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ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ1 
† Του Γιάννη Βράχα

Κανένας μας δεν ξεχνάει την 24η του Δεκέμβρη του 1942. Παραμονή Χριστου-

γέννων. Δεν χτυπάνε οι καμπάνες χαρούμενα για την επί γης ειρήνη που λαχταρού-

σε τότε όλος ο κόσμος. Δεν τραγουδιούνται κάλαντα να θυμίσουν τη Γέννηση του 

Χριστού. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τις ψυχές μας. Μαύρη, κατάμαυρη, διπλή σκλαβιά 

πλακώνει τα πάντα. Πείνα και δυστυχία, φόβος και τρόμος. Πουθενά σιγουριά. 

Ανυπόφερτη η ζωή. Δεν αντέχουμε άλλο. Και η φωνή του Ρήγα μας δείχνει το δρό-

μο. «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλα-

κή». Στον τόπο μας, στο Μικρό Χωριό, οι πρώτες ντουφεκιές. Και για αντίποινα ο 

εχθρός δεν χτυπάει αυτούς που τον χτύπησαν αλλά αυτούς που τον υποδέχτηκαν. 

Δεκατρείς επίλεκτοι Μεγαλοχωρίτες και Μικροχωρίτες οι όμηροι που θα πληρώ-

σουν με τη ζωή των το μίσος του κατακτητή: Παπα Βαστάκης, Ιω. Καρυοφύλ-
λης, Χαρ. Κατσίμπας, Χρ. Μέρμηγκας, Διον. Μαντζούτας, Βασ. Παλούρας, 
Ανδρ. Σιταράς, Θεόδ. Οικονόμου, Ιω. Μεσίτρης, Κων. Αραπογιάννης, 
Δημ. Δασκαλάκης, Χρ. Φλέγκας, Νικ. Κυρίτσης. 

Απερίγραφτα τα βασανιστήριά τους. Υπεράνθρωπη η αντοχή, η ψυχική τους δύ-

ναμη, το θάρρος των. Δεν πτοούνται από τίποτε. Δεν βγάζουν ούτε ένα αχ! Κρατούν 

το κεφάλι ψηλά. Δίνουν σκληρό μάθημα στον Ιταλό εχθρό. Και ή με τις σφαίρες 

τους χτυπάνε ή στη φωτιά ζωντανούς τους ρίχνουν, απτόητοι, μ’ όση φωνή τους 

απόμεινε, ζητωκραυγάζουν το «Ζήτω η Ελλάδα»!

Υποκλινόμαστε σήμερα με σεβασμό στην ιερή τους μνήμη. Φέρνουμε στο νου 

μας την μαύρη εκείνη εποχή. Στεκόμαστε άφωνοι. Το παράδειγμά τους και η στάση 

τους μας συγκινεί. Τους θαυμάζουμε. Θα μείνουν αθάνατοι, παράδειγμα για όλους 

μας.

Αιωνία τους η μνήμη!

1.  Αναδημοσίευση από το περιοδικό «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», τεύχος 11ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 1980 σελ. 7
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  

ΚΛΕΙΤΣΟΥ, ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΣ

TΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ «Ο ΕΚ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ»

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε εφέτος η καθιερωμένη πλέον, εδώ 
και μια πενταετία, από την Πανευρυτανική Ένωση, εκδήλωση οφειλόμενης γνωριμίας και 
σεβασμού, απονομής τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον χορό των Αγίων Νεομαρτύρων και 
Οσίων Ευρυτάνων. Συγκεκριμένα, εφέτος, ο εκκλησιασμός πραγματοποιήθηκε στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής. Πολλοί Ευρυτάνες «γέμισαν» τον ιστορικό αυτόν Ιερό Ναό, στον 
οποίον κατά τις αρχές του περασμένου αιώνα λάμπρυνε με την παρουσία του στο δεξιό 
ψαλτήρι ο αείμνηστος Παπα – Μπάζας, ως λαϊκός, ενώ κατά τη δεκαετία του 1930 υπηρέ-
τησε εκεί, ως εκκλησιαστικός επίτροπος, και ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Ο προϊστάμενος 
του Ναού π. Ηλίας Δροσινός στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε τους συμπα-
τριώτες μας για την πολυπληθή παρουσία τους, ενώ νωρίτερα, κατά τη Μεγάλη Είσοδο 
ευχήθηκε «Υπέρ υγείας των μελών της Πανευρυτανικής Ένωσης και των πολιτιστικών Συλλόγων 
Κλειτσού, Βράχας και Φουρνά, έτι δε και υπέρ των Απανταχού Ευρυτάνων». 

Εφέτος τιμώμενος άγιος ήταν ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κυπριανός «ο εκ Κλειτζού 
των Αγράφων», η όλη δε εκδήλωση χαρακτηρίστηκε ως συνέχεια του 3ήμερου Επιστημο-
νικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Δημοτική Ενότητα Φουρ-
νά (Φουρνάς, Κλειτσός και Βράχα), κατά τον παρελθόντα Ιούλιο του 2012. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας όλοι οι Ευρυτάνες κατευθύνθηκαν προς την πα-
ρακείμενη αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοκαφέ «Έναστρον», επί της οδού Σόλωνος αριθ. 
101, όπου πραγματοποιήθηκε το β΄ μέρος του προγράμματος. Η ζεστή και φιλόξενη αυτή 
αίθουσα κατακλύστηκε σύντομα από τους παρισταμένους συμπατριώτες μας. Στην αρχή 
έγινε η καθιερωμένη προσφώνηση από τον κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, εκ μέρους της 
Πανευρυτανικής Ένωσης και των συνδιοργανωτών Συλλόγων Φουρνά, Βράχας και Κλει-
τσού και, στη συνέχεια, αποδόθηκαν εκκλησιαστικοί ύμνοι (απολυτίκιο – μεγαλυνάριο Αγί-
ου Κυπριανού, απολυτίκια Παναγίας Προυσιωτίσσης, Παναγίας Τατάρνας και Ευρυτάνων 
Αγίων, επίκαιροι χριστουγεννιάτικοι ύμνοι) από τον θεολόγο και ιεροψάλτη κ. Στέφανο 
Κόπανο, βοηθούμενο από τους κ.κ. Παύλο Νταλλή, Γ. Μουρζιάπη και Ηλία Λιάσκο. 
Ακολούθησε ομιλία της διακεκριμένης φιλολόγου και δημοσιογράφου κ. Λίτσας Χατζη-
φώτη με θέμα: «Ο Άγιος ένδοξος ιερομάρτυρας Κυπριανός ο Νέος, ο εκ Κλειτσού των Αγρά-
φων», η οποία αναφέρθηκε και στον ρόλο των νεομαρτύρων της πίστης και της πατρίδας 
μας. Στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις – χαιρετισμοί από τον κ. Παναγιώτη Κ. Βλάχο, τ. 
Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε., τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Σκόνδρα και τον κ. Φώτιο 
Κουλαρμάνη, Πρόεδρο του Συλλόγου των Απανταχού Κλειτσιωτών (Κλειτσός = γενέτειρα 
του Ιερομάρτυρα Κυπριανού), ενώ κατόπιν διαβάστηκε από τον Γραμματέα του Δ.Σ. της 
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Ηλία Λιάσκο μήνυμα του Καθηγητή κ. Ανδρέα Καμπιζιώνη, 
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εκπροσώπου της Ένωσης στις Η.Π.Α., με το οποίο – εκτός των άλλων - γνωστοποιείται και 
η αποδοχή εκ μέρους του Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Αλεξίου πρότασής του για την καθιέ-
ρωση εορτής των Ευρυτάνων Αγίων σε όλες τις ευρυτανικές κοινότητες των ομογενών μας 
στις Η.Π.Α., στις 27 Αυγούστου κάθε χρόνο. 

