
ÊëåéóèÝíïõò 17 - 105 52 ÁèÞíá

ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÂÏËÇ ÔÇÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

 ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ
    ×ÑÏÍÉÊÁ

39
Ðåñßïäïò E´ • ×ñüíïò 10ïò • IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Περασμένες εποχές. Το «Καρέλλι», η αερογέφυρα του Αγραφιώτη 
(Φωτ. Δημ. Λουκόπουλου)



2

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Η διακίνηση  του περιοδικού μας και των άλλων εντύπων ....................3-4

ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ, Ένα ανέκδοτο γράμμα του Στέφανου Γρανίτσα 

στον Καλλιθεάτη ποιητή  Σωτήρη Σκίπη ...............................................................5-6

+ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΑΤΟΥ, Η Ευρυτανία και οι Ευρυτάνες ...............................................7-9

Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Το ενδιαφέρον των ομογενών μας για τη γενέθλια 

γη πριν από ενενήντα (90) χρόνια! .................................................................10-12

+ΖΑΧΟΥ ΞΗΡΟΤΥΡΗ, Αθάνατο νερό κι αθάνατο βοτάνι. Ο πόθος της αθανασίας ......13-15

+ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΥΡΛΑ, Λαϊκοί μύθοι ......................................................................... 16

ΠΑΝ. Κ. ΒΛΑΧΟΥ, Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου ........................................................17-18

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ, Ο Γ. Μπουρδάρας και η σταθερή ιδεολογία του ....................... 19

ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Παράκληση στην Παναγία του 

Προυσού (ποίημα) ............................................................................................. 20 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΚΑ, Ξεφυλλίζοντας στη Βιβλιοθήκη μου ......................................21-24

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Από τις ενέργειες της Πανευρυτανικής Ένωσης πριν από 

μισόν αιώνα ...................................................................................................... 25

+ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ο Ξενιτεμένος (ποίημα) ................................................... 26

+ΔΩΡΗ ΑΝΘΗ (Νίκου Ζωγραφόπουλου), Η χωριάτισσα (ποίημα) .................................. 26

ΑΝΝΑΣ ΝΤΑΛΛΑ, Τα νιάτα δεν ξεχνιούνται (ποίημα) ..................................................... 26

+ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ, Το όρνιο .........................................................................27-28

ΚΩΣΤΑ  ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ανδρέας Καμπιζιώνης, ένας «άμισθος 

και αδιόριστος Πρεσβευτής» μας στις Η.Π.Α ........................................................ 29

ΓΙΑΝΝΗ Α. ΣΑΝΤΑΡΜΗ, Θανάσης Κυριαζής (ποίημα) .................................................... 30

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ..........................................................................................31-39

ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΡΟΚΟΥ, Ζαλίγκα … στο χρόνο!! (ποίημα) .................................................. 40

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ιωάννης Σπ. Πριόβολος (νεκρολογία) ............................................41-42

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ευρυτανικές και άλλες ειδήσεις ......................................................43-48

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Η αλληλογραφία μας .......................................................................... 49

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ....................................................................................... 49

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Εορτασμός Ευρυτάνων Αγίων) ........................................................... 50

 

 Εικόνα εξωφύλλου: Το «Καρέλλι» στον Αγραφιώτη. 
Εναέριο πέρασμα απ’ το Κεράσοβο στο Παλαιοκάτουνο.

 Φωτ. του λαογράφου Δημ. Λουκόπουλου από το βιβλίο του «Στ’ Άγραφα» 1930. (Αρχ. Γιάννη Π. Μάκκα).



3

H ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Όπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ψηφίστηκε ο Ν. 3986/2011, 
σύμφωνα με τον οποίο αυξάνονται υπερβολικά τα τέλη αποστολής με τα ΕΛ.ΤΑ., σε σημείο 
μάλιστα που καθιστά σχεδόν απαγορευτική τη διακίνηση για όλες τις περιοδικές εκδόσεις 
αλλά και όλες τις εφημεριδούλες που εκδίδονται από διάφορους πολιστικούς φορείς και 
συλλόγους. Πολλά έντυπα, δυστυχώς, σταμάτησαν να κυκλοφορούν. Τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ», τα οποία εκδίδονται στηριζόμενα αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών της 
Ένωσής μας, κινδυνεύουν να συρρικνωθούν και να στέλνονται μόνον στα ενεργά μέλη. 

Οι αντιδράσεις πολλές και ποικίλες. Ενδεικτική αλλά η πλέον αντιπροσωπευτική είναι 
αυτή του Δ/ντή του περιοδικού μας και Εκδότη – Διευθυντή του περιοδικού «Πνευματική Ζωή» 
Μιχάλη Σταφυλά , το οποίο κινδυνεύει να κλείσει, εβδομήντα πέντε (75) χρόνια μετά την 
έκδοσή του! Ο Μιχάλης Σταφυλάς, λοιπόν, γράφει σε επιστολή του, που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (στήλη του Λευτέρη Παπαδόπουλου), μεταξύ 
άλλων: «… Σκέπτομαι πως αντί να δώσω τα ορφανεμένα τεύχη για πολτοποίηση να τα πάω στο 
Σύνταγμα και να τα κάψω μήπως φωτίσουν κάποια σκοτάδια. Και βέβαια δεν θα πρωτοτυπήσω. 
Παλιότερα στο Σύνταγμα, μια συντηρητική κυβέρνηση έκαψε και τα «Ψηλά Βουνά» του χωριανού 
μου Ζαχαρία Παπαντωνίου». 

Χαρακτηριστικός, επίσης, είναι ο τίτλος του άρθρου του : «Αχ! Κύριε Ηλία Μόσιαλε, 
γιατί;», που δημοσιεύθηκε σε εβδομαδιαία εφημερίδα. Το αναδημοσιεύουμε αυτούσιο, 
γιατί πιστεύουμε ότι απηχεί εκατοντάδες έντυπα και περιοδικά που κυκλοφορούν από τους 
τοπικούς συλλόγους μας.

«Ήθελα να ρωτήσω κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο, τον Εξοχώτατο κ. Μόσιαλο για 
παράδειγμα: Τι είναι εκείνο που σας κάνει να εφευρίσκετε κάθε τόσο τρόπους εξοργιστικούς για μια 
μερίδα λαού, χωρίς να υπάρχει στα φανερά τουλάχιστον, κάποια αιτία. Ποιος νοσηρός εγκέφαλος 
εμπνεύστηκε το Ν.3986/2011 σύμφωνα με τον οποίο ο εκδότης (ας πούμε μια περίπτωση) της 
τριμηνιαίας εφημεριδούλας «Η Φωνή του κτηνοτρόφου» πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα εκδότης 
και να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα; Χρειαζόταν πολύ μυαλό για να καταλάβουν ότι αυτός ο 
νόμος θα οδηγούσε στη γελοιοποίηση της Κρατικής Μηχανής και πιο πολύ της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, που ανέλαβε την ευθύνη της ενεργοποίησής του, διαψεύδοντας 
τον τίτλο του, γιατί αυτός ο νόμος χαντακώνει και την Επικοινωνία και την Ενημέρωση; Βγαίνουν 
εκατοντάδες εφημεριδούλες χωριών με αντικείμενο τις πληροφορίες και τα ενδιαφέροντα νέα για 
τις μικρές αυτές κοινωνίες. Τι δουλειά μπορεί να προσφέρει ο δημοσιογράφος στην εφημεριδούλα, 
στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και στα προβληματάκια του; Και γιατί νάναι ο εκδότης της 
«Φωνής του κτηνοτρόφου» επαγγελματίας, αφού μόνο με την εφημεριδούλα του ασχολείται κάθε 
δίμηνο ή τρίμηνο; Φυσικά και θα κλείσουν όλα αυτά τα έντυπα επικοινωνίας των χωρικών με τους 
ξενιτεμένους τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που είναι χρόνια ξεχασμένοι από όλες τις έως τώρα 
Δανειακές Κυβερνήσεις, τώρα χάνουν κι αυτή τη μικρή χαρά της έντυπης επικοινωνίας με τις ρίζες 
τους. Γιατί; Πού αποβλέπετε; Ούτε η χούντα δεν σκέφτηκε τέτοια… παράμετρη απαγόρευση και το 
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σκέφτηκαν κάποιοι, υποτίθεται δημοκρατικοί αρμόδιοι, που αν δεν υπάρχει κάτι κρυφό πίσω από 
αυτόν τον νόμο, φαίνεται πως δεν έχουν σώας τας φρένας – αν κρίνουμε από αυτήν την ακατανόητη 
ενέργειά τους. 

Και τώρα ερχόμαστε στα λογοτεχνικά περιοδικά που βγαίνουν κάθε δίμηνο ή τρίμηνο. Μπορεί 
νάναι κατ’ επάγγελμα εκδότης ο εκδότης τους; Και τι να κάνει ο δημοσιογράφος σε ξένα … αμπέλια; 
Άλλο λογοτεχνία και άλλο δημοσιογραφία. Κάθε μια έχει το χώρο της. Στο λογοτέχνη το Κράτος 
αναγνωρίζει τη συμβολή του στον πολιτισμό με την απονομή ειδικών διακρίσεων. Το λογοτεχνικό 
περιοδικό το βγάζουν άνθρωποι που για να το βγάλουν κόβουν από το ψωμί τους. Είναι ένα είδος 
ιδανικών αυτόχειρων του Καρυωτάκη. Ο Ελύτης έχει πει πως «κάθε τεύχος τέτοιου περιοδικού 
είναι ένα πετραδάκι που ανυψώνει ακόμη πιο πολύ το εθνικό πολιτιστικό οικοδόμημα». Και 
ξέρετε τι διατάσσει ο … ακατανόμαστος αυτός νόμος; Βρείτε έναν επαγγελματία εκδότη και έναν 
δημοσιογράφο και βάλτε τους να βγάλουν το περιοδικό σας. Εσείς αφού δεν είστε ούτε επαγγελματίες 
εκδότες ούτε δημοσιογράφοι κάντε στην πάντα. Απαγορεύεται η έκφραση του έντεχνου λόγου σας. 
Και η διακίνηση ιδεών. Είναι ή δεν είναι αδικαιολόγητη αυτή η εξέλιξη των εκδοτικών πνευματικών 
θεμάτων; Και κάτω από ένα τέτοιο αντιπνευματικό κλίμα που δημιουργήθηκε πολλά βάζουν στο 
μυαλό τους οι πολίτες. Θέλουν να πουλήσουν τα ΕΛΤΑ και βρήκαν τρόπο να κερδίσουν περισσότερα 
καταργώντας τις μειωμένες ταχυδρομήσεις εντύπων, παραγνωρίζοντας τη σημασία τους. Άλλοι λένε 
πως κάποιος κρυπτοχουντικός εμπνεύστηκε αυτό το ανοσιούργημα και βρήκε ευήκοα ώτα στον 
αρμόδιο Υπουργό, που μπορεί και να μην το διάβασε. Αυτό θα το πιστεύαμε αν δεν ήταν αρμόδιος 
Υπουργός ο κ. Μόσιαλος, διακεκριμένος πνευματικός άνθρωπος που κάποτε εξαιτίας των υψηλών 
και σημαντικών απασχολήσεών του να μην απαντά σε διαμαρτυρίες και σε φιλικές συναγωνιστικές 
υποδείξεις που στοχεύουν στη διατήρηση της καλής φήμης της Κυβέρνησης και αυτού του ιδίου». 
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 ENA ANEKΔOTO ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ 
 ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗ ΠΟΙΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ1

Του Μιχάλη Σταφυλά 

Όπως είναι γνωστο, ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Σκίπης, αδερφός του ποιητή Σωτήρη 
Σκίπη, σκοτώθηκε σε ενέδρα των Τούρκων στη Μανωλιάσα την 1η Νοεμβρίου του 
1912. Ήταν συμμαχητής του Στέφανου Γρανίτσα και μαζί μοιράστηκαν τους κινδύνους 
της «Ηπειρωτικής Εκστρατείας» του Μικτού Στρατεύματος των ανταρτικών και τακτικών 
σωμάτων υπό την αρχηγία του Δημητρίου Μπότσαρη. 

Ο Στέφανος του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες καθώς έπεσε εκεί κοντά του. Μα το βόλι 
είχε κόψει το νήμα της ζωής του έξοχου παλικαριού. Με ματωμένα ακόμα τα χέρια, σχεδόν 
την ίδια στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε το θάνατο του Γιώργου Σκίπη, ο Γρανίτσας 
πήρε χαρτί και μελάνι για ν΄αναγγείλει στο Σωτήρη Σκίπη το θλιβερό μαντάτο. 

Αυτό το γράμμα έθεσε στη διάθεσή μου ο ποιητής κάποτε που πήγα να του δείξω μερικά 
χειρόγραφά μου. Μιλούσα σ’ αυτά για την Ευρυτανία και ξαφνικά ο Σκίπης θυμήθηκε το 
Γιώργο, τον αδερφό του. 
– Ξέρεις, μου είπε, σκοτώθηκε δίπλα στο Στέφανο Γρανίτσα, το χωριανό σου. 
Κι όπως μιλούσε άνοιξε ένα συρτάρι κι έβγαλε ένα παλιό καπνισμένο ντοσιέ. Τράβηξε 

ένα γράμμα και μου το έδωσε. Ήταν του Στέφανου Γρανίτσα. Τον παρακάλεσα να μ’ 
αφήσει να το αντιγράψω. Στην αρχή ήταν διστακτικός. Ήθελε, λέει, να βγάλει ένα βιβλίο 
για τον αδερφό του κι όσα περισσότερα ανέκδοτα στοιχεία περιέχει ένα βιβλίο, τόσο πιο 
ενδιαφέρον γίνεται. Του υποσχέθηκα να το δημοσιεύσω ύστερα από το δικό του βιβλίο. 
Μα αυτό δεν βγήκε ποτέ. 

Τόσα χρόνια τώρα, ύστερα από το θάνατο του αξέχαστου ποιητή και Ακαδημαϊκού 
αποφασίζω να δώσω στη δημοσιότητα αυτό το γράμμα, που όσο κι αν είναι γραμμένο 
πριν από πολλές δεκαετίες μπάζει αμέσως τον αναγνώστη του στο ηρωικό κλίμα της εποχής 
εκείνης. 

Μανωλιάσα τη 1η Νοεμβ. 1912

Φίλε Σκίπη,
Βρίσκω πως οι πρόλογοι είναι περιττοί. Σφίξε την καρδιά σου. Ο υπολοχαγός Γεώργιος Σκίπης 

ο αδερφός σου (και αδερφός μου) δεν υπάρχει πλέον εις την ζωήν. Αυτό το ωραίο παλληκάρι, 
το λεοντόκαρδο, άφησε την τελευταίαν του πνοήν πολεμών εναντίον των Τούρκων, εδώ εις την 
αιματοβαμμένην Μανωλιάσα. Τον εκτύπησαν σε ενέδρα. 

Με τον Γεώργιον Σκίπην γίναμε φίλοι κάτω από το κροτάλισμα των όπλων και εξετίμησα 
ιδιαιτέρως την μόρφωσίν του, την ευγένειάν του, τα λεπτά αισθήματά του. 

1 Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ Καλλιθέας, 20-01-2011, σελ. 18
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Με αποκαλούσε αδελφόν. Και μακράν της οικογενείας μου ένοιωθα βαθύτατα στην ψυχή μου, 
την αδελφικήν του αγάπην. Φυσικά την ανταπέδιδα. Εις τες ολίγες ανάπαυλες του πολέμου μιλούσαμε 
διά τόσο ωραία θέματα και πολλές φορές δι΄ εσέ! Με πόσην θέρμην, ο άτυχος, απήγγειλεν ποιήματά 
σου και σε εκαμάρωνε. Τώρα είναι ώρα να καμαρώσης εσύ δι’ Εκείνον. Σφίξε την καρδιά σου και 
πάρε την λύραν. Ο Γιώργος Σκίπης ευρίσκεται τώρα εις το Πάνθεον των Αθανάτων. Επέπρωτο η 
οικογένειά σας να προσφέρη εις την Ελλάδα και ξίφος και πένναν. 

Α! Πώς να ξεχάσω τας ολίγας ώρας προ του ηρωικού του θανάτου. Ήταν εξαιρετικά εύθυμος 
και μου ομίλησε διά τον συνώνυμόν του Γεώργιον Σκίπην, τον Βορειοηπειρώτην πρόγονόν σας, τον 
αρματωλόν και αγωνιστήν. Μου έλεγεν ότι εις το Αγρίνιον δι’ ενός χειμάρρου εισήλθεν πρώτος και 
έστησεν εκεί την σημαίαν της Ελευθερίας. Έλαβε μέρος στην Έξοδο του Μεσολογγίου και πολέμησε 
υπό τον Καραϊσκάκην. Και γελώντας, ο Γιώργος, συμπλήρωσε: «Αυτός ο αγωνιστής μας φύτεψε 
κατά τον Έπαχτο. Κι εγώ έχω το όνομά του μα όχι την αποκοτιά του». 

Α! τι υπέροχος ήταν εκείνη τη στιγμή. Τι όμορφος. Σαν τον Άη – Γιώργη τον Καβαλλάρη. 
Και να! Σε μια στιγμή που με τον κ. Μάνο κατοπτεύαμε ένα χωριό ακούσαμε ντουφεκιές στο 

φυλάκιό μας που είχαμε στήσει στην «Γκορτζά της Σταύρινας». Τρέχουμε προς τα κει, μα οι Τούρκοι 
είχαν χαθεί. Ο Γιώργος ήταν πεσμένος, πλημμυρισμένος στα αίματα. Γονάτισα δίπλα του, τον 
ανασήκωσα. «Αφησέ με, Στέφανε, αδερφέ μου. Χτύπα… Εκδικήσου. Εγώ πια…». Τίποτ’ άλλο δεν 
μπόρεσε να πη ο άτρομος πολεμιστής. Μία στιγμή ήρκεσε να θέση τέρμα εις την ωραίαν ζωήν ενός 
ωραιοτάτου Έλληνος. Τα χέρια μου αυτήν την στιγμήν είναι βαμμένα από το αίμα του. Θέλησα να 
σου γράψω αμέσως μ’ αυτά τα χέρια που αύριο θα θάψουν έναν αδερφό. 

Μπορεί σαν ποιητής να κλάψης. Μα σαν Πατριώτης θα σηκώσης περήφανος το κεφάλι…

Με πολλήν αγάπην
Στέφανος Α. Γρανίτσας

Ανθυπολοχαγός 

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ

×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333

ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ
+ Γεωργίου Κουράτου

Το κείμενο – ύμνος για την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες - που ακολουθεί, εγράφη 
το 1932 από τον τότε Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Γεώργιο Κουράτο 
και περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο του Δημοσθ. Μ. Ανδρεάδου «Αναγνωστικόν 
Καθαρευούσης Ε΄ Δημοτικού, έκδ. Α΄ Αθήναι, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1932». Αποτελεί 
τμήμα της εισήγησης «Η Ευρυτανία μέσα στα Αναγνωστικά Βιβλία» των Ι. Μάκκα και Κ. Α. 
Παπαδοπούλου, που ανακοινώθηκε στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών 
Σπουδών και Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ) (Καρπενήσι 2007) και που είχε ως θέμα του «Η Ευρυτανία 
στις Περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών». (Βλ. σχετικά πρακτικά, σελ. 622-625).

«Η Ευρυτανία είναι από τα ολιγώτερον γνωστά μέρη της Ελλάδος μας. Ευρισκόμενη εις το 
κέντρον αυτής, καταλαμβάνει μέγα τμήμα της οροσειράς της Πινδου με ποικιλίαν μορφών και υψηλών 
κορυφών. Από του Τυμφρηστού μέχρι των Αγράφων και από των Κοκκαλίων μέχρι της Παπαδιάς 
και εκείθεν μέχρι του Βάλτου, μία σειρά απέραντος κορυφογραμμών, χαραδρών, ποταμών, ημέρων 
και τρομακτικών κλιτύων, αλλού δασωμένων και αλλού γυμνών, εναλλάσσεται κατά την διάβασιν 
του διερχομένου τα μέρη ταύτα.

