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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ*

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Του Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη

Στις 4 Δεκεμβρίου 1997 με το ΦΕΚ 244 Α’, ιδρύεται ο Καποδιστριακός Δήμος Δομνίστας αποτελούμενος από τις πρώην Κοινότητες Κρικέλλου, Δομνίστας, Στάβλων, Άμπλιανης, Ψιανών, Μεσοκώμης και Ροσκάς μαζί με τους οικισμούς τους, κυριότεροι των οποίων
είναι η Σκοπιά, το Μαρίνο, η Πρεζιανή, το Παλαιοχώρι, το Βύθισμα, ο Άγιος Χαράλαμπος,
η Καστανούλα, η Στουρνάρα (Δολιανά), η Κοντίβα και το Ρυάκι (Καρυά), οικισμοί οι οποίοι
κατοικούνται ακόμη, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη εγκαταλειφθεί. Έδρα του Δήμου ορίζεται
το Κρίκελλο.
Ο Δήμος μας βρίσκεται στο Ν.A. άκρο του Νομού Ευρυτανίας και συνορεύει ανατολικά
με τους Νομούς Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, βόρεια και δυτικά με τους Δήμους Καρπενησίου Ποταμιάς και Προυσσού.
Η πρόσβαση γίνεται μέσω του Κεντρικού ασφάλτινου οδικού άξονα Ράχη Τυμφρηστού
- Κρίκελλο - Δομνίστα - Ψηλός Σταυρός (όρια Νομού) προς Ναύπακτο.
Εσωτερικά από Δομνίστα προς Στάβλους και Άμπλιανη με ασφάλτινο δίκτυο και χωμάτινη πρόσβαση προς Γαρδίκι Φθιώτιδας και προς Αρτοτίνα Φωκίδας.
Από Δομνίστα με χωμάτινο δίκτυο προς Μεσοκώμη και Καρυά με διέξοδο προς Θέρμο
Αιτωλοακαρνανίας διά μέσω Αννίνου, προς Ροσκά με διέξοδο προς Προυσσό και προς
Μεγάλο Χωριό διά μέσω Καλλιακούδας
Από Κρίκελλο προς Ψιανά - Βύθισμα - Άγιοι Θεόδωροι Κρικέλλου με διέξοδο προς
Μεγάλο Χωριό και προς Ανιάδα - Συγκρέλο.
Ο πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 2.163 άτομα. Χαρακτηριστική είναι η αυξομείωση του πληθυσμού ανάλογα με την εποχή: Λιγοστοί κάτοικοι
τους χειμερινούς μήνες, πολλοί το καλοκαίρι. Η δημογραφική εξέλιξη της περιοχής σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία με βάση το έτος 1940 είναι φθίνουσα με εξαίρεση το 2001
που μια νέα γενιά Ευρυτάνων αποκατέστησαν επαφή με τα χωριά τους και κάποιοι από
αυτούς σκέπτονται ίσως και τη μόνιμη επιστροφή, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για τον τόπο, όμως η γήρανση των μόνιμων
κατοίκων έχει ως αποτέλεσμα σε απόλυτους αριθμούς τη μείωση του πληθυσμού.
H έκταση του Δήμου ανέρχεται στα 215.755 στρέμματα με κύρια χαρακτηριστικά τις
πολλές εναλλαγές τοπίου και βλάστησης και το συνεχές έντονο ορεινό ανάγλυφο με τις
υψομετρικές διαφορές να κυμαίνονται από τα 600 μ. έως τα 2.100 μέτρα. Οι ψηλότερες
κορυφές είναι: προς τα βόρεια η Καλλιακούδα, ανατολικά η Σαράνταινα, το Καράβι, τα
* Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στο Δήμο Δομνίστας, όπου πραγματοποιήθηκε κατά τον περασμένο
Ιούλιο (23, 24 και 25) το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής
του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας»
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Κοκκάλια, Νοτιοανατολικά το Δενδρούλι και Δυτικά η κορυφή του Παναιτωλικού όρους,
το Πλατανάκι.
Ανάμεσα σ’ αυτά τα βουνά κυλούν πολλά ρέματα που καταλήγουν σε δυο ποτάμια. Στον
Εύηνο ποταμό απορρέουν τα νερά της Άμπλιανης και της Μεσοκώμης και των υπόλοιπων
περιοχών στον Κρικελλοπόταμο, ο οποίος πηγάζει απο την Οξυά (Σαράνταινα) και αφού
συναντήσει τον Καρπενησιώτη καταλήγει στην Τεχνητή Λίμνη των Κρεμαστών, απορρέουν
τα νερά των υπόλοιπων περιοχών.
Η έκταση του Δήμου ως προς τη χρήση γης αποτελείται απο βοσκότοπους στο 47% και
δάση στο 42% της έκτασης με την ελάτη να επικρατεί και να ακολουθούν τα πουρνάρια, οι
δρυς, τα πλατάνια, οι ιτιές και τα σκλήθρα. Από το υπόλοιπο ποσοστό το 3% είναι έκταση
για την ανάπτυξη των οικισμών, το 1,7% καλλιεργήσιμη και για αγρανάπαυση και, τέλος,
0,5% της έκτασης καλύπτεται με νερό. Τα καλλιεργήσιμα δέντρα της περιοχής είναι οι καρυδιές, οι καστανιές, οι μηλιές, οι δαμασκηνιές, οι κερασιές, οι μουριές κ.ά.
Η χλωρίδα είναι πολύ πλούσια και φτάνει σχεδόν τα 600 είδη ενώ στην πανίδα συναντούμε το λύκο, το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, το αγριόγιδο, την αγριόγατα, τη βίδρα,
αμφίβια και ερπετά, ιχθυοπανίδα στους ποταμούς και στην πλούσια ορνιθοπανίδα (αετούς, πέρδικες, δρυοκολάπτες, γεράκια κ.λπ.). Όμως οι λίγες καλλιέργειες στα χωράφια
και η μείωση της κτηνοτροφίας συντελούν στη μείωση των πληθυσμών τους. Το εμπόριο
και κυρίως ο τουρισμός είναι οι μορφές απασχόλησης των κατοίκων και εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Καταλυτικό ρόλο σ’ αυτό είχε η ύπαρξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που βοήθησαν τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στον Αγροτουρισμό.
Αντίθετα η γεωργία, η κτηνοτροφία, η εκμετάλλευση των δασών και η μεταποίηση χρόνο
με το χρόνο φθίνουν.
Η περιοχή μας προσφέρεται ιδιαίτερα για εναλλακτικό τουρισμό. Τα παλιά μονοπάτια
της Κλεφτουριάς και των Καπεταναίων, αλλά και των βατών δρόμων διασύνδεσης των
χωριών, περνούν από μοναδικό κάλλος τοποθεσίες ανάμεσα σε πυκνά δάση αιωνόβιων
ελάτων και πουρναριών, σπάνιων αρωματικών φυτών, σκιερών πλατάνων που λούζονται
στα καθαρά νερά του πανέμορφου Κρικελλοποτάμου και των ρεμμάτων. Εκεί χαμηλά κάτω
από τη Ροσκά βρίσκεται το μοναδικό φαράγγι «Πανταβρέχει». Ψηλά βράχια υψώνονται για
αρκετό μήκος και από τις δυο πλευρές του ποταμού, σχηματίζοντας το εντυπωσιακό φαράγγι, που στο πιο στενό κομμάτι του νομίζεις ότι είναι σκεπασμένο. Από την μεριά της Καλλιακούδας ψηλά στα βράχια ένα πλέγμα ρυακιών οδηγεί τα νερά που διασκορπίζονται από
τη βλάστηση και πέφτουν στην κοίτη όλο τον χρόνο δημιουργώντας ένα φανταστικό θέαμα
από καταρράκτες και συνεχή βροχή μέσα από τις διαβρώσεις των βράχων.
Λίγο πιο κάτω βρίσκεται και το φαράγγι της Ροσκάς που ξεκινάει από την Κάτω Βρύση
του χωριού και καταλήγει στο ποτάμι. Έχει μήκος 1.900 μέτρα με 29 καταρράκτες στη διαδρομή του, που φθάνουν και τα 12 μέτρα ύψος, ιδανικά για ραπέλ.
Στη Μεσοκώμη, κοντά στον ερημωμένο συνοικισμό των Κουμαριστών, υπάρχουν 2
σπήλαια. Το 1960 ομάδα Σπηλαιολόγων πραγματοποίησε αυτοψία και καταγραφή, σύμ4

φωνα με την οποία έχουν μήκος 48 το ένα και 95 μέτρα το άλλο με εσωτερικό καταρράκτη
ύψους 10μ. καθώς και ωραίους σταλαγμιτικούς σχηματισμούς.
Από το δήμο μας διέρχεται το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ενώ η περιοχή μας προσφέρεται
ακόμη για πεζοπορία, για ορειβασία, ορειβατικό σκι στις πλαγιές των βουνών κατά τους
χειμερινούς μήνες, ποδήλατο βουνού για διαδρομές εκτός δρόμου, για 4 Χ 4 και μηχανές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, όπως θρησκευτικές πανηγύρεις, λαογραφικές (γιορτή τσίπουρου, κάστανου) και ιστορικού περιεχομένου (Εθνική Αντίσταση, μάχη Κοκκαλίων, μάχη Καλλιακούδας), γιορτές νεολαίας κ.ά. Σε
όλα τα χωριά υπάρχουν οι υποδομές για τη διαμονή και εστίαση των επισκεπτών μας. Στη
Δομνίστα λειτουργεί ιστορικό - λαογραφικό μουσείο, Βιβλιοθήκη και μουσείο παλαιάς φωτογραφίας. Επίσης στην Άμπλιανη Λαογραφικό μουσείο.
Τα Ιστορικά στοιχεία της περιοχής, τα θρησκευτικά και αρχαιολογικά ευρήματα, τα ήθη,
έθιμα και παραδόσεις θα αναλυθούν από άλλους εισηγητές.
Φέτος, το 2010, με το ν.3852 της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το γνωστό Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ο Δήμος Δομνίστας καταργείται και μαζί με τους Δήμους Προυσσού, Ποταμιάς, Καρπενησίου, Φουρνά και Κτημενίων
θα αποτελέσουν το νέο διευρυμένο Δήμο Καρπενησίου με Δημοτική αρχή που θα προκύψει
από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και καλή διαμονή στον τόπο μας. Σας
ευχαριστώ!

Πανταβρέχει
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ENAΣ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία που είχε το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Δομνίστας με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και
συνδιοργάνωση με το Δήμο Δομνίστας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και
που είχε ως θέμα του: «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας». Σημειώνεται ότι το Συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
Οι εργασίες των τριών (3) πρώτων εκ των, συνολικά, πέντε (5) συνεδριάσεων διεξήχθησαν σε δύο (2) ευρύχωρες αίθουσες, ειδικά διαρρυθμισμένες, του λιθόκτιστου Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας και οι τελευταίες δύο (2) κάτω από τα βαθύσκια πλατάνια των
πανέμορφων πλατειών Στάβλων και Άμπλιανης.
Το απόγευμα της Παρασκευής, 23-7-2010, οι διάδρομοι και οι αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας είχαν κατακλυσθεί από εκατοντάδες συνέδρους, επισήμους και
ακροατές, οι οποίοι με την είσοδό τους στους χώρους αυτούς αντίκρισαν και θαύμασαν
την έκθεση 150 και πλέον μεγάλων φωτογραφιών ισάριθμων μνημείων της Ευρυτανίας,
τοποθετημένες κατά Δήμο. Έγινε με την επιμέλεια των κ.κ. Γεωργίου Τάσιο, φωτογράφου
και ιστορικού ερευνητή και του επίτιμου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού κ.
Νίκου Ζωρογιαννίδη. Ήταν μια παράλληλη εκδήλωση, ενταγμένη και αυτή στο πλουσιότατο πολιτιστικό πρόγραμμα της Πανευρυτανικής Ένωσης. Εκτός από τις φωτογραφίες του
κ.Τάσιου υπήρχαν και θέματα – φωτογραφίες αντικειμένων που φυλάσσονται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (Διόνυσος, Θησαυρός Καρπενησίου κ.ά.) και στο Βυζαντινό Μουσείο (Ναός Επισκοπής, Μοναστήρι Προυσού κ.ά.), καθώς και του αρχείου του φωτογράφου κ. Παναγιώτη Ντάσιου
(κυρίως ιστορικά γεφύρια
του τόπου μας).
Ήταν μια παράλληλη εκδήλωση ενταγμένη στο πλουσιότατο πολιτιστικό πρόγραμμα
της Πανευρυτανικής Ένωσης
και θα παρουσιαστεί και σε
άλλες περιοχές, όπου διαβιούν Ευρυτάνες.
Το ξεκίνημα των εργασιών του Συνεδρίου έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα, αρχίζοντας με τις προσφωνήσεις
Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας. Έκθεση φωτογραφίας
μνημείων της Ευρυτανίας
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των κ.κ. Γιάννη Σταμάτη, Δημάρχου Δομνίστας και Κώστα Παπαδοπούλου, Προέδρου
της Πανευρυτανικής Ένωσης. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ.
Ηλία Καρανίκα, τον Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο, την εκπρόσωπο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Καλλιόπη Φλώρου και τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο.
Η έναρξη του Συνεδρίου, όπως και σε όλα τα προηγούμενα της Πανευρυτανικής Ένωσης, έγινε από το Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο με εμπεριστατωμένη εναρκτήρια ομιλία
– χαιρετισμό και με σύντομη και βαθυστόχαστη ευχή. Στη συνέχεια ο γενικός συντονιστής
των εργασιών του Συνεδρίου κ. Αθαν. Σταμάτης κάλεσε το προεδρείο της Α΄ Συνεδρίασης, ήτοι την Αντινομάρχη κ. Αλεξάνδρα Φακίτσα, τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Κ.
Κονταξή και τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας κ. Ι. Παπαγεωργίου να καταλάβουν τις θέσεις τους. Το προεδρείο κάλεσε στο βήμα τον πρώτο εισηγητή κ. Γιάννη Σταμάτη, Δήμαρχο Δομνίστας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η ταυτότητα του Δήμου Δομνίστας
Ευρυτανίας». Ακολούθησαν 11 εισηγήσεις, σχετικές με την ιστορία της περιοχής από την
Αρχαιότητα μέχρι τους πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν οι εισηγήσεις από τους: Ελένη Σιαξαμπάνη, αρχαιολόγο, Γεώργιο Τάσιο, Φωτογράφο – Ιστορικό ερευνητή, Δημήτριο Ι. Φαλλή, Ιστορικό
ερευνητή – συγγραφέα, Ανάργυρο – Ιωάννη Μαυρομύτη, Ιστορικό ερευνητή, Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγο Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γεώργιο Γιαννίτσαρη,
Καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, Πρωτοπρεσβύτερο, συγγραφέα, Γεώργιο Μπακαέ, Διδάσκαλο, Κων/νο Χαραμή, Προϊστάμενο του 3ου
Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, φιλόλογο, συγγραφέα και
Γεώργιο Δημητρίου, Δημοσιογράφο.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα τιμήθηκε με
αναμνηστικό δίπλωμα από το Δήμο Δομνίστας η κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, σύζυγος

Ο Δήμαρχος Δομνίστας
κ. Ι. Σταμάτης και η
κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου,
σύζ. Ι. Χαραλαμοπούλου
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του Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, ως η μόνη επιζώσα αδελφή του αείμνηστου Δασκάλου
και Αγωνιστή της Εθνικής μας Αντίστασης Βασίλη Παπανικολάου.
Οι εργασίες της α΄ συνεδριάσεως έληξαν με ευχαριστίες του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα Παπαδοπούλου για την άψογη διεξαγωγή τους και με διάφορες
ανακοινώσεις. Ακολούθησε δείπνος στον Κοινοτικό Τουριστικό Ξενώνα της Δομνίστας με
νηστήσιμα φαγητά, προσφορά του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας.
Το Σάββατο, 24-7-2010, στις 09.00΄ακριβώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα και μετά το
«καλωσόρισμα» των συνέδρων από την Πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας
κ. Βερονίκης Σταμάτη, ξεκίνησαν οι εργασίες της β΄ συνεδρίασης, υπό την προεδρία των
κ.κ. Παναγιώτη Βλάχου και Νίκου Ζωρογιαννίδη. Εισηγητές της συνεδρίασης αυτής,
που είχε ως θέμα της την ιστορία της περιοχής από το β΄ ήμισυ του 19ου αι. μέχρι τους
νεότερους χρόνους ήταν οι: Σοφία Βακιρζηδέλη, βιβλιοθηκονόμος, προϊσταμένη ΓΑΚ
– Αρχεία Ν., Φθιώτιδας, Γ. Δημητρίου, Δημοσιογράφος, Ανάργυρος – Ιωάννης Μαυρομύτης, ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας, Ευθύμιος Φλώρος, Πρόεδρος Συλλόγου
Κρικελλιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Νικόλαος Παπανικολάου, Ομότιμος Καθηγητής
Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, τ. Συμβολαιογράφος – Ιστορικός, Γεώργιος Τσιτούρης, Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίων Αθηνών και Βοστώνης, Μιχάλης Σταφυλάς, Λογοτέχνης– Συγγραφέας,
Μαρία Παναγιωτοπούλου, Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη ΓΑΚ Ν. Εΰρυτανίας και Ηλίας
Λιάσκος, Φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής. Απουσίασε η κ. Παναγιώτα Κ. Μαλαίνου
για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς της. Η εισήγησή της θα συμπεριληφθεί στον υπό
έκδοση τόμο των πρακτικών του Συνεδρίου. Ακολούθησε διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του
οποίου προσφέρθηκε καφές, αναψυκτικά και διάφορα βουτήγματα.
Κατά τη διάρκεια της γ΄ συνεδρίασης, που περιλάμβανε θέματα, κυρίως, πολιτισμικά
ανακοίνωσαν τις εισηγήσεις τους οι: Δημήτριος Νάτσιος, πρώην Δ/ντής των ΓΑΚ Φθιώτιδας, Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δέσποινα Καρέτσου,
Φιλόλογος, Σπυριδούλα Χαραμή, δικηγόρος, Πολυξένη Κούρεντα, Φιλόλογος, Θεολόγος, Δρ. Ιστορίας, Ιωάννης Νεραντζής, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων, Παναγιώτης Ντάσιος, Υπο. Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Δήμητρα Κ. Μαραγιάννη - Ντόβα, Ιατρός αναισθησιολόγος, μελετητής ιατρικών και ιστορικών συγγραφών, Κώστας Δ. Κονταξής, Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτ.
Μακεδονίας, Φώτης Τσουκαλής, Συνταξιούχος Εκπ/κός και Κώστας Παπαδόπουλος,
Συνταξιούχος Δάσκαλος, συγγραφέας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή έκαναν εύστοχες παρεμβάσεις η γνωστή δημοσιογράφος Ροζίτα Σώκου (κατάγεται από τη Δομνίστα), η οποία
αναφέρθηκε στην οικογένεια Σώκου, η οποία εγκαταστάθηκε στο Αιτωλικό, αρχικά και στην
Αθήνα αργότερα και ο Δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ζαχαρίας Σώκος.
Το προεδρείο της γ΄ συνεδρίασης διηύθυναν με άψογο τρόπο οι Γιάννης Ζούμπος και
Θεόδωρος Χασάνος.
Ακολούθησε γεύμα των συνέδρων στις διάφορες ταβέρνες και εστιατόρια της Δομνί8

στας και το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετέβησαν άπαντες στους Στάβλους, όπου πραγματοποιήθηκε η δ΄ συνεδρίαση, προεδρείο της οποίας ήταν οι: Γεώργιος Τσιτούρης,
Καθηγητής καρδιολογίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Βοστώνης, Καλλιόπη Φλώρου,
Αρχαιολόγος και Ευάγγελος Κολτσίδας, Πολιτικός Μηχανικός, τ. Πρόεδρος της Κοινότητας Στάβλων και τ. Δήμαρχος Αιτωλικού. Ο γενικός συντονιστής του συνεδρίου, μετά από
σύντομο χαιρετισμό έδωσε το λόγο για μικρή προσφώνηση στον εκπρόσωπο του τοπικού
πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νικόλαο Κολτσίδα.
Κατά την επακολουθήσασα συνεδρίαση, που περιλάμβανε εισηγήσεις με θέματα σχετικά
με την εκπαίδευση στην περιοχή και την εκκλησιαστική ζωή των Στάβλων και με διακεκριμένες προσωπικότητες της περιοχής, ανακοίνωσαν τις εισηγήσεις τους οι: Βασιλική Λάππα
– Κελέση και Γεώργιος Αθανασιάς, εκπαιδευτικοί, Ιωάννης Παπαγεωργίου, Δ/ντής
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Νομού Ευρυτανίας, Ιωάννης Γρηγορόπουλος, Συνταξιούχος
Δάσκαλος, Νίκος Κατσιάρης, τ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κρικέλλου – Επιχειρηματίας, Κώστας Παπαλέξης, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής, Ιωάνης Ζούμπος, Εκπ/κός,
Οικονομολόγος, Νονμικός και Συγγραφέας, Λίνα Κωστάκη – Σύρρου, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ,
Αθανάσιος Φούντας, τ. Σχολικός Σύμβουλος, Βασίλειος Τριχιάς, Φιλόλογος – Λυκειάχης, Κώστας Σακαρέλος και Θόδωρος Μαργαρίτης, Εκπ/κοί και Νικόλαος Κολτσίδας, Συνταξιούχος Εκπ/κός. Η κ. Λίτσα Χατζηφώτη απουσίαζε και η εισήγησή της θα
περιληφθεί στον υπό έκδοση τόμο των πρακτικών.
Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής τιμήθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση και
το Δήμο Δομνίστας, ύστερα από σχετική πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Στάβλων ο κ.
Αθανάσιος Ι. Μαλισόβας, ο οποίος πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Ενορία των Στάβλων και στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία
επί πολλές δεκαετίες. Μετά τη λήξη των εργασιών παρατέθηκε στους συνέδρους πλούσιος
δείπνος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στάβλων, ο οποίος είχε ως επίλογο ένα καταπληκτικό
παραδοσιακό γλέντι (τραγούδι – χορός) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Και το γλέντι καλά κρατεί…
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Η εντυπωσιακή καταληκτήρια συνεδρίαση στην Άμπλιανη (25-7-2010)
Το κλείσιμο του Συνεδρίου στην Άμπλιανη ήταν εντυπωσιακό, γιατί πέραν των ενδιαφερουσών εισηγήσεων προσέφερε και πολλές εκπλήξεις…
Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πλατεία του Στέγκου, άρχισε με
σχετική προσφώνηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα Παπαδόπουλου και χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους των Τοπικών Πολιτιστικών
Συλλόγων των Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και των Μεσολογγιτών «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» κ.κ.
Ασημάκη Σκαρμούτσο και Θεόδωρο Χασάνο, αντίστοιχα. Το προεδρείο αποτελούσαν
οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ.κ. Χρήστος Μπαρτσόκας και Ανδρέας Καμπιζιώνης,
καθώς και ο κ. Γιάννης Νεραντζής, δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος, ο
οποίοι με μεγάλη δεξιοτεχνία διηύθυναν τις εργασίες του συνεδρίου.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση ανακοίνωσαν τις εισηγήσεις τους οι: Βιολέττα Μπουτοπούλου – Χασάνου, τ. Γραμματέας της Κοινότητας Άμπλιανης, Χρήστος Μπαρτσόκας,
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυριδούλα Αλεξανδροπούλου, Λυκειάρχης – Συγγραφέας, Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής – Συγγραφέας, Γεώργιος Σαρρής, Συνταξιούχος υπάλληλος του Ο.Τ.Ε., Απόστολος Τασιούλης, χοροδιδάσκαλος, Σταυρούλα Τσακανίκα, Δημοσιογράφος,, Μάνθος
Σταμούλης, εκπαιδευτικός – μεταπτυχιακός φοιτητής στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων
και Γεώργιος Αικατερινίδης, Δρ. Λαογραφίας, τ. Δ/ντής Ερευνών Κέντρου Λαογραφίας
Ακαδημίας Αθηνών. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν σχετικά με τον πολιτισμό και την
παράδοση της περιοχής.
Όπως προαναφέρθηκε, πέραν των ενδιαφερουσών εισηγήσεων το κλείσιμο του Συνεδρίου στην Άμπλιανη, πρόσφερε και πολλές εκπλήξεις. Συγκεκριμένα, ο εισηγητής κ. Γεώργιος Σαρρής, που είχε ως θέμα του «Από τα χειμαδιά στα βουνά των Αμπλιανιτών»,
έφερε ένα μουλάρι φορτωμένο με όλες τις οικοσκευές των κτηνοτρόφων, όπως παλιά.
Συγκίνηση κατέλαβε τους πάντες γιατί η μνήμη και η εικόνα του φορτωμένου ζώου τους
έφερε πίσω σε κείνα τα παλιά δύσκολα χρόνια. Στη συνέχεια ο Απόστολος Τασιούλης,
χοροδιδάσκαλος παρουσίασε ζωντανά τις παραδοσιακές στολές των χωριών του Δήμου
Δομνίστας φορεμένες από λυγερόκορμα νέα κορίτσια της Άμπλιανης και ακολούθως η
δημοσιογράφος Σταυρούλα Τσακανίκα μιλώντας για τα έθιμα του γάμου στο Κρίκελλο
πρόβαλε βίντεο με μια ηλικιωμένη Κρικελλιώτισσα που τραγούδησε τραγούδια του γάμου.
Και εδώ η μνήμη ταξίδεψε στις όμορφες στιγμές της ζωής και πώς τις ζούσαν οι πρόγονοί
μας. Τέλος, ο κ. Γ. Αικατερινίδης, που αναφέρθηκε στο χορό του Στέγκου πρόσφερε στο
ακροατήριο μαγνητοφώνηση του 1966. Οι φωνές ανδρών και γυναικών της Άμπλιανης
γέμισαν το χώρο με το τραγούδι τους νικώντας το χρόνο και ζωντανεύοντας πρόσωπα
αγαπημένα…
Στο τέλος του συνεδρίου απηύθυνε τις δέουσες ευχαριστίες του προς όλους τους συντελεστές του λίαν πετυχημένου αυτού επιστημονικού συνεδρίου ο Δήμαρχος Δομνίστας
κ. Γιάννης Σταμάτης και κυρίως στους εισηγητές αλλά και στο Δ. Σ. της Πανευρυτανικής
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Ένωσης και έκλεισε τις εργασίες του
Συνεδρίου ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστας Παπαδόπουλος με ευχαριστίες και συμπερασματικές σκέψεις, τονίζοντας
ιδιαίτερα τη συμμετοχή πολλών νέων
επιστημόνων – εισηγητών και ότι οι
γνώσεις που ακούστηκαν ήταν και
ποσοτικές και ποιοτικές, ενώ σίγουρα οι προσπάθειες όλων των συντελεστών του συνεδρίου απέβησαν και
«έγκαρποι και καλλίκαρποι».
Με άλλα δελτία τύπου θα γίνουν
αναφορές στις παράλληλες εκδηλώσεις του Συνεδρίου (Φωτογραφική
έκθεση των μνημείων της Ευρυτανίας, βραβεύσεις κ.ά.), καθώς και σε
άλλα παραλειπόμενα….
					
