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ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010:  
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η Πανευρυτανική Ένωση πιστή στους καταστατικούς της στόχους και με κύριο μέλημα, 
σε εθελοντική βάση, την προβολή, ανάπτυξη και υποστήριξη όλου του Νομού Ευρυτανίας, 
υλοποίησε πρόσφατα νέες δράσεις, με έμφαση στους νέους/νέες της περιοχής και με 
την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευμάτων). Πρόκειται για το εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Πανευρυτανικής, με 
τίτλο: «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010: Διαδημοτική Νεανική Πρωτοβουλία». 

Κεντρικός άξονας του Προγράμματος «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» με έμφαση στα ορεινά και 
απομακρυσμένα χωριά του Νομού είναι:

- Η εφαρμογή Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής στους Νέους και στα παιδιά
-  Η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την απόκτηση προσόντων παροχής 

ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
-  Η δημιουργία Εθελοντικού Δικτύου Νέων για την Προαγωγή και Υποστήριξη της Υγεί-

ας «ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» με την υποστήριξη των Δήμων Απεραντίων και Ασπροπο-
τάμου, των αντίστοιχων Τοπικών Συμβουλίων Νέων και των τοπικών πολιτιστικών και 
αθλητικών Συλλόγων

- H έκδοση ενημερωτικού υλικού

Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι η ενεργητική συμμετοχή των νέων 
για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, η αποφυγή 
«κοινωνικού» αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας και Τοπικής Κοινωνικής Μέριμνας και 
η καλλιέργεια αισθήματος ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό 
περιβάλλον.

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι πα-
ρακάτω δράσεις:

1.  Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από έμπειρο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
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Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων - 2010» 

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με τίτλο: «Ασκληπιός 2010: Διαδημοτική Νεανική Πρωτοβουλία».
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ρού στα Σχολεία Γρανίτσας και Ραπτόπουλου (Δήμοι: Απεραντίων και Ασπροποτά-
μου) με αντικείμενο τη διδασκαλία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς προγράμματος Α΄ 
Βοηθειών. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε ήδη στις 29 και 30 Νοεμβρίου 
2010 από εξειδικευμένο προσωπικό του Ε.Ε.Σ., ενώ μοιράστηκε και ειδικό διαμορ-
φωμένο εκπαιδευτικό φυλλάδιο.

2.  Προληπτική Ιατρική σε όλους τους νέους και κυρίως τους μαθητές του Δήμου Ασπρο-
ποτάμου. Το πρόγραμμα ήδη υλοποιήθηκε από Ομάδα Εθελοντών Ιατρών Αλληλεγ-
γύης της Πανευρυτανικής Ένωσης, με την υποστήριξη ιατρικού προσωπικού από το 
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2010. 

3.  Εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, εύχρηστο, με θέμα «ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», σε συνεργασία με την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Τομέα 
Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο και μοιράστηκε σε όλους 
τους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και σε γονείς των Σχολείων των Δήμων 
Απεραντίων και Ασπροποτάμου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματός μας αυτού υπάρχουν 
στις επόμενες σελίδες του παρόντος τεύχους με τη δημοσίευση των εκδοθέντων Δελτίων 
Τύπου, τα οποία είχαν και ευρύτατη δημοσιότητα από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες εφη-
μερίδες του Νομού μας ως και των όμορων νομών της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνα-
νίας. 

Τέλος, ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές του 
Νομού μας, σε συνεργασία πάντα με την Ομάδα Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης, τους «Καλούς Σαμαρείτες» μας και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό 
εξάλλου ενισχύεται από την μέχρι τώρα ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (1)

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στους Δήμους Απεραντίων και 
Ασπροποτάμου, κατά το 2ήμερο 29 και 
30 Νοεμβρίου 2010, εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με αντικείμενο τη διδασκαλία 
μαθημάτων Α΄ Βοηθειών.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με 
την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) από 
έμπειρο προσωπικό του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού και έχει ως τίτλο: «ΑΣ-
ΚΛΗΠΙΟΣ 2010: Διαδημοτική Νεανική 
Πρωτοβουλία». Ως περιοχές πραγματο-

ποίησής του επελέγησαν οι Δήμοι Απεραντίων και Ασπροποτάμου και συγκεκριμένα τα εκεί 
λειτουργούντα σχολεία. 

Συγκεκριμένα, οι έμπειρες νοσηλεύτριες - εκπαιδεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού (Ε.Ε.Σ.) κ.κ. Μαρίνα Γεωργακοπούλου του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ναυπάκτου και Χατζη-
χαραλάμπους - Πανέτσου Χριστίνα και Συλεούνη Ηρώ, του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας, 
στις 29 Νοεμβρίου 2010 και κατά το πρωινό ωράριο (08.15΄ – 14.00΄) δίδαξαν μία 
σειρά μαθημάτων Α΄ Βοηθειών στους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου Γρανίτσας και των 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του εκεί Δημοτικού Σχολείου, καθώς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
των παραπάνω σχολικών μονάδων. Την αποστολή συνόδεψαν και συντόνισαν οι Κώστας 
Παπαδόπουλος και Ηλίας Λιάσκος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, της Πα-
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νευρυτανικής Ένωσης. Τα μαθήματα ήταν 
σχετικά με την αντιμετώπιση των περι-
πτώσεων αιμορραγίας, ρινορραγίας, 
ξένου σώματος στον λάρυγγα, λιποθυμι-
ών, καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ), διάσεισης, διαστρέμματος, 
ηλίασης, εγκαύματος, τσιμπήματος σφή-

κας – μέλισσας – φιδιού, δηλητηρίασης από οινόπνευμα (μέθης), τραυμάτων κ.ά. Στη Γρα-
νίτσα παρακολούθησαν τα μαθήματα πάνω από 80 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Το απόγευμα της 29-11-2010 το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στο Γυ-
μνάσιο – Λύκειο Ραπτοπούλου, έδρα του Δήμου Ασπροποτάμου, όπου συμμετείχαν άπαντες 
οι εκεί υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (25, συνολικά). Εκεί διδάχθηκαν οι ενότητες οι σχετικές 
με την απώλεια των αισθήσεων, τη θέση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡ-
ΠΑ) κ.ά., ενώ εδόθησαν απαντήσεις και σε ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση κατα-
στάσεων που συμβαίνουν τακτικά στα σχολεία, για το φαρμακείο του σχολείου και τα υλικά 
που πρέπει να περιέχει κ.ά. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών υπήρξε καθολική ( συμμετείχαν 
25 εκπαιδευτικοί).

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την Τρίτη, 30-11-2010. Το παρακολούθησαν οι μαθη-
τές Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου (συνολικά 78 μαθητές), Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δη-
μοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου (8 μαθητές) και 
άπαντες οι εκπαιδευτικοί, αφού οι διδαχθείσες 
ενότητες ήταν διαφορετικές από την προηγού-
μενη ημέρα και προσαρμοσμένες στην ηλικία 
των μαθητών. 

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η διαρκής 
προσοχή και το αμείωτο ενδιαφέρον ΟΛΩΝ 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών για όλες 
τις διδαχθείσες ενότητες, καθώς και τα εύστοχα 
ερωτήματα που έθεσαν στις κ. κ. εκπαιδεύτριες, 
οι οποίες υλοποίησαν το πρόγραμμα με απόλυτη 
επιτυχία, και τις οποίες στο τέλος ευχαρίστησαν 
με συγκινητικά λόγια οι μαθητές, οι εκπαιδευτι-
κοί αλλά και πολλοί γονείς μαθητών των παρα-
πάνω σχολείων. 

Στο τέλος των μαθημάτων μοιράστηκε έντυ-

Διδασκαλία Καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στους 
εκπαιδευτικούς των Σχολείων του 
Ραπτοπούλου
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πος «Οδηγός Βασικών Πρώτων Βοη-
θειών» της Υπηρεσίας «Αγωγή Υγείας» 
του Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, που εκδόθηκε από 
την Πανευρυτανική Ένωση με δαπάνες 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 
μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης 
Πρωτοβουλιών για Νέους 2010. 

Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού η Πανευρυτανική 
Ένωση θα αποστείλει στα παραπάνω Γυ-

μνάσια – Λύκεια φαρμακείο, το οποίο 
θα περιέχει όλα τα είδη που προβλέ-
πονται για ένα σχολικό φαρμακείο, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
«Αγωγή Υγείας» του Τομέα Νοσηλευτι-
κής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για την επιτυ-
χία του προγράμματος αυτού ιδιαίτερη 
ήταν η συμβολή των Διευθύνσεων και 
του Διδακτικού Προσωπικού όλων των 
παραπάνω σχολικών μονάδων, αλλά 
συντέλεσαν ιδιαίτερα όμως η προθυμία 
και η προσοχή που επέδειξαν άπαντες οι 
μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας των μαθημάτων αυτών, που οι 

υπεύθυνες νοσηλεύτριες – εκπαιδεύτριες παρουσίασαν με εντυπωσιακό τρόπο. 
Τέλος, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης αυτής γνωρίζουμε ότι στην ίδια περιοχή και 

στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί εξόρμηση της Ομάδας Γιατρών 
Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης «Οι Καλοί Σαμαρείτες», διαφόρων ειδικοτήτων, 
προς προληπτική ιατρική εξέταση των μαθητών, στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2010. Συ-
ντονιστής της Ομάδας αυτής θα είναι ο εκλεκτός Ευρυτάνας Παιδίατρος κ. Κώστας Παπα-
τζίμας, Επιμελητής στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, στο οποίο ανήκουν και οι υπόλοιποι 
γιατροί της Ομάδας, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν και κατά την πετυχημένη εξόρμη-
ση του Νοεμβρίου του 2008, οπότε είχαν εξετασθεί πάνω από 250 άτομα. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Διδασκαλία Θέσης ανάνηψης ή ασφαλείας  
σε μαθητές Γυμνασίου

Πρώτες βοήθειες και στους μικρότερους μαθητές
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙA: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17,
105 52 – ΑΘΗΝΑ (4Ος ΟΡΟΦΟΣ)
Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος
Τηλ: 210 – 3240001, fax: 210 – 6920004
e-mail: panevritanikienosi@gmail.com

 «Πρόγραμμα Υποστήριξης 
 Πρωτοβουλιών Νέων-2010»

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2010
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2)

 ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ - «ΚΑΛΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ» - ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Η Ομάδα των Γιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης, «Οι Καλοί Σαμμαρεί-
τες», συνεχίζοντας την θεάρεστη ανθρωπιστική προσφορά τους στον τόπο μας, πραγματο-
ποίησαν τριήμερη επίσκεψη στα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού μας, στα σχολεία 
του Δήμου Ασπροποτάμου, όπου εξέτασαν το σύνολο των εκεί μαθητών του Νηπιαγωγείου, 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου. 

Δέκα (10) συνολικά γιατροί 
και νοσηλεύτριες του Νοσο-
κομείου Παίδων Πεντέλης, οι 
περισσότεροι από τους οποί-
ους είχαν συμμετάσχει και 
στην προ διετίας εξόρμηση 
στους Δήμους Απεραντίων και 
Ασπροποτάμου, αψηφώντας 
τις άσχημες καιρικές συνθήκες 
των ημερών, μετέβησαν στο 
Ραπτόπουλο στις 9 Δεκεμβρίου 
2010, όπου στις 10 και 11 Δε-
κεμβρίου 2010, «έστησαν» τα 
ιατρεία τους στο διδακτήριο 
του Γυμνασίου – Λυκείου και 

εξέτασαν όλα τα νήπια και όλους τους μαθητές των εκεί Σχολείων (Δημοτικού – Γυμνασίου 
– Λυκείου). Σημειωτέον ότι οι γιατροί μετέφεραν και τον αντίστοιχο απαιτούμενο ιατρικό 
εξοπλισμό για τις εξετάσεις τους (οφθαλμιατρικά μηχανήματα, κ.ά.)

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι οφθαλμίατροι Νίκος Μανιός, Διευθυντής Οφθαλμολο-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και Ανδρέας Δρούλιας, ειδικευόμενος 

 

 

 

 

 

 

«Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους‐2010» 

 

Οι παιδοκαρδιολόγοι επί το έργον….
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οφθαλμίατρος, οι παιδίατροι Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Διευθυντής Παιδιατρικής 
Κλινικής), Ευαγγελία Σερέτη, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων 
Πεντέλης, Κώστας Παπαντζίμας, Α΄ Επιμελητής στο ίδιο Νοσοκομείο και Αθανάσιος Κο-
λυβάνος, ιδιώτης παιδίατρος, ο παιδοχειρουργός Ερεκάτ Χαλίλ, Α΄ Επιμελητής, ο παιδο-
καρδιολόγος Μάρκος Καλαχάνης Α Επίμελητής, και οι νοσηλεύτριες Βασιλική Ασημάκη 
(Αναισθησιολογικού) και Αναστασία Νικολαϊδου (Χειρουργείου).

Εξετάσθηκαν συνολικά εκα-
τόν δύο (102) μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασί-
ου και Λυκείου, καθώς και νή-
πια του εκεί Νηπιαγωγείου. Η 
συμμετοχή των μαθητών ήταν 
συγκινητική, η βοήθεια δε και 
η συμπαράσταση στο έργο της 
ομάδας των ιατρών από τον Δ/
ντή του Δημοτικού Σχολείου κ. 
Αντώνιο Πούλιο και, κυρίως, 
τον Δ/ντή του Γυμνασίου – Λυ-
κείου κ. Ευάγγελο Στάμου και 
από όλους τους εκπαιδευτικούς 
ήταν σημαντική και τεράστια. 
Διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο 

τους, εντός και, κυρίως, εκτός της υπηρεσίας τους σε ολοήμερη βάση, προκειμένου να εξε-
τασθούν άπαντες οι μαθητές και να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός των προληπτικών εξετάσε-
ων από μέρους των γιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες του Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου. 

Οι πραγματοποιηθείσες ιατρικές εξετάσεις αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναγκαίες και χρή-
σιμες αφού, εκτός των άλλων, εντοπίστηκαν και σοβαρά προβλήματα υγείας σε μαθητές, 
που και οι ίδιοι δεν τα ήξεραν, αλλά και οι γονείς τους τα αγνοούσαν ή δεν γνώριζαν την 
έκταση της σοβαρότητάς τους. Έτσι, δόθηκαν από τους γιατρούς οι δέουσες οδηγίες για την 
άμεση και έγκαιρη θεραπευτική αγωγή και, σε μερικές περιπτώσεις, την άμεση χειρουργική 
αντιμετώπισή τους. 

Οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους και, κυρίως, οι γονείς τους δεν ήξεραν 
πώς να εκφράσουν τις ευγνώμονες ευχαριστίες τους προς τους «Καλούς Σαμαρείτες», οι 
οποίοι με την πολύτιμη αυτή προσφορά τους δίδαξαν «ανθρωπιά», εισπράττοντας ειλικρινή 
και εγκάρδια ευγνωμοσύνη και συγκίνηση αυτών που επιμένουν ακόμη να ζουν στον τόπο 
τους και να «φυλάττουν Θερμοπύλες». Η ενέργεια αυτή των γιατρών της Πανευρυτανικής 
Ένωσης θα μείνει σίγουρα στη μνήμη τους ως εκδήλωση ανθρωπιάς στην πράξη. Σημειώνε-
ται ότι γονείς των μαθητών πρόσφεραν στους «Καλούς Σαμαρείτες», συμβολικά, διάφορα 

Σειρά έχουν οι οφθαλμιατρικές εξετάσεις…
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ντόπια προϊόντα (μέλι, κάστανα, τσίπουρο κ.ά.) και από μία εικόνα από κερί, εκδηλώνοντας 
έτσι την ευγνωμοσύνη τους…. 

Σημειώνεται ότι ο Διευθυ-
ντής του Γυμνασίου – Λυκείου 
Ραπτοπούλου κ. Ευάγγελος 
Στάμος εκ μέρους του Συλλό-
γου Διδασκόντων απέστειλε 
σχετικές ευχαριστήριες επι-
στολές προς τον Πρόεδρο του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
την Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Παίδων Πεντέλης και προς το 
Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένω-
σης, στις οποίες τονίζεται ότι 
αυτή «η ανιδιοτελής προσφορά 
και η επαγγελματική ευαισθησία 
(ιατρών και νοσηλευτριών – εκ-
παιδευτριών), αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς στη δυσπρόσιτη περιοχή του Ραπτοπούλου, που επωφελήθηκαν οι μαθητές ....».
 Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, λόγω του πραγματοποιηθέντος Συμποσίου 

για το Ζαχαρία Παπαντωνίου στην Ακαδημία Αθηνών, στις 12-12-2010, εκπροσωπήθη-
κε επάξια από το μέλος της και συντονιστή της Ομάδας των Γιατρών Αλληλεγγύης Ευρυτάνα 
κ. Κώστα Παπαντζίμα, παιδίατρο – Επιμελητή Α΄ του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, 
που ήταν και «η ψυχή» της εξόρμησης και ο οποίος κατά το αποχαιρετιστήριο γεύμα ευ-
χαρίστησε τους συναδέλφους του εκ μέρους της Ένωσης, μετέφερε τους εγκάρδιους χαι-

ρετισμούς του Προέδρου και 
των μελών του Δ.Σ., καθώς και 
τα συγχαρητήρια του βουλευτή 
του Νομού μας παιδιάτρου και 
μέλους της Ομάδας Αλληλεγγύ-
ης των Γιατρών της Πανευρυτα-
νικής κ. Ηλία Καρανίκα, τους 
πρόσφερε δε, συμβολικά, από 
ένα αντίτυπο του, πρόσφατα εκ-
δοθέντος από την Πανευρυτα-
νική Ένωση, βιβλίου «Γρανίτσα: 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Δυτικής Ευρυτανίας» , καθώς 
και το σχετικό με την περιοχή 

Οι μαθητές εξετάστηκαν και από παθολόγους…

Γιατροί και μαθητές στο προαύλιο  
του Γυμνασίου – Λυκείου Ραπτοπούλου
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βιβλίο: «Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία και Ανάπτυξη», που περιλαμβάνει τα πρακτικά 
της σχετικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το 2008 στο Ραπτόπουλο. 

Όπως οι ίδιοι οι γιατροί δήλωσαν, ξεκινώντας για το ταξίδι της επιστροφής, δεν έμει-
ναν καταγοητευμένοι μόνον από τις ομορφιές των τοπίων, που επισκέφθηκαν, αλλά έφυγαν 
κατενθουσιασμένοι - και με τις καλλίτερες εντυπώσεις - από την ευγένεια των κατοίκων, 
κατάπληκτοι δε από την απόλυτη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, την άρτια οργάνωση 
και την καθολική συμμετοχή του μαθητικού δυναμικού της περιοχής και, κυρίως, έφυγαν 
γεμάτοι περηφάνια που βοήθησαν συνανθρώπους τους και ως άλλοι «Ανάργυροι» πρό-
σφεραν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στα παιδιά της απομακρυσμένης αυτής περιοχής…. 
Υποσχέθηκαν, τέλος, ότι «το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης θα είναι πάντα ανοιχτό για όλα τα 
ευρυτανόπουλα για προληπτικές και άλλες εξετάσεις» και ότι «οι εξορμήσεις αυτές στην Ευρυτανία 
έγιναν πλέον θεσμός σε ετήσια βάση και θα συνεχιστούν, σε συνεργασία πάντα με την Πανευρυτα-
νική Ένωση». 

Τέλος, σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα αυτό, όπως και το 
πρόγραμμα της διδασκαλίας 
των Μαθημάτων Πρώτων Βο-
ηθειών, που εφαρμόστηκε στη 
Γρανίτσα και στο Ραπτόπου-
λο στις 29 και 30 Νοεμβρίου 
2010, υλοποιήθηκε με την υπο-
στήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδεί-
ας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων), ήταν δε αφιερω-
μένο με απόφαση του Δ.Σ. στον 
αείμνηστο Τάσο Κοντομέρκο, 
ο οποίος επί δύο (2) δεκαετίες, 
σχεδόν, ήταν ο υπεύθυνος των εξορμήσεων της Ομάδας Γιατρών Αλληλεγγύης της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης στα χωριά του Νομού μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γιατροί στο Ραπτόπουλο
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε παρακάτω επιστολή του συντοινιστή της Ομάδας Αλληλεγγύης 

των Γιατρών της Πανευρευτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπατζήμα, στην οποία εκφράζεται η ικα-

νοποίησή τους, αλλά και οι εντυπώσεις τους από την πρόσφατη εξόρμησή τους στο Δήμο Απερα-

ντίων και στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων. 

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εκφράζοντας το γενικότερο αίσθημα και τις εντυπώσεις Ομάδας Γιατρών, διαφορετικών ει-

δικοτήτων, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που με πρωτοβουλία και συνδρομή της 
Πανευρυτανικής Ένωσης και ύστερα από συνεννόηση με το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, συμ-
μετείχαμε σε εξόρμηση για την εξέταση του παιδικού πληθυσμού των χωριών της Β.Δ. Απεραντίας 
(Δήμου Ασπροποτάμου).

Συγκεκριμένα, κατά το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου 2010 με την πρωτοβουλία της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης και με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής και, κυρίως, με την αμέριστη συμμετοχή 
και συμπαράσταση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα του Διευθυντή του Γυμνασίου – Λυκείου Ρα-
πτοπούλου Βαγγέλη Στάμου.

Εξετάστηκαν, συνολικά, εκατόν τρεις (103) μαθητές των χωριών της ευρύτερης περιοχής. Εξε-
τάσαμε παιδιά, όπως αυτά περιγράφονται από το Ζαχαρία Παπαντωνίου στα «Ψηλά Βουνά» του. 
Παιδιά πιο υγιή, πιο δυναμικά, παιδιά με χρώμα ροδαλό, δώρο της αμόλυντης ευρυτανικής φύσης 
και των Αγραφιώτικων βουνών. Είδαμε παιδιά με έμφυτο, πηγαίο το αίσθημα της ευγνωμοσύνης.

Συγκρίνοντας αντίστοιχο παιδικό πληθυσμό της Αθήνας με αυτόν του Δήμου Ασπροποτάμου, τα 
συμπεράσματα είναι ετεροβαρή. Εάν εξαιρέσουμε κάποια επί μέρους στοιχεία, όπως η οδοντική και 
στοματική υγιεινή, καθώς και μερικά προβλήματα όρασης, τα παιδιά της περιοχής αυτής είναι πιο 
υγιή, τόσο από σωματικής όσο και από ψυχικής υγείας. Δεσμευόμαστε μελλοντικά για πληρέστερα 
ιατρικά συμπεράσματα.