Η Ευρυτανία δεν γνωρίζει τι είναι πεδιάς. Ως πεδιάδες θεωρούν οι Ευρυτάνες τα παραποτάμια 
μέρη, τις π ο τ α μ ι έ ς. Είναι δε τόσον μεγάλη η εναλλαγή του εδάφους της, ώστε, εκεί όπου 
ευρίσκεσαι εις τα 150 μ. του υψομέτρου, μετά τινα ώραν προχωρών φθάνεις εις τα 1.500 ή και 
τα 2.000! Διά να μεταβής δε από του ενός εις το άλλο μέρος, θα διέλθης πολλάκις την εναλλαγήν 
αυτήν του εδάφους. 

Η εδαφική αύτη διαμόρφωσις αυξάνει τόσον τας αποστάσεις, ώστε, ενώ βλέπεις απέναντί σου 
πάρα πολύ πλησίον το μέρος όπου θέλεις να φθάσης, εν τούτοις θα χρειασθή πολλάκις να καταβής 
1.000 έως 1.500 μ., διά να ανέλθης πάλι άλλα τόσα, μέχρις ότου φθάσης εις το μέρος εκείνο. Αι 
μεγάλαι δε αυταί αποστάσεις και το κρημνώδες χάος, το οποίον διανοίγεται εις έκαστον βήμα του 
οδοιπόρου, καθιστούν δυσχερή την συγκοινωνίαν και ένεκα τούτου αφήνουν άγνωστον το ωραίον 
τούτο τμήμα της ελληνικής γης εις όλους μας. 

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιον και εις τους Ευρυτάνας. Αυτοί αντιλαμβάνονται τα κάλλη, με τα 
οποία η φύσις επροίκισεν τον τόπον των και δεν θέλουν ν΄ αποχωρισθούν αυτής. Δεν ημπορούν 
να ζήσουν αλλού. Διά τον λόγον τούτον βλέπομεν την Ευρυτανίαν, μίαν χώραν, που σήμερον είναι 
ανίκανος να παραγάγη τίποτε – πλήν μικράς κτηνοτροφίας και αυτής νομαδικής – να κατοικείται 
υπό 80 χιλ. κατοίκων, οι οποίοι αποζούν από τα ολίγα κτηνοτροφικά προϊόντα και από το ολίγον 
καλαμπόκι, το οποίον παράγουν τα παράχθια μέρη και αι κλιτύες των βουνών της. Και είναι το 
καλαμπόκι η μοναδική τροφή των περισσοτέρων Ευρυτάνων. Ο επισκεπτόμενος τα μέρη αυτά 
συχνάκις παρατηρεί τα παιδιά κρατούντα εις τας χείρας των τεμάχιον μ π ο μ π ό τ α ς. Όταν έχουν 
αυτό μόνον το προσφάγιον, είναι ευτυχισμένοι και αυτά και οι γονείς των. Περισσότερον λιτοδίαιτος 
λαός δεν πιστεύω να υπάρχη εις τον κόσμον. Μπομπότα, κρύο νερό και άφθονον οξυγόνον, ιδού τα 
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στοιχεία τα οποία δημιουργούν τους «τ σ ο λ ι ά δ ε ς» μας, τα ευζωνικά δηλ. τάγματα του ελληνικού 
στρατού, τα τόσον δοξάσαντα την πατρίδα μας. 

Η αλήθεια είναι ότι άλλοτε υπήρχε διά την Ευρυτανίαν και έτερος πόρος αξιόλογος: η Αμερική, 
η Κωνσταντινούπολις, εν γένει η ξενιτειά. Τώρα όμως η θύρα αυτή εκλείσθη και τοιουτοτρόπως εις 
τους κατοίκους της Ευρυτανίας απέμειναν ως μόνοι πόροι διατροφής αυτών το λίγο καλαμπόκι και 
η μικρά κτηνοτροφία των.  

Ο Ευρυτάν όμως δεν δύναται να ζήση εκτός της χώρας του. Αν μετοικήσει εις μέρη πεδινά, 
θ΄ ασθενήση, θ’ αποθάνη. Συνηθισμένος τον χειμώνα με τα χιόνια του και το καλοκαίρι με τα 
κρύα νερά και την ωραίαν φύσιν της χώρας του, προτιμά αυτά με ένα κομμάτι μπομπότας από τους 
κάμπους με το σιτάρι και την πληκτικήν ατμόσφαιράν του. 

Δις παρουσιάσθη κατά τον χρόνον της υπηρεσίας μου η ανάγκη να μεταφερθούν οι κάτοικοι 
δύο χωρίων της Ευρυτανίας, των οποίων το έδαφος έπασχε διολίσθησιν, και ν' αποκατασταθούν 
κάπου αλλού. Φυσικά η πρώτη μου σκέψις ήτο να τους μεταφέρω εις μέρος, όπου να έχουν γην 
αρκετήν προς καλλιέργειαν και να ζήσουν ως γεωργοί. Και εσκέφθην τον κάμπον. 

«Αχ, κύριε Νομάρχα», μου απήντησαν, «θέλεις να μας χάσης; Ημείς δεν ημπορούμεν να ζήσωμεν 
παρά μόνον σε βουνά. Ο κάμπος είναι ο τάφος μας. Και όταν αναγκαζώμεθα να κατεβούμε στον 
κάμπο δι' εργασίαν, οι μισοί επιστρέφομεν. Ο κάμπος δεν μας θέλει». 

Πραγματικώς δε έχει παρατηρηθή τούτο. Οι διαχειμάζοντες εις πεδιάδας κτηνοτρόφοι και 
όσοι των λοιπών Ευρυτάνων κατέρχονται εις αυτάς προς εύρεσιν εργασίας αποδεκατίζονται εκ των 
ασθενειών μακράν του υγιεινοτάτου κλίματος της χώρας των. 

Ο υπερπληθυσμός της Ευρυτανίας έχει και έτερον λόγον, ιστορικόν τούτον. Κατά την εποχήν της 
δουλείας του Έθνους μας η Ευρυτανία έζησεν ελευθέρα. Επί των αποκρήμνων ορέων της δεν ετόλμων 
να πατήσουν τουρκικοί πόδες. Δι' αυτό και το όνομα της χώρας αυτής Ά γ ρ α φ α , μέρη δηλ. 
μη καταχωρημένα εις τους τουρκικούς χάρτας, όθεν ελεύθερα και αδούλωτα. Τούτο γνωρίζοντες 
πολλοί των φιλελευθέρων προγόνων μας και των χρόνων εκείνων, κατέφευγον εις την Ευρυτανίαν, 
διά να ζήσουν αναπνέοντες ελεύθερον αέρα. Τούτο συνετέλεσεν εις το να υπερπληθυνθή η επαρχία 
αύτη, η οποία τότε είχεν διπλάσιον πληθυσμόν, και να έχη μέχρι της σήμερον δυσανάλογον προς 
την παραγωγικήν δυναμικότητά της. 

Και κατά την αρχαίαν, την προ Χριστού δηλ. εποχήν, όταν η Ευρυτανία απετέλει το κυριότερον 
τμήμα του βασιλείου των Αιτωλών, οι σ ι δ η ρ ο φ ό ρ ο ι τότε και ω μ ο φ ά γ ο ι κάτοικοί της ήσαν 
ακμαίος πληθυσμός , αποζών εκ της κτηνοτροφίας και μένων πάντοτε αδούλωτος και από ομοεθνείς 
και από ξένους. Κάποτε μάλιστα έσωσαν και ολόκληρον την Ελλάδα εκ της επιδρομής των αγρίων 
όσον και ανδρείων Γαλατών, καταλαβόντες εγκαίρως τας Θερμοπύλας και εμποδίσαντες την δίοδον 
εκείθεν, κατασυντρίψαντες δε αυτούς ύστερον κατά τα σημερινά Κοκκάλια. Τόσον δε φοβερά 
υπήρξεν η καταστροφή των εισβολέων εις την τελευταίαν ταύτην θέσιν, ώστε, καθώς λέγουν, ουδέ 
αγγελιαφόρος απέμεινεν, ίνα αναγγείλη εις τον αρχηγόν των την συμφοράν. 

Ενώ όμως είναι τόσον πτωχή η χώρα αύτη, μη νομίση κανείς ότι εις την Ευρυτανίαν θα ίδη 
ανθρώπους ισχνούς ή χωρία άθλια ένεκα της πτωχείας. Παν άλλο. Οι Ευρυτάνες είναι η ωραιοτέρα 
των Ελληνικών φυλών. Υψηλοί, ευκίνητοι, ευσταλείς. Και τα χωρία των πολύ περισσότερον 
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πολιτισμένα και ευπρόσωπα από πολλά πεδινά, τα οποία είναι δυνατόν να έχουν τας αποθήκας 
των πλήρεις σιτηρών και άλλων τροφίμων, αλλ΄ όπου η ελονοσία δεν αφήνει τους κατοίκους των 
ν΄ ανοίξουν τους οφθαλμούς. Όλα τα χωρία της Ευρυτανίας, εκτισμένα, άλλα εντός δασών εξ 
ελατών, άλλα επί καταπρασίνων κλιτύων των ορέων και άλλα επί πανυψήλων ράχεων, δίδουν την 
εντύπωσιν ότι εστήθησαν εκεί, είτε διά να δεσπόζουν των πέριξ μερών είτε διά να κρύπτωνται από 
κάποιον τρομερόν διώκτην. Βλέπων αυτά, νομίζει κανείς ευρίσκονται εις αγώνα, ποίον εκ τούτων 
να καταλάβη την υψηλοτέραν κορυφήν, διά να φαίνηται μάλλον επιβλητικόν και υπερήφανον των 
λοιπών. Α! και αυτοί οι αετοί δεν έχουν κτίσει περισσότερον υπερηφάνους τας φωλεάς των. 

Όσον δε διά τον χαρακτήρα των Ευρυτάνων, δύναται κανείς να είπη ότι είναι ο αγνότερος και 
καθαρώτερος ελληνικός χαρακτήρ. Ποτέ δεν ζητούν και πάντοτε προσφέρουν. Ενώ η Ευρυτανία 
είναι εκ των Ελληνικών χωρών, αίτινες προσφέρουν τας μεγαλυτέρας θυσίας εις αίμα των τέκνων 
της, έχει εν τούτοις την υπερηφάνειαν να μη ζητή τίποτε διά τον εαυτόν της παρά των εκάστοτε 
κυβερνητών. Ενώ μαζί με την άλλην ορεινήν Ρούμελην η Ευρυτανία προσφέρει εις την κοινήν 
πατρίδα μας τους καλυτέρους ευζώνους και δεν αριθμεί ουδέ έναν λιποτάκτην ή ανυπότακτον, εν 
τούτοις κανείς Ευρυτάν δεν σας ομιλεί διά συμφεροντολογικάς αξιώσεις. Πατριώτης αγνός είναι 
συγχρόνως και πολίτης υπέροχος. Όταν περιώδευον την επαρχίαν ταύτην, παρεξενευόμην, διότι 
δεν έβλεπον πουθενά ανοικτάς χείρας. Συνηθισμένος ν΄ακούω να ζητούν παρ΄ εμού, αλλού τον 
ουρανόν με τ' άστρα, αλλού τον Πακτωλόν και αλλού χρυσήν βροχήν, εξεπλάγην και εθαύμασα 
τους αγνούς αυτούς Έλληνας, οίτινες δεν μοι εζήτουν και ό,τι επιτέλους εδικαιούντο και ώφειλε το 
Κράτος να δώση εις τους αποκλήρους του αυτούς, ήτοι συγκοινωνίαν τουλάχιστον. 

Αλλά και η φιλοξενία εις την Ευρυτανίαν αποτελεί παράδοσιν. Όταν κατά τους χρόνους της 
τουρκικής δουλείας κατέφευγον εις τα χωρία της, διά να ζήσουν ελεύθεροι οι άλλοι Έλληνες, οι 
προεστώτες εκάστου χωρίου εκανόνιζον ποίος θα εφιλοξένει τον νεοερχόμενον. Και τούτο, διότι 
άλλως υπήρχεν κίνδυνος να εγερθή μεταξύ των κατοίκων φιλονεικία περί του ποίος θα εφιλοξένει 
πρώτος τον ξένον. 

Και τώρα όμως βλέπεις εις τους πτωχούς αυτούς ορεινούς πόσας προσπαθείας καταβάλλουν, 
διά να σας ετοιμάσουν μίαν ευχάριστον φιλοξενίαν και πόσην ευχαρίστησιν αισθάνονται, όταν 
θυσιάζουν την τελευταίαν όρνιθα, διά να σας την προσφέρουν ως δείπνον. Εκείνος ο οποίος θέλει 
να γνωρίση την ελληνικήν φιλοξενίαν και την αληθινήν ευγένειαν, ας υπάγη εις την Ευρυτανίαν και 
ας διανυκτερεύση εις οποιονδήποτε των χωρίων της». 
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ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΧΡΟΝΙΑ!

Κ.Α. Παπαδόπουλου

Είναι αναμφισβήτητη η φιλοπατρία των Ευρυτάνων ομογενών μας, όπου γης, και η 

μεταξύ τους αλληλεγγύη. Αυτό αποδεικνύεται από τα έργα τους στα χωριά μας (εκκλησίες, 

βρύσες κ.ά.) και στην πρωτεύουσα του νομού μας (Γυμνάσιο, Νοσοκομείο, Γηροκομείο 

κ.ά.). Παντού υπάρχει η σφραγίδα τους. Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής τους στην 

ξενιτειά δεν έβγαζαν από το νου και την καρδιά τους τη γενέθλια γη μας. Ακόμα και στις 

δύσκολες πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα με λίγα ή πολλά δολλάρια έστελναν 

τα μηνύματα της αγάπης τους στον τόπο που γεννήθηκαν. Κι ακόμα, πριν οργανωθούν 

σε συλλόγους, σε κάποιο στέκι τους, κυρίως τις Κυριακές, μαζεύονταν, έλεγαν τον πόνο 

τους, συζητούσαν τα προβλήματά τους, κουβέντιαζαν για την πατρίδα και ονειρεύονταν 

καλλίτερες μέρες γι’ αυτήν. Πολλές φορές ενεργούσαν ως ομάδες για γενικότερα θέματα 

του τόπου μας και έπαιρναν αποφάσεις. Παράδειγμα οι Ευρυτάνες της Αμερικής: Κατά την 

περίοδο που η δεύτερη πατρίδα τους, οι Η.Π.Α., βρισκόταν το 1928-29 στο χείλος της 

οικονομικής κατάρρευσης, αυτοί βοήθησαν σημαντικά για την ανέγερση του διδακτηρίου 

του Γυμνασίου Καρπενησίου. Αλλά και νωρίτερα το ενδιαφέρον τους για έργα ζωτικής 

σημασίας ήταν έντονο. Απόδειξη η από 24 Ιουλίου 1922 (!) παρατιθέμενη επιστολή 

ομάδας είκοσι τριών (23) Ευρυτάνων ομογενών της Αμερικής, προς τον τότε Ευρυτάνα 

βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας αείμνηστο Γεώργιο Αλεξανδρόπουλο για 

το θέμα του δρόμου Αγρινίου – Καρπενησίου. Μας την παραχώρησε η κ. Σπυριδούλα 

Αλεξανδροπούλου, εξαίρετη φιλόλογος και συγγραφέας, από την Άμπλιανη Ευρυτανίας. 

Τη δημοσιεύουμε αυτούσια: 

 «WILKES – BARRE 24 Ιουλίου 1922

Αξιότιμε κ. Γ. Αλεξανδρόπουλε

Πληροφορηθέντες καταλλήλως των ενεργειών σας διά την κατασκευήν της οδού Αγρινίου 

– Καρπενησίου την ανδρικήν στάσιν ην ετηρήσατε απέναντι της Κυβερνήσεως χωρίς ποσώς να 

γνωρίζωμεν ποίαν απόφασιν έλαβε η κυβέρνησις καθόσον υμείς βεβαίως θα γνωρίζητε ούτε 

βεβαίως έχετε ανάγκη να σας υποδείξωμεν ότι η οδός εκείνη πρέπει να γίνη κάλλιον ημών γνωρίζητε 

την ανάγκη αυτής, αλλά σκοπός ταύτης μας είνε να σας συγχαρώμεν διά την πρωτοβουλίαν ην 

ανελάβατε να φέρητε εις πέρας και εάν τούτο επιτύχητε όπερ ποσώς δεν αμφιβάλλομεν εσθέ βέβαιος 

ότι όλοι οι Ευρυτάνες επί τω ονόματί σου τώρα και εις το μέλλον θα σε υμνούσιν. 

Δεν παραλείπομεν να σας αναφέρωμεν ότι συνωδά ταύτης μας επέμψαμεν και ετέραν προς 

τον Υπουργόν της συγκοινωνίας κ. Στρατηγόν και δεν αμφιβάλλομεν ότι επι τη ευκαιρία ταύτη θα 
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επαναλάβητε τας ενεργείας σας και πάλιν, δι ό δεχθήτε παρακαλούμεν εκ των προτέρων την διά 

βίου ευγνωμοσύνη μας. 

Μεγάλως θα ευχαριστηθώμεν εάν δεν σας δίδει κόπον δι΄απαντήσεώς σας μας γνωρίσητε 

εάν υπάρχη ελπίς να γείνη με την παρούσα κυβέρνησιν και εάν επιθυμήτε εξ εντεύθεν να κάμωμεν 

οιανδήποτε φρονήτε ενέργεια δι΄οιοδήποτε πρόσωπον το οποίον θα υποδείξητε. 

Διατελούμεν μεθ’ υπολήψεως

Οι αφοσιωμένοι φίλοι σας

Νομού Ευρυτανίας

     Αθ. Δ. Κατσούδας

     Λεωνίδας Ν. Τριανταφυλλόπουλος

     Γεώργιος Δ. Λιγδής

     Σεραφείμ Ελ. Παπασπύρος

     Δημήτριος Α. Τριανταφυλλόπουλος

     Νικ. Μάνος

     Στέφανος Γεωργίου Τριανταφυλλόπουλος

     Λεωνίδας Μάνος

     Κωνστ. Μάνος

     Αρ. Δ. Γαλής

     Ιωάν. Σ. Κατσούδας

     Ιωάν. Δημ. Γαλής

     Δημήτριος Γ. Παπαδόπουλος

     Κωνσταντίνος Γ. Καναβός

     Γεώργιος Δ. Παπαδόπουλος

     Ιωάννης Κ. Ψιλόπουλος

     Σεραφείμ Δ. Ζαρκαλής

     Κωνστ. Γ. Τσιουγκρής

     Γεώρ. Ι. Νικολόπουλος

     Κωνσταντίνος Γ. Νικόπουλος

     Θεοφάνης Γ. Παπασπύρος

     Γεώρ. Γ. Τριανταφυλλόπουλος

     Ιωάννης Γ. Δήμας 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
AΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ  ΚΙ ΑΘΑΝΑΤΟ ΒΟΤΑΝΙ.  

Ο ΠΟΘΟΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
+ Του Ζάχου Ξηροτύρη

Ο άνθρωπος παρ’ όλες τις πικρίες κι απογοητεύσεις της ζωής, θέλει να ζήσει, αγαπάει τη 
ζωή και μισεί το θάνατο και για να αποφύγει το θάνατο, πράγμα αδύνατο, αναζητάει το αντί-
δοτο, το αντίψυχο και έπλασε με τη φαντασία του τ’ αθάνατο νερό και τα’ αθάνατο βοτάνι 
. Αυτά τα δυο αναζητάει για διαιώνιση της ζωής και της αγάπης, δεν τα βρίσκει όμως και τά 
’καμε πόθο της ψυχής του, τά ’καμε τραγούδι:

 Πάω γι’ αθάνατο νερό γι’ αθάνατο βοτάνι, 
 να στείλω της αγάπης μου ποτέ να μην πεθάνει!
Και πού αλλού θα το βρούμε; Στα βουνά και στα νερά, εκεί ψάχνει ο λαός για να τα βρει, 

μας το λέει κι εδώ το δημοτικό τραγούδι, όταν ο Χάρος πάλεψε και νίκησε τον Διγενή, οι 
φίλοι του στα βουνά έτρεξαν να βρουν το αντίψυχο, να μην βγει η ψυχή του, να νικήσουν 
τον θάνατο:

 Το μάθανε τρεις φίλοι του και τρεις καλοί του φίλοι,
 Του φέρνουν το αντίψυχο να μη βγει η ψυχή του.
Το πού βρίσκεται αυτό το αθάνατο βοτάνι καλύτερα το ξέρουν οι μάγισσες και οι νεράι-

δες, μα και ποιος άλλος από τους φτερωτούς αγγέλους, τα πουλιά που περπατούν και πε-
τούν στη γη και στα ουράνια μπορούσε να ξέρει; Αυτά το ξέρουν πού φυτρώνει τα’ αθάνατο 
αυτό βοτάνι και όταν έμαθαν πώς πάρθηκε η απόφαση να πεθάνει ο πρωτοκλέφτης Ζίντρος 
του μήνυσαν με παράπονο,

 Όσα βουνά περπάτησαν όλα βοτάνια είχαν,
 να τά ’ξερες να τά ’τρωγες ποτέ να μην πεθάνεις!
Εμείς οι Ρουμελιώτες πιστεύουμε ότι τα βοτάνια αυτά της αθανασίας και της νιότης βρί-

σκονται στον Παρνασσό, στο Βελούχι,
 πήγα γι’ αθάνατο νερό, γι’ αθάνατο βοτάνι, 
μας λέει το τραγούδι, αλλά και όλα τα Οιταία Όρη, όπως μας λέει ο μύθος, έχουν αθά-

νατα βοτάνια και βοτάνια της νιότης. Εκεί πήγε η μάγισσα η Μήδεια να βρει το βοτάνι που 
θα έκανε τον πεθερό της Αίσωνα αθάνατο και νέο, όπως και τον έκανε. 

