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Βράβευση της Πανευρυτανικής Ένωσης
από την Ακαδημία Αθηνών
Η πανελλήνια αναγνώριση και εμβέλεια του πνευματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
έργου της Πανευρυτανικής Ένωσης συνεχίζεται. Ήδη και το κορυφαίο Πνευματικό Ίδρυμα
της χώρας μας, η Ακαδημία Αθηνών, στην πανηγυρική συνεδρία της επί τη λήξει του 2011
στις 29-12-2011 της απένειμε έπαινο: «ότι επί πέντε και πεντήκοντα έτη σπουδαίον πολιτιστικόν τε και κοινωνικόν έργον επιτελεί».
Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας
Αθηνών κ. Βασιλείου Χ. Πετράκου, που αναγνώσθηκε κατά την παραπάνω συνεδρία
της Ακαδημίας, από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ανωτάτου αυτού Πνευματικού μας Ιδρύματος «…Έπαινος της Ακαδημίας απονέμεται στην Πανευρυτανική
Ένωση (1955) για την επί 55 χρόνια πολιτιστική δράση της που εκδηλώνεται με το δημοσιευτικό
(εκδοτικό), φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της, την έκδοση πνευματικού οργάνου, των «Ευρυτανικών Χρονικών», και τη συνδρομή της σε κάθε ανάγκη και κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται
στην Ευρυτανία…».
Η απονομή της μεγάλης αυτής
τιμητικής διακρίσεως έγινε στην
Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών στις 29 Δεκεμβρίου
2011. Στην αρχή της εκδήλωσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας
Αθηνών κ. Απόστολος Β. Γεωργιάδης ανέπτυξε το θέμα:
«Νομική Επιστήμη, Δικαστική
Εξουσία και Πολιτική». Ο κ. Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της
Ο Πρόεδρος του Δ.,Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας
εισηγήσεώς του αναφέρθηκε και
Αντ. Παπαδόπουλος ενώ παραλαμβάνει το σχετικό βραβείο
στους Ευρυτάνες κορυφαίους
από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας κ. Απόστολο Γεωργιάδη.
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές
αείμνηστους Κωνσταντίνο Τσάτσο και Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο. Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος παρουσίασε την Έκθεσή του για το έργο της Ακαδημίας κατά το έτος 2011 και εν συνεχεία κάλεσε ονομαστικά
τους βραβευόμενους να παραλάβουν τα σχετικά βραβεία από τον κ. Πρόεδρο.
Η παραλαβή του σχετικού τίτλου της τιμητικής διάκρισης προς την Πανευρυτανική Ένωση έγινε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ενώ παρόντες, εντός της Αίθουσας Τελετών, ήταν και τα μέλη του Δ.Σ. Θανάσης
Σταμάτης, Αντιπρόεδρος, Ηλίας Λιάσκος, Γεν. Γραμματέας και Βασίλειος Σιορόκος,
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Ταμίας, αφού σύμφωνα με την
ισχύουσα εθιμοτυπία της Ακαδημίας κάθε βραβευόμενος είχε
δικαίωμα εισόδου στην Αίθουσα
Τελετών μαζί με τρία (3), μόνο,
ακόμη μέλη.
Την πανηγυρική και λαμπρή
αυτή συνεδρία της Ακαδημίας
Αθηνών τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός της
Χώρας μας κ. Λάμπρος Παπαδήμος, ο εκπρόσωπος του
Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θανάσης Σταμάτης, Ηλίας Λιάσκος,
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Κώστας Παπαδόπουλος και Βασίλης Σιορόκος μετά την
παραλαβή του βραβείου στην είσοδο της Ακαδημίας Αθηνών. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος π.
Χρυσόστομος Παπαθανασίου, υπουργοί, βουλευτές, όλοι, σχεδόν, οι Ακαδημαϊκοί και πλήθος κόσμου.
Η μέγιστη αυτή τιμητική διάκριση προς την Πανευρυτανική Ένωση από το Ανώτατο
Πνευματικό Ίδρυμα της Χώρας μας, την Ακαδημία Αθηνών, σίγουρα αποτελεί το επιστέγασμα της 55χρονης και πλέον αθόρυβης, μεθοδικής και δημιουργικής λαμπρής πορείας,
δράσης και προσφοράς της στη ζωή και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας. Η Ακαδημία Αθηνών
επιβράβευσε με την απόφασή της αυτή το πολυσχιδές και πλουσιότατο πολιτιστικό έργο της
Πανευρυτανικής Ένωσης, η επιβράβευση δε αυτή αποτελεί οπωσδήποτε και ένα βήμα προβολής για τον τόπο μας, της Ευρυτανίας μας, με το λαμπρό παρελθόν της και το ελπιδοφόρο
μέλλον της.
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Αφιέρωμα

Ο Ευρυτάνας ποιητής Αθανάσιος Κυριαζής (1887-1950)
Γράφει η Χρυσούλα Σπυρέλη

Ι.- Σύντομο βιογραφικό (αντί εισαγωγής)
Ο Αθανάσιος Κυριαζής γεννήθηκε το 1887 στο Αγρίνιο και πέθανε το 1950 στη
Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του ήλθαν από την Ευρυτανία, επαρχία τότε του Νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας, στο Βραχώρι (Αγρίνιο) για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Πατέρας του ο
Γεώργιος Κυριαζής από τον Προυσό Ευρυτανίας (βλ. λεπτομέρειες στο βιβλίο του Θεοδώρου Ν. Παπαθέου, «Γενεαλογικά δένδρα των οικογενειών Προυσού», 1978, σελ.
219). Μητέρα του η Ευφροσύνη, το γένος Κυρίτση από το Καρπενήσι.
Αδελφές του η Βασιλική και η Αγανίκη. Η πρώτη παντρεύτηκε τον Φιλήμονα Γριζόπουλο στην Έδεσσα και η δεύτερη τον Πέτρο Χαρισίου στη Θεσσαλονίκη.
Ο Αθανάσιος παντρεύτηκε το 1917 τη Λουκία Χρόνη (αδελφή της Μαρίας Χρόνη,
μητέρας του λογοτέχνη Δημήτρη Γέροντα) και απέκτησαν τέσσερεις (4) κόρες την Ευφροσύνη (ή Μπέλλα), τη Λιλίκα που πέθανε σε ηλικία 2 χρονών (γι’ αυτήν έγραψε ο Θ.
Κυριαζής τα «Επιτάφια ρόδα»), την Ελευθερία και την Μιράντα. Έμεναν στην οδό Διπύλου,
στην πλατεία Κουμουνδούρου. Εργαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά έγινε Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το 1938, επί δικτατορίας Μεταξά, μετατέθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του (1950).

ΙΙ.- Το έργο του
Ο ευρυτανικής καταγωγής ποιητής, Αθανάσιος Κυριαζής (Αγρίνιο 1887 – Θεσσαλονίκη 1950) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση της γενιάς του Μεσοπολέμου στα
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1 Στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στο πατρογονικό σπίτι του Κωστή Παλαμά (οδός Τριανταφύλλου
Σποντή, 4) που λειτουργεί ως μουσείο, στο ισόγειο πρώτη αίθουσα αριστερά, ανάμεσα στα αναρτημένα
πορτραίτα λογίων και ποιητών, υπάρχει και το πορτραίτο του Αθανασίου Κυριαζή, φιλοτεχνημένο από
τον Μεσολογγίτη ζωγράφο, αγιογράφο Γ. Κασόλα (1900-1993). Είναι μια από τις προσωπογραφίες των
«εγκάρδιων φίλων του, ποιητών». (Βλ. Αρ. Καβάγια, Μια ταλαντούχα οικογένεια από το Μεσολόγγι, Ι.Π.
Μεσολογγίου 1990, σ.20). Η σχέση του Κυριαζή με το Μεσολόγγι έχει την αφετηρία της στα εφηβικά
του χρόνια και η πνευματική παράδοση της πόλης φαίνεται να καθορίζει αργότερα τις λογοτεχνικές του
επιλογές. Στις αρχές του 20ου αι. (1901-1903), ήταν μαθητής της Παλαμαϊκής Σχολής Μεσολογγίου, εγγραμμένος στα ίδια μαθητολόγια με τους παλαιότερους ομοτέχνους του, Μιλτιάδη Μαλακάση, Κώστα
Χατζόπουλο και Κωστή Παλαμά. 

Ο μαθητής Αθ. Κυριαζής είχε έλθει από το Ημιγυμνάσιο Αγρινίου να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του
σπουδές στο Μεσολόγγι και έμεινε στο σπίτι του «μακρινού του θείου έγκριτου δικηγόρου και βουλευτή
Γεωργίου Χαντζόπουλου», ο οποίος του έδωσε στέγη και παράλληλα τον είχε προσλάβει «σαν προγυμναστή των παιδιών του και βοηθητικό για τις δουλειές του σπιτιού». Ο τόπος καταγωγής του είναι ο
Προυσός Ευρυτανίας. Γεννήθηκε όμως το 1887 στο Αγρίνιο (παλαιά ονομασία: Βραχώρι), στον κάμπο
με τις καλλιέργειες και τα καπνοτόπια, όπου βρέθηκαν οι γονείς του Γεώργιος και Ευφροσύνη, αναζητώντας καλύτερη τύχη» (Βλ. «Αυτοβιογραφικό σημείωμα» Αθ. Κυριαζή).
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Νεοελληνικά Γράμματα. Πρωτοεμφανίζεται το 1920, στην πρώτη μεσοπολεμική δεκαετία (ή
στο τέλος της δεύτερης μεταπαλαμικής γενιάς2), τότε που τον κοινωνικοπολιτικό χώρο ταλανίζουν ο απόηχος των πολέμων και οι απανωτές εξελίξεις. Η κοινωνική αμφισβήτηση και
τα ανθρωπιστικά μηνύματα συνιστούν το γενικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνονται οι νέες
ιδέες. Αναπτύσσονται προβληματισμοί με αντικείμενο τον κοινωνικό ρόλο της λογοτεχνίας
και τη σχέση της με ιδεολογικές αλλά και αισθητικές αναζητήσεις.
Η ποίηση μέσα στην περιπέτεια των πνευματικών προσανατολισμών και επανατοποθετήσεων άλλοτε παραμερίζει το παρελθόν ή αντιπαρατίθεται σ’ αυτό και άλλοτε το ανασυνθέτει
χωρίς να διακόψει τη συνέχεια με την παράδοση. Η τρίτη περίπτωση είναι εμφανής στο
μεσοπολεμικό κόσμο της ελληνικής ποίησης με την αναπόφευκτη επίδραση του Παλαμά,
καθώς προσπαθεί να προωθηθεί και να συνυπάρξει με τις καινούργιες τάσεις που «αστραπιαία επιβάλλει ο μεσοπόλεμος»3.
Σ’ αυτήν την εποχή των αναθεωρήσεων και ανακατατάξεων του λογοτεχνικού φαινομένου, εμφανίζεται, κουβαλώντας το φορτίο της παράδοσης ανανεωμένο ως ένα σημείο με
τις επιρροές του νεοσυμβολισμού και του νεορομαντισμού, ο Αθανάσιος Κυριαζής και
εντάσσεται νωρίς στους συνεργάτες του περιοδικού Ο Νουμάς, όργανο του Δημοτικισμού,
το οποίο στην β΄ περίοδο της έκδοσής του (1918-1924) χαρακτηρίζεται από μία διάθεση
κοινωνικής κριτικής και στρέφεται προς μια «σοσιαλιστική προοπτική»4.
Το έργο του Κυριαζή είναι στο σύνολό του ποιητικό. Ο ίδιος εξέδωσε 12 ποιητικές
συλλογές. Ο Τέλλος Άγρας τον περιλαμβάνει το 1922 στην Ανθολογία, Οι Νέοι, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη.
Το όνομα του Κυριαζή συνδέεται επίσης με λογοτεχνικά περιοδικά του Μεσοπολέμου
και κυρίως με την έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού Νέα Γράμματα (1924) που διηύθυνε
ο ίδιος. Το περιοδικό είχε αξιόλογους συνεργάτες (Τέλλο Άγρα, Λέοντα Κουκούλα,
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, Πέτρο Χάρη κ.ά.) και χαρακτηρίστηκε «ως το νέο εκφραστικό
όργανο της λεγόμενης νεορομαντικής και νεοσυμβολιστικής γενιάς του 1920 και από την
άποψη αυτή ως συνέχεια του περιοδικού Μούσα»5.

Πρώτη περίοδος: 1920-1929
Η πρώτη αυτοτελής έκδοση ποιημάτων του πραγματοποιείται το 1920 (ο Κυριαζής είναι
33 χρονών, πτυχιούχος της Νομικής και υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Εγκαινιάζει, καθώς φαίνεται, κάπως όψιμα την πρώτη περίοδο της λογοτεχνικής δημιουργία
του, που καλύπτει όλη τη δεκαετία 1920-1929. Στο διάστημα αυτό χρονολογούνται και τα
2 Κώστα Στεργιόπουλου, Περιδιαβάζοντας, τόμος Δ. Στους ίδιους και σ’ άλλους καιρούς, Αθήνα 1966,
σς.35 και 66.
3 Στέφανου Ροζάνη, Δοκίμια, Κριτική, Εστία 1976, σσ. 86-91.
4 Χριστίνας Ντουνιά, Λογοτεχνία και Πολιτική. Τα περιοδικά της Αριστεράς στο μεσοπόλεμο, εκδόσεις
Καστανιώτη 1999, σ. 59.
5 Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940). Αθηναϊκά Περιοδικά, τόμος πρώτος (19011925), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 339-349.
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περισσότερα έργα του (8 από τις 12 δημοσιευμένες ποιητικές συλλογές): Εκατόμβη, Αθήνα
(1920), Στιγμές που ζω, Αθήνα (1921), Η καρδιά με τα φίδια, Αθήνα (1922), Επιτάφια ρόδα,
Αθήνα (1923), Στην παλιά στράτα του χωριού, Αθήνα (1925), Τα Ρουμελιώτικα, Αθήνα (1928),
Τα τραγούδια της νύχτας, Αθήνα (1929) και Ονόματα για τρεις σταυρούς, Αθήνα (1929).
Το έργο του Κυριαζή μορφικά ακολουθεί τους παραδοσιακούς δρόμους, γνωστούς από
την Παλαμική παράδοση. Ιδιαίτερα τον χαρακτηρίζει η δεξιοτεχνία του στίχου. Θεματικά
όμως διαφοροποιείται και εντάσσεται στη νέα ευαισθησία της γενιάς του όπως διαμορφώνεται από την ιστορική και αισθητική ατμόσφαιρα της πρώτης μεσοπολεμικής δεκαετίας.
Το στοιχεία αυτό είναι εμφανές στα πρώτα κιόλας βιβλία του. Ειδικά στις Στιγμές που ζω
τα περισσότερα σονέτα του είναι μια διαμαρτυρία και αμφισβήτηση του κοινωνικού κατεστημένου, εκφρασμένη με σοσιαλιστικές αποχρώσεις, φαινόμενο στο χώρο της λογοτεχνίας που συνδέεται με την «γενικευμένη – και πολλαπλή στις εκδοχές της – έκφραση κοινωνικού προβληματισμού»6 κατά τη διάρκεια της πρώτης μεσοπολεμικής δεκαετίας.
Η παραδοσιακή όμως κριτική είδε μόνο την «αριστοτεχνική, στενή και αυθόρμητη σχέση του αισθήματος με την έκφραση» που έχει στίχο υποβλητικό, «πράγμα που θεωρείται
θεμελιώδης ποιητική αρετή» ενώ η μαρξιστική κριτική του Γιάγκου Ηλιάδη στο περιοδικό
Ο Νουμάς αναγνωρίζει τον κοινωνικό προσανατολισμό του Κυριαζή και τη συνύπαρξη του
συγκρατημένου προσωπικού πόνου. Παρόμοιες αναφορές στην κοινωνική διάσταση της
ποίησης του Κυριαζή περιέχονται και στην κριτική του Κώστα Παρορίτη7, δημοσιευμένη
στο περιοδικό Γράμματα της Αλεξάνδρειας.
Οι περισσότεροι όμως κριτικοί, για πρώτη φορά και ο Παλαμάς, στρέφονται στα στοιχεία εκείνα της ποιητικής του ταυτότητας που προκύπτουν από τα Ρουμελιώτικα. Η άποψη
του Παλαμά για τον εμπνευσμένο τοπικισμό, την άρτια στιχουργία και την αισθητική τελειότητα, που έχει ως αφετηρία την οπτική της «Ελληνικότητας», θα αρδεύει με τον τρόπο της
τη μεταγενέστερη κριτική και θα διαμορφώνει μία μονομερή αντίληψη για τον ποιητή αφού
άλλωστε ο Παλαμικός έπαινος αφορά μόνο τα Ρουμελιώτικα. Πάντως τα Ρουμελιώτικα είναι
η μόνη ποιητική συλλογή του Α.Κ. που επανεκδόθηκε μετά το θάνατό του και οφείλεται στο
ενδιαφέρον του καθηγητή Γ. Π. Σαββίδη.
Με το ποιητικό έργο του Κυριαζή, στην πρώτη αυτή τουλάχιστον περίοδο της δημιουργίας του, ασχολήθηκε και η ξένη κριτική (Λουί Ρουσσέλ, Ευγένιος Κλεμάν, Ντίντεριχ κ.ά.).

