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Χαιρετισμός του νέου Δ.Σ. - Προγραμματισμός εκδηλώσεων 

Tα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της ιστορικής Πανευρυτανικής 
Ένωσης, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, εκφράζουν τις ολόθερμες 
και ολόψυχες ευχαριστίες τους στους Ευρυτάνες που συμμετείχαν μαζικά στις αρχαιρε-
σίες της 5ης Μαϊου 2011 και απευθύνει στους όπου γης συμπατριώτες μας εγκάρδιο και 
θερμό πατριωτικό χαιρετισμό. Με σύνθημα «εν τη ενώσει η ισχύς» τονίζεται η ανάγκη 
της αγαστής συνεργασίας και της σύσφιξης των σχέσεων ΟΛΩΝ των φορέων του τόπου 
μας και ΟΛΩΝ των Ευρυτάνων.

Το νέο Δ.Σ. σε σχετική συνεδρίασή του, απεφάσισε ομόφωνα όπως κατά το Β΄ Εξά-
μηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

α.- Ημερίδα (ή διημερίδα) στην Αθήνα κατά το Β΄ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου ή το 
πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2011, με θέμα: «Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η Ευρυ-
τανία», σε συνδιοργάνωση με το «Ίδρυμα Γεώργιος Καφαντάρης», που εδρεύει στην 
Ανατολική Φραγκίστα. 

β.- Στα πλαίσια της, από 4ετίας, καθιερωμένης πλέον, Θρησκευτικής και Πνευματικής 
Εκδήλωσης προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων, εφέτος προγραμματίζεται να τιμηθεί ο 
Οσιομάρτυρας Ρωμανός ο εξ Αντρανόβης (Ασπροπύργου). Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί κατά το α΄ 15νθήμερο του Οκτωβρίου 2011 και σε συνεργασία με τον 
δραστήριο Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας. 

γ.- Έκδοση του τόμου με τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο «Συμπόσιο Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου», που, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, στις 
12-12-2010 από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
και σε συνεργασία με την Ένωσή μας, στα πλαίσια του Προγράμματος του Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από 8-12 Δεκεμβρίου 2010 και είχε ως 
θέμα του: «Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο»).

δ.- Έκδοση συλλογής Ευρυτανικών Δημοτικών Τραγουδιών, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και με βάση 
τη σχετική καταγραφή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη κατά τις αρχές της 10ετίας 
του 1960. Τη μουσική επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ήδη από το παρελθόν έτος ο 
καθηγητής της Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος. 

ε.- Παρουσίαση Έκθεσης Βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων, εντός και εκτός Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνί-
στας, στην οποία λειτουργεί ήδη αντίστοιχο τμήμα, καθώς και ανάδειξη και προβολή 
των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας μέσα από φωτογραφίες και πίνακες. 

στ.- Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης 
στους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Πε-
ντέλης, προς εξέταση όλων των μαθητών ως και άλλων κατοίκων των περιοχών αυτών, 
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καθώς και διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχο-
λείων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό.

ζ.- Έκδοση του βιβλίου «Νεκροί και μνήμες», που αναφέρεται στους εκατόν ογδόντα έξι 
(186) Ευρυτάνες νεκρούς στο Έπος του ΄40.

η.- Συνέχιση έκδοσης του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή των Ευρυτάνων της Αθήνας στη Γενική Συνέ-
λευση των μελών της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σε αίθου-
σα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» της Αθήνας, την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011.  

Η διεξαγωγή των εργασιών της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης υπήρξε άψογη από κάθε 
πλευρά και το κλίμα που επικράτησε ήταν έντονα ενωτικό. Τις εργασίες της διηύθυναν υπο-
δειγματικά οι κ.κ. Στέφανος Βασιλόπουλος, Πέτρος Τσέλιος και Χρήστος Γιαννακό-
πουλος, ενώ ως Γραμματέας ορίστηκε η κ. Βάνα Ασημάκη. 

Το προεδρείο, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την εκλογή του, αμέσως μετά 
έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο για 
την καθιερωμένη λογοδοσία, ο οποίος και έκανε τον απολογισμό της τριετούς θητείας του, 
τον «απολογισμό ενός ταξιδιού δημιουργίας…», όπως εύστοχα τον χαρακτήρισε, κατά το 
οποίο δεν κατακτήθηκαν μόνον οι κορυφές των Αγράφων αλλά και πολλές άλλες υψηλές 
πνευματικές και δημιουργικές κορυφές…. 

Τόνισε πως η Πανευρυτανική Ένωση αθόρυβα, μεθοδικά και δημιουργικά 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 συμπα-
τριωτών μας, με αποτελέσματα ορατά. 
Έτσι, κατά την τελευταία τριετία, επι-
τελέστηκε αξιόλογο πολιτιστικό έργο, 
το οποίο έτυχε πανελλήνιας εμβέλειας 
και αναγνώρισης, καθώς και κολα-
κευτικότατων σχολίων από τα Μ.Μ.Ε. 
Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη και 
καθομολογούμενη επιτυχία ημερίδες, 
συνέδρια, εκθέσεις, θρησκευτικές και Στιγμιότυπο από την κατάμεστη αίθουσα.
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πνευματικές εκδηλώσεις προς τιμήν Ευρυτάνων Αγίων, προσεγγίσεις πνευματικών ανθρώ-
πων του τόπου μας, παρουσιάσεις βιβλίων και, κυρίως, εκδόσεις, πολλές εκδόσεις...

Ειδικότερα ο απερχόμενος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις παρακάτω δραστηριότητες, 
κατά θέματα:

Α. Ημερίδες – Συνέδρια
– «Άγνωστη Ιστορία και Ανάπτυξη του Δήμου Ασπροποτάμου» (Ραπτόπουλο, 2008)
–  «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας», (Τροβάτο, Άγραφα, Μεγάλα Βραγγιανά, 

2008) 
–  «Μνήμη Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα)» (Αθήνα 2009, σε συνδιοργάνωση με το 

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε)
– «Πνευματικές Προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια» (Αθήνα, 2009)
–  «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρυτανίας» (Γρανίτσα, 2009, σε συν-

διοργάνωση).
– «Απονομή τιμής στον Παναγιώτη Κων. Βλάχο» (Αθήνα, Καρπενήσι 2010)
–  «Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας» (Δομνίστα – 

Στάβλοι- Σταυροπήγι, 2010)
– «Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου» (Ακαδημία Αθηνών, 2010)

Β. Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης - Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 
–  Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) εξορμήσεις πολυμελούς Ομάδας Ιατρών, διαφόρων ει-

δικοτήτων, του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης κ.ά. στους Δήμους Απεραντίων και 
Ασπροποτάμου (2008-2010), όπου πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετά-
σεις σε εκατοντάδες μαθητές. 

–  Έγινε διδασκαλία μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών από έμπειρες εκπαιδεύτριες του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων των 
Δήμων Απεραντίων και Ασπροποτάμου (2010) και εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο 
με θέμα: «ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. 

Γ. Εκδηλώσεις προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων 
–  Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) Θρησκευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις :α) προς 

τιμήν του Νεομάρτυρα Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης (2008) κατά την οποία τιμήθηκε, 
ο χρυσός παραολυμπιονίκης κ. Χρήστος - Αλέξανδρος Ταμπαξής, β) προς τιμήν 
του Οσιομάρτυρα Αγίου Γερασίμου του Νέου, του Μεγαλοχωρίτου (2009) κατά τη 
διάρκεια της οποίας τιμήθηκε ο ελλογιμότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος 
Βαστάκης, και γ) προς τιμήν του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού (2010), σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».

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

Στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2010 ως «Έτους Ζαχαρία Παπαντωνίου», έγινε με 
πρωτοβουλία και με δαπάνες της Πανευρυτανικής Ένωσης η ανακαίνιση και ο ευπρεπισμός 
του εγκαταλειμένου τάφου του στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε και 
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αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εκδηλώσεις από Λύκεια Λαμίας 
(2010) και Αγρινίου (2011), καθώς και το «Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου» στην Ακα-
δημία Αθηνών (12-12-2010).

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

κών Μνημείων» στο Καρπενήσι (2009, σε συνεργασία)
–  Έκθεση Φωτογραφιών με θέμα: «Μνημεία της Ευρυτανίας» (2010)
–  Έκθεση «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας στην Ακαδημία Αθη-

νών» (Ακαδημία Αθηνών, 2010).

ΣΤ. Άλλες εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα οι παρουσιάσεις των βιβλίων: 

«Θανάσης Μπακογιώργος, 50 χρόνια ζωγραφική» (2009, σε συνεργασία), το 2τομο έργο 
«Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (Πρακτικά Συνεδρίου) (2010), «Ο Κώστας Μπαλάφας 
και η Ελλάδα του» του κ. Κώστα Μπουμπουρή (2010), «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της 
Ευρυτανίας» του κ. Γεωργίου Γιαννίτσαρη (2011) και στο Αγρίνιο των πρακτικών των 
Συνεδρίων των Αγράφων, της Γρανίτσας και της Δομνίστας (2011). 

Ζ. Έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
–  Εκδόθηκαν κανονικά, κατά την τριετία, δώδεκα (12) τεύχη του περιοδικού μας «ΕΥΡΥ-

ΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», ήτοι από 25-36 (σελίδες 832). 

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

πράγμα το οποίο αποτελεί πραγματικό άθλο για τα δεδομένα ενός σωματείου! 

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. εξέφρασε τις δέουσες ευχαριστίες σε 

φορείς και ιδιώτες που συμπαραστάθηκαν ηθικά και υλικά στην επίτευξη των σκοπών της 
Ένωσης και στάθηκε ιδιαίτερα στις γενναιόδωρες χορηγίες του κ. Στέφανου Γ. Κωστού-
λα, ο οποίος πρόσφερε κατά την τελευταία τριετία ποσό άνω των 20.000,00 ΕΥΡΩ, ενώ 
με αποκλειστικές χορηγίες του εκδόθηκαν και τα υπέροχα βιβλία του Κώστα Μπουμπουρή 
«Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του» και του Γεωργίου Γιαννίτσαρη, «Η Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας». Για την τεράστια αυτή προσφορά του κ. Στέφανου Κωστού-
λα στον τόπο μας το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης με σχετική απόφασή του πρότεινε 
στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξή του ως Ευεργέτη της, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ισχύοντος Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση δέχθηκε ομόφωνα την πρόταση με ενθουσι-
ασμό και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ακολούθως ο βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας 
Καρανίκας, απένειμε σχετική τιμητική πλακέτα στον τιμώμενο ευεργέτη κ. Στέφανο Κω-
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στούλα, προς τον οποίον εκφράστηκαν, 
εκτός από τις ευχαριστίες και τα ειλικρινή 
συγχαρητήρια και για τις επανειλημμένες 
βραβεύσεις του από το Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο 
Οικονομικών για τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, στις οποίες, όπως ο 
ίδιος δήλωσε, σύμμαχός του είναι ο Άν-
θρωπος. Εμείς, ως Ευρυτάνες, τον συγ-
χαίρουμε και τον καμαρώνουμε! 

Ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας 
Καρανίκας με την ευκαιρία της απονομής 
της τιμητικής πλακέτας, αφού εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τον τιμώμενο Ευεργέτη κ. 
Στέφανο Κωστούλα απηύθυνε ολιγόλογο χαιρετισμό προς τα μέλη της Γ.Σ., κατά τον οποί-
ον τόνισε, αφενός μεν, τη σημασία του τεράστιου έργου που επιτελεί η Πανευρυτανική Ένω-
ση τελευταία, αφετέρου δε και τη σημασία της επικείμενης απογραφής για τον τόπο μας...

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Ο απολογισμός του πλουσιότατου αυτού έργου έκλεισε με τις προσωπικές ευχαριστίες 

του Προέδρου κ. Κώστα Παπαδόπουλου προς τους συνεργάτες του στο απερχόμενο 
Δ.Σ., αφενός, για την άψογη και καθόλα λίαν αγαστή συνεργασία, και, αφετέρου, προς όλα 
τα μέλη της Ένωσης, που προσήλθαν να ακούσουν, να προτείνουν, να κρίνουν και, ενδεχο-
μένως, να επανακρίνουν.

Μετά τον απολογισμό του προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. ο λόγος δόθηκε στον Ταμία κ. 
Βασίλειο Σιορόκο, ο οποίος έκανε αναλυτικό οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξό-
δων της τριετίας 2008-2011 και ευχαρίστησε ονομαστικά τους χορηγούς και τους δωρητές. 
Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Τριχιάς, ως Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ανέγνωσε 
τη σχετική έκθεση της οικονομικής διαχείρισης , την οποία χαρακτήρισε νόμιμη και καθόλα 
άψογη, συγχάρηκε δε προς τούτο ιδιαίτερα τον Ταμία της Ένωσης κ. Βασίλειο Σιορόκο. 

Η Γενική Συνέλευση, ακολούθως, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα και τον οικονομικό 
απολογισμό, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη το απερχόμενο Δ.Σ., και στη συνέχεια δό-
θηκε ο λόγος στα μέλη για προτάσεις, Σύμφωνα με πρόταση του απερχόμενου προέδρου 
τηρήθηκε σιγή 1΄ στη μνήμη των αείμνηστων Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη, Τάσου Κο-
ντομέρκου, Θανάση Φούντα κ.ά. Ευρυτάνων που «έφυγαν» από κοντά μας κατά την 
τελευταία τριετία. Ακολούθως έγιναν σημαντικές προτάσεις από τους κ.κ. Λάμπρο Τσι-
τσάνη, Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρυτανίας, Γεώργιο Λάγαρη, (ο οποίος θα προσφέρει 
στην Πανευρυτανική προς αξιοποίηση το αξιόλογο αρχείο, καθώς και εκδοθέντα βιβλία από 
τον αείμνηστο πατέρα του Κώστα Λάγαρη), Νάσο Γεωργαλή, Φαίη Θειακού (κόρης της 
κ. Όλγας Οικονόμου), Γεώργιο Σταυράκη, Γεώργιο Φλώρο και Ερμόλαο Λινάρδο.

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας επιδίδει 
σχετική πλακέτα στον κ. Στέφανο Κωστούλα.
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Σημειώνεται ότι παρόντες στην εκδήλωση, εκτός του βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία 
Καρανίκα ήταν και οι: Μιχάλης Σταφυλάς, Βασίλης Πριόβολος (Ερμής), Όλγα Οι-
κονόμου, Διοικήτρια του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών, εκπρόσωποι σωματείων 
και συλλόγων κ.ά., ενώ μηνύματα απέστειλαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βα-
σίλειος Καραμπάς, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κέλυ Μπουρδάρα, τ. 
Υπουργός και βουλευτής, ο κ. Γιάννης Σταμάτης τ. Δήμαρχος Δομνίστας και νυν Δημοτι-
κός Σύμβουλος Καρπενησίου και Αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας και ο Καθηγητής κ. 
Ανδρέας Καμπιζιώνης (Η.Π.Α.).

OIKONOMIKOΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2008 – 2011
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΣΙΟΡΟΚΟ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συμπατριώτες, 
Σας καλωσορίζω κι εγώ στη Γενική μας Συνέλευση και σας ευχαριστώ για την παρουσία 

σας. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρός μας, η τριετία που διανύσαμε, δικαίωσε τις προσδοκί-
ες και την εμπιστοσύνη όλων των συμπατριωτών μας καθώς και των φορέων της ιδιαίτερης 
πατρίδας μας, της Ευρυτανίας και υπήρξε μια λαμπρή και χρυσή τριετία, αφού το πολιτιστικό 
έργο που επιτελέστηκε, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχει προηγούμενο. Αυτό βέβαια εναπόκει-
ται στη δική σας κρίση, αφού εσείς μας δώσατε την εντολή και τη δύναμη. 

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης στην θητεία του αυτή, με την καθοδήγηση του 
αεικίνητου και ακούραστου προέδρου μας κ. Κώστα Παπαδόπουλου, λειτούργησε με σύ-
μπνοια, θέτοντας υψηλούς στόχους, τους οποίους με την άριστη και υποδειγματική συνερ-
γασία των μελών του Δ.Σ., καθώς και το πνεύμα οικονομίας, έφερε εις πέρας. 

Το πλούσιο πολιτιστικό έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης, στην τριετία που πέρασε, 
πραγματοποιήθηκε και με την οικονομική στήριξη, τόσο των μελών της, όσο και των φο-
ρέων του νομού μας, καθώς και με την οικονομική στήριξη εκλεκτών, καταξιωμένων και 
διακεκριμένων συμπατριωτών μας, όπως: Ο γνωστός Ευρυτάνας επιχειρηματίας κ. Στέ-
φανος Κωστούλας, τον οποίον η Πανευρυτανική Ένωση τιμάει σήμερα, ο διακεκριμένος 
Ευρυτάνας Ιατρός Νίκος Πουρνάρας, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου κ. Νίκος Κρικέλης, ο κ. Σωτήρης Σκάνδαλος, ο επιχειρηματίας κ. Ηλίας Αλβανός 
και ο κ. Γεώργιος Αρμάγος. Να αναφέρουμε ακόμη, ότι η τροποποίηση και η μετάφραση 
στη δημοτική του καταστατικού μας, έγινε χωρίς επιβάρυνση της Ένωσής μας και η όλη 
διαδικασία ήταν προσφορά της Δικηγόρου Ευαγγελίας Κ. Παπαδόπουλου.

Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφέρουμε και τις δωρεές σε έργα τέχνης που κοσμούν 
τα γραφεία μας, του Ευρυτάνα ζωγράφου Θανάση Μπακογιώργου με 3 έργα (Καραϊσκά-
κης και δύο θέματα από τον Προυσό, Μοναστήρι και Ρολόι) και του κ. Δημήτρη Φαλλή 
με το έργο του «Ο Άγιος Μάρτυς Λεωνίδης μετά των επτά Παρθενομαρτύρων», έργο του 
συμπατριώτη μας ζωγράφου κ. Γ. Νικολακόπουλου. 
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Σας καταθέτω τα οικονομικά αποτελέσματα της τριετίας 2008-2011 και πιο συγκεκρι-
μένα από 1/1/2008 – 31/3/2011, τα οποία αναλύονται ως εξής:

Α΄ Ε Σ Ο Δ Α 
Υπόλοιπο ταμείου προηγούμενης χρήσης ................................................... € 27.346,39
Επιχορηγήσεις-χορηγίες ............................................................................€ 67.041,13
Συνδρομές μελών-ενισχύσεις στις παρουσιάσεις των εκδόσεών μας ............ €21.798,81
Τόκοι καταθέσεων .........................................................................................€ 184,51
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ ............................................................. € 116.370,84

Β΄ Ε Ξ Ο Δ Α
Έκδοση περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά»................................................. € 19.488,99
Εκδόσεις Βιβλίων:
α) Πρακτικά Ημερίδας Βούλπης .................................................................. € 2.700,00
β) «Ευρυτανικά» του κ.Μ.Σταφυλά .............................................................. € 2.526,25
γ)  Πρακτικά Συνεδρίου Αγράφων, Πρακτικά Ημερίδας Ασπροποτάμου, 

επανέκδοση του βιβλίου του κ.Μ. Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης ......... € 10.216,14 
δ) «Πνευματικές Προσεγγίσεις…. Μ. Γκιόλιας» ............................................ € 1.100,00
ε)  «Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950)» Γιώργος Ι. Αρμάγος, 

«Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά Αγράφων», Μοναχός 
Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης,«Εκ Βαθέων» Κων/νου Μήτσιου ................€ 6.265,55

Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
α) Ημερίδα Ραυτόπουλου, Συνέδριο Αγράφων, έξοδα Προσκλήσεων κ.ά. .... € 5.148,98
β)  Ημερίδα Γρανίτσας, εκδηλώσεις Τ. Τουλούπα, Μ. Γκιόλια,

Παρουσίαση βιβλίου Θανάση Μπακογιώργου, εκδηλώσεις 
Ευρυτάνων Αγίων-τιμητική εκδήλωση Ολυμπιονίκη Χ.Ταμπαξή ................ € 4.193,33

γ) Παρουσίαση Πρακτικών Αγράφων ..........................................................€ 1.264,86
δ) Εκδήλωση προς τιμήν Π. Βλάχου ...............................................................€ 362,45
ε)Τιμητική εκδήλωση Ζ. Παπαντωνίου Α’ Νεκροταφείο ..................................€ 610,60
στ) Τριήμερο Συνέδριο Δομνίστας ..................................................................€ 976,66
ζ)  Παρουσίαση του βιβλίου « ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του»  

(Κ. Μπουμπουρής) ...................................................................................€ 959,13
η)  Συνδιοργάνωση με την Ακαδημία Αθηνών Συμποσίου Ζ. Παπαντωνίου .. € 1.544,23

Διήμερες Εκδηλώσεις Αγρινίου .................................................................. € 865,19
Προτομή του Ζαχ. Παπαντωνίου και ανακαίνιση του τάφου του ............. € 2.980,00

Έξοδα προγράμματος Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Ασκληπιός 2010» .... € 8.145,22
Έξοδα προγράμματος Υπουργείου Απασχόλησης -αμοιβή απασχόλησης, 
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, αμοιβή εταιρείας «Πολύτροπον» ..................... € 15.154,16
Εξορμήσεις «Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης», Νοέμβριος 2008 .......................€ 1.783,50 
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Ανακαίνιση γραφείων .................................................................................€ 1.736,83 
Εξοπλισμός (2 βιβλιοθήκες, 2 πάγκοι, PC, projector, κ.ά.) .............................€ 4.661,50
Μετάφραση τούρκικων κατάστιχων, αντίγραφα ευρυτανικών συμβολαίων
από Γενικά Αρχεία Φθιώτιδας ..................................................................... € 2.800,60
Δωρεές 
α) Δωρεά στο Λαογραφικό Μουσείο Μ. Χωριού – στη μνήμη Τ. Κοντομέρκου € 300,00
β) Αντί κοπή πίτας ενίσχυση άπορης οικογένειας στην Ευρυτανία ......................€ 500,00
γ) Δωρεά 4 φαρμακείων σε σχολεία Ραυτόπουλου και Γρανίτσας .....................€ 373,99
Διάφορα έξοδα
Στυλό με λογότυπο της Πανευρυτανικής Ένωσης (κάλυψη δαπάνης  
από τον συμπατριώτη μας κ. Σωτ. Σκάνδαλο) ................................................€ 538,82
Κοινόχρηστα .............................................................................................. € 3095,10
Τηλεφωνική γραμμή ΟΤΕ ................................................................................€ 925,05
Ταχυδρομικά έξοδα ....................................................................................€ 1.466,51
Γραφική ύλη...................................................................................................€ 771,09
Λοιπά έξοδα .............................................................................................. € 1.476,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ .......................................................................€104.931,05
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Ε Σ Ο Δ Α ...........................................................................................€ 116.370,84
Ε Ξ Ο Δ Α .............................................................................. € 104.931,05
Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο   Σ Τ Η   Ν Ε Α   Χ Ρ Η Σ Η ......................................€ 11.439,79

Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Υ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ................................................................................. € 8.743,44
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ..................................................................................... €1.421,41
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ............................................................................. € 1.274,94
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ............................................................................. € 11.439,79

Το έργο που επιτελέστηκε στην 3ετία που μας πέρασε μας κάνει υπερήφανους και πι-
στεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει για την καινούρια Διοίκηση, που θα προκύψει, παρά-
δειγμα προς μίμηση.

Η Πανευρυτανική Ένωση στάθηκε μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, αγκάλιασε χω-
ρίς διακρίσεις όλους τους Ευρυτάνες.

Η άψογη συνεργασία των μελών του νέου Δ.Σ. αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχιστεί 
το έργο της Ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης και σε πολλές ακόμη προβλεπόμενες από το 
καταστατικό της δραστηριότητες, για ακόμα υψηλότερους στόχους. 

Τα φιλόξενα γραφεία μας, καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης μας, αποτελεί και 
θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί, πνευματικό καταφύγιο για κάθε Ευρυτάνα. Εδώ να σημει-
ώσουμε την σημαντική ενίσχυση με μεγάλο αριθμό βιβλίων της βιβλιοθήκης μας, από τον κ. 
Μιχάλη Σταφυλά, και τον κ. Δημήτρη Φαλλή. Φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο σε βιβλία που 
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εκδόθηκαν από τους ίδιους. Ακόμη την προσφορά του Γραφείου συνεδριάσεων (ένα μεγάλο 
γραφείο συνεδριάσεων με τις καρέκλες του, όλα μασίφ), από τον κ. Μιχάλη Σταφυλά.

Αρκετοί συμπατριώτες μας και όχι μόνο, αναζητούν ενδιαφέροντα θέματα στη βιβλιοθή-
κη μας, καθώς και πολλά παιδιά μας, φοιτητές κυρίως, βρίσκουν στις εκδόσεις μας, θέματα 
των διατριβών τους στα Πανεπιστήμια και αυτό αποτελεί για μας ικανοποίηση, αλλά και 
δικαίωση των προσπαθειών μας. 

Πολλές ευχαριστίες και από μέρους μου, στους συμπατριώτες μας οι οποίοι, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, βοήθησαν στο έργο μας. 

Σας ευχαριστώ  
Βασίλης Σιορόκος

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο τέλος διεξήχθησαν με 
άψογο τρόπο οι αρχαιρεσίες για 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 
την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα 
σχετικά πρακτικά παραδόθηκαν 
στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο 
κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ο 
οποίος και κάλεσε τους νεοεκλεγέ-
ντες στην πρώτη τους συνεδρίαση 
για τη συγκρότηση σε σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
που προέκυψε από τις παραπάνω αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθ. 7/6-5-
2011 ομόφωνη απόφαση, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Αντιπ/δρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης 
Γ. Γραμματέας: Ηλίας Γ. Λιάσκος
Ταμίας: Βασίλειος Γ. Σιορόκος
Έφορος: Δημήτριος Ι. Φαλλής
Μέλη:  Κώστας Γ. Φούκας (Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα)

Κώστας Σπ. Τσιώλης (Αναπληρωτής Εφόρου)
Βασιλική Διαμάντη (Αναπαληρώτρια Ταμία)
Αγαθοκλής Λεων. Μπακογιάννης, μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη: Βασίλειος Τσιαμάκης και Κώστας Πρασσάς.

Σημειώνεται ότι για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Τριχιάς, 
Ανδρέας Ζούκας και Σωτήριος Σώκος, αναπληρωματικό δε μέλος ο κ. Νίκος Μπάκας. 

Στιγμιότυπο από την ψηφοφορία (5/5/2011)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

MΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ  

«Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Η ομορφιά της ευρυτανικής γης 
μεταφέρθηκε στην καρδιά της Αθήνας 
από τον Αρχιτέκτονα Καθηγητή Γεώρ-
γιο Γιαννίτσαρη, μέσω του βιβλίου 
του «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 
της Ευρυτανίας», (Αθήνα 2010, σελ. 
448, 21χ30), το οποίο παρουσιάστη-
κε με πρωτοβουλία της Πανευρυτα-
νικής Ένωσης στις 13-4-2011 στην 
ιστορική Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των Ελ-
λήνων. 

Για μια ακόμα φορά εκατοντάδες Ευρυτάνες, –και όχι μόνο– παρά τη δυσκολία της 
ημέρας (συλλαλητήριο την ίδια ώρα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και αποκλεισμός 
του κέντρου), ανταποκρίθηκαν στην σχετική πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και 
προσήλθαν στην παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου. 

