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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ…

To Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης με την συμπλήρωση της  
θητείας του (2008-2011) πιστεύει ακράδαντα πως, με το έργο του, δικαίωσε από-
λυτα  τις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη, όχι μόνον των μελών της, αλλά  και 
όλων  συμπατριωτών μας και όλων των φορέων του τόπου μας. 

Πιστεύουμε πως αθόρυβα, μεθοδικά και δημιουργικά η Ένωσή μας έγινε αυτό 
που ονειρεύτηκαν οι ιδρυτές της: η αγκαλιά, που σκέπασε και σκεπάζει όλους τους 
Ευρυτάνες και η κυψέλη εντατικής εργασίας και συνεργασίας ομάδας πολλών συ-
μπατριωτών μας, με αποτελέσματα ορατά. Έτσι, κατά την τελευταία τριετία, επι-
τελέστηκε αξιόλογο πολιτιστικό έργο, το οποίο έτυχε πανελλήνιας εμβέλειας και 
αναγνώρισης, καθώς και κολακευτικότατων σχολίων από τα Μ.Μ.Ε. Πραγματοποι-
ήθηκαν με απόλυτη και καθομολογούμενη επιτυχία ημερίδες,  συνέδρια, εκθέσεις, 
θρησκευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις προς τιμήν Ευρυτάνων Αγίων, προσεγ-
γίσεις  πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας, παρουσιάσεις βιβλίων και, κυρίως, 
εκδόσεις, πολλές εκδόσεις...

Τα μέλη της Ένωσής μας –και όχι μόνον– κατά την παρελθούσα τριετία βίωσαν 
ένα θαυμάσιο ταξίδι δημιουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν κατέκτησαν 
μόνον τις κορυφές των Αγράφων αλλά και πολλές άλλες υψηλές πνευματικές και 
δημιουργικές κορυφές...

Ειδικότερα, η  Ένωσή μας κατά την τριετία 2008-2011, πραγματοποίησε τις 
παρακάτω δραστηριότητες, κατά θέματα:

Α.- Ημερίδες – Συνέδρια
α.- Ημερίδα στο Ραπτόπουλο στις 2 Αυγούστου 2008  με θέμα: «Άγνωστη Ιστορία και 

Ανάπτυξη του Δήμου Ασπροποτάμου». Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν δεκαοκτώ 
(18) εισηγήσεις, 

β.-Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στο Τροβάτο (08-08-2008), στα Άγραφα (09-
08-2008) και στα Μεγάλα Βραγγιανά (10-08-2008) που είχε ως θέμα: «Τα Άγραφα στη 
διαδρομή της Ιστορίας».  Τα πρακτικά εκδόθηκαν σε δύο (2) τόμους. 

γ.-Ημερίδα με θέμα «Μνήμη Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα» (09-02-2009, στην αίθου-
σα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών). 

δ.-Ημερίδα με θέμα: «Πνευματικές προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια» 
(22-02-2009, αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους Ν. Ευρυτανίας)

ε.-Ημερίδα - Συνέδριο με θέμα: «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευ-
ρυτανίας». (Γρανίτσα, 01-08-2009 σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Γρανίτσας, τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» 
και τους άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Γρανίτσας). 
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στ.-Ημερίδες - Εκδηλώσεις τιμής για τον Παναγιώτη Κ. Βλάχο, στις 15-3-2010 στην 
Αίθουσα της Εταιρείας Φίλων του Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο)στην Αθήνα και στις 15-5-
2010 στο Καρπενήσι (Αίθουσα «ΕΥΤΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»).

ζ.- Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας – Ευρυτανίας, στις 23, 24 και 
25 Ιουλίου 2010 με θέμα: «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας – 
Ευρυτανίας». Τα πρακτικά εκδόθηκαν ήδη σε δύο (2) τόμους.  

η..- «Συμπόσιο  Ζαχαρίας Παπαντωνίου» στις 12-12-2010 στην Ακαδημία Αθηνών, 
στα πλαίσια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λα-
ογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, που είχε ως θέμα του: «Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος 
Λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο).

Β΄.-  Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης - Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 
α.- Εξόρμηση 20μελούς Ομάδας Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων,  του Νοσοκομείου 

Παίδων Πεντέλης  στους Δήμους Απεραντίων και Ασπροποτάμου (Γρανίτσα – Βελαόρα 
και Ραπτόπουλο) στις 1 και 2-11-2010, όπου πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές 
εξετάσεις σε 252 μαθητές. 

β.- Διδασκαλία μαθημάτων  Πρώτων Βοηθειών από έμπειρες εκπαιδεύτριες του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων των Δήμων 
Απεραντίων και Ασπροποτάμου στις 29 και 30-11-2010. 

γ.- Εξόρμηση 12μελούς Ομάδας Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου Παί-
δων Πεντέλης στις 9, 10 και 11-12-2010 στο Δήμο Ασπροποτάμου, όπου εξετάστηκαν οι 
εκεί μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

δ.- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα: «ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟ-
ΗΘΕΙΩΝ» σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. Το φυλλάδιο αυτό μοιράστηκε σε μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς  των Δήμων Απεραντίων και Ασπροποτάμου.

(Οι α, β και γ δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματός μας 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).  

Γ΄.-  Εκδηλώσεις προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων 
– Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Νεομάρτυρα Μιχαήλ του 

εκ Γρανίτσης, στις 19-10-2008, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα, όπου και 
μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου, σε συνεργασία με την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο χρυσός παραολυμπιονίκης  κ. Χρήστος-Αλέξανδρος 
Ταμπαξής.

– Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Οσιομάρτυρα Αγίου Γερα-
σίμου του Νέου, του Μεγαλοχωρίτου,  στον Ιδρυματικό Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της 
Στέγης Γερόντων Κυψέλης στις 11-10-2009, σε συνεργασία με την Αδελφότητα Μεγαλο-
χωριτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο ελλογιμότατος πρωτοπρεσβύτερος π. 
Κωνσταντίνος Βαστάκης.
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– Θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού, στις 17-10-2010 και σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».

Δ.- «2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου» - 70 χρόνια από το θάνατό του (1940-
2010)

α.- Ανακαίνιση και ευπρεπισμός του εγκαταλειμένου τάφου του Ζαχαρία Παπαντω-
νίου  στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, όπου προστέθηκαν η προτομή του, σε φυσικό μέγεθος, 
(αντίγραφο της υπάρχουσας στην Εθνική Πινακοθήκη του μεγάλου γλύπτη Δημητριάδη) και 
μαρμάρινο «ανοικτό βιβλίο» στο οποίο αναγράφονται στίχοι  από το ποίημά του «Η προ-
σευχή του ταπεινού».

β.- Αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του στις 29-05-2010 χοροστα-
τούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Ακολούθησε σε 
παρακείμενη αίθουσα του Α΄ Κοιμητηρίου δεξίωση με  ολιγόλεπτες  εισηγήσεις για τη ζωή 
και το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

γ.- Εκδήλωση των μαθητών του 2ου Λυκείου Λαμίας, στις 27-11-2010 με θέμα: «Ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου των παιδικών μας χρόνων». Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Πα-
νευρυτανική Ένωση. 

δ.- Εκδήλωση στο Αγρίνιο με θέμα: «2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», σε συνεργα-
σία με το εκεί Πειραματικό Μουσικό Σχολείο «Ρωμανός ο Μελωδός», στις 06-02-2011, 
κατά την οποία ακούστηκαν και μελοποιημένα ποιήματά του, τα οποία αποδόθηκαν θαυμά-
σια από τη χορωδία «Αλθαία». 

ε.-«Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου» στην Ακαδημία Αθηνών  (12-12-2010, βλ. πα-
ραπάνω, ημερίδες – συνέδρια).

στ.- Εκκρεμεί η κατασκευή και τοποθέτηση της προτομής του Ζαχαρία Παπαντωνίου 
στη γενέτειρά του, στο Καρπενήσι. Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, εν αναμονή σχετικής από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. 

Ε΄.- Εκθέσεις
– Έκθεση με θέμα: «Ελληνικές Αρχαιότητες πριν και μετά. Αναπαραστάσεις Αρχαίων 

Ελληνικών Μνημείων» στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, από 9-17/5/2009, και με 
την συνεργασία  του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης 1984. 

– Έκθεση Φωτογραφιών με θέμα: «Μνημεία της Ευρυτανίας» στις 23,24 και 25-08-
2010 στη Δομνίστα Ευρυτανίας (παράλληλα με το εκεί πραγματοποιηθέν Συνέδριο για την 
Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής)

– Έκθεση «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας στην Ακαδη-
μία Αθηνών» στο χώρο του κεντρικού κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών (Ανατ. αίθουσα στις 
9,10,11 & 12-12-2010). Η έκθεση αυτή οργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας της  Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και κύριος αρωγός της ήταν η Πανευρυτανική Ένωση.
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ΣΤ.- Άλλες εκδηλώσεις
– Παρουσίαση του λευκώματος  «Θανάσης Μπακογιώργος, 50 χρόνια ζωγραφική» 

στο Βιβλιοπωλείο «Ιανός» στις 15-11-2009, σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο «Ια-
νός» και την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων. 

– Παρουσίαση του 2τομου έργου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (Πρα-
κτικά Συνεδρίου) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των 
Ελλήνων, στις 03-03-2010. (Χορηγός κ. Στέφανος Κωστούλας). 

– Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπουμπουρή «Ο Κώστας Μπαλάφας και η 
Ελλάδα του» (Αθήνα 2010), στις 29-09-2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγά-
ρου  της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων (Χορηγός κ. Στέφανος Κωστούλας).

– Παρουσίαση των πρακτικών των Συνεδρίων των Αγράφων, της Γρανίτσας και της 
Δομνίστας, στην αίθουσα του Παπαστράτειου Μεγάρου της ιστορικής Γυμναστικής Εταιρεί-
ας  Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) το Σάββατο στις 05-02-2011. 

Ζ.- Έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
– Εκδόθηκαν κανονικά δώδεκα (12)  τεύχη  του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙ-

ΚΑ», ήτοι από 25-36 (σελίδες 832). 

Η.- Έκδοση βιβλίων
Κατά  την τριετία 2008-2011 εκδόθηκαν  συνολικά δεκαεπτά (17) τόμοι βιβλίων, 

ήτοι:
1.-«Η Βούλπη στη διαδρομή της Ιστορίας», Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2008, 

σελ.208.
2.-«Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία και Σύγχρονη Ανάπτυξη», Πρακτικά Ημερίδας, 

Αθήνα 2009, σελ. 224.
3.- Γιάννη Σταθόπουλου, «Ο Στραβομανώλης – Οι Τρεις Συμβουλές», (Θεατρικά), 

Αθήνα 2009, σελ. 144.
4.- Μιχάλη Σταφυλά, «Γεώργιος Καφαντάρης, Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρα-

τίας», Β΄ Έκδοση, Αθήνα 2009, σελ. 526.
5.- Κωνσταντίνου Ηλία Μήτσιου, «Εκ βαθέων,,, σκέψεις και προτάσεις για την 

Ευρυτανία», σελ. 132.
6.- «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας», Τόμοι Α΄, Β΄, Πρακτικά Συνεδρίου,  Αθή-

να 2009, σελ. 1.048.
7.- Μιχάλης Σταφυλάς, «Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο», 

Αθήνα 2010, σελ. 248.
8.- «Πνευματικές Προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια», Πρακτικά Ημερί-

δας, Αθήνα 2010, σελ. 152.
9.- Γεώργιος Ιωάν. Αρμάγος, «Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950)», Αθήνα 2010, 

σελ. 136.
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10.-Πατάπιος Μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος, ο εκ 
Φουρνά των Αγράφων. Ο βίος και το ζωγραφικό του έργο», Αθήνα 2010, σελ. 176.

11.- «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας», Πρακτικά 
Ημερίδας, Αθήνα 2010, σελ. 312.

12.- «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας», Πρα-
κτικά Συνεδρίου, Τόμοι Α΄, Β΄, Αθήνα 2010, σελ. 1.016.

13.- Κλεομένης  Κουτσούκης, «Μνήμη Τάκη Τουλούπα, Πολιτικό Μνημόσυνο Δημη-
τρίου Ανδρέα Τουλούπα», Αθήνα 2011, σελ. 280. 

14.- Γεώργιος Κων/νου Γιαννίτσαρης, «Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ευρυ-
τανίας»,  σελ. 448.

15.- Μιχάλης Σταφυλάς, «Δικαίωμα στο όνειρο, Ποιήματα μιας άλλης εποχής», Αθή-
να 2011, σελ. 64. 

Πιστεύουμε πως η έκδοση των δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού μας και των πα-
ραπάνω δεκαπέντε (15)  βιβλίων ( 17 τόμοι) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  
αποτελεί πραγματικό άθλο  και, φυσικά, πανελλήνιο ρεκόρ!  Και γενικεύοντας το ρηθέν υπό 
του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, κατά την 
παρουσίαση του 2τομου έργου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (3-3-2010), θεω-
ρούμε όντως πως το επίτευγμα αυτό αποτελεί  «… ένα απαύγασμα ενός κόπου, μιας πορείας, 
μιας συλλογικής εργασίας, μιας εργασίας, που μέσα από αυτή βλέπουμε την Ευρυτανία, τα Άγραφα 
να παρελαύνουν στη φαντασία μας και να μας κάνουν  συμμέτοχους στον πολιτισμό της περιοχής 
αυτής….».

Μόλις εκδόθηκαν



8

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ

Εκατοντάδες Ευρυτάνες της περιοχής Αγρινίου ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της 
Πανευρυτανικής Ένωσης, του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και άλλων 
Ευρυτανικών Συλλόγων και έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση της παρουσίασης των πρα-
κτικών των Συνεδρίων των Αγράφων, της Γρανίτσας και της Δομνίστας, που πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα του Παπαστράτειου Μεγάρου της ιστορικής Γυμναστικής Εταιρείας 
Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) το Σάββατο, 5-2-2011. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση – χαιρετισμό του Προέδρου της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος, αφού στην αρχή ευχαρίστησε εκ μέρους 
όλων των συνδιοργανωτών τους παρισταμένους, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του 
Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά και στη συνέχεια τόνισε το έργο που επι-
τέλεσε κατά την τελευταία περίοδο η Πανευρυτανική Ένωση, κυρίως ως προς την ανάδειξη 
της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της γενέθλιας γης μας, έργο το οποίο αποτυπώνεται 
στους εκδοθέντες κατά την τελευταία τριετία τόμους και στις χιλιάδες των σελίδων τους….

Στη συνέχεια απηύθυνε εμπνευ-
σμένο χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Αι-
τωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε 
στις σχέσεις Αιτωλών και Ευρυτάνων 
μέσω της κοινής ζωής κατά το παρελ-
θόν και ιδίως των προσκυνημάτων 
της Ευρυτανίας (Προυσός, Τατάρνα, 
Τροβάτο, Άγραφα, κ.ά.) των κοινών 
αγίων τους (Κοσμά του Αιτωλού, 
Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού κ.ά.) και 
εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για το 
επιτελούμενο έργο της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης. Ακολούθησαν χαιρετι-

σμοί του Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας κ. Λάμπρου Τσιτσάνη εκ μέρους 
του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Καραμπά, του τ. Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη, 
του Αντιδημάρχου Αγρινίου κ. Στάθη Τσούκαλου ως εκπροσώπου του Δημάρχου Αγρι-
νίου κ. Μοσχολιού, της Δημοτικής Συμβούλου Αγράφων κ. Κλεάνθης Φουρλίγκα, ως 
εκπροσώπου του Δημάρχου Αγράφων κ. Δημ. Τάτση, και των εκπροσώπων των συνδιορ-
γανωτών συλλόγων, ήτοι του Προέδρου του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας 
κ. Στράτου Νταλλή, του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» και των Συλλόγων Μεγάλων 
Βραγγιανών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. Κων/νου Τσιώλη, Δομνίστας κ. Γιάννη Παπα-
δόπουλου και Στάβλων κ. Ν. Κολτσίδα. 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας  
κ.κ. Κοσμάς χαιρετίζει την εκδήλωση 



9

Ύστερα από τους παραπάνω σύντομους χαιρετισμούς, η καθηγήτρια και Δρ. Φιλολογίας 
κ. Μεταξούλα Μανικάρου εισηγήθηκε το θέμα «Πανευρυτανική Ένωση: Μια διαδρομή προ-
σφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως το 2010», προβάλλοντας ταυτόχρονα και εικόνες 
από τις διάφορες δραστηριότητες και αναλύοντας τις τρεις περιόδους της μέχρι τώρα πα-
ρουσίας της, ήτοι την α΄ περίοδο της προεδρίας Ανδρέα Πουρνάρα, τη β΄ της προεδρίας 
Π. Κωστοπαναγιώτη και τη γ΄ περίοδο της προεδρίας Κ. Παπαδόπουλου. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε στην έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και στις πλούσιες 
εκδόσεις των τελευταίων χρόνων. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Ομότιμος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
τ. Γραμματέας του ιδίου Πανεπιστημίου κ. 
Παναγιώτης Κοντός, ο οποίος, με την ευ-
φράδεια λόγου που τον διακρίνει, παρουσί-
ασε, το δίτομο έργο «Τα Άγραφα στη Διαδρο-
μή της Ιστορίας» (Πρακτικά Συνεδρίου). Οι 
ακροατές παρακολουθούσαν τα λεγόμενά 
του με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό δηλώνει 
και το ενδιαφέρον τους. Τα λόγια του έχουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα καθότι πέραν των άλλων 
ιδιοτήτων του ως Πρόεδρος της Αιτωλικής 
Εταιρείας έχει να μας παρουσιάσει συνέ-
δρια, εκδόσεις και πολλές άλλες δράσεις 

σχετικές με την τοπική ιστορία και την πνευματική ζωή του τόπου του. Ο μεστός και εμπερι-
στατωμένος λόγος του ενθουσίασε το ακροατήριο, to οποίο και τον καταχειροκρότησε. 

Ακολούθησε η παρουσίαση του τόμου: «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής 
Ευρυτανίας» από τον κ. Χαρίλαο Γρανίτσα, Δ/ντή του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τρά-
πεζας Ελλάδος στη Ναύπακτο. Η εισήγησή του, περιεκτική, μας μετέφερε στην πανέμορφη 

Γρανίτσα και μας θύμισε την πλούσια ιστο-
ρία της και τους πνευματικούς ανθρώπους 
της. 

Η τελευταία εισήγηση του Ομότιμου Κα-
θηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Αθανασίου 
Παλιούρα, (ο οποίος κατάγεται από την 
Ευρυτανία, καθότι ο πατέρας του γεννήθηκε 
στη Ροσκά του Δήμου Δομνίστας) ήταν εντυ-
πωσιακή. Ο κ. Καθηγητής, μέσα σε ελάχιστα 
λεπτά (7΄-8΄) κατόρθωσε το ακατόρθωτο. 
Μας τα είπε όλα! Τόνισε χαρακτηριστικά ότι: 

Ο κ. Παναγιώτης Κοντός στο βήμα

Ο κ. Αθανάσιος Παλιούρας στο βήμα 
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«…. το υλικό που κατατέθηκε είναι τεράστιο, απρόσμενο, αποκαλυπτικό και συχνά βιωματικό…. 
1014 σελίδες για να χωρέσουν τα κείμενα για ένα μικρό ορεινό δήμο φανερώνουν τον πλούτο της 
ιστορίας του, τη σπουδαιότητα της παράδοσής του, τις ομορφιές του περιβάλλοντός του, την αξία 
των προσωπικοτήτων που γέννησε, τις αρετές του λαϊκού πολιτισμού του, την ανάπτυξη της οικο-
νομίας του, την αποκάλυψη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του, τη δυνατή μαρτυρία της ζωντανής 
παρουσίας του στο πέρασμα του χρόνου….». Και ακόμη: «… Για όποιον ξέρει από εκδόσεις η 
εκτύπωση δίτομου έργου πρακτικών συνεδρίου χιλίων και πλέον σελίδων σε πέντε μήνες ισοδυναμεί 
με άθλο. Πρόκειται για απίστευτο ρεκόρ… Μπράβο, χίλιες φορές εύγε!...» 

Η εκδήλωση τελείωσε με μια ευχάριστη έκπληξη, που ήταν εκτός προγράμματος: Ο πο-
λυμελής Χορευτικός Όμιλος «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», 
υπό τον Χοροδιδάσκαλο κ. Απόστολο Τασιούλη, παρουσίασε παραδοσιακά τραγούδια 
και χορούς του τόπου μας και κέρδισε τις εντυπώσεις όλων μας!

Την εκδήλωση, εκτός του πλήθους των συμπατριωτών μας στην περιοχή Αγρινίου και 
των προαναφερθέντων, που χαιρέτησαν, τίμησαν με την παρουσία τους και οι οι: Δημή-
τρης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος Καρπενησίου ως εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, ο οποίος έστειλε και σχετικό μήνυμα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου 
Καρπενησίου κ.κ. Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος και Χρήστος Σκαρμούτσος, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος του Δήμου Αγρινίου κ. Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευ-
ρυτανίας, τ. Αντινομάρχης και πολιτευτής Ευρυτανίας κ. Χρήστος Αρβανίτης, ο Εκπρόσω-
πος της Προέδρου του Κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ. Ντόρας Μπακογιάννη 
Καθηγητής κ. Γ. Σιορίκης, ο ιατρός, τ. Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και τ. Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Νικόλαος Ρούσσης, οι εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Άμπλιανης «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας και του «ΣΤΕΓΚΟΥ» 
κ. Κατερίνα Τζινιέρη, Μυρίκης κ. Λάμπρος Καρράς (και Αντιπρόεδρος του Πανευρυ-
τανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας), Μοναστηρακίου Αγράφων κ. Παναγιώτης Μπα-
κογιάννης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Θεόδωρος Πολίτης, ο Σύμβουλος 
Φιλολόγων και Δρ. του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Νερατζής, η δημοσιογράφος 
κ. Λίτσα Χατζηφώτη κ.ά. Σημειώνεται ότι τα έξοδα των μελών του Δ.Σ. που παρέστησαν 
(Κ. Παπαδόπουλος, Ηλ. Λιάσκος, Αθαν. Σταμάτης, Β. Σιορόκος, Αγαθ. Μπακο-
γιάννης) καλύφθηκαν εξ' ιδίων. 

Μηνύματα απέστειλαν ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο οποίος απουσί-
αζε λόγω συμμετοχής του σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη, ο Δή-
μαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης (εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Δημήτρη Σταμάτη, όπως προαναφέρθηκε), ο πανεπιστημιακός καθηγητής στις Η.Π.Α. 
κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης κ.ά. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τα συγχαρητήρια των ακροατών προς όλους τους συντελεστές 
της λαμπρής αυτής εκδήλωσης. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση μνήμης στα 70 χρόνια από το θάνατο του 
μεγάλου Ευρυτάνα λογίου Ζαχαρία Παπαντωνίου, που οργανώθηκε από το Πειραματικό 
Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και την Πανευρυτανική Ένωση στην υπέροχη αίθουσα συναυλι-
ών του υπερσύγχρονου διδακτηρίου του παραπάνω Σχολείου. 

Η εκδήλωση άρχισε με προσφώνηση της Διευθύντριας του Σχολείου κ. Μαρίας Μα-
μασούλα και με χαιρετισμό του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπα-
δόπουλου. Στη συνέχεια, και στο Α΄ Μέρος της εκδήλωσης, η Φιλόλογος κ. Μεταξούλα 
Μανικάρου ανέπτυξε το θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-194)): Ο άνθρωπος, ο λογοτέ-
χνης, ο δημόσιος λειτουργός. Μια διαδρομή από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας στην Ακαδημία 
Αθηνών», με ταυτόχρονη προβολή εικόνων και απαγγελία ποιημάτων από τη θεατρολόγο κ. 
Βάια Σπυρέλη. Η άρτια και εμπεριστατωμένη εισήγηση της κ. Μανικάρου και η θαυμάσια 
απαγγελία της κ. Σπυρέλη εντυπωσίασαν τους ακροατές, οι οποίοι σίγουρα, με τα όσα 
ακούστηκαν, γνώρισαν πληρέστερα τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και το έργο του.

Κατά το Β΄ Μέρος της εκδήλωσης αποδόθηκαν με θαυμάσιο τρόπο πασίγνωστα μελο-
ποιημένα ποιήματα του Ζαχαρία Παπαντωνίου από την καταπληκτική πολυμελή χορωδία 
«Αλθαία» του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Αγρινίου υπό τη διεύθυνση της καθηγή-
τριας κ. Άννας Πανοπούλου, ενώ συμμετείχε και η καθηγήτρια κ. Βάσω Τσαρούχη. Στο 
πιάνο συνόδευε η κ. Αμαλία Σαγώνα. Το άκουσμα των μελοποιημένων αυτών τραγου-
διών μας έφερε νοσταλγικά αρκετά πίσω και μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Γιατί, ποιος από 
τους παλιότερους δεν άκουσε και δεν αγάπησε και δεν σιγοτραγούδησε τον Πεύκο, τον 
Γάιδαρο, τον Τζίτζικα, το Ευλογημένο Καράβι, τα Ευζωνάκια και τόσα άλλα που μας πρόσφεραν 
τόσο μελωδικά τα παιδιά της πολυβραβευμένης - και με διεθνή βραβεία - αυτής Χορωδίας; 
Η μουσική αυτή πανδαισία έκλεισε με τα «λυπημένα δειλινά» (στίχοι Ζ. Παπαντωνίου και 
μουσική Γιάννη Σπανού), που καταπληκτικά απέδωσε η κ. Άννα Πανοπούλου. Εκτός 
προγράμματος ο Ευρυτάνας Λόγιος και Εκδότης κ. Στέφανος Βασιλόπουλος απάγγειλε 
με θαυμάσιο τρόπο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου σχετικό με την τρίτη ηλικία…

Η υπέροχη αυτή εκδήλωση από Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου αποκάλυψε 
ακόμα πιο ανάγλυφα και πιο πολύ την προσφορά του Μεγάλου Ευρυτάνα Λογίου και έν-
θερμου φίλου της Μελωδίας Ζαχαρία Παπαντωνίου. Και μας πρόσφερε μοναδικές στιγ-
μές, γεμάτες από ποίηση και μουσική 

Τέλος, η εκδήλωση «έκλεισε» με ευχαριστίες, συγχαρητήρια και επαίνους προς τη Δ/
ντρια του Σχολείου κ. Μαρία Μαμασούλα, τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση εκπαι-
δευτικούς και, κυρίως, προς τα μέλη - μαθήτριες και μαθητές – της Χορωδίας «Αλθαία», 
από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο, ενώ επιδόθηκε 
από τον ίδιο και τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ηλία Λιάσκο, Αθανάσιο Σταμάτη, 
Βασίλειο Σιορόκο και Αγαθοκλή Μπακογιάννη τιμητικό δίπλωμα με σχετική πλακέτα. 
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Η Δ/νση του Σχολείου αντιπρόσφερε στους συνδιοργανωτές ωραιότατο και καλαίσθητο 
«Ημερολόγιο 2011», αφιερωμένο στη Μάνα, καθώς και άλλα αναμνηστικά δώρα. 

Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές 
κ. κ. Αθανάσιος Παλιούρας και Κώστας Κονταξής, ο τ. Νομάρχης και τ. βουλευτής Ευ-
ρυτανίας κ. Δημοσθένης Τσαμάκης, ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και Δημοτικός Σύμβουλος 
Καρπενησίου κ. Γιάννης Σταμάτης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Πανευρυτανικού 
Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας και πολλοί άλλοι Ευρυτάνες, που κατοικούν στην φιλόξενη γη της 
περιοχής του Αγρινίου. Aκολουθεί η εισήγηση της κ. Μανικάρου.

      
«Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940).  

Ο άνθρωπος, ο λογοτέχνης, ο δημόσιος λειτουργός.  
Μια διαδρομή από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας στην Ακαδημία Αθηνών»

Μεταξούλα Μανικάρου, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Η παρούσα ανακοίνωση αρθρώνεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά 
σε βιογραφικά - οικογενειακά στοιχεία και παρουσιάζεται η ανθρώπινη πλευρά του Ζαχα-
ρία Παπαντωνίου. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται ο Παπαντωνίου ως δημόσιος λει-
τουργός και στο τρίτο καταγράφεται η λογοτεχνική του πορεία. Τα τρία αυτά μέρη δίνονται 
σπονδυλωτά, ως συναρθρωμένα, δηλαδή, τμήματα. Σημειώνουμε εδώ ότι η «Πανευρυτα-
νική Ένωση» ανακήρυξε το «2010, ως έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», στα 70 χρόνια από 
το θάνατό του. 

*     *     *
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου γεννιέται στο Καρπενήσι, στις 2 Φεβρουαρίου του 1877, 

στο σπίτι των Γιώργου και Βασίλη Φαρμακίδη. Γράφεται, όμως, στα δημοτολόγια της 
Γρανίτσας του δήμου Απεραντίων, λόγω καταγωγής του πατέρα του. Ο Ζαχαρίας Παπα-
ντωνίου είναι γιος του δασκάλου Λάμπρου Παπαντωνίου, που καταγόταν από την Γρανί-
τσα Απεραντίων και της Ελένης, η οποία ήταν κόρη του συμβολαιογράφου Ζαχαρία Ηλιό-

Η εισήγηση αυτή, η οποία συνοδευόταν με διαφάνειες στον Ηλεκτρονική Υπολογιστή (power 
point), παρουσιάστηκε από την καθηγήτρια Μεταξούλα Μανικάρου στην αίθουσα εκδηλώσεων  
του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Αγρινίου,  την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 
11.00 π.μ., στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης στα 70 χρόνια από το θάνατο του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου και με την ευκαιρία του ορισμού «2010, έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», από την 
«Πανευρυτανική Ένωση».

Η εκδήλωση αυτή περιλάμβανε, επίσης, απαγγελία ποιημάτων από τη θεατρολόγο Βάια 
Σπυρέλη και απόδοση μελοποιημένων ποιημάτων από τη χορωδία «Αλθαία» του Πειραματικού 
Μουσικού Σχολείου. Τη χορωδία διηύθυνε  η καθηγήτρια Άννα Πανοπούλου. 
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καυτου, και καταγόταν από το Καρπενήσι. Το 
ζεύγος Λάμπρος και Ελένη Παπαντωνίου 
αποκτούν τέσσερα παιδιά. Ο μεγαλύτερος, 
ο Χαρίλαος (1867-1932), στον οποίο δί-
νουν το όνομα του παππού του από την πλευ-
ρά του πατέρα του, ο δεύτερος, ο Ζαχαρίας 
(1877-1940), ο οποίος παίρνει το όνομα 
του παππού του από την πλευρά της μητέρας 
του, ακολουθεί ο Αθανάσιος (1880-1919) 
και τελευταία η Σοφία (1887-1963). 

Στο Καρπενήσι, όπου γεννιέται, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, τελειώνει τις τρεις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου, συνεχίζει στην Άμφισσα και περατώνει τις Γυμνασιακές του 
σπουδές στην Αθήνα, λόγω των μεταθέσεων του δασκάλου πατέρα του. Το Καρπενήσι, όπου 
έμεινε έως τα δέκα του χρόνια, το αγαπά όσο λίγοι συμπατριώτες του. («Ρούμελη», ποίημα). 

Την Αθήνα, όπου μορφώνεται και ωριμάζει πνευματικά, τη λατρεύει. Στην Αθήνα γράφε-
ται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, κατόπιν επιθυμίας των γονέων του. Αλλά στο 
πρώτο μάθημα της ανατομίας ο υπερευαίσθητος λογοτέχνης λιποθυμά και εγκαταλείπει την 
Ιατρική. Ο Παπαντωνίου αγαπά τη ζωγραφική και θέλει να την σπουδάσει. Η θητεία του, 
όμως, ως ζωγράφου είναι περιορισμένη. Μας άφησε πρόχειρα σκίτσα, μερικές προσω-
πογραφίες σχεδιασμένες με το μολύβι και κάποιες γελοιογραφίες που δείχνουν το πηγαίο 
χιούμορ του. Το 1911 έλαβε μέρος σε μία μόνο έκθεση στο Ζάππειο με γελοιογραφίες και 
άλλα σχέδια. Τελικά, αντί για εργάτης της εικαστικής τέχνης, έγινε κριτής της. 