Δεύτερη περίοδος: 1930-1937
Η δεύτερη δημιουργική περίοδος του Κυριαζή συμπίπτει με την τρίτη δεκαετία του 20ου
αιώνα, αφετηρία των ποιητών της γενιάς του '30, γενιά που απαλλάσσεται από τα «καθιερωμένα ψεύτικα στολίδια της παραδοσιακής ποίησης» δημιουργεί σε άμεση σχέση με τα
νέα ρεύματα και τις ανήσυχες τάσεις των Ευρωπαίων λογοτεχνών μια νέα εκφραστική και
6 Βλ. Χριστίνας Ντουνιά, ό.π.
7 Κώστα Παρορίτη, «Ελληνική κίνηση προς την σοσιαλιστική ποίηση», περ. Γράμματα, Νέα Περίοδος, αρ.
Μάιος – Ιούν. 1921, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος σσ. 226 - 235.
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μια νέα ποίηση. Η ανανέωση αυτή αφήνει ανεπηρέαστο τον Κυριαζή που συνεχίζει με τους
ίδιους μορφικούς τρόπους την ποίησή του. Η έκδοση της ποιητικής συλλογής Ζωή και Μοίρα
(1932) πιστοποιεί ότι και η θεματολογία παραμένει η ίδια. Το 1936 εκδίδει τα Αιγινήτικα
ακρογιάλια, μια λυρική συλλογή εμπνευσμένη από τις ομορφιές του νησιού όπου ο ποιητής
έκανε τις θερινές του διακοπές. Μετακινείται επομένως από το ρουμελιώτικο τοπίο στο
αντίστοιχο νησιώτικο, ανανεώνοντας και εξευγενίζοντας την έμπνευσή του.
Στην περίοδο αυτή προσθέτουμε ότι ο Κυριαζής συμμετέχει στην ίδρυση της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών. Εκλέγεται το 1931 στο Διοικητικό Συμβούλιο αντιπρόεδρος, με
πρόεδρο το Δημοσθένη Βουτυρά. Τη θέση του αντιπροέδρου διατηρεί και την επόμενη
χρονιά μετά τις εκλογές της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (21 Σεπτεμβρίου 1932) με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Μαλακάση.
Η πνευματική πορεία του Κυριαζή στη δεύτερη δεκαετία της λογοτεχνικής εμφάνισής
του, συνδέεται αναπόφευκτα με τα επαγγελματικής και πολιτικής φύσεως γεγονότα που καθορίζουν το παιχνίδι της επικαιρότητας με την εφήμερη δόξα λίγο προτού μετατεθεί από την
κυβέρνηση Ι. Μεταξά στην Θεσσαλονίκη. Από το 1938 ως το θάνατό του (1950) υπηρέτησε εκεί ως πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τρίτη περίοδος: (1938-1950)
Η Τρίτη περίοδος δημιουργίας του Κυριαζή συμπίπτει με τη δύσκολη εκείνη περίοδο
του έθνους μας (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Αντίσταση – Εμφύλιος). Στα 12 αυτά χρόνια ο
Κυριαζής εκδίδει 2 μόνο ποιητικές συλλογές όσο ζει, τα Όνειρα και παραμύθια (1947) και
τα Κοχύλια και πετράδια (1949), ενώ μια άλλη ποιητική συλλογή, τα Προπαροξύτονα (1950),
εκδίδεται από το περιοδικό Μορφές αμέσως μετά το θάνατό του.
Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριαζής ήρθε καταξιωμένος στο λογοτεχνικό χώρο ως ένας
από τους γνήσιους εκπροσώπους της Ρουμελιώτικης ποίησης του Μεσοπολέμου. Εντάχθηκε στους συντηρητικούς κύκλους του περιοδικού Μορφές (Β. Δεδούση, Μπάμπη Νίντα,
Ηλία Κατσόγιαννη κ.ά.).
Τα παγκόσμια γεγονότα και οι περιπέτειες της πατρίδας μας στο διάστημα αυτό διαποτίζουν την ποίηση του Κυριαζή και κάνουν φανερή την ιστορία της εποχής μέσα στο έργο του.
Ο θεματικός αναπροσανατολισμός παρατηρείται στα Προπαροξύτονα, επισημαίνεται από την
καθηγήτρια Γεωργία Λαδογιάννη και ερμηνεύεται ως υπαινιγμός για κοινωνική απελευθέρωση, που συμπλήρωνε το συλλογικό όραμα της Αντίστασης.
Το ανέκδοτο έργο
Ο Κυριαζής έχει αφήσει και ανέκδοτο έργο. Συλλογές που δεν πρόλαβε να εκδώσει
ενώ τις είχε προαναγγείλει και πολλά αδημοσίευτα κείμενα, ατακτοποίητα στο οικογενειακό
του αρχείο, τα οποία μας παραχώρησε για μελέτη η εγγονή του Ιόλη Χαρατσάρη, καθηγήτρια της αγγλικής φιλολογίας, διδάσκουσα στο Α.Π.Θ. Από το αρχείο του προκύπτει ότι τα
κείμενα είναι κατά κανόνα ποιητικά, εκτός από ελάχιστα (δύο κριτικά κείμενα, ένα για τον
Καβάφη και ένα για τον Αλέκο Φωτιάδη).
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Μέρος των ανέκδοτων ποιημάτων του δημοσιεύουμε μαζί με το σύνολο των εκδομένων
έργων του στο βιβλίο: Χρυσούλα Σπυρέλη, Τα ποιήματα του Αθ. Γ. Κυριαζή (1887-1950).
Συμβολή στην επαναξιολόγηση των ελασσόνων του Μεσοπολέμου. Πρόλογος: Ερατοσθένης
Καψωμένος, εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2007.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΗ (1887-1950)
Ο συνάδελφός του Ανδρέας Λαμπρόπουλος, θέλοντας να ολοκληρώσει μια ομιλία
για το ποιητικό έργο του Θανάση Κυριαζή, που ετοίμαζε από καιρό, του ζητάει με επιστολή
ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Ο Κυριαζής ήταν άρρωστος από λευχαιμία και μετά
από μήνες με δυσκολία του αποστέλλει μία επιστολή (φέρει ημερομηνία 2 Μαΐου 1949) και
πολλά συνημμένα σημειώματα με βιογραφικές πληροφορίες.
«Αγαπημένε μου Ανδρέα,
Μόλις προ τεσσάρων ημερών μου επετράπη να κουνηθώ από την επί δίμηνον οριζοντίαν καθήλωσίν μου στο κρεβάτι, με μια θερμοφόρα στο συκώτι μου. Δεν ξέρω αν αυτή η Ρουμελιώτικη
ψυχή μου θα νικήσει το Χάρο, μα το γόνα μου άρχισε να λυγίζη. Σε ευγνωμονώ που με το ευγενικό
σου γράμμα μου ξαναθύμισες τη ζωή και τη χαρά της. Ποιος ξέρει! Μπορεί η ομιλία σου νάναι σα
φιλολογικό μνημόσυνό μου. Με συγχωρείς που δεν μπορώ να συγγράψω περισσότερα γιατί κουράζομαι. Τα συνημμένα σημειώματα έκαμα μέρες και μέρες να τα γράψω λίγο – λίγο.
Σε φιλώ αδελφικά Θανάσης».
Τα σημειώματα που διέσωσε αυτούσια ο Λαμπρόπουλος, αποτελούν σπαράγματα βιογραφικά και είναι τα εγκυρότερα μέχρι στιγμής στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχθεί η
σύνταξη μιας βιογραφίας αν και έχουν αξιοποιηθεί από τους κατά καιρούς κριτικούς που
ασχολήθηκαν με το έργο του.
Πρέπει να ήταν και τα τελευταία του γραπτά αφού ο Λαμπρόπουλος σημείωσε πως δεν
του ξανάγραψε, δεν θα μπόρεσε να του γράψει, παρά την απροσδιόριστη υπόσχεση του
φίλου του στο τελευταίο του σημείωμα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη ενότητα τα σημειώματα αυτά γιατί είναι μια συνειδητή κατάθεση του ποιητή που
παρόλο που γράφονται σε περίοδο ασθένειας, η μνήμη του εκλεκτικά απομονώνει γεγονότα
καθοριστικά του βίου του.
«Γεννήθηκα στο Αγρίνιο (Βραχώρι) στις 13 του Οκτώβρη 1887.
Όταν έγινα εξ χρονών έχασα τον πατέρα μου. Μαζί μου ορφάνεψαν και δυο αδερφάδες μου.
Η μία 4 χρόνων και η άλλη 40 ημερών. Φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου σαν εγγυητής μας
αφήκε καταχρεωμένους. Δεν περίσσεψε για μας ούτε σπιθαμή γης.
Η μάνα μου – Καρπενησιώτισσα ηρωίδα - δουλεύει μέρα νύχτα στον αργαλειό για να μας
θρέψη.
Εγώ πηγαίνω στο δημοτικό σχολειό και τα βράδια σερβίρω και βοηθάω στο ποτοπωλείο του
ξαδέλφου μου Δημ. Παπαχρήστου στο Βραχώρι. Έτσι έχω λίγο ψωμί, λίγο τυρί και εκατό δράμια
κρασί για τη γιαγιά μου, που την έχουμε μαζύ μας.
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Τα χρόνια περνούν, οι δυσκολίες μεγαλώνουν.
Αφήνουμε τις αδερφές μου στο Καρπενήσι, στις θειάδες μου, αδερφές της μάννας μου και
μένουμε με τη μάννα μου στο Βραχώρι για να σπουδάσω.
Τα βιβλία είναι η λαχτάρα μου. Δεν έχω να τα αγοράσω και λυώνω. Δανείζομαι και ξενυχτώ για
να τα βολέψω με δανεικά βιβλία.
Είμαι πρώτος όμως στο σχολειό.
Μαθητής του Ελληνικού σχολείου καταπιάνομαι και με τη δουλειά του αντιγραφέα στο συμβολαιογραφείο Παπαγιάννη στο Αγρίνιο.
Παίρνω, έτσι, την πρώτη συνείδηση της ευθύνης. Νοιώθω πως είμαι κάτι, αλλά αδυνατίζω.
Γίνομαι κιτρινιάρης καχεκτικός.
Η μάννα μου με ανεβάζει τα καλοκαίρια στο Καρπενήσι. Ο καθαρός αέρας και η μικρή βοήθεια
των δικών μου, μου δίνουν ζωή, με ξανανοιώνουν.
Και νάμαι στο γυμνάσιο του Βραχωριού. Παράδειγμα έξυπνου, μελετηρού, φωστήρα.
Ο σύλλογος των καθηγητών με απαλλάσσει από τη μηνιαία συνδρομή, γιατί το ημιγυμνάσιο
Αγρινίου ήτανε δημοσυντήρητο και οι μαθητές επλήρωναν ένα ποσό κατά μήνα. Τότε ο καθηγητής
μου Σούλος μου ανοίγει άλλο δρόμο δράσης. Φεύγοντας για τις θερινές διακοπές στην Πάτρα, μου
εμπιστεύεται τέσσερες ιδιωτικές του παραδόσεις. Βρίσκει, γυρίζοντας στο Βραχώρι, πως τον αναπλήρωσα καλά. Μου συνιστά να κάμω τον προγυμναστή και αρχίζω από τα παιδιά του αλησμόνητου
Νικ. Παπαϊωάννου, του επί χρόνια Βουλευτή Τριχωνίας.
Έτσι τελειώνω την Α΄ και Β΄ τάξη του γυμνασίου στο Βραχώρι και πηγαίνω στο Μεσολόγγι, για
να βγάλω εκεί την Γ΄ και την Δ΄ τάξη.
Εδώ όμως, τα της ζωής μου διορθώνονται κάπως. Γιατί με προσλαμβάνει στο σπίτι του, σαν
προγυμναστή των παιδιών του και σαν βοηθητικό για τις δουλειές του σπιτιού, ο μακρινός θείος
μου, έγκριτος δικηγόρος και βουλευτής Γεώργιος Χαντζόπουλος.
Το Μεσολόγγι μου γίνεται η αποκάλυψη μιας άλλης ζωής. Ζω το όνειρο. Και σε ηλικία 14 χρόνων δημοσιεύω στον «Ανεξάρτητο», τη Μεσολογγίτικη εφημερίδα, το πρώτο τραγούδι μου.
Το θυμάμαι κάπως έτσι:
Έλα μέσα στο λαγκάδι,			
πιο βαθειά στην ερημιά,			
στης δροσούλας τ’ άγιο χάδι		
για να πλέξουμε φωλιά			

Κι άλλο αν δεν μας ενώσουν
- στη χαρά μας μην αργείς –
και στεφάνι θα μας δώσουν
τ΄ αγριολούλουδα της γης.

Τελειώνοντας το γυμνάσιο –συνεχίζει στο γράμμα του ο Κυριαζής– φεύγω για την Αθήνα και
εγγράφομαι στη φιλολογία. Το μεγάλο λάθος μου. Δουλεύω τη νύχτα στη Βουλή κοντά στο στενογράφο μακαρίτη Βασίλη Παπαθανασιάδη και την ημέρα παρακολουθώ παραδόσεις. Δηλαδή
μαρτύριο! Κι όταν η Βουλή κλείνει, αναγκάζομαι να επιδοθώ συστηματικά στις προγυμνάσεις, που
με βοηθάει η ιδιότητά μου σα φοιτητής της φιλολογίας.
Μεταξύ των μαθητών μου θυμάμαι το Γιαννάκη το Χατζόπουλο (καθηγητή τώρα του Πολυτεχνείου), τον Κωστάκη τον Κιτσίκη, επίσης και άλλους...
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Το αποτέλεσμα ήρθε γρήγορο και τραγικό. Εξάντλησις, αναιμία, πλευρίτιδα, διακοπή σπουδών,
βουνό για ανάρρωση.
Έτσι με βρίσκει ο Οκτώβρης του 1906, οπότε η ανάγκη με σπρώχνει στο δημόσιο προϋπολογισμό.
Έτσι διορίστηκα γραμματεύς του Ταμείου Μεγαλοπόλεως, μετατέθηκα στο Ξηροχώρι και κατόπιν στο Αγρίνιο, όπου υπηρέτησα έως τα 1911.
Από εκεί ήρθα στο Υπουργείο των Οικονομικών ταμιακός λογιστής και στα 1912 αποσπάστηκα
από το στρατό ως διευθυντής της ταμιακής υπηρεσίας της νήσου Χίου.
Υπηρέτησα ακόμη μερικά χρόνια στην επαρχία και έπειτα γύρισα στην Αθήνα στο Υπουργείο.
Έγινα τμηματάρχης, Διευθυντής και τέλος πάρεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου και υπηρετώ στη
Μακεδονία επί 12 χρόνια λησμονημένος και παραγκωνισμένος….
Άκου τι μου παράγγειλε ένας Υπουργός των Οικονομικών όταν παραπονέθηκα για το παραγκώνισμά μου: όσο μένεις στη Θεσσαλονίκη αυτοκτονείς. Ακούς! Αυτήν την γνώμην έχουν τα καθάρματα,
για τ΄ άγια ταύτα χώματα!...
Τα βιβλία μου τα ξέρεις. Μερικά περιστατικά ήθελα να σου προσθέσω των προϊσταμένων και
υπουργών μας των παλαιών ημερών, αλλά κουράστηκα. Ίσως σου γράψω αργότερα».

MIΚΡΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
…Ποιήματα «εντοπιότητας»
Από φτωχούς γεννήθηκα σ’ ένα χωριό ένα βράδυ.
Στην κούνια μου παράστεκαν η Νύχτα η κρύα κι η Φτώχεια.
Το πρώτο ο αγέρας μού 'φερε στα σπάργανα το χάδι.
Το πρώτο κλάμα μου έσκυψαν να πιουν τα πρωτοβρόχια.
Τη γύμνια μου χαρήκανε βοριάδες και λιοπύρια
και την καρδιά μου μοίρασαν της γης οι αγάπες όλες.
Μέσα στη φτώχεια πλούτισα του πόνου τα ζαφείρια
κι όπου το δάκρυ στάλαξε φουντώσαν άγριες βιόλες.
Μπορεί, δε λέω, να διάβασα κι εγώ δυο- τρία βιβλία,
μα στο σκολειό δεν μ’ έμαθαν, όσα οι καιροί στις ρούγες.
Κι οι λογισμοί μου αμόλευτοι, μακριά από τρένα ή πλοία,
με του βοριά ταξίδεψαν μονάχα οι φτερούγες.
Σοφός ο λόγος. Κι έμεινα με του λαού τη γνώμη,
με τη σοφία που κρύβεται χρυσόσκονη στην άμμο.
Για μένα ούτε συστήματα, κούφιες ιδέες και νόμοι.
Πολλοί οι θεοί, τον άνθρωπο τον ένα πώς να τον κάμω.
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Της Μοναξιάς μπιστεύτηκα, της Πολιτείας ποτέ μου.
Μέσα στη νύχτα, που περνώ με του ασκητή το ράσο,
Ένα τραγούδι γύρευα, μου το ’δωκες Χριστέ μου;
Α! φτάνει αυτό τα βάσανα του κόσμου να περάσω.
					
ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑ (1932)

Στου Βραχωριού την άκρη ένα λιοστάσι
με το μικρό σπιτάκι του, για μένα,
το παιδικό μου πλούτο, Εικονοστάσι,
που ό, τι αγαπούσα τα ‘χει φυλαμένα.
Στα παραθύρια ο Χάρος τα κλεισμένα
το πένθος του πατέρα είχε κρεμάσει.
Μέσα η μανούλα δούλευε για μένα
Κι έκλαιε γι’ αυτόν χωρίς να ξαποστάσει.

35
Κι εγώ στην πόρτα πρόσχαρο παιδάκι
στης εξοχής πλανεύομουν τα κάλλη.
Και μοναχά όταν έφτανε το βράδυ,
το ‘πινα με τη στάμνα το φαρμάκι,
Ακούοντας τη γιαγιά να λέει αγάλι.
-Απόψε ούτε ψωμί – Ούτ’ ο λύχνος λάδι.
ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩ (1921)

36
Μάνα κι η ελιά το νου μου ξεγελάει
και σαν πουλάκι μ’ έκραζε του Μάη,

πονετικά σαν παρακάλια χέρια,
που κάποιον αγναντεύαν στα καρτέρια,

την ώρα που η ορφάνια μ’ εκυνήγα.
Δείλι. – Κι αργοβομβούσε η χρυσομύγα

έλεα, πατέρα, κι έρχεσαι το δείλι.
Και μου χαμογελούσανε τα χείλη…

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩ (1921)

στην άλικη απάνω παπαρούνα.
Κι όπως η ελιά τα κλώνια της εκούνα

37
Ήρθε και τ’ Αϊ – Γιωργιού η άγια σκόλη,
μα στο φτωχό μας σπίτι κλαίγαμε όλοι.

Κι εκεί που ο τρόμος μού ‘κλεινε το στόμα
μπροστά σε, που δεν γνώρισα, ένα πτώμα,

Τ’ όνομα του πατέρα ήταν, που πάει
νιος τόσο. Κι αν το σήμαντρο χτυπάει

ο νους μου στου Θεού μπροστά το θρόνο
-Παιδάκι το Θεό έβλεπα μόνο-

πρόσχαρα, θλιβερή νεκροκαμπάνα
πίναμε τον αχό του, μαύρη μάνα.

έλεε μια προσευχή. Που αν τη γρικούσες,
Θεέ μου, όλη τη φτώχεια θα ελεούσες.
ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩ (1921)
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Ι
Μαυροντυμένη, μαυρομαντηλούσα
και τα μάτια σου αστείρευτα κλαμένα.
Παρθένα. Μεγαλόχαρη Ελεούσα,
ήσουν για μένα.

Ήταν βοριάς στη στέγη, που βογκούσε
κι ήταν η Ερμιά, που αλύχταγε στην πόρτα.
Μα μέσα ο Θεός της φτώχιας μας βλογούσε
τα λίγα χόρτα.

Μάνα, Πατέρας, Φίλος, τριπλή χάρη.
Και στις βαριές δουλειές τρίζαν τα χέρια.
Χήρα δουλεύτρα, κάτου απ’ το λυχνάρι,
στα κρύα νυχτέρια.

Και Συ κλαμένη, μαυροφορεμένη,
φιλί κι ορμήνια, ο λόγος σου καμπάνα,
μες την ψυχή μου. Ανάσταση σημαίνει,
Γλυκιά μου Μάνα…
ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑ (1932)

90
Γεια σου, χαρά σου, πλάτανε, της ρεματιάς δραγάτη
κι ασίκη της πλαγιάς.
Εικοσιδυό, λέω, να ‘μαστε στον ίσκιο σου νομάτοι
κι όπως ο Μπαταριάς
έκανε στο κλαρίνο του τη νιότη να ματώνει
-τα κλάματα βροχέςστα κλώνια σου φτερούγιζαν, η κάθε μια έν’ αηδόνι,
είκοσιδυό ψυχές…
			
ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩ (1921)
63
Η Παναγιά η Μπρουσιώτισσα
(μεγάλο το’ Όνομά της)
καθέναν παραστέκεται
κι όποιος πονάει, σιμά της.
Πρώτη Κυρά της Ρούμελης
κι Αρχόντισσα στη χάρη,
κανένας δεν της ζήτησε
και πήε, χωρίς να πάρει.

Λες κι είναι το χεράκι Της
ολούθε που μας σώνει,
κι όποιος δεν έχει, το φιλεί,
κι αν έχει το χρυσώνει.

ΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ (1928)

Η Αγγέλικα του Μπεναγή
Χαρισμένο του Γιώργου Κατσίμπαλη

[…] «Αγγελικούλα ζάχαρη κι Αγγελικούλα μέλι»
-το ξαναλέει η σειρά«κι Αγγελικούλα κρύο νερό, που πίνουν οι Αγγέλοι».
Και πάλι μια φορά.
Με το βραδάκι τ’ άρχιζαν, το τέλειωναν οι αυγούλες,
(Μα εσύ καρδιά, τι φταις;)
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Σκάζανε και πλαντάζανε γύρω οι γειτονοπούλες
νιες ήτανε κι αυτές.
Μα ήτανε μια η Αγγέλικα. Κι ο κόσμος ο δικός της,
ζωή, χαρά μαζί.
Αν ζει, ας το μάθει πως ήμουνα κι εγώ αγαπητικός της.
Μπορεί και να μη ζει…
				
ΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ (1928)

Ου γέρ’ Ανέστ’ς ου Κουρσχαδιώτ’ς
Θα σκύψ’ οό! κι του πλατάν’
Κατ’ απ’ του γέρκου του πλατάν’
τουν κοίμζι η Μάννα τ’ – θεός σχουρέσ’ τ’ – Ανέστ’ μ’ οό! για να σι φλήσ’:
Οό! θα σ’ φέρ κι ου κάμπους φστάν’
κι τουν νανούρζι:
Τα’ αγράνθ’ κινστό μι του μελίσσ’.
Οό! ναν – νάν,
Οό! Νάν - νά! Ου Ανέστς ου γυός μ’
Νάν – νάν του πλάκι μ’ τουν Ανέστ’.
Στα κλώνια τ’ βασιλκού κι τ’ δυόσμ’.
Πλάγιασ’, Ανέστ’ μ’ κι οό! Τ’ αστέρ’
Ως που νιά αυγούλα πάει κι ου Ανέστς
κουλμπόντας ήρθε οό! Στ’ αυλάκ’
-ου γέρ – Ανέστς, ου Κουρσχαδιώτ’ ςΟό! Του χσό του περιστέρ’
Κι μι τ’ Μαννούλα τ’ – θεός σχουρέσ’τ’ς
μι του γαλάζιου κουρδιλάκ’.
Κάτ’ απ’ του πλάτανου είν’ οι δυό τ’ς –
Θα σξκύψ’ οό! Κι του πλατάν’
Κι έτσ’ τώρα μ’ όποιο χιόν΄κι αγιάζ’,
Ανέστ’ μ’, οό! Για να σι φλήσ’:
Χνόπουρου, χμόνα, καλουκαίρ’
Οό! Θα σ’ φέρ’κι ου κάμπους φστάν’
Ακούνε, λέει, τ’ ν ώρα π’ βραδιάζ’
τ’ αγράνθ’ κινστό μι του μελίσσ’.
Να σκούζ΄ ου πλάτανους στ’ αγέρ’:
Οό! Νάν – να! Ου Ανέστς ου γυός μ’
στα κλώνια τ’ βασιλκού κι τ’ δυόσμ’.
Πλάγιασ’, Ανέστ’ μ’κι οό τ’ αστέρ’
Κουλμπόντας ήρθε οό! στ’ αυλάκ’
Κι ου Ανέστ’ ς πούειν’ τώρα παλικάρ’
Οό! του χσο του περιστέρ’
θμάτι τ’ Μαννούλα τ’ – θεός σχουρέσ’ τ’ –
Μι του γαλάζιου κουρδιλάκ’.
κι απ’ νάβρ’ πλατάν’, ξηρό, μακάρ.
Θα σκύψ’ οό! κι του πλατάν’
θα κάτσ’ να του τραγδήσ’:
Ανέστ’ μ’, οό! για να σι φλήσ’:
-Ανέστ’!
Οό! θα σ’ φέρ’ κι ου κάμπους φστάν’
Τα’ αγράνθ’ κινστό μι του μελίσσ’.
Πλάγιασ’ Ανέστ’ μ’ κι οό! τ’ αστέρ’
Οό! Νάν - νά! Ου Ανέστς ου γυός μ’
κουλμπόντας ήρθε οό! στ’ αυλάκ’
Στα κλώνια τ’ βασιλκού κι τ’ δυόσμ’.
Οό! του χσό του περιστέρ’
μι του γαλάζιου κουρδιλάκ’.
Σημ.: Το ποίημα «Ου γέρ’ Ανέστ’ς ου Κουρσχαδιώτ’ς» ανήκει στην ανέκδοτη χειρόγραφη συλλογή «Χωριάτικα»
κι είναι γραμμένο σε ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, όπως επίσης και άλλα δύο ποιήματα με αντίστοιχους
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τίτλους «Η γριά» και «Ο μπάρμπα – Δημητρός». Η γραφή του Κυριαζή παραπέμπει στο ποίημα «Η γριά» του
Γάλλου J. Richepin που μετέφρασε σε ρουμελιώτικο επίσης ιδίωμα ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου.
«Ου γέρ’ Ανέστ’ ς ου Κουρσχαδιώτ’ς»: Είναι η ιστορία του πολυχαϊδεμένου μοναχογιού από τις Κορυσχάδες της
Ευρυτανίας. Ο Ανέστης μεγάλωσε και γέρασε με το εξωτικό νανούρισμα της μάνας του, που άσκησε καταλυτική επιρροή στη ζωή του. Η υπερβολική προσήλωση της μάνας στο γιο και η αντίστοιχη εξάρτηση εκείνου,
έγινε υλικό στις χωριάτικες ιστορίες που «μολογιούνται» στις κλειστές κοινωνίες και μεταποιούνται με την
πένα του Κυριαζή σε προσεγμένους στίχους. Το νανούρισμα περικλείει έναν εξιδανικευμένο, ονειρικό κόσμο,
τέτοιον που η μάνα ήθελε να περιβάλλει και να υπηρετεί το γιο της. Στο ποίημα το νανούρισμα επαναλαμβάνεται τρεις φορές, χρονικά απομακρυσμένες η μία απ’ την άλλη γιατί εξυπηρετείται η τεχνική της αφήγησης.