Η έναρξη του προγράμματος έγινε από τον φιλόλογο καθηγητή κ. Αθανάσιο Σταμάτη, 
Γεν. Γραμματέα της Πανευρυτανικής Ένωσης, ο οποίος και συντόνισε στη συνέχεια την εκ-
δήλωση με αριστοτεχνικό τρόπο. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλου και του βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία 
Καρανίκα, και στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους εισηγητές της παρουσίασης του μεγαλει-
ώδους αυτού έργου. Την ομάδα των εισηγητών αποτελούσαν οι κ.κ.: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου – Καμηλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών, Θεοφάνης Σαξώνης, δικηγόρος, Κωνσταντίνος Μωραϊτης, αρχιτέκτων, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. και Τάσης Παπαϊωάννου, αρχιτέκτων, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Οι εισηγήσεις όλων των παραπάνω ήταν άρτιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δικαιολο-
γημένα όλοι οι εισηγητές δέχθηκαν τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα του κοινού. 
Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο ίδιος ο συγγραφέας, ο κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, ο 
οποίος αφού ευχαρίστησε το εκλεκτό ακροατήριο για την αθρόα προσέλευση, την Πανευρυ-
τανική Ένωση για τη συμβολή της στην έκδοση του έργου και τον αποκλειστικό χορηγό της 
έκδοσης έγκριτο Αγραφιώτη μεγαλοεπιχειρηματία κ. Στέφανο Γ. Κωστούλα, παρουσίασε 
με εντυπωσιακό και εποπτικό τρόπο αποσπάσματα του βιβλίου του. Ακολούθησε εποικοδο-
μητική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν δέκα (10), περίπου, ακροατές….
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Όπως προαναφέρθηκε το πυκνό ακροατήριο ήταν και εκλεκτό και ποιοτικό. Ανάμεσα 
στους παρευρισκομένους, εκτός του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα, ο οποίος και 
χαιρέτησε, όπως προαναφέρθηκε, παρόντες ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Διώ-
της, ο Ευρυτάνας βουλευτής Υπολοίπου Αττικής και τ. Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μπού-
ρας, η τ. βουλευτής Α΄ Αθηνών και Υφυπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο τ. Βουλευτής και Νομάρχης Ευρυτανίας κ. 
Δημοσθένης Τσιαμάκης, η Διοικητής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κ. Όλγα Οικονό-
μου, οι πολιτευτές κ. Έλσα Σταμέλου και κ. Κώστας Μπουμπουρής, ο αρχηγός της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, η δημοσιογράφος 
κ. Λίτσα Χατζηφώτη, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ο γνωστός τραγουδιστής κ. Λάκης Χαλκιάς, εκπρόσωποι πολιτιστικών φο-
ρέων και συλλόγων του τόπου μας και, φυσικά, ο αποκλειστικός χορηγός της έκδοσης και 
ευεργέτης της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Στέφανος Κωστούλας. 

Μηνύματα σχετικά απέστειλαν η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος του Κόμματος της 
Δημοκρατικής Συμμαχίας (εκπροσωπήθηκε από την κ. Κέλλυ Μπουρδάρα), ο κ. Ντίνος 
Μπομποτσιάρης, αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Καρπενησίου, ο κ. 
Γιάννης Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου και τ. Δήμαρχος Δομνίστας, ο 
Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής 
Ένωσης στις Η. Π. Α. κ.ά. 

Τέλος η εκδήλωση έκλεισε με τα θερμά και τα ειλικρινή συγχαρητήρια των παρισταμένων 
προς τον συγγραφέα κ. Γεώργιο Γιαννίτσαρη και τους συντελεστές του θαυμάσιου αυτού 
βιβλίου, το οποίο, όπως τονίστηκε από ομιλητή «δεν είναι μόνο ένα καθαρά επιστημονικό έργο, 
αλλά είναι και ιστορικό και λαογραφικό. Είναι ένα έργο μνήμης, νοσταλγίας και διδαχής. Είναι ένα 
έργο, που κλείνει μέσα του τη ζωή προηγούμενων γενεών και μεταγγίζει ζωή στις επόμενες γενιές».
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΠΡΙΝ 3.000 ΧΡΟΝΙΑ...
Γράφει ο Κώστας Σαρρής*

Γενικά
Χρονολογικά

Ας μεταφερθούμε νοερά πριν 3.000 χρόνια στην περιοχή  των σημερινών  Κορυσχά-
δων και ευρύτερης περιοχής (1100-900  π.Χ.). Ύστερη εποχή του χαλκού (1580-1100), 
Μυκηναϊκή ή Υστεροελλαδική εποχή (1600-1100) και στη συνέχεια στην πρώιμη σιδήρου 
(1100-800). Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός. Πριν τη  γεωμερική εποχή (900-700).  Αρχα-
ϊκός πολιτισμός (1100-479). Επισημαίνουμε μερικά στοιχεία για να δοθεί το πλαίσιο, η 
ατμόσφαιρα, το κλίμα της εποχής.

Κάτοικοι
Η περιοχή κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους (4η και 3η χιλιετία π.Χ.). Η αρ-

χαία Ευρυτανία (σημερινή γεωγραφική περιοχή), που δεν γνωρίζουμε πώς ονομαζόταν, 
προϊστορικά φέρεται ως χώρα του μυθικού ήρωα και άριστου τοξότη  του επώνυμου  βασι-
λιά της Εύρυτου που είχε πρωτεύουσα την αγνώστου τοποθεσίας πόλη Οιχαλία. Ο Όμηρος 
με το «Αχαιός» δηλώνει το σύνολο των Ελλήνων. Τον 11ο αιώνα έγινε η δωρική διείσδυ-
ση (κάθοδος Ηρακλειδών, Δωριέων (1148-1104), 80 χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο 
(1194-1184) στον οποίο έλαβαν μέρος οι Αιτωλοί (Πλευρών, Ωλενός, Πυλήνη, Χαλκίς, 
Καλυδών). Οι Αιτωλοί πριν την κάθοδο των Δωριέων ήταν χερσαίοι επιδρομείς και μέχρι 
την εκστρατεία της Τροίας η θάλασσα τους ήταν άγνωστη. Ζούσαν απομονωμένοι και απεύ-
φευγαν τις επιμειξίες. Στην εποχή που αναφερόμαστε και μετά οι κάτοικοι ήταν Ευρυτάνες, 
το πολυπληθέστερο Αιτωλικό φύλο. Το φυλετικό όνομα Ευρυτάνες καλύφτηκε από το εθνι-
κό όνομα Αιτωλοί (Έθνος συνώνυμο με τη λεξη γένος). Το φυλετικό κράτος λειτουργού-
σε κυρίως ως πολεμικός σχηματισμός. Οι ειρηνικές δραστηριότητες αναπτύσσονταν στα 
πλαίσια των Φατριών. Η εξουσία του αρχηγού (βασιλιά) πήγαζε από τη συνέλευση των 
πολεμιστών Ο αρχηγός είχε εισοδήματα από τα «τεμένη». Το συμβούλιο των γερόντων είχε 
την εξουσία να χαρίζει τεμένη από την περιουσία του φύλου.

Κατά τον Φίλιπσον η Ευρυτανία αποτελούσε, μετά το «Κοινόν» που σύστησαν οι Ευρυ-
τάνες με τους Οφιονείς και Αποδοτούς (αρχή από Ομηρικούς χρόνους, ισοπολιτεία εθνο-
τήτων –φυλών), αποτέλεσε τον πυρήνα της κατοπινής «Επίκτητης  Αιτωλίας». Το κέντρο της 
ήταν στον ποταμό Καρπενησιώτη. Ο Στράβων εκτός από τις άλλες Οιχαλίες αναφέρει και 
την της Αιτωλίας, πιθανή θέση της κοντά στο σημερινό Καρπενήσι (από ευρήματα Εμμα-
νουηλίδη) όπως και για πολλούς ξένους και Έλληνες γεωγράφους. Τότε η Ευρυτανία είχε 
μεγάλη συμμετοχή σε εκστρατείες και τοπικούς πολέμους. Η Ευρυτανία είναι παρθένος από 
αρχαιολογική έρευνα-ανασκαφές. Ο ιστορικός Στεργιόπουλος λέει ότι οι λαοί της Αιτωλίας 

Ο κ. Κώστας Σαρρής είναι τ. Επιθεωρητής μέσης Εκπ/σης - Φυσικομαθηματικός, ιστορικός ερευνητής και 

συγγραφέας.
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φαίνεται ότι ανήκαν στην ίδια φυλή, αποτελούσαν όμως χωριστά έθνη που δημιουργήθη-
καν από τα γένη των πρώτων κατοίκων.

Κατά τον Θουκιδίδη οι Ευρυτάνες ήταν από τα ισχυρότερα και πιο δυναμικά φύλα. Πή-
ραν το όνομά τους από τον μυθικό ήρωα Εύρυτο. Ζούσαν σε ανοχύρωτες πόλεις. Μετείχαν 
στην αμφικτυονία των Δελφών. Ήταν γενναίοι πολεμιστές. Κατα τον Ευριπίδη ήταν καλά 
αρματωμένα παιδιά της λόγχης και του ακοντίου ευστοχώτατοι. Ήταν δενοί ακοντιστές και 
σφενδονιστές.  Κατα τον Όμηρο ο βασιλιάς Θόαντας με 40 πλοία οδήγησε τους Αιτωλούς  
κατά της Τροίας (Ηλιάδα 484).

Θεοί-Λατρεία
Επικρατεί η λατρεία των Αχελώου, Ηρακλή, Διόνυσου, Άρτεμης. Μετά δημιουργήθηκε 

το Ολυμπιακό δωδεκάθεο (δημιουργοί του ο Όμηρος και ο Ησίοδος), που αποτελούσε την 
επίσημη θρησκεία των Ελλήνων ως το τέλος της αρχαιότητας. Λάτρευαν και δευτερότερους 
θεούς του δάσους. Η θυσία στους θεούς αποτελούσε θεμελιώδη λατρευτική εκδήλωση της 
θρησκευτικής ζωής των Ελλήνων. Οι γυναίκες φρόντιζαν πριν από κάθε σημαντικό γεγονός 
της ζωής τους να εξευμενίσουν την Άρτεμη. Οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων και της 
υπαίθρου επιθυμούσαν μιά θεάρεστη ζωή σύμφωνα με τη «βουλή των θεών». Όταν μολύ-
νονταν από παραπτώματα επιτακτική ήταν η ανάγκη καθαρμών. Η εξιλέωση γινόταν με χοές 
από κρασί, λάδι, γάλα, μέλι και κάψιμο θυμιάματος σε μικρούς σπιτικούς βωμούς. Υπήρχε 
μαντείο του Οδυσσέα στη Νότια Ευρυτανία (πιθανή θέση περιοχή Προυσσού). 

Οι τάφοι ήταν σε νεκροταφεία (κιβωτιόσχημοι, λακοειδείς, με προσανατολισμό νεκρών, 
κατά πλειονότητα, Βορρά-Νότο). Άγνωστη η καύση νεκρών. Τα πρωτοελλαδικά νεκροτα-
φεία  βρίσκονταν κοντά στους οικισμούς, συνήθως στις ομαλές πλαγιές χαμηλών λόφων. 
Στους τάφους  οι τρείς πλευρές τους επενδύονταν με όρθιες πλάκες και κάλυμμα από πλάκες 
και έβαζαν κτερίσματα (στολίδια, ψηφίδες  από υαλόμαζα, κορνεάλη, χάλκινους κρίκους και 
σφιγκτήρες, αιχμές δοράτων). Ο τάφος επιβιώνει για πολλούς αιώνες. Δείχνει ότι η μετα-
θανάτια περιποίηση των νεκρών παρέμεινε έθιμο-καθήκον σε όλη την εποχή του χαλκού. 

Η γλώσσα ήταν δυσνόητη ντοπολαλιά. Αιολική γλώσσα  (συγγενής της Δωρικής). Γραφή 
ήταν η γραμμική Β΄.

Κοινωνική ζωή - Ασχολίες.
Τα σπίτια ήταν κτισμένα με λιθοδομή με οριζόντιες ξυλοδεσιές και μερικά κατακόρυφα 

ξύλινα στοιχεία, δίρριχτη στέγη με δοκάρια και πλεγμένα κλαδιά επενδυμένα με πηλό. Στην 
περιοχή μας με πλάκες από ασβεστολιθικό σχιστόλιθο (φσάλες), μερικά και με κεραμικά. 
Μερικά σπίτια ήταν ξύλινες παράγκες. Το δάπεδο από πατημένο χώμα. Οι επιφάνειες τοί-
χων είχαν μονωτικό συνήθως  με αργιλόχωμα  ενισχητικό με  άχυρο. 

Τεμάχια αγγείων  και οχυρωματικός περίβολος στον Άγιο Δημήτριο Καρπενησίου χρονολο-
γούνται στη μέση εποχή του χαλκού (2200-1600  π.Χ.) και κατ’ άλλους στον 11ο αιώνα π.Χ. 

Η διάκριση των πολιτών σε ευγενείς και λαό υπήρχε παντού.  Οι ευγενείς ήταν κατ' 
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εξοχήν πολεμιστές. Άλογα είχαν μόνο οι πλούσιοι και τα χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι και 
στον πόλεμο. Οι θήτες (εργάτες) ήταν ελεύθεροι (όχι δούλοι) προσλαμβάνονταν σε αγρο-
κτήματα, με συμφωνία έτους, έναντι στέγης, τροφής και ενδυμασίας. 

Στην Ομηρική περίοδο (900-700) υπήρχε ατομική ιδιοκτησία, στα βοσκήματα, τα γε-
ωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, εργαλεία, σκεύη, ενδυμασία, οπλισμό. Το καθεστώς της ατο-
μικής και οικογενειακής ιδιοκτησίας επικρατούσε στον ελληνόχωρο κατα τους μεταμυκηνα-
ϊκούς αιώνες. Συνετέλεσε στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση της παραγωγής. 
Καλλιεργούσαν σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, κεχρί, ρεβύθια, μπιζέλια, κουκιά, λινάρι. Από χον-
δρό αλεσμένο κριθάρι παρασκεύαζαν χυλό που ήταν η συνηθισμένη τροφή των πτωχότε-
ρων. Από κηπευτικά καλλιεργούσαν φακές,  κουκιά, κρεμίδια, σκόρδα, πράσα, κολοκύθια, 
σέλινο, μάραθο. Δεν έλειπαν τα αμπέλια. Τα οπωροφόρα ήταν μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές. 
Για λίπασμα χρησιμοποιούσαν την κοπριά των ζώων. Το αλέτρι ήταν ξύλινο για αιώνες. Η 
άροση δεν γινόταν σε βάθος, γι’ αυτό και η απόδοση ήταν πολύ χαμηλή. Δεν αναφέρονται 
πουλερικά και συστηματική μελισσοκομία. Γνώριζαν όμως το μέλι και το κερί. Σπάνια  έτρω-
γαν ψάρια. Έκαναν συλλογή καρπών (σύκα, σταφύλια, αμύγδαλα). Κυνηγούσαν αγριογού-
ρουνα, ζαρκάδια, λαγό, πουλιά.

Για την παρασκευή φαγητού χρησιμοποιούσαν μυλόλιθους, γουδιά (για δημητριακά). 
Με το χερόμυλο άλεθαν σιτάρι, πλιγούρι, ρόβι καματερών, κάστανα, καρύδια, λεπτοκάρυα 
(φουντούκια), μήλα και αποξηραμένα φρούτα. Είχαν πήλινα μαγειρικά σκεύη και κουτάλια 
ξύλινα. Εργαλεία ήταν ο κεραμικός τροχός και για την κατασκευή πήλινων ακολουθούσαν οι 
φάσεις: στίλβωση, διακόσμηση, στέγνωμα, όπτηση. Χρησιμοποιούσαν λεπίδες από οψια-
νό (φερμένος από Κυκλάδες ο οποίος  λαξεύεται θαυμάσια. Σε πολλά βέλη η αιχμή είναι 
από οψιανό ή πυριτόλιθο) ως εργαλεία και πυριτόλιθους για αιχμές βελών. Μήτρες λίθινες 
ή πήλινες με  πλίνθες με το χέρι με ξύλινο καλούπι ήταν γνωστά από την πρώιμη εποχή 
του χαλκού. Οι υαλώδεις ύλες (φαγεντιανή) από χαλαζιακή άμμο, ασβέστιο, αλκάλια. Για 
την κατασκευή των ενδυμάτων γινόταν, μετά το γνέσιμο ερίου, λιναριού  (ρόκα, ηλιακάτη, 
αδράχτι, σφονδύλι, αγνύθες για να κρατούν τεντωμένο το στημόνι).

Η ύφανση γινόταν σε κάθετο αργαλειό με υφαντικά βάρη. Το ράψιμο των υφαντών 
γινόταν με οστέϊνες βελόνες. Γινόταν και επεξεργασία  δερμάτων και τα χρησιμοποιούσαν 
και για ενδύματα. 

Οι κάτοικοι από κυνηγοί, καρποσυλέκτες έγιναν γεωργοκτηνοτρόφοι. Εξέτρεφαν αιγο-
προβατα, χοίρους, βοοειδή που εκτός από το κρέας τους χρησιμοποιούσαν το δέρμα, τα 
κέρατα, τα έντερα. Οι αγροτικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, οι μεταφορές, οι 
κατασκευές εγκαταστάσεων και εργαλείων γίνονταν από άνδρες. Οι γυναίκες εκτελούσαν 
όλο τον κύκλο  της παρασκευής τροφής, από άλεση δημητριακών καθώς κι όλο τον κύκλο 
της  επεξεργασίας των μαλλιών. Είχαν ανάλογες ελευθερίες στην Ηπειρωτική Ελλάδα).

Η Αιτωλία, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα ήταν και χώροι υποδοχής των κτηνοτρόφων  
μας στους χειμερινούς μήνες. Στο δάσος κυριαρχεί ο έλατος, το πουρνάρι, ο πλάτανος, η 
φτελιά. Επικρατούν πετρώματα ασβεστολιθικά και φλύσχη, όπως και σήμερα.
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Το κέντρο της Ευρυτανίας από αρχαιοτάτους μέχρι ιστορικούς χρόνους κατείχε η Πο-
ταμιά. Είχε τις καταλληλότερες προϋποθέσεις κατοικισιμότητας και τη δημιουργία πόλης-
πρωτεύουσας. Γι’ αυτό και στο χώρο της ποταμιάς αναπτύχθηκαν ιδιόρρυθμοι πολιτισμοί 
από τους ιστορικούς και μυθικούς χρόνους. Η Ευρυτανία ήταν και καταφύγιο από τους  
κάμπους (ζέστες, αρρώστιες).

Εποχή μετάλλων
Ριζική αλλαγή της παρουσίας του ανθρώπου έγινε με την αντικατάσταση του πυριτολί-

θου από τα μέταλλα. Ο χαλκός και η τεχνολογία του ήλθε από την ανατολή, κυρίως από την 
Αλάσια (Κύπρο). Άλλες πηγές χαλκού ήταν η Κύθνος, Σέριφος, Βαλκάνια, Μ. Ασία. Το επι-
στημονικό του όνομα είναι Cuprum. Εξαγόταν και από θειούχα μεταλλεύματα. H διακίνηση 
γινόταν με μορφή χελώνας, δισκοειδής, και ως «τάλαντα» (30 κιλών). Τα κράματα χαλκού 
σε προσμείξεις με αρσενικό (4 %), με κασσίτερο (ως 15 % Μπρούτζος- κρατερώματα), 
με ψευδάργυρο (Ορείχαλκος). Τα κράματα έδιναν στα εργαλεία και στα όπλα σκληρότητα, 
αντοχή και ομορφιά. Εγένετο χύτευση σε μήτρες ή σφυρηλάτηση. Εκκαμήνευση για παρα-
γωγή 5 κιλών χαλκού χρειάζονταν 100 κιλά ξυλοκάρβουνα. Ο Έκτωρ στην Ανδρομάχη: 
«κάποιος χαλκοαρματωμένος Αχαιός..». Οι εμπειρίες της ανατολής μεταφέρθηκαν στην Ελ-
λάδα τον ΙΑ’ αιώνα και  εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο ο σίδηρος. Μεταφυτεύτηκε μέθο-
δος εξαγωγής σιδήρου από σιδηρούχα μεταλλεύματα. Καθώς και για κατεργασία καθαρού 
μετάλλου (πρώιμη εποχή σιδήρου (1100-800 π.Χ.). Επέζησαν οι κλάδοι που παρήγαν είδη 
πρώτης ανάγκης και χρησιμοποιούσαν φτηνές πρώτες ύλες αγγειοπλαστική, βυρσοδεψία, 
αμαξοποιία, χαλκουργία. Οι χαλκουργοί κατασκεύαζαν κράνη, θώρακες, ασπίδες, λέβητες, 
αγγεία, τρίποδες. Όποιος ήθελε να αποκτήσει κάτι έπρεπε να αντιπροσφέρει ένα αντικείμε-
νο που είχε στην κατοχή του. Δεν είχαν νομίσματα. Οι σφραγίδες χρησιμοποιούνταν ως 
κοσμήματα και σφραγιστικά μέσα. Μέσο συναλλαγής τα μέταλλα και από το 700 π.Χ. χρησι-
μοποιούσαν πλακίδια ή σφαιρίδια αργύρου, ήλεκτρου και οβελούς από σίδερο (μία δραχμή 
δέσμη 6 οβολών). Οι τιμές εκφράζονταν και με αριθμούς βοδιών.

Στην ευρύτερη περιφέρεια των σημερινών Κορυσχάδων
1)  Σε όλα τα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες αναφέρεται ότι α) η λέξη Κορύνη (Κόρυς) που σημαίνει 

σιδερόδετο ρόπαλο β) Κόρυς-Κόρυθος που σημαίνει περικεφαλαία- κράνος. γ) Κορύσσω  

που σημαίνει οπλίζω, εφοδιάζω με περικεφαλαία  (Κόρυθα)  οφείλεται το όνομα Κορυσχά-

δες.

2)  500 μέτρα βόρεια του χωριού υπάρχει η θέση «Καμίνια» και χαρακτηριστικό χώμα «Μελί-

στα». Υποστηρίζουν ότι παλιά υπήρχαν στην αρχαιότητα μεταλλεία-εργαστήρια χαλκού, χρυ-

σού ή σιδήρου από όπου κατασκεύαζαν περικεφαλαίες. Όμως αυτοψία που κάναμε έδειξε 

ότι υπάρχουν οξείδια του σιδήρου  (από όπου  δεν μπορούσε να εξαχθεί καθαρός σίδηρος). 

Χαλκός και χρυσός δεν υπάρχει. Όμως χαλκό προμηθεύονταν τότε  και από το βουνό Χελι-

δόνα όπου υπάρχει αυτοφυής. 
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3)  Στην κορυφή διπλανού λόφου  (1100 μ. υψόμετρο) υπάρχει παλιό φρούριο που περιγράφε-

ται στην εφημερίδα «Αρχαιολογική», το 1838, από τον Κ. Ιατρίδη. 

4)  Ο Κ. Στεριόπουλος αναφέρει στους νέους και μετονομασθέντες οικισμούς «...Παλαιόκα-

στρο  Κορυσχάδων».

5)  Στην περιοχή Κορυσχάδων και μάλιστα από τη στροφή  προς Γοριανάδες (εικόνισμα) μέχρι 

τα πρώτα σπίτια Γοριανάδων (Κακουραίικα) άνω και κάτω του αυτοκινητοδρόμου υπήρχε 

αρχαίος οικισμός. Το όνομά του είναι άγνωστο. Ελπίζουμε μελλοντικοί ερευνητές να το απο-

καλύψουν. Στην περιοχή οι κάτοικοι που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους έβρισκαν βέλη 

τόξων, ακοντίων, πιθάρια. Ένα μέρος με υπολείμματα κεραμουργείου, πολλές πέτρες, όχι 

όμως νομίσματα.

6)  Στο νεκροταφείο του οικισμού αυτού, σε απόσταση 1.000 μ. ΝΑ από το λόφο «Παλαιόκα-

στρο»,  και 300 μ. από τον αυτοκινητόδρομο  Καρπενησίου-Γαύρου σε γήλοφο αργιλώδους 

χώματος, που ερευνήθηκε το 1954, βρέθηκαν 12 τάφοι-λάρνακες σε όρθιες σειρές κατα-

σκευασμένοι από ασβεστολιθικό σχιστόλιθο (πλάκες) πλευρικά και από πάνω, με διαστάσεις 

1,80 χ 0,40 μ. και σε βάθος 0,40 μ. Εκεί βρέθηκαν 4 βραχιόλια, 2 δακτυλίδια, σκουλαρί-

κια από χαλκό-ορείχαλκο πρωτόγονης κατασκευής (όπως και οι τάφοι της Μεσοελλαδικής 

εποχής 1500 π. Χ.). Η θέση του (σε τούμπα), ο προσανατολισμός  τους (προχριστιανικοί) 

η κατασκευή τους και τα ευρήματα (εποχή του χαλκού) και η προσωπική εκτίμηση των ευ-

ρημάτων από αρχαιολόγους που το επισκέφτηκαν προσδιορίστηκε χρονολογία 1.100 π.Χ. 

(περίοδο αρχαϊκού πολιτισμού προ της Γεωμετρικής Περιόδου). Δεν έγινε ραδιοχρονολό-

γηση και έλεγχος κεραμικών. Οι σκελετοί, μετά την ανασκαφή, όταν τους έβλεπε ο ήλιος, σε 

2-3 μέρες διαλύονταν. Αναλογιζόμασταν ότι τα κοσμήματα αυτά τα φορούσαν γυναίκες πριν 

3.000 χρόνια στην περιοχή του χωριού μας. 

Μερικά στοιχεία πήραμε από: «Ιστορία του Ελληνικού  Έθνους» τ. Α, Β.,  «Η επισκοπή 

Λιτζάς και Αγράφων» και  «Η αρχαία Ευρυτανία» Π. Βασιλείου, «Ιστορία των αρχαίων Ευρυτά-

νων» Μ. Γκόλια, «Ευρυτανία» Γ. Βαρλάμη, «Ευρυτανία. Αρχαία ιστορία και θρύλος» Δ. Φαλ-

λή, «Χρονικό Κορυσχάδων» Κ. Σαρρή, «Αρχαιολογία» περιοδικό,  Εγκυκλοπαίδειες κ.ά.
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Όψεις της νεοελληνικής ονοματολογίας: «Κατσαντώνης»

Γράφει ο Βασίλης Κων. Κλείτσας

Η μελέτη των νεοελληνικών ονομάτων / επωνύμων έχει αδιαμφισβήτητη εθνική αξία και 
αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό κεφάλαιο στη διερεύνηση της γλώσσας του τόπου μας. 
Αρκετά ονόματα συνιστούν μέχρι σήμερα μία ενδιαφέρουσα πρόκληση, καθώς παρακο-
λουθούμε, κατά καιρούς, την προσπάθεια των μελετητών για ετυμολόγησή τους. Έτσι είναι 
φυσικό η πρόοδος της έρευνας να μας οδηγεί ενίοτε στην ανασκευή παλαιότερων απόψεων 
και στην ανάγκη για προσέγγιση νεότερων στοιχείων, με βάση τις σύγχρονες μεθόδους. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα, λοιπόν, αποτελεί και η γλωσσική διερεύνηση του γνωστού από την 
Ιστορία ονόματος του ήρωα Κατσαντώνη. 

Ό,τι ακολουθεί δεν προσθέτει κάτι νεότερο στα μέχρι τώρα πορίσματα των σύγχρο-
νων μελετητών. Δίνουμε όμως εδώ κάποια ενδιαφέροντα σημεία για να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά. 

Αφορμή για τα όσα αναφέρουμε αμέσως πιο κάτω αποτέλεσε το ιδιαίτερα ελκυστι-
κό ανάγνωσμα του Δημήτρη Σταμέλου, Κατσαντώνης, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
1980, σελ. 38-43. 

