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ME ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ (ΦΟΥΡΝΑΣ, ΚΛΕΙΤΣΟΣ, ΒΡΑΧΑ)
Ένα ακόμα γιγαντιαίο εγχείρημα της Πανευρυτανικής Ένωσης σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Πρόκειται για το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά στις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012 με θέμα: «Ιστορία και Πολιτισμός
της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας».
Η άψογη συνεργασία με τους συνδιοργανωτές, ήτοι την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, τον Δήμο Καρπενησίου, τον Οργανισμό Περιβάλλοντος
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Καρπενησίου (ΟΠΠΑΔΗΚ), τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού και, κυρίως, χάρις στην συγκινητική και
φλογερή συνδρομή ιδιωτών συνετέλεσαν στην πλήρη επιτυχία του.
Η πείρα των διοργανωτών από προηγούμενες Ημερίδες και Συνέδρια, όπως στην Βούλπη, στο Ραπτόπουλο, στον Δήμο Αγράφων (με συνεδριάσεις σε Τροβάτο, Άγραφα και Μεγάλα Βραγγιανά), στη Γρανίτσα και στη Δομνίστα (με συνεδριάσεις στη Δομνίστα, στους
Στάβλους και στην Άμπλιανη) οδήγησε στην απόφασή τους να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις στον Φουρνά, στον Κλειτσό και στη Βράχα. Και η ιδέα αυτή δικαιώθηκε πλήρως.
Το απόγευμα της Παρασκευής 20-07-2012 και μετά την παραλαβή των σχετικών φακέλων με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων κ.λπ., πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση. Εκατοντάδες σύνεδροι κατέκλυσαν την αίθουσα τελετών του «Αλκιβιάδειου» Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι
τρεις (3) πρώτες συνεδρίες. Ξεκίνησε με προσφώνηση από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής και Πρόεδρο της διοργανώτριας Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ο οποίος αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παριστάμενους εισηγητές
και συνέδρους για την συμμετοχή τους, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δικαιωματικά γίνεται το
Συνέδριο αυτό στην περιοχή αυτή, γιατί, «στην μακραίωνη ιστορική διαδρομή της πρόσφερε γενναιόδωρα στο εθνικό σύνολο με θυσίες, ιδρώτα και αίμα. Τα παιδιά της υπηρέτησαν την
Πατρίδα και σε πολεμικές περιόδους
και σε περιόδους ειρήνης προάγοντας τις επιστήμες, καλλιεργώντας τα
γράμματα, θεραπεύοντας την παιδεία
και διακονώντας την Εκκλησία, υπερνικώντας τις όποιες, κατά καιρούς,
δυσχέρειες…. Οι κάτοικοί της δικαιούνται να καυχώνται και να υπερηφανεύονται για την τεράστια εισφορά
τους στην Ιστορία και τον Πολιτισμό
της Πατρίδας μας και όχι μόνον… Ο
καθαγιασμένος αυτός χώρος με τα
Άποψη από την κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων στον Φουρνά.
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αξιόλογα μοναστήρια και το πλήθος
των σημαντικών κειμηλίων γέννησε
και ανέδειξε αγίους Μεγάλους Διδασκάλους του Γένους, ήρωες, διακεκριμένους επιστήμονες, πολιτικούς,
στρατιωτικούς, καλλιτέχνες κ.ά., που
η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της
Ελλάδας …». Ακολούθως επισήμανε: α) το πλήθος των εισηγητών,
πολλοί εκ των οποίων δεν είναι
ευρυτανικής καταγωγής, ενέταξαν
όμως στα επιστημονικά τους ενΟ Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης.
διαφέροντα και θέματα ευρυτανικά, β)τη συμμετοχή πολλών νέων,
στην ηλικία, επιστημόνων, γ)
Παρά το πλήθος των εισηγήσεων
παραμένουν ακόμα πολλά θέματα προς ιστορική έρευνα, σπουδή
και μελέτη… Τέλος, ευχαρίστησε
θερμά τους παρισταμένους επισήμους, τους συνδιοργανωτές, τους
συνέδρους και τους εισηγητές για
την αθρόα συμμετοχή τους και,
φυσικά τον κύριο Χορηγό του Συνεδρίου Πανεπιστημιακό Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Ηλία Ντζιώρα.
Το προεδρείο της εναρκτήριας Α΄ Συνεδρίασης: Γ. Χαλιάσος,
Ακολούθως
χαιρετιστήρια
Κέλλυ Μπουρδάρα, Ηλίας Ντζιώρας, Δημήτριος Κύρου.
προσφώνηση έκανε ο Δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης και στη συνέχεια διαβάστηκε μήνυμα του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και ακολούθησαν
χαιρετισμοί από τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά.
Την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, ο οποίος ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών και πλούσια την καρποφορία του, η οποία θα ολοκληρωθεί – όπως τόνισε- με την έκδοση των πρακτικών.
Η α΄ Συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισαγωγική εισήγηση της Πρόεδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ.Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα, Καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Υπουργού με θέμα: «Η πολιτισμική προσφορά της περιοχής
Φουρνά, Κλειτσού και Βράχας διαχρονικά». Ακολούθησαν δώδεκα (12) ακόμα εισηγή4

σεις, μετά το τέλος των οποίων
έγιναν διάφορες παρεμβάσεις
και εποικοδομητική συζήτηση. Οι
Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν και να θαυμάσουν
εκθέσεις φωτογραφιών αρχαιοτήτων της Ευρυτανίας (από το
αρχείο, κυρίως, του κ. Γ. Τάσιου) και εικόνων των Διονυσίου του εκ Φουρνά, Σπυρίδωνα
Χατζηγιαννόπουλου, μελών της
Οικογένειας Παπαδημητρίου εκ
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος.
Βράχας κ.ά.
Μετά το τέλος των εργασιών
της α΄ Συνεδρίασης παρατέθηκε πλούσιος νηστήσιμος, κατά βάση - λόγω Παρασκευής - ,
δείπνος από φαγητά αλλά και πλούσιος από αγάπη και φιλική διάθεση των ντόπιων, στην
πλατεία του Φουρνά, προσφορά του δραστήριου Συλλόγου Φουρνιωτών Αθήνας «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ». Στη συνέχεια οι εισηγητές διαμοιράστηκαν για τη διανυκτέρευσή τους σε
θαυμάσιους ξενώνες, μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων, αλλά και σε οικίες (όπως αυτή
του κ. Ηλία Ντζιώρα στη Βράχα), όπου και διαπίστωσαν την υποδομή για την τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με τα μνημεία και την ιστορία της…
Το πρωί της 21ης Ιουλίου 2012, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο χώρο
του «Αλκιβιάδειου» Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά και μετά από την προσφώνηση –καλωσόρισμα του επί σειράν ετών Προέδρου του Συλλόγου Φουρνιωτών Αθήνας κ. Πέτρου Τσέλιου, εκ μέρους των Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων, οι β΄και γ΄ Συνεδριάσεις, κατά τις
οποίες ανακοινώθηκαν ένδεκα (11) και δεκατέσσερις (14) εισηγήσεις, αντίστοιχα. Ανάμεσα στις δυο (2) αυτές συνεδριάσεις παρατέθηκε πλούσιος μπουφές με εδέσματα, καφέ
και αναψυκτικά, προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Φουρνά, ενώ στο τέλος της κάθε μιας
έγιναν παρεμβάσεις και συζητήσεις. Το μεσημέρι και πάλι ο Σύλλογος Φουρνιωτών Αθήνας
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» παρέθεσε πλουσιότατο γεύμα….

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΣΟ
Το απόγευμα του Σαββάτου, 21-07-2012, ο παλμός του Συνεδρίου μεταφέρθηκε στον
Κλειτσό, όπου πολλοί σύνεδροι μετέβησαν με μισθωμένο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, ενώ οι υπόλοιποι με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα έγινε επίσκεψη – προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Νέου, στην Κορίτσα Κλειτσού, όπου
υπάρχει το πλουσιότερο κειμηλιαρχείο της περιοχής, στο οποίο μεταξύ άλλων φυλάσσεται
και ο πήχυς εκ του αγκώνος «της ζωγραφικής χειρός του αγίου ενδόξου αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά». Η ξενάγηση από τον Ιερομόναχο π. Ιλαρίωνα Λιάσκο, θεολόγο, εφημέριο
5

του χωριού, ήταν μοναδική. Οι επισκέπτες - προσκυνητές εντυπωσιασμένοι, στη συνέχεια,
επέστρεψαν στην πλατεία του Μεσοχωρίου Κορίτσας, όπου πραγματοποιήθηκε η γ΄ Συνεδρίαση. Προ της έναρξης και περί την 6η απογευματινή έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο εκεί
υπάρχον λιτό και απέριττο μνημείο του Κλειτσιώτη στρατηγού της Νίκης και του Έπους του
’40 Χαράλαμπου Κατσιμήτρου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κλειτσού κ. Κώστα Σαμαρά, τον εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου Αντιδήμαρχο
κ. Κλεομένη Λάππα και τον Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακό
Σύμβουλο Ευρυτανίας κ. Λάμπρο Τσιτσάνη, ο οποίος παρακολούθησε όλες τις συνεδριάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μετά τις παραπάνω παράλληλες εκδηλώσεις άρχισαν οι εργασίες της δ΄ Συνεδρίασης
στον χώρο της πλατείας του χωριού. Εκατοντάδες ήταν οι Σύνεδροι που παρακολούθησαν
με τη δέουσα προσοχή τις δεκαπέντε (15) ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν
εκεί. Το καλωσόρισμα των συνέδρων έγινε από τον Πρόεδρο των Απανταχού Αποδήμων
Κλειτσού κ. Φώτη Κουλαρμάνη. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησαν εμπεριστατωμένες και εύστοχες παρεμβάσεις και συζήτηση. Σημειώνεται ότι πολλά θέματα της
συνεδρίασης αυτής είχαν σχέση με την Παράδοσή μας.
Μετά την πνευματική αυτή πανδαισία ακολούθησε πλουσιότατος δείπνος – προσφορά
του Κύριου Χορηγού του Συνεδρίου μας Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα και
με τη φροντίδα της αεικίνητης συζύγου του κ. Νάνσυ Ντζιώρα, η οποία επί εβδομάδες
ολόκληρες εργάστηκε άοκνα για την επιτυχία του Συνεδρίου και έλυσε, σχεδόν, όλα τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασία του. Και στη συνέχεια ήρθε και μια ευχάριστη έκπληξη. Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του προγράμματος προβλεπόταν και το
άκουσμα παραδοσιακών τραγουδιών, που πράγματι άρχισαν να
υλοποιούν καλλίφωνες γυναίκες
του Κλειτσού κατά τη διάρκεια του
γεύματος. Όμως ξεσηκώθηκαν οι
πάντες όταν στο μικρόφωνο πήρε
στα χέρια του ο 90χρονος παπαΠαναγιώτης Μαρκούσης. Η
πλατεία του χωριού γέμισε από χορευτές και το κέφι δεν άργησε να
αντιλαλήσει σε όλους τους γύρω
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καραμπάς.
οικισμούς και τις πλαγιές.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22-07-2012: Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΑ
Η τελευταία και η πλέον εντυπωσιακή συνεδρίαση του τριήμερου πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Βράχας.
Περιελάμβανε συνολικά δεκαέξι
(16) εισηγήσεις σχετικές με την
ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού αυτού.
Το πρωί της Κυριακής, 22 Ιουλίου 2012, τελέστηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία στον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, χορο- Το προεδρείο της Γ΄ Συνεδρίασης στον Φουρνά. Διακρίνονται οι:
στατούντος του Μητροπολίτη μας Λάμπρος Τσιτσάνης, Ηλίας Λιάσκος, Ανδρέας Καμπιζιώνης
και Γεωργία Γκαρίλα – Διαμάντη.
κ.κ. Νικολάου. Στη θεία λειτουργία συμμετείχαν, επίσης, ο Αγιορείτης Ιερομόναχος π. Αναστάσιος, ο πρωτοπρεσβύτερος
π. Δημ. Παπασπύρος και οι επιχώριοι ιερείς- σύνεδροι και ο Διάκονος της Μητροπόλεως.
Μετά τη θεία λειτουργία προσφέρθηκε καφές στην πλατεία του χωριού. Στην προκαθορισμένη ώρα (10.45΄) η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου κατακλύστηκε από τις Συνέδρους
(πάνω από 500!), οι οποίοι θαύμασαν κυριολεκτικά τα έργα ζωγραφικής Βραχηνών καλλιτεχνών που είχαν εκτεθεί εκεί με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια.
Η έναρξη έγινε με προσφώνηση – καλωσόρισμα των Συνέδρων από τον εκπρόσωπο
των τοπικών συλλόγων κ. Ηλία Ντζιώρα. Οι εισηγήσεις ήταν όλες λίαν ενδιαφέρουσες
και κέντρισαν το ενδιαφέρον των ντόπιων αλλά και όλων των επισκεπτών, οι οποίοι τις
παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής γνωστοποιήθηκε στους συνέδρους ότι απέστειλαν σχετικά μηνύματα για το συνέδριό μας ο
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, το οποίο
αναγνώστηκε από τον εκπρόσωπό του Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο
Παπαθανασίου, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας
κ. κ. Νικόλαος, ο Ευρυτάνας λόγιος και συγγραφέας Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος
Βαστάκης, ο τ. Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο τ. Δήμαρχος Καρπενησίου
ιατρός κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, η Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Καλλιόπη Φλώρου, η Αρχαιολόγος κ. Έβη Τουλούπα, η τ. Νομάρχης Ευρυτανίας
κ. Αναστασία Κανελλοπούλου κ.ά.
Μετά το τέλος των εισηγήσεων τον λόγο πήρε η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
του Συνεδρίου κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Υπουργός, η οποία αναφέρθηκε συνοπτικά στα συμπεράσματα
και τις προτάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.
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α.- Συμπεράσματα
– Το Συνέδριο πέτυχε απόλυτα τους στόχους και τους σκοπούς του. Η ιστορική Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμο έργο στον τόπο μας με την πραγματοποίηση σημαντικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Συμμετείχαν σε αυτό εβδομήντα (70) εισηγητές, εκ των οποίων ευάριθμος αριθμός
ήταν μη ευρυτανικής καταγωγής (από Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Αθήνα, Λάρισα,
Καρδίτσα, Φθιώτιδα και Αιτωλοακαρνανία). Ανάμεσά τους και Αγιορείτες Πατέρες, οι
οποίοι παρουσίασαν νέα στοιχεία για μορφές του τόπου μας (Άγιος Κυπριανός εκ Κλειτσού, Διονύσιος ο εκ Φουρνά, Όσιος Παρθένιος ο εκ Φουρνά κ.ά.).
– Στο Συνέδριο παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εισηγήσεις νέων, στην ηλικία,
επιστημόνων – ερευνητών, πράγμα ενθαρρυντικό για την συνέχιση της διερεύνησης της
ιστορικής ταυτότητας του τόπου μας.
– Τα προς διερεύνηση θέματα, μάλλον πολλαπλασιάστηκαν, παρά μειώθηκαν. Η πραγματοποίηση και 2ου Συνεδρίου στην περιοχή κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.
– Το Συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά, και στις πέντε (5) συνεδριάσεις του, 1.100
σύνεδροι και εισηγητές!
– Στο τέλος κάθε συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε γόνιμη συζήτηση και έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και προτάσεις.
β.- Προτάσεις
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις, σπουδαιότερες από τις οποίες είναι:
– Να γίνουν οι δέουσες ενέργειες προς αγιοποίηση του Διονυσίου του εκ Φουρνά
και του Οσίου Παρθενίου του Σκούρτου, εκ Φουρνά, επίσης, ο οποίος στο Άγιον Όρος
τιμάται ήδη ως Όσιος.
– Να γίνουν προσπάθειες καλλίτερης και ασφαλέστερης διαφύλαξης, καθώς και της
ευρύτερης προβολής των, ανεκτίμητης αξίας, υπαρχόντων στην περιοχή κειμηλίων και των
ιερών χώρων, ώστε να αναπτυχθεί ο τόπος, σε συνδυασμό με τις απαράμιλλες φυσικές
ομορφιές του, μέσω του θρησκευτικού τουρισμού.
– Να τοποθετηθούν, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διάφορων
πολιτιστικών φορέων, σε όλες τις τοπικές κοινότητες, αναμνηστικές στήλες και μνημεία
ηρώων της Επανάστασης του 1821, των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922) και του Έπους του 1940.
– Να εορταστεί η 100ετηρίδα από της γέννησης του εκ Φουρνά ιερέα π. Γεωργίου
Κουτή, κατά το έτος 2014, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», όπου και υπηρέτησε ως ιερέας και την Τοπική Κοινότητα Φουρνά.
– Να δημιουργηθούν Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία, όπου τούτο είναι εφικτό.
Τις εργασίες του Συνεδρίου κατέκλεισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε
όλους τους Συνέδρους για την αθρόα συμμετοχή τους, ιδιαίτερα δε εξέφρασε ιδιαίτερες και
ευγνώμονες ευχαριστίες στον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο, για την κήρυξη του
Συνεδρίου και την ανελλιπή συμμετοχή του σε όλες, σχεδόν, τις συνεδριάσεις, στους Ιερείς
της περιοχής Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού για την ενεργό συμμετοχή τους με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους και τις προσφερθείσες υπηρεσίες φιλοξενίας και ξενάγησης στα
υπάρχοντα πολύτιμα θρησκευτικά μνημεία και κειμήλια, στον Εκπρόσωπο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, στους
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Αγιορείτες πατέρες, Αναστάσιο και Πατάπιο, στους συνδιοργανωτές (Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Αντιπεριφέρεια – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Δήμο Καρπενησίου, ΟΠΠΑΔΗΚ, Πολιτιστικούς Συλλόγους Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού), στην Αστυνομική Δ/
νση Ευρυτανίας, στους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φουρνά και του Δασαρχείου
Φουρνά, στους Δημοτικούς Υπαλλήλους της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, στα μέλη της Γραμματείας του Συνεδρίου, στις ομάδες εργασίας Γυναικών Φουρνά και Βράχας και ιδιαίτερα
στις κ. Νάνσυ Ντζιώρα και Γεωργία Γκαρίλα - Διαμαντή, οι οποίες επί εβδομάδες ολόκληρες εργάστηκαν άοκνα για τη διαμόρφωση των χώρων πραγματοποίησης του Συνεδρίου και
για τη βοήθειά τους για τις παράλληλες εκδηλώσεις, στους εισηγητές για την πολύτιμη εισφορά τους με τις επιστημονικές εισηγήσεις που κατέθεσαν και, τέλος, προς τον Πανεπιστημιακό
Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Ηλία Ντζιώρα, γιατί, όπως τόνισε, χωρίς τη γενναιόδωρη χορηγία
του προς την Πανευρυτανική Ένωση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί το Συνέδριο αυτό…
Συνοψίζοντας, τέλος, ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος, έκλεισε την καταληκτική ομιλία του
με την κοινή διαπίστωση ότι οι προσδοκίες των διοργανωτών για επιτυχία του Συνεδρίου
δικαιώθηκαν πλήρως, καθότι, εκτός από τα οφέλη που αποκομίστηκαν από τήν παρακολούθηση των εβδομήντα (70) εισηγήσεων υπήρξε και αναβάπτισμα θρησκευτικό με τις
επισκέψεις – προσκυνήματα στους Ιερούς Ναούς και στα κειμηλιαρχεία της περιοχής, εθνικό με την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Στρατηγού
της Νίκης Χαράλαμπου Κατσιμήτρου και, τέλος, αναβάπτισμα πολιτιστικό (εισηγήσεις,
παραδοσιακοί χοροί κ.ά.)