*     *     *
Ο Παπαντωνίου ενδιαφέρεται για τα κοινά και την πολιτική και εκφράζει τη δυσφο-

ρία του για τα πολιτικά πράγματα του τόπου σε πολλά κείμενά του. Επιστρέφοντας στην 
Αθήνα, από τα ταξίδια του στην Ευρώπη, στα 1912, αφήνει την επαγγελματική δημοσιο-
γραφία για να υπηρετήσει τη Διοίκηση. Ο Παπαντωνίου συνδέεται με τον Ελευθέριο Βε-
νιζέλο, μέσω του Στέφανου Γρανίτσα, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας στην κυβέρνηση του 
Βενιζέλου. Η Ευρυτανία αποτελούσε τότε επαρχία της Αιτωλοακαρνανίας. Από το 1912 
έως το 1917 διορίζεται, από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, Νομάρχης στη 
Ζάκυνθο, στην Μεσσηνία (Καλαμάτα), στις Κυκλάδες (Σύρα) και στη Λακωνία (Σπάρτη). 
Ως Νομάρχης Κυκλάδων ζητά από τους εργάτες να συγκροτήσουν συνεταιρισμούς «για 
να δουν προκοπή». Ως Νομάρχης Μεσσηνίας δείχνει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα πνευ-
ματικά και πολιτιστικά ζητήματα του τόπου, καθώς και την αισθητική εμφάνιση της πόλης.  
Ως Νομάρχης Λακωνίας, επειδή αρνείται να υπογράψει τον έντυπο αφορισμό και απαγο-
ρεύει το ανάθεμα των ιερωμένων κατά του Βενιζέλου, παραπέμπεται σε δίκη για παράβα-
ση καθήκοντος και τίθεται «εκτός υπηρεσίας». Αργότερα, αυτοσαρκαζόμενος γι’ αυτή του 
την περιπέτεια γράφει: «Ετιμήθηκα με τον Αργυρούν Σταυρόν Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος 
του Σωτήρος και με την καταδίωξη του Εφετείου Ναυπλίου». 
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Το 1918, μετά το πέρας της νομαρχιακής του θητείας, διορίζεται Διευθυντής της 
Εθνικής Πινακοθήκης, θέση την οποία διατηρεί μέχρι τον θάνατό του, το 1940. Δίνει 
με πάθος τον «αγώνα της αισθητικής», ταξινομεί τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και 
αγοράζει το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η Συναυλία των Αγγέλων». Με ύφος 
μαχητικό και κάποτε εριστικό, αντίθετα με την ιδιοσυγκρασία του, κατακρίνει τεκμηριωμένα 
κάθε «οικοδομική κακουργία» και προτείνει τη σύσταση ενός «Συμβουλίου Δημόσιας Κα-
λαισθησίας». «Ιδού τι επιβάλλεται να γίνει εδώ, όπως γίνεται παντού σχεδόν. Αλλά και πουθενά 
να μην εγίνετο, εδώ έπρεπε να γίνει». Πέρασε από τότε πολύς καιρός. Η Αθήνα στενάζει υπό 
το βάρος της «αρχιτεκτονικής κακοτεχνίας» και ο οραματισμός του Παπαντωνίου για το 
«Συμβούλιο Δημοσίας Καλαισθησίας» χάθηκε στο χρονοντούλαπο της γραφειοκρατίας. Τον 
θυμήθηκε, όμως, ο Τάκης Μπαρλάς με τούτα τα λόγια αγάπης: «Ο Παπαντωνίου έσωζε ό,τι 
μπορούσε να σώσει. Κι ό,τι δεν μπορούσε να σώσει, το πενθούσε κατάβαθα και κατάκαρδα». Ο 
Παπαντωνίου, από τη θέση του ως Διευθυντού της Εθνικής Πινακοθήκης, έχει εχθρούς 
και κάνει εχθρούς. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του: «Μα, φίλε μου, πώς είναι δυνατόν να 
ανακηρύξω επίσημα και με την υπογραφή μου όλους τους ζωγράφους και οπαδούς των εικαστικών 
τεχνών, μεγάλους άνδρες και δημιουργούς. Προτιμώ, οπωσδήποτε, να τους έχω εχθρούς μου». 

Το 1923 του απονέμεται το Αριστείον των Γραμμάτων και Τεχνών. Την ίδια χρονιά 
διορίζεται καθηγητής της Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου. Και ταξιδεύει στην Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη και 
το Άγιο Όρος, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως διευθυντού της Εθνικής Πινακοθήκης. 

Το 1938 η Ακαδημία Αθηνών «δεξιώνεται» έναν σημαντικό «Αθάνατο» στην έδρα 
της Λογοτεχνίας, τον Ευρυτάνα Ζαχαρία Παπαντωνίου. Τον προσφωνεί ο Πρόεδρος 
της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνης Κεραμόπουλος και τον «χαιρετίζει» ο Γρηγόρης Ξενό-
πουλος, διευθυντής του περιοδικού «Εστία». Ο Ξενόπουλος αναθυμάται τη δημοσίευση 
του πρωτόλειου εφηβικού διηγήματος του Παπαντωνίου, με τον τίτλο «Ο Ψωμάς» στο 
περιοδικό το έτος 1895. Ο εισιτήριος λόγος του Ζ. Παπαντωνίου στην Ακαδημία με θέμα 
«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» αποτελεί ιστορικό γεγονός. Ο Παπαντωνίου αναστατώνει 
το «ιερόν τέμενος» μιλώντας στη δημοτική και οι Ακαδημαϊκοί παγώνουν... Ένας «ιερό-
συλος στο βήμα της Ακαδημίας, ένας δημοτικιστής». Η θητεία του, όμως, στην Ακαδημία 
Αθηνών διαρκεί λίγο, μόλις ενάμιση χρόνο, λόγω του πρόωρου χαμού του. Σβήνει την 1η 
Φεβρουαρίου (τον ίδιο μήνα που γεννήθηκε) του 1940 μέσα στο τραμ, ενώ πηγαίνει στην 
Ακαδημία Αθηνών, σε ηλικία 63 ετών. 

*     *     *

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου δοκιμάζεται και ευδοκιμεί σε όλα τα είδη του λόγου: χρο-
νογράφος, αρθρογράφος, κριτικός θεάτρου, αισθητικός της τέχνης, συγγραφέας παιδικής 
λογοτεχνίας, ποιητής, τεχνοκρίτης, διηγηματογράφος, συγγραφέας διδακτικών βιβλίων, 
παιδικών τραγουδιών, ταξιδιωτικών εντυπώσεων, ιστορικών μονογραφιών. Τα χειρόγρα-
φά του τα πολυδιορθωμένα μαρτυρούν τις αδιάκοπες και επίμονες προσπάθειές του για την 
τέλεια έκφραση. Τίποτα δεν μένει αβασάνιστο στην ακοίμητη ανησυχία της ποιότητας. 
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Ο Παπαντωνίου γέννημα και θρέμμα της επαρχίας αρχικά αντλεί από τις πατρογονικές 

του ρίζες. Στη συνέχεια καταγράφει εμπειρίες, όπως τις έχει βιώσει στον αστικό χώρο της 

Αθήνας ή σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επαρχίας, κατά τη νομαρχιακή του θητεία. Στο 

έργο του θέση έχουν και τα βιώματά του από τα ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις 

και μάλιστα στο Παρίσι. 

Α. Ο Παπαντωνίου ως διηγηματογράφος:
Αναφερθήκαμε ήδη στην πρώτη εμφάνιση του Παπαντωνίου ως διηγηματογράφου, με το 

διήγημά του «Ο Ψωμάς». Η πρώτη συλλογή διηγημάτων του με τον τίτλο «Διηγήματα» είναι 

αφιερωμένη στον πατέρα του. Ακολουθεί η δεύτερη, ο «Βυζαντινός όρθρος» και η τρίτη με 

τον τίτλο «Η Θυσία». Συγκεντρωτική αναδημοσίευση των τριών συλλογών κυκλοφορούν 

στον τόμο «Διηγήματα». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε πολυεθνική Ανθολογία 

διηγημάτων που κυκλοφόρησε στα χρόνια της Κατοχής στην Ολλανδία η πνευματική Ελλά-

δα εκπροσωπείται με διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

Β. Ο Παπαντωνίου ως χρονογράφος:
Η συστηματική ενασχόληση του Παπαντωνίου με το χρονογράφημα αρχίζει το 1896 

έως το 1912, όταν αναλαμβάνει το δημόσιο αξίωμα του Νομάρχη. Υπογράφει τα χρονο-

γραφήματά του με διάφορα λογοτεχνικά ψευδώνυμα. Ο λογοτέχνης Παπαντωνίου στενάζει 

κάτω από την πίεση του δημοσιογράφου Παπαντωνίου: «Η Δημοσιογραφία πρέπει να φάει 

λόγιο για να βγει». Όταν μπαίνει στον διοικητικό κλάδο, ως Νομάρχης, το 1912, δηλώνει: 

«Η δημοσιογραφία θα με χάσει όχι και η λογοτεχνία». Τα θέματα που τον απασχολούν στα 

χρονογραφήματά του είναι κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά προβλήματα, ζητήματα της πνευ-

ματικής ζωής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια πρώτη έκδοση, από τα χρονογραφήματα, 

40 στον αριθμό, που στέλνει από το Παρίσι, κυκλοφορούν μετά το θάνατό του, με τον 
τίτλο «Παρισινά Γράμματα» (1956). Το Παρίσι, μία από τις τρεις πόλεις-σταθμοί μετά 

το Καρπενήσι και την Αθήνα-, επηρεάζει τον Παπαντωνίου, αλλά δεν τον απορροφά. Μέ-

νει έως το τέλος της ζωής του ένας καλλιεργημένος Καρπενησιώτης. Άλλα 90 παρισινά 

γράμματα κυκλοφορούν πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2010, με τίτλο «Αλήθεια είναι 
εκείνο που δεν πρέπει να λέγεται». Η εισαγωγή είναι του Νίκου Ζωρογιαννίδη, μικρα-

νεψιού του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Ο Ζωρογιαννίδης καταφέρνει μέσα σε 60 σελίδες 

να παρουσιάσει βιογραφικά, λογοτεχνικά, χαρακτηρολογικά τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

«Ως δημοσιογράφος ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν ο τύπος με το πάθος της εργασίας. […] Η 

πνευματική συμβολή του Παπαντωνίου στη λογοτεχνική ανύψωση της ελληνικής δημοσιογραφίας 

είναι ιστορική και σταθμός ολόφωτος. […] εγνώριζε τα απρόοπτα της τυπογραφικής κάσας και 

λινοτυπικής μηχανής και γι’ αυτό έβλεπε μόνος του τις διορθώσεις. Ήταν λίγο-πολύ ο φόβος των 

τυπογράφων. […] Έτσι σπανίως άρθρα φιλολογικά ή καλλιτεχνικά του Παπαντωνίου είχαν τυπο-

γραφικά λάθη. Και αν κάποτε του ξέφευγε κάτι, αυτό του προκαλούσε αληθινή αναστάτωσι και 

πολυήμερους εκνευρισμούς», σημειώνει ο Μιχάλης Ροδάς.
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Γ. Ο Παπαντωνίου ως συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων:
Ο Παπαντωνίου, κινημένος από μια ακόρεστη έφεση αποδημίας, ταξιδεύει σε χώρες 

της Ευρώπης και στον ελλαδικό χώρο και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Μα όσο η ακό-
ρεστη ματιά του ερευνά τα πλάτη, ένας μυστικός μονόλογος πληθαίνει ολοένα μέσα του 
τα ερωτηματικά. («Το ξεκίνημα», ποίημα). Όσο ο ίδιος ζούσε, εκδίδει μόνο τα εξής δύο 
βιβλία: «Άγιον Όρος» (1934) και «Όθων και η Ρωμαντική Δυναστεία Λουδοβίκος 
Α΄ – Όθων – Λουδοβίκος Β΄» (1934). Μετά τον θάνατό του κυκλοφορεί το βιβλίο 
«Ταξίδια» (1954), μια συναγωγή ταξιδιωτικών εντυπώσεων και άρθρων σπαρμένων σε 
εφημερίδες. Ο Παπαντωνίου, αν και φεύγει σε ξένες χώρες, συχνά κουβαλά μέσα του τον 
τόπο του. Μπορεί ακόμη αυτός ο ταξιδευτής να ταξιδεύει με τη φαντασία του. Και μέσα σε 
ένα πλαίσιο ακινησίας μας περιφέρει σε κόσμους μαγικούς με μόνο οδηγό … τη φαντασία. 
(«Το ταξείδι», ποίημα). Μια μικρή ανταρσία της φαντασίας, είναι και το ποίημά του «Το 
άρρωστο άλογο». Ο Παπαντωνίου έβαλε στο νου ενός αλόγου τόση φαντασία που με 
αυτήν το άλογο έζησε στιγμές ευτυχίας σε ένα ταξίδι μοναδικό και απερίγραπτο, ενώ στην 
πραγματικότητα με παρωπίδες σκλαβωμένο από τον άνθρωπο γύριζε μαγγανοπήγαδο. («Το 
άρρωστο άλογο», ποίημα). 

Δ. Ο Παπαντωνίου ως τεχνοκρίτης:
Ο Παπαντωνίου ως κριτικός των εικαστικών τεχνών δεν διαθέτει βέβαια την επαρ-

κή επιστημονική κατάρτιση. Πολύτιμα, όμως, εφόδιά του στάθηκαν οι πλούσιες οπτικές 
του εμπειρίες, το καλλιτεχνικό του αισθητήριο, η μελέτη κειμένων ξένων τεχνοκριτικών, 
η ελεύθερη σπουδή και η αυτοδιδαχή του. Ένα πολύ μικρό μέρος από το αισθητικό έργο 
του Παπαντωνίου συγκεντρώνεται μετά το θάνατό του στα βιβλία: «Κριτικά» (1957) και 
«Σχεδιάσματα» (1957).

Ε. Ο Παπαντωνίου ως ποιητής
Αληθινός στάθηκε ο Παπαντωνίου και στην ποίησή του ολόκληρη. Τα «Πολεμικά τρα-

γούδια» (1898) είναι δειλές απόπειρες του εφήβου Παπαντωνίου, που, μέσα στην ανυ-
πόφορη καταισχύνη του πολέμου του 1897, σημαδεύει το ανθρώπινο στοιχείο και κλαίει 
τον πόνο της ελληνικής ψυχής για το σώριασμα των πατριωτικών ονείρων της. Η επόμενη 
παιδική ποιητική συλλογή «Τα Χελιδόνια» (1920) εκδίδονται ένα χρόνο μετά την αυτο-
κτονία του αδερφού του Θανάση στον οποίο και αφιερώνονται. Ο Παπαντωνίου, με αγά-
πη, τρυφερότητα και αληθινή απλότητα, πλησιάζει την ψυχή του παιδιού και της προσφέρει 
ανεκτίμητους θησαυρούς ανθρωπιάς και χαράς. Στο ποίημα «Ο Παπαγάλος», κατακρίνει 
την έπαρση και τη δοκησισοφία μέσα από τη συμπεριφορά ενός παπαγάλου. («Ο Παπαγά-
λος», ποίημα).

Εκεί, όμως, που ο Παπαντωνίου άνοιξε την καρδιά του περισσότερο είναι οι «Πεζοί 
ρυθμοί» (1922) που είχαν πολλές επανεκδόσεις. Στο «ρυθμικό αυτό πεζό λόγο» υπάρ-
χει το πρώτο πρόσωπο, μια ψυχή συλλογισμένη, μελαγχολική και συχνά απελπισμένη 
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ψυχή. Ο Παπαντωνίου έζησε την τελειότητα βλέποντας την πτώση ενός πλατανόφυλ-
λου. («Ο Πλάτανος», ποίημα). 

Ακολουθούν «Τα Θεία Δώρα» (1931). Ξεχωρίζουμε το μελοποιημένο ποίημα «Τα 
Λυπημένα δειλινά» που πρωτοτραγούδησε η τραγουδίστρια του Νέου Κύματος Καίτη 
Χωματά, η οποία πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2010, έφυγε από τη ζωή. Ως επίλογος 
στη συλλογή αυτή υπάρχει η απόδοση, με μοναδική επιτυχία στη ρουμελιώτικη διάλεκτο 
ποιήματος του Ζαν Ρισπέν, με τίτλο «Η Γρηά η βαβά μ’». Πρόκειται για ένα μεταφρα-
στικό μνημείο από αυτά που μένουν στη θύμηση και στην καρδιά τού αναγνώστη. Έχει χαρα-
κτηριστεί ως «ποιητικό κομψοτέχνημα» για τον οίστρο που το δονεί, για τον τρόπο που 
ανακατώνεται το κωμικό με το μακάβριο, που το μακάβριο γίνεται κωμικό. Στο βάθος φανε-
ρώνει όχι την ανθρώπινη αδυναμία μπροστά στο θάνατο, αλλά την ανθρώπινη προσπάθεια 
να αποφύγει τον θάνατο με κάθε μέσο. («Η Γρηά η βαβά μ’», ποίημα).

ΣΤ. Άλλα έργα του Παπαντωνίου
Το μόνο θεατρικό έργο του Παπαντωνίου είναι «Ο Όρκος Του Πεθαμένου», (1932) 

το οποίο αποτελεί διασκευή από το δημοτικό τραγούδι «Του νεκρού αδελφού» και είναι 
αφιερωμένο στον αδερφό του Θανάση. Όταν παίχτηκε κρίθηκε, ως μεγάλη αποτυχία και 
ο Παπαντωνίου από τότε κατανοεί πως η τροπή του προς το θέατρο είναι ένα …. «παρα-
στράτημα». Δύο χρόνια μετά το θάνατό του, το 1942, εκδίδεται «Το Παγώνι» (Κείμενο 
Ζαχαρία Παπαντωνίου και ξυλογραφίες Γιάννη Κεφαληνού).

Ζ. Ο Παπαντωνίου ως συγγραφέας σχολικών βιβλίων
Ο Παπαντωνίου ως συγγραφέας σχολικών βιβλίων έχει μια ακόμη πρωτιά, εκτός 

από τον εισιτήριο λόγο του στη δημοτική γλώσσα κατά την αναγόρευσή του ως Ακαδημα-
ϊκού. Συγγράφει το βιβλίο «Τα Ψηλά Βουνά» (1918) στη δημοτική γλώσσα, στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1917-1920) επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου 
ως αναγνωστικό της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Το γράφει σε συνεργασία με 
συντακτική επιτροπή και συμπεριλαμβάνει στην έκδοση δικά του σχέδια. Στα «Ψηλά βουνά», 
πίσω από τη μορφή του μικρού ήρωα Λάμπρου ζωγραφίζει τον δάσκαλο πατέρα του, στην 
ιερή μνήμη του οποίου αφιερώνει τούτο βιβλίο. Η υπόθεση του βιβλίου αυτού είναι απλή 
όσο και ελκυστική για την παιδική ψυχολογία. «Μια ομά δα από 26 παιδιά που τελείωσαν το 
Ελληνικό Σχολείο (12-14 ετών), αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση 
των γονέων τους να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο κοντινό πευκόφυτο βουνό. Εκεί 
οργανώνονται σε κοινότητα, κατανέμουν τις υποχρεώσεις τους, αναλαμβάνουν υπεύθυνες υπηρε-
σίες. Ενδιαφέρο νται για τη ζωή των βοσκών και των εργατών του δάσους, κάνουν φιλίες, πλουτί-
ζουν την πείρα και τις γνώσεις τους, καλλιεργούν τον ανθρωπισμό. Όλα στο βιβλίο αυτό μυρίζουν 
Ευρυτανία: φύση, ζωή, ήθη και έθιμα... Το βιβλίο, χωρίς καθόλου διδακτισμό, καταφέρνει να 
«περάσει» στα παιδιά σημαντικές ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες: τη φυσιολατρία, τη συνεργασία, 
την κοινοτική αλληλεγγύη, την ανθρώπινη προσέγγιση, τη θρησκευτικότητα, την απαλλαγή από 
δεισιδαιμονίες και την αγάπη στα δημιουργήματα της φύσης».
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Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται «Έπειτα από χρόνια»: «Όσοι από τους 
παλιούς θυμούνται αυτή την Ιστορία, μας είπαν, πώς εκεί στη χώρα φάνηκε έπειτα από χρόνια ένας 
δάσκαλος, πού άφησε όνομα. Έπαιρνε τα παιδιά και τα δίδασκε κάτω από τα δέντρα. Όταν δεν ήταν 
βαρυχειμωνιά, είχαν για σχολεία πότε ένα πεύκο, πότε έναν πλάτανο. Έπαιρναν το βιβλίο τους και 
διά βαζαν μαζί του απάνω στους λόφους, στον ήλιο και στον αέρα. Από κει τους έδειχνε τους γύρω 
τόπους, τη γη, τον ουρανό, τα πλάσματα όλα. Τους πήγαινε κοντά στις αγελά δες, στα πρόβατα, στα 
γίδια, στις κότες για να μάθουν, πώς ζούνε. Τους μάθαινε τη ζωή των δέντρων, των πουλιών και των 
εντόμων. Όταν ήταν καθαρή αστροφεγγιά, τους έδει χνε από ένα ύψωμα και τους ωνόμαζε τ’ άστρα. 
Τους μάθαινε να γράφουν, όσα έβλεπαν στον κόσμο κι όσα είχαν στο νου και στην ψυχή τους. Το 
δάσκαλο αυτό τον έλεγαν Λάμπρο. …».

«Μέσα στη ξεραΐλα της παιδικής λογοτεχνίας και την πνιγηρή μούχλα των αναγνωστικών 
βιβλίων της εποχής […] στα σκονισμένα παράθυρα των σχολείων», με «Τα Ψηλά Βουνά» οι 
βασανισμένες ψυχές των παιδιών ανοίξανε διάπλατα για να γεμίσουν οξυγόνο, ήλιο, αέρα 
βουνίσιο, φως». Στα «Ψηλά Βουνά» η φύση παίζει ρόλο αξεπέραστο και ο Παπαντωνίου 
είναι ένας απόλυτα συνειδητός οικολόγος. Με εκείνο το ποίημά του «Η κατάρα του Πεύκου» 
αναλύει τον εσωτερικό κόσμο του Γιάννη του λαθροϋλοτόμου που έκοψε το πεύκο και κυ-
νηγιέται από τύψεις. Οι τύψεις τον ακολουθούν, τον βασανίζουν. Ώσπου να καταλάβει την 
κακή του πράξη. 

Η πολιτική ήττα της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1920 σήμαινε και την πλήρη ανατροπή 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. «Τα Ψηλά Βουνά» έμειναν «ανυπεράσπιστα». Η έκθεση 
της Επιτροπείας αποφαίνεται: «Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμ-
φώνως προς τους νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα ανα-
γνωστικά βιβλία ως έργα ψευδούς και κακοβούλου προθέσεως». Και το βιβλίο «ερρίφθη 
εις την πυράν ως αντεθνικόν, αντιθρησκευτικόν και ανθελληνικόν κατασκεύασμα». Ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης αντιδρά με το βιβλίο του «Πριν καούν», χαρακτηρίζοντας την έκθεση 
της Επιτροπείας «κατώτερη κάθε κριτικής και θλιβερό μνημείο της νεοελληνικής σκέψης 
και επιστήμης». Το βιβλίο επανήλθε στα σχολεία το 1923, διδάχτηκε για έξι χρόνια, ξα-
ναγύρισε το 1965, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ο Ευάγγελος 
Παπανούτσος, καθώς και το 1975, μετά τη μεταπολίτευση ως Αναγνωστικό της Γ΄ τάξης 
του Δημοτικού. Σήμερα κυκλοφορεί ως μνημειακό ελκυστικό ανάγνωσμα που γοητεύει 
μικρούς και μεγάλους.

Το 1919 o Ζαχαρίας Παπαντωνίου συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου το «Αλ-
φαβητάρι με τον ήλιο» σε συνεργασία με συντακτική επιτροπή: Δημοσθένη Ανδρεάδη, 
Αλέξανδρο Δελμούζο, Παύλο Νιρβάνα, Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Κωνσταντίνο 
Μαλέα, ο οποίος έκανε την εικονογράφηση. Τέλος, το 1924, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
γράφει τα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Οι βιογραφίες των ανθολογούμενων συγγρα-
φέων που προσφέρουν απαραίτητα κατατοπιστικά στοιχεία, η διακό σμηση και η εικονογρά-
φηση είναι μερικά από τα στοιχεία εκείνα πού διαφοροποιούν τα Νεοελλη νικά Αναγνώσμα-
τα τον Παπαντωνίου από τα προηγούμενα.
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Το εκδομένο έργο του Παπαντωνίου είναι ελάχιστο. Κείμενά του βρίσκονται διάσπαρ-
τα και αθησαύριστα σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Το αρχείο Πα-
παντωνίου διασκορπίστηκε, ο ίδιος απέφευγε να αυτοβιογραφηθεί, γιατί πίστευε ότι 
αυτοί που αυτοβιογραφούνται «μας δίνουν έναν συγγραφέα εντελώς άλλον από τον πραγ-
ματικό». Ο Παπαντωνίου προβληματιζόταν για την τύχη των έργων ενός συγγραφέα. 
Έγραφε: «Με την πληθώρα των εντύπων, που ελαττώνει την πιθανότητα της επιζωής μας, η 
σανίδα σωτηρίας για έναν πεζογράφο συγγραφέα είναι να τυπώση το ευρετήριό του». Το 
μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του Παπαντωνίου, ανέλαβε να συντάξει η Φωτεινή 
Κεραμάρη στη διδακτορική της διατριβή και έφερε στο φως ένα σύνολο 3.276 δημοσιευ-
μάτων / καταγραφών. Παρά ταύτα η σύνταξη μιας πλήρους βιβλιογραφίας για τον Ζαχα-
ρία Παπαντωνίου παραμένει ένα ερευνητικό ζητούμενο. 

*     *     *
Ο Παπαντωνίου ως άνθρωπος από νεαρή ηλικία κουβαλούσε μέσα του τη μοναξιά και 

τον ιδιότυπο ασκητισμό. Φορούσε «τη μάσκα κάποιας κοσμοφοβίας», για να περιφρουρήσει 
τη λεπτότητά του από μια αδιόρατη αίσθηση απειλής. Ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος, αυτός 
ο απροσπέλαστος Παπαντωνίου. Αλλεπάλληλες οι προδοσίες της ζωής. Οι πληγές της ζωής. 
(«Η καρδιά που θυμάται», ποίημα). Ωστόσο, ο Παπαντωνίου θα ζήσει με τη χριστιανική αί-
σθηση του πόνου. Θα φιλτράρει τον πόνο και όχι απλώς θα τον εγκαρτερεί, αλλά θα τον 
ευγνωμονεί κιόλας. («Ψαλμοί», ποίημα). Στο διήγημά του «Το αθάνατο πουλί» ο Παπαντω-
νίου θα αναρωτηθεί: «Ό,τι πόνεσε λοιπόν δεν πεθαίνει; Ό,τι αδικήθηκε είν’ αθάνατο;». 

Οι πληγές του Παπαντωνίου: «Εκείνοι που με πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι». 
Δεν ήταν πληγή για τον Παπαντωνίου, η εγκατάλειψή του στο Παρίσι από μέρους της 

εφημερίδας «Ταχυδρόμος», η οποία τον έστειλε ως ανταποκριτή της, γιατί εκείνες τις μέρες 
σταμάτησε την έκδοσή της και η αναζήτηση μιας άλλης εφημερίδας; 

Δεν ήταν πληγή, όταν το έργο «Πεζοί Ρυθμοί», έργο στο οποίο ο Παπαντωνίου άνοιξε 
την καρδιά του περισσότερο, κατακρίθηκε; 

Δεν ήταν πληγή, όταν έκαψαν «Τα Ψηλά Βουνά», το πρότυπο παιδαγωγικής αναγνωσμα-
τάριό του; Δεν ήταν πληγή, η προσφυγή κατά της εκλογής του ως Ακαδημαϊκού στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας; 

Δεν ήταν πληγή, που «η λογοτεχνική γενιά του '30» του φέρθηκε ανάρμοστα και αυτός 
ακόμα ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ως ένας από τους εκπροσώπους της «γενιάς του '30», 
σε διάφορα εισαγωγικά σημειώματα των βιβλίων του; 

Δεν ήταν πληγή ο θάνατος του πατέρα του το 1917; 
Δεν ήταν πληγή, όταν ο αδερφός του Χαρίλαος κυκλοφορούσε με απεριποίητη εμφά-

νιση, σχεδόν ρακένδυτος, σε αντίθεση με την δική του κομψή και περιποιημένη εμφάνιση. 
Και όταν ο Χαρίλαος πέθανε από πνευμονία, ο Ζαχαρίας ήταν απαρηγόρητος για τα πικρά 
λόγια που έλεγε στον αδερφό του. 

Δεν ήταν πληγή η αυτοκτονία του αδελφού του Θανάση το 1919, στα 39 του χρόνια, 
όταν κρεμάστηκε από το ταβάνι με το σεντόνι του; 
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Δεν ήταν πληγή η παθολογική αδυναμία στη μητέρα του, η οποία απεβίωσε μετά από 
αυτόν σε ηλικία άνω των 90 ετών; Και όταν η μητέρα του διαφώνησε να νυμφευτεί μια 
καλλονή από την Πόλη, το δέχτηκε. Νάτανε τυχαίο, άραγε, που κανένα από τα παιδιά του 
δασκάλου Λάμπρου δεν έκανε δική του οικογένεια; 

Δεν ήταν πληγή ο δύστροπος χαρακτήρας της αδερφής του Σοφίας, που έκανε μαρ-
τυρική τη ζωή του σε σημείο να μείνει μόνος σε άλλη συνοικία, κι ας μην το επέτρεπαν τα 
οικονομικά του;

*     *     *
Ο Παπαντωνίου έσβησε αθόρυβα την 1η Φεβρουαρίου του 1940. «Τι έχω να φοβηθώ; 

Ο θάνατος αν έρθη να πάρη ένα παληό Αθηναίο, κινδυνεύει να τον δεχθώ καθώς τη γλυκειά βροχή 
και τον αλαφρό αγέρα που ρίχνει τα φύλλα». Ο θάνατός του απροσδόκητος και αρκετά πρό-
ωρος έκλεισε τη σελίδα του βίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Και άνοιξε τη σελίδα των 
μελετητών και ερευνητών του έργου του, οι οποίοι πάσχισαν να σημαδέψουν την περιοχή 
που πιάνει ο ίσκιος του. 

Από την πληθώρα των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης που διοργανώθηκαν κατά καιρούς 
ξεχωρίζουμε την πρωτοβουλία που ανέλαβε η «Πανευρυτανική Ένωση» επί προεδρίας Κώ-
στα Παπαδόπουλου να ανακηρύξει το 2010 ως «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», στα 70 
χρόνια από το θάνατό του. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρουμε το συμπόσιο που διοργανώθηκε 
από την «Πανευρυτανική Ένωση» και το «Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας» της 
Ακαδημίας Αθηνών, στην Αθήνα, στις 12 Δεκεμβρίου του 2010. Σημειώνουμε ακόμη το 
κορυφαίο έργο της «Πανευρυτανικής Ένωσης» για ευπρεπισμό του τάφου του Ζ. Παπα-
ντωνίου και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο Α΄ κοιμητήριο Αθηνών, τον Μάιο 
του 2010. Στο ανακαινισμένο τάφο αριστερά του σταυρού τοποθετήθηκε η προτομή του, 
στο φυσικό μέγεθος, ακριβές αντίγραφο της υπάρχουσας στην Εθνική Πινακοθήκη (έργο 
του γλύπτη Κώστα Δημητριάδη) και δεξιά του ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο αναγράφεται 
στη μία σελίδα ο αγαπημένος του στίχος «Ψηλά που με νανούριζες καϋμένο Καρπενήσι!» και 
στην άλλη ο στίχος «Άλλη ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο από τη δική μου». («Σερενάδα στο 
παράθυρο του σοφού», ποίημα). Φωνή εκ των ένδον. Μια στάση ζωής. Ίσως η καταδίκη μιας 
χαμένης ζωής. Ένα curriculum vitae. Πόσο θα πόνεσε ο Παπαντωνίου, όταν το έγραφε και 
κατέθετε σε αυτό πολύτιμα πετράδια της ψυχής του!! Ίσως και να πέρασε από το μυαλό του 
να το σκίσει. Να μην το τυπώσει. Μα βγήκε τόσο ωραίο και το λυπήθηκε…

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου στην αυτοεξομολογητική πρώτη ομιλία του με την είσοδό 
του στην Ακαδημία, ενάμιση χρόνο πριν το θάνατό του, λέει: «Κάθε συγγραφέας πρέπει διαρ-
κώς να στοχάζεται το κοινό και να ρωτά: Τι του έχω δώσει;». Και αυτός ο σεβασμός του προς 
το κοινό φαίνεται και από το ότι, όταν άρχισε την ιστορική του ομιλία, ευχαρίστησε για την 
ακαδημαϊκοποίησή του εκτός των άλλων και «τον κριτή του το αναγνωστικό κοινό». 

