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«Μιλώντας για την 25η Μαρτίου»
Γράφει η κ. Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου,
Πρεσβυτέρα Σπ. Μποτονάκη, Δρ. φιλολογίας
Προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων ν. Ευρυτανίας

Στον εορτασμό των εθνικών επετείων μας δίνεται η δυνατότητα, να ανατρέξουμε στο
παρελθόν, να σχολιάσουμε το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον σε συνάρτηση με το
τότε και το σήμερα.
Επιδιώκοντας λοιπόν μια τέτοια σύνθεση μην παραξενευτείτε αν η ταπεινή γραφίδα μου
επιχειρήσει να σας μιλήσει με όρους φαινομενικά αντιφατικούς. Στη διαδρομή του χρόνου
συχνά οι λέξεις φορτίζονται ιδεολογικά και το φορτίο αυτό περιπλέκει τη συνείδησή μας για
τη γλώσσα, την ιστορία και την πραγματικότητα.
Μερικές τέτοιες λέξεις είναι η ελευθερία, η παιδεία, το ψωμί και οι δυνάμεις της συντήρησης. Οι τρεις πρώτες, τοποθετημένες σε μια ορισμένη σειρά στην εκφορά τους συνθέτουν ένα γνωστό σύνθημα από μια άλλη χρονική στιγμή, από ένα διαφορετικής ποιότητας
ιστορικό γεγονός: ψωμί-παιδεία-ελευθερία. Και στον αντίποδα του συνθήματος αυτού αντιπαρατίθεται η έκφραση η άλλη, οι δυνάμεις της συντήρησης. Μερικοί φρίττουν στο άκουσμα και μόνο της λέξης συντήρηση. Για τον ιστορικό όμως οι λέξεις πρέπει να διαβάζονται
με την κυριολεκτική σημασία τους, με επίγνωση βεβαίως της ιδεολογικής φόρτισής τους.
Ήδη έχει προφανώς αναδυθεί το ερώτημα πώς συμπλέκονται οι όροι αυτοί με την εθνική επέτειο. Γιατί δε γίνεται λόγος για την ημέρα που έχει αναδειχθεί σύμβολο της εθνικής
και θρησκευτικής ταυτότητας του Γένους μας.
Για την ταπεινή μου γραφίδα αποτελεί πρόκληση διανοητικού αγώνα να αναδείξει μέρος
του ιστορικού υπόβαθρου που οδήγησε στην επανάσταση του 1821. Να παρουσιάσει τις
υπόγειες συνιστώσες που συνδέουν τα γεγονότα μεταξύ των και συμπλέκουν τις λέξεις σε
ένα εργόχειρο.
Ο αγώνας του 1821, αυτό το αιματοβαμμένο αλώνι της ιστορίας μας, υπήρξε ένας πολύμοχθος αγώνας για ψωμί και ελευθερία. Τον δεύτερο στόχο του, την ελευθερία, τον ανακαλούμε συχνότατα στην μνήμη μας. Μη λησμονούμε όμως ότι η ελευθερία αυτή δε σήμαινε
μόνο την δημιουργία ενός ανεξαρτήτου κράτους με πολιτική ανεξαρτησία. Για τον απλό
άνθρωπο σήμαινε, στη καθημερινή του ζωή, την απαλλαγή του από τους δυσβάστακτους
φόρους που πλήρωνε στον κατακτητή. Γιατί βασική αρχή της ισλαμικής οργανώσεως ήταν
ότι οι πιστοί πρέπει να ζουν σε βάρος των απίστων, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως η ύλη
από την οποία εκτρέφονται οι μουσουλμάνοι.
Αυτοί, οι κυρίαρχοι, πλήρωναν μόνο το δέκατο του εισοδήματός τους ως ελεημοσύνη
υπέρ της ισλαμικής κοινότητος. Οι άλλοι, οι άπιστοι, υποβάλλονταν σε ένα διπλό ταπεινωτικό φόρο, το cizye και το harac. Και οι δύο αυτοί φόροι ήταν κύριο χαρακτηριστικό και
σύμβολο της θέσης τους ως υποτελών.
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Ο πρώτος, ο cizye, είναι ο λεγόμενος κεφαλικός φόρος. Ήταν το τίμημα που πλήρωναν
για να εξασφαλίζουν τη ζωή τους και την άδεια να κατοικούν στην επικράτεια του Ισλάμ
διατηρώντας τη θρησκεία τους με την εγγύηση και προστασία του κράτους.
Ο δεύτερος, το γνωστό χαράτσι, ήταν ο φόρος της γης. Σύμφωνα με το Κοράνι η γη
ανήκε στον Αλλάχ και στους επί γης εκπροσώπους του. Οι ραγιάδες, για το μικρό κλήρο γης
που τους αναλογούσε, έπρεπε να καταβάλλουν φόρο βάσει κτηματολογίου αλλά και φόρο
επί της ετήσιας σοδειάς. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο παρουσιάζοντας εδώ είτε τους υπόλοιπους φόρους είτε το σύστημα είσπραξής τους, που η δομή του επέτρεπε την αυθαιρεσία και
την αδικία. Θέλω μόνο να τονίσω ότι για τους σκλαβωμένους Έλληνες η εξέγερση κατά του
κατακτητή ήταν, εκτός των άλλων, αγώνας και για το ψωμί.
Οι πολεμιστές του αγώνα, προερχόμενοι είτε από τα οργανωμένα σώματα των κλεφτών
και των αρματολών, είτε από τα εμπειροπόλεμα πληρώματα των ελληνικών εμπορικών πλοίων, είτε από τον άμαχο πληθυσμό, αγωνίστηκαν επί εννιά χρόνια για το ποθούμενο, την
εθνική ελευθερία, προσφέροντας τη ζωή τους και την περιουσία τους.
Γράφει παραστατικά ο ευρυτάνας εκπαιδευτικός Κώστας Ζήσης: «Ο ραγιάς τα παραμέρισε όλα. Βιος, πλούτη, φτώχεια, σπουδή, αλέτρι, αργαστήρι, για ν’αδράξει τα όπλα τα ιερά… Δεν
συλλογίστηκε κινδύνους. Παραμέρισε τον κάματο της καθημερινής ζήσης παλεύοντας το χωράφι
και δέθηκε στην νυχτοήμερη κούραση της μάχης και του πολέμου. Παράτησε το χωράφι που ψωμοζούσε και θυσίασε την ασφάλεια και τη ζωή της οικογένειας. Τάδωσε όλα.»1
Και συνεχίζει ο αείμνηστος Ζήσης: «Η δόξα και η τιμή δεν μοιράζεται μοναχά στους αρχηγούς και μπροστάρηδες. Ανήκει αδιαφιλονίκητα σ΄όλη εκείνη την πανστρατιά που την αποτελούν
αγροτιά και τσοπάνηδες, νοικοκυραίοι και κληρικοί, ναύτες της θάλασσας κι αγωγιάτες της στεριάς, που παίρνοντας τη μεγάλη κλήση βρέθηκαν στα μετερίζια και στα λαγούμια, στους κάμπους
και στα βουνά. Στα πυρπολικά και στα πλεούμενα, στις εκκλησιές και τα μοναστήρια, στα πολιορκημένα κάστρα και στα στενά διάσελα.»
Σ’αυτούς αφιερώνει και το βιβλίο του Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές του
1821, απαριθμώντας 770 ονόματα, βάσει εγγράφων.
Το βαθύτερο κίνητρο όλων αυτών των αγωνιστών και χιλιάδων άλλων των οποίων τα
ονόματα δεν είναι ακόμη γνωστά, υπήρξε αναμφίβολα ο πόθος της ελευθερίας. Το μεγάλο
ερώτημα που κάθε φορά τίθεται είναι πώς συντηρήθηκε έστω σαν σπίθα, ο πόθος της ελευθερίας στη συλλογική συνείδηση.
Κύριος παράγοντας, κυριολεκτικά δύναμη συντήρησης, ήταν η Εκκλησία. Αποτέλεσε
από την αρχή της σκλαβιάς τον βασικό θεσμικό φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των
ραγιάδων σε σχέση με το οθωμανικό κράτος. Η Εκκλησία αξιοποίησε τα προνόμια που
της αναγνώρισε ο κατακτητής για να διαφυλάξει επί αιώνες την πίστη, τη γλώσσα και τη
θρησκευτική συνείδηση. Για εθνική αρχίζει να γίνεται λόγος από τον 18ο αιώνα. Και ένας
τομέας στον οποίο ο ρόλος των μοναστηριών, των ναών, των μοναχών και των ιερέων
1 Κώστα Ζήση, Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην επανάσταση του 1821, Αθήνα, Στεφ. Βασιλόπουλος, 1983, 10
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ήταν καθοριστικός ήταν αυτός της εκπαίδευσης.
Ανακαλέστε, για παράδειγμα, στη μνήμη σας όσα γνωρίζετε για την ιστορία της περιοχής μας. Ονόματα εμβλήματα όπως του πατρο-Κοσμά και του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού
καταδεικνύουν το εύρος, το βάθος και το πλάτος της συνεισφοράς των διδασκάλων του
Γένους στη συντήρηση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των ραγιάδων: της γλώσσας, της
προγονικής πίστης, της ιστορικής του γνώσης.
Χωρίς αυτά, η δομή τους ως Γένους θα διαλυόταν, ο πυρήνας της συνείδησής τους θα
εξατμιζόταν κάτω από το δυσβάστακτο φορτίο της σκλαβιάς, η πεμπτουσία τους, ο πόθος
της γλυκιάς ελευθερίας, θα εξαερωνόταν, αχνός στο καζάνι που βράζει της ιστορίας.
Στην μνήμη τους ας ψελλίσουμε για μιαν ακόμη φορά τα πασίγνωστα ακόλουθα λόγια
του πατρο-Κοσμά, που όπως είναι γνωστό ίδρυσε πάνω από 200 σχολεία: Λοιπόν, τέκνα
μου Πάργιοι, προς διαφύλαξιν της πίστεως και την ελευθερίαν της πατρίδος, φροντίσατε
να συστήσετε ανυπερθέτως σχολείον ελληνικόν, δι ου θα γνωρίσωσι τα τέκνα υμών όσα
υμείς αγνοείτε.
Σήμερα, που τα σχολεία απειλούνται με κλείσιμο λόγω της αιματηρής λιτότητας και οι
νέοι «λυκόμορφοι φορολόγοι», για να θυμηθούμε τον όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό, εφορμούν
αδυσώπητοι για να αφαιμάξουν τον ελληνικό λαό, η στροφή και η μελέτη του παρελθόντος,
στο ηρωικό και στο σκοτεινό μέρος του έχει να μας διδάξει πολλά.

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΘ. ΙΑΤΡΙΔΗΝ»
Γράφει ο Γιώργος Δημητρίου, Δημοσιογράφος

Ο Αθανάσιος Ιατρίδης, είναι, ίσως, από τους πιο γνωστούς Ευρυτάνες του 19ου
αι . Με την ιδιότητα του βοηθού εφόρου του κεντρικού Μουσείου, επισκέφθηκε –προφανώς– το καλοκαίρι του 1838 την ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας, και στα μέσα Οκτώβρη
έστειλε επιστολή στην Αρχαιολογική Επιτροπή σχετικά με τις αρχαιότητες της Ευρυτανίας,
η οποία δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίς Αρχαιολογική», Απρίλιος και Μάιος 1838, από την
οποία και αναδημοσιεύουμε. Την επιστολή σχολίασε και συμπλήρωσε με ιστορικά στοιχεία,
το τότε μέλος της διοίκησης της Αρχαιολογικής Επιτροπής Αλέξ. Ραγκαβής.
Από την επιστολή του Αθ. Ιατρίδη, προκύπτουν πολλά στοιχεία και ειδήσεις σχετικά με
τις αρχαιότητες της Ευρυτανίας και μακάρι η αναδημοσίευσή της να αποτελέσει το έναυσμα
για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε αυτές –όσες σώζονται– να αξιοποιηθούν.
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«Ἡ κατά τήν ἄνω Αἰτωλίαν πόλις Οἰχαλία, ἥτις εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς διοικήσεως Εὐρυτανεί2 Για τον Αθ. Ιατρίδη βλέπε: Γεωργίου Φαρμακίδη «Ο ζωγράφος Αθανάσιος Ιατρίδης (1799-1866), Αθήναι 1960.
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ας, πρότερον μέν ὠνομάζετο Καρπενήσιον ἤ Καρπονήσιον, ὑπό τό αὐτό ὄνομα γνωριζομένης καί
ὅλης τῆς ἐπαρχίας. Ἐκλήθη δέ οὕτως, ὡς ἐκ παραδόσεως ἔχομεν, ἀπό τινος Κάρπου, ὅστις πρῶτος
κατῴκησεν εἰς αὐτήν· δέν ἔκειτο ὅμως εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκετο ἤδη θέσιν, ἀλλά εἰς τήν περιφέρειαν τῆς πλησίον κειμένης ἐν τῷ μέσῳ τῆς μικρᾶς πεδιάδος τῆς ῥάχεως, ἥτις καλεῖτο παλαιόκαστρον,
καί ἤδη ἅγιος Δημήτριος, καί εἰς τήν κορυφήν τῆς ὁποίας εὑρίσκεται ἐρείπιον ναοῦ τοῦ αὐτοῦ ἁγίου
καί ἴχνη τινός παλαιοῦ ἀσβεστοκτίστου πύργου, καί ἄλλα τοιαῦτα λείψανα. Περί δέ τάς ὑπωρείας
της, ἀρκτικοδυτικῶς μάλιστα, φαίνονται πλήθη τετριμμένων κεράμων καί πιθαρίων. Πρό ὀλίγων
δέ ἐτῶν ἡ πόλις αὕτη μετωνομάσθη Καλλιδρόμη, δοθέντος εἰς αὐτήν τοῦ ὀνόματος τούτου ἐκ τοῦ
ὄρους Καλλίδρομον, ἤ κατ’ ἄλλους Καλλιδρύμιον· ἀλλά τοῦτο ἀπέχει μακράν τῆς πόλεως ταύτης,
κείμενον εἰς τήν Φθιώτιδα, πλησίον τῶν Θερμοπυλῶν· ἐσχάτως τέλος μετεκλήθη Οἰχαλία. Τοῦτο
τό ὄνομα ἐδόθη εἰς αὐτήν, ἀπό τήν πόλιν ἥτις κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον, ἦτό ποτε μία πόλις,
κατῳκεῖτο ὑπό Εὐρυτάνων εἰς τό ἀνατολικομεσημβρινόν μέρος τῆς ἐπαρχίας ταύτης. Κεῖται δέ ἡ
νῦν Οἰχαλία εἰς τούς μεσημβρινούς πρόποδας τοῦ ὄρους Τυμφριστοῦ (Βελουχίου). Συνῳκίσθη δέ
ὡς εἰκάζομεν, καθ’ οὕς χρόνους ἐσαλεύετο ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, ἀπό τά περί αὐτήν χωρία,
ἤδη ὄντα ἠρημωμένα καί ἀφανῆ, οἷον τήν Μεσοχώραν, Λυκούρησιν, Μαγκλάνην, Μαργαζίον, καί
Πέτραν, κείμενα ὅλα εἰς τό ἀνατολικομεσημβρινόν αὐτῆς μέρος. Τά δέ περί τήν Οἰχαλίαν μέρη ἦσαν,
ὡς φαίνονται, καί παρά τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων κατῳκισμένα, ἀλλ’ ἠφανίσθησαν ἐξ ἀμνημονεύτων
χρόνων, ἐπειδή εἰς τό Κλαυσεῖον, ἀπέχον αὐτῆς ὡσεί δύο ὡρῶν διάστημα, μεσημβρινῶς, εὑρίσκονται πλήθη κεράμων καί πίθων τετριμμένων, καί ἴχνη ἑνός μικροῦ τετραγώνου ἀρχαίου τοίχους·
ὡσαύτως σώζονται καί ὑπεράνωθεν αὐτοῦ τοῦ χωρίου πρός ἀνατολάς σημεῖα ἀρχαίου φρουρίου·
εὑρέθησαν προσέτι καί νομίσματα ἐκ χρυσοῦ καί ὀρυχάλκου, ἐπιγραφήν ἔχοντα τά μέν Μακεδόνων, τά δέ Αἰτωλῶν, τά δέ Ρωμαϊστί ἐπιγεγραμμένα, καί τά τελευταῖα ταῦτα εἶναι τῆς Ἑλληνικῆς
παρακμῆς, διά ταῦτα δύναταί τις πιθανῶς νά νομίσῃ, ὅτι αὐτοῦ ἦτον ἡ παλαιά Οἰχαλία· καί ταῦτα
μέν περί τῆς Οἰχαλίας.
Ἄνωθεν δέ τοῦ χωρίου τοῦ καλουμένου Κορυφάδες, ἤ κοινότερον Κορυσχάδες, ἀπέχοντος τῆς
πόλεως μιᾶς ὥρας διάστημα, ἐπί τῆς κορυφῆς τῆς ἐκεῖ ῥάχεως εὑρίσκεται ὡς ἕν περίφραγμα εἰς
εἶδος φρουρίου· ἐκτείνεται δέ κατά μῆκος ἀπό ἀνατολῶν πρός δυσμάς 270 πόδας Γαλλικούς καί
93 κατά πλάτος, τό δέ πάχος τοῦ τείχους 6, τά ὁλοκλήρως δέ κατακρημνισμένα τείχη του εἶναι
ἀκανόνιστα καί ἐξ ἀκατεργάστων μικρῶν καί κατά μέρος μεγάλων λίθων ἐκτισμένα ἄνευ ἀσβέστου·
εἰς δέ τήν μέσην τῆς ἐπιφανείας τοῦ μικροῦ τούτου φρουρίου σώζονται δύο μικραί στρογκυλοειδεῖς τρύπαι λιθόκτιστοι ἐν εἴδει δεξαμενῶν, καί μερικά κατεδαφεισμένα τοιχάρια οἰκημάτων, καί
τινα θραύσματα κεράμων καί πίθων. Τό φρούριον τοῦτο πιθανῶς ἀνήκει εἰς τούς καιρούς τοῦ
Μεσαιῶνος, χρησιμεῦσαν ὡς ἀποθήκη τῶν τότε δεσποτῶν. Αἱ δέ ὑπώρειαι τῆς εἰρημένης ῥάχεως
μετέχουν ὡς πιθανολογεῖται (*)3 μεταλλείων χρυσοῦ ἤ χαλκοῦ, καί σώζεται εἰσέτι ἐκ παραδόσεως
εἰς τό αὐτό μέρος καί ὀνομασία Καμίνια. Πρός δέ τό κατωφερές τῆς ῥάχεως ταύτης ἀνατολικῶς
φαίνεται πληθύς πετρῶν οἰκοδομημάτων, ἀρχαίων κεράμων κλπ.
Εἰς τήν θέσιν τήν καλουμένην Κοκκκάλια, ἥτις εἶναι σειρά τῶν Οἰτοίων ὀρέων, καί διαιρεῖ τήν
ἐπαρχίαν Εὐρυτανείας ἀπό τήν τῆς Φθιώτιδος, ἀπέχουσαν σχεδόν τριῶν ὡρῶν διάστημα ἀνατο3 (*) Ἐβεβαιώθη σχεδόν τοῦτο ὡς λέγουν εἰς τούς προλαβόντας χρόνους πρρά τινων ἐπισκεφθέντων τά ἐκεῖσε
μέρη περιηγητῶν.
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λικῶς τῆς πόλεως Οἰχαλίας, φαίνεται πλῆθος τετριμμένων ὀστέων, περί τῶν ὁποίων ἄν ἡ ἱστορία
δέν μᾶς δίδῃ καμμίαν ἰδέαν, νομίζομεν ὅμως ὅτι αὐτοῦ συνέβη ἡ τρομερά ἐκείνη καί περιᾳδομένη
τῶν Ἑλλήνων μάχη πρός τούς εἰσβάλοντας εἰς τήν Ἑλλάδα Γαλλάτας· εἴς τινα δέ κοιλοειδῆ θέσιν
τῶν Κ ο κ κ α λ ί ω ν κεῖνται λίθοι μεγάλοι τετραγωνικοί ἀρχαίου μικροῦ ἐρειπίου ἐν εἴδει τροπαίου·
εἰς τά προλαβόντα ἔτη εὑρέθη δι’ ἀνασκαφῆς εἰς τά Κοκκάλια μία περικεφαλαία μέ λόφον ἐξ ὀρυχάλκου ἤ ἄλλου τινός δυσαναλύτου μεταλλικοῦ μίγματος· ἐπειδή χωρικός τις δοκιμάσας ἀπέτυχε
τήν ἐν χωνευτηρίῳ ἀνάλυσίν της· εὑρέθη δέ καί ἕν ξίφος, τοῦ ὁποίου ἡ λαβή ἦτο κωνοειδής πρός
τό ἔξωθεν μέρος, ἔχουσα κοιλλοειδές τι περίφραγμα πρός τό ἔσωθεν εἰς τήν ἀρχήν τῆς λεπίδος, ἡ
ὁποία ἦτον ὀλίγον κυρτοειδής· καί καθαρισθεῖσα ἔδειχνεν θαυμασίαν στιλπνότητα. Μετεκομίσθη δέ
τό ξίφος τοῦτο εἰς τόν Σατράπην τῶν Ἰωαννίνων Ἀλήν Τεπελένιον κατ’ αἴτησίν του. Εἰς τά Κοκκάλια
εὑρέθησαν προσέτι κατά καιρούς αἰχμαί σιδηρῶν ἀκοντίων καί νομίσματα παρά τῶν τά μέρη ἐκεῖνα
καλλιεργούντων χωρικῶν.
Κατωτέρω δέ τῶν Κοκκαλίων ἀνατολικῶς, ἐντός τῆς ἐπαρχίας Φθιώτιδος, πρός τά χωράφια τά
ὀνομαζόμενα Παλαούραις, οὐ μακράν τοῦ χωρίου Μουντσουρακίου, σώζονται ὡς διηγοῦνταί τινες
τῶν χωρικῶν, πλίνθοι λίθων μεγάλων ἀρχαίου τινος κτιρίου μ’ ἐπιγράμματα ἀφανῆ. Πρός δέ τό
ἀπέναντι μέρος τό ὀνομαζόμενον Ζυγός Μαυρογιαννίτικος ἀνατολικοαρκτικῶς, εἰς πεπυκνωμένον
τό δάσος σώζονται παρόμοια ἐρείπια, καί ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν κεῖται ἐρείπιον μικροῦ ναοῦ τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ, ἐκ τῶν ἰδίων λίθων ἐκτισμένον. Διηγοῦνται προσέτι, ὅτι καί κατά τό χωρίον Ξεμνιανή,
ἀνατολικῶς κείμενον, καί ἀπέχον αυτόθεν τριῶν ὁρῶν διάστημα, εὑρίσκονται ἐπίσης τοιαῦτα ἴχνη
ἀρχαιοτήτων. Ἀλλ’ ἐπειδή τά ἀνωτέρω μέρη, μ’ ὅλον ὅτι γειτνιάζουν εἰς τήν Εὐρυτανίαν, ἀνήκουν
ὅμως εἰς τήν Φθιώτιδα· διά τοῦτο ἐπιφυλαττόμεθα νά ὁμιλήσωμεν ἄλλοτε περί αὐτῶν, ὅταν, ἐπισκεφθέντες τά μέρη ἐκεῖνα ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ἀνακαλύψωμεν τι οὐσιῶδες ἀρχαιολογικόν.
Εἰς δέ τόν δῆμον τῶν Εὐρυτάνων, ἄνωθεν τοῦ χωρίου Ψιανά, ἀπέχοντος τῆς Οἰχαλίας περίπου
πέντε ὥρας μεσημβρινῶς, ἐπί τινος ἐπιμήκους ῥάχεως, κειμένης ἀνατολικομεσημβρινῶς, σώζεται
σειρά μεγάλων τετραγώνων λίθων ἀρχαίου φρουρίου· καλεῖται δέ ἡ ῥάχις αὕτη ἁγία Παρασκευή·
ἐπειδή κάτωθεν αὐτῆς πρός μεσημβρίαν εὑρίσκεται μικρός ναός της, καί ἡ μορφή αὐτῆς ἐπί πέτρας
ἐγγεγλυμμένη, ἐργασία τῶν παλαιοτέρων χρόνων τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὡσαύτως καί εἰς τό χωρίον
Ῥωσκᾶ τοῦ αὐτοῦ δήμου εὑρέθησαν πολλοί τάφοι ἀρχαῖοι εἰς τήν λεγομένην θέσιν Παλαιάμπελα·
εἰς ἕνα δέ ἐξ αὐτῶν εὑρέθη καί μία σπάθη ἀρχαία κατά τό 1823· ἀλλ’ ὁ εὑρών αὐτήν χωρικός, μή
γνωρίζων τήν ἀξίαν τοῦ εὑρήματος, μετέβαλεν αὐτήν (ὡς ὁ ἴδιος λέγει) εἰς δρέπανον διά τοῦ χαλκέως· εὑρίσκονται προσέτι κατά καιρούς καί νομίσματα φέροντα ἐπιγραφήν ΑΙΤΩΛΩΝ.
Εἰς τό τμῆμα δέ τῆς ἐπαρχίας ταύτης, Σοβολάκον καλούμενον, δυτικῶς τῆς Οἰχαλίας, κατά τήν
θέσιν τήν λεγομένην ἅγιος Βασίλειος, τοῦ δήμου Παρακαμπυλίων, πλησίον τοῦ Καμπύλου ποταμοῦ,
φαίνονται εἰσέτι λίθοι μεγάλοι τετράγωνοι, καί ἐπίγραμμα εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΑΙΤΩΛΑΟΣ·
εἰς τήν ἰδίαν θέσιν ἀνεφάνησαν καί τάφοι ἀρχαῖοι κατά τά παρελθόντα ἔτη· εὑρέθέθη δέ εἰς ἕνα ἐξ
αὐτῶν μία λιθίνη σφαῖρα κύκλωθεν γεγραμμένη· ἀλλά κατά τό 1822 διελθών ἐκεῖθεν χιλίαρχός τις,
τήν ἥρπασεν, στερήσας τήν Ἑλλάδα τοῦ περιέργου τούτου μνημείου, ὡς ὁ δήμαρχος Παρακαμπυλίων Κ. Ἰωάννης Σερμπανίδης μ’ ἐπληροφόρησεν. Κατά τόν αὐτόν δῆμον, κάτωθεν τοῦ χωρίου ἅγιος
Βασίλειος, τό ὁποῖον ὑπάρχει πρωτεύουσα τοῦ δήμου τούτου, πλησίον τοῦ Ἀχαιλόου ποταμοῦ,
εὑρίσκεται φρούριον ἀρχαῖον, τοῦ ὁποίου τά τείχη κατά μέρος σώζονται ἱστάμενα.
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Κατά δέ τόν δῆμον Ἀγραίων, οὐ μακράν τοῦ χωρίου Κερασόβου, πρωτευούσης τοῦ αὐτοῦ δήμου, ἐπί μικρᾶς ῥάχεως ἐρείπιον φρουρίου ἀρχαίου ὀνομαζόμενον Τσούκα, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ὁποίου
σώζεται καί μία ἀσβεστότοιχος δεξαμενή. Ἄνωθεν δέ τοῦ χωρίου Παλαιοκατούνου, ἀπέχοντος τῆς
πρωτευούσης περί μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν, κεῖται ἐπί ῥάχεως ἕτερον φρούριον ἀρχαῖον, ὅλον σχεδόν κατεδαφισμένον, Παλαιοκάτουνον ἤ Παλαιόκαστρον καλούμενον.
Μίαν δέ ὥραν μακράν τῆς Μονῆς Τετάρνης δυτικομεσημβρινῶς, ἐπί ῥάχεως, σώζονται κατά μέρος πλευρά ἀρχαίου φρουρίου, ἔξωθεν τοῦ ὁποίου κεῖται καί ἐρείπιον ναοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἀνατολικῶς δέ τῆς εἰρημένης ῥάχεως πρός τό κάτωθεν μέρος περί τήν ἡμίσειαν ὥραν φαίνονται εἴς τινα
μέρη ἐπί τῆς πεδιάδος ἴχνη ἐδάφους ψηφιδωτοῦ (Μωσαϊκοῦ), καί πληθύς ἀρχαίων κεράμων κλπ.
πλησίον δέ αὐτόθεν ῥεῖ ὁ . . . . παταμός Ἀγραφιώτης καλούμενος, καί παρά τό χεῖλος αὐτοῦ εἶναι
ἐρείπιόν τι ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου· εἰς δέ τά πέρξ τῆς εἰρημένης Μονῆς Τετάρνης εὑρέθησαν
πρό καιροῦ τάφοι ἀρχαῖοι, καί εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν ἐπίγρμμα ἀφανές σωζομένης μόνης τῆς ὠνομασίας
ΑΠΕΡΑΝΤΕΥΣ. (δῆμος Ἀπεραντίων, τό νῦν Ῥαδοβίσδιον).
Κατά τήν ἐπαρχίαν δέ Τριχωνίας σώζονται εἰς διάφορα μέρη ἐρείπια φρουρίων ἀρχαίων, καθώς
τό φρούριον τῆς Μονῆς Βλωχοῦ, ὁ Κούβελος, τῆς Μονῆς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῆς Μόκηςτας,
τοῦ Τευροχωρίου (Παμφίας), ὅπου σώζονται σημαντικά τείχη φρουρίου ἀρχαίου, καί εἰς διάφορα
ἄλλα μέρη τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, τά ὁποῖα παραλείπομεν πρός τό παρόν, διά νά κάμωμεν ἄλλοτε τάς
ἀνηκούσας εἰς αὐτάς παρατηρήσης δι’ αὐτοψίας.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ὀκτωβρίου 1838.
Ὁ βοηθός τοῦ ἐπί τῶν Ἀρχαιοτ. Ἐφόρου
Ἀθανάσ. Ἰατρίδης (sic)