Όλοι οι γιατροί είμαστε κατενθουσιασμένοι. Στη γενικότερη ευφορία μας βοήθησε η φιλοξενία 
των ντόπιων, το υπέροχο φαγητό στις ταβέρνες της περιοχής και αυτό το καταπληκτικό αίσθημα της 
αμεσότητας τόσο με τον κόσμο όσο και με το περιβάλλον. «Έφταιξε» και αυτό ντόπιο τσίπουρο από 
γρέτζελα και ζαμπέλα, προϊόν αυθεντικό και ανόθευτο της περιοχής. 

Η εξόρμησή μας έληξε με εκδρομή στην περιοχή Πλατανιά της Βατόβρυσης, κοντά στο Μο-
ναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, όπου με συνθήκες πολικές και με θερμοκρασία κυμαι-
νόμενο στους -10 Co, με πρωταγωνιστές δε τον πάγο και το τσιάφι (πάχνη) αντικρύσαμε ίσως το 
ομορφότερο τοπίο της Ευρυτανίας με λαύρα, αρκουδοπούρναρα και γκί, ολάνθιστα καταμεσής του 
χειμώνα, ενώ εντοπίσαμε και πατημασιές αρκούδας…. Το πολικό ψύχος αντιμετωπίστηκε με ντόπια 
αχνιστή φασουλάδα, ρέγκα και ζεστή μπομπότα που μας περίμενε στην ταβέρνα του Κωτούλα, στην 
περιοχή του Διάσελου των Κέδρων και με τη συνοδεία κρασιού και αγριογούρουνου, προσφορά 
φίλου από την Παλαιοκατούνα. 
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Μνήμες και γεύσεις αληθινές μιας άλλης εποχής…. Και βέβαια στο τέλος «πλακωθήκαμε», γιατί 
ο Νίκος ο Μανιός έφαγε μισό κακάβι φασόλια μόνος του…. 

Ε ι λ ι κ ρ ι ν ά   ευχαριστούμε για όλα! Εμείς σας έχουμε πιότερη ανάγκη, να υπάρχετε εκεί, 
να κρατάτε ζωντανά αυτά τα υπέροχα χωριά ως θεματοφύλακες μιας γνήσιας παράδοσης και μιας 
αμόλυντης φύσης – καταφύγιο για τα θύματα της πόλης και του αστικού τρόπου ζωής...

Με εκτίμηση
Ο Συντονιστής της Ομάδας Γιατρών Αλληλεγγύης

Κώστας Παπατζήμας
Επιμελητής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης»

Ραπτόπουλο, 14-12-2010
ΠΡΟΣ: τον πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας 

για την πρωτοβουλία και υλοποίηση του προγράμματος της Πανευρυτανικής Ένωσης 
«Ασκληπιός 2010 : Διαδημοτική Νεανική Πρωτοβουλία», το οποίο πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο νομό Ευρυτανίας και 
συγκεκριμένα στο απομακρυσμένο και ιδιαίτερα δυσπρόσιτο χωριό Ραπτόπουλο 
Ευρυτανίας του Δήμου Ασπροποτάμου.  

Το έμπειρο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις 29 και 30 Νοεμβρίου 
πρόσφερε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πολύτιμες γνώσεις Α’ Βοηθειών. Επίσης, στις 
10 και 11 Δεκεμβρίου, η ομάδα Εθελοντών Γιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής 
Ένωσης, με την υποστήριξη ιατρικού προσωπικού από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, 
στα πλαίσια του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής, εξέτασε με ανιδιοτέλεια και 
υπομονή όλους τους μαθητές των σχολείων της περιοχής, δείχνοντας ευαισθησία και 
επαγγελματική ευσυνειδησία στο ορεινό και απομακρυσμένο Ραπτόπουλο.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων εκτιμώντας τις ενέργειές σας ευελπιστεί 
η πρωτοβουλία σας να αποτελέσει κίνητρο κοινωνικής ευαισθησίας για ανάλογες 
πρωτοβουλίες και στο μέλλον.

Για το Σύλλογο Διδασκόντων 
Ο Διευθυντής

Στάμος Ευάγγελος
Μαθηματικός

Ευχαριστήριες επιστολές του Δ/ντή  
του Γυμνασίου-Λυκείου Ραπτοπούλου
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Ραπτόπουλο, 14 – 12 - 2010
ΠΡΟΣ: Δ.Σ. Παίδων Παντέλης

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε σας και το ιατρικό 

προσωπικό του Νοσοκομείου σας, που στα πλαίσια του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής 
και σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών Ιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης 
βρεθήκατε για δεύτερη φορά  στο απομακρυσμένο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας και προσφέρατε 
τις υπηρεσίες σας ανιδιοτελώς στους μαθητές του σχολείου μας.

Χάρη στην παρουσία, την ανιδιοτελή προσφορά και την επαγγελματική σας ευαισθησία, 
που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη δυσπρόσιτη περιοχή του Ραπτόπουλου, επωφελήθηκαν 
οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό σας έργο, σας 
εύχεται καλή δύναμη  και ευελπιστούμε στη συνέχεια της προσπάθειας αυτής.

Για το Σύλλογο Διδασκόντων 
Ο Διευθυντής

Στάμος Ευάγγελος
Μαθηματικός

Ραπτόπουλο, 14-12-2010
ΠΡΟΣ: Τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Κοιν.1η  Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσία «Αγωγής Υγείας»
Κοιν.2η  Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας Ε.Ε.Σ.
Κοιν.3η  Τμήμα Ναυπάκτου Ε.Ε.Σ.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας για την 

συμμετοχή σας στην υλοποίηση του προγράμματος της Πανευρυτανικής Ένωσης «Ασκληπιός 
2010 : Διαδημοτική Νεανική Πρωτοβουλία», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο νομό Ευρυτανίας 
και συγκεκριμένα στο απομακρυσμένο και ιδιαίτερα δυσπρόσιτο χωριό Ραπτόπουλο Ευρυτανίας 
του Δήμου Ασπροποτάμου.  

Ειδικότερα, ευχαριστούμε τις κυρίες Χατζηχαραλάμπους Πανέτσου Χριστίνα και Συλεούνη 
Αργυρώ του Τμήματος Λαμίας, καθώς επίσης και την κυρία Γεωργακοπούλου Μαρίνα του 
Τμήματος Ναυπάκτου, οι οποίες πρόσφεραν με επαγγελματική ευσυνειδησία  και ανιδιοτέλεια 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας πολύτιμες γνώσεις Α’ Βοηθειών στις 29 και 
30 Νοεμβρίου 2010.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκτιμώντας τις ενέργειές σας, ευελπιστεί η 
πρωτοβουλία σας να αποτελέσει κίνητρο κοινωνικής ευαισθησίας για ανάλογες πρωτοβουλίες 
και στο μέλλον.

Για το Σύλλογο Διδασκόντων 
Ο Διευθυντής

Στάμος Ευάγγελος
Μαθηματικός
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙA: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17,
105 52 – ΑΘΗΝΑ (4Ος ΟΡΟΦΟΣ)
Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος
Τηλ: 210 – 3240001, fax: 210 – 6920004
e-mail: panevritanikienosi@gmail.com

«Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Πρωτοβουλιών Νέων-2010»

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ: Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Γραφείο κ. Προέδρου
Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Τομέα Νοσηλευτικής 
Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας»
Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από την άμεση 
ανταπόκριση της Υπηρεσίας «Αγωγή Υγείας» του Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ., για την 
αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους Απεραντίων και Ασπροποτάμου του 
Νομού Ευρυτανίας, προκειμένου να διδάξουν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς των εκεί σχολείων, αισθάνεται την ανάγκη να σας εκφράσει τις θερμότατες 
ευχαριστίες αλλά και να σας μεταφέρει την πλέον ειλικρινή και εγκάρδια ευγνωμοσύνη των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των κατοίκων των παραπάνω περιοχών. 

Οι έμπειρες νοσηλεύτριες - εκπαιδεύτριες του Ε.Ε.Σ. κ. κ. Χατζηχαραλάμπους - 
Πανέτσου Χριστίνα και Συλεούνη Ηρώ, του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας, καθώς και η 
Γεωργακοπούλου Μαρίνα του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ναυπάκτου, που δίδαξαν σειρά μαθημάτων 
Α΄ Βοηθειών στους μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτοπούλου και των Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεων των εκεί Δημοτικών Σχολείων, καθώς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
των παραπάνω σχολικών μονάδων, εντυπωσίασαν για τον τρόπο παρουσίασης των 
μαθημάτων, ο οποίος ήταν μεθοδικός και εύληπτος από μικρούς και μεγάλους. 

 Αξίζει να σημειωθεί, ιδιαίτερα, η διαρκής προσοχή και το αμείωτο ενδιαφέρον ΟΛΩΝ 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών για το σύνολο των διδαχθεισών ενοτήτων, καθώς και 
οι ενδεδειγμένες απαντήσεις στα εύστοχα ερωτήματα που έθεσαν στις κ. κ. εκπαιδεύτριες, 
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οι οποίες και υλοποίησαν το πρόγραμμα – κατά κοινή ομολογία - με απόλυτη επιτυχία, και 
τις οποίες στο τέλος ευχαρίστησαν με συγκινητικά λόγια μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και 
πολλοί γονείς μαθητών των παραπάνω σχολείων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως και το πρόγραμμα των προληπτικών 
ιατρικών εξετάσεων, που εφαρμόστηκε στο Ραπτόπουλο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2010 
από ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, υλοποιήθηκε με την υποστήριξη 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων). Σημειώνεται, επίσης, ότι παρόμοιες εξορμήσεις της Ομάδας Αλληλεγγύης 
των Γιατρών της Πανευρυτανικής Ένωσης «Οι Καλοί Σαμαρείτες», πραγματοποιούνται 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα με ευεργετικά για τους μαθητές των δυσπρόσιτων αυτών 
περιοχών αποτελέσματα. 

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Σε όλους καλή χρονιά – όσο γίνεται χαρούμενη. Ιδιαίτερα στους 

νέους άρχοντες. Στον Περιφερειάρχη Κλέραχο Περγαντά, στον Αντι-
περιφερειάρχη Ευρυτανίας Βασίλη Καραμπά. Φυσικά και στον Κώστα 
Μπακογιάννη που κατήγαγε περιφανή νίκη για το Δήμο Καρπενησίου, 
αν και για πρώτη φορά κατέβηκε στον πολιτικό στίβο. Οπωσδήποτε 
και σε όλους τους φίλους της Αντιπολίτευσης, που καλούνται να πρω-
τοεφαρμόσουν τον «Καλλικράτη». Η χρονιά – όπως και η προηγούμε-

νη – θα είναι … αξιομνημόνευτη. 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Το Συμπόσιο για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου που οργανώθηκε από την Πανευρυτανική 

Ένωση και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών, είχε τεράστια επι-
τυχία με το πλήθος των θαυμαστών του μεγάλου Ευρυτάνα που το παρακολούθησαν, αλλά 
και για τις πολύ σπουδαίες εισηγήσεις που ακούστηκαν. 

Η ΝΤΟΡΑ
Η νέα αρχηγός της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη έχει πολλούς φίλους 

στο Νομό μας. Άλλωστε χρημάτισε και βουλευτής της. Μπορούμε λοιπόν – χωρίς παρεξή-
γηση – να της ευχηθούμε κάθε επιτυχία. 

ΤΟ ΚΤΕΛ
Απ’ όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας το δικό μας πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στους 

Ευρυτάνες και τους τουρίστες. Κάτω από δύσκολες συνθήκες μπόρεσε και αντιμετώπιζε τα 
τόσα προβλήματα που ανέκυπταν. Τώρα, σε χαλεπούς καιρούς, ας δείξουμε κι εμείς κατα-
νόηση. Τους τη χρωστάμε. 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ
42 χρονών, επιτυχημένος επιστήμονας και κοινωνικός παράγοντας ο Γιώργος Τσια-

ντής έφυγε ξαφνικά – ενώ είχε τόσους οραματισμούς για να πραγματοποιήσει. Τα λόγια 
δεν μπορούν να εκφράσουν το μέγεθος της απώλειας. Να τον θυμούμαστε. 

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Έχουμε τόσα ατού για την προβολή του τόπου μας που πάντα πρέπει να ανανεώνουμε 

προς το καλλίτερο το ενδιαφέρον μας. Η προκήρυξη του νέου διαφημιστικού προγράμμα-
τος προβολής του, σε συνάρτηση με την Περιφέρεια, θα δώσει νέα ώθηση στη γνωριμία της 
Ευρυτανίας για ένα πλατύτερο τουριστικό ρεύμα. 

Η «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ» 
Ας παινέψουμε και το σπίτι μας. Γίνανε τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, που 

είναι αξιοθαύμαστα. Κοντεύει να συμπληρωθεί ολόκληρη βιβλιοθήκη βιβλίων με ευρυτανικό 
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περιεχόμενο. Τα συνέδρια, οι εκδηλώσεις, οι συμμετοχές σε κοινωνικά δρώμενα και όλα 
όσα χρειάζονται για την πλατύτερη καθιέρωση ωραίου πολιτιστικού «προσώπου» κοντεύ-
ουν να ‘ναι σε ημερήσια διάταξη. Οι ευχές του αλησμόνητου Πάνου Κωστοπαναγιώτη, 
όταν παρέδιδε την προεδρία στον Κώστα Παπαδόπουλο και στο Συμβούλιο, φαίνεται πως 
έπιασε τόπο.

ΚΑΡΠ/ΣΙΟΥ
Στα «Ευρυτανικά Νέα» είδα μια φωτογραφία σχολικής εισόδου με μια περικοπή που 

σπάει μάτι: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠ/ΣΙΟΥ… Τόσα γράμματα διδάσκονται μέσα, … δεν περίσ-
σευαν τρία για την ταμπέλα. Για να μη γίνει ανέκδοτο…

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Λίγη προσοχή για τα έργα που προβάλλονται στον δημοτικό κινηματογράφο, γιατί οι 

ταινίες δεν πρέπει να είναι μόνο ευχάριστες στις εικόνες, αλλά και στο τι θέλουν να πουν, 
τι διδάσκουν. Έχει τόσο ξεστρατίσει η Έβδομη Τέχνη ώστε θεωρείται επικίνδυνη για τη 
διαμόρφωση του ατομικού αλλά και του κοινωνικού ήθους. 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Θέλω να συγχαρώ τη διευθύντρια της «Ανεμώνης» Κωνσταντίνα Μπουμπουρή για 

την εκδήλωση που διοργάνωσε για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και μάλιστα 
με την αναπηρία μαθητών. Η ευαισθητοποίηση όλων μας για τους αναπήρους φανερώνει 
τον πολιτισμό μας. 

ΓΡΑΦΗ «ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ»
Ο φίλος Κώστας Ηλία Μήτσιος με το βιβλίο του «Εκ βαθέων» (έκδ. Πανευρυτανικής 

Ένωσης) μας βάζει μπροστά σε σκέψεις δημιουργίας για την Ευρυτανία μας. Βαθύς γνώ-
στης των προβλημάτων του νομού μας αλλά και της ψυχολογίας των Ευρυτάνων πιάνει ένα 
σωρό θέματα που τα αναλύει προτείνοντας και λύσεις. Το βιβλίο αυτό θα βοηθάει και τους 
μελετητές της σύγχρονης ιστορίας μας με τις πληροφορίες που παραθέτει. 

ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
Το Ελληνικό Διαγνωστικό Σώμα της Ευρυτανίας με τους εκπαιδευτές Φανή Κατσαβάνη 

και Βαγγέλη Αλεξανδρή με Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών που διοργανώνουν προσφέ-
ρουν πολύτιμες υπηρεσίες με το να ενημερώνουν και να διδάσκουν αυτά που μπορεί σε 
κάποια στιγμή να χρειαστούν στον καθένα μας. Η προσφορά τους είναι μεγάλη και τους 
αξίζει η αγάπη όλων μας. 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Ας ξεχάσουμε τα απεραντιακά δημοτικά παραστρατήματα για να συγχαρούμε τους κα-

θηγητές της Γρανίτσας που αποφάσισαν να διδάσκουν τους μαθητές και το απόγευμα αφι-
λοκερδώς. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων γιατί τιμούν έτσι το λειτούργημά τους με τον καλύτε-
ρο τρόπο. Η Υπουργός Παιδείας πρέπει κι αυτή να τους συγχαρεί. Και να τους αναφέρει ως 
υποδείγματα ευσυνείδητων εκπαιδευτικών. 



23

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»

«ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η καρδιά της Ευρυτανίας βρέθηκε να χτυπάει για μια ακόμα φορά στο κέντρο της Αθήνας και 

μάλιστα μέσα στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Χώρας μας, στην Ακαδημία Αθηνών, στις 12 

Δεκεμβρίου 2010. Παρά τις δυσκολίες της ημέρας (απεργία όλων των μέσων μαζικής μεταφο-

ράς, τσουχτερό κρύο) εκατοντάδες συμπατριώτες μας ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση 

της Πανευρυτανικής Ένωσης και του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 

Αθηνών και προσήλθαν στο κεντρικό κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών για να παρακολουθήσουν 

τις εργασίες του «Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου». 

Το «Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου», όπως είναι γνωστό, είχε ενταχθεί από το Κέ-
ντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στο Πρόγραμμα του 4ημέ-

ρου Διεθνούς Επιστημονικού Συ-
νεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 
από 8-12 Δεκεμβρίου 2010 και 
είχε ως θέμα του: «Λαϊκός Πολι-
τισμός και Έντεχνος Λόγος (Ποί-
ηση – Πεζογραφία – Θέατρο)», 
ύστερα από σχετικό γραπτό αίτη-
μα της Πανευρυτανικής Ένωσης 
από τον περασμένο Φεβρουάριο 
προς την Ακαδημία Αθηνών. 

Οι εργασίες του Συμποσίου 
άρχισαν στις 09.30΄το πρωί της 
12-12-2010 στην ανατολική πτέ-
ρυγα της Ακαδημίας Αθηνών με 
χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο 
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. 
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και 
την Δ/ντρια του Κέντρου Έρευνας 
της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών κ. Αικατερί-
νη Πολυμέρου - Καμηλάκη. Το 
προεδρείο της α΄ συνεδρίασης 
αποτελούσαν οι κ.κ.: Παναγιώ-
της Καμηλάκης, Γιάννης Καρα-
χρήστος και Κώστας Παπαδό-
πουλος. 

Άποψη της κατάμεστης αίθουσας

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης  
κ. Κ. Παπαδόπουλος
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 Ο κ. Κώστας Παπαδόπου-
λος κατά το χαιρετισμό του, 
αφού εξέφρασε της ευχαριστίες 
και τα συγχαρητήρια του Δ.Σ. της 
Πανευρυτανικής Ένωσης προς το 
Κ.Ε.Ε.Λ. της Ακαδημίας Αθηνών 
για την διοργάνωση του λίαν ση-
μαντικού Συνεδρίου για το Λαϊκό 
Πολιτισμό και τον Έντεχνο Λόγο, 
αλλά και για την ένταξη σε αυτό 
του Συμποσίου για τον Ζαχαρία 
Παπαντωνίου, τόνισε, μεταξύ 
άλλων, πως «…αυτό ήταν οφειλό-

μενο προς τον μεγάλο αυτόν Ευρυτάνα ποιητή, πεζογράφο, δημοσιογράφο, χρονογράφο, θεατρικό 
συγγραφέα, κριτικό θεάτρου, αισθητικό, εικαστικό, στοχαστή και παιδαγωγό, τον μεγάλο «πρίγκι-
πα του λόγου», κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του Ακαδημαϊκού Γ. Σωτηρίου». Στην συνέχεια 
ανέφερε επιγραμματικά τις εκδηλώσεις της Πανευρυτανικής με την ευκαιρία του «Έτους 
Ζαχαρία Παπαντωνίου». 

Η Δ/ντρια του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. 
Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη στη συνέχεια, αφού χαιρέτησε το Συμπόσιο και 
αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία του 4ήμερου Συνεδρίου, καθώς και των παράλληλων 
εκδηλώσεων των ημερών αυτών, ανέπτυξε με γλαφυρότητα την πολύ ενδιαφέρουσα και 
εμπεριστατωμένη εισήγησή της που είχε ως θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Από τα ψηλά βουνά 
στην Ακαδημία Αθηνών». Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των κ.κ. Κλεομένη Κουτσούκη με 

θέμα: «Ο κοινωνικός στοχασμός του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου», Φωτεινής 
Κεραμάρη με θέμα: «Οι πολιτικές 
ιδέες του Ζαχαρία Παπαντωνίου», 
Μιχάλη Σταφυλά με θέμα: «Ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου και το Συμ-
βούλιο Καλαισθησίας Αθηνών» και 
Νίκου Ζωρογιαννίδη με θέμα: 
«Η σάτιρα στο έργο του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου». Όλοι τους ενθου-
σίασαν για την πληρότητα των 
εισηγήσεών τους και καταχειρο-
κροτήθηκαν. 

Μετά το αναγκαίο διάλειμ-
μα και την προσφορά καφέ και 

Ο κ. Μιχάλης Σταφυλάς στο βήμα

Άποψη της αίθουσας. Στην πρώτη σειρά διακρίνονται οι:  
Π. Βλάχος, Γ. Τσιτούρης, Ε. Καραμανές  

και η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,  
Δ/ντρια του Κ.Ε.Ε.Λ. της Ακαδημίας Αθηνών
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αναψυκτικών άρχισε η β΄ συνεδρίαση, στο προεδρείο της οποίας ήταν οι κ. κ. Γρηγόρης 
Γκιζέλης και Κώστας Παπαδόπουλος. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναπτύχθηκαν οι ειση-
γήσεις των κ.κ.: Ευάγγελου Καραμανέ με θέμα: «Το φυσικό τοπίο στο έργο του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου», και Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη με θέμα: «Ξαναδιαβάζοντας 
τα Ψηλά Βουνά του Ζαχ. Παπαντωνίου», Χρυσούλας Σπυρέλη με θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνί-
ου. Πολιτισμικές αναπαραστάσεις μιας παραδοσιακής κοινωνίας στο ποιητικό της έργο». Όλες οι 
εισηγήσεις ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες και ενθουσίασαν τους ακροατές. 