Το παραμύθι της ζωής του Θανάση Κυριαζή
Του Μιχάλη Σταφυλά

Ο Θανάσης Κυριαζής ήταν το πρωτοπαίδι του Γιώργη Κυριαζή, που με συνοικέσιο
είχε παντρευτεί μια Καρπενησιώτισσα μικρότερή του κατά είκοσι χρόνια. Ο Θανάσης γεννήθηκε στις 13 Οκτώβρη του 1887, ακολούθησε η αδερφή του το 1891 και το 1893 η
δεύτερη αδερφή ακριβώς 40 μέρες πριν από το θάνατο του πατέρα.
Ο πατέρας, μεροδούλι – μεροφάι, πεθαίνοντας άφησε τη φαμελιά σε μεγάλη δυστυχία.
Ήταν και χρεωμένος σε μερικούς τοκογλύφους και χάσανε κι ένα χωραφάκι στο Ζαπάντι,
που έβαζε λίγες ρίζες καπνού.
Το βάρος έπεσε στη μάνα. Είχε έναν αργαλειό και ξημεροβραδιαζόταν δουλεύοντας ξεθεωτικά. Ήταν τεχνίτρα ξακουστή, αλλά δυο χέρια είχε και τρία παιδιά. Και σαράντα ώρες
να ‘χε η μέρα πάλι δεν θα πρόφτανε. Ο Θανάσης στην πρώτη Δημοτικού έπρεπε να ‘χει και
τα βιβλία του – τότε τίποτα και πουθενά δεν δίνονταν δωρεάν. Αναγκάζεται τα βράδια να
κάνει το σερβιτόρο στο ουζάδικο του συγγενή του Δημήτρη Παπαχρήστου. Το λυπόνταν
το παιδάκι οι πελάτες και του έδιναν ό, τι μπορούσαν ο καθένας. Για τη φαμελιά του αυτά τα
φραγκοδίφραγκα ήταν γερή τόνωση. Ο μικρός χαίρονταν όταν μπορούσε να πάει και λίγο
κρασί στη γιαγιά του που μένανε μαζί και είχε συνηθίσει από τα νιάτα της να το τσούζει. Και
μ’ όλα αυτά η φτώχεια – φτώχεια. Τα μικρά κορίτσια έπρεπε να τα προσέχει κάποιος για να
μπορεί να δουλεύει τον αργαλειό η μάνα. Τα στέλνουν στο πατρικό τους στο Καρπενήσι. Κι
ο Θανάσης με τη μάνα του και τη γιαγιά που ήταν συνεχώς κρεβατωμένη.
Τα βιβλία όσο ανέβαινε τις τάξεις ήταν περισσότερα και ακριβότερα. Τα δανείζεται
και ξενυχτάει διαβάζοντας. Τα παίρνει και στο ουζάδικο να ρίχνει μια ματιά όποτε του
δινόταν ευκαιρία. Οι δάσκαλοί του τον επαινούν για την επιμέλειά του και τον παρουσιάζουν σαν παράδειγμα προς μίμηση στ’ άλλα παιδιά. Μπαίνει στο τότε Ελληνικό Σχολείο
και πιάνει δουλειά στο Συμβολαιογραφείο του Παπαγιάννη αντιγράφοντας συμβόλαια.
Σχολείο και δουλειά, διάβασμα τη νύχτα και φαϊ λιγοστό τον καταβάλλουν. Χάνει βάρος,
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κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του. Τα καλοκαίρια η μάνα τον στέλνει στους δικούς της
στο Καρπενήσι, γυρίζει καρδαμωμένος το Φθινόπωρο και ξαναρχίζει ο Γολγοθάς. Απ’ το
Ελληνικό Σχολείο περνάει στο Ημιγυμνάσιο με εξετάσεις. Το Ημιγυμνάσιο του Βραχωριού είναι δημοσυντήρητο και οι μαθητές πληρώνουν μηνιάτικη συνδρομή. Ο καθηγητής
Σούλος που ξέρει την κατάσταση εισηγείται την απαλλαγή του από τη συνδρομή και μια
που ήταν αριστούχος εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο Σούλος όμως του κάνει και κάτι άλλο.
Το καλοκαίρι που θα έλειπε του ανέθεσε να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε κάποια παιδιά
που ο ίδιος τα προγύμναζε. Όταν γύρισε έμεινε τόσο ευχαριστημένος που τον σύστησε
στον βουλευτή Νίκο Παπαϊωάννου για να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά του.
Αρχίζει τότε να νιώθει άλλος άνθρωπος. Πως κάτι αξίζει και κάτι μπορεί να προσφέρει
στους άλλους και προπαντός στη μάνα του και στις αδελφές του. Το Ημιγυμνάσιο όμως
είχε Πρώτη και Δεύτερη τάξη. Τις άλλες δυο έπρεπε να τις τελειώσει στο Μεσολόγγι που
είχε πλήρες τετρατάξιο γυμνάσιο. Πάλι σε αδιέξοδο. Βρέθηκε όμως τρόπος να το ξεπεράσει. Στο Μεσολόγγι ζούσε ο ευρυτανικής καταγωγής και συγγενής της μάνας του δικηγόρος και βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (η Ευρυτανία ήταν Αιτωλοακαρνανική επαρχία)
ο Γιώργος Χαντζόπουλος. Τον προσλαμβάνει σαν προγυμναστή των παιδιών του αλλά
και σαν υπηρέτη, για τις δουλειές του σπιτιού. Στο σπίτι βρίσκει την ευκαιρία να διαβάζει
εξωσχολικά βιβλία και κάποια μέρα ένιωσε την ανάγκη να γράψει. Και μάλιστα ποίημα.
Ήταν ακριβώς 14 χρόνων. Το πήγε στη Μεσολογγίτικη εφημερίδα «Ανεξάρτητος» και
δημοσιεύθηκε αμέσως. Ιδού αυτό:
Έλα μέσα στο λαγκάδι			
Κι άλλοι αν δεν μας ενώσουν
πιο βαθιά στην ερημιά 			
-στη χαρά μας μην αργείςστης δροσούλας τα’ άγιο χάδι		
και στεφάνι θα μας δώσουν
για να πλέξουμε φωλιά.			
Τα’ αγριολούλουδα της γης.
Σ’ ένα σημείωμά του γράφει για κείνη την εποχή «Στο Μεσολόγγι μου γίνεται η αποκάλυψη
μιας νέας ζωής». Ένιωσε τα πρώτα ρίγη του έρωτα όπως φαίνεται από το ποίημά του αυτό.
Η ζωή αρχίζει να του χαμογελάει – πάντα με τσιγκουνιά. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο Μεσολογγίου γράφεται στο Πανεπιστήμιο. Η φιλολογία ήταν το όνειρό του. Αργότερα ο ίδιος
θα πει: «Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος μου». Δεν άργησε κιόλας να διακόψει τις σπουδές.
Έπρεπε όμως να βρει και δουλειά για να ζήσει στην Αθήνα. Και πάλι τον βοηθάει η καταγωγή του. Ο Προυσιώτης Βασίλης Παπαθανασιάδης ήταν στενογράφος στη Βουλή και
τον πήρε βοηθό του. Τα βράδια στη Βουλή, την ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Κάνει και ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά αριστοκρατίας μάλιστα μια και είναι φοιτητής φιλολογίας. Μαθητές
του ήταν ο Γιαννάκης Χαντζόπουλος, που έγινε αργότερα Καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ο
Κωστάκης Κιτσίκης κι άλλοι που γίνανε σπουδαίοι μετά.
Ο άνθρωπος όμως έχει ορισμένα όρια αντοχής. Ο Θανάσης Κυριαζής που τα ξεπέρασε τα πλήρωσε ακριβά. Από την εξαντλητική δουλειά και τις προσπάθειες να επιζήσει και να
μορφωθεί βρέθηκε στα πρόθυρα φυματίωσης κι αναγκάστηκε να πάει στο Καρπενήσι για
ανάρρωση.
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Αν συνέχιζε να κάνει τα ίδια θα έρχονταν τα χειρότερα. Οι γιατροί του σύστησαν περισσότερη ανάπαυση.
Τον Οκτώβρη του 1906 διορίζεται Γραμματέας στο Ταμείο Μεγαλούπολης, σε λίγο μετατέθηκε στο Ξηροχώρι και τελικά στο Βραχώρι που υπηρέτησε εκεί ως το 1911. Πάντα με
τα πολιτικά μέσα που διέθετε τοποθετείται στο Υπουργείο Οικονομικών, το 1912 στέλνεται
στη Χίο, ξαναγυρίζει στο Υπουργείο και ανεβαίνει τα σκαλιά της υπαλληλικής ιεραρχίας με
ραγδαίους ρυθμούς.
Παράλληλα ασχολείται και με τη λογοτεχνία τυπώνοντας ποιητικές συλλογές και κατακτώντας μια θέση στο χώρο των Γραμμάτων. Βιβλία του: «Η καρδιά με τα φίδια», «Τα ρουμελιώτικα», «Τα τραγούδια της νύχτας», «Ζωή και μοίρα», «Αιγινήτικα ακρογιάλια», «Τα προπαροξύτονα» κ.ά.
Το παραμύθι της ζωής του τελείωσε στη Θεσσαλονίκη το 1950. Η αποτίμηση της προσφοράς του θα γίνει από άλλους. Θά ‘θελα όμως να παρατηρήσω πως αν και πέρασε δύσκολα τα πρώτα χρόνια της ζωής του κι έζησε δίπλα σε φτωχούς και καταφρονεμένους δεν
τους συμπαραστάθηκε εκφράζοντας τα βάσανά τους. Σαν ποιητής δεν έδειξε να συγκινήθηκε από το δράμα τους, από την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις σκληρές συνθήκες.
Έβλεπε περισσότερο ρομαντικά και από μακριά τη ζωή παρά ρεαλιστικά. Ενώ οι συντοπίτες
του Κώστας Χατζόπουλος, Ρήγας Γκόλφης, Θόδωρος Σκουρλής, ο Στέφανος Γρανίτσας, ακόμα και ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου κι άλλοι ακόμα που γεννήθηκαν σε αστικό
περιβάλλον κι είχαν τις ανέσεις της ζωής, ακουρμάστηκαν με δημιουργική συγκίνηση τους
λαϊκούς πόθους κι αποτύπωσαν στα κείμενά τους την κοινωνική αδικία και την προσδοκία
ενός καλλίτερου κόσμου – πράγμα που δεν το έκαμε ο Θανάσης Κυριαζής, με τις δακρύβρεχτες εμπειρίες και τα σκληρά βιώματα.

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
«ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ» ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στη «Νέα Εστία» (Μάρτης 1930, σ. 191) διαβάζουμε: «Φίλος της
«Νέας Εστίας» ο κ. Κ. Στάθης μας στέλνει απόκομμα του γνωστού ελληνικού περιοδικού της Αμερικής «Εθνικός Κήρυξ», όπου αναδημοσιεύει
διήγημα του κ. Ζ. Παπαντωνίου με την υπογραφήν κάποιου αγνώστου».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ευρυτάνας συγγραφέας γίνεται θύμα
κλοπής, αφού είναι τόσο ωραίος.
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» δημοσιεύθηκε ένα ενδιαφέρον γράμμα του κ. Λ. Πάζιου
σχετικά με τον γεωγραφικό προσδιορισμό των καταργημένων δήμων. Χτυπάει άσχημα να
πούμε για παράδειγμα Τοπόλιανα Αγράφων, αφού από καταβολής του ελληνικού κράτους
τα Τοπόλιανα προσδιορίζονταν ως Τοπόλιανα Απεραντίων. Γι’ αυτό πρέπει ο Τύπος, ο διευρυμένος Δήμος Αγράφων και οι δημόσιες υπηρεσίες όταν απευθύνονται σε χωριά που
είναι ιστορικά δεμένα με μια ονομασία να την αναφέρουν «προς Τοπόλιανα Απεραντίων».
Όταν ήμασταν ένα με το Νομό Αιτωλοακαρνανίας τα έγγραφα στέλνονταν ως Τοπόλιανα
Ευρυτανίας και όχι ως Τοπόλιανα Αιτωλοακαρνανίας. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να ισχύσει και
στην περίπτωση. Ο Καλλικράτης δεν μπορεί να αλλάξει τα ιστορικά δεδομένα.
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Πριν λίγα χρόνια θα ήταν όνειρο θερινής νυκτός μια συναυλία σε ευρυτανικό χωριό,
καλλιτέχνη που έχει πανελλήνια φήμη και αποδοχή. Ιδού όμως τώρα οι γνωστοί τραγουδιστές Σωκράτης Μάλαμας και Γιάννης Αγγελάκας σε συναυλίες που οργανώθηκαν στο
ωραίο χωριό Καστανιά, χειροκροτήθηκαν από ένα ακροατήριο που μπορεί να απολάμβανε
για πρώτη φορά μια τέτοια μουσική πανδαισία.
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Είναι ευχάριστο το γεγονός που το Γεν. Λύκειο Καρπενησίου (Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών Ευρυτανίας) προκρίθηκε στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό για την 10η
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2012. Κινείται σωστά και δημιουργικά η Εκπαίδευση στην Ευρυτανία. Συγχαρητήρια!
ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
Στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους διακρίθηκε η ταινία «Απόσταση επαφής» του ευρυτάνα σκηνοθέτη Δημήτρη Παπαροϊδάμη. Το Λημέρι πανηγυρίζει και υπερηφανεύεται γιατί η Κριτική προβλέπει μεγάλη άνοδο στο καλλιτεχνικό στερέωμα της Χώρας
ενός δικού του παιδιού. Ευχές κι από τα «Ε.Χ.».
ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
Ο Κ. Γεωργουσόπουλος στα «ΝΕΑ» παρουσιάζοντας το βιβλίο του Ν. Ζωρογιαννίδη
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για τον Παπαντωνίου γράφει ανάμεσα σε πολλά άλλα: «Ο Ζωρογιαννίδης εξαντλεί βιογραφικά, λογοτεχνικά και χαρακτηρολογικά τον μεγάλο λογοτέχνη άτεγκτο πολίτη, πιστό
δημοκράτη και βενιζελικό Παπαντωνίου». Ως γνωστόν ο Γεωργουσόπουλος δεν είναι και
πολύ εύκολος στους επαίνους.

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Σκέπτομαι πως τον παλιό (καλό;) καιρό δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό μας η λέξη «χωματερή». Και τώρα πνιγόμαστε στα σκουπίδια και στο τελευταίο χωριό. «Ξεσηκώθηκαν οι
κάτοικοι της Δαφνούλας», γράφουν τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» γιατί τα σκουπίδια πνίγουν το
Δήμο. Είναι η ευμάρεια που έφερε το πρόβλημα ή η καταναλωτική κοινωνία το δημιούργησε;
Υπομονή για λίγο ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ταχτοποιήσει το θέμα έτσι που δεν θα
υπάρχουν… σκουπίδια.
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΙΚΑ
Η Ευρυτανία πρόσθεσε μια λέξη στο περίφημο λεξικό του Μπαμπινιώτη «Γλυκοπλαστείο» που αντικαθιστά το καθιερωμένο ζαχαροπλαστείο. Είναι πραγματικά μια έξυπνη αλλαγή γιατί περισσότερο σου… προσφέρει γλυκό και όχι ζάχαρη. Το γλυκό πλάθεται και όχι
η ζάχαρη.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΑ
Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο Κ. Κωστόπουλος το Μουσείο Καφαντάρη στην Ανατολική Φραγκίστα το έκαμε σημείο ζωής. Με νου και καρδιά προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο και χρησιμότερο για τη διατήρηση του μεγάλου μας πολιτικού.
Μαθαίνω πως η Βιβλιοθήκη δεν έχει να ζηλέψει περισσότερα από ό,τι οι βιβλιοθήκες των
μεγάλων οργανισμών.
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
Η Δυτ. Φραγκίστα αντιμετωπίζει στο σοβαρό πρόβλημα των κατολισθήσεων και εκπέμπει το SOS για την αντιμετώπισή του, όπως διαβάζουμε στον «Ευρυτανικό Παλμό». Ας το
δουν οι αρμόδιοι με γρήγορους ρυθμούς ενθυμούμενοι εκείνες τις φοβερές κατολισθήσεις
του Μικρού Χωριού.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του ευρυτανικού περιβάλλοντος ενεργοποιείται
και πρέπει να βρει το ενδιαφέρον όχι μόνον των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και του κάθε
πολίτη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ό,τι καλό και ένοχοι για ό,τι κακό…
ΕΥΧΕΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ
Ο νέος χρόνος φυσικά θα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ποιος φταίει; Ποιος φταίει; Κανένα στόμα δεν το ‘βρε και δεν το ‘πε ακόμα
– για να θυμηθούμε λίγο Βάρναλη. Το βρήκανε και το ξέρουνε αλλά δεν το λένε γιατί είναι
όλοι υπεύθυνοι. Μαζί (δεν) τα φάγαμε…
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Α. Το περιοδικό «Ο Νουμάς», Δεκέμβρης 1929, για τον Ευρυτάνα ποιητή Θανάση Κυριαζή.
=«Τα τραγούδια της Νύχτας»-«Ονόματα για Τρεις Σταυρούς»=.
«Η μούσα του Κυριαζή μας είναι γνώριμη. Έχει λαγαράδα, τρυφερότητα και μουσική. Ο στίχος του τρέχει σαν
το νερό στ’ αυλάκι και τ’ αυλάκι φρόντισε ο ίδιος να το
ξεκαθαρίσει από κάθε κακή πέτρα. Μέσα στα «Τραγούδια
της Νύχτας» απαντούμε ζωγραφιές γεμάτες ποίηση και
ζωντάνια, φίνα αισθήματα και περίσσια τέχνη. Τα μικρά
τραγουδάκια τούτα με τις δυο στροφές τους μας αφήνουνε στην ψυχή εντύπωση γλυκιά από καθαρή ποίηση.
Μα και τ’ άλλο το βιβλιαράκι «Ονόματα για Τρεις Σταυρούς» με τα τρία του ξεχωριστά και διαλεχτά πολύστιχα
τραγούδια του, τρία μνημόσυνα, γεμάτα είναι από το παλιό εκείνο λιβάνι που η μυρωδιά του μοσκοβολά πάντα
το ρουμελιώτικο σπίτι της αγάπης και της νοικοκυροσύνης. Τάχα γιατί ο Κυριαζής τραγουδά
πάντα τόσο γλυκά και παθητικά; Γιατί:
Τραγουδούσαν τα πουλιά
στ’ ανθισμένα απάνω κλώνια,
κ’ είταν τότες τα παλιά
τα χαρούμενα τα χρόνια.

Και μια νύχτα ένα πουλί
μεθυσμένο απ’ το φεγγάρι,
ήρθε, ακόμα και λαλεί
στης καρδιάς του το κλωνάρι.»