Ἡ ἀνωτέρω δημοσιευομένη ἐπιστολή διευθύνθη πρός τήν ἀρχαιολογικήν ἐπιτροπήν ὑπό τοῦ συνεργάτου τοῦ ἐφόρου τοῦ Κ. Μουσείου Κ. Α. Ἰατρίδου, περιοδεύσαντος ἑσχάτως κατά τήν ἐπαρχίαν
τοῦ Καρπενησίου, ἥτις εἶναι καί τόπος τῆς γεννήσεώς του.
Περί τῶν μερῶν τούτων τῆς Ἑλλάδος σώζονται εἰς τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς ὀλιγόταται πληροφορίαι, ἀλλά καί ἐξ αὐτῶν γίνεται δῆλον ὅτι τό πάλαι δέν ἦσαν ἐντελῶς γνωστά εἰς τούς Ἕλληνας.
Ὁ Θουκυδίδης, ἀκριβέστατος τῶν ἱστορικῶν, ὁμιλῶν περί Αἰτωλῶν λέγει. «Ἀγνωστότατοι γλῶσσαι
καί ὀμοφάγοι εἰσίν, ὡς λέγονται· (1)4 καί ὁ Δικαίαρχος ὁμιλῶν περί τοῦ Ὑλαίθου ποταμοῦ, προσθέτει. «Τοῦτον δέ ῥεῖν λέγουσιν ἐξ Αἰτωλίας.» (ςιχ. 64) . Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι ἐξ ἀκουσμάτων
μόνον ἦον γνωστή ἡ Αἰτωλία, ἤ τοὐλάχιστον τά ἐνδότερα αὐτῆς εἰς τήν λοιπήν Ἑλλάδα.
Ὅτι δέ τό Καρπενήσιον εἴτε κατέχει εἴτε οὐ τῆς ἀρχαίας Οἰχαλίας τήν θέσιν, κεῖται ὅμως πάντοτε
ἐντός τῆς Αἰτωλίας, περί τούτου νομίζομεν οὐδεμία μένει ἀμφιβολία. Ἡ ἀρχαία Αἰτωλία (καί ἰδίως ἡ
ἐπίκτητος, διότι ἡ κυρίως Αἰτωλία ἔκειτο πέραν τοῦ Εὐήνου, καί περί ταύτης ἐνταῦθα δέν πρόκειται)
ὑποδιαιρεῖτο εἰς τούς Ἀποδότους, τούς Ὀρφιεῖς καί τούς Εὐρυτάνας. Ἀλλά κατά τόν Θουκυδίδην
καί Στράβονα, τούς μόνους ἀκριβέστερόν τι περί τῆς Αἰτωλίας πραγματευομένους οἱ μέν Ἀπόδοτοι
ἐγειτνίαζον μέ τούς Ὀζόλας Λοκρούς, ἑπομένως κατεῖχον τήν μεσημβρινωτέραν θέσιν, τήν κατά τά
παράλια τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, ὅπου κεῖται ἡ πρώτη καλουμένη ἐπαρχία τοῦ Ἀποκούρου. Οἱ δέ
4 (1) Θουκ. Γ. 94.
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Ὀφιεῖς ἐγειτνίαζον μέ τούς Οἰταίους, τούς λαβόντας τήν ἐπίκλησιν ἀπό τό ὄρος Οἴτην, τοῦ ὁποίου
κατῴκουν τά δυτικά μέρη, μέ τούς Αἰνιάνας, κατοικοῦντας τόν μυχόν τῆς κοιλάδος τοῦ Σπερχιοῦ,
κατά τήν Ὑπάτην, ἑπομένως ἀρκτικωδυτικῶς τῶν Οἰτέων, καί τούς Δρύοπας, καί τούς οἰκοῦντας περί
τήν Οἴτην (1)5. Κατεῖχον ἑπομένως, ὡς φαίνεται τήν θέσιν τῆς ἐπαρχίας Κραβάρου, προχωροῦντες
ἴσως καί δυτικώτερον. Τοῦτο ἐπικυροῖ καί ὁ Στράβων (2)6 λέγων ὅτι ὁ Εὔηνος ποταμός, ἄρχεται
ἐκ Βωμιέων των ἐν Ὀφιεῦσι, καί τῷ ὄντι ὁ ποταμός οὗτος, ὁ σήμερον ἴσως ἐκ τοῦ ὀνόματος τῶν
Ὀφιέων, ὡς καί ὁ Λείκ παρατηρεῖ, Φιδάρι μετονομασθείς, πηγάζει ἀπό τό Κράβαρι, ἀπό τούς δυτικωτάτους κλάδους τῆς Οἰταίας σειρᾶς.
Προσδιορισθείσης οὕτω τῆς θέσεως τῶν δύο τμημάτων τῆς ἐπικτήτου Αἰτωλίας, τό τρίτον ἤ ἡ
Εὐρυτανία δέν δύναται νά τεθῇ ἀλλαχοῦ εἰμή πρός ἄρκτον αὐτῶν, ἔχον ἑπομένως πρός μεσημβρίαν, καί κατά μέρος πρός ἀνατολάς τούς Ὀριεῖς. Ἀλλά κατά τόν Στράβωνα ὁριζόμενον πρός ἄρκτον
ἀπό τούς Αἰνιάνες (3)7· ἑπομένως τά σύνορα τῆς Εὐρυτανίας ἔσονται κατά μεσημβρίαν οἱ Ὀριεῖς,
κατ’ ἀνατολάς οἱ Ὀριεῖς καί οἱ Αἰνιάνες, πρός ἄρκτον οἱ Αἰνιάνες πάλιν καί ὁποῖα δήποτε ἄλλα ἔθνη
συνώρευον ἐνταῦθα μετ’ αὐτῶν, οἷον οἱ Δόλοπες (κείμενοι κατά τόν Στράβονα ἀρκτικῶς τῆς Ἀμφιλοχίας), οἱ Ἀπεράντιοι κτλ. Πρός δυσμάς δέ εἶχον φυσικόν σύνορον τόν Ἀχελῶον μέ τούς παρακειμένους λαούς, οἷον τούς Ἀγραίους, κτλ. Ἡ θέσις αὕτη καθ’ ἅ τῇ προσδιωρίσαμεν ὅρια εἶναι ἡ τῆς
ἐπαρχίας Καρπενησίου καί μέρους τῶν ἀγράφων, μέχρι τοῦ Τυμφριστοῦ, ὄρους κειμένου ἤδη κατά
τήν Δολοπίαν, ὡς ὁ Στράβων μαρτυρεῖ (4)8. Αἱ ἐπιγραφαί καί τά νομίσματα φέροντα τό ἐθνικόν
Αἰτωλός ἤ Αἰτωλῶν, περί τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ Κ. Ἰατρίδης καί εὑρεθέντων εἰς τήν ἐπαρχίαν ταύτην,
εἶναι νέον δεῖγμα ὅτι αὕτη ἀποτελεῖ τῆς Αἰτωλίας μέρος, ἡ δ’ ἄλλη ἐπιγραφή, ἡ κατά τό μοναστήριον
τῆς Τατάρνης, φέρουσα τήν λέξιν ΑΠΕΡΑΝΤΕΥΣ, δεικνύει πιθανῶς μέχρι ποῦ ἐξετείνετο ἡ Εὐρυτανία τῆς Αἰτωλίας καί ποῦ ἤρχιζεν ἡ Ἀπεραντία, ἥτις κατά τόν Στέφανον ἀνήκει ἤδη εἰς τήν Θεσσαλίαν.
Εἰς τήν Εὐρυτανίαν ὑπῆρχε κατά τόν Στράβωνα (5)9 πόλις
Οἰχαλία (ὁμώνυμος μέ ἄλλην Ἐρετριακήν καί ἄλλας τινάς). Προσέτι τό Ἀγρίνιον, Θεστία καί Θερμός, καί αὐταί φαίνονται πόλεις
εἰς τό τμῆμα τοῦτο τῆς Αἰτωλίας ἄν ὄχι εἰς τό τῶν Ὀφιέων ἀνήκουσαι. Ἀλλ’ οὐδέν διδόμενον ἔχομεν διά νά προσδιορίσωμεν
οὐδεμιᾶς αὐτῶν τήν θέσιν, καί νομίζομεν ὅτι τά σωζόμενα
ἐρείπια περί ὧν γίνεται λόγος εἰς τήν ἄνω ἔκθεσιν εἶνι πιθανόν νά εἶναι λείψανα καί διαφόρρων ἄλλων πόλεων καί
κωμῶν, ἀγνώστων ἴσως εἰς τήν Ἑλλάδα.
Α.Ῥ. (sic)

5 (1) Στεφ. Βυζ. Δρυόπη.
6 (2) Στράβ. 451. (Casanb).
7 (3) Στρ. 450
8 (4) «Ὁμόρου τῷ Τυμφρηστῷ τῷ ὅρει καί τοῖς Δόλοψι. Στράβ. 433. εἰς τό αὐτό χωρίον κατωτέρω.
9 (5) 448. «Τυμφρηστοῦ. Δρυοπικοῦ ὅρους.» Ἀλλά τό Δρυοπικοῦ ὅρους ἐλλείπει ἀπό τινας ἐκδόσεις, ὡς τήν
Κασωβονίαν MDCXX.
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
ΕΥΛΟΓΩΝΤΑΣ … ΤΑ ΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ
Οι επισημάνσεις, θέλω να ξέρουν οι φίλοι που τις παρακολουθούν, πως αποβλέπουν όχι μόνον στο παρόν αλλά και στο μέλλον.
Οι επόμενες γενιές και οι μελετητές της ευρυτανικής ιστορίας θα βρίσκουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία – που κι αυτά έχουν τη σημασία
τους. Άλλωστε ο Καφαντάρης είχε πει πως, συνήθως, και τα μικρά
πράγματα συντελούν στην οριοθέτηση των μεγάλων…
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΝΟΙΑ
Η άγνοια των νομοθετών ως προς το πού βρίσκεται το ηρωικό Κεφαλόβρυσο φανερώνει το μπάχαλο μέσα στο οποίο λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση. Το τοποθέτησαν στο
Σίχνικο των Αγράφων. Πρέπει νάναι και ανιστόρητοι αφού δεν θυμήθηκαν πως ο Μάρκος
Μπότσαρης κάπου αλλού έδωσε τη ζωή του υπέρ πατρίδος.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης (του Καρπενησίου) άρχισε να περπατάει. Θα είναι στ’ αλήθεια έργο – ανάσα. Ελπίζω πως θα το χαρούμε σύντομα – μη ξεχνώντας
φυσικά και την εποχή που το Καρπενήσι (για εμάς τους μεγαλύτερους) ήτο απλώς ορεινόν
χωρίον…
Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ
Ο Σύλλογος Προστασίας Πέστροφας κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για να αποτρέψει την παράνομη αλιεία – και όχι μόνο. Και σωστά κάνει για την προστασία της αφού το
… αθώο αυτό ψάρι εκτός των άλλων είναι συνδεδεμένο και με τον τουρισμό μας…
ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ
Ο Βουλευτής του νομού μας Ηλίας Καρανίκας έθεσε θέμα ελικοδρομίου στην Ευρυτανία. Εκφράζει μια δίκαιη απαίτηση των κατοίκων και νομίζω πως οι αρμόδιοι θα δουν
αυτήν την ανάγκη και σαν σωτηρία ανθρώπων, αλλά και σαν ανάπτυξη του τουρισμού μας.
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Συγκινημένος μπήκε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης των Κορυσχάδων ο μεγαλοεπιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης, γιος του Πανεπιστημιακού γιατρού και αγωνιστή Πέτρου Κόκκαλη. Μικρό παιδί, κοντά στον πατέρα του, ένοιωθε πως εκείνον τον καιρό κάτι
άλλαζε με το όραμα μιας ελεύθερης πατρίδας. Δυστυχώς οι αγωνιστές προσδιορίστηκαν
σαν μιάσματα με όλα τα φοβερά των πέτρινων χρόνων που ακολούθησαν.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΑ
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης σε συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών ζήτησε να αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
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Τώρα με τις ανακατάξεις οργανισμών η αποδοχή αυτής της εισήγησης είναι περισσότερο
από αναγκαία.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
Τα «Ευρυτανικά Νέα» στο ρεπορτάζ για την ανόητη κατάργηση των κατοικιών εκτός σχεδίου έβαλε σαν τίτλο «Εκτός… Λογικής». Πολύ σωστά αν σκεφθούμε ότι ο παραλογισμός
είναι το μόνιμο σύνδρομο των οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, στα οποία στηρίζονται οι
νομοθετούντες. Κάτι σαν το Μνημόνιο. Το ψηφίζουν και μετά το διαβάζουν…
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Συνελήφθη Καρπενησιώτης με 112 κιλά χασίς. Να και μια πρωτιά από την ανάποδη που
έχουμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος Στρατής, δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ,
μου τηλεφώνησε για να μου πει το νέο και συμπλήρωσε: «Οι αστυνομικοί σας στην Ευρυτανία είναι σαΐνια, κουνούπι παράνομο δεν περνάει από εκεί. Μπράβο τους!».
ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Όταν διαβάζω τις δραστηριότητες της Βέτας Καρφή και άλλων γυναικών μας γύρω από
τα διάφορα θέματα θυμάμαι τις γυναικούλες της προπολεμικής γενιάς μου που ο άντρας
καβάλα στο μουλάρι και η γυναίκα πίσω ζαλιγκομένη και γνέθοντας. Θεέ μου, τι ζωή και
τότε. Σκέτη και στυγνή ανδροκρατία.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στα πλαίσια του θεσμού «Μικρό Πανεπιστήμιο» με το Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας σε
συνεργασία με το Δήμο πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα: «Για μια ζωή γεμάτη υγεία και
ευεξία», με ομιλήτρια την δημοσιογράφο Άννα–Μαρία Παπίρη, συγγραφέα του βιβλίου
«Η Επανάσταση της νεότητας». Ο Θεός να μας φυλάει από τη νεότητα των γηπέδων και των
κουκουλοφόρων. Τέτοια βιβλία μπορεί και να διδάσκουν…

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ….
Του Ανδρέα Κάππα, λογοτέχνη

Στο χωριό μου η μπομπότα
έμοιαζε με παντεσπάνι
που με κόπο και ιδρώτα
την ευλογούσαμε να φτάνει.