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία κ. Παναγιώτης Βλάχος ανα-
φέρθηκε, με την ευγλωττία που τον διακρίνει, σε προσωπικό του βίωμα, σχετικό με την 
επίσκεψη του Ζαχαρία Παπαντωνίου με ομάδα Ακαδημαϊκών στο Καρπενήσι, μετά την 
εκλογή του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, το 1938. Στη συνέχεια έγινε απαγγελία 
ποιημάτων από τους κ. κ. Γιάννη Μάγκα, Πολιτικό Μηχανικό, Στέφανο Βασιλόπουλο, 
Εκδότη και την κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου, ηθοποιό, οι οποίοι εντυπωσί-
ασαν και καταχειροκροτήθηκαν. 

Τέλος, το Συνέδριο έκλεισε με αποχαιρετιστήρια δεξίωση, πλούσια σε πολλά και ποικίλα 
εδέσματα, κρασιά, αναψυκτικά κ.ά. 

Παράλληλες εκδηλώσεις
Α.- Μελοποιήσεις έργων σύγχρονων ποιητών 

Το Συμπόσιο, και γενικά το 
Συνέδριο, έκλεισε με μια μουσι-
κή πανδαισία: Ακούστηκαν με-
λοποιημένα έργα από τον Νίκο 
Ξανθούλη, σύγχρονων Ελλήνων 
ποιητών Ζαχαρία Παπαντω-
νίου, Κικής Δημουλά, Κώστα 
Παπαγεωργίου και Κατερίνας 
Αγγελάκη – Ρουκ. Συμμετείχαν: 
Τραγούδι: Σοφία Μιχαηλίδη, 
Άλκης Κόλλιας, Κιθάρα: Μιχά-
λης Σουρβίνος, Βιολί: Θωμάς 
Στεφανίδης, Πιάνο – τρομπέτα: 
Νίκος Ξανθούλης. 

Β.- Έκθεση «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Από τα ψηλά βουνά στην Ακαδημία  
Αθηνών»

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 4ήμερου Συνεδρίου και στο χώρο του κεντρικού 
κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα) λειτούργησε Έκθεση αφιερωμένη 
στον Ζαχαρία Παπαντωνίου με τίτλο: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Από τα ψηλά βουνά στην 
Ακαδημία Αθηνών». Οργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της 

 Από τη μουσική πανδαισία του Νίκου Ξανθούλη  
και των συνεργατών του
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Ακαδημίας Αθηνών, με επιμέλεια 
της κ. Λουίζας Καραπιδάκη και 
με τη συνεργασία των Αφροδί-
της Σαμαρά, Νίκου Ζωρογιαν-
νίδη, Κώστα Παπαδόπουλου 
και Μιχάλη Σταφυλά.  

Αρωγοί της παραπάνω Έκθε-
σης ήταν η Πανευρυτανική Ένωση 
και το Νέο Μουσείο Δυτικής και 
Ανατολικής Τέχνης, πρόεδρος του 
οποίου είναι ο κ. Ν. Ζωρογιαν-
νίδης, παρουσιάστηκαν δε σ’ αυ-
τήν άγνωστες πτυχές από τη ζωή 

του Ζαχαρία Παπαντωνίου, χειρόγραφες επιστολές και σκίτσα του, καθώς και σπάνιες 
εκδόσεις βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και από ιδιώτες. 

 Μερική άποψη της Έκθεσης: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου:  
Από τα  ψηλά βουνά στην Ακαδημία Αθηνών»

Μικρή μου περδικούλα…

Του Αιτωλού

Μεσ’ τη Φραγκίστα στο χωριό,   Σαν το λουλούδι στην αυλή
Μικρή μου Περδικούλα,   Που θέλει το νερό του
Εσύ μου σάλεψες το νου   Και να ‘βγει ο ήλιος την αυγή
Με τις λαβωματιές σου.    Ν’ ανοίξει τον ανθό του.

Σαν το πουλί την άνοιξη    Εγώ θα φτιάσω τη φωλιά 
Που θέλει τη φωλιά του    Να ρθεις στην αγκαλιά μου
Κι ανοίγει τα φτερούγια του   Κι εγώ νερό στη ρίζα σου
Να βρει την αγκαλιά του.   Να γέρνω στον ανθό σου!
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AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Το μήνυμα, ιδιαίτερα λυτρωτικό για την εποχή μας από τον βίο και το έργο (ανθρωπιστικό, 
συγγραφικό και κυρίως παιδευτικό) του Αγίου Ευγενίου του Αιτωλού είναι πως μόνο με παι-
δεία που βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές με αρετή, με διαρκή επίμονη και επίπονη διακονία 
του χώρου που κάποιος υπηρετεί, ιδιαίτερα στο χώρο των γραμμάτων ο άνθρωπος και η 
κοινωνία προοδεύουν ουσιαστικά και στέρεα. 

Αυτό το μήνυμα πήραν οι Ευρυτάνες της Αθήνας από την θρησκευτική και πνευματική εκ-
δήλωση προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων, που πραγματοποιήθηκε εφέτος την Κυριακή, 17 
Οκτωβρίου 2010, στον θαυμάσιο καθ’ όλα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού, ο οποίος 
είχε κατακλυσθεί από πολλούς συμπατριώτες μας αλλά και αρκετούς ενορίτες και στον οποίον 
υπάρχει σε περίοπτη θέση ολόσωμη αγιογραφία του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού.

Το πρόγραμμα, κατά το πρώτο μέρος του, περιλάμβανε την παρακολούθηση του Όρθρου 
και της Θείας Λειτουργίας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας πραγματοποι-
ήθηκε και αρτοκλασία. Στη Θεία 
Λειτουργία συμμετείχαν έξι (6) 
ιερείς, μεταξύ των οποίων και ο 
π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος, 
προϊστάμενος του περικαλλούς Ιε-
ρού Ναού των Ευρυτάνων Αγίων 
Καρπενησίου (ο μοναδικός στην 
ελλαδική εκκλησία), ο οποίος αντα-
ποκρίθηκε ευχαρίστως στην πρό-
σκληση των οργανωτών, καθώς 
και ο π. Κωνσταντίνος Καρακά-
σης, συνταξιούχος ιερέας από τα 
Αλέστια Ευρυτανίας. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία και 
την αρτοκλασία όλοι οι συμπατρι-
ώτες μας κατευθύνθηκαν σε παρα-
κείμενη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Πνευματικού Κέντρου, όπου πραγ-
ματοποιήθηκε το β΄ μέρος του προ-
γράμματος. Η αίθουσα, όπου προ-
σφέρθηκαν καφέδες, αναψυκτικά 
και άλλα εδέσματα ήταν θαυμάσια. 
Το πρόγραμμα άρχισε με καλω-
σόρισμα από τον οικοδεσπότη π. 

Στο βήμα ο π. Δημήτριος Καλύβας.

Η κ. Μαρία Μαμασούλα αναπτύσσοντας την εισήγησή της.
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Δημήτριο Καλύβα και εν συνεχεία 
με βυζαντινούς εκκλησιαστικούς 
ύμνους από τον εσπερινό του Οσί-
ου Ευγενίου του Αιτωλού, οι οποί-
οι αποδόθηκαν υπέροχα από τη χο-
ρωδία του ναού, υπό τον χοράρχη 
κ. Γεώργιο Καζάνη. Ακολούθησε 
μικρή εισήγηση από τον Πρόεδρο 
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. 
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ο 
οποίος αφού ευχαρίστησε τους 
παρευρισκομένους και ανέφερε τη 
δωδεκάριθμη χορεία των Ευρυτά-
νων Νεομαρτύρων, ανακοίνωσε 
πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αγιοποίηση και του δέκατου 
τρίτου Ευρυτάνα Αγίου, του Οσίου Παρθενίου του Σκούρτου του εκ Φουρνά των Αγράφων, 
για τον οποίον κυκλοφόρησε πρόσφατα και το βιβλίο του Μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβί-
του «Ο Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος ο εκ Φουρνά των Αγράφων, Ο βίος και το ζωγραφικό του έργο» 
(Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης και Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»). 

Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βραγγιανιτών 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. Κωνσταντίνος Τσιώλης, του οποίου η ρηξικέλευθη πρόταση 
για την ονομασία της Βιβλιοθήκης του Ναού και της αίθουσας εκδηλώσεων, σε Βιβλιοθήκη και 
αίθουσα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», αντίστοιχα, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Προϊ-
στάμενο του ναού π. Δημήτριο Καλύβα και όλους τους παρευρισκομένους. 

Ακολούθησε η εμπεριστατωμένη εισήγηση της θεολόγου, φιλολόγου, παιδαγωγού, διδάκτο-
ρα της Παιδαγωγικής και συγγραφέα κ. Μαρίας Μαμασούλα, με θέμα: «Η ζωή και το έργο του 
Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού». Η κ. Μαμασούλα ανέπτυξε άριστα το θέμα της με γλαφυρότητα 
και σαφήνεια, εντυπωσιάζοντας το πολυπληθές ακροατήριο. Μετά την εισήγηση της κ. Μαρίας 
Μαμασούλα απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρωτοπρεσβύτερος και Προϊστάμενος του 
Ιερού Ναού των Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος, ο βουλευτής 
του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πρώην υπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, και οι δήμαρχοι Αγίων Αναργύρων και 
Καματερού κ.κ. Νικόλαος Σαράντης και Νικήτας Καμαρινόπουλος, αντίστοιχα. 

Τέλος μετά τις ευχαριστίες του Προέδρου της Πανευρυτανικής κ. Κ. Παπαδοπούλου, εκ 
μέρους των συνδιοργανωτών, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους θαυμάσιους χώρους του 
πνευματικού κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καματερού από τον λίαν δραστήριο 
πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Καλύβα (από Γουριά Μεσολογγίου), προϊστάμενο του παρα-
πάνω Ναού, έργο που φέρει και την προσωπική σφραγίδα του. 

Στην πολύ ποιοτικά πετυχημένη αυτή εκδήλωση, εκτός των παραπάνω που απηύθυναν και 
χαιρετισμό, ήταν ακόμη παρόντες και η κ. Όλγα Οικονόμου, διοικητής του Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου, ο κ. Βασίλειος Πριόβολος (Καπετάν Ερμής), πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστι-
κών συλλόγων και φορέων του νομού μας κ.ά. 

Ο π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος 
με καταφανή τη συγκίνησή του απευθύνει χαιρετισμό.
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ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ, Φιλολόγου

Το κείμενο, που ακολουθεί και προέρχεται από το νου και την καρδιά ενός σπάνιου λογοτέχνη, 
έχει καταχωρισθεί πριν από επτά (7) δεκαετίες στην «Επαρχία» της Λαμίας και αναδημοσιεύεται 
εδώ χάρη των αναγνωστών των αγαπητών «Ευρυτανικών Χρονικών». Δεν θα αναφερθώ στη σπου-
δαιότητα και στην αξία του κειμένου, αλλά, ως απλός αναγνώστης, θαυμάζω το χιούμορ του συγ-
γραφέα, τη θαυμαστή λεπτομέρεια της περιγραφής του χώρου και των προσώπων, που διέρχονται 
ή παραμένουν στην, άλλοτε, μικρή κεντρική πλατρεία της πόλης, αναλογίζομαι τα τόσα προβλήματα, 
που αντιμετώπιζαν οι μόνιμοι και οι ευκαιριακοί κάτοικοι της κωμόπολης. 

Το κείμενο θα επιτρέψει στον ντόπιο να κάνει συγκρίσεις, ενώ ο ειδικός θα «δει» τη φυσιογνωμία της 

πόλης και θα παρατηρήσει την εξέλιξη αυτής. Άλλοι με την ανάγνωση του κειμένου θα «προχωρήσουν» 

πιο πέρα και θα δουν τα ευεργετικά αποτελέσματα του τεχνικού ή υλικού πολιτισμού, αλλά και τα καλά 

μιας ειρηνικής περιόδου, όταν ο άνθρωπος επιδίδεται απερίσπαστος στα ειρηνικά έργα. Για τις πολλές 

«όψεις» του κειμένου καταχωρίζεται εδώ και από έναν έπηλυ, αλλά θαυμαστή της Ευρυτανίας και φίλο 

των ανθρώπων αυτής. 

Δ.Θ.Ν. 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

του κ. ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο υπάλληλος, που πήγαινε να υπηρετήση στο Καρπενήσι, εδώ και λίγα χρόνια, ήταν, 
πρόσωπο τραγωδίας. Έβλεπε –και δεν είχε άδικο– την Ευρυτανίαν αποκομμένην από 
την Ελλάδα και τα έβαζε με το Κράτος, που τον εξώρισε. Αδύνατον να εξοικειωθή με 
την κατάστασί του. Το κράτος για να τον τιμωρήση τον έστελνε στην απέραντη ελευθε-
ρία, στο πιο μεγαλειώδες απίθανο και απρόσιτο ελληνικό τοπίο, αναγκάζοντάς τον να 
νοιώση μικροσκοπικό το άτομό του μέσα στη φοβέρα βουνών και δασών από έλατα. 
Τον τιμωρούσε, λοιπόν, με τις ηδονές του ρωμαντισμού. Επέβαλλε στον ειρηνοδίκην 
να γίνη Μπάϋρον, στον ανθυπομοίραρχον και στον Πρωτοδίκην να έχουν τους στοχα-
σμούς του Ρουσσώ. Και επειδή οι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί για να καλλιεργήσουν τον 
πεσσιμισμό, αλλά ήταν φίλοι της κοινωνίας και στο Καρπενήσι θεωρούσαν τον εαυτό 
τους διωγμένον από την κοινωνίαν, έπαιρναν το ύφος Ρώσσων καταδίκων. Βημάτιζαν 
σε πλατεία είκοσι μέτρων, μετρώντας τα κοτρώνια του χειμάρρου, που την εχώριζε 
σε δύο. Η κοσμική τους κίνησις ήταν να τρυπώνουν στο μικροσκοπικό καφφενείο της 
πλατείας, όπου μικροί υπάλληλοι μαζί με τους ανωτέρους, δασοφύλακες με τους δικα-
στικούς, με τις αδελφές των και με τις γυναίκες των αδελφωμένοι, μέσα σε καπνούς 
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ναργιλέδων εθαύμαζαν την κοντίνα των εγχωρίων φουστανελλάδων παρακολουθώ-
ντας ώρες ολόκληρες τη δραματική περιπέτεια «του δύο σπαθί και του δέκα».

Όσο για τη συγκοινωνία του Καρπενησιού, αυτή δα ήταν που του είχε εξασφαλίσει 
τη φήμη εξορίας. Οι δέκα εφτά ώρες, που χρειάζονταν για να ξεκινήση κανείς από τη 
Λαμία και να φτάση στο Καρπενήσι, ήταν για τον υπάλληλο το ίδιο με την αιωνιότη-
τα. Οι κορδέλλες της ανηφοριάς του Κάψι, περίπλοκο σαν το κουβάρι γριάς, που το 
μπέρδεψεν ο άτακτος εγγονός της, γίνονταν φοβερώτερες με το νυσταλέο ταχυδρο-
μικό αμάξι, βαγνέρειο κονσέρτο τριγμών. Ο αμαξάς φορούσε κατά κανόνα πελώρια 
τσαρούχια με δυο θάμνους και ήταν θυμωμένος και πιωμένος. Έτσι κατέληγε να είναι 
δώρο του υψίστου για τον ταξειδιώτη το καλύβι, που χωμένο σ΄ έναν καταπράσινο 
κρυψώνα, επρόσφερε στους εξαντλημένους οργανισμούς λίγο κρασί της Παλιοβρά-
χας και έμεινε για τα ξεκουράσματα περίφημο με το μελωδικό του όνομα «Χάνι του 
Πανέτσου».

Ποια μεταβολή από τότε! Ο κοινότερος φυσιολάτρης θεωρεί τον εαυτόν του μει-
ωμένον αν δεν είδε το Βελούχι. Το δαιμόνιο, το κοινωνικό πνεύμα της βενζίνας μετα-
μορφώνοντας τον ελληνικό χάρτη έφερε το Καρπενήσι έξω από την πρωτεύουσα. Το 
πρωί ο Αθηναίος φεύγει και το απόγευμα έχει φτάσει στην προπολεμική Σιβηρία των 
υπαλλήλων. Εκεί όμως κανένας τώρα δεν έχει το ύφος των ηρώων του Τολστόη και του 
Δοστογιέβσκη. Ο ξένος βρίσκει ξένους. Στα δυο νέα ξενοδοχεία της πλατείας, όσον 
κι αν είναι περιωρισμένα, υπάρχει ο πολιτισμός του ζεστού και του κρύου νερού. Τα 
βουνά του Βελουχιού έπαψαν να φοβερίζουν. Ο παραθεριστής έπιασε γνωριμίες με τον 
έλατο, με το γκρεμό, με βιβλικά πρόσωπα. Από τη Σπερχειάδα στη Ράχη, απ’ τη Ράχη ως 
το Καρπενήσι και προς τη Μέγδοβα μπήκε σ’ ένα χορό κοσμογονίας στη μεγάλη συμ-
φωνία των σχημάτων. Είδε τη Ρούμελη της Ευρυτανίας να τινάζει κοτρώνια κι έλατα και 
να εμφανίζη δασοσκέπαστους κώνους, αστράδες χειμάρρων, καταρράχτες φυτειών, 
σκοτάδια φαραγγιών, ατέλειωτο δάσος από βουνοκορφές, που στη μέση τους με τη 
λίγο στραβή τους μύτη η γυμνή λεπίδα της κορφής του Βελουχιού. Είδε, ανεβαίνοντας 
προς τη Ράχη, τη λεκάνη του Σπερχειού ν’ ανεβαίνη μαζύ του, να πλαταίνη, να γίνεται 
γιγάντια χούφτα, όπου οι Φθιωτικές μικροπολιτείες, κάμποι, βουνά, χωράφια, ποτάμια 
παίζουν ακαθόριστα ως πέρα στην αχνή γραμμή του Μαλιακού. Και κατεβαίνοντας από 
τη Ράχη, περνώντας δαίδαλους δρόμων κατασκέπαστων από τρυφερά πλατάνια, δια-
μαντένιους χειμάρρους, που πάνε να φτιάσουν τον Σπερχειό, χαιρετώντας τη Λάσπη, 
το χωριό που κοιμάται μέσα στις καστανιές του, βρίσκεσαι έξαφνα στη μικρή πλατεία 
του Καρπενησίου, πληροφορημένος για κείνα που δεν εδίδαξε ποτέ η ελληνική γεωγρα-
φία, άκουσε τους αφάνταστους ύμνους μιας Δαβιτικής άρπας. 

Το Καρπενήσι φανερώνεται έξαφνα πίσω από το βουνό. Στεναχωρημένο στο μικρό 
του χώρο, δύσκολα σου δίνει την ιδέα πως είναι χτισμένο σε χίλια μέτρα ύψος. Θα ψά-
ξης για να το βρης. Κρύβει τα σπίτια του και τους τρεις χιλιάδες κατοίκους του, μικραίνει 
από τους ελατόφυτους όγκους, που ορθώνονται μπροστά του και γίνεται η μικρή πολι-



31

τεία πιο μικρή από την ανωμαλία της, από την κατηφοριά της και από την αδυναμία να 
δώση στο θεατή ένα επίπεδο. Μα θα ήταν Καρπενήσι, αν είχε επίπεδο; Θα ήταν αυτό το 
ίδιο χωρίς στέρησι και τη φοβέρα, χωρίς το τραγικό; Τη μοναδική του οριζοντιότητα τη 
συναντούμε στη μια και μοναδική του πλατεία. Και αυτή πάλι η πλατεία γέρνει και κατη-
φορίζει. Όλο το Καρπενήσι κατεβαίνει. Ο κάτοικός του δεν λέγεται πεζός, είναι ορειβά-
της. Όλοι, για να κάνωμε τις ελάχιστες βιοποριστικές κινήσεις, ανηφορίζομε ή κατηφο-
ρίζομε. Και οι μόνοι που κατορθώνουν στην ανωμαλίαν αυτή να στέκουν κατακόρυφοι, 
ίσως εξαιτίας της αγκλίτσας των, που την στήνουν ορθή σαν κατάρτι είναι οι Σαρακα-
τσαναίοι που κατεβαίνουν από το Βελούχι. Τους έβλεπα στην πλατεία αποψιλωμένους 
από κάθε διακοσμητικό εκτός από την αξυρισιά τους και την ακουρωσύνη τους, το μόνο 
δελτίο ταυτότητος, που απόμεινε στο βλάχο και στο χωριάτη, να στέκουν γύρω από το 
ραβδί τους ώρα πολλή. Τα άκουγα να μιλούν για τις γίδες, που απαγορεύονται, πάλι 
για τις γίδες, άλλη μια φορά για τις γίδες. Έξαφνα η αγκλίτσα τους έγερνε, ξεκινούσαν, 
έβγαζαν το εισιτήριό τους και σκουντώντας τον κομψό Αθηναίο, που έφτανε, έμπαιναν 
στο αυτοκίνητο και τραβούσαν για τη Λαμία, για τη Λιβαδειά και την Αθήνα. Όλο αυτό 
το αλληλοσκούντημα παραθεριστών, βλάχων, υπαλλήλων και αστών του Καρπενησιού 
πρέπει να το φανταστούμε μέσα στα λίγα μέτρα της μοναδικής πλατείας και στα γραφικά 
στενά των εμπορικών του, απ’ όπου δυστυχώς με το χαντάκωμα της λαϊκής τέχνης και 
με την εξαφάνιση της φουστανέλλας και της συνοδείας της, έλειψε για πάντα το κόκκινο 
των τσαρουχιών, η ζεστή και χαρούμενη νότα της επαρχιακής αγοράς. Όταν ο ξένος 
φύγη από το στενό τούτο χώρο και περπατήση προς την Τζουγκάνα, προς το μέρος της 
Μέγδοβας η μικρή πολιτεία εκεί που ήταν χαμένη φανερώνεται έξαφνα. Το «πλάι» - λό-
φος στεφανωμένος με δάσος πουρναριών και γραμμένος με την εναρμόνια καμπύλη 
θόλου – αληθινό αρχιτεκτόνημα – κατεβάζει προς το χείμαρρο τις κόκκινες φλογερές 
στέγες των σπιτιών του, πνιγμένες στο πράσινο και όλο το Καρπενήσι κατηφορείται 
μαζύ με τους κήπους, με τους χειμάρρους και τις φυτεμένες ρεματιές του προς το Κε-
φαλόβρυσο, ενώ αντίκρυ υψώνονται οι ελατόφυτοι κώνοι των μικρών βουνών και 
βάφονται στο βάθος οι ανησυχίες, οι ανωμαλίες, οι λόγχες, οι κοκκάλες των κορυφών 
της Χελιδόνας και της Καλλιακούδας. Αν το προπολεμικό Καρπενήσι ετρόμαζε τον υπάλ-
ληλο, τι θα ήταν τάχα το Καρπενήσι εδώ και εκατό χρόνια; Ξέρουμε έναν υπάλληλο του 
Κράτους, που βρέθηκε εκεί ενθουσιασμένος. Ήταν ο βασιλεύς Όθων. Στο ημερολόγιο 
μιας κυρίας της τιμής της Αμαλίας διαβάζουμε και τις ταλαιπωρίες και τον ενθουσιασμό 
των πρώτων βασιλέων, που εύρισκαν ηδονήν στις περιπέτειες. Το Καρπενήσι τότε ήταν 
χωριό. Ίσως οι βασιλείς τότε να φιλοξενήθηκαν στο αρχοντικό σπίτι του Χαντζόπου-
λου, ερειπωμένο σήμερα, αυτό που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε δεχθεί τον Αλή – Πασά. 
Το επιτελείο τους κακοπέρασε, αν κρίνουμε από το ημερολόγιο της αυλικής, που περι-
γράφει πως την εστράβωνε ο καπνός των βρεγμένων ξύλων. Από την ίδια όμως μα-
θαίνουμε τον ενθουσιασμό του βασιλέως, όταν εξερεύνησε την άγνωστη τούτη χώρα 
με το θαυμαστό της τοπίο. Και στο Καρπενήσι ακόμη, όπως και στην πρωτεύουσα και 
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παντού ο Όθων ήταν ο υπάλληλος του Κράτους και εννοούσε να κάνη αυτό, που ενόμιζε 
δουλειά του. Εδιάβαζε τους φακέλους, παρακολουθούσε τον Τύπο. Μελετώντας κάπο-
τε το συγκινητικό μουσείο, που με ευλάβεια είχε καταρτιστεί και διατηρείται στον Πύργο 
της Αμαλίας, ανεκάλυψα μία επιστολή, όπου ο βασιλεύς αφήκε να φανή ο θυμός του, 
ο δυνατός εκείνος θυμός, που τον κυρίευε όταν έβλεπε να εναντιώνονται στις θελήσεις 
του. Στο Καρπενήσι διάβασε την «Αθηνά» της 1ης Οκτωβρίου, που δημοσίευεν άρθρον 
εναντίον του Ρούδχαρτ. Αμέσως γράφει στον Υπουργό της Δικαιοσύνης Πάϊκον. Η επι-
στολή είναι στη γαλλική. Τελειώνει με τις γραμμές αυτές: «Σας παραγγέλλω να διατάξητε 
τον εισαγγελέα να απαγγείλη κατηγορίαν εναντίον υπευθύνου συντάκτου της «Αθηνάς», 
διά να στηρίξετε το γόητρον της Κυβερνήσεως και να δώσετε να εννοηθή ότι η Ελλάς 
κυβερνάται από Βασιλέα και υπευθύνους υπουργούς»