---------------------------------
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Β. Εύθυμα και σοβαρά από τη ζωή πνευματικών τέκνων της Ευρυτανίας.
1. Ο «Μητσέλος» του Γρανίτσα.
(του Φ. Γιοφύλλη, από το περιοδικό «Εβδομάς», 22-5-1940)

«Από το 1907 και μπρος άρχισαν να φανερώνονται και

να κατακτούν τη σκηνή μας οι νεώτεροι θεατρικοί συγγραφείς μας. Ανάμεσα στους νέους θεατρικούς συγγραφείς,
που εφάνησαν τότε στο θέατρό μας ήταν και ο Στέφανος
Γρανίτσας.
Ήταν πρωτότυπος τύπος ο Γρανίτσας. Τύπος αγνού Ρουμελιώτη. Γεμάτος με λυρική διάθεση με αφέλεια και μ’ εγκαρδιότητα. Χωρίς να χάσει τη ρουμελιώτικη προφορά του και
τις συνήθειες του τόπου του, ο Στέφανος Γρανίτσας βρέθηκε δημοσιογράφος. Το 1907 τον γνώρισα αρχισυντάκτη
του «Χρόνου» του Χαιρόπουλου, όπου έγραφε και διηγείτο
στο γραφείο άπειρα ρουμελιώτικα ανέκδοτα και παραμυθάκια. Στο «Χρόνο» έγραφε συχνά χρονογράφημα, μα κάποτε
(Γελοιογραφικό σκίτσο του Στ.Γρανίκαι
άρθρο ή και διήγημα ή και ευθυμογράφημα. Το είδος που
τσα περ. «Εβδομάς» 22-5-1940)
έγραφε εποίκιλε κατά το κέφι του ή άλλαζε… χωρίς και ο
ίδιος να το θέλει. Έμεινε ιστορικό εκείνο που έλεγε σχετικά ο Γρανίτσας με πολλήν αφέλεια:
- Πιάνω να γράψω, έλεγε, χρονογράφημα και, καθώς το γράφω, βγαίνει άρθρο! Άλλη
φορά πιάνω να γράψω άρθρο και βγαίνει ευθυμογράφημα…
Συγχρόνως όμως αφού ήταν Ρουμελιώτης, αποφάσισε να γράψει και «ελληνικόν ευθυμογράφημα». Έπλασε έναν τύπο Ρουμελιώτη ευζώνου, τον Μητσέλο, που μιλούσε εύθυμα και
αστεία για όλα τα επίκαιρα γεγονότα, μα και για τα ήθη και έθιμα της Αθήνας. Ο Μητσέλος
διαβάζονταν πολύ. Ερρουφόντανε! Τότε λοιπόν ο Γρανίτσας αποφάσισε να ανεβάσει τον
Μητσέλο στη σκηνή.-«Ου Μητσέλους θα βγει στο θέατρο! Θα τον κάμω κωμωδία τον άτιμο!», ανήγγειλε στα γραφεία του «Χρόνου». –«Λέω να τον βάλω τον Μητσέλου να ξυπνάει τον
τεμπέλη Ρωμηό. Να τον τρυπάει μ’ ένα τσαγκαρόσουβλο κάτω από το κάθισμα για να κάνει…
έγερση. Λέω να τον βάλω να σατυρίζει την κωλυσιεργία της Βουλής, τα μεγάλα γυναικεία καπέλα, τα ψοφιμάλογα, τα τραμ… Ο Γρανίτσας έκαμε λόγο για την κωμωδία του «Μητσέλου»
στο Σαγιώρ και στην Κοτοπούλη. Εκείνοι δέχτηκαν πρόθυμα να την ακούσουν. Έγινε λοιπόν
ένα μεσημέρι το διάβασμα του «Μητσέλου» στο θέατρο της Ομόνοιας. Ο Γρανίτσας κάλεσε και
μερικούς φίλους του κριτικούς και δημοσιογράφους. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Παύλος
Νιρβάνας. Ο ίδιος ο Γρανίτσας διάβασε το έργο για να κάνει και την προφορά του Ρουμελιώτη όμοια. Οι καλεσμένοι αλλού εγέλασαν και σ’ άλλα σημεία είχαν αντιρρήσεις. Μερικοί
εύρισκαν στο έργο και φιλοσοφικό πνεύμα και πολλά άλλα πράγματα. Το βράδυ στα γραφεία
του «Χρόνου» εξεθύμανε. – Δε μπορώ να καταλάβω, έλεγε, να καταλάβω τούτους τους κριτικούς. Εγώ γράφω ένα πράμ’ απλό και καθαρό, όπως το νιώθω. Κι έπειτα έρχεται ου κριτικός
και μου λέει: «Τούτ’ την ιδέα είχε στο νου του ου συγγραφέας». Όχι του λέω δεν την είχα. «Την
είχες», μου λέει. Ε! τι του πληρώνεις λοιπόν;
Ο «Μητσέλος» παίχθηκε στο θέατρο της Ομόνοιας.
Ο Σαγιώρ έπαιξε τον πρώτο ρόλο, δηλαδή το ρόλο του εύζωνα Μητσέλου. Η κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη μια χωριατοπούλα.
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Το κοινόν εγέλασε, ευχαριστήθη και καταχειροκρότησε το έργο. Ο Γρανίτσας κατενθουσιασμένος εκέρασε ρυζόγαλα όλο το προσωπικό του γραφείου της Εφημερίδας».2. Ο Χαρίλαος Παπαντωνίου (1867-1932), ο μεγαλύτερος αδελφός του Ζαχαρία Παπαντωνίου, γεννήθηκε
στη Γρανίτσα Ευρυτανίας. Η πνευματική αυτή φυσιογνωμία,
ο χαριτωμένος αυτός μποέμ, ο «νέος Διογένης», κατά τον
Σ. Κ. Κώνστα και « ο Άρχοντας» κατά τον ποιητή Γιώργο
Κοτζιούλα, έζησε και πέθανε αφανής.)
Περιοδικό «Εβδομάς», 12-5-1933 :
– «Μια ημέρα του 1914 παρουσιάσθησαν στο «Νέον
Κέντρον» δυο γυναίκες μαυροφόρες. Επλησίασαν ένα
γκαρσόνι και ερώτησαν:
– Πού είναι ο πρόεδρος των ποιητών;
Το γκαρσόνι τις παρουσίασε στον Χαρίλαο Παπαντωνίου.
(Σκίτσο Κ. Μπέζου, περιοδ.
– Σεις είσθε ο πρόεδρος των ποιητών;
«Εβδομάς», 12-5-1933)
– Ναι, εγώ.
– Λοιπόν, να, τι θέλαμε. Πέθανε ο αδελφός μας. Ήταν αξιωματικός. Αρρώστησε στον
πόλεμο και πέθανε για την πατρίδα. Θέλαμε λοιπόν να μας γράψετε ένα μικρό ποίημα ή να
διατάξετε έναν καλό ποιητή να το ετοιμάσει. Κι εμείς θα το πληρώσουμε.
– Καλά. Θα γίνει. Πότε το θέλετε;
– Μπορούμε να το ‘χουμε αύριο; Θέλουμε να το δώσουμε στο μαρμαρά να το σκαλίσει στο
σταυρό για το μνήμα του.
– Σύμφωνοι, θα το έχετε αύριο έτοιμο.
– Και πόσο θα στοιχίσει;
– Μόνο δέκα δραχμές.
– Καλά. Θα τις έχετε αύριο. Η συμφωνία εκλείσθη. Μα ο Χαρίλαος Παπαντωνίου δεν
ήξευρε να γράφει στίχους. Βρήκε όμως τον Γεώργη Σημηριώτη. Του είπε τι συμβαίνει και το
ποίημα εγράφη. Την άλλη μέρα παρέδωσεν ο Χαρίλαος το ποίημα του Σημηριώτη κι επήρε το
αντίτιμο, που το εμοιράσθησαν. Πέντε δραχμές ο ποιητής Ο Χαρίλαος Παπαντωνίου και άλλες
πέντε ο «Πρόεδρος των ποιητών» –

				

		

Γ. Από τον παλαιό Ευρυτανικό τύπο.
1. Γεφύρι της Άρτας …ο δρόμος των Αγράφων.
(Εφημ. «Παναιτωλική» 29-4-1923)
«’Αγραφα. Αργ.Τσιώλης.
Η προς τα Άγραφα συγκοινωνία είναι τόσον γνωστή και ιδία εις τους πολιτευομένους,
ώστε πάσα λεπτομέρεια νομίζομεν ότι είναι περιττή. Διά να μεταβεί κανείς λ.χ. προς το Κεράσοβον και το Καρπενήσιον πρέπει πρώτον να εξομολογηθεί, διότι αν δεν κυλίσει το ζώον του
θα κινδυνεύσει να πνιγεί αυτός ο ίδιος διότι όλαι αι παλαιαί γέφυραι Βαρβαριάδος, Κωνσταντίνας και Παλαιοκαρυάς διά των οποίων συγκοινωνούν τα Άγραφα (ολόκληρος η περιφέρεια) προς το Κεράσοβον έχουν παρασυρθεί από πολλών ετών και ουδείς ποτέ εσκέφθη περί
της κατασκευής των. Ακριβώς ένεκεν αυτού του λόγου επέρχεται μεγάλη δυσκολία και εις τον
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επισιτισμόν των Αγράφων και συνεπώς και επιβάρυνσις της τιμής των αποστελλομένων σιτηρών. Οι κάτοικοι βεβαίως δεν έχουν την οικονομικήν αντοχήν να μεριμνήσουν οι ίδιοι προς
κατασκευήν των εν εν λόγω γεφυρών και μάλιστα υπό τας σημερινάς περιστάσεις κατά τας
οποίας ο κόσμος δεν δύναται ν’ ανταποκριθεί εις τας στοιχειώδεις ανάγκας της οικογενείας
του. Πρέπει λοιπόν το κράτος ν’ αναλάβει την κατασκευή αυτών.»
– Άμοιρα ηρωϊκά Άγραφα. Πέρασαν 88 χρόνια, όμως και σήμερα… «Γεφύρι της Άρτας»
ο δρόμος!

2.Η αγκλίτσα.
(Εφημ. «Παναιτωλική» 8-1-1923)
«Ακουμπισμένος επάνω στη μακριά αγκλίτσα του, ο
ορεσίβειος τσοπάνος της Ρούμελης είναι ο μόνος κύριος
στα παρθένα δάση, τα θυμάρια και τα κρυσταλλένια νερά
των αθανάτων πηγών, που νομίζεις ότι η φύση τα δημιούργησε δια να έχει στη μοναξιά της και στην ερημιά την
ορχήστρα μονοτόνου μουσικής.
Η ζωή του τσοπάνου είναι ένας πίναξ της ζωής του
βουνού. Η εκ κρανέας ατσαλένια αγκλίτσα του ο αχώριστος σύντροφος του τσοπάνου και ο σκύλος ο πιστός
και ευκρινής φίλος του, είναι δυο μεγάλα κομμάτια απ’
τη ζωή αυτή. Τα προκιαστά τσαρούχια έπειτα, ο ματαράς
(ασκός νερού) και το περιώνυμο ταγάρι του τσοπάνου
είναι τα συμπληρώματα του όλου πίνακος, εις τον οποίον πρέπει να προστεθεί το πολυσέλιδον δερμάτινον σελάχι του με την εντός των πτυχών του ποικιλίαν των απαραιτήτων ειδών
του καλλωπισμού, και την ιστορικήν χατζάραν. Η κάππα του, η οποία, τόσον τον χειμώνα,
όσον και το καλοκαίρι κολλημένη επάνω του, εκπληρώνει πιστώς και ευόρκως τον προορισμό της, είναι η μοναδική στέγη του τσοπάνου, που του είναι προφύλαξη και ζεστασιά επάνω στη θύελλα των ανέμων και των βροχών. Πόσο μέσα σ’ αυτή τη ζωή μ’ αρέσει η μοναξιά
του βουνού, το βέλασμα των προβάτων, η γλυκύτης του παρθένου δάσους, η ορεινή αυτή
συνομιλία με τη φύση και το Θεό μέσα στα σύγνεφα του Τυμφρηστού και τα φαντασμαγορικά χρώματα των αστραπών και το γόγγο των κεραυνών! Αθάνατοι τσοπάνηδες που
έχετε πάρει απ’ την παρθένα φύση όλη την παρθενικότητα και απ’ τον ήρεμο βίο όλη την
αγαθότητα και την αφέλειαν, πόσο θα ήθελα να ήμουνα μαζί σας, μακριά από την ψεύτικη
και φουρτουνιασμένη ζωή των πόλεων, μακριά από τους απατηλούς τύπους του ψευδοπολιτισμού της Φραγκιάς. Πόσο θα ήθελα να έπαιρνα μαζί σας τες ράχες και τες πλαγιές των
βουνών και κοντά σας να εύρισκα όλη τη γλύκα της φύσης και να επλησίαζα δι’ αυτής προς
την αθανασίαν, ψάλλοντες ως ποτέ οι ποιμένες της Βηθλεέμ. (ΑΣΤΟΣ)»
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«Το Δημοτικό Σχολείο του
Δήμου Απεραντίων (1838-1848)»
Του Γιώργου Δημητρίου

Αρχειακά προκύπτει ότι μια από τις πρώτες προτεραιότητες του νεοσύστατου τότε Δήμου
Απεραντίων, ήταν η λειτουργία Δημοτικού Σχολείου, στην έδρα του δήμου, τη Γρανίτσα.
Έτσι στα 1838 το Δημοτικό Συμβούλιο Απεραντίων ζήτησε από την «επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Βασιλικήν Γραμματείαν» τον διορισμό δημοδιδασκάλου.
Μέσω του Διοικητή Ευρυτανίας το υπουργείο ζήτησε από τον δήμο Απεραντίων να έχει την
ελάχιστη απαραίτητη υποδομή και στις 8 Απρίλη 1839 ο Διοικητής Ευρυτανίας Α. Οικονομίδης, ζητά τον διορισμό δημοδιδασκάλου και ταυτόχρονα ενημερώνει το υπουργείο για την
κατάσταση που επικρατεί στο δήμο και τι έχει γίνει.
«Αριθ. Π. 855/Δ. 561

Απάντησις εις την υπ’ αριθ. 24501
επισημειω-τικήν Διαταγήν της των 14:
1)βρίου π.ε.
Τη 8 Απριλίου 1839
Εν Οιχαλία
Προς τον Διοικητήν Ευρυτανίας
Προς ενέργειαν της αναφοράς σας περί
της κάτω σημειουμένης υποθέσεως εδιορίσθη εις το δημοτικόν σχολείον Απεραντίων ο δημοδιδάσκαλος Γης τάξεως
κυρ. Γ. Παππά Ιωάννου Φαρμάκης διαμένων εις Δομνίσταν Τυμφρηστού επί μισθώ μηνιαίω δρ. 50. Ο δε μισθός ούτος
καθώς και τα εις το 24 άρθρ. του νόμου
οριζόμενα θέλουν τω χορηγούνται εκ του
δημοτικού ταμείου.
Προσκαλείσθε να ενεργήσετε κατά συνέπειαν της παρούσης και να επιβλέψητε
και την τακτικήν μισθοδοσίαν του δημοδιδασκάλου, αφού φροντίσετε και περί
της κατά τον νόμον εκλογής της Επιθεωρητικής Επιτροπής του σχολείου.
Εν Αθήναις την 14 Μαΐου 1839
Ο Γραμματεύς
Γ. Γλ
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Ελ. 15 Απριλίου 39
Αρ. Πρωτ. 26418
Περί διορισμού δημοδιδασκάλου
εις τον Δήμον Απεραντίων
Κατά την επιδηλουμένην διαταγήν της Β. ταύτης Γραμματείας προσεκάλεσα τον Δήμαρχον Απεραντίων να
συμμορφωθή ως προς την περί διορισμού Δημοδιδασκάλου αίτησίν του με τα ενδιαλαμβανόμενα εις την από
27 Ιανουαρίου 1835 υπ’ αριθ. 3421 εγκύκλιον της αυτής Β. Γραμματείας· αρτίως δ’ εκτελέσαντος τούτου την
παραγγελίαν της Διοικήσεως, σπεύδω κατά συνέπειαν
ο υποφαινόμενος να εκθέσω ενταύθα τας ακολούθους
πληροφορίας.
1ον. Ο αριθμός των κατοίκων διά τους οποίους ζητείται
ο Δημοδιδάσκαλος αναβαίνει εις 2.500 ψυχάς.
2ον. Είναι καλής διαγωγής ούτοι, αλλά πολλά μετρίας
καταστάσεως.
3ον. Ο αριθμός των παίδων, οίτινες πιθανώς θέλουσι
φοιτά εις το σχολείον είναι περί τους 80.
4ον. Μόνιμον διδακτικόν κατάστημα δεν υπάρχει οικοδομημένον· προσωρινώς δε θέλει χρησιμεύσει ως τοιούτον ο νεοκτισθείς εις την πρωτεύουσαν του Δήμου
τούτου ναός τιμώμενος επ’ ονόματι της Θεοτόκου.
5ον. Χωρεί ούτος υπέρ τους 120 μαθητάς.
6ον. Γραφεία και θρανία δεν κατεσκευάσθησαν εισέτι,
θέλουσι δε κατασκευασθή όσον ούπω εκ των διαθεσίμων διά την παιδείαν κεφαλαίων, όσα από τον ετήσιον
προϋπολογισμόν του 1837 έχει το Δημοτ. Ταμείον.

7ον. Δεν επρομήθευσα εισέτι τ’ αναγκαία βιβλία, αβάκια κλπ· και επειδή η δημοτ. Αρχή δεν δύναται
εντεύθεν να προβλέψη την προμήθειάν των, ο διορισθησόμενος δημοδιδάσκαλος θέλει φροντίσει να
τα φέρη αποζημιούμενος παρά του Δημοτ. Ταμείου δι’ όσα ήθελεν εξοδεύσει δι’ αυτά.
8ον. Άλλον παρά την άμεσον εισφοράν πόρον δεν έχει το Δημοτ. Ταμείον προς συντήρησιν του σχολείου.
9ον. Η μισθοδοσία του δημοδιδασκάλου θέλει αποδίδεται παρά του Δημοτ. Ταμείου.
10ον. Δεν υπήρξε άλλοτε Δημοδιδάσκαλος εκεί.
11ον. Παραχωρείται και προς ενοίκιον του Διδασκάλου κατάλληλον οίκημα άμα παρουσιασθή εκεί.
12ον. Δεν εσυστάθη εισέτι, αλλά θέλει συσταθή μετά τον διορισμόν του Διδασκάλου, επιτροπή Επιθεωρητική του Σχολείου.
Μετά τας πληροφορίας ταύτας παρακαλείται η Β. Γραμματεία όπως ευαρεστηθή να ενεργήση όσον
τάχος τον διορισμόν του ζητουμένου διδασκάλου διά να μην αναβάλλεται η προπαίδευσις της νεολαίας
του Δήμου εκείνου.
Ευπειθέστατος
Ο Διοικητής Ευρυτανίας
(Τ.Σ.) Α. Οικονομίδης
Ο Γραμματεύς
(υπογραφή)»8
Απαντώντας το υπουργείο στις 14 Μάη 1839, πληροφορεί τον Διοικητή Ευρυτανίας ότι
«διορίσθη εις το δημοτικόν σχολείον Απεραντίων ο δημοδιδάσκαλος Γης τάξης κυρ. Γ. Παππά Ιωάννου
Φαρμάκης διαμένων εις Δομνίσταν Τυμφρηστού» και ταυτόχρονα στέλνει τον διορισμό στο δημοδιδάσκαλο, αλλά ο διορισμός δεν … έφτασε κι έτσι στάλθηκε αντίγραφο.
Παράλληλα και πριν πάει ο δημοδιδάσκαλος αρχίζει η περιπέτεια της παραλαβής των αναγκαίων βιβλίων. Πρώτος πληρεξούσιος του Δήμου Απεραντίων για την παραλαβή τους ο Ιω.
Παπαζαχαρόπουλος από το Κερασοχώρι, δεν είχε παρουσιαστεί να παραλάβει τα βιβλία στις
αρχές Οκτώβρη 1839, αν και το σχολείο λειτουργούσε. Διορίζεται δεύτερος πληρεξούσιος ο
Σ. Ζώτος, που ούτε και αυτός πήγε να τα παραλάβει, με αποτέλεσμα να διοριστεί τρίτος πληρεξούσιος ο Γεώργιος Δημητριάδης, που τελικά τα παρέλαβε τον Μάη 1841!!!
Αν και το ζήτημα των βιβλίων λύθηκε έστω και μετά δυο χρόνια, με τους δασκάλους τα
πράγματα ήταν διαφορετικά.
Ο πρώτος διορισθείς δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Φαρμάκης9 έφτασε στη Γρανίτσα και
λειτούργησε το σχολείο για μερικούς μήνες, αλλά σχεδόν αμέσως με την άφιξή του ζήτησε
στις 27 Σεπτεμβρίου 1839 μετάθεση για το σχολείο του δήμου Αγραίων, γιατί στη Γρανίτσα «κινδύνευε η ζωή του» επειδή βρίσκονταν μεταξύ ανθρώπων που «ίσα έχοντες την
θυσίαν ανθρώπου και αρνίου»!!