Στα ξένα φεύγαμε νέοι
για να καζαντήσουμε
και γυρίζαμε πια γέροι,
δικό μας χώμα να πατήσουμε.

Ξυπόλητοι και νηστικοί
ζούσαμε εξαθλιωμένα,
περίσσευε όμως η ηθική
και σεβασμός για τον καθένα.

Εργαζόμασταν με ζήλο
για το παραδάκι
κι όλοι πίσω στο Μουζίλο
με γραβάτα… κουστουμάκι….
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΑΣ, ένας ακόμα Μοναστηρακιώτης ήρωας
Γράφει ο Αγαθοκλής Μπακογιάννης, Δικηγόρος

Ο Νικόλαος Τσάκας γεννήθηκε στο Μοναστηράκι των Αγράφων και ήταν από τη μεγάλη γεωργοποιμενική οικογένεια των Τσακαίων, με χώρο δράσης και ανάπτυξης της οικογένειας το Κουφαλόρεμα και κατά την τοπική διάλεκτο Κφαλόρεμα, Λύκου Ράχη, Βρωμόβρυση
και γούπατα Μοναστηρακίου, μια τεράστια έκταση που έφθανε μέχρι τα Επινιανά.
Την κόρη του Αικατερίνη την πάντρεψε με τον Μοναστηρακιώτη Δημήτριο Τσιλίκα και
της παραχώρησε ως προίκα εκτάσεις με κτήματα και σπίτια στου Μακρυκάμη, που βρίσκεται
ΒΑ του χωριού, κοντά στα Επινιανά, κάτω από τα απόσκια του επιβλητικού βουνού Καλόγερος.
Ο Ν. Τσάκας, όπως και το άλλο μεγάλο τέκνο του Μοναστηρακίου ο Αθανάσιος Τσάκας ή Καπετάν – Τσάκας, της αυτής οικογένειας των Τσακαίων, άκουσε τη φωνή της
συνειδήσεώς του και της πατρίδας του το κάλεσμα και αγωνίστηκε ηρωικά γι’ αυτή καθ’ όλη
τη διάρκεια του ξεσηκωμού του Γένους των Ελλήνων, για την απελευθέρωσή τους από τη
μακραίωνη τουρκική σκλαβιά και δουλεία, ως Σωματάρχης στις διαταγές του στρατάρχη της
Ρούμελης Γ. Καραϊσκάκη.
Τον Νικόλαο Τσάκα τον διέκρινε η γενναιότητα, η τόλμη και η αποφασιστικότητα στα
πεδία των μαχών. Πολέμησε γενναία στη μάχη του Σοβολάκου, στην εκστρατεία της Αθήνας, στην πολιορκία του Μεσολογγίου και σε άλλες μάχες υπό τον Γ. Καραϊσκάκη. Για τους
αγώνες του αυτούς και για την προσφορά του στον τιτάνιο αγώνα του Έθνους μας κατά των
Τούρκων το Εκτελεστικό Σώμα στις 25-2-1825 του απένειμε το βαθμό του χιλιάρχου με
την με αριθμό 3801 απόφασή του.
Η κόρη του Αικατερίνη Δ. Τσιλίκα το 1865 υπέβαλε αίτηση, συνοδευόμενη με πιστοποιητικό του Δήμου Αγράφων και αντίγραφο της απόφασης του Εκτελεστικού Σώματος,
που του απένειμε το βαθμό του χιλιάρχου και ζητούσε με την αίτηση αυτή να τύχει και αυτή
ευεργετημάτων από την αγωνιστική δράση και προσφορά του πατέρα της Ν. Τσάκα στον
Αγώνα για την απελευθέρωση του Έθνους μας.
Μετά το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα η συσταθείσα τότε Επιτροπή για την αξιολόγηση των αγωνιστών του 1821 τον Ν. Τσάκα τον κατέταξε στη Ζ΄ τάξη των Αξιωματικών
με αύξοντα αριθμό 2404.
Μεγάλη η προσφορά των Τσακαίων του Μοναστηρακίου Αγράφων στον Αγώνα του
Έθνους για την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους και προ και κατά τον τιτάνιο αγώνα
του 1821. Η φωνή του Έθνους περιδιάβαινε τις ράχες και τις ρεματιές του Μοναστηρακίου
και καλούσε τον κάθε τίμιο πατριώτη να δράξει τα’ άρματα και στη φωτιά να πέσει για τη
χιλιάκριβη τη λευτεριά.
Κι ακούστηκε της πατρίδας η φωνή και τα Μοναστηρακιώτικα παλικάρια Αθανάσιος
Τσάκας, Νικόλαος Τσάκας και Κώστας Σαγρής την ακολούθησαν και πάλεψαν σαν θεριά για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Εμείς οι Μοναστηρακιώτες τους οφείλουμε
έμπρακτη αναγνώριση, να κάνουμε τις προτομές τους και να τις τοποθετήσουμε δίπλα από
την προτομή του Κατσαντώνη και το μέρος αυτό να το ονομάσουμε «ΤΟΠΟΣ ΗΡΩΩΝ».
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τα ματόφρυδα και χείλη στο Δημοτικό μας Τραγούδι
+ Του Ζάχου Ξηροτύρη

Την ομορφιά την τραγούδησε ο λαός με το δημοτικό μας τραγούδι. Είναι μια εκδήλωση
που ο λαός μας τη λάτρεψε σαν θεϊκή δύναμη. Η Αφροδίτη αναστάτωσε θεούς και θεές του
Ολύμπου με την ομορφιά της στα θεϊκά παλάτια και τους έκαμε μαλλιά κουβάρια. Για την
ομορφιά της Ελένης έγινε μακελειό. Θυσιάστηκαν εκατόμβες παλικαριών. Και δεν θεοποίησαν μόνον οι αρχαίοι την ομορφιά της γυναίκας, αλλά και οι νεοέλληνες με το δημοτικό
τραγούδι.
Μπορεί η ομορφιά πολλές φορές να είναι και παγίδα για σωματική απόλαυση, αυτό
όμως στο δημοτικό μας τραγούδι δεν θα το βρούμε, είχε αποκλεισθεί από τα ήθη της εποχής του δημοτικού τραγουδιού. Τα χείλη, τα φρύδια και πιο πολύ τα μάτια τραγούδησε ο
λαός μας γιατί η αγάπη:
«από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατεβαίνει
κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει»!
Πόλεμος γίνεται γι’ αυτή την αγάπη, όχι με όπλα και τόξα, αλλά με τα μάτια:
«Όλοι τοξεύουν μ’ άρματα και όλοι με τα τοξάρια
και συ απ’ το παράθυρο τοξεύεις με τα μάτια»!
Και για να δώσει έμφαση ο λαός θεωρεί πως και ο ήλιος έβαλε το χέρι του για την
ομορφιά:
«Όντας εγέννα η μάνα σου ο ήλιος εκατέβη
και σού ‘δωσε την ομορφιά και πάλι ξανανέβει»!
Τα μάτια, τα φρύδια και τα χείλη είναι ο πλούτος και το στόλισμα της γυναίκας:
«Όλα σου τά’ δωκε ο θεός, όλα με το κοντύλι,
μάτια γλαρά, φρύδια σφιχτά και ζαχαρένια χείλη».
Τέτοια μάτια πώς να τα αρνηθεί ο γιος και:
«φίδια μου μαγειρέψανε με της συκιάς το γάλα
για να τα φάω και ν’ αρνηθώ τα μάτια τα μεγάλα».
Και δεν σαγηνεύονται μόνον οι άντρες για τέτοια μάτια αλλά και γυναίκες.:
«Αυτά τα μάτια σου Δήμο μ’ τ’ όμορφα τα φρύδια σ’ τα γραμμένα
αυτά με κάνουν κι αρρωστώ και πέφτω και πεθαίνω»!
Δεν εκφράζεται η αγάπη πάντα με λόγια, αλλά συχνά με μια ματιά και χωρίς καμιά κουβέντα. Ο ποιητής Αθάνας μας το λέει τόσο παραστατικά:
«Στης εκκλησιάς τα σκαλοπάτια
θέλω έναν όρθρο να σε ιδώ
να σε κοιτάξω μέσ’ τα μάτια
και τίποτα να μη σου πω».
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Και πώς μπορούσε η αγάπη να αντισταθεί σε τέτοια μάτια όπως τα θέλει ο λαός και τα
βλέπει ο ερωτευμένος;
«μαύρα, φλογερά, μυγδαλωτά, γλυκά, μαργιόλικα
π’ όχουν τον Αυγερινό και το φεγγάρι μέσα» μάτια γλαρά, μενεξεδένια, γαλανά που
έχουν δύναμη ακατανίκητη κι ανθρώπους ανασταίνουν:
«Αυτά τα μάτια τ’ όμορφα σίντας στριφογυρίζουν
θάνατο δίνουν ζωντανού, νεκρού ζωή χαρίζουν».
Φωτιά και λαύρα πετούν τέτοια μάτια:
«Τα ματάκια σου τα μαύρα
μ’ άναψαν φωτιά και λαύρα»!
Και πώς να αντισταθεί ο νιος μπροστά σε τέτοια μάτια που ένα ροδίτικο τραγούδι τα
θέλει: «σχιζομυγδαλάτα;»
«Και τι να πω και για τα μάτια σου τα σχιζομυγδαλάτα
πούν’ από μέσα κουφωτά και ζάχαρη γιομάτα;», απορεί ο νέος, πού τα βρήκε:
«Τα έκλεψες, τ’ αγόρασες, ή δανεικά τα πήρες;»
Τρομερή δύναμη έχουν αυτά τα μάτια για την αγάπη δεν του παίρνουν μόνο την καρδιά
αλλά και το νου:
«Τα μάτια σου που έχουνε το χρώμα τ’ ουρανού
και μου ραγίζουν την καρδιά σε χίλια δυο κομμάτια
κι όποιον γυρίσουν και τον δουν του παίρνουνε το νου»
Οι μαυρομάτες είναι μελαχρινές συνήθως, αριά και πού να βρεθεί ξανθιά και μαυρομάτα, ο νιος που τη βρήκε το καυχήθηκε:
«Εγώ τη βρήκα βρε παιδιά
εδώ στη γειτονιά
και της μάνας μου το είπα
θα την πάρω δίχως προίκα.
Τι τα θέλω τα χωράφια
μπρος στα δυο της μαύρα μάτια!».
Πολλοί είναι που αγαπούν τις μαυρομάτες, ακόμα και γραμματικοί αποφασίζουν να
μπουν στης μαυρομάτας την πόρτα, μα δεν τους βγαίνει πάντα σε καλό:
«Γραμματικό βαρέσανε σε μαυρομάτας πόρτα
και πάεινε το αίμα του σα σίγαλο ποτάμι».
Το ίδιο και με το Γιώργη, μας το λέει κι αυτό το Δημοτικό μας τραγούδι:
«Δε στο ‘πα Γιώργη μ’ μια και δυο
δε στόειπα τρεις και πέντε
οι μαυρομάτες θα σε φαν
κι αυτές θα σε πεθάνουν», και τον πέθαναν.
Άλλος θέλει μαζί της να μείνει έστω και μια βραδιά:
«Απόψε μαυρομάτα μου με σένα θε να μείνω», ενώ άλλος θέλει να γίνει φύλακας:
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«Να φύλαγα τις όμορφες κι όλες τις μαυρομάτες».
Είναι και οι γαλανές και οι κρασογάλανες επικίνδυνες, μα οι μαυρομάτες έχουν τα πρωτεία.
Τα τραγούδησε ο λαός τα μάτια είτε μαύρα είναι είτε γαλάζια ή κρασάτα, όλα έχουν τη
νοστιμάδα τους λες και είναι «το ένα Αυγερινός και τ’ άλλο Αποσπερίτης».
Το ίδιο τραγούδησε και τα φρύδια:
«… λες κι είναι φίδια ζωντανά που σμίγουν και φιλιούνται».
Απίθανος είναι αυτός ο λαός μας μ’ αυτές τις παρομοιώσεις που κάνει με το δημοτικό
τραγούδι, όπως και οι αλληγορίες του:
«Γαϊτάνι είναι τα φρύδια σου, τα μάτια σου φλιτζάνια,
η μύτη σου κοντυλωτή, το στόμα σου κοράλι,
δαχτυλιδένια η μέση σου και κερδικίσιος ο λαιμός,
κόρη μου , ποιος σ’ εγέννα;».
Για τα μαύρα μάτια και τα φρύδια μιλούν όλα τα τραγούδια μας, για τον πλούτο, για τα
ανεκτίμητα αυτά στολίδια της γυναίκας:
«Τα μάτια σου τα λιόμαυρα, τα φρύδια τα γραμμένα»,
αυτά είναι οι προβολείς της αγάπης, λες και είναι κάτι που τα φοράει σαν τα στολίδια:
«Βάνει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ’ αστήθι
και του κοράκου το φτερό βάνει καμαροφρύδι».
Και άλλος θαυμαστής «σπαθιά πολέμου» τα χαρακτηρίζει τα ματόφρυδα.
Κοντυλογραμμένες τις ανεβάζει, κοντυλογραμμένες τις κατεβάζει τις όμορφες γυναίκες
ο λαός με το δημοτικό τραγούδι του και ποια δεν είναι όμορφη αφού την αγάπη την ξεδιαλέι
ο καθένας με τα δικά του μάτια;
«Η κόρη ήταν μελαχρινή, ήταν και μαυρομάτα
είχε και φρύδια ολόμαυρα γραμμένα με κοντύλι».
Μεθάει ο νιος απ’ την αγάπη και τα βλέπει όλα αρμονικά και όμορφα για την καλή του,
«έχει φρύδια σαν γαϊτάνι που ζωγράφος δεν τα κάνει».
Και άντε να αντισταθείς εσύ ταξιδιώτη και πραματευτή σε τέτοιες ομορφιές, όταν:
«Στα ψηλά τα παραθύρια κάθονταν δυο μαύρα φρύδια
κι αγναντεύουν τα καράβια πό ‘χουν μέσα παλικάρια».
Και πήγαινε παλικάρι να ζητήσεις να σου ανοίξουν τις πόρτες, είτε μελαχριν΄λη και μαυρομάτα είναι, είτε ξανθή γαλανομάτα είναι, μάταια χτυπάς αν δεν έχεις το κλειδί της αγάπης:
«Άνοιξε πόρτα της ξανθής πόρτα της μαυρομάτας,
πόρτα της γαϊτανόφρυδης και της γυαλένιας γλάστρας».
Τόσο έχουν θαμπωθεί αυτοί οι νέοι από τα μάτια και τα φρύδια, που πολλές φορές
ξεχνούν να φιλήσουν τα χείλια:
«Απόψε τα μεσάνυχτα ήρθ’ ένας και με φίλησε στα μάτια και στα φρύδια».
Καμιά φορά όμως αυτά τα μάτια και τα φρύδια πλανεύτουν το νιο κι ούτε ξετάζει για την
καρδιά της:
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«Μάτια και φρύδια έβλεπα ο καημένος,
Μα την καρδιά δεν ήξερα και βγήκα γελασμένος»
Το ίδιο, όπως τραγούδησε τα μάτια και τα φρύδια ο λαός μας, τραγούδησε και τα χείλια:
«Για ιδές αχείλη κόκκινα σαν με βαφή βαμμένα,
π’ ανοίγουν και γλυκά μιλούν που κλειούνε και γελούνε»
Και με το δίκιο του ο νιος να βάζει βίγλες και να γίνει βιγλάτορας:
«Εγώ για χείλη κόκκινα, εγώ για μαύρα μάτια,
εγώ για την αγάπη μου τρεις βίγλες θε να βάνω»!
Μα το φιλί ήταν ακριβό κι έπρεπε ο νιος να γίνει χελιδόνι για να φιλήσει την καλή του:
«Χελιδονάκι θα γενώ στα χείλη σου να κάτσω
να σε φιλήσω μια και δυο και πάλι να πετάξω»,
ή έπρεπε να τη δει στο χορό να ζωγραφίσει τα χείλη της:
«αραδιαστείτε στο χορό να πάρω ένα μολύβι
να ζωγραφίσω μάτια δυο, τα ρόδινά σου χείλη».
Στο δημοτικό τραγούδι δεν θα βρούμε πετυχημένες παρομοιώσεις και αλληλογορίες
μοναχά, αλλά και υπερβολές, σαν αυτή:
«Απόψε δεν κοιμήθηκα και σήμερα νυστάζω,
γιατί κουβέντιασα πολύ με μια γειτονοπούλα
πού ‘χε τα μάτια σαν ελιές, τα φρύδια σαν γαϊτάνι,
είχε και τα χειλάκια της στα κόκκινα βαμμένα,
έσκυψα και τα φίλησα και βάψαν τα δικά μου.
Σ΄ εφτά ποτάμια τα’ άπλυνα και βάψανε κι εκείνα.
Κι έβαψε η άκρη του γιαλού κι η μέση του πελάγου.
Κατέβη αϊτός να πιει νερό και βάψαν τα φτερά του,
στους ουρανούς ανέβηκε και βάψαν τα ουράνια».
Τον συγκινούν τον άνθρωπο και τα βαμμένα χείλη, όπως τα μάτια και όπως και κει το
δημοτικό μας τραγούδι τραγουδάει με υπερβολές έτσι κι εδώ.
«Στη σκάλα του Αντιλικιού καθόταν μια σουλτάνα
π’ όχει τα χείλη κόκκινο και το βαρσί βαμμένο.
Κι έσκυψα και τη φίλησα κι έβαψε το δικό μου
πέντε μαντήλια το σφουγγώ και βάψαν και τα πέντε».
Μπορεί να είναι υπερβολικός ο τραγουδιστής λαός, μα η υπερβολή του είναι ανάλογη με
τον εσωτερικό του κόσμο και φλέγεται για την αγάπη. Στην αγάπη δεν χωράνε τσιγγουνιές,
για ένα φιλί δίνεις τον κόσμο όλον.
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Α. Η Συνθήκη του Ταμασίου 1525 για τα Άγραφα.
(Από το περιοδ. «Ο Αττικός» Μάρτιος –Απρίλιος 1968)
«Ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν(1520-1556) ο επωνομασθείς και
«νομοθέτης» επί της εποχής του οποίου η Τουρκία ήτο η ισχυροτέρα δύναμις της υφηλίου, απεφάσισε να υποτάξει και τα Άγραφα.
Προς τούτο έπεμψεν εις την Θεσσαλίαν πολυάριθμον στρατόν και
προσβαλών τα Άγραφα υπέβαλεν αυτά εις περιορισμούς. Ο Αρχιστράτηγος της Θεσσαλίας Βέϊλερ Βεγί Πασά ιδών το άσκοπον πλέον
της συνεχίσεως της τελείας υποταγής των Αγράφων, εκάλεσεν εις
Ταμάσιον τους προύχοντας της οροσειράς της Πίνδου και προέβη εις την σύνταξιν της επομένης
συμφωνίας(συνθήκης):
«Οι παρευρισκόμενοι εν τη συνελεύσει ταύτη συμφωνούμεν και αποφασίζομεν.
Άπαντα τα χωρία των Αγράφων αποτελούσιν αυτονομίαν, η οποία διοικείται υπό Συμβουλίου.
Έχοντος έδραν την παρά το οροπέδιον Νευροπόλεως κωμόπολιν (κασαπά) Νεοχώριον. Ουδεμία
τουρκική οικογένεια επιτρέπεται να κατοικήσει διαρκώς εις τα χωρία των Αγράφων, εκτός του Φαναρίου. Οι κάτοικοι των πεδινών και ορεινών μερών επικοινωνώσιν ελευθέρως. Εκάστη κοινότης των
Αγράφων υποχρεούται να πληρώνει εις την Υψηλήν Πύλην ετησίως δόσιμον 50 χιλ. γρόσια. Το ποσόν δε τούτο θα αποστέλληται παρά του ειρημένου Συμβουλίου δι’ εμπίστου προσώπου απ’ ευθείας
εις την έδραν της Ευδαιμονίας (Κωνστ/πολιν).
Εγένετο 10 Μαίου 1525
Οι προύχοντες Γαρίχι Δεβλέτι Αλιγιέ
Υπό Τζιβδές Πασά “
Β. Το φυτό κρόκος, το Βελούχι και τα Άγραφα.
Το γνωστό φυτό κρόκος, που ασφαλώς όσοι ζήσαμε στα ευρυτανικά βουνά
τον μαζεύαμε με τ’ άλλα αγριολούλουδα, διατηρεί το αρχαίο ελληνικό του όνομα. Ο Όμηρος στην 9η ραψωδία της Ιλιάδας, επονομάζει την Ηώ ως κροκόπεπλο. Ο Διοσκουρίδης περιγράφει τις θεραπευτικές ιδιότητες του κρόκου. Ο
γεωγράφος Στράβωνας αναφέρει ότι «η αρίστη κρόκος» φυτρώνει κοντά στο
Κωρύκειο άντρο στην Κιλικία. Κατά την αξεπέραστη ελληνική μυθολογία, που
δυστυχώς, οι νεοέλληνες απαξιούν να αφιερώσουν γι’ αυτή λίγο από το χρόνο
τους, βρίσκουν όμως να αφιερώσουν χρόνο για να συκοφαντούν την πανάρχαια αυτή χώρα και να
πράττουν αυτά που την έφεραν στη σημερινή δεινή κατάσταση, ο θεός Ερμής παίζοντας στην εξοχή
με το φίλο του Κρόκο, τον τραυμάτισε άθελά του στο κεφάλι. Καθώς έπεφτε νεκρός, από το αίμα του
έπεσαν τρεις σταγόνες στο κέντρο ενός λουλουδιού και έγιναν τα τρία νηματίδια του κρόκου, που
έκτοτε πήρε το όνομα του νέου. («Θεραπευτικά Βότανα» Γ.Καραφουλίδη 2005). Το επιστημονικό
όνομα του κρόκου διεθνώς σήμερα είναι crocus veluchensis (Κρόκος ο Βελουχένσιος).
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- Το όνομα αυτό, crocus veluchensis, σύμφωνα με το «Ημερολόγιο 2012, ελληνικά αγριολούλουδα» του «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή», πήρε από το όρος Βελούχι της Ευρυτανίας, που
ονομάζεται και Τυμφρηστός.
- Οι τυροκόμοι των Αγράφων, μεταχειρίζονταν τους στήμονες του άνθους του κρόκου για το
χρωματισμό των φημισμένων αγραφιώτικων τυριών. («Τυρός Αγράφων-Ελληνική Γραβιέρα», Νικ.
Ζυγούρη, 1926)
Γ. Το ανάθεμα για τους προδότες στο δημοτικό τραγούδι.
(από την εφημερίδα «Εθνική», φύλ.20/19-4-1844.)
«Κι ο Νίκος Θέου το σκυλί, κι αυτόνος ο προδότης
που πρόδωσε τ’ αδέρφια του, μες της Τουρκιάς τα χέρια
το Σούλτσου Σκόρτσα Χαϊνταλή, και το Μεχμέτ Πρεβίτσα,
’δελφοπιτούς τους έκανε ετούτος ο προδότης
ταις χριστιαναίς ταις σκλάβασι και σκλάβαις ταις πηγαίνει
κλαίγουν μανάδες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες
κ’ αυτίνα τα μικρά παιδιά κλαίουνε μέρα νύχτα.»
Το παραπάνω δημοτικό τραγούδι, αναφέρεται στον προσκυνημένο προδότη, Τουρκαλβανόφιλο
Νίκο Θέο, από το Χρύσου Αγράφων. Ο Νίκος Θέος, ήταν ευνοούμενος του Αλή Πασά, ενός τυράννου, που δεν έχει όμοιό του η ιστορία, καθώς, όπως πολύ παραστατικά αναφέρει ο Γάλλος Ανζούρ,
αφού έγδερνε τα κεφάλια των ταλαίπωρων υπόδουλων ραγιάδων, τους έρριχνε αλάτι, αφήνοντάς
τους να πεθάνουν μέσα σε φριχτούς πόνους. Ο Νίκος Θέος, υπακούοντας,
σαν πιστό σκυλί στις εντολές της αιμοβόρας άπληστης ύαινας των Ιωαννίνων,
καταδυνάστευε μαζί με τους άλλους προεστούς και κοτζαμπάσηδες, όπως ο Δημήτρης Τσολάκογλου, ο Γιαννάκης Κωστάκης κ.ά., τους άμοιρους Αγραφιώτες. Πασίγνωστο και το δημοτικό τραγούδι-μοιρολόγι των Αγραφιωτών,
για τη δολοφονία από το Νίκο Θέο, του κλέφτη των Αγράφων Λεπενιώτη,
αδελφού του Κατσαντώνη:
«Βγήκεν ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι μαύρο
κι ο λαμπερός αυγερινός γέρνει να βασιλέψει.
-Πες μας καημένε αυγερινέ, κάνα καλό χαμπέρι.
Ο Λεπενιώτης
-Τι να σας πω, μωρέ παιδιά, τι να σας μολογήσω
(Πίνακας άγνωστου
το Λεπενιώτη βάρεσαν μέσ’ στου Φουρνά τη μέση
ζωγράφου)
ο Νικοθέος το σκυλί, ο χριστιανομάχος…..»
Δ. Ονόματα δασκάλων των σχολείων της Ευρυτανίας στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα (1901- 1902)
(Από το βιβλίο Γ. Μπουκουβάλα «Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» 1902)