Το βιβλίο για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου έχει ακόμη κενές και ανοικτές σελίδες που 
περιμένουν τους μελλοντικούς ερευνητές και μελετητές του έργου του.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου

Η αναφορά εις τον Ζαχαρίαν Παπαντωνίου και το έργον του φέρει εις το προσκήνι-
ον και την γενέτειράν του Ευρυτανίαν όχι λόγω καταγωγής μόνον. Μέρος του έργου του 
ανάγεται εις τον τόπον και τους κατοίκους του, έκδηλος είναι η προς αυτούς αγάπη του και 
διάχυτος η νοσταλγία του. Στοιχεία από την φύσιν, τους ανθρώπους και την ζωήν των, 
θησαύρισμα παιδικών αναμνήσεων, επιτερπών προσωπικών βιωμάτων ή κατάλοιπα εξ 
αφηγήσεων ανθρώπων του περιγύρου του συνιστούν τον πυρήνα γλαφυρών κειμένων του. 
Η πατριδολατρεία του είναι έκδηλος. Με τον ομοχώριόν του Στέφανον Γρανίτσαν, τον 
οποίον ενωρίς εθρήνησαν τα Νεοελληνικά Γράμματα, προβάλλουν την Ευρυτανίαν και εις 
το λογοτεχνικόν στερέωμα. 

Και μόνον το γνωστόν ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου τεκμηριώνει τον βαθύν 
πόθον του διά την γενέτειραν. Ο χαρακτηρισμός με την φράσιν «τη Μάνα μου τη Ρούμελη» 
φανερώνει τον τρυφερόν δεσμόν του προς αυτήν. Και με τον στίχον «ν’ αγνάντευα το λα-
χταρώ» διαδηλώνει την έντονον επιθυμίαν του ξενητευμένου να αντικρίση, έστω και από 
μακρυά, την πατρίδα του. Ο στίχος ανακαλεί εις την μνήμην μας τον Ομηρικόν Οδυσσέα, 
επιθυμούντα να ίδη και καπνόν έστω από την Ιθάκην του και ας αποθάνη: «αυτάρ Οδυσ-
σεύς/ιεέμενος και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι/ης γαίης θανέειν ιμείραται» (Οδυσσείας 
Α΄, 57-59).

Την νοσταλγίαν αυτήν του Ζαχαρία Παπαντωνίου προς την γενέτειραν, η οποία δεν 
ήτο ποιητικόν μόνον εφεύρημα, αλλά και πόθος βαθύς, ικανοποίησε προ του θανάτου του η 
Ακαδημία Αθηνών, της οποίας ήτο επίλεκτον μέλος, με την πραγματοποίησιν εκδρομής εις 
Καρπενήσιον προς τιμήν του. Η εκδρομή εκείνη ευλόγως προσέλαβεν επίσημον χαρακτήρα, 
εφ’ όσον μέλη του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της Χώρας επεσκέπτοντο την μικράν 
τότε πόλιν του Καρπενησίου. Η δι’ αυτής προς τον Ακαδημαϊκόν Ζαχαρίαν Παπαντωνίου 
απονεμομένη τιμή είχε την αντανάκλασίν της και εις την γενέτειράν του. Ενθυμούμαι μάλι-
στα ότι με το γεγονός τότε ησχολήθη και ο τύπος της γείτονος Λαμίας. 

Εν προκειμένω καταχωρίζονται τα γενόμενα τότε, όπως εναργώς διατηρούνται εις την 
μνήμην μου, λόγω της προκληθείσης ζωηράς εντυπώσεως. Επισήμως η Διοίκησις και η Παι-
δεία της πόλεως, εις την θέσιν «Καρρά Ράχη», όπου οι μαθηταί προσήλθον συντεταγμένοι. 
Η σχηματισθείσα πομπή κατηυθύνθη εις το Γυμνάσιον, το οποίον διέθετε τότε Αίθουσαν 
Τελετών, διευρυνομένην μάλιστα κατά περιστάσεις με το άνοιγμα συνεχομένων αιθουσών 
διδασκαλίας, αι οποίαι εχωρίζοντο διά μεγάλων διπλών συρομένων θυρών. 

Εις τον ευρύ αυτόν χώρον επραγματοποιήθη η επίσημος τελετή. Αι αρχαί της πόλεως, 
επιστήμονες, έγκριτοι πολίται και η μαθητιώσα νεότης ήσαν συνηγμένοι επί το αυτό. Εκ-
πρόσωποι των Αρχών και της Εκπαιδεύσεως διά καταλλήλων προσφωνήσεων εχαιρέτισαν 
την παρουσίαν των εκπροσώπων της Πνευματικής Ηγεσίας της Χώρας με ιδιαιτέραν απο-
στροφήν εις τον τιμώμενον Ευρυτάνα Ακαδημαϊκόν Ζαχαρίαν Παπαντωνίου και το έργον 
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του. Η χορωδία του Γυμνασίου, ως μέλος της οποίας παρηκολούθησα εκ του σύνεγγυς 
τα τελούμενα, έψαλε προσιδιάζοντα εις την περίστασιν άσματα και προσφυές «διεσκευα-
σμένον» καλωσόρισμα. Η απαγγελία ποιημάτων συνεπλήρωσε το καλλιτεχνικόν μέρος της 
εκδηλώσεως. 

Το με έκδηλον συναισθηματικήν φόρτισιν περιεχόμενον της τελετής συνεκίνησε τους 
παρισταμένους. Ιδιατέρως οι μαθηταί, οι οποίοι πάντοτε – πολύ δε περισσότερον εις την 
προ εβδομηκονταετίας και πλέον εποχήν της περιωρισμένης επικοινωνίας και των στενών 
οριζόντων της Επαρχίας – προσβλέπουν εις πρότυπα, εβίωσαν μίαν ανεπανάληπτον εμπει-
ρίαν, ελθόντες εις πνευματικήν κοινωνίαν με κορυφαίους εκπροσώπους του πνεύματος και 
της επιστήμης. 

Κατάδηλος υπήρξε και η συγκίνησις του τιμωμένου. Η επίσκεψις εις τον τόπον της γεν-
νήσεως, η Ευρυτανική φύσις, την οποίαν ο ίδιος είχεν χαρακτηρίσει ως «κοσμογονίαν το-
πίου», η θέρμη της υποδοχής και όσα εύφημα και θυμήρη ηκούσθησαν κατά την τελετήν 
ήγγισαν την ευαίσθητον ψυχήν του ποιητού των «Πεζών Ρυθμών» Ζαχαρία Παπαντωνί-
ου, ο οποίος κυριολεκτικώς εγεύετο το «νόστιμον ήμαρ». Εις μίαν δε εξόχως συγκινητικήν 
αντιφώνησιν αφήκε να εκχυθή ο πλούσιος συναισθηματικός του κόσμος, η νοσταλγία της 
πατρίδος, η αγάπη του προς την Ευρυτανίαν, η στοργή του προς την νεότητα και αι χρησταί 
προσδοκίαι, τας οποίας έτρεφε δι’ αυτήν. 

Διατηρώ έκτοτε ζωηράν εις την μνήμην μου την μορφήν του, το λιπόσαρκον πρόσωπόν 
του με το βραχύ υπογένειον. Ενηχεί εις την ακοήν μου η παλλομένη από συγκίνησιν γερο-
ντική φωνή του. Οι λόγοι του ήγγισαν την καρδίαν μου και ευφορία πνευματική διεχύθη εις 
την ψυχήν μου. Ημείς, μείρακες τότε, εβλέπομεν ενώπιόν μας τον συγγραφέα, του οποίου 
εθαύμαζον τα έργα, είχομεν ανάμεσά μας απλούν και απέριττον τον εμπνευσμένον ποιητήν, 
ο οποίος, κατά την αρχαιοελληνικήν αντίληψιν, «θείας μετέσχε μοίρας», αισθανόμενοι εύ-
λογον καύχησιν, διότι ήτο συμπατριώτης μας.

Μετά την πνευματικήν αυτήν πανδαισίαν και τας υπό των Αρχών της πόλεως απονεμη-
θείσας τιμάς, οι υψηλοί επισκέπται ανεχώρησαν με τας πλέον ζωηράς αναμνήσεις από την 
Ευρυτανίαν και τους ανθρώπους της, εις τας οποίας και ανεφέροντο ευκαίρως. Η επίσκεψις 
αυτή ήτο η τελευταία του Ζαχαρία Παπαντωνίου εις την γενέτειραν προ της επισυμβάσης 
ολίγον αργότερον εκδημίας του. Αναμφιβόλως έφυγεν από τον μάταιον αυτόν κόσμον διά 
την Χώραν των Μακάρων με νωπάς τας αναμνήσεις, έντονον την συγκίνησιν και βαθείαν 
την ικανοποίησιν από την αποχαιρετιστήριον αυτήν επίσκεψιν. 

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ετάφη εις το Α΄ Κοιμητήριον Αθηνών. Τον τάφον του, 
μετά τας επελθούσας εκ του χρόνου και της ανθρωπίνης αμελείας φθοράς, ηυπρέπισεν 
η «Πανευρυτανική Ένωση». Εις τον δραστήριον Πρόεδρόν της αγαπητόν μου μαθητήν κ. 
Κωνσταντίνον Αντ. Παπαδόπουλον, τους εις τούτο συνδραμόντας αξίους συνεργάτας 
του και τον επιμεληθέντα του προσήκοντος ευπρεπισμού, επίσης προσφιλή μαθητήν μου, 
μηχανικόν κ. Ιωάννην Μάγκαν ανομολογούνται χάριτες και εκφράζονται θερμά συγχα-
ρητήρια. Ασφαλώς η επιδειχθείσα στοργική μέριμνα ευηρέστησε την εις τον Ουράνιον των 
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πνευμάτων κόσμον αυλιζομένην ψυχήν του ποιητού. Και τα σεπτά λείψανά του ανεκινήθη-
σαν εν αγαλλιάσει εις τον τάφον του. 

Επίμετρον
Η επίσκεψις και η γενομένη υποδοχή του Ζαχαρία Παπαντωνίου εις Καρπενήσιον 

είχε και ευεργετικήν διά τον γράφοντα … συνέχειαν. Πρωτοετής φοιτητής της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προσήλθον κατ’ Ιούνιον του 1947 εις προφορικήν 
εξέτασιν εις το μάθημα της Κλασσικής Αρχαιολογίας ενώπιον του Καθηγητού Γεωργίου 
Οικονόμου. Ενώ με έκδηλον την αγωνίαν και εύλογον την σεμνότητα του επαρχιώτου 
ανέμενα ερωτήσεις από την εκτεταμένην ύλην του μαθήματος, εδέχθην μετ’ εκπλήξεως την 
ερώτησιν «Ποδαπός;» (από ποίον μέρος κατάγεσθε;)

(Ο Καθηγητής συνήθιζε χαριτολογών και διά την δημιουργίαν οικειότητος να ερωτά 
τον εξεταζόμενον διά την καταγωγήν του. Αν μάλιστα ο τόπος του παρουσίαζε και αρ-
χαιολογικόν ενδιαφέρον, διηύρυνε την συζήτησιν και εκ των απαντήσεων και εκ της όλης 
παρουσίας του φοιτητού εξετίμα την συγκρότησίν του. Και τούτο εβάρυνεν αναλόγως εις 
την βαθμολογίαν του). 

Εις την ερώτησίν του όλως αυθορμήτως απήντησα μονολεκτικώς «Ευρυτάν». Και επηκο-
λούθησε βραχύς διάλογος:

– Α! από την Ελβετίαν της Ελλάδος!
Η εύφημος αναφορά του Καθηγητού εις την ιδιαιτέραν πατρίδα μου με ενεθάρρυνε να 

υποβάλω την ερώτησιν:
– Έχετε επισκεφθή την Ευρυτανίαν κ. Καθηγητά;
– Μάλιστα, με τον όμιλον της Ακαδημίας Αθηνών προς τιμήν του Ζαχαρία Παπαντωνί-

ου (Ο Καθηγητής Γεώργιος Οικονόμος ήτο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών). 
– Σας ενθυμούμαι, μετέσχον της υποδοχής (απήντησα και ανεφέρθην αδρομερώς εις 

τα τότε συμβάντα). 
Η υπόμνησις της επισκέψεως εκείνης, η οποία κατέλιπε προφανώς ζωηράς εντυπώσεις 

εις τον κ. Καθηγητήν, με συνέπειαν να είναι ευχάριστος η ανάμνησίς της, συνετέλεσεν, 
ώστε να παραθεωρηθή η Αρχαιολογία. Με ηρώτησε διά την Ιεράν Μονήν Προυσού και 
την κατάστασιν της Ευρυτανίας γενικώτερον. Διαγνώσας την ευάρεστον συναισθηματικήν 
του κατάστασιν, απετόλμησα να υποβάλω πρότασιν δι’ επίσκεψίν του εις την Ευρυτανίαν 
ιδιωτικώς. 

Μία γενικού περιεχομένου ερώτησις από την Εισαγωγήν εις την Αρχαιολογίαν εκάλυψε 
τυπικώς την εξέτασιν. 

– Πολύ ωραία, πηγαίνετε, μου είπε φιλομηδείς ο κ. Καθηγητής. 
Ηυχαρίστησα και απερχόμενος εχαιρέτισα υποκλιθείς. 
Η εξ αφορμής της επισκέψεως του Ζαχαρία Παπαντωνίου εις Καρπενήσιον προκλη-

θείσα, ευάρεστος προφανώς διά τον κ. Καθηγητήν, συζήτησις … εξηργυρώθη με αριστείαν 
εις το μάθημα της Αρχαιολογίας!
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Αθησαύριστα Κείμενα

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 
 ΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1938)

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ, Φιλολόγου

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, όταν εξελέγη Ακαδημαϊκός, με εκδρομείς απ’ την Αθήνα 
προκειμένου να επισκεφθεί το Καρπενήσι πέρασε απ’ τη Λαμία όπου παρέμεινε για λίγο. Το 
γεγονός εκείνο έχει καταχωρισθεί σε μια λαμιώτικη εφημερίδα,1 απ’ όπου μεταφέρεται εδώ 
αυτούσιο:

«Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ
Με τους εκδρομείς από την Αθήνα επέρασεν από την πόλιν μας ο εκλεκτός αισθητικός και καλλιτέ-

χνης κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, όστις προ ημερών εξελέγη Ακαδημαϊκός, προκειμένου να επισκεφθή 

την ιδιαιτέραν του πατρίδα, το Καρπενήσι. 

Ο συγγραφεύς των «Πεζών Ρυθμών» και του «Αγίου Όρους» κατά την εδώ παραμονήν του επεσκέφθη 

τα αξιοθέατα της πόλεως, εκφρασθείς ενθουσιωδώς διά την εξέλιξιν της Λαμίας και το πράσινον αυτής. 

Περιειργάσθη λεπτομερώς τον Μητροπολιτικόν Ναόν ως και το μέγαρον της Τραπέζης, το οποίον εχαρα-

κτήρισεν ότι εμφανίζει βαρύν και σύνθετον ρυθμόν, αρκετά κουραστικόν από αισθητικής απόψεως. 

Τον πατριώτην μας Ακαδημαϊκόν επεσκέφθησαν πολλοί εκ των καθηγητών και τον συνεχάρησαν διά 

την εκλογήν του, η οποία τιμά την Ρούμελην, της οποίας είναι ο πνευματικός εκπρόσωπος. Ο λεπτός μας 

αισθητικός εζήτησε λεπτομερείς πληροφορίας διά την πνευματικήν και καλλιτεχνικήν κίνησιν του τόπου 

μας και ηυχαριστήθη όταν επληροφορήθη ότι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας κινήσεως πνευματικής 

και καλλιτεχνικής και ότι ταύτην ενισχύει ο Δήμαρχος κ. Δουδουμόπουλος. Συνεχάρη τους κυρίους 

καθηγητάς διά την σειράν των διαλέξεων, την οποίαν έδωκαν και υπεσχέθη τον προσεχή χειμώνα να 

ομιλήση προς το φιλοπρόοδον κοινόν της Λαμίας». 

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ «ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ» 

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ, Φιλολόγου

Με τη συγγραφή, έκδοση, διάθεση και ευρυτάτη χρήση ενός διδακτικού εγχειριδίου 
στη διάρκεια του πρώτου τέταρτου του περασμένου αιώνα η «συγκίνηση» υπήρξε μεγάλη 
και πρωτόγνωρη. Πολλοί ήταν, λοιπόν, εκείνοι, ειδικοί και μη, οι οποίοι πήραν την πέννα 
και έγραψαν επαίνους και κατηγορίες για το βιβλίο «Τα Ψηλά Βουνά» του Ζαχ. Παπαντω-
νίου. Και είναι μακρύς ο κατάλογος των ανθρώπων εκείνων και είναι αμέτρητες οι σελίδες 
«με επικρίσεις και κακολογήματα» αλλά και πρωτοφανής η υποδοχή, που του επιφύλαξαν 
εκείνοι για τους οποίους γράφτηκε και δεν ήταν άλλοι απ’ τους μικρούς μαθητές. Ένας απ’ 

1 Εφημερ. «Η Επαρχία», φ.1276 (18 Ιουνίου 1938) Λαμία.
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τους θαυμαστές και υποστηρικτές του βιβλίου, ο οποίος με εύστοχες παρατηρήσεις τονίζει 
την αξία του βιβλίου, ήταν και ο Επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαίδευσης και συγγραφέας 
«Αναγνωστικού» για τη Β΄ Δημοτικού Βασίλειος Γ. Οικονομίδης. Μετά το θάνατο του 
συγγραφέα κρίνει το βιβλίο – θετικά - και προτείνει την αξιοποίησή του. Η κριτική του έχει 
καταχωρισθεί στη λαμιώτικη εφημερίδα «Η Επαρχία». Το αν είναι αναδημοσίευση από άλλο 
έντυπο ή για πρώτη φορά καταχωρίζεται στην εν λόγω εφημερίδα δεν το γνωρίζω. Κατα-
χωρίζεται, λοιπόν, στα αγαπητά «Ευρυτανικά Χρονικά» για την αξία που έχει το κείμενο. 

Δ.Θ.Ν. 

«ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ» του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΡΙΤΙΚΗ)1

Ποιος δε θυμάται πόσο βοερό και ασυγκράτητο είχε ξεσπάσει ανάμεσά μας το κύμα του 
μίσους, ορμητικό σαν αράπικο χαμψίν και δυνατό σαν τη λ α ί λ α π α τον καιρό, που πρω-
τόειδαν το φως του ήλιου τα «Ψηλά Βουνά», το πνευματικό τέκνο του Ζαχαρία Παπαντωνί-
ου; Ποιος ξέχασε την αντάρα που σηκώθηκε τότε γύρω από το βιβλίο αυτό, τη σκληρότητα, 
που χτυπήθηκε και τις συγχορδίες των αταίριαστων χαρακτηρισμών, που γράφηκαν και ει-
πώθηκαν για να το παραστήσουν βιβλίο ακατάλληλο για αναγνωστικό των Ελληνοπαίδων; 
Και θυμάμαι ακόμα πως στη φουρτούνα, που ξέσπασε τότε, έλαβαν μέρος και δάσκαλοι, 
που, ενώ σ’ όλα τους τ’ άλλα ήταν άκακοι και ειρηνικοί, όμως σε τούτη εδώ την περίστασι, 
ξεσπάθωσαν, πήραν φωτιά και χωρίς καν πολλοί απ’ αυτούς να καλομελετήσουν το βιβλίο, 
να βρουν τα ψεγάδια του, τις αρετές ή τα τυχόν σφάλματά του, αυτοί σαν γνήσια παιδιά 
της αβάσταγης, της ανυπόμονης ρωμαίικης ράτσας μας, άρπαξε ο καθένας όποιο μπόρεσε 
επιχείρημα και το σώριασε στη ράχη των «Ψηλών Βουνών», που σαν να μην του έφτανε το 
ψήλωμα, που είχαν από το συγγραφέα τους τα ψήλωναν ακόμα πιο πολύ με τις επικρίσεις 
και τα κακολογήματα. Παράλληλα όμως σε τούτη την κριτική είχαμε και άλλη. Αυτή την έκα-
ναν τα παιδάκια στο σχολείο. Μόλις πήραν στα χέρια τους το βιβλίο, άνοιξαν διάπλατα τα 
ματάκια τους και κοίταξαν με προσοχή το εξώφυλλο. Διάβασαν επάνω τα κόκκινα γράμμα-
τα, που έγραφαν «Ψηλά Βουνά», είδαν τη ζωγραφιά με τις κορφές των βουνών, με τα δυο 
καταπράσινα έλατα, την αγκλίτσα με το φλασκί και με το καταπάρδαλο ταγάρι και όλα τούτα, 
τα τόσο απλά πράματα, μίλησαν κατάβαθα στην ψυχή τους. Έπειτα άνοιξαν τις σελίδες του, 
περιεργάστηκαν τις τόσο εκφραστικές εικόνες, ξεκαρδίστηκαν από τα γέλοια βλέποντας το 
γανωματή, το μπαλωματή και τον ακονιστή του χωριού, στάθηκαν στην εικόνα της Αφρό-
δως, της όμορφης Βλαχοπούλας, περιεργάστηκαν τη γριά Χάρμαινα, που άναβε το καντήλι 
το ρημοκκλήσι, έχοντας κρεμασμένο απ’ το ζουνάρι της το μικρό μπουκαλάκι με το ληόλαδο, 
ξεχάστηκαν κοιτάζοντας τ’ απλά σκίτσα του βιβλίου, τα’ αφημένα ξεπίτηδες ασυμπλήρωτα για 
να τ’ αποτελειώση η παιδική φαντασία, ζωντανεύοντάς τα με τον πλούτο της και όλα τούτα 
σαν ένας τρανός μαγνήτης τράβηξαν την προσοχή των παιδιών και στο περιεχόμενο. 

1. Εφημ. «Η Επαρχία» φ. 1345 (13 Μαΐου 1940) Λαμία.
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Και γίνηκε τότε κάτι, που ήταν ασυνήθιστο, κάτι που και παλιοί ακόμα δάσκαλοι με τους 
κροτάφους ασημωμένους από τα χρόνια δεν θυμούνται να το είχαν ξαναδή. Τα παιδάκια, 
που, ως τότε, δε γύριζαν να δουν βιβλίο, άρχιζαν να διαβάζουν τώρα τα «Ψηλά Βουνά» με 
μανία, να διψούν να μάθουν για τον αράπη, να πληροφορηθούν ποιος άναψε τις φωτιές 
επάνω στο βουνό, παρακολουθούσαν τους ταξειδιώτες στο σκαρφάλωμα, λάβαιναν μέρος 
στις περιπέτειές τους, αποστήθιζαν τα λόγια της Αφρόδως, που ιστορούσε τη ζωή των Βλά-
χων, παράσταιναν στην αυλή του σχολείου την κατασκήνωση. 

Στις σχολικές αίθουσες έκανε το καινούργιο βιβλίο να χυθή μια άλλη ζωή, απλώθηκε 
το γέλοιο και η χαρά οι παιδικές γλωσσίτσες, τραγουδούσαν αδιάκοπα το «τσιριτρό», ση-
μάδια αλάθετα πως το περιεχόμενο των «Ψηλών Βουνών» συγκίνησε βαθειά τα παιδάκια και 
τα έκανε να νοιώσουν έντονη και ζωηρή στην ψυχή τους την ανταπόκριση. Αν το βαθύτερο 
νόημα της αγωγής είναι να κάνη ανθρώπους ξύπνιους, ζωντανεμένους, δημιουργικούς, αν-
θρώπους που να νοιώθουν θερμή αγάπη για την πατρίδα, να τον συγκινή η ομορφιά της, 
ο ουρανός της, η θάλασσα, τα βουναλάκια της, το παραμύθι, που διηγιέται η γιαγιά, αυτό, 
που υφαίνει η χωριατοπούλα, τέλος να τους τραβά το καθετί, που μυρίζει Ελλάδα, που είναι 
Ελληνικό, τους σκοπούς όλους τούτους, που είναι όλοι πέρα ως πέρα παιδαγωγικοί, που 
βρίσκει ολάκερους στις σελίδες των «Ψηλών Βουνών», που την ανάλυσή τους τόσο στο-
χαστική και βαθειά μας έδωσε στη «Νέα Εστία» ο κ. Τάκης Μπαρβάς: Τα «Ψηλά Βουνά» 
μαζί με τα παιδαγωγικά του χαρίσματα, είναι κι έργο με αξία λογοτεχνική. Η γλώσσα του 
στρωτή, ήρεμη, ρυθμική, καθάρια δημοτική, όλα τούτα είναι σαν υπόδειγμα, πώς πρέπει να 
γράφονται τα διδαχτικά βιβλία. Η τεχνική του έγινε αφορμή, ώστε να σπρωχτή η συγγραφή 
του σχολικού αναγνωστικού στο καλύτερο. Τα «Ψηλά Βουνά» αντάμα με το «Αλφαβητάριο» 
με τον Ήλιο είναι και στάθηκαν σε μας σαν αφετηρία απ’ όπου άρχισαν να ξεφυτρώνουν 
σχολικά αναγνωστικά όμορφα στην εμφάνιση, στη γλώσσα, στρωτότερα και ρυθμικώτε-
ρα και στο περιεχόμενο προσεχτικώτερα. Με τα δυο αυτά βιβλία έγινε που λέει η Γραφή: 
«Αβραάμ δε εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε…»

Τώρα, που πια έλειψε ο άνθρωπος που έγραψε τα «Ψηλά Βουνά», που έπαψε να είναι 
ανάμεσά μας, σε καιρό που πέρασε ο σάλος και ξεθύμανε η τρικυμία, που άλλοτε σηκω-
νόταν για το ζήτημα το γλωσσικό, τώρα που τα πράματα τα βλέπουμε με μάτι κάπως αντι-
κειμενικότερο έχω τη γνώμη πως τα «Ψηλά Βουνά» του Παπαντωνίου δεν είναι σωστό να 
μένουν αχρησιμοποίητα, στιβαγμένα σε υπόγεια. Συμφέρον θεωρώ των παιδιών μας, αλλά 
και συμφέρον Εθνικό ν’ αποφυλακισθή ο κατάδικος, να βγη στον καθαρό αέρα, να μπη 
στα σχολεία μας, να γίνη ανάγνωσμα των Ελληνοπαίδων για να χαρούν για άλλη μια φορά 
τούτη την ομορφιά της Ελληνικής μας πατρίδας, που με την άφταστη τέχνη του τόσο ζωντα-
νά μας ζωγραφίζει στις σελίδες του ο μεγάλος μας λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντωνίου. 
Αυτό θα ήταν και το μεγαλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσε να γίνη για τον αλησμόνητο 
αυτόν νεκρό, που τόσα πρόσφερε για την Πατρίδα.

Βασίλειος Γ. Οικονομίδης
Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων» 
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Ο Στέφανος Γρανίτσας και η Ελληνική Παράδοση

Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς 

[Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε το 1980 στην «Βραδυνή» (Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 1980) και στη 
στήλη «Η κίνηση των Ιδεών». Μας το έστειλε ο Φιλόλογος κ. Δημήτριος Θ. Νάτσιος απ’ τη Λαμία, 
με την ευκαιρία συμπλήρωσης 130 ετών από τη γέννηση του Στέφανου Γρανίτσα (1880-1919)].

(100 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη γέννηση του Στέ-

φανου Γρανίτσα, του περίφημου ποιητή, συγγραφέα, βουλευτή και 

ανταρτοαγωνιστή του 1912 στα Ηπειρώτικα βουνά, για την απελευθέ-

ρωση από τον Οθωμανό δυνάστη. Από την Γρανίτσα της Ευρυτανίας 

ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε νομικά, έγραψε θαυμάσια λογοτεχνικά 

κείμενα, ανέβηκε σε υψηλά δημοσιογραφικά μονοπάτια – υποδιευ-

θυντής του «Χρόνου» σε ηλικία 25 μόλις ετών. Πήγε στον Θέρισο 

στην Κρήτη και συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέ-

λο, και τέλος συνέστησε αντάρτικο σώμα, όπως ο άλλος ποιητής και 

βουλευτής ο Μαβίλης, πολεμώντας για την ελευθερία της Ηπείρου. 

Πέθανε χτυπημένος απ’ τις κακουχίες μετά τριάντα περίπου μήνες, σε 

ηλικία 35 χρόνων, ύστερα από έναν τύφο που δεν άντεξαν οι δυνάμεις 

του, στα 1915. Το ενδιαφέρον κείμενο που ακολουθεί θα μας δώσει 

πνευματικό ανάστημα ενός ωραίου ανθρώπου και αληθινού ήρωα της 

λογοτεχνίας μας). 

Ο Στέφανος Γρανίτσας κυριολεκτικά ζούσε την παράδοση. Όχι μόνο στα κείμενά του, 
αλλά και στις αγορεύσεις του και στις καθημερινές επαφές του θυμούνταν κάποιον σχετικό 
μύθο, που τον συσχέτιζε και τον προσάρμοζε με καταπληκτική μαστοριά. Στίχοι δημοτικών 
τραγουδιών, αινίγματα, παροιμίες, ιδιωματισμοί, ανέκδοτα, γεροντικές αναμνήσεις ανά-
βλυζαν ασταμάτητα απ’ τα κεφαλάρια της σκέψης του. Κι όταν κάποτε τον ρώτησαν πού τα 
βρίσκει όλ’ αυτά αποκρίθηκε:

– Οι άνθρωποι των Ευρυτανικών βουνών είναι καταρράχτες στίχου, ρυθμού, θρύλου, 
μύθου, παραδόσεων. Τους παρακολουθώ και δεν χορταίνω την ομορφιά των τραγουδιών 
τους, τις διηγήσεις τους, τη φυσιογνωμία τους, ακόμα και τις χειρονομίες τους. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο εξηγεί και το πώς δημιούργησε αυτό το ανεπανάληπτο προσωπικό 
ύφος στην πεζογραφία του. Ύφος που διαλαλεί την προσκόλληση του συγγραφέα στις λα-
ϊκές μας πηγές. 

Και αβίαστα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο Στέφανος Γρανίτσας είναι απ’ τους 
ελάχιστους Έλληνες λογοτέχνες που έμειναν μακριά από ξένες νοοτροπίες κι ανεπηρέαστοι 
από τις πολυποίκιλες τεχνοτροπίες που κατέκλυζαν (και κατακλύζουν πάντα) τους πνευμα-
τικούς χώρους, με αποτέλεσμα να νοθεύουν ή να αλλοιώνουν την γνήσια εξελικτικότητά 
μας. 

Στέφανος Γρανίτσας 
(Σχέδιο Α. Κοντοπούλου)
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Το καθαρά λογοτεχνικό έργο του Στέφανου Γρανίτσα δεν είναι ούτε πολύ αλλά ούτε 
από κείνα που σημαδεύουν την εποχή τους. 

Πρέπει όμως να θυμηθούμε τον αφορισμό του μεγάλου μας Βάρναλη: Στην τέχνη δεν 
υπάρχει το μέγα. Υπάρχει το έντιμο. 

Και το δίχως άλλο το έργο του Γρανίτσα είναι έργο έντιμο γιατί απόβλεπε:
1) Στην διάσωση του λαϊκού μας πολιτισμού.
2) Στον σωστό προσανατολισμό του λαού, και 
3)  Στην ικανοποίηση των αισθητικών αναγκών ευρύτατων στρωμάτων. 
Και δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα που μετράει σ’ έναν συγγραφέα. 
Ο Γρανίτσας νιώθοντας σαν πνευματική ευθύνη την διάσωση της αγροτολαϊκής, κυ-

ρίως, παράδοσης βάλθηκε να την υπηρετήσει με φανατισμό που τον διέκρινε όταν υπερα-
σπιζότανε τις ιδέες του ως βουλευτής ή ως δημοσιογράφος. Αν θέλαμε μάλιστα να βρούμε 
κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο στην λογοτεχνική προσφορά του Γρανίτσα, θα λέγαμε 
πως πάντρεψε με επιτυχία την λαογραφία με τη λογοτεχνία – πράγμα που δεν τόκανε ή δεν 
το μπόρεσε ο Νικόλαος Πολίτης. 