Από τα βουνά στα χειμαδιά

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Α΄.- Γενικά
Στο –κατά κοινή ομολογία– λίαν πετυχημένο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Δομνίστας στις 23, 24 και 25 παρελθόντος Ιουλίου και που είχε ως
στόχο του την ανάδειξη της Ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής του παραπάνω Δήμου,
συμμετείχαν πενήντα πέντε (55) εισηγητές, οι οποίοι με τις εμπεριστατωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην μεγάλη επιτυχία του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο έλαβαν μέρος, αναπτύσσοντας θαυμάσιες εισηγήσεις, και έξι (6) πανεπιστημιακοί καθηγητές, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης,, Ανδρέας Καμπιζιώνης, Κώστας Κονταξής, Χρήστος Μπαρτσόκας, Νίκος Παπανικολάου
και Γεώργιος Τσιτούρης. Οι τρεις τελευταίοι συμβαίνει να είναι και πασίγνωστοι θεράποντες της Υγείας, ενώ τώρα, παράλληλα, υπηρετούν λίαν επιτυχώς και την ιστορική έρευνα.
Άξιο λόγου, επίσης, είναι και το γεγονός της συμμετοχής νέων επιστημόνων, όπως είναι
οι: Γεώργιος Μπακαές (Δάσκαλος), Ελένη Σιαξαμπάνη (αρχαιολόγος), Σταυρούλα
Τσακανίκα (Δημοσιογράφος), Σπυριδούλα Χαραμή (Δικηγόρος), Λίνα Σιορόκου (Δασοπόνος, μεταπτυχιακή σπουδάστρια) κ.ά.
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Εκτός από τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν, ακούστηκαν και αξιόλογες παρεμβάσεις,
ενώ κατατέθηκαν και άλλες σημαντικές εισηγήσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό
έκδοση τόμο ή τόμους των πρακτικών. Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω παρεμβάσεις και
κατατέθηκαν – εκτός προγράμματος – οι εξής εισηγήσεις:
1.- Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Δομνίστα, και μετά
τις εισηγήσεις τις σχετικές με την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση των κατοίκων της
περιοχής, έκαναν εύστοχες παρεμβάσεις οι:
α.- Ροζίτα Σώκου, Δημοσιογράφος
και κριτικός. Η κ. Σώκου κατάγεται από τη
Δομνίστα αλλά την επισκέφθηκε για πρώτη
φορά τον περασμένο Ιούλιο. Η παρέμβασή της εντυπωσίασε, ήταν δε σχετική με
την καταγωγή της, τον Δομνιστιάνο πατέρα
της και την οικογένειά της.
β.- Ζαχαρίας Ι. Σώκος, Δημοσιογράφος της ΕΡΤ (Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού), ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά στους
Η γνωστή δημοσιογράφος και κριτικός κ. Ροζίτα Σώκου
απόδημους Δομνιστιάνους και Σταβλιώτες
στην περιοχή του Κεφαλοβρύσου Αιτωλικού, όπου δημιούργησαν μια αξιόλογη παροικία από την προπολεμική ακόμα περίοδο. Ο
κ. Σώκος παρουσίασε αξιόλογα γραπτά κείμενα από το αρχείο του αείμνηστου πατέρα του
Ιωάννη Σώκου, Δασκάλου αλλά και σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της περιοχής.
γ.- Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Francis Marion των Η.Π.Α.
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ευρυτάνες μετανάστες στην Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Ο
Αγώνας τους, η εκεί πολιτεία τους, η αξιόλογη προσφορά τους στη γενέτειρα Ευρυτανία καθώς και
αυτή στη θετή τους πατρίδα»
2.- Εισηγήσεις εκτός προγράμματος
Κατατέθηκαν εκπρόθεσμα οι εισηγήσεις των παρακάτω, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν,
θα συμπεριληφθούν όμως στα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου.
α) Γρηγοροπούλου Βασιλικής, Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού, με θέμα: «Κωνσταντίνος
Πετροκώστας ή Πετροκωστόπουλος, ένας σημαντικός Δομνιστιάνος Φιλικός και Αγωνιστής του
’21».
β) Πρασιά Κωνσταντίνου, Συνταξιούχου Σχολικού Συμβούλου, με θέμα: «Το Τοπικό
Διαμέρισμα (πρώην Κοινότητα) Ψιανών και τα αρχαία μνημεία της περιοχής».
γ) Τσιάκα – Γιαννοπούλου Καλλίτσας – με θέμα σχετικό με τον πολιτισμό της Δομνίστας
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δ) Παραλίκα Νικολάου, Υποστρατήγου ε.α., με θέμα: «Βαγγέλης Τσουράπας, ο λαϊκός
ήρωας και θρύλος των τσελιγκάτων της Άμπλιανης».
ε) Σταμπουλοπούλου Μαρίας, Φοιτήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Η γυναικεία ενδυμασία της Άμπλιανης Ευρυτανίας».
στ) Σιορόκου Λίνας, Δασοπόνου – Μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών («Βιώσιμη Ανάπτυξη») με θέμα «Τα πλατάνια του Δήμου Δομνίστας».
Κατά την α΄ συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Δομνίστα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιουλίου 2010, ύστερα από σχετική πρόταση του συνδημότη μας κ. Ηλία
Συγγούνη, τιμήθηκε η κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, σύζυγος του κ. Ιωάννη Χαραλαμποπούλου και ως μόνη επιζώσα αδελφή του αείμνηστου Δασκάλου και Αγωνιστή
της Εθνικής μας Αντίστασης Βασίλη Παπανικολάου για την προσφορά της οικογένειας
Παπανικολάου στον ένοπλο αγώνα κατά των κατακτητών.
Ο τοπικός Φιλοπρόοδος Σύλλογος πρόσφερε στους συνέδρους κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου καφέδες, άλλα εδέσματα, γεύμα στη Δομνίστα κ.λπ. Σημειώνεται ιδιαίτερα και
η πολύπλευρη βοήθεια της κ. Βιβής Ευθ. Σιακαβέλλα.
Β΄.- Η Έκθεση Φωτογραφίας των Μνημείων της Ευρυτανίας
Εντυπωσιακή ήταν η έκθεση φωτογραφίας των μνημείων της Ευρυτανίας που παρουσιάστηκαν στον ευρύχωρο διάδρομο και στο χολ του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πάνω από 150 φωτογραφίες 30Χ40 με τα μνημεία του Νομού
μας από την αρχαιότητα και εντεύθεν (φρούρια, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες,
ιστορικά γεφύρια, ο περίφημος «Θησαυρός του Καρπενησίου» της «Συλλογής Σταθάτου»
κ.ά. Οι περισσότερες φωτογραφίες ανήκουν στον γνωστό φωτογράφο και ιστορικό ερευνητή κ. Γεώργιο Τάσο, άλλες στον κ. Παναγιώτη Ντάσιο, ενώ εδόθη - κατόπιν αιτήματος
– σχετική άδεια και για τα υπάρχοντα αρχαιολογικά ευρήματα στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Την ευθύνη του όλου στησίματος της έκθεσης αυτής είχε αναλάβει ο επίτιμος Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος

Οι κ.κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης
και Παναγιώτης Βλάχος στο προεδρείο
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Ζωρογιαννίδης, ο οποίος με όπλα την πολύτιμη πείρα του και τις γνώσεις του, εργάσθηκε
για το σκοπό αυτόν επί τόπου για 4 ολόκληρες ημέρες.
H Οργανωτική Επιτροπή του εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της.
Γ΄- Η συνεδρίαση στους Στάβλους
Η απογευματινή συνεδρίαση του Σαββάτου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε στην υπέροχη πλατεία των Στάβλων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ακούστηκαν εισηγήσεις για την εκπαίδευση στην περιοχή, για πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη
νεότερη ιστορία του τόπου, για οικογένειες που πρόσφεραν για τους αγώνες του Έθνους
μας περισσότερους από τρεις νεκρούς (οικογένειες Ζούκα από Στάβλους και Σύρρου από
Ροσκά), για την υποδειγματική εκκλησιαστική ζωή στους Στάβλους από την προπολεμική
περίοδο μέχρι σήμερα κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής έγινε απονομή τιμητικού διπλώματος από τον
Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο στον 90χρονο σήμερα
Αθανάσιο Μαλισόβα για την «πολύχρονη και πολύμοχθη προσφορά του στην εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή των Στάβλων και της ευρύτερης περιοχής»
Μετά τη λήξη των εργασιών της απογευματινής συνεδριάσεως του Σαββάτου ακολούθησε δείπνος στην πλατεία του χωριού, προσφορά του Συλλόγου Σταβλιωτών «Η ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και στη συνέχεια τρικούβερτο γλέντι…
Δ΄.- Η συνεδρίαση στην Άμπλιανη
Στην Άμπλιανη και στην ιστορική πλατεία του Στέγκου πραγματοποιήθηκε η τελευταία
και πιο εντυπωσιακή συνεδρίαση του τριημέρου. Περιλάμβανε θέματα σχετικά με τον
πολιτισμό, οι εισηγητές των οποίων φρόντισαν να είναι λίαν εποπτικοί. Συγκεκριμένα ο κ.
Γ. Σαρρής εισηγούμενος το θέμα του «Από τα χειμαδιά στα βουνά των Αμπλιανιτών» άρχισε

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής
κ. Κ. Παπαδόπουλος απονέμει
το τιμητικό δίπλωμα στον
κ. Αθαν. Μαλισόβα
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με την παρουσίαση ενός μουλαριού φορτωμένου με όλες τις οικοσκευές και τα σχετικά με
τους μετακινούμενους βλάχους, οδηγούμενου από μια Αμπλιανίτισσα ντυμένη με τοπική
παραδοσιακή φορεσιά… Στη συνέχεια ο χοροδιδάσκαλος κ. Απόστολος Τασιούλης παρουσίασε τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές των χωριών του Δήμου Δομνίστας, φορεμένες από καλλίγραμμες νέες και νέους της Άμπλιανης, η δημοσιογράφος κ. Σταυρούλα
Τσακανίκα στα πλαίσια της εισήγησής της «Η τελετή του γάμου στο Κρίκελλο» παρουσίασε
μαγνητοφωνημένα τραγούδια του γάμου των παλιών χρόνων, ο κ. Μάνθος Σταμούλης
παρουσίασε το έθιμο του χορού του Στέγκου και, τέλος, κινηματογραφικές σκηνές από το
χορό του Στέγκου παρουσιάστηκαν από τον τ. Δ/ντή του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γεώργιο Αικατερινίδη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει επιτόπια σχετική
λαογραφική έρευνα το 1966. Σημειώνεται ότι ο κ. Γ. Αικατερινίδης, ύστερα από πρόταση του κ. Γ. Σαρρή, ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Δομνίστας και μετά από σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το προεδρείο της συνεδρίασης στην Άμπλιανη έχει κέφια, όπως και όλοι οι σύνεδροι

Μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου και το κλείσιμό του με τις σχετικές ευχαριστίες αλλά και τα πολύτιμα συμπεράσματά του από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα, προσφορά
του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ». Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος των Αμπλιανιτών της Αθήνας «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» πρόσφερε τους καφέδες και τα άλλα εδέσματα
κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής. Στο τέλος, όλοι οι σύνεδροι κατενθουσιασμένοι από την τριήμερη πνευματική πανδαισία και το θαυμάσιο πνευματικό δείπνο,
αλλά και την πρωτόγνωρη φιλοξενία, με συγκίνηση αποχαιρετήθηκαν. Πολλοί έδωσαν
ραντεβού για μια νέα συνάντηση, ενώ αρκετοί παρέμειναν στη Δομνίστα για ολιγοήμερες
διακοπές…
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Ο χοροδιδάσκαλος
κ. Απόστολος
Τασιούλης
παρουσιάζει
ζωντανά τις
παραδοσιακές
φορεσιές των
χωριών του Δήμου
Δομνίστας

Ε΄.- Άλλα παραλειπόμενα
α) Ο Σύλλογος Κρικελλιωτών της Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» συμμετείχε στο συνέδριό μας αυτό με πέντε (5) εξαιρετικές εισηγήσεις. Παρά την πρόθεση των μελών του Δ.Σ.
να βοηθήσουν οικονομικά για την κάλυψη ενός γεύματος, τουλάχιστον, δεν κατέστη τούτο
δυνατόν και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε στο Κρίκελλο καμία συνεδρίαση. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα έξοδα των γευμάτων που πληρώθηκαν από τους συλλόγους όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις, ανήλθαν στο ποσό των 3.500,00 Ευρώ, περίπου. Η αδυναμία
κάλυψης των εξόδων του ενός γεύματος από το Σύλλογο Κρικελλιωτών Ευρυτάνων «Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» γνωστοποιήθηκε στους διοργανωτές με το αριθ. 48/209-5-2010 έγγραφο του Δ.Σ. του παραπάνω Συλλόγου.
β) Σε όλους τους εισηγητές εδόθη μαζί με το σχετικό φάκελο του συνεδρίου και τσάντα
που περιλάμβανε βιβλία σχετικά με την περιοχή ( Άμπλιανη, Δομνίστα, Κρίκελλο) καθώς
και ωραιότατες εκδόσεις της Αιτωλικής Α.Ε. Επίσης χορηγήθηκαν και σχετικές βεβαιώσεις
συμμετοχής στο Συνέδριο.
γ) Το απόγευμα της 24ης Ιουλίου και ενώ πήγαινε στην πλατεία του Καρπενησίου ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Βλάχος, ο οποίος προήδρευσε σε πρωινή συνεδρίαση στη Δομνίστα,
σε ατύχημα έσπασε το ισχίο του, υπέστη επέμβαση στην Αθήνα και σύντομα θα είναι και
πάλι στην ενεργό υπηρεσία….
δ) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας υπήρξε συνδιοργανώτρια και του συνεδρίου αυτού, όπως και των προηγούμενων, που διοργανώθηκαν στο Δήμο Αγράφων και στο
Δήμο Απεραντίων (Γρανίτσα). Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εφέτος ενέκρινε το ποσό των
11.000,00 ΕΥΡΩ για το πλουσιότατο πολιτιστικό πρόγραμμα της Πανευρυτανικής Ένωσης
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του τρέχοντος έτους. Τα χρήματα αυτά
θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση
των πρακτικών (ενδεχομένως θα εκδοθούν 2 τόμοι, λόγω του πλήθους
των εισηγήσεων) και την έκδοση,
επίσης, αφιερωματικού τεύχους για
το Δήμο Δομνίστας του περιοδικού
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
ε) Ο Δήμος Δομνίστας με πρώτο το Δήμαρχο κ. Γιάννη Σταμάτη
πρόσφερε ό,τι ήταν δυνατόν για την
επιτυχία του Συνεδρίου. Οι αίθουσες
του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας
άνοιξαν διάπλατα και υποδέχθηκαν
τους πολυπληθείς συνέδρους και όχι
μόνον. Διέθεσε τον τεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνική συσκευή, προβολικά μηχανήματα, οθόνη κ.ά.) και κυρίως τη διάθεση για συνεργασία που
απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.
Ολόκληρος ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε και στους Στάβλους - Άμπλιανη,
ενώ την ευθύνη για τις μικροφωνικές
εγκαταστάσεις και τις προβολές είχε ο
κ. Νίκος Θεοδ. Λιάκος.
Τέλος, όπως τονίστηκε και στην καταληκτήρια ομιλία του Προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής, η επιτυχία
του Συνεδρίου οφείλεται στην αγαστή
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
φορέων (Πανευρυτανικής Ένωσης,
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δήμου
Δομνίστας, των εισηγητών, των τοπικών πολιτιστικών φορέων και όλων
των κατοίκων της περιοχής).

Κοίμηση της Θεοτόκου, Ψιανά

Κάστρο, Ροσκά

Άγιος Γεώργιος, Κοντίβα
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ*
Γενικά:
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Δημαρχείο

2237071116-2237071266

ΚΕΠ

2237071236

Ιατρείο Κρικέλλου

2237071230

Ιατρείο Δομνίστας

2237092209

Φαρμακείο

2237092222

Μουσείο Δομνίστας

2237091228

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΞΕΝΩΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛ

Κρίκελλο

Νίκος & Λένα Μαργαρίτη

2237071093-6972217598

Κρίκελλο

Μαρίνος Ανδρέας

2237070777-6977500332

Κρίκελλο

Ίσαρη Μυρτώ

2237071160-6944653261

Κρίκελλο

Πλούμπης Δημήτριος

2237071295 2237071093

Κρίκελλο

Πλούμπης Ευάγγελος

2237071294

Κρίκελλο

Πανάρας Δημήτριος

2237071050

Κρίκελλο

Χαραλαμπόπουλος Κων.

Κρίκελλο

Πλούμης Κώστας

Δομνίστα

Συρροκώστας Αχιλλέας

Δομνίστα

Φούκα Γιαννούλα

Δομνίστα

Παπαδημητρίου Μαρία Ι.

2237092277

Δομνίστα

Καρτσακλής Ιωάννης

2237092277

Δομνίστα

Τσιάμης Ηλίας

Δομνίστα

Πανάγος Παναγιώτης

Δομνίστα

Ξενώνας "Υλήεσσα"