Ο Σταμέλος συνοψίζει εκεί –με πολύ φροντίδα– τις πιο δημοφιλείς απόψεις περί της 
προέλευσης του ονόματος του Κατσαντώνη, με πρωτεύουσα εκείνη που θέλει να παράγεται 
το όνομα από την απλή έκφραση κάτσε Αντώνη μ’ > κάτσ’ Αντώνη μ’ > Kατσαντώνη(ς), που 
απηύθυνε συχνά η μητέρα του στον ήρωα, κατά τη λαϊκή όμως παράδοση. Ο Σταμέλος 
παραθέτει και τις σύμφωνες γνώμες των Φραγγίστα, Yemeniz και Ζήσιου (βλ. Σταμέλος, 
Κατσαντώνης, σελ. 38 – 39). 

Οι γνώμες όμως αυτές καταγράφουν, επαναλαμβάνουμε, λαϊκές ιστορίες οι οποίες, χω-
ρίς συγκεκριμένη θεωρητική βάση, αφήνουν περιθώρια για ενστάσεις και συζητήσεις.

H προέλευση του ονόματος από το σύνθετο Κίτσος (< βαφτ. Χρήστος, κάποιος πρόγο-
νος του ήρωα) + Αντώνης, εύστοχα απορρίπτεται από τον ίδιο τον Σταμέλο, εφ’ όσον είναι 
κι αυτή μία από τις συχνές και εύκολες προσπάθειες ετυμολόγησης από ορισμένους και 
μάλιστα χωρίς ακόμα τη γενεαλογική πιστοποίηση (βλ. Σταμέλος, Κατσαντώνης, σελ. 41). Η 
εικασία αυτή προσκρούει επίσης στη δυσκολία της σύνθεσης, καθώς γενικά το βαφτιστικό 
στον ελλαδικό χώρο τίθεται πριν το πατρωνυμικό ή το μητρωνυμικό και όχι το αντίθετο, 
όπως π. χ. Μιχοχαρλάμης (= ο Μίχος του Χαραλάμπη), Νικολάζος (= ο Νίκος του Λάζου), 
Χρηστονούλας (= ο Χρήστος της Νούλας), κ. ά. 

Η θέση ότι είναι σύνθετη λέξη από το ιδιωματικό ρήμα κατσίζου «πιάνω» < κ/βλαχικό 
ακάτσιο < λατ. capio (σαρακατσ. κατσιασμένος «μικρόσωμος, καχεκτικός». βλ. Σταμέλος, 
Κατσαντώνης, ό. π. κ. εξ.), θέλει μεγαλύτερη επιφύλαξη αφού κι αυτή εγγίζει την επιθυμία για 

O κ. Bασίλης Κων. Κλείτσας είναι καθηγητής του Γυμνασίου Καρπενησίου και κατέχει Μaster Κλασικής 

Φιλολογίας). 
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εύκολη ερμηνεία, με βάση το συνηθισμένο λεξιλόγιο του λαού και επιπλέον είναι γλωσσικά 
δύσκολη η δημιουργία αυτού του τύπου α΄ συνθετικού από το εν λόγω ρήμα ή τη μετοχή. 

Ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι η άποψη του σημαντικού Ηπειρώτη λόγιου Γ. Κοτζιούλα, 
την οποία διασώζει ο Σταμέλος, Κατσαντώνης, ό. π. κ. εξ.: «Ο Γ. Κοτζιούλας ισχυρίζεται 
πως το πρώτο συνθετικό είναι το κατσής, ουσιαστικό που μεταβλήθηκε σε κύριο όνομα και 
προέρχεται από την τουρκική λέξη κατζκίν που θα πει φυγόδικος […] ο κατσής μόλις απέχει 
από τον κλέφτη, εννοιολογικά ή χρονικά». Ο Κοτζιούλας λοιπόν απηχεί τη βασική ιδιότητα 
του ήρωα, με την οποία η φήμη του πέρασε σ’ ολόκληρο το υπόδουλο γένος και πιστεύουμε 
ότι πλησιάζει προς τις σύγχρονες μαρτυρίες όπως θα δείξουμε αμέσως πιο κάτω. Αλλά η 
γλωσσολογική ανάλυση της λέξης μάς ωθεί για μια ακόμα πιο ορθή ετυμολόγηση. 

Έτσι φρονούμε ότι είναι σκόπιμο να καταγράψουμε τη γνώμη των σύγχρονων μελε-
τητών, όπως δίνεται από τον αναπληρωτή καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Κ. Ευ. Οικονόμου, 
Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγορίου, Ιωάννινα 1991.

Το όνομα, σύμφωνα με τους μελετητές, προέρχεται α) από το εθνικό Κατσάνος «ο κά-
τοικος των Κατσανοχωρίων» (< τουρκ. kaçan «ο φυγάς», μετχ. kaçman «φεύγω». βλ. Οικο-
νόμου, Τοπων. Ζαγ., σελ. 149. Βλ. επίσης Μ. Τριανταφυλλίδης, Τα οικογενειακά μας ονόματα, 
Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 106. Πβ. και Οικονόμου, Τοπων. Ζαγ., σελ. 42 στου Κατσάνου 
το Αλώνι. Πβ. Κατσαδήμας, Κατσανίκας κ. ά) και το βαφτ. Αντώνης > katšanandonis και με 
απλολογία katšandonis (ένας ακόμη παραληλισμός εδώ με τις επωνυμίες των δύο άλλων 
αδερφών του Κατσαντώνη, δηλ. των Λεπενιώτη < εθν. Λεπενού και Χασιώτη < εθν. Χάσια θα 
ήταν εφικτός) ή β) είναι σύνθετο με α΄ συνθετικό το κατσι- «κάτι το κακό» και β΄ συνθετικό 
το βαφτιστικό Αντώνης (πβ. Οικονόμου, Τοπων. Ζαγ., σελ. 150 Κατσιβάσιος, Κατσιμήτρος κ. 
ά. Πβ. και Κατσιπάνος κ. ά.). 

Οι τελευταίες απόψεις έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη συστηματική γλωσσολογική 
προσέγγιση με βάση τα παρόμοια παραδείγματα ονοματοθεσίας στον ελληνικό χώρο. Επι-
πλέον φρονούμε ότι και η φωνητική απόδοση του ονόματος (κριτήριο που δεν μπορεί ποτέ 
να παραβλεφθεί στη γλωσσολογία) ως katšandonis συνηγορεί ενισχύοντας την παραπάνω 
θέση των ερευνητών. 
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Κορυσχάδες – Ευρυτανία

67η Επέτειος Σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου
(22 Μαΐου 20111)

Κλεομένης Κουτσούκης, Ομ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου

Τιμούμε σήμερα την επέτειο για τα 67 χρόνια από τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. 
Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι εδώ πάνω, στους Κορυσχάδες τιμάται σήμερα και ολόκληρη η 
Ευρυτανία για τη συμμετοχή της στον αγώνα κατά των φασιστικών δυνάμεων Ιταλίας και 
Γερμανίας. Η συμμετοχή της Ευρυτανίας στην Εθνική Αντίσταση (1941-44) υπήρξε πο-
λύτροπη και καθολική. Σε κάθε χωριό της, ο ευρυτανικός λαός συμμετείχε με το δικό του 
αγνό και φυσικό τρόπο, άλλοτε παρέχοντας θαλπωρή και καταφύγιο στους αγωνιστές της 
Αντίστασης, άλλοτε μοιραζόμενος μαζί τους τη ζεστή μπομπότα και το φτωχό κολατσιό και 
άλλοτε συνδράμοντας τον Αγώνα μεταφέροντας φορτία και πολεμοφόδια σε πολύωρες 
πορείες και δύσβατους δρόμους.

Η Ευρυτανία είχε την τύχη να βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο της αντιστασιακής δρά-
σης των αντάρτικων ομάδων του ΕΛΑΣ αλλά και να καταστεί η έδρα λειτουργίας της 1ης 
κυβέρνησης και της πρώτης Βουλής της ελεύθερης Ελλάδας. Κατέστη ακόμη ο τόπος εφαρ-
μογής λαογέννητων θεσμών, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης, της λαϊκής δικαιοσύνης, της 
λαϊκής επιμόρφωσης και άλλων θεσμών, που διαμορφώθηκαν εδώ στους Κορυσχάδες. 

Ο πονεμένος λαός της Ευρυτανίας όμως δεν ήταν ένας παθητικός αποδέκτης όλων αυ-
τών των πρωτοφανέρωτων θεσμών αλλά στήριξε και με αίμα και θυσίες τις επαναστατικές 
αυτές προσπάθειες, ώστε να εδραιωθούν και να καρποφορήσουν οι αγώνες για αποτίναξη 
του ξενικού ζυγού.

Αξίζει τούτη τη μέρα να κάνομε μια σύντομη αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα που συ-
νέβησαν εδώ πάνω στην Ευρυτανία και να εξάρουμε ταυτόχρονα τις δοκιμασίες και τον 
ηρωισμό των κατοίκων της. 

Πρώτη η Δομνίστα και το Κρίκελλο όπου μαζί με την κλαγγή των όπλων ήχησαν και τα 
εναρκτήρια πολεμικά εμβατήρια τον Ιούνιο του 1942, όταν ο πρωτοκαπετάνιος Άρης Βε-
λουχιώτης σήκωσε εκεί τη σημαία της Αντίστασης. 

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1942, τα ευρυτανικά χωριά, η Χρύσω, το 
Μεγάλο Χωριό και το Μικρό Χωριό, με τις ιστορικές νικηφόρες μάχες τους, προκάλεσαν το 
μένος του εχθρού που επέπεσε με οργή στους άοπλους κατοίκους, έκαψε τα χωριά τους, τα 
σχολεία και τις εκκλησιές τους κι’ έστησε στο εκτελεστικό απόσπασμα δεκάδες Ευρυτάνες 
πατριώτες. 

Ύστερα, τη σκυτάλη παίρνουν η Βίνιανη και οι Κορυσχάδες, όπου ιδρύθηκαν και λει-
τούργησαν η Κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας, η γνωστή ως ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή 
της Ελεύθερης Ελλάδας) και το Εθνικό Συμβούλιο. Ήταν η πρώτη εκλεγμένη Βουλή που συ-

1. Κεντρική ομιλία κατά τον εορτασμό της 67ης Επετείου της σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου.
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νήλθε και εργάσθηκε εδώ στο Ιστορικό Δημοτικό Σχολείο των Κορυσχάδων, που σήμερα 
αποτελεί Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. 

Τα λαοπρόβλητα πρόσωπα που συγκρότησαν τα δυο αυτά θεσμικά όργανα είναι πάρα 
πολλά για να ασχοληθεί κανείς εκτενώς με τις προσωπικότητες και τον σημαντικό ιστορικό 
ρόλο τους. Πολύ περισσότερη είναι η δράση και το έργο που κατέλειπαν στο λίγο χρονικό 
διάστημα που λειτούργησαν, δηλ. από τον Μάρτιο ως τις αρχές Νοεμβρίου 1944, ιδιαίτερα 
αν αναλογισθεί κανείς τις πολύ αντίξοες περιστάσεις που επικρατούσαν τότε. Όπως μας 
αφηγείται ο εθνοσύμβουλος Αθηνών και ιδρυτικό μέλος του ΕΑΜ Σταύρος Κανελλόπου-
λος: 

«Σοφοί καθηγητές, λαμπροί επιστήμονες, άξιοι απόγονοι του Παπαφλέσσα ιεράρχες, τιμημένοι 
αξιωματικοί, πολεμιστές του ιστορικού ΟΧΙ, αγωνιστές δοκιμασμένοι στις φυλακές και τα ξερο-
νήσια της Μεταξικής Διχτατορίας, τίμιοι εργάτες και αγρότες, διαλεχτοί δημόσιοι υπάλληλοι και 
δικαστές, άκουσαν τη φωνή της Ιστορίας. Ανταποκρίθηκαν στο Προσκλητήριο της Πατρίδας: «Ίτε 
παίδες Ελλήνων» και, αψηφώντας κινδύνους και τη ζωή τους, ξεσηκώθηκαν, παράτησαν σπίτια, 
οικογένεια, δουλειά, ησυχία και ανέβηκαν τον ανηφορικό και δύσβατο δρόμο της τιμής και του 
πατριωτικού καθήκοντος».

Πολλά απ’ όσα έγιναν τότε, ίσως είναι χιλιοειπωμένα, όμως η επετειακή αυτή εκδήλωση 
επιβάλλει να ξαναθυμηθούμε όλα όσα συντελέστηκαν τότε εδώ στους Κορυσχάδες, που 
ήσαν αξιόλογα και θαυμαστά. 

Όπως μας διαβεβαιώνει πάλι ο Σταύρος Κανελλόπουλος: 
«Το Εθνικό Συμβούλιο δεν είχε σύγκριση με καμιά προηγούμενη Βουλή. Δεν είχε συμπολίτευση 

και αντιπολίτευση. Δεν κυριαρχούσαν τα κομματικά συμφέροντα και πάθη και μικροκομματικοί 
υπολογισμοί. Κυριαρχούσε το συμφέρον του αγώνα για την απελευθέρωση της Πατρίδας, για την 
επιβίωση του Λαού, για την εξασφάλιση της Λαϊκής Κυριαρχίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας. 
Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα, ύστερα από ήρεμη, σοβαρή, εποικοδομητική συζήτηση, 
χωρίς καυγάδες, επεισόδια, μακρόσυρτες και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο αγορεύσεις. Μέσα 
σε 14 μέρες, όσο κράτησαν οι συνεδριάσεις της πρώτης Συνόδου, έκανε έργο που δεν έκαναν οι 
προηγούμενες Βουλές σε μήνες και χρόνια και προπαντός έκανε θετικό και προοδευτικό, επαναστα-
τικό στην ουσία, έργο. Έβαλε τα θεμέλια για μα Λαοκρατική Δημοκρατία, με πραγματικό κυρίαρχο 
το Λαό, για μια ριζική αλλαγή. Στο ιστορικό ψήφισμά του διακήρυξε: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν 
από το Λαό και ασκούνται από το Λαό. Η Αυτοδιοίκηση και η Λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις 
θεσμοί του δημοσίου βίου των Ελλήνων…». 

«…Το Εθνικό Συμβούλιο έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη Ιστορία του Εθνικού Απελευ-
θερωτικού Αγώνα και του Έθνους».

Εξαίρει την αγάπη και την ειλικρινή συμπαράσταση των κατοίκων, λέγοντας: 
«Η επιτυχία της πρώτης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη 

θερμή φιλοξενία και υποστήριξη του ευγενικού και φιλόξενου λαού των Κορυσχάδων και όλης της 
περιοχής.

Μας άνοιξαν τα σπίτια τους, τις αγκαλιές τους, τις καρδιές τους, και έδειξαν για μια φορά ακό-
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μα λαμπρά δείγματα του πατριωτισμού τους και της δίψας τους για μια κοινωνική απελευθέρωση. 
Τους αξίζει κάθε έπαινος και η ευγνωμοσύνη μας».

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Τιμούμε τους Κορυσχάδες γιατί αγκάλιασαν με στοργή και αγάπη όλους αυτούς που 

αποφάσισαν για το μέλλον του έθνους μας. Τιμούμε τους Κορυσχάδες γιατί εδώ πρωτοδια-
τυπώθηκαν οι καινοτόμοι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης.

Ακόμη, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί αξιόλογοι τότε νέοι Ευρυτάνες, όπως ο 
Γεωργούλας Μπέϊκος από το Καροπλέσι και ο Μήτσος Τραχανής από τη Φουρνά, μέσα από 
τον δικό τους θρυλικό «Κώδικας Ποσειδώνας» μπόλιασαν τους νέους αυτούς θεσμούς με 
το κοινοτικό πνεύμα και το άγραφο, εθιμικό δίκαιο που ρύθμιζαν για αιώνες τη ζωή των 
χωριών της Ευρυτανίας.

Καταγράφοντας ακόμη και με σημερινά κριτήρια τα όσα συντελέσθηκαν τότε εδώ στους 
Κορυσχάδες τις μέρες λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου και τους λίγους μήνες της Κυ-
βέρνησης του Βουνού θα πρέπει να πούμε ότι τα όσα συντελέστηκαν αποτελούν ένα αξιο-
θαύμαστο επίτευγμα:

• Αξιοθαύμαστο, γιατί οι αδούλωτοι Έλληνες κάτω από τη μύτη των Γερμανών ανέ-
δειξαν το Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή με πανελλήνιες εκλογές κυβέρνηση και κοι-
νοβούλιο. Γεγονός πρωτόφαντο υπήρξε η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές 
εκείνες, πολλά χρόνια πριν το δικαίωμά τους αυτό αναγνωρισθεί από το Σύνταγμα 
του 1952.

• Αξιοθαύμαστο, επίτευγμα, γιατί καμιά άλλη καταχτημένη χώρα δεν είχε στο έδαφός 
της ελεύθερη κυβέρνηση.

• Αξιοθαύμαστο, γιατί πρώτη φορά λειτούργησαν λαογέννητοι θεσμοί που με εθελο-
ντισμό και αυταπάρνηση λειτούργησαν αποτελεσματικά.

• Αξιοθαύμαστο, τέλος, γιατί πρώτη φορά βρέθηκαν οι έλληνες τόσο ενωμένοι.
• Τιμούμε λοιπόν σήμερα όλους αυτούς που πήραν τις ιστορικές αυτές αποφάσεις και 

εξέφρασαν με αυταπάρνηση και ηρωισμό το πνεύμα της εθνικής μας αντίστασης.
• Χωρίς αμφιβολία η Εθνική Αντίσταση 1941-44, με το πέρασμα του χρόνου, απο-

τελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας και ταυτόχρονα αστείρευτη 
πηγή για άντληση πολύτιμων στοιχείων ιστορικών διδαγμάτων και εθνικής αυτο-
γνωσίας.

Κυρίες και Κύριοι,
Η σημερινή πραγματικότητα ίσως είναι ζοφερή. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Ας μην εφη-

συχάζουμε. Ζούμε δυστυχώς ακόμη σε δύσκολους καιρούς. Οι απειλές είναι ποικίλες χωρίς 
να ’ναι πάντοτε ορατές στο πρόσωπο ενός μοναδικού εχθρού, όπως τότε. Επέτειοι όπως η 
σημερινή για τα 67 χρόνια της ΠΕΕΑ και του Εθνικού Συμβουλίου ας επενεργήσουν θετικά 
στο στέριωμα μέσα μας της εθνικής μας ταυτότητας, του ελληνικού μας φρονήματος και της 
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ομοψυχίας μας. Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να διαφυλάξουμε το συλλογι-
κό, το εθνικό μας συμφέρον, την εθνική μας κυριαρχία, την ιστορία μας. 

Επιτρέψτε να θυμίσω εδώ τα σοφά λόγια του Δεσπότη μας κ.κ. Νικολάου, που σε ανά-
λογη συνεδριακή εκδήλωση, πριν από χρόνια, χάρη στον αείμνηστο Πρόεδρο Χαρ. Μαυ-
ρίκα, παρουσία πολλών καπεταναίων της αντίστασης, μεταξύ των οποίων και ο Καπετάν 
Ερμής, που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα, εδώ στους Κορυσχάδες, συναρτώντας τον 
εθνικό αγώνα με αυτόν της ατομικής ηθικής μας τελείωσης, μας είπε με πειστικό τρόπο: 
«Έναν που δεν μπορεί να φέρει αντίσταση σε προσωπικό πεδίο δεν μπορούμε να του εμπιστευθούμε 
εθνική αντίσταση. Πρέπει να ξεπεράσει κανείς τον εαυτό του, τον κατώτερο εαυτό κι έπειτα να δει, 
φωτισμένος ών, το εθνικό συμφέρον».

Ας είμαστε, λοιπόν, σε εγρήγορση και σε προσωπικό επίπεδο για να μπορέσουμε αν, ό 
μη γένοιτο, χρειασθεί να κάνουμε αυτή την συλλογική υπέρβαση.

Βλ σχετικά κείμενα:

Εθνικό Συμβούλιο: Κορυσχάδες (14-17 Μάη 1944). Έκδοση: Κοινότητα Κορυσχάδων Ευρυτανίας 1988.

Μνήμη Αλέξανδρου Σβώλου (1892-1956): Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Βίνιανη Μάϊος 2003, επιμ. Κλ. 

Κουτσούκης, Αθήνα 2006 

ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Γράφει: ο Μιχάλης Σταφυλάς

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάνης είχε την καλωσύνη να μου στείλει 
πρόσκληση για να παρευρεθώ στις εκδηλώσεις για την 69η επέτειο από την Έναρξη του Ένο-
πλου Απελευθερωτικού Αγώνα 1941-44, που θα γίνουν στη Δοιμνίστα Ευρυτανίας. Ο Δή-
μαρχος είναι νέος, που άφησε τις σχέσεις της πρωτεύουσας για να υπηρετήσει την ιδιαίτερη 
πατρίδα του πατέρα του, του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, όπου έναν καιρό ήταν 
και βουλευτής της περιοχής, όπως και η μητέρα του Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος του 
νέου Κόμματος ΔΗ.ΣΥ. Το τονίζω πως ο Δήμαρχος είναι νέος και έχει τη σημασία του, γιατί 
αυτή η Ελληνική Μεγαλοσύνη της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης έχει τόσο συκοφαντηθεί και 
διαστρεβλωθεί έτσι που πολλοί νέοι και σήμερα αγνοούν ή και μένουν αδιάφοροι σ’ ένα 
από τα σημαντικότερα εθνικά γεγονότα που οριοθέτησαν μια εποχή. Φέτος ο Δήμος Καρ-
πενησίου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Δομνίστας και τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο 
Δομνίστας συνεχίζουν την παράδοση των εκδηλώσεων αυτών, με αξιόλογους ομιλητές. 

Από τη Δομνίστα έγινε το ανεπανάληπτο εθνικό ξεκίνημα. Ο Άρης Βελουχιώτης με 12 
παλικάρια και με την Ελληνική Σημαία μπροστά, μπαίνουν στο χωριό στις 7-6-1942, τρα-
γουδώντας κάποιο εθνικό εμβατήριο. Οι κάτοικοι ξαφνιασμένοι δακρύζουν μπροστά στην 
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Ελληνική Σημαία, γιατί οι καταχτητές την έχουν σε παρανομία. Κι ακούνε τον καπετάνιο να 
τους λέει πως «του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει» και πως στο χέρι μας είναι 
να ξαναζήσουμε το 1821, στο χέρι μας είναι να δοξάσουμε και πάλι την Ελλάδα. Ύστερα 
συνέχισαν τον δρόμο της τιμής και της θυσίας...

Τι ήταν αυτό που πυρπόλησε τις ψυχές των Ελλήνων και δημιούργησε μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό, που ήταν εφιάλτης για τους Γερ-
μανοϊταλούς. Στο ευρυτανικό έδαφος ακούστηκαν οι πρώτες ντουφεκιές της Αντίστασης 
μαζί με το εκ βάθους καρδίας νέο εμβατήριο «Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά/ πέφτουν ντου-
φέκια ανάρια/ ο Άρης κάνει πόλεμο/ Μ’ αντάρτες παλικάρια». Από τη μια στιγμή στην άλλη 
άνθρωποι της καθημερινότητας αναδείχθηκαν άτρομοι πολεμιστές που μπαίναν στις μάχες 
μη υπολογίζοντας τους κινδύνους.

Η Ευρυτανία έβγαλε άτρομα παληκάρια που τίμησαν την ελληνικότητά τους. Ο Ερμής, ο 
Θρύλος, ο Απόλλων, ο Λάμπρος, ο Γκούβας, ο Σαράνταινας (Πανάγος), ο Τραχήλης κ.ά. 
(λυπάμαι που που δεν θυμάμαι αυτήν την στιγμή τόσους άλλους λεβέντες που συμμετείχαν). 
Θα ξαναγυρίσω όμως στη Δομνίστα. Επί Δημαρχίας του Γιάννη Σταμάτη ξεκίνησαν με 
λαμπρότητα αυτές οι εκδηλώσεις, τότε μάλιστα που δεν ήταν και πολύ ξεκαθαρισμένα με-
ρικά πράγματα. Ξέρετε, πως ενώ η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα έπρεπε να εφευρεθεί. Κι από 
εφευρέσεις δόξα σοι ο Θεός. Καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Είχα λάβει μέρος σε 
όλες τις έως τώρα εκδηλώσεις με ομιλίες και παρεμβάσεις. Κι ένιωθα μια εθνική περηφά-
νεια όταν έβλεπα το Δεσπότη να αναπέμπει εκεί στο απέριττο μνημείο, με τη φωτογραφία 
του Άρη μπροστά, δεήσεις «υπέρ των αγωνισθέντων διά την ελευθερίαν της πατρίδος», 
όταν έβλεπα τον Διοικητή της Αστυνομίας να καταθέτει στεφάνι, τον βουλευτή, εκπρόσωπο 
της Νέας Δημοκρατίας και τόσους άλλους φορείς της Δημόσιας ζωής. Πολλές φορές και 
Υπουργούς των Κυβερνήσεων. Μαζί και οι επιζήσαντες αγωνιστές με τις αναμνήσεις και 
την περηφάνεια τους, που από χρόνο σε χρόνο λιγόστευαν, περνώντας στην Ιστορία της 
Αντίστασης. Και σας εξομολογούμε ότραν πρωτόείδα τον Αστυνόμο να καταθέτει στεφάνι 
μπρεοστά στην εικόνα του Άρη δάκρυσα: «Να, είπα, η αληθινή Ελλάδα της συνφιλίωσης και 
της ομορφιάς. Να η Ελλάδα που ονειρεύονταν όλες οι γενιές. Επιτέλους δικαιώνονται και οι 
πεθαμένοι και οι ζωντανοί. Ο σταυρωμένος λαός ανασταίνεται...». Λυπάμαι που δεν βρέθη-
κα φέτος εκεί, για πρώτη φορά. Νάβλεπα ένα νέο παιδί, το Δήμαρχο, να αποτίει φόρο τιμής 
σ' έναν υπέρτατο υπέρ της Πατρίδας Αγώνα – που συκοφαντήθηκε, διαστρεβλώθηκε, αλλά 
που σήμερα μένει σαν συνώνυμο της διαχρονικής Λαϊκής Μεγαλοσύνης... 
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Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΞΑΝΘΟΣ
+ Του Ζάχου Ξηροτύρη

Δεν είναι ένας δεν είναι δύο εκείνοι που πρωτοπόρησαν, αγωνίσθηκαν στους αγώνες 
του Έθνους, επροεκινδύνευσαν, διέθεσαν όλο το υλικό και ψυχικό τους είναι και άλλοι 
θυσίασασν και αυτή τη ζωή τους.

Κατά κανόνα οι πρωτοπόροι αυτοί και διακεκριμένοι αγωνιστές μετά την απελευθέρωση 
του Έθνους, άλλοι πέθαναν νηστικοί και άλλοι άστεγοι στην ψάθα. 

Ένας από αυτούς είναι και ο πρωτοπόρος της Φιλικής Εταιρίας, ένας από τους τρεις 
ιδρυτές της, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο οποίος όχι μόνον πέθανε πένης χωρίς οβολόν για 
την κηδεία του, αλλά βρήκε και τραγικόν θάνατον καταπατηθείς και πού; Μέσα στο Κοινο-
βούλιον, μέσα στο Τέμενος της Βουλής. 