Στη συνέχεια, και εκτός προγράμ-
ματος, απαγγέλθηκε ποίημα – ύμνος 
για τον τιμώμενο ιερομάρτυρα Κυπρι-
ανό από τον Πολιτικό Μηχανικό και 
Ποιητή κ. Γιάννη Μάγκα, το οποίο 
και εντυπωσίασε το ακροατήριο. Και 
η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
προβολή εικόνων και ιστορικών εγ-
γράφων, σχετικών με την περιοχή 
Κλειτσού, μερίμνη του μέλους του 
Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης και 
Προέδρου του Συλλόγου Βραγγιανι-
τών «Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. 
Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη. 

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, η οποία συντονίστηκε 
αριστοτεχνικά από τον Αντιπρόεδρο 
κ. Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, προσφέρ-
θηκαν καφέδες – αναψυκτικά «δαπά-
ναις» του ζεύγους Ηλία και Νάνσυς 
Ντζιώρα. 

Τέλος, στην εκδήλωσή μας αυτή, εκτός των άλλων, ήταν παρόντες και ο Αιδεσιμο-
λογιότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Δημήτριος Σκόνδρας, ο π. Λάμπρος Νιάφας, ο τ. βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας 
Καρανίκας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, οι Πανεπι-
στημιακοί καθηγητές κ. Ηλίας Ντζιώρας του Ε.Μ.Π. και ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων κ. Ιωάννης Παπανίκος, ο τ. Γενικός Δ/ντής του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους κ. Ελευθέριος Φούκας, ο τ. Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος 
Ζωρογιαννίδης, η ηθοποιός κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου, ο μουσικός και 
ηθοποιός και τ. πολιτευτής κ. Νίκος Μπακογιάννης, ο Δημοσιογράφος κ. Ηλίας Προβό-
πουλος, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του Νομού μας κ.ά. 

 Κ.Α.Π. 
     

Η κ. Λίτσα Χατζηφώτη στο βήμα (φωτό Β. Σιορόκου). 

Ο χορός των ιεροψαλτών εν δράσει (κ.κ. Στέφανος Κόπανος 
και Παύλος Νταλλής, πίσω ο κ. Ηλίας Λιάσκος) 

(φωτό Β. Σιορόκου).



6

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
(στερνή του Νεομάρτυρα Κυπριανού)

Ήταν Σάββατο, 5 Ιουλίου 1679.

Στην Πόλη της οχλοβοής την τουρκοπατημένη

ο μπόγιας1 ανεμοπερνά με το γυμνό σπαθί του

κι ο ταπεινός Κυπριανός όλο μπροστά πηγαίνει

και τη στερνή στον Κύριο κάνει την προσευχή του:

gh gh gh

«Απ' των Αγράφων τον Κλειτσό εγώ φτωχό παιδί Σου

σαν μοναχός, σαν λειτουργός, ήρθα στη δούλεψή Σου 

gh gh gh

Κι ευδόκησες νωρίς να μπω με νέα διαθήκη2

στο όρος το Αγιώνυμο απ΄ τη στενή του πύλη3.

Της πίστης τ' άσβεστο το φως και στη Θεσσαλονίκη

στον Τούρκο ομολογήθηκε απ΄ τα δικά μου χείλη.

gh gh gh

Κι ήρθα στην Πόλη, κήρυξα θερμά το θέλημά Σου

στον Τούρκο, το σκληρό Μουφτή, και στ' άγιο τ' όνομά Σου

gh gh gh

ικέτεψα να βαπτιστεί με όλη την καρδιά μου…

Μα ο λόγος μου έπεσε σ΄ αυτόν σαν άμμος της ερήμου

δεν φύτρωσε, δεν άνθισε…

Γι' αυτά τα κρίματά μου

σκύβω, συγχώρηση ζητώ και… δέξου την ψυχή μου».

gh gh gh

Του μπόγια αστράφτει το σπαθί… Γι' αυτό σε προσκυνούμε.

Νεομάρτυρα Κυπριανέ, με χαίρε σε τιμούμε:

1  Σύμφωνα με την παράδοση ο Μουφτής για να εξευτελίσει τους Χριστιανούς διέταξε τον αποκεφαλισμό 

του Νεομάρτυρα από μπόγια και όχι από κανονικό δήμιο.

2  Στο Άγιον Όρος ο Νεομάρτυρας ετήρησε πολύ – πολύ αυστηρούς όρους του μοναχικού βίου. Αυτή ήταν 

η νέα διαθήκη. 

3 Η πύλη που τον οδήγησε σε φοβερές υλικές στερήσεις. 
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Χαίρε φωστήρ γενναίε βουνήσιε,

χαίρε τροφέ της αγάπης γνήσιε.

gh gh gh

Χαίρε ότι κατενίκησας τον βάρβαρον της αμαρτίας,

χαίρε ότι διεκήρυξας τον Κύριον της σωτηρίας.

gh gh gh

Χαίρε του Κλειτσού το μέγα αγλάισμα,

χαίρε του Ιησού το θείον απάνθισμα.

gh gh gh

Χαίρε της εγκρατείας ο νέος αστήρ,

χαίρε της ευσπλαχνίας ο τίμιος δοτήρ.

gh gh gh

Χαίρε ότι εμεγαλύνθης εις τας νηστείας,

τας ολονυκτίας και τας χαμαικυτίας.

gh gh gh

Χαίρε της προσευχής το υπέρτατο άγγελμα,

χαίρε της υποταγής το άκρον παράδειγμα.