8 ΓΑΚ – Κεντρική Υπηρεσία, «Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαίδευσης», Φ. 1065
9 Πρέπει να είναι ο Γεώργιος Παπαϊωάννου που συναντάμε το 1857 ως ιερέα στη Δομνίστα (Σ. 578/1857
Θ. Δυοβουνιώτης)
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«Ελ. 17 8βρίου 39
Αρ. Πρωτ. 20375
Εν Απεραντία (Γρανίτση)
Την 27 7βρίου 1839

Περίληψις
Περί μεταθέσεως

Προς την επί των Εκκλησιαστικών
Β. Γραμματεία της Επικρατείας
Ευρισκόμενος μεταξύ ανθρώπων, οίτινες παρέχουσιν εις πάντα φιλήσυχον και μη με τα ήθη των συμμεμορφωμένον να υποπτεύη διά την
διαγωγήν των, και οίτινες εκ γενετής εισί μηδέν καλόν εξησκημένοι,
αλλά παν τουναντίον τούτου κατά τους γείτονάς των Βαλτινούς, οίτινες
τίθενται εις ουδέν το να χύνωσιν ανθρώπινον αίμα, ίσα έχοντες την
θυσίαν ανθρώπου και αρνίου· καθώς αποδεικνύεται από την θυσίαν
του Δημάρχου Ιδομένης και του Δημοδιδασκάλου Άλπης (;) του μεν
πρώτου θυσιασθέντος το 1837, του δε δευτέρου τον ήδη φθίνοντα
Σεπτέμβριον· ευρισκόμενος λέγω, μεταξύ τοιούτων ανθρώπων και
εις μηδεμίαν ασφάλειαν θεωρών εαυτόν, ων μάλιστα πολύ της πατρίδος μου μακράν, σκοπών περί αποφυγής του επαπειλουμένου μοι
κινδύνου, δεν βλέπω άλλην ειμή την εντεύθεν μετάθεσίν μου.
Διά ταύτα θερμοπαρακαλώ την Β. ταύτην Γραμματείαν να διατάξη
την εις τον Δήμον των Αγραίων μετάθεσίν μου, ως πλησιεστέρου
οπωσούν εις την πατρίδα μου και ασφαλέστερον.
ο ευπειθέστατος
Δημοδιδάσκαλος Απεραντίων
Γ. Παπαϊωάννου Φαρμάκης

Η μετάθεση του δασκάλου πραγματοποιείται και το σχολείο Απεραντίων κλείνει. Τον Μάρτη 1841 ο Δήμος Απεραντίων ζητά τον διορισμό νέου δημοδιδασκάλου και τον Μάη 1841
διορίζεται ο Ελευθέριος Τζίνης ή Τσίνης.
Προς το Β. Διοικητήριον Ευρυτανίας
«Εν Απεραντία
την 14 Μαρτίου
1841
Απάντησις εις την υπ’ αριθ. Περί αιτήσεως Δημοδιδασκάλου και περί αποστολής 60 Δραχμών
διά τα αναγκαία του Δημοτ. Σχολείου
81 Διαταγήν του
Ιερόν χρέος και συναίσθησις καρδίας επιβάλλει εις ημάς, Κύριε Διοικητά, απαραίτητον χρέος να
φροντίσωμεν περί πάντων των άλλων και διά τα φώτα της Νεολαίας μας και εξάσκησις αυτών εις την
παιδείαν, ήτις μόνον αποκαθιστά την Νεολαίαν ευδαίμονα και πιστήν υπήκοον εις τον αυτοκρατορικόν
θρόνον της Α. Μ. του Σ. Βασιλέως ημών.
Η πατρική πρόνοια της Α. Μ. συναισθανομένη ότι η ευδαιμονία του Κράτους απόκειται εις τα φώτα
και την παιδείαν της Νεολαίας, ηυδόκησε να συστήση εις όλον το Ελληνικόν Κράτος Ελληνικά και
Δημοτικά Σχολεία, και συγχρόνως όσοι Δήμοι εστερούνται του τοιούτου επωφελούς και θεαρέστου
αντικειμένου, διέταξε να καταφύγωσι δι’ αναφοράς των εις τας προϊσταμένας αρχάς εις επίτευξιν των
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αναγκαίων Δημοτικών Διδασκάλων, και λοιπών άλλων μέσων εις τελείαν αποπλήρωσιν του περί ου ο
λόγος, επωφελούς σκοπού.
Το Β. τούτο Διοικητήριον ακολουθούν το πνεύμα των Β. Διαταγμάτων περί συστάσεως Δημοτικών
Σχολείων, ευαρεστήθη δι’ αλλεπαλλήλων διαταγών του να διατάξη εντόνως τον προκάτοχον μοι να
φροντίση και συστήση Δημοτικήν Σχολήν και εις τον Δήμον μας Απεραντίων, όστις και κατά συνέπειαν
των Διαταγών επιδιόρθωσε Εκκλησίαν τινα και απεκατέστησεν αυτήν Δημοτικήν Σχολήν μεθ’ όλα τα
εν αυτή αναγκαία υλικά, και επί τούτω διά του Β. Διοικητηρίου επέτυχε και Δημοδιδάσκαλον τον κ. Γ.
Φαρμακίδην, όστις διαμείνας ενταύθα εν10 έτος σχεδόν και μη έχων τ’ αναγκαία βιβλία ανεχώρησεν
εντεύθεν.
Ο Δήμος λοιπόν, Κύριε Διοικητά, ούτος στερείται ήδη και Διδασκάλου Δημοτικού και των αναγκαίων βιβλίων και η Νεολαία μας πάσχει ηθικώς διατρέχουσα βίον κτηνώδη.
Διά ταύτα τολμώμεν να επικαλεσθώμεν την πολύτιμον στιγμήν της προσοχής της, Κύριε Διοικητά,
εξαιτούμενοι ίνα ευαρεστηθείτε και προμηθεύσετε Δημοδιδάσκαλον κατάλληλον και πεπαιδευμένον εις
εξάσκησιν της Νεολαίας μας, και συγχρόνως Σας πέμπομεν και εξήκοντα Δραχμάς διά την μετακόμησιν
των αναγκαίων εις την Δημοτικήν μας Σχολήν βιβλίων κατά το πνεύμα της υπ’ αριθ. 81 Διαταγής Σας
διά του Κλητήρος μας.
Ευπειθέστατος
Ο Δήμαρχος Απεραντίων
(Τ.Σ.) Ι. Μηλιάς»
Ο Ελ. Τσίνης, παρέμεινε ως δημοδιδάσκαλος Απεραντίων, ως τα τέλη Οκτώβρη 1844,
οπότε απολύθηκε, ύστερα από μια αναφορά δημοτών, η οποία καταγγέλθηκε από όλους ως
ψεύτικη και υποκινούμενη από κομματικά πάθη κατά του Δημάρχου.
Στο διάστημα που ήταν δάσκαλος ο Ελ. Τσίνης γινόντουσαν και οι υποχρεωτικές εξετάσεις των μαθητών δυο φορές τον χρόνο. Σώζονται δύο κατάλογοι των μαθητών των εξετασθέντων «κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν του 1842» και του 1843. Ο κατάλογος του 1842
ακολουθεί στο επόμενο τεύχος.
Μετά την απόλυση του Ελ. Τσίνη, στη θέση του διορίζεται ο μέχρι τότε δημοδιδάσκαλος
Λάρυμνας Σπ. Αναγνωστίδης, που ζητάει αρχικά αναστολή του διορισμού μέχρι την άνοιξη,
αίτημα που δεν έγινε δεκτό και πήγε στο σχολείο, αλλά τον Ιούλη 1845 του δίνεται 6μηνη
άδεια για να πάει τη μητέρα του στα … λουτρά και στη θέση του διορίζεται ο πρώην δημοδιδάσκαλος Λιανοκλαδίου Σπ. Παππά Αναστασίου.
Δεν γνωρίζουμε τι έγινε με το σχολείο στη συνέχεια, αλλά τον Νοέμβρη 1847 δεν έχει πάλι
δημοδιδάσκαλο και τον Γενάρη 1848 διορίστηκε ξανά σ’ αυτό ο Ελ. Τσίνης.
Παρά το γεγονός ότι ο δημοδιδάσκαλος (Ελ. Τσίνης) δεν πληρώνονταν κανονικά ή πληρώνονταν με «δημητριακούς καρπούς», στο σχολείο γίνονταν οι 6μηνιαίες εξετάσεις των μαθητών και σώζονται οι καταστάσεις με τις επιδόσεις των μαθητών του 1842 με 43 μαθητές και
του 1843 με 42 μαθητές, οι οποίοι κατάγονταν από τα χωριά Γρανίτσα, Ραυτόπουλο, Λεπιανά,
Κόνιαβη, Χορίγκοβο, Βελτίστα, Βελαώρα, Νέο Αργύρι, Σακαρέτσι και Βόνιτσα.
(Στο επόμενο τεύχος ο κατάλογος των μαθητών)
10 Ένα (1)

27

Οδυσσέας Ελύτης
(Εκατό χρόνια από τη γέννησή του)

Ο αποφθεγματικός λόγος του Οδυσσέα Ελύτη
Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης

Συμπληρώνονται φέτος εκατό χρόνια από τη γέννηση ενός από τους σπουδαιότερους
-αν όχι ο σπουδαιότερος- ποιητές της νεότερης Ελλάδας, του Οδυσσέα Ελύτη. Γεννήθηκε
στο Ηράκλειο Κρήτης στις 2 Νοεμβρίου 1911 και πέθανε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου
1996. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας
Βρανά. Το πραγματικό του όνομα Οδυσσέας Αλεπουδέλης το αντικατέστησε με το ποιητικό του ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης, με το οποίο έγινε και παγκόσμια γνωστός.
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Νέα Γράμματα», το Νοέμβρη του 1935,
με μια σειρά ποιημάτων που ο Γιώργος Θεοτοκάς εύστοχα τα χαρακτήρισε «σαν μυστηριακό ξημέρωμα στο Αιγαίο». Τα πρώτα του αυτά ποιήματα αποτελούσαν μια δημιουργική προσπάθεια υπέρβασης της αποτελματωμένης ποίησης του «καρυωτακισμού» και των
φαντασμάτων του. Ο τρόπος γραφής του μάγεψε από την πρώτη στιγμή τους λάτρεις της
ποίησης και ξάφνιασε τους πνευματικούς κύκλους της γενιάς του. Το έργο του αποτέλεσε
εξαρχής σημείο αναφοράς και σηματοδότησε την απαρχή ενός νέου τρόπου γραφής, ενός
μοντέρνου λυρισμού, που συνδύαζε θαυμάσια «τον υπερρεαλισμό με την κατευθυνόμενη
φαντασία». Όπως εύστοχα έγραψε ο Αντρέας Καραντώνης «ήταν ο ποιητής που τον περίμεναν όλοι, όχι μονάχα οι ανήσυχοι και οι μοντέρνοι, αλλά και οι άνθρωποι της παράδοσης
και οι πολέμιοι της μοντέρνας τέχνης».
Από το 1935 ως το θάνατό του ο Ελύτης μάς έδωσε έργο σημαντικό και πρωτοποριακό. Το 1960 τιμήθηκε με το πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης και η βράβευσή του με το
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979 ήταν απλώς μια ακόμη επιβεβαίωση της αξίας του.
Κάθε του έργο έφερνε και ένα καινούριο ποιητικό ρίγος. Και οι καταπληκτικοί στίχοι του
βρήκαν την αποθέωσή τους στο ταλέντο μεγαλόπνοων συνθετών, όπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, Ηλία Ανδρεόπουλου
και άλλων. Το ελληνικό κοινό κάθε ηλικίας είχε τον ποιητή του. Και μέσα από τους στίχους
του ανακάλυπτε έναν άλλο τρόπο σκέψης και θέασης των πραγμάτων και καταστάσεων,
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σχεδόν πρωτόγνωρο, και μέσα, επίσης, από το έργο του χαιρόταν τον ήλιο, τη θάλασσά
μας, τα νησιά μας, τη διαφάνεια του ελληνικού χώρου, την απέραντη ομορφιά, το εξαίσιο
πολύχρωμο ελληνικό περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία, το χθες και το σήμερα
σε μια ενιαία ολότητα. Και με τους ερωτικούς του στίχους –μελοποιημένους ή μη- οι νέοι
φαντασιώνονταν τα μεγάλα τους αισθήματα. Με τα ποιήματά του ερωτεύονταν και έχοντας
αυτά ως σίγουρο οπλοστάσιο προσέγγιζαν, γοήτευαν και «σαγήνευαν» τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
Χαρακτηριστικό στοιχείο στην ποίηση του Οδ. Ελύτη είναι ο τρόπος έκφρασής του. Και
είχε την ελληνική γλώσσα στη διαχρονικότητά της ως πρώτη του έγνοια. Χαρακτηριστικοί
είναι οι στίχοι του στον «Άξιον Εστί»: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική / το σπίτι φτωχικό στις
αμμουδιές του Ομήρου /Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου /… Μονάχη
έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα – πρώτα Δόξα Σοι! /… Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα
πρώτα λόγια του Ύμνου!
Η γλώσσα αποτέλεσε γι’ αυτόν όχι μόνο όργανο επικοινωνίας αλλά κυρίως και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Έβλεπε στη γλώσσα μας ένα ήθος, που δημιουργούσε και υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικό είναι το επόμενο απόσπασμα από την ομιλία του στη
Ακαδημία της Στοκχόλμης, κατά τη βράβευσή του, που φανερώνει αυτή του την αντίληψη:
«Μου δόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’ όλ’ αυτά μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή
και μ’ ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση, αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση
χρόνου… Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε.
Συμβαίνει όμως ν’ αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα
στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις…».
Αλλά και οι εννοιολογικές αποχρώσεις των ελληνικών λέξεων μάγευαν τον ποιητή και
εκείνος με τους στίχους του μάγευε και μας στη συνέχεια. Γράφει στο «Μικρό Ναυτίλο»: «…
Μια γλώσσα, όπως η ελληνική, όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο πράγμα ο έρωτας· άλλο
η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα· άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι· άλλο τα σπλάχνα κι άλλο τα
σωθικά…»
Κανένας, ίσως, νεοέλληνας ποιητής δεν κατείχε και δεν ένιωθε τόσο βαθιά την ελληνική γλώσσα, κανένας δεν υπήρξε τόσο δημιουργικός υπηρέτης της και κανένας, επίσης,
δε στάθηκε τόσο χαρισματικός, ώστε να μπορεί να εκφράσει τα αισθήματα και τις ιδέες
του με τόσο διαυγή και μαγικό νεοελληνικό λόγο στο ποιητικό και στο πεζό του έργο. Ένας
χείμαρρος παραστάσεων και συναρπαστικών εικόνων, που συνδέονται με λυρική διάθεση
και ενδόμυχο ρυθμό, κάνουν το ποιητικό του έργο να μοιάζει με «εν εγρηγόρσει» όνειρο. Κι
όλα αυτά γιατί χρησιμοποιεί τη γλώσσα με μαστοριά και έμπνευση, για να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Εύστοχα ο Μάριος Πλωρίτης παρατήρησε για τον Ελύτη
ότι ήταν: «ο πιο «μεθύων» βίου και πάθους και γλώσσας, ο πιο νηφάλιος και έλλογος και εύφρων
και του ελληνικού λόγου ιερουργός σ’ όλη τη διαχρονικότητά του…»
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Χαρακτηριστικό στοιχείο στο έργο του και στον τρόπο έκφρασής του είναι ο αποφθεγματικός του λόγος. Και αξίζει να τονίσουμε ότι ο αποφθεγματικός λόγος είναι λόγος δύσκολος και απαιτεί αίσθηση της γλώσσας και γνώση του εννοιολογικού βάθους των λέξεων-εννοιών, που θα χρησιμοποιηθούν, για να διατυπωθεί ουσιαστικά και πλήρως το νόημα
που θέλουμε να εκφράσουμε. Κύριο γνώρισμα του αποφθεγματικού λόγου είναι η άκρα συνοπτικότητα, η επιγραμματική διατύπωση, η εκφραστική λακωνικότητά του, χωρίς, βέβαια,
να παραβλάπτεται η σαφήνειά του και η νοηματική αυτοτέλεια. Η αποφθεγματική γραφή
«παραπέμπει εσκεμμένως στην ασφαλή τέχνη των επιγραμματοποιών» και εννοιολογικά στα
κλασικά μας αποφθέγματα. Είναι, επομένως, μια διαδικασία, κατά την οποία επιστρατεύονται λέξεις εύστοχες και με ειδικό σημασιολογικό φορτίο. Γι’ αυτό και είναι λόγος εξαιρετικά δύσκολος· με ελάχιστες λέξεις και με εντυπωσιακούς και άκρως επιτυχημένους λεκτικούς
συνδυασμούς πρέπει να διατυπωθεί απόσταγμα σοφίας ζωής.
Ο Ελύτης ως εκφραστής της άποψης ότι η ποίηση έχει μεταμορφωτική δύναμη, αλλά και
ως μύστης και μάγος της ελληνικής γλώσσας δεν μπορούσε παρά να παρεμβάλει στο έργο
του αποφθεγματικό λόγο, που παραπέμπει στον τρόπο που δίνονται οι παροιμίες και τα
γνωμικά. Και ο αποφθεγματικός του λόγος είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός και γοητευτικός.
Το περιεχόμενο των αποφθεγματικών στίχων και γενικότερα της αποφθεγματικής γραφής του ποιητή είναι ποικίλο και αναφέρεται σε αντιλήψεις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αισθητικές, ηθικές, θρησκευτικές, υπαρξιακές, ψυχολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες.
Και το περιεχόμενο των αποφθεγματικών αυτών στίχων μπορεί να βρίσκεται σε οργανική
σχέση με το όλο κείμενο και να εντάσσεται σ’ αυτό, αλλά μπορεί –και αυτό συμβαίνει συχνότατα– να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι πολλά
από τα αποφθέγματά του έχουν προστακτικό τόνο. Παραθέτω ενδεικτικά παραδείγματα
αποφθεγματικού λόγου του ποιητή από τα έργα του: «Μαρία Νεφέλη» και «Εκ του πλησίον»:
– Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά (Μαρία Νεφέλη, σελ. 417 )
– Δίνε δωρεάν το χρόνο, / αν θέλεις να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια (Μαρία Νεφέλη, σελ.
395)
– Τρώγε την πρόοδο / και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια της (Μαρία Νεφέλη, σελ. 392)
– Στην κακή μοιρασιά πάντοτε ο Θεός ζημιώνεται (Μαρία Νεφέλη, σελ.406)
– Πιάσε την αστραπή στο δρόμο σου άνθρωπε· δώσε της διάρκεια· μπορείς (Μαρία Νεφέλη,
σελ. 419)
– Όπου ακούς «τάξη», ανθρωπινό κρέας μυρίζει (Μαρία Νεφέλη, σελ.432)
– Παιδιά κι αγγόνια της απάρνησης / είναι όλα τους μπάσταρδα (Μαρία Νεφέλη, σελ. 380)
– Θα πρέπει να δημιουργούμε αντισώματα και για την Ευθύνη (Μαρία Νεφέλη, σελ.404)
– Την αλήθεια «τη φτιάχνει» κανείς, ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα (Μαρία Νεφέλη, σελ.
398)
– Η Λύπη ομορφαίνει, / γιατί της μοιάζουμε (Μαρία Νεφέλη, σελ. 382)
– Στο χωριό της γλώσσας μου τη Λύπη τηνε λένε Λάμπουσα (Μαρία Νεφέλη, σελ. 377)
– Κάθε καιρός κι η Ελένη του (Μαρία Νεφέλη, σελ.387 )
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– Δυστυχώς και η Γη / με δικά μας έξοδα γυρίζει (Μαρία Νεφέλη, σελ.393)
– Όταν η συμφορά συμφέρει,/ λογάριαζέ την για πόρνη (Μαρία Νεφέλη, σελ.416)
– Είναι αγένεια να κάνεις του Χάρου χειροφιλήματα (Μαρία Νεφέλη, σελ.304)
– Φτασμένες οι προλήψεις σε μια καθαρότητα μαθηματική / θα μας βοηθούσανε να κατανοήσουνε τη βαθύτερη / δομή του κόσμου (Μαρία Νεφέλη, σελ. 381)
– Αν είναι να πεθάνεις, πέθανε, / αλλά κοίτα να γίνεις ο πρώτος πετεινός / μέσα στον Άδη
(Μαρία Νεφέλη, σελ.433)
– Πιο κοντός απ’ τη λύπη του ο άνθρωπος (Εκ του πλησίον, σελ. 600)
– Η ασχήμια δεν αφορά την όραση, όσο τη συμπεριφορά (Εκ του πλησίον, σελ. 621)
– Κι έναν πόντο ψηλά να πάτε, άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός (Εκ του πλησίον,
σελ.620 )
– Οι ιδέες είναι σαν τα φαντάσματα, περνάς ανάμεσά τους κι αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν
(Εκ του πλησίον, σελ. 601)
– Να χαράζεσαι στη ζωή τόσο προσεχτικά, που να μη ματώνει η ευλάβεια (Εκ του πλησίον,
σελ. 597)
– Στο θέμα της αντιπαροχής δεν ευτύχησε η ανθρωπότητα (Εκ του πλησίον, σελ. 604)
– Στον αγώνα της μικρής ευτυχίας ευδοκιμούν κατεξοχήν οι μεταξεταστέοι (Εκ του πλησίον,
σελ. 627)
– Τα πάντα εντέλει ανάγνωση επιδέχονται (Εκ του πλησίον, σελ. 593)
– Το πείσμα είναι υγεία. Είναι μια πρωινή γυμναστική που πρέπει να την κάνουμε κάθε μέρα,
εάν θέλουμε να κρατήσουμε την επαφή μας με το ζωντανό μέρος των πραγμάτων (Εκ του πλησίον,
σελ. 626)
– Χρειάζεται και να ντρέπονται μερικές συμπτώσεις (Εκ του πλησίον, σελ. 628)
– Σε δύο μόνο πράγματα χρησιμεύουν οι λεγόμενοι συγγενείς: να πίνουν το λικέρ της γιορτής
σου και τον καφέ της κηδείας σου (Εκ του πλησίον, σελ. 628)
– Στο μυαλό του καθενός περιμένει μια κότα (Εκ του πλησίον, σελ.624)
– Και διαμάντι στα δύο φτάνει να κόψει ένα μαχαίρι, αρκεί να ’ναι από συμφέρον (Εκ του πλησίον, σελ. 609)
– Εγώ στη θέση της Παρθένου θα ’βαζα κληματόφυλλα! Και μιαν ιδέα ελαίας (Εκ του πλησίον,
σελ. 594)
– Τράβα μόνος σου ο ίδιος κι όσο πιο δυνατά μπορείς το σχοινί που ανεβάζει το καλαθάκι σου
στα πιο εμπιστευτικά σου Μετέωρα (Εκ του πλησίον, σελ. 607)
– Οι κακοί ποιητές τρέφονται από τα γεγονότα, οι μέτριοι από τα αισθήματα και οι καλοί από τη
μετατροπή του τίποτε σε κάτι. Το εκ του μη όντος ον λογαριάζει (Εκ του πλησίον, σελ. 608)
– Θέλει τουφέκι ο χρόνος, αν επιθυμεί να γίνεις μια σκέτη ανάμνηση (Εκ του πλησίον, σελ. 620)
– Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει. Που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου (Εκ του πλησίον, σελ. 607)
– Όπως και να το κάνεις ένα κομμάτι «πάντοτε» στον άνθρωπο θα υπάρχει (Εκ του πλησίον,
σελ. 606)
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– Κάπου και για μας θα υπάρχει ένα ωραίο παράνομο (Εκ του πλησίον, σελ. 629)
– Ναι, θα πεθάνουμε από μιαν άποψη όλοι μας. Αλλά θα εξακολουθούμε να ’μαστε της ίδιας
μας ύλης ο συνεχής κι ατέρμονας όρθρος (Εκ του πλησίον, σελ. 626)
– Ολίγου νου η βαθύοργη βροντή (Εκ του πλησίον, σελ. 626)
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η αποφθεγματική γραφή του ποιητή στηρίζεται στο όνειρο,
στη φαντασία, στο αίσθημα, στο αυτοσυναίσθημα, στη βαθύτερη αίσθηση των πραγμάτων,
στην ποιητική πραγματικότητα, στο δικαίωμα της χίμαιρας, στην αισθησιακή υπερβολή και
ενίοτε στην παραδοξολογία:
– Είναι διγαμία ν’ αγαπάς και να ονειρεύεσαι (Μαρία Νεφέλη, σελ. 369)
– Όποιος μπορεί και φορτίζει την ερημιά / έχει ακόμη ανθρώπους μέσα του (Μ. Νεφέλη, σελ.
426 )
– Ένα σώμα γυμνό είναι η μοναδική προέκταση / της νοητής γραμμής που μας ενώνει με το
μυστήριο (Μαρία Νεφέλη, σελ.430 )
– Κι απ’ την ανάποδη φοριέται η φαντασία / και σ’ όλα τα μεγέθη της (Μαρία Νεφέλη, σελ.
399)
– Ιδιώτευε μες στο Ανερυθρίαστο (Μαρία Νεφέλη, σελ.401)
– Χαράξου κάπου με οποιονδήποτε τρόπο και μετά πάλι σβήσου με γενναιοδωρία (Μαρία Νεφέλη, σελ. 368)
– Ο τρομοκράτης είναι ο άξεστος των θαυμάτων (Μαρία Νεφέλη, σελ.383)
– Από το στοχασμό σου πήζει ο ήλιος μες το ρόδι / κι ευφραίνεται (Μαρία Νεφέλη, σελ. 387)
– Γιατί κι ο έρως μια θαυματουργία είναι (Εκ του πλησίον, σελ. 622)
– Ως κι ο καημός, εάν τον ταξιδεύεις, χρειάζονται όκια (Εκ του πλησίον, σελ. 607)
– Αν δε σου λείψει ένα κομμάτι ζωής, όνειρα μην περιμένεις (Εκ του πλησίον, σελ.614)
– Το πινέλο του ζοφερού δεν πιάνει ποτέ στο μαύρο. Χρειάζονται αλήθειες, ακόμη και για να
πεις ψέματα (Εκ του πλησίον, σελ. 601)
– Στα ερείπια συχνάζουν οι μέλισσες και οι πρώην ιδέες (Εκ του πλησίον, σελ. 605)
– Και ν’ αθανατίζει και να θανατώνει γίνεται η νεότητα (Εκ του πλησίον, σελ. 602)
– Την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Και ή πας να παίξεις τρικυμία ή χάνεσαι (Εκ του
πλησίον, σελ. 618)
– Ν’ ακούς αγάλματα πέτρινα και ρυάκι Εμπεδοκλέους είναι μαγεία. Προπαντός αν περπατείς
γυμνόπους (Εκ του πλησίον, σελ.598)
– Η ομορφιά μπορεί να πουλιέται. Στις τράπεζες όμως δεν κατατίθεται ποτέ. Ο τόκος θα ήτανε
μια φθορά επιπλέον στο υποτιθέμενο κεφάλαιο (Εκ του πλησίον, σελ. 624)
– Των θεσπεσίων όμηρος κι ας πένομαι. Γλυκιά η ζωή και ο Θεός ανεμοκύκλιστος (Εκ του
πλησίον, σελ.593)
– Των θεσπεσίων όμηρος κι ας πένομαι. Γλυκιά η ζωή και πατρός αγνώστου ο θάνατος (Εκ του
πλησίον, σελ. 629)
Ο αποφθεγματικός, επίσης, λόγος του ποιητή δίνεται με ποικιλία εκφραστικών τρόπων.
Οι συνηθέστεροι εκφραστικοί του τρόποι στηρίζονται στην ευρηματική και γόνιμη χρήση
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σχημάτων λόγου, όπως είναι ο κύκλος, η (εσκεμμένη) επανάληψη (λέξεων και φράσεων),
η μεταφορά, η αλληγορία, η μετωνυμία, η συνεκδοχή, η προσωποποίηση, η ελλειπτική έκφραση, η αναφώνηση, η παρομοίωση, η αντίθεση, η αντιπαραβολή, ο παραλληλισμός, η
υπερβολή, η λιτότητα, η παρήχηση, το υπερβατό και πολλά άλλα. Χρησιμοποιεί, ακόμη, και
γραμματικούς όρους.
– Φορβάδες θέλει το κριθάρι κι αναιδείς αναβάτες οι φορβάδες (Εκ του πλησίον, σελ. 616)
– Έχει και τη μέση της και η άκρη - άκρη (Μαρία Νεφέλη, σελ.422 )
– Το κατά λάθος λάθος μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα επόμενα, δε σε επαναφέρει όμως στο
σωστό ποτέ (Εκ του πλησίον, σελ. 612)
– Δεν εγεννήθηκε ακόμη ο Μαγγελάνος ενός τριαντάφυλλου (Μαρία Νεφέλη, σελ.423)
– Από το Θεό τραβιέται ο άνθρωπος, όπως ο καρχαρίας από το αίμα (Μαρία Νεφέλη, σελ. 418).
– Το άπειρο υπάρχει για μας / όπως η γλώσσα για τον κωφάλαλο (Μαρία Νεφέλη, σελ. 400)
– Αν δε στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω απ’ τη Γη, ποτέ σου δε θα μπορέσεις να σταθείς επάνω
της (Μαρία Νεφέλη, σελ.375)
– Τέτοιαν εύστοχη δείξε αδεξιότητα και να: ο Θεός! (Μαρία Νεφέλη, σελ.367)
– Θέ μου, τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε! (Μαρία Νεφέλη, σελ. 376)
– Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα (Μαρία Νεφέλη, σελ.376)
– Θάλασσα λανθασμένη δε γίνεται (Μαρία Νεφέλη, σελ. 419)
– Τι εύκρατη που γίνεται η σκέψη, όταν τα μπλε σου βγαίνουν περίπατο! (Εκ του πλησίον, σελ.
598)
– Θαυμάσια που τρέχει ο ουρανός, αν κρίνεις απ’ τα σύννεφα (Εκ του πλησίον, σελ.596)
– Μες το βαθύ ουρανό / Κάθε βουνό και η υπογραφή του (Εκ του πλησίον, σελ. 597)
– Έχε το νου σου μην και χαθεί το δοχείο της φαντασίας σου. Δε θα σου μείνει μήτε Αϊνστάιν
μήτε άγιος Χαράλαμπος (Εκ του πλησίον, σελ. 627)
– Κοίτα να κόβεις κάθε τόσο τα νύχια της Ιστορίας, επειδή έτσι και μεγαλώσουν θα πνίξουν κι
εσένα και την αλήθεια (Εκ του πλησίον, σελ. 612)
– Το θαύμα είναι πάντοτε μονογενές. Η παραμικρή προσθήκη ευφυΐας Μαγιού το μεταβάλλει σε
γεωμετρικό λαχανόκηπο (Εκ του πλησίον, σελ.615)
– Η σκέψη ξεβάφει, ο νους ποτέ (Εκ του πλησίον, σελ. 618)
– Η τρέχουσα ευφυΐα είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο χείριστο και το βέλτιστο (Εκ του πλησίον, σελ. 612)
– Η ελευθερία έχει δύο κοφτερές όψεις, όπως τα παλιά ξυραφάκια (Εκ του πλησίον,
σελ.601)
– Τα ορθογραφικά λάθη στη γεύση τα διορθώνεις με λίγο πετραδάκι άμπωτης και πολύ νερό
της λουίζας (Εκ του πλησίον, σελ. 600)
– Και στον ενεστώτα τού αρέσει να ξενοπλαγιάζει ο έρωτας και στον παρακείμενο (Εκ του πλησίον, σελ.618)
Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μου στην αποφθεγματική γραφή του Οδυσσέα Ελύτη, θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι ο τρόπος αυτός γραφής του μάς δίνει το έναυσμα να
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βιώσουμε, να στοχαστούμε και να προεκτείνουμε τα ιδεολογικά στοιχεία που μας δίνονται
μέσω αυτής. Αρκεί, βέβαια, διαβάζοντας το έργο του, να έχουμε υπόψη μας «την ποιητική
μεταγλώσσα» του και «τη σημαντική» του. Γιατί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίησή του,
όπως ο θεός των Δελφών, «ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει». Ο ίδιος, εξάλλου,
στο «Μικρό Ναυτίλο» του γράφει: «Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών και τις
περπατήσουμε σε βάθος, θα βγούμε σ’ ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η Ποίηση. Και η Ποίηση
πάντοτε είναι μία, όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό.
Εγώ τον έχω δει από καταμεσής της θάλασσας».
Πάντως ένα είναι βέβαιο: διαβάζοντας κανείς Ελύτη ζει ένα «εν εγρηγόρσει» όνειρο,
αναβαθμίζεται, καθαίρεται, βιώνει διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, δροσίζεται από την
αύρα των μεγάλων και των μικρών πραγμάτων, «μαθαίνει να προφέρει σωστά την πραγματικότητα», βγαίνει από το «εφήμερο και παροδικό και κατευθύνεται προς το άχρονο και
διαρκές», συνειδητοποιεί πως «Χρωστάμε στη διάρκεια μιας λάμψης την πιθανή ευτυχία
μας», πίνει το «μάργαρον ύδωρ», αισθάνεται «Αλλιώς ωραία!», βρίσκεται πολύ κοντά σ’
εκείνο που αγάπησε, «όττω τις έραται», κινείται «Πρόσω ηρέμα προς το μη θολούμενον…»,
ανιχνεύει «αυτόν τον κόσμο το μικρό, το μέγα!» και νιώθει πως «το μικρό έαρ του έαρος
δεν έχει τελειωμό».
[Σημείωση: Οι σελίδες των αποφθεγμάτων παραπέμπουν στο έργο: Οδυσσέας Ελύτης,
Ποίηση, Β΄ έκδοση, Εκδοτική Εταιρεία Ίκαρος, 2002]

