έλλοβον», (το), ‘ Έλλοβον (Hellovo), (το), ή, «Έλοβον», (το), ‘ Έλοβον (Helovo), (το), και Έλογα, (η), κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα.
ε) Ο τύπος Έλοβα (η) απαντάται και εις άλλα μέρη της Ελλάδος και δή:
i) Έλοβα (η), τοπωνύμιον της περιοχής Ζάτουνα του νομού Αρκαδίας, η οποία προφανώς είναι πλήρης ελάτων. Η Έλοβα είναι μία κορυφή του όρους Βουφάγιον (το) της περιοχής Ηραίας του Νομού Αρκαδίας. Πέραν του τοπωνυμίου Έλοβα απαντάται και ο τύπος
Εγκλένοβα, (η), ως ονομασία οικισμού.
Ο Τάσος Α. Γριτσόπουλος, (1911 –2008), Πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, ομιλών εις Εσπερίδα εις το χωρίον Παλούμπα του νομού Αρκαδίας (9-820

2007), με θέμα: «Ιστορικές – Τοπογραφικές αναζητήσεις στην περιοχή της Ηραίας», διέλαβε
και ανέφερε, πλην των άλλων, και τα εξής συναφή με το αντικείμενον της παρούσης μελέτης,
ότι μία κορυφή του όρους Βουφάγιον της Ηραίας [Παυσανίας: Αρκαδικά (8.26.8)], φέρει την ονομασίαν Έλοβα και επί λέξει τα εξής: «… Παρακολουθώντας τον ρούν του Λουσίου
από την Καρκαλού συναντούμε χωριά με σλαβικό όνομα, είτε κατοικούνται ακόμη σήμερα, είτε
απέμειναν απλά τα τοπωνύμια Αρτοζίνος, Σβόρνα, Μαλάσυβα, Δραΐνα, Ερβίτζα, Ράδου, Σέρβου,
Βαλτετσινίκο, Ζυγοβίστι, Στεμνίτσα (και βουνό Κλινίτσα με μικροτοπωνύμιον Γαρδαλεβός), Μουλάτσι, Εγκλένοβα, Στρούζα, Ζέρζοβα, Τρεστενά, Βλόγκος, Ζάτουνα, Αράχωβα. Υπάρχουν σλαβικά
και στην εξεταζομένη περιοχή, Μπέλεσι, Μπέτσι, Μπρατίτσα. Το Βουφάγιον όρος έλαβε τ΄ όνομα
Εχτίχοβα (κορυφή του και άλλη κορυφή Έλοβα). Η κατάληξις –οβα στα Σλαβικά σημαίνει τόπος
και κατά το πλείστον τα ονόματα που εδόθησαν στους οικισμούς εμπνέονται από την περιβάλλουσα
φύσι (ξερότοπος, δασώδης, πουρνάρια, πετρώδες, ανώμαλο, κοντά στο Ποτάμι, απέναντι στην
Ράχη, μέσα στο Ρέμα, στον Βράχο, στο λιμνώδες έδαφος, στο ίσιωμα, στις καρυδιές κ.λπ). Με την
εποίκησι η έρημη Γορτυνιακή περιοχή έπαυσε να είναι έρημη, εγέμισε πάλι ο τόπος από αγρότες
και βοσκούς. Τα παρακάτω δεν παρακολουθούνται εν χρόνω, αλλά βέβαιον είναι ότι εντόπιοι και
έποικοι έζησαν μαζί ειρηνικά …». Και
ii) Έλοβα (η), χωρίον περιοχής Δοσοπηγής του νομού Φλωρίνης.
Ο οικισμός, κατά την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας υπήγετο εις τον Καζάν Φλωρίνης.
Μετά την απελευθέρωσιν από τους Τούρκους, απετέλεσεν οικισμόν με την ονομασίαν Έλοβον της κοινότητος Μπελκαμένης του Ν. Φλωρίνης. Ο οικισμός μετωνομάσθη από Έλοβον
εις Ελατιάς, δυνάμει Π. Δ. (ΦΕΚ 156/8-8-1928), και εν συνεχεία εις Ελάτειαν, υπήρξεν δε
οικισμός της Κοινότητος Δροσοπηγής της Επαρχίας Φλωρίνης. Το χωρίον κατά την διάρκειαν του Εμφυλίου Πολέμου ερήμωσε και κατά την απογραφήν του έτους 1951 ήτο έρημον. Εις τα διάφορα έγγραφα, χάρτας, συγγραφείς κ.λπ. ο οικισμός αναφέρεται με τα εξής
ονόματα: Elevo (Ehlova), Έλοβον, Ελλίοβον, Έλλοβον Φλωρίνης, Έλοβο, Ελατιάς, Ελατιά
(Έλοβον) και Ελάτεια. (Δ. Λιθοξόου: Πληθυσμοί και Οικισμοί).
Αντιθέτως ο Max Vasmer, εις το έργον του: «Die Slaven in Griechenland, Βερολίνον
1941, σελίς 191, χρησιμοποιεί το τύπον Έλλοβον (το), της περιοχής (Δήμου) Φλωρίνης,
το οποίον ο V. Kančov (Καντσώφ), εις το έργον του Makedonija, Ethnografija i statistika,
Sofia 1900 αναφέρει ως Elovo και κατοικείται από αρναούτες.
Το χωρίον Έλοβον δεν πρέπει να συγχέεται προς το χωρίον Ζέλοβον [(το) = πράσινον],
πρώην ονομασία του σημερινού χωρίου Ανταρτικόν Φλωρίνης, το οποίον αποτελεί Δημ.
Διαμέρισμα Ανταρτικού του Δήμου Πρεσπών, του Ν. Φλωρίνης. Το χωρίον, κατά την τελευταίαν απογραφήν της 18-3-2001, είχεν 135 κατ. [Πρωΐας: Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν,
τόμ. Α΄, Α – Κ, σ. 476, Φ.Ε.Κ. – Β΄ 715 (12-6-2002), σ. 9349, Max Vasmer. op. cit. , σ.
192).
Το Ζέλοβον Φλωρίνης αποτελεί πρώην Κοινότητα του Ν. Φλωρίνης, (ΦΕΚ 259/21-121918) και μετωνομάσθη ο οικισμός από Ζέλοβον εις Ανταρτικόν, δυνάμει Διατάγματος
(ΦΕΚ 179/30-8-1927). Ο οικισμός κατά το παρελθόν έφερεν τας ονομασίας: Ζέλεβο
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(Želevo), Ζέλοβον Καζά Καστοριάς, Želovo (Želin), Ζέλοβο, Zelova (Zelin), Jelovo, Ζέλοβον Πρεσπών, Ζέλοβον Φλωρίνης και σήμερον Ανταρτικόν (Δ. Λιθοξόου: op. cit., αριθμοί
25, 25a – 25c).
στ) Επίσης απαντάται και το τοπωνύμιον Έλλέβη, (η), ως τοπωνύμιον του Δήμου Φλωρίνης, το οποίο ο προδιαληφθείς Καντσώφ αναφέρει ως Eleovo.
Ο οικισμός, κατά την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας ήτο γνωστός ως Elevič, Έλεβες, Ελεβή, Έλεβιτς, Ελέβης Σόροβιτς, Ελέβης Φλωρίνης, Ελλέβη Φλωρίνης. Ο οικισμός απετέλεσεν
ομώνυμον κοινότητα Ελέβης Φλωρίνης (ΦΕΚ 259/21-12-1918) και δυνάμει Προεδρικού
Δ/τος μετωνομάσθη από Ελλέβη εις Κοινότητα Λακκιάς (ΦΕΚ 346/4-10-1926). Μετά την
απογραφήν του έτους 1981 μετωνομάσθη εις Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) και σήμερον
αποτελεί Δημοτικόν Διαμέρισμα του Δήμου Φιλώτα του Ν. Φλωρίνης, (Vasmer op.cit. σελίς 191. Δ. Λιθοξόου: op.cit., αριθμός 20 και 21α), και κατά την απογραφήν της 18-32001 είχε 826 κατ. (ΦΕΚ – Β΄, 715/12 -6- 2002, σ. 9349,).
Φαινομενικώς σχετικόν προς το άνω τοπωνύμιον είναι και το τοπωνύμιον Ολέβενη (η),
χωρίς να καταστή δυνατόν να προσδιορισθή τούτο με την σημερινήν ονομασίαν [Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος: Νεότερη Ιστορία της Μακεδονίας (1830 – 1912). Εκδότης:
Μανώλης Μπαρμπουνάκης. Θεσσαλονίκη 1988, σ. 223].
Το χωρίον ήτο σλαβόφωνον και μάλλον το τοπωνύμιον προέρχεται εκ της βουλγαρικής λέξεως ólóvo = μόλυβδος και το επίθετον oloven, olovna, olovno = μολυβδένιος. Δια
τροπής του ο εις ε προκύπτει και ετυμολογείται το τοπωνύμιον Ολέβενη, ήτοι Οlovo>Οlov
en>Οloveni>Οleveni>Ολέβενη. Όμως το «Ολέβενη» ουδόλως σχετίζεται προς τον τύπον:
Ούλιβα (η).
ζ) Το τοπωνύμιον, εις την συγκεκομμένην μορφήν του: «Έλ’βα», (η), είναι ομόηχον προς
τα εξής τέσσερα (4) ξενικά τοπωνύμια:
i) Έλβα (η), (Elba, αρχ. Αιθαλία). Νήσος της Ιταλίας, παρά τας ακτάς της Τοσκάνης, η
οποία έχει έκτασιν 223 τ. χλμ.
ii) Έλβας (ο), ή, Άλβας (ο), (γερ. Elbe). Ποταμός της Τσεχίας και Γερμανίας, ο οποίος
εκβάλλει εις την βόρειον θάλασσαν παρά το Αμβούργον της Γερμανίας, μετά ρούν 1.165
χλμ., από τα οποία τα 842 είναι πλωτά.
iii) Έλβας. Πόλις και Δήμος της ανατολικοκεντρικής Πορτογαλίας. Και
iv) Ελβασάν (προφέρεται: Ελμπασάν). Πόλις της Κεντρικής Αλβανίας, πρωτεύουσας της
ομώνυμης επαρχίας και περιοχής της, Ν.Α. του Δυραχίου, έχουσα έκτασιν 1.290 τ. χλμ.
(Εγκυκλοπαίδεια: Πάπυρος – Larousse – Britannica, Τόμος 19. Αθήνα 2007, σ. 81 - 82).
Η ονομασία Έλοβα απαντάται το πρώτον εις τον Πουκεβίλ κατά το έτος 1805 μ.Χ.
η) Το τύπον «Έλλοβον» (το), ή «Έλοβον» (το) χρησιμοποιεί ο Νικόλαος Σπηλιάδης
(1785 – 1867). Ούτος εις τα απομνημονεύματά του, ήτοι την Ιστορίαν της Επαναστάσεως
των Ελλήνων, και, αναφερόμενος εις τα γεγονότα του 1828, εν σχέσει με την οριοθετικήν
Γραμμήν Ελλάδος – Τουρκίας, εκθέτει:
«… Εις την πρώτην υπόθεσιν, αφ' ού σουλτάνος δεχθή την μεσιτείαν των δυνάμεων υπέρ των
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Ελλήνων, όχι μόνον της Πελοποννήσου και των νήσων, αλλά και της Χέρσου Ελλάδος, εμπορεί τις
να ελπίση να διορισθή εις την Στερεάν Ελλάδα οροθεσία, της οποίας η γραμμή προς Ανατολάς ν΄
αρχίζη από το ακρωτήριον Ζαγοράς, να περνά δια του φερωνύμου όρους, ν΄ ακολουθή την σειράν
των βουνών, των περιζωνυόντων τον κόλπον του Βώλου, να ενώνεται με το όρος Όθρυν, όθεν να
εκτείνεται προς Άρκτον διά της κορυφής των βουνών Γκούρα, Βαρυπόμπη<ς>, Έλ<λ>όβου, έως
εις το όρος Κλείτσιου και να περατούται εις τον κόλπον της Άρτης, αφήνουσα από το μέρος των
Ελλήνων όλην την περιοχήν των επαρχιών Βάλτου και Αγράφων…».
(Νικολάου Σπηλιάδου: Απομνημονεύματα, ήτοι Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων. Έκδοσις Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος. Τόμος Δ΄. Αθήναι 2007, σελ. 152 – 153).
θ) Ο F.-C.-H.-L POUQUEVILLE, (1770 – 1830 μ.Χ.), Γάλλος ιστοριογράφος, και φιλέλλην, χρηματίσας Πρόξενος παρά τω Αλή Πασά, εις το έργον του: «VOUAGE DE LA
GRÉCE» Β΄ Έκδοση, Παρίσι 1826, τόμος 4, χρησιμοποιεί τον τύπον Έλοβα (Hélova) διά
τον οικισμόν (σελίς 18) και τον τύπον Έλλοβον (Héllovo) δια το όρος (σελίς 20) και ειδικώτερον γράφει περί του όρους τα εξής κατά μετάφραση: «… Ανατολικά, ο Σπερχειός , ο
σημερινός Ελλάδα, πηγάζει από το όρος Κλύτσος (σημείωσις μελετητού: το ορθόν τοπωνύμιον
είναι Κλειτσός) και αρδεύει, σε μια έκταση είκοσι έξι χλμ. περίπου μια σκιερή κοιλάδα με λεύκες
και πολλά χωριά, ως τη συμβολή του με το Δύρα ή Βώρο. Ο ποταμός αυτός έχει μήκος εννιά χλμ.
από το όρος Χέλοβο. Αυτό το βόρειο ύψωμα, χαμηλότερο από τον Τυμφρηστό αλλά το ίδιο άγριο
και ολοσκέπαστο δάσος, είναι η μεγαλύτερη κορυφή του όρους Όθρυς, που χαμηλώνει προς τη
Θεσσαλία και πλαισιώνει τον κάμπο της πίσω από τους Θαυμακούς. Δάση πυκνά, επιβλητική και
γραφική φύση χαρακτηρίζουν τα βουνά και τους ορίζοντες αυτής της αέρινης Ελλάδας που 'ναι γη
των αρχαίων Ελλήνων και τελευταίο καταφύγιο των υποδούλων απογόνων τους. Αυτή είναι συνολικά η επαρχία Αγράφων, που η απόκρημνη θέση της δεν μπόρεσε να τη γλιτώσει εντελώς από την
εξουσία του πασά των Ιωαννίνων…».
[Φραγκίσκου – Καρόλου – Ούγγου – Λαυρεντίου Πουκεβίλ: Ταξίδι στην Ελλάδα. Στερεά Ελλάδα, Αττική – Κόρινθος. Μετάφραση: Μίρκα Σκάρα. Εκδόσεις «Αφών Τολίδη».
Αθήνα 1995, σ. 29 – 30. ΄Ιδετε και Ιωάννου Γ. Βορτσέλα: Φθιώτις, η προς Νότον της
Όθρυος, ήτοι απάνθισμα ιστορικών και γεωγραφικών ειδήσεων, από των αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς, Αθήναι, 1907, σ. 13 – 14 περί του όρους «Τυμφρηστός»,
εις δε τον Γεωγραφικόν Χάρτην, συνταχθέντα επί τη βάσει του χάρτου του Γαλ. Επιτελείου
το χωρίον σημειούται ως: «Έλοβα»].
(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ»
Μια συνέντευξη στον Μιχάλη Σταφυλά για το περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ»