gh gh gh

Χαίρε ότι επένθησας υπέρ άγαν εις την ζωήν,

χαίρε ότι έτεκας χαράν διά πάσαν ψυχήν.

gh gh gh

Χαίρε της αρετής ο στερρός υπηρέτης,

χαίρε της ύλης ο πρώιμος αφέτης.

gh gh gh

Χαίρε των πάντων ελπιδοδότη,

Χαίρε αδάμαστε Αγραφιώτη.
ΑΘΗΝΑ 2012

ΙΩΑΝ. Δ. ΜΑΓΚΑΣ
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟ 1905-1906
(Aπό το βιβλίο του ΝΙΚ. Γ. ΙΓΓΛΕΣΗ, «ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΝ, ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ….)» ΕΤΟΣ Α΄, 1905-1906)
(Αρχείο Γιάννη Μάκκα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ ή μ ο ς  Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ 

Δημοτικόν Σχολείον Καρπενησίου
Γ. Ράγκος Πρωτοβάθμιος
Σ. Χατζάκης »
Σ. Καραγεώργος »
Ν. Παπαδημητρίου Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Λάσπης
Ι. Παληγιάννης Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Μεγάλου Χωρίου
Κ. Χατζόπουλος Δευτεροβάθμιος
Κ. Καρφής »
 Δημοτικόν Σχολείον Μικρού Χωρίου
Γ. Τσέντος Τριτοβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Α γ ρ α ί ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Κερασόβου

Κ. Γαλιώτος Τριτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Μεγ. Φραγκίστας
Β. Μοίρας Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Χρύσου
Αθ. Μπακόλας Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Μαραθιάς
Β. Ρέτσιος Πρωτοιβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Α γ ρ ά φ ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Αγράφων

Β. Ηλιάδης  Δευτεροβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Α π ε ρ α ν τ ί ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Γρανίτσας

Δ. Οικονόμου Πρωτοβάθμιος
Ν. Ζαγαλάκης Τριτοβάυθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Ραφτοπούλου
Δημ. Μαυρογόνατος Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Βελαώρας
Α. Παξινός Τριτοβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Α ρ α κ υ ν θ ί ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Προυσού

Ι. Θεοδωρόπουλος Πρωτοβάθμιος
Κ. Τσιτσιμελής Τριτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Καστανιάς
Χ. Παπαθανασίου Τριτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Ανδρανόβας (Ασπροπύργου)
Δ. Μουζακίτης Δευτεροβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Δ ο λ ό π ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Καροπλεσίου

Γ. Φλωράκης Τριτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Σπινάσας (Νεράιδας)
Ν. Κρικέλλης Δευτεροβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Ε υ ρ υ τ ά ν ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Κρικέλου

Χ. Ζυγούρης Πρωτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Δομνίστας
Θεοφ. Γαρδίκης Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Τέρνου (Μεσοκώμης)
Κ. Ζέρβας  Τριτοβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Κ τ ι μ ε ν ί ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Φουρνών (Φουρνά)

Α. Ρέλλιας Πρωτοβάθμιος
Δ. Παπαδόπουλος Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Κλειτσού
Γ. Κατσογιάννης Πρωτοβάθμιος
Κ. Παπαδόπουλος        »
 Δημοτικόν Σχολείον Βράχας
Κ, Παπαϊωάννου Δευτεροβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Αγίας Τριάδος
Ι. Παπακώστας Τριτοβάθμιος
 Δημοτικόν Σχολείον Δομιανών
Χρ. Κακκαβάς Δευτεροβάθμιος

Δ ή μ ο ς  Π α ρ α κ α μ π υ λ ί ω ν
Δημοτικόν Σχολείον Αγίου Βλασσίου

Γ. Οικονομίδης  Πρωτοβάθμιος
Σ. Πρίφτης Τριτοβάθμιος
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ΑΜΑΞΙΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Γράφει ο Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης 

Καρπενήσι - Λαμία 
Το Καρπενήσι, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής, είχε ανάγκη δρόμων για 

να επικοινωνεί με το Μεσολόγγι, έδρα του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στον οποίον 
υπαγόταν η Επαρχία Ευρυτανίας, και με τη Λαμία, κοντινότερο κέντρο. Οι δυο αυτοί δρόμοι 
ήταν και οι πνεύμονες, με τους οποίους ανέπνεε το Καρπενήσι. 

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η επικοινωνία με τη Λαμία γίνονταν από 
τους πεζόδρομους. Ένας πεζός διήνυε την απόσταση αυτή σε 15 ώρες (Αθήνα – Καρπενήσι 
= 50 ώρες, Αθήνα – Λαμία 35 ώρες. Ώστε Καρπενήσι – Λαμία 50-35=15 ώρες. Ι. Δ. Στα-
ματάκη, Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος…. Αθήναι 1863, σ. 13,17).

Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε η ανάγκη να ενωθούν οι πρωτεύουσες των 
επαρχιών και των νομών με αμαξιτούς δρόμους, δηλαδή με δρόμους στους οποίους να 
κυκλοφορούν οι ζωήλατες άμαξες, αφού τα αυτοκινούμενα οχήματα δεν είχαν εφευρεθεί 
ακόμα. Έτσι, με Βασιλικό Διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο Νο 17 Φύλλο της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως της 12-6-1857 (π.ημ.), ο δρόμος Λαμίας Καρπενησίου χαρακτηρίστηκε 
«εθνική οδός». 

Η κατασκευή της εθνικής αυτής οδού έγινε το έτος 1881, επί πρωθυπουργίας Αλέ-
ξανδρου Κουμουνδούρου, με τις ενέργειες του Ευρυτάνα πολιτικού Γ. Ζηνοπούλου. 
Γράφει ο Γ. Φαρμακίδης: 

Τα αποκαλυπτήρια της εν Καρπενησίω προτομής του Γεωργίου Ζηνοπούλου 
(2 Νοεμβρ. 1969). Οι εκφωνηθέντες λόγοι. Ομιλία Γ. Φαρμακίδη

«…. Ομιλών εν τη Βουλή το φθινόπωρον του 1880, ότε συνεζητείτο η ενδεδειγμένη δανειακή 
πολιτική της Κυβερνήσεως προς αντιμετώπισιν των συνεχιζομένων τότε στρατιωτικών παρασκευών 
της χώρας λόγω της δυστροπίας των Τούρκων, υπέδειξε την σύναψιν μεγάλου δανείου 120 εκα-
τομμυρίων δραχμών. Πράγματι δε το δάνειον τούτο συνήφθη αμέσως τότε εν Γαλλία. Της ευκαι-
ρίας ταύτης επωφελήθη ο Ζηνόπουλος διά να προσφέρη εις την Ευρυτανίαν την μεγάλην εκείνην 
υπηρεσίαν, η οποία διαιώνισε το όνομά του μεταξύ των Ευρυτάνων και εδημιούργησεν υπέρ αυτού 
περισσοτέρους τίτλους επί της ευγνωμοσύνης των παρ’ όσον δύναται να λεχθή τούτο δι’ οιονδήποτε 
άλλον Ευρυτάνα πολιτευτήν. 