Απονομή τιμητικής διάκρισης στον
κ. Ηλία Ντζιώρα
Ύστερα από τη λήξη των εργασιών του
Συνεδρίου και μέσα σε μια κατανυκτική και
φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας
Μπακογιάννης, υλοποιώντας σχετική
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου τίμησε τον γνωστό
στο Πανελλήνιο Μαθηματικό και Συγγραφέα, Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου κ. Ηλία Β. Ντζιώρα, επιδίδοντάς του τιμητική πλακέτα με σχετικό
πάπυρο, με το παρακάτω κείμενο:

Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης επιδίδει την
τιμητική πλακέτα στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ.
Ηλία Β. Ντζιώρα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ Β. ΝΤΖΙΩΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ε.Μ.Π., ΠΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ
ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ
ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΦΕΡΕΙ ΑΦΕΙΔΩΛΕΥΤΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΒΡΑΧΑ, 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Ο τιμώμενος Καθηγητής κ. Ηλίας Ντζιώρας, φανερά συγκινημένος ανταπάντησε στον
Δήμαρχο κ. Κ. Μπακογιάννη για την ιδιαίτερη αυτή τιμή που του γίνεται και μάλιστα στη
γενέτειρά του, τη Βράχα.
Μετά το πέρας όλων των εργασιών του Συνεδρίου, ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα
στην πλατεία της Βράχας, προσφορά του κ. Γεωργίου Μάγκα, κατά τη διάρκεια του οποίου
το πλήθος των συνέδρων θαύμασαν και καταχειροκρότησαν τη χορευτική ομάδα γυναικών
της Βράχας, η οποία παρουσίασε πάνω από δέκα (10) παραδοσιακούς χορούς, καθώς και
τον Χορευτικό Όμιλο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου για τα υπέροχα παραδοσιακά τραγούδια και τους απαράμιλλους παραδοσιακούς χορούς….
Όλοι οι σύνεδροι, αργά το απόγευμα, κατενθουσιασμένοι από την πρωτόγνωρη Αβραμιαία τριήμερη φιλοξενία, αλλά και την τριήμερη πνευματική πανδαισία που τους πρόσφερε
το Συνέδριο, αποχαιρετήθηκαν και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Οι μη Ευρυτάνες
σίγουρα κατέστησαν, ήδη, εσαεί φιλευρυτάνες. Όλοι αναπολούν ήδη το όμορφο αυτό τριήμερο και εύχονται να ξαναζήσουν κάτι παρόμοιο.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Γράφει ο Κ.Α. Παπαδόπουλος

Α΄.- ΓΕΝΙΚΑ
Ο απόηχος από το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, στις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012, και είχε ως σκοπό την ανάδειξη
της Ιστορίας και του Πολιτισμού της περιοχής, καταδεικνύει και την τεράστια επιτυχία του.
Οι εβδομήντα (70), περίπου, εισηγητές που συμμετείχαν με τις λίαν εμπεριστατωμένες και
επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους, έμειναν κατενθουσιασμένοι από την άρτια
οργάνωση και την αβραμιαία φιλοξενία, ενώ αποζημιώθηκαν πλήρως από το θαυμάσιο και
μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής, τις επισκέψεις τους στα θρησκευτικά προσκυνήματα του τόπου αυτού, από τις παράλληλες εκδηλώσεις και από τη διαμονή τους στον
ανακαινισμένο ξενώνα του Φουρνά, ο οποίος λειτουργεί υπό τη Δ/νση του κ. Καλτσή, στις
μονάδες των ενοικιαζόμενων δωματίων της περιοχής και στα σπίτια, όπου φιλοξενήθηκαν.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο παραπάνω Συνέδριο συμμετείχαν ως εισηγητές ,
εκτός του Μητροπολίτη μας κ. κ. Νικολάου, ο οποίος και κήρυξε την έναρξή του με εμπνευσμένη ομιλία – όπως πάντα - έξι (6) ακόμη κληρικοί, ήτοι; Ο Ιεροκήρυκας του Καθεδρικού
Ναού Αθηνών πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ο
Ιερομόναχος Αναστάσιος, οικήτορας του Κελλίου του Διονυσίου του εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος, ο Μοναχός Βιβλιοθηκάριος Σκήτης Καυσοκαλυβίων π. Πατάπιος και οι τρεις (3)
υπηρετούντες στην περιοχή Φουρνά ιερομόναχοι π. Γεράσιμος Τσιρώνης (Φουρνά), π.
Ιλαρίωνας Λιάσκος (Κλειτσός) και π. Ευγένιος Παπαδόπουλος (Βράχα, Αρχιερατικός
Επίτροπος Κτημενίων). Ιδιαίτερα επισημαίνεται το έργο που επιτελούν οι νέοι στην ηλικία
ιερείς της περιοχής Φουρνά. Οι εισηγήσεις τους ήταν θαυμάσιες….
Άξια λόγου είναι και η επισήμανση από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κατά
την καταληκτήρια πανηγυρική συνεδρίαση της Βράχας, της συμμετοχής δεκαέξι (16)! νέων
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επιστημόνων – ιστορικών ερευνητών, όπως είναι οι τρεις (3) προαναφερθέντες ιερομόναχοι της περιοχής Φουρνά (π. Ιλαρίωνας, π. Γεράσιμος και π. Ευγένιος), η αρχαιολόγος
κ. Ελένη Σιαξαμπάνη, οι αδελφές Σπυριδούλα και Δανάη Χαραμή (δικηγόρος και πολιτικός μηχανικός, αντίστοιχα), Ιωάννα Κ. Ζήση (πτυχιούχος της Σχολής Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Αριστείδης Σπανδώνης (θεολόγος, μεταπτυχιακός
φοιτητής), Μαρία Ρέλλια (εκπαιδευτικός), Ηλίας Υφαντής (φιλόλογος), Στυλιανή Φραγκάκη - Σαξώνη (φιλόλογος), Ιωάννης Τζιβάρας (νομικός), Ιουλία Γκαρίλα - Τζιβάρα
(ιστορικός – κοινωνική ανθρωπολόγος), Γεωργία Μανέλα (Γυμνάστρια), Μαρία Ζαρκάδα (εκπαιδευτικός), Παναγιώτα Δρίλλια (Χημικός) και Δέσποινα Μάγκα (Δρ. Η/Υ.).
Στο Συνέδριο συμμετείχαν με υπέροχες εισηγήσεις οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Ηλίας Ντζιώρας (ανακοινώθηκαν δύο (2) εισηγήσεις
του), Γεώργιος Κόρδης, Γεώργιος Γιαννίτσαρης και Ανδρέας Καμπιζιώνης. Ο τελευταίος, μάλιστα, έκλεισε τον κύκλο των εισηγήσεων στην τελευταία καταληκτική συνεδρίαση
στη Βράχα.
Τέλος, έντονη ήταν η παρουσία σημαντικού αριθμού εισηγητών μη ευρυτανικής καταγωγής, όπως οι Αγιορείτες μοναχοί π. Αναστάσιος και π. Πατάπιος και επιστήμονες –
ιστορικοί ερευνητές από Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Λάρισα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα,
Αιτωλοακαρνανία και, φυσικά, από Αθήνα.

Β΄.-ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αρκετοί προσκαλεσμένοι στο
Συνέδριό μας, που δεν μπόρεσαν
να παραστούν για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους, μας
απέστειλαν μηνύματα τηλεφωνικά
ή γραπτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε
πως γραπτά μηνύματα μας έστειλαν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. κ. Ιερώνυμος Β΄, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας
κ. Νικόλαος, ο λόγιος και συγγραφέας πρωτοπρεσβύτερος π. Ο π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄.
Κωνσταντίνος Βαστάκης, ο τ.
Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, η Αρχαιολόγος και τ. Διευθύντρια του
Μουσείου της Ακρόπολης κ. Έβη Τουλούπα, η Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού κ. Καλλιόπη Φλώρου, ο τ. Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, η τ. Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Αναστασία Κανελλοπούλου κ.ά.
Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄ στο
μήνυμά του, που διάβασε ο εκπρόσωπός του Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης και Ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ναού Αθηνών π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου κατά την
έναρξη του Συνεδρίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «…. Ο τόπος τούτος που καλείται Ελλάς και
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ειδικότερον η γεωγραφικώς μεν αυχμηρή αλλ΄εκκλησιαστικώς ανθηρή Ευρυτανική γη γεννά σημαντικές προσωπικότητες, αναστήματα εξαιρετικώς εξέχοντα, τα οποία έχουν σφραγίσει με το βίο
τους και το έργο τους το σύγχρονο ελληνισμό.
Καρπός αυτής της παραδόσεως είστε και εσείς…. Όσο δε τιμάτε αυτή σας την παράδοση τόσο
μορφές ανάλογες θα αναδεικνύονται στα σπλάχνα του ευρυτανικού αστείρευτου υψιπεδίου….
Εύχομαι η τριήμερος σύναξις επί τω αυτώ να δώση καρπούς αναλόγους του υψηλού κύρους
των ομιλητών και η χάρις του κυρίου να σκέπη πάντας υμάς…».

Γ΄.-ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.- Έκθεση Φωτογραφίας των Μνημείων της Ευρυτανίας
Η Έκθεση φωτογραφίας των μνημείων της Ευρυτανίας παρουσιάστηκε για δεύτερη
φορά (η πρώτη ήταν το 2010 στο Συνέδριο Δομνίστας) εμπλουτισμένη με νέες φωτογραφίες μνημείων της περιοχής Φουρνά. Περιλάμβανε πάνω από 120 φωτογραφίες (30Χ40)
μνημείων της Ευρυτανίας (φρούρια, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, ιστορικά γεφύρια, ο «Θησαυρός του Καρπενησίου» (Συλλογή Σταθάτου) κ.ά. Για τα ευρήματα που φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών εδόθη
σχετική άδεια για την παρουσίασή της, κατόπιν σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Οι υπόλοιπες φωτογραφίες ανήκουν στην πλειονότητά τους στον γνωστό φωτογράφο
και ιστορικό ερευνητή κ. Γεώργιο Τάσιο και μερικές στον Δρ. Τάκη Ντάσιο. Το «στήσιμο»
της Έκθεσης αυτής είχε αναλάβει η κ. Γεωργία Γκαρίλα – Διαμαντή, Δημοτική Σύμβουλος
Καρπενησίου και Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φουρνά, η οποία για τον σκοπό αυτόν, για την τακτοποίηση των χώρων του Συνεδρίου και γενικά για την προετοιμασία του
Συνεδρίου εργάστηκε νυχθημερόν επί ολόκληρες εβδομάδες. Εξίσου σημαντική ήταν και η
συμβολή στην όλη διοργάνωση του Συνεδρίου και της κ. Νάνσυ Ντζιώρα και του πάντα
αεικίνητου και δραστήριου κ. Πέτρου Τσέλιου, εκπροσώπου του Συλλόγου Φουρνιωτών
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ».
2.- Έκθεση Φωτογραφιών εικόνων Διονυσίου του εκ Φουρνά, Σπυρίδωνα
Χατζηγιαννόπουλου και Κων/νου, Στυλιανού και Κων/νου Παπαδημητρίου εκ
Βράχας και εικόνων του Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Κόρδη.
Στους διαδρόμους του «Αλκιβιάδειου» Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά καθώς και στην
αίθουσα συνεδριάσεων είχαν εκτεθεί δεκάδες φωτογραφιών εικόνων του Διονυσίου του
εκ Φουρνά, του Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλου, εκ Φουρνά, επίσης, και των Κων/
νου, Στυλιανού και Κων/νου (νεότερου) Παπαδημητρίου από Βράχα.
Οι εικόνες του αγιογράφου Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλου (Φουρνάς 1820 –
Αθήνα 1905) που εκτέθηκαν στο Συνέδριό μας, ως φωτογραφίες, ευρίσκονται στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Αθηνών (1ος Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών μετά την
απελευθέρωση), προϊστάμενος του οποίου σήμερα είναι ο Ευρυτάνας πρωτοπρεσβύτερος
π. Θωμάς Χρυσικός, που ενέκρινε και τη φωτογράφησή τους. Οι υπόλοιπες παραχωρήθηκαν από τον κ. Νικόλαο Γραίκο, Διδάκτορα Ιστορίας της Τέχνης του Α.Π.Θ., ο οποίος
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και παρουσίασε και σχετική εισήγηση για τον Σ. Χατζηγιαννόπουλο.
Σε δεσπόζουσα θέση εντός της αίθουσας συνεδριάσεων υπήρχαν είκοσι (20) πρωτότυποι πίνακες του Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και διακεκριμένου ζωγράφου κ. Γεωργίου Κόρδη, κατά το πρότυπο του Διονυσίου του
εκ Φουρνά.

Δ΄.- ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΑ
Η εναρκτήρια συνεδρίαση
Η εναρκτήρια συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20-8-2012 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του «Αλκιβιάδειου» Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά. Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνον παραχωρήθηκαν οι απαραίτητοι σχολικοί χώροι από την αρμόδια
Σχολική Επιτροπή αλλά και ο Δ/ντής του Γυμνασίου κ. Γεώργιος Αναγνώστου πρόσφερε
όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου (καρέκλες, τραπέζια, κυλικείο,
Η/Υ. κ.ά.).
Ο χώρος υποδοχής των Συνέδρων ήταν και ο πρώτος χώρος της Έκθεσης φωτογραφίας των μνημείων της Ευρυτανίας,
καθώς και Έκθεση, κατά θεματικές ενότητες της εφημερίδας «Ο
ΦΟΥΡΝΑΣ». Σε άλλους χώρους
βρίσκονταν φωτογραφίες εικόνων των Διουνσίου εκ Φουρνά,
Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλου, της οικογένειας Παπαδημητρίου, του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Γεωργίου Κόρδη. Η
Γραμματεία του Συνεδρίου αποτεB΄ Συνεδρίαση. Στο βήμα ο Γιάννης Μαυρομύτης. Στο προεδρείο
λούμενη από τις κυρίες Γεωργία
οι: Νάνσυ Ντζιώρα, Παν. Βλάχος, Ιωάννης Ζούπος.
Στεφανή, Ιωάννα Σκοτίδα στον
Φουρνά, Κλεάνθη Καλτσή, Λουκία Παπουτσοπούλου στον Κλειτσό και Ευαγγελία Γαλάνη και Αγγελική Σκοτίδα στην Βράχα, έχοντας ως συντονιστές τους κ.κ. Αθανάσιο
Σταμάτη και Γεώργιο Χαλιάσο, νωρίς άρχισε το δύσκολο έργο της, αφού προσήλθαν
ομαδικά εκατοντάδες συνέδρων προς εγγραφή και παραλαβή των φακέλων του συνεδρίου.
Τα αναμνηστικά δώρα, κυρίως βιβλία έκδοσης της Πανευρυτανικής Ένωσης και των τοπικών φορέων, έγιναν ανάρπαστα σε ελάχιστο χρόνο. Η έναρξη έγινε την προκαθορισμένη
ώρα και η λήξη στις 09.30΄ το βράδυ, περίπου. Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως υπήρχε
κυλικείο με καφέδες, νερά, βουτήγματα κ.ά., προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Φουρνά. Σημαντική βοήθεια υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και από τους άνδρες
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φουρνά, του Δασαρχείου Φουρνά και των Υπαλλήλων της
Δημοτικής Ενότητας Φουρνά. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα και η συνεχής παρουσία και βοήθεια στο Συνέδριο του εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
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Περιφερειακού Συμβούλου κ. Λάμπρου Τσιτσάνη και του Αντιδημάρχου Καρπενησίου κ.
Κλεομένη Λάππα.
Μετά τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης αυτής παρατέθηκε δείπνος – με φαγητά
νηστήσιμα κατά βάση - λόγω Παρασκευής – προσφορά του Συλλόγου Φουρνιωτών Αθήνας
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»
Το Σάββατο το πρωί (21-07-2012) πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο χώρο οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα Β΄ και Γ΄ Συνεδριάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν εκατοντάδες
σύνεδροι. Κατά την έναρξη της Β΄ Συνεδρίασης καλωσόρισε τους συνέδρους ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» κ. Πέτρος Τσέλιος. Στο διάλειμμα
(11.30΄- 12.00΄) οι σύνεδροι απήλαυσαν μαζί με τον καφέ και τα αναψυκτικά θαυμάσια
εδέσματα (τυροπιτάκια, γλυκίσματα κ.ά.) προσφορά του δραστήριου Συλλόγου Γυναικών
Φουρνά.
Μετά τη λήξη και της Γ΄ Συνεδρίασης προσφέρθηκε πλουσιότατο γεύμα στους εισηγητές και
πάλι από τον ιστορικό Σύλλογο
Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ».
Μετά το γεύμα αρκετοί είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν τον Καθεδρικό Ναό του Φουρνά, στον
οποίον φυλάσσονται σπανιότατα
κειμήλια….
Φουρνάς 21/7/2012. Κατά το πλούσιο γεύμα.
Διακρίνονται στην πρώτη σειρά οι: Πέτρος Τσέλιος, Νάνσυ
Ντζιώρα, Γεωργία Γκαρίλα-Διαμαντή, Κ. Παπαδόπουλος,
ο μητροπολίτης μας κ.κ. Νικόλαος, Ηλίας Ντζιώρας
και Λάμπρος Τσιτάνης. Στην πίσω σειρά οι: Δημήτρης Φαλλής,
Ανδρέας Καμπιζιώνης και ο εστιάτορας.

Μερική άποψη από τη συνεδρίαση στην πλατεία του Κλειτσού.
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Συζητήσεις - Παρεμβάσεις
Μετά από κάθε συνεδρίαση
ακολουθούσαν εποικοδομητικές
συζητήσεις με προτάσεις, ενώ έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις του π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, και των κ.κ. Ηλία
Μπουμπουρή, Κωνσταντίνου
Τσώλη, Ευάγγελου Κατσιφού,
Καλίτσας Τσιάκα – Γιαννοπούλου, κ.ά.

Ε΄.- Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΣΟ
Η απογευματινή συνεδρίαση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πρόγραμμα στην πανέμορφη πλατεία του Κλειτσού. Νωρίτερα αρκετοί σύνεδροι με μισθωμένο
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και άλλοι με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους μετέβησαν για προσκύνημα στο
πλουσιότατο Κειμηλιαρχείο της Κορίτσας Κλειτσού, στο οποίο, μεταξύ άλλων, φυλάσσεται και
τμήμα του χεριού του Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Εφημέριος του χωριού Ιερομόναχος π.
Ιλαρίωνας Λιάσκος, θεολόγος, ξενάγησε με τρόπο εξαιρετικό τους προσκυνητές, βοηθούμενος από μέλη της τοπικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Η επίσκεψη αυτή ήταν για το σύνολο
των προσκυνητών ένα πραγματικό αναβάπτισμα…
Μετά το παραπάνω προσκύνημα όλοι κατευθύνθηκαν στην πλατεία του χωριού, όπου
βρίσκεται και το Μνημείο του εκ Κλειτσού Στρατηγού της Νίκης του Έπους του 1940 Χαράλαμπου Κατσιμήτρου. Στον χώρο αυτόν τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια
από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο,
τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακό
Σύμβουλο κ. Λάμπρο Τσιτσάνη,
τον εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου Αντιδήμαρχο κ. Κλεομένη Κ. Λάππα και τον Πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Κλειτσού
κ. Κώστα Σαμαρά. Ακολούθησε
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Στρατηγού της
προσφώνηση – καλωσόρισμα από
Νίκης Χαρ. Κατσιμήτρου από τον Πρόεδρο της
Πανευρυτανικής κ. Κ. Παπαδόπουλο.
τον εκπρόσωπο των Τοπικών Συλλόγων κ. Φώτη Κουλαρμάνη και
ξεκίνησε η ανακοίνωση των εισηγήσεων, οι τελευταίες των οποίων
ήταν σχετικές με την Παράδοση,
κυρίως τη Μουσική, της περιοχής.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, ενώ έγινε και παρέμβαση
του γεραρού και σοφού Δασκάλου μας κ. Παναγιώτη Βλάχου
για την αναγνώριση του έργου του
Στρατηγού Κατσιμήτρου από την
κοινωνία των Ιωαννίνων.
Και ο χορός καλά κρατεί….
Μετά το πέρας των εργασιών
Ο π. Παν. Μαρκούσης πρώτος και καλλίτερος.
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και της συνεδριάσεως αυτής, κατά την οποία ανακοινώθηκαν δεκαπέντε (15) συνολικά
εισηγήσεις, ακολούθησε πλουσιότατος δείπνος, προσφορά και αυτός του Πανεπιστημιακού
Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της κ. Νάνσυ
Ντζιώρα, η οποία, εκτός των άλλων, ανέλαβε εξολοκλήρου, σχεδόν, και την προετοιμασία
της συνεδριάσεως αυτής (περιβάλλοντας χώρος, καθίσματα, τραπέζια, αναψυκτικά κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, στον οποίον συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, άρχισαν να
ακούγονται παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Το γλέντι δεν άργησε να φουντώσει, όταν το μικρόφωνο πήρε ο ενενηντάχρονος συνταξιούχος ιερέας π. Παναγιώτης
Μαρκούσης, ο οποίος με το τραγούδι του ξεσήκωσε τους πάντες. Το κέφι και το τραγούδι
αντιλάλησε σε όλες τις γύρο πλαγιές και τους οικισμούς. Ήταν μια βραδιά αξεπέραστη και
αξέχαστη….