Ο Ανδρέας Γ. Καμπιζιώνης σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και δίδαξε για
τρία χρόνια. Το 1957 μετανάστευσε στην Αμερική και εργαζόμενος στη Νέα Υόρκη ως τραπεζικός
σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες για να εγκατασταθεί λίγο αργότερα στην πόλη Φλώρενς της Νότιας Καρολίνας. Πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό σπούδασε στο εκεί Πανεπιστήμιο Φιλοσοφικά με
Master’s για να προσληφθεί μετά από λίγον καιρό Καθηγητής Φιλοσοφικών από το Francis Marion
University μέχρι το 1988. Ενεργό και δραστηριοποιημένο μέλος ή πρόεδρος μορφωτικών, κοινωνικών, εθνικών, πολιτιστικών ομογενειακών και Αμερικανικών Οργανώσεων και Ιδρυμάτων έτυχε
πολλών διακρίσεων προβάλλοντας έτσι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το 2008 διορίζεται Πρώτος
Επίτροπος επί της κουλτούρας και των πολιτιστικών υποθέσεων. Βραβεύεται από Μεγάλους Οργανισμούς για την προσφορά του στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη διάδοση της
Ελληνικής Παράδοσης, (ηθών και εθίμων ). Για την προσφορά του στα Γράμματα και τις Τέχνες και
για την ευδόκιμη προσφορά του ως Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων Συμφωνικής Ορχήστρας,
Μουσείου Τέχνης κλπ. το 1989 και για την προσφορά του στον αγώνα για την ισότητα και ελευθερία του ατόμου το 1986. Τέλος του απονεμήθηκε το Οφφίκιο του Άρχοντος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου για τις υπηρεσίες του στην Εκκλησία το 1982 και ο Φοίνικας της Πολιτείας Νοτίου
Καρολίνας.
Άνθρωπος ευχάριστος που μιλώντας μαζί του, σου μεταδίδει μια αισιοδοξία, δέχτηκε
να μιλήσει στον διευθυντή μας δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό
να πληροφορηθεί πολλά γύρω από την σημερινή πνευματική και κοινωνική ζωή των ΗΠΑ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ
Ο Ανδρέας Καμπιζιώνης, τέως
πρόεδρος της Ενώσεως Ευρυτάνων
Αμερικής «Το Βελούχι», τελευταίως δε
διορισθείς και αντιπρόσωπος της Πανευρυτανικής Ενώσεως στις Η.Π.Α.,
εκτός της Πανεπιστημιακής του καριέρας, έχει να επιδείξει εξαίρετη και πολυσχιδή σταδιοδρομία και προσφορά
στην Γενέτειρα του καθώς και στη
θετή του πατρίδα, Αμερική.
Απόφοιτος του Γυμνασίου και της
Ο Ανδρέας Γ. Καμπιζιώνης
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας,
εδίδαξε επι τριετία, υπηρέτησε την
στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, και το 1957 μετανάστευσε με την εξ
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Αγίας Βλαχέρνας, Ευρυτανίας, συζύγου του Παναγιώτας το γένος Σταύρου Χονδρού, στις
Η.Π. Αμερικής, με πρώτο σταθμό την Νέα Υόρκη.
Στην Νέα Υόρκη, εργαζόμενος ως τραπεζιτικός και παρακολουθών μαθήματα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, έλαβε το πτυχίο του με ειδίκευση στις Οικονομικές
Επιστήμες και εν συνεχεία, εγκατασταθείς στη πόλι Φλώρενς της Νοτίου Καρολίνας, επεδόθη σε κτηματολογικές ως και επιχειρήσεις εστιατορίων γενόμενος, το έτος 1999, ιδρυτικό
μέλος ως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της First Reliance Bank.
Παραλλήλως, αποφοιτήσας toy Πανεπιστημίου της Νοτίου Καρολίνας με Master’s στα Φιλοσοφικά, προσλαμβάνεται ως καθηγητής Φιλοσοφικών από το Francis Marion University
καθώς και από το Florence-Darlington Technical College, -Ιδρύματα εθνικώς αναγνωρισμένα- όπου διδάσκει ανελλιπώς από το έτος 1988.
Ενεργό και δραστηριοποιημένο μέλος ή και πρόεδρος μορφωτικών, κοινωνικών, εθνικών, φιλανθρωπικών, πολιτιστικών, Ομογενειακών ως και Αμερικανικών Οργανώσεων
και Ιδρυμάτων, έχει τύχει πολλών αναγνωρίσεων και τιμητικών διακρίσεων που λαμπρύνουν τον ίδιο καθώς και το Ελληνικό όνομα όπως είναι τα ακόλουθα:
Διορισμός του ως πρώτου επιτρόπου επι της κουλτούρας και τω ν πολιτιστικών υποθέσεων της Νομαρχειακής Περιφερείας Φλόρενς, Νοτίου Καρολίνας (2008)
To Ellis Island Medal of Honor για υπηρεσίες προσφερθείσες δια την προαγωγή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη θετή του πατρίδα, Αμερική, αλλά και δια την διατήρηση και διάδοση
των ηθών, εθίμων και παραδόσεως της γενέτειρας τον, Ελλάδος(2002)
To Jack Baker Award για την προσφορά του στις Τέχνες και τα Γράμματα της περιοχής - Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων Συμφωνικής Ορχήστρας. Μουσείου Τέχνης, κλπ.
(1989)
To Americanism Award της εθνικής Οργανώσεως θυγατέρων της Αμερικανικής Επαναστάσεως για την υποστήριξη και προσφορά του στον αγώνα για ισότητα και ελευθερία του
ατόμου (1986)
Το οφφίκιο του Άρχοντος του Οικουμενικού Πατρειαρχείου Κωνσταντινουπόλεως gια
υπηρεσίες του προς την εκκλησία (1982)
The Order of the Palmetto of the State of South Carolina, η ανωτάτη αναγνώριση του
απονέμεται σε πολίτη της κομητείας για υπηρεσίες προς την κοινωνία αυτής (1988).
Διορισμός παρά του Κυβερνήτου της Νοτίου Καρολίνας ως μονίμου μέλους της Επιτροπής Διατηρήσεως των Ιστορικών Μνημείων της Κομητείας.
Επισκεπτόμενος ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι την γενέτειρά του, Ελλάδα, συμμετέχει με
εισηγήσεις σε συνέδρια όπως αυτά της Πανευρυτανικής Ένωσης, καθώς και σε συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης. Συμμετέχει επίσης και στην τηλεοπτική σειρά «Απόκρυφη Αρμονία»
του καναλιού ΕΧΤRA3, είναι δε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου
Πνευματικού Κέντρου «Όλυμπος», εδρεύοντος στην Αθήνα.
Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε πώς βρεθήκατε στις ΗΠΑ, τι σπουδές κάνατε, καθώς
και σε τι τομέα εργάζεσθε αυτόν τον καιρό;
Ανηψιός των γονέων της συζύγου μου Παναγιώτας, κόρης των Σταύρου και Ελένης
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Χονδρού από την Αγία Βλαχέρνα Ευρυτανίας, θέλοντας η εξαδέλφη του να παντρευτεί με
τον εκ Λαμίας νέον, που, κατά τα λεγόμενά του, τον είχε εντυπωσιάσει ως σπουδαστής,
παρουσίαζε στους Θείους του την αφεντιά μου ως πριγκιπόπουλο. Αληθές ήταν ότι είχα
ήδη αποφοιτήσει αριστούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας (1951), είχα υπηρετήσει επί διετία την στρατιωτική μου θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχαγός (1952-54) και τώρα
εδίδασκα σε σχολείο των Αθηνών.
Εκείνοι, χρόνια στην Αμερική, τον... επίστευσαν και, σκεπτόμενοι πως είναι καιρός να
επισκεφθούν την πατρίδα οικογενειακώς, έρχονται για ...τουρισμό και ταυτόχρονα να συναντήσουν και τον … πρίγκιπα ο οποίος, κατά καλή του τύχη, άρεσε στους γονείς αλλά και
στην κόρη Παναγιώτα.
Παντρευτήκαμε τον Οκτώβριο του 1956 και με την σκέψη πως η Αμερική προσφέρει
πολλές ευκαιρίες για ανώτερες σπουδές, μεταναστεύσαμε στην Αμερική το 1957 όπου εργαζόμουν στη Atlantic Bank of New York φοιτώντας συγχρόνως και στο New York University
απ’ όπου απεφοίτησα με ειδικότητα στα Οικονομικά.
Ανταποκρινόμενοι σε παράκληση υπερηλίκων γονέων που είχαν ανάγκη βοηθείας εκ
μέρους της μόνης κόρης των, το 1963 επιστρέφουμε στη πόλη Florence της Νοτίου Καρολίνας, όπου αρχικώς μεν ασχολήθηκα με κτηματολογικές επιχειρήσεις συνεργασθείς για ένα
διάστημα και στην οικογενειακή επιχείρηση εστιατορίων, επιστρέψας δε στις μεταπτυχιακές μου σπουδές απεφοίτησα του Πανεπιστημίου Νοτίου Καρολίνας με ειδίκευση στα
Φιλοσοφικά, διδάσκων έκτοτε και επί τρεις δεκαετίες ως μόνιμος καθηγητής στο Florence/
Darlington Technical College καθώς και στο Francis Marion University.
Στη πόλη αυτή μου δόθηκε η ευκαιρία ως μέλους ή και προέδρου συμβουλίων να ηγηθώ πολλών μορφωτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, φιλανθρωπικών οργανισμών (προβάλλοντας ταυτοχρόνως και την πατρίδα μου Ελλάδα), πράγμα το οποίον εκτιμηθέν δεόντως
επέφερε διά την ταπεινότητά μου την ανώτατη τιμή που απονέμεται σε πολίτη της Νοτίου
Καρολίνας, αυτήν του Palmeto Gentleman, ήτοι του Φοίνικος της Πολιτείας Νοτίου Καρολίνας, καθώς και τον διορισμό μου ως ενός εκ των πρώτων επιτρόπων επί των πολιτιστικών
υποθέσεων της Νομαρχιακής Περιφερείας Florence, Νοτίου Καρολίνας,
Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις των νέων που θέλουν
να σπουδάσουν;
Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, αισθητά διαφορετικό απ’ αυτό της γηραιάς Ευρώπης, παρέχει πάμπολλες δυνατότητες στους νέους αλλά και στους ηλικιωμένους να σπουδάσουν απρόσκοπτα. Σχολεία Βασικής, Μέσης και Ανωτέρας εκπαίδευσης, άρτια εξοπλισμένα,
με ευέλικτα προγράμματα και καλώς ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, αποτελούν φυτώρια παραγωγής καλώς εκπαιδευμένων πολιτών στις Τέχνες και στα Γράμματα. Εργαστήρια
και αφάνταστα προχωρημένη τεχνολογία, φέρνει το σχολείο στο μαθητή ·το βουνό στο
Μωάμεθ. Ο ίδιος διδάσκω δύο μαθήματα Φιλοσοφικών μέσω διαδικτύου και ένα έκτου
μακρόθεν (Distance Learning) με σπουδαστές στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά, ταυτοχρόνως και δορυφορικώς. σε τρεις διαφορετικές αίθουσες / παραρτήματα του Πανεπιστημίου
σε τρεις διαφορετικές πόλεις.
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Παιδεία δωρεάν για την Βασική και Μέση εκπαίδευση και επί πληρωμή για Κολλέγια και
Πανεπιστήμια αλλά με μακροπρόθεσμα δάνεια, εκτεταμένες υποτροφίες και μεγάλες οικονομικές και όλων των ειδών διευκολύνσεις, προσφέρουν εύφορο έδαφος για σπουδές σε
μικρούς και μεγάλους. Φημισμένα πανεπιστήμια με προγράμματα ερευνών, υποστηριζόμενα
οικονομικώς και από Ιδρύματα, δωρεές ιδιωτών και βιομηχανίες - οι οποίες εξασφαλίζουν
εργασία μετά την αποφοίτηση τοιούτων αξιόλογων επιστημόνων, προσελκύουν σπουδαστές απ’ όλα τα μέρη του κόσμου-κάτι που δα άξιζε εντατικά να επιδιώξουμε στη πατρίδα
μας, Ελλάδα, για κλασσικές τουλάχιστον σπουδές, Ιδιωτικά Σχολικά Ιδρύματα όλων των
τύπων και βαθμίδων, πληρούντα το αναλυτικό πρόγραμμα και τις εν γένει Κυβερνητικές
προδιαγραφές, συναγωνίζονται σθεναρά την Δημόσια εκπαίδευση. Τούτο, κατά την γνώμη
πολλών, απαξιώνει την Δημόσια εκπαίδευση που αποτελούσε και πρέπει να αποτελεί την
ραχοκοκκαλιά του έθνους κατ’ άλλους δε, εξασφαλίζει ανταγωνιστικότητα. Για τις μεγαλύτερες εκ των 500 και πλέον Ελληνικών Κοινοτήτων μολαταύτα, ο θεσμός αυτός αποτελεί
πλεονέκτημα διότι αυτές μπορούν να δημιουργήσουν - και πολλές έχουν ήδη δημιουργήσει
- το δικό τους σχολείο στο οποίο μεταξύ των προβλεπομένων εκ του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων, μπορούν να διδάσκουν Ελληνική γλώσσα, ήβη και έθιμα, ιστορία, γράμματα και κουλτούρα-μαθήματα υπεραναγκαία για την φθίνουσα ελληνικότητα της τρίτης και
τετάρτης πλέον γενιάς μας της Διασποράς.
Μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα;
Ευχαρίστως! Ως Έλληνας εκπαιδευτικός, ενδιαφέρομαι κατά πρώτον για την ελληνοπρεπή αγωγή των νέων μας της Διασποράς και ιδίως αυτών της τρίτης και τετάρτης γενιάς που
ζουν στο χωνευτήρι που λέγεται Αμερική, Τα ήθη και έθιμά μας, η ασύγκριτα πλούσια γλώσσα μας, η Ορθόδοξη θρησκεία μας, η ένδοξή μας ιστορία, τα κατορθώματα των αρχαίων
και νεωτέρων προγόνων μας, αυτή ταύτη η ταυτότητά μας , κινδυνεύουν να χαθούν ανεπιστρεπτί μέσα στον κυκεώνα του καταναλωτισμού και της συγχρόνου παγκοσμιοποίησης ή
μάλλον παγκοσμιοποίησης. Έλλειψη ελληνομαθών ιερέων και διδασκάλων για τις 400 περίπου παροικίες μας της Αμερικής, μικτοί γάμοι των νέων μας, αδυναμία της πατρίδας μας,
Ελλάδας-κατατρεγμένης από εχθρούς και άσπονδους «φίλους»-, να φτάσει αρωγός στα
παιδιά της, διεσπαρμένα στα πέρατα της οικουμένης, αποτελούν προβλήματα που χρίζουν
ιδιαιτέρας και αμέσου προσοχής παρά της Αρχιεπισκοπής μας, που καλώς ή κακώς είναι και
το Υπουργείον Παιδείας, όλων των εν Αμερική Συλλόγων και Συνομοσπονδιών καθώς και
της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Δεύτερον, μ’ ενδιαφέρει ο ξεσηκωμός όλων των πνευματικών ανθρώπων και ολοκλήρου του Πνευματικού μας δυναμικού για την προβολή παγκοσμίως του ανυπέρβλητου κλασικού μας πολιτισμού. Διαπιστώνω ιδίοις όμμασι τον ενθουσιασμό/θαυμασμό των σπουδαστών μου όταν π.χ. ο λόγος περί θείων και ανθρωπίνων νόμων προβάλλω Σοφοκλέους
«Αντιγόνη», ή Πλάτωνα «Κρίτωνα» ή «Απολογία Σωκράτους». Αισθάνομαι πολλές φορές
πως μολονότι εμείς οι Έλληνες έχουμε το φώς που αξίζει να προβληθεί παγκοσμίως, το κρύβουμε εντούτοις κάτω από το μόδιον. Μεγάλη ευθύνη σ’ αυτό, μαζί με όλους τους Κυβερνητικούς, Ακαδημαϊκούς, Πολιτιστικούς κλπ. Οργανισμούς, φέρνουμε πρωτίστως κι εμείς
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οι 1.000 και πλέον καθηγητές Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
Τρίτον, μ’ ενδιαφέρει η προβολή της ιδέας πως ελληνικό έθνος δεν είναι μόνο οι Ελλαδικοί Έλληνες αλλά οι Έλληνες ολοκλήρου της Διασποράς. Είναι γνωστό πως έξω απ’
την Ελλάδα είναι μια ακόμη Ελλάδα τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων με εξαίρετες θέσεις
- προσβάσεις, και δυναμικό, που, αν οργανωθεί και συντονισθεί, μπορεί να φέρει εξαίρετα
αποτελέσματα προς το καλό της πατρίδας μας και όλων των ομοεθνών μας.
Τέταρτο και τελευταίο, για να μην σας κουράσω περισσότερο, πιστός στα ρήματα και
τις πολύτιμες νουθεσίες των τότε καθηγητών μου, που θεωρούσαν το έργο τους αποστολή
και όχι απλώς επάγγελμα, μ’ ενδιαφέρει,... «δίνοντας φώς κι ας είμ’ ένα μικρό λυχνάρι»,
να αντιπροσωπεύω στη θετή μου πατρίδα, Αμερική, επαξίως την πατρίδα μου, Ελλάδα, ως
ένας έστω απλήρωτος και αδιόριστος πρεσβευτής.
...και πώς το πετυχαίνετε αυτό;
...Με την ενεργό συμμετοχή μου στα κοινά, πράγμα που εκτιμάται δεόντως απ’ την Αμερικανική κοινωνία, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, αναγνωρίζουσα την ενεργό αυτή μου
προσπάθεια και συμμετοχή, εβράβευσε την ταπεινότητά μου περισσότερο απ ‘ό, τι αξίζει. Το
ίδιο και με την Εκκλησία μας καθώς και με τους πατριωτικούς μας Συλλόγους, όπως αυτός
των Ευρυτάνων Αμερικής «το Βελούχι».
Σας ευχαριστώ πολύ!
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κ. Σταφυλά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε με το να μου
ζητήσετε αυτή τη συνέντευξη.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΕΠΑΞΙΑ KAI ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΛΑΧΟΣ
Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε και στο Καρπενήσι - μετά την μεγάλη
επιτυχία που είχε στην Αθήνα - παρόμοια εκδήλωση τιμής στον Ευρυτάνα Εκπαιδευτικό κ.
Παναγιώτη Βλάχο, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου και την Πανευρυτανική Ένωση.
Η εκδήλωση έγινε στην ιστορική αίθουσα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλειος Καραμπάς, ακολούθησε προσφώνηση του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ Κώστα Παπαδοπούλου και κατόπιν οι
εισηγήσεις:
– «Ο κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος ως εκπαιδευτικός», από τον κ. Αθανάσιο Δ. Σταμάτη,
Φιλόλογο.
– «Το συγγραφικό έργο του Παναγιώτη Κ. Βλάχου» από τον κ. Ανάργυρο – Ιωάννη
Μαυρομύτη, ιστορικό ερευνητή – συγγραφέα.
– «Η κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα του κ. Παναγιώτη Κ. Βλάχου στο Καρπενήσι» από την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας, Δ.ντριας
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Γενικών Αρχείων Κράτους - Αρχεία Ν. Ευρυτανίας.
– «Η πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα του κ. Παναγιώτη Κ. Βλάχου στην Αθήνα» από τον κ. Βασίλειο Τριχιά, Φιλόλογο.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι παρεμβάσεις:
«Ο κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος ως άμισθος Επιμελητής Αρχαιοτήτων Νομού Ευρυτανίας»,
από την κ. Eλένη Σιαξαμπάνη, Αρχαιολόγο.
«Δάσκαλε, σε θυμάμαι», από τον κ. Χρυσόστομο Πάνου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων
«Παναγιώτης Κ. Βλάχος: Ο Μεγάλος Δάσκαλος», από τον κ. Ιωάννη Μάγκα, Πολιτικό
Μηχανικό Ε.Δ.Ε.
«Παναγιώτης Κ. Βλάχος. Αποτίμηση της παρουσίας του ανάμεσά μας», από τον κ. Παναγιώτη Κ. Τσούκα, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας., ο οποίος και συντόνισε
με αριστοτεχνικό τρόπο την όλη εκδήλωση.
Ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον τιμώμενο, ο οποίος συγκινημένος ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους παρισταμένους.
Τέλος, η εκδήλωση «έκλεισε» με συντομότατο, περιεκτικότατο και εμπνευσμένο λόγο του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΛΛΗ
Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) πραγματοποίησε εκδήλωση την Κυριακή 18
Απριλίου 2010 προς τιμήν του Αντιπροέδρου της κ. Δημ.
Φαλλή, με ομιλίες, απονομή τιμητικής πλακέτας και σχετικού
παπύρου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία από τον Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμ. Μικρογιαννάκη με θέμα:
«Η ουσία του γλωσσικού μας προβλήματος», ομιλία από την
λογοτέχνη κ. Αργυρούλα Καρδασοπούλου, η οποία παρουσίασε το λογοτεχνικό, ποιητικό και συγγραφικό έργο του
Δημ. Φαλλή και τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Νικ. Εμμανουήλ, κάλεσε τον τ. Πρωθυπουργό κ. Ιωάννη Γρίβα να
επιδώσει στον τιμώμενο την τιμητική πλακέτα και τον σχετικό πάπυρο.
Κατά την εκδήλωση παρέστη εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου
ο αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος
Βαστάκης, υπουργοί, τ. βουλευτές, πολλοί άλλοι επίσημοι, μέλη της Ένωσης και πλήθος
κόσμου.
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ΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟ
ΘΥΜΑΤΑΙ...
Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Η Μαρία Νεοφωτίστου, σημαντική συγγραφέας και δημοσιογράφος νοσηλεύτηκε από
τον Τάσο Κοντομέρκο. Ύστερα από φοβερό τροχαίο που την άφησε ανάπηρη. Κατάγεται
από τη Λακωνία αλλά εξαιτίας του Τάσου, που γίνανε φίλοι, αγαπάει την Ευρυτανία.
Θα καταχωρήσουμε εδώ κάτι που έγραψε με το ανάπηρο χέρι της από την αναπηρική
καρέκλα που επί 17 χρόνια περνάει αυτό το μαρτύριο. Είχε πάει στην επαρχία για δημοσιογραφικό ρεπορτάζ «Ελευθεροτυπίας» και έπαθε αυτά που της χάλασαν τη ζωή.