Και ταβέρνα

2237071000-6972708785
6977890489
2237092035 - 80234
2237092228-92023-80234

2237092023
2237092007-2109931371
6972622282
2237092201

Θέση - Περιγραφή περιοχής: Ο Δήμος Δομνίστας βρίσκεται στο ΝΑ άκρο του Νομού
Ευρυτανίας και αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου της Νότιας Πίνδου. Συνορεύει Β. με το
Δήμο Καρπενησίου, ΒΑ και Α με την Κοινότητα Τυμφρηστού Φθιώτιδας, Α. με το Δήμο
Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από το Δήμο Δομνίστας.
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Σπερχειάδας, Φθιώτιδας, ΝΑ, και Ν., με τους Δήμους Αποδοτίας, και Πλατάνου της ορεινής Ναυπακτίας, ΝΔ με το Δήμο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας και Δ. με τους Δήμους Προυσού και Ποταμιάς Ευρυτανίας.
Καταλαμβάνει συνολική έκταση 215.755 τ.χλμ. (αναλογεί στο 1/25 της έκτασης του
Νομού Ευρυτανίας) και ο πληθυσμός φτάνει τους 2.163 κατ.(2001). Εκτείνεται, κυρίως,
στις όχθες του Κρικελοποτάμου, όπου απορρέουν τα 5 χωριά (τα υπόλοιπα 2, Άμπλιανη
και Μεσοκώμη, απορρέουν στον Εύηνο) και ο χαρακτήρας του εδάφους είναι κατεξοχήν
ορεινός (υψ.: 420 μ. στην κοίτη Κρικελλοποτάμου – 1.820 μ. στη θέση Καλο – ΄Ισιωμα του
όρους Καλλιακούδα). Το μέσο υψ. της περιοχής, σε επίπεδο κέντρου Δημοτικού Διαμερίσματος φτάνει τα 1.030 μ., περίπου. Οι οικισμοί είναι κτισμένοι γενικά σε μικρότερο υψ. σε
σχέση με το μέσο υψ. της περιοχής. Οι Στάβλοι είναι το υψηλότερο Δημοτικό Διαμέρισμα
με 1.230 μ. και η Μεσοκώμη το χαμηλότερο με 830 μ.
Κυρίαρχοι ορεινοί όγκοι είναι η Γραμμένη Οξιά ή Σαράνταινα, η Καλλιακούδα, το Παναιτωλικό και το Δεντρούλι, οι οποίοι καλύπτονται από πυκνά δάση ελάτης και οξιάς. Τα
πυκνά αυτά δάση και τα άφθονα γάργαρα νερά, η πλούσια χλωρίδα (μεγάλη ποικιλία φυτών, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν σπάνια φαρμακευτικά και αρωματικά, τσάι, ρίγανη κ.ά)
και πανίδα (λαγοί, πέρδικες, αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια κ.ά) και τα πανέμορφα
γραφικότατα χωριά του Δήμου συνθέτουν μια μαγευτική εικόνα αρμονίας και ομορφιάς,
έναν ειδυλλιακό τόπο, που αποτελεί μια όαση γαλήνης και ξεγνοιασιάς, έναν τόπο άμεσης
επαφής με τη φύση, που, σίγουρα, προδιαθέτει για σωματική αναζωογόνηση και ψυχική
ηρεμία. Σημειώνεται ότι μεγάλο τμήμα του εδάφους παρουσιάζει επικλινείς ή απόκρημνες
κλίσεις (15%). Ομαλότητα παρουσιάζουν οι περιοχές Κρικέλλου, Δομνίστας, Στάβλων και
Άμπλιανης.
Το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Δομνίστας διασχίζεται και σημαδεύεται από τον Κρικελλοπόταμο, που η απαράμιλλη φυσική ομορφιά του γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά.
Σχηματίζει γραφικότατη βαθιά και χαραδρώδη κοιλάδα και, καθώς σέρνεται με δυτική κατεύθυνση, περνάει από τα φαράγγια Λινού Νερού, Κάκαβου και, κυρίως, του πασίγνωστου
πλέον «Πανταβρέχει».
Το φαράγγι του «Πανταβρέχει», ασυνήθιστης άγριας ομορφιάς, αρχίζει από τη γέφυρα
της Στουρνάρας – Ροσκάς, έχει μήκος 800 μ. και περιέχεται ανάμεσα στην Καλλιακούδα
και στο Παναιτωλικό. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι σε 80 – 100 μ., περίπου,
πάντα βρέχει, χειμώνα – καλοκαίρι από πηγή που βρίσκεται πάνω του, ρίχνοντας μάλιστα
την ίδια ποσότητα βροχής.
Το βασικό πέτρωμα της περιοχής είναι ο φλύσχης, που αποτελείται από ψαμμίτες με
εναλλαγή αργιλικών σχιστόλιθων. To κλίμα είναι μεσογειακό ορεινού τύπου με δύο σαφώς
διακρινόμενες περιόδους, την υγρή και την ψυχρή χειμερινή και την ξηρή θερινή περίοδο..
Το μέσο ετήσιο ύψος της βροχής ανέρχεται σε 1.450 χλστ. και ο μέσος ετήσιος αριθμός
ημερών είναι 70, περίπου, ημέρες. Ο μήνας με το μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι ο Δεκέμβριος, ενώ οι ξηρότεροι μήνες είναι οι Ιούλιος και Αύγουστος.
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Συγκρότηση του Δήμου: Ο Δήμος, συγκροτείται από τα χωριά του τ. Δήμου Ευρτάνων
(εκτός της Ανιάδας και του Συγκρέλλου, που υπάγονται στο Δ.Ποταμιάς), δηλαδή τις πρώην
Κοινότητες Άμπλιανης (Σταυροπηγίου), Δομνίστας (περιλαμβάνει και τους συνοικισμούς
Σκοπιά, που άλλοτε αποτελούσε αυτοτελή κοινότητα, Μπερζανή και Μαρίνο), Κρικέλλου,
Μεσοκώμης (και ο συνοικισμός, Ρυάκι ή Καρυά), Ροσκάς (και οι συνοικισμοί Δολιανά και
Κοντός), Στάβλων και Ψιανών (και οι συνοικισμοί Άγιος Χαράλαμπος ή Βοϊδοκοιμηθιά,
Κοματέικα, Τσιπιτέικα, Καστανούλα και Βύθισμα). Έδρα του Δήμου είναι το Κρίκελλο.
Υπηρεσίες που ανήκουν και λειτουργούν στο Δήμο μας, από την πρώτη σχεδόν, τετραετία της λειτουργίας του (1998-2002) είναι το ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη), η
«Βοήθεια στο Σπίτι», Γραφεία πρόσβασης του Πολίτη στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη Δομνίστα και στο
Κρίκελλο, οι Οικονομικές Υπηρεσίες κ.ά. Πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν
δύο περιφερειακά αγροτικά ιατρεία (Κρίκελλο, Δομνίστα) και Γραφείο ΕΛΤΑ.
Απασχόληση των κατοίκων: Οι βοσκότοποι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, γιατί καλύπτουν το 46% της συνολικής έκτασης. Τα δάση είναι η δεύτερη σε έκταση
κατηγορία χρήσεως γης με ποσοστό κάλυψης 42%. Από την υπόλοιπη έκταση το 3% είναι
οι οικισμοί, το 0,46% καλύπτεται από νερά και το υπόλοιπο 7%, περίπου, είναι εκτάσεις
άλλης μορφής.
Η απασχόληση των κατοίκων της περιοχής καθορίζεται από κλειστή οικονομία οικογενειακής και χωρικής αυτάρκειας στο μεγαλύτερο ποσοστό. Μικρή έκταση γεωργικής γης,
σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία, δίνουν τα εφόδια στους κατοίκους για την αντιμετώπιση της σκληρής βιοπάλης. Σήμερα καλλιεργούνται σε μικρές πλέον εκτάσεις αραβόσιτος
(καλαμπόκι), φασόλια, πατάτες και τριφύλλι. Η δενδροκαλλιέργεια παρουσιάζει αύξηση σε
δένδρα καστανιάς και καρυδιάς. Η περιοχή είναι κτηνοτροφική με ονομαστό το τυρί, το
βούτυρο και το κατίκι. Ο δευτερογενής τομέας της μεταποίησης αφορά μικρής κλίμακας
μονάδες επεξεργασίας ξύλου, μορφής καθαρά οικογενειακού χαρακτήρα. Η ύπαρξη ενός
εργοστασίου επεξεργασίας και παραγωγής πριστής ξυλείας καθώς και η παραγωγή καυσόξυλων συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία.
Λόγω της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και αρκετών δυνατοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα τελευταία χρόνια η περιοχή γίνεται πόλος έλξης αρκετών επισκεπτών
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου στον τουρισμό, που ανήκει στον τριτογενή
τομέα της παραγωγής, στρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού.
Ιστορικά στοιχεία: Η ονομασία του Δήμου Δομνίστας οφείλεται στην ιστορικότητα του
ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική έκθεση του Ν.
2539/97 «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
Η περιοχή, σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, κατοικείτο από τους προϊστορικούς
ακόμα χρόνους. Συγκεκριμένα στους Στάβλους βρέθηκε αρχαίο κράνος ιλλυρικού τύπου 8ου
– ου
7 π.Χ. αι., στο δρόμο Κρικέλλου – Δομνίστας (έξω από το Κρίκελλο) αποκαλύφθηκε κιβωτιόσχημος τάφος 8ου-7ου π.Χ. αι., στην περιοχή «Ζαγορά» Ψιανών βρέθηκαν ποικίλα αντικείμενα οικιακής χρήσεως (πιθάρια, πήλινα λυχναράκια κ.ά.), ενώ στην τοποθεσία «Κτίσμα» του
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ίδιου διαμερίσματος υπάρχει τείχος (πιθανόν να ανήκε στη Ζαγορά) με πελώριες και ανώμαλες, κατά το πλείστον, πέτρες, που προϋποθέτουν την ύπαρξη αρχαίου ισχυρού φρουρίου,
ανεξερεύνητου. Το 2007 στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Άμπλιανης αποκαλύφθηκε τάφος
του 3ου π.Χ. αι. Το σημαντικότερο, όμως, αρχαιολογικό σημείο είναι η περιοχή Φαντίνου,
μεταξύ Δομνίστας και Στάβλων, όπου υπάρχουν ίχνη από τείχη, οικοδομήματα, θραύσματα
αγγείων κ.ά., ενώ στο χώρο βρέθηκαν και νομίσματα της Αλεξανδρινής εποχής.
Κατά τον 3ο-2ο π.Χ. αι., εποχή της Αιτωλικής Συμπολιτείας, η περιοχή υπέστη την εισβολή των αγρίων Γαλατών, υπό τον Βρέννο. Στη θέση Κοκκάλια (κοντά στο δρόμο Ράχης
Τυμφρηστού – Κρικέλλου) οι Ευρυτάνες αντιστάθηκαν σθεναρά στους Γαλάτες το 279 π.Χ.,
τους οποίους και κατενίκησαν. Στο χώρο αυτόν βρέθηκαν σπασμένα αρχαία όπλα και ακόμη είναι κατάσπαρτος από τριμμένα κόκκαλα (εξού και Κοκκάλια).
Την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας και των Βυζαντινών (2ος π.Χ. – 15ος μ.Χ. αι.) η
περιοχή ακολούθησε τις τύχες της Ρωμαϊκής- Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά το 1380
θα πρέπει να περιήλθε στον έλεγχο των Τούρκων, που την οργάνωσαν διοικητικά στο σαντζάκι των Τρικάλων. Σε φορολογικό κατάλογο του 1454 αναφέρονται τα χωριά Μικρό
και Μεγάλο Κρίκελο, Δομνίστα, Άμπλιανη, Ψιανά, Δολιανά (Στουρνάρα), Σέλος, Σέλιτσα
(Καστανούλα) και Τέρνος (Μεσοκώμη).
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή υπαγόταν στο ναχιγέ (δήμο), που έφερε
το όνομα «Βλαχοχώρια» (λόγω της ενασχόλησης των κατοίκων με την κτηνοτροφία) και
υπαγόταν διοικητικά στον καζά (επαρχία) Καρπενησίου και στο σαντζάκι (ευρεία διοικητική
περιφέρεια) Τρικάλων, αρχικά, και, ύστερα, μέχρι την απελευθέρωση, στο σαντζάκι της
Ναυπάκτου.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή φιλοξένησε σπουδαίους κλέφτες και
αρματολούς, λόγω της δύσκολης πρόσβασης. Λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821
ελεγχόταν από τους οπλαρχηγούς της οικογένειας Γιολδάση, με έδρα τη Δομνίστα. Αυτοί, μαζί με άλλους επαναστάτες, ήταν οι πρώτοι που εξεγέρθηκαν κατά των Τούρκων την
άνοιξη του 1821. Τον Μάιο του 1821 οι κάτοικοι της περιοχής, υπό τους Γιολδασαίους,
εξόντωσαν στην περιοχή «Σκάλα», μεταξύ Τέρνου (Μεσοκώμης) – Σκοπιάς την τουρκαλβανική φρουρά του Αγρινίου, υπό τον Νούρκα Σέρβανη και λίγο αργότερα πολιόρκησαν
και απελευθέρωσαν το Καρπενήσι. Εκατοντάδες πολεμιστές της περιοχής, κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης, έλαβαν μέρος, κυρίως, υπό τους Γιολδασαίους, τον Καραϊσκάκη κ.ά.
Ο Γ. Καραϊσκάκης μάλιστα πέρασε από την περιοχή αρκετές φορές, ενώ το 1824, όταν
ο Μαυροκορδάτος προσπαθούσε να τον εξοντώσει, βρήκε καταφύγιο στη Δομνίστα. Τον
Αύγουστο του 1823 στη θέση «Λακκώματα» της Καλιακούδας και στα όρια των Δήμων Ποταμιάς και Δομνίστας έγινε η ατυχής για τους Έλληνες μάχη της Καλιακούδας. Στην περιοχή
στήθηκε μνημείο, καθώς και μικρός Ναός, αφιερωμένος στην «Παναγία της Καλιακούδας».
Στο χώρο αυτόν κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή μετά τις 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, με πρωτοβουλία και συνεργασία του Συλλόγου «Καλιακούδα» και
των Δήμων Δομνίστας και Ποταμιάς.
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Μετά την απελευθέρωση η περιοχή με τα σημερινά όριά της, περίπου, οργανώθηκε στο
Δήμο Καλλιδρόμης, που αργότερα μετονομάστηκε σε Δήμο Ευρυτάνων, με έδρα το Κρίκελλο. Κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, επίσης, οι κάτοικοι της περιοχής ενεργοποιήθηκαν
τα μέγιστα για τη διαμόρφωση της κρατικής μηχανής και προσπάθησαν να οργανώσουν τη
ζωή τους σε νέες πλέον βάσεις.
Σημαντική υπήρξε η προσφορά των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Δομνίστας και
στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία
(1920-1922)
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-45) η περιοχή υπήρξε το ορμητήριο της Εθνικής
Αντίστασης. Συγκεκριμένα, στις 7-6-1942 στη Δομνίστα συντελέστηκε το κορυφαίο ιστορικό
γεγονός της έναρξης του ένοπλου αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης από τον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη, ενώ στην Κουφόβρυση Κρικέλλου έγινε στις 29-10-1942
η πρώτη νικηφόρα μάχη ανάμεσα σε ανταρτική ομάδα, υπό τον ίδιο πρωτοκαπετάνιο και
ιταλική φάλαγγα. Ακολούθησαν αντίποινα των κατακτητών σε βάρος των κατοίκων της περιοχής, ενώ αργότερα το Κρίκελλο υπέστη σοβαρές καταστροφές από εμπρησμούς κατοικιών.
Οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελείται από το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο: Καρπενήσι – Ράχη Τυμφρηστού – Κρίκελλο – Δομνίστα - Ψηλός Σταυρός (Αράχωβα
Ναυπακτίας – Πλάτανος – Ναύπακτος), μήκους 30 χλμ., που είναι ασφαλτοστρωμένο. Το
δευτερεύον: Δομνίστα - Σκοπιά – Άγιος Χαράλαμπος – Καστανούλα – Ροσκά – Πρόδρομος,
- Προυσός είναι χωμάτινο με το τμήμα Ροσκά – Πρόδρομος , μήκους 4.500 μ. να είναι υπό
κατασκευή.
Άλλοι οδικοί άξονες: Δομνίστα – Στάβλοι – Άμπλιανη (ασφαλτοστρωμένος), Δομνίστα
- Μεσοκώμη – Άνινος – Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, (χωμάτινος), Άγιοι Θεόδωροι Κρικέλλου – Βύθισμα – Ψιανά (χωμάτινος), Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (χωμάτινος), Ψιανά – Μεγάλο Χωριό (χωμάτινος), Ροσκά – Κρικελλοπόταμος – Δολιανά – Καλλιακούδα – Μεγάλο
Χωριό (χωμάτινος), Άγιοι Θεόδωροι – Συγκρέλλο – Ανιάδα (ασφαλτοστρωμένος)
Το χωμάτινο οδικό δίκτυο, παρά τις συνεχείς συντηρήσεις εκ μέρους του Δήμου, λόγω
των κακών καιρικών συνθηκών, αφενός, που επικρατούν, κυρίως, κατά το χειμώνα, (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις) και της έλλειψης τεχνικών έργων, αφετέρου, δεν βρίσκεται
πάντα σε καλή κατάσταση.

ΚΡΙΚΕΛΛΟ

Άγιος Νικόλαος

Έδρα του Δήμου Δομνίστας. Είναι το πρώτο
χωριό – κεφαλοχώρι του Δήμου, που συναντάμε,
ύστερα από μια θαυμάσια, γοητευτική και πανέμορφη διαδρομή, ανάμεσα σε πανύψηλα έλατα, απόστασης 18 χλμ. από τη Ράχη Τυμφρηστού. Αριστερά μας απλώνεται η Γραμμένη Οξιά ή Σαράνταινα
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και δεξιά μας η επιβλητική Καλιακούδα, πίσω μας δε το περήφανο Βελούχι. Στο 6ο χλμ. της
διαδρομής συναντάμε παράκαμψη (χωματόδρομος σε καλή κατάσταση), που οδηγεί στην
ιστορική τοποθεσία Κοκκάλια, όπου υπάρχει μνημείο της ιστορικής μάχης Αιτωλών και
Ευρυτάνων κατά των Γαλατών το 279 π.Χ.
Βρίσκεται σε υψ. 1.120 μ., έχει πληθυσμό 513 κατ. (2001) και 285 σπίτια, 1135 κάτοικοι ήταν το 1940 και στην πρώτη εθνική απογραφή του 1836 ήταν 880. Έχει έκταση
51.200 στρέμματα, από τα οποία τα 31.260 καλύπτονται από δάση, τα 10.330 είναι καλλιεργήσιμα και τα 10.330 στρέμματα βοσκότοποι. Κατά τα τέλη του 19ου αι. η κύρια ασχολία
των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία και η γεωργία, με πρώτη την παραγωγή σίκαλης (βρίζας)
στις άδενδρες ράχες των βουνών – «θείο δώρο» για τις επερχόμενες γενεές της Κατοχής
και του Εμφυλίου.
Στην είσοδο, σχεδόν, του χωριού συναντάμε τα «σωληνάρια», επτά (7) βρύσες, που
τρέχουν αδιάκοπα τα κρυστάλλινα νερά τους.
Ιστορικά στοιχεία: Η περιοχή φαίνεται να κατοικείται από την προϊστορική ακόμα εποχή
(Γεωμετρικούς χρόνους). Στην έξοδο του χωριού και στο δρόμο προς Δομνίστα, το 1988
βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος του 8ου – 7ου π.Χ. αι.. Στη θέση Κοκκάλια, όπως προαναφέρθηκε, το 279 π.Χ. οι Αιτωλοί – Ευρυτάνες αντιστάθηκαν στην εισβολή των Γαλατών, υπό
τον Βρένο, τους οποίους και κατενίκησαν. Στο χώρο αυτόν βρέθηκαν σπασμένα αρχαία
όπλα, ενώ και σήμερα είναι κατάσπαρτος από κόκκαλα (εξού και Κοκκάλια).
Σε επίσημα έγγραφα αναφέρεται σε φορολογικό κατάλογο του 1454 (ως Μικρό και
Μεγάλο Κρίκελλο και ο συνοικισμός «Αγκάθι»). Περιβάλλεται από 7 συνοικισμούς, η συνένωση των οποίων αποτέλεσε το χωριό με τη σημερινή του μορφή (Κρίκελλο = κρικέλλα).
Κατά την επαναστατική περίοδο του 1821 δεκάδες Κρικελλιώτες ακολούθησαν τους
Μάρκο Μπότσαρη, Γ. Καραϊσκάκη και τους Γιολδασαίους. Επίσημα αναφέρονται 74
μαχητές, ενώ ανεξακρίβωτος είναι ο αριθμός άλλων σε όμορους νομούς. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 4 Κρικελλιώτες ακολούθησαν τον Παύλο Μελά και τους άλλους Μακεδονομάχους (1912-13,), ενώ πλειάδα αξιωματικών και οπλιτών έλαβαν μέρος και στους
μετέπειτα εθνικούς μας αγώνες. Κατά την περίοδο της Κατοχής το Κρίκελλο πυρπολήθηκε
δυο φορές από τους Ιταλούς (40 σπίτια) και τους Γερμανούς (240 σπίτια).
Πολλοί κάτοικοι του Κρικέλλου, μετά τον Πόλεμο του 1940 εγκαταστάθηκαν μόνιμα,
κυρίως, σε περιοχές της Φθιώτιδας (Νέο Κρίκελλο, Δαμάστα) και της Αιτωλοακαρνανίας
(Γαλατάς και Ευηνοχώρι Μεσολογγίου), καθώς και στην Αθήνα, όπου και ευδοκίμησαν. Αρκετοί Κρικελλιώτες διακρίθηκαν σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες μας. Εξέχουσα στρατιωτική
προσωπικότητα και με πανελλήνια εμβέλεια, κρικελλιώτικης καταγωγής, είναι ο αείμνηστος
στρατηγός Παυσανίας Κατσώτας.
Αξιοθέατα: Στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι αμυντικού τύπου. Κέντρο του η μεγάλη πλατεία με 6 τεράστια πλατάνια (το παλαιότερο φυτεμένο
το 1746), από την οποία ξεκινούν ακτινωτά οι κοινοτικοί δρόμοι. Εκτός του επιβλητικού Ι.
Ν. Αγίου Νικολάου και του Δημοτικού Σχολείου (χτίστηκε στις αρχές του 20ου αι. από το
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κληροδότημα Συγγρού) μπορεί κανείς να επισκεφθεί την Καλλιθέα με τις πανύψηλες λεύκες
και την υπέροχη θέα, το δάσος της Αρέντας, το Σταυροπήδι, την Κουφόβραση, την Παθούλα
(όπου η βρύση «Ματαψημένη»),τα Κανάβια, την Σπηλιά, καθώς και την Παναγιά με το ομώνυμο
εκκλησάκι, την αινιγμνατική ακρόπολη, την Τρύπα και το μικρό φαράγγι με το «Αθάνατο νερό».
Εκδόσεις για το χωριό:
- Χρ. Ζάρρας, «Το Κρίκελλο Ευρυτανίας», (1960, 2005)
- Ασημάκης Κ. Γκιούσας, «Άρης Βελουχιώτης και το Ματωμένο Κρίκελλο», 1972
- Σπυρ. Δ. Χουλιαράς, «Αναμνήσεις από το Κρίκελλο της Ευρυτανίας», Αθήνα 2001
- Θανάσης Ν. Τραχήλης, «Το Ξεκίνημα της Αντίστασης και το Κρίκελλο Ευρυτανίας»,
(β΄έκδ. 2004)
-Αλέξανδρος Χουλιαράς, «Το Κρίκελλο Ευρυτανίας», 2008
- Κων/νος Ν. Συγγούνης, «Κρίκελλο Ευρυτανίας» (περιοδικό), 1986
Ο Σύλλογος Κρικελλιωτών « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» εκδίδει κάθε τρίμηνο την εφημερίδα
«ΚΡΙΚΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».	
Τοπικές εκδηλώσεις: 6 Δεκεμβρίου, Γιορτή πολιούχου και προστάτη του χωριού Αγίου Νικολάου.
Εκδηλώσεις τιμής στην περιοχή Κοκκάλια για τη νικηφόρα μάχη κατά των Γαλατών (279
π.Χ.) με σπουδαιότερη τον Ευρυτάνειο Δρόμο (20 χλμ. Κοκκάλια – Κρίκελλο).
23 Αυγούστου, Λαϊκό – Θρησκευτικό πανηγύρι στην «Παναγίτσα».
Υπάρχει τουριστική υποδομή με κέντρο εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, εστιατόρια και παραδοσιακά καφενεία-παντοπωλεία-φούρνος.

ΑΜΠΛΙΑΝΗ (Σταυροπήγι)
Βρίσκεται στα όρια του Νομού με την επαρχία
Ναυπακτίας) και με το ν. Φθιώτιδας (Α.) και σε
υψ. 1.220 μ. Έχει έκταση 39.600 στρέμματα από
τα οποία τα 21.000 είναι βοσκοτόπι – αλπικά τοπία, τα 15.410 δάση (κυρίως ελάτης), και τα υπόλοιπα καλλιεργήσιμες και μη εκτάσεις. Απέχει από
Αγία Παρασκευή
τη Δομνίστα 15 χλμ. (δρόμος ασφαλτοστρωμένος,
μέσω Στάβλων), ενώ συνδέεται οδικά και με τη Φθιώτιδα (Γαρδίκι Ομιλαίων) και την ορεινή Ναυπακτία (δρόμοι χωμάτινοι). Κάτοικοι: 255 (2001).
Η ονομασία της οφείλεται στους πολλούς αμπλάδες (μικρές πηγές) που υπάρχουν τόσο
εντός του χωριού όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του. Σπουδαιότερες φυσικές πηγές:
Δέση, Καρέτσου, Μισακιά, Κάναλος, ο ονομαστός Καταρράκτης κ.ά.
Μέχρι το 1910 η Άμπλιανη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Νομού Ευρυτανίας,
αφού αριθμούσε 1.500 άτομα (450 οικογένειες), υπαγόμενες μάλιστα σε δυο (2) ενορίες,
της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου. Το τοπωνύμιο Σταυροπήγι δηλώνει την
ύπαρξη στην περιοχή σταυροπηγιακού μοναστηριού.
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Λόγω των κτηνοτροφικών, κυρίως, απασχολήσεων δημιούργησαν νέους μόνιμους οικισμούς στους τόπους όπου παραχείμαζαν. Έτσι δημιουργήθηκε η Νέα Άμπλιανη Λαμίας και η
Αγρηλιά Μεσολογγγίου, που κατοικούνται, κυρίως, από Αμπλιανίτες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δέχεται πλήθος ντόπιων παραθεριστών, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει ωραιότατα
σπίτια και απολαμβάνουν τα φυσικά αγαθά της πατρώας γης. Κατά τους χειμερινούς μήνες στο
χωριό παραμένουν ελάχιστοι κάτοικοι. Μέσα από την Άμπλιανη διέρχεται και το μονοπάτι Ε4.
Ιστορικά στοιχεία: Στην περιοχή της Άμπλιανης το 2007 αποκαλύφθηκε τάφος του
3ου π.Χ. αι., στον οποίον υπήρχαν λυχνάρι και χαλκάς. Αυτό δηλώνει την ύπαρξη αρχαίου
νεκροταφείου, επομένως και οικισμού. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 και
συγκεκριμένα το 1824 στην Άμπλιανη πραγματοποιήθηκε συνέλευση υπό τον Καραϊσκάκη,
στην οποία συμμετείχαν και οι οπλαρχηγοί Τζαβέλας, Βαλτινός, Κοντογιάννης, Φωτομάρας, Σιαφάκας, Σιαδήμας, Γιολδασαίοι κ.ά. Τα ονόματά τους καταγράφονται σε
μαρμάρινη πλάκα, τοποθετημένη στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Μέσα στον οικισμό υπάρχουν οι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής (πολιούχος) και του
Αγίου Νικολάου και εκτός η Αγία Σωτήρα (κοιμητήριο, στην είσοδο του χωριού), ο Άγιος
Ιωάννης, ο Προφήτης Ηλίας και στη θέση Αμπέλια ο Άγιος Αθανάσιος. Στην Αγία Παρασκευή υπάρχει ωραιότατο ξυλόγλυπτο τέμπλο με έγγλυφη επιγραφή 1801, καθώς και εικόνες άγνωστου ζωγράφου με χρονολογία 1806. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ρυθμού βασιλικής
(μονόκογχος) με 5 κίονες εσωτερικούς κοντά στην κάθε πλευρά (συνολικά 10), από τους
οποίους 4 τετραγωνικοί και 6 κυλινδρικοί. Η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Νικόλαος έχουν
χαρακτηριστεί ως διατηρητέα μνημεία.
Η Άμπλιανη ήταν ονομαστή για τα κτηνοτροφικά προϊόντα της, αφού διέθετε προπολεμικά 60.000 πρόβατα και 10.000 φορτηγά κτήνη. Κατά την προ του 1910 περίοδο η
παραγωγή υπερέβαινε τις 50.000 οκάδες μαλλιών ετησίως και τις 45.000 οκάδες τυριού
κατά το θερινό δίμηνο. Ιδιαίτερα γνωστά ήταν τα υφαντά κλινοσκεπάσματα (βελέντζες, μαντανίες κ.ά.), καθώς και η ιδιόρρυθμη ενδυμασία των γυναικών της, την οποία περιγράφει
υπέροχα ο Δ. Λουκόπουλος. Τη μορφή της Αμπλιανίτισσας μας τη δίνει θαυμάσια ο Κωστής Παλαμάς στο 34 οκτάστιχό του από τις «Εκατό Φωνές», εμπνευσμένος από συνάντησή
του στην Κατοχή Μεσολογγίου με Αμπλιανίτισσες το 1875:
«…Και με την σμαλτομάγουλη
της Άμπλιανης παιδούλα
Η βλάχα η αντρογύναικα,
του λόγγου η πελεκήτρα
φεύγοντας προς τα κρύα νερά
προς τα ψηλά Βελούχια…»
Η Άμπλιανη υμνήθηκε ιδιαίτερα και από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο οποίος υπηρέτησε
εκεί ως ιατρός (1895). Τέλος, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του απελευθερωτή της Κορυτσάς
( 1940) στρατηγού Δημητρίου Θεοδωράκη, ο οποίος διατέλεσε και κοινοτάρχης της επί
σειράν ετών.
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Η Άμπλιανη είναι φημισμένη για τα αρωματικά φυτά της τσάι, ρίγανη, αλόη, σαλέπι,
καθώς και το γνήσιο μέλι ελάτης. Στο χωριό λειτουργεί ιδιόκτητος ξενώνας και κατά τους
θερινούς, κυρίως, μήνες λειτουργούν, επίσης, 4 ταβέρνες.
Τοπικές εκδηλώσεις
- 26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής): Θρησκευτικό – Λαϊκό πανηγύρι στην τοποθεσία
«Στέγκος», κάτω από τα δύο υπεραιωνόβια πλατάνια (1646), όπου χορεύεται και ο ομώνυμος Αμπλιανίτικος χορός. Κατά τις βραδινές ώρες συνεχίζεται το γλέντι στην πανέμορφη
πλατεία του χωριού.
Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί το πετρόκτιστο λαογραφικό μουσείο για να θαυμάσει την ιδιόρρυθμη αμπλιανίτικη γυναικεία ενδυμασία καθώς και πολλά άλλα παραδοσιακά
αντικείμενα.
Εκδόσεις για το χωριό:
Δήμος Αμπλιανίτης, «Η Άμπλιανη του 1821»
Τούλα Στεφανίδου – Μαλακάτα, « Άμπλιανη Ευρυτανίας»
Γεώργιος Ν. Κουτσοκλέλης, «Η Μάχη της Άμπλιανης»
Σπυριδούλα Αλεξανδροπούλου, «Η Άμπλιανη του Μεσοπολέμου», 2008
Γεώργιος Σαρρής, «Τα Μυλολίθια», Πάτρα 2009
Ο Σύλλογος Αμπλιανιτών «Η Αγία Παρασκευή» εκδίδει ανά τρίμηνο την Εφημερίδα
«Αμπλιανίτικα Νέα».

ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Βρίσκεται στο ΝΑ άκρο του Νομού, στα σύνορα
με την επαρχία Ναυπακτίας και σε υψ. 1.000 μ.
Απέχει 26 χλμ. από τις Ράχες Τυμφρηστού, 92 χλμ.
από τη Λαμία,, 302 χλμ. από την Αθήνα και 85 χλμ.
από τη Ναύπακτο. Έχει πληθυσμό 584 κατ. (2001)
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
από τους 695 του Δ.Δ. και 264 σπίτια, 1.295 κάτοικοι ήταν το 1940 περιλαμβάνει δε και τους οικισμούς Μαρίνου και Σκοπιάς.
Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 18.850 στρέμματα από τα οποία τα 6.620 είναι βοσκότοποι, τα 8.460 καλύπτονται από δάση ελάτης και τα υπόλοιπα 3.570 στρ. είναι καλλιεργήσιμα.
Αποτελεί το εμπορικό και το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Διαθέτει Πνευματικό Κέντρο, το οποίο στεγάζεται στις αίθουσες του πρώην Γυμνασίου και το οποίο περιλαμβάνει
Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Παλαιάς Φωτογραφίας, Βιβλιοθήκη και αίθουσα
διαλέξεων. Διαθέτει, επίσης, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και παιδική χαρά,ενώ λειτουργούν Αγροτικό Ιατρείο, Φαρμακείο, Ο.Τ.Ε., καθώς και καταστήματα, που διαθέτουν τα
πάντα. Η μεγάλη και πανέμορφη πλατεία της περιβάλλεται από μεγάλα εμπορικά καταστήματα,
ταβέρνες κ.ά., ενώ ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος πλάτανός της φυτεύτηκε το 1881.
Άλλα αξιοθέατα: Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, με το
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θαυμάσιο χειροποίητο ξυλόγλυπτο τέμπλο του, ο Προφήτης Ηλίας (το «πράσινο μπαλκόνι»
του χωριού), το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στον οικισμό Μαρίνου, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Φαντίνου, το Κρι, η βρύση «Σούφαγα», ο Σταυρός και ο Άγιος Κωνσταντίνος,
η λίμνη «Ζηρέλια» και τα εξωκκλήσια: Άγιος Νικόλαος (παλαιά ενορία,εντός οικισμού), Παναγία Προυσιώτισσα (Φαντίνο), Κοίμηση Θεοτόκου (Κοιμητήριο), Άγιος Γεώργιος, Αγία
Κυριακή, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγία Τριάδα, Αγία Παρασκευή (Μαρίνου), Προφήτης Ηλίας
και ο ανακαινισμένος υδρόμυλος στην περιοχή Φαντίνου.
Ιστορικά στοιχεία: Το όνομα του χωριού προέρχεται από τη λατινική λέξη DOMINUS =
κύριος ή DOMINA ή ΔΟΜΝΑ = αρχόντισσα, κυρία. Η αρχαιότερη μαρτυρία ύπαρξης του
οικισμού είναι ο φορολογικός κατάλογος των Τούρκων το 1454. Το σημαντικότερο αρχαιολογικό σημείο είναι η περιοχή Φαντίνου, όπου υπάρχουν ίχνη από τείχη, οικοδομήματα,
θραύσματα αγγείων κ.ά.
Κατά την Επανάσταση του 1821 η Δομνίστα έπαιξε μεγάλο και σημαντικό ρόλο, που
συνδέεται με την εδώ παρουσία της πανίσχυρης αρματολικής οικογένειας των Γιολδασαίων. Εδώ, στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, βρήκε καταφύγιο ο “Σταυραϊτός της
Ρούμελης” ο Γ. Καραϊσκάκης, κυνηγημένος από Τούρκους και Έλληνες (1823). Σημαντική
είναι η παρουσία των Δομνιστιάνων και στους μετέπειτα αγώνες του Έθνους μας, όμως
σταθμό στη νεότερη ιστορία αποτελεί η 7 Ιουνίου 1942, οπότε κηρύχθηκε στην πλατεία του
χωριού, επίσημα, ο Ένοπλος Αγώνας της Εθνικής μας Αντίστασης από τον ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ. Δίκαια η Δομνίστα χαρακτηρίστηκε ως η «Νέα Αγία Λαύρα» του 1941 – 44.
Η Δομνίστα, επίσης, είναι η γενέτειρα και το ορμητήριο της αρματωλικής οικογένειας
των Γιολδασαίων, μέλη της οποίας αργότερα διέπρεψαν ως πολιτικοί και στρατιωτικοί,
ενώ εξέχουσες προσωπικότητες αναδείχθηκαν και μέλη της οικογένειας Φαρμάκη ή Φαρμακίδη. Ιδιαίτερη υπήρξε η προσφορά στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή των Αδελφών Παπακωνσταντίνου, ήτοι του Αθανασίου (Προέδρου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων),
Ιωάννη (ιδρυτή και πρώτου προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών) και Χαραλάμπους, Προέδρου της Κοινότητας Δομνίστας επί ολόκληρες δεκαετίες, επί προεδρίας
του οποίου έγιναν αξιόλογα έργα, όπως γήπεδα (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις),
σχολεία (γυμνάσιο, δημοτικό), κοινοτικός τουριστικός ξενώνας, υδραγωγείο κ.ά.
Οι λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας μπορούν να περπατήσουν τόσο στα διεθνή
όσο και στα τοπικά παλιά μονοπάτια της κλεφτουριάς και των καπεταναίων, που οδηγούν σε
μοναδικές τοποθεσίες μέσα από πυκνά δάση, κυρίως, ελάτης. Αξίζει η πεζοπορία σε τμήμα
του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, το οποίο αρχίζει από τα Πυρηναία και καταλήγει στην Πελοπόννησο, περνώντας και από την επαρχιακή οδό Δομνίστας – Ψηλού Σταυρού.
Για τους πεζοπόρους θαυμάσιες είναι οι διαδρομές από την πλατεία του χωριού προς:
α) Σιδερέικα – Αϊ _ Γιώργη (3 χλμ.), β) Κρι – Νεροπλάτανο – Κριθάρια – Σκλήθρο – Νησί
– Κρύα Βρύση ( 6χλμ.), γ) Λόφο Προφήτη Ηλία (500 μ.), δ) Καρτσακλέικα, Παπαδόβρυση
– Παπαραχούλα – Σταματόβρυση – Γουπιόβρυση, - Τσιρκέικα – Τσιρκόβρυση κ.ά.
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Για τους λάτρεις των 4Χ4 προτεινόμενες διαδρομές: α) Γέφυρα Κρικελλοποτάμου –
Μπερζιανή – Σκοπιά – Καστανούλα – Ροσκά – Πανταβρέχει. β) Δομνίστα – Κρι – Κριθάρια –
Νησί – Ζαχαράτα – Ριζόβραχος – Δεντρούλι, γ) Δομνίστα – Μεσοκώμη – Άννινος – Κόνισκα
και πολλές άλλες που θα ανακαλύψει ο καθένας επισκέπτης.
Τοπικές εκδηλώσεις:
- 18 Ιανουαρίου, Γιορτή Πολιούχου και Προστάτη Αγίου Αθανασίου.
- 1ο Σαββατοκύριακο μετά την 7 Ιουνίου : Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της έναρξης του Ένοπλου Αγώνα κατά την κατακτητών περιόδου 1941-1944, από τον Άρη Βελουχιώτη.
- 20 Ιουλίου: Θρησκευτικό – Λαϊκό πανηγύρι.
- 15 Αυγούστου: Εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού με παραδοσιακούς χορούς από
τα χορευτικά τμήματα του τοπικού Συλλόγου
- 15 Αυγούστου (το βράδυ): το πάρτι της νεολαίας.
- Σημειώνεται ότι τακτικά διοργανώνονται στο Πνευματικό Κέντρο διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις έργων ζωγραφικής, διαλέξεις κ.ά.).
Εκδόσεις για το χωριό: Από τον τοπικό Σύλλογο εκδίδεται η μηνιαία Εφημερίδα «Ο
ΕΥΡΥΤΟΣ», ενώ έχουν εκδοθεί και τα βιβλία:
Χρ. Θ. Παπαδόπουλος, «Η Δομνίστα Ευρυτανίας», (1961)
Κ. Α. Παπαδόπουλος, Α. Δ. Σταμάτης, «Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
Ευρυτανίας», (1986)
Κ. Α. Παπαδόπουλος, Α. Δ. Σταμάτης, «Η Δομνίστα και το Έπος του ’40», (1987, β΄
έκδ. 2006)
Κ. Ν. Τσαπραζλής, «Απ΄τη Δομνίστα στο Καλε – Γκρότο και πάλι πίσω», (1990)
Κ. Α. Παπαδόπουλος, «Ο Καραϊσκάκης και η Δομνίστα Ευρυτανίας», (1990, β΄ έκδ.
2006)
Γιάννης Σπ. Μακράκης, «Δομνίστα – Γοργοπόταμος – Προσφυγιά – Επαναπατρισμός»,
(1996)
Ηλίας Προβόπουλος – Κώστας Παπαδόπουλος, «Ο Άρης κάνει πόλεμο», (1998)
Κ. Α. Παπαδόπουλος, «Γιάννης Βράχας, Ο Δάσκαλος – Ο Αγωνιστής – Ο Λογοτέχνης»,
(2001)
Θανάσης Ν. Τραχήλης, «Το Ξεκίνημα του Αγώνα και το Κρίκελλο Ευρυτανίας», (2003,
β΄έκδ. 2004)
Αθανάσιος Γ. Σύρρος, «Σαν παλιές φωτογραφίες», (2004).
Δημήτρης Ι. Φαλλής, «Της πίστης και της πατρίδας», (2 τόμοι).	
Στη Δομνίστα υπάγονται και οι συνοικισμοί Σκοπιάς και Μαρίνου.
Η Σκοπιά ή Τσεκλείστα βρίσκεται Δ. της Δομνίστας και σε απόσταση 5 χλμ. από αυτήν. Έχει υψ. 1.120 μ. και έχει πολλά νεόκτιστα σπίτια, μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον
και τα οποία κατοικούνται μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά την τελευταία απογραφή βρέθηκαν εκεί 102 άτομα και 92 σπίτια. Αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα μέχρι
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το 1975. Τμήμα του παλαιού οικισμού είναι κατολισθήσιμο και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου σε πανοραματική τοποθεσία. Στα
αξιοθέατα, εκτός του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου με το υπέροχο τέμπλο του είναι και
το εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Από τη Σκοπιά διέρχεται ο δρόμος προς Καστανούλα
– Ροσκά – Πανταβρέχει. Πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου. Υπάρχει δραστήριος πολιτιστικός
σύλλογος.
Το 2009 εκδόθηκε το βιβλίο του Γιάννη Γρηγορόπουλου «ΣΚΟΠΙΑ – ΤΣΕΚΛΕΙΣΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» (Το χωριό μας). Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο, Αγρίνιο 2009.
Ο Μαρίνος βρίσκεται ΒΔ της Δομνίστας και δεξιά της κοίτης του Κρικελλοποτάμου.
Στο συνοικισμό αυτόν καπνίζουν μόνιμα 5 τζάκια από ολιγομελείς οικογένειες.,9 κάτοικοι
στην απογραφή του 2001 10 σπίτια. Κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο
αποτελούσε τσιφλίκι των Γιολδασαίων. Ιστορική είναι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής,
την οποία οι κάτοικοι συντηρούν σε θαυμάσια κατάσταση. Στο χώρο της, σύμφωνα με την
παράδοση, υπήρχε Μοναστήρι.

ΜΕΣΟΚΩΜΗ
Το νοτιότερο και ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του Νομού Ευρυτανίας. Βρίσκεται σε υψ.
830 μ. Οδικά συνδέεται και με το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, μέσω Άνινου. Αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Δομνίστας. Παλαιότερα ήταν
το κέντρο των συνοικισμών Καρυά, Κουμαριστά,
Καμπιά, Παλιόδενδρα, Αρνίτσα ή Αρβενίτσα, Καρύτσα, Κερνής κ.ά.. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 59
Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου
άτομα (2001) από τα 128 του Δ.Δ. και 52 σπίτια.
Στη Μεσοκώμη υπάγεται και ο οικισμός Καρυά (Ρυάκιο) με 69 κατοίκους και 40 σπίτια.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα παραμένουν στο χωριό ελάχιστες οικογένειες. Ονομαστή
είναι η φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής.
Το χωριό, με την παλιά ονομασία Τέρνος, αναφέρεται τουρκικά κατάστιχα του 1454,
καθώς και σε φορολογικούς καταλόγους της προεπαναστατικής περιόδου (1810-1820).
Σύμφωνα με το βιβλίο «Ταξίδι στην Ελλάδα» του Γάλλου πρόξενου στα Γιάννενα Πουκεβίλ
η Μεσοκώμη κατά την περίοδο 1806-1810 είχε 200 οικογένειες. Ο γέρικος πλάτανος στο
κέντρο του χωριού βρέθηκε πρόσφατα να είναι 1.100, περίπου, χρόνων (ο αρχαιότερος
στο Δήμο Δομνίστας). Στην περιοχή μεταξύ «Νούρκα Σκάλα» και «Καλόγηροι» τον Ιούνιο
του 1821 πραγματοποιήθηκε φονικότατη σύγκρουση μεταξύ Τούρκων, υπό τον Νούρκα
Σερβιάνη και Ελλήνων, υπό τους Γιολδασαίους, κατά την οποία αιχμαλωτίστηκαν ο Τούρκος αρχηγός και οι εναπομείναντες άνδρες του, τα πλούσια δε λάφυρά τους, που είχαν
αρπάξει από τους Εβραίους και Τούρκους του Βραχωριού (Αγρινίου) μοιράστηκαν μεταξύ
των Ελλήνων.
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Αξιόλογος και καλαίσθητος είναι ο κεντρικός ιερός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου
(1900), που αποτελεί αρχιτεκτονικό λατρευτικό κόσμημα της περιοχής, με ξυλόγλυπτο τέμπλο και μεταβυζαντινές εικόνες. Η πλακόστρωτη, μεγαλόιπρεπη πλατεία με την προτομή
του παπα – Ζάβρα, καθώς, επίσης, και το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο κτίστηκε
το 1903 ενταγμένο, τότε, σε ειδικό πρόγραμμα του Ανδρέα Συγγρού.
Ωραιότατα είναι και τα εξωκλήσια της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Νικολάου (στο συνοικισμό Κουμαριστά), της Αγίας Παρασκευής Μεσοκώμης, του Αγίου Δημητρίου (Κερνής), το
οποίο κτίστηκε το 1824 από τον Δυοβουνιώτη και άλλους οπλαρχηγούς που είχαν καταφύγει εκεί για ένα διάστημα, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Γεωργίου στα Καμπιά,
του Αγίου Ευθυμίου στα Παλιόδενδρα, του Αγίου Χαραλάμπους στην Αρβουνίτσα, όπου
βρέθηκαν και κιβωτιόσχημοι αρχαίοι τάφοι, των Αγίων Ταξιαρχών στην Καρύτσα και της
Αγίας Παρασκευής στην Καρυά (1880).
Απαραίτητη κρίνεται για τον κάθε επισκέπτη και η επίσκεψη του «σπηλαίου» Μεσοκώμης, το οποίο βρίσκεται σε πλαγιά του βουνού «Καρφοπεταλιάς» και σε απόσταση 15΄ από
το δημόσιο δρόμο, καθώς κατεβαίνουμε από τη θέση «Ζηρέλι». Ανακαλύφθηκε το 1961 και
οι σταλαχτίτες και σταλαγμίτες του είναι αξιοπρόσεχτοι.
Τέλος η Μεσοκώμη πρόσφερε ως θυσία στο βωμό της ελευθερίας της πατρίδας μας
δεκάδες παιδιά της, είναι δε η πατρίδα των πρωταθλητών Ευρώπης στο βάδην αδελφών
Καραγεώργου και του Μαραθωνοδρόμου Μιχάλη Κούση.
Τοπικά θρησκευτικολαϊκά πανηγύρια γίνονται στις 15 Αυγούστου στη Μεσοκώμη και
στις 26 Ιουλίου στην Καρυά.
Εκδόσεις για το χωριό:
Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, «Μεσοκώμη Ευρυτανίας, Ιστορία – Μνημεία – Λαογραφία»,
εκδ. Μυρτιά, 1999.

ΣΤΑΒΛΟΙ
Βρίσκεται στους πρόποδες της Γραμμένης Οξυάς
και σε υψ. 1.230 μ. ( το μεγαλύτερο υψ. Δημοτικού
Διαμερίσματος του Νομού μας), απέναντι από τη Δομνίστα, με την οποία συνδέεται με ασφαλτοστρωμένο
δρόμο (7 χλμ.). Η θέση του χωριού είναι μεσημβρινή.
Το μεγάλο υψ., το ξηρό κλίμα, τα κρύα και κατακάθαρα
νερά και τα υπέροχα δάση ελάτης, σε συνδυασμό με τα
πανέμορφα καινούργια σπίτια δημιουργούν κατάπληξη
Άγιος Χαράλαμπος
στον κάθε επισκέπτη.
Έχει συνολική έκταση 18.500 στρέμματα, από τα οποία τα 1.900 είναι καλλιεργήσιμα
και από τα υπόλοιπα τα περισσότερα είναι βοσκότοποι και δασωμένες εκτάσεις. Ο πληθυσμός το 2001 ανέρχεται σε 305 κατ.και 142 σπίτια, 525 κάτοικοι το 1928, όμως κατά
τους χειμερινούς μήνες κατοικείται από ελάχιστες μόνο οικογένειες. Προστάτης άγιος του
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χωριού είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Ναός του οποίου χτίστηκε το 1882 και διατηρείται σε
θαυμάσια κατάσταση, όπως και οι υπόλοιποι ναοί, ήτοι του Αγίου Χαραλάμπους (χρονολογία κτίσης 1817, από τις αρχαιότερες του Δήμου Δομνίστας), της Αγίας Παρασκευής και
του Αγίου Αθανασίου (1850, περίπου). Σώζονται δύο Ευαγγέλια, τυπωμένα στη Βενετία
και με χρονολογία εκτύπωσης 1781 και 1848, αντίστοιχα.
Οι Στάβλοι αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα (φορολογικοί κατάλογοι) κατά την προεπαναστατική περίοδο (1810), όμως σίγουρα στην περιοχή υπήρχε οικισμός από τα πανάρχαια χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, που τυχαία
έχουν ευρεθεί, όπως το κράνος ιλλυρικού τύπου (8ος – 7ος π.Χ. αι.), το οποίο φυλάσσεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, κιονόκρανα, πήλινα αντικείμενα κ.ά. Σύμφωνα με την
παράδοση η ονομασία του χωριού οφείλεται στο ότι εδώ υπήρχαν οι στάβλου του μυθικού
βασιλιά Ευρύτου, που είχε πρωτεύουσα την Οιχαλία. Σύμφωνα με άλλη παράδοση στην
περιοχή υπήρχαν οι στάβλοι των ανακτόρων της βυζαντινής αυτοκράτειρας Δομινίκης, συζύγου του Ουάλεντος (378 μ.Χ.). Ο δρόμος συνεχίζεται προς τα Δ. και ΝΑ με κατεύθυνση
το Σταυροπήγι, ενώ στην περιοχή Δενδρούλι υπάρχει παράκαμψη που μας οδηγεί προς την
ορεινή Ναυπακτία.
Τοπικές εκδηλώσεις: 6 Δεκεμβρίου: Γιορτή πολιούχου και προστάτη του χωριού Αγίου Νικολάου
10 Φεβρουαρίου: Γιορτή θαυματουργού Αγίου Χαραλάμπους
6 Αυγούστου: Γιορτή Νεολαίας
26 Ιουλίου: Θρησκευτικό – Λαϊκό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
Εκδόσεις για το χωριό: Από τον τοπικό Σύλλογο εκδόθηκαν τα παρακάτω βιβλία.
Αθανασίου Ι. Μαλισόβα,«Οι Στάβλοι Ευρυτανίας ( Ιστορικά – Λαογραφικά)», (1991)
Αθανασίου Ι. Μαλισόβα,«Ναοί και εκκλησιαστική ζωή στους Στάβλους της Ευρυτανίας»,
(2003)
Τέλος, ανά δίμηνο, εκδίδεται, από τον τοπικό Σύλλογο και η εφημερίδα «Τα Σταβλιώτικα Νέα»
ΔΙΑΜΟΝΗ
- Στο χωριό υπάρχει κοινοτικός ξενώνας, αλλά χρειάζεται προσυνεννόηση. Επίσης κοντά βρίσκονται και ο Ξενώνας Δομνίστας, καθώς και ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Κρίκελλο
και στη Δομνίστα. Πρόχειρο φαγητό, μετά από ειδοποίηση, στα καφενεία του χωριού και
στο Κοινοτικό Κατάστημα.

ΡΟΣΚΑ
Βρίσκεται στο Ν. τμήμα του Νομού Ευρυτανίας και στην αριστερή όχθη του Κρικελλοποτάμου, σε υψ. 1.010 μ. Απέχει 60 χλμ. από το Καρπενήσι και συνδέεται οδικά με τη
Δομνίστα (μέσω Σκοπιάς – Καστανούλας), το Θέρμο μέσω Μεσοκώμης - Άνινου και με το
Μεγάλο Χωριό, μέσω Στουρνάρας – Καλλιακούδας (με δυσκολία). Σύντομα θα συνδεθεί
και με τον Προυσό, μέσω Προδρόμου (άρχισε ήδη η διάνοιξη του δρόμου αυτού). Κατοι32

κείται μόνιμα από λίγους κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι
δέχεται αρκετούς παραθεριστές. Στην απογραφή του
2001 βρέθηκαν 107 άτομα από τα 128 του Δ.Δ.και 47
σπίτια,464 το 1907.
Ο επισκέπτης της Ροσκάς, εκτός από το θαυμάσιο
φυσικό περιβάλλον, που συνδυάζει την ήμερη με την
άγρια φύση, θα απολαύσει τα γάργαρα και πεντακάθαρα νερά, ντόπιο κρασί, μέλι, καρύδια κ.ά.. οπωσδήποτε
δε πρέπει να επισκεφθεί τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου φυλάσσεται αντιμήνσιο του 1815, στο
οποίο αναγράφεται αφιέρωση του Επισκόπου Λιτζάς
και Αγράφων Δοσιθέου. Άλλες εκκλησίες: Παναγίας,
Αγίου Αθανασίου και Προφήτη Ηλία. Το διδακτήριο
του Δημοτικού Σχολείου, που δε λειτουργεί ελλείψει
Πανταβρέχει
μαθητών, έχει διαμορφωθεί σε ξενώνα. Το χωριό πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής).
Η Ροσκά είναι ένα θαυμάσιο «κέντρο» γνωριμίας με το άγριο ευρυτανικό τοπίο. Αποτελεί
τη σπουδαιότερη και ωραιότερη πρόσβαση προς το εκπληκτικό φυσικό τοπίο – μνημείο της
φύσης «Πανταβρέχει». Απέχει μόλις 4 χλμ. από την κοίτη του ποταμού, όπου υπάρχει χώρος
παρκαρίσματος. Το υπέροχο αυτό φαράγγι είναι ασυνήθιστης άγριας ομορφιάς και για να
το διασχίσει κανείς απαιτούνται 40 – 50΄, περίπου. Από τη Ροσκά μπορεί ακόμη κανείς να
πραγματοποιήσει μια υπέροχη πεζοπορική διαδρομή προς Πρόδρομο Προυσού (1 ½ ώρα),
περνώντας πέτρινο παραδοσιακό γεφύρι, ενώ καταπληκτική είναι και η διαδρομή προς Κοντίβα – Καστανιά από την Κρεμαστή γέφυρα του Κρικελλοποτάμου (2 ώρες, περίπου).
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ροσκάς υπάγονται και οι συνοικισμοί Στουρνάρας ή Δολιανών και Κοντού ή Κοντίβας.
Η Στουρνάρα ή Δολιανά (μέχρι το 1930) το 1879 είχε 205 κατοίκους και το 2001
βρέθηκαν εκεί 15 άτομα και 19 σπίτια. Βρίσκεται σε υψ. 820 μ. και μέσα σε πυκνή βλάστηση. Τα περισσότερα σπίτια είναι σήμερα ερειπωμένα, σε μικρές εκτάσεις με αναβαθμίδες
(πεζούλες) που παλιότερα καλλιεργούνταν. Έχει αρκετές εκκλησίες (Προφήτη Ηλία, Αγίας
Βαρβάρας, Αγίου Αθανασίου, Παναγίας και Αγίας Παρασκευής). Στις 20 Ιουλίου (Προφήτη Ηλία) γίνεται πανηγύρι, στο οποίο συναντώνται εκατοντάδες απόδημοι από Ελλάδα και
εξωτερικό.
Η Στουρνάρα είναι ο τόπος καταγωγής του νεομάρτυρα Γερασίμου του Μεγαλοχωρίτη, που – κατά την παράδοση – λεγόταν Στουρνάρας και προς τιμή του ο οικισμός Δολιανά
μετονομάστηκε σε Στουρνάρα, καθώς και του Εθνομάρτυρα Παπα-Δημήτρη Βαστάκη, ο
οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Ιταλούς, στις 23-12-1942, στο Μικρό Χωριό.
Τέλος, η Στουρνάρα αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση από την πλευρά της Καλλιακούδας
προς το εκπληκτικό «Πανταβρέχει». Εξάλλου και τα νερά που πέφτουν στο ποτάμι και δημι33

ουργούν το καταπληκτικό αυτό θέαμα από την πλευρά της Στουρνάρας πηγάζουν.
Ο Κοντός ή Κοντίβα (μέχρι το 1930) είναι μέσα σε απόκρημνα βράχια και δεν κατοικείται πλέον, παρά μόνον κατά τους θερινούς μήνες. Το 1971 αριθμούσε 31 άτομα.
Διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι εκκλησίες του Αϊ – Γιώργη και της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρα, ενώ το εκεί Δημοτικό Σχολείο ανακαινισμένο, λειτουργεί ως ξενώνας για όποιον
βρεθεί στην Κοντίβα. Στις 6 Αυγούστου, κάθε χρόνο, γίνεται πανηγύρι με τη συμμετοχή των
απανταχού Κοντιβιωτών.
Εκδόσεις για το χωριό:
Γιάννης Βράχας, «Από τα Δολιανά και την Κοντίβα (λίγα απ΄ όσα άκουσα και είδα)», Αθήνα 1980.