Οι Μωραϊτες πιστεύουν, όπως λέει η δική τους Μούσα, ότι βρίσκεται στο Χελμό:
 Ήμουν απάνω στον Χελμό, πήγα γι’ αθάνατο νερό 
Όπου κι αν βρίσκεται, ο άνθρωπος στάθηκε άτυχος κι εδώ, όπως μας λέει ο μύθος. 

Εκείνος που ήξερε το μυστικό δεν το είπε σε άλλους και τώρα ψάχνει ο λαός, όχι μόνο στα 
βουνά αλλά και στους κάμπους και τα περιβόλια να βρει τα δυο αυτά σωτήρια φάρμακα της 
νιότης και της αθανασίας:

 Όλον τον κόσμο γύρισα κι όλα τα περιβόλια,
 Να βρω να μήλο κόκκινο, κυδώνι της αγάπης



14

 Να δώσω της αγάπης μου ποτέ να μην πεθάνει!
Δεν είναι μόνον οι μάγισσες που ξέρουν το ελιξήριο αυτό της αθανασίας και της νεότη-

τας, αλλά και οι Νεράιδες, που έγιναν κι αυτές αθάνατες γιατί ήπιαν από τα’ αθάνατο νερό 
του Μεγαλέξανδρου. 

Κάποτε, λέει ο μύθος, μια Νεράιδα είδε έναν μορφονιό και τον λαχτάρησε η ψυχή της, 
έλα όμως που ο Νεραϊδικός Κώδικας απαγορεύει έρωτες κι επιμειξίες με θνητούς; Θέλησε 
τότε να του πει το βοτάνι της αθανασίας, αλλά και πάλι σκέφθηκε την αυστηρότητα, έφτασε 
ως τα μισά και του είπε: «σκόρδο μονοκούτικο, σπαραγγιά μονόκλωνη, κι άλλο ένα βότανο 
να το ‘ξερε η μάνα σου ποτέ κακό δεν πάθαινες». Αυτό, λοιπόν, το άλλο βότανο δεν το 
μαρτύρησε και χάσαμε και μεις την αθανασία. 

Βοτάνια του θανάτου μπορείς να βρεις εύκολα, ως και η βλάχα που ήθελε να πεθάνει για 
το σεβντά του Γιάννη, ήξερε τη συνταγή:

 Μάσε της δάφνης τον καρπό, της πικρολιάς το φύλλο,
 Κι αντάμωσέ τα με καπνιά και πιες τα με το ξύδι!
Και πράγματι:
 Την Κυριακή το πίνει – Δευτέρ’ απόγιομα πεθαίνει!
Βοτάνια της αθανασίας όμως είναι δύσκολο να βρεις, χάσαμε τη συνταγή τους, όπως για 

τα’ αθάνατο νερό, που όπως πιστεύει ο λαός, βρίσκεται κι αυτό στα βουνά μας:
 Θέλω ν’ ανέβω στο βουνό και στις ψηλές ραχούλες…
 Να βρω τα’ αθάνατο νερό ποτέ να μην πεθάνω!
Πιστεύει ο λαός ότι τόσο τα’ αθάνατο νερό όσο και τα’ αθάνατο βοτάνι βρίσκονται στα 

βουνά. Μας το λέει κι ο Κρυστάλλης:
 Χρόνια και μήνες περπατώ, σαν διψασμένο ελάφι,
 Να βρω τα’ αθάνατο νερό ποτέ να μην πεθάνω….
 Τάχα σαν πιο στρατί βγαίνει εκεί, πού θα το απαντήσω; 
Στα:  στοιχειωμένα τα βουνά που πάντα ανοιγοκλείνουν,
Βγαίνει τα’ αθάνατο νερό, περνάει ανάμεσά τους, μας λέει ο ποιητής κι εκεί έστελνε το περι-

στέρι η πεντάμορφη να πάει να το βρει. Πιστεύει ο λαός μας – και δεν είναι μόνον ο δικός 
μας ο λαός, αλλά όλοι λαοί – ότι τ’ αθάνατο νερό βρίσκεται σε κάποιο βουνό, βγαίνει από 
τα σπλάχνα του, από τόσο ψηλά όμως και πέφτει σαν καταρράχτης που γίνεται άχνη στον 
αέρα και δεν φτάνει κάτω στη γη και δεν ξέρουμε ούτε η πηγή πού είναι ούτε ο καταρρά-
χτης. 

Αν πιστέψουμε το μύθο μια μόνο πηγή ήταν που έτρεχε τα’ αθάνατο νερό κι αυτή βρι-
σκόταν στο Νησί των Μακάρων, κάτω από το χρυσό θρόνο του Βασιλιά Έβαντ. Κι ο Βασι-
λιάς αυτός χάρισε στο Μέγ’ Αλέξανδρο ένα δοχείο με αθάνατο νερό, που είχε την ιδιότητα 
να χαρίζει νιότη κι αθανασία στον άνθρωπο. 

Ο Αλέξανδρος όμως, νιος και παλικάρι όπως ήταν, ούτε που νοιάστηκε για τέτοια πρά-
ματα, ούτε που σκέφτηκε ότι μπορεί να γεράσει ή να πεθάνει και το ’δωσε στον έμπιστο 
φύλακά του να το φυλάξει. Οι υπηρέτριες όμως του Μεγ’ Αλέξανδρου ή όπως λέει άλλος 
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μύθος, η Ρουμανική παράδοση, οι αδελφές του το ήπιαν και έγιναν όμορφες Νεράιδες κι 
αθάνατες. 

Με τέτοιο νερό, λένε, πως λούστηκε κι ο Ερωτόκριτος, του τό ’δωκε μια μάγισσα γριά:
 Από τον Έγριππο αλλοτινή βυζάστρα
 Μάγισσα που κατέβαζε τον ουρανό με τ’ άστρα. 
Λούστηκε μ’ αυτό για να ’ρθει να πολεμήσει για το βασιλιά του και κει βρήκε τη φυλακι-

σμένη Αρετούσα. Η μάγισσα με μια βαφή μαυροκίρτρινη τον μεταμόρφωσε σε Αράπη και 
ύστερα του είπε: «πάρε κι αυτό το φλασκί με τα’ αθάνατο νερό, λούσου και θα ξαναβρείς τη 
νιότη σου και την ομορφιά σου. Ο Ερωτόκριτος έκαμε όπως του είπε η μάγισσα και πολέ-
μησε παλικαρίσια κι έσωσε το βασιλιά του, έδιωξε τον εχθρό:

 Ήτανε χάρος το σπαθί του και θάνατος η χέρα του.
Λούστηκε μετά τον πόλεμο, πήρε την πρώτη του νιότη κι ομορφιά και πήρε και την Αρε-

τούσα γυναίκα του. 
Διακαής ο πόθος του ανθρώπου γι’ αυτό το βοτάνι, γι’ αυτό το αθάνατο νερό. Ρωτάει 

όποιον κι αν βρει, μας λέει ο ποιητής, ρωτάει και τη μάγισσα:
 Μάγισσα πού είναι το στρατί, ποιο είν’ το μονοπάτι,
 Να βρω τα’ αθάνατο νερό να πιω να μην πεθάνω;
Να και μια συμβουλή που δίνει η μάγισσα που λιμπίστηκε ένα διαβάτη μορφονιό:
 Διαβάτη μου ομορφονιέ είναι μακριά η πηγή του,
 Νύχτωσε τώρα, πού θα πας στην ερημιά μονάχος;
Και του λέει να μείνει και να πάει το πρωί, έμεινε στη σπηλιά της κι άκουσε την ορμήνεια 

της «να πας και να ’σαι στο νερό την ώρα που θα βγει ο ήλιος…».
Όπως και αν είναι, είτε μύθος είναι τ’ αθάνατο νερό και τ’ αθάνατο βοτάνι, είτε πόθος, 

ο λαός πόθησε τόσο πολύ την αθανασία, τη νιότη και την αγάπη, που για να διαιωνίσει αυ-
τούς τους πόθους του, ψάχνει να βρει τ’ αθάνατο νερό και τ’ αθάνατο βοτάνι, να νικήσει το 
θάνατο και να διαιωνίσει τη ζωή.
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ΛΑΪΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
(1)

«Μια βολά η αλπού είδε έναν να χώνει τα σίδερα.
Τι κάνεις αυτού; τον ρωτάει.
Ταφιάζω  το παιδάκι μ! της λέει.
Και γιατί δεν κλαις;
Στο χωριό μ’ την άλλη μέρα καλίνε.
Πάει τη νύχτα η αλπού να φάει το  θαμμένο και πιάστηκε στα σίδερα.
Τώρα κλαίνε κυρά Μάρω! Της λέει ο νοικοκύρης το πρωί. 
Του λέει η αλπού να τον ξεγελάσει:
Ο μακαρίτης ο πατέρας σου άμα έπιανε κανένα ζουλάπι, τόδινε δυο – τρις ξυλιές στα 

πισινά και τ’  απόλαγε.
Έτσι κι εγώ θα κάμω.
Την αρχινάει μ’ ένα παλούκι και να! Και να! Όσο που την ξέκαμε.
Κι ο σκατόψυχος ο πατέρας τα ίδια έκανε κι εσύ τα ίδια κάνεις! Του λέι η αλπού. Και 

τέλειωσε. 
Μαθέ πάππου προς πάππου ο άνθρωπος δεν αλλάζει τα συνήθια.

(2) 
Ρώτησαν, λέει, τη χουχουβάγια:
Γιατί γυρίζεις τη νύχτα κι όχι την ημέρα;
Κι η χουχουβάγια είπε:
Για να μη γλέπω τα παράξενα του κόσμου!

Δ.Φ. (+Δημήτριος Φούρλας)

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ», ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1993)
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ΕΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου τ. Γεν. Επιθεωρητού Μ. Εκπ/σεως

Το έτος 2010 προσφυώς αφιερώθη εις τον Ευρυτάνα λογοτέχνην, κριτικόν και 
επίλεκτον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Ζαχαρίαν Παπαντωνίου. Εβδομήντα συναπτά 
έτη μετά την εκδημίαν του διά των εκδηλώσεων, των οποίων πρωταγωνιστής υπήρξεν 
η «Πανευρυτανική Ένωση», ο δόκιμος εργάτης των Γραμμάτων και της Τέχνης θεράπων 
ευρέθη εις το επίκεντρον της πνευματικής κινήσεως διά της οργανώσεως εκδηλώσεων 
περιωπής και εμπράκτως απονομής τιμής εις την μνήμην του. 

Προσηκόντως εξαίρεται η πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ενώσεως διά τον 
ευπρεπισμόν του εις το Α΄ Κοιμητήριον Αθηνών ευρισκομένου τάφου του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου, εις τον οποίον ο πανδαμάτωρ χρόνος αφήκεν έκδηλα τα ίχνη της φθοράς και 
η εικών της εγκαταλείψεώς του ήτο εμφανής. Με την ευθύνην και δαπάναις της και την επιμελή 
επίβλεψιν του Ευρυτάνος εγκρίτου μηχανικού κ. Ιωάννου Μάγκα ο τάφος εκαλλωπίσθη, 
ετοποθετήθη δ’ επ’ αυτού προτομή του Παπαντωνίου, αντίγραφον της υπαρχούσης εις την 
Εθνικήν Πινακοθήκην προτομής, έργον του διακεκριμένου γλύπτου Δημητριάδου. 

Το τεχνικόν μέρος επέστεψε τελεσθείσα την 29ην Μαΐου 2010 επιμνημόσυνος 
δέησις, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου και με την παρουσίαν πολλών Ευρυτάνων συμπροσευχομένων. Και αι 
προσευχαί των παρισταμένων ως θυμίαμα ευωδίας πνευματικής ανοίχθησαν προς τον 
υπερουράνιον των πνευμάτων κόσμον, όπου η ευγενής ψυχή του ποιητού αυλίζεται. Και 
τα εις τον ευπρεπισθέντα τάφον αποκείμενα λείψανά του εσκίρτησαν κατά το ψαλμικόν 
«αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Επηκολούθησε δεξίωσις εις παρακειμένην 
αίθουσαν με κατάλληλον διά την περίστασιν αναφοράν εις τον Ζαχαρίαν Παπαντωνίου 
του ακαμάτου Ευρυτάνος λογοτέχνου και συγγραφέως κ. Μιχάλη Σταφυλά. 

Εις το πλαίσιον του υπό του Κέντρου Ερεύνης της Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
οργανωθέντος από 8ης μέχρι 12ης Δεκεμβρίου 2010 Συνεδρίου με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός 
και Έντεχνος Λόγος: Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο» ενετάχθη την Κυριακήν, 12ην Δεκεμβρίου 
το «Συμπόσιον Ζαχαρία Παπαντωνίου». Αι εργασίαι του διεξήχθησαν εις την Αίθουσαν 
Πνευματικών Εκδηλώσεων του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. 

Μετά τον ενθουσιώδη χαιρετισμόν του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ενώσεως 
κ. Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου και την εισαγωγικήν ομιλίαν της Διευθυντρίας του 
Κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αικατερίνης Καμηλάκη με θέμα 
«Από τα Ψηλά Βουνά στην Ακαδημία Αθηνών» εγένοντο ενδιαφέρουσαι εισηγήσεις, αι οποίαι 
από πολλών πλευρών εφώτισαν το έργον του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

Εις το Α΄ μέρος του Συμποσίου ωμίλησαν: Ο κ. Κλεομένης Κουτσούκης με θέμα: 
«Ο κοινωνικός και πολιτικός στοχασμός του Ζαχαρία Παπαντωνίου», η κ. Φωτεινή Κεραμάρη 
με θέμα: «Οι πολιτικές ιδέες του Ζαχαρία Παπαντωνίου», ο κ. Μιχάλης Σταφυλάς με θέμα: 
«Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και το Συμβούλιο Καλαισθησίας Αθηνών» και ο κ. Νικόλαος 
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Ζωρογιαννίδης με θέμα: «Η σάτιρα στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου». 
Μετά σύντομον διάλειμμα και προσφοράν αναψυκτικών εγένοντο αι ακόλουθοι 

εισηγήσεις: Του κ. Ευαγγέλου Καραμανέ με θέμα: «Το φυσικό τοπίο στο έργο του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου», της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη με θέμα «Ξαναδιαβάζοντας 
τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου» και της Χρυσούλας Σπυρέλη με θέμα: «Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου: Πολιτισμικές αναπαραστάσεις μιας παραδοσιακής κοινωνίας στο ποιητικό του έργο». 
Μετά βραχείαν συζήτησιν ο κ. Παναγιώτης Βλάχος με αναδρομήν εις προσωπικά βιώματα 
ανεφέρθη εις γενομένην το 1938 προς τιμήν του Ζαχαρία Παπαντωνίου επίσκεψιν και 
υποδοχήν εις Καρπενήσιον Ομίλου της Ακαδημίας Αθηνών. 

Επηκολούθησε παρουσίασις του έργου του Ζαχαρία Παπαντωνίου από τον κ. 
Ιωάννην Μάγκαν εις αδρόν ποιητικόν λόγον, ποιήματα δε του τιμωμένου απήγγειλαν η κ. 
Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου και ο κ. Στέφανος Βασιλόπουλος. Επίλογον 
του Συμποσίου και του όλου Συνεδρίου απετέλεσεν η από ομάδα καλλιτεχνών παρουσίασις 
μελοποιημένων από τον κ. Νικόλαον Ξανθούλην ποιημάτων νεοελλήνων ποιητών, μεταξύ 
των οποίων και του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Εις ιδιαίτερον χώρον της Αιθούσης υπήρχεν 
έκθεσις με βιβλία και άλλα ενδιαφέροντα εκθέματα, σχετιζόμενα με την ζωήν και το έργον 
του τιμωμένου.

Η πλουσία εις πνευματικόν και καλλιτεχνικόν περιεχόμενον εκδήλωσις υπήρξεν κατά 
πάντα επιτυχής. Οι ομιληταί παρουσίασαν ενδιαφέροντα στοιχεία από το πολύπλευρον 
έργον του Παπαντωνίου, οι δε ακροαταί, Ευρυτάνες εις την πλειονότητα, ησθάνθησαν 
εύλογον ικανοποίησιν διά την εις τους χώρους του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος 
της Χώρας απονομήν τιμής εις διακεκριμένον τέκνον της γενετείρας των. Συγχαρητήρια 
ανήκουν εις τους εισηγητάς και τους άλλους παράγοντας του Συμποσίου. 

Ενδεικτικώς σημειούται ότι τιμητικαί εκδηλώσεις διά τον Ζαχαρίαν Παπαντωνίου 
επραγματοποιήθησαν κατά την διάρκειαν του 2010 εις Λαμίαν και εις Γρανίτσαν, κατακλείδα δε 
απετέλεσε η παρουσίασις έις το Αγρίνιον την 6ην Φεβρουαρίου 2011 μελοποιημένων ποιημάτων 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου από το Πειραματικόν Μουσικόν Σχολείον Αγρινίου με μέριμναν 
και επιμέλειαν διδασκόντων και με την συμμετοχήν και της Πανευρυτανικής Ενώσεως. 

Εις τον δραστήριον Πρόεδρον της Πανευρυτανικής Ενώσεως κ. Κωνσταντίνον 
Παπαδόπουλον και τα αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκφράζονται και 
εντεύθεν εγκάρδια συγχαρητήρια διά το πολύπλευρον ενδιαφέρον των προς προβολήν του 
έργου του Ζαχαρία Παπαντωνίου και την εκδήλωσιν του προσήκοντος προς την μνήμην 
του σεβασμού. Διά των ενεργειών των εδείχθησαν τηρηταί της αρχαιοελληνικής εντολής, 
κατά την οποίαν «Το τιμάν τους εκλεκτούς πάτριον εστιν τη Ελλάδι». Διά τους εξ αυτών μαθητάς 
μου σεμνύνομαι και επιχαρίτως παρακολουθώ την ευδόκιμον πορείαν των.

Εις όσα τιμητικά κατά καιρούς εγράφησαν και όσα κατά την ιστορουμένην πρόσφατον 
εκδήλωσιν ελέχθησαν ας προστεθή ως επίλογος της επιφυλλίδος η ενδεικτική γνώμη του 
Γρηγορίου Ξενοπούλου, κρίνοντος το 1928 τα «Διηγήματα» του Παπαντωνίου: «Όλοι 
σχεδόν οι ήρωές του ανέρχονται εις περιωπήν συμβόλων. Τα διηγήματα αυτά έχουν χρώμα, άλλ’ 
έχουν και ορίζοντα, ατμόσφαιραν, βάθος, ψυχήν, πνοήν. Είναι μία τέχνη ανωτέρα». 
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Ο Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος 

Όπως είναι γνωστό το 1952 ιδρύθηκε ως πολιτικό κόμμα ο Συναγερμός με αρχηγό τον 
Αλέξανδρο Παπάγο. Υπήρχαν ακόμα το Λαϊκό Κόμμα και άλλα κόμματα προερχόμενα από 
τη Δεξιά , αλλά και κεντρογενή. Ο Βασιλιάς Παύλος έπεισε τα περισσότερα εξ αυτών να 
ενταχθούν στον Συναγερμό. Για τα κόμματα που δεν πείθονταν προσπάθησε με πολλούς 
και ποικίλους τρόπους να αποσπάσει από αυτά αρκετές προσωπικότητες και να τις εντάξει 
στο Κόμμα του Παπάγου. Τέτοιες προσωπικότητες ήταν οι: Αβέρωφ, Κ. Τσάτσος, Κ. 
Κασιμάτης, Παν. Κανελλόπουλος κ.ά. 