Την άθλια κατάσταση στην οποία περιήλθεν ο Ξάνθος και τον τραγικόν του θάνατον, 
μας παρουσιάζει ο Φιλήμων με λίγες λέξεις που έγραψε στην εφημνερίδα «Αιών»: «Ποίον 
δεν θέλει καταλάβει η δεινοτέρα λύπη όταν ακούσει ότι ο Ξάνθος ζει στην Ελλάδα δι’ ελέους; Ποίαν 
φεύγει καταισχύνην αγνωμοσύνης η πατρίς εις τοιαύτας σκληρότητος εικόνας ζώσας;» 

Αφήνουμε την άλλην πικρία που δοκίμασε κατά τα ελληνικά οιωθότα, ότι κατηγορήθηκε 
για σπατάλη της περιουσίας της Φιλικής Εταιρίας και με αυτές τις λίγες λέξεις κατάπιε και αυ-
τήν την πικρίαν εκφράζων το πικρόν του παράπονον και την άμετρη λύπην του: «Και τούρτο 
μόνον έλειπε προς συμπλήρωσιν των ποικριών μου, το να κατηγορούμαι ως σπάταλος της περιου-
σίας της Φιλικής Εταιρίας, που και εγώ κατέβαλα το κατά δύναμιν, το παν ό,τι είχον συνεισέφερον 
και εμαυτόν πολλάκις και εις μόχθους και εις μόσχους υπέβαλον…».

Αλλά δεν ήταν μόνον η οδύνη της φτώχειας και η πικρία της συκοφαντίας που δοκίμα-
σε ο Πάτμιος εθνεγέρτης Φιλικός Ξάνθος, που τη συμβολή του στον Αγώνα κατέγραψε 
η Ιστορία με χρυσά γράμματα και η προφορά του ονόματός του προξενεί και σήμερα και 
πάντοτε δέος και σεβασμόν και χρέος ευγνωμοσύνης προς εκείνον κάθε ζώντος και κάθε 
επερχομένου Έλληνα. Ο Πάτμιος αγωνιστής που γεννήθηκε το 1772, του επεφύλλασσε η 
μοίρα σε βαθύ γήρας, σε ηλικία ογδόντα ετών, να έχει και τραγικόν τέλος, να πέσει θύμα 
του βουλευτηρίου. Και να πώς κατά τα ιστορούμενα. 

Είναι νύχτα της 27ης Νοεμβρίου 1852 και το «Βουλευτικόν», όπως απεκαλείτο τότε η 
Βουλή, συνεδρίαζε. Επέκειτο η ψήφιση κάποιου νομοσχεδίου που είχε ενδιαφέρον. Όπως 
ήτο επόμενον η συζήτηση ήταν υπέρ το δεόν ζωηρή, ο γερο – Ξάνθος έκαμε το χέρι του 
ασπίδα του αυτιού του, να ακούσει τις αγορεύσεις των αντιπροσώπων του Έθνους. 

Σε κάποια στιγμή τον αγορητή βουλευτή διέκοψε κάποιος άλλος βουλευτής και τότε δεν 
άργησε το Βουλευτικόν να γίνει Κοινοβούλιον κατά τα ελληνικά οιωθότα. Από όλες τις 
πλευρές και όλα τα πολιτικά κόμματα ακούγονταν λόγοι σκληροί και προκλητικοί και κατέ-
ληξαν, όπως ήτο επόμενον σε πολιτική διαμάχη, όχι λόγοις αλλά έργοις. Όταν εξηντλήθη 
η φαρέτρα των λόγων και ύβρεων, έγινε χρήση και της μαγγούρας. Οι μαγγούρες σηκώ-
νονταν ψηλά, σχημάτιζαν κύκλους και έπεφταν αλύπητα σε κορμιά και κεφάλια και σε ό,τι 
βρισκόιταν μπροστά στην τροχιά τους. 
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Μάτην ο Πρόεδρος της Βουλής χτυπούσε δαιμονιωδώς τον κώδωνα επικαλούμενος 
ησυχία και συμβουλεύων να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο η συζήτηση. Τα θεωρεία ήταν γε-
μάτα εκείνο το βράδυ, δεν άργησαν όμως οι θεατές των θεωρείων να μιμηθούν τους βου-
λευτές και αφού άλλοι εγιουχάιζαν και άλλοι ενεθάρρυναν τους βουλευτάς της μερίδος στην 
οποίαν ανήκον, ήλθαν και μεταξύ τους στα χέρια και ο αγώνας έγινε διμέτωπος και τότε 
ήταν το μεγαλύτερο πανδαιμόνιον. 

Μάτην τώρα ο Πρόεδρος εστρέφετο και προς τα θεωρεία φωνάζων με στεντώρια τη 
φωνή «ησυχία παρακαλώ, θα διατάξω την εκκένωσιν των θεωρείων. Θεωρεία τώρα και 
βουλευτικά έδρανα είχαν γίνει πεδία μάχης.

Μια τέτοια ατμόσφαιρα κοινοβουλίου δεν ήταν γνώριμη στον Ξάνθο, είδε ένα χώρο 
και έναν κόσμο γεμάτον από εμπάθεια, προσωπικές φιλοδοξίες και ιδιοτέλειες και έμεινε 
απορημένος κοιτάζοντας ένα θέαμα απρόσμενο και διηρωτάτο, τέτοιοι είναι άραγε οι αντι-
πρόσωποι του Έθνους και γι’ αυτούς έγιναν τόσες θυσίες;

Εν μέσω τέτοιου πανδαιμονίου και στην απελπισία του ο Πρόεδρος διατάσσει την εκ-
κένωση των θεωρείων. Οι κλητήρες εισέβαλαν στα θεωρεία και με μαστίγια στα χέρια 
μαστίγωναν το πλήθος, που μόνον τότε έτρεξε για να σωθεί. Ανάμεσα όμως σ’ αυτό το 
πλήθος ήταν και ένα γεροντάκι, που ήθελε να παρακολουθήσει πώς διαλέγονται οι ελεύθε-
ροι αντιπρόσωποι, γιατί τους σκλάβους τους ήξερε και ο σεβάσμιος αυτός γέρων ήταν ο 
Εμμανουήλ Ξάνθος. Επεχείρησε και αυτός σιγά σιγά με το βάρος των ογδόντα χρόνων 
να κατέβει τις σκάλες και να φύγει. Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο, με σπρωξίδια διέσχισε 
τους διαδρόμους και έφθασε στο κεφαλόσκαλο. Εκεί άξαφνα δέχθηκε μια σπρωξιά, έχασε 
την ισορροπία του και άρχισε να κατρακυλάει στις σκάλες και κατέληξε στο λιθόστρωτο 
ισόγειο, αλλά πώς; κατατσακισμένος χέρια, πόδια, κεφάλι και καταματωμένος.

Από τους θεατές κανένας δεν σκέφθηκε να τον βοηθήσει και οι κλητήρες προ τοιούτου 
θεάματος σήκωσαν αναίσθητον τον γέροντα, φώναξαν μια άμαξα και τον οδήγησαν στο 
Νοσοκομείο. Εκεί, άνοιξε για λίγο τα μάτια του και οι γιατροί έσπευσαν για να ρωτήσουν το 
όνομά του. Και τότε, μόλις ακούστηκε μια αδύνατη φωνή να τους αποκρίνεται «Εμμανουήλ 
Ξάνθος» έπεσε σε βαθύ κόμα. Γιατροί και Νοσοκόμοι τάχασαν, τέτοιο θύμα είχε η αποψινή 
συνεδρίαση της Βουλής, τον ιδρυτή της Φιλικής Εταιρίας; Οι γιατροί έβαλαν τα δυνατά τους 
να τον σώσουν, μα ο Ξάνθος ώδευε προς τον ανεπίστροφο δρόμο… Σε κάποια στιγμή, 
από εκείνες που αγγελίζονται οι μελλοθάνατοι, άνοιξε τα μάτια του και πρόφερε με σβηστή 
φωνή: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». 

Την άλλη μέρα το πρωί ξεψύχησε ο Ξάνθος, παίρνοντας μαζί του μια θλιβερή εικόνα του Βου-
λευτικού, που οι βουλευτές του ξυλοκοπούνταν σαν να μάχονταν σε ελληνοτουρκικό πόλεμο. 

Ύστερα από την τραγική αυτή μοίρα η Πολιτεία φιλοτιμήθηκε και τον έθαψε δημοσία 
δαπάνη, γιατί δεν είχε ούτε τα έξοδα ταφής. 

Αυτή είναι η μοίρα των Αγωνιστών, τόση η δική μας αδιαφορία και η αβελτηρία της 
Πολιτείας. Ο Ξάνθος μας συγχώρεσε, ο Θεός όμως ίσως όχι, γιατί είμαστε αδιόρθωτοι 
και ασυγχώρητοι… 
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Η ΑΓΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
 (Ιστορία, Παράδοση, Πίστη)

 Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης*

Οι πιστοί ανέκαθεν επικαλούνταν τη μεσιτεία της Παναγίας, γιατί τη θεωρούσαν ιδιαίτε-
ρα στοργική και συμπονετική. Ήταν το στήριγμα, η ελπίδα και η απαντοχή τους και σ’ αυτήν 
κατέφευγαν για τον πόνο τους, αλλά και για το φόβο του κακού και του θανάτου. Γι’ αυτό 
και της απέδωσαν πολλά υμνητικά επίθετα και υμνητικές φράσεις, όπως Παντάνασσα, Πανά-
χραντη, Δέσποινα, Θεοτόκο, Θεοτίμητη, Καταφυγή, Πανίλεη, Παυσίπονη, Πονολύτρια, Πλατυτέρα, 
Άχραντη, Αμόλυντη, Κεχαριτωμένη, Ρόδο Αμάραντο, Ρόδο θείο, Βασίλισσα των Ουρανών, Δρόσο 
Ουρανία, Θεοδόχο Κιβωτό, Θεόβρυτη Πηγή, Λυχνία θείου Φέγγους, Φιλανθρωπίας Πέλαγος, Άξι-
ον Εστί και πολλά άλλα. Της έκτισαν, επίσης, και ναούς και την ονόμασαν μεταξύ άλλων και 
Γιάτρισσα, Ελεούσα, Σκέπη, Παμμακάριστο, Οδηγήτρια, Σωτήρα, Ευαγγελίστρια, Φανερωμένη, 
Γοργοεπήκοη, Γρηγορούσα, Ζωοδόχο, Παρηγορήτισσα, καθώς και με πολλές άλλες παρεμφε-
ρείς ονομασίες.

Ναός, όμως, της Αγίας Απάντας, που αποτελεί προσωνυμία της Παναγίας, υπάρχει 
μόνο στο Τροβάτο. Η ονομασία, μάλιστα, αυτή φανερώνει περίτρανα ότι ο λαός μας δι-
αθέτει μεγάλη γλωσσοπλαστική και ονοματοποιητική δύναμη. Και η δύναμή του αυτή φα-
νερώνεται ιδίως όταν είναι κυριευμένος από συναισθήματα ευγνωμοσύνης για την αίσια 
έκβαση κάποιου προοιωνιζόμενου κακού συμβάντος. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της 
καθιέρωσης του Θεοτοκωνύμιου «Αγία Απάντα». 

Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή: 
Στο ΒΔ μέρος του συνοικισμού των Αγίων Θεοδώρων (Απάνω Μαχαλά) βρίσκεται ναΐ-

σκος αφιερωμένος στην Αγία Απάντα, ονομασία που αποτελεί προσωνύμιο της Παναγίας, 
που της αποδόθηκε από τους Τροβατιανούς, όταν τους έσωσε από βέβαιη καταστροφή. Ο 
σημερινός ναΐσκος είναι των μέσων του 20ου αιώνα και είναι κτισμένος πάνω σε ερείπια 
μιας παλαιότερης εκκλησίας που από τους Τροβατιανούς ονομαζόταν Αγία Απάντα (ή και 
Αγιαπάντα). 

Το παλαιότερο εκκλησάκι της Αγίας Απάντας έχει την ιστορία του, που περισσότερο 
βασίζεται στην παράδοση, το πολύτιμο αυτό θησαυροφυλάκιο του παρελθόντος. Λένε πως 
κάποια νύχτα, πριν πολλά χρόνια, μία μπάλα χιονιού, τεράστιων διαστάσεων, ξέκοψε από 
το βουνό, και πιο συγκεκριμένα από την Τσουκασιάκα, και ισοπέδωσε τον Απάνω Μαχαλά. 
Έντρομοι οι κάτοικοι των άλλων συνοικισμών έτρεξαν στον Απάνω Μαχαλά να δουν τι έγι-
νε και να βοηθήσουν τους συγχωριανούς τους. Δυστυχώς δεν είχε σωθεί κανείς άνθρωπος 
και κανένα ζώο. Το μόνο ζώο που είχε επιζήσει ήταν ένας κόκορας που ακούστηκε να λαλεί 
απέναντι από τον Απάνω Μαχαλά, στη θέση Κεραμίδι. Εκεί φαίνεται ότι τον είχε μεταφέρει 
η μπάλα του χιονιού, χωρίς να μπορεί κάποιος να δώσει πειστική εξήγηση πώς έγινε αυτό. 

Ο κ. Παναγιώτης Σαλαγιάννης είναι καθηγητής φιλόλογος και συγγραφέας.
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Ο Μαχαλάς ξαναχτίστηκε, αλλά οι κάτοικοι διατηρούσαν στη μνήμη τους, μέσα από τις 
αφηγήσεις, τη βιβλική καταστροφή που είχε υποστεί ο Μαχαλάς τους.

Έπειτα από πολλά χρόνια, κάποια μέρα ενός χειμώνα, που είχε πέσει πολύ χιόνι στο Τρο-
βάτο, οι χωριανοί άκουσαν μια βοή τρομακτική και όλοι, έντρομοι, βγήκαν από τα σπίτια 
τους και, στρέφοντας τα μάτια τους προς το μέρος από το οποίο ερχόταν η τρομακτική βοή, 
είδαν να έχει ξεκόψει από την Τσουκασιάκα τεράστια μπάλα χιονιού, να μετασχηματίζεται 
πολύ γρήγορα σε μια τεράστια χιονοστιβάδα και να κατευθύνεται προς το συνοικισμό των 
Αγίων Θεοδώρων. Τρόμαξαν οι κάτοικοι και άρχισαν να προσεύχονται και να βγάζουν 
φωνές απόγνωσης, γιατί έβλεπαν ότι το κακό ήταν αναπόφευκτο. Την ώρα όμως εκείνη, 
που η τεράστια χιονοστιβάδα πλησίαζε στο συνοικισμό και η καταστροφή του φαινόταν 
βέβαιη, είδαν έκπληκτοι στο επάνω μέρος του συνοικισμού μια γυναίκα να σηκώνει τα χέρια 
της και να σταματά την τεράστια χιονοστιβάδα, λίγο πριν μπει στο χωριό και το ισοπεδώ-
σει. Οι κάτοικοι κατάπληκτοι για την απρόσμενη σωτηρία τους απέδωσαν το θαύμα στην 
Παναγία, που στην πιο κρίσιμη στιγμή στάθηκε εκεί στην άκρη του χωριού και τους προστά-
τευσε, τους έσωσε από την καταστροφή, «απάντησε» το κακό και γι’ αυτό την επονόμασαν 
Παναγία Απάντα. 

Στο μέρος εκείνο έκτισαν ένα εκκλησάκι που οι χωριανοί το αφιέρωσαν στην Αγία Απά-
ντα. Η λαϊκή επονομασία Αγία Απάντα ερμηνεύεται ως Προστάτιδα, Σωτήρα (αρχ. Σώ-
τειρα), και οι ντόπιοι, βέβαια, με τη λέξη αυτή εννοούσαν την Παναγία. Στην περιοχή μας 
το ρήμα απαντάω–απαντώ, από το οποίο παράγεται η λέξη Απάντα, χρησιμοποιείται μεν με 
την έννοια του δίνω απάντηση, αποκρίνομαι, συναντώ, ανταμώνω, αλλά και στην τοπική μας 
διάλεκτο, στην ντοπιολαλιά μας, χρησιμοποιείται και με την έννοια του προστατεύω, δια-
φυλάσσω, εμποδίζω, απομακρύνω.

Στο μέρος αυτό, όπου ήταν – κατά την παράδοση – ο πρώτος ναός της Αγίας Απάντας, 
κτίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα το σημερινό μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο και πάλι στην 
Αγία Απάντα, ονομασία, που, όπως προανέφερα, αποτελεί προσωνυμία της Παναγί-
ας. Το ταπεινό αυτό εκκλησάκι της Αγίας Απάντας διατηρεί στη μνήμη των Τροβατιανών τον 
απόηχο της παράδοσης και στέκεται εκεί αδιάψευστος μάρτυρας του θαύματος και της σω-
τηρίας του Απάνω Μαχαλά (Αγίων Θεοδώρων) από την Αγία Απάντα (Παναγία), πριν από 
δύο και πλέον αιώνες. Μερικοί, μάλιστα, χωριανοί, κατά καιρούς, μιλώντας για το ναΐσκο 
της Αγίας Απάντας, τον συνέχεαν με τους Άγιους Πάντες. Επρόκειτο, βέβαια, για ακουστική 
σύγχυση ή παραφθορά της λέξης Αγια–Απάντα, που επήλθε με την πάροδο του χρόνου. 

Ο ανώνυμος λαός έχει το δικό του τρόπο σκέψης και το δικό του τρόπο έκφρασης, 
που δεν υπακούει σε κανόνες και θεωρίες που φτιάχνονται σε γραφεία διανοουμένων και 
υπαγορεύονται από σπουδασμένους. Ο λαός μιλάει με την ψυχή του και την καρδιά του και 
εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του αυθόρμητα, απλά και ανεπιτήδευτα. Αυτό 
συνέβη και στην περίπτωση της Αγίας Απάντας του Τροβάτου. Ο γλωσσοπλάστης Τρο-
βατιανός λαός πρόσθεσε στις πάμπολλες μία ακόμη προσωνυμία της Παναγίας, που δεν τη 
βρίσκουμε πουθενά αλλού, παρά μόνο στο Τροβάτο.
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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) 

10.- Τρίτη εκδοχή:
α) Και κατά μίαν τρίτην εκδοχήν, το τοπωνύμιον ΄Ελοβα σχετίζεται, παράγεται και ετυ-

μολογείται εκ του επιθέτου της ελληνικής γλώσσης ΄Ελόβιος, (ο, η), -ον (το), = (ειδικώς επί 
φυτών): ο ζών ή φυόμενος εις τα έλη, ο αναπτυσσόμενος, (ευδοκιμών) εις ελώδεις τόπους, 
ο τελματόβιος, τελματοδίαιτος, ελοχαρής. 

β) Ο πληθυντικός αριθμός του ουδετέρου γένους ως ουσιαστικόν: «τα ελόβια», σημαίνει:
i) Φυτολογία: κατηγορία ενύδρων φυτών του αθροίσματος των μονοκοτυληδόνων, πε-

ριλαμβάνουσα αρκετάς οικογενείας φυτών, των οποίων οι αντιπρόσωποι ενδιαιτώνται εις 
ελώδη μέρη, εκ του οποίου έλαβον και το όνομα.

ii) Ζωολογία: Κατηγορία ζώων και πτηνων, περιλαμβάνουσα αρκετά είδη και γένη, οι 
αντιπρόσωποι των οποίων ζουν εις τελματώδεις και ελώδεις εκτάσεις και εξ αυτού έλαβον 
το όνομα. Ελόβια πτηνά είναι: καλοβάμονα, μπεκάτσα (η), λελέκι (το), και άλλα.(Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού. Τόμος ΙΑ΄, σελίς 25, Σταματάκου Ιωάννου: Λεξικόν της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσης. Τόμος Β΄, σελ. 1184, Πάπυρος: Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσ-
σας. Αρχαίας – Μεσαιωνικής – Νέας. Τόμος 3. Αθήνα 2007, σελ. 234, στήλη α΄). 

γ) Φαίνεται, ότι η περιοχή, κατά το παρελθόν: 
i) είτε είχε πολλά έλη και εφύοντο ελόβια φυτά και εξ αυτού οφείλεται η διαμόρφωσις 

του τοπωνυμίου ΄Ελοβα (η), δια αποβολής του ατόνου γιώτα (ι), ήτοι Ελόβια > ΄Ελοβα. 
ii) είτε είχε πολλά έλη και εις αυτά έζων ελόβια ζώα και πτηνά και εξ αυτού έλαβεν την 

διαμόρφωσιν του τοπωνυμίου.
Και η ως άνω τρίτη εκδοχή, δεν δύναται a priori να αποκλεισθή, καθ΄ όσον δίδει ικανο-

ποιητικήν λύσιν εις την παραγωγήν και ετυμολόγησιν του τοπωνύμιου.
δ) Περαιτέρω σήμερον εις την περιοχήν του χωρίου «΄Αγιος Χαράλα-μπος», δεν υπάρ-

χουν έλη και λιμνάζοντα ύδατα, πλην όμως διασώζεται το τοπωνύμιον «Νησιά», και μάλιστα 
εις τον πληθυντικόν αριθμόν, (Φ. Κ. Ντούβας: Κατάλογος τοπωνυμίων, εις Εφημερίδα: 
Αγιοχαραλαμπίτικα, αριθμός φύλλου 1, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2006, σε-
λίς 2), το οποίον μας παραπέμπει εις παλαιοτέρους χρόνους, όπου εις πολλά σημεία τα πη-
γαία και όμβρια ύδατα ελίμναζον και εσχημάτιζον «νησιά». Πιθανώς εντός των λιμναζόντων 
υδάτων, είτε ανεπτύσσοντο ελόβια φυτά, είτε έζων τελματόβια ζώα ή πτηνά, και εξ αυτών 
εσχηματίσθη το τοπωνύμιον «΄Ελοβα» (η). Ο Μάρκος Α. Γκιόλιας, εις το έργον του: «Ιστο-
ρία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους (1393 – 1821)» Αθήνα 1999, σελ. 91 και 353, 
χρησιμοποιεί τον τύπον «τα ΄Ελοβα».
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11.- Τετάρτη εκδοχή:
α) Και κατά μίαν τετάρτην εκδοχήν το τοπωνύμιον «΄Ελοβα» (η) ετυμολογείται εκ της 

αρχαίας Ελληνικής λέξεως «το έλος», (= το βαρκόν, το τέλμα), συν τη προσθήκη της σλαβι-

κής καταλήξεως –ova (-οβα) προς δήλωσιν της περιοχής, η οποία ήτο πλήρης Ελών – Βαρ-

κών, άλλως βαλτότοπος, βαρκότοπος, ελώδης τόπος. 

Κατά τον Διονύσιον Αλικαρνασσέα η Velia της Ρώμης έλαβεν το όνομα από το έλος. 

΄Ίσως και η ελληνική αποικία Υέλη ή Ελέα (Velia). [Αθανάσιος Φλώρος, Νεοελληνικό Ετυμο-

λογικό και Ερμηνευτικό Λεξικό (Παράρτημα), Αθήνα 1982, σελ. 32, στήλη α΄].

Τηρουμένων των αναλογιών και η ονομασία ΄Ελοβα είναι δυνατόν και πιθανόν να προ-

έρχεται εκ της λέξεως «Το ΄Ελος», μία και εις την Ευρυτανίαν υπήρχον πολλαί πηγαί και το 

τοπωνύμιον «Νησιά» συνηγορεί και υπέρ της βασιμότητος της ως άνω εκδοχής.Απόδειξις 

τούτου αποτελούν τα τοπωνύμια: «Βαρκό Κιτσάκη», «Βαρκό Καρτέρη» και «Γκλέβες».

[)Quelle = πηγή): Φωτίου Κ. Ντούβα: Κατάλογοι τοπωνυμιών. Αγιοχαραλαμπίτικα: 

1/2006, σελ. 2].

β) Αντί του θέματος της λέξεως έλος, είναι δυνατόν να σχηματίζεται εκ της λέξεως ελέα 

(η) = καλαμοδότης, πτηνόν ζών επί των καλάμων περί τα έλη, ελόβιον πτηνόν, (Ι. Σταματά-

κος: Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, σελ. 326, στήλη α΄) συν τη καταλήξει –όβα 

> έλ + όβα = ΄Ελοβα = τόπος των πτηνών της ελέας. 

γ) Τέλος το τοπωνύμιον ΄Ελοβα πιθανόν να προέρχεται και παράγεται εκ της λέξεως 

έλος (= βαρκό) συν τη τουρκική λέξη ova = πεδιάδα, κάμπος, οπότε το τοπωνύμιον ΄Ελοβα 

= ο κάμπος, η πεδιάδα των ελών, η ελώδης περιοχή. 

12.- Συμπέρασμα:
α) ΄Ολαι αι ανωτέρω εκδοχαί είναι πιθαναί, δύνανται δε και παρέχουν, εκάστη τούτων, 

ικανοποιητικην απάντησιν εις το ερώτημα περί της προελεύσεως και ετυμολογήσεως του 

τοπωνυμίου ΄Ελοβα. 

β) Επιβάλλεται όμως η συγκέντρωσις όλων των φιλολογικών και ιστορικών πηγών και 

εγγράφων μαρτυριών, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Τοπικά Αρχεία των Νομών 

Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Καρδίτσης, η μελέτη και καταγραφή του γλωσσικού ιδιώματος 

των κατοίκων του χωρίου, η καταγραφή και επεξήγησις όλων των τοπωνυμίων του χωρίου 

΄Ελοβα - ΄Αγιος Χαράλαμπος, και εν όψει όλων των ανωτέρω, η μελλοντική επαναξιολόγη-

σις, τόσον του συγκεντρωθησομένου υλικού, όσον και των ως άνω 4 εκδοχών.

γ) Προς το παρόν δύναται να γίνη δεκτόν, ότι η πρώτη τούτων έχει υπέρ αυτής το πλε-

ονέκτημα, ότι το τοπωνύμιον είναι σύμφωνον με τας φυσικάς ιδιότητας του φερωνύμου 

τόπου και της περιοχής του, ήτοι ΄Ελοβα = τόπος πλήρης ελάτων, και, ότι έχει θέμα ελληνι-

κόν «΄Ελ-», με προσθήκην της καταλήξεως –όβα, υπό την επίδρασιν της σλαβικής γλώσσης, 

άλλως πρόκειται περί ελληνικού τοπωνυμίου, ετυμολογουμένου εκ του επιθέτου: ΄Ελλοβος 

(ο, η), ΄Ελλοβον (το). 
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OI ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ...

Ο Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος 

Το 1950 ο αείμνηστος Γεώργιος Μπουρδάρας, Υπουργός Συγκοινωνιών και Μετα-

φορών τότε, διηγείταν στο προσωπικό του Γραφείου του την αχαριστία που γνώρισε από 

ανθρώπους που ευεργέτησε κατά την μέχρι τότε πολιτική του σταδιοδρομία. Σχετική ήταν 

και η παρακάτω:

Το 1927 διόρισε ως Δάσκαλο στο χωριό του Φουρνά έναν Δάσκαλο ευρυτανικής κα-

ταγωγής. Το 1932 προκηρύχθηκαν βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες πο-

λιτικών του φίλων και συγχωριανών ο Δάσκαλος υποστήριξε τον υποψήφιο του Λαϊκού 

Κόμματος (ο Γ. Μπουρδάρας ήταν με τον Γ. Καφαντάρη). Μόλις το έμαθε έγινε θηρίο. 

Πηγαίνοντας προεκλογικά στο χωριό του κάλεσε το Δάσκαλο να του δώδει εξηγήσεις και 

τον ρωτάει: 

– Δεν μου λες, Δάσκαλε, όταν πέθαινε η οικογένειά σου από την πείνα δεν ήρθες και με 

παρακάλεσες να σε διορίσω, δηλώνοντας οικογενειακή πολιτική φιλία; Τώρα τι σε βρήκε 

και άλλαξες γνώμη; Δεν μου χρωστάς ευγνωμοσύνη που σε διόρισα και σου έσωσα τη 

φαμελιά από την πείνα;

– Έχεις δίκιο, κ. Μπουρδάρα, απαντάει ο Δάσκαλος. Σε σένα τα χρωστάω αυτά, αλλά 

τώρα όπως δείχνουν τα πράγματα, θα βγει το Λαϊκό Κόμμα και με φοβερίζουν ότι αν δεν 

τους ψηφίσω, θα με διώξουν, κι έτσι, κ. Μπουρδάρα, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, θα ψη-

φίσω εκεί για να γλιτώσω… 

Πράγματι έτσι και έγινε. Βγήκε το Λαϊκό Κόμμα, που ψήφισε, και γλίτωσε τη θέση του. 