ΨΙΑΝΑ
Τα Ψιανά βρίσκονται δεξιά της κοίτης του Κρικελλοποτάμου, 46 χλμ. από το Καρπενήσι και σε
υψ. 960 μ. Είναι ένα από τα επτά (7) Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Δομνίστας και αποτελούνται
από δυο συνοικίες: Το Παλιοχώρι (τα πρώτα σπίτια
πριν το ρέμα) και τα Αμπέλια. Ο πρώτος οικισμός
ήταν στο Παλιοχώρι. Ο χρόνος ίδρυσης του χωριού είναι άγνωστος. Επιγραφή στον Ι. Ν. Αγίας
Βαρβάρας μαρτυρά την ύπαρξή του από τον 16ο αι. Πάντως, ως οργανωμένο χωριό αναφέρεται σε φορολογικά κατάστιχα της προεπαναστατικής περιόδου (1810-1820).
Έχει πληθυσμό 72 κατ. (2001) από τους 140 του Δ.Δ. και 34 σπίτια, 687 το 1920, το
χειμώνα όμως «καπνίζουν ελάχιστα τζάκια». Οδικοί άξονες που οδηγούν στα Ψιανά: Κρίκελλο – Μαρίνο – Ψιανά, Άγιοι Θεόδωροι – Βύθισμα, Ανιάδα – Βύθισμα, Μεγάλο Χωριό
Ψιανά (μέσω Καλλιακούδας), Δομνίστα – Σκοπιά – Άγιος Χαράλαμπος. Κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, κυρίως, και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το οδικό αυτό δίκτυο
(χωμάτινο) δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους δρόμους αυτούς είναι
μόνο για αυτοκίνητα 4Χ4.
Ανατολικά και σε απόσταση μιας, περίπου, ώρας, πεζοπορώντας ο επισκέπτης φτάνει
στο «Κτίσμα». Αποτελείται από τεράστιες πέτρες κανονικά τοποθετημένες να ζώνουν το
ύψωμα. Εντυπωσιακό το πώς πριν από χιλιάδες χρόνια κτίσθηκε, πιθανόν στους Πελασγικούς χρόνους και αποτελούσε ίσως μέρος του φρουρίου αρχαίου οικισμού που ήταν εκεί
που σήμερα ονομάζουμε «Ζαγορά» ή «Ζαορά», 3χ.λμ. πριν φθάσουμε στα Ψιανά πάνω
στο δρόμο από το Κρίκελλο. Στην τοποθεσία αυτή βρέθηκαν ποικίλα αντικείμενα οικιακής
χρήσεως αρχαίου οικισμού, καθώς πιθάρια, πήλινα λυχναράκια και πλήθος τριμμάτων από
κεραμίδια και άλλα αντικείμενα. Επίσης υπάρχουν - συλημένοι-αρχαίοι τάφοι. Δυστυχώς, η
αρχαιολογική σκαπάνη δεν έφερε ακόμα στο φως όσα οι αρχαίοι προγονοί μας δημιούργησαν στην περιοχή αυτή.
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Στα Ψιανά υπάρχει ο Ι. Ν. της Γεννήσεως της Θεοτόκου, που έχει χαρακτηριστεί ως
διατηρητέο μνημείο και χρήζει προστασίας. Άλλες εκκλησίες: η Αγία Παρασκευή (από όπου
αγναντεύει κανένας πανοραματικά όλο το φαράγγι του Κρικελλοποτάμου), η Αγία Βαρβάρα
και η Ευαγγελίστρια. Πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου.
Τέλος, τα Ψιανά είναι η πατρίδα του Δάσκαλου, συγγραφέα και αγωνιστή της Εθνικής
Αντίστασης Γιάννη Βράχα, προτομή του οποίου υπάρχει στην πλατεία του χωριού, μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο.
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ψιανών υπάγονται και οι συνοικισμοί:
Καστανούλα (Σέλιτσα). Πανέμορφος οικισμός και ιδεώδης τόπος παραθερισμού για
όσους αγαπούν την ερημική ησυχία. Βρίσκεται σε υψ. 910 μ. και περιβάλλεται από μεγάλα
δάση καστανιάς και ελάτης. Στην απογραφή του 2001 βρέθηκαν εκεί 21 άτομα και 34
σπίτια. Το χειμώνα, όμως, κατοικείται μόνον από μία (1) οικογένεια, ενώ το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 100 άτομα. Τα σπίτια είναι όλα, σχεδόν, νεόκτιστα. Στα αξιοθέατα
ο νέος Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας, τα Καμπιά και η εκεί εκκλησία της Παναγίας. Λειτουργεί ταβέρνα. Κατά τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε κατά τα μέσα Οκτωβρίου «Γιορτή
κάστανου» σε συνδυασμό με λαϊκό πανηγύρι.
Άγιος Χαράλαμπος (Βοϊδοκοιμηθιά). Συνοικισμός της Καστανούλας με καινούρια
σπίτια, μέσα σε δάσος καστανιάς, που κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι (απογραφή 2001:
6 άτομα και 18 σπίτια). Ξεχωρίζει η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Υπάρχει πολιτιστικός σύλλογος.
Βύθισμα (Σέλος). Βρίσκεται σε υψ. 930 μ. Στην απογραφή του 2001 βρέθηκαν εκεί
43 άτομα και 11 σπίτια. Το παλιό χωριό βούλιαξε το 1923 (για αυτό και η ονομασία του).
Έχει νεόκτιστα σπίτια που κατοικούνται, κυρίως, το καλοκαίρι. Συνδέεται οδικά με τους
Αγίους Θεοδώρους Κρικέλλου, την Ανιάδα και τα Ψιανά. Αξιοθέατα: Το φαράγγι που δημιουργεί το Σελιώτικο ρέμα και οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας και του Αγίου
Γεωργίου.
Άλλοι συνοικισμοί των Ψιανών είναι το Καλλιφώνι ή Τσιπιτέικα (οι κάτοικοί του είχαν
το επώνυμο Τσιπετός), που βρίσκεται στο δρόμο από Μαρίνο προς Ψιανά και τα Κοματέικα (δεν κατοικείται), όπου υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.
Εκδόσεις για το χωριό: Από το Σύλλογο «Καλλιακούδα» εκδίδεται από το 1978 ανελλιπώς το τριμηνιαίο περιοδικό «Χωριάτικοι Αντίλαλοι», το οποίο καλύπτει και όλα τα
χωριά του Δήμου Δομνίστας, καθώς και τα χωριά Ανιάδα και Συγκρέλλου, του Δήμου Ποταμιάς. Άλλα βιβλία:
Γιάννης Βράχας, «Εκεί που φωλιάζουν οι αετοί», Αθήνα 1960
Γιάννης Βράχας, «Από το χωριό μου και το σχολειό μου», Αθήνα 1962
Γιάννης Βράχας, «Στου παππού μας το χωριό», Αθήνα χ.χ.
Γιάννης Βράχας, «Έτσι ζούμε στο χωριό μας, χ.χ.
Γιάννης Βράχας, «Έτσι έγινε ο δρόμος Κρικέλλου – Ψιανών Ευρυτανίας», Αθήνα 1973
Γιάννης Βράχας, «Αγία Βαρβάρα Ψιανών (Θρύλοι – Παραδόσεις – Ανοικοδόμηση), Αθήνα
1985.
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Ο Δυοβουνιώτης και η Δομνίστα
του Γιώργου Δημητρίου, Δημοσιογράφου

Ο Γιάννης (Νάκος) Δυοβουνιώτης, γεννήθηκε στο χωριό Δυο
Βουνά της Φθιώτιδας, το 17631. Ο πατέρας του, που λεγόταν Κώστας Ξιέκης
κι ήταν Λοκρός στην καταγωγή. Ο Νάκος ορφάνεψε από γονιούς στα 13 του
χρόνια και ρογιάστηκε τσοπανόπουλο.
Σε ηλικία 17 χρόνων, βγήκε στο κλαρί
(κλέφτης) στο σώμα του Ανδρούτσου2.
Στην αρχή έκανε ψυχογιός, αλλά γρήγορα αναδείχτηκε σε πρωτοπαλίκαρο.
Λέγεται ότι γύρω στα 25 χρόνια του,
χωρίστηκε από το σώμα του Ανδρούτσου, έφτιαξε δικό του σώμα κλεφτών
και έδρασε στην περιφέρεια της Μενδενίτσας. Ο Χρ. Ενισλείδης, γράφει
τα εξής: «Όταν δε εκείνος3 έφυγεν εις την
Πελοπόννησον με τον Λάμπρον Κατσώνην, ο
Δυοβουνιώτης έμεινεν αρματολός της Βουδουνίτσας ή Μπουντουνίτσας –Βωδονίτσας
– Μενδενίτσας. Και τότε εσχημάτισε σώμα κλεφτών, με το οποίον εκυριάρχει των μερών τούτων,
της Μεντενίτσας και Δαδίου. Και επολέμει τους Τούρκους κάτοχος των στενών και κύριος των διαβάσεων. Διό οι ίδιοι οι Τούρκοι κάτοικοι των μερών αυτών εμεσολάβησαν, ώστε ο Αλή Πασάς των
Ιωαννίνων να διορίση αυτόν επισήμως αρματολόν της Μπουντουνίτσας, διά να έχουν ησυχίαν και
ασφάλειαν. Ο Αλής τον κατέστησε τότε αρματολόν της Μπουντουνίτσας, διά να έχουν ησυχίαν και
ασφάλειαν. Ο Αλής τον κατέστησε τότε αρματολόν κατ’ αρχάς της Μπουντουνίτσας, κατόπιν δε της
Αταλάντης, του Ζητουνίου (Λαμίας) και της Αμφίσσης»4.
Σ’ όλα αυτά, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι η δράση του Αλή πασά των Ιωαννίνων
στην περιοχή, άρχισε μετά το 1815 κι ο Αλής δεν παρουσιάζεται να έχει προηγουμένως
τέτοια δυνατότητα διορισμών αρματολών στην περιοχή, η οποία ανήκε στην σουλτάνα.
Η ανάμειξη του Αλή στα δρώμενα της περιοχής ξεκίνησε μετά το 1815, όταν οι ίδιοι οι
1 Κατ’ άλλους το 1757.
2 Του Ανδρέα Βερούση, πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
3 Σ.Σ. Ο Ανδρούτσος
4 Χρ. Ενισλείδη, «Η Αμφίκλεια», Β’ έκδοση, 1978, σελ. 284. Βέβαια, από πουθενά δεν επιβεβαιώνονται τα
γραφόμενα του Ενισλείδη, τον οποίον αντιγράφει ο Γιώργης Μωραΐτης «Βοδονίτσα, κάστρο των Θερμοπυλών», Γ’ έκδοση, 2002, σελ. 144 κ.ε. Άλλωστε, αρματολίκι Ζητουνίου δεν υπήρξε, της Άμφισσας είχε
δοθεί στον Πανουργιά και το της Αταλάντης στον Ανδρούτσο και τον Διάκο.
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κάτοικοι κατέφυγαν σ’ αυτόν για να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Το υπαρματολίκι της
Μενδενίτσας, εξαρτιόταν από το αρματολίκι της Λιβαδιάςi.
Όταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, στα 1816, διορίστηκε από τον Αλή πασά γενικός
αρματολός (δερβέναγας) της ανατολικής Ρούμελης, πήρε διαταγή να ξεκάνει τους κλεφταρματολούς της περιοχής. Ο Οδυσσέας, όχι μόνον δεν εκτέλεσε την εντολή του Αλή, αλλά
καθώς ήταν οργανωμένος στη Φιλική Εταιρεία, συνεργάστηκε μαζί τους για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση του εθνικού ξεσηκωμού. Μάλιστα κατάφερε τον Αλή να
συμφιλιωθεί με τους αρματολούς της Ρούμελης, για κάθε ενδεχόμενο όμως, ο Αλής ζήτησε
και πήρε στα Γιάννενα και τον γιο του Νάκου Δυοβουνιώτη, Γιώργη, ως όμηρο (ρεέμι)
κι εκεί τον βρήκε το ξέσπασμα της επανάστασης.
Το πιο πιθανό, είναι ότι ο Δυοβουνιώτης, δεν διορίστηκε αρματολός της Μενδενίτσας,
αλλά λόγω της συμπεθεριάς του με τον αρματολό των Σαλώνων Πανουργιά5, ανέλαβε για
λογαριασμό του Πανουργιά να ελέγχει τις διαβάσεις από τη Φθιώτιδα προς τη Φωκίδα,
μέσω Κούβελου – Παύλιανης, αλλά και του Καλλίδρομου, και ως έχοντα την επίβλεψη των
διαβάσεων από τα Δυο Βουνά μέχρι την Μενδενίτσα, τον βρήκε το ξέσπασμα της επανάστασης, αλλά όχι ως αρματολό της Μενδενίτσας.
Ο Νάκος Δυοβουνιώτης, φέρεται να έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας το 1820 κι ότι
τον μύησαν ο Λοκρός Κώστας Σακελλίωνας και ο Λειβαδίτης Θανάσης Ζαφείρης, ενώ
πέθανε στα Σάλωνα το 1831.
Ήταν παρών σ’ όλες σχεδόν τις μάχες που έγιναν το 1821 στην Ανατολική Στερεά κι
από πολλούς θεωρείται ο πρωτεργάτης της νίκης στη μάχη των Βασιλικών, ενώ απ’ άλλους
αμφισβητείται η ενεργή συμμετοχή του στις περισσότερες μάχες.
Μετά τα Βασιλικά, ο Νάκος Δυοβουνιώτης, άρρωστος6, εγκαταστάθηκε στο χωριό
του και παρέδωσε τη διοίκηση του στρατεύματος στο γιο του Γιώργηii, ο δε γέρο Πανουργιάς στον γιό του Νάκοiii.
Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος γιός του ήταν ο Γιώργης, που γεννήθηκε το 1798 στην
Άμφισσα, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Νάκος Δυοβουνιώτης παντρεύτηκε μία την
αδελφή του Γιολδάση στα 1795-1797.
Πολύ αργότερα, στις αρχές του 1821, ο Νάκος Δυοβουνιώτης φτιάχνει σε προικώο
οικόπεδο σπίτι στη Δομνίστα, «ανώγαιον ασβεστόκτιστον οικίαν». Το σπίτι αυτό, προφανώς
το δώρισε στη γυναίκα του, στην κατοχή και κυριότητα της οποίας παρέμεινε μέχρι το θάνατό της και στη συνέχεια περιήλθε στους κληρονόμους της, τους τρεις γιούς της: Κώστα,
Θεόδωρο και Γιώργη, μέχρι τις αρχές του 1868, όταν οι γιοί της Κώστας και Θεόδωρος
παραιτούνται «παντός δικαιώματος» και περιέρχεται στην κατοχή και κυριότητα του Γιώργη
Δυοβουνιώτη.
Η συμβολαιογραφική πράξη της παραίτησης είναι η ακόλουθη:
«Αριθ 2726
Εν Λαμία την δεκάτην ογδόην/ Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού/ εξηκοστού ογδόου
έτους, ημέραν Πέμπτην/ και προ μεσημβρίας, εν τω επί της οδού/ Διάκου και τω εργαστηρίω του
Ιακώβου Β. Σαμό/λη Συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού του/ Συμβολαιογράφου και κατοίκου
5 Η αδελφή, του Νάκου Δυοβουνιώτη, Μαρία, είχε παντρευτεί τον οπλαρχηγό Πανουργιά Πανουργιά.
6 Έπασχε από κήλη.
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Λαμίας/ Κωνσταντίνου Μαυρίκα ενεφανίσθησαν οι/ γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι υπό του/
Νόμου αδελφοί Κύριοι Κωνσταντίνος Δυ/οβουνιώτης, κτηματίας και Θεόδωρος Δυοβου/νιώτης,
Συμβολαιογράφος, αμφότεροι κά/τοικοι Λαμίας και επί παρουσία των μαρτύρων/ Χαραλάμπους
Δ. Μακοπούλου και Βασιλείου/ Κ. Μωραϊτου, εμπόρων, κατοίκων Λαμίας,/ πολιτών Ελλήνων,
γνωστών μου και μη/ εξαιρουμένων, εδήλωσαν τα εξής:/ Ο αποβιώσας πατήρ των Ιωάννης Δυο/
βουνιώτης προ της Ελληνικής Επαναστά/σεως το έτος χίλια οκτακόσια είκο/σι εν, οικοδόμησεν
εις το χωρίον Δομνί/σταν του Δήμου Καλλιδρομητών της Ευ/ρυτανίας μίαν ανώγαιον ασβεστόκτιστον/ οικίαν. Επί της οικίας ταύτης, του/ γηπέδου αυτής και της περιοχής της/ ομολογούσι διά του
παρόντος ότι δεν/ έχουσιν, ούτε προυτίθενται να εξαι/τήσωσιν εις το μέλλον κληρονομικόν/ των
ή άλλο οιονδήποτε δικαίωμα/ επ’ ουδενί λόγω, και παραιτούνται ήδη/ μάλιστα παντός τοιούτου
δικαιώματός/ των και πάσης αξιώσεώς των, διότι/ η τε οικία, το γήπεδον αυτής και/ η περιοχή
της ανήκουσιν αποκλει/στικώς εις την κυριότητα του αδελφού των/ Γεωργίου Ιω. Δυοβουνιώτου,/
υποστρατήγου, κατοίκου Αθηνών, προερχομένου του/ (τέλος πρώτης σελίδας) γηπέδου και της
περιοχής της/ εκ προικός της αποβιωσάσης/ Μητρός των, αδελφής Γιολδάση,/ ούτω δε και το
κτίριον της/ οικίας ανήκει αποκλειστικώς εις τον/ αδελφόν των Γεώργιον Δυοβουνιώτην,/ όστις
δικαιούται να την διαθέση ελευ/θέρως και ως βούλεται. Διό τη αιτήσει/ των και αφού υπεμνήσθησαν οι δια/τάξεις του Νόμου της μεταγραφής προς/ τον έχοντα το συμφέρον, συνετάγη/ το παρόν,
ανεγνώσθη νομίμως/ ενώπιον αυτών και των μαρτύρων και/ υπεγράφη παρ’ όλων και εμού.Οι εμφανισθέντες
Οι μάρτυρες
Θ. Δυοβουνιώτης
Χ. Δ. Μακόπουλος
Κ. Δυοβουνιώτης
Β. Δ. Μωραϊτης
Ο Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Κ. Μαυρίκας»
Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε στη συνέχεια με το σπίτι αυτό. Ίσως μελλοντικά η αρχειακή
έρευνα μας το αποκαλύψει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδας – Συμβολαιογραφικό Αρχείο Κων/νου Μαυρίκα, Σ. 2726/181-1868
Γιώργου Κουτσικούρη «Τιθρώνιο και Ντερνίτσα», Γ’ έκδοση, Λαμία 2009
Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρους-Λαρούς»
Μέγα Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη
Σπ. Τρικούπη «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Ιω. Φιλήμων «Δοκίμιον Ιστορικόν της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Χρ. Ενισλείδης «Αμφίκλεια»

i Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-Λαρούς», ο Νάκος Δυοβουνιώτης, «Πρωτοπαλλήκαρον κατ’
αρχάς του Ανδρίτσου –πατρός του Οδυσσέως- ηρνήθη να ακολουθήση τούτον εις την μετά του Λάμπρου
Κατσώνη σύμπραξίν του και εσχημάτισεν ίδιον σώμα. Ο Αλής των Ιωαννίνων ηναγκάσθη να τον αναγνωρίση αρματολόν της Βοδονίτσης το 1806, αλλά βραδύτερον ο Δυοβουνιώτης εκίνησε τας υποψίας
του και ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την Ρούμελην και να εγκατασταθή εν Ιθάκη, με την απόφασιν να ζήση
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πλέον ειρηνικώς και να αφοσιωθή εις την ανατροφήν των τέκνων του. Διά τον λόγον τούτον ηρνήθη να
μετάσχη των ταγμάτων, άτινα είχον ιδρύσει εν Επτανήσω αι εκάστοτε δυνάμεις κατοχής, Γαλλία, Αγγλία,
Ρωσία. Το 1812 όμως οι Άγγλοι τον εξεδίωξαν της Ιθάκης και επιστρέψας εις την πατρίδα του ηναγκάσθη να τραπή εκ νέου εις τον ένοπλον βίον, επί κεφαλής ιδίου σώματος. Και πάλιν ο Αλής ηναγκάσθη
να τον αναγνωρίση αρματολόν της περιοχής Ζητουνίου (Λαμίας), Ταλαντίου (Αταλάντης) και Σαλώνων
(Αμφίσης). Βοηθόν του είχεν ήδη και τον υιόν του Γεώργιον. Εμυήθη εις την Φιλικήν Εταιρείαν και κατά
την έναρξιν της Επαναστάσεως μετέσχεν αυτής εκ των πρώτων. Προσέβαλε και εξώντωσε τους εν Βοδονίτση Τούρκους και εν συνεχεία …». Στα γραφόμενα της εγκυκλοπαίδειας, έχουμε να παρατηρήσουμε: α) Δεν
προσέλαβε μόνος του ούτε «εξόντωσε» ο Δυοβουνιώτης τους Τούρκους της Μενδενίτσας, β) Σε συνδυασμό με τα
όσα γράφει η ίδια εγκυκλοπαίδεια για τον γιό του Γιώργη, (βλέπε σε επόμενη σημείωση), ο πρώτος διορισμός
του έγινε το 1806 και την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε στην Ιθάκη, που σημαίνει ότι μόνον για λίγους μήνες διορίστηκε, αν διορίστηκε, αρματολός της Βοδονίτσας. γ) ο δεύτερος διορισμός του, είναι αμφίβολος, αφού πουθενά
αλλού δεν αναφέρεται αρματολίκι του Ζητουνίου, το δε αρματολίκι του Ταλαντίου το κάλυπτε ο Ανδρούτσος με
τον Διάκο από τη Λιβαδιά, το δε αρματολίκι των Σαλώνων το είχε ο Πανουργιάς. Έμενε μόνον της Βοδονίτσας, -το
οποίο δεν αναφέρει η εγκυκλοπαίδεια στον δεύτερο διορισμό του- κι ο διορισμός του (παρά το ότι δεν υπάρχουν
αποδείξεις) πρέπει να ήταν πάλι στο αρματολίκι της Βοδονίτσας.
ii «Δυοβουνιώτης Γεώργιος· αγωνιστής, υιός του αρματολού Ιωάννου Δυοβουνιώτου, γεννηθείς εις Άμφισσαν το 1798. Το 1806 ο πατήρ του ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την Ρούμελην και να ζήση μεθ’ ολοκλήρου της οικογενείας του εν Ιθάκη, ένθα ο μικρός Γεώργιος έτυχε καλής σχετικώς μορφώσεως. Ο
πατήρ του όμως ηναγκάσθη υπό των Άγγλων να εγκαταλείψη την Ιθάκην (1812) και άμα τη αφίξει του
εις Ανατολικήν Ελλάδα επεδόθη εκ νέου εις τον πολεμικόν βίον. Μεθ’ εαυτού είχε πλέον και τον υιόν του,
τον οποίον μετέπειτα ώρισε πρωτοπαλλήκαρόν του. Το 1820 ηναγκάσθη ο πατήρ του να δώση τούτον
ως όμηρον εις τον Αλή πασάν των Ιωαννίνων, οπόθεν εδραπέτευσε το 1821, αλλά συνελήφθη υπό του
Χουρσίτ και τελικώς αντηλλάγη μετ’ άλλου σημαίνοντος Τούρκου (Σ.Σ. με τον διάσημο Αλβανό φύλαρχο
Σουλεϊμάν μπέη Φράσσαρη, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος των Ελλήνων, από την κατάληψη της Άμφισσας κατά μια
εκδοχή και κατά μια άλλη «Και ενώ εκείνος διέτασσε την εκτέλεσή του και ενώ είχε διαδοθεί ποιος ήταν, έτρεξε
ο Χοτάμπεης, ένας σπουδαίος παράγοντας της πόλης του Αργυροκάστρου και ζήτησε να μην εκτελεστεί αλλά
να ανταλλαγεί με τον Οσμάν μπέη της Άμφισσας και τη σύζυγό του. Και τούτο γιατί η σύζυγος του Οσμάν ήταν
αδελφή του.»). Κατά το πρώτον έτος λοιπόν της επαναστάσεως ο Γεώργιος δεν μετέσχεν αυτής. Μετά την
επάνοδόν του εις Ανατ. Ελλάδα, ο Άρειος Πάγος τον διώρισε χιλίαρχον και, ότε μετ’ ολίγον ο πατήρ του
αποσυρθείς του αγώνος του ενεπιστεύθη την διοίκησιν του υπ’ αυτόν σώματος, του απενεμήθη ο βαθμός
του στρατηγού. Μετέσχεν εις πλείστας μάχας, αλλά μετά την πτώσιν του Μεσολογγίου, απελπισθείς προς
στιγμήν διά την τύχην του αγώνος, εδήλωσεν υποταγήν εις τον Κιουταχήν. Επανέκτησε την πίστιν του,
ότε επληροφορήθη, ότι ανέλαβε την αρχιστρατηγίαν της Ρούμελης ο Καραϊσκάκης και επανήλθεν εις το
ελληνικόν στρατόπεδον. Έλαβε μέρος εις την μάχην της Αραχόβης (24 Νοεμβρ. 1826) και εις την τελευταίαν μάχην του αγώνος, της Πέτρας (12 Σεπτεμβρίου 1829). Μετά την δολοφονίαν του Καποδιστρίου
ηκολούθησε τον επαναστατήσαντα κατά του Αυγουστίνου Καποδιστρίου Κωλέττη εις Περαχώραν. Βραδύτερον του απενεμήθη ο βαθμός του υποστρατήγου εις τον τακτικόν στρατόν. Επί Όθωνος εξελέγη
γερουσιαστής. Απέθανεν εις Αθήνας το έτος 1868» (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς).
iii Ιωάννης ή Νάκος Πανουργιάς. Γιος του οπλαρχηγού Πανουργιά Πανουργιά, γεννημένος στην Άμφισσα
το 1801. Πήρε μέρος στις μάχες Βασιλικών, Αράχωβας κ.α. με τους Καραϊσκάκη, Δυοβουνιώτη, Υψηλάντη. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στη μάχη της Πέτρας το 1829. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος της Άμφισσας στην
Εθνοσυνέλευση του 1843 και μέχρι το θάνατό του το 1863 ήταν βουλευτής Παρνασσίδας. Το 1854
επικεφαλής εθελοντών με τον βαθμό του υποστράτηγου, πήρε το μέρος των υπόδουλων Θεσσαλών και
πολέμησε στην περιοχή του Αλμυρού.
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Εκλογικά
Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος

Ο μπάρμπα Στέφανος απ’ το Λημέρι Ευρυτανίας ήταν δεινός πολιτικάντης, εκπληκτικός
ρήτορας, με ευστροφία λόγου και πνεύματος. Και φημιζόταν για τα πραγματικά γεγονότα,
την υπομονή που τα υποστήριζε και τα οποία σατίριζε πολλές φορές χωρίς να σκέπτεται
το πολιτικό κόστος. Είχαν γίνει οι εκλογές το 1964 στις οποίες υποψήφιος της Ενώσεως
Κέντρου ήταν ο αείμνηστος Τάκης Τουλούπας που υποστήριζαν μεταξύ άλλων και οι Σπανομήτσιος και Θεόφιλος Δημητρόπουλος.
Τον ίδιο χρόνο προκηρύχθηκαν Δημοτικές Εκλογές. Ο Στέφανος έχοντας σίγουρο τον
Θεόφιλο ότι είναι στο ίδιο κόμμα, πίστευε ότι και στις Δημοτικές θα υποστήριζαν τον ίδιο
υποψήφιο, τον Κωνσταντίνο Μάγκα. Μαθαίνει ότι ο Θεόφιλος Δημητρόπουλος θα
υποστηρίξει τον υποψήφιο της Ε.Ρ.Ε. διότι είχε κάποια υποχρέωση στον πρόεδρο. Δεν
άργησε να τον συναντήσει και να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:
- Έμαθα Θεόφιλε ότι θα υποστηρίξεις τον υποψήφιο της ΕΡΕ, είναι αλήθεια;
- Ναι, μπάρμπα Στέφανε, είναι αλήθεια. Έχω μια υποχρέωση στον Κωνσταντή Αποστόλου που είναι υποψήφιος και θέλω να τη βγάλω.
Απαντά ο μπάρμπα Στέφανος:
- Δεν ξέρω εγώ απ’ αυτά τα κουρουφέξαλα, πρέπει κι επιβάλλεται αφού είμαστε στο
ίδιο κόμμα, να ψηφίσουμε πάλι εδώ τον υποψήφιό μας τον Κων/νο Μάγκα, κι έπειτα τι
μεγάλη υποχρέουσ’ έχεις στου Κουτσουπάνου; - έτσι ήταν το παρατσούκλι του Κων/νου
Απόστολου.
- Έχου, μπάρμπα Στέφανε, μεγάλη, να: κράτησε τον πατέρα μου στα χέρια του και ξεψύχισε.
- Α! αυτήν την υποχρέωση έχεις: Μα αν πεθάνει ο Κουτσοπάνος κράτα τον κι εσύ να
ξεψυχίσ’ .. Εγώ λιέω εκεί που ήμασταν στις βουλευτικές να είμαστε και στις δημοτικές.
- Δεν μπορώ, μπάρμπα Στέφανε, θα με ξεδοκιμάσει ο Θεός αν δεν βγάλω την υποχρέωση.
- Άκ’ να σ’ πω πιδί μου, μην ξεχνάς ότι είσαι δημόσιος υπάλληλος των ταχυδρομείων
και απ’ τον νόμο απαγορεύεται να πολιτικολογείς, εδώ σιμά είν’ κι ο εισαγγελέας..Βέβαια ο Θεόφιλος ψήφισε τον Κουτσοπάνο αλλά και ο μπάρμπα Στέφανος μιας και
κέρδισε τις εκλογές δεν πήγε στον εισαγγελέα!
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕIΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Να δούμε πώς θα τα πάμε με το χειμώνα και φέτος. Οι δυσκολίες
που θα ανακύψουν θα είναι πολλές αλλά οι Ευρυτάνες είναι παλικάρια
στις δυσκολίες. Θα τα ξεπεράσουν όλα. Ακόμα και τα προβλήματα
του χιονοδρομικού κέντρου.
ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ
Εκείνα ήταν τα δύσκολα. Διαβάζουμε στη «Φωνή της Ευρυτανίας» (31-10-1937) αναταπόκριση από τη Σαρκίνη με διαμαρτυρίες γιατί δεν λειτουργεί το
Καρέλι του Κορυστιάνου και γιατί δεν ορίστηκε εκμεταλλευτής του για να αναλάβει τη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση του Δήμου Παρακαμπυλίων. Καρέλι που δεν το ξέρουν οι
νεότεροι ήταν ένα χοντρό σύρμα από το ένα μέρος του ποτάμιου στο άλλο. Απ’ αυτό κρέμονταν ένα μεγάλο κασόνι φτιαγμένο επί τούτου, μέσα στο οποίο έμπαιναν οι επιθυμούντες
να ... διαπλεύσουν τον ποταμόν. Τι μαύρα χρόνια...
ΥΨΗΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Από την ίδια εφημερίδα. «Αφίχθη εις την πόλιν μας ο υπουργός Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς όστις θα παραμείνει επί ΙΟήμερο προς ανάπαυσιν». Οι κυβερνώντες αναπαύονταν
στο Καρπενήσι, αλλά για τους Ευρυτάνες η ανάπαυση ήταν πολυτέλεια αφού τις ίδιες μέρες
τότε καταργήθηκαν όλα τα «πρατήρια αραβοσίτου».
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Η Αυτοδιοίκηση, με την μη κάθοδο του Γιάννη Σταμάτη ως Δημάρχου στις εκλογές,
χάνει ένα στέλεχός της από αυτά που την τιμούσαν και την προωθούσαν προς το καλλίτερο.
Οι δραστηριότητές του πρέπει να καταχωρηθούν σε κάποιο έντυπο για να μαθαίνουν οι
νεότεροι, πώς κερδίζονται οι ειρηνικοί αγώνες.
ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Θεέ μου! Και τι δεν μου θυμίζουν αυτά τα παρκόμετρα στα προπολεμικά χρόνια. Έβλεπα
δεμένα μουλάρια γύρω από την πλατεία και φεύγοντας άφηναν το ... επισκεπτήριό τους. Και
νά τρέχει ο οδοκαθαριστής να διασώσει την καλαισθησία της πόλης...
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΑΣ
Το «Βελούχι» στην Αμερική με νου και καρδιά μένει πάντα κοντά στην Ευρυτανία του. Και
πάλι φέτος υποτροφίες σε ευρυτανόπουλα και πάλι φέτος υλοποιημένη η αγάπη τους. Τους
στέλνουμε ένα θερμό χαιρετισμό ευγνωμοσύνης ...
ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πολλά Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν και φέτος με εκλεκτούς ομιλητές-ομιλήτριες και
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σημαντικά θέματα που φώτισαν πολλές πλευρές του ευρυτανικού βίου από αρχαιοτάτων
χρόνων ως σήμερα. Το κύριο βάρος αυτών των Συνεδρίων το είχε η «Πανευρυτανική» που
τελευταία παρουσιάζει μια δραστηριότητα πρωτοφανή. Να παρακολουθεί άραγε από εκεί
που βρίσκεται αυτές τις δραστηριότητες ο αλησμόνητος Πάνος Κωστοπαναγιώτης που η
«Πανευρυτανική» ήταν η μεγάλη του ερωμένη;

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ
To παζάρι και πάλι στο προσκήνιο. Αχ ! Τι ήταν εκείνο το προπολεμικό που σ’ αυτό έβλεπες τα προϊόντα της γης αλλά και των ευρυτανικών χεριών και επινοήσεων κι ένοιωθες πως
βρισκόσουν σ’ ένα πανηγύρι χαράς. Τότε που δεν υπήρχε η αυτοκρατορία των πλαστικών,
των νάυλων.
ΕΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Όσο διαβάζω το ποιητικό βιβλίο του Ευρυτάνα Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Αγάθωνα
Δαμασκηνού Ζαχαράκη (από το Νέο Αργύρι) τόσο και μπαίνω στην ουσία του Χριστιανικού λόγου. Ενός Λόγου που έχει παραποιηθεί από πολλούς, που έπρεπε να τον έχουν
υπόδειγμα γραφής και υποθηκών. Ο Δαμασκηνός μετουσιώνει τη ζωή, τα οράματα και
τους αγώνες των όπου γης ανθρώπων σε ποίηση που γοητεύει και συγκινεί. Όλοι οι κατοικούντες επί της γης είναι παιδιά του ίδιου Θεού -αυτό είναι το Μεγάλο Μήνυμα...
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πάρα πολλά ευρυτανόπουλα αρίστευσαν φέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι χαρά
όλων μας. Τα συγχαίρουμε από καρδιάς, αλλά συγχαίρουμε και τους δασκάλους τους που
αποδείξανε πως δεν είναι απλά υπάλληλοι αλλά λειτουργοί της Ελληνικής Παιδείας.
ΤΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ
Έγιναν θεσμός τα θερινά ανταμώματα των ξενιτεμένων στα χωριά τους. Δημιουργούν
μια ατμόσφαιρα χαράς και θα έλεγα ευτυχίας, μετά ... .γευστικής ευωχίας. Αυτοί που φυλάσσουν τις Θερμοπύλες κι αυτοί που έρχονται να προσκυνήσουν τον τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν μ’ έναν τροβά γιομάτο όνειρα και ελπίδες, ενώνονται σ’ ένα πολυήμερο πανηγύρι
- απ’ αυτά που μόνο οι καρδιές ξέρουν πόσο πολύτιμο είναι για τη συνέχιση της πορείας
του βίου τους.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης του 1980 συναντήθηκαν ξανά στο προαύλιο του
Λυκείου σε ένα κλίμα συγκίνησης και συναδέλφωσης. Ήταν πολύ επιτυχημένη η σκηνοθεσία με τον τότε λυκειάρχη Γ. Κρεμυδά και τον καθηγητή Γ. Τσατσαράγκο, να χτυπάνε
το κουδούνι της συγκέντρωσης και να μπαίνουν τα «παιδιά» στη γραμμή, δυο «μαθήτριες»
να διαβάζουν το απουσιολόγιο κι όλα να κυλάνε σε μια όμορφη ατμόσφαιρα χαράς και
αγάπης. Μόνο που έλειπαν όσοι «έφυγαν» και η θύμισή τους πέρασε για λίγο σε ένα άλλου
είδους συγκίνηση...
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Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
«Η Χριστιανική Κοσμοθεωρία και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία» είναι ο τίτλος του
βιβλίου που εξέδωσε η φιλόλογος τ. Λυκειάρχης Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτη. Πολλά τα στοιχεία που καταγράφει για πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών της. Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο χρειάστηκαν πολλές βιβλιογραφικές αναζητήσεις για να φτάσει
στην τελειότητα, όπως έγινε με την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποίησε η καταξιωμένη
αυτή συγγραφέας.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΚΑΣ
Πολυσέλιδο το βιβλίο του φιλόλογου Δημήτρη Σακκά «Κωνσταντίνος Καραμανλής και
το κράτος του την περίοδο 1955-1963». Ο συγγραφέας επισημαίνει πως είναι γραμμένο
χωρίς εξιδανίκευση. Πλήθος τα ιστορικά στοιχεία στο βιβλίο, πολλά από τα οποία πρωταγωνιστής είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που με την παρουσία του οριοθέτησε μια
ολόκληρη εποχή. Ο Σακκάς το έγραψε πιστεύοντας πως μόνο το αληθινό είναι εθνικό, γι’
αυτό και προσπάθησε να στηριχθεί μόνο στα γεγονότα.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στη «Νέα Εστία» (1-8-1946) ο Αιμίλιος Χουρμούζιος σε κριτική του, για να επαινέσει
την «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου έγραψε: «Πόσο θυμίζει σα διάθεση και σαν λεπτότατο
χιούμορ τον Παπαντωνίου». Δάσκαλος του ύφους ο δικός μας…
Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Και νέα, πολύτιμη προσφορά, της Μαρίας Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένης των
Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας, στο νομό μας. Το νέο της έργο «Ψηφίδες για την Αρχειακή και Τοπική
Ιστορία της Ευρυτανίας» δεν ήταν εύκολο να ολοκληρωθεί εάν η συγγραφέας του και συλλέκτρια τόσων ιστορικών στοιχείων, δεν αφιέρωνε πολύ χρόνο αλλά και δημιουργικό
πάθος. Ο βιβλιογραφικός πλούτος που παραθέτει στο βιβλίο της για την τεκμηρίωση των
όσων παρουσιάζει φανερώνει την ευθύνη με την οποία διακατέχεται προκειμένου να δώσει
ολοκληρωμένα αυτά που γράφει. Συγχαρητήρια!
ΜΠΑΛΑΦΑΣ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
Δεν ξέρω αν υπήρξε άλλη εκδήλωση που να έγινε στην Παλαιά Βουλή με τόσον κόσμο,
για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπουμπουρή «Ο Κώστας Μπαλάφας και η
Ελλάδα του». Αυτό το δίδυμο δημιουργίας Μπαλάφας – Μπουμπουρής πρόσφερε στην
Ελληνική Ιστορία μέσα από την Τέχνη της φωτογραφίας και της γραφής όχι μονάχα σελίδες
ομορφιάς αλλά και παράθεση γεγονότων, που οριοθέτησαν μια από τις δυσκολότερες περιόδους της χώρας, που είχαν και αναλαμπές Μεγαλείου.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Του Στάθη Ζαχαράκη

Ζαχαρία Παπαντώνη, θα σε γράφω εγώ εδώ,
γιατί Παπαντώνης είναι το μισό μου το χωριό.
Είναι ο Στάθης Παπαντώνης, καλλιτέχνης στο βιολί,
που θα σ’ είχε προσεγγίσει, αν θα είχε μορφωθεί.
Από εδώ ξεκίνησε παππούς σου, Ζαχαρία,
και στη Γρανίτσα έγινε παπάς στην ενορία.
Το λέγανε Τσαπίσματα, τώρα είναι Νέο Αργύρι
και ο παππούς σου ερχότανε πάντα στο πανηγύρι.
Απ’ το χωριό μου έφυγε και πήγε στη Γρανίτσα.
και κει παπάς εγίνηκε, παράτησε την γκλίτσα.
Εκεί οι γονιοί σ’ γεννήθηκαν, όπως και συ το ίδιο
και ο πατέρας σ’ δάσκαλος δίδασκε στο σχολείο.
Και από κεί ξεκίνησες, μεγάλε Ζαχαρία
και έφτασες και γίνηκες θρύλος και ιστορία.
Θυμάμαι στο Δημοτικό, Τετάρτη ήμουν νομίζω,
είχαμε <<Αναγνωστικό>> δικό σου, το γνωρίζω,
<<Ψηλά Βουνά>> το λέγανε, μ’ ωραίες ιστορίες,
αφού εσύ το έγραψες μ’ όλες τις εμπειρίες.
Και άφησες δόξα στο χωριό, δόξα και στην Ελλάδα
και αναμμένη πάντοτε θα ‘ναι η δική σου δάδα.
Και προτομή σου στήσανε μές του χωριού τη μέση
με το Γρανίτσα δίπλα σου να κάνετε συσκέψεις
και βλέπετε τριγύρω σας χωριά των Απεραντίων
που δυστυχώς εγίνανε σκέτο γηροκομείο.
Ζαχαρία απ’ το χωριό σου, τη Γρανίτσα είναι πολλοί,
που κι αυτοί ακολουθάνε τη δική σου τη γραμμή.
Γούλας, Σταφυλάς, Αναστασιάδης, και αυτοί πολύ καλοί.
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ
ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Οι Ευρυτάνες της Αθήνας - και όχι μόνον - ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά την ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, όπου πραγματοποιήθηκε στις 29-9-2010, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19.00΄, η μεγαλειώδης εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του
Κώστα Μπουμπουρή «Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του», εκδότης και χορηγός του
οποίου είναι ο Αγραφιώτης μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Στέφανος Γ. Κωστούλας. Εκατοντάδες Ευρυτάνες και φίλοι της Ευρυτανίας αψήφησαν τις δυσκολίες της ημέρας (στάσεις
εργασίας στις συγκοινωνίες, συγκεντρώσεις κ.ά.) και συμμετείχαν σ΄ ένα συνταρακτικό
ταξίδι στην Ελλάδα του Πολέμου, στην Ελλάδα της Κατοχής, στην Ελλάδα του Εμφυλίου και
της μεταπολεμικής εποχής, στην Ελλάδα του Κώστα Μπαλάφα.
Σημειώνεται ότι ο Κώστας Μπαλάφας συνδέεται φιλικά, εδώ και
αρκετά χρόνια, με τον συγγραφέα κ.
Κώστα Μπουμπουρή και τον εκδότη
– χορηγό κ. Στέφανο Γ. Κωστούλα
και τους έχει εμπιστευτεί και παραδώσει, κατά καιρούς, ένα σημαντικό μέρος του έργου του προς ανάδειξη και
αξιοποίηση. Σίγουρα, κατά δήλωση
των ιδίων, η οποιαδήποτε ανάδειξη
και αξιοποίησή του δεν θα έχει κανένα κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Στην πρώτη σειρά: Στέφανος Κωστούλας, εκδότης
Η εκδήλωση άρχισε με προσφώ– χορηγός, Ιωάννης Γρίβας, τ. Πρωθυπουργός, Ηλίας
Καρανίκας, Βουλευτής Ευρυτανίας και π. Ευάγγ. Φεγγούλης, νηση του Προέδρου της Πανευρυτανιεκπρόσωπος του Μητροπολίτη Καρπενησίου (φωτ. Χρ. Κίτσιος)
κής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως «…με την αποψινή εκδήλωση δεν τιμούμε μόνο το
συγγραφέα. Αποτίνουμε, ξεπληρώνουμε κι εμείς μαζί του, ένα ηθικό χρέος, έναν οφειλόμενο φόρο
τιμής στον μεγάλο Έλληνα φωτογράφο, στον εθνικό φωτογράφο μας, τον Κώστα Μπαλάφα.
Ο Κώστας Μπαλάφας δεν είναι μόνον ένας μεγάλος φωτογράφος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, είναι κι ένας σπάνιος Άνθρωπος, ένας Μεγάλος Δάσκαλος, που με την αψεγάδιαστη και
υποδειγματική ζωή του και το φωτογραφικό έργο του κληροδοτεί σ’ εμάς και στις επόμενες γενιές
ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας και του πολύπαθου λαού μας, της παράδοσής μας και του
λαϊκού πολιτισμού μας. Ο Κώστας Μπαλάφας με την τέχνη του φωτός, ως φωτεινό μετέωρο,
φώτισε μια πολύπαθη αλλά ένδοξη γενιά, φωτίζει εμάς σήμερα και θα φωτίζει, σίγουρα και τους
μεταγενέστερους….». Στη συνέχεια εκφράστηκαν ευχαριστίες στον συγγραφέα κ. Κώστα
Μπουμπουρή, στον εκδότη και χορηγό του βιβλίου κ. Στέφανο Γ. Κωστούλα, στους
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εισηγητές, στον συντονιστή της εκδήλωσης γνωστό δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Καμπουράκη και σε όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρόσκληση αυτή της
Πανευρυτανικής Ένωσης.
Ακολούθως ο συντονιστής της
εκδήλωσης κ. Δημήτρης Καμπουράκης έδωσε το λόγο στους εισηγητές κ.κ. Άγγελο Δεληβοριά, Δ/ντή
του Μουσείου Μπενάκη, Σαράντο
Καργάκο, Ιστορικό και συγγραφέα,
Κλεομένη Κουτσούκη, Ομότιμο
Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου,
Ηρακλή Παπαϊωάννου, Επιμελητή
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και Σπύρο Σκιαδόπουλο, Δ/ντή
της Leica ACADEMY, οι οποίοι με
Ο συντονιστής κ. Δ. Καμπουράκης, οι εισηγητές κ.κ. Άγγ.
θαυμάσιο τρόπο μέσα από τις σελίδες Δεληβορριάς, Σαράντος Καργάκος, Κλεομ. Κουτσούκης,
του βιβλίου μας ταξίδεψαν στη ζωή Ηρ. Παπαϊωάννου, Σπ. Σκιαδόπουλος και ο συγγραφέας
κ. Κώστας Μπουμπουρής (Φωτ. Χρ. Κίτσιος)
και το έργο του Κώστα Μπαλάφα και
δίκαια, όλοι τους, απέσπασαν τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα του κοινού.
Τέλος, ο συγγραφέας κ. Κώστας Μπουμπουρής αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της έκδοσης, αλλά και της παρουσίασης του βιβλίου του, διάβασε έναν ολιγόλογο αλλά
συγκινητικότατο χαιρετισμό του Κώστα Μπαλάφα.
Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε συγκινησιακή φόρτιση με την απονομή από τον
Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλου Τιμητικού Διπλώματος
και Μεταλλίου (παρουσιάζει τον Εύρυτο και είναι έργο του γνωστού γλύπτη Καρακάλα)
στον Κώστα Μπαλάφα, τα οποία παρέλαβε ο γιος του κ. Γεώργιος Κ. Μπαλάφας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τ. Πρωθυπουργός και τ. Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Γρίβας, ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο
επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Γκαλογιάννης, ο Δήμαρχος Φουρνά κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Καρβέλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δομνίστας κ. Ν. Μπούρας, οι Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Όλγα Διώτη, Μαρία Παναγιωτοπούλου και Δημήτρης Τσιώλης, η Διοικητής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κ. Όλγα Οικονόμου, ο κ. Βασίλης Πριόβολος
(καπετάν Ερμής) πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. πολιτιστικών φορέων και συλλόγων του νομού
μας (ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος του Πανευρυτανικού Αγρινίου κ. Νταβαρίνος, ο φωτογράφος μας από το Καρπενήσι κ. Γ. Τάσιος, ο δημοσιογράφος από Λαμία κ. Κ. Μήτσιος
κ.ά.). Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος εκπροσωπήθηκε από
τον π. Ευάγγελο Φεγγούλη, ενώ παρόντες ήταν και οι Ευρυτάνες ιερείς π. Κων/νος Βαστάκης και π. Ι. Διώτης.
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Μηνύματα έστειλαν ο
Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος,
ο οποίος επρόκειτο να παραστεί (ο ραδιοφωνικός
σταθμός μάλιστα της Εκκλησίας της Ελλάδος το έλεγε
στις ειδήσεις της ημέρας),
πλην όμως, λόγω του αποκλεισμού του κέντρου, εξαιτίας των συγκεντρώσεων,
δεν κατέστη αυτό δυνατό,
ο Ιεροκήρυκας του ΚαθεΠανοραμική άποψη της αίθουσας (φωτ. Χρ. Κίτσιος)
δρικού Ναού Αθηνών π.
Χρυσόστομος Παπαθανασίου, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
κ. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου, η Βουλευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη, οι Δήμαρχοι
Καρπενησίου και Δομνίστας κ.κ. Βασίλειος Καραμπάς και Γιάννης Σταμάτης, αντίστοιχα, ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης (Η.Π.Α.) κ.ά.
Το βιβλίο διατίθεται προς πώληση στα δύο βιβλιοπωλεία των πολυκαταστημάτων
Hondos Center Iπποκράτους 3-5 και Πατησίων 159 και στο βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ
(οδός Σόλωνος, Αθήνα).
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«… μ ε μ ο υ σ ι κ έ ς ε ξ α ί σ ι ε ς…»

ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΤΤΑΣ «ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
Γράφει ο Βασίλης Σιορόκος

Μια αφίσα αναρτημένη σε κατάστημα στην Ερέτρια, όπου παραθερίζαμε το καλοκαίρι,
μας οδήγησε να ανηφορήσουμε στο ορεινό χωριό Σέττα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, σε ένα
μαγευτικό καταπράσινο τοπίο, μέσα σε πανύψηλα έλατα, με μια δροσιά που σ έκανε να
ξεχνάς πως ήταν Αύγουστος.
Εκεί σ’ αυτό το μαγευτικό τοπίο, ο αείμνηστος Νίκος Παπακωνσταντίνου, ηθοποιός
και σκηνοθέτης και πάντα φίλος των Ευρυτάνων, δημιούργησε το πέτρινο θέατρό του, ένα
πραγματικό στολίδι στο χωριό Σέττα.
Κάθε καλοκαίρι στο θέατρο Σέττας, πραγματοποιούνται σπουδαίες παραστάσεις, με
σημαντικά έργα από το θίασο, με πρωταγωνιστές : την Άννα Πολυτίμου- Παπακωνσταντίνου, τον Δημήτρη Ν. Παπακωνσταντίνου, την Ματίνα Παπαγεωργίου κ.α. σπουδαίους ηθοποιούς.
Το κάλεσμα λοιπόν της αφίσας, αφορούσε την παρακολούθηση μιας παράστασης –ταξίδι στην ιστορία της μουσικής και της ποίησης των Ελλήνων, μέσα στους δρόμους των Οκτώ
Ήχων της Βυζαντινής Μουσικής… μ ε μ ο υ σ ι κ έ ς ε ξ α ί σ ι ε ς … όπως ήταν ο τίτλος.
Σε σκηνοθεσία: Δημήτρη Ν. Παπακωνσταντίνου. Αισθητική αντίληψη μουσικού μέρους:
Βαγγέλη Δρούζα.
« Ένα έργο που δε γράφτηκε ποτέ, μα υπήρχε μέσα μας
π ά ν τ α …», όπως αναφέρει στο σχετικό ενημερωτικό πρόγραμμα ο σκηνοθέτης.
Η καταπληκτική ερμηνεία: της Άννας Πολυτίμου, του Δημήτρη Ν. Παπακωνσταντίνου, της Ματίνας Παπαγεωργίου, αλλά και οι ψαλμοί και τα τραγούδια του Βαγγέλη
Δρούζα μαζί με όλη την ορχήστρα, καθήλωσαν το κοινό στο κατάμεστο θέατρο, που ξεσπούσε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Το έργο ακολουθεί βήμα προς βήμα τον κάθε Ήχο μέσα στο χρόνο, ενδεικνύοντας τις
εποχές με: α) έναν αυτοσχεδιασμό παραδοσιακού οργάνου στον αρχαίο ελληνικό τρόπο
που αποτελεί την καταγωγή και τη βάση του Ήχου, β) ένα βυζαντινό ψαλμό, υπόδειγμα της
εκφραστικής ταυτότητας του Ήχου, γ) ένα παραδοσιακό τραγούδι, δ) ένα ρεμπέτικο ή
άλλης μορφής λαϊκό τραγούδι και ε) μία σύνθεση πιο έντεχνης έκφρασης, όλα στον τρόπο
του Ήχου αυτού. Μια διαδρομή πάνω στη γραμμή αίματος που ενώνει το εγγύτατο σ ή μ
ε ρ α με το απώτατο χ θ ε ς ως κίνητρο και ελπίδα και κάλεσμα για την υπεράσπιση του
απειλούμενου α ύ ρ ι ο .
Το ίδιο όνειρο έχει και ο λόγος, αν και αυτός δεν ξετυλίγεται με χρονολογική σειρά, μα
μ’ έναν καθαρά εσωτερικό συνειρμό, ακολουθώντας την ατμόσφαιρα των στιγμών, όπως
τα μουσικά μέρη την ορίζουν....εκπροσωπούνται , έστω και επιγραμματικά όλες οι εποχές
της ελληνικής ποίησης από την ομηρική ως τη σύγχρονη. Απουσιάζουν, αναγκαστικά, σπουδαίες ποιητικές και μουσικές φυσιογνωμίες. Γιατί, μες στην πατρίδα των Μουσών, πως να
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χωρέσει σε χρόνο παράστασης ό,τι κατάφερε να ξεχειλίσει τους αιώνες.
Είναι ένα έργο αξιώσεων με καταπληκτικές ερμηνείες και θα πρέπει να… ταξιδέψει και
πέρα από τη Σέττα.
Θερμά συγχαρητήρια στην Άννα Πολυτίμου-Παπακωνσταντίνου, τον Δημήτρη
Ν, Παπακωνσταντίνου, την Ματίνα Παπαγεωργίου, τον Βαγγέλη Δρούζα και σε όλη
την ορχήστρα, για την υπέροχη παράσταση στο πανέμορφο θέατρο της Σέττας που μας
χάρισαν.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ … ΡΟΥΓΑ1
Εθνικό έδεσμα ο μπακαλιάρος!
Του Κώστα Παπαπέτρου