Τα χωριά αναφέρονται με τις τότε παλιές ονομασίες και σε παρένθεση οι σημερινές ονομασίες.
Στα σχολεία αυτά, κυρίως αρρένων και ελάχιστα θηλέων, δίδασκαν δημοδιδάσκαλοι (Διδασκαλείων), γραμματιστές (Υποδιδασκαλείων) και … γραμματοδιδάσκαλοι.
Ιδιωτικά σχολεία, την περίοδο αυτή, δεν λειτουργούσαν στο νομό Ευρυτανίας και στους νομούς
Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αργολίδος, Βοιωτίας, Φωκίδος, Άρτας, Κορινθίας, Καρδίτσας και Λακωνικής.
Στο Εποπτικό συμβούλιο της Δημοτικής εκπαίδευσης νομού Ευρυτανίας ήταν
Πρόεδρος ο Επίσκοπος Σεραφείμ, Επιθεωρητής ο Νικόλαος Βούλτσος, μέλη ο Ευ. Παναγιωτόπουλος σχολάρχης, ο Χ. Τσιγκόλης και ο Δ. Χατζάκης.
Λειτουργούσε Υποδιδασκαλείο Καρπενησίου (για γραμματιστές), με Διευθυντή τον Γ. Βασιλειάδη και Διδάσκαλο τον Ι. Αυγίκο.
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΝ
Καρπενήσι-Δημοδιδάσκαλοι
Αρρένων: Χατζάκης Σ., Καραγιώργος Σ., Παπαδημητρίου Ν.,
Θηλέων:Ζωρογιαννίδου Α., Κανδιώτου Δ.
Λάσπη( Άγιος Νικόλαος)- αρρένων: Τσέντος Γ. (δημοδιδάσκαλος)
Μεγάλο Χωριό-αρρένων: Χατζόπουλος Κ. (δημοδιδάσκαλος)
Μικρό Χωριό-αρρένων: Σύψας Κ (δημοδιδάσκαλος)
Παπαρούσι-αρρένων: Αναγνωστόπουλος Α. (γραμματιστής)
Ανιάδα -αρρένων: Παπαϊωάννου Ι (γραμματιστής)
Κλαυσί -αρρένων: Δασκαλόπουλος Δ. (γραμματιστής)
Κορυσχάδες-αρρένων: Μπαλταδούρος Α. (γραμματιστής)
Μύρισι (Μυρίκη) -αρρένων: Τσόμπης Ν. (γραμματιστής)
Καρίστα (Καρίτσα) -+αρρένων…
Καλεσμένο-αρρένων: Κεραμίδας Ηλίας (γραμματιστής)
Παυλόπουλο- αρρένων: Ψιμμάδης Ι.(γραμματιστής)
Βουτύρου-αρρένων: Κοντοπάνος Δ. (γραμματιστής)
Στένωμα- αρρένων: Κατσόγιαννης Δ. (γραμματιστής)
Φιδάκια- αρρένων: Λώλος Σ. (γραμματιστής)
Λάστοβο (Χελιδόνα) -αρρένων: Ιωακείμ Χ. (γραμματιστής)
Μουζήλου- αρρένων : Νούλας Ι. (γραμματιστής)
Συγκρέλου -αρρένων: Τσιγκόλης Ε. (γραμματιστής)
Δερμάτι-αρρένων: Ροιζάς Ν. (γραμματιστής)
Γόλιανη (Στεφάνι): Βάρας Α.
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΙΩΝ
Προυσός- αρρένων: Θεοδωρόπουλος Ι., Δ, Τσουκαλάς (γραμματιστής)
Θηλέων: Κ. Πανταζή (γραμματιστής)
Ανδράνοβα (Ασπρόπυργος)- αρρένων: Πατσόπουλος Χ.(Γραμματιστής)
Καστανιά- αρρένων: Τσιτσιμελής Κ. (γραμματιστής)
Κορύκιστα (Καταβόθρα) -αρρένων: Παπαθανασίου Β. (γραμματιστής)
Αλέστια –αρρένων: Κολοβός Κ. (γραμματιστής)
Δοβίτσινο (Σταυροχώρι)- αρρένων: Καλογεράς Κ. (γραμματιστής)
ΔΗΜΟΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Φουρνά-αρρένων: Ρέλλιας Α., Παπαδόπουλος Δ. (γραμματιστής)
θηλέων….
Κλειτσός: αρρένων: Κατσόγγιαννος Γ.,Παπαδόπουλος Κ. (γραμματιστής)
Βράχα- αρρένων: Παπαϊωάννου Κ. (γραμματιστής)
Χόχλια ή Κόχλια-αρρένων: Παπακωνσταντίνου Χ.(γραμματιστής)
Έλογα (Άγιος Χαράλαμπος)- αρρένων: Μίσιος Κ. (γραμματιστής)
Αραχωβίτσα (Πετράλωνο-αρρένων: Λάνης Ι. (γραμματοδιδάσκαλος)
Δομιανοί-αρρένων: Κακκαβάς Χρήστος (γραμματιστής)
Αγία Τριάδα-αρρένων: Παπακώστας Τ. (γραμματιστής)
ΔΗΜΟΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
Καροπλέσι-αρρένων : Φλωράκης Α. (γραμματιστής)
Καρίτσα-αρρένων: Φωλής Α. (γραμματιστής)
Μολόχα -αρρένων: Πανέτσος Γ.(γραμματιστής)
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Καρβασαράς …
Σπινάσα (Νεράιδα) -αρρένων: Γιάτσος Δ. (γραμματιστής)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Άγραφα -αρρένων: Συρούκης Δ.(γραμματιστής)
Τροβάτο- αρρένων: Συρούκης Κ. (γραμματιστής)
Βραγγιανά …
Επινιανά …
Μήρυση (Μάραθος) -αρρένων: Τσιγαρίδας Ι. (γραμματοδιδάσκαλος)
Μοναστηράκι…
ΔΗΜΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Γρανίτσα -αρρένων: : Οικονόμου Δ. (γραμματιστής)
Ραυτόπουλο -αρρένων: Μαυρουλίδης Δ. (γραμματιστής)
Βελαώρα-αρρένων: Μπάζος Γ. (γραμματιστής)
Ζελενίτσα ή Σελενίστα (Πρασσιά)- αρρένων: Παπαδόπουλος Β. (γραμματιστής)
Βελτσίστα (Λιθοχώρι) -αρρένων: Τζερεμές Δ.(γραμματοδιδάσκαλος)
Κόνιαβη (Λημέρι) (αρρένων): Κονιαβίτης Γ.(γραμματοδιδάσκαλος)
Χορίγγοβο (Κέδρα)- αρρένων: Τσερεμές Δ. (γραμματοδιδάσκαλος)
Τοπόλιανα -αρρένων: Σταφυλάς Σ. (γραμματοδιδάσκαλος)
Λεπιανά -αρρένων: Πατσαούρας Δ. (γραμματοδιδάσκαλος)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΙΩΝ
Φραγγίστα -αρρένων: Ράγκος Γ.(δημοδιδάσκαλος)
Μαραθιά -αρρένων: Λεφόπουλος Δ. (δημοδιδάσκαλος)
Χρύσου-αρρένων:ΜπακόλαςΑ.(δημοδιδάσκαλος)
Κεράσοβο (Κερασοχώρι)- αρρένων: Στρατάκης Γ. (δημοδιδάσκαλος)
Κουφάλα (Δάφνη)- αρρένων: Κλείτσης Σ.(γραμματοδιδάσκαλος)
Παλαιοκάτουνο -αρρένων: Δήμας Ι. (γραμματοδιδάσκαλος)
Παλαιοχώρι…..
Βίνιανη- αρρένων: Παπαδόπουλος Κ. (γραμματιστής)
Έλσιανη (Μαυρομμάτα) -αρρένων: Μπακόλας Σ. (γραμματιστής)
Βούλπη – αρρένων: Παππάς Κ.(γραμματοδιδάσκαλος)
Τατάρνα (Τριπόταμος)- αρρένων; Θανασούλας Κ. (γραμματοδιδάσκαλος)
Μικρή Φραγγίστα (Δυτ. Φραγκίστα)- αρρένων: Μουζάλης Γ. (δημοδιδάσκαλος)
Επισκοπή-αρρένων: Τσιώλκας Β (γραμματοδιδάσκαλος).
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
Κρίκελλο -αρρένων: Δρόσος Σ. (δημοδιδάσκαλος)
Δομνίστα -αρρένων: Παπαθανασίου Χ. (δημοδιδάσκαλος)
Δολιανά (Στουρνάρα) -αρρένων: Φαρμάκης Σ. (γραμματιστής)
Τέρνος (Μεσοκώμη) -αρρένων: Ζάβρας Κ. (δημοδιδάσκαλος)
Ρωσκά- αρρένων: Αντωνόπουλος Α.(γραμματιστής)
Τσεκλίστα (Σκοπιά) -αρρένων: Σταμούλης Ν. (γραμματιστής)»
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«Το Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Απεραντίων (1838-1848)»
Του Γιώργου Δημητρίου
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Αριθμητική

Κλάσεως

καλώς

Η

κα λώς

ΣΤ

μετρίως

Η

Χωρίον

19
18
24
16
8
10
7
10
6

Γεωργός
-»-»-»-»-»-»Υφαντής
Γεωργός

7

-»-

-»-

11 Βασίλειος Δημ. Κονιαβίτης

8

-»-

-»-

Κόνιαβη

12 Γεώργιος Κωστ. Σταφιλάς

14

-»-

-»-

Γρανίτζα

Η

10 Βασίλειος Γεωρ. Λάμαρι

κακώς

Ζ
Ε

κακώς
μετρίως

Ε

μετρίως

καλώς
Από του σχολείου λείπει
σχεδόν 15 ημέρες
Από του σχολείου λείπει
σχεδόν 20 ημέρες

καλώς
οποσούν
καλώς

Η

καλώς

Η

αρκετά καλώς

Η

κακώς

Η

μετρίως

Η

μετρίως

12

-»-

-»-

-»-

Ζ

15
14

Κτηματίας
Γεωργός

Ιδομένης
Απεραντίων

Σακαρέτζι
Λεπιανά

Η

μετρίως
οποσούν
καλώς

Η

μετρίως

Ε

μετρίως

Ε

κακώς

16 Γεώργιος Κωστ. Αλέστας

9

-»-

-»-

Γρανίτζα

8
11

-»-»-

Ιδομένης
Απεραντίων

Σακαρέτζι
Κόνιαβη

19 Γεώργιος Χρ. Αρωνιάδας

10

-»-

-»-

-»-

20
21
22
23
24
25
26
27

10
11
9
8
10
8
12
10

-»Ράπτης
Γεωργός
-»Κτηματίας
-»Γεωργός
-»-

-»-»-»-»-»-»-»-»-

13

-»-

-»-

Γρανίτζα

10
15

-»-»-»-

-»Ιδομένης
Απεραντίων

Σακαρέτζι
Βελλαώρα

29 Ιωάννης Κωστ. Αλέστας
30 Ιωάννης Χαρίτος
31 Ιωάννης Δημ. Κουτζοκώστας

ΣΤ

Απών
-»-

13 Γεώργιος Ιω. Παπαντώνης

28 Ευθύμιος Ιω. Γρανίτζας

καλώς

Ραυτόπουλον

17 Γεώργιος Χρ. Μαυρόβας
18 Γεώργιος Χρ. Παπαρωϊδάμης

Παρατηρήσεις

Απών εις τας εξετάσεις
-»-

14 Γεώργιος Ιω. Μπακογιάννης
15 Γεώργιος Παν. Σάτρας

Γεώργιος Ιω. Βίτζας
Γεώργιος Χρ. Ράπτης
Δημήτριος Κωστ. Σταφιλάς
Δημήτριος Κωνστ. Κατλής
Δημήτριος Ιω. Μανόλης
Δημήτριος Ιω. Χαρδαλιάς
Δημήτριος Ιω. Παπαρωϊδάμης
Δημήτριος Κοτούλας

Ιστ. Ιερά και
Προσευχ

Κλάσεως

Απεραντίων
Γρανίτζα
Η
-»-»-»-»Ιδομένης
Σακαρέτζι ΣΤ
Απεραντίων
Λεπιανά
Ε
-»Γρανίτζα
-»-»-»Ραυτόπουλον
-»Γρανίτζα

Δήμος

Χριστιανική
Διδασκαλία
Κατήχησις

Αναγνώσεως

Αργύριος Γεωρ. Μπαράκης
Αργύριος Κωστ. Βελέτζας
Αθανάσιος Νικολ. Γεωργάκης
Αθανάσιος Βλ. Στάϊκου
Ανδρέας Ιω. Οικονόμου
Ανδρέας Ιω. Παπαζέκος
Αλέξιος Δήμου Σταφιλάς
Αθανάσιος Γιώτης
Βασίλειος Χρηστ. Παπαντώνης

Κλάσεως

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Γραφής

Όνομα και Επώνυμον

Επάγγελμα
γονέων

Κλάσεως

Α/Α

Ηλικία

Παραθέτουμε παρακάτω: α) «κατάλογο των εξετασθέντων μαθητών κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν του 1842 του Δημοτικού Σχολείου Απεραντίων της Δυτικής Ευρυτανίας»
και β) « Κατάλογο των εξαμηνιαίων χειμερινών εξετάσεων των Μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου Απεραντίων του 1843».