ΣΤ΄.- Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΑ
Η καταληκτήρια συνεδρίαση
(Ε΄) πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Βράχα. Ξεκίνησε το πρωί της
Κυριακής, 22-07-2012, με αρχιερατική θεία λειτουργία, στον υπέροχο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, κατά την οποία χοροστάτησε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας
όλοι οι σύνεδροι κατευθύνθηκαν
Μετά την καταληκτήρια συνεδρίαση στη Βράχα
στο νεόδμητο Πνευματικό Κέντρο
(22/7/2012). Στην πρώτη σειρά διακρίνονται:
Βράχας, όπου έμειναν κατάπληκτοι
Γιάννης Σταμάτης, Λ. Τσιτσάνης, Κέλλυ
Μπουρδάρα, Νάνσυ και Ηλίας Ντζιώρας,
αντικρίζοντας μια αίθουσα 300 τ.
Φωτεινή Ντζιώρα (κόρη), το ζεύγος Καμπιζιώνη,
μ., άρτια εξοπλισμένη. Σύμφωνα με
Ηλίας Λιάσκος, Μπάμπης Τσέλος. Στην πίσω
πληροφορίες μας οι εργασίες της
σειρά οι: Γ. Οικονόμου, Στέλλα Σιωρόκου, κ.ά.
ολοκλήρωσής της έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Την κατασκευή της ανέλαβε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βράχας με την χορηγία των Βραχινών Ηλία Β. Ντζιώρα, Γεωργίου Μάγκα και Ιωάννη Νάσιου. Η ευθύνη
της επιμέλειας της αίθουσας ανήκει στους Μπάμπη Τσέλο, Γιώργιο Χαλιάσο, Γιάννη
Γαλάνη, Νάνσυ Ντζιώρα, Φωτεινή Ντζιώρα, Κέλλυ Χαλιάσου και Λίτσα Γαλάνη. Η
συνεδρίαση αυτή ήταν και η πρώτη και παρθενική εκδήλωση στην αίθουσα αυτή, η οποία
κατακλύστηκε από 450 και παραπάνω άτομα.
Οι εργασίες της πανηγυρικής καταληκτήριας Ε΄ συνεδρίασης άρχισαν με σχετική προσφώνηση – καλωσόρισμα από τον κ. Ηλία Β. Ντζιώρα, εκπρόσωπο των Τοπικών Συλλόγων. Προ της έναρξης των εργασιών προβλήθηκε ντοκιματαίρ σχετικό με την Βράχα, δη16

μιουργία του κ. Γιώργου Αθανασιά
και του γιατρού κ. Γιώργου Χαλιάσου. Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν
δεκαέξι (16) συνολικά εισηγήσεις,
με τελευταία αυτή του κ. Ανδρέα
Καμπιζιώνη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Francis Marion των Η.Π.Α.
ο οποίος παρουσιάζοντας το θέμα:
«Οι εκ του Δήμου Κτημενίων Ευρυτάνες
και γενικώς οι Ευρυτάνες μετανάστες
υποδειγματικοί πολίτες, επιτυχείς επιΟι Γυναίκες της Βράχας έκλεψαν την παράσταση
χειρηματίες, διακεκριμένοι επιστήμονες,
με τους υπέροχους χορούς τους.
άριστοι πατριώτες και πρεσβευτές της
γενέτειράς των στην αλλοδαπή», αναφέρθηκε – εκτός των άλλων - και σε μια πλειάδα διακεκριμένων Βραχινών μεταναστών. Τα χειροκροτήματα ήταν εγκάρδια και παρατεταμένα…. Ακολούθησε συζήτηση και εν συνεχεία ανακοινώθηκαν τα πορίσματα από την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Υπουργό και οι δέουσες ευχαριστίες από τον Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Πανευρυτανικής
Ένωσης.
Στο τέλος της συνεδρίασης αυτής και σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέσα σε μια άκρως
συγκινητική ατμόσφαιρα, έγινε απονομή τιμητικής διάκρισης από τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη στον κ. Ηλία Β. Ντζιώρα, ευεργέτη της γενέτειράς του και
κύριο χορηγό του συνεδρίου μας.
Τέλος, σημειώνεται ότι παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, μέσα στην αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου Βράχας πραγματοποιήθηκε εικαστική έκθεση Βραχινών καλλιτεχνών. Συμμετείχαν, κατά κλάδο οι:
α) Ζωγραφική: Άλκης Μάλλιος, Σοφία Τσέλου, Μπάμπης Τσέλος, Βάιος Τσούτσικας, Μαρία Γαλάνη, Πένυ Λιάσκου, Ελένη Λιάκου.
β) Ζωγραφική – Γλυπτική: Γιώργος Χαλιάσος
γ) Ζωγραφική - γεωμετρικά σχέδια: Θανάσης Παπαθέου
δ) Αγιογραφία: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Ντίνα Τσιρώνη – Λιάσκα, Νίκος
Τσούτσικας
ε) Συνθέσεις αποξηραμένων φυτών και λουλουδιών: Μαρία Τσούτσικα
στ) Ξυλογλυπτική: Γιώργος Κ. Γαλάνης
ζ) Καλλιτεχνική ξυλογλυπτική: Σπύρος Τσιρώνης
η) Σκαλιστές γκλίτσες: Σεραφείμ Ράντζος, Τάκης Κουμπούρας.
Το πλήθος των καλλιτεχνών αποδεικνύει ότι η παράδοση αιώνων της Βράχας συνεχίζεται...
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Μετά την πνευματική αυτή πανδαισία ήρθε και η ώρα του φαγητού αλλά και του χωρισμού…. Η πλατεία της Βράχας φάνηκε μικρή για να χωρέσει ένα τόσο μεγάλο πλήθος. Η
καλή οργάνωση όμως σε συνδυασμό με την υποδειγματική πειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό παραμέρισαν τα οποιαδήποτε προβλήματα του μεγάλου συνωστισμού. Τα φαγητά
πλούσια και η εξυπηρέτηση άρτια. Τα έξοδα του πλουσιότατου αυτού γεύματος ανέλαβε ο κ.
Γεώργιος Μάγκας. Το κέφι ήρθε νωρίς με την εμφάνιση Ομάδας Γυναικών του Χορευτικού της Βράχας, που με τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς εξέπληξαν τους πάντες. Και
ο χορός καλά κράτησε, αφού συνεχίστηκε με τους παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασε
ο Χορευτικός Όμιλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, τα μέλη του οποίου ήρθαν
στη Βράχα με λεωφορείο, το οποίο διέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου.
Και η ώρα του χωρισμού έφτασε…. Η φιλοξενία, η εξυπηρέτηση και η περιποίηση από
όλους ήταν πρωτόγνωρη. Όπως πρωτόγνωρες ήταν και οι εμπειρίες των συνέδρων, οι
οποίοι είχαν ζήσει επί ένα τριήμερο σαν μια μεγάλη οικογένεια… Είχαν μοιρασθεί ένα θαυμάσιο πνευματικό δείπνο και έζησαν αξέχαστες στιγμές, τις οποίες, φυσικά, θα αναπολούν
για αρκετό χρονικό διάστημα… Όλοι τους κατενθουσιασμένοι από την τριήμερη αυτή πνευματική πανδαισία πήραν τον δρόμο της επιστροφής….

Ζ΄.- ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
α.- Όπως προαναφέρθηκε, σε όλους τους εισηγητές και σε πολλούς άλλους συνέδρους
εδόθη από τα μέλη της Γραμματείας σχετικός φάκελος που περιείχε, εκτός από το απαραίτητο χαρτί και στυλό για σημειώσεις, τις περιλήψεις των εισηγήσεων, δεμένες σε τόμο, ένα
αντίτυπο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (αριθ. 42) με
χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή, τουριστικός χάρτης του Δήμου Καρπενησίου κ.ά.
Παράλληλα σε όλους τους εισηγητές προσφέρθηκε και από μία τσάντα που περιλάμβανε
βιβλία σχετικά με την Ευρυτανία, αντίγραφο μιας εικόνας του Διονυσίου του εκ Φουρνά,
προσφορά της Ενορίας Φουρνά κ.ά. Στην Βράχα εδόθησαν και εκεί βιβλία τοπικού περιεχομένου και αναμνηστικό κεραμικό τοίχου, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Βράχας
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος».
β.- Όλα τα έντυπα (προσκλήσεις, προγράμματα, αφίσες, περιλήψεις εισηγήσεων, φάκελοι συνέδρων φάκελοι αλληλογραφίας) τυπώθηκαν στη «ΣΤΙΓΜΗ Ε.Π.Ε.» του συμπατριώτη μας κ. Παύλου Χαρμαντζή. Ο σχεδιασμός της αφίσας ανήκει στον κ. Μπάμπη Τσέλο,
ενώ η πρόσκληση εγράφη και σχεδιάστηκε από τον κ. Δημήτριο Τσέλιο.
γ.- Ο τεχνικός εξοπλισμός (προβολικά μηχανήματα, οθόνες, κ.ά.) καλύφθηκαν από την
Πανευρυτανική Ένωση και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) ν. Ευρυτανίας. Την ευθύνη της μικροφωνικής εγκατάστασης είχε αναλάβει ο εκ Βράχας κ. Λάμπρος Γκάλιος, ενώ
η τηλεοπτική κάλυψη όλων των εργασιών του Συνεδρίου είχε ανατεθεί στον ρεπόρτερ του
τηλεοπτικού σταθμού «ΑΧΕΛΩΟΣ Τ.Υ» κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο.
δ.- Την ευθύνη της Οργάνωσης του Συνεδρίου είχε η Πανευρυτανική Ένωση, η οποία
κατά την τελευταία οκταετία έχει διοργανώσει συνέδρια και ημερίδες στον Δήμο Απεραντίων (Βούλπη, Γρανίτσα), Δήμο Αγράφων (Τροβάτο, Άγραφα, Μεγάλα Βραγγιανά), Δήμο
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Ασπροποτάμου (Ραπτόπουλο) και στο Δήμο Δομνίστας (Δομνίστα, Στάβλοι, Άμπλιανη).
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν οι: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή
Ενόιτητα Ευρυτανίας, Δήμος Καρπενησίου, Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., Σύλλογος Φουρνιωτών Αθήνας «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», Σύλλογος Φουρνιωτών Φθιώτιδας, Σύλλογος Γυναικών Φουρνά,
Πολιτιστικός Σύλλογος Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», Σύλλογος Απανταχού
Αποδήμων Κλειτσού Ευρυτανίας και ο Σύλλογος Κλειτσιωτών Νομού Φθιώτιδας.
ε.- Όπως προαναφέρθηκε κύριος χορηγός του Συνεδρίου αυτού είναι ο κ. Ηλίας Β.
Ντζιώρας, Μαθηματικός, Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Άλλοι χορηγοί: Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, Δήμος Καρπενησίου και Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.
Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν οι: ΑΧΕΛΩΟΣ Τ.V., STAR A.E. (ΛΑΜΙΑΣ), ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΡΑΔΙΟ
ΚΥΜΑΤΑ, www. evrytania. eu – www.agrafiotis.gr .
στ.- Στον Φουρνά ο εκεί Σύλλογος Γυναικών πρόσφερε πλούσια εδέσματα κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρχαν διαθέσιμοι
καφέδες, αναψυκτικά και, κυρίως, νερά εμφιαλωμένα.
Στην Βράχα πλαισίωσαν την εκεί Γραμματεία και άλλες κυρίες, οι οποίες παράλληλα
πρόσφεραν καφέ, αναψυκτικά και νερό…
Τέλος, όπως τονίστηκε και στην καταληκτήρια ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου η επίτευξη του άθλου αυτού οφείλεται στην απόλυτη και αγαστή
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Δήμου Καρπενησίου,
Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., των εισηγητών, των τοπικών πολιτιστικών φορέων και όλων των κατοίκων της περιοχής Φουρνά.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΦΟΥΡΝΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου Φιλολόγου, τ. Γεν. Επιθεωρητού Μ.Ε.

Εις τους συγχρόνους καιρούς της δοκιμασίας του πνεύματος και της κρίσεως των αξιών,
κατά τους οποίους το γενικόν ενδιαφέρον και την εργώδη μέριμναν της Πολιτείας και των
πολιτών εφελκύει το οικονομικόν πρόβλημα, συνιστά γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας η
περί θέματα; Ιστορίας και πολιτισμού συστηματική ενασχόλησις και κατ’ επιστήμην έρευνα.
Δι’ αυτών διευρύνεται η εις βάθους γνωριμία προσώπων και καταστάσεων, διαμορφώνεται πληρεστέρα η φυσιογνωμία του νεωτέρου ελληνισμού και συντελείται η επιβαλλομένη
αυτογνωσία ως έρεισμα δι’ υπερνίκησιν της κρίσεως του παρόντος και εφαλτήριον διά περαιτέρω πορείαν και πρόοδον. Και τούτο, διότι λαός χωρίς γνώσιν της ιστορίας του τόπου
του είναι λαός εν παρακμή, χωρίς παρελθόν και προοπτικήν μέλλοντος.
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Από της πλευράς αυτής κρινομένη θεωρείται προσφυής η πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ενώσεως διά την μετά της Περιφερειακής Ενότητος Ευρυτανίας, του Δήμου Καρπενησίου και ευεργετικώς δρώντων τοπικών Συλλόγων συνδιοργάνωσιν κατά το από 20ης
μέχρις 22ας Ιουλίου 2012 χρονικόν διάστημα Επιστημονικού Συνεδρίου εις Φουρνάν,
Κλειτσόν και Βράχαν προς μελέτην της Ιστορίας και του Πολιτισμού της περιοχής. Η πλουσία τοπική παράδοσις και η παρουσία προσώπων με πολύμορφον ενεργόν δραστηριότητα
και ουσιαστικήν εις το κοινωνικόν σύνολον προσφοράν παρείχον πεδίον ευρύ επιλογής
θεμάτων, τα οποία ευλόγως προκαλούν το επιστημονικόν ενδιαφέρον, η δε προβολή των,
πέραν της απονομής οφειλομένης προς αυτά τιμής, συνιστά κεφάλαιον πνευματικόν προς
γνώσιν και οικοδομήν των συγχρόνων και πλούσιον διά τους επερχομένους καταπίστευμα.
Τοιουτοτρόπως κατά το τριήμερον διεξαγωγής του Συνεδρίου αι τρεις κώμαι Φουρνάς,
Κλειτσού και Βράχας ανήχθησαν εις πνευματικήν περιωπήν διά της παρουσίας πλειάδος ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, λογίων αλλά και γενικώτερον ενδιαφερομένων διά πνευματικά και πολιτιστικά θέματα προσώπων. Πέρα των προσφωνήσεων των διοργανωτών,
των χαιρετισμών εκπροσώπων αρχών και άλλων επισήμων και της υπό του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου ευλογίας, επραγματοποιήθησαν εξήντα εννέα εισηγήσεις. Δι’ αυτών εκαλύφθη ευρύ φάσμα θεμάτων, αναγομένων εις την τοπικήν ιστορίαν
και παράδοσιν, την παρουσίασιν προσωπικοτήτων, την θεολογίαν και προβολήν διακεκριμένων ιερωμένων, την λειτουργίαν Σχολείων και την προσφοράν διδασκάλων, την πολιτικήν, τας καλάς τέχνας και ιδιαιτέρως την αγιογραφίαν, τα βυζαντινά και νεώτερα μνημεία
της περιοχής, τα τοπικά θέσμια και τας δικαιοπραξίας των κατοίκων και την γενικωτέραν
πολύπλευρον δραστηριότητά των.
Εκ των γενομένων ανακοινώσεων συνεκομίσθη πλούσιος αμητός, ο οποίος συνιστά
ένα πνευματικόν πανόραμα διά την περιοχήν, ένα επιστημονικόν επίτευγμα και ένα σημαντικόν διά το μέλλον θησαύρισμα. Αι εργασίαι του Συνεδρίου κατανεμηθείσαι εις πέντε
συνεδριάσεις, επραγματοποιήθησαν αλληλοδιαδόχως εις Φουρνάν, Κλειτσόν και Βράχαν.
Ειδικώτερον το κύριον μέρος διεξήχθη εις το απολύτως προσφερόμενον διδακτήριον
του Γυμνασίου Φουρνάς. Επακολούθησεν απογευματινή συνεδρίασις την 21ην Ιουλίου εις
Κλειτσόν εις ανοικτόν χώρον, ενώ ο ήλιος έκλινε προς την δύσιν του και η από των πέριξ
υψωμάτων λεπτή αύρα εθώπευε τα πρόσωπα των συνέδρων, παραταθείσα με κατάλληλον
φωτισμόν και υπό τον διαυγή έναστρον ουρανόν. Η τελευταία συνεδρία επραγματοποιήθη
την Κυριακήν, 22αν Ιουλίου εις Βράχαν εις νεότευτον Πνευματικόν Κέντρον του οικισμού.
Ταύτης προηγήθη κατανυκτική θεία Λειτουργία, χοροστατούτντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, εις κατάγραπτον επιβλητικόν ναόν του.
Τας εργασίας του Συνεδρίου παρηκολούθησαν με αδιάπτωτον ενδιαφέρον οι Σύνεδροι, εντόπιοι κάτοικοι και επισκέπται, ειδικώς δι’ αυτό προσελθόντες. Την προσοχήν των
συνέδρων και του κοινού εφείλκυσαν και άξιαι λόγου παράλληλοι εκδηλώσεις. Τοιουτοτρόπως εις τον χώρον του Συνεδρίου εις Φουρνάν ωργανώθησαν εκθέσεις φωτογραφιών αρχαιοτήτων της Ευρυτανίας (κυρίως εκ του αρχαίου Γ. Τάσιου) και εικόνων των
εκ της περιοχής καταγομένων αγιογράφων Διονυσίου του εκ Φουρνά, Σπυρίδωνος
20