Ο αφωσιωμένος σας βασιλεύς
Όθων

Karpenissi (Oιχαλία) le 8/2 Octobre 1838.
Mr le Secretaire d’ Ftat
Paicos.
Δημοσιεύω για το εκδρομικό της μέρος την επιστολή του πρώτου βασιλέως, που με 

τόση προσοχή εχάραξεν ελληνικά το αρχαίο όνομα της χώρας. Είναι ένα ενθύμιο από τις 
ακούραστες, τις διψασμένες για σπουδή εκδρομές του, από τις ταλαιπωρίες του, τις εξε-
ρευνήσεις του, τους ενθουσιασμούς του. Από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ζήτησε 
να γνωρίση τους απλησίαστους ελληνικούς τόπους. Δεν είναι παράδοξο πως το άγριο τοπίο 
του Καρπενησιού ενθουσίασε τον απόγονο των ρωμαντικών Βιττελοβράχων, τον αρχηγό 
του ελληνικού τουρισμού.

Ζαχ. Παπαντωνίου»
Εφημ. «Η Επαρχία» φ. 1394 (23-11-1939) και φ. 1395 (25-11-1939), Λαμία

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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Η ΣΥΝΑΞΗ
Του Ιωάννη Μάγκα

(Με την ευκαιρία του έτους Ζαχαρία Παπαντωνίου: Το έργο του)

Βουνήσια μύρα φέρνοντας βρεθήκαμε κοντά σου

Όλοι σ’ αυτή τη σύναξη τα λαμπερά παιδιά σου

Ήρθαν τα πατριδόφιλα πολεμικά τραγούδια

τα δροσερά Ψηλά Βουνά, σαν παιδικά λουλούδια.

 Σαν τα νερά της Ρούμελης με της σοφίας τα χρόνια

Για μύριες παιδικές φωνές ήρθαν τα Χελιδόνια.

 Και φτερωτοί οι Πεζοί Ρυθμοί ήρθαν αχνοπατώντας.

 Ήρθαν και τα Διηγήματα μέσα τους κουβαλώντας

του Βελουχιού τις μυρωδιές,, του θυμαριού το μέλι.

 Τα Θεία Δώρα ήρθανε: κομψοί, γραμμένοι αγγέλοι.

 Ήρθε βουβός, απόκοσμος ο Όρκος του πεθαμένου

από’ ναν κόσμο σιωπηλό, νεκρό και παγωμένο.

 Το Άγιον Όρος της Κυράς τα’ άχραντο περιβόλι

ήρθε μεστό κι αισθαντικό, ζωής αραξοβόλι. 

 Της ιστορίας τα μυστικά κι άβατα μονοπάτια

περνώντας ήρθε ο Όθωνας, από θαμπά παλάτια. 

 Με το γλυκό ξημέρωμα ήρθε στη συντροφιά μας

ο Όρθρος ο Βυζαντινός, τροφή για τα όνειρά μας. 

 Και η Θυσία σιωπηλή, σεμνή κι ευλογημένη

ήρθε, παιδί του λογισμού, λιτή και μετρημένη.

 Με φτερωτές τις σκέψεις σου χαράγματα στο ξύλο

και το Παγώνι έφτασε με φρόνηση και ζήλο.

 Και τα Ταξείδια πλούσια σ’ ακούσματα κοντά μας

φέρνοντας τόπους μακρινούς ήρθαν ανάμεσά μας.

 Ήρθαν και τα Παρισινά τα Γράμματα αεράτα, 

κοσμοπολίτικα, πυκνά μηνύματα γεμάτα

 Ήρθαν και τα Σχεδιάσματα, καθάρια μετρημένα

με συντροφιά τα Κριτικά στο δίκιο συνταγμένα.

 Κι όσα ξεχάσανε ήρθανε κι εκείνα τα παιδιά σου

Να σου κρατήσουν συντροφιά μεσ’ τα βαθειά όνειρά σου.

(Σ.Σ.: Το παραπάνω ποίημα διαβάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών, στις 12-12-2010, στο «Συ-

μπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου»).
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:
Η προσφορά των εις την Ιστορίαν και τον Πολιτισμόν

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου

Πανάρχαιον είναι το όνομα της Ευρυτανίας, η δ’ ιστορία και η παράδοσίς της χάνονται 
εις τα απύθμενα βάθη του μύθου. Επώνυμοι συγγραφείς, κατά καιρούς, έγκριτοι λογοτέχνες, 
φιλίστοροι εκπαιδευτικοί, ερασιτέχναι της γραφίδος παρουσίασαν αξιόλογα αυτοτελή έργα, 
αλλά και ενδιαφέροντα μελετήματα, εγκατασπαρμένα εις Συλλογάς, Περιοδικά ή Εφημερίδας. 
Εις την εποχήν μας μάλιστα σημειώνεται αξία παντός επαίνου εργώδης προσπάθεια αναδρο-
μής εις το παρελθόν διά σημαντικών δημοσιευμάτων, αλλά και θεωρήσεως και προβολής 
συγχρόνων δραστηριοτήτων. Πάντα ταύτα θησαυριζόμενα συνιστούν πολύτιμον καταπίστευ-
μα διά τους επερχομένους. 

Εις τον τομέα τούτον κεφαλαιώδους σημασίας είναι η παρουσία, η δραστηριότης και η 
προσφορά των Ευρυτανικών Συλλόγων. Εκ τούτων ωρισμένοι είναι παλαιοί, αριθμούντες 
παρουσίαν και δράσιν δεκαετηρίδων, άλλοι νεώτεροι, κοινόν όμως όλων γνώρισμα είναι η 
στενή σχέσις των με την Ευρυτανίαν, η ενασχόλησίς των με την ιστορίαν και την παράδοσίν 
της, η αντιμετώπισις γενικωτέρων θεμάτων και η κατά τας περιστάσεις και τας δυνατότητάς 
των προβολή και καταξίωσίς των. 

Εκφεύγει των στενών ορίων μιας επιφυλλίδος διεξοδικός λόγος ή εξειδικευμένη αναφο-
ρά, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι δι’ ωρισμένους με πλουσίαν δράσιν δράσιν Συλλόγους δύνα-
ται να αφιερωθή ιδιαιτέρα μονογραφία. Τούτου ένεκα θα επιχειρηθή αδρομερής θεώτησις 
συνολικώς και μάλιστα εν όψει των γενομένων ήδη και περαιτέρω προγραμματιζομένων δι-
οικητικών ανακατατάξεων. Οι Ευρυτανικοί Σύλλογοι εις το σύνολόν των σχεδόν εδρεύουν 
εκτός Ευρυτανίας και ιδιαίτατα εις τας Αθήνας. Η σύστασίς των οφείλεται εις την αγάπην των 
ιδρυτών αρχικώς και εξακολουθητικώς των αξιωματούχων και των μελών των και την αγαθήν 
των πρόθεσιν να εργασθούν διά τα χωριά των και την Ευρυτανίαν όλην. Τα ονόματά των ποι-
κίλουν ως Σύλλογος, Σύνδεσμος, Ένωσις, Εταιρεία, Αδελφότης με ανάλογα εμβλήματα, ως ο 
πολιούχος άγιος του χωρίου, τοπικός ήρωας ή άλλη τις προσωπικότης. Ποικίλον είναι επίσης 
και το φάσμα των σκοπών, των διαφερόντων και των επιτευγμάτων των, αναλόγως των προ-
θέσεων και των δυνατοτήτων των, με επίκεντρον πάντοτε την Ευρυτανίαν. 

Εις την άοκνον δραστηριότητα ωρισμένων εξ΄ αυτών οφείλεται η από πάσης απόψεως 
αρτία διοργάνωσις Επιστημονικών Συνεδρίων με εξειδικευμένα αντικείμενα ή γενικωτέραν 
θεματολογίαν, αναφερομένην εις την ιστορίαν, την παράδοσιν, τον πολιτισμόν, ακόμη και την 
φύσιν και τας παραγωγικάς δυνατότητας του τόπου. Τα Συνέδρια αυτά συνιστούν γεγονότα, 
εφελκύοντα ευρύτερον εθνικόν ενδιαφέρον, οι δ’ επιμελώς εκδιδόμενοι τόμοι των «Πρακτι-
κών» των αποτελούν ουσιαστικήν συμβολήν εις την ιστορίαν, προβάλλουν την φυσιογνωμίαν 
της περιοχής και πλουτίζουν την «Ευρυτανικήν Βιβλιογραφίαν». Όχι ολιγωτέρας σημασίας είναι 
αι πραγματοποιούμεναι κατά καιρούς πνευματικαί εκδηλώσεις, ημερίδες ή διαλέξεις με καίρια 
ή επίκαιρα θέματα τοπικού ή γενικωτέρου ενδιαφέροντος και αναλόγους εκδόσεις. 

Την συνοχήν των μελών των Συλλόγων με αναφοράν εις την γενέτειραν ενισχύουν ελεύθε-
ραι αναστροφαί και συνάξεις, εκδρομαί, συνεστιάσεις και ψυχαγωγικαί εκδηλώσεις, συντελε-
στικαί και δι’ αναψυχήν εις την σύγχρονον μάλιστα εποχήν της αποξενώσεως των ανθρώπων, 
της υλόφρονος αντιμετωπίσεως της ζωής και του ακράτου ατομικισμού. Ιδιαιτέρως εξαίρεται η 
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διοργάνωσις συναντήσεων με τον λίαν εκφραστικόν όρον της παραδόσεως και της ποιήσεως 
«Αντάμωμα», αι οποίαι ενέχουν, εκτός του ψυχαγωγικού, και λαογραφικόν ενδιαφέρον ως 
επιβίωσις παλαιών εθίμων και τοπικών παραδόσεων. 

Αξιολογώτατον τομέα δραστηριότητος των Συλλόγων συνιστά η έκδοσις Επετηρίδων, 
Ημερολογίων, Περιοδικών και Εφημερίδων. Ιδιαιτέρας προσοχής άξιον είναι το γεγονός ότι 
και μικρών χωρίων Σύλλογοι εκδίδουν τακτικώς την Εφημερίδα των. Εις τας των δημοσιευ-
μάτων αυτών θησαυρίζεται ποικίλη ύλη. Εκτός της αναφοράς εις επίκαιρα και κοινωνικά γεγο-
νότα, ο αναγνώστης συναντά άρθρα γενικωτέρου ενδιαφέροντος, κείμενα με έκδηλον λογοτε-
χνικόν χαρακτήρα, αφηγήματα ιστορικά, λαογραφικά θέματα, ευχαρίστως δε προσκρούει εις 
αναγόμενον εις παλαιοτέρους χρόνους φωτογραφικόν υλικόν. Τοιουτοτρόπως αι εφημερίδες 
δεν αποτελούν σύγχρονον μέσον επικοινωνίας και ενημερώσεως μόνον, αλλά συνιστούν κά-
τοπτρον της συγχρόνου πραγματικότητος ως πηγήν πληροφοριών διά το μέλλον. 

Δι’ όλων αυτών των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καταδεικνύεται ότι η Ευρυτανία 
διαθέτει σημαντικόν πνευματικόν δυναμικόν, ανθρώπους διακρινομένους διά την αγάπην των 
προς την γενέθλιον γην, οι οποίοι τιμούν την καταγωγήν των, σεμνυνόμενοι δι’ αυτήν και 
ενδιαφερόμενοι διά την προαγωγήν και προβολήν του τόπου των. Η σημασία της προσφοράς 
των αυτής θα αξιολογηθή και με την πάροδον του χρόνου. Προς τούτο μάλιστα ενδείκνυται οι 
Σύλλογοι να αποθησαυρίζουν το πλούσιον έντυπον υλικόν των. Στοιχεία φαινομενικώς επου-
σιώδη της σήμερον συνιστούν σημαντικά δεδομένα διά την αύριον. 

Εις τους πρωτεργάτας των Συλλόγων, οι οποίοι πολλάκις δεν ευρίσκουν νυσταγμόν εις 
τα βλέφαρα και ανάπαυσιν εις τους κροτάφους των διά να αντιμετωπίσουν τρέχοντα ή και 
εκτάκτως αναφυόμενα προβλήματα, ανήκει δίκαιος έπαινος και ανομολογείται χάρις. Όχι 
ολιγωτέρας ευγνωμοσύνης άξιοι είναι οι συνεργάται των και όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
συμβάλλουν εις το έργον των. Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι το γεγονός ότι άπαντες εργάζο-
νται με άκραν ανιδιοτέλειαν και διάθεσιν όντως ιεραποστολικήν, ώστε η προς αυτούς και την 
προσφοράν των εκτίμησις να είναι γενική, ανεπηρέαστος από οιανδήποτε σκοπιμότητα. Επαί-
νου άξιοι και ευχαριστιών αποδέκται είναι και οι ηθικώς ή οικονομικώς συντρέχοντες τους 
Συλλόγους επίσημοι φορείς ή ιδιώται. 

Η άκρως συνοπτική, σχεδόν επιγραμματική, αναφορά εις τους Ευρυτανικούς Συλλόγους 
γενικώς προσλαμβάνει και έκτακτον επικαιρότητα. Η γενομένη διοικητική αλλαγή εις την τοπι-
κήν αυτοδιοίκησιν (Καποδίστριας) και η επιχειρουμένη ευρυτέρα (Καλλικράτης) μεταβάλλει και 
αλλοιώνει τον γεωγραφικόν χάρτην της Χώρας . Ασχέτως των λόγων, οι οποίοι επέβαλον την 
αλλαγήν, και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, γεγονός είναι ότι διασπάται η εν στενή 
εννοία συνοχή με τον τόπον, αμβλύνεται, προϊόντως του χρόνου, ο στενός δεσμός με την 
γενέτειραν και οι άνθρωποι γίνονται πολίται ευρυτέρου χώρου, με τον οποίον θα υφίσταται 
σχέσις δικαιοπραξίας και συναλλαγών ποικίλων, αλλ’ όχι δεσμός ανάλογος εκείνου, που τους 
συνείχε με την κοινότητά των και τον νομόν με την ομοιογένειάν του ως ενιαίου γεωγραφικού, 
ιστορικού και πολιτισμικού χώρου. 

Κατά ταύτα οι Σύλλογοι θα αναπληρώνουν εν πολλοίς την έλλειψιν, θα καλύπτουν το συ-
ναισθηματικόν κενόν, θα διατηρούν την παράδοσιν, θα συνδέουν τον άνθρωπον με την προ-
γονικήν εστίαν, τον τόπον με την φυσιογνωμίαν και την ιστορίαν του. Από της πλευράς αυτής 
η διατήρησις και η διεύρυνσις των δραστηριοτήτων των Ευρυτανικών Συλλόγων αποβαίνει 
επιτακτικόν των καιρών μας αίτημα. 
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MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ 
«ΕΛΟΒΑ» ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

(Συλλογή υλικού. Φιλολογική και ιστορική ερμηνεία και τεκμηρίωσις. Συμβολή εις
 την τοπικήν ιστορίαν του οικισμού «Άγιος Χαράλαμπος» (Έλοβα) Ευρυτανίας)

Γράφει ο Περικλής Αστρακάς, Δικηγόρος, ιστορικός ερευνητής

(Συνέχεια από το προηγούμενοι τεύχος) 

6.- Πληθυσμιακή εξέλιξις του χωρίου ΄Ελοβα- ΄Αγιος Χαράλαμπος
Το χωρίον ΄Αγιος Χαράλαμπος, κατά τα τελευταία διακόσια (200) χρόνια περίπου είχε 

πληθυσμόν κατοίκων, ως ακολούθως:
i) Κατά τα τέλη της δεκάτης ογδόης εκατονταετηρίδος με αρχάς της δεκάτης ενάτης εκα-

τονταετηρίδος, ήτοι κατά το έτος 1805 μ.Χ. είχεν είκοσι (20) οικογενείας, ή εκατόν (100) 
κατοίκους. [(Μάρκου Α. Γκιόλια: Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους (1393 
–1821). Εκδόσεις ΠΟΡΕΙΑ, Αθήνα 1999, σελίς 91. Φραγκίσκου – Καρόλου – Ούγγου – 
Λαυρεντίου Πουκεβίλ. Ταξίδι στην Ελλάδα. Στερεά Ελλάδα – Αττική – Κόρινθος. Μετάφρα-
σις Μίρκα Σκούρα. Εκδόσεις Αδελφών Τολίδη. Αθήνα 1995, σελίς 43].

ii) Κατά μήνα Σεπτέμβριο 1836, είχε εξήκοντα τέσσερας (64) κατοίκους. 
(Ελευθέριος Σκιαδάς: op. cit., σελίς 218). 
iii) Κατά την απογραφήν του έτους 1846 είχεν 107 κατοίκους. 
iv) Κατά το 1879 είχεν 173 κατοίκους (Κώστα Ζήση: Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες 

αγωνιστές στην επανάσταση του 1821. Ιστορικές Εκδόσεις Στεφ. Βασιλόπουλος. Αθήνα 
1983, σελίς 424).

v) Κατά την απογραφήν του έτους 1890 είχεν 129 κατοίκους.
vi) Κατά την απογραφήν του 1900 είχεν 233 κατοίκους (Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση: ΑΓΡΑ-

ΦΑ. Β΄ ΄Εκδοσις. Καρδίτσα 1997, σελίς 168). 
vi (α) Κατά την απογραφήν του έτους 1907 είχε 253 κατοίκους.
vii) Κατά την απογραφήν του έτους 1920 είχεν 226 κατοίκους. 
viii) Κατά την απογραφήν του έτους 1928 είχεν 245 κατοίκους.
ix) Κατά την απογραφήν του έτους 1940 είχεν 295 κατοίκους.
x) Κατά την απογραφήν του έτους 1951 είχεν 206 κατοίκους.
xi) Κατά την απογραφήν του έτους 1961 είχεν 222 κατοίκους.
xii) Κατά την απογραφήν του έτους 1971 είχεν 154 κατοίκους. 
xiii) Κατά την απογραφήν του έτους 1981 είχεν 204 κατοίκους.
xiv) Κατά την απογραφήν του έτους 1991 είχεν 196 κατοίκους. Και 
xv) Κατά την τελευταίαν απογραφήν της 18ης Μαρτίου 2001 είχεν 167 κατ. (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.: 

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων από της εφαρμογής του 
νόμου ΔΝΖ΄ του 1912, αριθμός 12. Νομός Ευρυτανίας. Αθήναι, Ιούλιος 1961, σελίς 21, 
Μιχαήλ Σταματελάτος – Φωτεινή Βάμβα – Σταματελάτου: Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της 
Ελλάδος. Β΄ Έκδοση. Αθήνα 2006, σελίς 34, στήλη α΄. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελ-
λάδος. Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος. Αθήναι 1974, σελίδα 
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8 και 182. Η υπ΄ αριθμόν 6821/Γ5 – 908 της 4ης Ιουνίου 2002 κοινή υπουργική απόφασις: 
«Περί κυρώσεως των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής 
πληθυσμού της 18ης Μαρτίυ 2001», ΦΕΚ, τεύχος Β΄, 715/12-6-2002, σ. 1248).

7.- Θέσις ερωτήματος
Ανωτέρω είδομεν, ότι το τοπωνύμιον του χωρίου, κατά τους τελευταίους 5 αιώνας εμ-

φανίζεται με τα ονόματα Ούλιβα (η), ΄Ελοβα (η), ΄Ελ’βα (η), ΄Ελοβον, (το), ή, ΄Ελλοβον, 
(το), ΄Ελοβα, (τα), και, ΄Ελογα (η), ο δε Ανέστης Ντούβας διερωτάται: 

«… Δεν γνωρίζουμε, πώς προέκυψε το όνομα ́ Ελοβα, και πώς έγινε η μετονομασία από Ούλιβα 
σε ΄Ελοβα …». (Εφημερίς: Αγιοχαραλαμπίτικα, αριθμ. φύλλου 1. Ιανουάριος – Φεβρουάρι-
ος – Μάρτιος 2006, σ. 2). Και ευθέως τίθεται το ερώτημα: Πόθεν παράγεται και ετυμολο-
γείται το τοπωνύμιον ΄Ελοβα (η) και τί σημαίνει; 

8.- Πρώτη εκδοχή:
α) Κατά μίαν πρώτην άποψιν και γνώμην το τοπωνύμιον είναι σλαβικόν, και πλήν του 

τύπου «΄Ελοβα» (η), απαντάται εκ παραλλήλου και ο τύπος ΄Ελογα (η), μέχρι του έτους 
1928. 