Τάσος Κοντομέρκος – Ο ανεπανάληπτος Άνθρωπος
Ανυπόφορος πόνος για μας η απώλειά του
Ένας διάλογος τηλεφωνικός. Τον αφήνω να κυλήσει φυσιολογικά.
Ο γιατρός Τάσος Κοντομέρκος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Αμαρουσίου, όταν του τηλεφώνησα να μάθω αν η μάχη με τη νόσο είχε αρχίσει να σηματοδοτεί
τη ΔΙΚΗ του Νίκη. Αφήνω το διάλογο μεταξύ μας να κυλίσει όπως κυλάει το κρυσταλλένιο νερό μιας πηγής ολοκάθαρης.
– Τον κ. Τάσο Κοντομέρκο, παρακαλώ!
– Ποια καλή φίλη τον ζητεί;
– Η Μαρία, η πρώην ασθενής σου, την οποία έσωσες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
Αθηνών, όπου εισήλθα λόγω σοβαρού ατυχήματος, Τάσο μου, Θυμάσαι;
– Αν είναι δυνατόν να ξεχάσω τη Μαρία μας, το … κακό παιδάκι, που από τις φωνές,
εξαιτίας των φοβερών πόνων της, τάραζε α με τις φωνές της την πτέρυγα ολόκληρη. Με
συγχωρείς που σου θυμίζω τα πάθη σου, ειλικρινά σου λέω κάθε άλλο παρά κακό παιδί σε
θεωρούσα. Ήσουν και είσαι ένα ξεχωριστό πλάσμα. Μαράκι μου!
– Ο υπέροχος φίλος μας Μιχάλης Σταφυλάς μου είπε ότι έχεις ασθενήσει και ότι θεραπεύεσαι στο ΥΓΕΙΑ, όπου δίδασκες Ιατρική Επιστήμη όταν συνταξιοδοτήθηκες. Κι εγώ,
επειδή σε θεωρώ ως σωτήρα μου, προσεύχομαι στο Θεό συνεχώς στο Θεό να σε κάνει
καλά!
– Ευχαριστώ, έχω ανάγκη, σ' ευχαριστώ, καλή μου!
– Εδώ τελείωσε η στιχομυθία μας….
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Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α: «Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΒΕΤΙΑ»
Μικρή Ελβετία
ονομάζουν σωστά
τη μικρή Ευρυτανία
με τα όμορφα βουνά.

Έπαιρναν δύναμη πολλή
να ξεχυθούνε στη ζωή
τον εχθρό να πολεμήσουν,
την ειρήνη να σκορπίσουν.

Των Αγράφων τα βουνά
έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη σκλαβιά
οι ελεύθεροι άνθρωποι
και λύκνο είχαν σε κάθε κορυφή.

Εκεί ψηλά το πνεύμα ηρεμεί
και γαληνεύει η ψυχή
πλησιάζεις τον ουρανό
και δοξάζεις τον Θεό!
Άννα Ντάλλα, Αθήνα, 2010

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
Κι άλλες γλυκές γέννες έκανε η μάνα μου, μα αυτός ο καρπός που άκουγε στο όνομα Βασίλης δεν είχε σύγκριση.
Αυτός ήταν ο αδελφός μου που καμάρωνα και θαύμαζα,
όχι για τα μεγάλα του πτυχία και τη φουσκωμένη τσέπη του,
αλλά γι’ αυτό που ήταν, το σπάνιο. Για τον γεμάτο του εσωτερικό κόσμο.. Για τις αξίες, αρετές και χάρες με τις οποίες
ήταν στολισμένος.
Ο απαλός, ο προσιτός, ο ευγενέστατος που απ’ όπου περνούσε άφηνε τις καλλίτερες εντυπώσεις. Αυτός που δεν κατάφερε να έχει εχθρούς στη ζωή
του. Αυτά που γνώριζε καλά ήταν η προσφορά, η συμπαράσταση, η βοήθεια, όταν κι όπου
χρειαζόταν.
Το παιδί που έμεινε με τους γονείς του για πάρα πολλά χρόνια, που κοίταξε τον πατέρα
του, μετά το θάνατο της μητέρας του.
Ο αδελφός μου ο Βασίλης, ο αβάρετος παντού παρών να με ξεκινάει και να με περιμένει στους σταθμούς, στ’ αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία. Να με συνοδεύει στα νοσοκομεία,
στο νεκροταφείο για το καντηλάκι και λίγα λουλούδια στον τάφο των γονιών.
Ο αδελφός μου που έφτασε μέχρι το Τορόντο του Καναδά για την κηδεία του τριαντάχρονου παιδιού μου Λάζαρου, αλλά και αργότερα για να μείνει μαζί μου για περισσότερο
από ένα μήνα στις δύσκολες στιγμές μου, στο βαρύ κι ασήκωτο πένθος μου.
Ο Βασίλης ήταν ένας αλλιώτικος, τουλάχιστον για την εποχή μας άνθρωπος, χωρίς
ίχνος εγωισμού, προβολής και περιαυτολογίας, γι’ αυτό και συμπαθέστατος. Πολύ καλός
συζητητής, σε άκουγε χωρίς να σε αποπαίρνει. Σε κοίταζε με μια γλυκύτητα, έτσι που δε δυ31

σκολευόσουν να του πεις όλα που σε βάραιναν, γιατί σε κατανοούσε και σε συμμεριζόταν.
Τα δυο τελευταία καλοκαίρια της ζωής του είχα την τύχη και την ευτυχία να βρεθούμε
μαζί στο χωριό και να πούμε πολλά, να εκτονωθούμε που τόσο πολύ το είχαμε ανάγκη και
οι δυο μας. Σε περίμενε με λαχτάρα να σε φιλοξενήσει και αισθανόσουν υπέροχα μαζί σου,
γιατί ήταν γνώστης της σωστής φιλοξενίας. Παντού και πάντα άρχοντας με χωρίς ψεγάδι.
Καθημερινά ο ίδιος, ό,τι κι αν τον βάραινε το κρατούσε για τον εαυτό του. Το ξέσπασμά
του ήταν να σφυρίζει και να σιγοτραγουδάει. Ποτέ δεν έκανε παράπονα για τη ζωή του.
Στεκόταν μακριά από τη μιζέρια.
Αυτός ο ωραίος άνθρωπος δοκιμάστηκε σκληρά στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Το
πρώτο άδειασμα το δέχθηκε όταν έχασε τον αδελφό του το Νίκο. Στη συνέχεια ήρθε το
άγριο κυνηγητό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από κάποια ευτελή, ασήμαντα ανθρωπάκια που
τον ήθελαν άνευ δικαιωμάτων στη ζωή, δεύτερο πολίτη. Εκείνος όμως όχι μόνο τα κατάφερε
να επιβιώσει αλλά και να βγει προς έκπληξη όλων ο ανεπηρέαστος, ο καλοκάγαθος, ο αναλλοίωτος. Ενώ γνωρίζουμε πως μετά από δεινοπαθήματα ο άνθρωπος αλλάζει αρνητικά.
Πανέξυπνος και εργασιομανής, λογιστής στο επάγγελμα κι όλα πήγαν καλά. Παντρεύτηκε τη Βασιλική, κόρη του Βασίλη Σιούρτου και απόκτησαν δυο παιδιά: το Νίκο, τώρα
καθηγητή πανεπιστημίου και τη Ζωή, τώρα λογίστρια, τη γλυκύτατη αριστοκράτισσα, στην
οποία θα συναντούμε στο εξής την ψυχούλα του, αφού του είναι απαράλλακτος.
Ο πρόσχαρος και καλοσυνάτος Βασίλης μας άφησε χρόνους στις 15-4-2010 σε ηλικία
87 ετών. Ο θάνατος τον βρήκε στον ύπνο κι έφυγε ανώδυνα και ειρηνικά, όπως του άξιζε,
μέσα στην Άνοιξη και στις αναστάσιμες ημέρες, για να ψαλλεί στη νεκρώσιμη ακολουθία
του το Χριστός Ανέστη,
Στην οικογένειά του και στα αδέλφια του άφησε μια βαριά κληρονομιά του ανεπανάληπτου ανθρώπου, που ποιος δεν θα ήθελε να κληρονομήσει. Στη ζωή του υπήρξε μια ζεστή
και έντονη παρουσία σαν γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, συγγενής, φίλος, γείτονας,
συγχωριανός. Αυτή τώρα η απουσία, που πίσω της άφησε πόνο, θα μου θυμίζει πάντα πως
φτώχαινα και άδειασα και πως θα μου λείπει ο ίσκιος του. Άλλωστε το κλάμα και η θλίψη
που περίσσεψαν από τους δικούς του, καθώς και λοιπούς συγγενείς και φίλους εκεί στο
Κοιμητήριο του Βύρωνα στην κηδεία του ήταν περίτρανη απόδειξη, πως έφυγε ένας αξιαγάπητο, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος.
Το Βασίλη μου θα τον θυμάμαι με αγάπη. Τα μάτια μου θα τον ψάχνουν παντού.
Ενώ πάντα θα βρίσκεται στο βάθος της καρδιάς μου, εκεί με όλους τους αγαπημένους
μου που είχα κι έχασα.
Από την αδελφή σου Αρχοντούλα, την Αρχοντούλα σου, όπως έλεγες.