Τότε, λοιπόν, θέλησε να αποσπάσει από το Κόμμα του Πλαστήρα τον Γεώργιο 
Μπουρδάρα, τον οποίον κάλεσε στα Ανάκτορα μέσω του Γραμματέα του. 

Δεδομένου ότι ο Γεώργιος Μπουρδάρας ήταν πάντοτε αντιβασιλικός και επαναστάτης 
του 1935, καταδικασθείς σε θάνατο μαζί με τον αδελφό του Αλκιβιάδη, ήταν περίεργος να 
μάθει τι τον ήθελε ο Βασιλιάς. 

Μετά από τα σχετικά φιλοφρονήματα περί της ανδρείας του, την τιμιότητά του και την 
πολιτική του οξυδέρκεια, ο Παύλος τον συμβούλεψε να φύγει από τον Πλαστήρα και να 
ενταχθεί στον Συναγερμό του Παπάγου, του υποσχέθηκε δε ότι όποια κυβέρνηση και να 
ορκιζόταν στο μέλλον θα ήταν ισόβιος υπουργός. 

Ο Μπουρδάρας αρχικά έμεινε έκπληκτος από τη πρόταση αυτή αλλά τελικά συνήλθε και 
με την εντιμότητα και ετοιμότητα που τον διέκρινε απαντά θαρραλέα και αυθόρμητα:
– «Μεγαλειότατε, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, αλλά εγώ έχω μια ιστορία στη 

Δημοκρατική Παράταξη και δεν μπορώ στα εβδομήντα δύο (72) χρόνια μου να την προδώσω και 
να φύγω από τις δημοκρατικές μου ιδέες. Άλλωστε λίγα χρόνια μου έχουν μείνει και δεν θα με 
συγχωρέσουν ούτε η παράταξή μου ούτε οι φίλοι μου. Δεν μπορώ να δεχθώ». 

Αυτά είπε και έφυγε. Στην πόρτα τον σταματάει ο Βασιλιάς και του λέει:
«Εύχομαι να μην το μετανιώσεις». 
Ο επίλογος είναι ότι έχασε την επανεκλογή του ως βουλευτής σε όλες τις επόμενες 

εκλογές και συζητούσε με πικρία ότι, αν ήθελε, θα ήταν ισόβιος βουλευτής και υπουργός 
αλλά προτίμησε τη σταθερότητά του στη Δημοκρατική του ιδεολογία. Σε έξι (6) χρόνια μετά 
τις εκλογές του 1958 πέθανε. 

(Υ.Γ. Τη συζήτηση αυτή με το Βασιλιά δεν την είχε συζητήσει ποτέ με κανέναν, ούτε με την κόρη του Καλλιόπη. 
Εμένα μου τη διηγήθηκε πικραμένος από το λαό της Ευρυτανίας χάνοντας στην τελευταία εκλογή του 1956.  
Μου έλεγε ότι οι 3.000 κουμπαριές που είχε και οι 4.000 διορισμοί του στο Δημόσιο εάν τον ψήφιζαν θα έβγαινε 
βουλευτής, αλλά και αυτοί τον πρόδωσαν).
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ΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ

Παναγία μου, ζωγράφισμα αιμάτινων δακρύων 
βοήθησέ με εσύ σ’ αυτή την κακουχία
όπως τόχεις από παλιά συνήθειά σου να ευοδώνεις
στις πράξεις τους, στις έγνοιες τους όλους τους Έλληνες
τους κλέφτες του ξεσηκωμού, τα φανταράκια του Σαράντα, 
όλα σου τα παιδιά, απ’ τον Πατροκοσμά τον Αιτωλό
ως το σεμνότατο βωμολόχο Καραϊσκάκη. 

Δεν είναι μόνο που σε ξέρω
είναι που σε προαισθάνομαι
είναι που ζω μέσα στο όλο χρόνο χαμογέλιο σου,
αφού εσύ μονάχα ξέρεις
πως η ψυχή μου δεν είναι μια εντύπωση
και πως η συμμετρία μου παράγει ασχήμια.

Κι όπως η κάθε αχτίνα του ήλιου σου είναι μια πανήγυρη
ου αρμενίζει στο συμπληρωμένο χρόνο
έτσι κι η αδιάστατη διάσταση της ευλογίας σου
είναι μια θάλασσα
πάνω της η δικαίωσή μας ν’ αρμενίζει. 

Όμως κάθε φορά που συλλογιέμαι όπως το σώμα μου
είναι ο σταυρός που πόνεσε το γιο σου
η πάλη των μέσα μου τάξεων κορυφώνεται.
είναι τάχα το κορμί ο προλετάριος
και μπουρζουάς η ψυχή μου; Δαγκώνω τον καρπό
κι η έννοια της στέρησής μου τον αρπάζει.
Το σκοτάδι με σέρνει στη ροή του,
γέρνω στην όχθη του ξεριζωμένο δέντρο. 

Ο φόβος μου κουράστηκε
έχει πολύ εργαστεί για μένα. Όμως δεν θέλω
να συμβεί η ζωή ωμά, να με ησυχάσει
με τη μεγαλοπρέπεια του ψέματός της. 

Αφού τόσο καλά πληρώνεις όλες μου τις απογνώσεις,
Παναγία μου, σου εμπιστεύομαι κι αυτόν τον πόνο.
Και κάνε μές στον ένδοξο αγγελικό σου χρόνο
Και κάνε την ανάπηρη φωνή μου αγγελικό τραγούδι.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Α. Από τη ζωή προσωπικοτήτων της Ευρυτανίας. 
1. Γεώργιος Καφαντάρης

(Από το βιβλίο «Οι Εξέχοντες Έλληνες, απ’ την Καλή και την Ανάποδη» του Γ. Δημά-
κου)

α. Ο μεγάλος Ευρυτάνας πολιτικός Γεώργιος Καφαντάρης, (1873-1946), που γεν-
νήθηκε στην Ανατολική Φραγκίστα, πριν πολιτευθεί (με το βενιζελικό κόμμα, ως αρχηγός 
του Προοδευτικού κόμματος κλπ.), εργάσθηκε για λίγο διάστημα ως δικηγόρος στο Καρ-
πενήσι.
– «Εδώ και κάμποσα χρόνια έγινε στο Καρπενήσι μια πολύ παράξενη δίκη. Κατηγορού-

μενοι ήσαν γιατροί, δικηγόροι και άλλοι επιστήμονες, διότι σε κάποιο γλέντι «διετάραξαν 
την κοινήν ησυχίαν, πυροβολούντες εις τον αέρα ασκόπως». Συνήγορος των κατηγορουμέ-
νων ο κ. Καφαντάρης. Κόσμος πολύς είχε προσέλθει στο δικαστήριο για να παρακολου-
θήσει την διαδικασίαν. Όταν οι κατηγορούμενοι απελογήθησαν, ο κ. Καφαντάρης ήρχισε 
την αγόρευσίν του ως εξής: 

Τι είν’ το κακό που γίνεται
και ταραχή μεγάλη.
Μπαμ!
 Οι δικασταί τα έχασαν και το κοινόν ξαφνιάστηκε με το «μπαμ».
– Κύριοι, είπεν ο ευφυής συνήγορος, τα τραγούδια αυτά για να εννοηθούν, πρέπει να 

ριφθούν και πιστολιές!
 Οι δικασταί εγέλασαν με το επιχείρημα και οι κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι».
 β. «Όταν για πρώτη φορά ο αρχηγός των Προοδευτικών εξελέγη βουλευτής, οι συγ-

χωριανοί του παρεπονούντο, διότι δεν κατόρθωσε να τους κάμει κανένα ρουσφέτι. Εκείνος 
δικαιολογούμενος τους είπε: -Ξέρετε τι έπαθα; Έμπαινα στα υπουργεία με το καπέλο στο 
χέρι και δεν μ’ έπαιρναν στα σοβαρά. Τώρα όμως εκατάλαβα ότι για να κάνεις τη δουλειά 
σου πρέπει… να φοράς το καπέλο! 

Ξεχωριστή είναι η αγάπη του κ. Καφαντάρη προς τους συμπατριώτας του. Πρωτοστατεί 
σε κάθε ευρυτανική κίνηση και υποστηρίζει τους νέους που δείχνουν πως θέλουν να πάνε 
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μπρος. Έτσι μόνον εξηγείται και η φανατική συμπάθεια με την οποίαν τον περιβάλλουν οι 
συμπατριώται του». 

γ. « Ένα βράδυ ο Καφαντάρης έπαιζε χαρτιά σ’ ένα φιλικό σπίτι. Ο κ. Καφαντάρης 
έχανε. Κύριε Καφαντάρη, καίγεσθε, του είπε κάποιος από τους προσκεκλημένους. Ο κ. 
Πρόεδρος, που γνώριζε ότι το κάψιμο είχε μεταφορική σημασία, κούνησε το κεφάλι του 
περίλυπος.
– Ναι, δυστυχώς, απάντησε, χάνω… Τρομερή γκίνια! 
– Καίγεται το επανωφόρι σας, επεξήγησε ο παρακαθήμενος κύριος. Πραγματικά το επα-

νωφόρι του κ. Καφαντάρη από κάποιο αποτσίγαρο είχε πάρει φωτιά. Ο αρχηγός των 
Προοδευτικών εγέλασε. –Διπλό το κάψιμο, είπε». 

δ. «-Φίλτατε»…Αυτή είναι η αγαπημένη αρχή του κ. Καφαντάρη σε κάθε συνομιλία του, 
είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί. Με το «φίλτατε» προσαγορεύει τους φίλους του και με αυτό 
πάλι απαντά στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι σας αποκαλεί όταν σας πρωτογνωρίζει, 
έτσι και αφού περάσουν χρόνια. Το «φίλτατε στο στόμα του γίνεται αίνιγμα και δεν μπορεί 
κανένας να καταλάβει προκαταβολικώς τη σημασία του. Τον επισκέφθηκε κάποιος για να του 
ζητήσει ένα ρουσφέτι για κάποιο συγγενή του. Οκ. Καφαντάρης τον άκουσε με προσοχή. 
Ο επισκέπτης πήρε θάρρος κι είπε όσο μπορούσε περισσότερα για να δείξει ότι το ρουσφέτι 
έπρεπε νε γίνει. Όταν τελείωσε είχε τη βεβαιότητα ότι ο αρχηγός των Προοδευτικών είχε 
πεισθεί.-Φίλτατε… είπε ο κ. Καφαντάρης. Αλλά πριν προφθάσει να συνεχίσει τον διέκοψε 
ο συνομιλητής του:-Ευχαριστώ, κ. πρόεδρε! Ευχαριστώ μυριάκις! Είπε κατασυγκινημένος.
– Φίλτατε, συνέχισε ο κ. Καφαντάρης, καλά και ωραία αυτά που είπατε… αλλά εγώ 

δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτε! Ο άνθρωπός μας, που πίστευε ότι το ρουσφέτι ήταν 
τελειωμένο, έμεινε κόκκαλο».

Ο Γεώργιος Καφαντάρης, δεξιά με το σμόκιν, στο χορό των Ευρυτάνων της 18ης Φεβρουαρίου 1936 
στο «Ακροπόλ» (Αρχείο Γιάννη Παν. Μάκκα).
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2. Γεώργιος Κονδύλης.
(Από το βιβλίο «Οι Εξέχοντες Έλληνες, απ’ την Καλή και την Ανάποδη» του Γ. Δημά-

κου)
 Ο Ευρυτάνας στρατιωτικός και πολιτικός Γεώργιος Κονδύ-

λης (1879-1936) γεννήθηκε στον Προυσσό Ευρυτανίας.
α. «Ο Γ.Κονδύλης, ο αρχηγός των Ριζοσπαστικού κόμματος, 

περνάει τη ζωή του απλά, όπως και στο στρατό. Τρώει λιτά, του 
αρέσουν ιδιαιτέρως τα ψάρια και το γιαούρτι και κοιμάται απα-
ραιτήτως 8 ώρες. Το πρωί σηκώνεται πάντοτε στις 6.

Από το διαμέρισμά του απουσιάζουν τα πολυτελή έπιπλα. Το 
δάπεδο είναι γυμνό. Μοναδική διακόσμηση είναι τα βιβλία της 
Ιλιάδας, της Οδύσσειας και ο βίος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Κάποτε του εδώρησαν ένα χαλί. Εκείνος όμως δεν το επήρε σπίτι 
του. –Τι να το κάμω; Είπε. –Μα να το στρώσετε το χειμώνα! Εξή-
γησε ο δωρητής. –Δε βαριέσαι. Θα σκοντάφτω!».

 β. «Ο αρχηγός των Ριζοσπαστικών έχει ταξιδεύσει και αυτός 
στο εξωτερικό. Κάποτε όταν επέρασε από  την Αγγλία, επήγε σε 
ένα ξενοδοχείο να κοιμηθεί.
– Γιου σπηκ Ίνγκλις; Τον ρώτησεν η θαλαμηπόλος.

 – Που νάχω σπιτ, απεκρίθη ο κ. Κονδύλης. Όλο σε αντίσκηνα κοιμάμαι.
Η γλωσσομάθειά του έχει και τα καλά της. Σε τρεις μήνες κατόρθωσε να μάθει γαλλικά 

παρ’ όλον ότι, όπως λέγουν οι φίλοι του, όταν τα μιλάει… τα σκοτώνει». 

Β. Σκίτσα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
(Από τα περιοδικά «Καλλιτέχνης» Ιούλιος 1910, Μάρτιος 1912, Ιούνιος 1912, Πανα-

θήναια 15-3-1912 και «Νέα Εστία» 1-2-1950)

Ο Γ.Κονδύλης 
Μακεδονομάχος
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΣΟΝ ΑΙΩΝΑ

Όπως είναι γνωστό, η Πανευρυτανική Ένωση από της ιδρύσεώς της το 1955 είναι 
παρούσα σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες. Ο πρώτος 
πρόεδρός της, ο αείμνηστος Ανδρέας Πουρνάρας με το προσωπικό του κύρος και τις 
κοινωνικές του γνωριμίες αναλώνει τη ζωή του στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης. 
Έτσι, πραγματοποιεί συσκέψεις με άλλα ευρυτανικά σωματεία και διάφορους παράγοντες 
(βουλευτές, νομάρχες, πολιτευτές κ.ά.), συντάσσει υπομνήματα για την προώθηση και 
επίλυση χρονιζόντων θεμάτων υποδομής στην Ευρυτανία (οδοποιία, συγκοινωνίες, 
εξηλεκτρισμός κ.ά.) και προβαίνει σε ενέργειες για την ίδρυση Παιδικού Σταθμού και, 
κυρίως, την ίδρυση «Γηροκομείου Ευρυτανίας». Για του «λόγου το αληθές» δημοσιεύουμε 
παρακάτω αυτούσιο το από 3 Νοεμβρίου 1962 σχετικό έγγραφο*. Βέβαια, το έργο έγινε με 
πρωτοβουλία και άλλων προσώπων και φορέων, αλλά μετά παρέλευση δύο (2) και πλέον 
δεκαετιών!... 

(Σ.Σ. Υπογράφεται από τον αείμνηστο Πρόεδρο Ανδρέα και τον κ. Γεώργιο Οικονόμου, Δικηγόρο).
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   O ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ   Η ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ

Σαν πήγε στην Αμερική    Χωριάτισσα, ξυπόλυτη, φτωχή
Εγύριζεν ο νους του πίσω   βαρειά ζαλιγκωμένη
Καθημερινή και Κυριακή.   Άσκεπη μέσα στη βροχή
      Πού πας εσύ καϋμένη;
Σαν άρχιζε να γράψει γράμμα  
«καλή μου μάνα κι αδερφή»   Στον έλατο ξεσπά ο κεραυνός 
Εκεί τον έπιανε το κλάμα.   Το ρέμα πλημμυρίζει.
      Μαύρος θολός κι ο ουρανός
Επέρασε πολύς καιρός    σα να σε φοβερίζει
Στα ξένα ασπρίσαν τα μαλλιά του
Γυρίζει πίσω παραλής.    Η νύχτα θεοσκότεινη θα ρθεί
      Το κρύο σε παγώνει
Τα πλούτη του είναι περισσά    Σε βλέπει πόχεις κουρασθεί
Έφερε γούνες και ρολόγια   το μάτι σου ιδρώνει…
Έχει τα δόντια του χρυσά.
       Κι όμως σκυφτή περνάς και δε μιλάς
Πηγαίνει στο σπιτάκι ίσια   σκουπίζεις τη ματιά σου.
Η μάνα του… η αδελφή;   Ω! με τι κόπο κουβαλάς 
Είναι κι οι δυο στα κυπαρίσσια.   Ψωμί για τα παιδιά σου!

Ας ξαναζούσαν μια βραδιά
-Κι ας ήτανε και στ’ όνειρό του-      Δώρης Άνθης 
Θα ‘δινε ολάκερο το βιο του!     (Νίκος Ζωγραφόπουλος)

 Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Νέε μου, στάσου δυο λεπτά
και άκουσε και μένα.
Θε να σου πω κι εγώ πολλά
Πού ‘ναι καλά για σένα. 

Με βλέπεις γέροντα πολύ
και δίχως φαντασία,
βασανισμένο απ’ τη ζωή
και δεν μου δίνεις σημασία. 

Στα νιάτα μου είχα γερό το νου
σοφία του Σωκράτη,
τα πόδια είχα του λαγού,
γνώρισα κι άλλα κράτη. 

Κι οι τελευταίες συμβουλές
στόλιζε νέε, τη ζωή σου μ’ αρετές.
Υπομονή και ψυχραιμία 
δείξε στης ζωής την τρικυμία. 

Άννα Ντάλλα - Αθήνα, 2011

ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ
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ΤΟ  ΟΡΝΙO1 

+ Στέφανου Γρανίτσα 

Δίχως άλλο καμμιά ευρωπαϊκή πόλις δεν είναι δυνατόν να έχη την υπηρεσίαν καθαρι-
ότητος, την οποίαν έχουν τα βουνά. Επειδή, ως επί το πλείστον είναι κακοπάτητα και το 
χειρότερον ακόμη τα διάφορα ζώα, είτε ήμερα είτε άγρια, ευρίσκονται εις κατάστασιν διαρ-
κούς εμφυλίου πολέμου, τα όρνια εκτελούν μεγάλην κοινωνικήν αποστολήν, καθαρίζοντα 
αμέσως τα βουνά από τους νεκρούς μαχητάς. 

Μια ποιμενική παράδοσις βεβαιοί ότι τα όρνια ανέλαβον την εργασίαν ταύτην κατά δι-
αταγήν αγίου ανθρώπου, του Αθανασίου του εξομολογητού, ιδιαιτέρου προστάτου των 
προβάτων. 

Ο Άγιος Αθανάσιος διήρχετο κάποτε τα βουνά κηρύσσων τον λόγον του Θεού και εξο-
μολογών τους αμαρτωλούς. Άμα έφθασεν εις μίαν κορυφήν της Ευρυτανίας, η οποία απο-
τελεί σύνορον Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς, επλησίασεν μίαν στάνην όπου απέκρυψεν 
την ιδιότητά του, και προσποιηθείς τον στρατοκόπον εζήτησεν από τους ποιμένας ολίγον 
γάλα. 

Εδώ η παράδοσις είναι φανερά αντιποιμενική, διότι διηγείται ότι οι ποιμένες δεν του 
έδωκαν γάλα, πράγμα το οποίον είναι αντίθετον προς τα ποιμενικά έθιμα, όπως ημπορούν 
να βεβαιώσουν όλοι όσοι έτυχαν να περάσουν από στάνην. Τόσον το θεωρούν υποχρέω-
σίν τοων να περιποιηθούν διαβάτας, ώστε και μακράν της στρούγκας των αν περάσετε θα 
σας καλέσουν εις τα κονάκια των, τα οποία άλλως τε υποβάλλονται εις ειδικήν φορολογίαν, 
όπως «απαντούν τα έξοδα» φιλοξενίας. 