ΣΤ

καλώς

Απών εις την πατρίδα του

-»Γρανίτζα
Ζ
-»-»Ραυτόπουλον
Βελτίστα
Ε
Κόνιαβη
ΣΤ
Χορήκοβον
Η

Β

μετρίως

μετρίως
ομοίως λείπει εις την
οικίαν του
ομοίως απών

μετρίως
καλώς

Ζ

μετρίως
μετρίως

ΣΤ

καλώς
ομοίως

μετρίως
ομοίως απών

μετρίως
οποσούν
καλώς

Ε
Ε

καλώς
καλώς

Β

Η

μετρίως

Ε

μετρίως
μετρίως
ομοίως απών
μετρίως

Η

καλώς
-»- -»-»- -»-»- -»-
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32 Κωνσταντίνος Στ. Χοντραλής
33 Κωνσταντίνος Αθ. Τρεβλού
34 Λαμπράκης Τόκας

11
12
10

-»-»-»-

-»-»-»-

Λεπιανά
-»-»-

Ζ
Ζ

35 Μάνθος Τζάκας

9

-»-

-»-

Γρανίτζα

Ε

36
37
38
39
40
41
42
43

9
22
12
10
9
12
12
10

-»-»-»-»-»-»-»Κτηματίας

-»-»-»-»-»-»-»Ιδομένης

-»Λεπιανά
Γρανίτζα
-»-»Κόνιαβη
Λεπιανά
Σακαρέτζι

Μάρκος Δημ. Ζίκας
Νικόλαος Π#Γεωρ. Οικονόμου
Νικόλαος Γεωρ. Παπαζέκος
Νικόλαος Ιω. Παπαζέκος
Νίκος Δημ. Ζήκας
Νίκος Δημ. Μάγκας
Στέριος Εμμ. Τόλιος
Χρήστος Γ. Γκιάτης

μετρίως
ομοίως
οποσούν
καλώς

Ζ
Ζ
Ζ

κακώς
μετρίως
κακώς

ΣΤ

μετρίως

Β

μετρίως

-»-»-»-»Ε
Ζ

μετρίως
μετρίως

Ζ
Ζ

μετρίως
μετρίως

Ε

-»-»-»-»-

μετρίως

Εν Γρανίτζα την 28 Απριλίου 1842
Η Εξεταστική Επιτροπή Απεραντίων
Π………………………………. πρόεδρος
Ιω. Μηλιάς
Χρίστος Βουλπιότις
Οδυσσεύς Μηλιάς

Ο Δημοδιδάσκαλος Απεραντίων
Ελευθέριος Τζίνης
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καλώς
κάλλιστος
καλώς
-»κάλλιστος
μετρίως
καλώς
-»μετρίως
καλώς
μετρίως
-»-»-»μέτριος
μέτριος
καλώς

-»κάλλιστος
μέτριος
-»κάλλιστος
μετρίως
κάλλιστος
-»μετρίως
καλώς
καλώς
-»μέτριος
-»μέτριος
καλώς
-»-

Κλάσεως

ΣΤ μέτριος Ε καλώς μέτριος Ζ
Α
-»Α -»καλώς Α
Α
-»Α -»-»Α
Α
Α
Α
ΣΤ - » Ε - » - μέτριος Ζ
Ζ κάλλιστος Δ - » καλώς Η μέτριος
ΣΤ μέτριος Γ
- » - ΣΤ
ΣΤ - » Γ
Ζ
Ζ καλώς Ε καλώς μέτριος Η καλώς
Β μέτριος Α
Β
Ζ καλώς Δ καλώς καλώς Η καλώς
Ε
-»Γ μέτριος - » Ζ
Α
Α
μέτριος Α
Α
Α
Α
Ζ μέτριος Ε καλώς καλώς Η μέτριος
Δ
Γ
Ζ
Ε μέτριος Γ μέτριος καλώς Ζ
Ε
-»Β -»-»Ζ
Γ
-»Β - » - μέτριος Ε
Α
-»Α -»-»Α
Α
Α
Α
Γ
Β
καλός Ε
Α
Α
Α
Ε μέτριος Β
μέτριος Δ
Ε
-»Β μέτριος καλώς Ζ

Κλάσεως

καλώς
-»-»-

Ε

Ε
Ε

Ε

Παρατηρήσεις

Κλάσεως

Ιστ. Ιερά κ
Προσευχή

Κατήχησιν

Κατά νουν

Ζ
Β
Δ
Β
Ζ
Η
Ζ
Ζ
Η
Γ
Η
Η
Ε
Α
Η
ΣΤ
Ζ
ΣΤ
ΣΤ
Δ
Α
ΣΤ
Α
ΣΤ
Ζ

Κλάσεως

μετρίως
-»-»-

Χριστιανική Διδασκαλία

έγγραφον

Ποιμήν Ιδομένης Σακαρέτζι καλώς Ζ
Γεωργός Απεραντίων Νέον Αργύρι μετρίως Ε
-»-»Γρανίτζα
-»- Γ
-»-»-»Α
-»-»-»καλώς Β
-»-»-»-»- Η
-»-»-»-»- Ζ
-»-»Κόνιαβι
-»- Ζ
-»-»Γρανίτζα κάλλιστος Η
-»-»Κόνιαβι μετρίως Γ
-»-»Λεπιανά
καλώς Η
-»-»Χορήκοβον - » - Ζ
-»-»Γρανίτζα μετρίως Δ
-»-»-»Α
-»-»-»κάλλιστος Η
-»Ιδομένης Σακαρέτζι
Ε
- » - Απεραντίων Κόνιαβι
καλώς Ζ
-»-»Γρανίτζα
- » - ΣΤ
-»-»Λεπιανά μέτριος Ε
-»-»-»-»- Γ
-»-»Κόνιαβι
Α
-»-»Ραυτόπουλον μέτριος Γ
Ποιμήν
-»Γρανίτζα
Α
Γεωργός
-»-»καλώς Ε
-»-»Κόνιαβι
-»- Ζ
-»-»Γρανίτζα

Γραφή

14
11
7
7
12
12
10
11
11
14
15
9
10
6
12
10
11
9
11
7
7
8
7
9
10
7

Χωρίον

Κλάσεως

Γεωρ. Τάϊκος
Δημ. Ζαχαράκης
Δήμος Σταφιλάς
Ιω. Παπαζέκος
Παπαχρήστου
Παπαντώνης
Κωστ. Αλέστα
Παπαρωϊδάμης
Χρ. Ράπτης
Ιω. Βίτζας
Παν. Σάτρα
Κοτούλας
Κωστάκη
Τζατζαλμάς
Γρανίτζας
Χαρίτος
Γιάννη
Κωστ. Σταφιλάς
Αθ. Τρεβλού
Αναστ. Παλιοκώστα
Ιωάννου
Λάμαρις
Πλαστίρας
Τζάκος
Μάγκας
Παπαζέκος

Δήμος

Κλάσεως

Αθανάσιος
Ανδρέας
Αλέξιος
Ανδρέας
Αθανάσιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Δημήτριος
Δημήτριος
Δημήτριος
Ευθύμιος
Ιωάννης
Δημήτριος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Βασίλειος
Μάνθος
Νικόλαος
Νικόλαος

Επάγγελμα
των συγγενών

Αναγνώσις

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Αριθμητική

Επώνυμον

Ηλικία

Α/Α Όνομα

γεωγραφία

Κατάλογος των εξαμηνιαίων χειμερινών εξετάσεων των Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Απεραντίων του 1843

27
28
29
30
31
32

Βασίλειος
Στέριος
Δημήτριος
Γεώργιος
Χαράλαμπος
Ανδρέας

Κονιαβίτης
Τόλης
Βασιλείου
Αρωνιάδας
Δημ. Ρίζος
Οικονόμου

7
-»-»10 - » -»8
-»-»11 - » -»12 Έμπορος Βονίτζας
8 Γεωργός Απεραντίων

Κόνιαβι
Λεπιανά
-»Κόνιαβι
Βόνιτζα
Λεπιανά

Γ
Ε
Α
Β
Ζ
μέτριος Α
μέτριος

μέτριος

μέτριος

Ε
Ε μέτριος
Α
Γ
Η
Ζ καλός

Δ
Δ
Α
Α
Γ
Γ

μέτριος

Α
Α
Α
Α
Α
Β

καλώς

μέτριος

Α
Ζ
Α
Α
Γ
Δ

Η Εξεταστική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Απεραντίων
Εν Απεραντία τη 11 Μαΐου 18433
Πρόεδρος
Ο Διοικητής Ευρυτανίας
Λ. Λιβερόπουλος
Τα μέλη
Οδυσσεύς Μηλιάς
Π΄΄χρήστος
Χρ. Βουλπιότις

Ο Δημοδιδάσκαλος
Ελευθέριος Τζίνης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΤΑΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ
Επιμέλεια: Κώστας Παπαντζίμας, Παιδίατρος

Θα γράψω ένα ιστορικό από τα νεαρά μου χρόνια: πώς εκπαίδευα τα άγρια ζώα, τα
άλογα και τα μουλάρια. Τα μαζεύαμε και τα βάζαμε μέσα στον βουρό, στην στρούγκα, που
ήταν κτισμένη με πέτρες. Παίρναμε την τριχιά και την φτιάχναμε θηλειάκαι την ρίχναμε στο
κεφάλι του αλόγου, του έσφιγγε το λαιμό και απομονόταν και έπεφτε κάτω. Ταυτόχρονα του
περνούσαμε το λεγόμενο καπίστρι μαζί με το χαλινάρι στο στόμα και παραδίνονταν μαζί με
το πολυβόλο του, που λέει και η παροιμία . Ύστερα του περνούσα τις ίγκλες, τα κανστέκια
και τα πηγαίναμε στο ποτάμι, μέσα στην άμμο και μπαίναμε καβάλα. Τα τσάκιζε κρύος ιδρώτας, από 2 μέχρι 5 μέρες μετά του έριχνα το σαμάρι και πάλι καβάλα. Αν ήταν πολύ ζόρικο
το φόρτωνα με χαλίκι και πάλι Καβάλα πάνω από το φορτίο. Όταν μαλάκωνε και πηγαίναμε
καλά του χαλάρωνα τα κοστέκια για να μπορεί να περπατεί και όταν κουραζόταν του έπαιρνα ένα – ένα τα πόδια να ξεθαρρεύει και τα χτυπούσα με το σφυρί. Ήταν πια έτοιμο για πετάλωμα Του έδινα ακόμη μάκρο (περιθώριο) και γινόταν έτοιμο για το αφεντικό που το είχε.
Άρχισα να κάνω αυτήν τη δουλειά από το 1954, όταν ήμουν 24 χρονών. Τώρα πια εγέρασα και πιάνω τον ήλιο τον Χειμώνα και έρχεται ο κόκορας της Διαμάντως και μου παίρνει
τις μύξες από τη μύτη.
Τα νιάτα και η λεβεντιά τον άνθρωπο στολίζουν,
τα γηρατειά είναι βαριά και το κορμί τσακίζουν.
Ως αυτού. Το πόσα πέρασα από τα χέρια μου είναι αμέτρητα. Εν περιλήψει: 2 του Κώστα
Τσιώπου από Στεφανιάδα Καρδίτσας, 2 του Λάζαρου Μαχά από τα Ζακέικα ή Κεδράκια, 1
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του μπάρμπα – Νίκου Γιαννούλη από τον Πρόδρομο, 6 από Βραγγιανά Καρδίτσας, 4 από
Αργύρι Καρδίτσας, 17 από το χωριό μου Πρασιά, 13 από Ραπτόπουλο, 2 του θείου σου
Παναγιώτη Παπαντζίμα, 1 του Γεωργίου Κρίτσανη, 1 του Κωνσταντίνου Χύτη, 1 του Ιωάννη
Μητραλή, 1 του Θωμά Τσιάμη, 9 από Δαφνούλα, 5 από Τοπόλιανα, 3 από Βελαόρα, 4 από
Λεπιανά, 8 από Λεοντίτου και Ποπλέση Καρδίτσας, 6 από Πετρίλου, 3 από Σπυλέλο, σήμερα Πετρωτό, 3 από Σιλιπιανά Καταφίλη και 7 δικά μου. Από αυτά που θυμάμαι σύνολο 76.
Άργησα, γιατρέ, να σου τα περιγράψω αλλά δεν ξέχασα αυτά ως αυτού. Είμαι σήμερα 82
ετών και ακόμη η καρδιά το λέει, τα χρόνια όμως πέρασαν.

Ο Άγιος
Γράφει η Θέμις Σταφυλά10

ΤΩΡΑ με τη συμπλήρωση των εβδομήντα χρόνων από την πυρπόληση της Σμύρνης,
γίνεται πολύς λόγος για τα γεγονότα εκείνης της εποχής και πολύ περισσότερο για τον
Χρυσόστομο Σμύρνης. Διαβάζω στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» της 14ης Σεπτεμβρίου, ότι οι
προσφυγικές οργανώσεις προβάλλουν το αίτημα να ανακηρυχθεί Άγιος ο Ιεράρχης.
Ίσως είμαι ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος για να εκφέρω γνώμη για τέτοια θέματα. Όμως
με τρώει το χέρι μου να γράψω δυο λόγια για ένα γεγονός που συνδέει την παιδική μου
ηλικία με τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης ή ο Σμύρνης, όπως
επικράτησε να τον αποκαλούν, ήταν πρώτος ξάδελφος με τον Βασιλάκη τον Πετράκογλου, τον πατέρα της μάνας μου, δηλαδή τον παπού μου.
Η μάνα μου, από πού θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν μιλούσε γι’ αυτόν, έλεγε ο Δεσπότης
ή ο Σμύρνης και διά μιας το πρόσωπό της γέμιζε ευλάβεια και σεβασμό. Νομίζω πως είναι
τώρα δά που την ακούω.
Ο Σμύρνης έφερε από την Τρίγλια τον Πέτρο μας, την Αναστασία και την Ανθούλα μας
στην Πόλη και γίνανε Δάσκαλοι. Ο Δεσπότης έφερε τον Συνέσιο στην Θεολογική Σχολή της
Χάλκης (αυτοί όλοι ήταν αδέρφια της μάνας μου, αργότερα το Πετράκογλου έγινε Πετρακίδης). Τον Πέτρο τον σφάξανε οι Τούρκοι. Η Αναστασία έζησε ως τα τελευταία της χρόνια
στη Νέα Ερυθραία, Διευθύντρια του εκεί Δημοτικού Σχολείου. Η Ανθούλα εργάστηκε δασκάλα στο Μπενάκειο Ίδρυμα στην Κηφισιά. Ο Συνέσιος Πετρακίδης τελείωσε τη ζωή του
σαν Γυμνασιάρχης Γυθείου.
Είχα ακούσει χιλιάδες φορές για τον φρικτό θάνατο του Σμύρνης, για το πώς τον κατακρεούργησαν οι Τούρκοι και για την αυτοθυσία του, να μην αφήσει το ποίμνιό του, τους
χριστιανούς, στη δύσκολη εκείνη ώρα, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να φύγει και να σωθεί.
10 Από το βιβλίο της κ. Σταφυλά «Καθημερινές Κουβέντες», Εκδ. ΣΤΕΦ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα, χ.χ.

Όλες αυτές οι αφηγήσεις είχαν φτιάξει στο μυαλό μου μιαν εικόνα που δεν θα μπορούσα να περιγράψω με λόγια. Στα μάτια μου φάνταζε, εκτός από αγαθοποιό πνεύμα της
οικογένειάς μας, σαν ήρωας μυθικός, σαν πρότυπο θεϊκό (και μήπως δεν ήταν;).
Θα ήμουν εφτά – οχτώ χρονών, με κρατούσε η μάνα μου απ’ το χέρι, κάπου πηγαίναμε
εκεί στην οδό Μητροπόλεως. Φτάνουμε πίσω απ’ την Μητρόπολη. Έλα, μου λέει η μάνα μου,
να δεις τον Δεσπότη, τον Σμύρνης. Σταθήκαμε μπροστά σ’ ένα μεγάλο μαρμάρινο άγαλμα.
Το άγαλμα πρέπει να ήταν λερωμένο, στο μυαλό μου δεν έρχεται και πολύ λευκό. Αυτός
είναι! Μου λέει. Άπλωσα το μικρό μου χέρι, ακούμπησα το μαρμαρένιο ράσο κι ένιωσα
εκείνο το ρίγος του δέους και της έκστασης. Η φαντασία μου κάλπαζε και δεν μπορούσα να
τραβήξω τα μάτια μου από πάνω του.
– Και είναι θείος μου, μαμά; Είπα με κομμένη την ανάσα. Η μάνα μου, που κατάλαβε
ίσως την τρικυμία που γινόταν μέσα μου, μου είπε χαμογελώντας: Ε!, αφού εγώ είμαι μικρανεψιά του, κάτι λίγο θα είσαι και συ. Την άλλη μέρα στο σχολείο δεν μπόρεσα να κρατηθώ και γεμάτη ξιπασιά το ξεφούρνισα:
– Εγώ, ξέρετε, έχω και θείο Άγιο!
Τα παιδιά που δεν θέλαν και πολύ, ήταν και λίγο μεγαλύτερα από μένα, με περίλαβαν
στην καζούρα, που γύρισα σπίτι μου κλαμμένη.
– Καλά να πάθεις, να μάθεις να μην λες ανοησίες, είπε η μάνα μου.
– Μα δεν είναι Άγιος;
– Ήρωας είναι, όχι Άγιος, αν και θά 'πρεπε. Ούτε που μπορούσα να ξεχωρίσω τις έννοιες Άγιος – Ήρωας. Όμως σήμερα θα χαιρόμουν πολύ να ανακηρυχθεί Άγιος και θά ‘θελα
να ζει η μάνα μου, να πάρει πίσω εκείνο, το λες ανοησίες.
Και να ήταν εδώ όλα εκείνα τα παιδιά του σχολείου που μ’ έκαναν να κλάψω, τότε.
(Υ.Γ.: Είχε γραφτεί αυτό το κείμενο πριν ο Χρυσόστομος ανακηρυχτεί Άγιος)

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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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ….
-1-

Γράφει ο Θωμάς Βασ. Σταμούλης

Ένας βλάχος κατέβηκε με το μουλάρι του από το Βελούχι στο Καρπενήσι. Πήρε το γέρο
– Παπακώστα καβάλα να τον ανεβάσει στο βουνό για στεφανώσει έν ζευγάρι βλάχων. Εκεί
ήταν μαζεμένοι όλοι οι βλάχοι. Ο γαμπρός και η νύφη έτοιμοι στα γιορτινά τους. Ο παπάς
ιεροφορέθηκε κι έκανε τα στέφανα. Μετά τα στέφανα ακολούθησε τραπέζι και στη συνέχεια
γλέντι. Ο ήλιος χαμήλωσε, ήταν πια απόγευμα. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε στους βλάχους:
– Φέρτε μου, ορέ παιδιά, το μουλάρι για να κατηφορίσω σιγά – σιγά για το Καρπενήσι.
– Αχ, παππούλη μου, το μουλάρι έφυγε, πάει κοντά στ’ άλλα ζώα.
– Και τι θα γίνει, ορέ, πώς θα πάω εγώ κάτω;
– Χμ’!
– Τότε, φέρτε μου, το σακούλι μου να πάρω το πετραχήλι μου να τους ξεστεφανώσω πάλι κι ας
πάω κι εγώ με τα πόδια…!
– Α, όχι παππούλη, μην κάνεις τέτοιο πράμα, θα στείλουμε τα παιδιά να φέρουν το μουλάρι…!

-2Ο κ. Βασίλης ήταν υπάλληλος στη Νομαρχία. Οδηγούσε εκχιονιστικό μηχάνημα. Το βράδυ πήγε μια μέρα σ’ ένα εξοχικό κέντρο κοντά στο Μικρό Χωριό, στον «Παράδεισο». Εκεί
έφαγαν, ήπιαν, διασκέδασαν μέχρι το πρωί….
Μόλις ξημέρωσε πήρε έναν Νες καφέ στα χέρια ο Βασίλης και καβάλησε το μηχάνημα
και προχώρησε να ξεχιονίσει το δρόμο. Μετά από είκοσι λεπτά τον έπιασε εμετός και ευκοίλια μαζί . Κάποιοι τον πήραν και τον πήγαν στο Νοσοκομείο. Η διάγνωση ήταν τροφική
δηλητηρίαση! Νοσηλεύτηκε δυο μέρες στο Νοσοκομείο μέχρι να του περάσει. Ο Βασίλης
είπε τότε μεταξύ αστείου και σοβαρού:
Εγώ στον Παράδεισο ζωντανός δεν ξαναπηγαίνω!
Άραγε πεθαμένος θα πάει στον Παράδεισο;

-3Ο Ταξιάρχης ήταν μέθυσος, καβγατζής και δεν συμμαζεύεται. «Άσωτος υιός» με όλη τη
σημασία της λέξης. Για όλες του τις παραξενιές κάποιοι από τους γείτονές του τον ανέφεραν
στην Αστυνομία. Η Αστυνομία τον συνέλαβε και τον έκλεισε στο κρατητήριο. Ο Ταξιάρχης
σκέφτηκε πως μαζί με τους άλλους που τον πρόδωσαν πρέπει να ήταν και η στρίγγλα η γυναίκα του. Γι’ αυτό τα μεσάνυχτα χωρίς να τον αντιληφθεί ο σκοπός κατάφερε και βγήκε
από το κρατητήριο και πήγε κατ’ ευθείαν στο σπίτι του. Εκεί έπιασε τη γυναίκα; Του και της
έδωσε ένα γερό ξύλο έφταιγε δεν έφταιγε και αμέσως έφυγε και πήγε ξανά μέσα στο κρατητήριο, χωρίς πάλι να τον αντιληφθεί ο σκοπός. Η γυναίκα του το πρωί πήγε και αναφέρθηκε
στην Αστυνομία για τον ξυλοδαρμό. Ο Αστυνόμος πήγε στο κρατητήριο και τον βρήκε να
κάνει τον υπνωμένο. Τον σκούντησε και του είπε αγριεμένος:
– Τι έκανες πάλι προκομμένε; Από πού βγήκες και πήγες και κτύπησες τη γυναίκα σου τη
νύχτα; Τι σου έφταιγε;
– Εγώ, κυρ-Αστυνόμε; Εγώ εδώ μέσα που μ΄ έβαλες εδώ με βρήκες. Δεν κουνήθηκα
καθόλου! Αν κάποιος μού ‘δειρε τη γυναίκα μου να πας να τον βρεις και να μου τον φέρεις
εδώ τον κιαρατά να του σπάσω τα μούτρα!
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ: Μία περιδιάβαση στον τόπο. Μία
προσέγγιση σε πρόσωπα και γεγονότα, έκδ. 2011, σελ. 520.
Παναγιώτου Κ. Βλάχου, Φιλολόγου, τ. Γ.Ε.Μ.Ε.