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΓΑΡΗΣ
Πέθανε τον Ιούνιο στο Χαλάνδρι, όπου ετάφη. ο Κώστας Λάγαρης, πατέρας του
Δικηγόρου και πολιτευτή Γεωργίου Λάγαρη, Νεκρολογία στο επόμενο τεύχος.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΜΑΓΟΣ, Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950), Καταγραφή, φιλολογική επιμέλεια, σχόλια: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, Έκδ.
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (17), ΑΘΗΝΑ 2010, σελ. 136.
Η Πανευρυτανική Ένωση στην πολύπλευρη προσπάθειά
της να καταγράψει και να προβάλει την ιστορία και τον
πολιτισμό του τόπου μας αθόρυβα, με χαμηλούς τόνους
και μεθοδικά έχει προβεί, κυρίως τελευταία, στην έκδοση αρκετών πολύτιμων τόμων με την τοπική ιστορία μας.
Αποτελεί ευτύχημα για τον τόπο μας το γεγονός ότι πολλοί
συμπατριώτες μας, ιστορικοί ερευνητές και φιλίστορες,
ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται στο σάλπισμά της
για τη συγκέντρωση και καταγραφή πρωτογενούς ιστορικού υλικού, το οποίο και το παραδίδουν προς αξιοποίηση.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από την αθρό9α συμμετοχή πολλών και εκλεκτών εισηγητών στα συνέδρια και
τις ημερίδες που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της
τακτικότατα. Ένας, λοιπόν, από τους πολύτιμους αυτούς συνεργάτες της είναι και ο Γεώργιος Ι. Αρμάγος., ο οποίος ανασκαλεύοντας τις «σκονισμένες ατραπούς της μνήμης του» μας
χάρισε τις πολυτιμότατες αναμνήσεις του που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο με τον
τίτλο «Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950)».
Ο Γεώργιος Ι. Αρμάγος, γόνος παλιάς και ισχυρής, οικονομικά, οικογένειας του Καρπενησίου, με τις αστείρευτες και πολύτιμες αναμνήσεις του αλλά και με το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που διαθέτει, μας μεταφέρει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού «στο
Καρπενήσι του Μεσοπολέμου, στο Καρπενήσι της Κατοχής, στο Καρπενήσι του Εμφυλίου,
όπως ο ίδιος το βίωσε ως παιδί και ως έφηβος…». Μας μεταφέρει στο Καρπενήσι της περιόδου 1930-1950, σε ένα Καρπενήσι «που βρισκόταν στη φάση της μετεξέλιξης από μια
ορεινή αγροτοποιμενική κωμόπολη σε ένα υποτυπώδες αστικό κέντρο».
Οι μνήμες που καταγράφονται στον τόμο αυτόν από τον Γεώργιο Αρμάγο μας δείχνουν πώς είδαν οι άνθρωποι της εποχής τη συγκλονιστική δεκαετία της ειρήνης (19301940) και την κατακλυσμιαία δεκαετία του πολέμου (1940-1950). «Οι αναμνήσεις του»,
όπως γράφεται στον πρόλογο, «καταγράφηκαν σε πολυάριθμες συναντήσεις και πολύωρες
κουβέντες του με τον επιμελητή της έκδοσης έγκριτο φιλόλογο και Γενικό Γραμματέα της
Πανευρυτανικής κ. Αθανάσιο Σταμάτη», ο οποίος «έμπειρος και ειδικευμένος στις καταγραφές αναμνήσεων και στην επιμέλεια και παρουσίαση παρόμοιου υλικού, με σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και επιστημοσύνη, μας δίνει εκτός των αναμνήσεων του συγγραφέα και το
δικό του «επίμετρο», συμπληρώνοντας έτσι πληρέστερα την εικόνα του Καρπενησίου της
εποχής εκείνης»….
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Το βιβλίο αποτελείται από έντεκα κεφάλαια, επίλογο και επίμετρο του επιμελητή. Τα
κεφάλαια αναφέρονται στην οικογένεια του συγγραφέα, στις επιχειρήσεις της, στα παιδικά
του χρόνια, στο Καρπενήσι του μεσοπολέμου και την καθημερινότητα, στον Πόλεμο του
1940 και στην Κατοχή, στο σπίτι του που χρησιμοποιείταν ως κατάλυμα προσώπων που
έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο κατά την εποχή αυτή (Άρης Βελουχιώτης, Γκρογκόρι Ποπώφ, Γεωργαλάς κ.ά.), στις εχθρικές επιδρομές και το ολοκαύτωμα του Καρπενησίου,
στο νέο ξεκίνημα («Η ζωή ανθίζει στα ερείπια»), στις Μνήμες και στους ανθρώπους, στην
εγκατάστασή του στην Αθήνα, στις σπουδές του στη Γερμανία κ.ά.
Το «επίμετρο» του επιμελητή περιλαμβάνει κείμενα σχετικά με τα λουτρά των Κρεμαστών
(την εκμετάλλευσή τους είχε προπολεμικά η οικογένεια Αρμάγου), στο Καρπενήσι του Μεσοπολέμου, στο Καρπενήσι προ της Καταστροφής (του Δήμου Τσακνιά) κ.ά.
Τέλος, το έργο αυτό, έργο ιστορικής μνήμης αλλά και έργο ηθογραφικό και διδακτικό,
εμπλουτίζει σίγουρα την τοπική ιστορία μας αλλά και την εθνική μας βιβλιογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης, το
βιβλιοπωλείο της «ΕΣΤΙΑΣ» στην Αθήνα και το βιβλιοπωλείο της κ. Σπυριδούλας Κρουστάλλη στο Καρπενήσι.

Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος ο εκ Φουρνά των Αγράφων. Ο βίος και το ζωγραφικό του έργο». Έκδοση Πανευρυτανικής
Ένωσης και Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», Αθήνα 2010, σελ. 176.
Η ιστορική Πανευρυτανική Ένωση και ο σύλλογος
Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώτης», είναι οι εκδότες του βιβλίου: «Όσιος Παρθένιος Ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά των
Αγράφων, ο βίος και το ζωγραφικό του έργο», που μόλις
κυκλοφόρησε. Συγγραφέας του έργου ο λόγιος μοναχός,
αγιογράφος Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος έχει
και την επιμέλεια έκδοσης, στοιχειοθεσίας και διόρθωσης, με τελική ορθογραφική διόρθωση από τους: Εμ.
Μωραΐτη και Κ. Τσιώλη. Στο έργο δημοσιεύεται ανέκδοτο υλικό, προϊόν πολυετούς έρευνας του συγγραφέα
σε αρχεία και χειρόγραφους κώδικες και στους τόπους
όπου έζησε και δημιούργησε ο ιερομόναχος Παρθένιος,
ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά των Αγράφων και το ζωγραφικό του εργαστήριο.
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου χαρακτηριστικά σημειώνεται:
«Μία από τις χαρισματικές προσωπικότητες, που έχουν συνδέσει την ζωή και την δράση
τους με σημαντικές πτυχές της αγιορειτικής ιστορίας κατά τον 18ο αιώνα, είναι και ο όσιος
Παρθένιος ο Σκούρτος, από τον Φουρνά των Αγράφων.
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Ο «ιερομόναχος Παρθένιος, ο πνευματικός και ζωγράφος», όπως υπογράφει ο ίδιος
σε διάφορα έγγραφα, με την αγωνιστικότητά του, η οποία είχε κάτι από τη φρεσκάδα των
Ευρυτανικών ορέων, ασκήθηκε στο λαυριωτικό κελλί του Αγ. Γεωργίου στις Καρυές. Συνδέθηκε στενά πνευματικά με τους κορυφαίους του νεοησυχαστικού φιλοκαλικού κινήματος
των ιερών Κολλυβάδων, άγιο Μακάριο Νοταρά και όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.
Αναφορά στην αγιότητα του Παρθένιου αλλά και στην ευωδία πού εξέπεμπαν τα λείψανα
του μετά την ανακομιδή τους, γίνεται σε αρκετά κείμενα της εποχής.
Ο Παρθένιος εκτός από οσιακής βιοτής ιερομόναχος στάθηκε και υψηλής ποιότητας
ζωγράφος. Η τέχνη του οσίου Παρθενίου και του εργαστηρίου του, εντάσσεται στο ανανεωτικό καλλιτεχνικό ρεύμα, καθαρά αγιορείτικο, που εμφανίζεται το α’ τέταρτο του 18ου αιώνα και προτείνει την επιστροφή και αντιγραφή των παλαιότερων προτύπων της τέχνης και
της εποχής των Παλαιολόγων και κυρίως της συμβατικά λεγόμενης «Μακεδονικής» Σχολής.
Εντυπωσιακές σε σύνθεση και εκτέλεση τοιχογραφίας αλλά και περίτεχνες φορητές εικόνες
του εργαστηρίου κοσμούν ιερούς ναούς στο Άθωνα αλλά και εκτός αυτού».
Το έργο, σημαντική συμβολή στη μελέτη των πνευματικών και καλλιτεχνικών σχέσεων
Ευρυτανίας και Αγίου Όρους, προλογίζεται από την κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Βουλευτή-Υπουργό.
Στον πρόλογο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «ο μοναχός Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίτης, ο γνωστός αγιορείτης ερευνητής-συγγραφέας, έγραψε για άγνωστες μέχρι πρόσφατα
φορητές εικόνες του Διονυσίου, για τους Σκουρταίους, για τους Καρπενησιώτες ζωγράφους και το εργαστήριό τους κ.λπ. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ζωγράφων ήταν
η ευρυτανική καταγωγή τους και η σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητά τους στο Άγιον
Όρος.
Ένας από αυτούς τους ζωγράφους είναι ο ιερομόναχος Παρθένιος ο Πνευματικός και
ζωγράφος ο Σκούρτος από τη Φουρνά. Τη ζωή και το έργο του ερεύνησε ο πατήρ Πατάπιος
και σε αυτή τη μελέτη καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευνάς του».
Το περιεχόμενο του βιβλίου, με 174 σελίδες, αναπτύσσεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο ιερομόναχος Παρθένιος, ως σημαίνουσα αγιορειτική προσωπικότητα, στο δεύτερο ως αγιασμένη μορφή, στο τρίτο ως ζωγράφος, στο τέταρτο δε μέρος
παρουσιάζονται τοιχογραφίες του παρεκκλησίου της Κοιμήσεως Θεοτόκου της Καλύβης
Αγίου Ακακίου Καυσοκαλυβίων. Ακολουθεί ένθετο με έγχρωμες φωτογραφικές απεικονίσεις έργων του εργαστηρίου του ιερομονάχου Παρθενίου. Έπεται αναλυτικό ευρετήριο
ονομάτων και τόπων, πού κάνει πιό λειτουργική την ανάγνωση του βιβλίου, και το έργο
ολοκληρώνεται με περίληψη στα Αγγλικά και την εργογραφία του συγγραφέα.
Ο μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, με την εργασία του αυτή, παρουσιάζει στο
αναγνωστικό κοινό την οσιακή, πνευματική και καλλιτεχνική μορφή ενός προσώπου του
αθωνικού κόσμου, αγραφιώτικης καταγωγής, του ιερομονάχου Παρθενίου· μας τον καθιστά γνωστό, οικείο. Μας τον προσφέρει ως πνευματικό παράδειγμα, μιά σταθερή διαχρονική αξία χρήσιμη σε κάθε εποχή: και σήμερα.
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Tέλος, το βιβλίο αυτό διατίθεται από την Πανευρυτανική Ένωση, το Σύλλογο Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» και από βιβλιοπωλεία των Αθηνών και επαρχίας.

NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Η Αιτωλοακαρνανία
κάθε μέρα, Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, 2009, σελ.84
Ένας ακόμη καλαίσθητος τόμος – λεύκωμα γνωριμίας με τον όμορο νομό Αιτωλοακαρνανίας προστέθηκε στην πλούσια βιβλιογραφία του τόπου αυτού, που είναι η δεύτερη πατρίδα δεκάδων χιλιάδων
Ευρυτάνων. Πρόκειται για τον καλαίσθητο τόμο «Η
Αιτωλοακαρνανία κάθε μέρα», που εκδόθηκε τον
Μάιο του 2009 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αιτωλοακαρνανίας με τον σχεδιασμό και την επιμέλεια του Αντινομάρχη κ. Δημοσθένη Καπώνη.
Ο Νομάρχης κ. Θύμιος Ν. Σώκος στον εμπνευσμένο πρόλογό του αναφέρει ότι η έκδοση αυτή «αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρύτερης
προσπάθειας που καταβάλει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να γνωρίσετε αυτόν τον προικισμένο από τη φύση και την ιστορία νομό…». Και παρακάτω προσκαλεί
τον καθένα μας «… να καλύψει κάθε γνωστική του απορία αλλά και να ανακαλύψει την όποια του
εξειδικευμένη αναζήτηση.
Από την γεωγραφία του τόπου μας έως τους ανθρώπους του.
Από την μυθολογία και την ιστορία έως την χλωρίδα και την πανίδα.
Από τις αρχαιότητες έως τον πολιτισμό.
Από την μουσική του παράδοση έως τις γευστικές του διαδρομές
Από τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα έως τις σύγχρονες δημιουργίες…».
Ο τόμος περιλαμβάνει κεφάλαια όπως, «ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας» (γνωριμία), «Τοπίο και φυσικό περιβάλλον», «Ιστορική πορεία και μνημεία», «Νεότερη Ιστορία και πολιτισμός», «Το παρόν… και το μέλλον», και στην τελευταία σελίδα μας υπενθυμίζει τι να μην
παραλείψουμε…
Τέλος, πιστεύουμε πως και η έκδοση αυτή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί οπωσδήποτε την «αφετηρία για μια καλύτερη γνωριμία με τον τόπο»
αυτόν και διευκολύνει όντως τον καθένα μας να ανακαλύψουμε «γιατί η Αιτωλοακαρνανία
είναι αυθεντική σε κάθε μας αίσθηση».
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ, Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΗ, Ιστορική – Περιβαλλοντική Τουριστική Περιήγηση, Έκδοση του Σωματείου
«Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσειακό Κέντρο Ευρυτανίας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» και του Συλλόγου
Φίλων «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Νέας Ιωνίας Αττικής, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009, σελ.. 250
Κυκλοφορήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από το Ιστορικό – Λαογραφικό Κέντρο Ευρυτανίας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» και
του Συλλόγου Φίλων «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Νέας Ιωνίας Αττικής το βιβλίο του κ. Νικολάου Καρλιάμπα «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΗ» και παρουσιάστηκε με επιτυχία στις 19-4-2010 στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Το παραπάνω βιβλίο αποτελείται από 250 σελίδες και
χωρίζεται σε τρία (30 μέρη.
Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει στοιχεία της Ρούμελης, Γεωγραφικά, Ιστορικά, Φυσικά (σελ. 17-22).
Το Β΄ μέρος περιέχει γενικά στοιχεία για την Ευρυτανία
και ακολούθως γίνεται αναφορά σε κάθε ένα Καποδιστριακό
Δήμο του νομού μας (Καρπενησίου, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνά και Φραγκίστας) με αναφορά σε γενικά στοιχεία, την έδρα κάθε δήμου, τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τα ιστορικά μνημεία – αξιοθέατα.
Στο Γ΄ Μέρος ο συγγραφέας παραθέτει πρόσθετα γενικά στοιχεία, όπως στατιστικά,
πολιτισμικά, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής δράσης των Ευρυτάνων, χρήσιμα τηλέφωνα κ.ά.
Σημειώνεται ότι οι σελίδες κοσμούνται από πλήθος φωτογραφιών (ασπρόμαυρων και
έγχρωμων), στο δε εξώφυλλο υπάρχει φωτογραφία χιονισμένου τοπίου, χωρίς να αναφέρεται αυτό.
Τέλος, ο συγγραφέας, γνωστός και από άλλες σημαντικές εκδόσεις του, προσφέρει
στον τόπο μας ένα ουσιαστικό εργαλείο γνωριμίας του, κυρίως με πολιτισμικά, ιστορικά και
άλλα χρήσιμα στοιχεία.
Μόλις εκδόθηκε το νέο βιβλίο
του Κώστα Μπουμπουρή
«Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του»,
με χορηγία του Αγραφιώτη επιχειρηματία
κ. Στέφανου Κωστούλα
(Ευεργέτη της Πανευρυτανικής Ένωσης).
Η παρουσίασή του θα γίνει από την Πανευρυτανική
Ένωση στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στις
29/9/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30.
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ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΙΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ, Υποστράτηγος ε.α.