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ θα το ρίξουμε λίγο έξω. Για πού θέλετε «ν’ αριβάρουμε»; Εμείς προτείνουμε έναν ανοιξιάτικο νυκτερινό « περίπατο» ως την… παραπάνω «ρούγα» του Κολωνακίου. Τι λέτε, δεν είναι κι άσχημη ιδέα! Άλλωστε δεν είναι και λίγοι αυτοί που συχνά – πυκνά
βάζουν πλώρη για το «στέκι του Αντρέα» προκειμένουν να ικανοποιήσουν τις άφθονες και
ποικίλες γαστρονομικές τους επιθυμίες. Βλέπετε μεταξύ των «καλών κύκλων», που συγχρόνως είναι και καλά πληροφορημένοι περί τα … κουτούκια, τα ξεροψημένα κολοκυθάκια, οι
τηγανιτές μελιτζάνες και ο μπακαλιάρος έχουν αντικαταστήσει, προ πολλού, τα μεγάλα φιλολογικά προβλήματα και τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής ή εκείνα τ’ άλλα «περί τέχνης» !
Απομακρυνθήκαμε όμως από τη «Ρούγα» και θα πρέπει να επιστρέψουμε πάραυτα εκεί,
διότι υπάρχει κίνδυνος να μη βρούμε… τραπέζι.
Ο κυρ – Αντρέας δεν κάνει εξαιρέσεις στη «Ρούγα» του κι αυτό αρέσει στην εκλεκτή
πελατεία του.
– Μη βιάζεσαι, θάρθη και η σειρά σου να φας.
Κάποιος από τη βιαστική παρέα, που θέλει να πληρώση το λογαριασμό για να
φύγη, προσπαθεί να τον πειράξη:
– Τι θα γίνη Αντρέα, θάρθης να σε πληρώσουμε ή θα την κοπανίσουμε;
Ο κυρ – Αντρέας, όμως, έχει έτοιμη την απάντηση:
- Τι βιάζεσαι μωρέ; Φοβάσαι μήπως και σου πιάσει η βροχή τα πρόβατα έξω από το
μαντρί;
Χαρακτηριστικός τύπος παλιού ταβερνιάρη ο Αντρέας δεν αφήνει παρέα, για παρέα,
που να μην την επισκεφθή. Και για τον καθένα όλο και κάτι έχει. Στη «Ρούγα» δεν υπάρχουν
μυστικά ούτε προβλήματα. Κι όταν η κίνηση πέση, ο Αντρέας θα βγάλη την ποδιά και θα
κάτση στην παρέα.
– Ρε Κάστορα, πιάσε ένα μισόκιλο κι ένα «καθαρό»!
Ανάμεσα σ΄ένα «μισόκιλο», λοιπόν, πιάσαμε την ψιλοκουβέντα…
1. Άρθρο του δημοσιογράφου Κ. Παπαπέτρου σε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα της 10ετίας του ‘60,
που αναφέρεται στο συνεργάτη μας κ. Ανδρέα Κάππα. Τηρείται η ορθογραφία της εποχής.
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– Αλήθεια, πώς μιλάς έτσι στους πελάτες; Δεν φοβάσαι μήπως σε παρεξηγήσουν;
Γελάει ο Αντρέας και καρφώνει το μολύβι στο αυτί.
– Τι είναι αυτά που λες: Έτσι την πάτησα κι εγώ, στην αρχή αλλά μετά τόμαθα «το μάθημα», καλά….
Δεν μας το λες για να το μάθουμε κι εμείς!
- Γιατί, θέλεις να γίνης ταβερνιάρης; ρωτάει και συνεχίζει: Διαπίστωσα, λοιπόν, ότι ο
κόσμος έχει κουραστή από τον τύπο του «σερβίς». Όταν βγαίνει έξω θέλει να αισθάνεται
ελεύθερος, να τρώη με άνεση, αν γίνεται και ξαπλωμένος, με λίγα λόγια να αισθάνεται
ωραία, χωρίς το φράκο και τα άσπρα γάντια, δίπλα του. Με πιάνεις;
- Σε «πιάνω»… Και δεν μου λες, σε όλους το ίδιο φέρεσαι;
- Μωρέ το ίδιο! Εδώ όταν ήρθε η κόρη του Τζόνσον, την πήρα από το χέρι και την πήγα
στην κουζίνα. «Διάλεξε και φάε. Πάντως εγώ σου προτείνω τον «εθνικό ύμνο», της είπα.
- Έχει και μερίδα «εθνικός ύμνος»;
- Α, ώστε δεν το ξέρεις; «Κάστορα, πιάσε μια μερίδα μπακαλιάρο». Ο μπακαλιάρος είναι
ο «εθνικός ύμνος», διευκρινίζει. Τον έβγαλα έτσι, γιατί αυτός μ΄έσωσε όταν κόντευα να
το κλείσω, στην αρχή, το μαγαζί. Θέλει μπακαλιάρο και σκορδαλιά ο κόσμος, κι άσε τους
άλλους να λένε….
Στο επόμενο «μισόκιλο» ο Αντρέας Κάππας – αυτό είναι τ’ όνομά του – θα μας πη και
τη βιογραφία του.
Γεννημένος στο Μουζίλο Ευρυτανίας, ήρθε αμούστακο παιδί, ακόμη, στην Αθήνα κι ανέλαβε βοηθός σε γκαρσόνι. Ύστερα έγινε ο ίδιος γκαρσόνι και μετά; «Μετά έφτασα σε ύψιστα αξιώματα». Έγινε μαιτρ στη Μ. Βρετάννια, στο Κινγκ Τζώρτζ, στου «Φλόκα» και τέλος
ανέλαβε το εστιατόριο του καζίνου στην Κέρκυρα.
- Τι τα θέλεις, όμως. Γρήγορα κατάλαβα, πως δεν έκανα για τέτοια πράγματα και γύρισα
πάλι από κει που ξεκίνησα: Στην ταβέρνα. Ξέρεις, έχει τη γλύκα της! Καμμιά άλλη ερώτηση;
- Όχι
- Κάστορα, πιάσε ένα μισόκιλο και φέρε και το ποτήρι σου….
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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, «΄Αγιος Χαράλαμπος» (΄Ελοβα) Ευρυτανίας).
Γράφει ο Περικλής Αστρακάς, Δικηγόριος, ιστορικός ερευνητής
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Το χωρίον ΄Ελοβα κατά την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας (1393 – 1821)
α) Το χωρίον, διοικητικώς υπήγετο εις τον καζάν (= επαρχίαν) των Αγράφων, ο οποίος
υπήγετο εις το Σαντζάκιον των Τρικάλων [Μάρκος Α. Γκιόλιας: Ιστορία της Ευρυτανίας
στους νεότερους χρόνους (1391 – 1821). Εκδόσεις Πορεία. Αθήνα 1999, σ. 84-92, Ιωάννου Γ. Γιαννοπούλου: Η Διοικητική Οργάνωση της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν (1393 – 1821). Διατριβή επί διδακτορία. Αθήνα 1971, σ. 69 – 72. Πουκεβίλ, ό.
π, σ. 42 - 43].
β) Το χωρίον ΄Ελοβα, κατά τα τέλη, του ΙΗου αι. και τας αρχάς του ΙΘου αι. υπήγετο εις
τον Ναχιγιέ [Nahiye = Δήμος (;)] του Φουρνά, ο οποίος συνεκροτείτο από μίαν ομάδα
χωρίων, οι πρόκριτοι των οποίων εμφανίζονται να λαμβάνουν κοινάς αποφάσεις. Κάθε
καζάς (= επαρχία) συνήθως αποτελείτο από πολλούς ναχιγιέδες. [Μάρκος Γκιόλιας: ό.π.
σ. 91. Μανώλης Μ. Στεργιούλης: Τα Άγραφα κατά την Τουρκοκρατίαν, εις Καρδιτσιώτικα
Χρονικά. Τόμος XI (2009), σ. 163 – 172 και ιδία σ. 165, υποσημ. 6].
γ) Τα χωρία των Αγράφων έχαιρον κάποιας αυτονομίας, βάσει της συνθήκης του Ταμασίου, της υπογραφείσης την 10-5-1525, εις τον Κασαμπάν (κωμόπολιν) του Νεοχωρίου
Αγράφων.
δ) Εκκλησιαστικώς το χωρίον υπήγετο εις την Επισκοπήν Λιτζάς και Αγράφων, η οποία
υπήγετο εις τον Μητροπολίτην Λαρίσης και Τρικάλων. (Μάρκου Α. Γκιόλια: ό.π. σελ. 343
– 366). Δεν είναι γνωστόν, εάν τα χωρικά όρια της Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων, συνέπιπτον προς την περιοχήν του καζά (επαρχίας) των Αγράφων.
ε) Εκ της εποχής της τουρκοκρατίας, περί του οικισμού ΄Ελοβα, έχομεν την πληροφορίαν
του Νικολάου Ξενοπούλου, ο οποίος ήτο ιερεύς και δάσκαλος εις τους «Παραμερίταις» της
Ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρύτων Πελοποννήσου και γραφεύς ενός
χειρογράφου κώδικος της Μονής. Ούτος εις το τέλος του χειρογράφου κώδικος σημειώνει:
«…Τέλος και τω Θ[ε]ώ δόξα/. Ετελειώθη το παρόν βιβλίον διά χειρός εμού / του αμαρτωλού
Νικολάου […] του Ξενοπούλου τάχατε και ιερέως εκ χωρίου / λεγομένων Ούλιβα εκ της επαρχίας
της τιμιωτάτης / επισκοπής Λιτζά και Αγράφων. εν ταις ημέραις του / αγίου αρχιερέως κυρίου
Λουκά …ΖΞΗ΄ [=1560] μηνί Αυγούστου ε΄…». (Νικόλαος Α. Βέης: Κατάλογοι των ελληνικών
χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοποννήσω μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, 1915, σ. 94.
Μάρκου Α. Γκιόλια: ό.π. σ. 353).
Ο Μάρκος Γκιόλιας σημειώνει επί πλέον τα εξής:
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«…Όσο για το αναφερόμενο χωρίο της καταγωγής του Ούλιβα, είναι φανερό, ότι πρόκειται για
τα ΄Ελοβα της Ευρυτανίας…».(αυτόθι, σ. 353).
Όμως το "ε" ουδέποτε κωφούται και δεν τρέπεται εις "ου" και καθ' όμοιον τρόπον το
"ο" δεν κωφούται και δεν τρέπεται εις "ι" (γιώτα) και συνεπώς το τοπωνύμιον Ούλιβα δεν
προέρχεται και δεν ετυμολογείται εκ του τύπου ΄Ελοβα, με περαιτέρω συνέπειαν η προδιαληφθείσα άποψις περί ταυτισμού να στερήται ετυμολογικών ερεισμάτων.
στ) Όμως δεν πρέπει να αποκλεισθή και η εκδοχή, ότι το τοπωνύμιον Ούλιβα (η) είναι
φυτωνύμιον λατινικής προελεύσεως και παράγεται και ετυμολογείται εκ της νεολατινικής –
ιταλικής λέξεως Uliva (Ουλίβα), ή, Oliva (Ολίβα), η οποία σημαίνει:
1) ελαία, ελιά, καρπός, (το δένδρον και ο καρπός εληάς),
2) βάλανος, ελαία, αυγό, και
3) ως επίθετον άκλιτον: λαδοπράσινος, λαδής.
(Nicola Zingarelli: Vocabolario Della Lingua Italiana Bologna 2007, σελίς 1251, στήλη α΄,
λήμμα: Oliva, και λήμμα: Uliva, σελίς 2022, στήλη β΄. Φοίβου Μαυρίδη. Ιταλο-ελληνικό Λεξικό. Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Μάρτιος 2004, σ. 792, στήλη α΄ και σ. 1262, στήλη α΄).
Εκ της ιταλικής λέξεως Uliva ή Oliva παράγονται ουσιαστικά, επίθετα κ.λ.π. και δή:
i) olivella (ολιβέλα) = λιγούστρο, το κοινό, αγριομυρτιά, νεροβεργιά,
η δάφνη,
ii) olivati (ολιβάτι) = λιόφυτο,
iii) ŏliveto (ολιβέτο) = ελαιώνας, λιοστάσι, κ.λ.π. (Φοίβου Μαυρίδη, op. cit, σελίς
792).
Επί πλέον η λέξις Oliva ή Uliva παράγεται και ετυμολογείται εκ της λατινικής λέξεως:
ŏliva, - ae= το δένδρον και ο καρπός της ελαίας. (Στεφάνου Κουμανούδη: Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Αθήναι 1854, σ. 557, στήλη β΄).
Δεν αποκλείεται, ότι κατά την διάρκειαν της Ρωμαιοκρατίας, από την περιοχήν του χωρίου να διήρχετο κάποια δίοδος, αύτη να εφυλάσσετο από τους στρατιώτας, τους αφυπηρετούντας των Ρωμαϊκών λεγεώνων και εν συνεχεία του Βυζαντινού στρατού, τους ομιλούντας την δημώδη λατινικήν της νοτίου βαλκανικής, άλλως ονομαζομένην Κουτσοβλαχικήν,
να υπήρχεν δένδρον ελαίας ή αγρίας ελαίας και εξ αυτού να απέδωσαν την ονομασίαν Ούλιβα (= ελαία) εις την περιοχήν, ως Πλάτανος, ΄Ελατος, Πουρνάρα, Αχλαδιά, Κορομηλιά,
Κερασιά κ.λπ. και η ονομασία Ούλιβα (η) να επεκράτησεν διά μεγάλον χρονικόν διάστημα,
έως ότου αντικατεστάθη υπό της ονομασίας «΄Ελοβα» (η) .
Εις την περιοχήν του χωρίου Άγιος Χαράλαμπος, λόγω του μεγάλου υψομέτρου, 880
μ., δεν ευδοκιμεί το δένδρον της ελαίας και το τοπωνύμιον «η Ούλιβα», δέον να αναζητηθή
εις άλλην περιοχήν των Αγράφων. Δι' αυτό πιστεύω, ότι η άποψις και η γνώμη του Μ. Γκιόλια, περί ταυτισμού της Ούλιβας και Έλοβας δεν πρέπει να έχεται αληθείας.

4.- Το χωρίον ΄Ελοβα κατά την Επανάστασιν του 1821
α) Κατά την κήρυξιν της Επαναστάσεως του 1821, οι κάτοικοι της ΄Ελοβας, έλαβον τα
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όπλα και απέκτησαν την ανεξαρτησίαν των, το δε χωρίον απελευθερωθέν περιελήφθη εις
την επικράτειαν του Ελληνικού Κράτους.
β) Την επανάστασιν εις τα ΄Αγραφα εκήρυξεν την 10 -5- 1821 ο καπετάν Κώστας Βελής
από το Κεράσοβον, με την κατωτέρω προκήρυξιν:
«Αδελφοί, ήρθεν η ώρα, με τη θέληση του θεού, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, από την
Τουρκική Τυραννία. Λοιπόν, άμα λάβετε το παρόν μου, να πάρετε τα όπλα και να έρθετε, όπου σας
περιμένω εδώ, εντός τριών ημερών, διότι ο καιρός δεν μας περιμένει περισσότερο. Να είμαστε
έτοιμοι να κάνουμε το χρέος προς την πατρίδα.
Κεράσοβον 1821
ο αδελφός σας
Κώστας Βελής»
γ) Μεταξύ των αγωνιστών ήτο και ο Ιωάννης Πανέτσος, από τους πρώτους που έλαβον τα άρματα εις την περιοχήν και κατήγετο από την ΄Ελοβα Αγράφων. Υπηρέτησεν ως
μπουλουκτζής και έλαβε μέρος εις τας μάχας Αγίου Βλασίου, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Ρεντίνας, Αγίας Τριάδος και σε άλλας μέχρι της απελευθερώσεως υπό διαφόρους
οπλαρχηγούς (Γ. Καραϊσκάκη, Μ. Μπότσαρη, Κ. Βελή, Ν. Κοντογιάννη και Ζώτο).
Κατά το έτος 1865 υπέβαλεν αίτησιν, η οποία συνωδεύετο με το από 20/4/1847 πιστοποιητικόν, υπογραφόμενον υπό των Ν. Κριεζώτου, Θ. Γρίβα, Παν. Τζάμαλη και Βασ. Μπαλατσού. Η Επιτροπή τον κατέταξε εις την Β΄ Τάξιν των Υπαξιωματικών με Α.ν.Μ. 3084.
(Κώστα Ζήση: Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821,
Ιστορικές Εκδόσεις, Στεφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983, σ. 264).
δ) Επίσης κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως, οι πρόκριτοι και πληρεξούσιοι των
Αγράφων, μεταξύ των οποίων και ο Ζάχος Κεφάλας από την ΄Ελοβα, την άνοιξιν του
1824 υπέβαλον αναφοράν εις την Διοίκησιν, διεκτραγωδούσαν τα δεινοπαθήματα του
Λαού και εζήτησαν την αποστολήν του Γεωρ. Καραϊσκάκη ως αρματολάρχην των Αγράφων και κατήγγηλον τας ατιμίας του Ράγκου και των συντρόφων του. (Γ.Α.Κ. Αρχείον
Βλαχογιάννη, φάκελλος 5. Εκτελεστικόν. Μάρκου Γκιόλια: ό.π., σ. 248).

5.- Δημογραφική εξέλιξις του χωρίου Έλοβα – (Έλόγα) - Άγιος Χαράλαμπος
α) Το χωρίον, καθ΄ όλην την διάρκειαν του 19ου αι. ήτο γνωστόν ως ΄Ελοβα (η) και ο
τύπος «΄Ελοβα» χρησιμοποιείται εις τα διάφορα νομοθετικά κείμενα, τα οποία μνημονεύονται κατωτέρω.
Με Β.Δ/γμα της 18/30 Σεπτεμβρίου 1936, το οποίον δεν εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (Γ.Α.Κ. ΄Οθων, Αρχεία Υπουρ. Εσωτερικών, φάκελλος 115,
ad. Ν. 109201) υπήχθη ως οικισμός εις τον Δήμον Κτημενίων, της Επαρχίας Καλλιδρόμης
του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με έδραν την Φουρνά (Κτημένη) και μάλιστα με την
ονομασίαν «΄Ελοβα» (η) και κατοίκους 64.
Μεταγενεστέρως εις τον Δήμον Κτημενίων προσηρτήθη ο Δήμος Ελλοπίας ή Αλλοπιών
(Μούχα), με Β. Δ/γμα της 16/28 Οκτωβρίου 1836 (ΦΕΚ 22).
53

Με Β. Δ/γμα της 23ης Φεβρουαρίου 1877, (ΦΕΚ12/1877), «Περί μετασχηματισμού
του Δήμου Κτημενίων εις δύο Δήμους», διηρέθη και μετεσχηματίσθη ο Δήμος Κτημενίων
εις: 1) τον Δήμον Κτημενίων και 2) τον Δήμον Δολόπων. Η ΄Ελοβα, ως οικισμός περιήλθεν εις τον Δήμον Κτημενίων.
Το 1912 κατηργήθησαν οι Δήμοι, δυνάμει του νόμου Δ. Ν. Ζ΄ του 1912, «Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ, τεύχος 58 της 14 Φεβρουαρίου 1912), και εδημιουργήθησαν αι Κοινότητες . Η ΄Ελοβα, ως οικισμός, υπήγετο από του έτους 1912 εις την
ιδρυθείσαν Κοινότητα της Αγίας Τριάδος, τέως Δήμου Κτημενίων της Επαρχίας Ευρυτανίας,
με διάταγμα της 31-8-1912 (ΦΕΚ 261/1912).
Με Β. Δ/γμα της 22-5-1919, (ΦΕΚ, τ. Α΄, 112/1919), ανεγνωρίσθη η Κοινότης Έλογας, προελθούσα εκ της Κοινότητος Αγίας Τριάδος, πρώην Δήμου Κτημενίων.
Ο Συνοικισμός και η Κοινότης της ΄Ελογας, με Διάταγμα της 12-3-1928 (ΦΕΚ τ.
Α΄, 81/1928), μετωνομάσθη εις συνοικισμόν και Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους.
Τέλος, με τας διατάξεις του νόμου 2539 της 3/4-12-1997, «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», (ΦΕΚ, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 244 της 4/12/1997),
άρθρον 1 παρ. 13, περίπτωσις 7, κατηργήθη η Κοινότης Αγίου Χαραλάμπους και ο ομώνυμος Οικισμός, ως Δημοτικόν Διαμέρισμα, υπήχθη εις τον νεοσυσταθέντα Δήμον Κτημενίων, και έδρα του Δήμου ωρίσθη ο οικισμός της Αγίας Τριάδος, της τέως Κοινότητος Αγίας
Τριάδος.
Αυτή είναι εν πάση δυνατή συντομία η δημογραφική εξέλιξις.
β) Πάντως δέον να σημειωθή ενταύθα, ότι από των αρχών του 20ου αι. ήρξατο χρησιμοποιούμενος ο τύπος «΄Ελογα».
Το χωρίον Έλοβα - ΄Αγιος Χαράλαμπος από της ιδρύσεως του Νεοελληνικού Κράτους
υπήγετο εις την επαρχίαν Ευρυτανίας του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Με το άρθρον 2 τ ου ν. ΒΧΔ της 6/8-7-1899 (ΦΕΚ 136 Α΄) ιδρύθη ο νομός Ευρυτανίας, με μοναδικήν ομώνυμον Επαρχίαν Ευρυτανίας και πρωτεύουσαν το Καρπενήσι. Με τον
νόμον ΓΥΔΔ της 16/11 – 4/12/1909 (ΦΕΚ 282 Α) κατηργήθη ο νομός Ευρυτανίας και η
ομώνυμος επαρχία υπήχθη εις τον νομόν Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Με το άρθρον 57 του
Α. Ν. 1488/1934 (ΦΕΚ 451 Α) ιδρύθη Επαρχείον Ευρυτανίας.
Τέλος, με το Νομοθετικόν Δ/γμα 2188 του 1943 (ΦΕΚ 63,Α), κατηργήθη το Επαρχείον Ευρυτανίας και επανιδρύθη ο νομός Ευρυτανίας, αποσπαθείς από τον νομόν Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με μοναδικήν επαρχίαν της Ευρυτανίας. Η Επαρχία Ευρυτανίας, ως
μονάδα διοικητικής διαιρέσεως της χώρας, κατηργήθη από 1ης Ιανουαρίου 1999, δυνάμει
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2539 της 3/4-12-1997.


(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ιερέως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΒΑΣΤΑΚΗ, Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι των ημερών μας,
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ, ΑΘΗΝΑΙ
2010, σελ. 144

O π. Κωνσταντίνος Βαστάκης δεν είναι γνωστός μόνον
- και πέραν της Ευρυτανίας - ως ένας φωτισμένος λειτουργός του Υψίστου με αξιολογότατο πνευματικό και κοινωνικό
έργο, αλλά και ως ένας ελλογιμότατος ιερέας με πλουσιότατο συγγραφικό έργο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε β΄ έκδοση, συμπληρωμένη και βελτιωμένη, το έργο του «Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΟΧΗ στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, από τα μέσα του
18ου αιώνα μέχρι των ημερών μας, Συμβολή στην Ιστορία του
Μεγάλου Χωριού, Μεγαλοχωρίτικο Ιερατικό Συλλείτουργο»
(Αθήνα 2010, α΄ έκδοση 1993). Από το εξώφυλλο ακόμη ο
αναγνώστης αντιλαμβάνεται και το περιεχόμενο του βιβλίου,
το οποίο, εκτός των προλογικών και των εισαγωγικών, περιλαμβάνει έξι (6) κύρια μέρη, ήτοι:
Α΄ Μέρος: Περιληπτική απόδοση από τον βίο και το μαρτύριο του Αγίου Γερασίμου
του Μεγαλοχωρίτου (σελ. 21-28). Ως γνωστόν ο π. Κωνσταντίνος έχει συγγράψει ειδική
μελέτη για τον Άγιο Γεράσιμο τον Μεγαλοχωρίτη, η οποία έχει εκδοθεί σε καλαίσθητο
τόμο.
Β΄ Μέρος: Κληρικοί Ιεροεθνομάρτυρες και κληρικοί βραβευμένοι για εθνικούς λόγους
(σελ. 29-52). Στους ιεροεθνομάρτυρες συμπεριλαμβάνονται οι Παπα – Ιωάννης (Παπα
– Γιάννης) (Μέσα 18ου αι. – 1822) και Παπα – Δημήτριος Κ. Βαστάκης (1900 – 1942)
και στους βραβευθέντες κληρικούς «επί εθνική τιμή» οι Παπα – Δημήτριος Παπανικολάου (τέλη 18ου – τέλη 19ου αι.) και Παπα – Ζαχαρίας Γιαννακόπουλος (τέλη 18ου – μέσα
19ου αι.)
Γ΄ Μέρος: Είναι αφιερωμένο στον «αοίδιμο Μητροπολίτη και Ιεραπόστολο Κεντρώας
Αφρικής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας κυρό ΤΙΜΟΘΕΟ». (σελ. 53-66).
Δ΄ Μέρος: Παρουσιάζονται συνοπτικά δεκαεπτά (17) «κεκοιμημένοι» Μεγαλοχωρίτες
κληρικοί (σελ. 67-100).
Ε΄ Μέρος: Παρουσιάζεται συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα για τους «εν ζωή ευρισκομένους Μεγαλοχωρίτες Κληρικούς οι οποίοι επάξια Χάριτι Θεού διακονούν το χωριό και
έως τα πέρατα του κόσμου» (σελ. 101-132).
ΣΤ΄ Μέρος: Το τελευταίο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στους «κεκοιμημένους»
και «εν ζωή» Μεγαλοχωρίτες μοναχούς.
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Τέλος, ο π. Κωνσταντίνος ερευνώντας βρήκε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, απαραίτητο για μια επιστημονική εργασία, όπως είναι και «Η Ιερατική διαδοχή στο Μεγάλο
Χωριό Ευρυτανίας…», η οποία ασφαλώς αποτελεί μια προσφορά στην τοπική ιστορία μας,
αλλά και στην ιστορία του Έθνους μας.
Κ.Α.Π.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, Εκδ. ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΔΑΡΔΑΝΟΣ , σελ. 648
Η προσφορά του Ευρυτάνα Φιλόλογου Παναγιώτη Β.
Σαλαγιάννη (από το Τροβάτο των Αγράφων) στα ελληνικά
γράμματα αναμφισβήτητα είναι σημαντική. Και είναι σημαντική, καθότι δεν προσφέρει μόνο τις πολύτιμες φιλολογικές του
γνώσεις ως μάχιμος καθηγητής σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά διδάσκει και με το πολύτιμο συγγραφικό έργο του. Ήδη έχουν εκδοθεί ένδεκα (11) βιβλία του, τα
περισσότερα από τα οποία είναι σχετικά με τη γλώσσα και το
συντακτικό μας. Στους αναγνώστες των «Ευρυτανικών Χρονικών» είναι γνωστός μόνο από το βιβλίο του «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ» (Ιστορική και Κοινωνική Προσέγγιση), το
οποίο παρουσιάστηκε σε προηγούμενο τεύχος (αριθ. 29).
Πρόσφατα ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης μας χάρισε έναν ακόμα πολυτιμότατο
τόμο - εργαλείο για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της Νεοελληνικής Γλώσσας
μας. Πρόκειται για το έργο του «Μεθοδικός Οδηγός Γλωσσικών Ασκήσεων Γραμματικής και
Συντακτικού της Νεοελληνικής Γλώσσας, Θεωρία και Πράξη για το Λύκειο» (εκδ. ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.
ΔΑΡΔΑΝΟΣ). Στις 648 σελίδες του τόμου αυτού ο συγγραφέας κάνει σύντομη αναφορά:
«α. στο σχηματισμό των λέξεων, β. στην ετυμολογία λέξεων, γ. στα πάθη φωνηέντων, δ. στην πολυσημία των λέξεων, ε.- στην εννοιολογική διάκριση λέξεων, στ. στους ορθογραφικούς κανόνες,
ζ. στα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα, η. στα σχήματα λόγου, θ. στον τρόπο που δίνεται ο σχηματισμός των λέξεων – εννοιών, ι. στο ύφος και στη δομή του λόγου, ια. στους τρόπους πειθούς
(επιχειρήματα, τεκμήρια, συλλογισμοί), ιβ. στον τρόπο παραγραφοποίησης, ιγ. στο περιεχόμενο
των συνηθέστερων θεωριών και όρων και σε πολλά άλλα γλωσσικά φαινόμενα».
Ο συγγραφέας δηλώνει πως σκοπός της εργασίας του αυτής είναι να βοηθήσει τους
«μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη Νεοελληνική Γλώσσα» και να τους εθίσει ώστε «να εργάζονται μόνοι τους και να αποκτούν ουσιαστική γνώση…». Πιστεύτουμε, όμως, πως δεν αποτελεί
βοήθημα μόνο για τους μαθητές και δεν είναι «Θεωρία και πράξη» μόνο για το Λύκειο αλλά
αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα για όλους μας, για όλους εκείνους που επιζητούν την πληρέστερη γλωσσική τους κατάρτιση.
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Ο τρόπος που παρουσιάζονται όλα τα γλωσσικά και συντακτικά φαινόμενα είναι εύληπτος και γίνεται περισσότερο κατανοητός από τα πολλά παραδείγματα που παρατίθενται,
ενώ εμπεδώνονται με άριστο τρόπο με τις απλές και σύνθετες γλωσσικές, σημασιολογικές
και συντακτικές ασκήσεις (και λύσεις) όλων των τύπων και μορφών. 		
Κ.Α.Π.