Κι αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Γρανίτσας μ’ αυτό το πάντρεμα προώθησε την λαογρα-
φία σε πλατειά στρώματα, την έκανε αναμφίβολα πιο συστηματική κι επιστημονική με μεθο-
δευμένη λαογραφική δουλειά, αλλά για λίγους ειδικούς ή για πολλά ράφια βιβλιοθηκών. 

Μ’ άλλα λόγια: Ο ερασιτέχνης λαογράφος Στέφανος Γρανίτσας έδωσε στα λαογρα-
φικά στοιχεία που μάζεψε ή έσωσε ζωή και κινητικότητα. 

Μα δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια πόσο θάχε προχωρήσει η μεθοδική έρευνα κι η επιστήμη 
δίχως το πάθος και την ανιδιοτέλεια των ερασιτεχνών και των αυτοδίδαχτων. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως απ’ αυτήν την ουσιαστική προσφορά 
του ο Γρανίτσας θα μείνει σαν ένας αθέατος καθοδηγητής πολλών ηθογράφων του καιρού 
του και των όσων απόμειναν μεταγενέστερα ως την ολική τους έκλειψη από τον νεοελληνικό 
πνευματικό μας χώρο. 

Και πρέπει να επισημανθεί πως ο Γρανίτσας μαζί με τους πιο προοδευτικούς πνευματι-
κούς ανθρώπους του καιρού του, στάθηκε αντιμέτωπος στην επιδρομή του ξενικού πνεύμα-
τος, που απόβλεπε αν όχι στον αφελληνισμό τουλάχιστον στην νόθευση και στον παραγκω-
νισμό της ελληνικής πορείας, που αποδείχνει περίτρανα την συνέχεια και την συνέπεια του 
πανάρχαιου χώρου μας και την μεγαλοσύνη του μάρτυρα και ήρωα του λαού μας. Αυτής της 
λαϊκής επιτειδιωσύνης, της θυμοσοφίας και των μεγάλων εθνικών στιγμών που βρίσκουν 
αντανάκλαση και συλλαμβάνονται ακριβώς μέσα στη λαϊκή παράδοση. 

Και πρέπει ν’ αποτίσουμε φόρο τιμής, τούτη τη στιγμή, σ’ όλους όσους ακολουθώντας 
το παράδειγμα του Γρανίτσα δουλεύουν πάνω στις διάφορες και διαφορετικές φάσεις του 
λαϊκού μας πολιτισμού σε πείσμα της κρατικής απουσίας ή αδιαφορίας και σ’ αντίθεση μ’ 
όσους δεν αισθάνονται πως σήμερα – ναι σήμερα πια – ή θα κρατήσουμε την εθνική μας 
παράδοση ζωντανή κι ανέπαφη ή θα την θυσιάσουμε στους βωμούς πολυώνυμων συμφε-
ρόντων, τα οποία στη βάση τους δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι και δικά μας συμφέροντα. 
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ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ι.Μ. ΣΩΤΗΡΟΣ 

Του Ανάργυρου - Γιάννη Μαυρομύτη, ιστορικού ερευνητή 

Από τα πρώτα νομοθετήματα των Βαυαρών στην Ελλάδα ήταν και τα διατάγματα για την 
κατάργηση των ερειπωθέντων και εχόντων λιγότερους από 6 μοναχούς μοναστηριών και η 
περιέλευση της κινητής (ζωικό κεφάλαιο) και ακίνητης περιουσίας στο Κράτος1.

Μεταξύ των καταργηθέντων ευρυτανικών μοναστηριών ήταν και του Σωτήρος, πλησίον 
της Ανατολικής Φραγκίστας, αλλά στη διοικητική περιφέρεια Κερασόβου. Για το μοναστήρι 
αυτό έγραψαν, μεταξύ άλλων, ο Π.Ι. Βασιλείου2 και ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης3, ώστε 
οποιαδήποτε αναφορά εκ μέρους μου στο θέμα αυτό, είναι περιττή. Στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους υπάρχει σχετικός φάκελος4 πού περιέχει δέσμη 30 εγγράφων, σχετικών με την 
περιουσία του κάθε μοναστηριού. 

Τα πρώτα 8 έγγραφα είναι αποδείξεις εισπράξεων δόσεων πληρωμής, για την πώληση, 
ύστερα από δημοπρασία, πώληση ζώων του μοναστηριού (27 πρόβατα, 2 βόδια, 1 
αγελάδα, και 1 φοράδα με το πουλάρι της). Αγοραστές οι Γιάννης Λάμπρου Μπλατσής, 
Καρπενησιώτης και Γεώργιος Δ. Βουλπιώτης, της γνωστής οικογένειας πολιτικών και 
στρατιωτικών από τη Βούλπη. Η πρώτη απόδειξη είναι χειρόγραφη και οι υπόλοιπες 
με συμπληρωμένα στοιχεία, με το χέρι, σε έντυπες σταθερές ενδείξεις. Φέρουν τον 
τίτλο: «Νομός Ακαρνανίας και Αιτωλίας – Επαρχία: Καλλιδρόμης – τόπος: Πρωτεύουσα 
Καλλιδρόμη»5 και τελειώνουν με τον τόπο και ημερομηνία – χρονολογία: «Εν Καλλιδρόμη τη 
10 Ιουλίου 1834. Επλήρωσε το ανωτέρω χρέος του».

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 18 έγγραφα διοικητικής διαδικασίας, για την 
εξακρίβωση του βάσιμου ή μη του ισχυρισμού της Κοινότητας Κερασόβου, περί της 
κυριότητας των μοναστηριακών κτημάτων, ήτοι ενός υδρομύλου, της νεροτριβής, του 
μαντανιού και ενός μυλοχώραφου. Όπως προκύπτει από τη μελέτη της αλληλογραφίας, 
οι Κερασοβίτες, όταν πληροφορήθηκαν τα διατάγματα για την κατάργηση των εν λόγω 
μοναστηριών και την περιέλευση της περιουσίας τους στο Κράτος, κινήθηκαν με προτροπή 
του δημογέροντα – οιονεί Προέδρου Κοινότητας - και προέβαλαν δικαιώματα κυριότητας 
επί των προαναφερθέντων μοναστηριακών κτημάτων, ώστε να μην περιέλθουν στο 
Δημόσιο. Η υπόθεση ξεκινάει με διαταγή του Επαρχείου Καλλιδρόμης, για διενέργεια 
διοικητικής εξέτασης, προς διαπίστωση της αλήθειας των ισχυρισμών των Κερασοβιτών, 
για την κυριότητα των παραπάνω κτημάτων. Η διαταγή δεν βρίσκεται στο φάκελο. Κατά 
χρονολογική σειρά τα δημοσιευόμενα έγγραφα. 
1.-    Αναφορά των Κερασοβιτών Ιωάννη Αγγελάκη, Δ. (Ι)βράκη, Νικολάου Θεοκλήτου 

και Νικόλα Παπαχρήστου, από 9-7-1835, από το Κεράσοβο προς το Επαρχείο 

1. Β.Δ. 25-9-1833, 19-12-33, 24-4-35, 27-12-36 και 31-12-36

2. Π. Ι. Βασιλείου. Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων, Αθήνα 1960, σελ. 66.

3. Π. Ευαγγέλου Φεγγούλη, Ανατολική Φραγκίστα, 1998

4. Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φ. 182

5.  Για τις ονομασίες Καλλιδρόμη και Οιχαλία και τις μετονομασίες αυτών Π. Ι. Βασιλείου, Η Εκκλησία Αγία 

Τριάδα του Καρπενησιού, Αθήνα 1962, σ. 25
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Καλλιδρόμης, με την οποία βεβαιώνουν ότι, τα επίδικα κτήματα, ήταν ανέκαθεν 
ιδιοκτησία της Κοινότητας και όχι που μοναστηριού. Συνυπογράφει για την εγκυρότητα 
και ο δημογέροντας Κερασόβου Γεώργης Δέπος.

2.-    Ταυτόχρονη μαρτυρία των Κερασοβιτών Δ. Πρα, Ιωάν. Αγγελάκη, Νικολάου 
Θεοκλήτου, Νικολού Παπαχρήστου και Γιώργη Δέπου, των Φραγκιστιανών 
Κώστα Τσαούση και Νίκου Καραβίδα και των Μαραθιωτών Γερο – Παπακώστα6 
Γεροπαπαδήμου και Κωνσταντή Νικολάου, που καταθέτουν για τον μύλο μόνο. Το 
έγγραφο αυτό γράφηκε από μορφωμένο για την εποχή, όπως φαίνεται από το γραφικό 
χαρακτήρα του, αλλά με πολλά ορθογραφικά λάθη και παρατονισμούς, για να φανεί ότι 
το έγραψαν με τα χέρια τους οι υπογραφόμενοι. Προς τούτο συνηγορεί και το γεγονός 
ότι, λέξεις και προτάσεις όπως «καθαρώ συνειδότι», «κείνται», «παλαιόθεν» κ.λπ., ήταν 
άγνωστες σε ανθρώπους που μόλις και μετά βίας μπορούσαν να ζωγραφίσουν την 
υπογραφή τους.

3.-    Ακολουθεί, ύστερα από 10 περίπου μήνες, 30-5-1836, η εξέταση του πρώην 
δημογέροντα Κερασόβου Γεωργίου Δέπου, ενώπιον του Διοικητού Ευρυτανίας 
(αντ΄ αυτού του βοηθού του Ι. Χ. Χατζοπούλου). Ο Δέπος καταθέτει, ανωμοτί για 
τα μοναστηριακά κτήματα, με περισσότερες λεπτομέρειες. Στην εξέταση αυτή, όπως 
και σε επόμενες, επισείεται η απειλή του εκκλησιαστικού αφορισμού7 σε περίπτωσης 
της απόκρυψης της αλήθειας. Ο αφορισμός εκδόθηκε από την Ιερά Σύνοδο «εναντίον 
εκείνων, οι οποίοι ηξεύρουν καταπλακωμένα (= καταπατημένα) μοναστηριακά κτήματα 
και δεν τα φανερώνουν». 

4.-    Η υπόθεση βαλτώνει για ενάμισι και πλέον χρόνο και ανακινείται στις 4-1-1838, 
με δεύτερη συμπληρωματική εξέταση του Γ. Δέπου και αρχική των Νικολάου 
Παπαχρήστου και Νικολάου Θεοκλήτου. Φυσικά, όλοι καταθέτουν ότι ο μύλος, 
η νεροτριβή, το μαντάνι και το μυλοχώραφο, εξουσιάζονταν από την Κοινότητα 
Κερασόβου. 

5.-    Στις 4-8-1838, Επίτροπος «της επί των Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείας» Νικόλαος 
Νάκης, διαβιβάζει στη Γραμματεία (υπουργείο) τις προαναφερθείσες αναφορές και 
διοικητικές εξετάσεις, με την παρατήρηση ότι, όλες οι ενέργειες των Κερασοβιτών 
ήταν μεθοδευμένες, για να αποκτήσει η κοινότητά τους την κυριότητα των επιδίκων 
μοναστηριακών κτημάτων, αλλά δεν τους αποδίδει δόλο, επειδή οι διαχειριστικές 
πράξεις που θα ασκήσουν σ’ αυτά, αποσκοπούν στην είσπραξη μερικών χρημάτων, 
για να «οικονομήσωσι κανένα διδάσκαλον» (8) και να ξαναλειτουργήσει το σχολείο 
στο χωριό. Προτείνει δε να γίνουν δεκτές οι μαρτυρίες, παρά το γεγονός ότι «αι 
ληφθείσαι αύται… δεν είναι ειμή εν ως εξ ενός συνθήματος δύω ή τριών ανθρώπων 
πλάσμα ανυπάρκτου κυριότητος…». Πόσο σωστή και δίκαιη η κρίση και η πρόταση του 
Επιτρόπου Ν. Νάκη…. 

6.-    Ο επί των Εκκλησιαστικών Γραμματέας Γ. Γλαράκης, αμφιταλαντευόμενος, διατάσσει 

6.  Το πρόθεμα γερο – σημαίνει γέροντας, δηλ. δημογέροντας, προεστώς.

7.  Για τον αφορισμό στη δικαιοσύνη, βλ. π. ΙΣΤΟΡΙΚΑ 274.2005, εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, όπου σχετικά 

άρθρα και βιβλιογραφία.
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στις 28-10-1838, τον Επίτροπο να προχωρήσει εις «ακριβεστέρας εξετάσεις περί 
των υπό της Κοινότητος Κερασόβου κατεχομένων μεν ως δημοτικών κτημάτων, 
καταμηνυθέντων δε ως Μοναστηριακών…» για την εξαγωγή θετικού συμπεράσματος. 

6α.-  Ο Επίτροπος, απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί λείπει το σχετικό διατακτικό έγγραφο, αναθέτει στο 
Διοικητή Ευρυτανίας, να διενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση για το υπόψη θέμα. 

7.-    Στα σωζόμενα έγγραφα, υπάρχει η από 6-4- (1839) Ε.Δ.Ε. του μοναχού Νεκταρίου 
Γαζέτα, από τη Βίνιανη, ο οποίος εμόνασε επί δεκαετία στο μοναστήρι του Σωτήρα και 
βεβαιώνει ότι, ο μύλος, η νεροτριβή, το μαντάνι και το μυλοχώραφο ήταν ιδιοκτησία 
Κερασοβίτικη. Την Ε.Δ.Ε. αυτή διενήργησε ο προαναφερθείς Διοικητής. 

7α.-  Στη συνέχεια, απ’ ό, τι προκύπτει κατά λογική συνέπεια κι εδώ, ελλείψει εγγράφου 
τεκμηρίου, ο Διοικητής Ευρυτανίας αναθέτει στο Δήμαρχο Αγραίων8 (Γ. Χρηστίδη 
απ’ τα Άγραφα),9 να εξετάσει ενόρκως κι άλλους μάρτυρες, ώστε να σχηματίσει ορθή 
κρίση και να βγάλει τελικό πόρισμα για την κυριότητα των επιδίκων κτημάτων. 

8.-    Έτσι, στις 22-4-1839, ο Δήμαρχος Αγραίων εξετάζει ενόρκως, συντασσομένου σχετικού 
πρωτοκόλλου ορκοδοσίας, τους Γ. Τσώκο, Αθανάσιο Ανανία και Γιάννη Βαρσάμη, 
Κερασοβίτες. Φυσικά, κι αυτοί οι μάρτυρες καταθέτουν τα ίδια, οι ένορκες διοικητικές 
εξετάσεις συντάσσονται και μαζί με το πρωτόκολλο ορκοδοσίας αποστέλλονται στο 
Διοικητή Ευρυτανίας (Λείπει κι εδώ το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο). 

9.-    Ο Διοικητής, αποστέλλει τη σχηματισθείσα αλληλογραφία, στις 29-4-1839, στον 
Επίτροπο, στο Μεσολόγγι, προσθέτοντας τη δική του γνώμη ότι, τα επίδικα κτήματα 
ήταν απ’ την αρχή ιδιοκτησία της Κοινότητας Κερασόβου, και προτείνει να σταματήσει 
η υπόθεση αυτού. 

10.-  Τελικά, ο Επίτροπος, στις 10 Μαΐου 1839, αναφέρεται στην προϊσταμένη του 
Γραμματεία για το υπόψη θέμα, προσθέτοντας, με επιφύλαξη και τη δική του, σύμφωνη 
με την του Διοικητή Ευρυτανίας, γνώμη. 

Η υπόθεση σταμάτησε αυτού. Κερδίζοντας, ύστερα από τόσα χρόνια, οι Κερασοβίτες 
τα κτήματα. 

Η τελευταία ενότητα του φακέλου απαρτίζεται από 4 έγγραφα, σχετικά με τη διεξαγωγή 
δημοπρασίας για την ενοικίαση χειμερινού λιβαδιού της μονής Σωτήρος, που περιήλθε στο 
Δημόσιο, δυνάμει των προαναφερθέντων διαταγμάτων. Η δημοπρασία, τόσο, η αρχική, 
όσο και η επαναληπτική, απέβησαν άγονες. Μη υπαρχόντων άλλων εγγράφων στο φάκελο, 
τελειώνει, εδώ, η περιληπτική παρουσίαση των προηγουμένων. 

Μελετώντας κάποιος ενδιαφερόμενος τα δημοσιευόμενα έγγραφα αντλεί ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για διάφορα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά: Λέξεις δημοτικές, 
γραφειοκρατία, διοικητική δικονομία, δημόσιες αρχές (κεντρικές και περιφερειακές), 
αρμοδιότητες δημάρχων, ληστεία, επαγγέλματα (ζευγίτης, μπακάλης κ.λπ.), διεξαγωγή 
δημοπρασιών, και τόσες άλλες. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κ. Μ. Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια Γ.Α.Κ. – Ν. Ευρυτανίας, 
για τη βοήθειά της. 

8.  Ο Δήμος Αγραίων ήταν ενιαίος με το Δήμο Αγράφων μέχρι το 1876, οπότε μετασχηματίστηκε σε δύο – 

Αγραίων και Αγράφων (Δ/γμα 18-11-1876, ΦΕΚ 51/76)

9. Α. Γ. Μαυρομύτη, Από τις πρώτες δημοτικές εκλογές, Εφ. ΕΥΡΥΤΟΣ, φ. 231/2001. 
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Εκλογικά (Ι)
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΑΞΙΟΥΣ

Του Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου

Φάρος που μας φωτίζει –και θα μας φωτίζει 
πάντα– αποτελεί το ηθικό ανάστημα του μεγάλου 
Ευρυτάνα πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη (1873-
1946). Η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η συνέπεια, 
η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, η διορατικότητα, 
η «αδάμαστη ιδεολογική σταθερότητά» του και η 
ευσυνειδησία είναι οι σπουδαιότερες αρετές, που 
διέκριναν τον μεγάλο αυτόν κοινοβουλευτικό άνδρα 
της νεότερης Ελλάδας. Αρετές τόσο σπάνιες στις 
μέρες μας, ιδιαίτερα για τους πολιτικούς μας… 
Αναμφισβήτητα ήταν ένας από τους «Μεγάλους 
της Ελληνικής Πολιτικής που με βάση το παρελθόν 
έβλεπε προς το μέλλον» και «δίπλα ή απέναντι στον 
Ελευθέριο Βενιζέλο αγωνιζόταν για μια καλλίτερη 
Ελλάδα, ειρηνική και δημοκρατική». 

Παράλληλα με την ευρύτερη πολιτική, το ενδιαφέρον του Καφαντάρη ήταν αμέριστο 
και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ευρυτανία, καθώς και για τις όμορες περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας, όπου είχε εκλεκτούς φίλους και σημαντικούς συ-
νεργάτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ευρυτάνας Ιατρός, αείμνηστος καθηγητής Σπύρος 
Μπαρτσόκας, από την Άμπλιανη Ευρυτανίας. Ο διακεκριμένος Καθηγητής της Παιδιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Διευθυντής «Παίδων ΜΗΤΕΡΑ» κ. Χρήστος 
Σπ. Μπαρτσόκας μας έστειλε, από το αρχείο του πατέρα του Σπύρου Μπαρτσόκα, επι-
στολές των Γεωργίου Καφαντάρη και Γεωργίου Μπουρδάρα, με τις οποίες ζητείται 
η πολιτική στήριξη, εκ μέρους του γιατρού, του υποψήφιου Δημάρχου Λαμίας Γεωργίου 
Αλεξ. Πλατή κατά τις Δημοτικές εκλογές του 1929. Ο κ. καθηγητής, επίσης μας έστειλε και 
φωτογραφία του Γ. Καφαντάρη με την ιδιόχειρη αφιέρωση: «Στον αγαπημένο μου γιατρό 
κ. Μπαρτσόκαν, 16/3/31».

Στις 18-7-1929, λοιπόν, ο Γ. Καφαντάρης γράφει στο φίλο του Σπύρο Μπαρτσόκα:
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«Αθήνα, 18/7/29
Αγαπητέ γιατρέ, 
Δεν ξέρω τι απεφάσισες διά τας δημοτ. εκλο-

γάς. Η γνώμη μου είναι ότι εάν η υποψηφιότης 
Πλατή είναι ευπρόσωπος έστω, υπό την έποψιν εις 
δυνάμεις ή αμυδρά μόνον αν είναι η ελπίς της επιτυ-
χίας του πρέπει αδιστάκτως και ενθέρμως να υπο-
στηριχθή αύτη. Δεν έχομεν τίποτε να ωφεληθούμε 
εκ της επιτυχίας του Γραμματίκα, ενώ αντιστρόφως 
ενδεχόμενη επιτυχία του Πλατή θα ήτο το πρώτον 
κτύπημα κατά των συνασπισμένων δυνάμεων των 
αντιπάλων. Γράφω σχετικώς και εις τον κ. Στεργιό-
πουλον και σε παρακαλώ να συνεννοηθής μαζί του 
προς λήψιν από κοινού αποφάσεων. Οπωσδήποτε 
εγώ θα ευχαριστηθώ απείρως αν οι φίλοι υποστη-
ρίξουν εκθύμως τον Πλατήν. 

Φεύγω αύριον για το Παρίσι, για να ιδώ για-
τρούς. Ας δούμε τι θα μου πουν.

Σε απάζομαι
Σος

(Υπογραφή)» 

Για το ίδιο θέμα, κατ’ εντολή του Γ. Καφαντάρη, γράφει στον Σπύρο Μπαρτσόκα και 
ο, επίσης, Ευρυτάνας πολιτικός αείμνηστος Γεώργιος Μπουρδάρας:

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
 Θεμιστοκλέους 1
 ΑΘΗΝΑΙ Εν Αθήναις τη 16-7-29 

Αγαπητέ Σπύρο
Ο κ. Πρόεδρος μου ανέθεσε να σου γράψω ότι 

κατά τας δημοτικάς εκλογάς εν Λαμία νομίζει ότι 
πρέπει να υποστηριχθή ο κ. Πλατής. Υπάρχει ερωτά 
λόγος μη υποστήριξής του και ποίος; Συνεννοήσου 
με τον κ. Στεργιόπουλον και καλέσατε στο τηλέ-
φωνον τον κ. Καφαντάρην μέχρι της εσπέρας της 
Πέμπτης, να συνεννοηθείτε διότι την Παρασκευήν 
φεύγει διά Παρίσι.

Σε φιλώ
(Υπογραφή)

Γ. Μπουρδάρας»
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Τι απέγινε όμως ο Γεώργιος Πλατής; Ευδοκίμησε η υποστήριξη του Γ. Καφαντά-
ρη; Ναι! Ο Πλατής εκλέχθηκε Δήμαρχος Λαμιέων, στις εκλογές της 4ης Αυγούστου 1929. 
Όπως, μάλιστα, μας πληροφορεί ο φίλος και συνεργάτης των «Ευρυτανικών Χρονικών» κ. 
Δημήτρης Νάτσιος εκλέχθηκε με διαφορά μόλις δύο (2) ψηφοδελτίων! (Βλ. και: Δημη-
τρίου Θ. Νάτσιου, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (1836-1996), Λαμία 1996, σελ. 
33-36). Φαίνεται πως «έπιασε τόπο» η υποστήριξή του από τους φίλους του Γ. Καφαντά-
ρη. Ο κ. Δημ. Νάτσιος μας δίνει σε ιδιόχειρο σημείωμά του και το παρακάτω σύντομο 
βιογραφικό του Γεωργίου Αλεξάνδρου Πλατή (1897-1977):

«Γεννήθηκε στη Λαμία (1897), σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και άσκησε το επάγγελμα του 
δικηγόρου στη Λαμία και στην Αθήνα (1923-1962). Χρημάτισε Δήμαρχος Λαμιέων (αιρετός) 
(1929-1934) και από το 1936 ως το 1961 εξελέγη βουλευτής. Διατέλεσε και Α΄ Αντιπρόεδρος 
της Βουλής (1955-57).

Μετέφρασε και εξέδωσε Δημηγορίες του Θουκυδίδη και έγραψε την ιστορική μελέτη: «Λαμία, 
μια ιστορική και κοινωνική έρευνα», Λαμία, 1971.». 

(Σημ.: Ευχαριστούμε θερμά τον Καθηγητή κ. Χρήστο Μπαρτσόκα για το πρωτογενές αρ-

χειακό υλικό που μας έστειλε, καθώς και τον συνεργάτη μας κ. Δημ. Νάτσιο για τις σημαντικές 

πληροφορίες του). 

Εκλογικά (ΙΙ)
Ο ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος

Το πόσο ήταν δεινός συζητητής ο μπάρμπα-Στέφανος από το Λημέρι περί τα πολιτικά 
και γνώστης όλων των διαβουλεύσεων των πολιτικών και των διαπλεκόντων συμφερό-
ντων μεταξύ των φαίνεται από τον παρακάτω διάλογο με τον τότε Γερουσιαστή Ιωάννη 
Τσιγκόλη, στο Καρπενήσι. 

Ήταν το 1928 που ο Καφαντάρης έφυγε από τον Βενιζέλο και έκανε το δικό του Κόμ-
μα, το «Προοδευτικόν Κόμμα», γιατί είχε διαφωνήσει με την όλη πολιτική του Βενιζέλου 
και έτσι διαχώρισε τη θέση του και τις ευθύνες του. 

Ερχόμενος στο Καρπενήσι ο μπάρμπα-Στέφανος από την Αθήνα εισήλθε στο μονα-
δικό καφενείο της πλατείας του Καρπενησίου να ξαποστάσει και να πιεί έναν καφέ. Βλέπο-
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ντας τον γέρο-Τσιγκόλη καθήμενο μόνο του σε ένα τραπέζι πήγε και κάθισε κοντά του για 
να συζητήσει και πολιτικά. Πολιτικά πρέπει να πούμε ότι ο γέρο-Τσιγκόλης παρέμεινε με 
τον Βενιζέλο ενώ ο Στέφανος πήγε με τον Καφαντάρη, τον οποίον θεωρούσε ανώτερο. 
Αφού ανέλυσαν όλη την πολιτική κατάσταση, σε κάποια στιγμή λέει ο Τσιγκόλης στο Στέ-
φανο: 

– Στέφανε, το Κόμμα των Φιλελευθέρων είναι ισχυρό, θα κερδίσει τις εκλογές και σε 
παρακαλώ να έλθεις μαζί μας και παράτα τον Καφαντάρη. 

– Άκουσε, Γιάννη, του λέει, εγώ δεν φεύγω από τον Καφαντάρη. Έχω φάει μαζί του 
ψωμί κι αλάτι και θα μείνω εκεί. Καλύτερα να πολεμήσω με το λιοντάρι και να χάσω, γιατί 
θα πουν πολέμησε ο κακομοίρης αλλά με το λιοντάρι, αν όμως πολεμήσω με τον τσάκαλο 
και με νικήσει, θα πουν, α, τον κακομοίρη τον έφαγε ο τσάκαλος. 

– Εγώ δεν ξέρω από τέτοια κουραφέξαλα, απαντά ο Τσιγκόλης, να έλθεις με μας, γιατί 
εμείς θα είμαστε οι νικητές στις εκλογές και θα με παρακαλείς να σε πάρω στο Κόμμα και 
εγώ δεν θα σε δεχτώ. 

– Α, από κείνους είστε σεις, τόσοι πολλοί που δεν θέλτε άλλους;
– Ναι, Στέφανε, από αυτούς είμαστε. 
– Κι δεν μ’ λες Γιάνν’ τι έκανες τόσο καιρό στ’ Βουλή, ιγώ δεν σ΄ άκσα κάνα λόγο να 

βγάλς, να ενδιαφερθείς για τα προβλήματα τσ’ Ευρυτανίας. 
– Δεν ξέρω εγώ από αυτές τις παλιοκουβέντες, Στέφανε, και πού έμαθες εσύ ότι εγώ 

δεν μιλάω στην Βουλή;
– Α, αγαπητέ μ’ , τα διαβάζω στα πρακτικά της Βουλής και κάποιον που ρώτησα, τι κάνει 

ο γέρο Τσιγκόλης στη Βουλή όταν αγορεύουν οι άλλοι. Και τι μου απαντά: Κάστανα ψέν’ 
στη σόμπα για να μην τον πάρ’ ο ύπνος. 

– Δεν έχεις το Θεό σου, Στέφανε. 
– Ιγώ δεν ξέρου. Ρώτσα τι κάνεις και μου είπαν: για να μην τουν παίρν’ ο ύπνος ψένει 

κάστανα απ’ τη Λάσπη.
– Άι, στο διάβολο, μπάρμπα-Στέφανε, δεν μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί σου!
Έτσι έκλεισε η κουβέντα. Βέβαια τις εκλογές τις κέρδισε ο Βενιζέλος, αλλά ο μπάρμπα 

Στέφανος έμεινε πιστός για πάντα στον Καφαντάρη. 
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ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

 Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΗ ΦΑΡΣΑ ΚΑΙ Η «ΦΑΡΣΑ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ»

Του Ηλία Γ. Λιάσκου, Φιλολόγου

«Ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. τάδε σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Νομαρχία Ευρυτανίας 
ενέκρινε τη μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης Κρεμαστών και θα ξεκινήσουν έργα πολλών 
εκατομμυρίων εντός του έτους. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δρόμων πέντε ξενοδοχειακών 
μονάδων, δύο συνεδριακών κέντρων, πέντε μαρίνων για σκάφη, γήπεδα τένις, ελικοδρόμιο κ.λπ.». 
Όλοι το χαρήκαμε το νέο που δημοσιεύτηκε σε ευρυτανικό περιοδικό πριν λίγα χρόνια. 
Οι δύσπιστοι όμως πρόσεξαν ότι το περιοδικό κυκλοφόρησε στην αρχή του Απρίλη και 
κατάλαβαν ότι ήταν ένα εθιμικό πρωταπριλιάτικο ψέμα. Η παραπάνω είδηση ήταν μια φάρσα 
αθώα. Δεν έβαζε σε κίνδυνο καμιά ζωή. Είναι στα πλαίσια του μέτρου και του πανάρχαιου 
εθίμου που στόχο έχει το γέλιο, την ευθυμία, την έκπληξη και, κυρίως, τη φυγή από τη γκρίζα 
κι ανιαρή καθημερινότητα. Δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα και καλή ανάμνηση.

Κάθε μέρα σχεδόν ακούμε για φάρσες βομβών. Πότε σε Λύκειο για να αποφύγει ο 
Σκράπας Αμελετιάδης το διαγώνισμα, πότε στο πλοίο ή το αεροπλάνο, γιατί κάποιος 
βλάκας ξεχάστηκε να πάει στην ώρα του. Προχθές στο Πρωτοδικείο. Τις προάλλες στην 
Εφορία ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Αυτή η φάρσα της βόμβας είναι ακατανόητη και τείνει 
να γίνει κι αυτή εθνικό σπορ. Κάθε εχέφρονας εξοργίζεται μ’ αυτούς τους θρασύδειλους 
«βομβιστές». Βέβαια υπάρχουν και οι τρομοκράτες με βόμβες που δεν είναι φάρσες αλλά 
εν ψυχρώ δολοφονίες ανυποψίαστων θυμάτων. Αυτοί, βεβαίως, είναι πιο επαίσχυντοι 
κακούργοι. Αλλά και ο βομβιστής της φάρσας διαπράττει αδικήματα σοβαρά. Πρώτα-
πρώτα τρομοκρατεί το λαό, τον φορτώνει με αισθήματα ανασφάλειας. Πυροβολεί τη 
Δημοκρατία «εν ψυχρώ». Το κράτος αναγκάζεται να ψηφίζει σκληρούς αντιτρομοκρατικούς 
νόμους σε βάρος των πολιτικών δικαιωμάτων. Αναστατώνει όλη την κοινωνία, αφού 
πολλοί σχετίζονται με τους απειλούμενους από την τοποθέτηση της βόμβας. Τραυματίζονται 
ευαίσθητες ψυχές. Αναστατώνονται οι οικογένειες. Κινητοποιούνται κρατικές υπηρεσίες. 
Ξοδεύονται δικά μας λεφτά.

Αυτή η «φάρσα», λοιπόν, είναι επικίνδυνη, ανόητη και καταστροφική για την κοινωνία. 
Ενσπείρει μόνο φόβο και παρακωλύει τη λειτουργία Σχολείων, υπηρεσιών κ.λπ. Ταλαιπωρεί 
ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν ή να εργασθούν και κοστίζει πολύ.