ΤΑ ΣΥΚΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πάνω σε μια ξερολιθιά καταμεσήμερο
ο Αύγουστος ολόγυμνος
Γγέμιζε το καλάθι του με σύκα.
Μα ο θεός τον έκλεβε
με χέρι πολύ σβέλτο και διάφανο
ναρκώνοντας το νου του με ηδυπάθεια.

Όμως του άρεσε η σκηνοθεσία της κλοπής
έτσι που οι μελωμένοι καρποί γίνονταν λάμψη
και φτερουγίσματα πουλιών που αφού χάρηκαν
την πλήρωση σβήνονταν στον αιθέρα.
Για το παιχνίδι της εξαίσιας τούτης κλοπής
είναι που δέχθηκε ο έφηβος να γίνει μήνας.
Θανάσης Παπαθανασόπουλος1

1 Ο κ. Θανάσης Παπαθανασόπουλος είναι επίτιμος Πρόεδρος Εφετών, από Περίστα Ναυπακτίας (σύνορα
με την Ευρυτανία), πολυγραφότατος.
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΤΩΝ
Ως θεσμός καθιερώθηκε πλέον ο εορτασμός των Ευρυτάνων Αγίων στην Αθήνα, κατά
μήνα Οκτώβριο, από την Πανευρυτανική Ένωση με νόημα θρησκευτικό, πατριωτικό, πνευματικό και κοινωνικό.
Εφέτος ο εορτασμός αυτός πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, προϊστάμενος του οποίου είναι ο Ευρυτάνας πρωθιερεύς π. Δημήτριος Παπασπύρος.
Το α΄ μέρος του προγράμματος περιλάμβανε την παρακολούθηση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αρτοκλασία. Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν οι τρεις (3) ιερείς του Ναού της Αγίας Τριάδας, ενώ συμπροσευχόμενος
ήταν και ο Ευρυτάνας πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Διώτης. Ο πρωθιερέας του Ναού π.
Δημήτριος Παπασπύρος στο εμπνευσμένο κήρυγμά του αναφέρθηκε, κυρίως, στους Ευρυτάνες αγίους και την προσφορά τους στην πολύπαθη πατρίδα μας κατά τους χαλεπούς χρόνους
της Τουρκοκρατίας. Στον ναό, όπου υπάρχει εικονοστάσι με αντίγραφο της θαυματουργού
εικόνας της Παναγίας της Προυσιωτίσσης και τοιχογραφίες Ευρυτάνων Αγίων, προσήλθαν
αρκετοί συμπατριώτες μας και πολλοί ενορίτες.
Μετά τη Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία όλοι οι Ευρυτάνες αλλά και πολλοί από το
εκκλησίασμα κατευθύνθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού, όπου πραγματοποιήθηκε
το β΄ μέρος του προγράμματος. Ήταν μια αίθουσα θαυμάσια, ζεστή και, κυρίως, φιλόξενη. Τα
τραπέζια γέμισαν αμέσως από διάφορα εδέσματα, αναψυκτικά, καφέδες κ.ά. όλα προσφορά
της ενορίας. Η εξυπηρέτηση από τις κυρίες του ναού ήταν άψογη και εντυπωσιακή. Ο φετινός εορτασμός ήταν αφιερωμένος στον Οσιομάρτυρα Ρωμανό τον «εξ’ Ανδρανόβης»
(=Ασπροπύργου). Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Πανευρυτανικής
κ. Αθανάσιο Σταμάτη, φιλόλογο, ο οποίος πολύ εύστοχα τόνισε την παρουσία στην αίθουσα
προσφύγων (μεταφορικά) της Ευρυτανίας και προσφύγων (κυριολεκτικά) της Μικράς Ασίας.
Ακολούθως ακούστηκαν εκκλησιαστικοί
ύμνοι από τις ασματικές ακολουθίες των
Ευρυτάνων Αγίων, οι οποίοι αποδόθηκαν
από τον Ευρυτάνα ιεροψάλτη του ναού κ.
Αθανάσιο Κονδύλη και από τον π. Κωνσταντίνο Παπασαλούρο. Ακολούθησε
μικρή εισήγηση από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ο οποίος αφού ευχαρίστησε
τους παρευρισκομένους και τον προϊστάμενο του ναού για την αβραμαιία φιλοξενία
του, αναφέρθηκε στην απόδοση τιμής από
Από την εκδήλωση για τους Ευρυτάνες Αγίους
την τοπική εκκλησία στους τοπικούς αγίους
στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας.
μας –φρουρούς και προστάτες μας– με την
Μερική άποψη της αίθουσας. (Φωτ. Βασ. Σιορόκος)
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ανέγερση ναών, την έκδοση σχετικών βιβλίων, τον εορτασμό τους κ.λπ.
Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασπροπυργιωτών
κ. Αλέξανδρος Κουζής, ενώ ακολούθως ο π. Δημήτριος Παπασπύρος, μαζί με τα θερμά
του λόγια μετέφερε και τις πατρικές ευλογίες του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Νικαίας κ.κ.
Αλεξίου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω υπηρεσιακού κωλύματος. Τέλος, το λόγο
έλαβε ο κ. Δημήτριος Χ. Πάντος, Λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο νεομάρτυρας άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης, εκ του χωρίου
Ανδρανόβης (σήμερα: Ασπρόπυργος) Καρπενησίου (+19 Ιανουαρίου 1964): Βίος, Μαρτύριο – Τιμή
προς τον νεομάρτυρα». Ο κ. Δημήτριος Πάντος παρουσίασε την λίαν εμπεριστατωμένη εισήγησή του με σαφήνεια και γλαφυρότητα, εντυπωσιάζοντας το ακροατήριο. Σημειώνεται ότι ο κ.
Πάντος έχει εργασθεί ιδιαίτερα με τον Οσιομάρτυρα Ρωμανό, η εργασία του δε αυτή υπάρχει
πρόθεση να εκδοθεί από την Πανευρυτανική Ένωση και το Σύλλογο Ασπροπυργιωτών. Τέλος,
ο προϊστάμενος του ναού π. Δημήτριος έκλεισε την άκρως πετυχημένη εκδήλωση με τις δέουσες ευχές και με την προτροπή να γίνονται κάθε χρόνο στο φιλόξενο αυτόν ναό οι εκδηλώσεις
για τους Ευρυτάνες Αγίους και να πραγματοποιούνται εκεί και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις
των ευρυτανικών συλλόγων.
Στην παραπάνω ποιοτικά πετυχημένη εκδήλωση εκτός των άλλων ήταν παρόντες ο βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. Αναστάσιος Νεράντζης, η τ. Υπουργός και Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Κέλλυ Μπουρδάρα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης,
εκπρόσωπος του Δημάρχου Νίκαιας, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του
Νομού μας κ.ά.

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ
1 Η Αποκαθήλωση του Ραφαήλ
Ο άψυχος βραχίονας του Ιησού
παραδομένος στην ακινησία του θανάτου.
Η σπλαχνική χειρονομία της Μαγδαληνής
ου αναβαστάζει τρυφερά το νεκρωμένο
χέρι.
2
Συλλογισμοί ανήσυχοι
σαν άλογα που κρούουν τις οπλές τους
στις παγωμένες επιφάνειες των ποιημάτων
και η γλώσσα τους αδιάβαστη από αδαείς.
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3.- Μεγάλη Παρασκευή
Τι άλλο πια να κάνει ο Θεός;
Πρόθυμα παραιτείται απ’ τη ζωή
κι από την εύκολη για Εκείνον
παντοδυναμία.
4
Και η ζωή κισσός σκαρφαλωμένος
στη δυνατή κολόνα του θανάτου.
Ωστόσο όλες οι καρποφορίες
απ’ του κορμιού μας ξεκινούν το δέντρο.
Θανάσης Παπαθανασόπουλος

Επίκαιροι στίχοι…

Και μη χειρότερα…

Ανδρέα Κάππα, Λογοτέχνη

Εδώ: Στην χώρα μας την απεργία
Εδώ: Όλα πια τα κόματα
την ονομάζουμε απειθαρχία		
κρύβουν της λαδιάς ονόματα
και των πολλών την ανεργία		
κρατάνε κρυφά… ταμεία
την βαπτίζουμε ευημερία.		
Κι ο λαός δεν έχει μία…
Εδώ: Άσπροι – μαύροι μετανάστες
Εδώ: Με καζίνα μαγαζάκια
μας γεμίσανε τις στράτες		
μας γεμίσανε φρουτάκια
βρήκαν ξέφραγο αμπέλι		
μας δουλεύουν με τα θα… τους
κι ήρθαν να χορτάσουν μέλι.		
Και μας γράφουν στ’ απαυτά τους.
Εδώ: Τα πανεπιστήμια
Εδώ: Τη ζωή μας στην Ελλάδα
τα κάνανε ξαπλωτήρια		
μας την κάνανε ζαλάδα
και τα καλά νοσοκομεία		
πάψαμε για να γελάμε
τα κάνανε πτωχοκομεία.		
Κι όλοι για μνημόνιο μιλάμε…
Εδώ: Τα αδύναμα γεροντάκια
Εδώ: Πρέπει να γνωρίζουν όμως
τρέχουν μέσα στα σοκάκια		
πως η πείνα είναι Νόμος,
τα φάρμακά τους αναζητάνε		
που δεν μετριέται ως ανοχή
για να πάψουν να πονάνε..		
ούτε ως νέα κατοχή.
Εδώ: Τα μοναστήρια
Εδώ: Εάν θέλουνε να κυβερνάνε
γίνανε χρηματιστήρια		
το λαό να συμπονάνε
αγοράζουν και πουλάνε		
τη συγνώμη να ζητάνε
και κανέναν δεν ρωτάνε….		
πριν… στα σπίτια τους να πάνε!
Εδώ: Οι 300 βουλευτάδες
ροκανίζουν τους παράδες
και τη δική τους ανομία
την καλύπτει η πολυνομία. 			