Περιήλθεν εις χείρας μου, φιλόφρων προσφορά του
συγγραφέως – το ως άνω πολυσέλιδον έργον, το περιεχόμενον του οποίου υποδηλώνεται διαγραμματικά διά του
υποτίτλου του. Ο όγκος του και η ποικιλία του περιεχομένου
εντυπωσιάζει απ’ αρχής τον αναγνώστην. Γνωρίζω από μακρού τον συγγραφέα, εκτιμώ την ακάματον δραστηριότητα,
την ευρύτητα των διαφερόντων, τον δεσμόν με τον τόπον,
την αγάπην προς τον συνάνθρωπον, το πάθος του διά την
παράδοσιν. Όλα αυτά τα γνωρίσματα τεκμηριώνονται διά
του έργου του. Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτισμός, Προσωπογραφίαι, Δημογραφικά Στοιχεία, Επιτηδεύματα, Πρόσωπα και Γεγονότα του καθ’ ημέραν βίου συνθέτουν ένα πανόραμα γνώσεων και πληροφοριών, αι οποίαι
κατατίθενται ως καταπίστευμα διά τους επερχομένους.
Γραμματολογικώς το έργον δύναται να ενταχθή εις την Ιστορίαν υπό την ευρείαν του
όρου έννοιαν ως γνώσεως καθολικής επεκτεινομένης εις όλας τας πτυχάς του βίου και των
πράξεων των ανθρώπων. Διά της Ιστορίας συντηρείται η μνήμη, το μέγα τούτο κεφάλαιον
του νοούντος ανθρώπου, διά της οποίας καταξιώνεται το παρελθόν, υπηρετείται το παρόν
και καθοδηγείται το μέλλον. Χάριν της κοινής μνήμης ο συγγραφεύς «καταθέτει με σεβασμό» το έργον του, διά την σύνθεσιν του οποίου διέθεσεν γνώσεις και εμπειρίαν ζωής,
αγάπην προς τον τόπον και τους ανθρώπους του, σεβασμόν προς την ζωήν.
Εις το πρώτον εκτενές μέρος του έργου επιχειρείται ιστορική αναδρομή με βραχείαν
αρχαιολογικήν περιήγησιν εις τον χώρον και στοιχεία διά την Υστεροβυζαντινήν και Μεταβυζαντινήν Περίοδον. Ο λόγος διευρύνεται διά την Περίοδον της Τουρκοκρατίας με παράθεσιν ιστορικών γεγονότων και ιδιαιτέραν αναφοράν εις την σημειωθείσαν πνευματικήν δραστηριότητα με την παρουσίαν και Μεγάλων Διδασκάλων του Γένους. Ειδικώτερον
αναφερόμενος εις την πόλιν του Αγρινίου παραθέτει στοιχεία διά την πληθυσμιακήν της
συγκρότησιν, τας ασχολίας και τα επιτηδεύματα των κατοίκων, τας μεταξύ των δικαιοπραξίας και θέσμια, διέποντα την συνεργασίαν και αλληλοβοήθειαν, ως και διά περιπτώσεις
ιδιαιτέρων κοινωνικών ομάδων.
Βραχύς είναι ο λόγος διά την προεπαναστατικήν περίοδον και τον αγώνα του 1821 διά
την απελευθέρωσιν του Αγρινίου. Η μετά την Εθνεγερσίαν συγκρότησις της πόλεως του
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Αγρινίου εκτίθεται διεξοδικώς με στοιχεία διά την πληθυσμιακήν κίνησιν, την δημοτικήν
αρχήν, τους κατοίκους, τα έργα, την πνευματικήν δραστηριότητα και την πολιτιστικήν πρόοδον με μνείαν προσώπων, τα οποία εις τους διαφόρους τομείς της ενασχολήσεώς των
ιδιαιτέρως συνέβαλον εις την ανάπτυξιν του Αγρινίου και της ευρυτέρας περιοχής.
Προχωρητικώς προς τον 19ον αιώνα και εντεύθεν η παράθεσις στοιχείων διευρύνεται
χάρις εις την πλουσίαν εμπειρίαν του συγγραφέως και τα προσωπικά του βιώματα από την
πολυετή επαγγελματικήν του δραστηριότητα ως συμβολαιογράφου, συνδυαζομένην με την
έμφυτον διερευνητικήν του διάθεσιν και τον συναισθηματικόν δεσμόν του με τα πρόσωπα
και τα γεγονότα.
Εις το δεύτερον μέρος του έργου με τίτλον «Ιστορικά – Λαογραφικά», μετά πρόταξιν
στοιχείων αναφερομένων εις την Εκκλησίαν, παρουσιάζεται η πνευματική δημιουργία, η
καλλιτεχνική προσφορά, η εκπαιδευτική κίνησις, η ψυχαγωγία και αι κοινωνικαί δραστηριότηται με παράθεσιν πλειάδος ονομάτων από τους χώρους των Γραμμάτων και της Τέχνης,
της Επιστήμης και της Κοινωνικής Ζωής. Πλούσια είναι και τα παρατιθέμενα λαογραφικά
στοιχεία, αναφερόμενα εις την καθημερινότητα και τας βιοτικάς ανάγκας, την συνεργασίαν
και τας συναλλαγάς, την λαϊκήν μετεωρολογίαν και εθιμικώς οργανωμένας ψυχαγωγικάς
εκδηλώσεις.
Το τρίτον μέρος του έργου αναφέρεται εκτενώς εις την πρόσφατον ιστορίαν του Αγρινίου και της ευρυτέρας περιοχής. Με προοίμιον εις την ηρωικήν εξόρμησιν του νεωτέρου
Ελληνισμού το 1940 εναντίον του Άξονος επεκτείνεται εις την περίοδον της Κατοχής, την
Αντίστασιν και τα τραγικά γεγονότα της περιόδου 1946-1949. Η αναφορά εις την επικρατήσασαν τότε κατάστασιν και τα πρόσωπα, η κριτική θεώρησις και η αποτίμησίς των και η
κατάθεσις γεγονότων εξ αμφοτέρων των πλευρών συντελείται με νηφαλιότητα.
Ο συγγραφεύς με πνεύμα φιλέρευνον αξιοποιεί το θησαύρισμα των γνώσεων και των
εμπειριών του και πλούσια στοιχεία από παλαιοτέρας πηγάς και με ικανότητα κριτικήν συνθέτει έργον διά το Αγρίνιον και την περιοχήν του πολύτιμον, το οποίον παραδίδει εις τους
επερχομένους προς γνώσιν, διδαχήν και οικοδομήν. Το ποικίλον περιεχόμενον του έργου
εποπτικοποιείται με παράθεσιν χαρακτηριστικών φωτογραφιών από την ιστορουμένην περίοδον.
Του έργου προτάσσεται πρόλογος του εγκρίτου Ευρυτάνος Καθηγητού Πανεπιστημίου
κ. Κλεομένους Κουτσούκη, διά του οποίου κατά τρόπον εύστοχον συντελείται παρουσίασις και αξιολόγησις του περιεχομένου του και προσήκουσα εις τον συγγραφέα αναφορά.
Εις τον ακάματον θεράποντα του πνεύματος και της ιστορίας μύστην φίλον Κώσταν
Δήμου Μαραγιάννη απονέμεται και εντεύθεν δίκαιος έπαινος, ανομολογείται χάρις διά την
προσφοράν του και διάπυρος απευθύνεται η ευχή δι’ έγκαρπον συνέχισιν της πολυπλεύρου
δραστηριότητός του.
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ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΠΟΥΚΑΣ, ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, Τόμος Πέμπτος, Λαμία, Μάρτιος
2011, σελ. 382
Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου, Φιλολόγου, τ. Γ.Ε.Μ.Ε.

Τον συγγραφέα του έργου εγνώρισα προ συναπτής εξηκονταετίας συστρατιώτην εις Αιμιλιανόν Γρεβενών, σύσκηνον και συνεργάτην εις το επιτελείον του ενασχολουμένου
με οχύρωσιν εδάφους τάγματός μας. Εις ώρας ρέμβης
απογευματινής θεώμενοι από του υπερκειμένου του καταυλισμού μας λοφίσκου τον ήλιον βυθιζόμενον εις τον ορίζοντα των Χασίων, τας χρωματικάς των πυκνοφύτων δασών
εναλλαγάς και τας βαθυσκίους χαράδρας, οραματιζόμεθα
την μελλοντικήν μας πορείαν.
Πτυχιούχοι εκπαιδευτικών σχολών αμφότεροι, με σφρίγος νεανικόν, ενθουσιασμόν υψιπέτην και φαντασίαν αθεροβάμονα εσχεδιάζομεν τον δόλιχον της σταδιοδρομίας
μας εις την Εκπαίδευσιν, την οποίαν επελέξαμεν ως «αίρεσιν
βίου» κατά Πλάτωνα και όχι ως επάγγελμα προς βιοπορισμόν μόνον. Εφλεγόμεθα από τον
πόθον να υπηρετήσωμεν μίαν Παιδείαν προσφέρουσαν γνώσεις και καλλιεργούσα ιδανικά,
μίαν Παιδείαν Ελληνορθόδοξον.
Και δεν διεψεύσθημεν εις τους ευγενείς εκείνους οραματισμούς. Υπήρξαμεν ευτυχείς!
Διότι αληθινή ευτυχία διά τον άνθρωπον δεν είναι η οικονομική ευδοκίμησις μόνη, αλλ’ η
εκπλήρωσις των πόθων του εις εναρμόνιον συνδυασμόν με ουσιαστικήν προσφοράν εις
τον συνάνθρωπον. Και η πορεία μας έκτοτε υπήρξε παράλληλος, οι οραματισμοί επραγματώθησαν και ο δεσμός παρέμεινεν αδιατάρακτος μέχρι τούδε, ότε, υπερβάντες τα «νεστόρεια έτη», ακολουθούμεν ακλινώς τα ίδια ίχνη.
Υπηρετήσαμε την μαχομένην εκπαίδευσιν, ετιμήσαμε την έδραν, προσφέραμεν εις τους μαθητάς μας γνώσεις από το θησαύρισμα του νου, αγωγήν από το περίσσευμα της αγαπώσης
καρδίας, φρόνημα από τον πλούτον της παραδόσεως και ηθικήν ενδυνάμωσιν από το αδαπάνητον ταμείον της Πίστεως. Και ευφραινόμεθα ήδη με επιτερπείς αναμνήσεις και απολαύομεν
τιμής και αγάπης κοινωνικώς αποκατεστημένων μαθητών μας, εκθύμως ανταποδιδόντων τα
οφειλόμενα πνευματικά τροφεία. Ανάλογος υπήρξεν η προσφορά και ως Εποπτικών Στελεχών
της εκπαιδεύσεως. Υπήρξαμεν χειραγωγοί νέων συναδέλφων, συναντιλήπτορες και επαινέται
του έργου των, δευτερευόντως δε κριταί επιεικείς προς ενθάρρυνσιν και προώθησίν των.
Κατά το διάστημα της εκπαιδευτικής μας υπηρεσίας, παρά την μετ’ αφοσιώσεως και
ευσυνειδησίας εκπλήρωσιν των καθηκόντων μας, διδακτικών, διοικητικών και εποπτικών,
αξιόλογος υπήρξε και η ενασχόλησις με την συγγραφήν. Ιδιαιτέρως δε μετά την επί ζημία
της Εκπαιδεύσεως, όπως πασιφανώς κατεδείχθη και ήδη επισήμως ομολογείται, απομάκρυνσιν των Επιθεωρητών, η ενασχόλησις με τον γραπτόν λόγον κατέστη συστηματική και
απέδωκε καρπούς ευχύμους.
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Τα ανωτέρω γράφονται χωρίς ουδέ την ελαχίστην υπόνοιαν αυτοβιογραφικής προβολής. Προέκυψαν αυθορμήτως ως νοσταλγική ανάμνησις με αφορμήν τον πέμπτον τόμον
της υπό τον τίτλον ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ σειράς των έργων του εκλεκτού φίλου. εγκρίτου
συγγραφέως και λογοτέχνου Κώστα Γ. Μπούκα. Υπήρξε λίαν προσφυής η ιδέα να δώση εις
πέντε καλαισθήτους ομοιομόρφους τόμους πεντακόσια αυτοτελή κείμενα – ανά εκατόν εις
έκαστον τόμον – με εξόχως ενδιαφέρον περιεχόμενον.
Αρχική πηγή εμπνεύσεως υπήρξεν η γενέτειρά του, το Ροβολιάρι Φθιώτιδος. Η φύσις, η
οποία συνιστά το ανοικτόν βιβλίον, το οποίον από της γεννήσεώς του ο άνθρωπος «αναγιγνώσκει» και αποκτά τας πρώτας ανεξιτήλους γνώσεις και εμπειρίας της ζωής του, οδηγούμενος και εις υπερβατικήν θεώρησιν του κόσμου, προβάλλεται ανάγλυφος εις το έργον. Οι
άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά των, τα επιτηδεύματα, τας ασχολίας και την
συμπεριφοράν των εις το στενόν περιβάλλον, ιδιαιτέρως όπως ήτο παλαιότερον διαμορφωμένον και η μεταξύ των αναστροφή συνιστούν περαιτέρω κεφάλαιον μελέτης πλούσιον,
καθ’ ότι «ο άνθρωπος είναι του ανθρώπου η πλέον επαξία σπουδή».
Διευρυνομένου του κύκλου ζωής, δράσεως και αναστροφής του συγγραφέως επεκτείνονται και τα ενδιαφέροντά του και η ποικιλία των θεμάτων του εμπλουτίζεται. Αξιωματούχοι, κρατικοί λειτουργοί, η πολιτική με τους εκπροσώπους της και η περί αυτούς διαμορφουμένη ανεκδοτολογία συνθέτουν γλαφυρών αφηγημάτων το περιεχόμενον. Ευχαρίστως
συναντά ο αναγνώστης κείμενα αναφερόμενα εις την θρησκευτικήν ζωήν, την κοινωνικήν
διαβίωσιν, τους μεταξύ των ανθρώπων δεσμούς, την φιλαλληλίαν και αλληλοβοήθειαν, τας
σχέσεις των οικογενειακώς συμβιούντων με τα προβλήματα και την στοργικήν των μελών
συναντίληψιν.
Γεγονότα κοινωνικά και πολιτικά με ευρυτέραν απήχησιν παρουσιάζονται και σχολιάζονται από ανθρώπους της περιοχής γενικώς θεωρούμενα, αλλά και υπό το πρίσμα ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων κοινωνικών και πολιτικών τοποθετήσεων. Εις τα σχετικά
κείμενα αβιάστως παρενείρονται στοιχεία σχετικά με τα ήθη των ανθρώπων, εντέχνως δε
παρουσιάζονται και ιδιάζοντες τύποι του καθ’ ημέραν βίου και εξαίρονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά των.
Το περιεχόμενον των κειμένων συνολικώς θεωρούμενον συνθέτει πανόραμα του βίου,
των χαρακτήρων και των έργων ποικιλίας ανθρώπων. Τα διαλαμβανόμενα δε εις αυτά
στοιχεία παρέχουν πρόσφορον έδαφος διά κοινωνιολογικάς παρατηρήσεις, ενώ περιέχουν και πλούσια λαογραφικά δεδομένα. Από της απόψεως αυτής κρινόμενα προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν σημασίαν. Η συντελούμενη εξέλιξις της κοινωνίας και η υπό ποικίλων
αιτίων αλλοτρίωσις των ανθρώπων σταδιακώς περιάγει εις την λήθην πρόσωπα, γεγονότα
και καταστάσεις, ώστε η διά της καταγραφής διάσωσίς των συνιστά καταπίστευμα διά τους
επερχομένους πολλού λόγου άξιον.
Ενδιαφέρουσα είναι και η θεώρησις της μορφής των κειμένων. Γλώσσα απλή, αφήγησις
γλαφυρά, διάνθισις λογοτεχνική, ικανότης περιγραφική, αξιοπρόσεκτος, συνάδουσα και
προς την καλλιτεχνικήν φύσιν του συγγραφέως, έντεχνος παρεμβολή «συζητήσεων» των
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«ηρώων» καθιστούν το κείμενον ανάγνωσμα τερπνόν, αλλά και πηγήν δι’ ενημέρωσιν, κέντρισμα διά στοχασμόν, αφορμήν δι’ ονειροπόλησιν αλλά και συναγωγήν διδαγμάτων και
φρονηματισμόν.
Βραχύς ο λόγος και διά το «οξύμωρον», τον … αντιφατικόν τίτλον και των πέντε τόμων:
ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. Εις το εύλογον ερώτημα, αν είναι δυνατή η συνύπαρξις αληθείας
και μύθου, αδιστάκτως η απάντησις είναι καταφατική. Τα θέματα των κειμένων αφορμώνται
από πραγματικά γεγονότα, αληθινά περιστατικά, αναφέρονται εις συγκεκριμένα πρόσωπα ή
υπαρκτάς καταστάσεις. Κατά την ανάπτυξίν των εμφυλλοχωρεί και η φαντασία του συγγραφέως, τροφοδοτουμένη από έμφυτον καλλιτεχνικήν διάθεσιν και τάλαντον λογοτεχνικόν.
Τοιουτοτρόπως κατά περίπτωσιν συνυπάρχει η αλήθεια με τον μύθον (παραμύθι), όπως
άλλωστε συμβαίνει και εις την ιστορικήν πραγματικότητα, όπου εις μυθικάς διηγήσεις υφίσταται πυρήνας αληθείας., πραγματικά δε γεγονότα περιβάλλονται από την αχλύν του μύθου. Ισχύει και εν προκειμένω η άποψις ότι δεν υπάρχει ανιστόρητος μύθος, ούτε άμυθος
ιστορία.
Εις τον δόκιμον συγγραφέα, συστρατιώτην εν όπλοις, εν Παιδεία συνάδελφον και φίλον ειλικρινή Κώσταν Γ. Μπούκαν, διαθέτοντα Χάριτι Θεού, υγείαν κατ’ άμφω κραταιάν,
εκφράζονται και εντεύθεν εγκάρδια συγχαρητήρια με εσώψυχον την ευχήν να συνεχίση την
έγκαρπον προσφοράν του επί μήκιστον.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κ. ΣΤΑΦΥΛΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
(Βαλκάνια 1912-1913), Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης (25), σελ. 56.
Η Πανευρυτανική Ένωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό (100) χρόνων από τους ηρωικούς και νικηφόρους αγώνες του Έθνους μας του 1912-1913 παραδίδει με
εθνική υπερηφάνεια στο αναγνωστικό κοινό το «Πολεμικό
Ημερολόγιο» του πολεμιστή Γρανιτσιώτη Δασκάλου Σωτηρίου Κ. Σταφυλά, τα πολύτιμα χειρόγραφα του οποίου μας
έθεσε υπόψη ο γιος του, πρύτανης των ευρυτανικών γραμμάτων, Μιχάλης Σταφυλάς.
Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων, που μοναδική τους
επιδίωξη ήταν η Ελευθερία των σκλαβωμένων ελληνικών
περιοχών…
Τον καιρό των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 η πατρίδα μας υπέφερε κάτω από
τις δραματικές επιπτώσεις του προηγούμενου πολέμου και όμως βρέθηκε στην ανάγκη να
μπει σε νέες πολεμικές περιπέτειες. Τα ελληνόπουλα σήκωσαν και πάλι την βαρύτατη ευθύνη
υπεράσπισης των πατρίων εδαφών. Και μάλιστα χωρίς σύγχρονους για τότε εξοπλισμούς.
Από την ανάγνωση αυτού του «Πολεμικού Ημερολογίου» πληροφορούμαστε για πολλά
τα οποία παραλείπουν ακόμα και οι ιστορικοί – νομίζοντας ότι οι άσχημες πλευρές των
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πολέμων και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, μειώνουν το μεγαλείο της υπέροχης Εθνικής
Εποποιίας. Απεναντίας οι αναφερόμενες δυσκολίες, στις οποίες βρίσκονταν συχνά οι στρατιώτες μας χωρίς βαρυγκώμιες, φανερώνουν την αποφασιστικότητά τους και τον ηρωισμό
τους.
Είναι σημαντικό το ότι στις σημειώσεις αυτές υπάρχουν και λεπτομέρειες από τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις – που έχουν τη σημασία τους και δεν πρέπει να λησμονηθούν
και γιατί μ’ αυτές εξάλλου ολοκληρώνεται όλη η αλήθεια γύρο από τα διαδραματισθέντα
πολεμικά γεγονότα.
Στο Α΄ μέρος του βιβλίου υπάρχουν τα «Προλογικά για τον κατατοπισμό του αναγνώστη» από τον Μιχάλη Σταφυλά (σελ. 9-10), ο πρόλογος του συγγραφέα (σελ. 11-12) ενώ
στη συνέχεια παρατίθενται οι σελίδες του Πολεμικού Ημερολογίου (13-32). Σημειώνεται
ότι στην αρχή υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα με ιδιόχειρη υπογραφή (σ.7), καθώς
και φωτογραφία του σπιτιού του στη Γρανίτσα.
Στο Β΄ μέρος (σελ. 33-56) ο Σωτήρης Σταφυλάς με τρόπο εκπληκτικό δίνει, παράλληλα
με την πεζογραφική περιγραφή και την ποιητική, η οποία σέβεται απόλυτα και τα ιστορικά
δεδομένα. Ο σ. εδώ «συνδέοντας την Ποίηση με την Ιστορία και με τόσο άμεσο τρόπο πρωτοπορεί, αφού τέτοιου είδους στίχοι δεν είναι και πολλοί στον ευρύτερο ελληνικό ποιητικό
χώρο. Και ας μη ξεχνάμε πως είναι γραμμένοι πριν εκατό χρόνια, που οι συνθήκες σε όλα
τα συμβαίνοντα στους χώρους της πνευματικής δημιουργίας ήταν πολύ διαφορετικοί…».
Επισημαίνεται ότι ενδιάμεσα παρατίθενται και σελίδες χειρόγραφες του Πολεμικού αυτού
Ημερολογίου.
Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζουν για μια ακόμα φορά τις
ευχαριστίες τους στον Μιχάλη Σταφυλά, γιατί έθεσε υπόψη τους τα πολύτιμα χειρόγραφα
του Πολεμικού Ημερολογίου του πατέρα του, τα οποία και παραδίδουν με ιδιαίτερη χαρά
στο αναγνωστικό κοινό και στη Μνήμη του Έθνους μας….
Κ.Α.Π.