Ο Γ. Μπουρδάρας όμως το «είχε μέσα του» και θέλησε να τον εκδικηθεί. Πιάνει, λοιπόν, 

και γράφει ένα ανώνυμο γράμμα στον τότε Υπουργό Παιδείας, στο οποίο αναφέρει ότι το 

Δάσκαλο της Φουρνάς τον διόρισε ο Γ. Μπουρδάρας και στιος εκλογές αυτόν ψήφισε και 

ζητούσε να τον απολύσει. Υπογραφή: Αγανακτησμένος ψηφοφόρος του Λαϊκού Κόμματος. 

Μόλις πήρε το γράμμα αυτό ο Υπουργός δεν απέλυσε το Δάσκαλο αλλά δίνει εντολή 

αμέσως να μετατεθεί στη Θράκη. Ο Δάσκαλος πήγε στη Θράκη αλλά έμαθε ότι κάποιος 

ανώνυμος του έκανε τη μετάθεση. Σε λίγο επείσθη ότι αυτός ήταν ο Μπουρδάρας. Μετά 

από λίγον καιρό γράφει γράμμα στον Μπουρδάρα και του λέει μεταξύ άλλων: «Αρκετά με 

τιμώρησες τόσον καιρό, όποτε εσύ αποφασίσεις να με μεταθέσεις πάλι στο χωριό και θα 

γίνω γης να με πατήσεις…».

Σε λίγον καιρό ο Μπουρδάρας πράγματι μετέθεσε το Δάσκαλο στο χωριό του και όπως 

έλεγε ο Μπουρδάρας «Πέθανε ο Δάσκαλος με το όνομά μου στο στόμα του».

Αυτά γίνονταν κάποτε από τους πολιτικούς….
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Το χωριό είναι η μήτρα του λαϊκού μας πολιτισμού

Του Αριστείδη Χρ. Πετρόπουλου, (Σκαρμιτσιώτη)

Χωριό και βουνό αγκαλιάστηκαν, ζυμώθηκαν, έγιναν ένα, όπως λέει ο Μακρυγιάννης. 
Ο Ρήγας Φεραίος έσπειρε το σπόρο της λευτεριάς, τον πότισε με αίμα και βλάστησε και 
θέριεψε και πλήθυνε η ζύμη της λευτεριάς. Πρώτη μας πατρίδα αποκαλεί το χωριό μας και 
γίγαντες της γης τα βουνά μας ο Παλαμάς και «δόξα έχει η μαύρη πέτρα τους και το ξερό 
χορτάρι», λέει ο Σολωμός. 

Αυτά τα απόρθητα βουνά που στέριωσε η μάνα φύση φιλοξένησαν την κλεφτουριά κι 
έγιναν φρούρια οι βράχοι αυτοί και ξερνούσαν φωτιά και σίδερο κι έγιναν Ακρόπολη της 
λευτεριάς, έφεραν τη λευτεριά. Αυτά τα βουνά και χωριά κρατήθηκαν σαν κιβωτός της 
Ρωμιοσύνης (της Ρωμιοσύνης που θα χαθεί όταν χαθεί ο κόσμος όλος). Η ζωή του χωριού 
ήταν αρμονική και ήταν αρμονική γιατί το πρώτο κύτταρο της κοινότητας δεν το σμίλεψαν 
νομικοί θεσμοί και νομοθέτες, το σμίλεψε ο ίδιος ο λαός με τα ήθη και τα έθιμά του, τα 
βιώματα και την παράδοση και σμίλεψε ο ίδιος λαός το λαϊκό μας πολιτισμό. 

Σεβάστηκε την παράδοση ο λαός μας, γιατί παράδοση δεν είναι κάτι το κατεψυγμένο, 
κάτι το μουσειακό, είναι ζωή επαναλαμβανόμενη πείρα, είναι ο καλλίτερος πλοηγός της 
ζωής… παράδοση είναι κάτι που ζει και ανανεώνεται, γίνεται παρόν, γίνεται συνείδηση, 
είναι αείρροη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, είναι η σύζευξη του χθες με το σήμερα και 
φωτίζει την πορεία του αύριο και την ελπίδα του αύριο. Σήμερα η λυχνία εκείνη της αρμονι-
κής ζωής του χωριού σβήνει και σιγά – σιγά σβήνει και το χωριό, ερημώνει και θρηνεί τον 
αφανισμό του. Και μεις τι κάνουμε; Εμείς αντί να ανεβούμε στους ώμους των προγόνων 
μας να ατενίσουμε πιο καθαρά το μέλλον προσβληθήκαμε από αντιπαραδοσιακό ιό και κιν-
δυνεύουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας και την προσωπικότητά μας, κινδυνεύουμε, όπως 
έλεγε και ο Μακρυγιάννης «να χαθούμε σούμποτοι και παραθώρα». 

Στο χωριό χτυπάει πάντοτε και ανέκαθεν πιο καλά η καρδιά της Ελλάδας, γιατί ήταν 
πάντα πηγή ακένωτη, ήταν η αιμοδοσία της φυλής μας. 

Πού είναι σήμερα εκείνη η αλληλεγγύη, η αγάπη του χωριού που ο καθένας χαιρόταν στη 
χαρά του άλλου και λυπόταν στη λύπη του άλλου. Πού είναι οι γέροντες που θυσιάζονταν για 
το καλό του χωριού, για το κοινό συμφέρον. Αναθυμόμαστε το χωριό, το πατρικό σπίτι, το 
ναό της οικογένειας, την κιβωτό μας και συνεγείρεται ο ψυχικός μας κόσμος. Σήμερα χω-
ριά, βουνά, βλαχοκονάκια ρήμαξαν, κλείσαν οι στράτες και η καρδιά του χωριού χτυπάει 
άτονα και υποθερμικά, χορτάριασαν οι αυλές και φύτρωσαν αγριολούλουδα ποτισμένα με 
το νερό της λύπης.

Και μεις, χωριό μας, που σε σένα πρωτοείδαμε το φως της ζωής και ζήσαμε μαζί, σή-
μερα σ’ ατενίζουμε με βρεγμένα τα μάτια από το δάκρυ της νοσταλγίας και του πόνου της 
καρδιάς. Το σπίτι στο χωριό είναι το λιμάνι που οδηγούν όλοι οι ούριοι άνεμοι, είναι το 
λιμάνι της ψυχικής γαλήνης. 
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Κλιματική αλλαγή και υγεία 

Καθ. Γ.Κ. Τσιτούρης*

Περιληπτική σύμπτυξη στο 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρι-
κής Εταιρείας Αθηνών, 17 Μαΐου 2011, Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών

Πολλοί άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο, έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της 
Κλιματικής Αλλαγής, η οποία έχει αναδειχθεί σαν η πιο σημαντική υπόθεση για την υγεία 
του ανθρώπου και για την επιβίωσή του στον 21ο αιώνα.

Ο όγκος της σχετικής αλληλογραφίας είναι τεράστιος. Η επιστημονική έρευνα έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη και η υπερθέρμανση 
της γης, είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει ο πλανήτης τον 21ο αιώνα.

Η σχέση της υγείας με την κλιματική αλλαγή δεν ήταν ισχυρή, πριν από λίγα χρόνια. 
Η φτώχεια και η ανισότητα ήταν πιο επείγοντα θέματα, παρ’ όλο που στη δεκαετία του 
1980 είχε επισημανθεί ότι η γη είχε εισέλθει σε περίοδο υπερθέρμανσης από τα αέρια 
του θερμοκηπίου, με ευθύνη του ανθρώπου (Α. Leaf, J. Hansen).

Από μετρήσεις και υπολογισμούς της θερμοκρασίας τα τελευταία 20.000 χρόνια, 
έχει διαπιστωθεί ότι τα πρώτα 10.000 χρόνια η γη ήταν πάγος. Με βαθμιαία αύξηση, η 
θερμοκρασία της σταθεροποιήθηκε στους 15ο C. Το ήπιο κλίμα επέτρεψε την ανάπτυξη 
της γεωργίας. Ενώ παρέμεινε σταθερή στο μεγαλύτερο διάστημα των 10.000 
τελευταίων χρόνων, αιφνίδια αυξήθηκε κατά 0,75ο C, μετά το 1850 ως το 2005. 
Συνέπεσε με την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Οι μετρήσεις με τη χρήση οργάνων, οδήγησαν στην εκτίμηση ότι η θερμοκρασία 
της γης μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 2100 κατά 1,4ο – 5,6ο C. Προβλέπεται άνοδος 
συγχρόνως του επιπέδου της θάλασσας από 30 εκ. έως 1 μέτρο, από το λιώσιμο των 
πάγων και την υπερθέρμανση του νερού.

Αν η κατάσταση αυτή συνεχισθεί, τον 23ο-24ο αιώνα η στάθμη του νερού θα αυξηθεί 
κατά 5-6 μ., χωρίς δυνατότητα αναστροφής. Με συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, 
πλημμύρες, ξηρασία, τυφώνες, φωτιές, καταστροφές γης και δασών, μείωση της 
παραγωγής τροφής, πείνα, ασθένειες.

Ο πλανήτης πλησιάζει σε οριακό σημείο, που τα φυσικά οικοσυστήματα δεν 
μπορούν να στηρίξουν τη ζωή. Ο πληθυσμός αυξάνει γρήγορα. Η παραγωγή αγαθών 
δεν θα επαρκεί. Ο ΟΗΕ ζητεί αύξηση της παραγωγής τροφίμων. Παρά το ότι σήμερα 
μεγάλες ποσότητες δημητριακών και ζάχαρης χρησιμοποιούνται για τροφή ζώων και 
καύσιμα. Δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε ανέχεια, από έλλειψη τροφής, νερού και 
κακή υγεία. Συγχρόνως, απειλείται η εδαφική, θαλάσσια και ωκεάνια βιοποικιλότητα, 
αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου 
οργανισμού.
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Μεγάλος αριθμός ζώων και φυτών απειλούνται, ενώ πολλά είδη έχουν εξαφανιστεί 
ήδη, πριν ο άνθρωπος τα μελετήσει.

Η υπεραλίευση και η καταστροφή του φυσικού χώρου των ψαριών και αμφιβίων, 
οδηγεί στη νέκρωση των θαλασσών. Η Μεσόγειος και το Αιγαίο, τείνουν να μετατραπούν 
σε νεκρή θάλασσα.

Κατά τον ΟΗΕ, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, είναι 
ο ανταγωνισμός και το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται στον 
άνθρακα. Η καύση του άνθρακα παράγει σαν κύριο αέριο το CO

2
, το οποίο ενώ για 

800 χρόνια ήταν στο επίπεδο των 280 ppm, σήμερα έχει φτάσει στα 400-450 ppm 
πυκνότητας στην ατμόσφαιρα. Με την εκτίμηση ότι μπορεί να φτάσει στα 7000 ppm 
μέχρι το 2100.

Η μέτρηση του CO
2
 στην ατμόσφαιρα γίνεται με τη μέθοδο T.D. Kiling, από τη 

δεκαετία του 1950. Μεταξύ της προβιομηχανικής εποχής και του 2000, παρατηρήθηκε 
μεγάλη αύξηση όλων των αερίων του θερμοκηπίου, που παγιδεύουν ηλιακή θερμότητα 
στην ατμόσφαιρα και υπερθερμαίνουν τη γη. Οφείλεται κυρίως στη μεγάλη βιομηχανική 
ανάπτυξη των ανεπτυγμένων χωρών του Δυτικού κόσμου και πρόσφατα ορισμένων 
αναπτυσσόμενων.

Ο ΟΗΕ, από το 2007 θεωρεί ότι η θερμοκρασία της γης σε σχέση με την 
προβιομηχανική εποχή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2ο C, ενώ για άλλους, ασφαλής 
θερμοκρασία θεωρείται ο 1,5ο C. Ο στόχος αυτός απαιτεί μείωση της εκπομπής 
ρυπογόνων αερίων μέχρι το 2050 από 50%-90%.

Λόγω της αδυναμίας παγκόσμιας απόφασης, η Ε.Ε. και η Ελλάδα εφαρμόζουν 
μονομερώς μέτρα μείωσης των ρύπων κατά 20% μέχρι το 2020, με πολιτική 
φορολόγηση της εκπομπής ρύπων, την αγοραπωλησία δικαιώματος εκπομπής αερίων 
και ρύπων και επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Η πολιτική αυτή θεωρείται από πολλούς αναποτελεσματική, διότι η αγορά 
δικαιωμάτων παραγωγής ρυπογόνων αερίων δεν οδηγεί στη μείωσή τους. Τους 
συντηρεί στο ίδιο επίπεδο και επιτρέπει την αύξησή τους.

Ο FAO θεωρεί ότι η υπερθέρμανση οφείλεται επίσης σε αλλαγές και υπερβολές 
της διατροφής του ανθρώπου. Η Ε.Ε. συνιστά τη μείωση της παραγωγής κρέατος 
και γάλακτος, που παρουσίασαν τα τελευταία 50 χρόνια υπέρογκη αύξηση, λόγω 
κερδοφορίας και εμπορικού ανταγωνισμού.

Οι κοινωνικοοικονομικοί τομείς που θα επηρεαστούν, είναι η αγροτική καλλιέργεια, 
η αλιεία, τα δάση, οι παράκτιες περιοχές, η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η 
ασφάλεια, η υγεία.

Η μεταβολή του κλίματος δεν θα φεισθεί κανενός! Αλλά το σκληρότερο πλήγμα θα 
το υποστεί ο αναπτυσσόμενος και ο φτωχός κόσμος.

Οι παγκόσμιες Διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα, στο Ρίο, Κιότο, Κοπεγχάγη, 
Cancun, υπήρξαν απογοητευτικές. Τα αποτελέσματα των ομιλιών δεν δικαίωσαν τις 
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προσδοκίες των λαών. Το κίνητρο του κέρδους απεδείχθη ισχυρότερο από τη σωτηρία 
του πλανήτη, παρ’ όλο ότι ο χρόνος για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση 
της εκπομπής αερίων είναι λιγοστός.

Η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιείται για μια πανανθρώπινη παγκόσμια δεσμευτική 
συμφωνία, που θα σεβαστεί τη φύση και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ο J. Hansen, αμερικανός περιβαλλοντολόγος, στο πρόσφατο βιβλίο του Storms of 
My Grandchildren», θεωρεί ότι υπάρχει βαθύ χάσμα μεταξύ του λόγου των πολιτικών 
και της πραγματικής πολιτικής τους.

Η υπόθεση είναι μείζων θέμα δημόσιας υγείας και έχει επείγοντα χαρακτήρα. Είναι 
δική μας υπόθεση.

Οι γιατροί έχουν εκπαιδευτεί από την κοινωνία να είμαστε οι φύλακες της υγείας της. 
Οφείλουμε να κάνουμε την προστασία της δικό μας έργο, στράτευση και δράση. Να μην 
επιτρέψουμε η αλληλεγγύη των ανθρώπων να είναι φτωχότερη από την ιδιοτέλεια των 
κρατών. Να μην αποδεχτούμε αμαχητί ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι μια προσωρινή 
ιδιοτροπία της φύσης. Να κατανοήσουμε την αυθεντική αξία της φύσης, ότι όλα 
είναι ένα. Όλα συνδέονται σε λεπτή εύθραυστη αρμονία. Τίποτε δεν είναι αυτάρκες, 
επιβλαβές ή περιττό. Κάθε είδος εξαρτάται από ένα άλλο. Η γη, οι ωκεανοί, τα ζώα, 
τα ψάρια, η ρύπανση, η θερμότητα, σε συνύπαρξη με τον άνθρωπος μέρος της, να 
αγωνίζεται κι αυτός μέσα στη φύση να επιβιώσει, με όπλα τις πνευματικές και φυσικές 
δυνάμεις και τη συνείδηση της θέσης του, με αρχές δικαιοσύνης για τον συνάνθρωπο 
και σεβασμού στην ηθική μεγαλοπρέπεια και την αλήθεια της φύσης.

Η φύση διαθέτει απεριόριστες ποσότητες ενέργειας από το νερό, τον αέρα και τον 
ήλιο.

Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη σε 1 ώρα, ισούται με όση ενέργεια ξοδεύουμε 
σε ένα χρόνο.

Μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτές τις πηγές ενέργειας. Να μιμηθούμε τα φυτά, να 
καλλιεργήσουμε τον ήλιο.

Στο σημείο αυτό, οφείλω να αναφερθώ και στην πυρηνική ενέργεια, που αποτελεί 
θανάσιμη απειλή για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που βρίσκεται σε 
κλοιό πυρηνικών αντιδραστήρων και συγχρόνως είναι σεισμογενής. Έτσι, υπόκειται 
στο χειρότερο δυνατό συνδυασμό επικινδυνότητας, τον συνδυασμό φυσικής και 
τεχνολογικής καταστροφής ταυτόχρονα, όπως στη Φουκουσίμα. Κι εδώ το χρέος μας 
για δράση και πρόληψη είναι επιτακτικό.

Ας κλείσω μ’ αυτόν τον όμορφο και εύγλωττο πίνακα, που δείχνει τη ζωή στη γη για 
χιλιετηρίδες κάτω από τη θαλπωρή του ζωοδότη ήλιου και την απειλή της αυξανόμενης 
υπερθέρμανσης από την αλόγιστη επέμβαση του ανθρώπου. 



37

Ανασκαλεύοντας και ξεφυλλίζοντας:

1. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ηθοποιός για …..πέντε ημέρες.
(Από το περιοδικό «Μπουκέτο»17-8-1939. Από αφηγήσεις του ηθοποιού Ευάγγελου 

Δαμάσκου, ο οποίος έκαμε την πρώτη από σκηνής εμφάνισή του, τον Αύγουστο του 1895 
στο έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», όπου είχε το ρόλο του Ρωμαίου στο θέατρο «Αθήναιον», 
το γνωστό αργότερα ως «Μοντιάλ»).

– «Την πρώτη του εμφάνιση από σκηνής ο κ. Δαμάσκος δεν την έκαμε- όπως μας αφη-
γήθηκε- μόνος, αλλά με δυο ερασιτέχνας, τον…κ. Ζαχαρίαν Παπαντωνίου, τον νυν ακα-
δημαϊκόν και διευθυντήν της Εθνικής Πινακοθήκης και τον ποιητή κ. Σπ. Θεοδωρόπουλο 
(Άγιν Θέρον).

Η εμφάνισις των τριών νεαρών καλλιτεχνών από τη σκηνή του σοβαρωτέρου θεάτρου 
της εποχής απετέλεσε θεατρικόν γεγονός αλλά και… καλλιτεχνικόν σκάνδαλον!

Ας σημειωθεί ότι ο κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου έπαιξε στον θίασο Λεκατσά επί πέντε 
μόνον ημέρας!...Την έκτην επρόλαβε και τον… απέσυρεν από το θέατρον ο μακαρίτης στε-
νός φίλος του δημοσιογράφος Βώκος». 

2.- Από την ιδιωτική ζωή του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού.
{«Ο Βενιζέλος στο Σπίτι του», άρθρο του Στέφανου Γρανίτσα περί της ιδιωτικής ζωής 

του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στο περιοδικό «Παναθήναια» 15-6-1911, 
που αναδημοσιεύθηκε στα «Ελληνικά Γράμματα» 1-9-1928. Σημειώνεται ότι ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος κατά τη βάπτισή του έλαβε τα ονόματα Ελευθέριος και Ιωάννης (περιοδ. 
«Ελλάς» 4-9-1914)}.

– «Εις ένα γεύμα του Βενιζέλου ήτο προσκεκλημένος ο συνάδελφος κ. Ζαχαρίας Πα-
παντωνίου. Όταν μετ’ ολίγον ευρισκόμεθα εις του Ζαχαράτου, ο αγαπητός συνάδελφος 
με εκοίταξε με κάτι κατάπληκτα μάτια και μου είπεν.

– Αυτός σε παρακαλώ, είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος;
– Φαίνεται.
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– Πού είναι οι γραμματείς του, οι ιδιαίτεροι, οι ακόλουθοι, οι θυρωροί, τα τόσα διάμε-
σα, τέλος, που υπάρχουν μεταξύ ενός πρωθυπουργού και της πόρτας του;…»

Σημείωση: Τα σχόλια δικά σας.
 

3 .- Έξι χρόνια χωρίς το Δημήτρη Σταμέλο. 
Πέρασαν έξι (6) χρόνια (30 Απριλίου 2005) από το θάνατο του αλησμόνητου ευρυτά-

να λογοτέχνη Δημήτρη Σταμέλου (1931-2005). 
«– Γιάννη, εκεί στη γωνία είναι ο ήρωάς σου», μου είπε όταν με είδε στο βιβλιοπωλείο 

«Πατάκη» της Οδού Ακαδημίας. Είχε επανεκδόσει το βιβλίο του, «Κατσαντώνης η αποθέωση 
της Παλικαριάς» και ήξερε τη λατρεία μου για τον προεπαναστατικό ήρωα των Αγράφων. 
Ψάχνοντας στη βιβλιοθήκη μου βρήκα την πρωτόλεια ποιητική συλλογή του «Τα Νεραϊδοφι-
λήματα», που έγραψε το 1949, έφηβος ακόμη, πριν περάσει στην πεζογραφία. Στη μνήμη 
του, δημοσιεύουμε ένα από τα ποιήματά του αυτά. 

– «Άσε τα μαλλιά σου
Άσ’ τα μαλλιά σου να τ’ αγγίξει το νερό
να τα γεμίσει με φιλάκια τ’ αγεράκι
και σαν το χτένι να χτενίσει καθαρό
να γύρουν ν’ ακουμπήσουν στο παγκάκι.

Του ήλιου η τελευταί’ αχνολαμπή
να κάνει χρυσοπόρφυρες τις στάλες
απ’ το νερό που στα μαλλάκια σου θα μπει
στάλες χρυσές. Στάλες μεγάλες.

Κι όπως θα είναι τα μαλλιά σου χτενισμένα
να γίνουνε προσκέφαλο σε μένα.»

4.- Ευρυτανική... πρωτιά.
( Από το περιοδικό «Θεατής» 25-12-1930).
 – «Ο πρώτος θνητός ο οποίος είχε το ευτύχημα να εγκαινιάσει… το Α΄ Νεκροταφείο 

Αθηνών, το 1838, είναι ο Δημήτριος Ιωάννου γιος του Μπακογιάννη, που ήταν παλικά-
ρι του Κατσαντώνη. Τον Ιωάννου σκότωσε κάποιος βαυαρός στρατιώτης, διότι πείραξε 
μια μεθυσμένη βαυαρέζα αρτίστα».

5.- Η ξενιτιά και η σκλαβιά τα δυο θεριά του κόσμου… αν έρθει πάλι η λευτε-
ριά στ’ Άγραφα….

– «Στη Μύρεση, στα Άγραφα 
 Αν βγεις , πουλί μου, στ’ Άγραφα φέτο το καλοκαίρι, 
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διάβα κι από τη Μύρεση κι απ’την καημένη χώρα
κι ανέβα πάνω στον κουμπέ, στον Άγιο Ταξιάρχη
και κοίταξε τριγύρω σου με μάτι δακρυσμένο.
Βγάλε φωνούλα χλιβερή και παραπονεμένη, 
κλάψε και μοιρολόγησε την ερημιά της χώρας.
Έμπα και μες την εκκλησιά και κάμε το σταυρό σου, 
τάξε λιβάνι και κεριά στον Άγιο Ταξιάρχη, 
παρηγοριά και μπάλσαμο στην ξενιτιά να χύνει, 
στην ξενιτιά και στη σκλαβιά, στα δυο θεριά του κόσμου.
Πες του και προσκυνήματα από τους Γαλαναίους, 
πες του πως μένουμε πιστοί και νύχτα και ημέρα
με την ελπίδα σταθερή πως θα’ ρθουμε μια μέρα, 
να ξαναπροσκυνήσουμε την Άγια του εικόνα.
Κι αν τύχει και δεν έρθουμε, θ΄ αφήσουμε κατάρα:
Και στην Ελλάδα, αν ποτέ, ο ήλιος ανατείλει
κι αν έρθει πάλι λευτεριά στην πικραμένη χώρα,
να’ρθουν παιδιά κι αγγόνια μας να μας αναπληρώσουν.»

 {Το παραπάνω κείμενο, από το βιβλίο του Ρουμελιώτη λαογράφου Δημήτρη Λουκό-
πουλου «Στα Βουνά του Κατσαντώνη», είναι ποίημα των Γαλαναίων από τη Μύρεση (σήμερα 
Μάραθος) Αγράφων, τη γενέτειρα του Κατσαντώνη.

 Γράφτηκε το έτος 1793, όταν οι Αλβανοί (μισθοφόροι των Τούρκων στα μαύρα χρό-
νια της σκλαβιάς, σκληροί αδίστακτοι δολοφόνοι, «ταρταρογέννητοι Αλβανιστές» κατά τον 
Φουρνιώτη Κύριλλο), που έκαιγαν, λήστευαν και έσπερναν τον τρόμο στη σκλαβωμένη 
Ελλάδα, έκαψαν τη Μύρεση των Αγράφων. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, αρκετοί Μαρα-
θιώτες εγκατέλειψαν το χωριό, μεταξύ των οποίων και οι Γαλαναίοι που ξενιτεύτηκαν στην 
Ιταλία. Οι Γαλαναίοι, έστειλαν το ποίημα στον επίτροπο της εκκλησίας του Αη-Ταξιάρχη, 
τον Γιώργη Ζιάκα. Για τους Μαραθιώτες το ποίημα αυτό, που τραγουδιέται στα πανηγύρια 
τους, είναι το μοιρολόγι της σκλαβιάς, είναι η αγάπη και ο ύμνος του χωριού τους. Σημει-
ώνεται ότι, μερικά χρόνια ενωρίτερα, τον Ιούλιο του 1758, κατά τον Π. Αραβαντινό, τα 
Αλβανικά στίφη λήστεψαν και κατέκαψαν, επίσης, το Καρπενήσι, που για το μέγεθος της 
καταστροφής έμεινε παροιμιώδης η φράση «χαλασιά στο Καρπενήσι». Σε επιστολή στις 
24-9-1758 ο Φουρνιώτης Κύριλλος προς τον Επίσκοπο Λιτζάς και Αγράφων Νεκτάριο 
(Περιοδ. «Νέα Εποχή» 22-3-1925), αναφέρεται στην «πάνδακρυν συμφορά της κωμοπό-
λεως του Καρπενησίου και των ιερών της γραμμάτων», από τους Αλβανούς που έκαψαν την 
ονομαστή, «την πολυάρεστον» βιβλιοθήκη του Καρπενησιού, στερώντας έτσι από τον άμοι-
ρο υπόδουλο λαό και την πνευματική τροφή του. Ένα λαό, που οι αγώνες του ήταν πάντοτε 
αμυντικοί και απελευθερωτικοί και ουδέποτε στη μακραίωνη ιστορία του είχε εκδηλώσει 
κατακτητικές τάσεις για άλλους λαούς.} 
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6. Οι Αγραφιώτες της Προποντίδας
(Από το βιβλίο «Η Ηλιοστάλακτη από το Γιαλί – Τσιφλίκ της Βιθυνίας», της Ελένης Χατζού-

δη – Τούντα, όπου κατέγραψε γεγονότα και βιώματα της μητέρας της και των συγγενών 
της στα μέρη της Βιθυνίας. Επανέκδοση 2007 από Σύλλ. Μικρασιατών Πτολεμαϊδας και 
Νομαρχ. Αυτοδ. Κοζάνης.)