		

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα όπως, αντί για κοπή πίτας,
να διατεθεί ανάλογο ποσό για τις ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης «ΑΛΚΥΟΝΗ» (Καρπενησίου) και για την προμήθεια και αποστολή φαρμακείου, στο Γυμνάσιο – Λύκειο
Κερασοχωρίου, εξοπλισμένου με φάρμακα, σύμφωνα με οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στα παραπάνω Σχολεία θα διατεθεί και μία (1) σειρά
βιβλίων, έκδοσης της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.ά.
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ME EΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επιστημονικό συνέδριο, του Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στο Καρπενήσι, κατά το τριήμερο 7-9 Οκτωβρίου 2011. Φορέας
του ήταν ο «φερώνυμος του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Σύνδεσμος με την επικουρίαν της
Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου και της Περιφερείας Στερεάς Ελλάδος – Αντιπεριφερείας Ευρυτανίας». Αρωγός ήταν ο Δήμος Καρπενησίου και κύριος χορηγός του ο επιχειρηματίας Γ.
Κ. Κεφαλάς.
Όπως αναφέρεται σε εκτεταμένο δελτίο τύπου του παραπάνω Συνδέσμου: «… Με τον
διά του Συνεδρίου τούτου συγκομισθέντα επιστημονικόν αμητόν διηυρύνθη ο κύκλος της περί τα
Γράμματα και την Παιδείαν ανά την Ευρυτανίαν και ευρύτερον συντελεσθείσης κατά τους ζοφερούς
της δουλείας χρόνους δραστηριότητος και ακτινοβολίας και κατεδείχθη η συμβολή των «Σχολών
των Αγράφων» δι’επιστήριξιν του διάγοντος το «δούλιον ήμαρ» λαού προς πνευματικήν αφύπνισιν
και ενδυνάμωσιν, διά να επιχειρήση και επιτύχη και την εθνική του αποκατάστασιν…
Εις το συνέδριον μετέσχον 45 εισηγηταί, Ιερωμένοι, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, εκπαιδευτικοί
της μαχομένης παιδείας, ιστορικοί ερευνηταί και λόγιοι, διά των εισηγήσεων των οποίων εκαλύφθη ευρύ φάσμα παιδείας και πολιτισμού. Ειδικώτερον εξετέθη η κατάστασις της Παιδείας κατά
την Τουρκοκρατίαν, η προσφορά του αρχηγέτου των «Σχολών των Αγράφων» Οσίου Ευγενίου του
Αιτωλού και η μέχρι της απελευθερώσεως εξικνουμένη διά των μαθητών, διαδόχων και επιγόνων
του πνευματική ακτινοβολία….»
Κατά την πρώτη συνεδρίαση (7-10-2011), μετά τον αγιασμό, αναγνώστηκε η ευλογία
του Ευλογία του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.
Νικολάου και προσφώνησε τους Συνέδρους
ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής κ.
Παν. Κ. Βλάχος, ο οποίος ήταν και η «ψυχή»
του Συνεδρίου και ακολούθησαν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί επισήμων και εκπροσώπων Ενώσεων, Συλλόγων και Οργανώσεων.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κ. Α. Παπαδόπουλος (ο οποίος συμμετείχε και στο
προεδρείο της Α΄ Συνεδρίασης), καθώς και
το μέλος του Δ.Σ. κ. Κ. Σ. Τσιώλης, ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Βραγγιανιτών
«Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».
Σημειώνεται ότι στο παραπάνω συνέδριο
συμμετείχαν με εισηγήσεις τους και τα μέλη
του Δ.Σ. της Π.Ε. κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος, Αθαν. Δ. Σταμάτης, Κων. Σ. Τσιώ38

λης και Δημήτριος Ι. Φαλλής, καθώς και ο αντιπρόσωπος της Ένωσης στο Καρπενήσι κ.
Ανάργυρος – Ιωάννης Μαυρομύτης.
Κατά την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, την Κυριακή, 9-10-2011, μετά τον εκκλησιασμό τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Δωρητών και Μελών του Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Τις εργασίες
του Συνεδρίου επεσφράγισε απονομή από μέρους του Συνδέσμου τιμητικών διακρίσεων
σε κληρικούς, ευεργέτες, αξιωματούχους της Πολιτείας και ιδιώτες (ανάμεσά τους τιμήθηκε και η Πανευρυτανική Ένωση) και ακολούθησε βραχεία βιωματική προσφώνηση από
τον ανύστακτο και ακούραστο Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παναγιώτη Κ. Βλάχο, στον
οποίον οφείλεται «εν πολλοίς» και η, επί δεκαετίες ολόκληρες, αξιοθαύμαστη και αξιέπαινη προσφορά στον τόπο μας του ιστορικού Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» (έτος
ίδρυσης 1964).

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ….
Γράφει ο Θωμάς Βασ. Σταμούλης

					
1
Ο Ταξιάρχης ήταν μέθυσος. Και όταν ήταν μεθυσμένος έλεγε διάφορα φαιδρά και
γελοία. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Ο Ταξιάρχης για το καλό της ημέρας ήταν μεθυσμένος, σκέτο «καδρόνι», που λένε. Άρχισε τη νύχτα η λιτανεία του Επιταφίου. Μπροστά
λαμπάδες, εξαπτέρυγα, σταυροί, επιτάφιος, παπάς, ψάλτες και πλήθος κόσμου προχωρούσαν προς την πλατεία ψάλλοντες και θυμιάζοντες. Απέναντι από το καμπαναριό της Παναγίας ο Ταξιάρχης πεσμένος κάτω έκανε τη δική του λιτανεία! Όταν περνούσε κοντά του ο
Επιτάφιος ανασηκώθηκε και είπε δυνατά και τραυλιστά:
- «Πού τον πάτε, μωρέ, τον άνθρωπο ξεζάρκωτον’ μέσ’ το κρύο;»
					
2
Τα παλιότερα τα χρόνια απ’ την πλατεία και κάτω ήταν ρέμα. Δεξιά κι αριστερά φύτρωναν πλατάνια και διάφοροι θάμνοι. Ένας Καρπενησιώτης είχε στήσει το θερινό μαγαζί του
δίπλα σ’ έναν πλάτανο. Το μαγαζί ήταν πρόχειρη παράγκα. Το εμπόρευμα μαναβικά: «Οποροπολίον το ρέμα». Μια νύχτα τον Αύγουστο άρχισε να βρέχει καραρρακτωδώς. Το ρέμα
φούσκωσε. Στην κατεβασιά του πήρε παράγκα και εμπόρευμα. Ο μαγαζάτορας πήγε το πρωί
και δεν βρήκε τίποτα. Πήρε κι αυτός ένα χοντρό χαρτόνι κι έγραψε με κεφαλαία γράμματα:
- «Το οποροπολίον μεταφέρθι ης Μεσολόγκιον».

39

BΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ, Ένας πρωτοπόρος της Ελληνικής
Ποίησης, ΄Εκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2011, σελ. 64.
Η Ευρυτανία με το τούτο το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά
βγάζει μιαν υποχρέωση προς έναν Μεγάλο, αλλά σχεδόν άγνωστο Ευρυτάνα ποιητή, που στάθηκε πρωτοπόρος της ελληνικής
ποίησης: τον Θόδωρο Σκουρλή. Ο Ακαδημαϊκός Παντελής
Πρεβελάκης έγραψε πως «η αναγνώρισή του είναι αντιστρόφως
ανάλογη προς το στέρεο και διαυγέστατο έργο του». Το «Μεγάλος»
το λέω μετά λόγου γνώσεως. Κι ο Κ. Βάρναλης επισήμανε:
«Ο Σκουρλής! Πρωτότυπος στην Τέχνη του Λόγου, παγκόσμιος
στα ευρύτατα μηνύματα». Κι ο Γ. Κοτζιούλας είχε γράψει πως:
«Όταν εμείς οι νέοι δεν είχαμε ιδέα από ιδέες αυτός ήταν ξεσκολισμένος. Ύστερα αυτός ο νεανικά ασυγκράτητος συγκρατήθηκε (τουλάχιστον φαινομενικά) ενώ εμείς οι άλλοι, που τον ακούγαμε με δέος, προχωρήσαμε άλλος πολύ, άλλος
λίγο». Ο Κοτζιούλας με κάθε ευκαιρία απάγγελνε το πρωτοποριακό ποίημα του Σκουρλή
«Το Χέρι» κι ο Μάρκος Αυγέρης, που ήταν και γιατρός, του έλεγε «εσύ Γιώργο πάσχεις από
Χερολαγνεία». Ο Π. Βασιλείου είχε πει: Ο Σκουρλής μας δίνει κάτι εντελώς νέο, πρωτότυπο και ασυνήθιστο σε μορφή, σε ουσία και σε συμπεράσματα».
Αυτός ο πρωτοπόρος, που το ποίημά του «Το Χέρι» έγινε έναν καιρό πανεργατικό εμβατήριο μελοποιημένο (όπως οι «Εργάτες» του Παλαμά), ήταν ένας θερμός Πανέλληνας.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 βρίσκονταν στο Μπερναμπούκο της Βραζιλίας όταν πληροφορήθηκε πως η Ελλάδα μπήκε στον Πόλεμο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έγραψε το ποίημα
«Επιγραφή», στο οποίο η μεγάλη αγάπη για τη χώρα του μετουσιώνεται σ’ ένα αριστουργηματικό κείμενο έντεχνου λόγου:
Ελλάδα,
μακρινή μνήμη και μέλλον
παρόν στη σημασία μου
και σκοπός
είμαι το τέρμα σου
και στο κοινό που αναμένει να κραυγάσει

τη νίκη σου.
Έρχεσαι και φεύγεις
όνειρο και ιδέα
θρύλος και γεγονός στην αιωνιότητα
και να ζεις για να με κάνεις να ζω να
υπάρχω επειδή υπάρχεις.

Το ποίημα μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε σε όλες τις λατινοαμερικανικές χώρες και
στην πρώτη σελίδα της μεγάλης εφημερίδας «Ουάσιγκτον Ποστ». Έγινε αφορμή να δημιουργηθεί παντού ένα φιλελληνικό ρεύμα και να ενημερωθούν οι λαοί για τη μεγάλη αδικία
που έγινε τότε σε βάρος της Ελλάδας και συνεχίστηκε με την Ιταλογερμανική Κατοχή.
40

Για τον Θ. Σκουρλή η Πανευρυτανική Ένωση οργάνωσε εκδήλωση το 1985 στην
«Αρχαιολογική Εταιρεία» με ομιλητές τον Ακαδημαϊκό Παντελή Πρεβελάκη και τον Μ.
Σταφυλά. Γράφτηκαν τότε κάποια ενημερωτικά σημειώματα και πέραν τούτων σιωπή. Το
χειρότερο είναι πως ο Πρεβελάκης ετοίμαζε «εκστρατεία» για την προβολή και την αναγνώριση του Σκουρλή και είχε οριστεί η ημερομηνία σχετικής ομιλίας του στην Ακαδημία,
αλλά δυστυχώς πέθανε ξαφνικά.
Τώρα η Πανευρυτανική Ένωση ξεκινώντας από την έκδοση του βιβλίου αυτού του Μ.
Σταφυλά θα προσπαθήσει να βρει τρόπους προβολής του ποιητή μας, που με το έργο του
πλούτισε την Ελληνική Ποίηση και αποτελεί τιμή για την Ευρυτανία μας….
Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω περιεχόμενα του βιβλίου αυτού: Ο Ακαδημαϊκός Π. Πρεβελάκης για τον Θόδωρο Σκουρλή, Η εποχή που ξεκίνησε, Πρώιμοι κοινωνικοί προβληματισμοί
– «Το χέρι», Γ. Κοτζιούλας – Μίνως Ζώτος θυμούνται…., Σπουδές στη Γαλλία και εγκατάσταση
στην Αμερική, Επιστροφή στην Ελλάδα, Κριτική ανάλυση του έργου του, Η απαισιοδοξία του, Οι
ιδεολογικές διαστάσεις στην ποίησή του, Το προσωπικό που γίνεται κοινωνικό, Υφολογικά ανένταχτος, Δηκτικός όχι διδακτικός, Ανθολόγιο της ποίησής του κ.ά.
Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι πανομοιότυπο του εξωφύλλου που είχε φιλοτεχνήσει για
το βιβλίο του Θ. Σκουρλή ο Κλέαρχος Λουκόπουλος, με προσθήκη μόνο του συγγραφέα, του τίτλου και της Πανευρυτανικής Ένωσης. Ήταν πρόταση του ίδιου του καλλιτέχνη
για παλαιότερη έκδοση που δεν πραγματοποιήθηκε.
Τέλος, η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη από τον συγγραφέα «Στον φίλο Κλεομένη Κουτσούκη, ξεχωριστό επιστήμονα, συγγραφέα και πνευματικό παράγοντα με ελεύθερη σκέψη», ενώ
χορηγός της είναι η Μαριάννα Ν. Κακαουνάκη.
Κ. Α. Π.

Iερέως Κωνσταντίνου Δ. Βαστάκη, π. Εφημερίου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κυψέλης
Αθηνών, ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1940-1949, ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ, Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ, Αθήνα 2011, σελ. 176.
Ακαταπόνητος ο π. Κωνσταντίνος Δ. Βαστάκης συνεχίζει
το συγγραφικό του έργο και πλουτίζει τα πνευματικά αποθέματα της Ευρυτανίας και της Ελλάδας. Παλιός Οδυσσέας του
πνεύματος και ξεπερνώντας στη ζωή του Κύκλωπες και Ποσειδώνες μας απαγκιάζει σε λιμένες πνευματικούς και πολιτείες
ξένες, μας δίνει το γάλα της γνώσης και την τροφή της ψυχής.
Πρόσφατη προσφορά του η β΄ συμπληρωμένη και βελτιωμένη
έκδοση του βιβλίου του «Εκτελεσθέντες κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την δεκαετίαν 1940-1950»,
Αθήνα 2011, Εκδόσεις Παρρησία.
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Τη συγγραφική παραγωγή του π. Κωνσταντίνου όχι μόνο εμείς οι Ευρυτάνες αλλά και το
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό τη γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, πέρα από το εκκλησιαστικό και
φιλανθρωπικό έργο του. Στο παρόν βιβλίο αφορμώμενος από τη συγκλονιστική προσωπική
του μνήμη της εκτέλεσης το 1942 από τους Ιταλούς κατακτητές του ιερομάρτυρα πατέρα του
συνέλεξε όλους τους κληρικούς που στην ελληνική επικράτεια πρόσφεραν τον εαυτό τους
λύτρα αντί πολλών. Θυσιάστηκαν για την Ορθοδοξία και το Έθνος και κράτησαν ζωντανή
την παράδοση της Εκκλησίας να εισφέρει θυσίες παντοειδείς για την επιβίωση του λαού μας
και τη διατήρηση της ιστορικής του συνέχειας. Διαβάζοντάς το όνομα – όνομα, τόπο – τόπο
και μαρτύριο – μαρτύριο συνειδητοποιείς πως η σχέση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού δεν είναι
κούφιος λόγος αλλά ακατάλυτος δεσμός που εδράζεται σε τάφους και μαρτύρια. Φεύγει ο
νους του αναγνώστη από τα περιγραφόμενα περιστατικά και γυρνά σε άλλα μαρτύρια και
άλλες θυσιαστικές προσφορές της Εκκλησίας από το Βυζάντιο ως τις μέρες μας. Γι’ αυτό είναι
πολύτιμη η ανάγνωση του βιβλίου Αποκαλύπτει σε όσους αγνοούν το μέγεθος της θυσίας
των φυσιολογικών πνευματικών μας ηγητόρων. Απλός και απέριττος ο τρόπος της θυσίας,
ατίμητη η προσφορά τους στο Έθνος μας. Ο σιδερένιος σταυρός του μάρτυρα πατέρα του
που σώθηκε από τη φωτιά που τον έριξαν οι Ιταλοί στο Μικρό Χωριό (24-12-1942) και ο
οποίος κοσμεί το οπισθόφυλλο του βιβλίου αυτό ακριβώς δείχνει: η θυσία είναι πολυτιμότατη ως προς το πνευματικό της βάθος. Γι’ αυτό ευχαριστούμε τον π. Κωνσταντίνο κι ελπίζουμε
σε νέα πνευματικά πονήματα. Διψούμε πολύ ιδιαίτερα στις μέρες μας.
Α. Δ. Σταμάτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛ. ΜΗΤΣΙΟΣ, απόπειρα επικοινωνίας, κείμενα προσέγγισης και προβληματισμού, Εκδ. «Ευρυτανικός ΠΑΛΜΟΣ».
Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο του γνωστού Δασκάλου
και Δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Ηλ. Μήτσιου, που κυκλοφορήθηκε σε διάρκεια ολίγων μηνών (το πρώτο του ήταν
το «εκ βαθέων…., σκέψεις και προτάσεις για την Ευρυτανία», (Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, σελ.
132). Στις 132 σελίδες του περιλαμβάνει 120 επιλεγμένα άρθρα του, που δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στην εβδομαδιαία
ευρυτανική εφημερίδα «Ευρυτανικός ΠΑΛΜΟΣ». Το περιεχόμενό τους ποικίλει και, όπως ομολογεί ο ίδιος ο συγγραφέας
στη συνοπτικότατη εισαγωγή του: «Βγήκαν ακριβώς από μια αιματηρή συνείδηση μάχης… Την αξία τους θα την κρίνει ο αναγνώστης,
χωρίς να παραιτείται ο συγγραφέας να υποστηρίζει την ειλικρίνεια και την αμεσότητά τους, και όχι
τη σοφία ή την πρωτοτυπία τους. Δεν παύουν όμως να αποτελούν μια απόπειρα επικοινωνίας…..».
Η γνώμη μας είναι πως τα κείμενα – άρθρα που περιλαμβάνονται στο νέο πόνημα του
συγγραφέα δεν είναι μια απλή «απόπειρα επικοινωνίας», αλλά μια «άμεση επικοινωνία»
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με τον αναγνώστη τους, αφού ο δημιουργός τους καταφέρνει με τους στοχασμούς, τους
σχολιασμούς, τις θέσεις, τις αναλύσεις, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του να ανοίγει
δρόμους κλειστούς , να καθοδηγεί και να διδάσκει… Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται
και επικοινωνεί με τον αναγνώστη είναι πολλά και ποικίλα, όπως: θρησκευτικά («Ημείς εν
εσμέν…», «Άγχος και εξομολόγηση», «Η πορεία μας προς το νεογέννητο Χριστό», «Ορθοδοξία και
Ενωμένη Ευρώπη» κ.ά. ), κοινωνιολογικά («Αποταμίευση ζεστασιάς», «Η ευθύνη μας στην
πορεία των νέων προς την ωριμότητα», «Ενωμένοι ποτέ νικημένοι», «Λαϊκισμός και εκσυγχρονισμός», «Ψωμί – παιδεία – ελευθερία» κ.ά.), πατριωτικά («Έθνος άγιο και ιεραποστολικό», «Η
Αγία Σοφία στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος», «Ο ήρωας της ήττας και η Άλωση της
Πόλης» κ.ά.), πολιτικά («Η πολιτική στους επικοινωνιολόγους», «Κομματικός ή πολιτικός λόγος;»
«Παράδειγμα πολιτικού προς μίμηση» κ.ά.) κ.ά.
Πολύ εύστοχα η κ. Βάσω Φεγγούλη, Δ/ντρια των εκδόσεων «ΠΑΛΜΟΣ», στον πρόλογό της αναφέρει: «…Έμπειρος στην άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, βαθύς
γνώστης της ευαγγελικής διδασκαλίας αλλά και υπεύθυνος εκτιμητής της σύγχρονης πραγματικότητας και καθημερινότητας, ο Κώστας Ηλ. Μήτσιος, με τα 120 αυτοτελή κείμενά του, που επελέγησαν
για το βιβλίο αυτό προσφέρει στον αναγνώστη μια ξεχωριστή θεματολογία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, εμπλουτισμένη με αρκετά ευρυτανικά χαρακτηριστικά…».
Τέλος, είμαστε σίγουροι πως ο Δάσκαλος – συγγραφέας Κων. Ηλ. Μήτσιος θα συνεχίσει, σαν τις πηγές του Βελουχιού, να μας ξεδιψάει από το νερό που άφθονο, όπως
φαίνεται, του χαρίζει ο Θεός….
Κ. Α. Π.