Φωτεινής Ζαφειροπούλου – Αναστασίας Γεωργιάδιου, «Λιθοβούνι Μακρυνείας. Νεκροταφείο κλασικής και ελληνιστικής εποχής και ευρήματα μυκηναϊκού
τάφου», Έκδοση University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 198.
Μελέτη με τον τίτλο «Αιθοβούνι Μακρυνείας. Νεκροταφείο
κλασικής και ελληνιστικής εποχής και ευρήματα μυκηναϊκού τάφου»
των Φ. Ζαφειροπούλου και Α. Γεωργιάδου εκδόθηκε από
το University Studio Press με τη στήριξη του Δήμου Μακρυνείας και του Συλλόγου Άκρων (Λιθοβουνίου) «Πανόραμα». Στο
κυρίως μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται και σχολιάζονται
εκτενώς τα ευρήματα, κεραμική και μεταλλικά αντικείμενα, που
χρονολογούνται από τον 5° έως και τον 3° αι. π. Χ. και που
προέρχονται από την ανασκαφή αρχαίου νεκροταφείου με 69
τάφους στο Λιθοβούνι Μακρυνείας. Επιπροσθέτως συμπεριλαμβάνονται τα ευρήματα μυκηναϊκού τάφου, αλλά και επιτύμβιες στήλες, που παραδόθηκαν από την περιοχή.
Το βιβλίο αποτελεί μία επιστημονική μελέτη, που απευθύνεται σε αρχαιολόγους και ιστορικούς. Τίθεται, έτσι, στη διάθεση των επιστημόνων ένα πλούσιο και καλά χρονολογημένο
υλικό από μία απομακρυσμένη και αρχαιολογικά άγνωστη περιοχή. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και εφαλτήριο για πολλούς επιστήμονες, όχι μόνο της Αιτωλίας,
που μελετούν αρχαία ταφικά έθιμα, επιγραφές, κεραμική ή την αρχαία μεταλλοτεχνία. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις δύο τελευταίες κατηγορίες γίνονται γνωστά μερικά πολύ σημαντικά
και μοναδικά στο είδος τους αντικείμενα. Με τη δημοσίευση αυτή καλύπτεται, εν μέρει, ένα
κενό της αρχαιολογικής έρευνας της περιοχής, καθώς μελετήθηκαν ποικίλα ευρήματα από
ένα κλειστό αρχαιολογικό σύνολο, το χρονικό εύρος του οποίου είναι δύο και πλέον αιώνες. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πολιτιστική παρακαταθήκη του «έθνους» των Αιτωλών,
η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
(Από Δελτίο Τύπου)
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΒΑΛΗ, Πορτραίτο φωνής, εκδ. Ιωλκός, σελ. 48.
Η Μαριάννα Βλάχου – Καραμβάλη γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά κατάγεται όμως από την Ευρυτανία. Είναι δικηγόρος,
ενώ παράλληλα ασχολείται και με την ποίηση από τα μαθητικά της χρόνια. Τα ποιήματά της, γραμμένα σε ελεύθερο στίχο,
είναι βαυθυστόχαστα και με πολλά συναισθηματικά στοιχεία,
πολλά δε από αυτά έχουν μεταφραστεί στην ιταλική και στην
αγγλική γλώσσα, ενώ μερτικά από αυτά έχουν μελοποιηθεί από
τον Κύπριο συνθέτη και ποιητή Ανδρέα Αρτέμη, ο οποίος τα
συμπεριέλαβε και σε συναυλίες του.
Η ποιητική συλλογή της «Πορτραίτο Φωνής» περιλαμβάνει
τριάντα (30) συνολικά ποιήματα, γεμάτα συναίσθημα και ανθρωπιά. Οι εκφράσεις της έχουν πρωτοτυπία. Τα θέματά της
ποικίλα. Ως δείγμα της ποίησής της παραθέτουμε στίχους εμπνευσμένοι από τη Χελιδόνα
Ευρυτανίας:
… Κι εμείς, / Μοναχικοί ταξιδευτές / Στην άγια νύχτα, / Αφουγκραστήκαμε την ανάσα του /
Στα πλατιά χείλη του όρθρου. / Σιμά, / Μέσα στη γύμνια του αυλακιού, / Ξεχείλιζε άσπρο / Το
νερό / Αιωρούμενο / Ν’ αγναντεύει /Τις λαξεμένες πέτρες…
Κ.Α.Π.

Τουριστικός Οδηγός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Εκδόσεις Αιτωλοακαρνανικός
Τύπος, σελ. 232
Oι Εκδόσεις «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» συμπλήρωσε πρόσφατα με την έκδοση του Τουριστικού Οδηγού Αιτωλοακαρνανίας ένα κενό για τον γειτονικό νομό, όπου εγκαταβιούν πάνω από 45.000 Ευρυτάνες.
Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι πρωτότυπο και σύνθετο. Ο
αναγνώστης ξεδιπλώνει έναν υπέροχο και πολύ κατατοπιστικό
χάρτη του νομού Αιτωλοακαρνανίας με πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Στις πρώτες σελίδες (9-21) δεν υπάρχει πρόλογος,
αλλά ο αναγνώστης θα διαβάσει ευχάριστα τις γενικές πληροφορές για την Αιτωλοακαρνανία (ιστορία, γενικά στοιχεία,
λίμνες και λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ποτάμια,
όρη – βουνά, ιαματικές πηγές, αρχαία θέατρα). Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι
είκοσι εννιά (29) Δήμοι του νομού Αιτωλοακαρνανίας, με αλφαβητική σειρά και με σημαντικές πληροφορίες (γενικές. ιστορικές, αξιοθέατα κ.ά.) για τον καθέναν, καθώς και πλη58

ροφορίες για τη διαμονή κάθε επισκέπτη, και το φαγητό (ταβέρνες, εστιατόρια κ.ά.), αλλά
και τηλεφωνικό κατάλογο των χρήσιμων τηλεφώνων.
Συγγραφέας των κειμένων της αξιόλογης αυτής έκδοσης του Αιτωλοακαρνανικού Τύπου είναι ο Λίνος Υφαντής, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια των Δ. Αλεξανδρή, Γ.
Αναγνωστόπουλου, Μ. Ζιαμπάρα, Ν. Ζήσιμου, Ι. Καρύτσα, Χαρ. Κουβέλη, Ευ.
Κουτιβή, Β. Μουρκούση, Γ. Μπαρμπαρούση, Διον. Μπερερή, Φ. Μπερίκου, Χρ.
Παπαδημητρίου, Δημ. Παππά, Βας. Πολιτόπουλου,, Ανδρ. Σαρδέλη, Ν. Τέλωνα,
Γ. Τσούκα, Χαρ. Χαραλαμπόπουλου, Π. Χούση και Ν. Ψημμένου. Οι θαυμάσιες
φωτογραφίες του τόμου ανήκουν στον γνωστό μας και δικό μας συνεργάτη φωτογράφο
Γιάννη Γιαννακόπουλο.
Τέλος, σίγουρα πρόκειται για μια σημαντική έκδοση που συντελεί στην πληρέστερη γνώση του γειτονικού νομού μας και αξίζουν συγχαρητήρια στον εκδότη.

Κ.Α.Π.

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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ΦΤΩΧΟ ΑΝΘΑΚΙ
+ Παύλου Ν. Χρυσικού
(Πρωτόλειο, από το Αρχείο του Μιχ. Σταφυλά)

Η θαλπωρή του φθινοπωριάτικου ήλιου ξεγέλασε και το φτωχό ανθάκι
κι άνοιξε τ’ ανθοπέταλά του… Ξεπετάχθηκε ντροπαλά ανάμεσα απ’ τ’ άλλα
αγριοχόρταρα που τ’ αφάνιζαν… Δέχθηκε μ’ ανακούφιση το ζεστό χάδι των
αχτίδων, που σκόρπιζε αφείδωλα σ’ όλη την πλάση ο Ξανθός Φοίβος…
Φρίκιασε ηδονικά στ’ αλαφροφύσημα της φθινοπωράτικης αύρας….
Αναθάρρησε… Άνοιξε πιο πολύ τα’ ανθοπέταλά του, ξεπετάχθηκε πιο πάνω
Απ’ τα’ αγριοχόρταρα… Και λησμονήθηκε το φτωχό ανθάκι στη δροσερή
Ζεστασιά του, ξεχάστηκε στην ευτυχία που ένοιωθε…. Ξάφνου,
Ένα σύννεφο κρύβει το δίσκο του ήλιου!
Σπαρτάρισε σύγκορμο το φτωχό ανθάκι!
Έν’ απότομο φύσημα του βοριά το τράνταξε σύρριζα… Στην τρομάρα του
Ένοιωσε τα’ ανθοπέταλά του να σωριάζονται ένα – ένα γύρωθέ του…
Και γυμνό καθώς έμεινε, τά ‘δε να σηκώνονται ψηλά σαν πούπουλα
Και να χάνονται κατόπιν στη δίνη του ανεμοστρόβιλου…
Μια καινούρια του βοριά μανία ξερ΄λιζωσε μ’ απονιά το γυμνό κορμί του,
Το σήκωσε κι αυτό σαν τα’ ανθοπέταλά του ψηλά, το πήρε, τόφερε μακριά
Σ’ άγνωρους τόπους….
Τα’ άλλο πρωί στη ρίζα μιας θυμαριάς, σε μια απάνεμη γωνιά του
Ριζοβουνιού που τώρριξε η μανία της τρικυμνίας, τώλουζαν πάλι
Νεκρό πια κι’ αγνώριστο οι αχτίδες του ήλιου!...
		
Φτωχό ανθάκι!... Φτωχό ανθάκι!....
(Δημοσιεύθηκε στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Αριθ. 69/22-8-1937)

Ο ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άννα Ντάλλα

Είμαστε επιβάτες όλοι μαζί
Στο πλοίο που το λένε ζωή.
Ταξιδεύουμε στον ωκεανό
του χρόνου τον σκληρό.
Θα συναντήσουμε τρικυμίες
Στο πέλαγος το μακρινό,
Και λιμάνια ευτυχίας
Θάχουμε κάποιον καιρό.
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Όλα ας τα βλέπουμε μ’ αυτό
Της πίστης το μάτι το τρανό
Όταν καπετάνιος είν’ ο Χριστός
Θα βαδίζουμε με θάρρος πάντα εμπρός!.

EΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ME EΠΙΤΥΧΙΑ Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μεγάλη επιτυχία είχε κι εφέτος η 23η Πολιτιστική Εβδομάδα του Μεγάλου Χωριού από
7-22 Αυγούστου, η οποία διοργανώνεται από τον ιστορικό Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ο οποίος, σημειωτέον, ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1870!
Στα πλαίσια, λοιπόν, του πολιτιστικού αυτού 15νθημέρου και ανάμεσα στις πολλές εκδηλώσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου στις 8 Αυγούστου με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Επιτροπής του
Μουσείου κ. Φίλιππα Καλλιάνη και η παρουσίαση του βιβλίου της μαγειρικής, έκδοσης του
Συνδέσμου, από τη δημοσιογράφο κ. Κική Τριανταφύλλη. Οι εκδηλώσεις «έκλεισαν» στις
22 Αυγούστου 2010 με τον εορτασμό της επετείου της Μάχης της Καλλιακούδας.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στις 7-8-2010 πραγματοποιήθηκε στη Γρανίτσα πνευματική εκδήλωση για τα 70 χρόνια
από το θάνατο του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» με τη συμμετοχή του Δήμου Απεραντίων και
του Συλλόγου Νέων Γρανίτσας. Κύριος ομιλητής ήταν ο Απεράντιος Ομότιμος Καθηγητής
του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου OREBRO της Σουηδίας κ.
Θωμάς Κονιαβίτης. Την εκδήλωση παραβρέθηκε και τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, ο οποίος και απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημήτρης Τάτσης, ο τ. Βουλευτής και Νομάρχης
Ευρυτανίας κ. Δημοσθ. Τσιαμάκης, ο υποψήφιος βουλευτής κ. Νάσος Γεωργαλής, ο
Υποδιοικητής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Γιάννης Παπανίκος κ.ά. Η
εκδήλωση τελείωσε με απαγγελίες ποιημάτων. Ακολούθησε δείπνος, προσφορά του Δημάρχου κ. Δ. Τάτση.
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Την Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010 τιμήθηκε δεόντως η επέτειος της Μάχης της Καλλιακούδας (1823) από το Σύλλογο «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ», τους Δήμους Δομνίστας και Ποταμιάς
και το Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Το πρόγραμμα περιλάμβανε
Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου, φαγητό και γλέντι. Κύριος
ομιλητής ήταν ο συνταξιούχος Δάσκαλος κ. Νίκος Καρλιάμπας, συγγραφέας και γραμματέας του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σε πολλούς να είναι παρόντες και να τιμήσουν τους πεσόντες
προγόνους μας.
ΤΟ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ύστερα από ανάπαυλα ενός χρόνου, το καθιερωμέ61

νο «Αντάμωμα» των Ευρυτάνων, στις 25 Ιουλίου 2010, ημέρα Κυριακή, στη Σιβίστα του
Δήμου Απεραντίων. Στη διοργάνωση συμμετείχαν, εκτός της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών
Συλλόγων, ο Σύλλογος Σιβιστιανών και ο Δήμος Απεραντίων. Το «Αντάμωμα» αυτό των
Ευρυτάνων έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από την Ομοσπονδία Ευρυτανικών
Συλλόγων και πραγματοποιείται σε διάφορα χωριά του Νομού μας. Εφέτος συμμετείχαν
εκατοντάδες συμπατριωτών μας, οι οποίο βρήκαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και ένα άλλο
κομμάτι του τόπου μας, το δυτικότερο του νομού μας, την παραλίμνια Σιβίστα.

«ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΑ 2010»
Ο Δήμος Φραγκίστας, το Ίδρυμα «Γ. Καφαντάρης», το Τοπικό Συμβούλιο Ανατολικής
Φραγκίστας, ο Σύλλογος των εν Αθήναις Ανατολικοφραγκιστιανών οι «12 Απόστολοι», ο
Σύλλογος Νεολαίας Ανατολικής Φραγκίστας και ο Σύλλογος Γυναικών Φραγκίστας ήταν οι
συνδιοργανωτές εφέτος των πενθήμερων εκδηλώσεων «Καφαντάρεια 2010», που πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Φραγκίστα, προς τιμήν «του μεγάλου τέκνου της αείμνηστου πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Καφαντάρη». Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 8
Αυγούστου 2010 με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, επίσκεψη στο Μουσείο
Καφαντάρη, παραδοσιακούς χορούς με το χορευτικό του Συλλόγου Νέων Ραπτοπούλου
και ακολούθησε «Δημοτική Βραδιά» με το συγκρότημα Αποστόλη Τσιαχρή – Παναγιώτη
Θεοδωρογιάννη. Για τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορες αθλητικές
δραστηριότητες, βραδιά Καραγκιόζη, τουρνουά ταβλιού, πινγκ – πονγκ και δηλωτής, λαϊκή
βραδιά με τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ κ.ά.
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Αυγούστου 2010 οι διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις «προς τιμήν του Φωτισμένου του Γένους μας Διδασκάλου,
Μεγάλου της Εκκλησίας μας Αγίου και άγρυπνου του Ιδρύματος (Κοινωνικής Πρόνοιας
Ευρυτανίας) Προστάτη Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού» στο Καρπενήσι. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό με αρτοκλασία στον ομώνυμο Ιερό Ναό του
Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας στις 4-8-2010 και το βράδυ αγρυπνία στο
παρεκκλήσιο του Οσίου Ευγενίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Καρπενησίου. Την Πέμπτη, 5-8-2010, χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. κ. Νικολάου, στο
φερώνυμο Ιερό Ναό του παραπάνω Ιδρύματος, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία
και στη συνέχεια, στην αίθουσα του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε απονομή βραβείων σε
μαθητές Λυκείων της Ευρυτανίας από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» και
ακολούθησε δεξίωση στο χώρο υποδοχής του Ιδρύματος.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η νέα σχολική χρονιά 2010-2011 ξεκίνησε με αγιασμό στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Νομού μας τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010,
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με ελάχιστα κενά εκπαιδευτικών, τα οποία ασφαλώς δημιουργούν προβλήματα εύρυθμης
λειτουργίας των Σχολείων. Κατά το τρέχον διδακτικό έτος θα λειτουργήσει η πρωινή ζώνη
του Ολοήμερου στα σχολεία του Νομού μας εκτός αυτών της Βαλαόρας, Παλαιοκατούνας,
Καστρακίου, Αγίου Γεωργίου, Δαφνούλας και Γρανίτσας.
Καλή σχολική χρονιά!

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ
Με ποσό άνω των 2.000.000,00 ΕΥΡΩ χρηματοδοτούνται εννιά (9) Δήμοι του Νομού μας, οι οποίοι, με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» στον Άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Στερεάς Ελλάδας» και στην κατηγορία πράξεων «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός». Πρόκειται για τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
(ΣΧΟΑΠ), που αφορούν Δήμους με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων και αποτελεί ένα
εργαλείο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Χώρας μας.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Έμπειροι και ικανοί ανέλαβαν και πάλι τα ηνία του Συλλόγου Καρπενησιωτών της Αθήνας, μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου 2010. Η
σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καλαντζή Φωτεινή
Αντιπρόεδρος: Νίκος Ζωρογιαννίδης
Γραμματέας: Καίτη Πολύζου
Ταμίας: Γεώργιος Τριαντογιάννης
Μέλη: Νικόλαος Πολύζος, Βούλα Τριαντογιάννη, Ελένη Παπανδρέου, Ελένη
Ζωρογιαννίδη και Άννα Λαμπράκη.
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Νέοι στην ηλικία ανέλαβαν και πάλι τα ηνία του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας,
μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 13-8-2010. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαδόπουλος, επιχειρηματίας
Αντιπρόεδρος: Κώστας Αθ. Νταλιάνης, Φιλόλογος – Υπάλληλος ΟΑΕΔ
Γραμματέας: Ευαγγελία Κ. Παπαδοπούλου, Δικηγόρος
Ταμίας: Δημήτριος Αθ. Σταμάτης, Οικονομολόγος
Μέλος: Παναγιώτης Γ. Τσίρκας, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Αθανάσιος
Νταλιάνης
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της χώρας
μας και στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Διαφάνειας η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, υπό
την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ιατροδικαστών, της Νομαρχίας Ευρυτανίας και του Δήμου
Καρπενησίου, διοργάνωσε πανελλήνιο συνέδριο στο Καρπενήσι, το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου
2010. Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν η τρομοκρατία. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς ιατροδικαστές, ψυχολόγους, εγκληματολόγους κ.ά. Την Κυριακή οι σύνεδροι παρακολούθησαν αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδας Καρπενησίου και επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας.
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου γιορτάστηκε κι εφέτος
στις 23 Σεπτεμβρίου ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης, πολιούχος της ευρυτανικής πρωτεύουσας. Οι εκδηλώσεις άρχισαν την παραμονή με την τέλεση του πανηγυρικού εσπερινού
μετ΄ αρτοκλασίας και στη συνέχεια αγρυπνίας, στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, όπου
κατά την παράδοση ήταν και το σπίτι του, ενώ ανήμερα της εορτής του τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου και του Επισκόπου
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου
Νικολάου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Καρπενησίου με τη συμμετοχή και πάλι
πλήθους πιστών.
«ΓΑΜΠΡΟΙ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
Το έργο του αξέχαστου Αλέκου Σακελλάριου « Γα μ π ρ ο ί α π ’ τ ο π α ρ ά θ υ ρ ο » επέλεξε το επταμελές θεατρικό σχήμα από τη Λάρισα «Μέθεξις», για την καλοκαιρινή
του περιοδεία. Πρόκειται για τη γνωστή ελληνική κινηματογραφική επιτυχία, αλλά δοσμένη
με τρόπο πρωτότυπο και προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα. Η παράσταση δόθηκε
στις 13 Αυγούστου στ’ Άγραφα…
EYΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
- Πέθανε στο Καρπενήσι στα τέλη Ιουλίου 2010, πλήρης ημερών, ο συνεργάτης των
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ αγαπητός σε όλους μας αείμνηστος ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ.
- Στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας αναπαύεται από τις 14 Ιουλίου 2010 η αείμνηστη ΕΦΗ
σύζυγος ΔΗΜ. ΣΑΚΚΑ, το γένος Ιωάννη Αντωνοπούλου, από το Καρπενήσι.
- Στα αγαπημένα του Άγραφα αναπαύεται από τον περασμένο Αύγουστο ο ΚΩΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΩΝΗΣ, πρόεδρος του χωριού για πολλά χρόνια, μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης,
πλήρης ημερών κι αυτός.
- Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο Κοιμητήριο της Μεσοχώρας Κλειτσού ο Δάσκαλος
και Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης αείμνηστος ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(συνέχεια από προηγούμενο τεύχος)

Μπουλάκος ΑθανάσιοςΕΥΡΩ

20.00

Λάμπος Παναγιώτης

»

20.00

Παπαδοπούλου Παναγιώτα

»

20.00

Καραθανάσης Παναγιώτης

»

20.00

Σαρρής Γεώργιος

»

30.00

Τσιγαρίδα Αργυρούλα

»

30.00

Κουμπουράνης Γεώργιος

»

40.00

Τσιαμπόκαλος Γρηγόριος

»

50.00

Μπουλοπούλου Βιολέττα

»

50.00

Καμπιζιώνης Ανδρέας

»

225.00

Βασιλόπουλος Στέφανος

»

60.00

Γερονίκος Απόστολος

»

100.00

Κωστοπαναγιώτη Αντιγόνη

»

50.00

Πλατανιά-Τριαντογιάννη Βούλα

»

100.00

Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ευρυτανίας

»

700.00

Έσοδα από εκδηλώσεις

» 1640.00
(συνέχεια στο επόμενο 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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ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

«ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ ×ÑÏÍÉÊÁ»
Êùäéêüò 6464

Ôñéìçíéáßï Ðåñéïäéêü ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò Åõñõôáíßáò
ÉäéïêôÞôçò «ÐáíåõñõôáíéêÞ ¸íùóç»
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá
Ôçë./Fax: 210 32.40.001 - 210 69.20.004
E-mail: panevritanikienosi@gmail.com
Á.Ö.Ì.: 90110283 - Á' Áèçíþí
q
Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò
Êùí. Á. Ðáðáäüðïõëïò
ÄáâÜêç 13, 115 26, ÁèÞíá
Ôçë./Fax: 210 6920004
ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò
Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
×áôæïðïýëïõ 49, 176 41 ÊáëëéèÝá
Ôçë.: 210 9588333
Συντακτική Επιτροπή
Κων. Α. Παπαδόπουλος
Ηλίας Γ. Λιάσκος
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Βασίλειος Γ. Σιορόκος
Κων/νος Σπ. Τσιώλης
Óåëéäïðïßçóç - Åêôýðùóç
ÓôéãìÞ ÅÐÅ - Ôçë.: 210 72.11.200
q
Ôï Ä.Ó. ôçò «ÐáíåõñõôáíéêÞò ¸íùóçò»:
Ðñüåäñïò: Êùí. Á. Ðáðáäüðïõëïò
Áíô/äñïò: Çëßáò ËéÜóêïò
ÃñáììáôÝáò: Áè. Ä. ÓôáìÜôçò
Åéä. Ãñáì.: ÓôÝö. Ðáðáôæßìáò
Ôáìßáò: Âáó. Óéïñüêïò
Âïçèüò Ôáìßá: Êùí. Öïýêáò
¸öïñïò: Äçì. É. ÖáëëÞò
ÌÝëç: ÁãáèïêëÞò ÌðáêïãéÜííçò
Èåüäùñïò ÌðáìðáëÞò
Eξελεγκτική επιτροπή:
Ανδ. Ζούκας, Βασ. Τριχιάς, Κων/νος Τσιώλης
q
Áíôéðñüóùðïß ìáò:
ÊáñðåíÞóé: ÁíÜñãõñïò-ÃéÜííçò Ìáõñïìýôçò,
Ëáìßá: Áñ÷ïíôïýëá Æùãñáöïðïýëïõ-ÔóéÜìç
Ç.Ð.Á.: ÁíäñÝáò Êáìðéæþíçò.
q
ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:
EôÞóéá: 20 åõñþ
Åîùôåñéêïý: Äïë. ÇÐÁ 35
Í.Ð.Ä.Ä. - ÄÞìùí
Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí 35 åõñþ
q
ÅìâÜóìáôá - óõíäñïìÝò íá óôÝëíïíôáé
óôïí Ôáìßá ê. Âáóßëç Óéïñüêï
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá
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