Η παράδοσις μόλα ταύτα επιμένει ότι εις τον Άγιον Αθανάσιον δεν έδωσαν ούτε γάλα. 
Εκείνος λοιπόν ύψωσε τας χείρας του εις τον Θεόν και κατηράσθη την στάνην, ζητήσας, να 
γίνουν τα πρόβατα όρνια. Αμέσως τα κοπάδια έγειναν φτερωτά και οι ποιμένες έμειναν με 
τις γκλίτσες ξερές. 

- Εσείς τα αθώα πλάσματα του Θεού, είπεν ο Άγιος , να περιπλανάσθε εις τα βουνά και 
να τα καθαρίζετε από πάσαν ακαθαρσίαν. 

Τα όρνια τότε πήραν τα βουνά και επεδόθησαν εις το ανατεθέν έργον των. Μερικά 
όμως έμειναν εκεί κοντά στο μανδρί των, όπου και σήμερον περιπλανώνται γύρω από τα 
ερείπια της στάνης, αναζητούντα τους πιστικούς των και τα σκυλιά. 

Προχθές το βράδυ πέρασα από την «αφωρισμένην» – είναι το όνομα της κατηραμένης 
στάνης - και έμεινα εκεί 2-3 ώρας. 

- Να ιδήτε, μου έλεγαν 5-6 Σαρακατσάνοι που με συνώδευαν, να ιδήτε ότι άμα βλέπουν 
άσπρη κάπα, που φορούμε εμείς οι βλάχοι, δεν φεύγουν γιατί θαρρούν πως είμαστε οι 
δικοί των οι τσοπάνηδες. 

1. Από «Τα ‘Άγρια και τα Ήμερα του Βουνού και του Λόγγου». 
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Πραγματικώς τα όρνια δεν παρεμέρισαν και επεράσαμεν ανάμεσά των δίχως να δια-
κόψουν την βοσκήν των. Εκάθησα εις τα ερείπια της στάνης και μου ήλθεν ο πειρασμός να 
τουφεκίσω το ορνεοκοπάδι, επειδή το κόκκαλό των γίνεται λαμπρά φλογέρα. 

- Μη τα ντουφεκάς τα καϋμένα … Κρίμα… θάρρεψαν γιατί είδαν εμάς… 
Αλλ΄ εκείνα, ως αντελήφθην, δεν εκινούντο διότι είχον προ ολίγου πέσει επάνω εις ένα 

γκρεμισμένο άλογο, από το οποίον μόνον τα κόκκαλά του είχον αφήσει. Όταν μετ΄ολίγον 
μας έπιασε η βροχή και απεσύρθημεν κάτω από ένα έλατον, αυτά επήγαν απέναντί μας εις 
έναν κέδρον και έμειναν εκεί ως πρόβατα. 

Οι Σαρακατσάνοι μου επέμειναν ότι εκεί ήταν ο «σταλιός» των, όταν ήσαν πρόβατα και 
επήγαν κατά συνήθειαν, την οποίαν έχουν τα πρόβατα την μεσημβρίαν να λημεριάζουν υπό 
παχύσκια δένδρα. 

Όταν ο καιρός αναπήρε, σνεκεντρώθησαν εκεί πολλοί Σαρακατσάνοι και είδα πως ήτο 
αδιάσειστος η πεποίθησίς των, ότι όρνια προ του αφορισμού δεν υπήρχον και ότι ο δημι-
ουργός των ήτο ο Άγιος Αθανάσιος. Ίσως έκτοτε οι Σαρακατσάνοι να έγιναν τόσο φιλόξε-
νοι. Αλλά τα όρνια μένουν και καθαρίζουν τα βουνά με ηλεκτρικήν ταχύτητα. Μόλις γκρεμι-
στούν ή ψοφίσουν πρόβατα, άλογα, μουλάρια κ.λπ. επιπίπτουν τα όρνια και τα σαρώνουν 
αυτοστιγμεί. 

Φαίνεται δε ότι παρομοίας υπηρεσίας προσέφερον και κατά το εικοσιένα. Οι βοσκοί 
ερευνούν επιμόνως τα σπήλαια, όπου κάνουν τις φωλιές των με την ιδέαν ότι θα εύρουν 
χρυσαφικά, ιδίως δακτυλίδια, τα οποία μετέφεραν εκεί τα όρνια μαζί με τα χέρια των νε-
κρών κλεφτών που ήρπαζον από τα πεδία των μαχών. 

Ένας Σαρακατσάνος μου έδειξε χρυσό δακτυλίδι που ευρήκε μέσα εις μίαν ορνεοφω-
λιάν μαζί με σκελετούς ανθρωπίνων χεριών.

Ημείς εδώ όταν πρόκειται να επιπλήξωμεν κανένα ως βραδυκίνητον, ως μπουταλάν, ως 
άχθος αρούρης, έχομεν πρόχειρον την φράσιν:

- Όρνιο της Καράβας.
Καράβα δε ονομάζεται η σειρά των κορυφών της Οξιάς, όπου περιπλανώνται τα θύματα 

του αφορισμού του Αγίου Αθανασίου, καθαρίζοντα από τους γκρεμούς από τα ψοφίμια 
δίχως αστυιατρικήν υπηρεσίαν. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ, ένας «άμισθος  
και αδιόριστος Πρεσβευτής» μας στις Η.Π.Α.1

Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου

Ως ένας «άμισθος και αδιόριστος πρεσβευτής», που αντιπροσωπεύει επαξίως την πατρί-
δα μας στην θετή του πατρίδα, στην Αμερικανική Συμπολιτεία, αυτοχαρακτηρίστηκε δίκαια 
σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ανδρέας Καμπιζιώνης. Και δεν έχει άδικο, αφού για 
μισόν και πλέον αιώνα, αφότου εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α. (1957), παράλληλα με τον 
αγώνα της ζωής του πάλεψε και παλεύει νυχθημερόν και μοχθεί με νου και καρδιά για να 
διατηρήσει και να προβάλλει τα διαχρονικά εκείνα στοιχεία που συνθέτουν τις αναλλοίωτες 
ελληνοχριστιανικές αξίες στη σημερινή εποχή, στην εποχή της απρόσωπης ύλης…

Ο Ανδρέας Καμπιζιώνης, γεννημένος Δάσκαλος, δεν αρκέστηκε μόνον στις σπουδές 
του στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας (αριστούχος), αλλά τις συμπλήρωσε σε Πανεπι-
στήμια των Η.Π.Α. (Οικονομικά, Φιλοσοφικά), ενώ στη συνέχεια έκανε λαμπρή καριέρα 
ως πανεπιστημιακός Δάσκαλος (Florence/ Darlington Technical/College και Francis Marion 
University). Ο αγώνας του είναι ιερός και το ενδιαφέρον του για την «ελληνοπρεπή αγωγή 
των νέων μας της διασποράς και ιδίως αυτών της τρίτης και τέταρτης γενεάς, που ζουν στο χωνευτή-
ρι που λέγεται Αμερική», είναι συγκινητικό. Αναμφισβήτητα έχει αναδειχθεί σε μια δημιουργι-
κή προσωπικότητα και έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας της «ελληνικής κοινοτικής ζωής 
και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου μέσα στη αχανή Αμερικανική Συμπολιτεία». Δικαι-
ότατα για την πολύπλευρη και πολύμοχθη δράση του έλαβε πλήθος τιμητικών διακρίσεων 
και βραβείων από την Αμερικανική κοινωνία και πολιτεία, από την Εκκλησία (Οικουμενικό 
Πατριαρχείο) αλλά και τις ομογενειακές οργανώσεις. 

Ο Ανδρέας Καμπιζιώνης με όπλα του τη φιλεργία, την εντιμότητα και τη φιλοπατρία 
του δεν αγωνίζεται μόνον για τη σωστή πορεία των αποδήμων συμπατριωτών μας μέσα στο 
χώρο και στο χρόνο, αλλά έχει συνεχή και ακτινοβόλο παρουσία και εντός των συνόρων 
μας. Κάθε χρόνο, σχεδόν, τον απολαμβάνουμε με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του και 
τις εύστοχες παρεμβάσεις του στα Συνέδρια που διοργανώνονται από την Πανευρυτανική 
Ένωση ανά την Ευρυτανία. Και, κάθε χρόνο, ως ευλαβής προσκυνητής, βιώνει το «νόστι-
μον ήμαρ» στην αγαπημένη του Ευρυτανία και μας διδάσκει με πάθος τη φιλοπατρία και το 
«ελληνορθόδοξον ήθος»…

Τα μέλη του Δ. Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής αισθάνονται ιδιαίτερη υπερηφάνεια 
για τον εξαίρετο Πανεπιστημιακό Δάσκαλο και επάξιο Αντιπρόσωπο της Ένωσής μας στις 
Η.Π.Α., Ανδρέα Καμπιζιώνη, ο οποίος δίκαια χαρακτηρίστηκε ως «απλήρωτος και αδιό-
ριστος πρεσβευτής» μας στις Η.Π.Α.

      

1.  Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Αφιερώματα» (Οκτ. 2011), το οποίο θα παρουσιασθεί σε 

επόμενο τεύχος μας.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Τη Ρούμελη έχω μάνα μου, κούνια μου το Βραχώρι
και γάλα γλυκοβύζαστο στο Μεσολόγγι ήπια,

μα πάντα το προυσσιώτικο με φέρνει τ’ ανηφόρι,
εκεί που’ νιωσα τ’ ακριβά και πρώτα καρδιοχτύπια.

Παίρνω καλάμι και φυσώ και ταπεινή φλογέρα,
σαν τον κορυδαλλό λαλώ, που τραγουδά στα ουράνια,

άλλο δεν παίζω τίποτα, μόν’ ότι βλέπ’ ως πέρα,
τ’ αλώνια ψέλνω, τις πλαγιές, τις βρύσες, τα ρουμάνια.

Μα εκεί όμως που παθιάζομαι και που λιγώνομαι, άκου,
σαν αγρικώ είναι πρόβατα, σαν αγρικώ είναι γίδια,

κτυπώ απ’ το φρύδι τ’ αυλακιού κι απ’ την οχτιά του λάκκου
τα πιο γλυκά λαλούμενα, τα πιο απαλά παιχνίδια.

Σκλάβα η καρδιά μου σέρνεται στον τόπο που μ’ εγέννα,
κούρνιασε αυτός σαν όνειρο στο μέτωπό μου απάνω,

σκλάβα η καρδιά μου σέρνεται σε κυπροκούδουνο ένα,
εγώ μ’ αυτό γεννήθηκα, μ’ αυτό και θα πεθάνω.

Γιάννης Α. Σαντάρμης
Γλωσσάρι
Βραχώρι, το Αγρίνιο.
παιχνίδι, το = μουσικό όργανο.
(Σ.Σ.: Το επόμενο τεύχος των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» θα είναι αφιερωματικό στον Θανάση Κυριαζή (1887-
1950).

 

Φωτογραφία του Θανάση 
Κυριαζή, από το περιοδικό 
«Νουμάς» 10-4-1921.
(Από το αρχείο του Γιάννη Π. 
Μάκκα)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Βιολέττας Μπουτοπούλου – Χασάνου, Αυτοδιοικητικά και άλλα στοιχεία Άμπλια-
νης Ευρυτανίας. Μακύνεια 2011, σχήμα 8ο, σελ. 160. 

Γεωργίου Ν. Αικατερινίδη, Δρ. Φιλ.

τ. Δ/ντή Ερευνών Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

«Τα αυτοδιοικητικά και άλλα στοιχεία που πλου-
τίζουν σημαντικά την περί Άμπλιανης βιβλιογραφία, 
αποτελούν διευρυμένη έκδοση της ομότιτλης εισήγησης 
της κ. Χασάνου στο «Επιστημονικό Συνέδριο για την 
ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού στην περι-
οχή του Δήμου Δομνίστας», το οποίο με υποδειγματική 
οργάνωση και σπάνια χρονική συνέπεια στην έκδοση 
των πρακτικών του πραγματοποίησαν τον περυσινό 
Ιούλιο του 2010 η Πανευρυτανική Ένωση και ο (τότε) 
Καποδιστριακός Δήμος Δομνίστας σε συνδιοργάνωση 
με την (τότε επίσης) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυ-
τανίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού. 

Ήταν επαινετή η σκέψη της κ. Χασάνου για την έκ-
δοση αυτή, διότι, αν η γνώση του ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντος, που η ίδια θέτει 
ως σκοπό της προσπάθειάς της, αποτελεί διαχρονική αναγκαιότητα, σήμερα παίρνει και 
χαρακτήρα ηθικού χρέους προς τις γενιές που πέρασαν, με την ολονέν συντελούμενη πα-
γκοσμιοποίηση να αφανίζεται ο λαϊκός μας πολιτισμός και με τον «Καποδίστρια» αρχικά και 
τον «Καλλικράτη» στη συνέχεια να απαξιώνεται η αυτοτέλεια πληθώρας δήμων και κοινοτή-
των, με σίγηση του ονόματός τους και εκμηδένιση στην πράξη του ρόλου τους ως φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης με συνακόλουθη αρνητική επίπτωση στον κοινωνικό ιστό όπως λει-
τουργούσε μέχρι πρότινος. 

Το βιβλίο προλογίζει ο δραστήριος και δημιουργικός τ. Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάν-
νης Σταμάτης, ο οποίος λίαν εύστοχα τονίζει την αξία του παρατιθέμενου υλικού, χαρα-
κτηρίζοντάς το «τεράστιο και αποκαλυπτικό», επισημαίνοντας συγχρόνως την πρωτοτυπία 
της εργασίας ως αυθεντικής μελέτης, που αποτελεί ένα πραγματικά αξιέπαινο παράδειγμα, 
ευχόμενος να βρεθούν μιμητές για παρόμοιες εκδόσεις «ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο 
η τοπική μας ιστορία, η ιστορία της γενέθλιας γης». 

Η κ. Χασάνου θέλησε και πέτυχε να προσφέρει έργο με συγκέντρωση υλικού από αρ-
χεία κρατικά, ιδιωτικά και οικογενειακά, από μαρτυρίες Αμπλιανιτών και από οποιαδήποτε 
άλλη πρόσφορη πηγή με επίμονες και επίπονες προσπάθειες, αφού ο μεταβατικός χαρακτή-
ρας της Άμπλιανης, παράλληλα με την καταστροφή πολύτιμου υλικού στα χρόνια του εμφυ-
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λίου, δυσχέραινε το έργο της, όπως η ίδια εξιστορεί εισαγωγικά με «Μία εξομολόγηση». 
Αυτονόητη, βέβαια, η αξιοποίηση του δικού της προσωπικού αρχείου. 

Από τις κύριες αρετές του έργου της είναι η παράθεση της εμπειρίας της ως κοινοτικής 
γραμματέως της Άμπλιανης, σε χρόνους μάλιστα που η θέση αυτή περιβαλλόταν από ένα ιδι-
αίτερο κύρος, αλλά και με πολλές, πέραν του τυπικού υπηρεσιακού καθήκοντος, κοινωνικές 
υποχρεώσεις, τις οποίες δημιουργούσε η καθημερινή επαφή με τους κατοίκους, ιδιαίτερα 
σε μικρά χωριά, με την αλληλοβοήθεια να λειτουργεί ως αυτονόητο καθήκον και χαρού-
μενα ή δυσάρεστα οικογενειακά γεγονότα να παίρνουν πανκοινοτικό χαρακτήρα. Το έργο 
αποκτά επιπλέον αξία και από την ιδιαίτερη ενασχόληση της δημιουργού του με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση από θέση συνδικαλιστικού στελέχους. 

Ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης γενικότερα αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα τμή-
ματα του πλούσιου υλικού του βιβλίου στα επιμέρους κεφάλαια, με ιστορικά στοιχεία περί 
Άμπλιανης, λογοτεχνικές αναφορές γι’ αυτήν, γλωσσάριο, ασχολίες κατοίκων, ειδήσεις κοι-
νωνικής οργάνωσης, πατριαρχικό γράμμα, αποφάσεις δημογεροντιών και κοινοτικών συμ-
βουλίων, εκλογικούς καταλόγους, διεξαγωγή εκλογών και εκλογικά αποτελέσματα, έκταση 
και διοικητικά όρια του χωριού, πληθυσμιακή εξέλιξη, ιδιομορφία κοινότητας, διοίκηση 
(πρόεδροι, συμβούλια, γραμματείς κοινότητας, κλητήρες), γενικά λειτουργίας κοινοτικών 
συμβουλίων, έσοδα, έργα. 

Την τεκμηριωμένη γραφή συμπληρώνει παράθεση φωτοτυπημένων εγγράφων και πλη-
θώρα φωτογραφιών από τις αρχές του αιώνα που πέρασε μέχρι την πρόσφατη χρονιά του 
Συνεδρίου, το οποίο είναι βέβαιο ότι έχει πάρει ήδη μία θέση ιδιαίτερη στα πολιτιστικά 
χρονικά της Ευρυτανίας. 

Μαζί με θερμά συγχαρητήρια στην κ. Χασάνου, θα ήθελα ως επίτιμος δημότης Άμπλια-
νης – δίκαια υπερήφανος για τον επίζηλο αυτόν τίτλο – να εκφράσω και την ευχή να μην δι-
αψευσθεί η ελπίδα της που επιλογικά στο εξαίρετο έργο της διατυπώνει: να μην μπει με τον 
«Καλλικράτη» στο περιθώριο ένα τόσο ιστορικό και παραδοσιακό χωριό όπως η Άμπλιανη, 
αλλά να συνεχισθούν οι προσπάθειες των αρχόντων της Αυτοδιοίκησης για κατασκευή έρ-
γων που είναι απαραίτητα για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων της.

Δημητρίου Γ. Τσέλιου, ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΗΜΑΤΑ ΒΡΑ-
ΧΕΑ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑ, σελ. 32, Βα έκδοσις χειρόγραφος, Αθήναι 2010. 

Παναγιώτου Κων. Βλάχου, Φιλολόγου, τ. Γ.Ε.Μ.Ε. 

Είναι γνωστή η καλλιτεχνική ευαισθησία και η εντυπωσιακή ικανότης του εγκρίτου εκ-
παιδευτικού και φίλου Δημητρίου Γ. Τσέλιου εις την σχεδίασιν και την καλλιγραφίαν. Το 
παρουσιαζόμενον όμως πόνημά του δεν είναι απλώς καλλιτέχνημα, είναι και ταμείον γνώ-
σεων και σοφίας θησαύρισμα. Το καλλιτεχνικόν μέρος έγκειται εις το ότι ολόκληρον είναι 
ιστορημένον χειρόγραφον. Εις το εξώφυλλον ο τίτλος περιέχεται εντός προπύλου αρχαίου 
ναού με ραιδινούς κίονας και κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού και απολήγον εις γλυπτά 
ακρωτήρια λιτόν αέτωμα. 
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Η εισαγωγή, τα αρχαία κείμενα με τα ερμηνεύμα-
τα και ο επίλογος είναι χειρόγραφα εις μεγαλογράμ-
ματον και μικρογράμματον γραφήν κατά περίπτωσιν, 
εναλλασσομένης μελάνης εντόνου ερυθρού και μαύ-
ρου χρώματος. Τα κείμενα εγκλείονται εις πλαίσιον με 
ομοιομόρφους ρόμβους, αι δε άρτιαι σελίδες, όπου 
διαλαμβάνονται εν είδει περιεχομένων τα εις τας έναντί 
των περιττάς ερμηνευόμενα «Βραχέα ρήματα», φέρουν 
ποικίλην διακόσμησιν, πρόπυλα ναών, τμήματα κιόνων, 
μαιάνδρους και ανθέμια. Πρόκειται δι’ έργον, το οποί-
ον και μόνον προκαλεί αισθητικήν απόλαυσιν. 