Πολύ με συγκίνησε η αυτοβιογραφία του συμπατριώτη μου (από το Ευρυτάνα παππού μου) Γιώργου Αθ. Σαρρή, ο οποίος, με τον τίτλο «Μυλολίθια», σκιαγράφησε με τον καλύτερο τρόπο την παλιά
Ευρυτανο - Μεσολογγίτικη ποιμενική ζωή, που περνούσε και μέσα από τη Ναυπακτία. Είναι μία γραφή
που, πέρα απ’ τ’ άλλα, συντέλεσε στην αναζωπύρωση του συναισθηματικού μου κόσμου.
Ο Σαρρής, που γεννήθηκε στο ... δρόμο μεταξύ Αγριλιάς Μεσολογγίου και Άμπλιανης Ευρυτανίας -που είναι το πρώτο χωριό μετά τα βόρεια σύνορα της Ναυπακτίας και τα λιβάδια της «μπερδεύονται» με εκείνα της Αράχοβας, του Λιβαδακίου, της Λεύκας, της Μανδρινής και της Γραμμένης Οξυάς
Ναυπακτίας- παρουσίασε, με τα «Μυλολίθια» του, μία αυτοβιογραφία που, με λογοτεχνική διάθεση
γραμμένη, περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των παραδοσιακών εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού
του τόπου του και της εποχής του. Μαζί δε, το έργο του αποτελεί και πατριδολατρική απόδοση. Πρόκειται για μία συγγραφή υψηλού επιπέδου, που συγκίνησε όλους όσους τη διάβασαν και όχι μόνο.
Και κάποιους που έμαθαν γι’ αυτήν και δε βλέπουν την ώρα να την πάρουν στα χέρια τους.
Προσωπικά, η γραφίδα του Σαρρή με έκαμε να νιώσω συναισθήματα ανάλογα με εκείνα
που δοκίμασαν όλοι οι Ευρυτανο - Αιτωλοακαρνάνες, και μαζί -ως κεντρικά πρόσωπα- και οι
ορεινοί Ναυπάκτιοι που διάβασαν το βιβλίο του. Ακόμα εγώ ο «ξενομερίτης», αφού γεννήθηκα
και μεγάλωσα στη Ναύπακτο, εξομολογούμενος θα ισχυριστώ πως τη συγκίνηση που δοκίμασαν όλοι όσοι διάβασαν τις πυκνοσήμαντες περιγραφές του ωραίου αυτού συγγράμματος, τη
δοκίμασα διπλά, πολλαπλά... Και μη νομιστεί ότι υπερβάλλω, προβάλλοντας μία πνευματική παραγωγή ενός ανθρώπου, του οποίου μέχρι τώρα αγνοούσα την ύπαρξη. Απλά ο Σαρρής, με το
γραπτό του, μου άγγιξε τα εσώψυχα και ξεχύθηκαν πολλά από τα περασμένα που, κρυμμένα στα
φυλλοκάρδια και τα μύχια της ψυχής μου, μου θύμισαν εκείνα τα οποία η Αμπλιανιτο - Πλατανιώτισσα μάνα μου είχε να διηγείται. Και είχε πολλά να μολογάει ...
Εξιστορώντας η μάνα μου τη ζωή του νομάδα κτηνοτρόφου πατέρα της -του Αμπλιανίτη
παππού μου Ευάγγελου Τσουράπα- μας είχε μάθει όλα τα τοπωνύμια, τα κατατόπια και όλα τα
περάσματα που τα έζησε περπατώντας Άμπλιανη-Αιτωλικό και Αιτωλικό - Άμπλιανη. Πρόλαβε η
μάνα μου και τα’ μαθε στην περιπετειώδη διαδρομή που έπρεπε να διανυθεί κάθε φορά στα τριήμερα, τετραήμερα και πολυήμερα πολλές φορές εκείνα ταξίδια, όπως τα γράφει ο Σαρρής, που
κι εκείνος «γεννήθηκε» μέσα στο πάγιο δρομολόγιο της μοίρας των ανθρώπων της κατηγορίας
του. Και, για να μην αναλώνω πολύτιμο χώρο του περιοδικού σας, τελειώνω με δύο, αληθινά
περιστατικά: Το πρώτο: Στις, συνηθισμένες τον τελευταίο καιρό επισκέψεις μου στην Άμπλιανη,
συναντώ υπερήλικες χωριανούς μου που θυμούνται να διηγηθούν κάτι από την ιστορία του
παππού μου, του Βαγγέλη του Τσουράπα. «Βλέπ’ ς ικείνου του βνό -μου λένε και μου δείχνουν την
πολυπερπατημένη από το Σαρρή υψηλόκορμη Σαράνταινα- Ικεί έβαζι στου στάλου τα πράματα ου
παππού/, ‘ς, πάινι στουν Πλάτανου -έξι με επτά ώρες ποδαρόδρομο- έβλεπι τν αρραβνιστκιά, τ’ βάβα
σ’, κι γύρζι στου γραίκ’ τα ‘ κι τα’ πόλοι στν ώρα τς... Ήταν δρουμέας. Έτρεςι. ζικνώντας μαζί με του
τρένου α π ’ τ ’ πύλ’ τ ’ Μσουλονγγιού κι έφτασι πρώτους σ τ ’ Αντιλκό. Μιτά έφτασι του τρένου...».
Και το δεύτερο. Όταν η λεχώνα μάνα του Σαρρή, φορτωμένη τη σαρμανίτσα με το
νεογέννητο, ξεκίνησε με τον πατέρα του, το κοπάδι τα πρόβατα και το άλογο με τα δύο μικρά
παιδιά πανωσάμαρα, για το Μεσολόγγι και φτάνοντας στη Αράχοβα τους έπιασε δρολάπι και
τη λεχώνα αιμορραγία, σημειώνει ο συγγραφέας: «...Η κατάσταση απελπιστική ...ο άνδρας δεν
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δείλιασε. Φορτώθηκε ο ίδιος τη σαρμανίτσα με το παιδί στην πλάτη, κάτω από την ασήκωτη
από τη βροχή βαριά του κάπα, πήρε σέρνοντας το άλογο με τα παιδιά του και με το άλλο χέρι
κρατούσε από τη μέση την αδυνατισμένη σύντροφο του να μην πέσει και προχώρησε. Μετά από
μία δραματική πορεία κατάφερε να φτάσει με την οικογένειά του στο πλησιέστερο χωριό, τον
Πλάτανο Ναυπακτίας. Εκεί βρήκε καταφύγιο στο σπίτι του Αμπλιανίτη Νίκου Τσουράπα...».
Εδώ σταματάω... Η βαθιά συγκίνηση που με πλημμυρίζει δεν μ’ αφήνει να συνεχίσω, γιατί: Ο
Νίκος ο Τσουράπας ήταν γιος του παππού μου, του Βαγγέλη του Τσουράπα, και αδελφός της μάνας
μου και είχε κι αυτός, όπως και η μάνα μου, περπατήσει το ίδιο δρομολόγιο και είχαν δοκιμάσει τις
κακουχίες, τις αντιξοότητες και τις αναποδιές του. Στο σπίτι δε, του μπαρμπαΝίκου του Τσουράπα
-στον Πλάτανο- περνούσα τα παιδικά μου καλοκαίρια. Και τέτοιες ιστορίες έχω ακούσει κι΄ άλλες
από το στόμα του. Κατατρεγμένοι από τις καιρικές συνθήκες Αμπλιανίτες πέρασαν πολλοί από
το σπίτι του. Η περίπτωση όμως της λεχώνας με την αιμορραγία ήταν από τις δυσκολότερες...
Και τελειώνοντας, θα συμπλήρωσα) ότι, ο Γιώργος Σαρρής είναι άξιος συγχαρητηρίων και
πολλών επαίνων, γιατί με λυρισμό και λογοτεχνική απόδοση, σκάρωσε ένα έργο, που αποτελεί
αξιοσημείωτη ηθογραφία, που περιλαμβάνει έναν ολόκληρο κόσμο. Τον κόσμο, και τον τόπο,
της γειτονικής Ευρυτανίας, της Ναυπακτίας κι εκείνον της Αγριλιάς του κοντινού Μεσολογγίου.
Περιλαμβάνει τον κόσμο μιας άλλης εποχής, της εποχής των προγόνων μας...

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΟΥΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, στο Αιτωλικό, στις 26/6/2010, η ημερίδα για τη Σχολή
του Αιτωλικού στα χρόνια της τουρκοκρατίας σε άμεση συσχέτιση με τους άγιους - λόγιους του
Ελληνομουσείου Αγράφων, ιδιαίτερα τον Ευγένιο Γιαννούλη και τον Αναστάσιο Γόρδιο.
Παρά την εμφανή απουσία της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, το κοινό απόλαυσε τις καταπληκτικές ομιλίες των εισηγητών, που έδωσαν το στίγμα της αλληλεπίδρασης Ορθοδοξίας, Ιστορίας,
Επιστήμης, Αναγέννησης του Ελληνικού Έθνους, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο ηγούμενος της
μονής Βλοχού, π. Ιερόθεος, η κ. Λίτσα Χατζηφώτη, η κ. Σπυρ. Καρβέλη-Αλεξανδροπούλου.
Ποιήματα απήγγειλε ο ποιητής- σκηνοθέτης κ. Λέρτος και η εκδήλωση έκλεισε με μια σύντομη
ομιλία του κ. Κουτσούκη, με θέμα τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας, που διδάσκουν οι άγιοιλόγιοι και ιδιαίτερα ο Ευγένιος Γιαννούλης. Το ραντεβού ανανεώθηκε για μια αντίστοιχη
εκδήλωση στην Αθήνα, στη Στοά Βιβλίου, το προσεχές φθινόπωρο.
Εισηγήσεις σχετικές με τους Λόγιους – Δασκάλους του Ελληνομουσείου Αγράφων που
ακούστηκαν ήταν και οι παρακάτω:
Γιάννη Καρυδά, «Η ξεχωριστή πνευματική πραγματικότητα του Ελληνομουσείου Αγράφων».
Δήμητρας Μαραγιάννη, «Οι Αιτωλοακαρνάνες και Ευρυτάνες λόγιοι και δάσκαλοι στη
Σχολή του Αιτωλικού»
Κωνσταντίνου Τσιώλη, «Η κοινωνία του Αιτωλικού στα τέλη του 17ου αι. και στις αρχές
του 18ου αι. μέσα από τις επιστολές του Αναστάσιου Γόρδιου».
Γιάννη Νερατζή, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων, με θέμα:
«Η Σχολή του Αιτωλικού και το γλωσσικό ζήτημα: Μια άδηλη σχέση».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ύστερα από σχετική πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο του Καναδά βρέθηκε εκεί ο βουλευτής του Νομού μας κ.
Ηλίας Καρανίκας, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής
μας Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Στην αποστολή της Βουλής των Ελλήνων, της οποίας
ηγήθηκε ο κ. Ηλίας Καρανίκας συμμετείχαν ακόμη και οι βουλευτές Κ. Καραγκούνης, Ι.
Ζιώγας και Ν. Τσούκαλης.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ευρυτάνες φοιτητές και μαθητές έλαβαν υποτροφίες και βραβεία πρωτιάς, αντίστοιχα,
στις 27-3-2010, από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου, το οποίο συνεχίζει το
θεάρεστο και διαχρονικό έργο του αθόρυβα αλλά ουσιαστικά. Η λαμπρή, κι εφέτος, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2010. Αρχικά χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ιωάννης Καραχοντζίτης και
στη συνέχεια μίλησε ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Χρυσόστομος Φλωράκης με θέμα:
«Από τα Λύκεια της Ευρυτανίας στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του κόσμου. Προοπτικές και προβληματισμοί». Σημειώνεται ότι εφέτος το συνολικό ποσό που διατέθηκε από το
Ίδρυμα για υποτροφίες και βραβεία ανήλθε σε 34.805,00 ΕΥΡΩ.
ΝΕΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίστηκαν οι νέοι
διοικητές στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενησίου (Γηροκομείο).
Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Καρπενησίου αναλαμβάνει ως Πρόεδρος ο παιδίατρος
κ. Γεώργιος Χαλιάσος, ο οποίος είναι μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης και υπήρξε μάλιστα βασικό στέλεχος της Ομάδας Αλληλεγγύης των Γιατρών της Ένωσης, που «όργωσε»
κυριολεκτικά την Ευρυτανία προσφέροντας πολυτιμότατες υπηρεσίες στο χώρο, κυρίως,
της προληπτικής ιατρικής. Το 1998 είχε εκλεγεί και Δήμαρχος Φουρνάς.
Ως νέος πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενησίου (Γηροκομείο)
αναλαμβάνει ο καθηγητής και συγγραφέας κ. Γεώργιος Αθανασιάς, δραστήριο μέλος και
αυτός της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης.
Ολόψυχα ευχόμαστε και στους δύο κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΣΤΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Η κ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η Ευρυτάνισσα κ. Όλγα Οικονόμου ανέλαβε κατά τον μήνα Απρίλιο 2010 τα νέα
καθήκοντά της ως Διοικητής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών, μετά την αξιοκρατική
επιλογή της από τους αρμόδιους φορείς.
Η κ. Όλγα Οικονόμου, δρ. Φαρμακολογίας, γνωστή στους Ευρυτάνες ως πρώην Πολιτευτής (έλαβε χιλιάδες ψήφους σε προπροηγούμενες βουλευτικές εκλογές ) και γνώστης
τα των Νοσοκομείων, σίγουρα θα επιτύχει στα νέα καθήκοντά της, με την πείρα της, αφού
έχει προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της σε μεγάλη νοσηλευτική μονάδα των Αθηνών,
όπου και εργάζεται. Σημειώνεται ότι, ήδη, κέρδισε κολακευτικότατα σχόλια από τον αθηναϊκό ημερήσιο τύπο από τις μέχρι τώρα ενέργειές της.
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NEA ΣYMBOYΛIA
OMΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 14-03-2010 συγκροτήθηκαν σε σώμα το
νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο, ως εξής:
Α΄.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ελευθερία Φραγκάκη – Σταυροπούλου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κολοβάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Καρράς
Γενική Γραμματέας: Έλλη Γατή
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κων/νος Καλτσούνης
Οργανωτικός Γραμματέας: Μαρία Παπαδοπούλου
Ταμίας: Παύλος Σκεπετάρης
Βοηθός Ταμίας: Γεωργία Βλάχου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλειος Τσαμάκης
Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Παύλος Ντζούνος
Μέλη: Κων/νος Νταβαρίνος, Σπύρος Σκαρτσιούνης, Βασίλειος Μάκκας, Λάμπρος Χρυσαφογεώργος και Κων/νος Τσιγαρίδας.
Β΄.- ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καββαδίας Γεώργιος, Κουζής Αλέξανδρος, Λιάσκος Ηλίας, Κονδύλης Οδυσσέας και Κουκουγιάννης Παναγιώτης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 25-04-2010 στην Αθήνα η ετήσια Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων. Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες αυτές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Ζούμπος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Απόστολος Αβράμπος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Τριχιάς
Ταμίας – Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Γιαννακόπουλος
Έφορος: Αναστάσιος Τσιλίκας
Μέλη: Κουλαρμάνης Φώτιος, Λιάπης Κων/νος και Μπακογιάννης Νικόλαος.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Κουτρής Στυλιανός, Μπουμπουρής
Κων/νος και Καρλιάμπας Νικόλαος.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»
Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 25-04-2010 και το νέο Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Τσέλιος Πέτρος, Πρόεδρος
Μυλωνάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Βέτσικας Αθανάσιος, Γεν. Γραμματέας
Τσιάντης Κων/νος, Ταμίας
Κουτάς Δημήτριος, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Μπούργος Γεώργιος, μέλος
Τσιάντης Ευάγγελος, μέλος
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Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» είναι ένας από τους ιστορικότερους και πιο δραστήριους Συλλόγους του τόπου μας.
Το Δ. Σ. της Ένωσής μας εύχεται σε όλα τα παραπάνω Συμβούλια κάθε επιτυχία στο
έργο τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε το βιβλίο του κ. Νίκου Καρλιάμπα «Η Ευρυτανία
μέσα στη λεβεντογέννα Ρούμελη, Ιστορική – Περιβαλλοντική – Τουριστική Περιήγηση» στις 1904-2010 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε
από τους εκδότες του βιβλίου ήτοι, το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσειακό Κέντρο Ευρυτανίας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» και το Σύλλογο Φίλων «Η Αλληλεγγύη».
Το πρόγραμμα άρχισε με την παρουσίαση δημοτικών τραγουδιών από τη χορωδία του
εργαστηρίου παραδοσιακής μουσικής του Ι. Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, ακολούθησαν προβολή διαφανειών από το φωτογραφικό υλικό του παρουσιαζόμενου βιβλίου με
την επιμέλεια του κ. Χρήστου Γιαννακόπουλου, χαιρετισμός του Προέδρου του Μουσειακού Κέντρου κ. Γ. Οικονόμου, ενώ το βιβλίο παρουσίασαν οι κ.κ. Μιχάλης Σταφυλάς,
Γιάννης Ζούμπος και Κυριάκος Βαλαβάνης. Η εκδήλωση έκλεισε με ευχαριστίες του
συγγραφέα κ. Ν. Καρλιάμπα και με δεξίωση.
ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
«Γέφυρα Αγάπης από τα παιδιά του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου στα παιδιά του
κόσμου» στήθηκε το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου με
μια θαυμάσια και άκρως πετυχημένη φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από τους μαθητές , το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του παραπάνω Σχολείου. Παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία από τα παιδιά – που
καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος - κλασικά μουσικά κομμάτια, RocK, έντεχνα και λαϊκά.
Σημειώνεται πως το ποσό των 2.550 Ευρώ που συγκεντρώθηκε κατατέθηκε στο λογαριασμό της οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ».
Μπράβο, παιδιά!
		