Χατζηγιαννοπούλου και της εκ Βράχας οικογενείας Παπαδημητρίου. Εις Κλειτσόν οι
Σύνεδροι επισκέφθησαν το Κειμηλιαρχείον της Κορίτσης και κατέθεσαν στέφανον εις το
Μνημείον του Στρατηγού της Νίκης του Σαράντα Χαραλάμπους Κατσιμήτρου. Εις την
Βράχαν υπήρξεν έκθεσις ζωγραφικής Βραχηνών καλλιτεχνών, τας εργασίας δε του Συνεδρίου κατέκλεισε ψυχαγωγικόν πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από ομάδα γυναικών του Χορευτικού της Βράχας και του Ομίλου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου.
Η όλη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου, κατά γενικήν εκτίμησιν και ομολογίαν,
υπήρξε κατά πάντα επιτυχής. Η επιτυχία επαυξάνεται, αν ληφθή υπόψιν η δυσχερής περίοδος, την οποίαν η Πατρίς μας διέρχεται και μάλιστα όσον αφορά εις την διασφάλισιν των
προϋποθέσεων διεξαγωγής ενός τόσον σοβαρού εγχειρήματος. Η αντιπροσωπευτική διά
την περιοχήν Οργανωτική Επιτροπή, με προεξάρχοντα τον Πρόεδρον της Πανευρυτανικής
Ενώσεως προσφιλή μαθητήν μου και εν Παιδεία συνάδελφον και εκλεκτόν κ. Κωνσταντίνον Παπαδόπουλον, ειργάσθη δραστηρίως διά την και εν λεπτομερείαις αντιμετώπισιν
των οργανωτικών προβλημάτων του Συνεδρίου, αι εργασίαι του οποίου κατενεμήθησαν εις
τρεις απέχοντας μεταξύ των χώρους.
Η υπό την Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου κ. Κέλλυν Μπορδάρα Επιστημονική Επιτροπή
κατήρτισεν ένα άρτιον με ειδολογικήν κατά το δυνατόν κατάταξιν των εισηγήσεων πρόγραμμα. Η συντονιζομένη από τους αγαπητούς μαθητάς μου, τον φιλόλογον κ. Αθανάσιον
Σταμάτην και τον ιατρόν κ. Γεώργιον Χαλιάσον, Γραμματεία επιτυχώς επελήφθη των
προβλημάτων διακινήσεως των Συνέδρων και διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου.
Χάριτες προσγράφονται και εις τους αρωγούς του, τους εκ Βράχας κ. Γεώργιον Μάγκαν
και τον κύριον χορηγόν κ. Ηλίαν Ντζιώραν, εις τον οποίον και επεδόθη υπό του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη τιμητική διάκρισις.
Βραχύς και διά τους κ. κ. εισηγητάς ο λόγος, καθ’ ότι η εις τα ονόματα και τους τίτλους
των εισηγήσεών των αναφορά θα απέβαινε σχοινοτενής, απαγορευτική διά την έκτασιν
και τον χαρακτήρα του παρόντος δημοσιεύματος. Με περίσσειαν αγάπην διά τον τόπον,
τους ανθρώπους, την ιστορίαν και την παράδοσίν του εργασθέντες συνήγαγον εκ του
θησαυρίσματος των γνώσεων, του αποτελέσματος ερευνών επιπόνων και μελέτης επισταμένης «καινά και παλαιά». Εκ της ποικιλίας των θεμάτων κατεδείχθη το συναμφότερον: Η
ηρωοτόκος και αγιοτρόφος Ευρυτανία διαθέτει κεφάλαια πνευματικά, δεδομένα ιστορικά,
πρόσωπα σημαίνοντα και τόπους ενδόξους ως αφετηρίας εμπνεύσεως και πηγάς τροφοδοσίας πνευματικής, αλλά και ανθρώπους φιλέργους και φιλοπάτριδας, ικανούς διά την
αξιοποίησιν των θησαυρών του παρελθόντος και την προβολήν των δωρημάτων της φύσεως.
Με την προελθούσαν εκ της τριημέρου πνευματικής πανδαισίας ευφροσύνην ανομολογούνται και εντεύθεν χάριτες προς τους καθ’ οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντας εις την επιτυχίαν του Συνεδρίου και υποκάρδιος εκφράζεται ευχή διά την έκδοσιν των «Πρακτικών»
του, τα οποία συνιστούν πολύτιμον διά την Ευρυτανικήν Βιβλιογραφίαν συμβολήν.
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ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Γράφει ο Γεώργιος Σκάνδαλος

Την περίοδο που ο Βενιζέλος έκανε Νόμο για την πάταξη της ληστείας γέμισε ο τόπος
αποσπάσματα ενισχυμένα για να επιβάλλουν την τάξη. Έτσι, βρέθηκε ένα απόσπασμα στον
Φουρνά Ευρυτανίας, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι κάτοικοι του χωριού αυτού έκαναν
ζωοκλοπές και άλλα παρόμοια αδικήματα..
Ήταν Κυριακή και οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στην Εκκλησία και μαζί τους ο τότε ταγματάρχης εν αποστρατεία τιμητική Γεώργιος Μπουρδάρας εν στολή. Το απόσπασμα έκανε
έξω τη δουλειά του και από πληροφορίες που είχε έπιασε κι έναν πρώτο εξάδελφο του
Μπουρδάρα, τον έβαλε στην φάλαγγα και τον τυραννούσε για να μαρτυρήσει τα εγκλήματα
που έκανε. Ο άνθρωπος μάταια διαμαρτύρονταν ότι ουδεμία σχέση έχει με τέτοια εγκλήματα, αλλά αυτοί τον έδειραν μέχρι αναισθησίας. Όταν τελείωσε η Εκκλησία και βγήκαν έξω
οι εκκλησιαζόμενοι έμαθαν τα διατρέξαντα στο χωριό τους. Στην αυλή της Εκκλησίας είχαν
καταφτάσει ο Διοικητής του Αποσπάσματος, ένας Μοίραρχος, Κρητικός την καταγωγή, και
πολλοί χωροφύλακες. Από στόμα σε στόμα μαθαίνει ο Μπουρδάρας για τα βασανιστήρια
που υπέστη ο εξάδελφός του, τελείως άδικα και καλεί τον Μοίραρχο Διοικητή και ζητάει
εξηγήσεις γιατί βασάνισε αθώον άνθρωπο. Υβρίζοντας και απειλώντας δημιουργήθηκε μεγάλο επεισόδιο. Ο Μοίραρχος προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το συμβάν και είπε ότι
διαπίστωσε και ο ίδιος τον άδικο βασανισμό και ότι ήδη επέβαλε κυρώσεις στα όργανα με
μετάθεσή τους στη Μακεδονία και στη Θράκη….
Παράλληλα όμως διαμαρτυρήθηκε στον Μπουρδάρα να μην τον υβρίζει αυτόν τον ίδιο
και το Σώμα της Χωροφυλακής. Ο Μπουρδάρας όμως συνέχιζε να απειλή και να βρίζει… Ο
Μοίραρχος τον απείλησε ότι θα του κάνει μήνυση…. Ο Μπουρδάρας τότε του απαντά: «Θα
μου….» (φράση που δεν γράφεται και χειρονομώντας ταυτοχρόνως), και σηκώνοντας την
γκλίτσα από αγριελιά, που πάντα έφερε μαζί του, άρχισε στο ξύλο τον Μοίραρχο. Οι χωροφύλακες δεν έλαβαν μέρος γιατί φοβήθηκαν του κατοίκους που ήταν πάρα πολλοί. Όταν τελείωσε
τον ξυλοδαρμό ειδοποίησε τον γιατρό του χωριού για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Ο Μοίραρχος στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση και η υπόθεση εκδικάστηκε στο Καρπενήσι.
Ο Μπουρδάρας δικάστηκε για τις ύβρεις και τον ξυλοδαρμό σε έξι (6) μήνες φυλακή,
άσκησε όμως έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Πέρασε αρκετός καιρός και προσδιορίστηκε
η δικάσιμος του Εφετείου. Τότε στα δικαστήρια επενέβαιναν οι πολιτικοί και πίεζαν τους
δικαστές, ανάλογα με τα πολιτικά τους φρονήματα, να βγάλουν και την απόφασή τους. Έτσι,
λοιπόν, και με τον Μπουρδάρα. Πιάστηκαν οι δικαστές, οι οποίοι υποσχέθηκαν να τον
αθωώσουν μεν για τον ξυλοδαρμό, αλλά όμως για τις βρισιές στα θεία και, κυρίως, για τη
χειρονομία που έκανε δεν υπήρχε κανένα παράθυρο… Όμως αυτοί βρήκαν έναν άγραφο
νόμο και έβγαλαν την παρακάτω αθωωτική απόφαση που έμεινε στα δικαστικά χρονικά ως
μνημείο…. Γράφει, λοιπόν, η απόφαση αυτή: «Διά μεν τον ξυλοδαρμόν αθωώνουμε τον
κατηγορούμενον, διότι ευρίσκετο εν «βρασμώ ψυχής» και λόγω της ιδιότητάς του ως αξιωματικού του Στρατού, διά δε την φράσιν και την χειρονομίαν είθισται εν τοις ορεισιβίοις
κατοίκοις να λέγεται και χειρονομείται ταύτη χωρίς να εκλαμβάνεται ως ύβρις». Πράγματι η
φράση αυτή θα μείνει ως παροιμιώδης στα δικαστικά χρονικά.
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1.«Το ιστορικόν Κεράσοβον»
Το Κεράσοβο, Κερασοχώρι σήμερα, υπήρξε από τα σημαντικότερα κεφαλοχώρια των
Αγράφων και της Ευρυτανίας γενικότερα. Είναι η έδρα του σημερινού Δήμου Αγράφων,
πριν έδρα του Δήμου Βίνιανης και παλαιότερα του ιστορικού Δήμου Αγραίων. Αξίζει να
αναφέρουμε τι γράφει για το Κερασοχώρι, ο μεγάλος Ρουμελιώτης λαογράφος Δημήτρης
Λουκόπουλος (1874-1943), στο βιβλίο του «Στ’ Άγραφα», όταν, για λαογραφικούς σκοπούς, το 1928 σκαρφάλωσε στα βουνά των Αγράφων, όπου κουβέντιασε με τους ορεσίβιους Αγραφιώτες, άκουσε τις ιστορίες του τόπου, βίωσε και γνώρισε τις παραδόσεις, τα έθιμά τους και όλες τις εκδηλώσεις της τσοπάνικης και γεωργικής ζωής. Τα κατέγραψε όλα στο
χαρτί, αφήνοντας, έτσι, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Ξεκινάει την αναφορά του
απ’ του «Πουλιού τη Βρύση», οικισμό του Κερασοχωρίου, που σήμερα οι κάτοικοί του, «οι
ξωμονιάρηδες», όπως τους γράφει ο Λουκόπουλος, έκτισαν στη θέση «Άγιος Αθανάσιος»
ένα πανέμορφο χωριό, την Κρέντη, από τα λίγα «ζωντανά», ακόμα, χωριά της Ευρυτανίας.
-« Πιάνεις φίλους τους χωριάτες εδώ πέρα, όταν τους ρωτάς για τον Κατσαντώνη. Είναι
ο ήρωας ο ντόπιος, που αυτοί λατρεύουν. Κι οι φίλοι μου οι ξωμονιάρηδες στου Πουλιού τη
Βρύση δεν ήθελαν να πάω το βράδυ στο Κεράσοβο. Κερασοβίτες είναι κι αυτοί, αλλά δεν
συμπαθούν τους άλλους, που μένουν στο χωριό. Κατάλαβα γιατί. Τους περιφρονούν τους
καημένους. Σαν πρωτευουσιάνοι, εκείνοι κοροϊδεύουν τους φίλους μου, τους κάνουν χίλιω
ειδών ιστορίες. Και, να, γιατί αυτοί τώρα
ζητούν να χωρίσουν τα πιάτα! Να φκιάσουν
δική τους κοινότητα. Να μην πηγαίνεις στο
Κεράσοβο να σου κάνουν τον καμπόσο! Γι’
αυτό είναι σε αμάχη και το χωριό μ’ αυτούς
που κατοικούν στου Πουλιού τη Βρύση. Το
κατάλαβα το βράδυ, όταν μου είπαν πως
καλύτερα είναι να μην πάω στο χωριό το
βράδυ. Οι Κερασοβίτες δεν βάνουν άνθρωπο μέσα, και πως για τους ξένους μόνη
Κεράσοβο 1928.
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στέγη είναι η Αστυνομία. Ήθελα να τους ευχαριστήσω, αλλά έπρεπε να ιδώ κι ένα κεφαλοχώρι ύστερα από τόση μοναξιά που πέρασα. Να διαβάσω και καμιά εφημερίδα, να στείλω
και τηλεγράφημα στους δικούς μου, για να μάθουν πως είμαι στη ζωή.
Ο δρόμος, που με φέρνει στο Κεράσοβο, είναι στα περισσότερα μέρη πλακοστρωμένος.
Καλντιρίμι, από παλιά χρόνια. Δεξιά στις πλαγιές, παρακάτω, φαίνονται οι δύο Φραγγίστες…
Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα στη δώθε μεριά απ’ το ρέμα, που χωρίζει τη ράχη,
όπου είναι χτισμένο το Κεράσοβο. Ένας βράχος μυτερός κρύβει το περισσότερο χωριό.
Όσο φαίνεται, μοιάζει σαν ένα κομμάτι από πόλη με τα ψηλά και κάτασπρα σπίτια του. Η
εκκλησιά του χωριού, η Αγία Παρασκευή, είναι πιο ψηλή. Για να βγεις στα μαγαζιά, παίρνεις
ανήφορο. Δεν είναι όμως πολύς και γι’ αυτό δεν άργησα να βγω.
Πόσο διαφορετικά βρήκα τα πράματα στο Κεράσοβο! Αμέσως εγνώρισα τον ειρηνοδίκη κ. Παπαναστασίου, ένα μορφωμένο παιδί, τον καλό τηλεγραφητή κ. Τριανταφυλλόπουλο, τον αστυνόμο, το γιατρό, κι ένα λεβεντόπαιδο, το φοιτητή της νομικής Σκουρλή.
Όλοι έβαλαν τα δυνατά τους να βγάλουν ασπροπρόσωπο το χωριό τους μπροστά σε ένα
ξένο, που για πρώτη φορά το έβλεπε.
Είχαν άδικο οι φίλοι μου οι ξωμονιάρηδες.
Το Κεράσοβο έχει και ενδιαφέροντα για έναν ξένο. Έχει πρώτα- πρώτα τον βράχο στην
άκρη του, σαν καμιά αρχαία ακρόπολη. Τον λένε Καραούλι και κει κάνουν το Φανό τα παιδιά τη νύχτα, όταν θα πρωτοπεί ο παπάς το «Χριστός Ανέστη». Ανάβουν τα ξερά κλαδιά,
που απ’ το Μεγάλο Σάββατο κουβαλούν εκεί πάνω, και φεγγοβολάει όλο το χωριό. Υποθέτω, είναι μια εξασθενημένη συνήθεια του να καίουν τον Ιούδα. Έχει μια παλιά εκκλησιά,
τους Αγίους Αποστόλους, εκεί κοντά στο βράχο. Έχει και την Παναγία, εκκλησιδάκι μέσα
στο χωριό, λίγο παρακάτω από την Αγία Παρασκευή. Στη δυτική εσώθυρα, το απάνω μέρος
διάβασα: «Ιστορήθη ο θείος και Πάνσεπτος ναός ούτος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας δια εξόδου και διά συνδρομής της χώρας ταύτης, αρχιερατεύοντος θεοφιλεστάτου επισκόπου Κυρίου Διονυσίου, επί έτους 1716, Ιουνίου 18»
Σ’ αυτή την εκκλησία μέσα βρίσκονται πεταμένα και τα παλιά εκκλησιαστικά βιβλία, τύπ.
Βενετίας. Τα έψαξα ένα- ένα για χειρόγραφες σημειώσεις. Ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Να,
όσες διάβασα:
1 «1761 όντας επάτησε ο Κοντογιάννης με το Γιλτάση το Μέγα Κεράσοβο και το άφησαν ούτω, και, έστω, δια ενθύμισιν. Τάγραφα εγώ ο αμαθής Νεόφυτος.»
2 Παρακάτω: «Φόντας επήγε ο Καρακίτζος στου Κράββαρη και επολέμησε με τους Αρβανίτες και επήραν το κεφάλι του οι Αρβανίτες και το επήγαν μέσα εις τους πασάδες και
τους…»
(Στο Σέλο Μαράθου Αγράφων είναι μια σπηλιά. Σπηλιά του Καρακίτζου. Θα την είχε
βέβαια λημέρι αυτός ο κλέφτης που ηύρε το θάνατο στου Κράββαρη).
3 «Όντας πήρε το Μεσολόγγι ο Κιουταχής πασάς,1826 Απριλίου 12 και εχάθησαν ψυχές χιλιάδες 18».
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4. «1791 Σεπτεμβρίου 21, έγινε μέγας
σεισμός Καρπενησίου και Αγράφων και
εκράτησε ο σεισμός ως του Αγίου Δημητρίου και έπεσαν σπίτια και σκοτώθησαν
κόσμος. Αγάπιος Ποτηράς ο γράψας». Η
παραπάνω σημείωση είναι γραμμένη στο
Μηνιαίο 8βρίου, τύπ. Βενετίας 1648.
5. «Ετούτο το παρόν βιβλίον υπάρχει από
την Σωτήρα και όποιος το αποξενώσει κλεΚερασοχώρι 2000
πτικώς, να έχει το επιτίμιον». Σε Μηνιαίο
Ιουλ. Τύπ. Βεν. 1607
6. «Ετούτο το παρόν βιβλίον είναι της αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού,
Αγίας Επισκοπής Λητζάς και Αγράφων, εις τόπον πλησίον Φραγγίστα και όποιος τολμήσει
και το αποξενώσει από τοιαύτης σταυροπηγιακής και βασιλικής μονής Σουτήρος Χριστού,
να τρέμει ως ο Κάιν και την λέπραν του Γιατζή και την αγχόνην του Ιούδα σφοδρώς να βασανίζεται με τον Δαθάν και Αβιρών ατελευτήτως. Αμήν. Γράψας».
7. «Ετούτο το βιβλίο είναι του αγίου του καθηγουμένου Διονυσίου εν τη μονή του Σωτήρος και Χριστού Μεταμόρφωσης. Κατάγιτι εις Κεράσοβο και εις μνημόσυνον διαβάζει εν
τη βίβλω και όποιος το αποξενώσει,να έχει τον αφορισμόν.»
Στο στάχωμα. Αυτό και μόνο σώζεται από το βιβλίο.
Αντίκρυα στο Καραούλι, κάτω στο ρέμα που κατεβαίνει απ’ το βουνό Καυκί, είναι μια
θέση. Τη λένε οι Κερασοβίτες «Στο Πήδημα του Αυγέρη». Ήταν κλέφτης ο Αυγέρης. Τον
κυνηγούσαν οι Τούρκοι και πήδησε σ’ αυτό το μέρος.
Το ρέμα λέγεται της Καλογριάς, γιατί κοντά είναι κι η βρύση της Καλογριάς και την πέρα
μεριά απ’ το ρέμα λέγεται Πέρα Ρούγα. Παλιό χωριό ήταν εκεί.
Φτωχόν τόπο έχει το Κεράσοβο, γιατί δεν τρέχουν νερά για να το ποτίζουν. Σπέρνουν
οι άνθρωποι και δε θερίζουν πολλές φορές. Το Καυκί όμως έχει πολλά λιβάδια και εκεί
συντηριώνται τα πρόβατα του χωριού. Τι ωραίο βουνό! Η πλεύρια που βλέπει κατά το Κεράσοβο, έχει δάσος πυκνότατο από έλατα κι αυτό είναι που κάνει το κλίμα δροσερό κι υγιεινό
το καλοκαίρι.
Οι καλοί φίλοι με παρακαλούσαν να μείνω στο Κεράσοβο να πάω κι εγώ συμπέθερος
στο Μαραθιά. Ένας Κερασοβίτης έπαιρνε Μαραθιώτισσα και νουνός θα ήταν ο φίλος, ο
Σκουρλής. Όταν κατά τις 4 τ’απόγευμα, της 2 του Σεπτεμβρίου πήρα το δρόμο που σε
βγάνει στη Βίνιανη, μετανόησα, γιατί να μη μείνω στο Κεράσοβο.»