Η εγγυτέρα προσέγγισις και η μελέτη του περιεχο-
μένου του συνιστά ενασχόλησιν επιτερπή και μελέτην 
περισπούδαστον. Εις την εισαγωγήν γίνεται συνοπτική 

αναφορά εις την παράδοσιν των αποφθεγμάτων και την αρχικήν ανάθεσιν αυτών εις τον 
Απόλλωνα. Διαμνημονεύονται ακολούθως οι σοφοί της αρχαιότητος, οι οποίοι εις διαφό-
ρους καταριθμήσεις ανέρχονται εις είκοσι δύο. Εις εκάστην όμως ιδιαιτέραν αρίθμησιν 
αναφέρονται επτά, του αριθμού αυτού θεωρουμένου ως ιερού. 

Ακολούθως γίνεται λόγος διά την υπό του Δημητρίου του Φαληρέως συναγωγήν των 
αποφθεγμάτων και την δημιουργίαν σχετικών Ανθολογιών. Καταδεικνύεται περαιτέρω η 
στροφή του ανθρώπου προς εαυτόν και η διαμόρφωσις ηθικού κανόνος του ενεργείν συμ-
φώνως προς τον θείον νόμον και δίκαιον, εξαίρεται δε η παιδευτική αξία των ως συντελού-
ντων εις την διαμόρφωσιν του ανθρώπου εις αρτίαν ηθικήν προσωπικότητα. 

Και τα πενήντα έξι (56) αποφθέγματα της Συλλογής είναι σύντομα, συνιστάμενα εκ δύο 
λέξεων με ρήμα εις προτρεπτικήν προστακτικήν, ευμνημόνευτα, με κύρος διαχρονικόν. Η 
σημασία των είναι κεφαλαιώδης διά την ρύθμισιν της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων 
βάσει των κανόνων της ηθικής και του δικαίου, διά την διαμόρφωσιν αγαπητικών μετά των 
συνανθρώπων σχέσεων, την μετ’ ευλαβείας επικοινωνίαν με το θείον. Συνολικώς θεωρού-
μενα συνιστούν ευσύνοπτον εγκόλπιον πρακτικής ηθικής και παιδαγωγικής διδασκαλίας. 

Εντύπωσιν προκαλεί το γεγονός ότι τα διδάγματα των αποφθεγμάτων προσεγγίζουν, 
ωρισμένα δε και ταυτίζονται με Ευαγγελικάς διδασκαλίας. Προσιδιάζει ενταύθα η περί 
«σπερματικού λόγου» θεωρία κατά την οποίαν η θεία αλήθεια και προ της διά της ελεύσεως 
εις τον κόσμον του Σωτήρος Χριστού πλήρους αποκαλύψεώς της «απεκαλύφθη» εν μέρει 
(εν σπέρματι) εις προ Χριστού ζήσαντας προνομιούχους ανθρώπους, οι οποίοι φιλοσο-
φούντες ήγγισαν την αλήθειαν. 

Διεξερχόμενος ο αναγνώστης το πόνημα διττήν αποκομίζει ωφέλειαν. Αναπαύει τους 
οφθαλμούς θεώμενος τα ζωγραφικά ποικίλματα και των ομοιόμορφων κατά κατηγοράς 
κεφαλίδων, τίτλων και ερμηνευμάτων γραφήν και εντρυφά εις τα ερμηνεύματα, τα οποία 
συνίστανται εις ακριβή των αποφθεγμάτων μετάφρασιν, εύστοχον συνοπτικήν ανάλυσιν 
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του περιεχομένου των και, κατά περίπτωσιν, συσχέτισιν με ανάλογα διδάγματα προς κατά-
δειξιν του καθολικής ισχύος νοήματος. 

Συγχαίρω και εντεύθεν εγκαρδίως τον εκλεκτόν εκπαιδευτικόν και αγαπητόν φίλον Δη-
μήτριον Γ. Τσέλιον, του οποίου επιχαρίτως παρακολουθώ την ανοδικήν και έγκαρπον 
πορείαν, αφ’ ότου προ ημίσεως αιώνος τον εγνώρισα εις την εύανδρον γενέτειράν του 
Φουρνάν, επιχειρούντα τα πρώτα εις τον Ελικώνα των Μουσών δειλά πτερουγίσματα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Γεννήθηκα στην Ντούσαγα. Ανάμεσα σε Αρμένιους, 
Εβραίους και Γύφτους, Εκδόσεις Αρμός, χ.χ. , σελ. 136

Αθανασίου Δ. Σταμάτη, Φιλολόγου

Τον Θανάση Παλιούρα τον γνώρισα ως αξιολο-
γότατο πανεπιστημιακό καθηγητή, ως ερευνητή και ανα-
σκαφέα βυζαντινών αρχαιοτήτων, ως κοντοπατριώτη 
την καταγωγή - από τη Ροσκά Ευρυτανίας οι ρίζες του. 
Τον γνώρισα ακόμα ως γλαφυρό ομιλητή σε συνέδρια 
με άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, με σαφήνεια, κα-
θαρότητα έκφρασης και θέσεων και απόλυτο σεβασμό 
του ακροατηρίου και του χρόνου που είχε στη διάθεσή 
του. Τον γνώρισα ακόμα ως τεχνίτη του γραπτού λόγου 
σε διάσπαρτα εδώ και εκεί κείμενά του. Πολύ θα ‘θελα 
να τον είχα Πανεπιστημιακό δάσκαλο αν και η ηλικιακή 
μας εγγύτητα δεν θα έκανε εφικτό κάτι τέτοιο. 

Τον συνέδεσα ακόμα στο νου μου με το Αγρίνιο, τη 
μεγάλη πόλη που γνώρισα από τις διηγήσεις του πατέρα 

μου, όταν έβοσκε τα πρόβατα στις παρυφές της τότε πόλης των 5.000 κατοίκων και που 
σήμερα καταλήφθηκαν τα βοσκοτόπια από φαρδιές λεωφόρους, πολυώροφα οικήματα, 
χιλιάδες ανθρώπων και κοπάδια αυτοκινήτων. Τον συνέδεσα επίσης με το Αγρίνιο του 
εμφυλίου όταν η οικογένειά μου κατέφυγε εκεί να απαγκιάσει από τη λαίλαπα που σάρωνε 
τα βουνά του Καρπενησίου. Τον συνέδεσα, τέλος, με θείους και ξαδέλφια, γαμπρούς και 
νύφες, χωριανούς και φίλους ένα άλλο ορεινό ευρυτανικό χωριό μεταφερμένο στον κάμπο 
από Πίτσοβο χαμηλά ως τις πλαγιές των λόφων ψηλά και την οδό Καρπενησίου. Και κάτι 
ακόμα: με την πρώτη γυμνασιακή μου χρονιά το 1959 στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρι-
νίου, την πόλη με τα καλντερίμια που περπατούσα απ’ την οδό Καρπενησίου ως το σχολείο, 
τον Παναιτωλικό και τις πλατείες, το γύρο του θανάτου που τότε πρωτοείδα, το μαλλί της 
γριάς, το κουλούρι κάθε Κυριακή στο σχόλασμα της Αγίας Τριάδος που μου αγόραζε ο παπ-
πούς. Τη γλύκα του και τη γλύκα της πόλης με το μεθυστικό άρωμα του καπνού στο δρόμο 
με τις καπναποθήκες τα έχω ακόμα στο στόμα και την όσφρησή μου. 

Αυτό το Αγρίνιο ξαναγνώρισα μέσα από το βιβλίο του Θανάση Παλιούρα. Και αν η 
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επαφή με την τέχνη είναι ξύπνημα προσωπικών βιωμάτων και μυστική επικοινωνία με την 
ψυχή του πνευματικού δημιουργού, ε!, τότε πιστεύω ότι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
περπάτησα δίπλα στην ψυχή και τα αισθήματα του συγγραφέα. Το ρούφηξα σε μια βραδιά. 
Γλυκιά νοσταλγία για κόσμους που μεταλλάχτηκαν. Στις «ρίζες της γενιάς του» τον συντρό-
φεψα με τις ρίζες της δικής μου γενιάς από τον καιρό του ’21 ως τα 1950. Η Ντούσαγα που 
ήξερα από τις αναφορές των δικών μου ως τοπωνύμιο ζωντάνεψε με τα χαμηλά σπίτια τα 
ανθοκυκλωμένα, τις αυλές με το πηγάδι, τις συκιές και τις μουριές του καλοκαιρινού ίσκιου, 
τους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης – Έλληνες και μη (μάλλον λάθος αυτό το μη, 
γιατί εμένα μου μοιάζουν όλοι Έλληνες στη βίωση της βιοπάλης και το μοίρασμα απλών 
καθημερινών στιγμών. Πόσο λιγότερο Ελληνίδα είναι η Εβραία συμμαθήτριά του η Νινέττα 
που παντρεύτηκε Έλληνα και στην Ουάσιγκτον μοιράστηκε μαζί του τις μνήμες της γενέθλιας 
πόλης του Αγρινίου; ΑΝΘΡΩΠΟΙ!) Η περιπέτειά του για «ένα καρβέλι ψωμί» στη διάρκεια 
της Κατοχής μου έφερε στη μνήμη τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1944, όταν ο παππούς και ο 
πατέρας μου βρέθηκαν όμηροι στις ίδιες φυλακές από όπου επιλέχθηκαν οι εκτελεσμένοι 
της Μ. Παρασκευής. 

Η μουσική παράδοση της Δυτ. Ρούμελης απλώνεται μπρος στα μάτια μας στα «Βαφτί-
σια» με τους λαϊκούς οργανοπαίχτες και την κατάδυση της πένας του Θανάση Παλιούρα 
στα μύχια της ψυχής τους και στο πέλαγος των καημών της ζωής. Ο αγαπημένος παπάς που 
εκατοχρονίζει στο «Σημάδι» μου ξανάφερε στη μνήμη πρόσωπα παλιά και αγαπημένα που 
με τον ίδιο τρόπο που οι πρόγονοί τους λευτέρωσαν το ’21 την Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο 
η στάση ζωής τους λευτερώνει τον άνθρωπο από τη δυναστεία του χρόνου και της φθοράς: 
«και βλέπω και με κρατάνε τα πόδια μου», λέει με σιγουριά ο εκατόχρονος γέροντας. 

Η μετανάστευση και τα μακρινά προξενιά με τους Τερνιώτες πλανόδιους φωτογράφους 
θυμίζει στις μέρες μας το αφήγημά του «Η φωτογραφία» τη μοίρα εκείνων που πήραν των 
οματιών τους και βρέθηκαν στην άκρη του κόσμου για το έρμο το ψωμί. Η αναζήτηση νύφης 
οδηγεί στο αθώο – τελικά – παιχνίδι της φωτογραφικής εξαπάτησης. Η ζωή δικαιώνει τη 
σοφία της ανάγκης για τη διάπραξη της μικρής πονηριάς.

Παλαμικός ή Καζαντζάκειος στα «Μεγαλεία των Μεγαλείων» μας μυεί στη μαγεία της 
μουσικής και το πάθος της λαϊκής ψυχής να ξεσπάσει και να λυτρωθεί μέσα από το χορό 
και το πανηγύρι. Αφήνω το «Αγρίνιο: η πόλη θυμάται», γιατί όλο το βιβλίο, αυτό ακριβώς 
αποτυπώνει. 

Και έρχομαι «Στα χρόνια της αθωότητας και της καταστροφής». Κάλπασα μαζί του στη 
ράχη της Κανέλλας στους σκονισμένους αγροτόδρομους με τις ελιές και τα περιβόλια τον 
καιρό της αθωότητας. Ένιωσα τη δροσιά του νερού στο πυρωμένο καλοκαιρινό μεσημέρι 
στη «Λούμπα της Ερημίτσας». Μετά την καταστροφή του πολέμου θυμήθηκα μαζί του στο 
«Μπροστά στο θάνατο» τις γνωματεύσεις των επιστημόνων τότε και τώρα για το βιώσιμο 
ή μη των Ελλήνων και ομολόγησα μαζί του: «Κανένας μας δεν πέθανε. Ο Μεγάλος Γιατρός 
άλλα είχε αποφασίσει για τον καθένα μας».

Στο «Στρατιώτες και Αντάρτες», που κλείνει αυτήν την ενότητα, είδα πίσω από τις λέξεις 
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του αδέλφια και συγγενείς, φίλους και γνωστούς που έσερναν με την ίδια οδύνη αναπηρίες 
και τάφους, όπου πλούσιος ή πένης, βασιλεύς ή στρατιώτης, δίκαιος ή αμαρτωλός, στρατι-
ώτης ή αντάρτης έκαναν να αιμορραγεί ίδια το δύστυχο σώμα της μάνας Ελλάδας. 

Η αποφόρτιση και το τέλος έρχεται στο «Λοξές ματιές – πλάγια βλέμματα», όπου η ζωή 
διεκδικεί το μερίδιό της και «με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει» για να πει 
πως όσο σοφός και να λαχταρά να γίνει ο άνθρωπος ένα «όμορφο πρόσωπο με εκφραστι-
κά μαύρα μάτια και πυκνά ματόκλαδα» θα συγκλονίζει το ξύπνιο του σοφού. 

Να κλείσω με την εικονογράφηση του βιβλίου. Έξοχη από Αγρινιώτες καλλιτέχνες: την 
ψυχή της πόλης με τον γραπτό λόγο ο Θανάσης Παλιούρας, την εικόνα της πόλης με την 
τέχνη τους οι Αγρινιώτες δημιουργοί. Και στις μέρες μας πολλοί γεννιούνται στη Ντούσαγα 
και γι’ αυτό ελπίζουμε. 

Μιχάλης Σταφυλάς, «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ», Ποιήματα, μιας άλλης εποχής, 
Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2011, σελ. 64.

Του Γιάννη Γ. Ζούμπου
Προέδρου της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων 

Τον γνωρίσαμε απ’ τα πεζά του και θαυμάσαμε το 
βάθος του βλέμματός του. Του χρωστάει πολλά ο πε-
ζός λόγος κι εμείς οι Ευρυτάνες περισσότερα. Όμως 
τούτη η συλλογή ποιημάτων μας αποκάλυψε μια άλλη 
του πλευρά που αγνοούσαμε. Το κάθε ποίημα μοιάζει με 
φράγμα που σπάει απ’ την πίεση του νερού, αποκαλύ-
πτοντας την ευαισθησία της ψυχής και την ποιητική του 
ιδιοσυγκρασία, λες και κρατούσε την αναπνοή του και 
τώρα σε κάθε ποίημα μπορεί να ανάσανε ξανά, χωρίς 
μάλιστα τα καλούπια της ομοιοκαταληξίας, χωρίς τελεί-
ες στα πιο πολλά ποιήματα, γιατί η ποίηση δεν τελειώ-
νει, είναι σαν την αιωνιότητα. 

Μια γλώσσα που ξέρει να λέει ακόμα και για το τί-
ποτα. Και τότε, απ’ αυτό το «τίποτα» μπορούν να γεννη-

θούν τα πάντα: ιστορίες διάφορες θλιβερές, ηρωικές, όπως κορυφώθηκαν στα χρόνια που 
πέρασαν, παίρνουν διαστάσεις με τη δημιουργική επινοητικότητα του κ. Μιχάλη Σταφυλά 
και το ποιητικό του βάθος. Και γίνεται το ποίημα ένα λιμάνι για να απαγκιάσει και να απιθώ-
σει εκεί τα όνειρά του δικαιωματικά. 

Ο τίτλος του «Δικαίωμα στο όνειρο» είναι ο ημέτερος προσανατολισμός να δούμε τον 
αγωνιστή στοχαστή, αιώνιο έφηβο και ονειροπόλο. Το «δικαίωμα» ως χαρακτηριστικός 
όρος, αυτό αποκαλύπτει. Είναι άνεμος ελπίδας των αδικημένων που διεκδικούν το όνειρο 



37

για την καλλίτερη ζωή, όπως τη διαμορφώνει η συνείδηση. Άλλωστε οι ποιητές, παρότι 
υπαινικτικοί δεν εμπνέονται από σύμβολα, τα δημιουργούν. 

Στα ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ οι εμπειρίες, οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, οι στάσεις ζωής, 
οι ηθικές αξίες, που συγκροτούν την ιδιαιτερότητα της υπαλληλικής ιεραρχίας, παρουσιάζο-
νται σαν σε αράγιστο καθρέφτη με όλη την κλίμακα των χρωμάτων και των αποχρώσεων 
που συνεπάγεται η άμεση, η προσωπική, γεμάτη εναλλαγές συναισθημάτων βίωση, μέσα σ’ 
ένα σύστημα που δεν ανατρέπεται. Η πολυθρόνα με το σχήμα του κορμιού του Διευθυντή, 
που τον φιλοξενεί τόσα χρόνια, όταν παλιώσει από άλλη θα αντικατασταθεί. Και τον Διευ-
θυντή που θα αποχωρήσει άλλος θα τον αντικαταστήσει. Αλλά όλους μαζί, προϊστάμενους 
και υφιστάμενους τους ενώνει μια κοινή μοίρα. Στην αναμέτρηση με το χρόνο, αυτός ο 
τελευταίος θα είναι ο νικητής. Είναι τελικά ένας κόσμος που έχει εκπέσει από κάποιο εξυ-
ψωμένο επίπεδο χάνοντας κατά την πτώση τα εξασφαλισμένα προνόμια και τις εγγυημένες 
διακρίσεις του (ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ). 

Αξίζει να σταθούμε στην αμφισημία που δίνει στα ποιήματά του με τον τόνο ελαφρά 
διασκεδαστικό ως ρομαντικά ειρωνικό και πικρά σαρκαστικό. Έτσι αντιμετωπίζει μετωπικά 
την κατάσταση, που καθαυτή είναι λοξή αποφεύγοντας το σκόπελο της αυτολύπησης και του 
διδακτισμό. Αλλά, κυρίως, προσπαθεί να βάλει αντίχωμα είτε στην παραλυτική αγκύλωση 
είτε στην ραγδαία φθορά ενός απελπιστικά συμπιεσμένου ζην. Σπάει με απρόσμενη δύναμη 
τα τείχη εντός των οποίων «ανεπαισθήτως» κλείστηκαν όλοι μαζί και έρχονται σε ρήξη τόσο 
με την ισοπεδωμένη ύπαρξη, όσο και με όλα εκείνα που την περιβάλλουν από καταβολής 
της (αυτό είναι που δεν έκανε ο Καρυωτάκης). Κλαυσίγελος, λοιπόν, ιλαροτραγωδία, όπως 
λέμε ζωή που βρίσκει και την κωμική πλευρά των σοβαρών πραγμάτων και τη διέξοδο στο 
σαρκασμό. 

Στα ποιήματα που μετατοπίζονται στον κοινωνικό χώρο (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟ-
ΝΟΤΑ) παρουσιάζει με συναισθηματισμό τις μορφές, τις λαχτάρες, τα βάσανα του περίγυ-
ρου πότε εκ του μακρόθεν και πότε εκ του σύνεγγυς. Διέξοδος εδώ είναι η συντροφικότητα. 
(Αδελφέ μου γείτονα / Έλα να ξαστερώσουμε τον συννεφιασμένο ουρανό / Με την αγάπη 
μας… ( ΑΓΑΠΗ).

Στο ποίημα Ο ΠΑΤΕΡΑΣ με πολύ σεβασμό παρουσιάζει το δάσκαλο, τον ηρωικό εκείνον 
δάσκαλο, που άπλωνε τα όνειρα των μικρών του χωριού σε κόσμους πλατείς. Τον αγωνι-
στή δάσκαλο (Γύριζες τα φύλλα της Ιστορίας…). Αυτός ο δάσκαλος που έμαθε να διεκδικεί 
το δικαίωμά του στο όνειρο, για έναν κόσμο που αλλάζει και θα τον ζήσουν τούτα τα μικρά 
μαθητούδια του, όχι ο ίδιος. 

Στην ενότητα ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, σε όλα τα ποιήματα αχνοφέγγει η ελπίδα βγαλ-
μένη από υψηλό φρόνημα. Λίγος ο θρήνος για την ελευθερία που χάθηκε, για την πατρίδα 
που νικήθηκε, αλλά δεν έπεσε. Και πώς να ξεφύγει απ’ τον ίσκιο μιας βαριάς κληρονομιάς; 
Τα μάτια βγάζουν δάκρυα και σπίθες και φωτιές. Σύντομα βρίσκει την πόρτα εξόδου με 
αποφασιστικότητα. Η απόφαση ξεθηκάρωσε τις αναστολές και τις ανέδειξε σε θάρρος και 
χρέος. Σύντομα βρίσκει και την περπατησιά, κόβει ένα κομμάτι απ’ το μέλλον και μ’ αυτό 
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στον κόρφο βγαίνει στην παρανομία με απόλυτη συνείδηση (Κι όμως αν με βρουν / Είναι 
βέβαιο ότι θα με σκοτώσουν… ) γι’ αυτό και «μεγαλύτερη τιμή τους πρέπει», γιατί ξέρουν 
τον κίνδυνο που επικρέμαται όπως θα ‘λεγε κι ο αγαπημένος ποιητής. 