ME THN AΡΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 30 Απριλίου
και 1 Μαΐου 2010 Διήμερο Συνέδριο με πρωτοβουλία της ιστορικής Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (έτος ίδρυσης 1945) και του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας και την ευγενή
αρωγή της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Η έναρξη του Συνεδρίου (α΄ μέρος) έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, 30 Απριλίου
2010, με χαιρετισμούς και με ομιλία του κ. Νίκου Ζωρογιαννίδη, τ. Γενικού Δ/ντή του
Υπουργείου Πολιτισμού σχετική με τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και συνεχίστηκε με εκλαϊκευμένες ομιλίες διαπρεπών καρδιολόγων, που αφορούν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την
πρόληψη καρδιολογικών παθήσεων, ακολούθησε δε συζήτηση.
Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου (Σάββατο, 1 Μαΐου 2010) αναπτύχθηκαν σημαντικές
εισηγήσεις σχετικές με θέματα οξέων καρδιολογικών καταστάσεων και με ανάλυση ενδιαφερόντων περιστατικών. Υπέροχη, τέλος, ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο Ευρυτάνας Καθηγη42

τής κ. Γεώργιος Τσιτούρης: «Κλιματική αλλαγή και υγεία», καθώς και η τελευταία εισήγηση:
«Θεραπεία με καρδιαγγειακά φάρμακα στους ηλικιωμένους».
Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχε (και χαιρέτισε) εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης ο κ. Κώστας Φούκας και ο αντιπρόσωπός μας στο Καρπενήσι κ.
Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης.
Πιστεύουμε πως το παραπάνω Συνέδριο πέτυχε απολύτως του κύριου στόχου του που
ήταν η επιμόρφωση του κοινού, αφενός, και των ιατρών της περιοχής σε σύγχρονα θέματα
κλινικής καρδιολογίας, αφετέρου.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
Εκδήλωση τιμής και μνήμης του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1824-1879) πραγματοποιήθηκε στις 11-04-2010 στη Βαλαόρα, από όπου και κατάγεται ο μεγάλος αυτός ποιητής μας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βαλαόρας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λευκαδιτών Πάτρας «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» και περιλάμβανε ομιλίες και
χαιρετισμούς επισήμων, κατάθεση στεφάνου στο χώρο της προτομής του, δεξίωση κ.ά.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
Ο διακεκριμένος Ευρυτάνας Τραπεζικός και μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Γιάννης Παπανίκος ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων πρόσφατα.
Ο κ. Γιάννης Παπανίκος γεννήθηκε στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας και έχει λαμπρές σπουδές στα Οικονομικά και Στατιστικά (Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά,
μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης και Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ κ.ά.), Νομικά (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) κ.ά. Σταδιοδρόμησε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(1963-2001) καταλαμβάνοντας ανώτατες θέσεις ευθύνης, αφού επί ολόκληρη επταετία
διατέλεσε και Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας, ενώ κατά το διάστημα 2002-2004 διατέλεσε Υποδιοικητής και μέλος του Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ως και Πρόεδρος και μέλος πολλών άλλων Διοικητικών Συμβουλίων άλλων φορέων.
Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του υψηλά καθήκοντα.
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ «Ο ΕΚ ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ»
Με τη δέουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε κι εφέτος ο Άγιος Νεομάρτυρας
Μιχαήλ «Ο εκ Γρανίτσης» στη γενέτειρά του, τη Γρανίτσα, στις 8 Απριλίου 2010 (Πέμπτη
της Διακαινησίμου). Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό του Αγίου Μιχαήλ την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες Απεράντιοι. Ακολούθησε
η λιτάνευση της εικόνας του και στη συνέχεια «τράπεζα ευλογίας» στο προαύλιο του ναού,
προσφορά του Συλλόγου και του Δήμου Απεραντίων.
ΤΟ «ΦΛΟΥΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
Οι εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» στα πλαίσια της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς
παρουσίασαν και εκεί στις 10-05-2010 το γνωστό μυθιστόρημα «ΦΛΟΥΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ» της Μαρίας Καρδαρά. Για το βιβλίο, σ’ αυτή την εκδήλωση μίλησαν οι Κώστας
Αντ. Παπαδόπουλος, Τηλέμαχος Χυτήρης, Βουλευτής, π. Υπουργός και Νίκος Ταβουλάρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Την όλη εκδήλωση συντόνισε η
43

ηθοποιός και σκηνοθέτης Κική Αυγουστάτου, ενώ δραματοποιημένα αποσπάσματα παρουσίασαν οι Κατερίνα Στάικου και Τόνια Αγγελοπούλου.

ΔΥΟ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Τελικά δύο (2) είναι οι Δήμοι που δημιουργούντα με το Σχέδιο «Καλλικράτης» στο Νομό
Ευρυτανίας: Ο Δήμος Καρπενησίου, που περιλαμβάνει του υπάρχοντες Δήμους Καρπενησίου, Ποταμιάς, Δομνίστας, Προυσού, Κτημενίων και Φουρνάς και έχει έδρα το Καρπενήσι
και το Δήμο Αγράφων, που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγράφων, Ασπροποτάμου, Απεραντίων, Βίνιανης και Φραγκίστας με έδρα το Κερασοχώρι. Ο σχετικός Νόμος ήδη έχει
κατατεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 110/17-3-2010 (ΦΕΚ 103/22-3-2010) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Χαράλαμπου Παμπούκη ο συμπατριώτης μας δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής στο Νομό μας κ. Γεώργιος Κων/νου Λάγαρης διορίστηκε ως Ειδικός Συνεργάτης στο
Πολιτικό Γραφείο του παραπάνω Υπουργού. Σημειώνεται ότι ο κ. Γ. Λάγαρης είναι ενεργό
μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης και άμισθος νομικός σύμβουλός της.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΕΛΛΗ
Τιμήθηκε δεόντως στο Κερασοχώρι από το Δήμο Βίνιανης ο ήρωας της Επανάστασης
του 1821 Κώστας Βελλής, ο οποίος ως γνωστόν κήρυξε την Επανάσταση στην Ευρυτανία
και στη Ρούμελη ολόκληρη στις 10-5-1821, από το ιστορικό «Κεράσοβο». Για τη ζωή και
το έργο του ήρωα μίλησε ο καθηγητής του Γυμνασίου και Λυκείου Κερασοχωρίου κ. Αθανάσιος Παπαζλής.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Από το νέο σχολικό έτος 2010-2011 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων θα καταργηθούν τα Δημοτικά Σχολεία Αγίου Νικολάου, Αγίας
Τριάδας, Αμπελίων, Καστανιάς, Μικρού Χωριού, Τσούκας, Χρυσόβων και Χρύσως, ενώ
την ίδια τύχη θα έχουν και τα Νηπιαγωγεία Κέδρων και Νέου Αργυρίου.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζει τα θερμότατα συγχαρητήριά του στην
κ. Ηλιάνα Κ. Μήτσιου, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα της ήταν σχετικό με την εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων, κυρίως της Θράκης, το οποίο διεξήλθε θαυμάσια, αφού και οι επτά Καθηγητές
την βαθμολόγησαν με «Άριστα»! Σημειώνεται ότι η κ. Ηλιάνα Κ. Μήτσιου είναι επίλεκτο
μέλος της Ένωσής μας και συμμετέχει ενεργά με εισηγήσεις της σε επιστημονικές ημερίδες
και συνέδριά μας.
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Εξωκκλήσι βυζαντινού ρυθμού αφιερωμένο στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στην Μεταμόρφωση του Σωτήρα και στην κατάθεση της Τίμιας Ζώνης της Παναγίας κοσμεί ήδη από τον
περασμένο Μάιο την περιοχή Κεφαλοβρύσου Καρπενησίου (δίπλα στο μνημείο του Μάρ44