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
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ΘΩΜΑ Λ. ΤΣΕΤΣΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ, Έκδ. Β΄ Συμπληρωμένη, Αθήνα 2012, σελ. 56.
Ο Θωμάς Λ. Τσέτσος, γνωστός στο ευρυτανικό αναγνωστικό κοινό από προηγούμενες εκδόσεις του, προέβη
στη β΄ έκδοση του προ δεκαετίας (2002) εκδοθέντος πονήματός του «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ», το οποίο συμπληρώθηκε, κυρίως, με
διηγήσεις του πνευματικού Γέροντα π. Παναγιώτη Τσιώλη,
τον οποίον ο σ. συνάντησε σε επίσκεψή του – προσκύνημα
στα Μεγάλα Βραγγιανά κατά το περασμένο Φθινόπωρο.
Στην εμπεριστατωμένη εισαγωγή του ο κ. Τσέτσος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι διηγήσεις που περιλαμβάνονται
στο βιβλίο του αυτό «μέσα από την απλότητα των αληθειών που
περιέχουν, αποτελούν πολύτιμο θησαυρό της ιστορίας της περιοχής και θα ήταν ευχής έργο αν καταγράφονταν, όσο είναι ακόμα καιρός και άλλα, εξ ίσου πολύτιμα
στοιχεία που αφορούν στον τόπο μας, γιατί κινδυνεύουν, ημέρα με την ημέρα, να χαθούν».
Στις 56 σελίδες του παραπάνω πονήματος του κ. Τσέτσου περιλαμβάνονται διηγήσεις,
με όλες τις παραλλαγές τους, όπου υπάρχουν, και οι οποίες αναφέρονται σε χωριά της περιοχής των Ευρυτανικών Αγράφων (Άγραφα, Βούλπη, Βραγγιανά, Παλαιοκάτουνο, Πρασιά
(Ζελενίτσα) και Τροβάτο) (σελ. 13-30), της περιοχής Αργιθέας (Θεσσαλικών Αγράφων,
ήτοι Βραγγιανά, Στεφανιάδα και Φουντωτό (Κοπλέσι)) (σελ. 31-37), της περιοχής Ραδοβισδίου ή Ραδοβυζίου Άρτας (Μεγαλόχαρη (Μπότση), Μεσόπυργος (Σουμερτού) και Πηγές (Βρεστενίτσα) (σελ. 38-41) και στο τελευταίο μέρος περιλαμβάνονται άλλες διηγήσεις
(σελ. 43-47). Το Ε΄ Κεφάλαιο περιλαμβάνει αποσπάσπασματα κριτικών για το βιβλίο του
«Τραγούδια από τα’ Άγραφα» (σελ. 48-53).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε «με την ευγενική χορηγία του, εκ
Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού Θ. Ζαχαράκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Υπάτης», με την άδεια του συγγραφέως διατίθεται «για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας. Του πρώτου ενοριακού Ιερού Ναού ο οποίος τιμάται στο όνομα του Πατροκοσμά, στην περιοχή των Αγράφων….».
Κ.Α.Π.

Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Τεύχος 8ο, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2011, σελ.80.
Αφιερωμένες στο επιστημονικό Συνέδριο που έγινε στο Καρπενήσι (7-9 Οκτωβρίου
2011) για τον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό είναι οι πρώτες σελίδες και το εξώφυλλο της
παραπάνω λίαν καλαίσθητης περιοδικής έκδοσης του ΕΥΚΕΣΕ, η οποία και πάλι είναι εντυ35

πωσιακή. Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, που είναι
αναμφίβολα η ψυχή και ο στυλοβάτης του ΕΥΚΕΣΕ και του
περιοδικού, με μεγάλο μόχθο και με πολλή αγάπη για τη γενέτειρα Ευρυτανία, επιλέγει πάντοτε ενδιαφέροντα θέματα,
που «έχουν ως επίκεντρο και σημείο αναφοράς τους την
Ευρυτανία». Συνδέει άριστα το παρελθόν - που πάντα είναι
ζωντανό - με το παρόν, που αποτελούν και τα στοιχεία της
ιστορίας μας.
Στο «ανά χείρας» τεύχος (8ο), και στις πρώτες σελίδες
του, υπάρχουν άρθρα της σύνταξης, του κ. Παναγιώτου
Κων. Βλάχου και του κ. Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, για το
πραγματοποιηθέν στο Καρπενήσι επιστημονικό συνέδριο
(7-9- Οκτωβρίου 2011) για τον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και με κύριο φορέα οργάνωσης
τον Σύνδεσμο «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».
Ο αναγνώστης, μπορεί ακόμα να διαβάσει εξαίρετα άρθρα έγκριτων επιστημόνων και
ερευνητών, που αναφέρονται σε εξέχουσες μορφές του τόπου μας (Βουρυράς, Καφαντάρης), στην παράδοση και τη λαογραφία του τόπου μας, στην ιστορία μας, στην παρουσίαση
βιβλίων και περιοδικών ευρυτανικού ενδιαφέροντος κ.ά.

Κ.Α.Π.
«η δάφνη» (2012 Α΄), ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΔΑΦΝΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Τεύχος 25ο, Αθήνα, Γενάρης 2012.
Ένα ακόμα τεύχος του περιοδικού – βιβλίου (το 25ο !),
«η δάφνη», του Πνευματικού Ομίλου Δαφνιωτών Ναυπακτίας, μας συνήρπασε κυριολεκτικά με την πλούσια και ποικίλη θεματογραφία του. Στις 112 σελίδες του περιλαμβάνονται, εκτός από το υπέροχο κύριο άρθρο, θέματα ιστορικά,
λαογραφικά, λογοτεχνικά (διηγήματα, ποιήματα), αλλά και
ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις, καθώς και έντονοι
προβληματισμοί κ.ά. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν,
επίσης, και οι «Διάλογοι» (Θέσεις – Αντιθέσεις) (σελ. 83 95), ενώ ο αναγνώστης πάντα ξεκουράζεται με τις ειδήσεις,
τα σχόλια και τα ανέκδοτα που πήραν τη μόνιμη θέση τους,
επάξια, στις τελευταίες σελίδες της «δάφνης» (96-109).
«Η δάφνη» δίκαια καταγοητεύει τους αναγνώστες της με
την αποθησαύριση τόσου μεγάλου και υπερπολύτιμου υλικού. Η σύνθεσή της είναι καταπληκτική και η προσφορά στον τόπο μας ανεκτίμητη. Οι υπεύθυνοι της έκδοσής της και ιδιαίτερα
ο «στυλοβάτης» της κ. Μάρκος Μεντζάς πρέπει να είναι σίγουροι και υπ[ερήφανοι ότι και η
«σοδειά» τους ήταν σίγουρα ικανοποιητική, αλλά και η «συντροφιά» της «δάφνης» άξιζε τον
κόπο... 
Κ.Α.Π.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Πολύ σύντομα ξεκινάει η λειτουργία κινητής μονάδας αιματολογικών εξετάσεων, από
το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και ύστερα από σχετική πρωτοβουλία του Βουλευτή
του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα. Το ξεκίνημα γίνεται πιλοτικά από τη Δυτική Ευρυτανία.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ
Αξιέπαινη είναι η πρωτοβουλία της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας για την
ίδρυση Παραρτήματος του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας (Γηροκομείου) στη
Γρανίτσα. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από το Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα,
τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Γιώργο Αθανασιά και άλλους φορείς του τόπου μας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ευοδωθούν οι προσπάθειες αυτές το συντομότερο.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Με την από 3-1-2012 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών κ. Φώφης
Γεννηματά παρατείνεται για ένα εξάμηνο (μέχρι 30 Ιουνίου 2012) το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με το ίδιο προσωπικό και τους ίδιους ωφελούμενους. Σημειώνεται ότι το
Πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και ωφέλιμο, κυρίως, στους υπερήλικες κατοίκους των απομακρυσμένων χωριών μας.
TIMHΘΗΚΑΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Ε.
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της για την
κοπή της βασιλόπιττας, εφέτος τίμησε τους Αγραφιώτες επιχειρηματίες Αδελφούς Χόντου
και τον κ. Κωνσταντίνο Αβράμπο, για τη συμβολή τους στην Εθνική Οικονομία και την
προσφορά τους στους κατοίκους της Ευρυτανίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2201-2012 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, η οποία ήταν κατάμεστη από Ευρυτάνες
και φίλους της Ευρυτανίας. Αρχικά, μίλησαν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Ι. Υφαντόπουλος για την προσφορά του κ. Κ. Αβράμπου και ο καθηγητής του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Ηλίας Ντζιώρας για την προσφορά των Α/φών Χόντου.
Επακολούθησε η κοπή βασιλόπιτας και δεξίωση.
ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Γιάννη Μαγκριώτη στις 28-12-2011 προκηρύχθηκε το έργο «Παράκαμψη Μακρακώμης», του οδικού άξονα Λαμίας – Καρπενησίου. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 30.600.000,00 ΕΥΡΩ (με τις απαλλοτριώσεις κ.λπ.) και με προϋπολογισμό
κατασκευής 26.500.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο έχει μήκος 9,5 χλμ. και χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 6-3-2012.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Μετά από αίτημα του Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα συζητήθηκαν στη Μό37

νιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, στις 18-01-2012 δύο σημαντικότατα θέματα που
αφορούν την Ευρυτανία. Πρόκειται για την ανάπτυξη της περιοχής της Λίμνης των Κρεμαστών και την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας. Συμμετείχαν οι αρμόδιοι
Υφυπουργοί κ.κ. Μαγκριώτης και Μωραΐτης, εκπρόσωποι των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας (κ. Β. Καραμπάς), Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η. (κ. Ζερβός)
και, φυσικά, ο κ. Ηλίας Καρανίκας.
Όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης
του έργου για την διαχείριση και ανάδειξη της λίμνης των Κρεμαστών από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, ενώ η «παράκαμψη της Μακρακώμης» βρίσκεται σε καλό δρόμο (τελικό
στάδιο) και, τέλος, για τον οδικό άξονα Αγρινίου - Καρπενησίου υπάρχει ήδη χρηματοδότηση 40.000.000,00 ΕΥΡΩ σύν 5.000.000,00 ΕΥΡΩ για τις αποζημιώσεις.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
Τριάντα ένας (31) τόνοι τροφίμων άρχισαν να διανέμονται σε 1.277 απόρους του
Δήμου Καρπενησίου από τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόκειται για ρύζι (14.600 κιλά), μακαρόνια (11.853 κιλά) και κριθαράκι – κοφτό μακαρονάκι (3.951 κιλά), τα οποία προβλέπεται να καταναλωθούν εντός μιας διετίας. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα και ήδη διανέμονται στους δικαιούχους από το Δήμο
Καρπενησίου και τις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.
ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ
Διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου 2012 στο Μοναστήρι της Τατάρνας, από αγνώστους, οι οποίοι αφαίρεσαν μόνον χρυσαφικά, κοσμήματα, αφιερώματα και
διάφορα άλλα τάματα που ήταν τοποθετημένα στην εικόνα της Παναγίας, αξίας 30.000,00
ΕΥΡΩ, περίπου. Οι δράστες φεύγοντας άφησαν σημαντικά ίχνη τα οποία εξετάζονται από
την Αστυνομία.
ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥ
Στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία στις 10 Ιανουαρίου 2012 61χρονος Καρπενησιώτης παλαιοπώλης. Οι Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αγρινίου σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητό του βρήκαν δύο (2)
εικόνες μεγάλων διαστάσεων του 17ο18ου αι. και 19ου-20ου, αντίστοιχα. Στο σπίτι του
βρέθηκαν επίσης διάφορα όπλα και ένα ευαγγέλιο. Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
για τα περαιτέρω.
NEO Δ.Σ. ΣΤΗΝ “ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»
Συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω, το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»,
ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 5ης Φεβρουαρίου 2012:
Πρόεδρος: Χρήστος Γιαννακόπουλος
Αντιπρόεδρος:: Νίκος Μπούρας
Γραμματέας: Αθανάσιος Ράπτης
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Ταμίας: Αλέκος Γιαννακόπουλος
Μέλη: Πουρνάρας Δημήτριος, Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Κατής Σταύρος,
Μπακατσιάς Σταμάτης, Παναγιωτόπουλος Κώστας.
Καλή επιτυχία!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
Δεκαήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Καρπενήσι από 22-22012 μέχρι 3-3-2012 για τον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Η κεντρική εκδήλωση
έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου στις 18-2-2012, με πρωτοβουλία της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους ν. Ευρυτανίας. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων από την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, τραγούδι από τον Σπύρο Σακκά, ενώ στο πιάνο ήταν ο Γιώργος Κουρουπός.
Την εκδήλωση, χορηγοί της οποίας ήταν ο Δήμος Καρπενησίου – ΟΠΠΑΔΗΚ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου, προλόγισε η Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. ν. Ευρυτανίας κ.
Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας.
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου το 2012 ο Σύλλογος
Ευρυτάνων Ναυπακτίας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και τον ετήσιο χορό του. Η εκδήλωση έγινε σε κέντρο της πόλης που ήταν κατάμεστο
από κόσμο. Χαρακτηριστικό της το κέφι και ο χορός που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Την πίτα ευλόγησαν ο π. Ιωάννης Μακρής, εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.κ. Ιεροθέου, ο Αρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Βασιλόπουλος
και ο π. Παναγιώτης Χατζής. Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Σταυρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Δωρίδας κ.κ. Ευσταθίου και Τσιλίκης, ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Αχαΐας
κ. Λαμπαδάρης και ο πρώην πρόεδρος κ. Ραυτογιάννης.
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Μεγάλη σε διάρκεια και πρωτοφανής σε ένταση ήταν η φετινή κακοκαιρία πανελλαδικά
και ιδιαίτερα στο Νομό μας. Τα χιόνια παρέμειναν σχεδόν μόνιμα στα χωριά μας από τις
παραμονές των Χριστουγέννων μέχρι και τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές. Ιδιαίτερα
όμως σφοδρή ήταν από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, οπότε το ύψος του χιονιού ξεπέρασε, σε πολλά σημεία, τα δύο (2) μέτρα!
Οι αρχές της πολιτικής προστασίας του νομού μας (Περιφέρειας και Δήμου) έδιναν για
πολλές μέρες αγώνα για δώσουν πρόσβαση σε όλους τους οικισμούς, οι περισσότεροι από
τους οποίους ήταν σε τέλεια απομόνωση ,αφού για πολλές ημέρες είχαν και διακοπή ρεύματος, ενώ δεν είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία! Δικαιολογημένα αρκετοί διερωτήθηκαν
γιατί οι αρμόδιοι δεν κήρυξαν το νομό μας σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»…
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του ΣΚΑΪ στην εκστρατεία αγάπης και αλληλεγγύης με πρωταγωνιστές την εκκλησία και απλούς συμπολίτες μας και στο Καρπενήσι. Πολλοί
συμπατριώτες μας ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο αυτό και πρόσφεραν τρόφιμα και
ρουχισμό, κυρίως, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012, τα οποία συγκεντρώθηκαν στον
Ιερό Ναό των Ευρυτάνων Αγίων στο Καρπενήσι, με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβύτερου
π. Γεωργίου Χρυσαφογεώργου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν, για μια ακόμα φορά,
ότι δεν έλειψαν οι συνάνθρωποί μας, που προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημά τους
ώστε να ανακουφιστούν άλλοι με περισσότερες ανάγκες…
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Με πρωτοβουλία του Αρχιερατικού Επιτρόπου Καρπενησίων πρωτοπρεσβυτέρου π.
Ιωάννη Λιάπη ξεκίνησε η κίνηση πολιτών του Δήμου Καρπενησίου, που αφορά το δίκαιο αίτημα της μείωσης των Δημοτικών Τελών σε ποσοστό ανάλογο των μειώσεων των
μισθών και των συντάξεων, καθώς και το πάγιο τέλος ύδρευσης – αποχέτευσης. Όπως
πληροφορούμαστε εκατοντάδες είναι οι συμπολίτες μας που υπέγραψαν σχετικό αίτημα –
διαμαρτυρία προς το Δήμο Καρπενησίου. Σχετικό είναι και το παρακάτω απόσπασμα επιστολής προς τα «Ευρυτανικά Νέα» του Συνδέσμου Πολιτών Καρπενησίου, που «αφορά τα
απαράδεκτα δημοτικά τέλη του 20% που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στο Δήμο Καρπενησίου.
Τα δημοτικά τέλη», τονίζεται στην επιστολή, «πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν σε λογικά πλαίσια,
ως επίσης το καταβαλλόμενο πάγιο ύδρευσης, το οποίο είναι εξίσου υπερβολικό, ήτοι υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε στο Δήμο Καρπενησίου πάγιο 17,80 Ευρώ, όπου στην Αθήνα είναι 10
Ευρώ και στα νησιά του Αργοσαρωνικού – όπου μάλιστα το νερό μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια
λόγω έλλειψης αποθεματικών – είναι της τάξης των 8 ευρώ…. Τέλος, συνεχίζουμε ως πολίτες της
πόλης του Καρπενησίου να καταβάλουμε, ενσωματωμένο ακόμα, στους λογαριασμούς ύδρευσης,
το τέλος του 80% για την ίδρυση της ΔΕΥΑΚ, το οποίο και σαφώς δεν υποχρεούμαστε πλέον να
πληρώνουμε αφού η ΔΕΥΑΚ καταργήθηκε».
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ
Το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ», που προέκυψε
από τις αρχαιρεσίες της 5-2-2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μουρτιάπης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Στεργιάννης Γιώργος
Γραμματέας: Κούρμπας Γιάννης
Ταμίας: Παπαντωνίου Ζαχαρίας
Έφορος: Μανέλας Παντελής
Βοηθός Γραμματέα: Θεοδώρου Ευαγγελία
Μέλος: Κωνσταντίνου Δημήτρης.
Καλή δύναμη !
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ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα προς
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας έγινε σχετική νομοθετική ρύθμιση
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων δυσπρόσιτων και
απομονωμένων περιοχών από γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ΠΕΘΑΝΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΒΙΛΙΚΑΣ
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 29 Φεβρουαρίου 2012, ο
δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Τσιβιλίκας, ο πατέρας του οποίου ήταν «γέννημα και θρέμμα»
της Δομνίστας (το πατρικό του ήταν στην Μπερζιανή). Ο Βασίλης Τσιβιλίκας γεννήθηκε το
1942 στη Θεσσαλονίκης, όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα η οικογένειά του. Φοίτησε στο
Κολέγιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την υποκριτική τέχνη εγκαταλείποντας τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αγγλική Φιλολογία). Έπαιξε σε κινηματογραφικές ταινίες, στην τηλεόραση και κυρίως στο Θέατρο
(επιθεώρηση, πρόζα). Αγαπούσε την Ευρυτανία και την επισκεπτόταν τακτικά. Αναπαύεται
στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου από τις 2-3-2012.
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Ο.Ε.Σ.)
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Σ., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4-32012, συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Καλτσούνης Κώστας
Αντιπρόεδρος Α΄: Κουτσουπιάς Δημήτρης
Αντιπρόεδρος Β΄: Μάκκας Βασίλης
Γεν. Γραμματέας: Πάνος Παύλος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Παπαδοπούλου Μαρία
Οργανωτικός Γραμματέας: Σκοτίδα Αγγελική
Ταμίας: Χρυσαφογεώργος Λάμπρος
Βοηθός Ταμίας: Ρέκκα – Τζανάκου Νίκη
Έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Ντάνα Ελένη
Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Ντζούνος Παύλος
Μέλη: Καρράς Λάμπρος, Τσιαμάκης Βασίλης, Σκεπετάρης Παύλος, Σκαρτσιούνης Σπύρος, Παπαδόπουλος Λάμπρος.
Ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία!
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου του Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία
Καρανίκα «Για όλα τα τμήματα του οδικού άξονα Λαμίας – Καρπενησίου, μεταξύ των οποίων
και το ορεινό τμήμα μέχρι την ανατολική είσοδο της σήραγγας Τυμφρηστού, οι σχετικές μελέτες
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εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 10,5 εκ. ΕΥΡΩ και θα δημοπρατηθούν άμεσα από την
αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών». Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες του κ. Καρανίκα, ο οποίος είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της
κοινοβουλευτικής του δράσης το έργο αυτό, που οπωσδήποτε θα θέσει τέρμα στην οδική
απομόνωση του νομού μας.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Π.Κ.Ρ.
Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε εκδήλωση για
τον πανηγυρικό εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Επανάστασης του 1821, την Κυριακή,
25 -3-2012 στην αίθουσα «ΔΕΛΦΟΙ». Το πρόγραμμα άρχισε με προσφώνηση του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ευρυτάνα κ. Δημητρίου Κουτρούμπα. Τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Ακαδημαϊκός κ. Κ. Δεσποτόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε με θέμα: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821». Ακολούθησαν παραδοσιακοί
χοροί από τον Πολιτιστικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Αθηνών και η όλη εκδήλωση έκλεισε
με τον Εθνικό μας Ύμνο. Ακολούθησε μικρή δεξίωση.
ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ
Αυξημένα είναι τα κρούσματα κλοπών και στο νομό μας κατά τους τελευταίους μήνες. Οι
δράστες δεν διστάζουν πλέον να «βάλουν χέρι» και στις εκκλησίες μας. Έτσι, μετά τις κλοπές
στα μοναστήρια μας (Τατάρνας και Προυσού) οι Αστυνομικοί του Τμήματαος Ασφαλείας
και του Αστυνομικού Τμήματος Καρπενησίου συνέλαβαν πρόσφατα (15-03-2012) τρεις
(3) ημεδαπούς 25, 21 και 19 ετών, στο αυτοκίνητο των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικά αντικείμενα βάρους 400 κιλών, περίπου, και 12 ελαφρώς κατεστραμμένα
μανουάλια εκκλησιών από την περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας και της Δημοτικής ενότητας
Δομνίστας.
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ η αγορά και παραχώρηση στο Γενικό
Νοσοκομείο Καρπενησίου ενός καινούριου και πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου με κίνηση 4Χ4. Σημειώνεται ότι ένα ασθενοφόρο, με ενέργειες του κ. Καρανίκα, παραχωρήθηκε από το ΕΚΑΒ στο Δήμο Αγράφων και βρίσκεται ήδη στη Γρανίτσα, ενώ ένα δεύτερο
παραχωρήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πάλι στο Δήμο Αγράφων, το οποίο
σύντομα θα βρίσκεται προς χρήση στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα.
«ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε στις 14-03-2012, παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων και ο Βουλευτής του Νομού
μας κ. Ηλίας Καρανίκας, καθώς και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννης. Ο
κ. Καρανίκας στάθηκε ιδιαίτερα στους οδικούς άξονες Λαμίας – Καρπενησίου (αναδεί42