β) Ο Max Vasmer, εις το έργον του: «Die Slaven in Griechenland» (= Οι Σλάβοι εν Ελλά-
δι), Βερολίνον 1941 και εις την σελίδαν 82, δέχεται, ότι προέρχεται και ετυμολογείται εκ 
του τύπου της νοτιοσλαβικής, το συνδέει δε, είτε προς τον τύπον της σερβοκροατικής, jèla (= 
η ελάτη, το έλατον), είτε προς τον τύπον της βουλγαρικής γλώσσης ela (προφορά γιέλα = η 
ελάτη, το έλατον) και με την σλαβικήν κατάληξιν «-όβα». Έτσι δημιουργείται ο τύπος jèlovo, 
εξού το τοπωνύμιιον «΄Ελοβα». Συνεπώς ΄Ελοβα = τόπος, περιοχή πλήρης ελάτων. 

Η σχετική περικοπή του Max Vasmer έχει αυτολεξεί ούτω: «… 16. ΄Ελοβα ΟΝ, Kr. 
Ktimeniōn (Nuch., R., Star. Ap.). Dafür im Lex. die Form Ελογα. Ich gehe won einem südslav. *(f)
elovo »Tannenort« aus, das zu ksl. jela »abies«, bulg. dial, jelá, skr. jèla, dial. jëla »abies« gehört, 
wozu Berneker EW I 261. An ON lassen sich vergleichen: bulg. felov Dol, felovica, skr. felov, 
felova Gora, felovac, sloven. felovec usw. Vgl. auch Hilferding I 291, Pogodin 79 ff…».

Διά την κατανόησιν του άνω κειμένου, πρέπει να επεξεγηθούν αι συντομογραφίαι: 
i) ΟΝ: Ortsname = ονομασία τόπου, τοπωνύμιον.
ii) Kr.: Kreis = περιοχή, γύρος, κύκλος, Δήμος.
iii) Nuch = Ι. Νουχάκης: Νέος χωρογραφικός πίναξ. Athen 1885.
iv) R = Ιακώβ Ραγκαβής: Τα ελληνικά, ήτοι περιγραφή, γεωγραφική, αρχαιολογική και 

στατιστική της αρχαίας και Νέας Ελλάδος. 3 Τόμοι. Αθήνα 1853. 
v) St. Ap. = Στατικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος. 

2 Τόμοι. Αθήνα 1909. 
vi) Lex = Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος, επί τη βάσει 

της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920. Αθήναι. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. 
Διεύθυνσις Στατιστικής 1923. 

vii) Bernecker E. W. I, 261 = Erich Bernecker : Slavisches etymologigches Wörterbuch. 
Heidelberg, πρώτη έκδοσις 1908 – 1913, Β΄ έκδοσις 1924. 
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viii) Hilferding I. 221 = A. Hilferding: Sobranije Sočinenij. Bd.I. Istorija bolgar i Serbor. 
Petersburg 1868. Και 

ix) Pogodin: Iz istorii Slavjansklich Peredviženij, Petersburg 1901. 
Μετάφρασις:
«... 16. ΄Ελοβα: Τοπωνύμιον (Οικωνύμιον) του Δήμου Κτημενίων (Νουχάκης Ραγκα-

βής, Στατικά Αποτελέσματα). Αντί τούτων εν τω Λεξικώ ο τύπος ΄Ελογα. Εγω εξάγω (ετυ-
μολογώ) από ένα νοτιοσλαβικόν «Jelovo» «Tannenort» (= τόπος ελάτων), το οποίον εις την 
εκκλησιαστικήν σλαβικήν jel, ελάτη (abies), εις βουλγαρικόν διαλεκτικόν jelá, σερβοκρο-
ατικόν jèla, διαλεκτολογικόν jëla, μετά του οποίου σύμφωνος ο Βερνέκερ. Ετυμολογικόν 
Λεξικόν, τόμος Α΄, σελίς 261. Προς το τοπωνύμιον αφήνεται να συγκριθή προς το Βουλ-
γαρικόν Jelov Dol (= ελατόφυτος λαγκαδιά), Jelovica (= περιοχή πλήρης ελάτων, ελατιάς), 
σερβοκροατικόν Jelov, Jelova Gora (= βουνό ελάτων), Jelovac, Σλοβενικό Jelovec κ.λ.π. 
΄Ιδετε επίσης Hilferding, Τόμος Α΄, σελίες 291, Pοgodin, σελίς 79 …». 

γ) Εις το τοπωνύμιον ΄Ελοβα ανιχνεύεται το θέμα της Ελληνικής λέξεως έλατος (ο), ή, 
ελάτη (η), ή, έλατον (το). Θέμα: ελ εκ του ρήματος ελάω και έλαμι (αρχαιότερος τύπος) = 
ωθώ εις κίνησιν, εκδιώκω, ανεβαίνω, εξέρχομαι (J. B. Hofmann. Ετυμολογικόν Λεξικόν 
της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήναι 1974, σελίς 87. Στέρφανου Κουμανούδη: Λεξικόν Λατινο-
ελληνικόν. Αθήναι 1854, σελίς 5, στήλ α΄, λήμμα ăbies, γενική ăbietis (θ.)= ελάτη. 

Ας μη διαφεύγει της προσοχής μας, ότι πολλά τοπωνύμια με θέμα, είτε της ελληνικής, 
είτε της λατινικής, κατά την διάρκειαν της εγκαταστά-σεως των σλάβων εις τον ελληνικόν 
χώρον (650 μ.Χ. – 800 μ.Χ.), υπό την επίδρασιν της σλαβικής γλώσσης, διεμορφώθησαν 
με σλαβικάς καταλήξεις, ως Τέροβα, (η), Τσέρκοβα, (η), Νίκοβα, Βαρνάκοβα, ΄Ακοβα, 
΄Ισοβα, Κόκοβα, Κλείσοβα, Ζελειάχοβα, Χρύσοβα, Αντράνοβα, Παλούκοβα [Μεγάλη Πα-
λούκοβα (= σημερινή ονομασία: Μανδρινή), και μικρή Παλούκοβα (= σημερινή ονομασία: 
Λεύκα)], Βελούχοβον, Κούρνοβον, Ζελίχοβον, (το), Κεράσοβον, Μερόκοβον ή Μερίκο-
βον, Σμόκοβον, κ.λ.π.

(Ίδετε: Henri Tonnet: Histoire du Grec Moderne. Paris 1993. Μετάφρασις: Μαρίνα Κα-
ραμάνου - Πάνος Λιαλιάτης: Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Εκδόσεις Παπαδήμα. 
Αθήνα 1995, σελίς 67). 

Τοπωνύμια εις –οβα έχουν σχηματισθεί και εις την Ιταλίαν, ως Πάδοβα, (Padova, Πά-
δουα, Παδούη), Γένοβα, (Genova, προφέρεται: Τζένοβα), Γένουα, ή, Γενούη, κ.λ.π., καίτοι 
οι σλάβοι δεν εγκατεστάθησαν δυτικώς της πόλεως Udine, εις την βορειοανατολικήν Ιτα-
λίαν. 

Πολλά τοπωνύμια εις την Ελλάδα με κατάληξιν –όβα, δεν είναι σλαβικά, αλλά έχουν 
σχηματισθή με ελληνικόν θέμα και την τουρκικήν λέξιν Ova = πεδιάδα, κάμπος, ως το το-
πωνύμιον «Γιάλοβα». 

Πέραν των ανωτέρω τοπωνυμιών έχουν σχηματισθή και επώνυμα εις –όβας, ως Γιαν-
νάκοβας, Ντόβας, Χορμόβας, Νόβας, κ.λ.π.

(Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Τα οικογενειακά μας ονόματα. Θεσσαλονίκη 1982, σελίς 
117), ως και το τοπωνύμιον – υδρωνύμιον: Μέγδοβας (Κάμπυλος, Νευροπολίτης). 

δ) Όμως η ως άνω άποψις του Vasmer δημιουργεί σωρείαν αντιρρήσεων, διότι:
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i) Ο παλαιοσλαβικός τύπος της κοινής σλαβικής γλώσσης είναι το jedla, εξού δημιουρ-
γείται το jela, ήτοι jedla > jella > jela. Συνεπώς το τοπωνύμιον, κατά την περίοδον 650 – 
800 μ.Χ. θα διεμορφώνετο, είτε ως «΄Εντλοβα», είτε ως «Γιέντλοβα». Εις την Τσεχίαν έχει 
διαμορφωθεί και σώζεται τοπωνύμιον ως Jedlova [(Γιέντλοβα)= τόπος με έλατα].

[Σταμάτιος Κ. Καρατζάς: Γύρω από τρία νεοελληνικά τοπωνύμια,
Ελληνικά, τόμος 26 (1973), σελίδες 97 – 106 και ιδίας σελίς 105].
ii) Επίσης εις την παλαιοσλαβικήν απαντώνται και οι τύποι: jelva (;), egla και jelj. (Franz 

von Miklosich: Lexicon Palaeoslovenico – Graeco – Latinum. Emendatum Auctum. Scientia 
Verlag. Aalen 1977, σελίς 1155, στήλη β΄).

Εκ του τύπου Egla έχει σχηματισθεί εις την Αρκαδίαν το τοπωνύμιον (ονομασία Οικι-
σμού) Εγκλένοβα. Εκ του egla σχηματίζεται το επίθετον eglen, eglena, egleno και με την 
προσθήκην της καταλήξεως –ova (-οβα) σχηματίζεται το τοπωνύμιον Eglenova = Εγκλένο-
βα.

iii) Το τοπωνύμιον ΄Ελοβα, ίσως ανάγεται εις θέμα της ινδο-γερμανικής el και συγγε-
νεύει προς τους τύπους της αρμενικής γλώσσης: eleven = κέρδρος, και τον τύπον της ρωσ-
σικής jalovec = είδος ακανθώδους κέδρου, η ΄Αρκευθος. (J. B. Hofmann: Ετυμολογικόν 
Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής. Μετάφρασις: Αντ. Παπανικολάου. Αθήναι 1974, σ. 82). 

Πάντως η περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους Ευρυτανίας είναι πλήρης ελάτων, ελατοσκε-
πής και επί πλέον δρυοσκεπής και το τοπωνύμιον είναι σύμφωνον με τας φυσικάς ιδιότητας 
του φερομένου τόπου και της περιοχής του. 

ε) Εκ του τύπου ΄Ελοβα, δια αποκοπής και αποβολής του ατόνου όμικρον (ο) δημιουρ-
γείται ο τύπος ΄Ελ’βα (η).

Ο Ιωάννης Μακρής, εις άρθρον – σημείωμα με τον τίτλον: «Προσκύνημα στην Παναγιά 
Προυσιώτισσα της ΄Ελοβας», (Φωνή του Σταυρού, αριθμός φύλλου 9, Ιούλιος – Αύγου-
στος – Σεπτέμβριος 2009, σελίς 12), γράφει: «… αποφασίσαμε με την σύζυγό μου να προσκυ-
νήσουμε φέτος την Προυσιώτισσα της ΄Ελ’βας …».

στ) Η ως άνω άποψις του Vasmer, προσκρούει και εμμέσως, πλην σαφώς, αναιρείται και 
από έν άλλο γεγονός. Εάν η γένεσις, διαμόρφωσις και επιβολή του τοπωνυμίου ΄Ελοβα, 
οφείλεται εις τους εγκατασταθέντας δήθεν σλάβους εις την ευρυτέραν περιοχήν του χωρί-
ου Άγιος Χαράλαμπος (΄Ελοβα), τότε θα ήτο επόμενον, ότι ούτοι, ως ασχολούμενοι, είτε 
ως γεωργοί, είτε ως ποιμένες, να έχουν δώσει τας σλαβικάς ονομασίας (τοπωνύμια) και 
εις άλλας θέσεις της ευρυτέρας περειοχής του χωρίου και όχι μόνον εις την ονομασίαν του 
οικισμού. Όμως από τον δημοσιευθέντα κατάλογον των τοπωνυμίων του Φώτη Κ. Ντούβα, 
(Αγιοχαραλαμπίτικα, φύλλον Ι, Ιανουάριος – Μάρτιος 2006, σελίς 2), δεν προκύπτουν και 
δεν αποδεικνύονται σλαβικά τοπωνύμια. 

ζ) Δι' αυτόν τον λόγον, η περίπτωσις της ονομασίας του χωρίου ΄Ελοβα, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως περίπτωσις ομοήχου (Ίδετε και J. Schröpfer: «Zur Herkunft einiger 
griechischen Ortsnamen auf – ova und ein Fall Nomen-homophonie» (= Εις την παραγωγήν 
μερικών ελληνικών τοπωνυμιών εις –όβα και μία περίπτωσις ομοηχίας), εις το περιοδικόν 
«Zeitschrift fur Slavische Philologie», τόμος 32 (1965), σελίδες 308 – 330. 

η) Προς το τύπον του τοπωνυμίου «το ΄Ελ(λ)οβον ομόηχα είναι:



40

i) το επίθετον έλλοβος, -ος, -ον = ο εντός λοβού, καρπός έχων λοβόν, ο εν λοβώ ανα-

πτυσσόμενος, και 

ii) ελλόβιον (το) = το εν τω λοβώ του ωτός (αυτιού), το ενώτιον, κόσμημα κρεμώμενον 

εκ του ωτός, σκουλαρίκιον. (Ιωάννου Θ. Ρώσση = Επίτομον Ορθογραφικόν και Ερμηνευ-

τικόν Λεξικόν καθαρευούσης και δημοτικής. Εκδοτικός Οίκος Νικολάου και Σοφοκλή Ι. 

Ρώσση Ο.Ε., Αθήναι α.χ., σελίς 234, στήλη α΄. Κ. Δαγκίτση: Ετυμολογικό λεξικό της Νεο-

ελληνικής Λ – Π. Εκδότης Ιωάννης Βασιλείου. Αθήναι 1984, σελίς 478, στήλη β΄). 

Η λέξις λοβός (ο) σημαίνει: 

i) το κάτω άκρον του ωτός,

ii) θήκη του σπόρου,

iii) έκαστον των τμημάτων οργάνου ή σπλάχνου (λοβός πνεύμονος, λοβός εγκεφάλου, 

λοβός ήπατος) κ.λ.π. (Πάπυρος: Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Τόμος 6, Αθήναι 2007, 

σ. 328). 

Πιθανώς η γεωμορφολογία του χωρίου να έχη το σχήμα λοβού και ο οικισμός ευρισκό-

μενος οιονεί εν λοβώ ωνομάσθη ΄Ελλοβον (το). 

Εάν παρατηρήσει κάποιος το χωρίον ΄Αγιος Χαράλαμπος (΄Ελοβα) από δυτικά διαπι-

στώνει, ότι είναι κτισμένον επί τινος κλιτύος (πλαγιάς), άνωθεν και ανατολικώς αυτού ορ-

θούνται δύο κορυφαί, οιονεί ως λοβοί, και νοτίως και βορείως του χωρίου σχηματίζονται 

πτυχώσεις του εδάφους – μικραί κοιλάδες και ρεματιές – και τα εξογκούμενα εδάφη δίδουν 

την εντύπωσιν και σχηματισμόν δύο (2) λοβών του πνεύμονος του ανθρώπου και μεταξύ 

των δύο (2) λοβών ευρίσκεται το χωρίον, κείται εν λοβοίς, ήτοι είναι έλλοβον (έν + λοβόν 

= έλλοβον) και εξ αυτού και το τοπωνύμιον ΄Ελλοβα και όχι ΄Ελοβα. 

Άλλως η έκτασις, εις την οποίαν έχουν ανεγερθή αι οικίαι του χωρίου, ευρίσκεται οιονεί 

εν λοβώ, περιβαλλομένη υπό δάσους ελάτης, ή, κατά την έκφρασιν του Πάνου Βασιλείου: 

«… κείται … εις το μέσον πλουσίου ελατοδάσους …».

Το σχήμα της εκτάσεως είναι σχεδόν κυκλικόν και έχει το σχήμα του λοβού και εν τω 

μέσω αυτού κείται ο οιονεί έλλοβος οικισμός του χωρίου. 

Συνεπώς το τοπωνύμιον είναι Ελληνικόν, είναι χαρακτηριστικόν και περιγραφικόν του 

εδάφους και ανταποκρίνεται εις τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τόσον του οικισμού, 

όσον και της φερωνύμου περιοχής, και περαιτέρω επεξηγούνται πλήρως και οι αποτυπωμέ-

νοι τύποι του τοπωνυμίου: Το ΄Ελλοβον, το ΄Ελοβον και τα ΄Ελοβα. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η άποψις και η εκδοχή του Vasmer κλονίζεται εκ θεμελίων 

και δεν δύναται να γίνη αποδεκτή ανεπιφυλάκτως, αλλά με πάρα πολλάς επιφυλάξεις και με-

ρικώς μόνον εις την προσθήκην της καταλήξεως –όβα εις το ελληνικόν θέμα «Ελ-» («El»).

Με άλλα λόγια πρόκειται περί ελληνικού τοπωνυμίου (Griechische Ortsname) με σλα-

βικήν κατάληξιν –ova, ή, καθαρώς ελληνικού τοπωνυμίου εκ του επιθέτου ΄Ελλοβος, -ος, 

-ον.
(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Σύντομο οδοιπορικό (προσκύνημα) στα Άγραφα

Του Ιωάννη Δ. Ακρίβη

Από χρόνια είχα την επιθυμία να επισκεφθώ τα ιστορικά Άγραφα. Η επιθυμία αυτή έγινε 
ακόμη πιο έντονη, όταν διάβασα το βιβλίο του Νικολάου Γ. Αλεξάκη «Το Αγραφιώτικο 
Ιδίωμα», το οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει ο συγγραφέας, «ιατί κ’ 
οι θ’κοί μας, οι Σαρακατσαναίοι, έτσ’ τάλιγαν».

Έτσι, στις 23 Αυγούστου 2010, με συντροφιά φίλων, ξεκινήσαμε για την επίσκεψη αυ-
τήν. Είχαμε κατά νουν την πορεία, που επρόκειτο να ακολουθήσουμε, σύμφωνα με τους 
χάρτες. Όμως στην πορεία μας και στην αρχή μιας γέφυρας του Αγραφιώτη ποταμού, είδα-
με μία «ταπεινή» πινακίδα «ΜΑΡΑΘΟΣ». Χωρίς δεύτερη σκέψη, παρ’ ότι ο δρόμος φαινόταν 
και ήταν, όπως αποδείχθηκε, αρκετά δύσκολος, τον ακολουθήσαμε, αφού ο Μάραθος ήταν 
η γενέτειρα του θρυλικού Κατσαντώνη.

Φθάνοντας στο χωριό, μικρό αλλά πεντακάθαρο, αντικρίσαμε στην πλατεία την προτομή 
του Πρωτοκαπετάνιου, να αγναντεύει τα Άγραφα. Αμέσως μετά συναντήσαμε μια αγέρωχη 
ηλικιωμένη Αγραφιώτισσα, μας χαιρέτησε με καλοσύνη και εγκαρδιότητα και πιάσαμε συζή-
τηση μαζί της. Ήταν η κυρά Μαριγώ Μπούρα, η μάνα του Δημάρχου Αγράφων, Χρήστου 
Μπούρα, τον οποίον γνωρίζαμε από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις, που είχαν οργα-
νώσει οι Σύλλογοι Σαρακατσαναίων, μεταξύ των οποίων και εκείνες για τον Κατσαντώνη. 
Στο χωριό επίσης επισκεφθήκαμε το Μουσείο, μεγάλο μέρος του οποίου είναι αφιερωμένο 
στον ήρωα, το άγαλμα του οποίου βρίσκεται μπροστά στην είσοδό του.

Αναζητήσαμε άλλη διαδρομή για την επιστροφή, οπότε μας υποδείχθηκε συντομότερη 
διαδρομή προς το χωριό Άγραφα, από το διάσελο του Αϊ - Λιά, κοντά στο οποίο βρίσκο-
νταν και οι στάνες της οικογένειας του Κατσαντώνη, όπως μας είπαν. Η διαδρομή ήταν 
επίσης δύσκολη, αλλά το τοπίο μοναδικό στην κυριολεξία. Η στάση στον Αϊ Λιά μας έκανε 
να ξεχάσουμε την κόπωση και την αγωνία της διαδρομής. 

Συνεχίζοντας, φθάσαμε στα Άγραφα. Ένα αρκετά μεγάλο χωριό, με ωραία παλαιά και 
σύγχρονα κτίσματα, επίσης κατακάθαρο και περιποιημένο. Συναντήσαμε τον ακάματο Δή-
μαρχο κ. Χρήστο Μπούρα και τον «δικό μας» Αντιδήμαρχο κ. Θύμιο Μιχόπουλο (της 
οικογενείας των Αραπογιανναίων), οι οποίοι υπερέβαλαν στην ξενάγηση και τη φιλοξενία.

Στα Άγραφα και σε λοφίσκο, νότια του χωριού, δεσπόζει ο ανδριάντας του Κατσαντώ-
νη.

Επισκεφθήκαμε ακόμη τα Επινιανά, επίσης περιποιημένο χωριό, με την καταπληκτική 
θέα, προς ολόκληρα τα βουνά των Αγράφων. Το Τρίδενδρο, μικρό και αυτό περιποιημένο 
χωριό. Το Τροβάτο, όμορφο χωριό, παραδοσιακά κτηνοτροφικό, με ωραία παλαιά κτί-
σματα.

Στα Μεγάλα Βραγγιανά συναντήσαμε τον συγγραφέα, εκπαιδευτικό, κ. Νικόλαο Αλε-
ξάκη, ο οποίος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας ξενάγησε στα μνημεία του χωριού, με πρώτο 
το ναό της Αγ. Παρασκευής, όπου επί Τουρκοκρατίας λειτούργησε η περιώνυμη Σχολή των 
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Βραγγιανών ή Ελληνομουσείο Αγράφων, την οποία ίδρυσε ο μεγάλος δάσκαλος Ευγένιος 
Γιαννούλης.