Το ποίημα «ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΟ» πέρα από το ότι είναι ένα δημοτικό τραγούδι με 
τα όλα του, λειτουργεί και με τον τρόπο που λειτούργησε το δημοτικό τραγούδι μέσα στην 
Τουρκοκρατία σαν δημοσιογραφικό – πληροφορικό είδος. Μην ξεχνάμε ότι γράφηκε κατα-
μεσής της Γερμανικής κατοχής. 

Η ελεγεία για το δάσκαλο που σκοτώθηκε έχει όλα τα στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας 
που ξετυλίγεται από στίχο σε στίχο δια «του ελέους και φόβου» μέχρι την πίκρα της εξόδου: 
«Αύριο δε θα βρέχονται / τα παιδιά,/ θα μπαίνει μοναχά ο ήλιος κι η στοργή./ Αύριο … 
Αύριο… Αύριο…». 

Άφησα τελευταίο το ποίημα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ σκόπιμα. 
Είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς τη γεωγραφία του τόπου και όχι μόνο. Είναι κραυ-

γή διεκδίκησης, είναι κραυγή αγανάκτησης μαζί με το δέσιμο και την αγάπη για τον τόπο 
που στέκει εκεί, ενώ τα γεγονότα εξελίσσονται ερήμην του. Είναι ανθρωπογεωγραφία της 
Ευρυτανίας που οι άνθρωποί της αγάπησαν την πέτρα, τη σάρκα της γης, με τις αρχαίες 
διαδρομές του νερού να την αυλακαίνουν. Έμαθαν να μιλάνε με την πέτρα κι έζησαν μαζί 
την ίδια κι απαράλλαχτα. 

Οι άνθρωποι στην Ευρυτανία γεννήθηκαν για να προσπαθήσουν να αρπάξουν, έστω και 
κλεφτά, το κομμάτι απ’ την προκοπή που δικαιούνται. Τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Το ποίημα 
αυτό πρέπει να το διαβάζουμε αργά – αργά για να σκεπάζουμε το θρόισμα απ’ τα πλατάνια, 
για να νιώθουμε τις λέξεις μια – μια, το βάρος τους, την αργή ροή τους σαν τις παχιές στα-
γόνες από ρετσίνι του έλατου. 

Γιατί ο ποιητής Μ. Σταφυλάς αγαπάει τις λέξεις και τις καρφώνει στις στουρναρόπετρες 
της πατρίδας που στέκει περήφανη παρά τους εγκατακρημνισμούς που βίωσε μέσα σε μια 
κοινωνία χωρίς αξιολογικούς μηχανισμούς (εδώ οι άνθρωποι / είναι φτωχοί και περήφα-
νοι / δε ζητιανεύουν / παρά το δικαίωμα τους στη ζωή…). 

Αγαπάει ο ποιητής μας αυτόν τον τόπο και εκφράζεται με πολλή τρυφερότητα, κάτι σαν 
χάδι (Σε ποιο βράχο απίθωσες τα όνειρά σου / και ξέχασες το μονοπάτι που σ’ οδήγησε;/ 
Σε ποια κρυόβρυση του βουνού σου / πλένεις τις λαβωματιές σου με τις πετροπέρδικες / 
και δεν αφήνουν σημάδια τα αίματά σου;)

Και η λεπτή ειρωνεία του Μιχάλη Σταφυλά που σπάει κόκκαλα:
(Τυλίγεις τα λαμπερά μετάλλια / εξαίρετων πράξεων / στα εντάλματα συλλήψεως / «δι’ 

οφειλάς προς το δημόσιον».
(Σε εσένα κανένας δεν οφείλει τίποτα). 
Μα δεν τον εγκαταλείπει και η αισιοδοξία αυτή που υπάρχει σε όλα τα ποιήματα. 
(Έλα χελιδονάκι της προσδοκίας / να κεντήσεις με το ράμφος σου / ένα σημάδι χαράς 

/ το σκισμένο πουκάμισο / του αδελφού μου / ένα σημάδι πάνω απ’ το μέρος της καρδιάς 
του / που χτυπάει καρτερώντας / μια μέρα δίχως βροχή / μιαν άσπρη μέρα…)
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Ποιήματα μιας άλλης εποχής, μα πάντα νέας, όπως ο Μιχάλης Σταφυλάς. 
Τύχη αγαθή για μας που γνωρίζουμε κι αυτή την πλευρά του. 

Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Μνήμη και Χρέος. Μεγάλες μορφές 
και ιστορικές στιγμές της Ευρυτανίας, Περιοδική έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, τεύχος 7ο, Ιανουάριος – Ιούνιος 
2011. 

Το 7ο τεύχος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2012) του περι-
οδικού «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών», 
που εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών 
Σπουδών και Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ) κυκλοφορήθηκε πρό-
σφατα καλαίσθητο – όπως πάντα – και με λίαν ενδιαφέ-
ρουσα ύλη. «Αρκετές σελίδες του», όπως αναφέρεται και 
στο κύριο άρθρο Μνήμη και Χρέος, «είναι αφιερωμένες 
στη μνήμη Ευρυτάνων που τον τελευταίο καιρό έφυγαν από 
τον μάταιο τούτο κόσμο. Άφησαν όμως πίσω τους έντονα 
σημάδια από την προσωπική τους δράση, επαγγελματι-
κή, εκπαιδευτική, επιστημονική πολιτική κ.ο.κ. …». Έτσι, 
υπάρχουν κείμενα για τους αείμνηστους συμπατριώτες 
μας Γιώργο Τσιαντή, Ιωάννη Ζαμπάκα, Ευάγγελο 
Οικονόμου, Ιωάννη Σ. Πριόβολο, Τάκη Τουλού-

πα, Αθανάσιο Καρδαρά και Χριστόφορο Κατσάμπα. 
Από τα περιεχόμενα του τεύχους αυτού δεν λείπουν τα ιστορικά κείμενα, τα λογοτε-

χνικά, οι βιβλιοπαρουσιάσεις – πρόσφατες εκδόσεις ευρυτανικού ενδιαφέροντος, σχόλια, 
επιστολές κ.ά. 

Η εικόνα του εξωφύλλου ανήκει στον Ευρυτάνα ζωγράφο κ. Γεώργιο Νικολακόπου-
λο, ο οποίος με την «ευαίσθητη φαντασία του αναπαριστά το δράμα του «νεκρού αδελφού» 
στο « Ο Όρκος του πεθαμένου», ένα παρεξηγημένο θεατρικό έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου 
(1929)». Ο γνωστός καλλιτέχνης εμπνεύστηκε την εικόνα αυτή από την εκδήλωση για τον 
Ζαχαρία Παπαντωνίου στην Ακαδημία Αθηνών στις 12-12-2010. 

(Σ.Σ.: Όσοι επιθυμούν την παρουσίαση των βιβλίων τους στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
παρακαλούμε να τα αποστέλουν σε δύο (2) αντίτυπα)
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ΖΑΛΙΓΚΑ ... ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ!!!

(Σημείωση: Το ποίημα είναι εμπνευσμένο από το Ντοκυμαντέρ του πατριώτη μας και 
φίλου Γιάννη Γιαννακόπουλου, με θέμα τη «μοναξιά» (Το Ντοκυμαντέρ αυτό αναφέρεται 
στους ελάχιστους εναπομείναντες στα χωριά μας, στα ριζά του βουνού Χελιδόνα, με 
κυρίαρχο πρόσωπο την 80χρονη κυρία Αθηνά Παναγιώτου από την Καρύτσα, που 
επιμένει να κρατάει ζωντανό το χωριό, με μοναδική συντροφιά εκτός από τα ζωντανά της, 
τη ζωγραφική, την οποία ποτέ δεν σπούδασε, αλλά μόνη καλλιέργησε και με πενιχρά μέσα 
επιδίδεται στο ταλέντο της, διδάσκοντας σ’εμάς με μοναδικό τρόπο τη θέληση για ζωή και 
τη αγάπη της για τη φύση).

 
 

Σ’ είδα στης Χελιδόνας της πλαγιές, 
ζαλίγκα ακόμα να διαβαίνεις,  
μ' έναν σωρό ανοιχτές πληγές 

και μια ζωή να υπομένεις.

Σ’είδα σε κορφές και σε ραχούλες, 
να στέκεις κει μελαγχολικά, 

κάποτε τραγουδούσαν βοσκοπούλες, 
τώρα είναι απέραντη ερημιά.

Σ’είδα στην ...παλέτα σαν λουλούδι, 
σαν ανθισμένη πασχαλιά, 

ψέλλισα μόνο ένα τραγούδι 
και δάκρυσα από χαρά.

Έγινες ένα με τη φύση 
ωσάν νεράιδα σ’ ολόδροσες πηγές, 

που ξεδιψάει σε κρύα βρύση 
μες σε πλατάνια σ’ ελάτια κι ιτιές.

Υπάρχει ελπίδα λέω ακόμα 
όσο καπνίζουνε σπιτικά, 

πίσω στην όμορφη πατρίδα, 
στα έρημά μας τα χωριά.

Ίσως μια μέρα ξαναγυρίσουν 
αυτοί που φύγανε μακριά, 

ίσως τ’αλώνια να ζωντανέψουν, 
ίσως τ’αλέτρι και τα σπαρτά.

Προσμένεις ακόμα και μ’όλα τα χιόνια, 
Λαμπρή να χορέψεις στην Παναγιά,  

σε πήραν καημένη και σένα τα χρόνια, 
χιλιόχρονη ν’άσαι και ν’άσαι καλά!!! 

Bασίλης Σιορόκος
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ (1921-2011)

Ένας εξαίρετος Επιστήμονας και θαυμάσιος Άνθρωπος ταξίδεψε για την αιωνιότητα 
στις 9-6-2011. Πρόκειται για τον Ιατρό Παθολόγο Ιωάννη Σπ. Πριόβολο, ο οποίος τί-
μησε το ιατρικό λειτούργημα όσο λίγοι συνάδελφοί του, βοήθησε δε πλήθος συμπατριωτών 
μας Ευρυτάνων, που κατά την μακρόχρονη ενάσκηση των καθηκόντων του ζήτησαν τη βο-
ήθειά του. Κατά την εξόδιο ακολουθία, που έγινε στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, παρέστησαν 
πολυάριθμοι φίλοι και συμπατριώτες μας. Ο αδελφός του Βασίλης Πριόβολος (Καπετάν 
Ερμής) τον αποχαιρέτησε με τα παρακάτω συγκινητικά λόγια: 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011
Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Γιάννη,
βρισκόμαστε εδώ σήμερα οι συγγενείς σου και συναγωνιστές σου από το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 

την ΕΠΟΝ και τον Πανελλαδικό Σύλλογο Μνήμης ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, για να σε αποχαι-
ρετίσουμε.

Το πρωί ώρα 6, στις 9 Ιουνίου 2011, έφυγες για το υπερπέραν και άνοιξες μια βαθιά 
- αγιάτρευτη πληγή για την Τούλα σου και γαι τα παιδιά σας Σπύρο και Νίκο και τα εγγόνια 
σας Μαριλίνα, Γιάννη και Σπύρο. Και το μόνο βάλσαμο γι' αυτή την οδύνη τους θα είναι 
στο πέρασμά του ο παράγοντας χρόνος. Ξεκίνησες για το τελευταίο ταξίδι σου χωρίς επι-
στροφή, αφού ανταποκρίθηκες, σε κάθε στάδιο της ζωής σου, στο ακέραιο, σε όλες τις 
υποχρεώσεις σου, στα καλώς εννοούμενα εγκόσμια καθήκοντά σου.

Ακόμα από την νεαρή, την εφηβική σου ηλικία διέθετες επίκτητες αρετές, προτερήμα-
τα και προσόντα τα οποία αποτέλεσαν γερά θεμέλια για τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα 
Ανθρώπου, προκειμένου να υπηρετήσεις με σεμνότητα και ανιδιοτέλεια τα καθήκοντά σου 
απέναντι στην κοινωνία και την Πατρίδα.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή σου, Γιάννη μου, να ασχοληθείς με την Ιατρική Επι-
στήμη και σεβάστηκες απολύτως τον Όρκο του Ιπποκράτη.

Πριν την ανάβασή σου στις υψηλές πυραμίδες της Ιατρικής Επιστήμης, έζησες και συ 
Γιάννη, τα πέτρινα εκείνα μαύρα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της επί τέσσερα 
χρόνια τριπλής φασιστικής κατοχής της Πατρίδας μας.

Από το 1941 ολόκληρη η ενδεκαμελής οικογένειά μας, ανάμεσά τους και ο θείος μας 
Σεραφείμ, από την αρχή της κατοχής, πήρε ενεργό μέρος στον αγώνα κατά του φασισμού, 
του ιταλικού του Μουσολίνι, από τις 28 του Οκτώβρη του 1940 και μετά από τον Απρίλη 
του 1941, κατά του χιτλερισμού. Αργότερα μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, εσύ Γιάννη, από τον 
Φεβρουάριο του 1943 διετέλεσες υπεύθυνος της ΕΠΟΝ στην Ευρυτανία.

Ο Γιάννης υπήρξε άριστος μαθητής του Δημοτικού Σχολείου στη γενέτειρά μας τη Χρύ-
σω και μετά άριστος παντού στη ζωή του, τόσο στο Γυμνάσιο στο Καρπενήσι, αλλά εκεί που 
διακρίθηκε ιδιαίτερα ήταν στα χρόνια που ήταν φοιτητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Η παραπέρα σταδιοδρομία του Γιάννη και οι εξελίξεις στις επιστημονικές του επιδό-
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σεις στην Ιατρική Επιστήμη, η καθαρή πορεία του σε τέτοιες κατακτήσεις και η ανέλιξή του 
διακόπηκε για δύο χρόνια. Όταν μετά την καταραμένη συμφωνία της Βάρκιζας και κατά τη 
διάρκεια του αδελφοκτόνου εμφύλιου πολέμου διετέλεσε τρόφιμος του «Δεύτερου Παρθε-
νώνα» στη Μακρόνησο για δύο χρόνια, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και άλλους γνωστούς 
Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, σαν μέλος οικογένειας «ληστοσυμμοριτών», προκειμέ-
νου να υποστεί την ανάγκη διαπαιδαγώγησης και να ανανήψει.

Παρά τις αντιξοότητες που έζησε, ύστερα από την απελευθέρωσή του απ' τη Μακρόνη-
σο και μετά την ήττα του Δ.Σ.Ε. το 1949, όταν στον αδελφοκτόνο εμφύλιο σκοτώθηκε, το 
1948, η αδελφή μας η Σαβούλα, 22 χρονών και ο θείος μας Σεραφείμ. Το 1943 πέθανε ο 
πρωτότοκος αδελφός μας, ο Βαγγέλης, δικηγόρος, στις επάλξεις του ΕΑΜ της Εθνικής Αντί-
στασης. Ο Γιάννης ήταν ο μόνος που έμεινε στην Ελλάδα, όταν όλα τα άλλα αδέλφια του και 
οι γονείς μας, έζησαν επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ξενιτιά ως πολιτικοί πρόσφυγες.

Ο Γιάννης, με τα πλούσια προσόντα και προτερήματα που διέθετε σαν χαρακτήρας και 
με αφοσίωση αταλάντευτη στη μελέτη και την έρευνα, έλαβε το 1950 το πτυχίο της Ιατρικής. 
Το 1953 έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας. Το 1957 έλαβε και την ειδικότητα της Καρ-
διολογίας. Από το 1965 μέχρι το 1985 υπηρέτησε Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα».

Επί δέκα και πλέον χρόνια υπήρξε μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση ειδι-
κότητας Παθολογίας. Περί τις 100 και πλέον διατριβές, μελέτες και συμπεράσματα ερευνών 
του, δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Το 1996 πραγματοποιήθηκε από τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο εκδήλωση προς τι-
μήν του Γιάννη και διανεμήθηκε στους παρευρεθέντες ολόκληρος πανόδετος τόμος από 
εξακόσιες σελίδες, με μελέτες, διατριβές και έρευνες του Επιστήμονα Ιατρού Ιωάννη Πρι-
όβολου. Τον Οκτώβριο του 2000, κατά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, απονε-
μήθηκε στον Γιάννη το «Ασκληπιείο», Βραβείο προς τιμήν του, ως διαπρέψαντα Ιατρό στο 
πεδίο του Καθήκοντος.

Για πολλά χρόνια υπήρξε Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δίπλα στους εκάστο-
τε Υπουργούς, όπως ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Δημήτρης 
Κρεμαστινός, ο Κώστας Γείτονας και ο Λάμπρος Παπαδήμας. Υπήρξε επίσης για πολλά χρόνια 
Πρόεδρος του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».

Μια επίσης σημαντική ικανοποίηση για τον Γιάννη, στα σαράντα και πλέον χρόνια, ως 
θεράπων, σε πολλές εκατοντάδες αρρώστους, συνετέλεσε αποτελεσματικά, με τις διαγνώ-
σεις του και τις οδηγίες του, στην αποκατάσταση της υγείας τους, και έτσι κατέκτησε την 
εμπιστοσύνη και την αγάπη της κοινής γνώμης, ως Δάσκαλος της Ιατρικής Επιστήμης.

Ακόμα μια φορά εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητηρια Γιάννη, προς τη σύζυγό σου, τα 
παιδιά σας, τα εγγόνια σας και από μέρους της αδελφής μας της Αθηνάς και του Αδελφού 
μας του Μήτσου.

Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη μας.
Βασίλης Πριόβολος-Ερμής
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Άρχισε από 11 Ιουλίου 2011 η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» από το Δήμο Καρπενησίου 

με σκοπό την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του Δήμου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 
συνεργασία του Δήμου με τη Διεύθυνση Πρόνοιας και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα 
Γεύματα αυτά θα παρέχονται στον παλαιό παιδικό σταθμό Καρπενησίου, όπου στεγάζεται 
το ΚΔΑΠ, καθημερινά και κατά τις ώρες 12.00 – 14.00΄. Οι επιθυμούντες να συνδράμουν 
στο κοινωνικό αυτό έργο του Δήμου Καρπενησίου μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/
νση Κοινωνικής Πρόνοιας. 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
 Ως ιστορική χαρακτηρίστηκε από πολλούς η υπ’ αριθ. 67/2011 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αγράφων – η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία – που αφορά την κατασκευή 
δύο (2) μεγάλων αιολικών πάρκων στα Αγραφιώτικα βουνά, συνολικής ισχύος 96 ΜW. 
Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 130.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 
30.000.000 θα διατεθούν στην περιοχή. Σημειώνεται ότι κατά την τριετή διάρκεια των ερ-
γασιών θα απασχοληθούν 70, περίπου ντόπιοι εργάτες. Τα έσοδα του Δήμου Αγράφων θα 
είναι 600.000 ΕΥΡΩ το χρόνο (για 20 χρόνια), προερχόμενα από αντισταθμιστικά οφέλη, 
που αντιστοιχούν στο 3%.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ
Ανακοινώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις «Γιορ-

τές Δάσους», οι οποίες ξεκίνησαν στις 21 Ιουλίου 2011 με συναυλία της Ελεωνόρας Ζου-
γανέλη στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου και θα ολοκληρωθούν στις 29 Αυγούστου 
2011 στον Τόρνο με παραδοσιακό γλέντι. Πρόκειται για ένα πλουσιότατο πρόγραμμα, που 
περιλαμβάνει, κυρίως, διάφορες μουσικές εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου. 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 Το 144 Στρατολογικό Γραφείο Καρπενησίου είναι και αυτό θύμα της πρόσφατης οι-

κονομικής κρίσης και του «Καλλικράτη». Δημοσιοποιήθηκε ήδη η απόφαση της Κυβέρνησης 
να συνενωθούν τα υπάρχοντα σήμερα 57 Στρατολογικά Γραφεία, που λειτουργούν στις 
πρωτεύουσες των νομών της Χώρας μας, στις 18 σύγχρονες περιφερειακές στρατολογικές 
υπηρεσίες, με πλήρη μηχανογραφική υποδομή. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται 
ταχύτατα μέσω των κατά τόπους ΚΕΠ. Η νέα Στρατολογική Υπηρεσία της Στερεάς Ελλάδας 
θα εδρεύει στη Λαμία (εγκαταστάσεις στρατοπέδου «Τσαλτάκη» και θα υπαχθούν σε αυτή 
τα Στρατολογικά Γραφεία Καρπενησίου, Λιβαδειάς, Άμφισσας, Χαλκίδας και, φυσικά, της 
Λαμίας. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου με σχετική ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι οι 
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ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών 
ή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από αυτές, είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό τους 
από τα ξερά χόρτα και άλλα εύλεκτα αντικείμενα. Με την ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι 
απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στα δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές 
εκτάσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Το Μουσείο Τσάτσου, που, όπως είναι γνωστό, στεγάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο Καρ-

πενησίου με απόφαση του Δήμου Καρπενησίου μεταφέρεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίας 
Τριάδας και τα εκθέματα θα φιλοξενηθούν στο εκεί διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου, το 
οποίο διαμορφώνεται, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιστορικού και Λαογραφικού 

Μουσείου του Μικρού Χωριού στις 17 Ιουλίου 2011, ημέρα Κυριακή. Η τελετή περιλάμ-
βανε αγιασμό του Μουσείου από τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο, καλωσό-
ρισμα από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Μικροχωρτών κ. Γιάννη Αρώνη, ομιλία της 
κ. Αιμιλίας Κουτσούκη, Προέδρου της Επιτροπής του Μουσείου, με θέμα «Το ιστορικό 
του Μουσείου», εισήγηση σχετική με τα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία του Μικρού 
Χωριού από το 1455 από τον ιστορικό ερευνητή κ. Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη, 
προβολή της βιντεοταινίας «Το Μικρό Χωριό στην ιστορική του διαδρομή», ξενάγηση των 
επισκεπτών και δεξίωση. 