χθηκε ήδη ανάδοχος για την παράκαμψη Μάκρης – Μακρακώμης, ενώ δημοπρατείται και
η ολοκλήρωση των μελετών μέσω ΕΣΠΑ) και Καρπενησίου – Αγρινίου (εγκρίθηκε ήδη η
δαπάνη 45.000.000 ΕΥΡΩ από τον κ. Μωραϊτη), στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
στην περιοχή μας, στη διατήρηση του αυτοδσιοίκητου του Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου,
στην παραχώρηση ασθενοφόρων, στην αξιοποίηση της λίμνης των Κρεμασατών, στην τουριστική ανάπτυξη κ.λπ.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές, στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη βιωσιμότητα του Τ.Ε.Ι.
Καρπενησίου κ. ά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. Β. ΚΑΡΑΜΠΑ
Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασιλείου Καραμπά πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ, την Κυριακή 11-032012 συγκέντρωση εκπροσώπων Συλλόγων της Αθήνας. Η ανταπόκριση των Συλλόγων
στην πρόσκληση ήταν άμεση και η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Στο α΄μέρος ο κ. Καραμπάς
ενημέρωσε τους παριστάμενους «εφ΄όλης της ύλης» για θέματα που αφορούν την Ευρυτανία και κατέληξε σε γενικές και λίαν ανδιαφέρουσες επισημάνσεις. Ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων πολλών ευρυτανικών συλλόγων με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.
Τον συντονισμό της πετυχημένης αυτής συνάντησης είχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Λάμπρος Τσιτσάνης.
Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από μέλη του Δ.Σ., ενώ τις σχετικές προτάσεις της Ένωσης ανέπτυξε ο Πρόεδρος κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πετυχημένη ήταν η συμμερτοχή του Δήμου Καρπενησίου στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού NEXUS, που πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Εκθεσιακό
Κέντρο Παιανίας από 29 Μαρτίου μέχρι και την 1η Απριλίου 2012, υπό την αιγίδα του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Η συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στην Έκθεση αυτή, που περιλαμβάνει
διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού (Θρησκευτικό, Πολιτιστικό, Αγροτουρισμό,
Θαλάσσιο Τουρισμό, Ορειβατικό, Περιπατητικό, Γαστρονομικό, Spa, & wellness κ.λπ., στηρίζεται σε ολοκληρωμένο σχέδιό του για την Τουριστική Προβολή του τόπου μας.
ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο Ευρυτάνας συγγραφέας κ. Μάρκος Γκιόλιας πρόσφερε στην Πανευρυτανική Ένωση
από εβδομήντα (70), περίπου, τόμους των παρακάτω βιβλίων του, που κυκλοφόρησαν
τελευταία:
– «Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΑΙ Η «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ»
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ», ΑΘΗΝΑ 2012, σελ. 96.
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– «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΓΡΑΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2011, σελ. 272
– «ΔΟΚΙΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ», ΑΘΗΝΑ 2012, σελ. 144
– «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΚΙΟΛΙΑ»,
Πρακτικά Ημερίδας (22-02-2012), Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2009, σελ.
152.
Τα παραπάνω βιβλία θα διατεθούν δωρεάν στους εισηγητές και συνέδρους του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2012 στην Δημοτική Ενότητα Φουρνά.

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ
Τα Γραφεία της Ένωσής μας είναι ανοιχτά, σχεδόν, σε καθημερινή βάση, τακτικά όμως
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.00΄ - 13.00΄, οπότε και το επισκέπτονται αρκετοί συμπατριώτες μας. Πάντα, μαζί με την πνευματική τροφή, υπάρχει και το τσίπουρο,
το λουκούμι, τα καρύδια και άλλα
… τερψιλαρύγγια που μας μεταφέρουν νοερά στη γενέθλια γης μας.
Μία από τις τελευταίες επισκέψεις
στα Γραφεία μας ήταν και αυτή των
Λάκη Χαλκιά, Λάμπρου Τσιτσάνη, Δήμητρας Δεληκωστοπούλου, Γιώργου Στραβέλη, Γιάννη
Μάκα κ.ά.
Γραφεία Πανευρυτανικής Ένωσης. Διακρίνονται οι: Β. Σιορόκος,
Γιάννης Μάκκας, Δήμητρα Δεληκωστοπούλου,
Λάμπρος Τσιτσάνης, Λάκης Χαλκιάς, Κ. Παπαδόπουλος και Κ. Φούκας.

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Της Άννας Ντάλλα
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Ανέτειλε η Πρωτοχρονιά
με τη χρυσή θωριά της,
τραγούδια γύρο και χαρά
με το γλυκοχάραμά της.

Το έργο δύσκολο, βαρύ
Θεέ μου, να μη λυγίσω,
όλες τις μέρες που θα ρθουν
με τέχνη να στολίσω!

Δώρα, παιχνίδια, ένα σωρό,
μάλαμα και ασήμι
στου χρόνου αυτού τον αργαλειό
ποιος θα εργαστεί, θα μείνει;

Και σαν περάσει η χρονιά
κι ο αργαλειός τελειώσει
όλοι να πούμε με καρδιά:
«Δόξα να έχει ο Θεός!»

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Δημοσιεύουμε παρακάτω επιστολή του κ. Γιάννη Πεσλή, Προέδρου της Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι», τον οποίον και ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και
την αγαστή συνεργασία του
Αξιότιμε και αγαπητέ κύριε Σιορόκο, συμπατριώτη Βασίλη, σε χαιρετώ εγκάρδια.
Δεν βρίσκω λόγια να σού πω όχι μόνο να σε ευχαριστήσω, αλλά να εκφράσω την ευχάριστη
έκπληξή μου πού υπάρχουν ακόμη «καλοί νοματέοι» πού λέμε χωριάτικα. Η καλοσύνη σου με έχει
κατασκλαβώσει και θα σου είμαι για πάντα υπόχρεος. Θα στείλω ξανά τα χρήματα όπως και την
άλλη φορά συν τα τέλη να με γράψετε μέλος.
Θα σε παρακαλέσω να διαβιβάσεις τα θερμά χαιρετίσματα μου και τα σέβη μου στον πρόεδρο
ως και ολόκληρο τον οργανισμό, από το πρώτο έως το τελευταίο μέλος της Ενώσεως. Όπως όλοι
γνωρίζουμε ότι δύναμη της αλυσίδας (Ενώσεως) ισούται με τον ασθενέστερο κρίκο(μέλος) της.
Ιδιαίτερα χαιρετίσματα, καί ζητώ συγνώμην γιά την προσωπική παρέμβαση στον θείο μου, Κώστα
Αβράμπο (η γιαγιά μου ήταν απ’ τούς Αβραμπαίους στ’ Ασπρόρεμα, Επινιανών). Θα ήθελα επίσης
να σάς ανακοινώσω ότι η Ένωση το «Βελούχι» έχει την δυνατότητα τώρα απ’ ευθείας απ’ το κεντρικό γραφείο μας να επικοινωνούμε με το Skype και φωνητικά αλλά και με κινούμενη εικόνα. Ίσως
εάν μπορείτε και θελήσετε, να σας προσκαλέσουμε να «παρακαθήσετε» μαζί μας σε μια από τις συγκεντρώσεις μας και να γνωρισθούμε και τηλε-επικοινωνιακά. Το όνομα στο οποίο συνδέεται για το
Βελούχι είναι Larry Peroulas. Θεωρώ ότι όχι μόνο θα χαρούμε αλλά θα δείτε και τον εκπρόσωπό
σας τον κ. Καμπιζιώνη, αλλά και θά είναι κάτι καλό για την εγγραφή μελών και από τις δύο πλευρές. Το προσωπικό μου account στο Skype είναι johngpeslis. Δεν ξέρω εάν έχετε την δυνατότητα
με κάμερα και μικρόφωνο, αλλά...και πάλι πρέπει να προ-συνεννοηθούμε λόγω διαφοράς ώρας.
Θα σάς αποστείλω τα χρήματα μέχρι και το τέλος της ερχομένης εβδομάδος εάν αυτό είναι
αποδεκτό. Ο Θεός μαζί μας και να φυλάει την πατρίδα μας (από την κατασπάραξη L). Επισυνάπτω
μια φωτό από την παρέλαση στην Φιλαδέλφεια πέρυσι πού παρελάσαμε εγώ και ο αδελφός μου ο
Θανάσης.
Διατελώ με σεβασμό, Γιάννης

Οι ομογενείς μας παρελαύνουν στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με την ευκαιρία της επετείου της
Εθνικής μας εορτής της 25ης Μαρτίου 1821.
Επικεφαλής ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρυτάνων
Αμερικής το "Βελούχι" κ. Ιωάννης Πεσλής.
Ακολουθεί ο κ.Αθανάσιος Πεσλής.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από προηγούμενο τεύχος)

Σκάνδαλος Γεώργιος........... ΕΥΡΩ 100,00
Αηδόνη – Καρακώστα Αλεξ.......» 30,00
Τσούλος Ίκαρος....................... » 60,00
Ντάλλα Άννα............................ » 80,00
Σύλλογος Κορυσχαδιτών.......... » 100,00
Δήμας Ιωάννης........................ » 20,00
Δήμα Ελισάβετ......................... » 20,00
Πανάρας Βασίλειος.................. » 20,00
Πλακιάς Βασίλειος................... » 20,00
Σακκάς Γεώργιος......................» 10,00
Τσιγαρίδας Γεώργιος............... » 40,00
Μπκατσιάς Κων/νος................ » 40,00
Μπακογιάννης Αγαθοκλής........ » 20,00
π. Ιωάννης Λιάπης.................... » 40,00
Τσουκανά Μαρία......................» 20,00
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης.... » 20,00
Σταμάτης Γιάννης..................... » 20,00
Βράχας Δημήτριος................... » 20,00
Πάζιος Ιωάννης....................... » 20,00
Λαμπαδάρης Ελευθέριος.......... » 10,00

Ζωγραφόπουλος Γεώργιος....... » 20,00
Μάκκας Λάμπρος..................... » 70,00
Παπαγεωργίου Ιωάννης........... » 20,00
Νομικός Ιωάννης......................» 10,00
Τριχιάς Βασίλειος.................... » 20,00
Σαλαγιάννης Παναγιώτης..........» 20,00
Μποσινάκος Αθανάσιος........... » 20,00
Μάγκας Γεώργιος.................... » 20,00
Μάγκας Ιωάννης...................... » 20,00
Κάππας Ανδρέας.......................» 50,00
Κουλαρμάνης Φώτης................ » 50,00
Φλώρος Γεώργιος....................» 25,00
Αμανατίδης Δαμιανός...............» 20,00
Κούτσικος Χαράλαμπος.............» 20,00
Ανώνυμος............................... » 10,00
Ανώνυμος............................... » 50,00
Κεράνης Αθανάσιος..................» 50,00
Κοροβέση Ιωάννα.................... » 20,00
Καμπιζιώνης Ανδρέας............. Δολλ.50,00
Νικόπουλος Σεραφείμ............. » 100,00
		

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝOMIKOY ΕΤΟΥΣ

2011

(Από 1/4/2011- έως 31/12/2011)
Α΄ Ε Σ Ο Δ Α
Υπόλοιπο ταμείου 31/3/2011
Επιχορηγήσεις – Χορηγίες
Συνδρομές μελών
Τόκοι καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩN

ΕΥΡΩ: 11.439,79
»
3.000.00
»
3.436,46
»
14,58
ΕΥΡΩ 17.890,83

Β΄ Ε Ξ Ο Δ Α
Έκδοση περιοδικού ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΥΡΩ : 4.493,08
Εκδόσεις βιβλίων (Μνήμη Τάκη Τουλούπα)
» 2.972,37
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Γεν. Συνέλευση, Εορτασμός Ευρυτάνων Αγίων…)
» 1.281,34
Κοινόχρηστα
»
711,68
Ο.Τ.Ε.
»
235.00
Γραφική ύλη
»
71,40
ΕΛ.ΤΑ
»
197,48
Λοιπά έξοδα
»
41,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΥΡΩ 10.003,50
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Α΄ ΕΣΟΔΑ
Β΄ ΕΞΟΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΥΡΩ :17.890,83
ΕΥΡΩ: 10.003,50
ΕΥΡΩ: 7.887,33

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31-12-2011

EYΡΩ: 7.538,28
»
102,02
»
247,03
ΕΥΡΩ 7.887,33

Αθήνα 31-12-2011
Ο ταμίας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΡΟΚΟΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος όροφος 
ΦΟΥΡΝΑ, ΒΡΑΧΑΣ, ΚΛΕΙΤΣΟΥ
10552 ΑΘΗΝΑ 				
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
		
ΚΙΝ.: 6977366813
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012
							
Αριθ. Πρωτ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου
στην Δημοτική Ενότητα Φουρνά Ευρυτανίας
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Πανευρυτανικής Ένωσης και των Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων της
Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύουν στην Αθήνα, στη Λαμία και στο
Φουρνά, αποφάσισαν ομόφωνα την πραγματοποίηση 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου κατά το τρίτο
δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου 2012 σε Φουρνά, Κλειτσό και Βράχα.
Σκοπός του Συνεδρίου αυτού είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής
της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά (αρχαιολογία, ιστορία, παιδεία, λαϊκός πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές - αρχεία, κ.ά.).
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία ενός τόσου σημαντικού συνεδρίου εξαρτάται και από την καθολική συμπαράσταση και συμμετοχή ΟΛΩΝ των τοπικών φορέων, συγκάλεσε δύο κοινές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού,
που εδρεύουν στην Αθήνα και με εκπροσώπους των αντίστοιχων Συλλόγων, που εδρεύουν στη Λαμία.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6-2-2012 στην Αθήνα και συμμετείχαν μέλη του Δ. Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης, εκπρόσωποι των Συλλόγων Φουρνά (κ.κ. Πέτρος Τσέλιος και Δημήτριος Τσέλιος), Κλειτσού (κ. Φώτης Κουλαρμάνης) και Βράχας (κ.κ. Ηλίας Ντζιώρας και Ιωάννης
Μάγκας), ενώ έλαβε μέρος και η εκ Φουρνά κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την συνάντηση αυτή αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η συνδιοργάνωση
του Συνεδρίου, ο χρόνος (τελευταίο 10ήμερο του Ιουλίου), η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων σε
Φουρνά, Κλειτσό και Βράχα και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης για την επικοινωνία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου, ώστε να συμμετάσχουν και οι
φορείς αυτοί ως συνδιοργανωτές και να ορίσουν εκπροσώπους για τις διάφορες επιτροπές (οργανωτική, επιστημονική, γραμματεία).
Ακολούθησε η δεύτερη συνάντηση στη Λαμία, όπου μετέβησαν στις 15-2-2012 τα μέλη του Δ.Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.κ. Κ. Παπαδόπουλος, Αθ. Σταμάτης, Ηλίας Λιάσκος και Β. Σιορόκος, και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εκεί Συλλόγων Φουρνά (κ. Χρήστος Μαρκαντώνης),
Βράχας (κ.κ. Γεώργιος Χαλιάσος, Χαράλαμπος Τσέλος και Ιωάννης Γαλάνης) και Κλειτσού (κ. Γεώργιος Παναγιώτου,). Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ακόμη και οι κ.κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος,
τ. Δήμαρχος Φουρνά και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπενησίου και Γιάννης Μάγκας,
πολιτικός μηχανικός και εκπρόσωπος του Συλλόγου Βράχας (Αθήνας) καθώς, επίσης και η Δ/ντρια των
Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας κ. Σοφία Βακιρζηδέλη και ο δημοσιογράφος – ιστορικός ερευνητής κ. Γιώργος
Δημητρίου. Άπαντες συμφώνησαν ομόφωνα να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν με καθοιονδήποτε
τρόπο στη διοργάνωση και επιτυχία της κορυφαίας αυτής πολιτιστικής εκδήλωσης για τον τόπο μας,
ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην οργάνωση του Συνεδρίου αυτού συμμετέχει και ο λίαν δραστήριος Σύλλογος Γυναικών Φουρνά με εκπρόσωπό του στην Οργανωτική Επιτροπή την κ. Γεωργία
Γκαρίλα – Διαμαντή, Πρόεδρο του Συλλόγου και Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Καρπενησίου.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ
ΦΟΥΡΝΑ, ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
10552 ΑΘΗΝΑ
					
Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος 
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Τηλ.: 2103240001 – 2106920004		
Αριθ. Πρωτ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση του Συνεδρίου στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά
με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου
To Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης στα πλαίσια της οργάνωσης του 3ήμερου Επιστημονικού
Συνεδρίου στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά στις 20,21 και 22 Ιουλίου 2012, ευχαρίστως ανακοινώνει ότι υπήρξαν θετικές απαντήσεις για τη συνδιοργάνωσή του από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε στη Λαμία, στις 15 Φεβρουαρίου
2012 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά, κατά την οποία ήταν παρόντα τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος,
Αθανάσιος Σταμάτης, Ηλίας Λιάσκος και Βασίλειος Σιορόκος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο πολιτικός μηχανικός κ. Ιωάννης Μάγγας, ως εκπρόσωπος των πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά και ο Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Καρπενησίου και τ. Δήμαρχος Φουρνά κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετικό έγγραφό μας προς την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και είχε ως κύριο θέμα τη συνδιοργάνωση του παραπάνω Συνεδρίου. Ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς αφού συγχάρηκε
το Δ.Σ. για τις πλούσιες δραστηριότητες της Ένωσής μας και την πρόσφατη βράβευσή της από την
Ακαδημία Αθηνών, δήλωσε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρά τις δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες και την υφιστάμενη στη Χώρα μας κρίση, θα συμμετάσχει στο παραπάνω Συνέδριο ως
συνδιοργανώτρια.
Σημειώνεται ότι ενωρίτερα ενημερώθηκαν για το συνέδριό μας αυτό, εγγράφως, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλειος Καραμπάς και άπαντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του
Νομού μας, ήτοι οι κ.κ. Κώστας Κοντογεώργος, Ταξιάρχης Σκλαπάνης και Λάμπρος Τσιτσάνης, οι οποίοι και δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους. Ύστερα, μάλιστα, από συνεννόηση
με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά, ορίζεται ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος
Τσιτσάνης.
Τέλος, και ο Δήμος Καρπενησίου, σύμφωνα με σχετική δήλωση του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη σε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κώστα Παπαδόπουλο στις 4-3-2012, θα συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής στην κορυφαία αυτή πολιτιστική εκδήλωση, ορίζοντας, προφορικά,
και ως εκπρόσωπο στην Οργανωτική Επιτροπή την Δημοτική Σύμβουλο κ. Γεωργία ΓκαρίλαΔιαμαντή. Προς τούτο θα υπάρξει και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡ.
ΦΟΥΡΝΑ, ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ
10552 ΑΘΗΝΑ 		
ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
ΚΙΝ.: 6977366813		
				

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Η Πανευρυτανική Ένωση και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού συνδιοργανώνουν, τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012, για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού
της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά (αρχαιολογία, ιστορία, παιδεία, λαϊκός
πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον,
καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές - αρχεία, κ.ά.).
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο παραπάνω συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν το θέμα της εισήγησής τους μέχρι 30 Μαρτίου 2012 και σύντομη περίληψή της (έως 250 λέξεις) το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου 2012, ταχυδρομικά στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, 4ος όροφος, 10552,
Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: panevritanikienosi@gmail.com ή στα Φαξ:
2106920004 – 2103240001.
Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των συνέδρων σε Φουρνά, Βράχα και Κλειτσό, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις, θα έχουν εξασφαλιστεί από τους
συνδιοργανωτές. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τον τρόπο μετακίνησης και άλλες
πληροφορίες θα σταλούν στους συμμετέχοντες εισηγητές εγκαίρως.
Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ερευνητών και μελετητών θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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