Όλα τα χωριά των Αγράφων έχουν πολλές μεγάλες, παλαιές και ωραίες εκκλησίες. Στον 
Αγ. Δημήτριο του Τροβάτου μαρμάρινη πλάκα αναφέρει ως χρονολογία θεμελιώσεως το 
έτος 1450. Δεν επισκεφθήκαμε το Μοναστηράκι, και αισθανόμαστε την παράλειψη αυτήν. 
Παρά τις δυσκολίες της διαδρομής, η επίσκεψη στα Άγραφα είναι μια πραγματική αναγέν-
νηση. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι όπως αναμένει κανείς να είναι οι κάτοικοι μιας τέτοιας 
περιοχής. Φιλόξενοι, ευχάριστοι, απλοί, αλλά και υπερήφανοι.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Μπούρα, τον αντιδή-
μαρχο κ. Ευθύμιο Μιχόπουλο και, βεβαίως, τον κ. Νικόλαο Αλεξάκη, για τη φιλοξε-
νία και την ξενάγηση, με την υπόσχεση ότι η πρώτη αυτή επίσκεψή μας δεν θα είναι και η 
τελευταία.

Δημήτριος Ι. Φαλλής, ο ευσεβής ιστοριοδίφης, ο ένθερμος πατριώτης

Της Βιργινίας Χαμουδοπούλου-Κωνσταντινίδου, Ιστορικού

Συνήθως αποκαλούμε αυτοδημιούργητο τον άνθρωπο του οποίου τα περιουσιακά δε-
δομένα είναι αποτέλεσμα του θεμιτού ή αθέμιτου αγώνος του. Ωστόσο η έννοια της αν-
θρώπινης δημιουργίας ενέχει στοιχεία πνεύματος, ήθους και ευγενών στόχων. Ο αυτοδη-
μιούργητος και αυτοδίδακτος Δ. Φαλλής είναι ο παραδειγματικός αγωνιστής, ο οποίος, 
γόνος αγροτικής οικογένειας και χωρίς κοινωνικά-οικονομικά στηρίγματα, κατόρθωσε να 
καλλιεργηθεί, να σχετισθεί ενεργά, με καταξιωμένους κοινοτικούς και πνευματικούς πα-
ράγοντες και να συγγράψει βιβλία πολύτιμα για το πρωτογενές ιστορικό και αρχαιολογικό 
περιεχόμενό τους. Με τη βαθιά πίστη του στο Θεό και στην ιστορική ατέρμονη πορεία του 
Ελληνισμού ο Ευρυτάνας πατριώτης χάρισε στην πατρίδα του πολύτιμα πνευματικά δώρα.

Ο Δ. Φαλλής γεννήθηκε στο Κλαυσείο (Κλαψί) της Ευρυτανίας και μεγάλωσε στο χω-
ριό του ακούγοντας τις ζωντανές παραδόσεις της γενέτειράς του, ενώ εύρισκε στα χωρά-
φια και στα θεμέλια των σπιτιών της πατρίδας του νομίσματα αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και 
βυζαντινά, όπως και άλλα αρχαία μικροαντικείμενα.

Από τα εφηβικά του χρόνια ο ανήσυχος ερευνητής Δ.Φ. στόχευσε στην περισυλλογή και 
διαφύλαξη αδιάσειστων τεκμηρίων για την ιστορική ταυτότητα του χωριού του, ενώ άλλοι 
συμπατριώτες του πουλούσαν τα τυχαία ευρήματα. Παράλληλα καλλιέργησε το πνεύμα και 
την ψυχή του με τον Θείο Λόγο, έχοντας μυηθεί στα μυστήρια της εκκλησιαστικής ζωής και 
στα θεωρητικά της ψαλτικής. Η βαθιά επίγνωση της διαχρονίας του χριστιανικού ορθοδό-
ξου μηνύματος βοήθησε τον Δ.Φ. να παραμείνει δυνατός και να αντιμετωπίσει σθεναρά τις 
τεράστιες δυσκολίες της βιωτής του. Δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε με τη βοήθεια του 
πτυχίου της Εμπορικής Σχολής, ενώ παράλληλα εμβάθυνε ουσιαστικά στις ιστορικές ρίζες 
της γενέτειράς του. Μετά από ενδελεχή έρευνα ο Δ.Φ. απεκάλυψε ότι το αρχαίο Κάλλιο, η 
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πρωτεύουσα της Ευρυτανίας και της Αιτωλικής Συμπολιτείας, που καταστράφηκε από τους 
βάρβαρους Γαλάτες το 279 π.Χ. εντοπίζεται πλέον στο Κλαυσείο (Κλαψί) και όχι «κάπου» 
στην Οίτη ή στο Βελούχοβο της Δωρίδας. Τη θέση του αυτή την έχει υποστηρίξει σε πλήθος 
διαλέξεων (Αθήνα, Πάτρα, Αγρίνιο, Αταλάντη, Καρπενήσι), ενώ συνεχίζει την περισυλ-
λογή και διαφύλαξη ενός πλήθους ευρημάτων. Ενεργός είναι η συμμετοχή του Δ.Φ. στη 
συγκρότηση του ιστορικού - λαογραφικού Μουσείου στο Καρπενήσι (2001-2006), με την 
ονομασία « Ευρυτος».

Το συγγραφικό έργο του Δ. Φαλλή έχει ως εξής:
 1) «ΚΑΛΛΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Νέα θεώρηση της ιστορίας του (1982). Για το μοναδικό 

αυτό βιβλίο υπάρχουν 30, περίπου, εγκωμιαστικές κριτικές από Καθηγητές Πανεπιστημί-
ου, Δικαστικούς, Συγγραφείς, Τραπεζικούς, Ανωτέρους διοικητικούς υπαλλήλους και Λο-
γοτέχνες, οι οποίοι εξαίρουν τη συμβολή του συγγραφέα στην αποκάλυψη της ιστορικής 
αλήθειας και τονίζουν την επιστημονική βάση του έργου για το οποίο ο Δ. Φ. μελέτησε τον 
Παυσανία, τον Λίβιο Τίτο, τον Θουκυδίδη, τον Στεργιόπουλο, τον Π. Βασιλείου, τον Γ. 
Σωτηριάδη, τα Πρακτικά της Αρχ. Εταιρείας και πολλές άλλες ιστορικές μαρτυρίες. Άλλωστε 
από τα παιδικά του χρόνια υπήρξε γνώστης όλων των λαϊκών παραδόσεων γύρω από την 
ιστορία του χωριού του. Μία συστηματική ανασκαφή στην περιοχή του Κλαυσείου μάλλον 
θα επιβραβεύσει τη θέση του Ευρυτάνα πατριώτη.

2) «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ», Αρχαία Ιστορία και θρύλος (1987).
3) «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ» της Β.Δ. Παρνασσίδας σε διαχρονική θεώρηση (1990).
4) «ΚΟΚΚΑΛΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Τόπος συντριβής των Γαλατών (1998).
5) «ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ», ο Μάρτυς. Ο παλαιοχριστιανικός Ναός του Αγίου στο Κλα-

ψί (Κλαυσείον) Ευρυτανίας (1999). Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού ο συγγραφέας 
εισέρχεται στην επιστήμη της Αγιολογίας, ερευνώντας το πρόσωπο και τη δράση του Αγ. 
Λεωνίδου και της συνοδείας του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικό-
λαος, λόγιος ο ίδιος, αγκάλιασε με πολλή αγάπη αυτό το βιβλίο, που είδε το φως ύστε-
ρα από μακροχρόνια και επίπονη έρευνα του Δ.Φ. σε βιβλιοθήκες, Συναξάρια, Αγιολόγια, 
Μηναία, όπως και σε ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες. Όπως τονίζει ο συγγραφέας 
κυρίως ο 254ος Πατμιακός Κώδικας και μία ομιλία του Μιχ. Χωνιάτη (12ου αι.), όπως και ο 
παλαιοχριστιανικός ναός στο Λέχαιο Κορινθίας βοήθησαν αποφασιστικά στις έγκυρες πλη-
ροφορίες γύρω από την δραματική παρουσία του Αγίου και της συνοδείας του. Άλλωστε 
λεπτομερέστατη είναι η παρουσίαση και η περιγραφή του υπερμεγέθους ναού στο Κλαψί, ο 
οποίος αναδεικνύει τον Άγιο Λεωνίδη ως πολιούχο του Καλλίου.

6) «Σύντομος Βίος και Πολιτεία του Αγίου Αεωνίδου και της Συνοδείας του και Ιερά Ακολου-
θία Αυτών» (2002).

7) «Κανών Παρακλητικός του Αγίου Λεωνίδου» (2003).
8) «Ιστορικά θέματα»: α’ έκδοση 2005, β’ έκδοση 2009.
9) «Από την Ιστορία και την Παράδοση» (2005).
10) «Της Πίστης και της Πατρίδας» (ποιήματα): Α’ Συλλογή 1995, Β’ Συλλογή 2009. Με 
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το ψευδώνυμο «ΒΡΑΧΟΣ» ο Δ.Φ. έγραψε πολλά ποιήματα που φανερώνουν την ευσέβεια και 
την αγάπη του στον Θεό και στον άνθρωπο, αλλά και την αφοσίωση του στην Πατρίδα και 
στο Έθνος. Εκτός από τις δύο Συλλογές του, τα ποιήματα του είναι διάσπαρτα σε πολλά πε-
ριοδικά και εφημερίδες (κυρίως στην εφ. «ΕΥΡΥΤΟΣ»του Φιλοπρόοδου Συλόγου Δομνίστας), 
αναδεικνύοντας το βάθος της ψυχής και των συναισθημάτων του.

Συνεχίζοντας ακάματος το ερευνητικό του έργο ο ένθερμος πατριώτης έγραψε τελευταία 
άρθρο για το «Αρχαίο Τείχος στο δρόμο από την Τσούκα για τον Τριπόταμο», όπου φανερώνει 
τις αρχαιολογικές του γνώσεις γύρω από τα τείχη και τους αρχαίους τάφους της ευρυτανι-
κής γης, εκδηλώνοντας συγχρόνως το βαθύ ενδιαφέρον του, αλλά και το παράπονό του για 
την αδιαφορία και την απουσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από την περιοχή αυτή: «Όλοι 
μιλούμε - γράφει ο Δ.Φ.- για την παράδοση και την ιστορία μας, αλλά μονάχα λόγια εντυπωσια-
σμού! Μονάχα κάποιοι άρπαγες και τυμβωρύχοι παραμονεύουν ν’ αρπάξουν και να ξερριζώσουν τα 
πάντα, αρκεί να πλουτίσουν». Και αλλού: «Δεν θα μας κρίνει μονάχα ο Θεός για ασέβεια... αλλά 
και αυτοί «οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. IQ’40) γοερά αφήνοντας μέσα στο χώμα τους τάφους των 
πατέρων μας και την ιστορία μας».

Ο «ΒΡΑΧΟΣ» της Ευρυτανίας δεν επεδίωξε τον πλούτο και τη δόξα. Αφιέρωσε την ύπαρ-
ξή του στα μονοπάτια και στα βράχια της Πατρίδας του. Ενσωματώθηκε μαζί τους και τα 
λάτρεψε λούζοντάς τα στο Ελληνορθόδοξο Φως. Οι Έλληνες Αρχαιολόγοι έχουν τώρα το 
χρέος να επικυρώσουν ή να ανατρέψουν, με συστηματική ανασκαφική έρευνα, τις θέσεις 
του ιστοριοδίφη και πατριώτη Δημητρίου I. Φαλλή.
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BIΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ – ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Η Χριστιανική Κοσμοθεωρία 
και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Εκδ. ΣΤΕΦ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αθήνα 2010, σελ.194

Η κ. Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτου, γνω-
στή στους περισσότερους Ευρυτάνες ως η «Καθηγήτρια» 
ή «Κυρία», αφού πρόσφερε τις ανεκτίμητες υπηρεσίες της 
στην εκπαίδευση των ευρυτανοπαίδων, από τη θέση του εκ-
παιδευτικού για πολλές δεκαετίες, συνεχίζει και μετά τη συ-
νταξιοδότησή της να προσφέρει επίσης πολύπλευρο πολι-
τιστικό έργο με διαλέξεις, άρθρα της κ.λπ. Αλλά πρόσφερε 
στον τόπο μας αρκετά και ως συμπαραστάτης και βοηθός 
στον αείμνηστο σύζυγό της και Πρόεδρο της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης Παναγιώτη Κ. Κωστοπαναγιώτη. 

Η κ. Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτου, 
αφού μετέδωσε πρώτα τις πολύπλευρες φιλολογικές της 
γνώσεις από έδρας, στα δύσκολα χρόνια των δεκαετιών 
1950-1980, έρχεται τώρα με το πρόσφατα εκδοθέν βι-

βλίο της «Η Χριστιανική Κοσμοθεωρία και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία» να μας διδάξει 
και να μας επισημάνει, όπως η ίδια επισημαίνει στην εισαγωγή της «την ευεργετική επίδραση 
θρησκείας και φιλοσοφίας, ως προς τον προσανατολισμό του ανθρώπου στη σημερινή πραγμα-
τικότητα. Μια πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, με απρόβλεπτες ανά τον κόσμο ανακατατάξεις και συγκυρίες….».

Η συγγραφέας, μετά από την καθιερωμένη εισαγωγή, αφιερώνει 12 κεφάλαια στις 
φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας (π.Χ.) (Ίωνες Φιλόσοφοι, Προσωκρατικοί, Πυθα-
γόρειοι, Ελεάτες, Σοφιστές, Πλάτωνας και Αριστοτέλης, Στωικοί, Επικούριοι, Σκεπτικοί, 
Εκλεκτικοί, Νεοπλατωνισμός) (σελ. 11-73), 1 στον Χριστιανισμό, τη διάδοσή του και την 
Οργάνωση των Εκκλησιών (74-93) και οι υπόλοιπες σελίδες περιλαμβάνουν τα κεφάλαια: 
Η εποχή της Αναγέννησης (94-100), Η Μαγεία σε βάρος της Φιλοσοφίας και οι Νέες Θε-
ωρίες (101-111), Ευρωπαίοι Φιλόσοφοι (112-147) Η Βιομηχανία (148-151), Υπαρξικοί 
Φιλόσοφοι152-160), Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (167-175), Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
(176 - 180). Το έργο της η σ. τελειώνει με έναν εμπνευσμένο επίλογο, ο οποίος περιέχει 
και τα συμπεράσματά της. Γράφει μεταξύ άλλων: «…. Η μεγάλη πρόκληση είναι η διαμόρφωση 
μιας νέας υπερεθνικής κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον….» Και καταλήγει: «….Κάθε ένας από 
μας ως ταπεινός χριστιανός ας πολλαπλασιάσει στο άπειρο την ένταση του συνθήματος, που έδω-
σαν οι μεγάλοι μας φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης και στο οποίο σύνθημα ο Χριστιανισμός 
εμφύσησε τη θεία και ζωοποιό του δύναμη.
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Τότε η φιλοσοφία της θρησκείας και η θρησκεία της φιλοσοφίας θα είναι η αληθινή ζώσα 
δύναμη για το καλό του ανθρώπου και του πολιτισμού της ανθρωπότητας». 

Κ.Α.Π. 

Μαρίας Παν. Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Αθήνα 2010, σελ. 200.

Η κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, προ-
ϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Αρχείων 
Ν. Ευρυτανίας δεν είναι γνωστή στους Ευρυτάνες μόνον 
για την συμβολή της στη διάσωση του αρχειακού υλικού 
του τόπου μας αλλά γίνεται γνωστότερη με τις ιστορικές 
έρευνές της, οι οποίες δημοσιοποιούνται είτε με τη μορ-
φή εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια που συμμετέχει 
είτε με την έκδοση αυτοτελών τόμων.

Ήδη, το 2007 χάρισε στην ελληνική βιβλιογραφία και 
ειδικότερα στους ιστορικούς - και όχι μόνο - ερευνητές, 
το πολυτιμότατο έργο της «Βιβλιογραφικός Οδηγός Ευ-
ρυτανίας». Με το νέο πόνημά της, με τον τίτλο «ΨΗΦΙ-
ΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», η συγγραφέας μάς προσφέρει μια σειρά 

από επιστημονικά τεκμηριωμένες ανακοινώσεις της σε συνέδρια ή ομιλίες της σε επίσημες 
επετειακές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά σχετίζονται με διάφορα θέματα της τοπικής μας ιστο-
ριογραφίας, τα οποία άντλησε από πηγές, που προέρχονται από τη διάσωση του αρχειακού 
υλικού που με τόσο κόπο η ίδια συλλέγει και ταξινομεί εδώ και δυο, περίπου, δεκαετίες, ως 
υπεύθυνη στα Γενικά Αρχαία του Κράτους – Αρχεία του Νομού Ευρυτανίας. 

Η συγγραφέας, στις 200 σελίδες του νέου βιβλίου της «ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», περιλαμβάνει, εκτός των προλόγων των 
κ.κ. Κωνσταντίνου Κοντογεώργου, Νομάρχη Ευρυτανίας και των Καθηγητών Ν. Καρα-
πιδάκη και Κλεομένη Κουτσούκη (σελ. 7-13) τις παρακάτω εργασίες της:

1.- Ο ρόλος ενός περιφερειακού αρχείου των ΓΑΚ ν. Ευρυτανίας για τον πολιτισμό και 
την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (15-28).

2.- Ειδήσεις για τα Αρχεία Κοινοτήτων και άλλα Πολιτισμικά αγαθά κατά την περίοδο 
του Εμφυλίου (28-62).

3.- Τα οικονομικά αρχαία – αρχεία επιχειρήσεων του νομού Ευρυτανίας. Πρώτη κατα-
γραφή (63-84).

4.- Αρχαιότητες των ύστερων προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο νομό Ευρυτα-
νίας (85-126).

5.- Δημοτικά τραγούδια των Αγράφων επί τη βάσει συλλογής Θωμά Τσέτσου (127-
168).
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6.- Προφορικές μαρτυρίες και αρχειακή τεκμηρίωση για την περίοδο 1940-1950 στην 
Ευρυτανία (169-192).

7.- Αθανάσιος Καρπενησιώτης (Άγιος Ανδρέας, 1780 – Σκουλένι, 18 Ιουνίου 1821) 
(193 – 197). 

Τέλος, ο Καθηγητής κ. Κλεομένη Κουτσούκης, γράφει πολύ εύστοχα στα προλογικά 
του λόγια: «Το εύρος των κειμένων, που ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, απ’ άκρου εις άκρον 
της Ευρυτανίας, δείχνουν την πλούσια θεματική τους εμβέλεια. Αγγίζουν και προσεγγίζουν διάφο-
ρες πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρυτανίας διαχρονικά…»

 Κ.Α.Π.

«Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας», Έκδοση 
Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, σελ. 312 

Η Πανευρυτανική Ένωση, συνεχίζοντας την πλουσιό-
τατη εκδοτική της δραστηριότητα των τελευταίων ετών, 
εξέδωσε πρόσφατα σ’ έναν καλαίσθητο τόμο τα πρακτικά 
της Ημερίδας – Συνεδρίου, όπως εύστοχα χαρακτηρίστη-
κε, που πραγματοποιήθηκε στη Γρανίτσα την 1 Αυγούστου 
2009 με πρωτοβουλία της και σε συνεργασία με το Δήμο 
Γρανίτσας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, την 
Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» 
και τους άλλους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. 

Ο τόμος, που έχει τον εύστοχο τίτλο «Γρανίτσα: Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας», στις 312 
σελίδες του, περιλαμβάνει: 

Πρόλογο του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντο-
γεώργου (σελ. 13-14).

Εισαγωγή του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κ. Α. Παπαδόπουλου (σελ. 
15-16).

Προσφωνήσεις και χαιρετισμούς των επισήμων (σελ. 17-42).
Είκοσι τρεις (23) εισηγήσεις και παρεμβάσεις, που αποτελούν και το κύριο μέρος του 

έργου (σελ. 43-294).
Σχόλια Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 295-301).
Ευρετήριο Κύριων Ονομάτων (302-310). 
Όπως, πολύ εύστοχα, επισημαίνεται στον πρόλογο του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα 

Κοντογεώργου «Η Γρανίτσα είναι ένα από τα μοναδικά κομμάτια της Ευρυτανίας που για πολλά – 
πολλά χρόνια προσέφερε άξια παιδιά της στην πνευματική ζωή της χώρας μας. Χαρακτηρίστηκε ως 
η πολιτιστική πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας. Δεν είναι υπερβολικό. Αν σκεφθούμε πως ένας 
Στέφανος Γρανίτσας και ένας Ζαχαρίας Παπαντωνίου έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό 



48

αυτό, πολύ εύκολα επαληθεύεται η προηγούμενη κρίση. Και δεν είναι οι μόνοι. Πλήθος άλλοι, που 
το έργο τους αναλύεται στις εισηγήσεις της Ημερίδας – Συνεδρίου θα έλεγα - , προσεπικυρώνουν 
την πνευματική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα της Γρανίτσας…». 

Πράγματι, ο αναγνώστης θα επαληθεύσει και θα δικαιολογήσει την παραπάνω κρίση, 
πως η Γρανίτσα, εκτός της πλούσιας ιστορίας της, έχει να επιδείξει κι ένα πάνθεο προσω-
πικοτήτων με πανελλήνια – και όχι μόνον – εμβέλεια και ακτινοβολία, προσωπικότητες οι 
οποίες αναδείχθηκαν στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες και σε διάφορους άλλους 
τομείς της ιδιωτικής ζωής μας. Ανάμεσά τους και οι: Άγιος Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυ-
ρουδής ο εκ Γρανίτσης (21-3-1544), Στέφανος Γρανίτσας, Ζαχ. Παπαντωνίου, 
Χαρίλαος Παπαντωνίου, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Δημοσθένης Γούλας, Παντε-
λής Αναστασιάδης,, Γιάννης Μηλιάς, Μιχάλης Σταφυλάς, Λεωνίδας Μανωλίδης , 
Λευτέρης Θεοδώρου, Χρήστος Καγκαράς κ.ά. 

Ο παραπάνω τόμος εκδόθηκε με τη χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν από την Πανευρυτανική Ένωση (τηλ.: 
2103240001, 2106920004 και 6977366813) και την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο 
ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» (τηλ.: 2107656600, 6948809016). 