«...Το Γιαλί – Τσιφλίκ το χωριό μου κτίστηκε αποκλειστικά από Έλληνες... Η καταγωγή 
των κατοίκων του χωριού μου ήταν απ’ τ’ Άγραφα, καθώς η γιαγιά μου η Κρουσταλλένια, 
η μάνα του πατέρα μου, μας έλεγε σαν παραμύθι όταν είμαστε μικρά. Έφυγαν από εκεί 
το 1775, κυνηγημένοι από τον Αλή Πασά. Οι Αγραφιώτες με την ψυχή στο στόμα έφτα-
σαν στη Στυλίδα. Επιβιβάστηκαν σ’ ένα βαπόρι που πήγαινε στη Ρωσία. Ήταν γραπτό όμως 
το βαπόρι να πάθει μεγάλη βλάβη στην Προποντίδα. Δώδεκα οικογένειες κατέβηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκεί ένας δικός τους πατριώτης με τ’ όνομα Τσαούσης που είχε χαρ-
τοπωλείο, τους παραστάθηκε στην κρίσιμη ώρα. Μίλησε σ’ ένα φίλο του Μπέη, δίνοντάς 
του και κάμποσα μπιτζίτια (ασημένια νομίσματα) κι αυτός τους παραχώρησε μια μεγάλη 
έκταση, ακριβώς απέναντι στην Κωνσταντινούπολη, το Γιαλί – Τσιφλίκ, που θα πει παράλιο 
κτήμα... Τον αχερώνα του τσιφλικιού τον μετέτρεψαν σε εκκλησία και την αφιέρωσαν στην 
μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπαγόταν στην Μητρόπολη της Νικομήδειας. Σαν 
απαρχή έβαλαν τις δύο εικόνες που είχαν φέρει ως ιερή παρακαταθήκη μαζί τους, για το 
στέριωμα στην καινούρια πατρίδα. Παναγιά Μπρουσιώτισσα και Αϊ – Γιάννης τα ονόματά 
τους. Αυτόν τον Αϊ – Γιάννη, που όπως έλεγαν όλοι οι παππούδες στο Γιαλί – Τσιφλίκ και 
που αυτοί το είχαν ακούσει απ’ τους δικούς τους παππούδες, είχε ζωγραφιστεί από έναν 
αγράμματο καλόγερο εκεί στα Άγραφα. Αναμαλλιασμένος, ψηλοπόδαρος, με φοβερές φτε-
ρούγες ανάμεσα σε δυο αετοράχες, έχοντας κατά μπρος γερμένο το κορμί του. Είναι σαν 
να μιλάει στον Χριστό, που προβάλλει μεσ’ απ’ τον ουρανό. Κάτω στα ποδάρια του είναι το 
κομμένο κεφάλι του, μέσα σε μια λεκάνη...

Ο παπάς τους κρατούσε το ιερό ευαγγέλιο σαν ανεκτίμητο φυλακτό…. Στην τελευταία 
σελίδα έγραψε με τρεμάμενο χέρι: «Είμεθα απόγονοι του Κατσαντώνη. Εφτάσαμε εδώ το 
1775 απ’ τ’ Άγραφα, κυνηγημένοι απ’ τον Αλή Πασά...»

(Σημείωση: Αγραφιώτες, λοιπόν και στην Προποντίδα. Όπως αναφέρουμε και πιο 
πάνω, τα πιο μαρτυρικά χρόνια της σκλαβιάς για τους Αγραφιώτες ήταν του 18ου αι., όταν 
τα Αλβανικά στίφη για να μπορέσουν να τους καθυποτάξουν, λεηλατούσαν, σκότωναν, 
βίαζαν και έκαιγαν τα Αγραφιώτικα χωριά. Έκαψαν τη Μύρεση, το χωριό του πρωτοκλέφτη 
Κατσαντώνη, έκαψαν το Καρπενήσι και τη βιβλιοθήκηγ του. Μέσα όμως από τα αποκαΐδια 
ξεπηδούσαν Κατσαντώνηδες, Καραϊσκάκηδες, Μπουκουβαλαίοι. Απροσκύνητοι αυτοί οι 
βουνάνθρωποι των Αγράφων. Έτσι, ανυπότακτοι από την ίδια τη φύση που τους περιέβαλε, 
πολλοί προτίμησαν να ξενιτευτούν. Η συγγραφέας αναφέρει, ότι ξενιτεμένοι Αγραφιώτες 
πρόγονοί της, απόγονοι του Κατσαντώνη, κουβάλησαν μαζί τους στην ξενιτιά δύο εικόνες, 
της Παναγίας Προυσιώτισσας και του Αϊ – Γιάννη. Για τους Αγραφιώτες, είναι γνωστή η λα-
τρεία στον Αϊ - Γιάννη τους και κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου, από όλα τα Αγραφοχώρια, 



41

συρρέουν οι πιστοί στο μοναστήρι του Αϊ – Γιάννη στο Παλαιοκτάτουνο των Αγράφων. Κο-
ντά στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, που ήταν ο τόπος προσκυνήματος και του Κατσαντώνη, 
βρίσκεται η θρυλική σπηλιά, που τον συνέλαβαν οι Αλβανοί.) 

7. Το σπίτι του παιδιού της κυρά Φροσύνης στην Πλάκα.
(Από το περιοδικό «Ελληνικοί Ορίζοντες» Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, Μάιος 1955. «Ιστορι-

κά σπίτια των Αθηνών»)
– «Οι άνθρωποι περνούν και φεύγουν, μα τα σπίτια, όπου οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι 

έζησαν, αγάπησαν και πόνεσαν, μένουν για χρόνια ακόμα, βουβοί και καρτερικοί μάρτυρες 
μιας εποχής που έσβησε…

 Στην Πλάκα, υπάρχει ένα σπίτι, που μπορεί να μην έχει αρχιτεκτονική αξία, παρουσιάζει, 
όμως, εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον. Σ’ αυτό κατοικούν ακόμα οι κατ’ ευθείαν απόγο-
νοι της κυρά Φροσύνης, της ηρωίδας της λίμνης των Ιωαννίνων. Το σπίτι, το έχτισε, στις 
αρχές του περασμένου αιώνα, (του 19ου αιώνα δηλ.) ο γιος της κυρά Φροσύνης, ο ηρωικός 
αγωνιστής Δημήτριος Βασιλείου. Βρίσκεται στη γωνία των οδών Πολυγνώτου και Διο-
σκούρων και διατηρείται ακόμα αρκετά καλά. Έχει μια μεγάλη αυλή με δέντρα, λουλούδια 
και πηγάδι και οι εξωτερικοί του τοίχοι είναι σκεπασμένοι με κισσό. Σήμερα -1955- στο 
σπίτι αυτό, μένει ο δισέγγονος της πανέμορφης γυναίκας των Ιωαννίνων, ο κ. Βασιλάκης, 
που είναι ανώτερος υπάλληλος στο υπουργείο Μεταφορών, με τη γυναίκα του και τις δύο 
θυγατέρες του, την Ελίζα και τη Φροσύνη… Αντικρύζοντας κανείς σήμερα το σπίτι αυτό, 
δεν μπορεί παρά να φέρει στο νου του όλη τη θλιβερή ιστορία της κυρά Φροσύνης με το 
Μουχτάρ πασά και τον πατέρα του, τον τρομερό Αλή πασά, που την έπνιξε μαζί με 16 
άλλες γυναίκες, στη λίμνη των Ιωαννίνων».

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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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

Εκδόσεις «Πανευρυτανικής»
Ο αλησμόνητος Ανδρέας Πουρνάρας όταν ήταν Πρόεδρος 

της «Πανευρυτανικής» είχε μία επιδίωξη. Εκτός από την έκδοση 
περιοδικού ήθελε και τη δημιουργία ενός εκδοτικού τμήματος που 
να εκδίδει τα Άπαντα των παλαιών Ευρυτάνων συγγραφέων, όσα 

ιστορικά ή λαογραφικά της Ευρυτανίας και βιβλία νεότερων Ευρυτάνων συγγραφέων. 
Ύστερα από δεκάδες χρόνια το όνειρο του Πουρνάρα υλοποιείται, αφού οι εκδόσεις της 
«Πανευρυτανικής» κυκλοφόρησαν μέσα σε λίγο διάστημα 24 βιβλία, πολλά από τα οποία 
ογκώδη.

Παπαντωνίου και Βάρναλης 
Τα ετερώνυμα έλκονται. Ο Παπαντωνίου ήρεμος άνθρωπος κι ο Βάρναλης θορυβώ-

δης. Κι όμως ο ένας εκτιμούσε τον άλλον. Ο Παπαντωνίου, ως γνωστόν, ήταν πολυθεσί-
της κι ο Βάρναλης την ιδιότητά του αυτήν την έκανε ποίημα. Ιδού 2-3 στίχοι του: «Κύριε σαν 
ήρθε η βραδυά / και μάτι δεν μας βλέπει/ βρέχε σωρό διορισμούς/ στη φτωχική μου τσέπη/ την 
προσευχή μου, Κύριε, σου λέω με προθυμία/ καμιά ψυχή δεν έβλαψα/ μονάχα τα Ταμεία κ.λπ., 
κ.λπ.». Τότε όλα ήταν άδολα, ενώ σήμερα ο ένας λογοτέχνης πάει να βγάλει το μάτι του 
άλλου...

Συγκοινωνιακά
Αστική και δημοτική συγκοινωνία στο Καρπενήσι. Να μια ωραία είδηση τώρα το καλο-

καίρι. Και ο τουρισμός θα ωφεληθεί και οι κάτοικοι θα πηγαίνουν άνετα στα χωριά τους. 
Τώρα μάλιστα που τα καύσιμα έφθασαν στο ζενίθ και το αυτοκίνητο έγινε πολύ … παθητι-
κό. 

Στο Λιθοχώρι
Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγράφων πως θα εκποιηθούν 12 οικόπεδα στο Λιθοχώρι. 

Αυτά τα οικόπεδα παλιότερα είχε γίνει προσπάθεια να «μοιραστούν παράνομα», όπως είχε 
καταγγείλει η Αντιπολίτευση του τότε Δήμου Απεραντίων. Τώρα το θέμα επανήλθε και – ως 
την ώρα – δεν έμαθα λεπτομέρειες αν όλα γίνανε χωρίς διαμαρτυρίες. 

Υποτροφίες
Το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου είναι από τα λίγα που υλοποιεί τους σκοπούς 

του. Και πάλι δόθηκαν οι υποτροφίες και τα χρηματικά βραβεία μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς 
και με την παρουσία των Αρχών και πλήθους κόσμου. Τα βραβεία και οι υποτροφίες δίνουν 
την ευκαιρία στους σπουδαστές να προσπαθούν όλο και περισσότερο για το ανέβασμα σε 
ψηλότερα σκαλιά μάθησης...
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Νίκος Ζωρογιαννίδης
Ωραία δουλειά έκαμε ο αγαπητός σε όλους Νίκος Ζωρογιαννίδης. Έκαμε μια επιλογή 

Παρισινών κειμένων του Παπαντωνίου και τα πρόσφερε μ’ έναν πρόλογο ουσίας στο 
αναγνωστικό κοινό. 

Γιάννης Πριόβολος
Έφυγε ένας ευγενής Ευρυτάνας γιατρός και κοινωνικός παράγοντας. Επιστήμονας από αυ-

τούς που την επιστήμη τους την βλέπουν σαν προσφορά στον Άνθρωπο και στην Ανθρωπιά. 
Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιαστεί η προσωπικότητά του αλλά και εγώ ήθελα να θυμηθώ 
ένα περιστατικό. Την πρώτη μέρα της Χούντας μπήκα στην κλινική Γκελεστάθη για να αποφύ-
γω την τυχόν σύλληψή μου. Γιατρός ήταν εκεί ο Γιάννης. «Τι έχεις;», με ρώτησε. «Ένα φοβερό 
άγχος, Γιάννη μου, και δεν ξέρω από τι» Χαμογέλασε. «Αυτό έχουμε όλοι από σήμερα» - μου 
είπε. Με κράτησε μερικές μέρες και όταν έφευγα μου έδωσε μια Ιατρική Γνωμάτευση πως 
είναι σοβαρά κλονισμένη η υγεία μου. «Κράτησέ την, αυτή μπορεί να σου χρησιμεύσει σαν δι-
αβατήριο Ελευθερίας αν τυχόν και έχεις καμιά περιπέτεια». Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον 
σκέπασε. Πέρασε από τούτη τη ζωή σαν μια ηλιαχτίδα που φώτισε και ζέστανε πολλούς... 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου 
Σημαντικές είναι οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου. Ο «Πο-

πολάρος» του Ξενόπουλου, που ανέβασε το θεατρικό τμήμα του ήταν μια μεγάλη επιτυχία. 
Φίλος μου περαστικός από το Καρπενήσι, που είδε την παράσταση, μου είπε: «Είχα την 
εντύπωση πως έβλεπα επαγγελματίες ηθοποιούς». Μπράβο στους συντελεστές της παρά-
στασης. 

Τα δάση μας
Ως τώρα σταθήκαμε τυχεροί ως προς τα δάση μας. Δεν είχαμε μεγάλες πυρκαϊές. Αυτό 

δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Κάθε χωριό πρέπει να κινητοποιηθεί για την προστασία τους. 
Καθαρισμός των γύρο χώρων από σκουπίδια και –προπαντός– σπασμένα μπουκάλια, που 
συνήθως αποτελούν βασικές αιτίες πυρκαϊών το καλοκαίρι.

Για τις Κορυσχάδες 
Οι Κορυσχάδες είναι ένα από τα Ευρυτανικά χωριά που πέρασαν στην Νεοελληνική 

Ιστορία με τα όσα μεγαλειώδη γίνανε στα χρόνια της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Επειδή 
πολλοί είναι οι επισκέπτες του Μουσείου σκέφθηκα πως μια Βιβλιοθήκη Εθνικής Αντίστασης 
θα ήταν επιβοηθητική της προβολής του. Συγκέντρωσα αρκετά βιβλία αναφερόμενα στην 
Εθνική Αντίσταση αλλά δεν βρήκα κάποιον που να ενδιαφερθεί για την παραλαβή τους όσο 
κι αν το προσπάθησα. Και στη Δομνίστα υπάρχει στην εκεί Βιβλιοθήκη Τμήμα Βιβλίων που 
αναφέρονται στην Εθνική Αντίσταση. Αλλά καλό θα είναι να έχουν όλα τα ιστορικά χωριά 
κάποια βιβλία που να αναφέρονται στα Μεγάλα Χρόνια. 
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Ο Καθηγητής Γ. Κ. Τσιτούρης
Πάντα μπροστά οι Ευρυτάνες επιστήμονες. Ο Καθηγητής γιατρός Γ. Κ. Τσιτούρης στο 

37ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών εξέπληξε με την εισήγησή 
του «Κλιματική αλλαγή και Υγεία». Μια μικρή παράγραφο θα θυμηθούμε: «Η φύση διαθέτει 
απεριόριστες ποσότητες ενέργειας από το νερό, τον αέρα και τον ήλιο. Η ηλιακή ενέργεια 
που φτάνει στη γη σε 1 ώρα, ισούται με όση ενέργεια ξοδεύουμε σε ένα χρόνο. Μπορούμε 
να καλλιεργήσουμε αυτές τις πηγές ενέργειας. Να μιμηθούμε τα φυτά, να καλλιεργήσουμε 
τον ήλιο.» Πρωτοπόρες απόψεις δοσμένες με απλό τρόπο. Η εισήγηση συνοδευόταν από 
30 διαφάνειες. Γ. Κ. Τσιτούρης: ένας ακόμα Ευρυτάνας στη χορεία των διεθνώς καταξι-
ωμένων επιστημόνων. 

Για την Εθνική Αντίσταση
Όταν οι Έλληνες πολεμούσαν τους καταχτητές μέσα από τις γραμμές της Εθνικής Αντί-

στασης ήταν ενωμένοι, γι’ αυτό και δυνατοί. Τα τελευταία χρόνια έγιναν μερικές αψυχο-
λόγητες διαφοροποιήσεις που υποβάθμιζαν τον Αγώνα. Φέτος ας ξεχάσουμε τις όποιες 
διαφορετικές απόψεις πάνω σε πρόσωπα και πράγματα και να τιμήσουμε την Αντίσταση 
ενωμένοι. Κι ας αποφασιστεί: κάθε σε ένα από τα τρία ιστορικά χωριά (Δομνίστα, Βίνια-
νη, Κορυσχάδες) ή στο Καρπενήσι με αντίστοιχες επισκέψεις εκεί. Οπότε θα μπορούσε να 
έχουμε πολλούς φίλους και θαυμαστές του Λαϊκού Μεγαλείου και όχι διασπάσεις. 

Στο Μικρό Χωριό
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του ολοένα και πλουτίζεται με εκθέματα. Η ριζική 

επισκευή και ανακαίνιση που έγινε το 2010, του έδωσε ένα ξεχωριστό «πρόσωπο», που οι 
επισκέπτες μπορούν να δουν την ιστορική πορεία του χωριού μέσα από έγγραφα, φωτο-
γραφίες, ημερολόγια και μαρτυρίες. 

«Ευγένιος ο Αιτωλός»
45 χρόνια δημιουργικής παρουσίας έκλεισε ο Σύνδεσμος «Ευγένιος ο Αιτωλός». Εκδηλώ-

σεις που έμειναν στη μνήμη μας, βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με σημαντικά έργα και προπαντός 
η διάθεση της αίθουσάς του για πολιτιστικές εκδηλώσεις φανερώνουν το πόσα προσφέρει 
στην Ευρυτανία. Άξιος Πρόεδρος ο «τα πάντα πληρών» Παναγιώτης Κ. Βλάχος. 

Πολλά τροχαία
Τι γίνεται με τους οδηγούς αυτοκινήτων; Είναι θλιβερό το γεγονός ότι έχουμε πολλά 

θανατηφόρα ατυχήματα – εντελώς αδικαιολόγητα. Ωραίο είναι το όχημα αλλά ωραιότερη η 
ζωή μας. Ας την προφυλάξουμε. Δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο λίγη προσοχή. 

Ευρυτανική πρωτιά
Το Λύκειο Καρπενησίου από τα πρώτα πανελλαδικά σε αριθμό υψηλόβαθμων υποψη-
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φίων που πέτυχαν σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Η χαρά όλων των Ευρυτάνων και ο έπαινος στους 

μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς. 

Η Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας
Το βιβλίο του Γιώργου Κ. Γιαννίτσαρη «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας», 

έργο αξιόλογο που επαινέθηκε από πολλούς, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βου-

λής από την «Πανευρυτανική» και ο συγγραφέας του, σπουδαίος επιστήμονας, χειροκρο-

τήθηκε θερμά. Κι εγώ θυμήθηκα το φίλο μου Ευρυτάνα αρχιτέκτονα και συγγραφέα, που 

το βιβλίο του «Ελληνική Λαϊκή Αρχιτεκτονική» είχε πρωτοκυκλοφορήσει στο Παρίσι για το 

εκεί Πολυτεχνείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει δικά του 

σχέδια από Καρπενήσι και Μοναστήρι του Προυσού, που τα παρουσιάσαμε στα «Ευρυτα-

νικά Χρονικά». 

Μπαζάρ Αγάπης
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας οργάνωσε τριήμερο Μπαζάρ Αγάπης. Υλοποιήθηκε 

έτσι μια ωραία ιδέα για την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν ανάγκες. Οι γυναίκες μας 

παρουσιάζουν πολλές δραστηριότητες αυτά τα χρόνια. Η εποχή της ... ζαλίγκας φαίνεται 

πως τείνει να εξαφανιστεί τελείως. 

Πρωθυπουργική απάντηση
Αξίζει να θυμηθούμε αυτό που διαβάσαμε στον «Ευρυτανικό Παλμό». Στην ανοιχτή επι-

στολή του προς τον Πρωθυπουργό για θέματα του τόπου μας απάντησε με την πληροφορία 

πως για τα ζητήματα που αναφέρονται στην επιστολή ενημερώθηκαν τα αρμόδια υπουργεία. 

Ας δούμε και τις ενέργειες. 

Στο «Euromontana»
Ο Δήμαρχος κ. Κ. Μπακογιάννης ανακοίνωσε πως ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο πρώ-

τος από όλη την Ελλάδα που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Euromontana». Πρόκειται 

για μια σημαντική επιτυχία, γιατί η ένταξη θα ωφελήσει σημαντικά, αφού, εκτός των άλλων, 

θα μπορεί η Ευρυτανία να συνεργάζεται με συγγενή ευρωπαϊκά ιδρύματα. 

Ο Θ. Κατσιάδας
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θόδωρος Κατσιάδας ήταν ένα δραστήριο και δοκιμασμένο 

μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Απεραντίων και τώρα του Δήμου Αγράφων. Με τις πα-

ρεμβάσεις του είναι βέβαιο πως θα βοηθάει στην προώθηση λύσεων και ζητημάτων που, 

κάθε φορά, θα απασχολούν την περιοχή. Πρέπει να το καταλάβουμε. Στην προσπάθεια 

εξυπηρέτησης των κατοίκων κανένας δεν περισσεύει. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός»

Μὲ πρωτοβουλία καὶ σχετικὴ πρόταση τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βραγγιανιτῶν «Ἀναστά-
σιος Γόρδιος», ἡ μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γε-
ωργίου Καματεροῦ ὀνοματοδοτήθηκε ὡς: «Αἴθουσα Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός». Ἡ πρό-
ταση ἔγινε, στὸν ὡς ἄνω χῶρο, στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2010, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης 
τιμῆς στοὺς Εὐρυτάνες Ἁγίους, πρὸς τὸν προϊστάμενο τοῦ  Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ  
π. Δημήτριο Χ. Καλύβα, ὁ ὁποῖος μὲ μεγάλη προθυμία ἀνταποκρίθηκε θετικὰ σ’αὐτὴν τὴν πρω-
τοβουλία.  Ἔτσι, στὶς 22 Μαρτίου ἐ. ἔ. τοποθετήθηκε στὴν εἴσοδο τοῦ χώρου, μὲ δαπάνη τοῦ 
Συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος, πινακίδα ἡ ὁποία ἀναγράφει: «Αἴθουσα Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ 
Αἰτωλός» καὶ συνοδεύεται στὸ κατώτερο μέρος της ἀπὸ τὸν «Σύντομο βίο τοῦ  Ὁσίου».  Ἀκόμη, 
στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Αἴθουσας, σὲ περίοπτη θέση, ἀναρτήθηκε εὐμεγέθης ἁγιογραφημέ-
νη εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν π. Δημήτριο Χ. Καλύβα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ 
καὶ τὴν ὑλοποίηση τῆς πρότασης καὶ γιὰ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία στὴν πραγματοποίηση καὶ τὴν 
προβολὴ τῆς ἐκδήλωσης τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2010 ἡ ὁποία ἦταν, κυρίως, ἀφιερωμένη στὸν 
βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ.

Κ.Τ.

 

Ὁ π. Δημήτριος Καλύβας, 
μὲ τὴν ἐπιγραφή, στὴν εἴσοδο  

τοῦ χώρου ἐκδηλώσεων τοῦ Π.Κ.  
τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καματεροῦ.

Ἡ εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου  
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς αἴθουσας  
ἐκδηλώσεων τοῦ Π.Κ.  
τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καματεροῦ.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«ΜΝΗΜΗ ΤΑΚΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ, Πολιτικό Μνημόσυνο Δημητρίου Ανδρέα Του-
λούπα», Επιμέλεια: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, Πρόλογος: Αναστάσης Ι. 
Πεπονής, Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτα-
νικών Σπουδών και Ερευνών, Αθήνα 2011, σελ. 282.

Ένα επιβεβλημένο χρέος, έστω και με αρκετή καθυστέ-
ρηση, εκπληρώνεται από τους Ευρυτάνες με την έκδοση 
του παραπάνω βιβλίου από την Πανευρυτανική Ένωση και 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών 
(ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.), προς έναν υπέροχο ΑΝΘΡΩΠΟ, έναν ακέ-
ραιο Πολιτικό και Δάσκαλο της πολιτικής, τον αείμνηστο 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΤΑΚΗ) Α. ΤΟΥΛΟΥΠΑ. 

Με την έκδοση αυτή, όπως τονίζει στον πρόλογό του 
ο Αναστάσης Ι. Πεπονής, η Πανευρυτανική Ένωση και 
το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. τιμούν «τη μνήμη μιας ξεχωριστής προσωπι-
κότητας που και αγάπησε και τίμησε την Ευρυτανία. Φίλοι του 
Τάκη Τουλούπα, πάντως ο υπογραφόμενος, αντιλαμβάνονται την 
παρούσα έκδοση, καθώς και την εκδήλωση που μεταφέρεται 
στο Πρώτο Μέρος της, και σαν έμμεση αναγνώριση του λάθους 

εκείνων των Ευρυτάνων που αρνήθηκαν με την ψήφο τους να στείλουν τον Τάκη Τουλούπα στη Βου-
λή το 1977. Στέρησαν έτσι και την Ευρυτανία από ένα καταξιωμένο αντιπρόσωπο και τη Βουλή από 
ένα βουλευτή του μετρημένου, τεκμηριωμένου και υπεύθυνου λόγου…». 

Η ύλη του τόμου αυτού κατανέμεται ως εξής: Στις πρώτες σελίδες παρατίθεται σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα για τον Τάκη Τουλούπα, γραμμένο από τη σύζυγό του Έβη Του-
λούπα (σελ. 11-13) και ακολουθούν: ποίημα με τον τίτλο «Τάκης Τουλούπας», προσφορά 
στη μνήμη του από τον Παναγιώτη Ν. Κρητικό (σελ.15), πρόλογος του Αναστάση Ι. 
Πεπονή (21-22), πρόλογος του Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδοπούλου (23-24), πλήρες 
ενημερωτικό «Εισαγωγικό σημείωμα» του Καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη, ο οποίος 
και επιμελήθηκε την έκδοση του έργου αυτού (25-34). Ακολουθούν επτά (7) μέρη – ενό-
τητες. 

Το α΄ μέρος περιλαμβάνει τις ομιλίες που έγιναν στο πολιτικό μνημόσυνο που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 9-2-2009 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων προς τιμή του 
Τάκη Τουλούπα (σελ. 35-102) 

Το β΄ μέρος περιέχει, αφενός μεν, μαρτυρίες και κείμενα για την αντιστασιακή δράση 
του κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, τον πόλεμο του ’40 και την περίοδο της 
φασιστικής κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 και κυρίως για τη σύλληψη 
και τον εγκλεισμό του σε φυλακές και στρατόπεδα, τις συνθήκες κράτησης μέχρι την απε-
λευθέρωσή του και, αφετέρου, για την περίοδο της αντίστασης κατά της στρατιωτικής δι-



48

κτατορίας των συνταγματαρχών (χούντας) 1967-1974 (απανωτές συλλήψεις, εκτοπίσεις, 
βασανιστήρια κ.ά. (103-152)

Το γ΄ μέρος προσθέτει ξεχωριστό υλικό ενθυμήσεων από συγγενείς και φίλους, που 
δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση της 9-2-2009 (153-168).

Το δ΄ μέρος περιέχει τεκμήρια (Ι), δηλ. αποφάσεις της χούντας για την εκτόπισή του, 
ενδεικτική αλληλογραφία του, κυρίως με τη γυναίκα του, αλλά και άλλων, όταν ήταν εκτοπι-
σμένος ή φυλακισμένος κ.ά. (169 – 198). 

Το ε΄ μέρος αφορά την πολιτική παρουσία και δράση του στην Ευρυτανία (1951-1977). 
Εδώ καταχωρούνται και συγκινητικά γράμματα φίλων και συμπατριωτών που εκφράζουν 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, καθώς και δικές του αντικρούσεις κατά συκοφαντών με 
προσφυγές στη δικαιοσύνη (199-224).