Όμως το πρωταπριλιάτικο ακίνδυνο ψέμα έχει στόχο την ευθυμία, το γέλιο, το κέφι. Γίνεται 
στα πλαίσια ενός εθίμου, που δένει τα μέλη μιας κοινωνίας. Τονώνει και χαλαρώνει όλους, 
αφού μια μέρα το χρόνο μπορούν να ξεφύγουν από τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής.

Θυμάμαι, σαν τώρα, μια φάρσα ενός συγχωριανού μου το 1957, Απριλίου πρώτη. 
Πέρασε από τη δουλειά μου και με ζήτησε αναστατωμένος:

– Τι τρέχει; Τί με θέλεις, Βασίλη, του λέω με το βλέμμα ανήσυχο.
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– Άστα, πνίγηκε το χωριό! μου λέει και πήρε το πιο θλιμμένο ύφος.
– Τί μου λες, μωρέ. Πώς πνίγηκε το χωριό; Τί έγιναν οι δικοί μας άνθρωποι;
– Είναι όλοι καλά καταώρας, αλλά το χωριό έγινε λίμνη. Έβρεχε τέσσερα μερόνυχτα. 

Βούλιαξε η πλαγιά κι έκλεισε το ποτάμι. Το νερό ανεβαίνει και θα πνιγεί το χωριό. Άντε, μη 
στενοχωριέσαι κι άμα έχω νεότερα θα σε πάρω τηλέφωνο.

Αυτά μου είπε τηλεγραφικά κι εγώ πάγωσα μέχρι να σχολάσω να πάω στον ΟΤΕ να βγάλω 
το χωριό για να μάθω ότι έχει μεγάλη ξηρασία και όλοι είναι καλά. Όταν συναντηθήκαμε 
το βράδυ έγινε πανζουρλισμός, γιατί εγώ αναστατωμένος ενημέρωσα κι άλλους για τη 
«συμφορά» που βρήκε το χωριό μας. Πάντως, γελάσαμε με την ψυχή μας και θυμόμαστε 
πάντα το αθώο αυτό ψέμα. Όπως αθώα θα είναι και τα παρακάτω ψέματα:

Ο περιφερειάρχης κ. Περγαντάς εγκαινίασε επιτέλους την Παραμεγδόβιο εθνική οδό. 
Αυξάνονται οι συντάξεις 10,5% για το 2011 και 15% για το 2012. Η ΕΛΑΣ συνέλαβε το 
Βασίλη Παλαιοκώστα στο Φουρνά. Ο Λάτσης άφησε στη Πανευρυτανική το 10% της 
τράπεζάς του, της Eurobank.

Καλοδεχούμενα και σ’ άλλα με υγεία !

Το σήμαντρο του Σχολείου

Του Ανδρέα Κάππα, Λογοτέχνη 

Γεννήθηκα σ' ένα γραφικό χωριό, το Μουζίλου Ευρυτανίας, το 1925. Τα πανύψηλα έλα-
τα στημένα αγέρωχα, καμαρωτά, δέσποζαν και δεσπόζουν στις βουνοκορφές και στις βου-
νοπλαγιές του. Πιο χαμηλότερα βρίσκεται η Ποταμιά, που διασχίζεται από το μικρό Μουζι-
λιώτικο ποτάμι με τα γάργαρα νερά του. Εδώ την πρώτη θέση έχουν τα χιλιοτραγουδισμένα 
πλατάνια και οι ιτιές, που ορθώνονται στις όχθες του ποταμού και ρουφούν λαίμαργα το 
καθαρό νερό του. Οι βελανιδιές, οι φτελιές και τα πουρνάρια ομορφαίνουν τα βοσκοτόπια 
και συμπληρώνουν το πράσινο χαλί της περιοχής…. Τα 70 περίπου σπίτια αμφιθεατρικά 
κτισμένα, και σε μικρές αποστάσεις το ένα από το άλλο, παλιά και καινούρια μαζί, αγναντεύ-
ουν ως πέρα απ’ τα σύνορά τους. Πολλά απ’ αυτά κουβαλούν στη σκέπη τους τις πέτρινες 
πλάκες, άλλα τους αυλακωτούς τσίγκους και λίγα προνομιούχα κόκκινα κεραμίδια. Ανάμεσα 
στα σπίτια διακρίνεται το σχολειό και η εκκλησιά, το ένα για τα γράμματα και τ’ άλλο για του 
Θεού τα πράματα. Στη δική μου εποχή, και πιο παλιά ακόμα, οι λίγες κληδέρες (έτσι λέγανε 
τα γράμματα οι μεγαλύτεροι) που μαθαίναμε, τις μαθαίναμε χωρίς βοηθήματα, στερούμενοι 
ακόμα και το τετράδιο των 12 φύλλων, περιοριζόμενοι σε μια πλάκα με μισό κοντύλι καλά 
δεμένο, για να μην χαθεί, και δεν μας πάρουν άλλο οι δικοί μας, και σ’ ένα σφουγγάρι από 
πανί γεμάτο λίγδα, για να σβήνουμε το παλιό μάθημα και να γράφουμε το καινούριο. 
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Θυμάμαι μια χρονιά δεν είχαμε δάσκαλο ούτε στο Μουζίλο ούτε στο Κλαψί και πηγαίνα-
με ξυπόλυτοι μέσα στο χειμώνα σε τρίτο χωριό, στον Άγιο Ανδρέα, κουβαλώντας μαζί μας 
κι ένα κομμάτι ξύλο για τη σόμπα του σχολείου, γιατί ο δάσκαλος θα μας έδιωχνε! Εκείνο το 
χειμώνα που ήμασταν χωρίς δάσκαλο στο χωριό ήμουν στη Β΄ Δημοτικού. Το δάσκαλο που 
είχαμε τον λέγανε Ούγγρο. Τις περισσότερες μέρες της βδομάδας έμενε μέσα στο σχολείο, 
και τον τάιζαν με τη σειρά οι γονείς που είχαν μαθητές, εκτός από το Σαββατοκύριακο που 
πήγαινε στο Καρπενήσι, κοντά στους δικούς του. Ήταν λίγο παράξενος στη διδασκαλία του 
και πολλές φορές, στην ώρα του μαθήματος, επανέφερε την τροφή από το στομάχι στο στό-
μα και την αναμασούσε σαν μηρυκαστικό. Το όλο του παρουσιαστικό συγγένευε άριστα με 
το όνομά του. Ήταν περασμένης ηλικίας, κι αν θυμάμαι καλά, πήρε σύνταξη όταν έφυγε από 
το σχολείο αυτό. Τη θέση του θα την έπαιρνε ο Ανδρέας Τσιαπέρας, χωριανός μας, που 
θα δίδασκε για πρώτη φορά. Σήμερα δεν είναι πια στη ζωή. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να 
μην υπογραμμίσω το πόσο καλός και σωστός ήταν ως δάσκαλος, για όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που πέρασαν από τα χέρια του. Καθώς και πόσο χρήσιμος κι ολοκληρω-
μένος άνθρωπος στάθηκε για το χωριό μας, μέχρι το τέλος της ζωής του. Όσο καλός και 
μεθοδικός κι αν είναι ένας δάσκαλος δεν καταφέρνει να γλυτώσει απ’ την πειθαρχία και τις 
διαολιές των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Θυμάμαι μια σειρά παγίδες που του στήναμε και γελάω ακόμα σήμερα. Πολλές φορές ο 
δάσκαλός μας μάς έβαζε στα γόνατα (δικαιολογημένα) για τιμωρία, στην ξυλαποθήκη του 
παλιού σχολείου, κι αυτό είτε γιατί δεν πηγαίναμε διαβασμένοι, είτε για διάφορες αταξίες. Κι 
ενώ ήταν σίγουρος για την τιμωρία…, εμείς βγαίναμε από έναν μικρό φεγγίτη της αποθήκης 
και πρώτοι και καλλίτεροι παίρναμε μέρος στα σχολικά παιχνίδια! Όταν μας ανακάλυπτε μας 
τσάκιζε τα χέρια με βέργα από κρανιά, που ήταν όλο κόμπους και μας έτσουζε πολύ! Σκεφθή-
καμε τότε να χαρακώσουμε τις βέργες στους κόμπους κρυφά, και μόλις έπαιρνε φόρα για 
την πρώτη ξυλιά, η βέργα γινότανε δέκα κομμάτια…, και γέμιζε το σχολείο με γέλια! Τη βέργα 
τελικά την αντικατέστησε ο χάρακας και τα χέρια μας δεν γλύτωναν απ’ τις ξυλιές…

Μια φορά ένας μεγαλύτερος από μας μαθητής, ο Κώστας Τσιγκόλης, έπαιζε τη σβού-
ρα του γύρο – γύρο στη σόμπα του σχολείου και ο δάσκαλος τον κυνηγούσε να τον δείρει. 
Βλέποντας ότι είναι δύσκολο να γλυτώσει το ξύλο, άνοιξε την πόρτα και πήγε στο σπίτι του. 
Έπειτα από μια ώρα ήρθε ο πατέρας του, που ήταν τσοπάνης, φορώντας μια μεγάλη κάπα 
και στάθηκε στην είσοδο διαμαρτυρόμενος στο δάσκαλο για το διώξιμο (έτσι είπε) του παι-
διού του από το σχολείο. Ο δάσκαλος, όπως ήταν φυσικό, του εξήγησε πως δεν τον έδιωξε 
αλλά έφυγε μόνος του και ότι μπορούσε να ξαναγυρίσει χωρίς να φοβάται. Ο πατέρας 
τότε ρώτησε το δάσκαλο: «Όταν έρθει θα του δώσεις καραμέλες;» Και ο δάσκαλος με όλη 
την καλοσύνη που τον διέκρινε του είπε: «Ναι, θα του δώσω». Εκείνη την ώρα ακούσαμε 
τον πατέρα του μαθητή να λέει: «Κατέβα κάτω, ρε, δεν σε χτυπάει ο δάσκαλος». Και προς 
μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να πέφτει από πίσω του ο γιός του, που τον είχε κρυμμένο και 
γαντζωμένο κάτω από τη μακριά κάπα του ο πατέρας του. Βάλαμε όλοι τα γέλια και με το 
ζόρι κρατιέμασταν στις υπόλοιπες ώρες του μαθήματος. 
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Άλλες φορές πάλι, που ήταν δύσκολο να έρθει ο δάσκαλος Ούγγρος από το Καρπενήσι 
τη Δευτέρα πρωί, χτυπούσαμε το σήμαντρο (δείγμα πως ήρθε) και τρέχανε τα παιδιά, μικρά 
– μεγάλα κουβαλώντας και το καθιερωμένο ξύλο για τη σόμα, να προφτάσουν το μάθημα. 
Και μεις τότε αρχίζαμε το παιχνίδι και με τα ξύλα ανάβαμε φωτιά στο κελί (υπόστεγο) της 
εκκλησιάς.

Έτσι είχαν τότε τα πράγματα, κι ο καθένας που έβγαζε έστω και το δημοτικό το θεω-
ρούσε καύχημα και μεγάλο κατόρθωμα που πήρε ένα τέτοιο βοήθημα χρήσιμο για τη ζωή 
του. Πρέπει ακόμα να πως στα δικά μου τα χρόνια μόνο ο αδελφός του δάσκαλου πήγε στο 
γυμνάσιο και κανένας άλλος! 

Στην εκκλησιά του χωριού μας μαζευόμασταν μικροί και μεγάλοι όλες τις γιορτές και με 
το χέρι στη θέση του σταυρού, παρακαλούσαμε κι εκλιπαρούσαμε τη βοήθεια του Κυρίου. 
Όλο και κάτι είχε ο καθένας να του ζητήσει, αλλά οι πιο πολλοί του ζητούσαν να βρει τον 
τρόπο να γεμίσει τα άδεια στομάχια έστω και με ψωμί μπομπότα. Αλλά ο Κύριος δεν άκουγε 
πάντοτε τα παρακάλια των πιστών χωριανών μου και γενικά των Ευρυτάνων και η πείνα 
και η δυστυχία ήταν τα πιο γνώριμα χαρακτηριστικά της ζωής τους. Ίσως επειδή είχαν τον 
μπόλικο ήλιο, τον καθαρό αέρα και το κρύο νερό απ’ τις γάργαρες βουνίσιες πηγές… 

Τα Ελληνικά 
Του Δημήτρη Ι. Γκορόγια

Έτσι το ακούσαμε κι έτσι το ξέρουμε απ’ τα παιδικά μας χρόνια το τοπωνύμιο, που βρί-
σκεται στο μικρό οικισμό «Σταυρός» του Δ.Δ. Τριποτάμου του Δήμου Φραγκίστας. 

Μια μικρή λακκούλα με φτωχό πράσινο, περιτριγυρισμένη από θάμνους σχίνων, φελι-
κιών κ.ά. Στο πάνω μέρος (Ν.Δ.) μια σειρά ακανόνιστων λίθων, οι οποίοι, ποιος ξέρει από 
πότε, από ανθρώπου χέρι τοποθετήθηκαν. Η φύση σε συνεργασία με το χρόνο φρόντισε να 
τους περιβάλλει με ζουμάχια και λειχήνες. 

Βορειοδυτικά το έδαφος κατηφορίζει σχεδόν απότομα. Τα βρόχινα ύδατα αθόρυβα 
σχημάτιζαν ρυάκια. Κάτω κει στο τέλος της πλαγιάς περνούσε το πολυπατημένο Δερβένι, 
που οδηγούσε στην κάτω βρύση και από εκεί στη Μαγούλα, στην τοξωτή γέφυρα της Τα-
τάρνας, στο Βάλτο. 

Στην πλαγιά αυτή δύο τετράγωνες πέτρες (0,80Χ0,80Χ0,20 μ., περίπου) βρίσκονταν 
πλαγιαστές στην επιφάνεια του εδάφους, κρυμμένες μέσα στο δάσος. Λαξεμένες τεχνητά. 
Μαρτυρούσαν την ύπαρξη προγόνων μας, που έδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή. Δεν έπε-
σαν στην αντίληψη, φαίνεται, του περιηγητή Woodhouse, ο οποίος αναφέρει τα κάστρα: της 
Τατάρνας (σίγουρα Παλαιόκαστρου), της Τσούκας, της Παλαιοκατούνας, της Σιβίστας, της 
Βούλπης, της Βαλαώρας, των Τοπολιάνων, της Πρασιάς. Έτσι έμεινε άγνωστη η τοποθεσία. 
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Όταν όμως έφτασε ο λεγόμενος σύγχρονος πολιτισμός, τα πράγματα άλλαξαν. Οι μπουλ-
τόζες έκαναν τα θαύματά τους. Στην αρχή ένας χωματόδρομος αμαξιτός ένωσε τη Μαγούλα, 
που αναφέραμε, και την Τατάρνα με τη γέφυρα του Μανώλη και τη Δυτική Φραγκίστα. 

Μετά από λίγα χρόνια, στη δεκαετία του 1980, που έφτασαν τα σύγχρονα μηχανήματα, 
άρχισαν οι διαπλατύνσεις του χωματόδρομου και στη συνέχεια η ασφαλτόστρωση (προς 
την Τατάρνα και το μοναστήρι). 

Εάν όμως μια πλαγιά αλύπητα, άναρχα, απρόβλεπτα, κόβεται οριζόντια, το έδαφος και γενι-
κά η φύση, αντιδρά δυναμικά, όπως δυναμικά συμπεριφέρεται σε κάθε επέμβαση του ανθρώ-
που, παίρνοντας για παράδειγμα, που το θυμούνται οι ντόπιοι, τους αλλεπάλληλους σεισμούς 
του 1965-66, εξαιτίας του σχηματισμού της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών του Αχελώου. 

Ο δρόμος, επίσης (χωματόδρομος δυστυχώς), που οδηγεί στον οικισμό Κοψέικα, προ-
ξένησε μεγάλη ζημιά στο τοπίο. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πολλών 
υδάτων και μάλιστα στο τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των κατακλυσμιαίων βροχοπτώ-
σεων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κατολίσθηση ολόκληρης της πλαγιάς. 

Θα λέγαμε εδώ ότι η τοποθεσία «Ελληνικά» κατέστη αγνώριστη, όμως έγινε μια φυσική 
ανασκαφή, που έφερε στο φως πολλές λαξεμένες τετράγωνες και ορθογώνιες πέτρες. Ει-
δοποιήθηκε η υπεύθυνη Υπηρεσία. Πληροφορηθήκαμε ότι ήρθε κι έκαμε την προσήκουσα 
καταγραφή. Μάλλον «ήλθεν, είδεν και απήλθεν». Έκτοτε τίποτε! Το τοπίο και οι πέτρες έμει-
ναν απροστάτευτα. Η καθίζηση του οδοστρώματος καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημά-
των, η δε προσπάθεια κάποιων να διατηρήσουν την πρόσβαση προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά 
στο ήδη πληγωμένο έδαφος. Ελπίζουμε, οι υπεύθυνοι με τις ανανεωμένες δυνάμεις τους, να 
δείξουν το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον τους και να λύσουν το πρόβλημα. Στην υπάρχουσα 
κατάσταση σχηματίζει κανείς την εντύπωση πως στο έδαφος κείνται νεκροί, που η εκταφή 
τους έγινε πρόσφατα. 

Όσον αφορά στα ερωτήματα: τι ήταν τα Ελληνικά, πότε υπήρξαν, πώς βρέθηκαν και 
γιατί οι πέτρες στην προαναφερθείσα τοποθεσία, αφού το έδαφος δεν είναι πετρώδες και 
τέτοιοι βράχοι δεν υπάρχουν; Πόσες είναι οι πέτρες, υπάρχουν άλλες στο υπέδαφος; Πό-
σες τα μηχανήματα απομάκρυναν απερίσκεπτα κάτω του οδοστρώματος; Θα απαντήσουν 
οι ειδήμονες; Περιμένουμε. 
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1.Τα δακράκια της Παναγίας στο Βελούχι. 
(Από  το βιβλίο του Δ. Λουκόπουλου: «Νεοελληνική Μυθολογία, Ζώα-Φυτά», 1940)

«Είχαν πιάσει το Χριστό οι Εβραίοι και τον οδηγούσαν στο Γολγοθά για να τον σταυρώσουν. Η 

μητέρα του, πονεμένη βαριά για το πάθημα του γιου της, δε μπορούσε να βρει ησυχία, γι’ αυτό πήρε 

τα όρη και τα βουνά κλαίοντας και θρηνώντας από τον πόνο της. Περνούσε στο ένα βουνό, δεν εύρισκε 

ησυχία, περνούσε στ’ άλλο τίποτα. Πέρασε και στο Βελούχι του Καρπενησιού.

 Όπου κι αν έπεφτε δάκρυ της Παναγίας, ξεφύτρωνε κι ένα λουλουδάκι κιτρινόλευκο που σκορπούσε 

μεθυστική μυρουδιά σ’ όλα τα γύρω. Λουλούδια εδώ, λουλούδια εκεί, λουλούδια πολλά γέμισε ο τόπος 

και τα λουλούδια αυτά τα ονόμασαν από τότε δακράκια.

Της Παναγίας τάχα τα δάκρυα».

(Σημείωση: Τα λουλούδια  δακράκια, που τα λένε και ίτσα, φύονται από το τέλος Απριλίου ως το 

τέλος Μαΐου κι έχουν μεθυστικότατη μυρουδιά.)

2. Το τάισμα της βρύσης στην Ευρυτανία.
(Από το περιοδικό «Νεολαία»,23-12-1939.)

«Στην Ευρυτανία, τα Χριστούγεννα, συνηθίζεται ένα έθιμο, που λέγεται, «τάισμα της βρύσης». Οι 

κοπέλες δηλ. ξυπνούν από τα χαράματα, παίρνουν από λίγο ψωμί, τυρί, βούτυρο και παν στην κοντινή 

τους βρύση, χωρίς να βγάλουν ούτε λέξη στο δρόμο. Φτάνοντας εκεί αφήνουν την προσφορά τους, 

λέγοντας:

- Όπως τρέχει, βρύση μου, το νερό, έτσι να τρέχουν κι εμάς τα καλά.

Έπειτ’ απ’ αυτό παίρνουν νερό στο τσουκάλι τους και γυρίζουν στο σπίτι, πάλι αμίλητες, για να πιουν 

όλοι από το  «άκριντο νερό».

(Σημείωση: Στο Μάραθο Αγράφων, το έθιμο αυτό, όπως αναφέρει η μητέρα μου Ιουλία Μάκκα 

- Μπουμπουρή, 92 ετών σήμερα, γίνονταν των Αγίων Θεοδώρων, την Καθαρά Δευτέρα και την 

Πρωτομαγιά).

3. Αδέρφια ήταν ο Άσπρος, ο Αγραφιώτης και η  Μέγδοβα.
(Κ. Σ. Κώνστα, όπ. π. και Δελτίο Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας, τ. ΚΔ΄313)

«Αδέρφια ήταν ο Άσπρος, ο Αγραφιώτης και η  Μέγδοβα, οι παραπόταμοί του. Μα τούτος ο 
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Άσπρος ήταν πολύ ανάποδος. Ολοένα και κάτι θα’βρισκε για να τσακωθεί μαζί τους. Γι’ αυτό και κείνοι, 

Αγραφιώτης και Μέγδοβα, πήραν την απόφαση να τον παρατήσουν ένα βράδυ και να φύγουν. Τον 

άφησαν στον ύπνο και ξεκίνησαν. Η Μέγδοβα τράβηξε κατά το Καρπενήσι, ο Αγραφιώτης πάει στ’ 

Άγραφα. Σαν ξύπνησε ο Άσπρος και είδε πως τον άφησαν μόνο του, έβρασε  από το θυμό του.

Κατάλαβε γιατί του το έκαμαν αυτό. Πήρε λοιπόν τον κατήφορο αγριεμένος,  πηδώντας τα βράχια 

και αφρίζοντας για να τους απαντήσει. Όσο όμως προχωρούσε τόσο ο θυμός του λιγόστευε. Στο τέλος 

παρακαλούσε πια να τους βρει, μια και χωριστά απ’ τ’αδέρφια του δεν κάνει, δεν μπορούσε. Μα και 

κείνοι τον λυπήθηκαν και ροβόλησαν και τον αντάμωσαν στη Χούνη, εκεί που και τώρα απαντιώνται οι 

τρεις τους. Και από κει και πέρα πια τραβάνε αδερφωμένοι, σαν ένας, και ποτέ δεν ξαναμάλωσαν…»

[Σημείωση:Πρόκειται για τα τρία ποτάμια της Ευρυτανίας, τον Αχελώο (Άσπρο), τον Αγραφιώτη και 

τον Ταυρωπό (Μέγδοβα ή Καμπύλο)].

4. Ο Πουκεβίλ για τους Ευρυτάνες.
(Από το βιβλίο του Φραγκίσκου-Ούγγου-Καρόλου- Λαυρέντιου Πουκεβίλ: «Ταξίδι στην Ελλάδα, 
Στερεά-Αττική-Κόρινθος»)

«Το Όρος Τυμφρηστός, που αποτελεί το υψηλότερο σημείο «Ταξίδι στην Ελλάδα, Στερεά-Αττική-

Κόρινθος της επαρχίας Αγράφων, έχει τη μορφή μιας σειράς γεισωμάτων, που μόνον αγριοκάτσικα τα 

πατούν, όταν το καλοκαίρι λειώνουν τα χιόνια. Σ’ αυτή την αιολική κορυφογραμμή υψώνονται οι κανονικοί 

άνεμοι που φυσούν στις ακτές με την ανατολή και τη δύση του ήλιου. Οι ναυτικοί τους λένε στεριανές 

αύρες. Στα σημεία συγκέντρωσης των πηγών, όπου σχηματίζονται ποτάμια που αρδεύουν τις κοιλάδες, 

υπάρχουν πολλά χωριά ακραιφνώς ελληνικών οικογενειών, που τα εύρωστα μέλη τους μοιάζουν να έχουν 

ταχθεί εκεί φύλακες στις επάλξεις, καταφύγια για τις συμφορές, για να επιβεβαιώνουν και να διεκδικούν, 

σε χρόνο που υποδεικνύει η Θεία Πρόνοια, τα δικαιώματα στο ιερό έδαφος της πατρίδας τους.»

5. Η φιλοσοφία του Αδαμάντιου Κοραή για την Πατρίδα.
(Από το περιοδικό: «Θησαυρός, Εβδομαδιαίον  Εγκυκλ. Περιοδικόν», 5-5-1923).

«Δεν αρκεί το να μην επροδώκατε την Πατρίδα, αλλά αμάρτημα λογίζεται και το να μη την ωφελήσατε. 

Προδότης της Πατρίδος γίνεται όχι μόνον όστις ανοίγει τας πύλας αυτής εις τους εχθρούς, αλλά και 

όστις δεν ελεεί την πτωχεία της, δεν ενδύει την γύμνωσή της, δεν την ωφελεί κατά πάντας τρόπους με 

τους κόπους του»

(Σημείωση: Θέμα επίκαιρο, θέμα των καιρών μας).

6. Η γενέθλια γη του Κατσαντώνη.

Τη γέννηση του εθνομάρτυρα πρωτοκλέφτη Αντώνη Μακρυγιάννη, του θρυλικού 

Κατσαντώνη, που μαρτύρησε σε  ηλικία 33 ετών (1775-1808), στην ίδια ηλικία που πέθανε  

ο Μέγας Αλέξανδρος και μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός,  μας περιγράφει με  το δικό του 

γλαφυρό τρόπο, ο Ευρυτάνας λογοτέχνης και εκπαιδευτικός Κώστας Κωτσοκάλης, στο βιβλίο 

του «Ο Κατσαντώνης της Ρωμιοσύνης, 1977».
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«Απ’ το ταιριαστό ζευγάρωμα του Γιάννη Μακρυγιάννη με την Αρετή Δίπλα γεννήθηκαν τέσσερα 

αγόρια κι ένα κορίτσι. Πρωτογιός ο Αντώνης, γεννήθηκε κι ανατράφηκε εκεί που γεννήθηκαν οι ζωντανοί 

θεοί του δωδεκάθεου, στ’ Άγραφα. Στη χώρα των υπαρκτών θεών, των κλεφτών. Είδε το πρώτο φως της 

ζωής του όχι μέσα στη λάμψη αρχοντικού σπιτιού, αλλά μέσα στο βλάχικο κονάκι του παρθένου λόγγου. 

Καθαρογέννημα  Αγραφιώτικο. Γεννήθηκε, όπως συνήθως συμβαίνει με τους πολλούς απ’ τους μεγάλους 

άντρες σ’ ένα μικρό χωριό της Ευρυτανίας, τον ζηλευτό Μάραθο (παλιά Μύρεση). Το άσημο αυτό χωριό 

σύμβολο ανθρώπινης προσφοράς, άντρωσε το παλικάρι και επαναβίωσε την έννοια του ηρωισμού και 

της θυσίας. Γέννημα και θρέμμα αυτού του τόπου μεγάλωνε πότε στα βουνά των Αγράφων και πότε στους 

κάμπους της Ακαρνανίας.

Με αρματολικό φλουρί τον πρωτοευχήθηκε στη γέννα του και με λάδι κλέφτικο τον μύρωσε 

στα βαφτίσια ο νουνός του Δίπλας και του έδωσε το όνομα Αντώνης κι η δόξα τον διαλάλησε 

Κατσαντώνη».

7.Οι κοριοί  του Καρπενησιού.
(Από το περιοδικό «Μπουκέτο», 5-4-1934) 

«Ο κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου έγραψε κάποτε στην εφημερίδα "Εμπρός" τα εξής για την ακαθαρσία 

των ξενοδοχείων του Καρπενησίου:

"Μια φορά κάποιος ξένος δικαστικός και ολίγον μύωψ, πήγε στο Καρπενήσι και κατάλυσε σ’ ένα 

ξενοδοχείο. Εκεί που καθόταν, είδε τον τοίχο γεμάτον μαυραδάκια και ρώτησε έναν υπηρετάκο του 

ξενοδοχείου: Αυτά τα μαύρα στον τοίχο είναι μύγες ή …

Δεν πρόφτασε όμως να τελειώσει και ο υπηρέτης του ξενοδοχείου του απάντησε:

Χτυπάτε τα χέρια σας παλαμάκια και αν δεν πετάξουν, είναι κορέοι!.."»

8.Χιών κατεκάλυψεν  την Ευρυτανίαν.
(Από την εφημερίδα «Φωνή του Ρουμελιώτου» 31-1-1956).

«Σφοδροτάτη κακοκαιρία ενέσκηψεν εις Ευρυτανίαν. Άφθονος  χιών κατεκάλυψεν ολόκληρον την 

περιοχήν διακόψασα επί ημέρας την μεταφορικήν συγκοινωνίαν. Εις τας ορεινάς διαβάσεις η χιών 

υπερέβη το ύψος του ενός μέτρου.

Πολλά τηλεφωνικά σύρματα απεκόπησαν προκληθείσης ανωμαλίας και εις την τηλεφωνικήν 

επικοινωνίαν. Η κίνησις της αγοράς μας λίαν περιορισμένη. Η πόλις μ’ολόκληρον την γύρω αυτής 

περιοχήν παρουσιάζει ολόλευκον φαντασμαγορικόν θέαμα.» 

9. Ο ελληνισμός της ΠΟΛΗΣ το 1902.
(Από το βιβλίο «Γεωγραφία Ελληνικών Σχολείων», εκδ. Αν. Κωνσταντινίδη, 1902)

«Βιλαέτιον Κωνσταντινουπόλεως.

Ο νομός Κωνσταντινουπόλεως, έχει πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολιν, πρωτεύουσαν και της 

όλης Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κείται δε η Κωνσταντινούπολις παρά τον Βόσπορον και έχει περί τας 

950.000 κατοίκους, εκ των οποίων περί τας 400.000 είναι Έλληνες».
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Tου Aσώτου
Της Μαρίας Καρδαρά 

Δίπλα μου ήσουν κι έφευγα..έτρεχα, άνοιγα μέτωπα
με σένα Δημιουργέ μου...
Στις «στράτες» του κόσμου χωρίς Aγγέλου χέρι,
χαμένος σ’ επίγειους παραδείσους, δίχως φώς...
Mαχαίρια δέχτηκα
ερπετά με ζώσαν
καρφιά με πληγώναν...
Kι έτρεχα...
Ήμουν μ’ εμένα, χωρίς εσένα.
Ήμουν με άλλους, αλλά μόνος.
H ελευθερία μου συντριβή μου...
H ψυχή μου άδειο ρούχο, στις βιτρίνες του κόσμου κρεμασμένο...
H οδύνη αδελφή,
η αγωνία συντρόφισσα,
η θλίψη πέλαγος.
H προσευχή;
Δυό λέξεις ξεχασμένες, 
γραμμένες βαθιά στο ξωκλήσι της καρδιάς μου...
- Θεέ μου...
- Yιέ μου...
Γέρνω στα ποτάμια της λύτρωσής σου, εγώ ρυάκι στερεμένο από κάμα ζωής.
- Θεέ μου...
- Yιέ μου...
Bάλσαμο χύνεται στις πληγές μου, η φωνή σου.
Hλιοφόρες οι μέρες μου,
Φεγγαρόφωτες οι νύχτες μου.
Στα χέρια μου ένα ξεχασμένο μολύβι γράφει στην καινούργια σελίδα της 
ζωής μου.
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Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Γράφει ο ανταποκριτής μας κ. Χρήστος Τσίρκας1 

Τις εκδηλώσεις του εορτα-
σμού της Εθνικής μας Επετείου 
της 25ης Μαρτίου 1821 από την 
Ομογένεια της Αυστραλίας τίμη-
σε εφέτος τριμελής διακομματι-
κή αντιπροσωπεία αποτελούμε-
νη από το βουλευτή του νομού 
μας κ. Ηλία Καρανίκα, Πρόε-
δρο της Επιτροπής Ελληνισμού 
της Διασποράς της Βουλής, τον 
κ. Μάριο Σαλμά, βουλευτή Αι-
τωλοακαρνανίας της Ν.Δ. και το 
βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης κ. 
Ιωάννη Ζιώγα του Κ.Κ.Ε. 