       
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΟΡΕΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, Εθνογραφικό 
Ημερολόγιο (1984-1991), Εκδ. ΔΩΔΩΝΗ 2010, σελ. 566. 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ το 2010 κυκλοφόρησαν το 
Εθνογραφικό Ημερολόγιο (1984-1991) του Ερευνητή, 
Διευθυντή στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Πανεπιστημίου και πολυγραφό-
τατου συγγραφέα Λευτέρη Αλεξάκη με τον τίτλο «ΟΡΕΙ-
ΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». Είναι σε μεγάλο σχήμα (8ον) και 
έχει 565 σελίδες. Όπως μιλάει και ο ίδιος στον πρόλο-
γο του βιβλίου του, είναι «… Η Εθνογραφική έρευνα που 
ξεκίνησε το 1984 είχες σκοπό να ανιχνευθούν και στον 
ορεινό χώρο της Στερεάς Ελλάδας οι οικογενειακές δο-
μές, οι δομές της συγγένειας, οι γαμήλιες παροχές και οι 
γαμήλιοι θεσμοί καθώς και η οργάνωση του χώρου και 
της κοινότητας…. Η έρευνα οριοθετείται από τα βουνά: 

Γκιώνα, Βαρδούσια, Καλλιακούδα, Άγραφα, Βελούχι και Ελικώνα. Διαρρέεται η Στερεά από 
τα μεγάλα ποτάμια: Εύηνο, Μόρνο, Ταυρωπό, Αγραφιώτη και Σπερχειό. Η επιτόπια έρευνα 
έφερε στο φως στοιχεία παλαιότερης πολιτικής οργάνωσης…»

ΧΩΡΙΖΕΙ την εργασία του ο ερευνητής Λευτέρης Αλεξάκης σε οκτώ (8) μεγάλα κεφά-
λαια, όσες είναι και οι «εξορμήσεις» του από το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας. Αρχίζει το ταξίδι του από την επαρχία Δωρίδας Νομού Φωκίδας (2-27/7/84), 
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Επαρχία Δωρίδας (Ερατεινή κ.α.) (10-31/8/84). Συνεχίζει τον επόμενο χρόνο στο 
Νομό Ευρυτανίας (2-30/7/1985) και στην Επαρχία Ναυπακτίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
(5-20/8/85). Η Επαρχία Ναυπακτίας τον κρατά και την επόμενη χρονιά, από 5-29 Νοεμ-
βρίου 1986. Το 6ο ταξίδι κάνει στις επαρχίες Δωρίδας και Ναυπακτίας (16 Αυγούστου – 13 
Σεπτεμβρίου 1989). Το έβδομο ερευνητικό ταξίδι του κάνει στο Νομό Βοιωτίας (22 Ιουλί-
ου – 14 Αυγούστου 1991) και περιδιαβαίνει ερευνητικά στην επαρχία Ξηρομέρου Αιτωλ/
νίας (Αστακός κ.α.) από 16 έως 31 Αυγούστου 1991, για να κλείσει τον ερευνητικό αυτόν 
κύκλο στη Ρούμελη και στους ανθρώπους της. Πλούσια βιβλιογραφία επτά (7) σελίδων και 
Γλωσσάριο πέντε (5) σελίδων. Ακόμα Ευρετήριο τόπων και ονομάτων (εννέα (9) σελ.) και 
ευρετήριο λέξεων και όρων σε τρεις (3) σελίδες , τεκμηριώνουν την εργασία του. 

Η ΜΕΛΕΤΗ του καινούριου Εθνογραφικού Ημερολογίου του ερευνητή Λευτέρη Αλε-
ξάκη που κρατούσε αδιαλείπτως κάθε βράδυ, ανεξαρτήτως δυσμενών συνθηκών διαβίω-
σης και σίτισης – που καλά γνωρίζουμε στην Ορεινή Ελλάδα – δίνει την δυνατότητα στον 
αναγνώστη να γνωρίσει καλά, απ’ την καλή και την ανάποδη τον τόπο μας, τους ανθρώπους 
και την Κρατική εξουσία… 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ. ΜΗΤΣΙΟΥ, «ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ…., ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, 
σελ. 132

Ένα νέο βιβλίο προστίθεται στην ευρυτανική βιβλιο-
γραφία από την Πανευρυτανική Ένωση. Πρόκειται για έναν 
μικρό τόμο που περιλαμβάνει εκατό (100) επιλεγμένα άρ-
θρα του γνωστού Ευρυτάνα συνταξιούχου Δασκάλου και 
εν ενεργεία Δημοσιογράφου κ. Κώστα Ηλία Μήτσιου, 
δημοσιευμένα κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά και 
εφημερίδες της Ευρυτανίας. Τα άρθρα αυτά είναι επιλεγ-
μένα από τον ίδιον τον σ. και έχουν ποικίλο ευρυτανικό 
ενδιαφέρον (περιβάλλον, θρησκεία, ιστορία, παράδοση, 
απόδημοι συμπατριώτες μας, πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου μας κ.ά.),

Όπως αναφέρεται και στον πρόλογό μας στο βιβλίο 
αυτό ο κ. Κώστας Ηλ. Μήτσιος 

«… Ως Δάσκαλος έδωσε ό, τι καλλίτερο μπορούσε να δώσει στους μαθητές του, στους γονείς 
τους, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπου κι αν υπηρέτησε. Ως δημοσιογράφος συ-
νεχίζει να μας διδάσκει με κείμενά του γραμμένα με γνώση και, κυρίως, γεμάτα αγάπη για τη γενέθλια 
γη. Κείμενα εύχυμα, ξεπεταγμένα από το περίσσευμα της καρδιάς του, τεκμηριωμένα και διανθισμέ-
να με προσεγμένο λόγο και γλαφυρό ύφος, κείμενα γεμάτα ζωντάνια κι εκφραστική λιτότητα.... 
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Οι στοχασμοί , οι θέσεις , οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του, μέσα από τα πονήματά του, 
που κατά καιρούς απολαμβάνουμε, αποτελούν μια αληθινή προσφορά στον τόπο μας. Συμπληρώ-
νουν ή ανοίγουν δρόμους που, πολλές φορές, κλείνουν από την αδιαφορία της κρατικής επαγρύ-
πνησης ή και από την ιδιωτική αδιαφορία….».

Όπως προαναφέρθηκε, το παραπάνω βιβλίο του κ. Κώστα Μήτσιου στις 132 σελίδες 
του περιλαμβάνει εκατό (100) άρθρα με ευρυτανικό ενδιαφέρον, το οποίο και δηλώνουν 
οι τίτλοι των περισσότερων από αυτά, όπως: «Με το βλέμμα στην Ευρυτανία», «25ετής θεο-
φιλής Ποιμαντορία του σεβ. Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου», «Η Ευρυτανία επίκεντρο 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος», «Το ευρυτανικό λόμπυ πρέπει να αξιοποιηθεί από την Τοπική Αυτο-
διοίκηση», «Συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού της Ευρυτανίας», «Τουρισμός και Ευρυτανία», 
«Ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ευρυτανίας», Ευλογία αγίων λειψάνων στον Κλειτσό», «Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως Βράχας», «Η κιβωτός της Πανευρυτανικής Ένωσης στο Αραράτ της Ευρυτανίας», 
«Συνεδριακός Τουρισμός στην Ευρυτανία», «Προσκύνημα στο Μοναστήρι της Τατάρνας» κ.ά. 

 Η Πανευρυτανική Ένωση θεωρεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και υποχρέωσή της, να προ-
σφέρει στους συμπατριώτες μας αυτόν τον μικρό μεν, σε σελίδες, αλλά με τέτοια δε κεί-
μενα που θα εντυπωσιάσουν για μια ακόμη φορά το ευρυτανικό αναγνωστικό κοινό, γιατί 
διασώζουν, ερμηνεύουν, εξηγούν, αναλύουν και σχολιάζουν ποικίλα θέματα του τόπου μας 
και, επομένως, σίγουρα διδάσκουν….

 K.A.Π.

Κωνσταντίνου Ηλ. Μήτσιου, «εκ βαθέων…., σκέψεις και προτάσεις 
για την Ευρυτανία», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, σελ. 132

Του Παναγιώτου Κων. Βλάχου

Εδέχθην ευχαρίστως το ευγενώς προσφερθέν ως άνω έργον του λίαν αγαπητού παλαι-
ού μαθητού μου, εγκρίτω εν τη μαχομένη παιδεία συναδέλφου και δοκίμου εν λογογραφία 
συνοδοιπόρου κ. Κωνσταντίνου Ηλ. Μήτσιου. Ευχαριστώ και εντεύθεν διά την αποστολήν 
και την φιλόφρονα αφιέρωσιν. Ομολογώ ότι πονήματα μαθητών μου, των οποίων μετά 
στοργής παρακολουθώ την διαδρομήν, αναπαύουν τα σπλάχνα και πληρούν την καρδίαν 
μου αφάτου ευφροσύνης διά την ευδοκίμησίν των. Αισθάνομαι επιβιώνουσαν και ανελισ-
σομένην την κατατεθείσαν πνευματικήν καταβολήν κατά την εν χαλεπαίς ημέραις περίοδον 
των σπουδών των εις το ευκλεές Γυμνάσιον Καρπενησίου, ότε δυσπραγούντες ηγωνίζοντο 
διά την πνευματικήν συγκρότησιν και την ηθικήν των καταξίωσιν. 

Πρόκειται δι’ ευσύνοπτα κείμενα (άρθρα, δοκίμια, οδοιπορικά, ανταποκρίσεις κ.λπ.) με 
επίκεντρον την γενέτειραν του συγγραφέως Ευρυτανίαν, απορρέοντα από το περίσσευμα 
της αγαπώσης τον τόπον καρδίας του, συνδεόμενα με βιώματα έντονα και αναμνήσεις επι-
τερπείς και διαδηλούντα τον πόθον του διά την πρόοδον και ανάπτυξίν της. Παρ’ ότι πολλά 
εξ αυτών εγνώριζα από την αρχικήν δημοσίευσίν των εις τον τοπικόν τύπον, τα απήλαυσα 
τώρα συγκεντρωμένα εις τόμον. Διά της συναγωγής των δεν διασώζονται μόνον από την 
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λήθην, η οποία καλύπτει τα εφήμερα έντυπα, αλλά παραμένουν ενεργά προς διηνεκή ενη-
μέρωσιν, αφύπνισιν και παρώθησιν εις δημιουργίαν, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι πολλά 
εξ΄αυτών, ως αναγόμενα και εις παρόντα θέματα και επιτακτικά προβλήματα, διατηρούν 
έκτακτον την επικαιρότητά των. 

Εκ πρώτης όψεως θα ενόμιζεν κανείς ότι το ποικίλον περιεχόμενον των κειμένων της 
συλλογής διασπά την συνοχήν και αμβλύνει το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Εν τοις πράγ-
μασιν όμως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετον. Η ανάγνωσίς των εφελκύει την προσοχήν του 
και τον συναρπάζει, κινούμενος ευχαρίστως εις ένα πνευματικόν λειμώνα, αισθανόμενον 
την ευωδίαν της Ευρυτανικής γης, αναπαύοντα τους οφθαλμούς του από την θέαν του με-
γαλείου της φύσεως, η οποία συνιστά «κοσμογονίαν τοπίου» κατά τον επαξίως τιμώμενον 
εφέτος υπό της «Πανευρυτανικής Ενώσεως» Ζαχαρίαν Παπαντωνίου, χαίροντα με την ανα-
στροφήν του με πνευματικούς ανθρώπους, κατά χώραν ή και μακράν διαβιούντας. Ενίοτε 
ο αναγνώστης προσκρούει δυσαρέστως και εις κείμενα της Συλλογής, αναφερόμενα εις 
εγκατάλειψιν οικισμών, κακοποίησιν της φύσεως ή αστοργίαν ανθρωπίνην. Όμως και δι’ 
αυτών, αρνητικώς διδασκόμενος, κινείται εις δημιουργικάς σκέψεις διά την αντιμετώπισιν 
απαιτούντων λύσιν επιτακτικών προβλημάτων. 

Εξειδικευμένος λόγος εις επί μέρους κείμενα είναι ανέφικτος εις μίαν ευσύνοπτον παρου-
σίασιν του έργου. Θέματα αναφερόμενα εις την ιστορίαν και την παράδοσιν, την φύσιν και 
τας καλλονάς της, τον πολιτισμόν και τον τουρισμόν, τους ευεργετικώς δρώντας Ευρυτανι-
κούς Συλλόγους και την ομογένειαν της Αμερικής, τα αφορώντα εις μελέτην της Ιστορίας, 
την ανάπτυξιν και προβολήν του τόπου Συνέδρια απαντώνται εις τας σελίδας του. Εκτός των 
αφορώντων εις τας ιεράς μονάς της Εΰρυτανίας αναφερομένων θεμάτων και εις άλλα κείμε-
να διαχέεται η κατά πάντα δυνατή ευλάβεια του συγγραφέως, η οποία αβιάστως μεταδίδεται 
εις τον αναγνώστην, νοερόν προσκυνητήν των πανιέρων σεβασμάτων της περιοχής. 

Τα διαλαμβανόμενα εις το βιβλίον κείμενα είναι ευσύνοπτα, αναγιγνώσκονται ευχαρί-
στως ως πνευματικόν επιδόρπιον, τέρπουν, ενημερώνουν και διδάσκουν. Η γλώσσα των 
είναι ρέουσα, γλαφυρά, χωρίς ακρότητες με λογοτεχνικήν κατά περίπτωσιν διάνθισιν. Η 
έκδοσις είναι επιμελημένη και καλαίσθητος. Συγχαίρομεν εγκαρδίως τον δόκιμον συγγρα-
φέαν κ. Κωνσταντίνον Ηλ. Μήτσιον, ευχόμενοι έγκαρπον την συνέχισιν της προσφοράς 
του. Συγχαρητήρια ανήκουν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της ευεργετικώς δρώσης «Πα-
νευρυτανικής Ενώσεως», η οποία ενέταξεν εις τας εκδόσεις της τον παρουσιαζόμενον τό-
μον και τον στοχαστικώς προλογίζοντα αυτό ρέκτην Πρόεδρόν της κ. Κωνσταντίνον Αντ. 
Παπαδόπουλον. 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ, Γυμνάσιο – Λύκειο Ραπτοπούλου
«Μαθητικές Φωνές» είναι ο τίτλος της εφημερίδας που εκδίδεται από τους μαθητές 

του Γυμνασίου - Λυκείου Ραπτοπούλου σε μεγάλο σχήμα 30Χ50. Αποτελείται από οκτώ 
(8) σελίδες, στις στήλες των οποίων υπάρχει ποικίλη ύλη, ήτοι ειδήσεις της σχολικής ζωής 
Ραπτοπούλου (θεατρικά δρώμενα από τους μαθητές, εκδρομές, γιορτές στα σχολεία Ραπτο-
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πούλου κ.ά.), λαογραφικά, έρευνες των μαθητών, κοινωνικοί προβληματισμοί, αθλητικές 
ειδήσεις, προτάσεις για βιβλία, παραλειπόμενα και μη… και πολλά άλλα. Μέσα από τα φύλ-
λα που οι ίδιοι οι μαθητές μας χάρισαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στα Σχολεία τους 
στα τέλη Νοεμβρίου 2010, με την ευκαιρία της διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ Βοηθειών, 
διαβάζουμε όλες τις δραστηριότητες των σχολείων αυτών, που αποτελούν πράγματι μια 
κυψέλη μάθησης στον απομακρυσμένο αλλά πανέμορφο αυτόν τόπο της ΒΔ Ευρυτανίας. 

Αξίζουν συγχαρητήρια σε μαθητές και καθηγητές…. Μπράβο τους!
Κ.Α.Π.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2011 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δύο καλαίσθητα Ημερολόγια τοίχου για το 2011 κο-
σμούν ήδη τα Γραφεία μας στην Αθήνα. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για Ημερολόγια τοίχου που κυκλοφόρησαν οι 
μαθητές της Β΄Λυκείου και του Λυκείου Ραπτοπούλου, 
αντίστοιχα.

Το Ημερολόγιο 2011 της Β΄ Λυκείου Ραπτόπουλου, 
σχήματος 21Χ29, έγχρωμο, παρουσιάζει με υπέροχες 
φωτογραφίες όλα τα χωριά της περιοχής του Ραπτόπου-
λου (Δήμου Ασπροποτάμου). Συγκεκριμένα στο εξώφυλ-

λο και στο πάνω μισό τμήμα του δεσπόζει το Ραπτόπουλο, έδρα του Δήμου Ασπροποτάμου 
και στο κάτω μισό τμήμα υπάρχουν καλλιτεχνικές φωτογραφίες των γύρο χωριών. Κάθε 
ένα από τα δώδεκα (12) φύλλα του ημερολογίου είναι αφιερωμένο και σε ένα από τα 
χωριά, με αλφαβητική σειρά, ήτοι: Αργύρι, Βρουβιανά, 
Δαφνούλα, Διάσελο Κέδρων, Κέντρο Κέδρα, Κυπαρίσσι, 
Λεπιανά, Μεταξάδες, Πρόδρομος, Ραπτόπουλο, Συγγέρι, 
Φουσιανά.

Το Ημερολόγιο του Γενικού Λυκείου Ραπτόπουλου, 
έχει σχήμα 21,50Χ22,50, και είναι έγχρωμο. Στο εξώ-
φυλλο δεσπόζει η «πλάκα» και το «κοντύλι» και στο κάτω 
μέρος το παλιό αλφαβητάριο «τα καλά παιδιά». Απο-
τελείται από 15 φύλλα, ήτοι το εξώφυλλο, δύο τελευταί-
οι μήνες του 2010 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) και οι 12 
μήνες του 2011. Κάθε σελίδα του έχει και μια σελίδα του 
παλιού, καλού, εκείνου αλφαβητάριου. 

Και πάλι συγχαρητήρια και μπράβο στα παιδιά του Ραπτόπουλου. 
Κ.Α.Π.
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Τα αμέτρητα γιατί του ανθρώπου

† Του Θανάση Φούντα 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Βελούχι έχε γεια

Του Τυμφρηστού

Το παραπάνω  ποίημα του Τυμφρηστού (Δημήτρη Σπύρου Παπαδόπουλου), από 
την Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας, μια ποιητική ζωγραφιά, από τη συλλογή του «Τα 
Τραγούδια της Αγάπης», είναι αφιερωμένο στο αγαπημένο του βουνό Βελούχι (Τυμφρηστό),  
το τραγουδημένο αυτό βουνό, από το οποίο  πήρε και το φιλολογικό του όνομα. «Το Βελούχι», 
όπως αναφέρει ο Κ. Κωτσοκάλης, «είναι ο λιμπισμός του ποιητή. Είναι μεράκι και λεβεντιά. 
Έχει στο νου του το νόστο για την πατρίδα. Το έχει κλεισμένο πάντα μέσα στην ψυχή του. Το 
νοσταλγεί. Περιχυμένο ολόγυρα και ψηλά το μάτι και η ψυχή του, το θωρεί, σα μαγεμένος 
από τα μύρια κάλλη του. Το κρησφύγετο των γυπαετών τον εμπνέει. Στο ψηλότερο μέρος του 
κάθεται σαν τρούλος  η Ψηλή Κορυφή με τις ολοχρονίς χιονισμένες χαράδρες του». 

(Eπιμέλεια: Γιάννης Μάκκας) 

Στα μάτια σου βυθίζω ερωτήματα.

 Πού πάει το τραγούδι μου;

 Πού πάνε τα όνειρά μου;

 Πυκνόφυλλο δέντρο οι απορίες μου

Δάσος το γιατί, γιατί της πείνας και της δίψας

Γιατί μ’ άπρεπα ενδύματα ντυμένοι οι νόμοι

 Γιατί, γιατί η απληστία δεν χορταίνει

Γιατί στα χείλια μου η διαμαρτυρία μου πεθαίνει. 

Η φτώχεια είναι παλιά όσο οι θάλασσες και τα ποτάμια

 Οι Παραδείσιες υποσχέσεις σου με χαιρετάνε

 Για να ιδούν πόσο τρέμουν τα χέρια μου

  Μ’ ένα φιλί σε ρωτάω

 Πού πάει το τραγούδι μου;

  Πού πάει το γέλιο σου;

 Πού πάνε οι ποιητές μας;

  Άλλο μην κάθεσαι

 Στον ίσκιο των Γιατί

  Η οργή για την αδικία

  Είν’ αρετή.

Βελούχι έχε γειά, Βελούχι ξακουσμένο
πώχεις την κορφή στα σύγνεφα χωμένη,
κι είσαι πάντοτε Βελούχι μ’ χιονισμένο
και παράμορφο, με όψη αγριεμένη.

Αποχαιρετώ τα κρύα τα νερά σου,
τ’ άσπρα σου χιόνια, τις δροσερές βλαχούλες,
τα κοπάδια σου, τα μαύρα σύγνεφά σου,
επεθύμησα του Αίμου τις ραχούλες…

Σαν αητός πετώ στη σκλαβωμένη χώρα,
πυρ και σίδερο να σπείρω να θερίσω,
τη μαυρόμοιρη-ευλογημένη ώρα..
απ’ το θάνατο να τη γλυκαναστήσω.

Βελούχι, έχε γειά, Βελούχι παινεμένο,
κι αν μακριά πετώ, πίσω η καρδιά μου μένει,
μέσ’ στον τόπο σου τον αγριοπλασμένο
αλυσόδετη κι αγριοσπαραγμένη.
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Χριστούγεννα

Της κ. Άννας Ντάλλα

 Χριστούγεννα, Νύχτα Χαράς,
 Που την ψυχή μας γαληνεύει
 Την νύχτα αυτή την ιερή
 Κάθε χριστιανική ψυχή άγρυπνα περιμένει.

 Αυτή η παράξενη νυχτιά
 Που θαύματα σκορπάει
 Λαμποκοπάει η Εκκλησιά
 Κι η καμπάνα χαρωπά χτυπάει.

 Ο ουρανός κι η γη ενώνονται
 Στη γέννηση του Χριστού τη θεία
 Κι όλοι οι χΧριστιανοί παντού
 Ψάλλουν δοξολογία.

 Χριστούγεννα, ο χρόνος σταματάει
 Κι ο νους μας στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ
 Με πόθο ταπεινό πετάει
 Και με ελπίδες φωτεινές γυρνάει

 Χριστούγεννα, μέρα χαράς
 Όλοι μαζί στην Εκκλησιά να μπούμε
 Να ψάλλουμε όλοι οι πιστοί στην ιερή γαλήνη: 
         «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
 ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!»
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Άμεση ήταν η απόφαση του προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καματερού, 
π. Δημητρίου Καλύβα για την ονομασία της αίθουσας εκδηλώσεων και της Βιβλιοθήκης του 
Ναού σε Αίθουσα και Βιβλιοθήκη «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», αντίστοιχα. Όπως 
είναι γνωστό, η εκδήλωση εφέτος πραγματοποιήθηκε στον παραπάνω Ιερό Ναό σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» και είχε μεγάλη επιτυχία, 
η ιδέα δε και η πρόταση για να δοθεί η ονομασία «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στους 
παραπάνω χώρους ανήκει στον Πρόεδρο του Συλλόγου Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΟΡ-
ΔΙΟ» κ. Κωνσταντίνο Τσιώλη. Σύντομα θα τοποθετηθούν εικόνες του Αγίου σε περίοπτες 
θέσεις της Αίθουσας και της Βιβλιοθήκης. Σημειώνεται ότι ολόσωμη εικόνα του Οσίου Ευ-
γενίου του Αιτωλού βρίσκεται και εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. 