Στο στ΄ μέρος παρουσιάζονται νεκρολογίες, επιστολές και άρθρα στον Τύπο για τον 
απροσδόκητο θάνατο του Τάκη Τουλούπα (225-236) 

Τέλος, στο ζ΄ μέρος παρατίθενται τεκμήρια (ΙΙ) για τις σπουδές του και τη στρατιωτική 
του θητεία, τη θητεία του ως δημόσιου λειτουργού, τη δικηγορική του σταδιοδρομία, αλλη-
λογραφία σχετική με τη δωρεά της βιβλιοθήκης του από τη γυναίκα του στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, αδημοσίευτο άρθρο του για την «Οικονομική Σημασία Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας» και ιδιόχειρο βιογραφικό του σημείωμα (237-262). 

Στις τελευταίες σελίδες του τόμου υπάρχει το Ευρετήριο των Κύριων Ονομάτων (263-
281). Σημειώνεται ότι τις σελίδες του τόμου κοσμούν και αρκετές φωτογραφίες, ασπρό-
μαυρες και έγχρωμες. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο τόμος αυτός εκδόθηκε με δαπάνη και πρωτοβουλία της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών 
και ευγενή χορηγία της κ. Έβης Τουλούπα κ.ά. Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Καθηγητής 
κ. Κλεομένης Σ. Κουτσούκης και το υπέροχο σκίτσο του εξωφύλλου είναι δημιούργημα 
του κ. Ντίνου Α. Τουλούπα, αδελφού του αείμνηστου Τάκη Α. Τουλούπα. Τέλος, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αξιόλογο αυτό βιβλίο από την Πανευρυτανική 
Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, τα βιβλιοπωλεία του 
Καρπενησίου και από κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. 

Κ.Α.Π.
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Γεωργίου Κ. Γιαννίτσαρη «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας» (Αθήνα 
2010, σελ. 448)

Ως ένα «αληθινό εγκόλπιο για την παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική της Ευρυτανίας» και «ως ένας «θησαυρός», «μια χρυσή 
κιβωτός του λαϊκού μας πολιτισμού», χαρακτηρίστηκε το βι-
βλίο του Ευρυτάνα Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γεωργίου Κ. 
Γιαννίτσαρη, κατά την παρουσίασή του στην ιστορική Αί-
θουσα Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής, στην Αθήνα, 
στις 13-4-2011. Και δικαιολογημένα, αφού ο συγγραφέ-
ας για δυο (2), σχεδόν, δεκαετίες (1982-2000), με απα-
ράμιλλη εργατικότητα και πάθος ζηλωτή συγκέντρωσε ό, 
τι μπορούσε από τα δημιουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτο-
νικής τέχνης της γενέθλιας γης μας, της Ευρυτανίας μας, 
συγκέντρωσε ένα υλικό που δεν αγοράζεται με τίποτα και 
μας το παρουσιάζει με το θαυμάσιο αυτό βιβλίο του.

Όπως δηλώνει ο συγγραφέας στον πρόλογό του, το επιστημονικό υλικό που περιλαμ-
βάνεται στην έκδοση αυτή «πέραν των όσων στοιχείων προέκυψαν από βιβλιογραφικές πηγές, 
στο μεγάλο του ποσοστό προήλθε από πρωτογενή έρευνα στο νομό Ευρυτανίας…. Από την έρευνα 
στην Ευρυτανία φαίνεται ότι ο τόπος διέθετε μία ιδιαίτερη αξιόλογη αρχιτεκτονική, που προήλθε 
από το ιδιαίτερο είδος του πολιτισμού της κοινωνίας, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η 
εργατικότητα των κατοίκων και η αλληλεγγύη των μελών της… Σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα του 
τόπου αποτελούν οι οικίες των μεταναστών, που ευδοκίμησαν κατ’ αρχήν στην Κωνσταντινούπολη 
και αργότερα στις Η.Π.Α.»….

Ο συγγραφέας στις 448 μεγάλου σχήματος σελίδες (21Χ30) του μοναδικού αυτού, για 
τον τόπο μας, έργου, μετά τον ολιγόλογο πρόλογο και την κατατοπιστική σύντομη και περι-
εκτική εισαγωγή του (σελ. 13-17), κατανέμει την ύλη στα παρακάτω κεφάλαια:

Η φυσιογνωμία της Ευρυτανίας (σελ.19-24)
Ιστορική επισκόπηση του νομού μας (σελ. 25-39)
Χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρυτανικής παραδοσιακής κοινωνίας (σελ. 41-45)
Η αρχιτεκτονική του τόπου μας (σελ. 47 - 419). Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και τον 

κύριο κορμό του έργου. Μετά τα γενικά στοιχεία ο σ. αναφέρεται εκτενώς στα κτίρια της 
Α΄ περιόδου και τις κατηγορίες τους (χαμηλά, πυργοειδή αρχοντικά, αμυντικά κτίρια), στην 
οικοδομική και τη λειτουργία τους και στη συνέχεια στα κτίρια της Β΄ περιόδου (τύποι κτι-
ρίων, οικοδομική – εξοπλισμός, λειτουργία, μορφή – καλλιτεχνικές επιδράσεις κ.ά.). Ακο-
λουθεί ο επίλογος (421-425), το παράρτημα (427-440) και μια πλούσια βιβλιογραφία 
(441-445). Ο τόμος, επιπλέον, περιλαμβάνει 384 ασπρόμαυρες φωτογραφίες και 179 
πίνακες, κάθε δε κεφάλαιο ακολουθείται από επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Η μελέτη αυτή του Γ. Γιαννίτσαρη, φυσικά, είναι καρπός πολύχρονων και πολύμο-
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χθων ερευνών και αναζητήσεών του σε ολόκληρο το χώρο της γεωγραφικής ενότητας της 
Ευρυτανίας. Και όπως δηλώνει ο ίδιος στην εισαγωγή του δεν είναι σημαντική μόνον «για 
όσους ασχολούνται αποκλειστικά με την αρχιτεκτονική, είναι επίσης πολύ σημαντική και για όσους 
ενδιαφέρονται γενικά με την ιστορία του κάθε τόπου, αφού στα υφιστάμενα κτίσματα και τον οι-
κιακό εξοπλισμό έχει αποτυπωθεί πιστά ο καθημερινός τρόπος ζωής, ο πολιτισμός, η οικονομία 
μιας κοινωνίας που σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι στα υπάρχοντα παραδοσιακά κτίρια της Ευρυτανίας 
διαγράφονται οι κοινωνικές σχέσεις της εποχής, όπως το καθεστώς της ένοπλης αυτοάμυνας, η 
εξέλιξη του τρόπου ζωής από την συνοίκηση με τα ζώα μέχρι την ύπαρξη διακεκριμένων χώρων 
υποδοχής, ύπνου και εστιάσεως στα περισσότερα από τα νεότερα κτίρια, το πολιτιστικό επίπεδο 
των κατοίκων, ακόμη και η πρόσφατη ιστορία του τόπου….». Δεν είναι, λοιπόν, μόνο ένα έργο 
καθαρό επιστημονικό, αλλά είναι και ιστορικό και λαογραφικό. Είναι ένα έργο μνήμης, νο-
σταλγίας και διδαχής. Είναι ένα έργο, που κλείνει μέσα του τη ζωή προηγούμενων γενεών 
και μεταγγίζει ζωή στις επόμενες γενεές. 

Ο συγγραφέας μας παραθέτει τα στοιχεία του με δωρική λιτότητα, με υπευθυνότητα, 
επιστημονική τεκμηρίωση και εγκυρότητα τέτοια που, σίγουρα, ο αδυσώπητος χρόνος, που 
ανοίγει ρωγμές στη μνήμη μας, δεν θα ασκήσει το διαβρωτικό του έργο. Αποτελεί ευτύχημα 
το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη – έστω και λιγοστοί – που επιμένουν στο δύσκολο αγώνα 
της διάσωσης όλων εκείνων των στοιχείων, που δείχνουν την πορεία μας μέσα στο χρόνο 
και στο χώρο και που, ευτυχώς, η προσπάθεια αυτή ενισχύεται από την ιδιωτική πρωτοβου-
λία. Γιατί εδώ αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι αποκλειστικός χορηγός της υπέροχης αυτής 
έκδοσης είναι ο έγκριτος Αγραφιώτης μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Στέφανος Γ. Κωστούλας, 
με χορηγίες του οποίου έχουν γίνει και άλλες μνημειώδεις, για τον τόπο μας, εκδόσεις. Τα 
μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης αισθάνονται ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί στην 
πλουσιότατη εκδοτική της δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται και το παρόν μνημειώδες 
έργο (Σύμβουλος έκδοσης: Πανευρυτανική Ένωση). 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έργο αυτό από τα βιβλι-
οπωλεία του Καρπενησίου, τα κεντρικά των Αθηνών και τον συγγραφέα (Τηλ. – Φαξ: 
2108647454). 

 Κ.Α.Π.

Μάρκου Α. Γκιόλια, Ιστορία της Αρχαίας Αιτωλικής Αγραίας, 
Αθήνα 2011, σελ. 272.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο πνευματικό πόνημα του πολυγραφότατου Ευρυτάνα 
μελετητή και ιστορικού Μάρκου Α. Γκιόλια. Σε 272 σελίδες διεξέρχεται την ιστορία της 
Αρχαίας Αιτωλικής Αγραίας. Σε παράρτημα αναφέρεται σε θέματα της πόλης του Αγρινίου 
στο τέλος του ιθ΄ αι., όταν η πόλη θεμελίωνε τη σύγχρονη παρουσία της στο σύγχρονο 
πολιτικό, πνευματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. 

Η ιστορία της Αρχαίας Αιτωλικής Αγραίας εκτείνεται σε επτά (7) κεφάλαια, όπου ο 
Μάρκος Γκιόλιας με την επιμέλεια και την επιστημονική εμβάθυνση που διαθέτει αναλύει 
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και παρουσιάζει από όλες τις πλευρές το θέμα του. Τα δύο 
(2) πρώτα κεφάλαια παρουσιάζουν, κυρίως τα γεωγραφικά 
δεδομένα της Αιτωλίας και της Αγραίας, που ήταν μέρος της 
ευρύτερης κοινότητας των Αιτωλών. Στη συνέχεια οι Αγραί-
οι τοποθετούνται, με βάση πηγές και λογικούς συσχετισμούς, 
στην Αιτωλική ομοεθνία. 

Ακολουθούν υα κεφάλαια με τους οικισμούς και τα κά-
στρα των Αγραίων, καθώς και το πολιτικό τους σύστημα. Το 
μέρος αυτό του βιβλίου του κλείνει με διερεύνηση των πολι-
τικών που ακολούθησε το Αγραϊκό Κράτος κατά τη διάρκεια 
των ιστορικών χρόνων και ιδίως στο τέλος της κλασσικής 
εποχής και μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου και τη 

Ρωμαϊκή κατάκτηση. 
Το παράρτημα, όπως το επιγράφει του βιβλίου του μελετά θέματα του νέου Αγρινίου 

– βασικά του τέλους του ιθ΄αι. – όπως «Ο δήμος Αγρινίου και η διαθήκη του Δημ. Στάικου», 
«Οι απαρχές της τυπογραφίας και δημοσιογραφίας στο Αγρίνιο» και «Το Νεοελληνικό θέατρο στο 
Αγρίνιο». 

Με το έργο του αυτό ο Μάρκος Γκιόλιας αποδίδει φόρο τιμής στην πόλη που τον 
φιλοξένησε στα μαθητικά και νεανικά χρόνια του και την οποία, απ’ ό, τι φαίνεται, αγαπά 
πολύ. Προσφέρει όμως και σε μας, αναγνώστες και μελετητές, πολύτιμη βοήθεια. Ο πλού-
τος των πηγών και η μέχρι υπερβολής επιστημονική τεκμηρίωση των γραφομένων του είναι 
παράδειγμα σοβαρού επιστήμονα – ερευνητή που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τους 
μελλοντικούς εραστές της ιστορίας του τόπου μας. Αυτό βέβαια το χαρακτηριστικό του δεν 
υπάρχει μόνο σε αυτό το πόνημά του. Υπάρχει σε όλο το επιστημονικό και συγγραφικό του 
έργο. Πολλοί γράφουν. Λίγοι όμως τεκμηριώνουν με τόση καθαρότητα και σαφήνεια τα 
γραφόμενά τους όπως ο Μάρκος Γκιόλιας. 

Έχοντας κατά νουν το πλουσιότατο τώρα πνευματικό του έργο – αψευδής μάρτυρας το 
βιβλίο «Πνευματικές προσεγγίσεις – Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια», που κυκλοφόρησε από 
την Πανευρυτανική Ένωση το 2009 και η Εργογραφία – Βιβλιογραφία Μάρκου Γκιόλια 
της Μεταξούλας Μανικάρου, που περιλαμβάνεται σε αυτό ευχόμαστε και ελπίζουμε και σε 
νέες πνευματικές προσφορές στον τόπο μας από τον Μάρκο Γκιόλια. 

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
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Κωνσταντίνου Δ. Τριανταφυλλοπούλου, ΑΠΑΝΤΑ, Επιμέλεια Παναγιώτου Κ. 
Τσούκα, Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Έκδοσις Ακαδημίας Αθη-
νών – Ιδρύματος Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου

Είναι παράτολμον ένας φιλόλογος, παλαίμαχος 
θεράπων της μαχομένης Εκπαιδεύσεως, να αναφερθή 
εκτενώς εις την προσωπικότητα και το πολύπτυχον και 
εις τους πολλούς κλάδους του Δικαίου εκτεινόμενον 
έργον του κρατίστου Νομοδιδασκάλου Κωνσταντίνου 
Τριανταφυλλοπούλου.

Εν έτει 1947 εγνώρισα τον Καθηγητήν Κωνσταντίνον 
Τριανταφυλλόπουλον, ότε με μικράν ομάδα Ευρυτάνων 
φοιτητών τον επεσκέφθημεν εις την οικίαν του. Μας 
εδέχθη φιλοφρόνως, κατά την συζήτησιν ανεκάλεσεν 
επιτερπείς αναμνήσεις του από την Ευρυτανίαν και 
εζήτησε λεπτομερείς πληροφορείς διά πρόσωπα και την 

επικρατούσαν μετακατοχικήν περίοδον. Εις την μνήμην μου παρέμεινεν έκτοτε εναργής 
η εικόνα του σοφού επιστήμονος, του προσηνούς ανθρώπου και του παραινούντος 
Διδασκάλου. Την εικόνα εκείνην ανακαλώ, οσάκις ατενίζω την παρά την πλατείαν της 
πόλεως Καρπενησίου ανιδρυθείσαν προτομήν του.

Επέπρωτο μετά παρέλευσιν εξηκονταετίας και πλέον να έλθω εις οικείωσιν με το 
έργον του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου. Αφετηρία οι εξακολουθητικώς 
εκδοθέντες ογκώδεις τόμοι τούτου με την εργώδη επιμέλειαν του παρέδρου του 
Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτου Κ. Τσούκα. Συγκυρία απλή ή …εύνοια 
της Θέμιδος είναι ένας νέος Ευρυτάν θεμιστοπόλος να επιχειρήση κυριολεκτικώς 
ένα άθλον, να συναγάγη δηλαδή επιμελώς, να ταξινομήση επιστημονικώς και να 
εποπτεύση την έκδοσιν των Απάντων του κατά κοινήν αποδοχήν κρατίστου Ευρυτάνος 
Νομοδιδασκάλου!

Ο Παναγιώτης Κ. Τσούκας απετόλμησε να πραγματώση παλαιόν αίτημα του 
νομικού κόσμου διά της συναγωγής του εγκατεσπαρμένου εις πάσης φύσεως νομικά 
περιοδικά, αυτοτελείς μελέτας, διατριβάς και μονογραφίας πολυσχιδούς έργου του 
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου. Ότε μετά πολλής σεμνότητος ανεκοινώθη εις 
εγκρίτους εκπροσώπους του νομικού κόσμου η πρόθεσίς του αυτή, προεκλήθη έκπληξις 
και ηγέρθησαν αμφιβολίαι διά την δυνατότητα πραγματοποιήσεώς της. Και τούτο, διότι 
διά το εγχείρημα αυτό απητείτο πρωτίστως εδραία επιστημονική συγκρότησις, ικανότης 
ερευνητική, αίσθησις δι’ επισήμανσιν και δυνατότης δι’ αξιολόγησιν των επί μέρους 
εργασιών του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου.

Τα προσόντα ταύτα διέθετεν ο Παναγιώτης Τσούκας. Ήδη από των χρόνων της 
φοιτήσεώς του εις το Πανεπιστήμιον έδωκε δείγματα ωρίμου σκέψεως, φιλοσοφικού 
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στοχασμού και εργατικότητος ακαμάτου. Με σεμνότητα επαινετήν ήγαγεν εις πέρας 
έργον κολοσσιαίον, εφυλκύσας δίκαιον έπαινον, εγκάρδια συγχαρητήρια και θερμάς 
ευχαριστίας του νομικού κόσμου διά την πολύτιμον προσφοράν του, καταξιωθείς από 
των πρώτων ετών της θητείας του εις τον νομικόν χώρον εις έγκριτος ιστορικός και 
μελετητής του Δικαίου.

Ήδη τα ΑΠΑΝΤΑ του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου, συγκεντρωμένα 
εις σειράν οκτώ ογκωδών και καλαισθήτων τόμων, είναι εις την διάθεσιν του  
νομικού κόσμου  και ευρύτερον προς μελέτην, γνώσιν και διδαχήν. Και ο αδαής 
της νομικής επιστήμης, διεξερχόμενος τους εκδοθέντας τόμους, αισθάνεται 
έκπληξιν διά την πολυμέρειαν της νομικής συγκροτήσεως του Νομοδιδασκάλου 
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου, αι πολυάριθμοι επιστημονικαί εργασίαι του 
οποίου αναφέρονται εις πολλούς κλάδους του Δικαίου, χαίρει διά την σαφήνειαν 
του κειμένου, την ακριβολογίαν και την ερειδομένην νομικώς και λογικώς αμάχητον 
επιχειρηματολογίαν του.

Δεν εκπλήσσεται όμως ολιγώτερον και διά το συντελεσθέν υπό του Παναγιώτου 
Τσούκα έργον συναγωγής, ταξινομήσεως, υπομνηματισμού και εκδόσεως των έργων 
του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου. Ο επιμελητής της εκδόσεως παρέδωκεν 
εις τον νομικόν κόσμον της Χώρας έργον πολυσήμαντον. Πέραν της κεφαλαιώδους 
σημασίας του διά την ιστορίαν του Δικαίου, συνιστά πηγήν γνώσεως, υπόδειγμα 
σκέψεως, μνημείον γλωσσικής διατυπώσεως, καταπίστευμα διά τους συγχρόνους και 
μεταγενέστερους θεράποντας του Δικαίου.

Και ενώ αυθορμήτως ανάγεται ευγνώμων αναφορά εις την σεπτήν μνήμην του 
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου και θαυμασμός διά το συγγραφικόν έργον 
του, παραλλήλως προς την πολυμερή δραστηριότητά του ως Ακαδημαϊκού Διδασκάλου 
και ανωτάτου κρατικού λειτουργού, αβιάστως απονέμεται δίκαιος έπαινος και εις τον 
επιμελητήν της εκδόσεως κ. Παναγιώτην Τσούκαν και ανομολογείται χάρις διά την 
προσφοράν του.

Ο γράφων ως Ευρυτάν αισθάνεται διττήν χαράν και εύλογον καύχησιν, χαίρει και 
καυχάται διά το έργον του συμπολίτου του αειμνήστου Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου 
Τριανταφυλλοπούλου, τον οποίον εν ζωή εγνώρισεν, αναλόγως όμως χαίρει και 
καυχάται και διά τον επιμελητήν της εκδόσεως τούτου φέρελπιν συμπολίτην, υιόν 
εκλεκτών φίλων του, νέον νομομαθή Παναγιώτην Κ. Τσούκαν. Προσβλέπων δε με 
χρηστάς προσδοκίας εις την και εις τα ύπατα αξιώματα της Δικαιοσύνης άνοδον τούτου 
εύχεται, συγχαίρει και επαινεί.

Παναγιώτης Κων. Βλάχος
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Άλλοτε και τώρα

 Πόσο αλλιώτικη η ζωή εκείνη κι ετούτη.
 Πώς ήταν μέσα στη φτώχεια της και πώς μέσα στα πλούτη.
 Πόσο στενά ήταν τότενες, πόσο πλατιά γενήκαν.
 Τι ξέγνοιστα που πέρναγαν οι άνθρωποι εκείνοι
 και πώς ζούμε τώρα εμεί9ς, με άγχος και οδύνη. 
 Όλοι εκεί στον τόπο τους γεννιόνταν και πεθαίναν,
 ζούσανε όλοι φτωχικά, στα ξένα δεν πηγαίναν.
 Εκεί στο χωραφάκι τους δουλεύαν το τσαπί τους
 και σαν γυρίζαν σπίτι τους καθόνταν στην αυλή τους.
 Και χαίρονταν τη μυρωδιά από τρο γιασεμί τους
 κι έπαιρναν αναπνοή , πούφθανε στην ψυχή τους. 
 Εκεί όλη η φαμελιά, οι συγγενείς κι η γειτονιά
 εκεί πίκρα δεν έφτανε, περίσσευε η χαρά. 
 Καμπάνα ακούγαν το πρωί να πάνε στο σχολειό τους
 καμπάνα και το δειλινό για τον εσπερινό τους.
 Καμπάνα και την Κυριακή να πάν στην εκκλησία,
 να πάρουν, όπως έλεγαν, τη θεία ευλογία.
 Καμπάνα όμως πένθιμα ακούγαν που χτυπούσε
 και τότε που ο καθένας τους στον Άδη αποδημούσε.
 Την καλημέρα λέγανε όλοι αγαπημένοι
 κι από την άσωτη ζωή ήτανε γλιτωμένοι.
 Ψωμάκι στο κρασάκι τους βουτούσαν οι καημένοι
 εδόξαζαν τον Κύριο, ήταν ευτυχισμένοι!

Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσάμη 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ

Στου Κερασόβου την Πέρα Βρύση  Πλέκουν στεφάνια μυρωμένα
γιορτάζεται η Πρωτομαγιά   να στεφανώσουνε τη γη
κι όλοι χαίρονται τη φύση   πολύ τόσες δίνει ομορφιές
κι ευχαριστούν την Παναγιά.   Και το νερό και την πηγή. 

Μέσα στης φύσης τη δροσιά   Στην Πέρα Βρύση του χωριού
νέοι και νέες, χωριανοί   όλοι γλεντούν και τραγουδούνε
ό,τι δυσάρεστο ξεχνούν   και νιώθουν όμορφα κι ωραία
κι όμορφη νιώθουν τη ζωή.    Σαν σ΄ ένα όνειρο που ζούνε. 

   Γύρω παντού φωτοπλημμύρα,
   είναι της φύσης η γιορτή,
   όλοι γλεντούν, όλοι χορεύουν
   κι έχουν ανάλαφρη ψυχή. 
 Άννα Ντάλλα, 1-5-2011
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ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΖΑΜΠΑΚΑ (1934-2007)

 Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρδιος» 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαΐου 
2011 στον χώρο εκδηλώσεων του «Έναστρον 
βιβλιοκαφέ», Σόλωνος 101 Αθήνα, εκδήλωση 
τιμής προς την μνήμη του εκ Μεγ. Βραγγιανών 
καταγόμενου, Καθηγητού Κλιματολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Ιωάννου Δημ. Ζαμπάκα. Η εκδήλω-
ση ξεκίνησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
κ. Κωνσταντίνο Σπ. Τσιώλη, ο οποίος, αφού 
καλωσόρισε τους παρευρεθέντες, τόνισε το 
οφειλόμενο χρέος τιμής στην μνήμη και το 
έργο του αειμνήστου Ι. Ζαμπάκα, εκ μέρους 
των συγχωριανών του και ιδιαιτέρως του 
Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος» του οποίου 
υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Στη συνέχεια, σύμφω-
να με το πρόγραμμα, απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Ακαδημαϊκός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και Πρόεδρος του Μαριολοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περι-
βάλλοντος κ. Χρήστος Ζερεφός. Στον χαιρετισμό του, ο οποίος μεταδόθηκε σε μαγνητο-
σκόπηση (video) λόγω έκτακτης απουσίας του στην αλλοδαπή για υπηρεσιακούς λόγους, 
μεταξύ άλλων τόνισε για τον αείμνηστο Ιωάννη Ζαμπάκα: «Είναι πράγματι συγκινητικό να τον 
τιμούν οι συμπατριώτες του γιατί η μνήμη λέγεται ότι είναι αιώνια, πρέπει όμως να μένει αιώνια σε 
ανθρώπους επιφανείς, ανθρώπους οι οποίοι ανιδιοτελώς εξελίχθηκαν με τον κόπο τους, έφτιαξαν 
άλλους ανθρώπους, έφτιαξαν παράδοση, συνέχισαν την παράδοση που έλαβαν από τους προκατό-
χους τους. Ο Γιάννης ήταν ένας από αυτούς τους καθηγητές που κληρονόμησε ένα πολύ σημαντικό 
εργαστήριο, το εργαστήριο της Κλιματολογίας από τον καθηγητή Λεωνίδα Καραπιπέρη ο οποίος 
με την σειρά του το είχε κληρονομήσει από τον καθηγητή Ηλία Μαριολόπουλο, ο οποίος με την 
σειρά του το είχε κληρονομήσει από τον καθηγητή Δημήτριο Αιγινήτη και συνέχισε ένα σπουδαίο 
έργο το οποίο το έφερε εις πέρας στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του…Πραγματικά την σημερινή 
εκδήλωση θα την σκέπτομαι και φαντάζομαι πως και ο Γιάννης μας βλέπει από μακριά, από εκεί 
που βρίσκεται, και θα χαίρεται με τόσους ανθρώπους που τον αγαπήσαμε και βρισκόμαστε εδώ, 
για να θυμηθούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, ευγενή, προσιτό και έναν πολύ καλό επιστήμονα και 
άνθρωπο». 

 Κατόπιν, τον λόγο έλαβε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τέως διευθυντής 
του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθη-
νών και Γραμματέας του Δ.Σ. του Μαριολοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών 

Ο αείμνηστος Ιωάννης Δ. Ζαμπάκας

Ο Ακαδημαϊκός, κ. Χρήστος Ζερεφός
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Περιβάλλοντος κ. Χρήστος Ρεπαπής, του 
οποίου η ομιλία είχε ως θέμα: «Βιογρα-
φικά στοιχεία και επιστημονικό έργο 
του αειμνήστου Ιωάννου Δ. Ζαμπάκα». 
Στην ομιλία του ο κ. Ρεπαπής ανέφερε στην 
αρχή λίγα βιογραφικά στοιχεία του αει-
μνήστου Ιωαν. Ζαμπάκα και στην συνέχεια 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις σπουδές και 
τους τίτλους σπουδών του, στην επιστη-
μονική του σταδιοδρομία, στην γενική επι-
στημονική του δράση και το κοινωνικό του 

έργο. Επίσης, στην ομιλία του, εκτενή αναφορά έκανε στο πλούσιο συγγραφικό του έργο. 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ρεπαπής είπε: 

«Την 10η Ιουλίου 2007 με βαθειά οδύνη πληροφορήθηκε ο ακαδημαϊκός κόσμος και οι φίλοι 
του, το θάνατο του καθηγητού Ιωάννη Ζαμπάκα. Η νεκρώσιμος ακολουθία του εψάλη στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Θεοδώρων την 11η Ιουλίου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών και παρέστησαν πλήθος κα-
θηγητές του Πανεπιστημίου φίλοι του εκλιπόντος αλλά και φοιτητές του. Την 11η Ιουλίου η Σύγκλη-
τος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επί κεφαλής τον Πρύτανη Χρήστος 
Κίττα, σε Έκτακτη Συνεδρία, εξέδωσε Ψήφισμα εκφράζοντας την βαθύτατη θλίψη και οδύνη της για 
την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα και εξαίρετου ανθρώπου και αποφάσισε:

Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του Πανεπιστημίου για τρεις ημέρες, 
Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του,
Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην οικογένειά του, και 
Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στο ημερήσιο τύπο (Καθημερινή, Έθνος και Αδέσμευτος 

Τύπος). 
(Οι επικήδειοι εκφωνήθηκαν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ακαδημαϊκό κ. 