2. Χαρίλαος Παπαντωνίου
(Ένα ποίημα από το περιοδ. Ν. Εστία, τεύχος 142, 15-11-1932, για τον αδελφό του
Ζαχαρία Παπαντωνίου, το Χαρίλαο Παπαντωνίου (1867-1932), το χαριτωμένο μποέμ, το «νέο Διογένη», όπως τον αποκαλούσαν.)
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-«Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύεται ένα ποίημα του κ. Ιωάννη Ζερβού γυμνασιάρχη στην Κάλυμνο, για τον εσχάτως
αποθανόντα λόγιο Χαρίλαο Παπαντωνίου. Το ποίημα αυτό
ο κ. Ζερβός το έγραψε κινούμενος από λεπτό αίσθημα ευγνωμοσύνης, επειδή πρώτος ο Χ. Παπαντωνίου, του ξύπνησε την περιέργεια προς τα πνευματικά,όταν, φοιτητής εδώ,
τον είχε γνωρίσει. Ο Χαρ. Παπαντωνίου σπάνια έγραφε.
Εκτός από λίγες περίφημες σελίδες για το Μακεδονικό αγώνα
και κάποια θρησκευτικά άρθρα, που έκλειναν όλη τη μυστικοπάθειά του, δεν δημοσίευσε τίποτε άλλο, ούτε τον απασχολούσε η φροντίδα να κάμει έργο. Είχεν όμως ζωηρότατα
ανεπτυγμένο το ανυστερόβουλο ενδιαφέρον για τα γράμματα και δαπάνησε τη ζωή του
διαβάζοντας τα φιλολογικά μας έργα και μιλώντας γι’ αυτά μαζί με τους νεωτέρους του. Ο
τόσο ποιητικός χαρακτηρισμός που γράφει για τον αποθανόντα ο ποιητής κ. Ζερβός έχει
επομένως κάτι παραπάνω από την καθαυτό ποιητική του αξία: Είναι σαν ένα λουλούδι προς
τους αγαθοποιούς, οι οποίοι, όπως ο Χ. Παπαντωνίου, συντηρούσαν εκείνα τα χρόνια τη
φλόγα της πνευματικής περιέργειας.

ΟΧΤΩ ΣΤΙΧΟΙ ΣΤΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τα χρόνια είχες του Χριστού, κι ήμουν παιδί, σπουργίτης,
στην Αττική αποστολικός κοντά σου συνοδίτης
και, ασκητικέ μου Δάσκαλε, φύση αγαθή, γαλήνια,
βρήκα, στο δρόμο της ψυχής, καλή μια πρώτη ορμήνια.
Γραμμένε μου έτσι αμέριμνα στη Γαλιλαία να σμίξεις
και στ’ ακρογιάλια της φτωχός ψαράς να τον κλουθήσεις,
με το ραβδί σου Απόστολος και χνάρι απ’ τη θωριά Του,
σαν η σκιά του, απλή, αγαθή, φτωχή μια αποφεγγιά Του.
Γιάννης Ε. Ζερβός.»-
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Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΣ ΠΡΙΝ 85 ΧΡΟΝΙΑ!

ΑΓΡΙΟΖΩΗ
Επιμέλεια: Γιάννης Π. Μάκκας
(Tο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνεται στο Αναγνωστικό της ΣΤ΄ Δημοτικού «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΠΟΡΕΑΣ»
των Ιωάννη Συκώκη – Κώστα Πασαγιάννη, έκδ. 1927, της Εκδοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Στην «Αγριοζωή» περιγράφεται η αγριότητα και το μεγαλείο της φθινοπωρινής ευρυτανικής φύσης, εκεί κάπου στο
δρόμο προς τον Προυσό, μετά το Κλειδί και στη διασταύρωση προς την Καρίτσα Καρπενησίου. Στο κείμενο
αυτό φαίνεται ακόμα και η δύσκολη ζωή των Ευρυτάνων τα χρόνια εκείνα (δεκαετία 1920-1930), που το
καλαμπόκι και το λιγοστό γουρνόξυγκο αποτελούσαν τη βασική τροφή τους)

Γύριζα στ΄ άγρια βουνά μέρες. Τα μάτια μου είχαν χορτάσει από την αγριότη, από το μεγαλείο, από το θάμπωμα
πρωτογεννημένης φύσης. Κι όμως τέτοιον αγριότοπο, τέτοια κακοτοπιά δεν είχα δη ακόμα. Αδύνατο να τη στοχαστή η φαντασία, να την ιστορήση η πένα, το μάτι να την
υποφέρη κι η ψυχή να την απολάψη.
Ξεπέζεψα από το μουλάρι μου, έδωσα το καπίστρι του
στον αγωγιάτη, και μουλάρι κι αγωγιάτης τράβηξαν μπροστά. Το μονοπάτι στένευε σαν κορδέλλα, σα σκοινί από
κει και κάτω, φοβερό στεφάνι, θαμπή, ψιλή και κρύα η
φθινοπωριάτικη βροχή, άπλωνε ένα θεόρατο μαρμαρένιο
πέπλο ολόγυρά μου, π’ ανάμεσα του έπλεε πιο άγρια και
πιο τρομαχτική η φύση.
Στριμώχτηκα σε μια πέτρινη σπηλιά κι αγνάντευα. Απάνω στο κεφάλι μου κρεμόνταν βράχοι πελώριοι, εφτάψηλοι, βράχοι κατασυντριμμένοι σαν από τεράστιο σφυρί φοβερού δράκοντα. Στην άκρη στα πόδια
μου, γκρεμοί και σάρες, ξέφευγαν φοβερές κι άπαντες, σφιχταγκαλιασμένες από παμπάλαιους κλάδους πουρναριών και κέδρων.
Κρεμασιές ορμητικές που γκρεμίζονταν από τις χαμένες κορφές των βουνών ψηλά στα κατάμαυρα σύγνεφα, κυλούσαν λιθάρια ριζιμιά και νερό αφρισμένο με γοργάδα αστραπής, με θόρυβο
ουρανοβροντής. Κουδουνίσματα παράξενα με κρυστάλλινοι αχοί αγρικιόνταν από ψηλά και κάτω,
και πρόβαλαν και πηδούσαν κι έσερναν λιθάρια και στουρνάρια στη φευγάλα τους κατάμαυρα
αγριόγιδια. Πετροχελίδονα πετούσαν από βράχο σε βράχο, αετοί και γεράκια έφευγαν κι έρχονταν ήσυχα και καμαρωτά, με βασιλικό μεγαλείο μέσα από πυκνούς πέπλους βροχής, πλάγια των
βουνών. Μυστήριο και τρόμος, περιχύνονταν από στιγμή σε στιγμή μέσα στην τρομαχτική εκείνη
αγριότη.
Αντίκρυ μου άλλο ψηλοθώρητο βουνό, ίσο σα μαχαίρι κι απόγκρεμο σα θεριακωμένος μεσαιωνικός πύργος, γυμνό κι άδεντρο, κατακόκκινο σα φωτιά, με τ’ ατσαλένια στήθη του παλικαρίσια,
πεταχτά, καταξεσκισμένα από μεγάλες, παράξενες, βαθούλες και αγριοκαμωμένες, καταματωμένες
πληγές, απλώνονταν τρακόσια βήματα αλάργα μου.
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Κολλητά μου άλλος γίγαντας πέτρινος, πλημμυρισμένος κι αρματωμένος από τ’ ατελείωτα πόδια
του ως την αθώρητη κορφή του, με κρανιές και μ’ αρκουδοπούρναρα, μ’ αθάνατους λιβανόκεδρους, με χιλιάδες πολυχρονίτικα έλατα και μυριάδες κέδρους αγκαθωτούς στ’ άγγιγμα, μαγεμένους στο κοίταγμα, και μεθυστικούς στην ευωδία, έκλεινε ο γίγαντας, αυτός μοναχός, πέρα πέρα,
και γης και κόσμο κι ουρανό κι έθαφτε τη ματιά, και συνέπαιρνε την αίστηση, το νου, και την ψυχή,
ανάμεσα στο πανάγριο αυτό χάος, και χώριζε τον άνθρωπο από κόσμο και κοινωνία και οικογένεια,
και τον ξεγύμνωνε από σκέψη κι ανθρωπισμό, και τον έκανε δικό του, κατάδικό του, σώμα και ψυχή
άγριο, κατάγριο, πανάγριο.
Φουρτουνιασμένα, θολά, λασπωμένα κι ορμητικά λιοντάρια, κυλούσαν στα βάθη των γκρεμών,
τα δυο ποτάμια.
Από ψηλά, από τα ματωμένα στήθια του Βελουχιού, ακράτητο φουσάτο, ερχόταν ο Καρπενησιώτης. Από μυστικές κι άγνωστες, απ’ αθώρητες κ’ απάτητες λαγκαδιές, ροβολούσε ο Καστανιάς.
Και παλικάρια ισοδύναμα κι ήρωες βροντόφωνοι, αδερφωμένοι στη βουή, ζευγαρωμένοι στην
ορμή και στο κατρακύλημα, σμίγονταν σε βροντές, που μόνο σιδερένιο αυτί τις ένιωθε και τις υπόφερνε, και με ορμητικώτατη νεροσυρμή, έσκιζαν από διπλή δύναμη τους θεόρατους πέτρινους γίγαντες και ξέφευγαν από το καταχθόνιο τρέξιμό του, πίσω από τα νικημένα βουνά, και ροχαλίζοντας
σα λύκοι μέσα στην περήφανη νίκη και δόξα τους, διάβαιναν πέρα προς τ’ Άγραφα σε καινούριους
ορίζοντες, για να παλαίψουν και να νικήσουν νέους γίγαντες.
Κι ανάμεσα στης χινοπωρινής βροχής το κρύο κλέψιμο, πιο βαθύς τρόμος περίχυνε την αγριότη,
που με τριγύριζε. Ψηλά στον κατακόκκινο, τον καταπληγιαμένο γίγαντα, ανάμεσα στα ματωμένα
στήθια του, μια κορδελίτσα δρόμου, ίσια σα γραμμή συρμένη με χάρακα, κοκκίνιζε εδώ, και μαύριζε εκεί, κι άσπριζε παραπέρα. Δίχως άλλο κάποιο μονοπάτι ήταν.
Τ’ ακολούθησα με προσοχή, ξαφνιασμένος πως στου απάτητου αυτού πύργου τα στήθια πατούσε ποδάρι ανθρώπου; Πάντα ίσο το μονοπάτι, πάντα ξάστερο έφερνε σ’ ένα ξόγκωμα του βουνού,
κρεμασμένο μετέωρο που φαινόταν σα να μην ήταν ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Έτριψα τα μάτια
μου και μέτρησα εκεί απάνω καμμιά δεκαριά σπιτάκια πέτρινα, τετράγωνα, κατάκλειστα, που τα
έλουζε κι αυτά αδιάκοπα η βροχή.
Άξαφνα κοντά μου, στην άκρη του στεφανιού του γκρεμού, φάνηκε ένας γέροντας φορτωμένος
μ’ ένα σακκί στις πλάτες.
Απίθωσε το σακκί καταής, έκατσε απάνω, και αναστέναξε λαχανιάζοντας.
Κατόπι του μια γριά φορτωμένη κι αυτή μ’ ένα σακκί, ξεφορτώθηκε κι έκατσε κοντά του. Ήταν
δύο γεροντάκια καταζαρωμένα με γερά κορμιά, βουνήσιοι χωριάτες. Κουρέλια αγνώριστα έντυναν
και τους δύο, λερά, λασπωμένα. Χέρια και κεφάλι, λαιμός και στήθια κατάσαρκα, μ’ ένα μαύρο κι
ηλιοκαμένο δέρμα, με τρύπια γυμνοτσάρουχα στα πόδια.
- Γειά σου καλόπαιδο, μουρμούρισαν κι οι δυό.
- Από πού, ώρα καλή, γέροντα;
Η γριά ακούμπησε στο σακκί της, λαχανιάζοντας ακόμα από το δρόμο. Ο γέρος αποκρίθηκε
ξέψυχα:
- Από το μύλο και στο χωριό, παιδί μου. Αλέσαμε λίγο καλαμπόκι. Έρχεται χειμώνας, βλέπεις,
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ποιος ν’ ανεβοκατεβαίνη με τα χιόνια.
- Και ποιο είναι το χωριό σας;
Ο γέρος σήκωσε το χέρι του κι έδειξε ψηλά στο ξόγκωμα του βουνού τα λίγα σπιτάκια.
- Απάνου, να το! Καρίτσα το λεν…
- Και θ’ ανεβήτε έτσι φορτωμένοι εκεί απάνω;
- Τι να κάνωμε; Μείς, παιδάκι μου, βλέπουμε ζωντανό το Χάρο με τα μάτια μας. Άη! οι κακομοίρηδες!...
- Και είστε πολλές φαμελιές στο χωριό;…
- Το καλοκαίρι θάμαστε καμμιά δεκαπενταριά. Τώρα το χειμώνα κατεβαίνουν κάτου στον κάμπο
του Βραχωριού οι μισές. Άη! Πού να καψοζήση άνθρωπος δω απάνω, σα δεν έχη το είναι του;…
- Και τόχετε το είναι σας, γέροντα;
- Να, καλαμποκάκι κι άγιος ο Θεός. Και σάματ’ έχεις να το ψήσης κι αυτό. Κάνουμε τηγανιές,
αλεύρι και γουρνόξυγκο μέσα, κι ίσια που ρουπώνουμε…
- Ξύγκι;
- Το καψόξυγκο είναι που μας ζωντανεύει. Μ’ αυτό στο ψωμί, μ’ αυτό στο λύχνο, μ’ αυτό τηγανίζουμε καν’ αυγό. Ξύγκι κι αυτό λιγοστό. Που να βρεθή το έρμο!
- Και κατεβαίνετε το χειμώνα κάτου;
- Όπως ντέση. Τους τρεις μήνες ροβολάμε μια βολά. Σε στρυμόνει το χιόνι, παιδί μου. Κρύο,
λές; Πεθαμός! Και βδομάδα κάνουμε ν’ ανοίξουμε πόρτα. Μαϊδέ ουρανό, μαϊδέ γης, μαϊδέ κόσμο
χαράζουμε. Σαν πεθάνη και κανένας από μας, μαϊδέ παπάς να βγη ως εκεί απάνου. Το καλοκαίρι να
πης; Άϊντε νιάτα! Βάζεις καινούριο σκότι… Άϊντε να τραβάμε, γερόντισσα, μη και δεν αποσώσουμε
απόψε…
Κι οι γερόντοι λαχανιάζοντας ακόμα, σήκωσαν τα βαριά σακκιά τους στις πλάτες τους, μ’ εχαιρέτησαν και ξεκίνησαν.
- Ε, παιδάκι μου, φώναξε ο γέροντας, τραβώντας εμπρός μέσα στη βροχή, ει κανένας και ζώνεται δω στο βιλαέτι μας… Ζει για να βρίσκεται… Έτσι για να μην ερμάη ο τόπος…
Κι η γριά, που δεν είχε ανοίξει ακόμα το στόμα της, ακολουθώντας πίσω το γέρο της, με τη
φωνή πνιγμένη από το λαχάνιασμα, μουρμούρισε:
- Βρισκόμαστε, που λες, για να μη… για να μην τον φάν’ οι λύκοι, σαν τύχη και ξεπέση κανένας
χριστιανός από εδώ…

Oι Επισημάνσεις του Μιχάλη Σταφυλά,
για λόγους ανωτέρας βίας, στο επόμενο τεύχος διπλές.
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ1
ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ2

Μου πρέπει να γεννήθηκα ένα βράδι γενναριάτικο
μες σε καλύβι φτωχικό, χωριάτικο,
πέρα, σε μια πλαγιά βουνού δυσκολοπάτητου,
που αγέρηδες φυσομανούν στην πλάτη του,
στα Καρπενήσια, πιο ψηλά, στα κορφοκέφαλα
που αγγίζουνε τον ουρανό τα μαύρα νέφαλα.
Γύρω ρουμάνια αράθυμα το χιόνι νότιζε,
πλήθιο φεγγάρι λαγαρό τα πάντα φώτιζε.
Και μες στην σκάφη βρέφος καθώς μ’ είχανε
κι Μοίρες να περνούν εκείθε τύχανε
και κάθε μια ξεχωριστά με μοίρανε.
Λίγα μου δώσαν και πολλά μου πήρανε…
Α, να μεγάλωνα στον τόπο μου το ρουμελιώτικο
κι απ’ όλα τ’ άλλα τα παιδιά νάμουν αγόρι αλλιώτικο…
Μούπρεπε ένα γερό κορμί και μια ψυχή λεβέντισσα
και να μην άφηνα γυμνή χαρά κι αποθυμιάπου να μην έντυσα.
Κι όμως, αλλιώς τάφερε, ω αλήθεια, η τύχη.
Να γεννηθώ στης λιμνοθάλασσας τα ρήχη
σε τόπο χαμηλό, βαρύ, παθητικό
και μέσα σε τετράγωνο ένα αρχοντικό,
στο Μεσολόγγι,
και ν’ αγναντεύω από μακριά μου εσάς βουνά, κορφές και λόγγοι,
τα χρόνια να μου γίνονται φτερά για νας σας φτάσω,
να σας σιμώσω, να χαρώ και να γιορτάσω….
Όμως με πήρε ο δάσκαλος και μου έστριψε τη γνώμη,
της κοινωνίας με πάτησαν οι μαύροι άδικοι νόμοι,
κι ένας καλόγερος στεγνός, ψαλτήρι και λιβάνι,
τα νιάτα της ψυχής μου εμέ πάσχιζε να μαράνει.
1 Αναδημοσίευση από το Περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Έτος Κ΄- 1946, ΤΟΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1946, ΤΕΥΧΟΣ 456
2 Φιλολογικό ψευδώνυμο του, ευρυτανικής καταγωγής, ποιητή Δ. Δημητριάδη (1886-1958). Γεννήθηκε
στο Μεσολόγγι, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και σταδιοδρόμησε ως συμβολαιογράφος. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Υπέρμαχος της δημοτικής,
συνεργάστηκε με τα περιοδικά «Νουμάς», «Νέα Εστία», «Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, «Γράμματα»
κ.ά.
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Πού γύρω μου να στηλωθώ με το φλογάτο μου αίμα;
Η φρόνηση παρηγοριά στο θρονιασμένο ψέμα.
Κανένας πλάι μου αδερφός, και μόνο
με τη δική μου μαχαιριά, καρδιά, να σε πληγώνω.
Μα τα παλιά, τ’ αχάριστα και τα παραδομένα,
εγώ τ’ αντιμαχόμουνα ολοένα,
κι έβλεπα και ξετύλιγα πως κάτου από την τάξη
ο κήρυκας ξεφύτρωνε, ω ζωή, να σε διδάξει
το σεβασμό της πρόληψης, της χαύνωσης τ’ αφιόνι,
το σβήσιμο της νέας ψυχής που αντάρα τη φτερώνει.
Η υποταγή στο δυνατό να κρύβει την κακία,
για να του σταίνει δόκανο κρυφό, την κολακεία.
Ω απλή ζωή, μου ξέφυγαν τα χρόνια σου απ’ τα χέρια
κι ενώ τριγύρω ορθώνονται στιλέτα και μαχαίρια
της κοινωνίας, της αρετής, της ηθικής, του επαίνου
και του κακού που δείχνεται και του αγαθού κρυμένου,
η μοναξιά μου απλώνεται και με τυλίγει
και ξημερώνοντας η αυγή μου φτάνει λίγη
κ’ είναι η χαρά δίχως χυμό κι η ελπίδα χωρίς αύρα
να μου λυτρώσουν την πυρή μου φλόγα και τη λαύρα
και φεύγει η μέρα ανάδροση στον ήλιο και στο δρόμο
κι έρχεται η νύχτα για του νου τον τρόμο
μες στα όνειρα και τα στοιχιά, που τάπλασα και τα είδα
με την ψυχή μου, ξωτική τους προσωπίδα.
Της φαντασίας το πέλαγο με το πανί δε σχίζω,
μα τη νοερή μου δύναμη ολοένα φυλακίζω
χρόνια φευγάτα μου πικρά –
μες σε φτασίματα μικρά
που αρχίζουν από ξεκινήματα μεγάλα.
Κλωνάρι απόμεινα άνανθο μέσα στα τόσα τ’ άλλα…
Και σκλάβος της ανημποριάς μαζί και θύμα,
φταίστης εγώ στο κρίμα,
γραφιάς και δούλος της ψευτιάς συναλλαγής,
δίχως ελπίδα ανάσας ή αλλαγής,
στεριώνω γύρω μου άχαρα της ζήσης μου τα ορόσημα
σκυμένος στα κιτρινισμένα ατέλειωτα χαρτόσημα.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Μπάμπης Γ. Τσέλος, ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΑΧΑΣ & ΝΕΑΣ ΒΡΑΧΑΣ, Έκδοση Πολιτιστικών
Συλλόγων Βράχας Ευρυτανίας και Νέας Βράχας Λαμίας, Λαμία 2010, σελ. 80
Ο Μπάμπης Γ. Τσέλος, εξαίρετος Δάσκαλος και ταλαντούχος ζωγράφος, παράλληλα με το κυρίως διδασκαλικό
έργο του και την προσφορά του στις εικαστικές τέχνες, μας
πρόσφερε και ένα πολύτιμο συγγραφικό έργο. Έχουν ήδη εκδοθεί έργα του εικαστικά για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, γνωστά στο πανελλήνιο, λογοτεχνικά (ποίηση,
διήγημα), μελέτες κ.ά. Φανατικός λάτρης της γενέτειράς του
Βράχας Ευρυτανίας αλλά και της δεύτερης πατρίδας του, της
Νέας Βράχας Λαμίας, όπου αναγκαστικά μετώκησαν οι Βραχηνοί μετά τον σεισμό του 1966,
προσφέρει άοκνα τις υπηρεσίες του για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των συγχωριανών του. Οι Βραχηνοί κατόρθωσαν με την φιλεργατικότητά τους και τη σύμπνοια, που
τους διακρίνει, να δημιουργήσουν έναν νέον οικισμό με μεγάλη πολιτιστική ακτινοβολία,
ενώ παράλληλα δεν ξέχασαν και τη γενέτειρα, τη μητρόπολη. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
αποτελούν οι δυο περικαλέστατοι Ιεροί Ναοί του Αγίου Νικολάου: ο ένας στην Βράχα και ο
άλλος στη Νέα Βράχα, Αυτούς τους ναούς παρουσιάζει ο συγγραφέας στο πόνημά του αυτό.
Προλογίζοντας το παραπάνω βιβλίο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ γράφει, μεταξύ άλλων: «Είναι άξιος πολλών συγχαρητηρίων ο εξ Ευρυτανίας εκπαιδευτικός κ. Χαράλαμπος Γ. Τσέλος…. Από την πρώτη ανάγνωση διαπιστώνει κανείς τον κόπο,
τον οποίο κατέβαλε διά να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και να εκθέσει με τάξη τα ιστορικά των
δύο Ναών του Αγίου Νικολάου, με τους οποίους συνδέονται οι κάτοικοι της Βράχας…. Κατόρθωσε
να ζωγραφίσει επιτυχώς, με λέξεις και όχι μόνο με τους πίνακές του, την ιστορία της Βράχας και
να δώσει τη δυνατότητα στους φιλαναγνώστες να πληροφορηθούν λεπτομερώς την ιστορία των
δύο Ναών. Αναδιφήσας εις τα αρχεία, ερευνήσας προς πάσα κατεύθυνση τις πηγές, παραθέτει με
πληρότητα όλα τα ιστορικά, εκκλησιαστικά, λαογραφικά, καλλιτεχνικά στοιχεία με τρόπο απλό και
γλαφυρό, ώστε ο αναγνώστης να χαίρει μελετώντας το βιβλίο…».
Το α΄ μέρος του βιβλίου (σελ. 7-40) αναφέρεται στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Βράχας, Το αρχικό κτίσμα τοποθετείται γύρω στα 1600, καταστράφηκε
επανειλημμένα, ξαναχτίστηκε το 1833, κατέρρευσε αργότερα και ανακαινίστηκε κατά την
περίοδο 1914-1918. Με τους σεισμούς του 1966 έπαθε σοβαρές ζημιές, αλλά οι Βραχηνοί ενωμένοι, όπως πάντα, τον ανακαίνισαν πάλι… Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους
ιερείς, τους ψάλτες, στην πλούσια αγιογράφηση του ναού και στα θαυμάσια κειμήλιά του.
Το β΄ μέρος καλύπτει τα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νέας Βράχας Λαμίας, ήτοι
την ανοικοδόμησή του (1974-2001), την αγιογράφησή του, τους ιερείς, τα εκκλησιαστικά
συμβούλια και τους ψάλτες, τους ευεργέτες και δωρητές του κ.ά.
Πολύ εύστοχα, σε σχετικό προλογικό σημείωμά του με τον τίτλο: «Το αύριο πλάθεται με
τα υλικά του χθες», ο εκ Βράχας Καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Ηλίας Β. Ντζιώρας, εκφράζει τα
«θερμά συγχαρητήρια στο συγγραφέα – εκπαιδευτικό και καλλιτέχνη κ. Μπάμπη Γ. Τσέλο που με
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τόση αγάπη, επιμέλεια, βαθύτατο σεβασμό, τεκμηρίωση και ευαισθησία μόχθησε για τη συγγραφή
αυτού του βιβλίου, μέσα στο οποίο διασώζεται και συντηρείται η ιστορική μνήμη και παραδίδεται
στους επερχόμενους προς γνώση και ασφαλή οδηγό για το μέλλον».
Κ.Α.Π.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