Χρήστος Δ. Φούντας, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ & ΑΙΤΩΛΙΑ, Δυο μεγάλες μου Αγάπες, ΑΘΗΝΑ 2009, σελ. 136.
Ο Χρήστος Δ. Φούντας γεννήθηκε στους Στάβλους Ευρυτανίας και μεγάλωσε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού. Όπως
ομολογεί ο ίδιος, το βιβλίο του «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ & ΑΙΤΩΛΙΑ, Δυο
μεγάλες μου Αγάπες», είχε ως κίνητρο τη «σφοδρή επιθυμία»
του να τιμήσει με τα γραφόμενά του τις δυο αυτές πατρίδες
του. Γράφει χαρακτηριστικά ο σ. στον πρόλογό του: «Ευρυτανία
και Αιτωλία υπήρξαν δυο μεγάλες μου αγάπες. Η πρώτη με γέννησε,
η δεύτερη με ανάθρεψε. Η πρώτη αγαπήθηκε ως μητέρα, η δεύτερη
ως τροφός. Η πρώτη με όπλισε με αντοχή, οξύνοια και διαύγεια
πνεύματος και η δεύτερη μου έδωσε παιδεία αρκετή που πλάτιασε
τη σκέψη μου και διεύρυνε τους ορίζοντες γνώσης…».
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο (2) κεφάλαια. Το α΄ κεφ.
(σελ.13-62) περιλαμβάνει εισαγωγή και γενικά ιστορικά στοιχεία για την Ευρυτανία (1743), το Καρπενήσι (44-50), τα Ευρυτανικά Άγραφα (51-53), τη Μονή Προυσού (54-59)
και τη Μονή Τατάρνας (60-61).
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Το β΄ κεφ. (63-130) περιλαμβάνει εισαγωγή και γενικά ιστορικά στοιχεία για την Αιτωλία (63-81), την Αρχαία Καλυδώνα (8287), Αρχαία Πλευρώνα (88-89, Αρχαίο Θέρμο
(90-93), το Αγρίνιο (94-101), το Μεσολόγγι (102-113), το Αιτωλικό (114-122) και τη
Ναύπακτο (123-130).
Τέλος, υπάρχει μικρός επίλογος, βιβλιογραφία και περιεχόμενα.
Κ. Α. Π.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, εκδ. Γαβριηλίδης,
Αθήνα 2010, σελ. 32 (ποιήματα)
Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Ο Δημήτρης Θαλασσινός ένας Γρανιτσιώτης με το ταλέντο των μεγάλων ποιητών, το 2010 κυκλοφόρησε την ποιητική
του συλλογή «Τα αινίγματα της μνήμης». Ποιήματα χωρισμένα
σε τρία (3) μέρη: «Ελεύθερνα», «Νέκυια» και «Επιτύμβιο».
Από τους πρώτους στίχους νοιώθεις πως βρίσκεσαι κοντά
σ’ έναν μεγαλόπνοο ποιητή με πρωτοτυπία εκφράσεων και με
εικόνες που ήρθαν «δραπετεύοντας από το μέλλον τους». Ο
ποιητικός κόσμος του Θαλασσινού ορμητικός, ξεκάθαρος στα
μηνύματα, φρέσκος, αληθινός μέσα σε μια πλημμύρα λυρικών
και ρεαλιστικών εξάρσεων – όχι συνηθισμένων όπως αναδύονται από την ποίησή του. Η εναρμόνισή τους με όλα τα άλλα
οριστικοποιούν το προσωπικό ύφος και τον άλλο τρόπο γραφής. Προσέχει και την κάθε
λέξη που συνολικά θα δημιουργήσει την έκφραση κι αυτό το ανακαλύπτουμε στον στίχο
που λέει: «Με την αδημονία θεμελίωνα τα βήματά μου κι όλο ανέβαινα». Ξέρει την πίκρα και το
μεγαλείο της Ποίησης ο Θαλασσινός. Και το ανέβασμά της θεμελιώνεται μόνο όταν υπάρχει
πίστη αλλά και ανάγκη σ’ αυτό που θέλει να πει.
Στο βιβλίο του, συγκλονισμένος από μια εσωτερική παρόρμηση, αρχίζει τη μεγάλη περιήγηση στις Μνήμες, που τις μετουσιώνει σε ρωμαλέο έντεχνο λόγο. Και λέει: «Όχι δεν έχει
ηλικία η μνήμη / δεν ανήκει στον χρόνο/… μήτε κι εγώ ανήκω στο χρόνο για αυτό μπορώ να /
εξιχνιάζω την αφέλεια του τυχαίου». Μπορεί όμως να εξιχνιάζει και τα αινίγματα της μνήμης.
Χαιρετίζω την εμφάνιση ενός Ποιητή που το παρόν τον οδηγεί σ’ ένα σίγουρο μέλλον.
Στο χώρο των Μεγάλων Ποιητών.
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… ΕΦΥΓΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Ξημερώματα του Σαββάτου της 8ης Οκτωβρίου
2011 ταξίδεψε για την αιωνιότητα ο Εθνικός Φωτογράφος Κώστας Μπαλάφας, πλήρης ημερών σε ηλικία 94 ετών. Δικαιωματικά αναπαύεται στην αγκαλιά
της Ιστορίας ο τελευταίος των κορυφαίων φωτογράφων, καταγόμενος από την Κυψέλη της Άρτας.
Ο εκπρόσωπος του ασπρόμαυρου, ουμανιστής
φωτογράφος, φωτογράφος των απλών και φτωχών
ανθρώπων, του κοινωνικού προβληματισμού κι ένας
εκ των κυριοτέρων φωτογράφων της Εθνικής μας
Αντίστασης.
Συγχρόνως και αγωνιστής της Αντίστασης ως τυφεκιοφόρος στο 85ο Σύνταγμα της 6ης Ταξιαρχίας του
ΕΛΑΣ και μ’ αυτή του την ιδιότητα κατέγραψε με τη φωτογραφική μηχανή του σημαντικότατες ιστορικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Το έργο που μας άφησε είναι μεγάλο και ανεξάντλητο. Πινακοθήκες, μουσεία, παιδαγωγικά ιδρύματα κ.ά. φιλοξενούν ασπρόμαυρες φωτογραφίες του, σπάνια και φοβερά ντοκουμέντα.
Το φωτογραφικό και κινηματογραφικό του αρχείο από το 2008 αποτελεί υλικό του
Μουσείου Μπενάκη, κατόπιν δωρεάς του ιδίου.
Η κηδεία του έγινε στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του στο Χαλάνδρι στις 10-102011. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού, πολιτικού κόσμου, αντιστασιακών
οργανώσεων, πολιτιστικών φορέων και ενώσεων, ως και πλήθος ανώνυμων απλών ανθρώπων.
Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο βιογράφος του και στενός του φίλος τα τελευταία χρόνια
ο Ευρυτάνας πολιτευτής κ. Κώστας Μπουμπουρής, όπως ήταν η επιθυμία του εκλιπόντος.
Του απηύθυναν ολιγόλεπτο τελευταίο χαιρετισμό ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη κ.
Άγγελος Δεληβοριάς, ο συναγωνιστής του στο Αντάρτικο 93χρονος κ. Κ Καλυβιώτης
και ο Αντιστασιακός Ευρυτάνας φίλος του κ. Β. Πριόβολος (Καπετάν Ερμής).
Με την Ευρυτανία ο Κ. Μπαλάφας είχε στενούς μακροχρόνιους δεσμούς. Φωτογράφησε την κατασκευή του Φράγματος της Λίμνης των Κρεμαστών του Αχελώου με τον ξεριζωμό των κατοίκων των χωριών που πνίγηκαν, τον φονικό σεισμό του 1966, τα μοναστήρια και τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της γενέτειράς μας. Τον περασμένο Ιούνιο
απολαύσαμε δεκάδες έργων του σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο
Δομνίστας, με την ευκαιρία τον εορτασμό της Επετείου της Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα.
Τέλος, στο Λαογραφικό Μουσείο Μαράθου λειτουργεί πτέρυγα με πίνακες φωτογραφιών
του Κ. Μπαλάφα.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΚΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ»
«Πλατεία Τάκη Τουλούπα» θα ονομάζεται στο εξής η κεντρική πλατεία του Μεγάλου Χωριού, ύστερα από σχετική ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάλου Χωριού,
γενέτειρας του μεγάλου αυτού αγωνιστή της δημοκρατίας μας. Η επιβεβλημένη αυτή απόφαση
ήδη συζητήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρπενησίου στις 1810-2011 και η τελική έγκρισή της αναμένεται από προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
Στις στέγες δεκατεσσάρων (14) κτηρίων του Δήμου Καρπενησίου πρόκειται να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρπενησίου. Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα θα έχουν ισχύ μέχρι 10 KWp και θα εγκατασταθούν στις στέγες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
στο Κολυμβητήριο, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη νέα Λαϊκή Αγορά , στη Βασική Βιβλιοθήκη κ.
ά. Οι στέγες των παραπάνω κτηρίων θα αποδίδουν με την επένδυση αυτή 100.000 ΕΥΡΩ το
χρόνο, περίπου, για 25 χρόνια. Ο σχετικός φάκελος θα κατατεθεί σύντομα στη Δ.Ε.Η.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»
Το Συμβούλιο της ιστορικής Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» ενέκρινε τις
ενέργειες που προτάθηκαν από την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων που αφορούν την Αμερική
και την Ελλάδα. Έτσι, από σχετικό δημοσίευμα των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΝΕΩΝ» (19-10-2011)
πληροφορούμαστε ότι οι σπουδαιότερες προτάσεις που αφορούν την Ελλάδα είναι: α) το
Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου να ονομαστεί ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ», β) η ανάρτηση στην είσοδο της πόλης του Καρπενησίου ευπρεπούς πινακίδας στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα που να γράφει: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ αδελφή πόλη του ΑΣΒΙΛ της Β. Καρολίνας της Αμερικής, γ) η δημιουργία «Πάρκου των Αποδήμων» στον Καρπενήσι κ.ά.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά έγινε η προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κτηριακές εγκαταστάσεις επέκτασης Γ.Ν.
Καρπενησίου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000 ΕΥΡΩ». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κερασοχώρι, έδρα του
Δήμου Αγράφων, στις 6 Νοεμβρίου 2011 και που είχε ως θέμα της: «Ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Σκοπός της ήταν η ενημέρωση των κατοίκων
της περιοχής για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ενώ σε αίθουσα του Γυμνασίου – Λυκείου είχαν
εκτεθεί ντόπια προϊόντα. Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και το Δήμο Αγράφων.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με πρωτοβουλία του δραστήριου Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε στο
Καρπενήσι (αίθουσα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ») με επιτυχία στις 6 Νοεμβρίου 2011 Ημερίδα
με θέμα: «Έξυπνες ιδέες για επιτυχημένα γηρατειά». Ενημέρωση – Πρόληψη – Αντιμετώπιση Νόσου
Αλτσχάιμερ. Κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα αυτή ήταν η κ. Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος
– Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάϊμερ.
EKΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ‘40
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του αμφιθεάτρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου εκδήλωση μνήμης για τους ήρωες του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41, την Πέμπτη 27
Οκτωβρίου 2011. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μονόπρακτο σκετς από μαθητές της Δ΄ τάξης
και στη συνέχεια την παρουσίαση του υπό έκδοση βιβλίου του Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου
με τίτλο «Νεκροί και Μνήμες» από τον Αθανάσιο Δ. Σταμάτη και τον ίδιο τον συγγραφέα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. κ. Νικόλαος και η Δ/ντρια των
ΓΑΚ Ευρυτανίας κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη. Στην αίθουσα λειτούργησε
πλούσια έκθεση από το φωτογραφικό αρχείο της έρευνας, προσωπικά αντικείμενα της εποχής,
χάρτες και άλλο ιστορικό και αρχειακό υλικό των ΓΑΚ Ευρυτανίας.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εξοπλισμένο ασθενοφόρο έχει στη διάθεσή του από τις 14 Νοεμβρίου 2011 το πολυδύναμο Ιατρείο Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων. Ήδη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ του Δήμου Καρπενησίου από δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων από τον οποίον και θα συντηρείται.
Ο οδηγός θα είναι εθελοντής και θα εκπαιδευτεί από έμπειρους συναδέλφους του του Δήμου
Καρπενησίου. Το ασθενοφόρο αυτό εξασφαλίστηκε ύστερα από την αγαστή συνεργασία των
δύο (2) παραπάνω Δήμων και του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Δασών 2011 ο Δήμος Καρπενησίου και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συνδιοργάνωσαν στο Καρπενήσι, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 (Συνεδριακό Κέντρο) Ημερίδα με θέμα: «Δάση Ορεινών Περιοχών: Προβλήματα και Καλές Προοπτικές». Οι εισηγήσεις που ακούστηκαν ήταν λίαν ενδιαφέρουσες.
ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Γραφείου του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα
«Για την παροχή Φυσικού αερίου στην Ευρυτανία» ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου απάντηση θετικά σε σχετικό αίτημα του βουλευτή μας. Συγκεκριμένα ο κ. Ηλίας Καρανίκας έχοντας υπόψη του πρωτοσέλιδο άρθρο της Εφημερίδας
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» με τον τίτλο «Εκτός φυσικού αερίου ο νομός» κατέθεσε αναφορά προς
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η ηγεσία του οποίου έδωσε
θετική απάντηση.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού συμμετείχε
ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης κατά το 4ήμερο 6-9/11/2011. Συγκεκριμένα, ο κ. Κ. Μπακογιάννης βρέθηκε στο Λονδίνο για το World Travel Market με τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς
αυτής διοργάνωσης παρουσιάστηκαν τουριστικοί προορισμοί από όλον τον κόσμο, υποδομές
και προτάσεις. Σημειώνεται ότι το Καρπενήσι ήταν η μοναδική συμμετοχή ορεινού προορισμού
από την Ελλάδα και τα οφέλη, ασφαλώς, θα είναι σημαντικά. Με την ευκαιρία αυτή μοιράστηκε
εύχρηστο φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
ενώ ο κ. Δήμαρχος πρόσφερε σε συνομιλητές του και ωραιότατα μικρά μπουκαλάκια τσίπουρου από τη Δομνίστα.
ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΚ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στο Καρπενήσι με την επωνυμία «Στελέχη Εναλλακτικού Τουρισμού». Σκοπός του Ινστιτούτου αυτού θα είναι η ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό μας και η
οικονομική ενίσχυσή του. Το θέμα ξεκίνησε ύστερα από σχετική απόφαση του Δήμου Καρπενησίου 9281/2011) και προωθήθηκε με επιστολή του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη και
τη μεσολάβηση του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα. Αναμένεται η έγκριση της παραπάνω απόφασης του ΟΤΕΚ από τα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού – Τουρισμού και η
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των όρων σύστασης και λειτουργίας του ΙΕΚ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Μια αξιέπαινη προσπάθεια του Δήμου Καρπενησίου ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Πρόκειται για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», το οποίο ήδη εξυπηρετεί τους δικαιούχους της δράσης
αυτής κάθε Τρίτη απόγευμα 5.00΄- 8.00΄ και κάθε Παρασκευή το πρωί 10.00΄- 13.00΄. Τα
είδη διατροφής που διανέμονται είναι : αλεύρι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, λάδι, ρύζι
κ.ά. . Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου όλοι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν στο
πρόγραμμα αυτό οι προσφορές τους γίνονται δεκτές τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δήμου Καρπενησίου θα χορηγηθούν εφέτος σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα καυσόξυλα και πετρέλαιο για την αντιμετώπιση του ψύχους
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος χειμώνα. Πρόκειται για μια πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία, που
ασφαλώς θα ανακουφίσει πολλούς συμπατριώτες μας μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση που
περνάμε. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής.
Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφιέρωμα στην Ευρυτανία είχε επί μία (1) και πλέον εβδομάδα ο Ραδιοφωνικός Σταθμός
της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το α΄ 10ήμερο του περασμένου Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η
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καθημερινή εκπομπή (12.00΄ - 13.30΄) «Η Εκκλησία που παροικεί», με τον κ. Κωνσταντίνο
Μπλάθρα παρουσίασε συνεντεύξεις πολλών Ευρυτάνων και μη, προβάλλοντας έτσι την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν με συνεντεύξεις
τους ήταν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδόπουλος
και ο Έφορος κ. Δημήτρης Φαλλής.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυμα Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου προκηρύσσει – όπως κάθε χρόνο – τη χορήγηση
έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή εξωτερικό
για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές, σπουδαστές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία. Ως τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται
η 31-01-2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22370 24766 (και FAX), 2103614331, FAX 2103614338 και κινητό:
6977744907.
ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ
Σημαντικό αριθμό βιβλίων δώρισε στη Βιβλιοθήκη της Πανευρυτανικής Ένωσης ο γνωστός Ευρυτάνας δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Ευαγγελοδήμος, Διευθυντής της οικονομικής
εφημερίδας «ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ». Ανάμεσα στα δωρηθέντα βιβλία υπάρχουν και πολύτιμες εκδόσεις
- λευκώματα, καθώς, επίσης και σημαντικές σειρές, κυρίως, λογοτεχνικές.
Το Δ.Σ. της Ένωσης με σχετική επιστολή ευχαρίστησε τον κ. Δημ. Ευαγγελοδήμο, ο οποίος βοηθάει σημαντικά στο έργο της από τη δεκαετία του 1980 ακόμα, όταν είχε προσφέρει
ανεκτίμητες υπηρεσίες και ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΛΑΥΣΕΙΟΥ
Ευχάριστα είναι τα νέα για τη συντήρηση του σημαντικότερου παλαιοχριστιανικού μνημείου
Ευρυτανίας, της Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδου στο Κλαυσείον, αφού ήδη πραγματοποιήθηκε ένα πρώτο θετικό βήμα. Ειδικότερα, με εντολή του Διευθυντή Συντήρησης Αρχαίων και
Νεοτέρων Μνημείων κ. Νικολάου Μίνου, στις 9-11-2011 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα
ψηφιδωτά δάπεδα και στη λιθοδομή του ναού από τους συντηρητές κ. Φώτιο Γεωργανή και κ.
Δέσποινα Παπαϊωάννου, οι οποίοι και υπέβαλαν σχετική αναφορά, που περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, προηγούμενες επεμβάσεις, την κατάσταση διατήρησης των ψηφιδωτών δαπέδου, τις προτεινόμενες επεμβάσεις, τις παρατηρήσεις επί της λιθοδομής και, τέλος, προτάσεις
για τη σωστή διατήρηση του μνημείου.
Η παραπάνω θετική εξέλιξη για το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο του Νομού
μας δικαιώνει απόλυτα τον Έφορο του Δ.Σ. της Ένωσής μας κ. Δημήτριο Φαλλή, ιστορικό
ερευνητή, ο οποίος, επί δεκαετίες ολόκληρες ενεργεί και αγωνίζεται με πάθος για τη διάσωση,
τη διατήρησή του και την ανάδειξή του.
Από την Πανευρυτανική Ένωση υποβάλλεται θερμότατη παράκληση προς όλους τους αρμοδίους όπως δοθεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διάσωση του μοναδικού αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου στην Ευρυτανία - και όχι μόνον - πριν την ανεπανόρθωτη ή και ολική
καταστροφή του.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ
Ο κ. Ηλίας Καρανίκας, Βουλευτής Ευρυτανίας
Ο κ. Βασίλειος Καραμπάς, Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας και το Προσωπικό
της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας
O κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ο κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ο κ. Παύλος Μοσχολιός, Δήμαρχος
Αγρινίου
Ο κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Η.Π.Α.), Αντιπρόσωπος
της Πανευρυτανικής Ένωσης στις Η.Π.Α.
ο κ. Ιωάννης Πεσλής, Πρόεδρος της
Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι»
Ο κ. Αθαν. Μπακογιώργος, ζωγράφος
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(Θεσσαλονίκη)
Ο κ. Σεραφείμ Νικόπουλος, τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και
οι εργαζόμενοι του Κέντρου Πρόληψης
«Αλκυόνη» (Καρπενήσι)
H Διεύθυνση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως
Καρπενησίου
Η κ. Ειρήνη Πιπερίγκου – Κυριαζή,
συγγραφέας
Ο κ. Σακκάς Γεώργιος του Ιωάννη,
τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρυτάνων
Φθιώτιδας
Ο Αγραφιώτης κ. Άγγελος Φωλιάς
Η κ. Αρχοντούλα ΖωγραφοπούλουΤσιάμη, εκπρόσωπος της Π.Ε. στη Λαμία

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης κατά την τακτική μηνιαία συνεδρίασή του στις 7 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσισε, ομόφωνα, όπως προγραμματίσει τις παρακάτω δραστηριότητες για το έτος 2012:
α.- Πραγματοποίηση 2ήμερου Συνεδρίου στο Φουρνά με θέμα την ανάδειξη της
τοπικής ιστορίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.
β.- Ημερίδα στην Αθήνα με θέμα: «Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η Ευρυτανία», σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Γεώργιος Καφαντάρης», που εδρεύει στην Ανατολική Φραγκίστα.
γ.- Ημερίδα απονομής τιμής στον Ευρυτάνα πρωτοπρεσβύτερο λόγιο π. Κωνσταντίνο
Βαστάκη, στην Αθήνα και σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
δ.- Έκδοση του τόμου με τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο «Συμπόσιο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου», που, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, στις
12-12-2010 από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
και σε συνεργασία με την Ένωσή μας, στα πλαίσια του Προγράμματος του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από 8-12 Δεκεμβρίου 2010 και είχε ως θέμα
του: «Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο».
ε.- Έκδοση συλλογής Ευρυτανικών Δημοτικών Τραγουδιών, σε συνεργασία με το
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και με βάση τη σχετική
καταγραφή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη κατά τις αρχές της 10ετίας του 1960. Τη
μουσική επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ήδη από το παρελθόν έτος ο καθηγητής της
Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος.
στ.- Παρουσίαση Έκθεσης Βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων, εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας,
στην οποία λειτουργεί ήδη αντίστοιχο τμήμα, καθώς και ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας μέσα από φωτογραφίες και πίνακες.
ζ.- Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης στους
Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης,
προς εξέταση όλων των μαθητών ως και άλλων κατοίκων των περιοχών αυτών, καθώς και
διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
η.- Έκδοση του βιβλίου «Νεκροί και μνήμες», που αναφέρεται στους εκατόν ογδόντα
έξι (186) Ευρυτάνες νεκρούς στο Έπος του ΄40 και πραγματοποίηση σχετικής εκδήλωσης
μνήμης κατά μήνα Οκτώβριο 2012.
θ.- Πραγματοποίηση Θρησκευτικής και Πνευματικής Εκδήλωσης προς τιμήν των
Ευρυτάνων Αγίων, κατά το α΄ 15νθήμερο του Οκτωβρίου 2012.
ι.- Συνέχιση της έκδοσης του τριμηνιαίου πολιτιστικού περιοδικού για την προβολή
της Ευρυτανίας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
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«ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ ×ÑÏÍÉÊÁ»
Êùäéêüò 6464

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

Φορητή εικόνα των μέσων του 18ου αι. Εργαστήριο Ιερομ. Παρθενίου
του εξ Αγράφων, Κυριακό σκήτης Καυσοκαλυβίων (αδημοσίευτη).
(Από το βιβλίο του π. Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Διαβάζοντας την Εικόνα
των Χριστουγέννων, Συμβολισμός και Θεολογική Ερμηνεία», Β΄ Έκδοση).

O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης
εύχονται σ' όλους τους Ευρυτάνες
και τους φίλους της Ευρυτανίας,
το 2012 να μας χαρίσει Υγεία,
Ευτυχία, Αγάπη και Δημιουργικότητα.
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