Εννοώ την κατασκευήν της αμαξιτού οδού Καρπενησίου – Λαμίας εν έτει 1881, της οποίας την 
ιστορίαν έχω αφηγηθή λεπτομερώς εις την περί Ζηνοπούλου εργασίαν μου. Ενταύθα είναι αρκετόν ν’ 
αναφέρω, ότι η οδός αύτη κατεσκευάσθη ως στρατιωτική, εν τω πλαισίω δηλαδή των μνημονευθει-
σών στρατιωτικών παρασκευών της εποχής εκείνης προς ενδεχομένην εισβολήν του ελληνικού στρα-
τού εις την Θεσσαλίαν. Η Κυβέρνησις Κουμουνδούρου είχεν αποφασίσει την κατασκευήν της οδού 
από Λαμίας μέχρι Βαρυμπόπης, της σημερινής Μακρακώμης, και εκείθεν εις το επί των συνόρων 
Κούρνοβον, ο Ζηνόπουλος όμως επέτυχεν να συνεχισθή αύτη μέχρι της Ευρυτανίας, θεωρουμένης 
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ως περιοχής με ιδιάζουσαν στρατιωτικήν σημασίαν προκειμένου περί της γειτονικής Θεσσαλίας». 
Προπολεμικά, ενώ στο Καρπενήσι δεν είχαν ονοματοδοτηθεί οι δρόμοι, υπήρχε μόνον 

«Οδός Ζηνοπούλου», όπου και σήμερα οδηγεί προς Λαμία, προς τιμήν του Γεωργίου Ζη-
νοπούλου. Σώζεται η μαρμάρινη πινακίδα με την επιγραφή «ΟΔΟΣ Γ. ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ», 
στον εφαπτόμενο με τον ομώνυμο δρόμο τοίχο αντιστήριξης του οικοπέδου κληρονόμων 
Κων/νου Τριανταφυλλοπούλου (του περιώνυμου νομοδιδασκάλου). 

Το Καρπενήσι, λοιπόν, ενώθηκε με αμαξιτό δρόμο με τη Λαμία και άρχισαν τα πυκνά 
δρομολόγια μεταφορών εμπορευμάτων και ανθρώπων. Οι αγωγιάτες έγιναν αμαξηλάτες 
και «μπήκαν» αμέσως στην καινούρια τους δουλειά. 

Αφηγείται ο Στέφανος Γρανίτσας: «… Το αμάξι (από Λαμία προς Καρπενήσι) εστάθη και 
ο Μήτρος, βέρος βλάχος, επλησίασε σύροντας μια σειρά μουλαριών.

– Τώρα πας στη Στυλίδα, Μήτρο; Τον ηρώτησε ο μπαμπάς της Κασσιανής κ. Τριανταφυλλό-
πουλος. 

– Χτες έλαβα τις φουρτουτικές… Θαρρώ όμους πως θάχουμε άργητα με τον Τζων… Αλλά θα 
σταθώ λίγη ώρα στη Λαμία για να κανουνίσου κάτι λουγαριασμούς με την Τράπεζα. Θα δώσου 
εκειό του γραμμάτιου του Νικόλα. Είναι εις διαταγήν μου κι έχου ανάγκη απου παράδες…. (Μάρ-
κου Γκιόλια, Άπαντα Στέφανου Γρανίτσα. Εκδ. Τυμφρηστός, Αθήνα 1970, σελ. 459). Αυτά 
τη δεκαετία 1900-1910). 

Το αυτοκίνητο όμως προχωρούσε και οι ζωήλατες άμαξες αντικαταστάθηκαν από τα 
αυτοκίνητα. Το πρώτο αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Καρπενήσι, τη 
χρονιά 1922, ήταν ιδιοκτησία Γεωργίου Ζωρογιαννίδη (πληροφορία κ. Χαρ. Ζωρο-
γιαννίδη και κ. Φωνής Ν. Παπακωνσταντίνου). 

Καρπενήσι – Αγρίνιο 
Για να πάει κανένας από το Καρπενήσι – Αγρίνιο (Βραχώρι) την εποχή που δεν υπήρχε 

αυτοκινητόδρομος, ακολουθούσε τον παραποτάμιο πεζόδρομο μέχρι Προυσό (ώρες 8) κι 
από εκεί και κάτω 2 ώρες μέχρι το Λαμπίρι, Λαμπίρι – Μπερίκος 1,5 ώρα και Μπερίκος – 
Αγρίνιο 4,30 ώρες (εκτός από την απόσταση ώρες Προυσός - Λαμπίρι, τα στοιχεία είναι 
παρμένα από το βιβλίο που προαναφέραμε).

Και ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Αγρινίου χαρακτηρίστηκε «εθνική οδός» και οι 
εργασίες άρχισαν το 1886, πιθανότατα. Πρέπει ο Χαρ. Τρικούπης να ενδιαφέρθηκε και 
γι’ αυτόν τον δρόμο, αφού η Ευρυτανία, όπως είπαμε, ήταν επαρχία του Νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας. Η πρώτη θητεία του Χαρ. Τρικούπη ως πρωθυπουργού, αρχίζει στις 3/15 
Μαρτίου 1882 μέχρι στις 19/4 – 1 Μαϊου 1885 και η δεύτερη στις 4/16 Ιανουαρίου 
1887 μέχρι τέλους του 1890. 

Το Νο 251/21-2-1887 (π. ημ.) έγγραφο του Νομομηχανικού της Νομαρχίας Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας είναι αποδεικτικό στοιχείο της έναρξης των εργασιών της διάνοιξης του 
δρόμου αυτού: 
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«Αριθ. 251
Μεσολόγγι 21 Φεβρουαρίου 1887
Προς τον Αλλοδαπόν Μηχανικόν
Ι. Ριβαμπέλλαν

Επειδή μετά τινα καιρόν πρόκειται να γίνη η προσωρινή παραλαβή του άρτι περατωθέντος του 
πρώτου τμήματος της Εθνικής Οδού απ’ Αγρινίου εις Καρπενήσιον, παραγγέλομεν όπως μεταβήτε 
εις Αγρίνιον και εκείθεν επιμεληθήτε της επικαταμετρήσεως των τε απλών και τεχνικών έργων του 
τμήματος τούτου. Προς τον σκοπόν τούτον θέλετε προσλάβει και τους αναγκαίους ημερομισθίους 
εργάτας. Των καταμετρήσεων θέλετε υποβάλλει τα δέοντα δικαιολογητικά εις τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή μετά ταύτα η σύνταξις της κατά μήκος τομής της οδού και της οριζοντιογραφίας μεθ’ απα-
σών των λεπτομερειών. Ο παρ’ ημίν μηχανικός Κ. Γ. Βλαχάκης θέλει συνεργασθή μεθ’ υμών διά 
την σύνταξιν των σχεδίων. 