Αχελώος και τα χωριά «περί τον καλούμενον Καμπύλον ποταμόν, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 19-20
Ιουνίου 2010, Άγιος Βλάσιος, Φράγμα Κρεμαστών,
Ποταμούλα, Επιμέλεια Αθαν. Παλιούρας – Χρυσούλα Σπυρέλη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΕΝΤΗ, ΑΓΡΙΝΙΟ 2011,
σελ. 416.
Ο Δήμος Παρακαμπυλίων, ολόκληρος ή τμήματά του, από
της συστάσεως του Νεοελληνικού Κράτους και για μεγάλα
χρονικά διαστήματα διοικητικά ανήκε στην Ευρυτανία. Το ίδιο
και εκκλησιαστικά (Μητρόπολη Ναυπακτίας και Ευρυτανίας).
Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι τα χωριά του βρίσκονται πέριξ του Καμπύλου ποταμού, όπως ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα ο Ταυρωπός
ή Μέγδοβας. Η ιστορία της περιοχής, όπως και της ευρύτερης, πλουσιότατη αλλά χωρίς να
έχει διερευνηθεί επισταμένα. Το κενό αυτό, δηλ. της ιστορικής έρευνας, ήρθε να καλύψει η
πραγματοποίηση διήμερου επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20
Ιουνίου 2010 στον Άγιο Βλάση, στο Φράγμα Κρεμαστών και στην Ποταμούλα και είχε ως
τίτλο: «Παρακαμπύλια, χθές – σήμερα – αύριο». Καρπός του συνεδρίου και ο παρουσιαζόμενος τόμος των πρακτικών, που εκδόθηκαν σε καλαίσθητο τόμο από τον Δήμο Παρακαμπυλίων, με την επιμέλεια του Ευρυτανικής καταγωγής Πανεπιστημιακού Καθηγητή Αθανασίου
Παλιούρα και της δρ. Φιλολόγου Χρυσούλας Σπυρέλη και με την χορηγία του δικηγόρου
κ. Ιωάννου Τσαλάκου.
Οι πρώτες σελίδες του τόμου (9-23) περιλαμβάνουν σημειώματα του χορηγού Ιωάννη
Γ. Τσαλάκου και των επιμελητών της έκδοσης Αθανασίου Παλιούρα και Χρυσούλας
Σπυρέλη, χαιρετισμούς των Δημάρχων Παρακαμπυλίων και Αγρινίου Λάμπρου Παπαθανασίου και Παύλου Μοσχολιού, αντίστοιχα, καθώς και του παραπάνω χορηγού. Το
κύριο μέρος του τόμου (σελ. 27-368) καταλαμβάνουν οι είκοσι (20) εισηγήσεις, που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο με θέματα ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης της περιοχής.
Ανάμεσά τους και οι εισηγήσεις των ευρυτάνων ή των ευρυτανικής καταγωγής Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, Μαρίας Παναγιωτοπούλου, Αθανασίου Παλιούρα και Κωνσταντίνου Σκόνδρα. Ακολουθούν η συζήτηση και οι παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου (σελ. 369-371), το παράρτημα (σελ. 373-413) και ο τόμος τελειώνει με
την ενδεικτική βιβλιογραφία για τα Παρακαμπύλια χωριά. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η
παράθεση σημαντικού αριθμού ασπρόμαυρων αλλά και έγχρωμων φωτογραφιών.
Τέλος, σίγουρα, όπως τονίζουν και οι επιμελητές της έκδοσης «Ο τόμος των Πρακτικών
του Συνεδρίου με το πλουσιότατο περιεχόμενο και τις σημαντικές ανακοινώσεις ιστορικού, αρχειακού, διοικητικού, περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, καταδεικνύει
τη σπουδαιότητα του Τόπου, της Παράδοσης και της Προσφοράς της Κοινωνίας…».
Κ.Α.Π.
33

ΘΩΜΑ Λ. ΤΣΕΤΣΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ. ΑΘΗΝΑ 2012, σελ. 56.
Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον Πατροκοσμά, έχουν
γραφεί χιλιάδες σελίδων μέχρι σήμερα. Οι διδαχές του και οι
προφητείες του είναι πάντα επίκαιρες, ιδιαίτερα δε στη σημερινή εποχή… Η προσφορά του στο Έθνος μας, ιδιαίτερα δε
στην Παιδεία μας ανυπολόγιστη. Οι κάτοικοι των περιοχών
που πέρασε έχουν καταγράψει στη μνήμη τους πληθώρα ενθυμήσεων από τις διδαχές του…. Ευτυχώς που πολλές από
αυτές έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί. Κι αυτό χάρις στο
μεράκι και στο ζήλο πολλών ερευνητών. Ανάμεσά τους και
ο εκ Νέου Αργυρίου ερευνητής Θωμάς Λ. Τσέτσος, γνωστός στους Ευρυτάνες, και όχι
μόνο, και από άλλα βιβλία του.
Ο Θωμάς Λ. Τσέτσος το 2002, ύστερα από πολυετείς έρευνες μας χάρισε την πρώτη
έκδοση του πονήματός του «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ», η οποία και εξαντλήθηκε. Οι προσπάθειές του για τη συλλογή νέων αλλά άγνωστων διηγήσεων για το πέρασμα του Πατροκοσμά από τα μέρη μας, συνεχίστηκαν. Καρπός
τους η β΄ βελτιωμένη έκδοση, η οποία και υλοποιήθηκε με την «ευγενική χορηγία του, εκ
Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού Θ. Ζαχαράκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Υπάτης Φθιώτιδος»…, όπως αναφέρεται στο
προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, ο οποίος συμπλήρωσε την αρχική έκδοση με διηγήσεις που στηρίχθηκαν στον «Πνευματικό Γέροντα π. Παναγιώτη Τσιώλη, πρώην εφημέριο
των Βραγγιανών, ο οποίος, παρά την συνταξιοδότησή του, συνεχίζει την πολύπλευρη ιερατική του δράση, αναπαύοντας πολλές ψυχές που τον επισκέπτονται»…
Ο τόμος αυτός, μετά τον πρόλογο και την εισαγωγή του σ. περιλαμβάνει διηγήσεις για
το πέρασμα του Πατροκοσμά από τα χωριά των Ευρυτανικών Αγράφων (Άγραφα, Βούλπη,
Βραγγιανά, Παλαιοκάτουνο, Πρασιά (Ζελενίτσα) και Τροβάτο), της περιοχής Αργιθέας των
Θεσσαλικών Αγράφων (Βραγγιανά, Στεφανιάδα, Φουντωτό (Κοπλέσι) και της περιοχής
Ραδοσβισδίου ή Ραδοβυζίου Άρτας (Μεγαλόχαρη (Μπότση), Μεσόπυργος (Σουμερού) και
Πηγές ((Βρεστενίτσα), καθώς και άλλες διηγήσεις.
Τέλος σημειώνεται, ότι το βιβλίο αυτό διατίθεται για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού
«Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, ο οποίος είναι και ο πρώτος ενοριακός Ιερός Ναός προς τιμήν του «Αγίου των σκλάβων».
Κ.Α.Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων, Εθνικό Συμβούλιο, Δεκαετία 1940, ΑΘΗΝΑ 2012, σελ. 88.
Εραστής της γενέτειράς του (Κορυσχάδες) και της ένδοξης ιστορίας της αλλά και της
πλούσιας παράδοσής της ο Κωνσταντίνος Σαρρής τακτικά συνεισφέρει αξιόλογα σχετικά
πονήματά του στην ευρυτανική βιβλιογραφία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα μικρό φωτοτυπημένο δοκίμιο (σελ. 88, 15Χ21) με τον τίτλο: «ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
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Κορυσχάδων, Εθνικό Συμβούλιο, Δεκαετία 1940».
Στις πρώτες σελίδες του μικρού αυτού δοκιμίου, μετά την
εισαγωγή του σ. (σελ. 1) υπάρχει χρονολογικός πίνακας με
τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς της Εθνικής μας
Αντίστασης (σελ. 2-10). Δίπλα σε πολλούς τίτλους των αναφερόμενων γεγονότων υπάρχει αριθμός που παραπέμπει τον
αναγνώστη για περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο κεφάλαιο «Παραπομπές» (σελ. 11-24), ενώ σε πολλά εξ’ αυτών
υπάρχει και η ένδειξη «Κρ.» που παραπέμπει, επίσης, στο επόμενο κεφάλαιο «Κρίσεις. Συνέπειες γεγονότων» (σελ. 25-44).
Ακολουθούν τα κεφάλαια «Εθνοσύμβουλοι» (σελ. 45-50), «Βιβλιογραφία» (σελ. 51-54),
«Συμπληρωματικά (σελ. 55-56), «Αντάρτικα Τραγούδια» (σελ. 57-60) και στο τέλος παρατίθενται διάφορες φωτογραφίες (σελ. 61-88).
Κ.Α.Π.

Παύλος Β. Νταλλής, Επικίνδυνο
Αθήνα 2012, σελ. 60

Οδοιπορικό,

Ο Παύλος Β. Νταλλής, συνταξιούχος Δάσκαλος, γνωστός στο ευρυτανικό αναγνωστικό κοινό και από άλλα βιβλία
του, αλλά και από πολυάριθμα κείμενά του σε εφημερίδες και
περιοδικά, εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία μας με το νέο αυτό
πόνημά του, που αναφέρεται σε μια παιδική του περιπέτεια
στα πέτρινα χρόνια της Κατοχής. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο ολίγων ημερών (5-8-1944/14-8-1944), κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκε ένα όντως λίαν «Επικίνδυνο Οδοιπορικό», από τον ίδιο τον συγγραφέα που ήταν τότε μόλις δώδεκα (12) ετών!
Ο σ. στις πρώτες σελίδες του ημερολογίου του (3-11) μας μεταφέρει στα δύσκολα
χρόνια της Κατοχής και στη συνέχεια αναφέρεται στην «επιστράτευσή» του από τους αντάρτες προκειμένου να συνοδεύσει το επιταγμένο μουλάρι της οικογένειας, την αγαπημένη του
Σίβα, για τη μεταφορά πολεμοφοδίων, άλλου υλικού αλλά και αξιωματικών…. Η πορεία
άρχισε στις 5-8-1944 και ήταν δεκαήμερη, περίπου, περιγράφεται δε με τρόπο συναρπαστικό. Ο σ. μας μεταφέρει από την Τατάρνα, στην Επισκοπή, στον Αγαλλιανό, στον Ασπρόπυργο, στον Προυσό, στο Χαλίκι και στη Μεσοκώμη (Τέρνος, τότε), όπου πήρε από τον
συγγενή του Ταγματάρχη των ανταρτών Κ. Μαυρογόνατο φύλλο πορείας – επιστροφής,
στο σπίτι του με άλλους συντοπίτες του. Από τη Μεσοκώμη, με άλλον «αέρα» πλέον, έφυγαν
και μέσω Ροσκάς, Καλλιακούδας, Φιδακίων, έφθασαν στο Παλιοχώρι και από εκεί με ευκολία μλέσω Φτερόλακκας, Γέφυρας Μανώλη και Κουφτερίτας στο πατρικό σπίτι... Ακόμα και
η Σίβα του από τη χαρά της «δεν περπατούσε – πετούσε»!.
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Τέλος, ο συγγραφέας, στις τελευταίες σελίδες του πονήματός του (57-59) εκφράζει τις
ευγνώμονες ευχαριστίες του σε όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στην δοκιμασία του
αυτή, ενώ δεν παραλείπει να παραθέσει και «βιογραφικά» στοιχεία για το αγαπημένο του
μουλάρι!
Κ.Α.Π.

ΕΥΚΕΣΕ, «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και
Ερευνών», Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών,
Χρόνος 5ος, Τεύχος 9ο, Ιανουάριος – Ιούνιος
2012, σελ. 64
Ένα ακόμα τεύχος του περιοδικού «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών», που εκδίδεται από το
ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. (Υπεύθυνος και Επιμέλεια Έκδοσης Καθηγητής Κλεομένης Κουτσούκης) κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Πρόκειται για το 6ο τεύχος, το οποίο περιέχει, όπως πάντα,
πλουσιότατη ποικίλη ύλη, με κυρίαρχα τα ιστορικά θέματα
του τόπου μας. Το κύριο άρθρο αναφέρεται στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 και
έχει ως τίτλο: «Οι Ευρυτάνες Βαλκανιομάχοι». Αποτελεί ένα «μικρό αφιέρωμα» στην χρυσή
για την ιστορία μας αυτή περίοδο. Σε επόμενες σελίδες παρουσιάζονται αποσπάσματα από
τα «πολεμικά ημερολόγια» τριών (3) Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων:, ήτοι του Σωτηρίου Κ.
Σταφυλά: «Πολεμικό Ημερολόγιο: Βαλκάνια 1912-1913» (Εκδόθηκε πρόσφατα σε βιβλίο
από την Πανευρυτανική Ένωση με την επιμέλεια του Μιχάλη Σταφυλά), του Δημητρίου
Δ. Πολύζου: «Σχολή Ευελπίδων: Ο πόλεμος του 1912-1913 και του Σπύρου Ζορμπαλά:
«Πολεμικό Ημερολόγιο 1912-1913». Τα δυο τελευταία σημαντικά ντοκουμέντα φυλάσσονται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μικρού Χωριού.
Ακολουθούν ένα μικρό αφιέρωμα σε εκδηλώσεις μνήμης της ηρωικής εξόδου του
Μεσολογγίου, μνήμες από «την τραγική δεκαετία του ΄40, με αναφορά στην αντιστασιακή δράση του Τάκη Τουλούπα και την πυρπόληση του Καρπενησίου από τους Γερμανούς
(1944), καθώς και τις οδυνηρές ενθυμήσεις από τον εμφύλιο πόλεμο (1949)». Στις σελίδες του διαβάζουμε ακόμα άλλα ενδιαφέροντα άρθρα ποικίλου περιεχομένου, ειδήσεις,
Βιβλιοπαρουσιάσεις – Πρόσφατες εκδόσεις ευρυτανικού ενδιαφέροντος κ.ά.
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«Ο Θεός μας επισκέπτεται χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε»
Με αφορμή το βιβλίο, Συναπάντημα στη Δύση
Μνήμη παπα-Κώστα Σκόνδρα