κου Μπότσαρη). Ο εν λόγω ναός είναι προκατασκευασμένος (ζυγίζει 77 τόνους) και είναι
δωρεά των ιατρών Νικολάου και Στυλιανής Κονδυλάκη, από την Αθήνα. Τα θυρανοίξια
θα τελεστούν στις 2 Ιουλίου 2010, εορτή της «κατάθεσης της Τιμίας Εσθήτος της Παναγίας
Θεοτόκου «εν Βλαχερναίς» από το Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο.
Η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση του παραπάνω ναού στο Κεφαλόβρυσο ανήκει
στον π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, εφημέριο της ενορίας Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Στην κατάμεστη αίθουσα του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και το Υπουργείο Πολιτισμού τίμησαν σε ειδική εκδήλωση στις 4 Μαΐου 2010
διακεκριμένους εκδότες, οι οποίοι έχουν προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό σημαντικότατες εκδόσεις. Ανάμεσά τους και ο «δικός μας» κ. Στέφανος Βασιλόπουλος, από το Μεγάλο Χωριό, ο οποίος με τις «Ιστορικές εκδόσεις του», κυρίως, έχει εμπλουτίσει σημαντικά
όχι μόνο την ευρυτανική αλλά και την εθνική μας βιβλιογραφία. Ο κ. Βασιλόπουλος κατά τη
βράβευσή του μίλησε στο πολυπληθές ακροατήριο συγκινημένος και καταχειροκροτήθηκε.
Παρόντες κατά τη εκδήλωση ήταν αρκετοί συμπατριώτες μας. Από το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής παραβρέθηκαν οι κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος, Δημήτριος Φαλλής, Ηλίας Λιάσκος, Αθανάσιος Σταμάτης, Βασίλειος Σιορόκος και άλλα μέλη της Ένωσης.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»
Λίαν πετυχημένη ήταν η εκδήλωση των εγκαινίων του Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Φραγκίστα, γενέτειρα του μεγάλου Έλληνα πολιτικού, στις 19-6-2010 με πρωτοβουλία του Δήμου Φραγκίστας και του εκεί
Ιδρύματος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ».
Το Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» στεγάζεται στο πατρικό σπίτι του Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, το οποίο παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα από το Δήμο Φραγκίστας και οι εργασίες
αναστήλωσης και αναπαλαίωσης έγιναν με δαπάνες του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία
Κώστα Πανουργιά. Στο ισόγειο του κτίσματος βρίσκεται το λαογραφικό μουσείο και έκθεση φωτογραφίας του χωριού και στο ανώγειο τμήμα του αρχείου του Γ. Καφαντάρη ως
και βιβλιοθήκη με πυρήνα βιβλία που παραχώρησε ο Μιχάλης Σταφυλάς.
Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τους Ηλία Λιάσκο (Αντιπρόεδρο) και
Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη.
Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο κ. Θωμά Μπόνια αλλά και στην «ψυχή»
του Ιδρύματος Πρόεδρό του κ. Κώστα Κωστόπουλο.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ (1821)
Με επιτυχία γιορτάστηκε στις 23-5-2010 η 189η επέτειος από την πρώτη μάχη της
Επανάστασης του 1821 στη Δυτική Ρούμελη, που έγινε στις 22-3-1821 στη γέφυρα
της Τατάρνας μεταξύ του Χασάμπεη Γκέκα και του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Φραγκίστας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριποταμιτών Αγρινίου και περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία από
την πρόεδτο του Συλλόγου Τριποταμιτών κ. Παναγιώτα Λάμπου, τήρηση 1΄ σιγής και
ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι, αφού η εκδήλωση αυτή συνδυάζεται και με «αντάμωμα»
των Τριποταμιτών.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Για μια ακόμα χρονιά το
περίπτερο της Ευρυτανίας στο
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
στο Ζάππειο Μέγαρο τράβηξε
τα βλέμματα και την προσοχή
χιλιάδων επισκεπτών από όλη
την Ελλάδα. Στο περίπτερο
εφέτος η Πανευρυτανική Ένωση συμμετείχε ενεργά με την
έκθεση των εκδοθέντων βιβλίων της και του περιοδικού
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Από την επίσκεψη των μελών του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης
Αρκετοί επισκέπτες έδειστο Τουριστικό Πανόραμα της Ευρυτανίας
ξαν ενδιαφέρον για όλα τα
εκδοθέντα βιβλία και εκφράστηκαν με θαυμασμό για το πολιτιστικό έργο της Ένωσής μας.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Καταργείται από το επόμενο Σχολικό Έτος 2010-2011 το Εκκλησιαστικό Λύκειο Καρπενησίου με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. Άννας
Διαμαντοπούλου ελλείψει μαθητών. Σημειώνεται ότι το Λύκειο αυτό άρχισε να λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 1979-80 ως Ιερατική Σχολή, έχουν δε αποφοιτήσει από αυτό
εκατοντάδες ιεροσπουδαστών, αρκετοί από τους οποίους έγιναν κληρικοί, άλλοι εκπαιδευτικοί και άλλοι έχουν καταξιωθεί στο κοινωνικό σύνολο είτε ως ιδιώτες είτε ως υπάλληλοι κ.λπ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τιμήθηκε κι εφέτος η Εθνική μας Αντίσταση, με πετυχημένες εκδηλώσεις στους ιστορικούς τόπους των Κορυσχάδων, της Βίνιανης και της Δομνίστας. Συγκεκριμένα:
1.- ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Στις Κορυσχάδες πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στις 23-5-2010 για την 66η
επέτειο από τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου (14-5-1944) στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο του χωριού, το οποίο έχει μετατραπεί σε Μουσείο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Καρπενησίου και Πρόεδρο
της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά, κεντρική ομιλία από τον Βουλευτή και πρώην
Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη, χαιρετισμούς και τον Εθνικό μας Ύμνο.
Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν των επισήμων, το οποίο παρέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου.
2.- ΒΙΝΙΑΝΗ
Στη Βίνιανη και στο ιστορικό Σχολείο – Μουσείο έγιναν κι εφέτος (29 Μαΐου 2010,
ημέρα Σάββατο) καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της συμπλήρωσης 66
χρόνων από την ίδρυση της ΠΕΕΑ. Έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών,
ακολούθησαν χαιρετισμοί και μηνύματα από το Δήμαρχο Βίνιανης κ. Γεωργίου και άλλους επίσημους και εκπροσώπους αντιστασιακών οργανώσεων. Κύριος ομιλητής ήταν ο
βουλευτής και τ. Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςκ. Κώστας
Σκανδαλίδης. Στο τέλος τηρήθηκε 1΄ σιγή, ακολούθησε ο Εθνικός Ύμνος και στη συνέχεια
δόθηκε δεξίωση από το Δήμο Βίνιανης στη Νέα Βίνιανη.
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3.- ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Οι εκδηλώσεις στη Δομνίστα εφέτος για την 68η επέτειο της έναρξης του Ένοπλου Αγώνα (7 Ιουνίου 1942) της Εθνικής μας Αντίστασης περιόδου 1941-1944 κατά των Ιταλών
και Γερμανών έγιναν την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010. Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μνημείου, έγινε κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμοί –
μηνύματα και η κεντρική ομιλία από τον ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα κ. Ανάργυρο
– Γιάννη Μαυρομύτη με θέμα τη μάχη του Κρικέλλου. Η τελετή τελείωσε με το άκουσμα
υπέροχων τραγουδιών της Αντίστασης από τον αντιστασιακό κ. Βονόρτα και του Εθνικού
μας Ύμνου. Ήταν παρόντες ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Νομάρχης
κ. Κώστας Κοντογεώργος, εννέα (9) Δήμαρχοι! από Ευρυτανία και όμορους Νομούς,
εκπρόσωποι πολιτιστικών και άλλων φορέων, αντιστασιακών οργανώσεων από Λαμία και
Καρπενήσι κ.ά.
Σημειώνεται ότι εφέτος δεν πραγματοποιήθηκε ημερίδα την παραμονή της εκδήλωσης,
ως είθισται, επειδή θα υπάρξει ανάπτυξη σχετικών θεμάτων κατά το επικείμενο Συνέδριο
που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Δομνίστας στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης σε συνεργασία με το Δήμο και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας.

«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2010»
Πλήθος κόσμου συμμετείχε κι εφέτος στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον «Σταυραϊτό» των Αγράφων Κατσαντώνη, που έγιναν στο Μάραθο των Αγράφων στις 23-5-2010,
Κυριακή της Πεντηκοστής. Μετά τη Θεία Λειτουργία οι προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν το
Λαογραφικό Μουσείο, όπου βρίσκεται και η έκθεση 50 πινάκων με θέματα εμπνευσμένα
από τον Κατσαντώνη και άλλα 100 από τον Πόλεμο του 1940, την Κατοχή, την Αντίσταση
και την μεταπολεμική Ελλάδα απεικονισμένα από τον μεγάλο φωτογράφο και λαογραφικοϊστορικό ερευνητή Κώστα Μπαλάφα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, προσκλητήριο των κλεφταρματολών των Αγράφων από τον κ. Ταξιάρχη Σβερώνη,
χαιρετισμό από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Χρήστο Μπούρα και πανηγυρικό από τον κ.
Νικόλαο Κατσαρό, πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Δυναμική ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 8ο Διεθνές Επενδυτικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Ιουνίου 2010 στην Γαλλική Πόλη La Baulle.
Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο νέο αναπτυξιακό νόμο και στο νόμο για τη
διευκόλυνση μεγάλων επενδύσεων με γρήγορη αδειοδότηση, καθώς και στις δυνατότητες
επενδύσεων στους τομείς τουρισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημειώνεται ότι η
συμμετοχή της Περιφέρειάς μας στο Διεθνές αυτό συνέδριο ήταν η μόνη και πρώτη ελληνική
και μάλιστα εντυπωσιακή.
«ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τέσσερις (4) ημίωρες εκπομπές αφιέρωσε η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κέλλυ Μπουρδάρα για την παρουσίαση του δίτομου έργου μας «ΤΑ
ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΘΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στην εκπομπή της «Βυζαντινοί Διάλογοι» στο
Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε μία εκπομπή της είχε φιλοξενούμενο
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τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο και σε άλλη τον μοναχό π. Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Λαϊκής
Τέχνης. Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου και με χορηγό επικοινωνίας «ΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ». Συμμετείχαν στο πολιτιστικό
αυτό διήμερο η χορωδία και τα χορευτικά τμήματα του δήμου και του συλλόγου, τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων Σκουλάδικου Αλυκών Ζακύνθου «Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» και Ρυζιών
Αξιούπολης Δήμου Κιλκίς.
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Σε περίοπτη και δεσπόζουσα θέση τοποθετήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο 2010, στα Γραφεία μας η εικόνα του πρώτου Ευρυτάνα μάρτυρα, σύμφωνα με τα μαρτυρολόγια, Αγίου
Λεωνίδη και της συνοδείας του, έργο του Ευρυτάνα αγιογράφου κ. Γιώργου ΝικολαΟ δωρητής κ. Δ.Ι. Φαλλής με
το ζωγράφο, συμπατριώτη μας
και δημιουργό του έργου «Ο
Άγιος Μάρτυς Λεωνίδης μετά
των επτά Παρθενομαρτύρων»
κ. Γ. Νικολακόπουλος στα
γραφεία της Π.Ε., όπου και
αναρτήθηκε το έργο.

κόπουλου και με δαπάνες του Εφόρου του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής κ. Δημήτρη Φαλλή.
Σημειώνεται ότι η εικόνα αυτή έχει μεγάλες διαστάσεις και αγιογραφήθηκε πρόσφατα.
Με την ευκαιρία αυτή γνωρίζουμε στα μέλη και τους φίλους μας, που συχνά μας επισκέπτονται, πως κατά τη διάρκεια του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου τα Γραφεία μας θα
λειτουργούν ευκαιριακά.
Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «...ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΣΙΕΣ...» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΤΤΑΣ
«ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΘΙΑΣΟ «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»
Μετά από τη μακριά πορεία του στο Αρχαίο Δράμα και στο σύγχρονο ποιητικό
θέατρο, ο θίασος «Κασταλία» θα κάνει φέτος ένα αλλιώτικο ταξίδι. Ακολουθώντας
τα χνάρια της Ελληνικής Μουσικής, μέσα στους δρόμους των Οκτώ Ήχων, θα αγγίξει την αρχαία καταγωγή της, την ανατολική της ταυτότητα, τη βυζαντινή και την
παραδοσιακή της έκφραση και τα αποτυπώματα της βαρύτιμης κληρονομιάς στα
μεταγενέστερα, πιο πρόσφατα ακούσματα. Ταξίμια πανάρχαια, ψαλμοί, παραδοσιακά τραγούδια καθώς και δημιουργίες μεγάλων Ελλήνων συνθετών του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού μας, θα ζωντανέψουν στη σκηνή
μαζί με κορυφαία ελληνική ποίηση, διαχρονική και προαιώνια, από τον Όμηρο και
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τους Αρχαίους Τραγικούς ως τον Καβάφη και τον Καββαδία, που θα γίνει πράξη
θεατρική, ξετυλιγμένη απ’ τους ηθοποιούς σαν ένα έργο που δε γράφτηκε ποτέ μα
που υπήρχε μέσα μας πάντα.
Πολλά έχει δει και ακούσει ως τώρα το δροσερό ελατόδασο που αγκαλιάζει τα
μάρμαρα του Θεάτρου Σέττας «Νίκος Παπακωνσταντίνου», κομψοτεχνήματος και
έργου ζωής του αείμνηστου ηθοποιού, συγγραφέα και Δάσκαλου του Λόγου Νίκου
Παπακωνσταντίνου, μα κάτι τέτοιο ποτέ ξανά δε φιλοξένησε η σκηνή του, αν και
αυτό το αφιέρωμα, που έχει τον τίτλο «... με μουσικές εξαίσιες ...», (στίχος από το
ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» του Κ. Π. Καβάφη), συμπυκνώνει όλη την
ψυχοπνευματική ιστορία που το έκανε θεσμό στα μάτια των ανθρώπων και το πιο
αγαπημένο καλοκαιριάτικο κάλεσμα για εκατοντάδες παραθεριστών και κατοίκων
της Εύβοιας, όπου και βρίσκεται.
Θα δοθούν δύο παραστάσεις, το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Αυγούστου
2010, στις 8 το βράδυ.
Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Ν. Παπακωνσταντίνου. Θα τραγουδήσει
και θα ψάλει ο Βαγγέλης Δρούζας. Θα παίξουν οι μουσικοί: Γιώργος Γραβιάς
(λαούτο, κιθάρα, μπουζούκι), Κώστας Τράμπας (τοξωτός ταμπουράς, μπουζούκι, τζουράς, λαούτο, ταμπουράς), Λευτέρης Φωτόπουλος (πολίτικη λύρα). Τα
«πρόσωπα του έργου» θα ερμηνεύσουν οι ηθοποιοί: Αννα Πολυτίμου, Ματίνα
Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ν. Παπακωνσταντίνου.
Η Άνω Σέττα απέχει 29 χλμ από την Ερέτρια μέσω Αμαρύνθου και Γυμνού.
Απέχει 30 χλμ από το Αλιβέρι μέσω Αγ. Ιωάννου και Θαρουνίων. Επίσης απέχει 32 χλμ
από την Κύμη μέσω Κονίστρων, Βρύσης και Μανικίων.
Τηλ Αθήνας 2107216836, Θεάτρου Σέττας 2229036476
Το Σάββατο 7 Αυγούστου, στις 3 μ.μ., πούλμαν του πρακτορείου «Συρίγος Τράβελ» θα
αναχωρήσει από την οδό Όθωνος στην πλατεία Συντάγματος, ειδικά για την παράσταση
και θα επιστρέψει, αμέσως μετά την παράσταση, στο ίδιο σημείο. Κρατήσεις θέσεων για το
πούλμαν στα τηλέφωνα: 2103235500, 2103223000.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από προηγούμενο τεύχος)

Κατσίκης Λάμπρος������������������������������������ ΕΥΡΩ: 40,00
Τάκης Δημήτριος��������������������������������������� » 40,00
Θάνος Κωνσταντίνος������������������������������� » 50,00
Νικολακόπουλος Γεώργιος������������������ » 20,00
Μπαρτσόκας Χρήστος����������������������������� » 60,00
Κοροβέση Ιωάννα������������������������������������� » 20,00
Διαμαντής Στέλιος������������������������������������� » 40,00
Χασάνου Βιολέττα������������������������������������� » 20,00
Κόγιας Δημήτριος�������������������������������������� » 40,00
Αρμάγος Γεώργιος���������������������������������� » 1.500,00
Ανώνυμος������������������������������������������������������ » 380,00
Ζωγραφοπούλου Αρχοντούλα������������� » 30,00

Ντάλλα Άννα �����������������������������������������������
Λάζου Αικατερίνη��������������������������������������
Αλεξάκης Χριστόφορος�������������������������
Μανικάρου Μεταξούλα ��������������������������
Φλώρος Ιωάννης���������������������������������������
Σιακαβέλλας Νικόλαος���������������������������
Κορέντζελος Ιωάννης�����������������������������
Καλτσούνης Γεώργιος����������������������������
Ράμμος Δημήτριος�������������������������������������
Κοσμάς Κων/νος��������������������������������������

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

50,00
20,00
40,00
50,00
20,00
20,00
30,00
50,00
20,00
20,00

(Συνέχεια στο επόμενοι τεύχος)

(Σ.Σ. : Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια της οικονομικής λιτότητας το περιοδικό μας
θα αποστέλλεται στο εξής στα ενεργά μόνον μέλη του, σε υπηρεσίες και άλλους φορείς)
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ, Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, ώρα 18.00΄
17.45΄ - 18.00΄: Προσέλευση – παραλαβή φακέλων
18.00΄– 18.20΄: Εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης Μνημείων Ευρυτανίας*
18.20΄- 18.30΄: Προσφωνήσεις: Γιάννης Σταμάτης, Δήμαρχος Δομνίστας Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
18.30΄- 18.45΄: Χαιρετισμοί: Ηλίας Καρανίκας, Βουλευτής Ευρυτανίας
Κώστας Κοντογεώργος, Νομάρχης Ευρυτανίας
Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος, εκπρόσωπος
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Βασίλης Καραμπάς, Δήμαρχος Καρπενησίου, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ευρυτανίας
Έναρξη Συνεδρίου
18.45΄- 19.00΄: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προεδρείο:

19.00΄- 19.10΄:
19.10΄- 19.20΄:
19.20΄- 19.30΄:
19.30΄- 19.40΄:
19.40΄- 19.50΄:
19.50΄- 20.00΄:

20.00΄- 20.10΄:
20.10΄- 20.20΄:
20.20΄- 20.30΄:
20.30΄- 20.40΄:
20.40΄- 20.50΄:

Αλεξάνδρα Φακίτσα, Αντινομάρχης Ευρυτανίας
Κώστας Κονταξής, Καθ. Λαογραφίας Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
Ζαχαρίας Ι. Σώκος, Δημοσιογράφος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Εισηγήσεις
Γιάννης Δ. Σταμάτης, Δήμαρχος Δομνίστας
«Η ταυτότητα του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας»
Ελένη Σιαξαμπάνη, Αρχαιολόγος, «Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Δήμο Δομνίστας»
Γεώργιος Τάσιος, Φωτογράφος, ιστορικός ερευνητής
«Αρχαία μνημεία στο Δήμο Δομνίστας. Σιωπηλοί μάρτυρες ενός “ξεχασμένου”
μεγαλείου»
Δημήτρης Ι. Φαλλής, Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας
«Κοκκάλια: Μια ξεχασμένη δόξα των Ευρυτάνων»
Ανάργυρος – Ιωάννης Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας
«Ονοματολόγια Δήμου Δομνίστας 1455 μ.Χ.»
Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος Υπουργείου Πολιτισμού – Τουρισμού,
υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Καταγραφές σε ναούς της ΝΑ Ευρυτανίας (Δήμος Δομνίστας). Οι καταγραφές
ως μέσο τεκμηρίωσης, προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Γεώργιος Κ. Γιαννίτσαρης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
«Οι παλαιές οικίες του Δήμου Δομνίστας».
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης, συγγραφέας
«Εκ Δολιανών Ευρυτανίας, νυν Στουρνάρα, δύναταί τι αγαθόν είναι;»
Γεώργιος Μπακαές, Διδάσκαλος
«Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά του Δήμου Δομνίστας»
Κωνσταντίνος Χαραμής, Προϊστάμενος 3ου Γραφείου Π.Ε. Αιτωλ/νίας
«Οι θησαυροί των Τούρκων και των Εβραίων του Βραχωρίου (Αγρινίου) στα χέρια των
οπλαρχηγών της Δομνίστας Γιολδασαίων (Ιούνιος 1821)».
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, συγγραφέας
«Γιαννάκης Γιολδάσης: Η στρατιωτική και πολιτική του δράση, πριν, κατά και μετά την
Επανάσταση του 1821».
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20.50΄- 21.00΄: Γιώργος Δημητρίου, Δημοσιογράφος
«Οι τοποθετήσεις στα εθνικά λιβάδια της Ευρυτανίας το 1841»
Γεύμα (προσφορά του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου)

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 Ιουλίου 2010 (Πρωί)
Προεδρείο:

Παναγιώτης Κ. Βλάχος, τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε.
Νίκος Ζωρογιαννίδης, τ. Γεν. Δ/ντής Υπουργείου Πολιτισμού
Λίτσα Χατζηφώτη, Αρχαιολόγος

Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του τοπικού Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Εισηγήσεις
Ο9.00΄-09.10΄: Σοφία Βακιρτζηδέλη, Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Φθιώτιδας
«Οι 1107 ψηφοφόροι του Δήμου Καλλιδρομητών (νυν Δομνίστας)
στις βουλευτικές εκλογές του 1850»
09.10΄- 09.20΄: Γιώργος Δημητρίου, Δημοσιογράφος, «Οι 3.311 γεωργοί της Ευρυτανίας του 1856»
09.20΄- 09.30΄: Ανάργυρος – Ιωάννης Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας
«Κρικελλιώτες μαστόροι στην περιοχή Λαμίας (19ος μ.Χ. αι.)»
09.30΄- 09.40΄: Ευθύμιος Φλώρος, Πρόεδρος Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων «Ο Άγιος Νικόλαος»
«Η προσφορά του Κρικέλλου στους εθνικούς αγώνες από την Τουρκοκρατία μέχρι
σήμερα»
09.40 - 09.50΄: Νίκος Παπανικολάου, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, «Το ξεκίνημα του Αγώνα»
09.50΄- 10.00΄: Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, τ. Συμβολαιογράφος – Ιστορικός
«Ο Άρης Βελουχιώτης στην περιοχή του Δήμου Δομνίστας»
10.00΄- 10.10΄: Γεώργιος Τσιτούρης, Καθηγητής, Καρδιολόγος
«Η μεγαλοψυχία των Ελλήνων κατά την Εθνική Αντίσταση»
10.10΄- 10.20΄: Μιχάλης Σταφυλάς, Δ/ντής Περιοδικού «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ», Λογοτέχνης, συγγραφέας
«Η Δομνίστα και το Ημερολόγιο Εμφυλίου του Διονύση Κωστίδη»
10.20΄- 10.30΄: Μαρία Π. Παναγιωτοπούλου, Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη ΓΑΚ Ευρυτανίας
«Στοιχεία για τον Β΄ Ελεύθερο Δασικό Συνεταιρισμό Κρικέλλου από το Αρχείο
της Αστυνομικής Δ/νσης Ευρυτανίας».
10.30΄- 10.40΄: Παναγιώτα Κ. Μαλαίνου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου HULL
«Από την Κοινότητα στο Δήμο. Η περίπτωση της Δομνίστας».
10.40΄- 10.50΄: Ηλίας Λιάσκος, Φιλόλογος, Ιστορικός ερευνητής
	«Η Δομνίστα Ευρυτανίας κατά τη δεκαετία του ’60 μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του
Χρήστου Θωμά Παπαδοπούλου»
10.50΄- 11.10΄: Διάλειμμα – Καφές

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προεδρείο:

Αλεξανδροπούλου Σπυριδούλα, φιλόλογος, συγγραφέας
Ιωάννης Ζούμπος, Εκπαιδευτικός, οικονομολόγος, νομικός, Συγγραφέας
Θεόδωρος Χασάνος, Εκπαιδευτικός
Εισηγήσεις
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11.10΄- 11.20΄: Δημήτριος Θ. Νάτσιος, πρώην Δ/ντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν.
Φθιώτιδας»
«Εφημερίδες και περιοδικά χωρίων του τ. Δήμου Καλλιδρομητών
(Ευρυτάνων – νυν Δομνίστας) από το 1901 – σήμερα»
11.20΄- 11.30΄: Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
«Ο Εύρυτος: Η τριαντάχρονη πορεία μιας μηνιαίας ευρυτανικής εφημερίδας
του Δήμου Δομνίστας»
11.30΄- 11.40΄: Δέσποινα Λ. Καρέτσου, Φιλόλογος, Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ
«Το Φωτογραφικό Μουσείο Δομνίστας Ευρυτανίας (1990-2010)».
11.40΄- 11.50΄: Σπυριδούλα Κ. Χαραμή, Δικηγόρος, ΛΛ.Μ.
«Οδοιπορικό: Γραμμένη Οξιά – Σαράνταινα – Κοκκάλια…
(Δημήτρης Λουκόπουλος, 1928)»
11.50΄- 12.00΄: Πολυξένη Κ. Κούρεντα, Φιλόλογος, Θεολόγος, Δρ. Ιστορίας
«Η Παναγιά της Καλλιακούδας» του Δημήτρη Πουρνάρα (1900-1986) «μυθιστορία και
ιστορία»
12.00΄–12.10΄: 	Ιωάννης Γ. Νεραντζής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων
«Δρόμοι του αλατιού: Από τις αλυκές της λιμνοθάλασσας στις “αλαταρές”
των βουνών της Ευρυτανίας»
12.10΄- 12.20΄: Παναγιώτης Δ. Ντάσιος, Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου
«Κινητικότητα, προφορικότητα, πολιτισμικότητα: στοιχεία προσέγγισης της ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
(με βάση τη Δομνίστα)»
12.20΄- 12.30΄: Δήμητρα Κ. Μαραγιάννη – Ντόβα, Ιατρός – Αναισθησιολόγος,
Μελετητής ιατρικών και ιστορικών συγγραφών
«Η παλαιά πρακτική Οφθαλμιατρική στη Μεσοκώμη Ευρυτανίας και
στα χωριά του Θέρμου (Απόκουρου)»
12.30΄- 12.40΄: Κώστας Δ. Κονταξής, Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας
«Οι εποικήσεις κατοίκων της Δομνίστας Ευρυτανίας και της περιοχής της
στο Αγρίνιο τον 20ο αιώνα. Οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά τους»
12.40΄- 12.50΄: Φώτης Τσουκαλής, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
«Η εσωτερική μετανάστευση των κατοίκων του Δήμου Δομνίστας
(τ. Δήμου Ευρυτάνων)»
12.50΄- 13.00΄ : Κώστας Παπαδόπουλος, Συνταξιούχος Δάσκαλος, συγγραφέας
«Δομνιστιάνοι μετανάστες στην Αμερική»
13.00΄- 13.30΄: Παρέμβαση Ζαχαρία Σώκου, δημοσιογράφου – Άλλες Παρεμβάσεις – Συζήτηση
Διάλειμμα – Γεύμα

ΣΤΑΒΛΟΙ, Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 (απόγευμα)
Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Ώρα έναρξης 18.00΄)
Προεδρείο:

Καθηγητής Γεώργιος Τσιτούρης, Καρδιολόγος
Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος Υ.ΠΟ.Τ., υποψήφια διδάκτορας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ευάγγελος Κολτσίδας, Πολιτικός Μηχανικός, τ. Πρόεδρος Κοινότητας Στάβλων και τ.
Δήμαρχος Αιτωλικού
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18.00΄-18.10΄: Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του τοπικού πολιτιστικού Συλλόγου
Εισηγήσεις
18.10΄-18.20΄: Βασιλική Λάππα – Κελέση, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης
Γεώργιος Αθανασιάς, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης
«Τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτούργησαν κατά το
παρελθόν στο Δήμο Δομνίστας (τ. Δήμο Ευρυτάνων»
18.20΄- 18.30΄: Ιωάννης Παπαγεωργίου, Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας
«Επισκόπηση στη σχολική ζωή των Στάβλων Ευρυτανίας»
18.30΄- 18.40΄: Ιωάννης Γρηγορόπουλος, Συνταξιούχος Δάσκαλος
«Ο εκ Τσεκλείστας δικηγόρος και πολιτικός Ιωάννης Τσιγκόλης»
18.40΄- 18.50΄: Νίκος Κατσιάρης, τ. Πρόεδρος Επιχειρηματίας
«Η διαδρομή και η προσφορά της οικογένειας Κατσιώτα»
18.50΄- 19.00΄: Κώστας Παπαλέξης, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής
«Συνοπτική Ιστορία του Τέρνου (Μεσοκώμης). Η προσωπικότητα, η διαδρομή και το έργο
του ιερέως-δασκάλου Κων/νου Δ. Ζάβρα»
19.00΄- 19.10΄: Ιωάννης Γ. Ζούμπος, Εκπαιδευτικός, Οικονομολόγος, Νομικός, Συγγραφέας
«Ο Δάσκαλος Γεώργιος Χρ. Ζούμπος και η Δομνίστα Ευρυτανίας»
19.10΄- 19.20΄: Λίνα Κωστάκη – Σύρρου, ΜΛ εργοθεραπεύτρια – Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.
«Ιστορία οικογένειας Σύρρου, από Ροσκά»
19.20΄- 19.30΄: Αθανάσιος Φούντας, τ. Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης
«Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» (Όμηρος).
Οικογένεια Κωνσταντίνου Αθ. Ζούκα»
19.30΄- 19.40΄: Βασίλειος Τριχιάς, Φιλόλογος, Λυκειάρχης
«Ο πνευματικός ηγέτης Γιάννης Βράχας και η προσφορά του
στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας»
19.40΄- 19.50΄: Κώστας Σακαρέλος, Εκπαιδευτικός
Θόδωρος Μαργαρίτης, Εκπαιδευτικός
«Η ζωή και το έργο του Κρικελλιώτη Δασκάλου Βασ. Παπανικολάου»
19.50΄- 20.00΄: Λίτσα Χατζηφώτη, Αρχαιολόγος, συγγραφέας
«Η υποδειγματική ενοριακή ζωή των Στάβλων Ευρυτανίας»
20.00΄- 20.30΄: Παρεμβάσεις – συζήτηση
Γεύμα στην πλατεία των Στάβλων
(προσφορά του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου)

ΑΜΠΛΙΑΝΗ, Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010-06-2010
Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άμπλιανης
10.40΄- 10.45΄: Προσφώνηση: Κώστας Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
10.45΄- 10.50΄: Καλωσόρισμα από εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προεδρείο:

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπ. Αθηνών
Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθηγητής του Πανεπ. Francis Marion, Η.Π.Α.
Ιωάννης Νεραντζής, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Εισηγήσεις
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10.50΄ - 11.00΄: Βιολέττα Μπουτοπούλου – Χασάνου, τ. Γραμματέας Κοινότητας Άμπλιανης
«Αυτοδιοικητικά και άλλα στοιχεία της Άμπλιανης Ευρυτανίας»
11.00΄-11.10΄: Χρήστος Μπαρτσόκας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
«Φυτώριο ιατρών στην Άμπλιανη»
11.10΄- 11.20΄: Σπυριδούλα Αλεξανδροπούλου, Φιλόλογος, Συγγραφέας
«Γεώργιος Κ. Αλεξανδρόπουλος, δικηγόρος, βουλευτής της Ευρυτανίας, γερουσιαστής,
υπουργός. Ο βίος και το έργο του»
11.20΄- 11.30΄: Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής, Συγγραφέας
«Αμπλιανίτες κτηνοτρόφοι στον κάμπο της Λαμίας (19ος αι.)»
11.30΄- 11.40΄: Γιώργος Σαρρής, Συνταξιούχος υπάλληλος Ο.Τ.Ε.
«Από τα χειμαδιά στα βουνά των Αμπλιανιτών»
11.40΄- 11.50΄: Απόστολος Τασιούλης, Χοροδιδάσκαλος
«Τοπικές παραδοσιακές φορεσιές των χωριών του Δήμου Δομνίστας»
11.50΄- 12.00΄: Σταυρούλα Τσακανίκα, Δημοσιογράφος
«Η τελετή του γάμου στο Κρίκελλο»
12.00΄- 12.10΄: Νίκος Κολτσίδας, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
«Ο αρραβώνας και ο γάμος στους Στάβλους Ευρυτανίας τα παλιά χρόνια»
12.10΄- 12.20΄: Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης, Δρ. Λαογραφίας, τ. Διευθυντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
«Επιτόπια Λαογραφική Έρευνα τον Ιούλιο του 1966 στην Άμπλιανη»
12.20΄- 12.30΄: Μάνθος Σταμούλης, εκπαιδευτικός – μεταπτυχιακός φοιτητής
στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων
«Το έθιμο του χορού του Στέγκου στην Άμπλιανη Ευρυτανίας»
12.30΄- 13.00΄: Παρεμβάσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα
Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου
Γεύμα στην πλατεία της Άμπλιανης
(προσφορά των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων)

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Κων/νος Αντ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
Αλεξάνδρα Φακίτσα, Αντινομάρχης Ευρυτανίας
Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Νικόλαος Ι. Παπαδημητρίου, Αντιδήμαρχος Δομνίστας
Νικόλαος Μπούρας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομνίστας
Δημήτριος Κοντός, Δημοτικός Σύμβουλος
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, συγγραφέας
Βασίλειος Σιορόκος, Ταμίας Πανευρυτανικής Ένωσης
Χρήστος Σκαρμούτσος, Δημοτικός Σύμβουλος Δομνίστας,
Εκπρόσωπος Πολιτιστικών Συλλόγων Άμπλιανης
n Δημήτριος Γ. Ζούκας, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Στάβλων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Γραμματεία Συνεδρίου
n
n
n
n
n
n

Ηλίας Λιάσκος, Γενικός Συντονιστής
Αθανάσιος Νταλιάνης
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Eυδοξία Σπ. Ζούκα
Βασιλική Δημ. Ζούκα
Αικατερίνη Παπασπύρου
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