Ο Νομομηχανικός
Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»

(Εφημ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ,  
φύλ. 2, 20-9-1961) 

Η αρχική σκέψη για το δρόμο Αγρινίου Καρπενησίου, ήταν να διανοιγεί μέσω Προυσού, 
όπως φαίνεται καθαρά από το παρακάτω έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας:

«Αριθ. 1012
Μεσολόγγιον 21 Ιουνίου 1888
Προς τον Μηχανικόν Τριχωνίδος
Παραγγέλομεν τον αλλοδαπόν μηχανικόν Ριβαμπέλλα άμα αι εργασίαι της γεφύρας Αχελώου 

επιτρέψουν την απουσίαν του μεταβή ενταύθα οπόθεν θέλει παραλάβη τον φάκελλον της οδού 
Προυσού και παράσχη ημίν πληροφορίας τόσον περί της συνδέσεως Προυσού – Αγρινίου, όσον 
και περί της προόδου των έργων της κατασκευής της γεφύρας Σπουλάιτας.

Ο Νομομηχανικός
Ι. ΦΛΕΓΓΑΣ»

Αργότερα εγκαταλείφθηκε το σχέδιο της ένωσης του Καρπενησίου με το Αγρίνιο μέσω 
Προυσού και τέθηκε σε εφαρμογή η διάνοιξη του οδικού άξονα μέσω Σιδήρων – Φραγκί-
στας. Σήμερα, βέβαια, ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος διερχόμενος από Προυσό, 
συνδέει το Καρπενήσι με το Αγρίνιο. 

Για την κατασκευή του υπόψη δρόμου δούλευαν δυο συνεργεία: ένα από Αγρίνιο προς 
Σίδερα και ένα από Καρπενήσι προς την ίδια κατεύθυνση και όπου ενωθούν. 

Το στάδιο των εργασιών το 1939, επισημαίνεται σε σημείωμα της εφημερίδας «Η 
Φωνή της Ευρυτανίας» των Νίκου Θάνου και Δημ. Μπακόλα (φύλλο 148 της 30 Απριλίου 
1939):
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«Η ΟΔΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αι εργασίαι κατασκευής της οδού Καρπενησίου – Αγρινίου προχωρούν γοργώς. Η διάνοιξις 

έχει προχωρήσει περί τα 2 χιλιόμ. Πέραν του χωρίου Καλεσμένου ήδη δε ήρχισεν η κατασκευή των 
τεχνικών και η οδοστρωσία. Ως πληροφορούμεθα ανεπισήμως κατά το εφετεινόν οικον. Έτος η Σή 
Κυβέρνησις πρόκειται να χορηγήση διά το τμήμα τούτο έτερα επτά εκατομμύρια. Από το Αγρίνιον ο 
δρόμος έχει τελειοποιηθή μέχρις Αγίου Βλασίου, η δε διάνοιξις έφθασε μέχρι Σιδήρων. Το τμήμα 
όμως από Καραμανέικα μέχρι Σιδήρων – περί τα 15 χιλιόμ. – είναι ατελές εν συγκρίσει με τα τρία 
σχεδόν έτη που εχρειάσθησαν διά την διάνοιξίν του. Παρακαλούμεν όθεν την αρμοδίαν τεχνικήν 
υπηρεσίαν να διατάξη την επίσπευσιν των εργασιών επιβάλλουσα εις την ανάδοχον εταιρίαν να 
λάβη μέτρα εξασφαλίζοντα την άνετον παραμονήν των εργατών και να προσλάβη πολλούς, διότι 
μέχρι σήμερον ουδέποτε προασέλαβεν πέραν των 150. Η Ευρυτανία έχει απόλυτον ανάγκην να 
τελειώση όσον το συντομώτερον ο δρόμος αυτός και αφού η Σή Κυβέρνησις χορηγεί αφειδώς 
πιστώσεις, η εταιρία πρέπει να επιταχύνη εις το ανώτατον όριον τας εργασίας». 

Στην εφημερίδα «Η Φωνή της Μαυρομμάτας», (αριθ. Φύλλου 9, Δεκ. 1996) δημοσιεύεται 
επιστολή του Β. Ν. Μαντούζα, σχετική με τις περιπέτειες του δρόμου αυτού. Η επιστολή 
παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον:

«Η πολυθρύλητη και πολύπαθη Τρικούπεια Παραμεγδόβια Εθνική Οδός Αγρίνιο – Καρδίτσα 
(άρχισε 1883 ή 1885 από Αγρίνιο και έφθασε η κατασκευή της το 1895 ως τα χωριά Ράινα, ή 
Ποταμούλα) είχε πολλές περιπέτειες καθώς θα ξέρετε σαν διανοούμενος πολιτικός και Αιτωλοα-
καρνάνας. Δεν περατώθηκε ποτέ. 

Μέχρι το 1940 έφθασε κάποιος κοτζαμπασίδικος καροαμαξόδρομος – έξω από το ίχνος χάρα-
ξης εθνικής οδού – από το χωριό Ράινα ή Ποταμούλα ως το χωριό Σίδερα (Η Ράινα και Ποταμούλα 
είναι διαφορετικά χωριά). 

Το 1950/51 ο Ελληνικός Στρατός (ΜΟΜΑ) διάνοιξε στα γρήγορα ένα κοινοτικό επαρχιακό 
χωματόδρομο Σίδερα – Καρπενήσι (θέση Τσουγκάνα). Αυτός ο δρόμος (Αγρίνιο) – Ποταμούλα 
– Επισκοπή – Φραγκίστες – θέση Λιβανή (τώρα κ. Νέα Βίνιανη) – Καρπενήσι κατά καιρούς ψευδο-
σκυροστρώθηκε, ψευτοασφαλτοστρώθηκε. 