Τους παραπάνω βουλευτές 
μας υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο η πρόξενος της Ελλάδας στην Μελβούρνη κ. Ελένη 
Λιανίδου και εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο βουλευτής μας, γιατρός κ. Ηλίας Καρανί-
κας που εκλέγεται στον Νομό Ευρυτανίας ως πρόεδρος της Επιτροπής και επικεφαλής της 
διακομματικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας συναντήθηκε με εκπροσώπους του εκεί 
Προξενείου, με μέλη της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και με ομογενειακούς φορείς. Στις 
26/03/2011 επισκέφτηκε τους Καρπενησιώτες στο Bell St., Coburg όπου οι συμπατριώτες 
μας τον υποδέχτηκαν θερμά. Ο πρόεδρος των Ευρυτάνων κ. Κώστας Λέρης καλωσόρισε 
τον βουλευτή και με συζήτηση αρκετής ώρας ενημερώθηκε για τα θέματα που αφορούν 
τους Καρπενησιώτες και γενικά για τα παροικιακά θέματα. Ο κ. Καρανίκας με την σειρά 
του τους ενημέρωσε για την σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας για την οικονομία και 
γενικά για την πορεία της χώρας. Επίσης τους ενημέρωσε για το τι συμβαίνει σήμερα στον 
Νομό Ευρυτανίας για το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο που διασυνδέει τα ορεινά χωριά, κα-
θώς και το πώς μπορεί ο νομός να αναπτυχθεί οικονομικά, αξιοποιώντας κυρίως τα δάση 
της και τον τουρισμό. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη δυνατότητα παραγωγής οικολογικών 
προϊόντων, μια και η Ευρυτανία έχει να καλλιεργηθεί πάνω από 60 χρόνια. Ο βουλευτής 
αποχαιρέτισε με συγκίνηση τους συμπατριώτες του οι οποίοι με την σειρά τους μείνανε 
κατενθουσιασμένοι.

 Το Σάββατο το βράδυ ο κ. Ηλίας Καρανίκας παρευρέθηκε στη συνεστίαση της ορ-

Ο κ. Ηλίας Καρανίκας με μέλη του Συλλόγου 
Ευρυτάνων της Αυστραλίας.

1. Ο κ. Χρήστος Τσίρκας κατάγεται από τους Στάβλους Ευρυτανίας.
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γάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Μελβούρνη, που έγινε στην ταβέρνα Athenian στο Box Hill, 
όπου τον υποδέχθηκαν θερμά περίπου 100 συμπάροικοι. Ο κ. Καρανίκας ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς, όπως το εκπαιδευτικό, η ανάγκη αύ-
ξησης του προσωπικό στο προξενείο της Μελβούρνης, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα 
οι ομογενείς μας, καθώς και για το θέμα της ψήφου των ομογενών. Έγινε σαφές στον 
βουλευτή μας ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μελβούρνης είναι αντίθετο για πολλούς λόγους, όπως ότι θα 
δημιουργήσει διαμάχες μεταξύ των Ελλήνων, το οικονομικό κόστος αλλά και για την εικόνα 
που θα δώσουμε στην Αυστραλιανή κοινωνία. Μετά την προσφώνηση από τον οργανωτή 
της βραδιάς κ. Πολύκαρπο Λώλο και την ομιλία του Γραμματέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Μελ-
βούρνη Άγγελου Χαρίτου, ο βουλευτής μας ενημέρωσε σχετικά για την κατάσταση που 
επικρατεί στην Ελλάδα και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, τους διαβεβαίωσε δε 
ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ιδιαίτερα στην οικονομία. Ο βουλευτής μας κατα-
χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους και όλοι μαζί είχαν μία αξέχαστη βραδιά, που 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους. 

Την Κυριακή, 27/03/2011, οι βουλευτές μας παρέστησαν στην δοξολογία, που έγινε 
στον Άγιο Ευστάθιο και ακολούθως στην μεγαλειώδη παρέλαση που πραγματοποιήθηκε 
στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκεί είχαν συνάντηση με τον τοπικό πρωθυπουργό 
και τον Επίσκοπο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ. Οι βουλευτές έμειναν κατενθουσιασμένοι από την 
κοσμοσυρροή και την ζωντάνια των Ελλήνων της Μελβούρνης και ιδιαίτερα των νέων παι-
διών. 

Την Δευτέρα, 28/03/2011, τους βουλευτές μας δεξιώθηκαν οι ελληνικής καταγωγής 
αντιπρόσωποι της Βουλής της Βικτώριας Γιάννης Πανταζόπουλος και Τζένη Μικάκου. 
Επισκέφτηκαν, επίσης, και τα 3 ημερήσια σχολεία Αγίου Γιάννη, Αγίων Αναργύρων και 
της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης και Βικτωρίας, Alphington Grammar με τα οποία 
κατενθουσιάστηκαν. Είναι γνωστό πως το Alphington Grammar είναι καθαρό δημιούργημα 
του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έδωσε την εντολή για την χρηματοδότηση 
της κοινότητας με 4.750.000 δολάρια, ώστε να πληρωθούν τα χρέη της προς την τράπεζα 
και ακόμη ποσό 2.786.000 δολ. δόθηκε επί Κυβέρνησης Σημίτη για την ανέγερση της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Χωρίς την γενναιόδωρη προσφορά της ελληνικής κυβέρ-
νησης δεν θα είχαμε ποτέ εγκαίνια στο Alphington Grammar.

Επίσης η Αντιπροσωπία επισκέφτηκε το Oakleigh, όπου συχνάζουν πολλοί Έλληνες, με 
τους  είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την οικονομική κατάσταση της Χώρας 
μας και οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο.   

Τέλος, οι βουλευτές μας αναχώρησαν για την Ελλάδα την Τρίτη, 29/03/2011, κατεν-
θουσιασμένοι από την υποδοχή που τους επιφυλάχτηκε, καθώς και από την ζωντάνια και 
την φιλοξενία των ομογενών μας. 
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ΜΕΛΕΤΗ 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 προηγούμενο τεύχος) 

9.- Δευτέρα εκδοχή:
α) Κατά μίαν δευτέραν άποψιν, το τοπωνύμιον ΄Ελοβα είναι ελληνικόν και προέρχεται 

και ετυμολογείται εκ της ελληνικής λέξεως «Ελλοπία».
Η λέξις Ελλοπία εις άλλους συγγραφείς λαμβάνει το πνεύμα της ψιλής, ήτοι ’Ελλοπία και 

εις άλλους το πνεύμα της δασείας ‘Ελλοπία (Hellopia).
Εκ της αναλύσεως του τοπωνυμίου Ελλοπία αποδεικνύεται, ότι αποτελείται από το θέμα 

«‘Ελλ-», συν το πρόσφημα –οπ, και την κατάληξιν –ία, ήτοι ‘Ελλ + οπ + ία = ‘Ελλοπία, όπως 
Δρυοπία, (Δρυ + οπ + ία), Δολοπία (Δολ + οπ + ία) κ.λπ. 

Το θέμα «‘Ελλ-» σχετίζεται και με τα: ‘Ελλός ή Σελλός, ‘Ελλάς, ΄Ελληνες, Ελλοπία, ΄Ελ-
λοπες, Ελλοπιείς, Σελλήεις, Ελλάνιος ’Ελλανία κ.λπ. (Μάρκος Γκιόλιας, ό.π.σελ. 80 – 82. 
Γεώργιος Κων. Καραγεώργος: Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απεράντιοι. Τρία αρχαία ελληνικά 
φύλα της Κεντρικής Ελλάδος. Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. ΄Εκδοσις: Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Οκτώβριος 2008, σελίδες 145 – 150. Λεοντίου Χα-
τζηκώστα: Οι Εθνικές μας προσηγορίες. ΄Ελληνες. Γραικοί. Ρωμιοί. Λάρνακα – Κύπρος, 1976, 
σελίδες 11 – 12). Το θέμα «΄Ελλ-» σημαίνει υψηλός και το Ελλοπιείς = Βουνήσιοι, αυτοί που 
ζουν πάνω στα βουνά, ορεισίβιοι.

Ο Σοφοκλής (497 – 405 π.Χ.) εις την Τραγωδίαν του «Τραχίνιαι», φέρει τον Ηρακλέα 
να τους αποκαλεί ορείους και δη επί λέξει: 

«Ηρακλής.- Φανώ δ’ εγώ τούτοισι συμβαίνοντ’ ίσα 
μαντεία καινά, τοις πάλαι ξυνήγορα, 
ά των ορείων και χαμαικοιτών εγώ 
Σελλών εσελθών άλσος εισεγραψάμην 
προς της πατρώας και πολυγλώσσου δρυός, 
ή μοι χρόνω τω ζώντι και παρόντι νύν 
έφασκε μόχθων των εφεστώτων εμοί 
λύσιν τελείσθαι. κάδόκουν πράξειν καλώς». 
(Τραχίνιαι: Στίχοι 1164 – 1171, Μτφρ. Δημ. Γ. Ρηγοπούλου)
«… Θα σου φανερώσω τώρα και νέο χρησμό που πραγματοποιείται και συμφωνεί με τον πα-

ληό. Όταν μπήκα στο ιερό δάσος των Σελλών, που κατοικούν στα βουνά και πλαγιάζουν κατάχαμα, 
κατέγραψα όσα άκουσα από την πολύφωνη βελανιδιά την αφιερωμένη στον πατέρα μου. ΄Ελεγε 
πώς τώρα, τούτον τον καιρό, θα έρθη η λύτρωση των δεινών μου, και περίμενα ευτυχισμένες μέρες. 
Αλλ’ αυτό δεν είχε για μένα άλλη σημασία παρά πώς θα πεθάνω…». 
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(Σοφοκλέους: Τραχίνιαι. Εκδόσεις Πάπυρος: σελ. 72 – 75. ΄Ιδετε και Γ. Καραγεώργος: 
op. cit. σελ. 146, υποσημείωσις 226. ΄Ιδετε και Απολλόδωρος: Βιβλιοθήκη. Α. ΙΧ. 16 «… 
κατά δε την πρώραν ενήρμοσεν Αθηνά φωνήεν φηγού της Δωδωνίδος ξύλον …»). 

Με το ίδιον θέμα: «΄Ελλ» και την προσθήκην της καταλήξεως: «-οβα» είναι δυνατόν να 
σχηματισθή το τοπωνύμιον ΄Ελλοβα = τόπος υψηλός, όπου ζούν ορεισίβιοι άνθρωποι. 

Η μετατροπή δε των συμφώνων γραμμάτων π και φ εις β ήτο συχνοτάτη εις τας δια-
λέκτους της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, Αιολικήν, Δωρικήν και ιδία εις την μακεδονικήν 
διάλεκτον, ως: πατείν > βατείν, πικρός > βικρός, Φίλιππος > Βίλιππος,Φερενίκη > Βερενίκη 
κ.λπ. (Πλούταρχος: Ελληνικά Αίτια. 9. ΄Αννα Παναγιώτου: Η γλώσσα των επιγραφών της Μα-
κεδονίας εις Γ. Μπαμπινιώτη: Η Γλώσσα της αρχαίας Μακεδονίας. Ολκός 1992, σελίδες 190 – 
191. Κώστα Πλεύρη: Το Ελληνικό αλφάβητο, Νέα Θέσις. Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 54 και 59, 
Νικολάου Ελευθεριάδου: Πελασγοί, α΄ έκδοση 1931, έκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1997, σελ. 67). 

Και σήμερον το ίδιον γλωσσολογικόν φαινόμενον παρατηρείται εις τα βόρεια γλωσσικά 
ιδιώματα της ελληνικής γλώσσης, άλλως τα γλωσσικά ιδιώματα βορείου φωνηεντισμού, τα 
χειλικά σύμφωνα π, β, φ, εναλλάσσονται, τα δε χειλικά σύμφωνα π και φ τρέπονται εις β, 
είτε ευρίσκονται εν αρχή της λέξεως, είτε εις το μέσον ταύτης, είτε τέλος εις την τελευταίαν 
συλλαβήν της λέξεως. Ούτως εκ του ρήματος προκόπτω, δημιουργούνται οι τύποι προκόβω 
και προκόφτω. Ομοίως εκ του ονόματος Προκόπιος, δημιουργείται και ετυμολογείται το 
Προκόπας και εξ αυτού το Προκόβας. Δηλαδή το γράμμα Π μετατρέπεται, είτε εις Β, είτε εις 
Φ. Επίσης πίπτω > πέφτω, Πέμπτη > Πέφτη κ.λπ. Διά τροπής του Π εις Β και αναβιβασμού 
του τόνου σχηματίζεται το «Ελλόβια», και εν συνεχεία, δι’ αποβολής του ατόνου γιώτα (ι) 
σχηματίζεται το ΄Ελλοβα. Σχηματικώς η εξέλιξις του τοπωνυμίου έχει ούτως: Ελλοπία > 
Ελλόπια > Ελλόβια > ΄Ελλοβα. Έτσι το τοπωνύμιον πρέπει να γράφεται με 2 λάμδα (λλ). 

Η λύσις αύτη είναι αρκετά πειστική και δεν δύναται a priori να απορριφθή, διότι υπάρ-
χουν ιστορικαί πληροφορίαι, ότι κατά την αρχαιότητα εις την χώραν των Δολόπων υπήρχε 
κώμη, με το όνομα Ελλοπία.

β) Η ΄Ελοβα κείται εις την χώραν – περιοχήν των αρχαίων Δολόπων, η δε Δολοπία 
ήτο όμορος χώρα των Ευρυτάνων. Εις την Δολοπίαν υπήρχε κώμη Ελλοπία (Στεφάνου 
Βυζαντίου: Εκ των Εθνικών Στεφάνου, κατ΄ επιτομήν. ΄Εκδοσις Augusti Meinekij, Βερο-
λίνον 1849, σελ. 268, ο οποίος αναγράφει: «… Ελλοπία … έστι και πόλις περί την Δολοπίαν 
…». A. Philippson. Delopia. Εις Paulys – Wissowa: Real – Encyclopädie der Klassischen 
Altertunswissenschaft. Τόμος V1 σελ. 1291. Μάρκου Α. Γκιόλια: Ιστορία των Αρχαίων Ευρυ-
τάνων. ΄Εκδοσις Πορεία. Αθήναι 1999, σελ. 82 και υποσημείωσις 38). 

γ) Περί Δολοπίας και Δολόπων ίδετε εκτενώς:
i) Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση: ΑΓΡΑΦΑ Β΄. ΄Εκδοσις Καρδίτσα 1997, σελ. 39 – 41. 
ii) Αντώνη Ηλ. Αντωνίου: Οι Δόλοπες των Αγράφων, εις Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τόμος 

10 (Χ), σελ. 33 – 50. 
δ) Κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα υπήρχεν η κώμη Ελλοπία των Δολόπων. Δι' αυτόν τον λόγον 

πιστεύω, ότι ίσως η ΄Ελοβα είναι η αρχαία κώμη Ελλοπία των Δολόπων, με την οποία πρέ-
πει ίσως να ταυτίζεται. Μία υπόθεσις αρκετά πιθανή. Η γνώμη του Ραγκαβή περί εντοπισμού 
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της Ελλοπίας εις την Μούχαν Αγράφων, προτείνεται, χωρίς την επίκλησιν και προσαγωγήν 
αποδείξεων περί της ορθότητος. Όπως προκύπτει εκ των Γεωγραφικών του Στράβωνος 
(64 π.Χ. – 19 μ.Χ), οι Δόλοπες κατώκουν εις τα κλιτύς (πλαγιάς) του όρους Τυμφρηστός 
(Γεωγραφικά 9.5.5., 9.5.8, 9.5.11, 9.5.12, 9.5.18, 9.5.19) και βορείως αυτού, και εξ 
αυτού φρονώ, ότι η υπόθεσις περί ταυτισμού Ελλοπίας Δολόπων και ΄Ελοβας πρέπει να 
ευρίσκεται εγγύτερον εις την αλήθειαν. 

ε) Ως Ελλοπία (η), κατά την αρχαιότητα ωνομάζετο και η κοιλάς των Ιωαννίνων. 
Κατά τον Απολλόδωρον η ονομασία της περιοχής οφείλεται εις τα πολλά έλη της περιο-

χής, ενώ ο Στράβων την ετυμολογεί από τους Ελλούς ή Σελλούς, τους πρώτους κατοίκους 
της. (Στράβων: Γεωγραφικά. Βιβλίον Ζ΄, κεφάλαιον 7 παρ. 10, ή C 328, Εγκυκλοπαίδεια: 
Πάπυρος – Larousse – Britannica. Αθήνα 2007, Τόμος 19, σελίς 277, στήλη β΄). 

Ο Στράβων εκθέτει επί λέξει: «…πότερον δε χρή λέγειν Ελλούς, ως Πίνδαρος, ή Σελλούς, ως 
υπονοούσι παρ' Ομήρω κείσθαι, η γραφή αμφίβολος ούσα ούκ εά διισχυρίζεσθαι. Φιλόχορος δε 
φησι και τον περί Δωδώνην τόπον, ώσπερ την Εύβοιαν, Ελλοπίαν κληθήναι. και γάρ Ησίοδον ούτω 
λέγειν "έστι τις Ελλοπίη, πολυλήιος ηδ' ευλείμων. ένθα δε Δωδώνη τις επ' εσχατιή πεπόλισται". 
Οίονται δε, φησίν ο Απολλόδωρος, από των ελών των περί το ιερόν ούτω καλείσθαι. τον μέντοι 
ποιητήν [ούχ] ούτω λέγειν Ελλούς αλλά Σελλούς υπολαμβάνει τους περί το ιερόν, προσθείς ότι και 
Σελλήεντα τινά ονομάζει ποταμόν. Ονομάζει μεν ούν, όταν φή "τηλόθεν εξ Εφύρης ποταμού άπο 
Σελλήεντος". [Ού μέντοι, ο Σκήψιός φησι, της] εν Θεσπρωτοίς Εφύρας, αλλά της εν τοις Ηλείοις. 
εκεί γάρ είναι το Σελλήεντα, εν δε Θεσπρωτοίς ουδένα, ούδ΄ εν Μολοττοίς …». (Στράβων: Γεω-
γραφικά, Ζ.7.10, 

«… Εάν δε, πρέπει να καλούμεν αυτούς Ελλούς, ως θέλει ο Πίνδαρος, ή Σελλούς, ως Μετ. Κ. 
Θ. Αραποπούλου νομίζουν, ότι ονομάζονται υπό του Ομήρου, όσα αναφέρει ο Όμηρος δεν είναι 
τόσον σαφή, ώστε να αποφανθή τις μετά βεβαιότητος περί του ζητήματος τούτου. Ο Φιλόχορος δε 
ισχυρίζεται, ότι και η περιοχή της Δωδώνης, όπως και η της Ευβοίας, εκαλείτο πρότερον Ελλοπία, 
διότι και ο Ησίοδος λέγει: "υπάρχει κάποια περιοχή καλουμένη Ελλοπία με ευφόρους αγρούς και 
πράσινα λιβάδια. εδώ, προς το άκρον της χώρας, εκτίσθη πόλις καλουμένη Δωδώνη". Νομίζουν δε, 
λέγει ο Απολλόδωρος, ότι το ιερόν εκλήθη ούτως από τα έλη που υπάρχουν γύρω από τον ναόν. 
συγχρόνως δε νομίζει, ότι ο Όμηρος έπρεπε να καλέση Σελλούς και ουχί Ελλούς τους πέριξ του 
ναού λαούς, προσθέτων, ότι και κάποιον ποταμόν ωνόμασε Σελλήεντα. Ονομάζει δε ποταμόν με το 
όνομα τούτο εις τον στίχον που λέγει: "μακράν από την Εφύραν και από τον ποταμόν Σελληέντα". Ο 
Δημήτριος όμως εκ Σκήψεως (της Τρωάδος) λέγει ότι δεν πρόκειται περί τη Εφύρας της Θεσπρω-
τίας, αλλά της Εφύρας της Ήλιδος, διότι εκεί υπάρχει ο Σελλήεις, εις δε τους Θεσπρωτούς και 
Μολοσσούς δεν υπάρχει τοιούτος ποταμός …». 

(Πάπυρος: Στράβωνος Γεωγραφικά, τόμος 3, σελ. 939).
στ) Εις τους αρχαίους συγγραφείς ως Ελλοπία χαρακτηρίζεται:
i) Η κοιλάς των Ιωαννίνων και ειδικώτερον η περιοχή της Δωδώνης. (Στράβων: Γεω-

γραφικά Ζ. VII, 10, Ησιόδου: Αποσπάσματα Ηοιών, αριθμός 58).
ii) Περιοχή και πόλις της Βορείου Ευβοίας, περί την Ιστιαίαν, κατοικουμένη από τους 

απογόνους του ΄Ελλοπος του ΄Ιωνος,- [υιού του Ξούθου, υιού του ΄Ελληνος και επομένως 



50

ο ΄Ελλοψ ήτο δισέγγονος του ΄Ελληνος (Απολλόδωρος: Βιβλιοθήκη Α. VII 3)]-. Ο ΄Ελλοψ 
επικεφαλής λαού Θεσσαλικής προελεύσεως, είχεν εγκατασταθή εις το βόρειον τμήμα της 
νήσου. Δεν είναι γνωστή, ούτε η ακριβής θέσις της πόλεως, ούτε η έκτασις της, χώρας, 
η οποία φαίνεται, ότι έφθανε μέχρι της Χαλκίδος. [Ηρόδοτος Ιστορία. Η (Ουρανία) 23. 
Στράβων: Γεωγραφικά 1.Ι.3-5 (10.1.3-5), ή, C. 445. Στέφανος Βυζάντιος: Εκ των Εθνι-
κών, σελίς 268. Επαμ. Α. Βρανόπουλος: Ιστορία της αρχαίας Εύβοιας, από τους Προϊστο-
ρικούς χρόνους ως τη Ρωμαιοκρατία. Αθήνα 1987, σελ. 10 και 73, Γ. Φιλαρέτου: Ιστιαία, 
Ωρία, Ωρεός, Ελλοπία, εις περιοδικόν Παρνασσός, Τόμος 16 (1894), σελίδες 833 – 840. 
Ιστορία Εικονογραφημένη, τεύχος 60, Ιούνιος 1973, σελ. 14].

Κατά την υπό του Στράβωνος σωζομένην παράδοσιν, λέγεται, ότι: 
i.- ο ΄Ιων είχε αδέλφια τον ΄Αϊκλον και τον Κόθον, 
ii.- έκτισε την πόλιν Ελλοπίαν εις έν μέρος της Ωρίας της Ισταιώτιδος χώρας, πλησίον 

του βουνού Τελέθριον, πλησίον εις τον ποταμόν Κάλλαντα, εις τον λεγόμενον Δρυμόν, επί 
υψηλού Βράχου (Πέτρας) ότι οι Ελλοπιείς ήσαν ορεισίβιοι και έτσι έδωσαν εις την πόλιν 
τέτοιο όνομα, και 

iii.- κατέκτησε την Ιστιαίαν, την Περιάδα, την Κήρινθον, την Αιδηψόν και τας Οροβίας. 
Μετά την μάχην των Λεύκτρων, το 371 π.Χ., οι Ελλοπιείς συνεκεντρώθησαν εις την 

Ιστιαίαν και εμεγάλωσαν την πόλιν, κατόπιν πιέσεως του Τυράννου Φιλιστίδου, ο οποίος 
το 342 π.χ. μετώκησε τους Ελλοπιείς εις τον Ωρεόν (Στράβων 10.1.3-4 Δημοσθένης: Φιλιπ-
πικοί Γ΄. 32. Θουκιδίδης Α. 114). Έτσι οι κάτοικοι της Ιστιαίας αργότερον ωνομάσθησαν 
Ωρείται και η πόλις ωνομάσθη Ωρεός αντί Ιστιαία. 

iii) Περιοχή και χώρα περί της Θεσπίας της Βοιωτίας, όπου σήμερον και το χωρίον 
«Ελλοπία» (η), πρώην Καραντάς. 

(Στέφανος Βυζάντιος, op. cit., σελίς 268, ο οποίος εκθέτει: «… Ελλοπία … έστι και πόλις 
περί Δολοπίαν, και χώρα περί Θεσπιάς …». Και 

iv) Κώμη εις την περιοχήν της Δολοπίας. 
Η ακριβής θέσις της Ελλοπίας των Δολόπων είναι και παραμένει άγνωστος. Μερικοί 

υποστηρίζουν ότι ευρίσκεται εις το σημερινόν χωρίον «Πετρωτόν» των Αγράφων (Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας. Β΄ Έκδοση. Καρδίτσα 2006, 
σελίς 53), άλλοι δε αλλαχού [Στέφανος Βυζάντιος, op. cit., σελίς 268. Νικολάου Γεωρ-
γιάδου: Θεσσαλία, α΄ έκδοσις 1880, β΄ έκδοσις 1894, τρίτη έκδοσις, εκδόσεις ΄Ελλη, 
Λάρισα 1995, σελίδες 207 και 208. Μάλιστα εις την σελίδα 208 προσθέτει: «… Και παρά 
μεν το χωρίον Σμόκοβον επί τινος λόφου ευρίσκονται ερείπια Ελληνικών τειχών, ίσως της Μενε-
λαΐδος ή της Ελλοπίας, καθ΄ ότι η Κτημένη έκειτο νοτιώτερον τούτων …». Friedrich Stählin: Das 
Hellenische Thessalien. Stuttgart 1924, Ελληνική Μετάφρασις: Γιώργος Παπασωτηρίου – 
Αναστασία Θανοπούλου. Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 207, υποσημείωσις 68, όπου παραπο-
μπή εις περαιτέρω βιβλιογραφίαν]. 

ζ) Ελλοπία (η) είναι και λεπιδέπτερον έντομον της οικογενείας των γεωμετριδών (Πάπυ-
ρος: Λεξικόν, τόμος 3ος, σελίς 233, στήλη α΄).

η) Πέραν των ανωτέρω υπήρχε και μία πόλις της Αιτωλίας, με το όνομα «Ελλόπιον» (το) 
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[Στέφανος Βυζάντιος, op cit, σελίς 269, ο οποίος αναγράφει: «… Ελλόπιον, πόλις Αιτωλίας. 
Πολύβιος ια΄. Το Εθνικόν Ελλοπιεύς …». Οράτε και Πολύβιος (204 – 122 π.χ.), Ιστοριών, 
βιβλίον ΙΑ, κεφ. 7, παράγραφος 4, Πολύβιος, εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, αριθμός 381, «οι ΄Ελ-
ληνες», ΄Απαντα, τόμος 7, σελ. 258, και Θουκιδίδης 1.3.3, A. Philippson. Ellopion (Ελλό-
πιον) εις R.E., τόμος V2, στήλη 2438], της οποίας η θέσις δεν έχει εξακριβωθή. 

Κατά τον Γουντχάουζ το Ελλόπιον έκειτο ανατολικώς της λίμνης Τριχωνίδος (Εγκυκλο-
παίδεια: Πάπυρος – Larousse – Britannica, Αθήνα 2007, τόμος 19, σελίς 280, στήλη α΄), 
ενώ ο Γεώργιος Καραγεώργος, την τοποθετεί εις την Βούλπην (Γ. Καραγεώργος: Η Εφύρα 
και η Ελλοπία. Αναζήτησις δύο πόλεων στην Αγραία. Εισήγησις εις Ημερίδα: Η Βούλπη στη 
Διαδρομή της Ιστορίας. Πρακτικά. Αθήνα, 2008, σελίδες 59 – 63. Ο ίδιος: Οι Ευρυτάνες, 
οι Αγραίοι και οι Απεράντιοι. Τρία αρχαία ελληνικά φύλα της Κεντρικής Ελλάδος. Αθήνα, Οκτώ-
βριος 2008, σελίς 85).

Ο ίδιος συγγραφεύς Γιώργος Κων. Καραγεώργος, εις άλλην προγενεστέραν εργασίαν: 
Ηρακλής και Αχελώος, Αθήνα 2002, σελίς 80, το Ελλόπιον το τοποθετεί εις την Τσούκα της 
Παλαιοκατούνας, και ότι το Ελλόπιον ήτο πόλις των Αγραίων (΄Ιδετε και Παναγιώτη Β. 
Σαλαγιάννη. Παρουσίασις βιβλίου εις Αρχείον Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, 2ος 
χρόνος, τεύχος 3, Ιανουάριος – Ιούνιος 2009, σελίδες 9 – 12 και 16 και ιδία σελίς 11, 
στήλη α΄). Ο συγγραφεύς ευρίσκεται εισέτι εις το στάδιον της αναζητήσεώς της. Μόνον, 
εάν διαπιστωθή αρχαιολογική απόδειξις, (επιγραφή κ.λπ.), θα καθορισθή οριστικώς η θέ-
σις της πόλεως «Ελλόπιον».

θ) Τέλος, δια τροπής του Β εις Γ, εκ του τύπου ΄Ελοβα δημιουργείται ο τύπος του το-
πωνυμίου ΄Ελογα (η). (Πρωΐας: Επίτομον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Β΄ ΄Εκδοσις, τόμος 
πρώτος, Α – Κ, Αθήνα 1932, σελίς 65, στήλη α΄, λήμμα: ΄Αγιος Χαράλαμπος).

Η τροπή του Β εις Γ είναι σύνηθες γλωσσολογικόν φαινόμενον, όχι μόνον των αρχαίων 
διαλέκτων Δωρικής και Αιολικής, αλλά απαντάται και εις τα σύγχρονα γλωσσικά ιδιώματα 
βορείου φωνηεντισμού, ως Βλήχων > Γλήχων, βλέφαρον > γλέφαρον (δωρικόν), βλέπω 
> γλέπω (δωρικόν). [Πίνδαρος Ν. 39. «… φθονερά δ΄ άλλος ανήρ γλέπων …». Ιωάννης Στα-
ματάκος: Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Εκδοτικός Οργανισμός «Φοίνιξ» Ε.Π.Ε. 
Αθήναι 1972, σελίς 205 και 215 στήλη α΄, Μανόλη Τριανταφυλλίδη: ΄Απαντα. Τόμος Α΄, 
Θεσσαλονίκη 1963, σελίς 35, ως λαβούτο > λαγούτο, βλέπω > γλέπω]. 

Και εις μοιρολόγι από τον κύκλον των Σαρακατσάνων, ακούεται: 
 «… Γλέπου του χάρου νάρχιτι 
 στουν κάμπου καβαλάρης
 φέρνει τους νιούς απ΄ τα μαλλιά
 τους γέρους απ΄ του χέρι …»
(Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.: Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Τόμος 4. 

Σαρακατσάνοι. Αθήνα Νοέμβριος 2009, σελ. 82. Μακρής Ευριπίδης: Ζωή και Παράδοση 
των Σαρακατσαναίων. Ιωάννινα 1997). 

Ούτω δημιουργείται η παραγωγή του τύπου ΄Ελογα (η), ήτοι: ΄Ελοβα > ΄Ελογα. 

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

ΛΕΝΑ ΑΛΚ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Χρόνο με το χρόνο «φεύγουν» οι άνθρωποι της περασμένης γε-

νιάς που, όχι μόνο αγάπησαν την Ευρυτανία, αλλά πρόσφεραν πολλά 
γι’ αυτήν. Η Λένα Αλκιβιάδη Μπουρδάρα, γυναίκα του στρατηγού 
Αλκιβιάδη Μπουρδάρα όταν στο Δ.Σ. της Πανευρυτανικής ήταν ο 
Ανδρέας Πουρνάρας, ο Κων. Τριανταφυλλόπουλος κ.ά. ήταν 
από τα πιο δραστήρια μέλη της Ένωσης, που κυριολεκτικά είχαν αφιε-

ρωθεί στην προβολή της περιοχής μας. Κινητοποιούσε γνωστούς παράγοντες της Δημόσιας 
ζωής εκπέμποντας το S.O.S. για την Ευρυτανία, που ενώ έδωσε πολλά στην Ελλάδα, οι 
Κυβερνήσεις της την είχαν αφήσει στο έλεος του Θεού. 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η Ευρυτανία δεν είναι έξω από το χορό της κρίσης. Ανεργία, ξενοίκιαστα καταστήματα, 

πολλαπλά προβλήματα. Καιρός είναι να σκεφτόμαστε συλλογικά για να αντιμετωπίσουμε τις 
δυσκολίες και να μην τις επαυξάνουμε. Προπαντός στο τι μπορεί να γίνει σήμερα και όχι 
στο τι θέλουμε να γίνει. 

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Ο πολιτισμός εκτός των άλλων έφερε και τα σκουπίδια. Καταναλώνουμε τα περισσό-

τερα, τα πλαστικά διαλύονται σε δεκάδες χρόνια και έτσι το πρόβλημα όλο και θα διο-
γκώνεται. Ως και στο τελευταίο ευρυτανικό χωριό υπάρχει πρόβλημα χωματερών. Αν δεν 
μελετηθεί μια λύση του προβλήματος οι επιπτώσεις θα είναι πολλές και περίπλοκες. Ακόμα 
και στον τουρισμό. 

ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ
Εγώ στο θηλυκό θα λέω στο χωριό. Έτσι το έμαθα, έτσι το ξέρω. Άλλο θέλω να πω. Η 

προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αγοράσει και συσκευή μασάζ καθώς διαβάζω στα καλά 
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ». Άδικα την κατηγορούν. Οι νέες εποχές επιβάλλουν … νέες αγορές. 

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η υπόθεση του Νοσοκομείου ένωσε όλους τους Ευρυτάνες στην κοινή απαίτηση όχι να 

υποβαθμιστεί αλλά να ενισχυθεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες των Ευρυτάνων. Θυμήθηκα 
το στίχο του Παλαμά «Με μια καρδιά μια γνώμη Δικαιοσύνη βρόντηξε και λάμψε προκοπή». Κά-
πως έτσι, αν θυμάμαι σωστά τον στίχο. 

ΟΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΩΡΑ
Διάβασα για το θανατηφόρο τροχαίο στο Ραπτόπουλο. Πόσα αλλάξαν τώρα στη μικρή 

μας χώρα. Πριν από πολλά χρόνια στη «Φωνή της Ευρυτανίας» είχε γραφεί η είδηση πως 
κάπου εκεί αγωγιάτης έπεσε με το μουλάρι του σε γκρεμό. … Άλλα χρόνια, άλλη ζωή. 
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Ο ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Μεγάλος ο έρωτας του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου για την Ευρυτανία. Αφή-

νει τη ζεστασιά της Αθήνας (φυσικά μετά καυσαερίων) και ανεβαίνει στα πατρικά χώματα 
για να ανακαλύψει κάτι καινούργιο, να φέρει λίγον καθαρό αέρα απ’ τα βουνά της Ελευθε-
ρίας. Ο καλός «Ευρυτανικός Παλμός» τον έχει μόνιμο συνεργάτη. Θα σας αποκαλύψω πως 
ο Ηλίας σαν … πρωταθλητής στο ρεπορτάζ συνδέει φυσιολατρικά την Ευρυτανία με τον 
άλλον κόσμο. 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ
Ο δραστήριος βουλευτής μας Ηλίας Καρανίκας με τη συμπαράσταση και της συνα-

δέλφου του Αφροδίτης Παπαθανάση έκαμε επερώτηση για τον αναπτυξιακό Νόμο προ-
βάλλοντας με επιχειρήματα τις ανάγκες του νομού μας. Ο κ. Καρανίκας προκειμένου να 
υπηρετήσει την περιοχή μας δεν διστάζει να τα λέει στους αρμόδιους έξω από τα δόντια. 

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
Μια ευχάριστη έκπληξη ένιωσαν όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τη Δημοτική 

Φιλαρμονική. Όπως διάβασα στον «Ευρυτανικό Τύπο» «Η Φιλαρμονική παρέσυρε το κοινό 
στο ρυθμό της. Το ταλέντο της αρχιμουσικού Ευαγγελίας Βάρσου και των παιδιών της 
Φιλαρμονικής ενώθηκε με τη μαγευτική φωνή της Εύας Μιχελιδάκη τραγουδίστριας της 
Λυρικής Σκηνής». Φαίνεται πως η πολιτιστική κίνηση του τόπου μας έχει αναβαθμιστεί με τις 
δραστηριότητες άξιων καλλιτεχνών. 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Δεν είναι μόνο Μουσική. Ιδού και το Εργαστήρι Ζωγραφικής «στην υπηρεσία του πολι-

τισμού και της καλλιτεχνικής ανάπτυξης». Η ζωγράφος Ελένη Δασκαλάκη παρουσίασε σε 
ομαδική έκθεση αξιόλογες μαθήτριες που πήραν το δρόμο για ψηλά ανεβάσματα στα εικα-
στικά. Σπουδαία έργα παρουσίασαν η Βιβή Γαλανού, η Φωτεινή Δεδούση – Καλάλουε, 
η Σίσυ Κυλερτζή και η Βάσια Τασιούλη. Πολλά συγχαρητήρια. 

Ο Κ. ΤΣΙΝΑΣ
Τιμή και για την Ευρυτανία η βράβευση του νέου επιστήμονα Κων. Τσίνα από την Ακα-

δημία Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή εντυπωσίασε για το βάθος των τεκμηριωμένων 
απόψεών του. Συγχαρητήρια. 

Η ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Η συμπατριώτισσά μας Υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη δέχεται συνεχώς «καρφιά» ακόμα 

και από συναδέλφους της. Αυτή όμως δεν κάνει πίσω στις μικροκομματικές εισηγήσεις. Το 
όραμά της για ένα καλλίτερο περιβάλλον θέλει να υπηρετήσει αδιαφορώντας για το εκλογι-
κό κόστος. Με την ευρυτανική περηφάνια. Και με τη ζωντανή σκέψη.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας», 
(Πρακτικά Συνεδρίου στο Δήμο Δομνίστας 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010, Τόμ. 
Α΄ - Τόμ. Β΄ σελ. 1014), Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010. 

Παρουσίαση από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, Καθηγητή της Βυζαντινής
Αρχαιολογίας και Μνημείων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, 5-2-2011)

Η Πανευρυτανική Ένωση έκανε 
πάλι το θαύμα της. Ύστερα από τα 
δίτομα Πρακτικά του Συνεδρίου για 
τα ευρυτανικά Άγραφα και τα Πρα-
κτικά της ημερίδας για τη Γρανίτσα, 
ξεδιπλώνει σήμερα μπροστά μας τις 
σελίδες από το Συνέδριο για το Δήμο 
Δομνίστας, τον Καποδιστριακό Δήμο. 
Οφείλω από την αρχή να κάνω δύο 
επισημάνσεις. Η πρώτη: Το υλικό που 
κατατέθηκε είναι τεράστιο, απρόσμε-

νο, αποκαλυπτικό και συχνά βιωματικό. Απλώνεται στις 606 σελίδες του πρώτου τόμου και 
στις 408 του δεύτερου. 1014 σελίδες για να χωρέσουν τα κείμενα για έναν μικρό ορεινό 
Δήμο φανερώνουν τον πλούτο της ιστορίας του, τη σπουδαιότητα της παράδοσής του, τις 
ομορφιές του περιβάλλοντός του, την αξία των προσωπικοτήτων που γέννησε, τις αρετές 
του λαϊκού πολιτισμού του, την ανάπτυξη της οικονομίας του, την αποκάλυψη της αρχιτεκτο-
νικής κληρονομιάς του, τη δυνατή μαρτυρία της παρουσίας του στο πέρασμα του χρόνου.

Η δεύτερη επισήμανση: Το τριήμερο Συνέδριο στη Δομνίστα, στους Στάβλους και 
στην Άμπλιανη, με τις 64 Ανακοινώσεις, είναι φρεσκοτυπωμένο, έτοιμο στα χέρια μας. 
Για όποιον ξέρει από εκδόσεις η εκτύπωση δίτομου έργου Πρακτικών Συνεδρίου χιλίων 
και πλέον σελίδων σε πέντε μήνες ισοδυναμεί με άθλο. Πρόκειται για απίστευτο ρεκόρ, να 
συντονίσεις, δηλ. να πείσεις, να πιέσεις, να μαζέψεις 64 Ανακοινώσεις από αντίστοιχους 
επιστήμονες και να κατορθώσεις την προετοιμασία και την ολοκλήρωση δύο καλαίσθητων 
τόμων. Μπράβο, χίλιες φορές εύγε στον Κώστα Παπαδόπουλο, τον Ηλία Λιάσκο, τον 
Θανάση Σταμάτη και τους συνεργάτες τους. 

Ποιά ήταν αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Συνέδριο της Δομνίστας. Ποιά 
ζητήματα, ποιές πληροφορίες, ποιό αρχειακό υλικό, ποιές ιστορίες της προφορικής μνήμης, 
ποιά παλαιικά έγγραφα, ποιές εικόνες της καθημερινής ζωής από τα παλιά, ποιά συγκλονι-
στικά γεγονότα, ποιές προσωπικότητες του τόπου έφερε στο φως η έρευνα και 64 ερευνη-
τές τα κατέθεσαν στην τράπεζα του Συνεδρίου; Μια γρήγορη ματιά στους τίτλους των ανα-
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κοινώσεων μας δίνει το πανόραμα των προσωπικών ερευνών ανθρώπων – ερευνητών, 
την καταγραφή γεγονότων και περιστατικών, τους προβληματισμούς και τις θεωρίες, τις 
προτάσεις και τις κοινωνικές αλλαγές από εποχή σε εποχή, τις στιγμές της δημιουργίας και 
τις δίσεχτες μέρες του πολέμου. 

Ένα συνοπτικό απάνθισμα μας δίνει την πρώτη γεύση και μας εισάγει στην κοινωνία και 
τις δραστηριότητές της. Εντελώς επιγραμματικά υπενθυμίζω τα χαρακτηριστικότερα δείγμα-
τα – θέματα όπως καταγράφτηκαν στα Πρακτικά: Το φαράγγι της Ροσκάς και ο γοητευτικός 
καταρράχτης «Πανταβρέχει», το πλέγμα των ρυακιών του ορεινού όγκου της Καλλιακούδας, 
αρχαιολογικά και χριστιανικά ευρήματα από τους αρχαίους οικισμούς και τα εκκλησιαστικά 
μνημεία, το Κάλλιον, οι Γαλάτες και η συντριβή τους στα Κοκκάλια, οι σιωπηλοί μάρτυρες 
ενός «ξεχασμένου» μεγαλείου, τόποι λατρείας των αρχαίων Ευρυτάνων, ονοματολογία και 
περιπέτειες των χωριών, μετονομασίες, νεομάρτυρες, οι Γιολδασαίοι και η δράση τους, 
βλαχοποιμένες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και λιβάδια, ο δασικός πλούτος, βουλευτικές εκλο-
γές και οι σχετικές διαδικασίες, οι κατάλογοι των ψηφοφόρων, η περιοχή στον Αγώνα και 
αγωνιστές του ’21, Κρικελλιώτες μαστόροι, Αμπλιανίτες κτηνοτρόφοι, πολιτιστικά χαρα-
κτηριστικά, ήθη και έθιμα, πανηγύρια και γιορτές, η ενδυμασία καθημερινή και γιορτινή, 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικές ιστορίες Δομνίστας, Κρικέλλου, Ψιανών, 
Άμπλιανης, Στάβλων, Στουρνάρας, Τέρνου, ο Κρικελλοπόταμος, δρόμοι του αλατιού, ορει-
νοί όγκοι, εμπειρική ιατρική πρακτικών γιατρών, μετακινήσεις πληθυσμού και εποικίσεις, 
μετανάστες στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, τα Σχολεία και οι δάσκαλοι, 
πνευματικές και πολιτικές προσωπικότητες του τόπου, γιατροί, λόγιοι, εκπαιδευτικοί, στρα-
τιωτικοί, πολιτικοί, συγγραφείς, ιστορίες οικογενειών, χρονικά και αναμνήσεις οδοιπορι-
κών, η Αντίσταση και ο Άρης Βελουχιώτης, ο Εμφύλιος, εφημερίδες και περιοδικά, το 
Φωτογραφικό Μουσείο Δομνίστας.

Τελικά αποθησαυρίστηκε ένας πρωτοφανέρωτος, πολύτιμος και ως τώρα άγνωστος 
πλούτος που μας βοηθά να εισχωρήσουμε βαθειά και να γνωρίσουμε από κοντά εποχές και 
καταστάσεις, κοινωνίες και θεσμούς, νοοτροπίες και αντιλήψεις, χαρακτήρες και συνήθειες, 
ένα λαό που μεγάλωσε με άπειρες δυσκολίες στον ορεινό όγκο της Καλλιακούδας, ο οποίος 
παρουσιάζει θαυμαστή συνέχεια από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, που είναι περήφανος, που 
φημίζεται για τη λεβεντιά του παρά τη φτώχεια του και ο οποίος αποτέλεσε στα νεότερα 
χρόνια την κοιτίδα της ανάπτυξης των δύο μεγαλύτερων πόλεων – πυλώνων της Ρούμελης, 
του Αγρινίου και της Λαμίας. 

Ξεφυλλίζοντας και σκύβοντας με φοβερό ενδιαφέρον σ’ αυτό το αρχειακό και επιστη-
μονικό υλικό που μας χάρισε το Συνέδριο της Δομνίστας διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνε-
ται και μάλιστα με τον πιο πειστικό και πανηγυρικό τρόπο η αγωνία του ακαταπόνητου και 
εμπνευστή του Συνεδρίου Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος διερωτάται με την έναρξη: 
«… Το Συνέδριό μας έθεσε διπλό στόχο: την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής αυτής, αφενός, 
και του πολιτισμού της, αφετέρου. Θα επιτευχθούν οι στόχοι μας αυτοί;» Την απάντηση την δίνει 
προκαταβολικά στον εναρκτήριο λόγο του ο μεγάλος μας Γέροντας, ο Σεβασμιότατος Μη-
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τροπολίτης Καρπενησίου Νικόλαος. Σημειώνει ενδεικτικά: «Αναμφιβόλως διά των Πρακτικών 
του Συνεδρίου θα συγκομισθεί πλούσιος επιστημονικός αμητός προς γνώσιν και καταξίωσιν του 
παρελθόντος, αφετηρία δε και πηγή διά μελλοντικάς μελέτας και ενημέρωσιν των επιγιγνωμένων». 

Το εγχείρημα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Δεν ήταν άλλωστε δυνατόν να είναι τα πράγ-
ματα διαφορετικά. 

Γιατί οι άνθρωποι των χωριών που έζησαν στη σκιά της Καλλιακούδας φύτεψαν βαθιές 
ρίζες και μεγάλωσαν τα χρήσιμα δέντρα και άπλωσαν δυνατά και πολύτιμα κλαδιά στην ελ-
ληνική κοινωνία. Γι’ αυτό κι εμείς οι κληρονόμοι της ψυχής και του πολιτισμού τους φιλάμε 
το αγιασμένο χώμα, ασπαζόμαστε τα ιερά τους λείψανα και στήνουμε στη μνήμη τους το 
χορό της λευτεριάς, της λεβεντιάς, της αντρειοσύνης, της αδελφοσύνης και της αγάπης. 
Τους τραγουδάμε κλαίγοντας. Αυτή είναι η φυλή μας. 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΤΟΜΟΥΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ένας ακόμα άθλος ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Πανευρυτανική Ένωση. Πρόκειται 
για την έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Δομνίστας 
στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 και που είχε ως θέμα του: «Ιστορία και Πολιτισμός της 
Περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας» (Α΄ και Β΄ τόμος, σελ. 1014)

Ο Α΄ τόμος (608 σελίδες) του μνημειώδους αυτού έργου, που προλογίζεται από τον 
τ. Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο περιλαμβάνει, εκτός του προγράμματος 
του Συνεδρίου και των σχετικών προσφωνήσεων και χαιρετισμών της εναρκτήριας 
συνεδρίασης, και τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις των τριών (3) πρώτων συνεδριάσεων, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Δομνίστα στις 23 και 24 Ιουλίου 2010 (το πρωί). 
Συγκεκριμένα:

 Η α΄ συνεδρίαση περιλαμβάνει δεκατρείς (13) συνολικά εισηγήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, από τους προϊστορικούς μέχρι και 
τους επαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους.

Στη β΄ συνεδρίαση υπάρχουν άλλες δεκατρείς (13) εισηγήσεις, που καλύπτουν τη 
Νεότερη Ιστορία της περιοχής, και 

Η γ΄ συνεδρίαση περιέχει έντεκα (11) εισηγήσεις και τέσσερις (4) παρεμβάσεις, 
αναφερόμενες σε πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής (εφημερίδες, περιοδικά, 
μουσεία, οδοιπορικά κ.ά.), στη μετανάστευση των κατοίκων (εσωτερική και εξωτερική) κ.ά. 

Ο Β΄ τόμος (408 σελίδες) περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις των δύο 
(2) τελευταίων (δ΄ και ε΄) συνεδριάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στους Στάβλους 
(24 Ιουλίου 2010, το απόγευμα) και στην Άμπλιανη (25 Ιουλίου 2010). 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ένδεκα (11) εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στην 
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δ΄ συνεδρίαση (των Στάβλων) και αναφέρονται στη σχολική και εκκλησιαστική ζωή της 
περιοχής, σε διάφορες προσωπικότητες, σε ιστορικές οικογένειες κ.ά. 

Η ε΄ καταληκτήρια συνεδρίαση, που ήταν και πανηγυρική, περιλαμβάνει δέκα (10) 
εισηγήσεις, σχετικές με τον πολιτισμό της περιοχής, μία (1) παρέμβαση και τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου από τους συνδιοργανωτές. 

Ο β΄ τόμος στις τελευταίες του σελίδες περιλαμβάνει ενδεικτικά δημοσιεύματα στον 
τύπο, σχετικά με την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, κατάλογο εισηγητών, ευρετήριο 
Κύριων Ονομάτων, φωτογραφίες από τις αρχαιότητες και τα μνημεία του Δήμου Δομνίστας 
και φωτογραφικό υλικό από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

Στο εξώφυλλο των δύο (2) τόμων παρουσιάζεται σύνθεση τεσσάρων (4) φωτογραφιών 
από τα μνημεία της περιοχής, ήτοι ένα κιονόκρανο των Στάβλων, τμήμα τείχους των Ψιανών, 
το Μνημείο στα Κοκκάλια Κρικέλλου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα, ενώ 
στο οπισθόφυλλο κυριαρχεί ο χορευτικός όμιλος της Άμπλιανης, με τοπικές παραδοσιακές 
στολές της περιοχής του Δήμου Δομνίστας. 

Τέλος, σημειώνεται, ότι το παραπάνω μνημειώδες έργο εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ 
από την Πανευρυτανική Ένωση, με την μερική οικονομική υποστήριξη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας (λόγω της κατάργησής της, εξάλλου, έγινε και η επίσπευση της 
έκδοσης). Η παρουσίασή του έγινε με επιτυχία στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου στις 
5-2-2011 από τον Ομότιμο Καθηγητή της Βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης Ιωαννίνων κ. 
Αθανάσιο Παλιούρα. Παρόμοια παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σύντομα και στη Λαμία, 
Αθήνα κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν προς το παρόν στα Γραφεία της 
Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα, τηλ.: 2103240001, 2106920004)), 
στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, στο Καρπενήσι (βιβλιοπωλεία κ. Ιωάννας Σώκου 
και  κ. Σπυριδούλας Κρουστάλλη) και στην Αθήνα (Βιβλιοπωλείο της «Εστίας»). 

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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ΖΑΧΑΡΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ, 90 ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Επιμέλεια – Πρόλογος – Εισαγωγή: 
ΝΙΚΟΣ Α. ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Εκδ. ΑΡΜΟΣ, σελ. 416.

Του Κώστα Γεωργουσόπουλου

Ο Νίκος Ζωρογιαννίδης παλαιότερα μας είχε χαρίσει 
μια έξοχη, έντιμη και πολύτιμη κατάθεση ζωής με τη θητεία 
ως ανώτατο στέλεχος στο Υπουργείο Πολιτισμού σε εποχή 
ανατροπών και αλλαγών του πολιτικού και του πολιτισμικού 
τοπίου. Άνθρωπος χαμηλού προφίλ, είναι ένας λόγιος χωρίς 
έπαρση και χωρίς επιδιωκόμενη παρουσία στων ιδεών την 
πόλη. Κι όμως εργάζεται για να διασώσει ό,τι θεωρεί τιμαλ-
φές αυτού του τόπου. Βέρος Ρουμελιώτης, μικρανεψιός του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, του Καρπενησιώτη «εστέτ», ο Ζω-
ρογιαννίδης μας χάρισε πρόσφατα στις Εκδόσεις Αρμός 
μια έξοχη συλλογή από κείμενα του Ζαχαρία Παπαντωνί-
ου, που δίκην επιστολών έστελνε από το Παρίσι ως ανταπο-

κριτής της εφημερίδος «Εμπρός». 
Τι ευφορία γραφής, ποιος πακτωλός πληροφοριών, πόσο εύρος θεμάτων. Οι ενενήντα 

αυτές δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις, το ένα έκτο από το σύνολο που δημοσίευσε μέσα 
σε περίπου τρία χρόνια (1908-1911), σχεδόν μία κάθε δύο μέρες (!) έχουν και χάρη, 
και περιγραφική δεινότητα, και ειρωνική κριτική, και κοινωνιολογική ματιά και ψυχολογικά 
κριτήρια αλλά κυρίως ευαισθησία και εκλαϊκευμένη λογιότητα. Μάθημα δημοσιογραφίας, 
χρονογραφίας και λογοτεχνικότητας. Και τι εποχή! Η δίκη του Ντρέιφους, ο Πικάσο, ο 
Γκογκέν, ο Ματίς, στο θέατρο ο Αντουάν, στη μουσική ο Ντεμπισί, ο Νιζίνσκι και πρόε-
δρος της Δημοκρατίας ένας μαθηματικός και αστρονόμος, ο Πουανκαρέ!

Ο Ζωρογιαννίδης σε εξήντα σελίδες εισαγωγή εξαντλεί βιογραφικά, λογοτεχνικά 
και χαρακτηρολογικά τον μεγάλο λογοτέχνη, κριτικό εικαστικών τεχνών (στο «Ελεύθερο 
Βήμα») και λογοτέχνη παιδικών βιβλίων («Τα ψηλά βουνά»), άτεγκτο πολίτη, πιστό δημοτι-
κιστή και βενιζελικό Παπαντωνίου. 

(Σ.Σ.: Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010. 25/3, «Το 
πνεύμα του τόνου»)

Άγγελος Σινάνης, ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ, Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία, 
Ελάτη Τρικάλων 2010 , σελ. 88.

Ο Άγγελος Σινάνης, γνωστός για τις ωραιότατες περιηγήσεις του ανά τον ελλαδικό 
χώρο, αλλά και για τις υπέροχες εκδόσεις του, μας ξάφνιασε για μια ακόμα φορά με το νέο 
του πόνημα «ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ, Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία». Πρόκειται για 
έναν έγχρωμο καλαίσθητο μικρόν τόμο (σχ. 17Χ24) από 88 σελίδες, μέσω των οποίων τα-
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ξιδεύουμε στη γειτονική Αργιθέα. Σκοπός της εργασίας του 
αυτής, όπως ο ίδιος δηλώνει στον πρόλογό του, είναι «…να 
αντιμετωπίσει την περιοχή σαν ένα σύνολο, όπου έρχονται στην 
επιφάνειά της οι τόποι, τα μνημεία και τα γεγονότα που τα ενέπνευ-
σαν, το σπάνιο φυσικό κάλλος της, η αρμονία της λαϊκής αρχιτε-
κτονικής των οικισμών, η υπέροχη φιλοξενία των ανθρώπων της, 
οι οποίοι παραμένουν στα χωριά τους, αλλά και οι ανάγκες τους 
που ξεδιπλώνονται ως έκφραση ζωής, στον γενέθλιο τόπο…». Πι-
στεύουμε πως ο σκοπός αυτός πέτυχε απόλυτα.

Ο συγγραφέας, στην αρχή, και μετά τον δικό του πρόλο-
γο, παραθέτει το «Δημάρχων Εγκώμιον», δηλ. ολιγόλογους 
προλόγους των δημάρχων των τ. Καποδιστριακών Δήμων 

της περιοχής Ανατ. Αργιθέας (κοινότητας) κ. Γ. Αργυρού, Αχελώου κ. Αθανασίου Μ. 
Οικονόμου και Αργιθέας κ. Χρήστου Καναβού. Το κυρίως έργο του κατανέμεται σε οκτώ 
(8) ενότητες, μέσω των οποίων μεταφερόμαστε σε μοναστήρια (Μεταμόρφωσης Βραγ-
γιανών, Σπηλιάς), σε ναούς κ.ά., που αξίζει να δούμε αλλά και να εξερευνήσουμε (νερό-
μυλους, ξωκλήσια, φαράγγια, καφενεία), σε οικισμούς, αλλά και να κάνουμε θαυμάσιες 
περιηγητικές, περιπετειώδεις και πεζοπορικές διαδρομές. Η προτελευταία ενότητα μας πα-
ρέχει πληροφορίες για τον πολιτισμό της περιοχής (ζωγράφοι, σχολεία, ιστορικά γεφύρια, 
αρχαία νεκροταφεία, οχυρά, μουσεία, παραδοσιακά πανηγύρια κ.ά.) και η τελευταία (σ. 
71-80) μας παρουσιάζει τα 13 πέτρινα γεφύρια της περιοχής ήτοι: της Αργιθέας, του Τριζό-
λου, των Ελληνικών, του Πετρωτού ή Παλιοκαμάρας, της Κουτσοκαμάρας Πετρωτού, του 
Θερινού, του Τυρολόγου, του Κοράκου, του Παλιαντώνη, του Αυλακίου ή Καταφυλίου, το 
Στεφανιώτικο, Μεζήλου ή Δροσάτου και της Στεφανιάδας. 

Τέλος, μετά τις απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή (Α΄ Βοήθειες, ξε-
νοδοχεία, ταβέρνες, βενζινάδικα, άλλα χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ.) ο σ. παραθέτει πλούσια 
βιβλιογραφία, χρήσιμη για κάθε επισκέπτη της περιοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι το παραπάνω βιβλίο μπορούν να το αναζητήσουν στην ΑΝΑΒΑ-
ΣΗ (Στοά Αρσακείου 6Α, τηλ.: 2103218104) και στο Λίκνο, στην Ελάτη Τρικάλων 
(2434071826) με δυνατότητα αποστολής με αντικαταβολή.

Κ.Α.Π. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Μαγειρέματα στο 
Μεγάλο Χωριό, ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, 1η ΕΚΔΟΣΗ, Αθήνα 2010, 
σελ. 80 (σχ. 14Χ21)

Ο Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ένας από τους αρχαιότερους 
Συνδέσμους σε πανελλαδική βάση (ιδρύθηκε αρχικά το 1870 στην Πόλη ως Αδελφάτο, 
όπου και λειτούργησε ως το 1929 και το ίδιο έτος επανασυστάθηκε στον Πειραιά ως Σύν-
δεσμος) έχει – εκτός των άλλων πλούσιων δραστηριοτήτων του – και σημαντική εκδοτική 
προσφορά. Η τελευταία του έκδοση έγινε πρόσφατα (το 2010) και είναι σχετική με την 
Μεγαλοχωρίτικη Κουζίνα. Πρόκειται για ένα εύχρηστο καλαίσθητο βιβλίο, που στις σελίδες 
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του περιλαμβάνονται εξήντα μία (61) συνταγές της παραδο-
σιακής «γαστρονομικής κληρονομιάς» μας. Όλες οι συντα-
γές και οι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν από Μεγαλοχω-
ρίτισσες και Μεγαλοχωρίτες ή προέρχονται από «πολίτικα» 
τετράδια συνταγών.

 Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου και μετά τους σχετικούς 
προλόγους υπάρχουν οι «Κανόνες νηστειών», «όπως αυτοί 
έχουν οριστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία» (σελ. 10-11). 
Η πρώτη συνταγή αναφέρεται στην κατασκευή «χωριάτικου» 
φύλλου και ακολουθούν έντεκα συνταγές για διάφορες πί-
τες! (σελ. 14-24). Η πρεσβυτέρα (παπαδιά) του χωριού κ. 
Ειρήνη Κ. Λαμπαδάρη μας δίνει τις συνταγές για το φύλλο 
(σ. 13) και για το πρόσφορο (σ.25). Σειρά στη συνέχεια 

έχει ο τραχανάς και το ψωμί (σ.26-29) και ακολουθούν μαγειρέματα με κρέας και χωρίς 
κρέας (σ.30-55). Οι επόμενες σελίδες (56-72) μας προσφέρουν συνταγές για γλυκά του 
κουταλιού, γλυκά καθημερινά, των γιορτών, με φύλλο και οι τελευταίες είναι αφιερωμένες 
στα λικέρ (σ. 73-75). 

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο της κ. Νίκης Τριανταφύλλου το βιβλίο αυτό «…σκοπό 
έχει να μας παρακινήσει – ειδικά τους νεώτερους – να διατηρήσουμε τη γαστρονομική παράδοση 
του χωριού μας και να (ξανα)μπούμε στην κουζίνα για να φτιάξουμε τα φαγάκια των μανάδων μας 
και των γιαγιάδων μας». Και ο σκοπός αυτός σίγουρα πετυχαίνεται από τους τυχερούς που 
έχουν προμηθευτεί τον μικρόν αυτόν οδηγό μαγειρικής, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, 
εκδόθηκε από τον ιστορικό Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών και χάρις στην επιμέλεια των κυρι-
ών Μαίρης Καλλιάνη και Κικής Τριανταφύλλη.

Κ.Α.Π.

Τα γηρατειά 

 Νιος τα νιάτα να χαρεί    Έκατσα και στον πλάτανο 
 προτού διαβούν οι χρόνοι   στον ίσκιο του από κάτω
 κι όταν θα ρθούν γεράματα   και στη δροσιά του έλατου
 να λέει, να καμαρώνει.   τον ύπνο μου να πάρω.

 Το γρίβα καβαλίκευα    Όταν μικρό αετόπουλο
 και σαν αετός πετούσα    τις πέρδικες δεν πιάνει
 κι όλα τα καστανιώτικα    μεγάλος του πέφτουν τα φτερά
 εγώ τα τριγυρνούσα.    και δεν τα ξαναβγάνει. 

 Με πάγους, χιόνια και βροχές   Το γρίβα εγώ έχασα
 κατεβασιές μεγάλες    κοντά στα γηρατειά μου
 χαλάζια, δρολάπια δυνατά   παραψηλώσαν τα βουνά
 και με πολλές αντάρες.   πάει και η λεβεντιά μου. 

 Όλο ξανθιές και πέρδικες
 στις κρύες τις βρυσούλες
 τη δίψα να μου σβήνουνε
 όμορφες βοσκοπούλες. 

Αιτωλός
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΑΣ 
α.- Του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων 

Την Πέμπτη 16-12-2010 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η τελετή της ορκωμοσίας του 

πρώτου αιρετού περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά, των Αντιπε-

ριφερειαρχών και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώπιον των Σεβασμιοτά-

των Μητροπολιτών Φθιώτιδας κ.κ. Νικολάου, Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου, Φωκίδας κ.κ. 

Αθηναγόρα και Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Όπως είναι γνωστό Αντιπεριφε-

ριάρχης Ευρυτανίας είναι ο κ. Βασίλης Καραμπάς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι οι κ.κ. 

Ταξιάρχης Σκλαπάνης, Λάμπρος Τσιτσάνης και Κώστας Κοντογεώργος. 
Στις 2-1-2011 συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την εκλογή του προεδρείου και 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι τακτικό μέλος της Επιτροπής αυτής 

εκλέχθηκε ο κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης και αναπληρωματικό ο κ. Λάμπρος Τσιτσάνης. 

β.- Των Δημάρχων – Δημοτικών Συμβούλων     
- Η ορκωμοσία του Δημάρχου κ. Δημητρίου Τάτση και των Δημοτικών Συμβούλων 

του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Αγράφων έγινε στο Κερασοχώρι, έδρα του Δήμου, στις 

29-12-2010, ενώπιον του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου. 
- Ο Δήμαρχος του νέου Δήμου Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης και οι νεοε-

κλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ορκίστηκαν στο Καρπενήσι στις 31-12-2010, ενώπιον του 

Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου. Η τελετή έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπε-

νησίου. 