ΟΙ ΝΕΟΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ» ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Εκλέχτηκαν από την πρώτη Κυριακή των Δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 
οι δημοτικές αρχές των δύο (2) νέων «Καλλικρατικών» Δήμων του νομού μας, του Καρ-
πενησίου και των Αγράφων. Δήμαρχος Καρπενησίου εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μπα-
κογιάννης, επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Ανανέωσης», συγκεντρώνοντας ποσο-
στό 55%, περίπου, εκλέγοντας 16 Συμβούλους, ενώ ο δεύτερος συνδυασμός «Δημοτική 
Ενωτική Κίνηση», υπό τον κ. Ευάγγελο Καρφή συγκέντρωσε το 35% των ψηφισάντων (8 
Σύμβουλοι) και ακολουθούν οι συνδυασμοί «Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία» υπό 
τον κ. Κωνσταντίνο Μπομποτσιάρη (2 Σύμβουλοι) και «Λαϊκή Συσπείρωση» υπό τον κ. Νίκο 
Σερετάκη (1 Σύμβουλος).

Στο Δήμο Αγράφων ήταν δύο (2) υποψήφιοι Δήμαρχοι: ο κ. Δημήτριος Τάτσης και ο κ. 
Θεόδωρος Μπαμπαλής. Δήμαρχος εκλέχθηκε ο κ. Δημήτριος Τάτσης, επικεφαλής του συν-
δυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αγράφων», (16 Σύμβουλοι), ενώ ο κ. Θεόδωρος 
Μπαμπαλής, επικεφαλής του συνδυασμού «Ανανέωση – Προοπτική» είναι στην αξιωματική 
αντιπολίτευση (11 Σύμβουλοι). 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρώτος Αντιπεριφερειάρχης της Ευρυτανίας με το θεσμό του «Καλλικράτη» εκλέχθηκε 
κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010 ο κ. Βασίλης Καραμπάς, νυν 
Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας, ενώ ως πρώτοι Ευρυτάνες 
αιρετοί Σύμβουλοι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ταξιάρχης 
Σκλαπάνης, Λάμπρος Τσιτσάνης και Κώστας Κοντογεώργος, νυν Νομάρχης Ευρυ-
τανίας. Ως πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας εκλέχθηκε ο υποστηρι-
ζόμενος από το ΠΑΣΟΚ κ. Κλέαρχος Περγαντάς, νυν Νομάρχης Βοιωτίας, ο οποίος και 
πλειοψήφισε έναντι του υποστηριζόμενου από τη Νέα Δημοκρατία κ. Θανάση Χειμάρα, 
Νομάρχη Φθιώτιδας. 
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Σημειώνεται ότι στο Νομό μας κατά τις επαναληπτικές εκλογές ο υποψήφιος με το ψη-
φοδέλτιο του κ. Χειμάρα κ. Κώστας Κοντογεώργος έλαβε το 51,47% των ψήφων ένα-
ντι ποσοστού 48,53% του αντιπάλου του κ. Βασίλη Καραμπά, ενώ τους περισσότερους 
σταυρούς προτίμησης στο Νομό μας έλαβε ο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο «Στερεά Ελλά-
δα» του κ. Κλέαρχου Περγαντά κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης, ο οποίος συγκέντρωσε 1.946 
σταυρούς προτίμησης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Με ποσοστό 64,69% και από την πρώτη Κυριακή των εκλογών (7-11-2010) επανεκλέ-
χθηκε πανηγυρικά ως Δήμαρχος Βύρωνα ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, από τη Γρανίτσα. Σημει-
ώνεται ότι ο κ. Ν. Χαρδαλιάς επανεκλέγεται για Τρίτη συνεχή θητεία στο Δήμο Βύρωνα 
και θεωρείται ως ένας από τους πιο πετυχημένους Δημάρχους του λεκανοπεδίου Αττικής. 
Με το ψηφοδέλτιο του κ. Χαρδαλιά επανεκλέχθηκε ως Δημοτική Σύμβουλος και η κ. Ρένα 
Παπαγεωργίου, επίσης ευρυτανικής καταγωγής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Ο κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 

Ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας εκλέχθηκε από τη Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων στις 20-10-2010 ως Πρό-
εδρός της. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 30 μέλη – βουλευτές και έχει ως αντικείμενό 
της τη διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας 
και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, το συντονισμό των δράσεων της Βου-
λής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, τη μελέτη των προβλημάτων 
των απόδημων Ελλήνων, την προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και την ενίσχυση των 
σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων. Στόχοι της, επίσης είναι η 
προσπάθεια διατήρησης του Φιλελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας, η προώθηση του 
ελληνικού πολιτισμού και των εθνικών θεμάτων κ.ά. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ

Σε λαμπρή εκδήλωση μνήμης για το δράμα του παλαιστινιακού λαού, που πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 29 
Οκτωβρίου 2010, τιμήθηκε και ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας. Συγκεκριμέ-
να διοργανώθηκε ειδική τελετή από τη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης και την 
Παλαιστινιακή Παροικία της Ελλάδας προς τιμήν της Ομάδας της γιατρών της Διεθνούς απο-
στολής στη Γάζα κατά τον Ιανουάριο του 2009 και κατά τη διάρκεια των γνωστών επιθέσεων 
και βομβαρδισμών από τους Ισραηλινούς. Στην αποστολή αυτή ο κ. Ηλίας Καρανίκας, 
όπως είναι γνωστό, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με κίνδυνο ακόμα και της ζωής του!

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο δραστήριος Πανευρυτανικός Σύλλογος Αγρινίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
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βουλίου Αγρινίου, απόκτησε οικόπεδο συνολικής έκτασης 723,66 τ.μ. προκειμένου να κα-
τασκευαστεί κατάλληλο οίκημα για τη στέγασή του. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που συνεδρίασε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010, ήταν ομόφωνη, ύστερα από τη σχετική 
εισήγηση του ίδιου του Δημάρχου κ. Παύλου Μοσχολιού. Το οικόπεδο βρίσκεται στο ΟΤ 
1180, η διάρκεια δε της παραχώρησής του θα είναι 50 χρόνια, με τον όρο ότι θα κατα-
σκευαστούν οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές μέσα σε μια πενταετία από την υπογραφή 
της σύμβασης της παραχώρησης. 

Η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν δίκαιη και οφειλόμενη, έχει δε 
ιδιαίτερη σημασία για τους Ευρυτάνες του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότε-
ρα, «ο οποίοι», όπως και ο κ. Μοσχολιός τόνισε στην τοποθέτησή του «εγκαταστάθηκαν 
στην πόλη μας σε δύσκολα χρόνια, εργάστηκαν, πρόσφεραν και βοήθησαν στην ανάπτυξή 
της…».

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αρκετές φορές το περιοδικό μας έγραψε για τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Καρπενησίου. Και αυτό γιατί είναι ένας Σύλλογος που πρόσφερε και προσφέρει ση-
μαντικότατο πολιτιστικό έργο στην κοινωνία του Καρπενησίου. Αυτό φαίνεται από τις μέχρι 
τώρα πλούσιες δραστηριότητές του, αλλά και από αυτές που προγραμματίζει για την φετινή 
σεζόν. Συγκεκριμένα από τις 4 Οκτωβρίου ε. έ. ξεκίνησαν και πάλι τα μαθήματα παρα-
δοσιακών χορών για ενήλικες και για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 
Λυκείων, καθώς και η λειτουργία του θεατρικού τμήματος, το οποίο εφέτος θα παρουσιάσει 
το έργο «Τα κόκκινα φανάρια». 

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ» 

Ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» πάντα πρωτοτυπεί και μας αιφνιδιάζει με 

τις δραστηριότητές του. Έχει οργανώσει ημερίδα και έχει εκ-
δώσει τα πρακτικά της, κυκλοφορεί ανελλιπώς μία από τις 
καλλίτερες τοπικές συλλογικές εφημερίδες «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ» έχει τυπώσει πρωτότυπες και συλλεκτικές ευ-
χετήριες κάρτες για τις εορτές των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα, έχει κατασκευάσει ειδικά επετειακά αναμνηστικά 
και πολλά άλλα. Τελευταία μας εντυπωσίασε και με την ηλε-

κτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ»  
 (ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ), που περιλαμβάνει το σύνολο 
των φύλλων που έχουν κυκλοφορήσει κατά τη 10ετία 2000 – 2010 (Φύλλα 1-41). 

ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΚΤΕΛ ν. Ευρυτανίας θα περικοπούν πολλά δια-



60

νομαρχιακά δρομολόγια του άξονα Καρπενησίου – Αθηνών – Καρπενησίου και του άξονα 
Καρπενησίου – Αγρινίου – Καρπενησίου, καθώς επίσης και πολλά δρομολόγια εντός του 
νομού, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα μαθητικά δρο-
μολόγια. Σημειώνεται ότι το ΚΤΕΛ του Νομού μας έχει τη δική του πλούσια ιστορία και 
προσφορά στον τόπο μας, κυρίως, κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Πόλεμο και μέχρι 
τελευταία. Στις περικοπές των δρομολογίων αυτών αναγκάζεται να προβεί εξαιτίας των 
σοβαρών και αδιέξοδων οικονομικών προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης που μα-
στίζει τελευταία τη χώρα μας…

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Δύο σημαντικά έργα, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό «την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης 
και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη του αειφορικού 
τουρισμού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής καθώς επίσης και 
αναβάθμισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής ευημερίας και 
της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίησης ευκαιριών σε τομείς όπως ο εναλλακτικός 
τουρισμός και ο πολιτισμός». Πρόκειται για τα έργα:

α) Αποκατάσταση παραδοσιακού κτηρίου και δημιουργία Καινοτομικού Κέντρου 
Ιστορικής Ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δομνίστας, 
προϋπολογισμού δαπάνης 381.555, 00 ΕΥΡΩ και 

β) Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βράχας, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ΕΥΡΩ. 

Τα παραπάνω έργα συνχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση του Ι.Κ.Α. Καρπενησίου ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι από 1ης 
Δεκεμβρίου 2010 όλα τα ιατρεία του Ι.Κ.Α., που λειτουργούν διάσπαρτα στην πόλη 
του Καρπενησίου, θα συγκεντρωθούν και θα λειτουργούν στον 1ο όροφο του κτιρίου 
του Ι.Κ.Α. στον Ξηριά, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των συνταξιούχων και των 
ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. Καρπενησίου. Για το σκοπό αυτόν ολοκληρώθηκαν ήδη οι 
προβλεπόμενες εργασίες και εγκαταστάθηκε ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός. 

(ΠΗΓΗ: «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ», 24-11-2010) 
 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα την Κυριακή 5 -12- 2010 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμέ-
νη θρησκευτική εκδήλωση του Συλλόγου μας στη μνήμη της προστάτιδάς του Μεγαλομάρ-
τυρος Αγίας Βαρβάρας.
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γερόντων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, 
και περιελάμβανε Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας, που τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π.Κων/νος Βαστάκης στο ναό της Στέγης, που είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύ-
ρους και στον Άγιο Νεκτάριο, μαζί με τον ιερέα π. Παναγιώτη Χαβάντζα - καταγόμενο 
εκ μητρός από τα Λεπιανά Ευρυτανίας- και ομιλία του π. Κωνσταντίνου Βαστάκη με θέμα 
τους Άγιους τους Ευρυτανίας. Ακολούθησε προσφορά καφέ και μοίρασμα των άρτων στην 
αίθουσα της Στέγης.

Επίσης φέτος, ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία 
και στους τρεις Ιερούς Ναούς της Αγίας Βαρβάρας που υπάρχουν στα χωριά του Συλλόγου 
μας: στην Αγία Βαρβάρα Ψιανών, στην Αγία Βαρβάρα Στουρνάρας και στην Αγία Βαρβάρα 
Καστανούλας.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε ήδη από τότε που «έφυγε» από κοντά μας ο Πρόεδρός 
μας, ο αείμνηστος Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης, ο επί τρεις (3) ολόκληρες δεκαετίες 
Πρόεδρος της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, την οποία υπηρέτησε με απαράμιλλο δη-
μιουργικό πάθος και μεράκι. Η οικογένειά του τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνό του στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πεύκης Αμαρουσίου στις 17-10-2010. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α΄.- ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ»
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 12-12-2010 στο Σύλλο-

γο Αμπλιανιτών Μεσολογγίου «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» το νέο Δ.Σ. που προέκυψε έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κατίνα Τζινιέρη
Αντ/δρος: Νικόλαος Θεοδωράκης
Γραμματέας: Αικατερίνη Πιστικού – Παπασπύρου
Ταμίας: Κων/νος Κοντούλας
Ειδική Γραμματέας: Μαίρη Σταμπουλοπούλου
Μέλη: Ζωή Γκανιάτσου και Νατάσα Πατούλια.
Β΄.- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΑΧΑΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩ-

ΤΗΡΟΣ»  
Πρόεδρος: Ηλίας Β. Ντζιώρας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαλιάσος
Γραμματέας: Ιωάννης Γαλάνης
Ταμίας: Αγγελική Σκοτίδα
Βοηθός Ταμία: Νικοβιώτη Μαρία
Μέλη: Ηλίας Αναγνώστου, Θανάσης Χούπας
Για την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων ως τακτική εκλέχθηκε η κ. Αγγελική 
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Σκοτίδα και Αναπληρωτής της  ο  κ. Γεώργιος Σακκάς. 
Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν στις 8-8-2010 και η συγκρότηση σε σώμα πραγματο-

ποιήθηκε στις 20-8-2010. 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

Η ορκωμοσία των νέων Δημοτικών Αρχόντων του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου 
Καρπενησίου, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του νέου Δημάρχου  Καρπενησίου κ. 
Κώστα Μπακογιάννη, γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο 
Καρπενησίου.

Ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα δημοτική αρχή!

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ευρυτανίας έκανε το Χριστουγεννιάτικο δώρο της στην Πανευ-
ρυτανική Ένωση για την υλοποίηση του πολιτιστικού της προγράμματος, αναγνωρίζο-
ντας έτσι τις πολύπλευρες δραστηριότητές της και το μεγάλο έργο της.  Συγκεκριμένα, 
με απόφασή της ενέκρινε  το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, το οποίο ήδη 
έχει εισπραχθεί από τη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου. 

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής με σχετικό πρακτικό της (12/17-12-2010) εκφράζει 
τις ευχαριστίες του προς την ΤΕΔΚ  του Νομού μας. 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ένας ακόμα άθλος της Πανευρυτανικής Ένωσης ολοκλη-
ρώθηκε. Πρόκειται για την έκδοση του 2τομου έργου «Ιστο-
ρία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυ-
τανίας», που περιλαμβάνει τα πρακτικά του Συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010. Αποτε-
λείται από 1.016 σελίδες.

Στο επόμενο τεύχος των Ευρυτανικών Χρονικών θα γίνει 
η παρουσίασή του.
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφι-
ών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και μία (1) υποτροφία για διδακτορική διατρι-
βή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

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

Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών είναι το παρακάτω:
1.- Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία. Οι φοιτητές θα πρέπει 

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

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

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

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

θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα από 1-12-2010 μέχρι 31-1-2011 στη Γραμματεία του 
Ιδρύματος, οδός Ρ. Φεραίου 2, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 
10.00΄- 13.00΄. 

 β) Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυν-
ση. 

γ) Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. 
δ) Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι φάκελοι θα επιστρέ-

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

και τις αιτήσεις υποψηφιότητας στη διεύθυνση Ρ. Φεραίου 2, Καρπενήσι. Πρόσθετες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα: 2237024766 (και ΦΑΞ), 2103604143, 2103614338 (FAX), Κινητό: 
6977744907. 

Καρπενήσι, 13 Νοεμβρίου 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφω-
να: 

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

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, δύο (2) βραβεία προπτυχιακού επιπέδου, σε φοι-

τητές που φοιτούν σε σχολές των παρακάτω επιστημονικών πεδίων: 4ο Επιστημονικό Πε-
δίο Τεχνολογικών Επιστημών και 5ο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης.

Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ίσο με το ½ της αντίστοιχης υποτρο-
φίας προπτυχιακού επιπέδου. 

Τα κριτήρια επιλογής:
1.- Η επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο έτος σπουδών πρέπει 

να είναι «Άριστη»
2.- Η Ευρυτανική καταγωγή όπως προσδιορίζεται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών 

του Ιδρύματος. 

Διευκρινήσεις
1.- Η χορήγηση των βραβείων γίνεται κάθε χρόνο ανά δύο επιστημονικά πεδία με την 

παρακάτω σειρά:
1ο και 2ο Επιστημονικό Πεδίο
3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο
5ο και 1ο Επιστημονικό Πεδίο
2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο
4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο κ.ο.κ.
2.- Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα Γραφεία του Ιδρύ-

ματος. Οδός Ρ. Φεραίου, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 
01/12/2010 μέχρι 31/01/2011.

3.- Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα βραβείων, αλλά δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος ταυτόχρονα και του βρα-
βείου και της υποτροφίας.

Καρπενήσι, 13 Νοεμβρίου 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 
Γυμνασίου Λ. Τ. Ραπτοπούλου ευχαριστεί θερμά την 
Πανευρυτανική Ένωση διά μέσου του προέδρου της,  
κ. Κώστα Παπαδόπουλου, και του αντιπροέδρου της, 
κ. Ηλία Λιάσκου, για την πρωτοβουλία να υποστηρίξει 
και να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Ασκληπιός 2010: 
Διαδημοτική Νεανική Πρωτοβουλία». 

Ευχαριστεί τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον 
οποίο εκπροσώπησαν οι κυρίες Χατζηχαραλάμπους 
– Πανέτσου Χρηστίνα και Συλεούνη Αργυρώ 
του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας, καθώς 
επίσης και η κυρία Γεωργακοπούλου Μαρίνα του 
Περιφερειακού Τμήματος Ναυπάκτου, οι οποίες στις 
29 και 30 Νοεμβρίου με την ουσιαστική ενημέρωσή 
τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με αντικείμενο το 
πρόγραμμα Α’ Βοηθειών συνέβαλλαν τα μέγιστα στον 
εμπλουτισμό των γνώσεων τους για την ορθή και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.

Ευχαριστεί, επίσης, την Ομάδα Εθελοντών Ιατρών 
Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης, που με 
την πολύτιμη υποστήριξη του ιατρικού προσωπικού 
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης πραγματοποίησε 
στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο χώρο του Γυμνασίου 
Λ.Τ. Ραπτοπούλου πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 

στους μαθητές του Δήμου Ασπροποτάμου. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους: κ. Νικόλαο 
Μυριοκεφαλιτάκη (Διευθυντής Παιδίατρος), κ. Σερέτη Ευαγγελία (Διευθ. Παιδίατρος), 
κ. Μανιό Νικόλαο (Διευθ. Οφθαλμίατρος), κ. Παπαντζίμα Κων/νο (Α’ Επιμελητής 
Παιδίατρος), κ. Ειρεκάτ Χαλίλ (Α’ Επιμελητής Παιδοχειρουργός), κ. Κολυβάνο 
Αθανάσιο (Παιδίατρος), κ. Καλαχάνη Μάρκο (Α’ Επιμελητής Παιδοκαρδιολόγος), κ. 
Δρούλια Ανδρέα (Ειδικευόμενος Οφθαλμίατρος), κ. Ασημάκη Βασιλική (Νοσηλεύτρια  
Αναισθησιολογικού) και κ. Νικολαίδου Αναστασία (Νοσηλεύτρια Χειρουργείου).

Για το Σύλλογο Διδασκόντων 
Ο Διευθυντής

Στάμος Ευάγγελος
Μαθηματικός
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης ανακοινώνει ότι, ύστερα από συνεννόηση με 
άλλους ευρυτανικούς συλλόγους και φορείς, προγραμματίζει κατά το 2ήμερο 5 και 6 
Φεβρουαρίου 2011 (Σάββατο και Κυριακή) την πραγματοποίηση παρακάτω εκδηλώ-
σεων στο Αγρίνιο:

α.- Σάββατο απόγευμα, 05-02-2011, ώρα 18.00΄: Παρουσίαση των πρακτικών 
των Συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στα Άγραφα, Γρανίτσα, Δομνίστα κ.ά. στο 
Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. 

β.- Κυριακή, 06-02-2011, ώρα 11.00΄: Εκδήλωση μνήμης Ζαχαρία Παπαντωνίου. 
Θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, σε 
συνδιοργάνωση του Σχολείου αυτού, της Πανευρυτανικής Ένωσης, του Πανευρυτανι-
κού Συλλόγου Αγρινίου, του Συλλόγου Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» και 
άλλων ευρυτανικών πολιτιστικών Συλλόγων.

Επειδή πολλά μέλη μας, που διαμένουν στην Αθήνα, επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις εκδηλώσεις αυτές, γίνεται προσπάθεια όπως η μετάβαση και επιστροφή γίνει με 
πούλμαν. Δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων μέχρι 20-01-2011 στα μέλη του 
Δ.Σ. 

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με σχετικά Δελτία Τύπου. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(συνέχεια από προηγούμενο τεύχος)

Κουτσούκης Κλεομένης ΕΥΡΩ   20,00

Σύλλογος Κορυσχαδιτών  »    100,00

Δήμας Γιάννης  »       25,00

Δήμα Ελισάβετ  »       25,00

Προβής Δημήτριος  »       20,00

Κωτσαδάμ Γιάννης  »       20,00

Φούκας Βασίλειος  »       20,00

Παναγίτσα Παναγιώτα  »     100,00

Τσέτσος Θωμάς  »       50,00
ΤΕΔΚ Ευρυτανίας  »     500,00

Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς  » 8.000,00

Ντάλλα Άννα  »       50,00

Παπαθανάσης Ιωάννης  »       20,00

Κάππας Λάμπρος (Αυστραλία)  »       20,00

Καρακώστα-Αηδόνη Αλεξάνδρα  »      30,00

(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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