Αυτόν τον αμελέτητο σε χάραξη, κατασκευή κ.λπ. δρόμο οι διάφοροι, αρμόδιοι, συναρμόδι-
οι, κολλητοί τους, παρακεντέδες και παράσιτοί τους, τσαντοκουβαλητές τους αυτοβαυκαλίζονται, 
αυτεπαίρονται, αυτογοητεύονται να τον ονομάζουν: Εθνική οδός Αγρίνιο – Καρπενήσι. Είναι ένας 
ορεινός χρονοβόρος, επαρχιακός β΄ με γ΄ κατηγορίας δρόμος».  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

Προσωπικό
Ευχαριστώ τους πολυπληθείς φίλους και συμπατριώτες για τη συ-

μπαράστασή τους στην περιπέτεια της υγείας μου. Ο καρκίνος νικήθη-
κε και συνεχίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή και τη δημιουργία. 

Τα Συνέδρια
Η Ευρυτανία το 2012 βρισκόταν στο επίκεντρο των Συνεδρίων. 

Έγιναν πάμπολλα και με επιτυχία. Διοργανώθηκαν από την Πανευρυτανική Ένωση, το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (Κλεομένης Κουτσούκης), Παιδι-
άτρων για την υγεία της παιδικής ηλικίας (Καθηγητής Ιατρικής Νίκος Σκεντέρης) και δεν 
ξέρω αν υπήρξε και άλλο. Πάντως, όλα δείχνουν ευρυτανική πνευματική … υγεία. 

Τα ανταμώματα
Αυτά τα ανταμώματα που γίνονται στην Ευρυτανία δένουν ακόμα πιο πολύ τις σχέσεις 

των ξενιτεμένων με τα χωριά της πρώτης τους ηλικίας. Αλλά κάνουν και κάτι πιο καλό. Ξα-
ναζούν τα παραδοσιακά μας τραγούδια και οι χοροί – στην εποχή μας, που μας κατακλύζουν 
τα ξενόφερτα της παγκοσμιοποίησης…. 

Στ’ Άγραφα
Διαβάζω στον «Ευρυτανικό Παλμό» πρωτοσέλιδα: «Ανησυχητική η κατάσταση στο Δήμο 

Αγράφων». Και συνεχίζει παρακάτω. Ο Δήμαρχος ήρθε αντιμέτωπος με στελέχη της δικής 
του ομάδας και στενούς συνεργάτες του. Την κατάσταση επιδεινώνει και η παραίτηση του 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Χαλιμούρδα, όπως και οι δημοσιευμένες επι-
στολές Βαλαωριτών. Οι δημοκρατικές διαδικασίες μόνον φέρνουν ομόνοια σε δημόσιους 
φορείς. Οι απολυταρχίες διχάζουν… Σχετικό είναι και το ρεπορτάζ των «Ευρυτανικών Νέων» 
με τίτλους «Πραξικόπημα στα Άγραφα» και «Ξένοι στον ίδιο Δήμο». Προσωπικά θυμάμαι και 
κάποιο άλλο πραξικόπημα στον άλλοτε Δήμο Απεραντίων που πήρε και ποινική τροπή. Μή-
πως πρέπει να γίνεται πότε – πότε και κάποια αυτοκριτική. 

Το Παιδικό Βιβλίο
Η 9η Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι μια αξιό-

λογη καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μικρών μαθητών. Η συγγραφέας παιδικών βι-
βλίων κ. Μαρία Παπαγιάννη, που ανέλυσε την αξία του βιβλίου, έδωσε στην έκθεση και 
παιδαγωγικό κύρος που φανερώνει τις φροντίδες των διδασκόντων για ένα πνευματικό 
ανέβασμα των μαθητών τους. 

Στη Philoxenia
Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετείχε φέτος στη Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού Philoxenia στη 

Θεσσαλονίκη με δικό του Περίπτερο. Μεγάλο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους εκδηλώ-
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θηκε, πράγμα που θα τονώσει την τουριστική μας παρουσία, που είναι συνακόλουθη και με 
την – όσο γίνεται – οικονομική μας ανάπτυξη σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς… 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Σημαντική βοήθεια προσφέρει στους έχοντες βιοτικές ανάγκες συμπατριώτες μας. Αξιέ-

παινη η πρωτοβουλία του Δήμου. Αν προσθέσουμε και την πρωτοβουλία του Συλλόγου Πο-
λυτέκνων Ευρυτανίας, θα πει πως στην περιοχή μας ανθεί ο συναισθηματικός ανθρωπισμός. 

Πληθώρα πρωτοβουλιών
Πάμε καλά στην Ευρυτανία. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες που δείχνουν ενδιαφέρον για 

καθετί που εξυπηρετεί τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εργαστήριο για την άγρια 
ζωή, εκδήλωση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου για τα άτομα με αναπηρία, Σεμινά-
ριο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ΕΚΑΒ, Ημερίδα Κολύμβησης, Εφαρμογή της προσέγγισης 
LEADER στη Δομνίστα, Διοργάνωση Φιλικής Συνάντησης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), Παρεμ-
βάσεις του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «Αλκυόνη» για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας και τόσα άλλα. 

Στο Δήμο Καρπενησίου
Οι συνεχείς συναντήσεις του Δημάρχου Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη στα χωριά 

της περιοχής του είναι επωφελείς, γιατί παρουσιάζονται τα προβλήματα που έχει η κάθε πε-
ριοχή και μπορεί κάποια δημοσιοποιούμενα να επιθλυθούν. Βέβαια, οι περιορισμένοι πόροι 
δυσκολεύουν τα πράγματα αλλά όλο και κάτι θα επιτευχθεί. Άλλωστε τα 430 αναμενόμενα 
έργα του Τεχνικού Προγράμματος ανάπτυξης και προοπτικής θα βοηθήσουν σημαντικά. 

«Όνειρα Γυναικών»
Ωραίος ο τίτλος του «Παλμού» «Όνειρα Γυναικών». Και δικαιολογημένα αφού ο Σύλλο-

γος Γυναικών Ευρυτανίας παρουσιάζει εκπληκτικές πρωτοβουλίες με ποικίλες εκδηλώσεις. 
Η πρόσφατη παρουσίαση του μυθιστορήματος «Υγρά Όνειρα» του Γιώργου Δημόπουλου 
δείχνει πως τα ενδιαφέροντά τους όλο και διευρύνονται. 

Καθηγητικά
«Μαίνεται ο πόλεμος συνδικαλιστών και διοίκησης στην Ευρυτανία», μας πληροφορούν 

τα «Ευρυτανικά Νέα». Το ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας ενημερώνει 
πως ανάμεσά τους υπάρχει ένας διώκτης με απολυταρχικές προθέσεις. Δεν κατάλαβε ότι 
παντού λειτουργεί η Δημοκρατία. Ευτυχώς. 