Τα καθήκοντά τους τα νέα Δημοτικά Συμβούλια ανέλαβαν τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 

2011. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ – ΥΠΕΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ο κ. 
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ύστερα από προσωπική επιλογή του πρω-

θυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου ορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας – Υπερπεριφερειάρχης 

Μακεδονίας – Θράκης ο ευρυτανικής καταγωγής (από Δομνίστα) κ. Θύμιος Σώκος, ο 

οποίος και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 3-1-2011. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα-

κεδονίας – Θράκης περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και έχει ως έδρα της την Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σώκος, μέχρι τώρα Νομάρχης Αι-

τωλοακαρνανίας (2006-2010), διατέλεσε και Νομάρχης Ευρυτανίας (1989), Νομάρχης 

Εύβοιας (1993), Δήμαρχος Αγρινίου (1994-2006) και, όπως προαναφέρθηκε. Η μέχρι 

τώρα προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την εγγύηση της επιτυχίας του και 

στα νέα του υψηλά καθήκοντα. 
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Ο κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΓΑ-
ΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ύστερα από μια πετυχημένη 10ετή θητεία, ως Νομάρχης Ευρυτανίας, ο κ. Κώστας Κο-
ντογεώργος απεχώρησε με υπογραφές τριών (3) συμβάσεων ισάριθμων οδικών έργων, 

τα οποία θεωρούνται από τα μεγαλύτερα που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο μας. Πρόκειται 

για τα οδικά έργα: «Βαρβαριάδα – Άγραφα», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000.000,00 

ΕΥΡΩ, «Δομνίστα – Ροσκά – Πανταβρέχει – Όρια Νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 

9.000.000,00 ΕΥΡΩ και το τμήμα «Καστανιά – Πρόδρομος – Ροσκά», προϋπολογισμού 

3.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η συνολική δαπάνη και των τριών αυτών μεγάλων οδικών έργων 

ανέρχεται στο ποσό των 24.000.000,00 ΕΥΡΩ, όλα δε χρηματοδοτούνται από το Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας. Οι ανάδοχοι – εργολάβοι οφείλουν να αρχί-

σουν τις εργασίες τους άμεσα. 

Ο κ. Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΗΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ 
Ο επί τρεις (3) τετραετίες Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης, ύστερα από την 

μεγάλη του προσφορά στην περιοχή ανέλαβε νέα καθήκοντα ως Διευθυντής του πολιτικού 

γραφείου του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα στο Καρπενήσι, από 1-1-2011.

Ο κ. Γιάννης Σταμάτης, ένας από τους πιο πετυχημένους Δημάρχους του Νομού μας 

– κατά κοινή ομολογία – αφενός, και γνώστης όλων των προβλημάτων των Κοινοτικών 

Διαμερισμάτων του νομού μας, αφετέρου, λόγω της υπηρεσίας του ως υπαλλήλου στις Τε-

χνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ευρυτανίας (μηχανικός), σίγουρα θα  

συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του και από τη νέα του αυτή θέση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ 
Μειωμένη, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η τουριστική κίνηση στο Νομό 

μας κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η πληρότητα στα ξενοδο-

χεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ήταν στο 80%, τα Χριστούγεννα και 90% την Πρωτο-

χρονιά. Αιτία της μειωμένης αυτής κίνησης σίγουρα η τρέχουσα οικονομική κρίση...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 2011 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Θα συνεχίσει κανονικά να εξυπηρετεί τους έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας το Πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ύστερα από την εξασφάλιση της σχετικής συγχρηματοδότησης 

από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη ανανεώθηκαν οι 

συμβάσεις 4.500 εργαζομένων που απασχολούνται στο πρόγραμμα αυτό, εκ των οποίων 

οι 40 εργάζονται στους Δήμους της Ευρυτανίας και εξυπηρετούν 700 και πλέον ηλικιωμένα 

άτομα. Στο Καρπενήσι η ΚΕΠΑΔΗΚ λειτουργεί ήδη δύο (2) δομές και έχει αναλάβει και 

το Πρόγραμμα του Δήμου Δομνίστας, έχει δε επιχορηγηθεί με το ποσό των 116.000, 00 

ΕΥΡΩ. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε σε δύο (2) συνεχόμενες παραστάσεις στο Συνε-

δριακό Κέντρο Καρπενησίου το θεατρικό έργο «Περσέας και Ανδρομέδα» της Κάρμεν 
Ρουγγέρη από την Παιδική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης στις 
21 Δεκεμβρίου 2010. Το έργο αυτό, βασισμένο στην ελληνική μυθολογία και καθαρά εκ-
παιδευτικό, το παρακολούθησαν 980 ευρυτανόπουλα και 128 εκπαιδευτικοί, πολλοί από 
τους οποίους και ανέλαβαν τη μεταφορά μαθητών από τα απομακρυσμένα σχολεία του 
νομού μας. Η είσοδος ήταν ελεύθερη, αφού τα έξοδα της παράστασης κάλυψε η ΚΕΠΑΔΗΚ, 
στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, στη διοργάνωση δε των 
παραστάσεων συμμετείχε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού Ευρυτανίας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου πραγματοποίησε με 

μεγάλη επιτυχία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε θεατρική παράσταση 
με ύμνους και κάλαντα του Δωδεκαημέρου, κεντρική ομιλία του π. Δοσιθέου, ηγουμένου 
της Ι. Μονής Παναγίας Τατάρνας, απονομή βραβείων, καθώς και των πρώτων τίτλων απο-
φοίτησης της Σχολής. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η Χορευτική Ομάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καρπενησίου και η Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Καρπενησίου, ενώ παράλληλα λειτούργησε και Έκθεση Παιδικού Βιβλίου. 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Ομαδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα το «Χειμώνα» παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό 

Κέντρο Καρπενησίου στις 23-12-2010 από το Σύλλογο για την Εικαστική και Καλλιτεχνική 
Ανάπτυξη στην Ευρυτανία (Σ.Ε.Κ.Α.Ε.). Στην Έκθεση συμμετείχαν με έργα τους οι: Γαλα-
νού Βιβή, Δεδούση- Καλάλουε Φωτεινή, Κυλερτζή Σίσυ, Μήτσα Γλυκερία και Τα-
σούλη Βάσια. Δασκάλα τους η κ. Δασκαλάκη Ελένη. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Σύσσωμοι οι φορείς του τόπου μας ξεσηκώθηκαν δίκαια για την μεταφορά των εφη-

μεριών στην ζώνη Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου από τη Γ΄, με αποτέλεσμα να 
μειωθούν οι εφημερίες των επιμελητών από 11 σε 7 μηνιαίως. Με την έγκαιρη παρέμβαση 
του (γιατρού) βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα πιστεύουμε πως το δίκαιο αυτό 
αίτημα των Ευρυτάνων θα ικανοποιηθεί από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. 
Σχετικό έγγραφο έστειλε στους αρμόδιους και η Πανευρυτανική Ένωση.

 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΕΛΟΥΧΙ»

Σε μια σεμνή και λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο Ξενοδοχείο 
«ΠΑΡΝΩΝ» του συμπατριώτη μας κ. Κώστα Αβράμπου το Σάββατο 29-01-2011 έγινε 
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η απονομή των καθιερωμένων πλέον υποτροφιών και βραβείων της Ένωσης Ευρυτάνων 
Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». Εφέτος βραβεύτηκαν 16 Ευρυτάνες φοιτητές με το ποσό των 
750 δολαρίων έκαστος, που διακρίθηκαν για το ήθος, την επιμέλεια και την επίδοσή τους 
στους τομείς των επιστημών που σπουδάζουν. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντι-
πρόσωπος της Ένωσης στην Ελλάδα και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών Καθηγη-
τής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο 
οποίος και εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά για το μάθημα που παρέδωσε όχι μόνο στους 
τιμώμενους φοιτητές αλλά και σ’ όλους του παρευρισκόμενους. Συντονιστής της εκδήλωσης 
ήταν ο επί σειράν ετών Γραμματέας της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τριχιάς. 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης έγινε και η κοπή της Βασιλόπιτας, την οποία 
ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παπασπύρος. 

Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία 
και τον Έφορο κ.κ. Κώστα Παπαδόπουλο, Αθανάσιο Σταμάτη, Βασίλειο Σιορόκο και 
Δημήτριο Φαλλή, αντίστοιχα, οι οποίοι πρόσφεραν συμβολικά σε όλους τους φοιτητές τα 
τελευταία βιβλία των εκδόσεων της Ένωσης. 

H ETAIΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων στην καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιττας, που 

εφέτος πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2011, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθη-
νών, τίμησε τον αείμνηστο ευεργέτη Χριστόφορο Κατσάμπα. Κύριοι ομιλητές ήταν οι Ευ-
ρυτάνες πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Αθανάσιος Γιαννακόποιυλος και Ν.Μπαλτάς, 
καθώς και ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, καθηγητής Μαθηματικών στη Β/θμια Εκπαί-
δευση, τρόφιμος του Κατσαμπείου Οικοτροφείου Προυσού. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
Ο συμπατριώτης μας Καθηγητής κ. Σπύρος Γ. Πρασσάς, από τα Ψιανά της Δημοτικής 

Ενότητας Δομνίστας από τον περασμένο Σεπτέμβριο εκλέχθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Φυ-
σικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Σπύρος Πρασσάς μέχρι τον περασμένο 
Σεπτέμβρη δίδασκε στα Πανεπιστήμια του Κολοράντο και της Καλλιφόρνιας των Η.Π.Α. 

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ»
Μεγάλη τιμή αποτελεί για τον Γιατρό και Βουλευτή του Νομού μας – Μέλος της Ομάδας 

Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ η θέσπιση 
βραβείου από την Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, που φέρει το όνο-
μά του: Βραβείο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ». Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην 
ερευνητική εργασία για την δημιουργία της σκολίωσης στον κ. Θ. Γουλτίδη και την ομάδα 
του, υπό τον καθηγητή κ. Γ. Καπετάνο, από την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στις 19-01-2011. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ορθοπαιδικής Παίδων, της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδι-
κής και Τραυματολογίας κ. Ν. Λαλιώτης στην, από 30-1-2011, σχετική επιστολή του, γρά-
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φει μεταξύ άλλων: «…Στο τελευταίο ετήσιο συμπόσιο του τμήματος στην Καβάλα, τον Μάιο του 
2010, το τμήμα μας, σας βράβευσε τόσο για την επιστημονική δραστηριότητα όσο και την συνεχή 
προσφορά στην αντιμετώπιση των παιδιών με κινητικές ανάγκες…. Το βραβείο «Ηλίας Καρανίκας» 
αντιπροσωπεύει αξίες τόσο επιστημονικές όσο και κοινωνικές, που πιστεύουμε ότι ο Παιδοορθο-
παιδικός επιστημονικός χώρος πάντοτε αντιπροσωπεύει…». 
 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥ-
ΣΙΩΤΙΣΣΑ» 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου ο σύλλογος Ευρυτάνων 
Ναυπακτίας την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο χορό του. Η ωραία αυτή 
εκδήλωση έγινε σε γνωστό κέντρο της πόλης. Την πίτα ευλόγησαν ο π.Ιωάννης Μακρής 
εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Aγίου Βλασίου Πανοσιολογι-
ότατος Αρχιμανδρίτης π.Δαμασκηνός Βασιλόπουλος. Τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ.Σταυρόπουλος , ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παπαθα-
νάσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Αχαϊας  κ. Λαμπαδάρης και η Πρόεδρος 
των Θρακομακεδόνων Ναυπακτίας κ.Παπαϊωάννου.

NEOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο κ. Ι. ΡΑΠΤΗΣ
Μετά τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, νέος Διοικητής της Πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας Καρπενησίου ορίστηκε ο αντιπύραρχος κ. Ιωάννης Ράπτης. Ο κ. Ράπτης 
κατάγεται από τη Λάρισα, όπου και υπηρετούσε ως Υποδιοικητής στην εκεί Γενική Διεύ-
θυνση της Πυροσβεστικής. Είναι τελειόφοιτος της Πυροσβεστικής Σχολής, του Πάντειου 
Πανεπιστημίου κ.λπ. Στο Καρπενήσι ανέλαβε υπηρεσία στις 17 Φεβρουαρίου 2011. 

ΤΟ «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Το θεατρικό έργο του αείμνηστου πλέον Ιάκωβου Καμπανέλλη «Παραμύθι χωρίς όνο-

μα» ανεβάστηκε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 από τη θεατρική ομάδα του Γενι-
κού Λυκείου Καρπενησίου, στο Συνεδριακό Κέντρο. Η ομάδα αποτελείται από 34 μαθητές. 
Τη σκηνοθεσία του έργου είχε αναλάβει η έμπειρος περί τα θεατρικά Φιλόλογος Καθηγήτρια 
κ. Βασιλική Σταμάτη και τη μουσική ο Καθηγητής Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος. Το 
έργο, ένα από τα καλύτερα του Νεοελληνικού Ρεαλισμού, είναι εμπνευσμένο από το ομώνυ-
μο έργο της Πηνελόπης Δέλτα. Η είσοδος στο κοινό, που καταχειροκρότησε τους ηθοποι-
ούς - μαθητές και τους συντελεστές του έργου, ήταν ελεύθερη.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με εκπροσώπους Συλλόγων της Αθήνας συναντήθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώ-
στας Μπακογιάννης, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011. Η συνάντηση έγινε στο Ξενοδοχείο 
«ΠΑΡΝΩΝ» του συμπατριώτη μας (Αγραφιώτη) κ. Κώστα Αβράμπου και η συμμετοχή των 
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εκπροσώπων των Συλλόγων ήταν, σχεδόν, καθολική. Κυρίαρχο θέμα που συζητήθηκε ήταν 
αυτό της επικείμενης απογραφής. Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-
εδρο Κ. Παπαδόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Ηλία Λιάσκο και τον Γραμματέα Αθανάσιο 
Σταμάτη, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικές προτάσεις αποδεκτές από το σύνολο. 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ευρυτάνας Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος  είναι ένας 
από τους  «Σοφούς» που συμμετέχουν στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ειδικών της Οικονομίας 
της Υγείας για την αναθεώρηση του Μνημονίου στην Υγεία και τις αλλαγές στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.  Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Λοβέρδο και το έργο της είναι σημαντικό για την εποχή που διανύουμε… 
Σίγουρα η συμμετοχή αυτή του κ. Υφαντόπουλου στην Επιτροπή των «Σοφών» της Υγείας 
αποδεικνύει  την αναγνώρισή του μέσα στην επιστημονική κοινότητα,  αλλά και το κύρος 
που διαθέτει.   

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΟΡΟΚΟΣ
Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονο-

μικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ήδη ο Γεώργιος Βασιλείου Σιορό-
κος, γιος του ταμία μας.  Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του είναι: «Θεωρία Παιγνίων 
και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά». Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στους υψηλούς στόχους του!

ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από την εφαρμογή του 
Προγράμματος προληπτικής ιατρικής «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» σε σχολεία των τ. Δήμων Απε-
ραντίων και Ασπροποτάμου κατά τον περασμένο Δεκέμβριο (Διδασκαλία μαθημάτων Α΄ 
Βοηθειών και προληπτικές εξετάσεις από Ομάδα Παιδιάτρων του Νοσοκομείου Παίδων 
Πεντέλης) και μετά από συνεννόηση με τις Δ/νσεις των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπ/σης Γρανίτσας και Ραπτοπούλου αποφάσισε όπως, αντί για κοπή πίτας, 
να διατεθεί ανάλογο ποσό για την αποστολή φαρμακείων για τις ανάγκες των Σχολείων 
αυτών. 

Ήδη, εστάλησαν τέσσερα (4) φαρμακεία εξοπλισμένα με φάρμακα, σύμφωνα με οδηγί-
ες της Διεύθυνσης Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις ανάγκες των Δημοτικών 
Σχολείων και των Γυμνασίων – Λυκείων της Γρανίτσας και του Ραπτοπούλου. Η προσπά-
θειά μας αυτή θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον ώστε να εξοπλιστούν και άλλα σχολεία 
με ανάλογα φαρμακεία.
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EΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΚΑΣ (1924-2010)

Στις 9-12-2010 οι Κορυσχάδες και η Ευρυτανία ολό-
κληρη αποχαιρέτησαν έναν ευπατρίδη τους: τον Χαράλα-
μπο Γ. Μαυρίκα, τον γνωστό ως «Πρόεδρο των Κορυ-
σχάδων» και ως τον «οραματιστή» και τον «βασικό μοχλό» 
της ανάδειξης της ιστορίας τους. 

Ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μαυρίκας, δισέγγονος 
του Αγωνιστή του ’21 Μήτρου Μαυρίκα, υπηρέτησε ως 
Υπάλληλος του Ι.Κ.Α. στο Καρπενήσι από την ίδρυσή του 
(το οποίο και οργάνωσε) με υποδειγματική υπηρεσιακή ευ-
συνειδησία για δεκαετίες ολόκληρες, ενώ έγινε πανελλήνια 
γνωστός για την προσφορά του στην τοπική μας ιστορία. 
Και συγκεκριμένα: μετά την συνταξιοδότησή του, ως εκλεγ-

μένος Πρόεδρος της ιστορικής Κοινότητας Κορυσχάδων, από του 1982 και για 16 συνεχή 
έτη, έθεσε ως στόχο του την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και την πανελλήνια προβολή της 
γενέτειράς του, πράγμα που πέτυχε απόλυτα.

Έχοντας ως όπλα του την ειλικρίνεια, την εργατικότητα, την υπομονή και την επιμονή, το 
σωστό προγραμματισμό και το κύρος του, κατόρθωσε, με τη βοήθεια των αείμνηστων Μελί-
νας Μερκούρη, Ευάγγελου Γιαννόπουλου, καθώς και άλλων κορυφαίων προσωπικοτή-
των της Αντίστασης, να δημιουργήσει το μοναδικό στο είδος του Μνημείο της Εθνικής Αντί-
στασης στις Κορυσχάδες. Με μεθοδευμένες ενέργειές του συνέβαλε ώστε να αποκαλυφθούν 
οι καλυμμένες με ασβέστη τοιχογραφίες στο Δημοτικό Σχολείο Κορυσχάδων, έργα ανταρ-
τών καλλιτεχνών κατά την εκεί φιλοξενία του Εθνικού Συμβουλίου της Πολιτικής Επιτροπής 
Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) τον Μάιο του 1944. Σημειώνεται ότι, με ενέργειές του, 
το Σχολείο αυτό, στο οποίο και ο ίδιος υπηρέτησε ως Δάσκαλος μετά την αποφοίτησή του 
από το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο της Π.Ε.Ε.Α., χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο το 1983 και καθιερώθηκε ο ετήσιος επετειακός εορτασμός στο χώρο του. 

 Το 1988, επί προεδρίας του - και με πρωτοβουλία του-, εκδόθηκε και το βιβλίο «Εθνικό Συμ-
βούλιο, Κορυσχάδες 14-27 Μάη 1944» (σελ. 210), το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητα μία ακόμα 
μαρτυρία της εποποιίας της Εθνικής μας Αντίστασης. Η έκδοση αυτή, όπως και το Μουσείο, είναι 
εμπλουτισμένη με φωτογραφίες του Εθνικού Συμβουλίου και της Εθνικής μας Αντίστασης, που 
πρόθυμα διέθεσε ο φωτογράφος της Αντίστασης Σπύρος Μελετζής, με τον οποίον συνδέθηκε 
φιλικά και τον φιλοξενούσε επί σειράν ετών στο σπίτι του, στις Κορυσχάδες. 

Με την απώλεια του Χαράλαμπου Μαυρίκα σίγουρα ο τόπος μας έγινε πιο φτωχός. 
Οι παραπάνω λιγοστές σκέψεις μας αποτελούν την ελάχιστη προσφορά του περιοδικού μας 
στη μνήμη του. 

 Ας είναι ελαφρό το χώμα των Κορυσχάδων που τον φιλοξενεί! 
Κ.Α.Π. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 

...το δάσκαλό μας ποιος τον θυμάται  
τον ανεξύπνητο ύπνο κοιμάται…

ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
(Πρωτοδιόριστος Δάσκαλος στ ‘Αλέστια στις αρχές τις 10ετίας του 60)

Ο δάσκαλός μας έφυγε αναπάντεχα στις 18 Δεκέμβρη 
2010, σε ηλικία 77 ετών. Ακόμα ηχούν στ' αυτιά μου τα 
λόγια του, «… στο Γυμνάσιο που θα πάτε … στο γυμνά-
σιο που θα πάτε…», έτσι μας προετοίμαζε ο δάσκαλός μας, 
που έβλεπε ότι στα εγκαταλειμμένα και χωρίς προοπτική για 
τους νέους χωριά μας, δεν υπήρχε μέλλον. 

Ακόμα ηχούν στ΄αυτιά μου τα λόγια του, κατά την ει-
σήγησή του στο τριήμερο συνέδριο της Πανευρυτανικής 
Ένωσης στη Δομνίστα, το Καλοκαίρι που μας πέρασε και 

κατέπληξε το ακροατήριο. Μαζί ανηφορήσαμε για την Άμπλιανη από τους Στάβλους, μια διαδρομή 20 
χιλ. Σ' όλη τη διαδρομή τον ακούγαμε ρουφώντας τα λόγια του. 

«Τον κόσμο τον έσωναν ο ι  ο ρ έ ο ι, βοσκοί και γεωργοί» έλεγε!!!
Η ποιητική του συλλογή με τίτλο, «Στις Παρυφές των Ορέων» συνθέτει τον άνθρωπο, αγνό, πρω-

τόπλαστο, στον παράδεισο της φύσης, της φύσης που τόσο ο Δάσκαλός λάτρεψε.
Όλα υπάρχουν σ’ ένα ονειρικό κόσμο ως εικόνες, ήχοι ευωδιές, που μετουσιώνονται σε σύμβολα 

κοινωνικά και ηθικά. «Όλα τα όντα έχουμε δικαίωμα κλήρου γης, άρα και δυνατότητα …να μεταλάβου-
με τις ομορφιές της! Ένα ασήμαντο ον… μια μέλισσα ευτυχισμένη σε μια σταγόνα νερό. Τι ολιγάρκεια! 
Εμείς γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι;» έλεγε.

Ο Θανάσης Φούντας γεννήθηκε στους Στάβλους Ευρυτανίας, σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία της Λαμίας μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Υπηρέτησε 16 χρόνια δάσκαλος (πρωτοδιόριστος στο σχολείο μας στ’ Αλέστια), 6 χρόνια Επιθεωρη-
τής, 11 χρόνια Σχολικός Σύμβουλος, 2 χρόνια Πάρεδρος στο Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο.

Με το Δάσκαλό μου, συναντηθήκαμε πριν από τέσσερα χρόνια και δεθήκαμε φιλικά. Ήταν συγκινη-
τική η στιγμή που με σύστησαν σε …έναν συμπατριώτη μας δάσκαλο, στα γραφεία της Πανευρυτανικής 
Ένωσης και συζητώντας διαπιστώσαμε ότι ήταν ο Δάσκαλός μου πριν από 42 χρόνια. Ακολούθησαν 
συγκινητικές στιγμές. Μου χάρισε τα βιβλία του και από τα κείμενά του και τα ποιήματά του, καθώς και 
από τις συζητήσεις που κάναμε, είδα έναν άνθρωπο, όχι συνηθισμένο, έναν άνθρωπο ανεβασμένο, 
έναν ρομαντικό ποιητή και στοχαστή, που σέβεται τα πάντα γύρω του. « Συντρόφισσα» αποκαλεί τη γη 
στην πορεία του ανθρώπου, συνταξιδεύτρα, γιατί και αυτή υπόκειται στους νόμους αλλαγής. Επιθυμία 
του ήταν να επισκεφτεί τα Αλέστια και τη Φτελιά και του το είχα υποσχεθεί να πάμε μαζί το καλοκαίρι. 
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις απ’ αυτά τα δύσβατα και ορεινά χωριά, από τους παιδεμένους φτω-
χούς και αγνούς αυτούς Ευρυτάνες πατριώτες μου» έλεγε, όταν μιλούσαμε για τα χωριά μας, παρ’ όλο 
που η ζωή για ένα δάσκαλο σ ένα χωριό ορεινό και δύσβατο ήταν μεγάλη δοκιμασία. 

Θα σε θυμόμαστε πάντα Δάσκαλέ μας, εσύ που μας έδειξες το δρόμο, εσύ που μας έλεγες πως 
πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας, ν’ ανέβουμε ψηλά, να δούμε και πέρα από τις κορφές που μας πε-
ριτριγυρίζουν. Καλό σου ταξίδι Δάσκαλε. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Βασίλης Σιορόκος
(μαθητής σου, που μου έκανες την τιμή να είμαι και φίλος σου)
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
4ος ΟΡΟΦΟΣ, 10552 ΑΘΗΝΑ  Αριθ. Πρωτ. 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004                                                  8 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο 
του Ευάγγελου Οικονόμου, ο οποίος, με την υποδειγματική ζωή και το αξιόλογο εκπαιδευτικό, 
εθνικό, θρησκευτικό και κοινωνικό έργο που επιτέλεσε στην Κύπρο, στην Ευρυτανία, στην Αθή-
να αλλά και πανελλαδικά, αποτέλεσε πρότυπο δράσης για πολλούς μαθητές του - και όχι μόνον 
-, συνεδρίασε εκτάκτως και απεφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τους οικείους του.
2.-  Να παραστεί εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στον Ιερό Ναό 

Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου στις 17-3-2011. 
3.-  Να διατεθεί χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Γηροκομείο) Καρπενη-

σίου, αντί στεφάνου.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος  Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
4ος ΟΡΟΦΟΣ, 10552 ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ. 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004                                                  9

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο 
της Ελένης (Λένας) Αλκιβιάδη Μπουρδάρα, η οποία, μέσω της Ένωσής μας, πρόσφερε 
ανεκτίμητες υπηρεσίες σε καιρούς δοκιμασίας για την Ευρυτανία (κατολίσθηση Μικρού Χωριού 
το 1963, σεισμοί του 1966 κ.λπ.), συνεδρίασε εκτάκτως και απεφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά της.
2.-  Να παραστoύν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στο 

Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών στις 17-3-2011. 
3.-  Να διατεθεί χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Γηροκομείο) Καρπενη-

σίου, αντί για στεφάνι. 
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος  Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
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Τσιτσικάος Δημήτριος ΕΥΡΩ: 40,00
Πσπατζίμας Κώστας  »    50,00
Σερέτη Ευαγγελία  »    50,00
Κουτσούκης Αντώνιος  »    40,00
Σαλαγιάννης Παναγιώτης  »    20,00
Σκεντέρης Γεώργιος  »    30,00

Σώκος Σωτήρης  »    20,00

Τριχιάς Βασίλειος  »    30,00

Φραγκάκης Νικόλαος  »    50,00

Βλάχου – Καραμβάλη Μαριάννα  »    50,00

Μπάκας Νίκος  »    50,00

Υφαντόπουλος Ιωάννης  »    100,00

Μαραγιάννης Κώστας  »    200,00
Σύλλογος Σταβλιωτών  

«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  »    50,00

Μπουτοπούλου-Χασάνου Βιολέττα  »    50,00

Φλώρος Γεώργιος  »    20,00
Σύλλογος Αμπλιανιτών  

«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  »   170,00

Σκόνδρας Κων/νος  »    50,00

Τσιώλης Κων/νος  »    50,00

Κάππας Ανδρέας  »    70,00

Βράχας Δημήτριος  »    20,00

Κακκαβάς Δημήτριος  »    20,00

Παπα-Δημήτρης Σκόνδρας  »    40,00

Ζαχαράκης Δημήτριος  »    20,00

Γιαννακόπουλος Παναγιώτης  »    20,00

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος  »    27,00

Ασημάκης Κώστας  »    35,00

Σταμάτης Ιωάννης  »    50.00

Φούκας Κώστας του Χρ.  »    50,00

Φούκας Κώστας του Γ.  »    50,00

Παπανίκος Ιωάννης  »    100,00

Αλβανός Ηλίας  »    1.000,00

Λάμπου Παναγιώτα  »    20,00

Μπαλτάς Σταύρος  »    20,00

Παπαζέκος Αλέξανδρος  »    20,00

Από εκδηλώσεις Αγρινίου  »    870,00
Σύλλογος Βραγγιανιτών  

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ»  »    150,00

Ματθιοπούλου Βασιλική  »    25,00

Αρμάγος Γ. (Καρπενήσι)  »    20,00

Κεράνης Αθαν.  »    50,00

Παντός Κώστας  »    45,00

Αμανατίδης Δαμιανός  »    20,00

Σταμάτης Αθαν.   »    20,00

Μπακογιάννης Αγαθοκλής  »    60,00

Παπαδόπουλος Κώστας  »    50,00

Μπόνιας Κώστας  »    20,00

Σιορόκος Βασ.  »    50,00

Κοσμάς Κώστας  »    20,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενo τεύχος)
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ    
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ  

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Ν O M I K O Y  Ε Τ Ο Υ Σ  2010

Α΄ ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2009 ΕΥΡΩ    18.927,85
Επιχορηγήσεις – Χορηγίες     »       11.700,00
Συνδρομές μελών »          8.788,97
Τόκοι καταθέσεων »               20,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ »      39.437,16

Β΄ ΕΞΟΔΑ
‘Έκδοση περιοδικού ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΥΡΩ     4.430,55
Εκδόσεις βιβλίων α) Μ. Γκιόλιας »         1.100,00
             »               β) Μνήμες Καρπενησίου, Όσιος Παρθένιος (έναντι) »         2.500,00
 Έξοδα προγράμματος Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» »         8.145,22
Δωρεά φαρμακείων σε Σχολεία Ραυτόπουλου – Γρανίτσας, τεμάχια 4 »            373,99
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: 
Παρουσίαση πρακτικών Αγράφων »          1.264,86
Εκδήλωση προς τιμήν Π. Βλάχου »             362,45
Τιμητική εκδήλωση Ζ .Παπαντωνίου Α. Νεκρ/φείο »             610,60
Τριήμερο Συνέδριο Δομνίστας »             976,66
Παρουσίαση βιβλίου Κ. Μπαλάφα* »             350,73
Εκδήλωση προς τιμήν Ευρυτάνων Αγίων »             306,40
Συνδιοργάνωση Συμποσίου με την Ακαδημία Αθηνών Ζ. Παπαντωνίου »          1.544,23
Ανακαίνιση του τάφου του Ζαχαρία Παπαντωνίου Α’ Νεκροταφείο »         1.980,00
Κοινόχρηστα »            914,88
Τηλεφωνική γραμμή ΟΤΕ  »            287,50
Γραφική ύλη »             242,10
Ταχυδρομικά έξοδα »             510,78
Λοιπά έξοδα »             419,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ  26.320,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Α΄ ΕΣΟΔΑ  ΕΥΡΩ  39.437,16
Β΄ ΕΞΟΔΑ »      26.320,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ »      13.116,64
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩ  11.743,44
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ »        1.103,20
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ »            270,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2010 »      13.116,64

 Αθήνα 31/12/2010
 Ο ταμίας

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΡΟΚΟΣ

Σημείωση: -  Οι δαπάνες φιλοξενίας των Συνέδρων στο Συνέδριο του Δήμου Δομνίστας  καλύφθηκαν από 
τους Τοπικούς Συλλόγους και από το Δήμο Δομνίστας.

                  -  Η δαπάνη έκδοσης των πρακτικών καλύφθηκε από τη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας 
και άλλους χορηγούς. 

  *  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 959,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 608,40 ευρώ 
πληρώθηκαν κατά το 2011.
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα,  28 Mαρτίου 2011

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ Αριθ. Πρωτ. 

10552  ΑΘΗΝΑ          11

ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004 ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη της Ένωσης 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

ισχύοντος Καταστατικού, σας  κ α λ ε ί   σε τακτική Γενική Συνέλευση   

στις  4 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00΄,  

στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 
με τα παρακάτω θέματα:

1.- Εκλογή προεδρείου 
2.- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3.- Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις
5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται δεκτές  
μέχρι 27 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη, 
15-5-2011, την ίδια ώρα στα Γραφεία της Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα, τηλ. 
2103240001, 2106920004).
Σημειώνεται ότι προ ημερήσιας διάταξης, θα γίνει η ανακήρυξη του συμπατριώτη μας 
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ως Ευεργέτη της Ένωσής μας, σύμφωνα με το άρθρο 28 
του ισχύοντος Καταστατικού μας. 
Η συμμετοχή σας στην παραπάνω Γενική μας Συνέλευση κρίνεται αναγκαία και 
απαραίτητη.

Με Πανευρυτανικούς Χαιρετισμούς  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



75

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ

ΟΛΟΙ οι Ευρυτάνες, όπου κι αν κατοικούν, καλούνται να είναι παρόντες 
στο προσκλητήριο της γενέθλιας γης τους, που θα γίνει στις 9-24 Μαΐου 2011  

με την ευκαιρία της Γενικής Απογραφής του πληθυσμού της χώρας μας.

Η παρουσία ΟΛΩΝ μας είναι επιβεβλημένη, αφού από τον πληθυσμό 
της Τοπικής Κοινότητάς μας εξαρτάται η επιβίωσή μας και  

ως περιφερειακής ενότητας (χρηματοδοτήσεις, εκλογή βουλευτή κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες στους τοπικούς συλλόγους,  
οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ήδη προγραμματίσει  

εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις στα χωριά μας.
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