Χρήστο Ζερεφό και τον εκπαιδευτικό κ. Νίκο Αλεξάκη (δι’ αντιπροσώπου).

Αιωνία σου η μνήμη αλησμόνητε δάσκαλε, συνάδελφε και φίλε». 

 Ακολούθως, εκ μέρους της Κοινότητας των Μεγ. Βραγγιανών, ο εκ Βραγγιανών επίσης 
καταγόμενος εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Γ. Αλεξάκης, ομίλησε κυρίως για τον άνθρωπο, 
συγχωριανό, φίλο του προσωπικό Γιάννη Ζαμπάκα και, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Αισθάνομαι 
βαθύτατα συγκινημένος, γιατί καλούμαι τιμητικά από τον πάντα άξιο, δραστήριο και πρωτοβουλι-
ακό πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρδιος», να σας αφηγηθώ 
όσο μπορώ καλύτερα, τα όσα γνωρίζω προσωπικά και από πληροφορίες άλλων για την ζωή και 
τον ενεργό βίο του αοίδιμου Μεγαλοβραγγιανίτη Πανεπιστημιακού Δασκάλου και αληθινού φίλου, 
συγχωριανού και πνευματικού συγγενή, ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΜΠΑΚΑ.

Επίσης νιώθω ανείπωτη χαρά, υπερηφάνεια και μια αίσθηση μεγάλης τιμής, γιατί οι απανταχού 
δημιουργικοί και προκομμένοι Μεγαλοβραγγιανίτες νοιάστηκαν και φρόντισαν να οργανώσουν τη 

Ο ομιλητής της εκδήλωσης καθηγητής  
του Παν. Ιωαννίνων κ. Χρήστος Ρεπαπής
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σημερινή αντάξια του ήθους και της σοφίας εκδήλωση μνήμης και απότισης φόρου τιμής στο Με-
γάλο Δάσκαλο της Αρετής και της Γνώσης, ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΜΠΑΚΑ…

…Γεννημένος ο Γιάννης Ζαμπάκας και μαθημένος στα ψηλά βουνά των δαντελωτών Αγράφων, 
ανέβηκε με δύναμη το βουνό της γνώσης, που λίγοι το κατακτούν κι έδωσε το φως της στους σπου-
δαστές του να ανάψουν τις δάδες τους και με την αρετή του έγινε ζωντανό παράδειγμα ενάρετης 
ζωής.

Υποκλίνομαι ευλαβικά στη μνήμη του ακέραιου φίλου, συγγενή, συγχωριανού και Μεγάλου Δα-
σκάλου της γνώσης και της αρετής Γιάννη Ζαμπάκα, που το έργο του ως επιστήμονα και ενάρετου 
ανθρώπου κοσμεί την επιστήμη και το χωριό μας, σαν άξιος απόγονος του Μεγάλου Δασκάλου του 
Γένους, Βραγγιανίτη, Αναστασίου Γορδίου.

Γνωρίζουμε πώς όλες οι ψυχές είναι αθάνατες. Του Γιάννη όμως η ψυχή, θέλω να πιστεύω, πως 
είναι και αθάνατη και θεία.

«Αρετή, κ’αν θάνη τις, ούκ απόλλυται...»  Ευριπίδης
Αιωνία η μνήμη του αγαπητού μας Γιάννη!». 

Ακολούθως, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κων. Σπ. Τσιώλη αναγνώστηκε ο χαι-
ρετισμός που απέστειλε, λόγω αδυναμίας του να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ο ομότιμος 
Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κλεομένης Κουτσούκης, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων τόνισε:

 «…Με την παρούσα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να αφιερώσετε αυτή 
την ημέρα στη μνήμη του πολυαγαπημένου πανεπιστημιακού συναδέλφου Γιάννη Ζαμπάκα. Με τον 
αείμνηστο Γιάννη γνωριστήκαμε στον Σύλλογο των Ευρυτάνων Σπουδαστών στα τέλη της 10ετίας 
του ΄50. Τον θυμούμαι σοβαρό, με θετική σκέψη και πειστικότητα στις εκφράσεις του, που τις 
διάνθιζε με ένα ευγενικό χαμόγελο. Με εντυπωσίαζε πάντοτε η τετράγωνη λογική του, απόρροια, 
ίσως, του πνεύματος της επιστήμης του, στην οποία αργότερα διέπρεψε…». 

Στην συνέχεια της εκδήλωσης τον λόγο έλαβαν και μίλησαν, με σύντομο λόγο, για τον 
Ιωάννη Ζαμπάκα: ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Στερεάς Ελλάδας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο Πρόεδρος του νέου- Καλλικρατικού 
πλέον- Δήμου Αγράφων κ. Δημήτριος Ηλ. Τσιώλης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτά-
νων Επιστημόνων κ. Ιωάννης Ζούμπος καθώς και Δρ. ιστορικός, ερευνητής του Ευρυτα-
νικού χώρου κ. Μάρκος Γκιόλιας.

 Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προβολή και σχολιασμό, από τον πρόεδρο του Συλ. 
Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρδιος» κ. Κων. Τσιώλη, εικόνων από τη ζωή και τις επιστη-
μονικές δραστηριότητες του Ιωάννη Ζαμπάκα. Παρούσα στην εκδήλωση και η σύζυγος 
του Δρ. Βίλλυ Κοτίνη-Ζαμπάκα στην οποία εκ μέρους του Συλλόγου επιδόθηκε τιμητική, 
αναμνηστική της ημέρας της εκδήλωσης, πλακέτα. Την Πανευρυτανική Ένωση στην εκδήλω-
ση εκπροσώπησε ο ταμίας της κ. Βασίλης Σιορόκος.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ κ. ΚΕΛΛΥ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Η κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ένωσής μας, τιμήθηκε πρόσφατα από τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄ ως «Αρχόντισσα Δικαιοφύλαξ». Η 
απονομή της μεγάλης αυτής τιμητικής διάκρισης έγινε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, 
την Κυριακή των Μυροφόρων, 8 Μαΐου 2011, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια. Σημειώνεται ότι η παραπάνω τιμητική διάκριση είναι μία 
από τις πλέον σημαντικές, και απονέμεται σε διακεκριμένες προσωπικότητες κατά την 
Κυριακή των Μυροφόρων, οπότε είναι και η «θρονική εορτή» του ιστορικού Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, 2ου «τη τάξει» Πατριαρχείου. 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

«Όνειρο, Μύθος και Παράδοση» ήταν ο τίτλος της έκθεσης  του πατριώτη μας ζωγράφου 
Θανάση Μπακογιώργου, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, από 25 Απριλίου 
μέχρι 15 Μαΐου 2011, στο Σισμανόγλειο  Μέγαρο, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας μας στην 
Κωνσταντινούπολη και του Πατριαρχείου μας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»
Η καθιερωμένη εκδήλωση απονομής υποτροφιών και βραβείων σε Ευρυτάνες πτυχιού-

χους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., φοιτητές και μαθητές από το «Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπού-
λου» εφέτος πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. 
Η τελετή ήταν λαμπρή, ήταν δε παρόντες γονείς, φίλοι των βραβευθέντων, ο μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, ο βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Βασίλης Καραμπάς και πολλοί άλλοι αυτοδιοικητικοί της περιοχής. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου στις 6 Απριλίου 

2011 Σεμινάριο σχετικό με την «Αντισεισμική Άμυνα Σχολικών Μονάδων». Το Σεμινάριο 
διοργανώθηκε από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτα-
νίας συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) 
και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου. Την επόμενη ημέρα (7-4-2011) πραγματοποιήθη-
καν στα Δημοτικά Σχολεία του Καρπενησίου ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΕΛΗ
Ο Δήμος Αγράφων τίμησε δεόντως την 190η επέτειο από την κήρυξη της Επανάστασης 

του 1821, που έγινε από τον ήρωα Κώστα Βελή στις 10 Μαϊου 1821 στο Κεράσοβο 
(Κερασοχώρι). Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία του Κερα-
σόβου, όπου βρίσκεται και o ανδριάντας του Κώστα Βελή, κατάθεση στεφάνων, χαιρετι-
σμούς, πανηγυρικό της ημέρας και έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο. 
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου έγιναν στις 10 Μαϊου 

2011. Πρόκειται για μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, μία από τις 100, πανελλαδικά, που ιδρύ-
θηκαν από το Υπουργείο Παιδείας προ διετίας, περίπου, και που τα βιβλία και ο εξοπλι-
σμός βρίσκονταν σε αίθουσα του παραπάνω Γυμνασίου. Η πρωτοβουλία της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της οφείλεται στις προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του Σχολείου (Πρόεδρος η κ. Ελένη Μπακογιάννη) και της Διεύθυνσης του Γυμνασίου, 
ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιβλιοθηκαρίου κ. Δήμητρας Καλύβα. Η Πανευρυ-
τανική Ένωση σίγουρα θα προσφέρει αρκετά βιβλία ευρυτανικού ενδιαφέροντος, τα οποία 
εκδόθηκαν από την ίδια ή από άλλους συμπατριώτες μας. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
Μία «Γέφυρα Αγάπης» προς τα παιδιά του κόσμου χτίζεται εδώ και δυο χρόνια στο 

Καρπενήσι από τους μαθητές των Γυμνασίων και του Λυκείου της πόλης. Πρόκειται για 
τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με φιλανθρωπικό σκοπό, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 7-5-2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. Από τα έσοδα της εκδήλωσης ένα 
ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου» και το υπόλοιπο 
διατέθηκε για την υιοθέτηση ενός μικρού μαθητή της φυλής Kalasha.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 5-5-

2011 ημερίδα με θέμα «Εθισμός στο Διαδίκτυο» με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης 
Νομού Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ». Βασικός ομιλητής της ημερίδας αυτής ήταν ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο κ. Κωνσταντίνος 
Σιώμος - Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων. Αξίζουν συγχαρητήρια στα μέλη της ΑΛΚΥΟ-
ΝΗΣ και ιδιαίτερα στον πρόεδρό της Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογιώργο. 

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ
Νέα άτομα ηλικίας 27-31 ετών απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Αγραφιωτών 

«Τ’ Άγραφα», ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Απριλίου 2011. 
Το πείραμα ξεκίνησε με επιτυχία από την περασμένη διετία με αποτελέσματα θετικότατα. 
Έτσι το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Έλλη Γατή, Αντιπρόεδρος: 
Γεώργιος Ανδρώνης, Γραμματέας: Πέτρος Μπαμπαλής, Ταμίας: Κωνσταντίνος Κω-
στούλας, Έφορος: Τριαντάφυλλος Ανδρώνης. 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου και ύστερα από πρόταση 

του Ευρυτάνα Δημάρχου κ. Γιώργου Ντασιώτη ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄ ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης σε συνεδρίαση της 
30-4-2011. Ο κ. Γ. Ντασιώτης επέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης στον Μακαριότατο., ο 
οποίος στη συνέχεια εγκαινίασε το μοναδικό στη Χώρα μας Ψηφιακό Διαδραστικό Εκθεσι-
ακό Χώρο της Χριστιανικής Βοιωτίας. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 5-5-2011 

Ημερίδα με θέμα «Εθισμός στο Διαδίκτυο» με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης «Αλ-
κυόνη». Κύριος εισηγητής ήταν ο κ. Κων/νος Σιώμος, MD, PhD, Ψυχίατρος Παιδιών και 
Εφήβων, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδί-
κτυο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί κ.ά. 

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου ολοκλήρωσε με επιτυχία την αντικαπνιστική εκ-

στρατεία του σε σχολεία του νομού μας στα πλαίσια των σχετικών προγραμμάτων Αγωγής 
Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, στις 31 Μαϊου 2011, ημέρα της «παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του καπνίσματος». Το πρόγραμμα περιλάμβανε κυρίως ομιλίες, προβολές και συζη-
τήσεις με θεματικές ενότητες για τις διαστάσεις του προβλήματος σε τοπικό και παγκόσμιο 
επίπεδο, τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τους τρό-
πους αποφυγής του κ.λπ. 

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ Τά-

ξης του Γενικού Λυκείου στο νομό μας στις 25-5-2011. Συνολικά εφέτος συμμετείχαν 96 
μαθητές των Λυκείων Καρπενησίου (62), Κερασοχωρίου (12), Φουρνά (3), Γρανίτσας (7) 
και Ραπτοπούλου (11). Ευχές για επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. 

«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2011»
Στον Μάραθο των Αγράφων πραγματοποιήθηκαν και πάλι εφέτος οι καθιερωμένες ετή-

σιες εκδηλώσεις προς τιμήν του Κατσαντώνη. Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία 
στον ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, 
χαιρετισμό από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Δημήτρη Τάτση, πανηγυρικό της ημέρας, χαιρε-
τισμούς εκπροσώπων διαφόρων φορέων, παραδοσιακούς χορούς κ.ά. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συνεχίζοντας την πλούσια θεατρική παρουσία του στο Καρπενήσι ο δραστήριος τοπι-

κός Πολιτιστικός Σύλλογος προετοίμασε για τον Ιούνιο του 2011 δύο (2) θεατρικά έργα, 
ήτοι: «ΠΟΠΟΛΑΡΟΣ» του Γρηγορίου Ξενόπουλου (10 και 11 Ιουνίου 2011) και «Η 
μικρούλα η φελάχα ή Γιουλαλάμ» του Νίκου Περέλη (17 και 18 Ιουνίου 2011). Η 
σκηνοθεσία και πάλι ανήκει στην κ. Βασιλική Σταμάτη, Φιλόλογο, η οποία με τους ερασι-
τέχνες ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παραπάνω θεατρική ομάδα εδώ και πολλά χρόνια 
εργάζονται άοκνα και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στον τόπο μας. Συνδιορ-
γανωτής και αρωγός στις προσπάθειες αυτές είναι ο Δήμος Καρπενησίου, ενώ χορηγός 
επικοινωνίας των παραστάσεων είναι και πάλι τα «Ευρυτανικά Νέα». 

«ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»
Στις 24 Μαϊου 2011 εγκαινιάστηκε η «Γραμμή του Δημότη». Πρόκειται για την τηλε-

φωνική γραμμή 15455 του Δήμου Καρπενησίου στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι 
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Δημότες του Δήμου Καρπενησίου, αλλά και οι επισκέπτες του για διάφορα αιτήματα, παρά-
πονα, ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή, διευκρινήσεις και για κάθε πληροφορία σχετική 
με το Δήμο. «Το 15455», σύμφωνα με σχετική δήλωση του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακο-
γιάννη, «αποτελεί για την Δημοτική Αρχή έναν δίαυλο επικοινωνίας μέσω του οποίου μας δίνεται 
η ευκαιρία να εξυπηρετούμε πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες». 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Τιμήθηκε δεόντως κι εφέτος, στις 22-5-2011, η 67η επέτειος της σύγκλησης του Εθνι-

κού Συμβουλίου της ΠΕΕΑ, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους Κορυσχάδες κατά 
το χρονικό διάστημα από 14-5-1944 έως και 27-5-1944. Τη διοργάνωση εφέτος ανέλαβε 
η ΚΕΠΠΑΔΗΚ και ο Δήμος Καρπενησίου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής κ. Κλε-
ομένης Κουτσούκης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη επιμνημόσυνη δέηση, κατάθε-
ση στεφανιών, χαιρετισμούς κ.λπ. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο 
Χαράλαμπο Μαυρίκα, ο οποίος ως πρόεδρος της Κοινότητας Κορυσχάδων πέτυχε την 
αναπαλαίωση των τοιχογραφιών του εκεί Δημοτικού Σχολείου, όπου πραγματοποιήθηκαν 
και οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, και οι οποίες καλύφθηκαν μετά τη λήξη του 
πολέμου, ίδρυσε το Μουσείο των Κορυσχάδων και με ενέργειές του καθιέρωσε και επίση-
μα τις εκδηλώσεις αυτές. 

«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του και προκειμένου να βοηθη-

θούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έθεσε από τον Ιούνιο μήνα σε εφαρμογή τα «γεύματα Αγά-
πης». Πρόκειται για καθημερινή διανομή φαγητού σε δημότες που έχουν ανάγκη. Η στέγαση θα 
είναι σε αίθουσα του παλαιού νηπιαγωγείου, πάνω από το Συνεδριακό Κέντρο, και η διανομή 
του φαγητού θα πραγματοποιείται αρχικά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και κατά τις ώρες 
12.00΄- 14.00΄και αργότερα ίσως να παρέχονται γεύματα και κατά το Σαββατοκύριακο. 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Με την ευκαιρία την 69η Επέτειο από την κήρυξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα 

στη Δομνίστα ο Δήμος Καρπενησίου, το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας και ο τοπικός Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία ένα πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων. 
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4-6-2011 στο Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με θέμα: «Εθνική Αντίσταση και Αυτοκυβέρνηση: Η Λαϊκή Πολιτεία της Ελεύθερης 
Ελλάδας (1941-1944)». Προ της ημερίδας έγιναν τα εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας, που 
είχε ως θέμα της: «Η Εθνική Αντίσταση με το Φακό του Κώστα Μπαλάφα». Οι φωτογραφίες 
αυτές φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη και μεταφέρθηκαν στη Δομνίστα από τον Φιλο-
πρόοδο Σύλλογο Δομνίστας και με τη μεσολάβηση και την ευθύνη του Κώστα Μπουμπουρή, 
βιογράφου του Κώστα Μπαλάφα. Ο κ. Κ. Μπουμπουρής εντυπωσίασε με την ολιγόλεπτη 
εισήγησή του για τον μεγάλο Φωτογράφο της Αντίστασης, ενώ ο Δήμαρχος Καρπενησίου 
κ. Κ. Μπακογιάννης απένειμε τιμητική πλακέτα, την οποία παρέλαβε ο υιός Μπαλάφα κ. Γ. 
Μπαλάφας. Εισηγητές της Ημερίδας ήταν οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ.κ. Προκόπης 
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Παπαστράτης και Ηλίας Νικολακόπουλος και ο Δρ. Ιστορικός κ. Μιχάλης Λιμπεράτος, 
ενώ κατέθεσαν τις σημαντικές μαρτυρίες τους οι αντιστασιακοί κ.κ. Θ. Καλλίνος (Αμάρ-
μπεης), Βαρδής Βαρδινογιάννης και Β. Πριόβολος (Ερμής). Την ημερίδα «έκλεισε» με 
εμπνευσμένα λόγια του ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος. 

Την Κυριακή, 5-6-2011, πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση στο χώρο του Μνη-
μείου Εθνικής Αντίστασης η οποία περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, 
χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη, ομιλία από την κ. Λάζου, μηνύματα 
εκπροσώπων φορέων και αντιστασιακών οργανώσεων, αντιστασιακά τραγούδια από τον 
κ. Φώτη Βονόρτα, 1΄σιγή και έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Euromontana 
O Δήμος Καρπενησίου είναι ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας που εντάχθηκε στο πολυσυλ-

λεκτικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euromontana, στόχος του οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
βελτίωση ποιότητας ζωής στις ορεινές περιοχές και γενικά η προώθηση της ζωής στο βουνό. 
Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν ήδη 72 μέλη από 18 χώρες, τα οποία συμμετέχουν σε μελέτες 
και ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της αγροτικής οικο-
νομίας, την τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΛΚΥΟΝΗ» πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 26-6-2011 

στο αμφιθέατρο της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου μουσική παράσταση με την ευκαι-
ρία τον παγκόσμιο εορτασμό κατά των ναρκωτικών. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μαθητές οι 
οποίοι ταξίδεψαν τους θεατές με την μουσική τους και τους διασκέδασαν με το μοναδικό τα-
περαμέντο τους. Η ομάδα εργασίας του Κέντρου, με σχετικό δελτίο τύπου, ευχαριστεί θερμά 
όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της μουσικής αυτής βραδιάς, τους θεατές και, κυρίως, 
τους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, τα ίδια τα παιδιά. Στο συγκρότημα συμμετείχαν οι: 
Χρυσάνθη Ζαλοκώστα (πιάνο), Μάριος Γρυπάρης (ακουστική κιθάρα), Θαν. Σουλιώ-
της (μπάσο), Μ. Κατή (τραγούδι), Λουκάς Τσουροπλής (ηλεκτρική κιθάρα), Παντελής 
Τάκης (κρουστά), Φ. Σουλιώτης (πιάνο – τραγούδι), Κ. Σαπούνης (τρομπέτα – κιθάρα), 
Χαρ. Σταμάτης (ακορντεόν), Δημ. Σταμάτης (λαούτο), Αλέξ. Νταής (ηλεκτρική κιθάρα).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΤΙΑ (ΒΛΟΧΟ) 
Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων οργανώνει Διεθνές Επι-

στημονικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας, το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Ακρόπολη της Αρχαίας Θεστίας Αιτωλίας και συγκεκριμένα στον Βλοχό 
Καινουργίου (Δήμος Αγρινίου), στις 8, 9 και 10 Ιουνίου 2012. Τα θέματα του Συνεδρίου 
αναφέρονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας διαχρονικά. Θεματικές ενότητες: 
1) Ιστορία (Αρχαιότητα, Βυζαντινή περίοδος, Τουρκοκρατία, Μεσαιωνικοί Χρόνοι, Νεώ-
τεροι Χρόνοι, 2) Αρχαιολογία, 3) Ιστορική Γεωγραφία και Λαογραφία, 4)Γραμματεία, 5) 
Εκκλησιαστικά Αρχεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουn με την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: nerantzis@sch. gr
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

– κ. Μανώλη Στεργιούλη: λάβαμε το άρθρο σας «Τα Άγραφα κατά την Τουρκοκρατία», 
το οποίο θα δημοσιευθεί σε επόμενο τεύχος. Σας ευχαριστούμε.
– κ. Ιωάννην Πεσλήν, Πρόεδρο Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», 

Η.Π.Α.: Λάβαμε την επιταγή σας (100 δολλάρια) για τα αποσταλέντα βιβλία μας και σας 
ευχαριστούμε.
– κ. Βασιλικήν Σκόνδρα, Αγρίνιο: Ευχαριστούμε για την κατάθεση του ποσού των 

150,00 ευρώ για τη συνδρομή σας και τα βιβλία που σας αποστείλαμε.
– Δημοσιεύουμε παρακάτω αυτούσιες επιστολές του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 

Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννη και 
των υπευθύνων της Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου (Παπαχαραλάμπειος) και Δημόσιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης Ζαγοράς Μαγνησίας, τους οποίους ευχαριστούμε για τα θερμά τους λόγια.
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Πρασάς Κώστας € 20
Παλιεράκης Απόστολος € 20
Κοσμάς Κώστας € 45
Κοροβέση Ιωάννα € 30
Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος € 15
Κοκοτίνης Σεραφείμ € 30
Αλαμπασίνη Κατερίνα € 20
Πάζιος Γιάννης € 50
Φαλλής Δημήτριος € 20
Παπατζίμας Στέφανος € 20
Μπαμπαλής Θεόδωρος € 20
Παπαδόπουλος Σπύρος € 20
Σύρρος Αθανάσιος € 10
Σώκου Μαρία € 10
Παπαδοπούλου Ευαγγελία € 10
Σιορόκου Στέλλα  € 10
Παπαδοπούλου Λευκοθέα € 10
Σταφυλάς Μιχάλης € 10
Σταφυλά Θέμις  € 10
Ασημάκη Βάνα € 10
Σκόνδρας Νίκος € 20
Ντουντούμης Κωνσταντίνος € 120
Λινάρδος Ερμόλαος  € 20
Τσιτσάνης Λάμπρος € 20
Μήτσιος Κώστας € 20
Βασιλόπουλος Στέφανος € 20
Μπίκας Κώστας € 20
Κουτρής Στέλιος € 20
Μπουμπουρής Κώστας € 20
Τσιουγκρή Ιωάννα € 20
Τσιουγκρή Δήμητρα € 20
Καρανίκας Ηλίας € 20
Χύτης Ανδρέας € 20
Ζούκας Δημήτριος € 20
Γιαννακόπουλος Χρήστος € 20
Γεωργαλής Νάσος € 40
Οικονόμου Γ. € 20

Τσίγκας Δημήτριος € 50
Γρίβας Γεώργιος € 20
Σταυράκης Γεώργιος € 20
Κάππας Παναγιώτης € 20
Τσιαμάκης Βασίλης € 20
Κορέτζελος Δημήτριος € 20
Τσέλιος Πέτρος  € 20
Πολύζος Δημήτριος € 20
Πολύζου Αικατερίνη € 20
Μάκκας Ιωάννης € 20
Νικολακόπουλος Γεώργιος € 20
Παπαδοπούλου Παναγιώτα € 20
Ζούμπος Ιωάννης € 20
Λιάσκος Ηλίας € 20
φούκας Κώστας  € 20
Βασιλείου Κώστας € 20
Κουρκουβής Χ. € 20
Βούρτσας Απόστολος € 20
Χρυσαφογιώργος Λ. € 20
Τσατσούλης Νίκος  € 20
Λάγαρης Γιώργος € 20
Κουτσοκώστας Β. € 20
Σκάνδαλος Σωτήριος € 20
Κωστούλας Κωνσταντίνος € 20
Γατή Έλλη € 20
Ανδρώνης Τριαντάφυλλος € 20
Μπουμπουρής Ηλίας € 20
Τσιγαρίδα Αργυρούλα € 20
Τσιαμπόκαλος Επαμεινώντας € 20
Ρεσίτης Φάνης  € 20
Φλώρος Γεώργιος € 20
Νταλής Παύλος € 20
Ζούκας Ανδρέας € 20
Κοντός Δημήτριος € 20
Χαρμαντζής Παύλος € 20
Χαρμαντζή Αντωνία € 10
Τσίγκας  Παναγιώτης € 20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενo τεύχος)
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Σκοτίδας Α. € 20
Τσάμης Θεόδωρος € 20
Γερονίκος Α. € 20
Μάκκας Βασίλειος € 20
Μπομποτσιάρη  Σταθοπούλα € 20
Καλλιάνη Μαίρη € 20
Καίσαρη Σταυρούλα € 10
Μουρτζίδης Κρίτων € 10
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας € 20
Ζωρογιαννίδης Νίκος € 20
Πουρνάρας Νίκος € 20
Τριαντογιάννης Γεώργιος € 20
Τριαντογιάννη Παρασκευή € 20
Ντασιώτης Φώτης € 20
Κολόκας Χρήστος € 20
Χαλαστάνη Ελένη € 20
Ντζιώρας Ηλίας € 20

Θειακού Φωτεινή € 20
Κίτσιος Χρήστος € 20
Τσιαμάκης Φώτης € 10
Ξανάλατου Σωτηρία € 10
Οικονόμου Φ. € 10
Καρλιάμπας Νικόλαος € 20
Δέπος Δημήτριος € 20
Διαμαντής Στέλιος € 40
Ράμμος Δημήτριος € 20
Σταμούλης Θ. € 20
Πεσλής Ιωάννης USD 100
Κωστούλας Στέφανος  € 3.000
Σκόνδρα Βασιλική € 150
Κουμπαράκης   Γεώργιος € 30
Ντάλλα Άννα € 30 
Καντάς Κώστας € 45



ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
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