«ΣΥΝ στον Άνθρωπο»
Υπάρχει, λοιπόν, και Σύλλογος «Συν στον Άνθρωπο». Ομολογώ την αμαρτία μου. Δεν 

τον ήξερα. Και δεν ήξερα τις τόσο ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες του. Το φιλανθρωπικό 
Μπαζάρ ήταν ένα μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς. Η πρόεδρος Μαίρη Καλλιάνη δήλωσε 
πως «με τα χρήματα που συγκεντρώνονται και με τις συνδρομές των μελών ενισχύουν οικο-
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γένειες που έχουν ανάγκη». Πολλά συγχαρητήρια και πολλά εύγε στα μέλη αυτού του τόσο 
δραστήριου Συλλόγου. 

Ο Γιάννης Μαυρομύτης
Αξεδίψαστος ερευνητής και άξιος πνευματικός διάδοχος του Πάνου Βασιλείου ο 

Γιάννης Μαυρομύτης μου έστειλε μια φωτοτυπία από ένα πρακτικό δημοπρασίας 5ετούς 
ενοικίασης του μύλου του διαλυθέντος μοναστηριού της Στάνας με ημεροχρονολογία 7 
Φεβρουαρίου 1840, στο οποίο υπογράφουν και οι εγγυητές Σωτήρης Σταφυλάς, σαφώς 
πρόγονός μου (όπως λέει) και ο Ζαχαρίας Ηλιόκαυτος, παππούς του Ζαχαρία Παπα-
ντωνίου, από την μητέρα του. Τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω για την πολύχρονη προ-
σφορά του στην ευρυτανική παράδοση. 

Θόδωρος Σκουρλής
Ο Γιάννης Μαυρομύτης μου έστειλε και μια φωτοτυπία εξωφύλλου του ιστορικού και 

πρωτοπόρου για τη Δημοτική Γλώσσα περιοδικό «Ο Νουμάς», με ημερομηνία Νοέμβρης 
– Δεκέμβρης 1930, όπου δημοσιεύεται μετάφραση ποιήματος του Η. Ζοgmann σε μετά-
φραση Θόδωρου Σκουρλή. Ο συμπατριώτης μας πρωτοπόρος ποιητής έχει δημοσιεύσει 
πολλά κείμενα, που ακόμα δεν τα εντοπίσαμε. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι να ενδιαφερ-
θούν, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα Άπαντα του ποιητή μας. 

Γρανιτσιώτικο
Διαβάσαμε στα «Νέα» πως ο εκ Γρανίτσης Σπύρος Ν. Γρανίτσας (πρωτανηψιός του 

Στέφανου) «έμενε στη Νέα Υόρκη και είχε συνδεθεί με τους αντιχουντικούς, που έμεναν 
εκεί ή είχαν φύγει από την Ελλάδα. Στο σπίτι του, λοιπόν, γνωρίστηκε η κόρη του τ. Υπουρ-
γού Γ. Μυλωνά (που ήταν εξόριστος στην Αμοργό) με τον εφοπλιστή Ηλία Κουλου-
κουντή (που ήταν εναντίον των δικτατόρων) και παντρεύτηκαν. Εκεί οργανώθηκε από τον 
εφοπλιστή γαμπρό η επιτυχημένη «δραπέτευση» του πεθερού του πλέον, Μυλωνά, από την 
Αμοργό – τόπο της εξορίας του. 

Για τον Παπαντωνίου
Στην ηλεκτρονική «Αντιπληροφόρηση» (ίντερνετ) διαβάσαμε: «Η Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών λειτουργούσε πεισματικά και αδιέξοδα στο αισθητικό κλίμα του νεκρού εισαγό-
μενου νεοϊμπρεσιονισμού της Κεντρικής Ευρώπης. Ιδεολογικός κομιστής στην Ελλάδα ο 
α π α ξ α π α ν τ ά ρ χ η ς  των Τεχνών Παπαντωνίου». Ο Ζαχαρίας αντίθετος με την αφη-
ρημένη τέχνη βρισκόταν σε αντίθεση με τους εδώ εκφραστές της. Αλλά αυτός ο προσ-
διορισμός απαξαπαντάρχης στο βάθος φανερώνει πως η γνώμη του Παπαντωνίου για 
οποιοδήποτε ζήτημα γινόταν αποδεκτή. 

Οι Ευρυτάνισσες της Αθήνας
Η Ένωση των «Απανταχού Ευρυτανισσών για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ευρυτανίας» 

οργάνωσαν χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Αθήνα. Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Πα-
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ντοπωλείου στο Καρπενήσι. Τι ωραίες πρωτοβουλίες που κάνουν περήφανους τους Ευρυ-
τάνες. 

Στη Μονή Προυσού
Ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Θανάσης Γιαννακόπουλος προσφέρει πολλά στη διερεύ-

νηση πολλαπλών ιστορικοκοινωνικών θεμάτων της Ευρυτανίας. Πρόσφατα, εκτός των άλ-
λων, αντλημένο από τα Αρχεία της Μονής Προυσού με φωτοτυπίες εγγράφων, προσθέτει 
νέα στοιχεία στην ιστοριογραφία της ιστορικής Μονής. 

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί»
Και μια που βρισκόμαστε στον Προυσό ανοίγουμε ένα ωραίο βιβλίο που δείχνει ότι 

είναι έκδοση της Θεατρικής Ομάδας του Κατσαμπείου Γυμνασίου. Είναι καρπός της θητείας 
της φιλολόγου Μαρίας Παναγιωτοπούλου, σήμερα Προϊσταμένης των Γ.Α.Κ. Ευρυτανί-
ας. Το 1991-92 και 1993 υπηρετούσε στο εκεί γυμνάσιο και έγραψε μαζί με τα παιδιά το 
θεατρικό έργο «Είμαστε ακόμα ζωντανοί», που παίχτηκε με επιτυχία. Με τη σύμπραξη εκτός 
της Μ. Παναγιωτοπούλου και των καθηγητριών Βάγιας Σπυρέλη, θεολόγου και Μαρί-
ας Μωραϊτου, φιλολόγου. Κάτι τέτοια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. 