ΤΟ 15ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Μεγάλη επιτυχία είχε το 15ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου από 30 Ιου-

νίου μέχρι 3 Ιουλίου 2011 στην πόλη του Καρπενησίου, καθώς και ο 9ος Διεθνής Διαγω-
νισμός Χορωδιών “Antonio Vivaldi”. Εφέτος συμμετείχαν συνολικά 12 χορωδίες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επίσημη έναρξη έγινε την 1-7-2001 στο Συνεδριακό Κέντρο 
Καρπενησίου, ενώ το φεστιβάλ ουσιαστικά ξεκίνησε στις 30-6-2011 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Ευρυτάνων, όπου η νεανική χορωδία Kwazulu – Natal της Νοτίου Αφρικής πήρε μέρος, η 
οποία και έλαβε τα περισσότερα βραβεία του διαγωνισμού. 

4ος ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Με την αθρόα συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε στις 23-7-2011 ο 4ος Ευρυτά-

νειος Δρόμος, αφιερωμένος, ως γνωστόν στην ιστορικά μάχη στα Κοκκάλια (279 π.Χ.). Η 
αφετηρία της διαδρομής (20 χλμ.) είναι τα Κοκκάλια και το τέρμα του η πλατεία του Κρικέλ-
λου. Εφέτος ο «Ευρυτάνειος Δρόμος» συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου, το Το-
πικό Συμβούλιο Κρικέλλου, το Σύλλογο Απανταχού Κρικελλιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος» και 
τον αθλητικό σύλλογος Νέας Μάκρης «Τελμησός», τελούσε δε υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού. Στους αθλητές που τερμάτισαν δό-
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θηκε αναμνηστικό μετάλλιο με σχετικό δίπλωμα. Ακολούθησες παραδοσιακό γεύμα στην 
πλατεία του Κρικέλλου. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Και πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου εντυπωσίασε με το 3ο Φεστιβάλ Πα-

ραδοσιακών Χορών που διοργάνωσε στις 15 και 16 Ιουλίου 2011 στο Αμφιθέατρο της 
Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου. Ήταν ένα απολαυστικό ταξίδι στην παράδοση με χο-
ρούς από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας και από ξεχασμένες πατρίδες. Οι χορευτές 
εντυπωσίασαν, για μια ακόμα φορά, με τους χορούς τους ποίους παρουσίασαν με την κα-
θοδήγηση των χοροδιδασκάλων του Συλλόγου κ. Λάμπρου Αζακά και της κ. Γεωργίας 
Μανέλα. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενησίου σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρό-

πολη Καρπενησίου και την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» πραγματοποίησαν 
με επιτυχία εορταστικές εκδηλώσεις στις 4 και 5 Αυγούστου 2011 προς τιμήν του Οσίου 
Ευγενίου του Αιτωλού, Προστάτη του Ιδρύματος. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλάμβαναν πα-
νηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Οσίου Ευγενίου, που 
βρίσκεται στο χώρο του Ιδρύματος, αγρυπνία στο παρεκκλήσιο του Οσίου Ευγενίου του 
Αιτωλού του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Καρπενησίου στις 4-8-2011 και την 
επομένη, 5-8-2011 αρχιερατική θεία λειτουργία στον φερώνυμο Ιερό Ναό του Ιδρύματος, 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών των «κεκοιμημένων» ευεργετών του Ιδρύματος και των «κεκοιμημένων» 
τροφίμων του, και τέλος, στην αίθουσα του ιδρύματος έγινε η απονομή των βραβείων σε 
μαθητές Λυκείων της Ευρυτανίας από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» και 
η όλη εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση στο χώρο υποδοχής του Ιδρύματος.

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Το καθιερωμένο πλέον από πολλών ετών από την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων 

Πανευρυτανικό Αντάμωμα πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2011 στη θέση «ΣΩΤΗΡΑ» 
της Ανατολικής Φραγκίστας με μεγάλη επιτυχία. Το πρωί τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Ανατολικής Φραγκίστας, χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Η συμμετοχή, παρά την οικονομική κρί-
ση, ήταν ικανοποιητική και όσοι παραβρέθηκαν διασκέδασαν με την ψυχή τους. Μετά το 
καλωσόρισμα του Αντιπροέδρου της Ο.Ε.Σ. κ. Ελ. Κολοβάκη απηύθυναν χαιρετισμούς η 
Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Ελ. Φραγκάκη, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης, ο 
Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας κ.ά. 

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και πιέσεις του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία 

Καρανίκα προς την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς ήδη από 1ης Αυγούστου 



46

2011 λειτουργεί πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Γρανίτσα. Σε μόνιμη βάση σταθμεύει στη Γρα-
νίτσα πυροσβεστικό όχημα με πλήρωμα δύο (2) ανδρών , ενώ σύντομα αναμένεται η ορι-
στική στελέχωσή του, η ανέγερση νέου κτιρίου και η συνέχιση λειτουργίας του Πυροσβε-
στικού Κλιμακίου Φουρνάς. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΝ ΟΡΕΣΙ» 
Πλούσιο μουσικό φεστιβάλ τριών (3) ημερών πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 

5, 6 και 7 Αυγούστου 2011 και στα πλαίσια των Γιορτών του Δάσους με την επωνυμία 
“EN’ ORESI” FESTIVAL, όπως αναγράφεται στο σχετικό πρόγραμμα (γιατί άραγε στα Λα-
τινικά;). 

Ως χώρος επιλέχθηκε το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου, χώρος ιδανικός για τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις και στον οποίο εμφανίστηκαν γνωστότατα ονόματα της ελληνικής μου-
σικής σκηνής, όπως είναι οι Γιάννης Αγγελάκας και η παρέα του, οι ΠΥΞ ΛΑΞ και ο 
Σωκράτης Μάλαμας. 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε Έκθεση έργων ζωγραφικής της κ. Βασιλικής Μακρυ-

γιάννη, από τη Μεσοκώμη, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων από 1 έως 8 
Αυγούστου 2011. Η κ. Μακρυγιάννη, όπως προαναφέρθηκε, κατάγεται από τη Μεσοκώμη, 
αλλά ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο, όπου και εκθέτει τα έργα της στην ιδιόκτητη gallery, που 
βρίσκεται στη οδό Παναγοπούλου 10. Σπούδασε ζωγραφική και διακόσμηση στη Σχολή 
Βακαλό (Αθήνα) και έχει λάβει μέρος σε διάφορες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην 
Αθήνα και στο Αγρίνιο. 

«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2011» 
Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση προς τιμήν του Κατσαντώνη, τα γνωστά «Κατσαντώ-

νεια» πραγματοποιήθηκε κι εφέτος με επιτυχία στο Σύχνικο και συγκεκριμένα στη θέση 
«Φούρκα», κοντά στη Σπηλιά του Κατσδαντώνη την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011. Το πρό-
γραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Κεφαλοβρύσου 
(Σύχνικου), επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ήρωα, κατάθεση στεφάνων, σχετική 
ομιλία, μηνύματα – χαιρετισμούς, αναπαράσταση της σύλληψης του Κατσαντώνη, παρα-
δοσιακούς χορούς, γεύμα και γλέντι – προσφορά του Συλλόγου Κεφαλοβρυσιωτών και 
του Δήμου Αγράφων.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ για 

μια ακόμα φορά βρέθηκε για διήμερες διακοπές στην Ανατολική Φραγκίστα (27 και 28 
Ιουλίου 2011), όπου φιλοξενήθηκε από τον π. Θωμά Χρυσικό. Ο Μακαριότατος, που 
συνοδευόταν από τον στενό συνεργάτη του Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσό-
στομο Παπαθανασίου, επισκέφθηκε στο Καρπενήσι και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ, με τον οποίο είχε εγκάρδια συνομιλία. 
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«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πλουσιότατο πρόγραμμα είχε εφέτος η καθιερωμένη πλέον «Πολιτιστική Εβδομάδα» 

που διοργανώθηκε για 24η χρονιά από το δραστήριο Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και το Δήμο Καρπενησίου, στα πλαίσια των Γιορτών του Δάσους. Στην πραγ-
ματικότητα δεν ήταν «Πολιτιστική Εβδομάδα» αλλά «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 15ΝΘΗΜΕΡΟ», αφού 
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις άρχισαν στις 7-8-2011 και τελείωσαν στις 21-8-2011! Εφέτος 
το πρόγραμμα περιλάμβανε διάλεξη, τουρνουά μπάσκετ, τουρνουά ταβλιού, βραδιά τσί-
πουρου, βραδιά νεολαίας, διαγωνισμός για το καλύτερο γλυκό από νοικοκυρές του Μεγά-
λου Χωριού, εορτασμό της επετείου της Μάχης της Καλλιακούδας κ.ά. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
Θεσμοί πλέον έγιναν το τουρνουά δηλωτής και ταβλιού στα Άγραφα και ο διαγωνι-

σμός ζωγραφικής μαθητών ηλικίας κάτω των 12 ετών. Όπως και πέρυσι έτσι κι εφέτος 
ο δραστήριος Σύλλογος Αγραφιωτών, τα μέλη του Δ.Σ. του οποίου είναι νέοι άνθρωποι 
προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν με επιτυχία το 3ο Τουρνουά Δηλωτής και Ταβλιού 
το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Αυγούστου 2011, ενώ στις 14-8-2011 πραγματοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή πολλών παιδιών ο 2ος Διαγωνισμός Ζωγραφικής που κι εφέτος είχε ως θέμα 
του τα Άγραφα. 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»
Στην πόλη Mirtle Beach της Νότιας Καρολίνας πραγματοποίησαν εφέτος το Συνέδριό 

τους (67ο) οι Ευρυτάνες ομογενείς μας στην Αμερική από 1-3 Ιουλίου 2011. Η πρώτη 
ημέρα ήταν αφιερωμένη στους διατελέσαντες προέδρους της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής 
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», η δεύτερη περιελάμβανε συνάντηση των νέων για δραστηριοποίησή τους 
σε τομείς και την καθιερωμένη χοροεσπερίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας απενεμήθησαν 
υποτροφίες σε Ευρυτάνες αριστούχους φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων και την Τρί-
τη ημέρα πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία, ακολούθησε γεύμα, αρχαιρεσίες και αποχαι-
ρετιστήρια εκδήλωση με χορό και μουσική. Νέος πρόεδρος της Ένωσης είναι ο κ. Πεσλής, 
από το Μάραθο Αγράφων. 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Γιορτάστηκε την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011, στη θέση Λακκώματα της Καλλιακούδας 

η 188η Επέτειος της Μάχης της Καλλιακούδας (28, 29 Αυγούστου 1823) από το Δήμο Καρ-
πενησίου (στα πλαίσια των Γιορτών του Δάσους), το Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και το Σύλλογο «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ». Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λει-
τουργία στο εκεί ευρισκόμενο εκκλησάκι της Παναγίας, στην οποία χοροστάτησε ο Μητρο-
πολίτης Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων, 
κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, απόγονο της ιστορικής οικογένειας 
των Γιολδασαίων. 
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ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Με την παρουσία δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) τουλάχιστον συμπατριωτών 

μας και με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας τελέστηκαν οι γάμοι του τ. Νομάρχη Ευρυτανίας 
και νυν Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Κώστα Κοντογεώργου με την εκλεκτή της καρδιάς του 
κ. Μελπομένη Γρηγοριάδου, ιατρό, που κατάγεται από το Αίγιο. Το μυστήριο τελέστηκε 
στις 20 Αυγούστου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00΄στον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων 
Αγίων Καρπενησίου από το Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο και από πλειάδα ιε-
ρέων (πάνω από 12!). Όπως προαναφέρθηκε στο μυστήριο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, τις βέρες ευλόγησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καρπενησίων 
π. Ιωάννης Λιάπης και στο χορό του Ησαϊα οδήγησε τους νεόνυμφους ο π. Γεώργιος 
Χρυσαφογεώργος. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ευρυτάνων Καρπενησίου, ο μεγαλύτερος 
της περιοχής, ήταν κατάμεστος, όπως και ο πέριξ χώρος του. Στο τέλος και μετά τις ευχές 
του πλήθους στο προαύλιο υπήρχαν γλυκά, ποτά, αναψυκτικά και δροσερό νερό….

Ευχές για μια νέα ζωή, γεμάτη ευτυχία!. 

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»  
  Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου 

Ναυπάκτου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία υπέρ υγείας των 
μελών του Συλλόγου μας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας  κ.κ 
Ιεροθέου  που για μια ακόμα φορά μας τίμησε με την παρουσία του ανταποκρινόμενος 
στο  κάλεσμά μας. Επίσης μας τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ευρυτάνων Αχαΐας κ. Ελευθέριος Λαμπαδάρης. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση σε γνωστό ξενοδοχείο 
της πόλης . 

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ»

Ως λίαν αξιέπαινη πρόταση χαρακτηρίστηκε από όλο τον ευρυτανικό τύπο αυτή που 
έγινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο από τους Δημοτικούς Συμβούλους της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» κ.κ. Ντίνο Μπομποτσιάρη και Θανάση Καραγιαννόπουλο, 
σύμφωνα με την οποία ποσοστό της τάξης του 25% των αποδοχών των συνεδριάσεων 
Δ.Σ. και Επιτροπών να προσφέρεται για κοινωνικούς σκοπούς (συσσίτια αγάπης, κοινωνικό 
παντοπωλείο). Είναι μια πρόταση που αν γίνει αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο θα 
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Δήμους της Χώρας μας. 
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ 

 κ. Λευτέρην Πάζιον, Λιανοκλάδι. Πήραμε τις εύστοχες παρατηρήσεις σας για τον 
ιστορικό προσδιορισμό των χωριών μας. Έχετε απόλυτα δίκιο και θα πρέπει η έκκλησή σας 
να έχει καθολική ανταπόκριση. Η επιστολή σας δημοσιεύεται παρακάτω ως έχει: 

Λευτέρης Πάζιος
Λιανοκλάδι
13 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητά «Ευρυτανικά Χρονικά»

Επιτρέψτε μου να θέσω ένα θέμα που το θεωρώ βασικό. Τα χωριά των διευρυμένων Καλλικρατικών 
δήμων, είχαν μια αιωνόβια γεωγραφική ταυτότητα που δεν πρέπει να τη χάσουν. Για παράδειγμα 
στα επίσημα έγγραφα τα Τοπόλιανα μπορεί να προσδιορίζονται ως Τοπόλιανα Αγράφων, αλλά οι 
κάτοικοί της τα ξέρανε και τα γράφανε ως Τοπόλιανα Απεραντίων από γεννησιμιού τους και δεν 
μπορούν να τα σβήσουν από το χάρτη. Το ίδιο και όλα τα χωριά των τέως Δήμων της Ευρυτανίας. Και 
τώρα έτσι τα προσδιορίζουν στις όποιες καθημερινές σχέσεις τους. Είναι η Ιστορία τους, οι μνήμες 
τους. Κάνω έκκληση στον τύπο μας, τον ευρυτανικό τουλάχιστο, όπως στα ιστορικά κείμενά του 
να χρησιμοποιεί τον ιστορικό τους προσδιορισμό Απεραντίων, ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό 
των επίσημων εγγράφων, τον οποίον θα αναφέρουν κανονικά μόνον όταν παρουσιάζουν δημοτικά 
έγγραφα. Την Ιστορία να προστατεύσουμε, γιατί οι ονομασίες είναι καρποί Ιστορίας. 

Ευχαριστώ
Λευτέρης Πάζιος
Συνταξ. Καθηγητής

Καραπάνος Κωνσταντίνος Ευρώ 30,00 
Καρατζόγλου Ιωάννης 20,00
Μπαρτζόκας Χρήστος 40,00
Γερονίκος Παύλος 50,00
Παπαντωνίου Ζαχαρίας 20,00
Ζωγραφόπουλος Νίκος 20,00
Ζηνέλης Δημήτριος 20,00

Ζηνέλης Α. Στυλιανός 20,00
Ντάλλα Άννα 30,00
Αποστολόπουλος Νικόλαος $ΗΠΑ 50,00
Πούλος Ιωάννης $ΗΠΑ 50,00
Νταής Γεώργιος $ΗΠΑ 50,00
Καρράς Δημήτριος $ΗΠΑ 50,00
Πούλος Χρήστος $ΗΠΑ 50,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενo τεύχος)
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 ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ 
ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17  «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
4ος ΟΡΟΦΟΣ  10552 ΑΘΗΝΑ       
 Πληροφορίες: Κ. Α. Παπαδόπουλος Αθήνα, 29 Σεπτ. 2011
Τηλ.: 2103240001 – 2106920004 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Η Πανευρυτανική Ένωση και ο Σύλλογος Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσκαλούν όλους τους Ευρυτάνες και τους φίλους της Ευρυτανίας 
μας στην καθιερωθείσα Θρησκευτική και Πνευματική εκδήλωση προς τιμήν των Ευρυτάνων 
Αγίων, που εφέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας Νίκαιας (Προϊστάμενος του ναού ο Ευρυτάνας πρωθιερεύς π. Δημήτριος 
Παπασπύρος), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 
 Ώρα:  08.00΄ - 10.00΄ Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 

10.15΄ - 10.30΄ Προσφωνήσεις  
10.30΄ - 10.50΄ Εκκλησιαστικοί βυζαντινοί ύμνοι  
10.50΄ - 11.10΄  Ομιλία από τον κ. Δημήτριο Χ. Πάντο, Λέκτορα της Θεολογικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Ο νεομάρτυρας 
άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης, εκ του χωρίου Ανδρανόβης 
(σήμερα: Ασπρόπυργος) Καρπενησίου (+19 Ιανουαρίου 1694): 
Βίος - Μαρτύριο – Τιμή προς τον νεομάρτυρα».

  11.00΄- 11.30΄ Δεξίωση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

 Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος  Ηλίας Γεωργ. Λιάσκος

Δ/νση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας: Τερψιθέας και Όθωνος, μέσω οδού Δραγατσανίου, έναντι 
Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών. Συγκοινωνίες: - Τρόλεϊ αριθ. 21 από Βασιλίσσης Αμαλίας 
(Ζάππειο) - ΟΑΣΑ Β18, από Μενάνδρου – Ζήνωνος (κέντρο). Στάση: Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας.
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