3

Πεζοπορικό περίπατο με ποιητικά συναπαντήματα ονομάζει ο π. Βασίλειος Χριστοδούλου το βιβλίο του που εκδόθηκε το 2012 από τις εκδόσεις Άθως του Αθ. Σταμούλη
με την άριστη επιμέλεια του Γιάννη Ζαννή. Τίτλος: Συναπάντημα στη Δύση. Υπότιτλος:
Ψηλαφώντας το Χριστό στην απλότητα και δίψα μιας ιερατικής ζωής.
Το εξώφυλλο κοσμεί το έργο του ζωγράφου Χρήστου Γαρουφαλή «Αναστάσιμο φως»
που επιτελεί εύστοχα το λειτουργικό του ρόλο. Ένα σβησμένο και ένα αναμμένο κερί στο
«τσίγκινο μπικιόνι» του νερού, μια ολόλευκη πετσέτα που θ’ αγκαλιάσει το πρόσφορο, όλα
μαζί υπάρχουν και συνυπάρχουν προετοιμάζοντας τον αναγνώστη για το απρόσμενο συναπάντημα. Αύρα αγάπης, κάτι σαν ιερατική ευλογία, τρυφερότητα θεία και ελπίδα αναστάσιμη
απλώνεται εξαρχής. Άλλωστε σ’ αυτό συγκλίνουν η αφιέρωση στον «Ιλαρίωνα ιερομόναχον,
πλοηγόν ηλιάτορα» αλλά και οι τίτλοι των ενοτήτων που, όπως στοιχίζονται στα περιεχόμενα,
ομοιάζουν μάλλον με ποίημα!
Η αφήγηση αρχίζει απλά και φιλικά σε δευτεροπρόσωπο ενικό, δίνοντας την εντύπωση
ότι ο αφηγητής απευθύνεται αποκλειστικά σε σένα. Αισθάνεσαι ότι σε παίρνει απ’ το χέρι
για να σου δείξει το Ηλιοβασίλεμα στον ουρανό της πατρίδας σου. Σε εξοικειώνει και σε
σπουδάζει στη λεπτομέρεια, πότε ως άριστος τεχνοκριτικός ενός ζωγραφικού αριστουργήματος και πότε ως φιλόσοφος Χριστιανός απέναντι στο θαύμα των χρωμάτων της φύσης.
«Εκεί στη Δύση του βασιλεύει ο ήλιος, καταπώς λέει ο λαός μας. Εκεί λοιπόν στο φευγιό του στην
αναχώρησή του, είναι που τον απολαμβάνεις που γεύεσαι την ωραιότητά του μέσα από μια έκρηξη
χρωμάτων, την οποία σπάταλα σκορπίζει σ’ όλο το ουράνιο στερέωμα» (σελ. 11).
Δεν είχα σκεφθεί ποτέ ότι στο μεσουράνημά του ο ήλιος αναδεικνύει μόνο την ομορφιά
των άλλων, αφού δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε, όταν ανεβαίνει «επιβλητικός, δεσπόζων, εκτυφλωτικός». Τη σπουδαιότητα της ύπαρξής του, κατά τον συγγραφέα, μπορούμε να
την αντικρίσουμε μόνο όταν βασιλεύει!
Με φόντο λοιπόν το βασίλεμα του ηλίου και θεατές όσους αναγνώστες σκύψουν να το
διαβάσουν, ο π. Βασίλειος Χριστοδούλου προχωράει στον εξής αναλογικό συλλογισμό.
Όπως ο ήλιος έτσι κι ο άνθρωπος… Η σημαντική στιγμή του ανθρώπου είναι εκεί κάπου στη
δύση του αρκεί «Να χαράξει μονοπάτια, να φωτίσει ανήλιαγα σκοτάδια, να ξυπνήσει, να ζεστάνει,
3 Το παραπάνω κείμενο στην αρχική του μορφή διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε την
Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Μεγάλου Βασιλείου 15, Ρούφ). Διοργανωτές: Ο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας και οι εκδόσεις
Άθως (Σταμούλη). Οι άλλοι ομιλητές: ο πρωτοπρεσβύτερος π. Χριστόδουλος Μπίθας (θεολόγος), και
ο ζωγράφος κ. Χρήστος Γαρουφαλής. Τον συντονισμό της εκδήλωσης καθώς και ανάγνωση τμημάτων
του βιβλίου επιμελήθηκε ο θεολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός κ. Γεώργιος Μπάρλας. Η όλη εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
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να χαροποιήσει. Κι εκεί […] Κατάματα με τη δύση του θα χύνει όλο τον πλούτο του» (σελ. 13-14).
Στο κύριο μέρος του βιβλίου, ο αφηγηματικός φακός εστιάζει στην οδοιπορία ενός
απλού γέροντα ιερέα την ώρα που βρίσκεται στο ηλιοβασίλεμα της ζωής του, της οποίας ο
ίδιος ο συγγραφέας έγινε θεατής και προσπαθεί, όπως λέει, να μεταφέρει την έκπληξή του.
Προβαίνει λοιπόν μπροστά στα μάτια του αναμένοντος αναγνώστη ο 87χρονος παπα-Κώστας Σκόνδρας, ισχνός, μικροκαμωμένος, καθώς διανύει αθόρυβα το δοσμένο
χρόνο, σαν ένα σπουργιτάκι του Παραδείσου. Διαπερνάει τα σύνορα του Εγώ και συνομιλεί τρυφερά με τον «ελάχιστον» αδελφό, τον γνωστό ή άγνωστο Άλλον. Όλη η ζωή του
μοιρασμένη στο θυσιαστήριο και στην υπηρεσία των συνοδοιπορούντων αδελφών του.
Ανοιχτή η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο ορεινό χωριό της γενέτειράς του Ευρυτανίας
και η καμπάνα σκορπάει τον ήχο της, πάνω από μισόν αιώνα απ’ τα δικά του χέρια κινημένη.
Αγνός ο λόγος του και η φωνούλα του γρήγορη – γρήγορη, κατεβατό η προφορά του,
σμιγμένη με την ορεινή ντοπιολαλιά, παρήγορη όμως κι ελπιδοφόρα στους πάσχοντες ή
βαστάζοντας βάρη συνανθρώπους του.
Έμπλεως αγάπης για την Ελλάδα, χρησιμοποιεί τις λίγες γραμματικές του γνώσεις και,
καθώς βασιλεύει, χαράζει στο σημειωματάριό του (ένα μπλε σχολικό τετραδιάκι) σκέψεις
και μαρτυρίες για την κοινοτική ζωή της γενέτειρας, για τα ήθη, τα έθιμα, τη ζωή των βιοπαλαιστών, ακόμα και λαϊκές ιστορίες και δημοτικά τραγούδια. Όλα αυτά, μαζί με τις πατρικές
υποθήκες του (συμβουλές) γράφονται συνειδητά για να μείνουν παρακαταθήκη σ’ όποιους
τυχόν τα διαβάσουν4.
Ο συγγραφέας π. Βασίλειος Χριστοδούλου χρησιμοποιεί κι άλλες αφηγηματικές τεχνικές για να μεταφέρει την έκπληξη που ένιωσε γνωρίζοντας τον απλό και ταπεινό ιερέα
στο βασίλεμά του. Αποφεύγει την τακτική του παντογνώστη αφηγητή, όπως δηλαδή συμβαίνει στις παλιές διηγήσεις και τα παραμύθια. Ο λόγος του ρέει αληθινός και πειστικός διότι:
1ον Συναρμολογεί το παζλ της προσωπικότητας του «αγίου» αυτού παππούλη, βασισμένος καταρχήν στην αλήθεια και την αγνότητα των αφηγήσεων της μικρής εγγονής του παπα-Κώστα, η οποία μιλούσε συχνά και θαυμαστικά για κείνον (Τα αθώα παιδιά εγγυώνται
πρωτίστως την αλήθεια διότι «τούτοις εστί η βασιλεία των ουρανών»). Ενσωματώνει, έπειτα, αυθεντικές προφορικές μαρτυρίες των άγνωστων ευεργετημένων και τις προσθέτει στις
μαρτυρίες των οικείων του.
2ον Εγκιβωτίζει μερικά από τα σημειώματα που άφησε ο Ευλογημένος αυτός ιερέας.
Αξιοπρόσεκτος και ο τριτοπρόσωπος λόγος του. Επισημαίνω για παράδειγμα τον τρόπο
που γράφει το βιογραφικό του. Απλά, αντικειμενικά, όπως θα έγραφε για κάποιον άλλον
4Σ
 την επιστημονική ημερίδα «Γρανίτσα. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Δυτικής Ευρυτανίας, 2009», η φιλόλογος Βαρβάρα Σκόνδρα στην εισήγησή της «Η Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας στο Χθες και στο Σήμερα», δηλώνει
στην εισαγωγή της ότι θα παρουσιάσει «στοιχεία βασισμένα κυρίως σε παραδόσεις προφορικές και σε
μαρτυρίες που διέσωσε και συνέλεξε ο σεβαστός ιερέας Κωνσταντίνος Σκόνδρας». Βλ. Βαρβάρα
Σκόνδρα στα Πρακτικά Ημερίδας Γρανίτσα, 1 Αυγούστου 2009, Πανευρυτανική Ένωση (19), Γρανίτσα.
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Δυτικής Ευρυτανίας, Αθήνα 2010, σελ. 53.
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(Τι έξοχη αποστασιοποίηση από το Εγώ!). Μεταφέρω τις πρώτες σειρές: «Ο παπα-Κώστας
Σκόνδρας γεννήθηκε το έτος 1922 στην Κάτω Ποταμιά Γρανίτσης. Το έτος 1929 εγγράφηκε στην
πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσης. Αρρώστησε όμως η μάνα του με μια βαριά αρρώστια κι έτσι διέκοψε το σχολείο. Διάβαζε όμως κοντά στα πρόβατα που φύλαγε, πολλά βιβλία
σχολικά και θρησκευτικά» […].
Αναφέρω επίσης, ως επόμενο παράδειγμα, και την αφήγησή του για την κατασκευή της
γέφυρας στον ορμητικό ποταμό Γρανιτσιώτη, το πέρασμα του οποίου (με κασόνι και συρματόσχοινο) γινόταν πολύ επικίνδυνο, όταν πλημμύριζε από τις βροχές. «Πολύ υπέφεραν
οι άνθρωποι διαπερώντας το και πεζοπορώντας και χαροπαλεύοντας», σημειώνει παραστατικά ο παπα-Κώστας που πρωτοστάτησε να αντικατασταθεί με νέα γεφύρωση το «αρχέγονο σύστημα» της εναέριας συγκοινωνίας5. Ήταν η εποχή της επτάχρονης δικτατορίας
(1967-1974), όταν βρέθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας πολιτικός εξόριστος ο «εξ Αθηνών»
μηχανικός Στέλιος Πανταζόπουλος6.
Ο παπα-Κώστας δεν τον αντιμετώπισε με προκατάληψη, αντίθετα τον καλημέριζε, άνοιξε το σπίτι του, τον φιλοξένησε, γιατί «μπροστά στην κάθε ανθρώπινη ύπαρξη δε διέκρινε
τις προσωπικές επιλογές που διαιρούσαν και κατηγοριοποιούσαν αλλά τις υπαρκτικές εκείνες καταβολές που ένωναν και αποχαρακτήριζαν» (σελ. 55). Και δεν έμεινε αυτό ανανταπόδοτο. Ο εξόριστος μηχανικός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ιερέα και έγινε η ποθητή
γεφύρωση που σήμερα θεωρείται ένα από τα αξιοθέατα της Γρανίτσας.
Εντούτοις στο μπλε τετραδιάκι, όπου γράφει ο καλός «παππούς», όχι μόνο δεν παινεύεται, αλλά αντίθετα αποκρύπτει και την προσωπική περιπέτειά του την οποία ενθυμούνται οι
δικοί του (ανακρίσεις, απολογία για τη συνεργασία του με τον εξόριστο, δυσκολίες κ.λπ.).
Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πώς αφηγείται και περιγράφει ο παπα-Κώστας το γεγονός,
ως αντικειμενικός θεατής της ζωής του ο ίδιος!
«Πάντες συνεφώνησαν και ο μηχανικός εργάσθηκε καταρτίζοντας το σχέδιον της γέφυρας. Εργάσθηκε όμως και σαν εργάτης σκληρά και επίμονα. Τη δαπάνη των υλικών,
5«Ο εφημέριος του χωριού και οι κοινοτικές αρχές ανέφεραν όλα και εγγράφως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά δεν ελήφθη κανένα μέτρο για άλλη σύνδεση του χωριού πιο ασφαλή από το επικίνδυνο «κασόνι», την περαταριά. Τα πράγματα ως προς αυτό το ζήτημα άλλαξαν το 1971 όταν βρέθηκαν εξόριστοι στη
Γρανίτσα ως αντιφρονούντες στο καθεστώς της δικτατορίας, ο αείμνηστος Στέλιος Πανταζόπουλος,
πολιτικός μηχανικός από την Αθήνα και ο εργοδηγός Βασίλειος Μάστορας από την Θεσσαλονίκη. Ο
ιερέας του χωριού Κ. Σκόνδρας σε συνάντηση που είχε μαζί τους, τους εξέθεσε το πρόβλημα της γεφύρωσης του ποταμού. Ο Σ. Πανταζόπουλος πρόσφερε δωρεάν τις μηχανικές του γνώσεις με πολύ ζήλο
και προθυμία και οι κάτοικοι συνέβαλαν με την προσωπική τους εργασία και εισφορά». βλ. Βαρβάρα
Σκόνδρα, «Η Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας στο Χθες και στο Σήμερα», Πρακτικά ημερίδας Γρανίτσα, 1 Αυγούστου 2009, Πανευρυτανική ένωση (19), Γρανίτσα. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Δυτικής Ευρυτανίας, Αθήνα
2010, σελ. 53-61.
6β
 λ. δημοσίευμα με τίτλο «Αντίδωρο το γεφύρι στη φιλοξενία της Γρανίτσας» στην εφ. Ελευθεροτυπία, 11
Αυγ. 2007, που γράφτηκε την επομένη του θανάτου του μηχανικού Πανταζόπουλου: «Τον αγαπημένο
μας Στέλιο Πανταζόπουλο, ετών 72, πολιτικό μηχανικό - μαθηματικό κ.λπ.».
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σιδήρων και τσιμέντων ανέλαβε προσωπικά ο ιερεύς. Τα σανίδια και τα καλουπώματα των
πυλώνων τα προσέφεραν οι κάτοικοι. Το έργον ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου 1971 και
τελείωσε στα μέσα Οκτωβρίου» […] ( σελ. 57-61).
3ον Τέλος ο συγγραφέας καταθέτει και την προσωπική άμεση βιωματική μνήμη, για
τον παπα-Κώστα όπως τον γνώρισε στην ευλογημένη του Δύση, τον καιρό της ασθένειάς
του, λίγες μέρες δηλ. πριν αφήσει «τ’ αχνάρια του Θεού» οριστικά αποτυπωμένα στους τελευταίους βηματισμούς του. Τότε που έμενε στο Βύρωνα κοντά στα παιδιά του μαζί με την
κατάκοιτη πρεσβυτέρα του Βασιλική, η οποία «συντρόφευσε μυροφορικά την οδεύουσα
ιεροσύνη» (σελ. 130).

Συμπέρασμα:
Ο π. Βασίλειος ερμηνεύει την επίγεια διαδρομή του ιερέα με το πνεύμα της εκκλησίας.
Γλωσσικό όχημα του συγγραφέα είναι τα θαυμάσια ελληνικά του, δηλαδή ο λυρικός λόγος
του διανθισμένος με την ευώδη θεολογική γλώσσα, χαρίσματα που ενισχύονται και από
την λογοτεχνική του παιδεία. Τα διακείμενα από τον Ελύτη και τον Λειβαδίτη καθώς και το
εκτενές παράθεμα από τον Μικρό Πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ παρεμβάλλονται έξοχα. Σημαίνουσα επίσης είναι η «συνομιλία» του π. Βασιλείου με τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη και η εύστοχη προσομοίωση του παπα-Κώστα Σκόνδρα με τους αυθεντικούς Σκιαθίτες ιερείς των διηγημάτων του. Τολμώ να πω ότι ο π. Βασίλειος ανέδειξε τον
εκ Γρανίτσης ιερέα σε ένα σύγχρονο Παπαδιαμαντικό, αγνό συνομιλητή των Αγίων, και
ταυτόχρονα πραγματεύεται στον επίλογό του μιαν αξιοπρόσεκτη θέση για τον ορισμό του
Αγίου.
«Άγιος δεν είναι μόνον εκείνος που ενεργεί υπερφυσικά και θαυματουργικά σημεία αντιβαίνοντα
στους φυσικούς νόμους… Άγιος είναι ο άνθρωπος που άφησε τα χνάρια του Θεού στους δικούς
του βηματισμούς […]. Ήθελα να μιλήσω για έναν άγιο, ο οποίος κατά το ταπεινό μου αίσθημα σάρκωσε το Θεό στις ζωές του ποιμνίου του […]. Δεν προλόγιζαν το όνομα του πηχυαίοι τίτλοι. Δεν
έκανε τίποτε υπερφυσικό και θαυματουργικό, ούτε ενυπνιάσθηκε οραματισμούς και αγγελοφάνειες.
Επετέλεσε ένα και μόνο θαύμα για το οποίο τόσο σπαραχτικά εκλιπαρεί η άρρωστη ζωή μας. …
Παρέμεινε απλός, τρυφερός και πτωχός! Παιδί… Κι ήθελα κάπου να το πω» (σελ. 133).
Ευχαριστώ π. Βασίλειε, που μας «εξοικείωσες» με τη λέξη άγιος! Ήθελα κι εγώ κάπου
να πω το εξής: Στο οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπακτίας και Ευρυτανίας, όπου
διέμενα μαζί με τις θυγατέρες του παπα-Κώστα Σκόνδρα, Μαρία και Αγορίτσα, για να
φοιτήσουμε στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, ένοιωσα την ευεργετική παρουσία του πατέρα τους
σε ένα δύσκολο οικογενειακό πρόβλημα που σχετιζόταν με την υγεία του δικού μου πατέρα.
Σήμερα γυρνώντας το ενήλικο βλέμμα μου στις έφηβες εκείνες ημέρες μου, ομολογώ ότι «Ο
Θεός μας επισκέπτεται χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε».
Χρυσούλα Σπυρέλη, δρ. φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 25-62012 συναυλία των μαθητών της Σχολής Μουσικών Παραδοσιακών Οργάνων του Ιερού
Ναού Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου, της οποίας Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος είναι ο
δραστήριος Εφημέριος της παραπάνω Ενορίας πρτωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος. Σημειώνεται ότι σημαντική είναι η προσφορά στη Σχολή αυτή και του Καθηγητή της Μουσικής κ. Τάσου Ηλιόπουλου, βασικού συνεργάτη της Ένωσής μας.
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Στο κτήριο της Εργατικής Εστίας στον Προφήτη Ηλία (Ξηριά) μεταφέρθηκαν οι περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου. Τα εγκαίνια έγιναν στις 20 Ιουλίου 2012 χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Στο νέο Δημαρχείο θα στεγάζονται τα
γραφεία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Γενικού Γραμματέα, της Πολεοδομίας,
των Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η Υπηρεσία Εισπράξεων, το Δημοτολόγιο και το ένα από τα δύο Κ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το νέο τηλεφωνικό κέντρο 2237050000.
Στο Παλαιό Δημαρχείο στεγάζονται η Υπηρεσία Εσόδων, η Ταμειακή Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ύδρευσης και το ένα από τα δύο ΚΕΠ του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 2237352300.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ
Ο δραστήριος Σύλλογος Τριποταμιτών Αγρινίου σε συνεραγία με τον Δήμο Αγράφων
διοργάνωσε στις 3 Ιουνίου 2012 στη θέση «Λαχανόκηπος» του Τριποτάμου εκδήλωση μνήμης για την 191η επέτειο από τη μάχη που έγινε στην ιστορική γέφυρα της Τατάρνας (22
Μαρτίου 1821). Σημειώνεται ότι η μάχη αυτή ήταν η πρώτη μάχη της Επανάστασης του
1821 που έγινε στην Ρούμελη. Κύριος ομιλητής ήταν ο Εκπαιδευτικός κ. Κώστας Χαραμής,
τ. Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.
ΤΑ «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2012»
Με διήμερες εκδηλώσεις στην γενέτειρά του, στον ιστορικό Μάραθο Αγράφων, τιμήθηκε
εφέτος ο θρυλικός Κατσαντώνης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε εσπερινό
στον ιστορικό ιερό ναό του χωριού το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012, και ακολούθησε ομιλία του
Δρ. κ. Τάκη Ντάσιου με θέμα σχετικό με τη στράτα των σαρακατσάνων βλάχων από τα χειμαδιά (Αλίαρτος Βοιωτίας)) στα βοσκοτόπια των Αγράφων.. Την επόμενη μέρα (Κυριακή της Πεντηκοστής) μετά τη Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Ταξιάρχου Μιχαήλ, ακολούθησε επίσκεψη στο Μουσείο του χωριού, επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στον ανδριάντα του
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Κατσαντώνη, στην πλατεία, κατάθεση στεφάνων, απαγγελίες ποιημάτων για τον Κατσαντώνη
, ομιλίες κ.λπ. Σημειώνεται ότι τα «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ» αποτελούν πια θεσμό για τα ιστορικά
Άγραφα, βασικός συντελεστής των οποίων είναι ο Μαραθιώτης κ. Ηλίας Μπουμπουρής.

TA «ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Με πρωτοβουλία του δραστήριου Συλλόγου των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στις 10-6-2012 στην ιστορική αίθουσα
του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» με τον τίτλο «Στα πετρογέφυρα της Κούκιας», με
στόχο τη διάσωσή τους. Μετά το καλωσόρισμα από την Γραμματέα του Συλλόγου κ. Ελένη
Ντανά ακολούθησε πλουσιότατο μουσικό πρόγραμμα κλασικής και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για έργα συντήρησης των παραδοσιακών γεφυριών. Η όλη εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραδόθηκαν στον Δήμο Καρπενησίου είκοσι (2)) ποδήλατα δωρεάν, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιούν ως δανεικά όλοι οι δημότες, καθώς και οι επισκέπτες του Δήμου, είτε προς
άθληση είτε προς εξερεύνηση διαφόρων περιοχών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένδεκα (11) ποδήλατα θα τοποθετηθούν στο χώρο μπροστά στο παλαιό Δημαρχείο
Καρπενησίου, τρία (3) στον Δήμο Δομνίστας (Κρίκελλο), τρία στο Δήμο Ποταμιάς (Μεγάλο
Χωριό) και τρία στον Δήμο Φουρνά (Φουρνάς).
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου εγκρίθηκε η πρόταση του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας για την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού σε
συνεργασία με την Εταιρεία Kemen Hellas. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται
τα σχετικά Δελτία από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καρπενησίου (τηλ.:22370-80036) και
το Κ.Ε.Π. του Δήμου Καρπενησίου. Το κάθε κουπόνι κοστίζει 5 ΕΥΡΩ. Τα δελτία αυτά είναι
ατομικά και αφορούν 4 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή και με κόστος διαμονής 48 μόνον
ΕΥΡΩ για όλες τις εποχές και για το χρονικό διάστημα από 1-6-2012 μέχρι 31-5-2013.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Η ίδρυση και λειτουργία «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» αποφασίστηκε από το Δήμο Καρπενησίου με στόχο την δωρεά παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου με βασικά κριτήρια την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, τα κοινωνικά προβλήματα, η υγεία, η ανεργία κ.λπ. Τα μαθήματα, που θα διδάσκονται από καθηγητές
εθελοντές, είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Οικονομική
Θεωρία, Πληροφορική, Αγγλικά και Γερμανικά.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ» ΣΤΗΝ ΡΟΣΚΑ
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, το Δήμο Καρπενησίου και την Τοπική Κοινότητα Ροσκάς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Ημερίδα στη Ροσκά, στις 4-8-2012 με θέμα: «Προοπτικές αξιοποίησης
του Κρικελλοποτάμου και του φαραγγιού Πανταβρέχει». Κύριοι εισηγητές ήταν ο Καθηγητής
του Α.Π.Θ. κ. Θεοχάρης Ζάγκας (υπεύθυνος της Ομάδας Σύνταξης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της ευρύτερης περιοχής του «Πανταβρέχει», που συντάχθηκε το 2006),
Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου, ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Βασίλειος Καραμπάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο
π. Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος
Τσιτσάνης. Την Ημερίδα παρακολούθησαν με ενδιαφέρον ενενήντα (90), περίπου, άτομα.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Οι Ομογενείς μας της Γερμανίας με πρωτοβουλία της εκεί Εκκλησίας και άλλων φορέων
και συγκεκριμένα των ιερέων π. Αντωνίου Τουμπέκη και π. Μάνθου Καλαμπαλίκη, της
κοινωνικής λειτουργού κ. Ιωάννας Ζαχαράκη και της ιατρού παθολόγου κ. Ιωάννας
Κουμουλίδου συγκέντρωσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ρουχισμού και κυρίως ιατροφαρμακευτικό υλικό και με φορτηγό αυτοκίνητο τα έστειλαν στο Καρπενήσι και ήδη
παραδόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου και στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.
Η παραπάνω βοήθεια προέρχεται από τους ομογενείς της πόλης Zoligen Hauss και των
περιχώρων της Γερμανίας, τα παρέδωσε δε στη Μητρόπολη και στο Νοσοκομείο Καρπενησίου ο π. Μάνθος Καλαμπαλίκης, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην
Ελλάδα εξυπηρετεί τις ενορίες κυρίως της Δομνίστας και της Ανιάδας.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και παραδόθηκε στις 24-7-2012 στην
κυκλοφορία η παράκαμψη του δρόμου από τη Σήραγγα Τυμφρηστού μέχρι τον Τυμφρηστό.
Οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα (μέσα σε ένα μήνα)
και έγιναν με αυτεπιστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Παρουσιάστηκαν στις 19-7-2012 στο Διοικητήριο Μεσολογγίου τα αποτελέσματα της
α΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ανάδειξης της περιοχής
λιμνών και των τεχνητών φραγμάτων». Η μελέτη αυτή καλύπτει συγκεκριμένα τη διαδρομή από
ανάντη του φράγματος των Κρεμαστών μέχρι τις εκβολές του Αχελώου. Στην παρουσίαση
συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, ο οποίος απαίτησε την υλοποίηση των δεσμεύσεων των υπευθύνων της Δ.Ε.Η. για τα ανταποδοτικά τέλη
και τη χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη της λίμνης, που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
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Παράλληλα κατέθεσε δύο (2) ώριμες μελέτες για τον δρόμο Φτερόλακας – Καρακάσι και
τη νέα γέφυρα της Τέμπλας.

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Στη θέση «Σωτήρα» της Ανατολικής Φραγκίστας πραγματοποιήθηκε κι εφέτος, στις 29
Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, το Πανευρυτανικό Αντάμωμα, που αποτελεί τη σπουδαιότερη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.) Εφέτος είχε ως στόχο την
ανάδειξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Συλλόγων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία και αναδεικνύουν τα τοπικά ήθη και έθιμα, τη λαϊκή μας παράδοση και την ιστορία του
τόπου μας. Εφέτος επιπλέον έγινε και η βράβευση των Ευρυτανόπουλων, που εισήχθησαν
κατά το 2011 στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας . Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με ντόπιους
παραδοσιακούς καλλιτέχνες.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ΕΥΡΩ εγκρίθηκε μέσω του Πράσινου Ταμείου για
το Δήμο Καρπενησίου με σκοπό την πιλοτική μελέτη για τη δημιουργία τεσσάρων (4) οικολογικών πάρκων στον Δήμο Καρπενησίου. Πρόκειται για τις περιοχές μοναδικού φυσικού
κάλλους: α) Κοιλάδα του Καρπενησιώτη (Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου και Ποταμιάς),
β) «Παραλία» της Αγίας Βλαχέρνας (Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου και Προυσού), γ)
Δάσος Φουρνά (Δημοτικές Ενότητες Φουρνά και Κτημενίων) και δ) «Φαράγγι Πανταβρέχει» (Δημοτική Ενότητα Δομνίστας).
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων των χωριών της Καλλιακούδας γιορτάστηκε κι εφέτος η επέτειος της ιστορικής μάχης της Καλλιακούδας (189η) την Κυριακή 19 Αυγούστου
2012. Σύμφωνα με ο πρόγραμμα το πρωί της Κυριακής τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο λιθόκτιστο εκκλησάκι της «Παναγίας της Καλλιακούδας», χοριστατούντος του
Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση προ του μνημείου, κατάθεση στεφάνων και ο πανηγυρικός της ημέρας, ο οποίος εφέτος εκφωνήθηκε από τον κ.
Γεώργιο Παπαδόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ
Συγκρέλλου. Ακολούθησε γλέντι με ορχήστρα που διέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΕΛΟΥΧΙ»
Πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η καθιερωμένη πλέον τελετή βράβευσης των αριστούχων
μαθητών των Σχολείων της Ευρυτανίας από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» την Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012, ημέρα εορτασμού του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού,
Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους μας. Η εκδήλωση έγινε στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (Γηροκομείο) Καρπενησίου Το πρόγραμμα περιλάμβανε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στον καλαίσθητο Ιερό Ναό του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, απονομή βραβείων σε όλους
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εκείνους που πρόσφεραν ανιδιοτελώς υπηρεσίες στο Ίδρυμα και στη συνέχεια ακολούθησε η
βράβευση των αριστούχων. Συγκεκριμένα μοιράστηκε ισόποσα το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ΕΥΡΩ σε επτά (7) απόφοιτους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ευρυτανίας. Παρόντες ο Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καραμπάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Γιώργος Αθανασιάς κ.ά.

ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Τιμήθηκε κι εφέτος στις 9 Αυγούστου , ημέρα Πέμπτη, η επέτειος (189η) από το θάνατο
του μεγάλου Ήρωα της Επανάστασης του 1821 Μάρκου Μπότσαρη, στο Κεφαλόβρυσο
Καρπενησίου, στο χώρο όπου έπεσε νεκρός από εχθρικό βόλι. Η εκδήλωση ξεκίνησε με
επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στο εκεί μνημείο του Ήρωα, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικολάου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από την ιστορικό κ. Παρασκευή Μούτσελου. Η
εκδήλωση ήταν λιτή, ενώ την παρακολούθησε ελάχιστος κόσμος….
«ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΑ 2012»
Ο Δήμος Αγράφων και το « Ίδρυμα Καφαντάρη» της Ανατολικής Φραγκίστας και πάλι
εφέτος προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του μεγάλου Ευρυτάνα Πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη κατά το χρονικό διάστημα
από 8 – 11 Αυγούστου 2012. Το πρόγραμμα άρχισε το βράδυ της 8-8-2012 με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και κεντρική ομιλία ενώ τις επόμενες μέρες περιλάμβανε παράσταση Καραγκιόζη, νεανική βραδιά με το συγκρότημα «NOSTOS» και τελείωσε το
Σάββατο, 11-8-12, με δημοτική μουσική και τραγούδια.
ΠΛΟΥΣΙΟΤΑΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΝ ΟΡΕΣΙ»
Πιο πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά ήταν το φετινό πρόγραμμα των «Γιορτών του Δάσους» και του τριήμερου φεστιβάλ «Εν όρεσι». Η έναρξη έγινε την Παρασκευή 20 Ιουλίου
2012 με Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Καρπενήσι και ταυτόχρονα με την έναρξη
των εργασιών του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Πανευρυτανική
Ένωση στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, με θέμα την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Περιοχής. Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και σε όλα τα χωριά, σχεδόν, του Δήμου Καρπενησίου. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν στο Καρπενήσι οι
«ONIRAMA» (24-7-2012), ενώ στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Εν Όρεσι» ήρθαν στο Καρπενήσι η Δήμητρα Γαλάνη και η Χάρις Αλεξίου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς κ.ά.
ΝΕΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο κ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας είναι από τον περασμένο Ιούλιο ο κ. Νικόλαος Στασινός, μετά την πρόσφατη προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου. Ο τ.
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Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νίκος Πολύζος αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταξιάρχου,
ύστερα από αρκετά χρόνια λίαν ευδόκιμης υπηρεσίας του στο Νομό μας. Σε σχετική επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Ευρυτάνες και δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του
Ευρυτάνα και τα παιδιά του Καρπενησιώτες.

1.850 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών όλων των Σχολείων της Ευρυτανίας (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ανέρχεται εφέτος στους 1.850. Συγκεκριμένα έχουν εγγραφεί 220 στα Νηπιαγωγεία, 734 στα Δημοτικά Σχολεία, (Σύνολο στην Πρωτοβάθμια
Εκπ/ση 954 μαθητές), 435 στα Γυμνάσια, 448 στα Λύκεια και 17 στο ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου
(Σύνολο στην Δευτεροβάθμια 900 μαθητές). Τα ¾ του συνολικού αριθμού των μαθητών
του νομού μας φοιτούν στο Καρπενήσι! (1.336), γεγονός που δηλώνει ότι τα χωριά μας
συνεχώς φθίνουν…. (πηγή: «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ», 12-09-2012).
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι κατά το 3ήμερο 14,15 και 16 Σεπτεμβρίου 2012 το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής Υγείαςσε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου, ενώ συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο των Ορέων, το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ) της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας
(ΕΔΙΠΑΒ). Θέμα του συνεδρίου ήταν: «Το παιδί και η οικογένεια στο ορεινό χωριό: εσωτερική
μετανάστευση και ποιότητα ζωής». Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 14-09-2012 με καλωσόρισμα των παρευρισκομένων από τον Ευρυτάνα Επίκουρο
Καθηγητή της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Γενικό Γραμματέα της παραπάνω Εταιρείας κ. Νικόλαο Σκεντέρη. Σημειώνεται ιδιαίτερα η ενεργός συμμετοχή της
μαθητιώσας νεολαίας του νομού μας. Η Πανευρυτανική Ένωση πρόσφερε στους εισηγητές
βιβλία των εκδόσεών της.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Δυναμική είναι η παρέμβαση του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου προς
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την μη κατάργηση και συγχώνευση των Ειρηνοδικείων Γρανίτσας και Κερασοχωρίου του Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα ο κ. Κοντογεώργος κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο
Υπουργό, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο, κατά την οποία παραβρέθηκε και
ο ευρυτανικής καταγωγής Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Καραγκούνης. Ιδιαίτερα
συζητήθηκε η διατήρηση του ιστορικού Ειρηνοδικείου Αγραίων, με έδρα το Κερασοχώρι,
το οποίο ιδρύθηκε στις 9-5-1842 και στεγάζεται σε ανακαινισμένο δικαστικό κατάστημα.
(Πηγή: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ», 12-09-2012)
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ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε στο Καρπενήσι στις 16-09-2012 η μνήμη της
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους το 1922. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση όλων των Δημόσιων Καταστημάτων,
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τραπεζών και Καταστημάτων Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.,
Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και σχετική ομιλία.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ»
Ομάδα Καθηγητών του Τμήματος Δασοπονίας Καρπενησίου του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας ανέλαβε την εκπόνηση σχετικής μελέτης για την ανάδειξη του φαραγγιού «Πανταβρέχει» της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 3-9-12 από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά και τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ κ. Σταύρο
Καρκάνη.Υπεύθυνος παρακολούθησης είναι ο κ. Γεώργιος Τάκης, Δ/ντής της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός ενός
(1) έτους ( μέχρι 2-9-13) και η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.140,00 ΕΥΡΩ.
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Έντονες ήταν οι βροχοπτώσεις για ένα, σχεδόν, τριήμερο (14,15 και 16 Σεπτεμβρίου
2012) σ’ ολόκληρο το Νομό μας, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές, κυρίως,
στο οδικό δίκτυο, καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης. Τα μηχανήματα των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αλλά και μισθωμένα ιδιωτικά
έδωσαν, κυριολεκτικά μεγάλες μάχες για την αποκατάσταση των ζημιών. Σημειώνεται ότι
σε πολλές περιοχές σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών γεωργικών προϊόντων.
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τα μεγάλα έργα στον οδικό άξονα Λαμίας - Καρπενησίου αρχίζουν σύντομα, μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου στις 17-9-2012 από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ.
Κλέαρχο Περγαντά και τον εργολάβο κ. Κλέαρχο Ρούτση. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 22.154.179,00 ΕΥΡΩ, χρηματοδοτείται από τον τομεακό ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Υποδομών και, σύμφωνα με την σύμβαση, θα παραδοθεί εντός δύο (2) ετών
(Σεπτέμβριος 2014). Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ»
(19-9-12) η νέα χάραξη του δρόμου «παρακάμπτει όλα τα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας μέχρι τον
«Σταυρό» και συντομεύει κατά 25 λεπτά τη διαδρομή μέχρι τη Λαμία» (από Καρπενήσι).
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γάλατα αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ πρόσφεραν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Δήμο Καρπενησίου, ύστερα από σχετική επιστολή της Πανευρυτανικής Ένωσης. Ήδη προωθήθηκαν στο παραπάνω παντοπωλείο 147 κουτιά γάλακτος.
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Με σχετική επιστολή του ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης ευχαρίστησε το Δ.Σ. της
Πανευρυτανικής.

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Ο ΟΛΥΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ
Ο ευρυτανικής καταγωγής (από το Νέο Αργύρη) χρυσός ολυμπιονίκης Χρήστος - Αλέξανδρος Ταμπαξής, εγγονός του Στάθη Ζαχαράκη από το Νέο Αργύρι Ευρυτανίας ήταν
ο Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Σημειώνεται ότι ο Χρήστος – Αλέξανδρος Ταμπαξής έχει ήδη 4 χρυσά μετάλλια και
έχει καταρρίψει δύο παγκόσμια ρεκόρ (κολύμβηση στα 50 και 100 μ. ύπτιο και ελεύθερο).
Στους παραολυμπιακούς τους Λονδίνου κέρδισε αργυρό μετάλλιο. Σημειώνεται ότι η Πανευρυτανικής Ένωση τον Οκτώβριο του 2008 τον τίμησε δε μια λιτή εκδήλωση προσφέροντάς του τιμητική πλακέτα με το παρακάτω κείμενο:

«Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ στο χρυσό Ολυμπιονίκη ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΤΑΜΠΑΞΗ, διότι νικώντας φύση και ανθρώπους έφτασε στην κορυφή των
Παραολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2008, υψιπετής, όπως οι πρόγονοί του
στα Ευρυτανικά βουνά.
ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2008»
Σημειώνεται ότι στην ίδια εκδήλωση ο Χρήστος - Αλέξανδρος Ταμπαξής τιμήθηκε και
από το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας (Νομάρχης ο νυν Βουλευτής κ. Κώστας
Κοντογεώργος).

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

49

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενo τεύχος)

π. Λάμπρος Νιάφας
Ακριβός Ιωάννης
Μπακογιάννης Αγαθοκλής
Ζούμπος Ιωάννης
Φραγκάκης Νικόλαος
Ντζιώρας Ηλίας
Παπαδοπούλου Παναγιώτα
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€ 20,00
€ 60.00
€100,00
€40,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00

Νταλιάνης Αθανάσιος
Δήμος Καρπενησίου

€ 20,00
€ 6000,00

(Σ.Σ.: Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια της
οικονομικής λιτότητας το περιοδικό μας θα αποστέλλεται στο εξής στα ενεργά μόνον μέλη του, σε
υπηρεσίες και άλλους φορείς)
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«ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ ×ÑÏÍÉÊÁ»

Καλή σχολική χρονιά

Êùäéêüò 6464

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

Ο μικρός μαθητής του στιγμιότυπου –άγνωστο
το όνομά του– με το τριμμένο και μπαλωμένο
σακκάκι και τις πάνινες τιράντες σταυρωτά κρατά σφιχτά –σα σε θησαυρό– το φθαρμένο παλιό
αλφαβητάρι. Ποιος ξέρει πόσα παιδιά πριν απ'
αυτόν το διάβασαν...
Ωστόσο το σοβαρό του ύφος ενσαρκώνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ας μην ξεχνάμε ότι
χρονικά βρισκόμαστε στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον εθνικών περιπετειών,
έτος 1950.
Με το δικό του εύγλωττο τρόπο ο μικρός μαθητής εύχεται «ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ» στους μαθητές
του 21ου αιώνα, στα παιδιά μας, στα εγγόνια
μας, που με καινούργια βιβλία και ρούχα και
σύγχρονο σχολικό εξοπλισμό άρχισαν ήδη τα
μαθήματα.
(Σ.Σ. χωρίς δικά μας σχόλια! Από την εφημερίδα
«ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ», Όργανο του Συνδέσμου Αμφικλειέων Δαδιωτών, Ιούλιος-Αύγουστος 2011. Φωτ. Δημ.
Χαρισιάδη)
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