Οι Μεγαλοχωρίτες
Ο Σύλλογος Μεγαλοχωριτών παλιότερα εξέδωσε το βιβλίο «Μαγειρέματα στο Μεγάλο 

Χωριό» της συγγραφέως Κικής Τριανταφύλλη. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπόρεσε 
και συγκέντρωσε τόσες συνταγές φαγητών με λεπτομέρειες ως προς τα υλικά, αλλά και τον 
τρόπο παρασκευής τους. Από μια άλλη άποψη το βιβλίο υπηρετεί και την παράδοση του 
τόπου, αφού πολλά από τα φαγητά αυτά τείνουν να εξαφανιστούν, γιατί τα αποφεύγουν οι 
σημερινές νοικοκυρές. Συνεπώς, έχει τη θέση του στο Μουσείο του χωριού. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Οι «Επισημάνσεις» εύχονται στους Ευρυτάνες – όπου κι αν ζουν – ένα αισιόδοξο 2013, 

αφού δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ευτυχισμένο, κάτω από την ξενική κατοχή που 
ζούμε και ζευόμαστε. Ο Θεός να δώσει να απαλλαγούμε από τον βραχνά του φοβερού 
χρέους, που ανίκανοι, μέχρι ηλιθιότητας, κυβερνήτες, το φόρτωσαν στις πλάτες του λαού.
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1.Το Καρπενήσι και οι Καρπενησιώτες το 1895
(Από το βιβλίο «Τα Ταξίδια ανά την Ελλάδα» του Π. Παρασκευόπουλου 1895)

«Εις τα ύψη του αθανάτου Βελουχιού, του οποίου η κορυφή υπερηφάνως διασχίζει τα 
σύννεφα εις ύψος 2.350 μέτρων σχεδόν πάντοτε χιονόλευκος. ….Εκεί κατόπιν μακρού και 
κοπιώδους ταξιδίου δι’ αμάξης εκ Λαμίας φθάνει τις εις το Καρπενήσιον, την πρωτεύουσαν 
της Ευρυτανίας, το οποίον έχει την υγείαν…μονοπώλιον. Τόσον ώστε ανέκαθεν ως αξίωμα 
εκφέρεται περί των Καρπενησιωτών και των Καρπενησιωτισσών ότι είναι ροδοκόκκινοι 
σαν μήλο. Καρπενησιώτικο δε μήλο σημαίνει τον έχοντα τα ρόδα της υγείας εις τας παρειάς 
του. Κατάψυχρον και παγερόν τον χειμώνα με τας χιόνας του, δροσερόν δροσερώτατον το 
καλοκαίρι με διαφανή οξυγονοβριθή την ατμοσφαίραν, ήτις ευρύνει το στήθος, δίδει πτερά 
εις τους πόδας, ανυψεί το φρόνημα και την καρδίαν.

Οι Καρπενησιώται ευφυείς άνθρωποι και επιχειρηματίαι διακρίνονται διά το φιλαπόδη-
μον του χαρακτήρος των, εκατοντάδας δε όλας εξ αυτών δύναταί τις να συναντήσει εις την 
Κωνσταντινούπολιν ευπορούντας διά της εντίμου εργασίας των, μη λησμονούντας δε και 
την ιδιαιτέραν των πατρίδα. Αλλ’ ό,τι τας χαρακτηρίζει είναι του φρονήματος η αξιοπρέπεια 
και του πατριωτισμού το αίσθημα πολύ ανεπτυγμένον έχουν τόσο οι εν Καρπενησίω διαμέ-
νοντες όσο και οι ξενητευόμενοι».

 
2. Ο διορισμός του Γ. Καφαντάρη, ως υπουργού των Εσωτερικών

 (Από το βιβλίο «Οι Εξέχοντες Έλληνες (Απ’ την Καλή και την Ανάποδη)» του Γ. Δημάκου)

«Με τους πολιτικούς κύκλους ο κ. Καφαντάρης δεν ήρχετο την εποχή εκείνη σε επαφή. 
Ήτο βουλευτής, αλλ’ έκανε παρέα με ανθρώπους του λαού, λογίους, καλλιτέχνας και δη-
μοσιογράφους. Με τον Βενιζέλο δεν είχε γνωρισθεί ακόμη. Και ήλθε το 1915, όταν ο κ. 
Βενιζέλος εσχημάτισε κυβέρνηση μετά την πτώση των Λαϊκών. Ο κ. Καφαντάρης έμεινε 
τότε στο ξενοδοχείο «Ερμής». Εκεί τον επεσκέφθη κάποιος εκ μέρους του Πρωθυπουργού. 

 - Κύριε Καφαντάρη, είπεν ο απεσταλμένος, θα έχετε την καλοσύνη να περάσετε από 
τ’ Ανάκτορα;

- Από τ’ Ανάκτορα;



18

- Μάλιστα! Πρόκειται να ορκισθείτε υπουργός !
Έτσι ξαφνικά επληροφορήθη ο κ. Καφαντάρης τον διορισμόν του ως υπουργού των 

Εσωτερικών. Την έκπληξιν όμως που εδοκίμασεν ο ίδιος θέλησε να την μεταδώσει στον 
συμπατριώτη του δημοσιογράφο κ. Ανδρέα Πουρνάρα.

- Σε διορίζω ιδιαίτερό μου! του είπε.
- Ιδιαίτερό σας;
- Μήπως δεν θέλεις να γίνεις ιδιαίτερος του νέου υπουργού των Εσωτερικών;
Και ο κ. Καφαντάρης έσκασε στα γέλια, βλέποντας την έκπληξη του φίλου του.

 3. Αυτός ήταν ο Γ. Κονδύλης.- Ανέκδοτα της στρατιωτικής ζωής του.
(Από το βιβλίο «Οι Εξέχοντες Έλληνες (Απ’ την Καλή και την Ανάποδη)» του Γ. Δημάκου).

- «Άπειρα είναι τα ανέκδοτα της στρατιωτικής ζωής του Γ. Κονδύλη. Είναι ίσως ο μόνος 
που έχει τόσον πλούσιον υλικόν ανεκδοτολογίας.

 Η τόλμη του στις μάχες έμεινε παροιμιώδης. Έλαβε μέρος σε 36 μάχες και ποτέ δεν 
υπεχώρησε. Όταν εγίνετο η αποβίβασις του στρατού μας στη Ραιδεστό, ο κ. Κονδύλης 
ήταν στο πρώτο άγημα που θα απεβιβάζετο. Οι μαούνες γεμάτες στρατό, επλησίαζαν προς 
την ακτή. Όταν όμως έφτασαν σε απόσταση 300 μέτρων, εσταμάτησαν. Ήτο αδύνατο να 
προχωρήσουν, επειδή τα νερά ήταν ρηχά. Οι φαντάροι τα έχασαν. Τι να κάμουν; Να πέ-
σουν στο νερό εδίσταζαν. Εν τω μεταξύ τα τουρκικά πολυβόλα άρχισαν να «κελαηδούν» 
από απέναντι. Η στιγμή ήτο κρίσιμος. Κάθε λεπτό που περνούσε ήτο εις βάρος των ιδικών 
μας. Μέσα στη γενική αμηχανία, ακούστηκε μια φωνή κι ένας άνδρας με το περίστροφο στο 
χέρι έπεσε στη θάλασσα. 

- Εμπρός !
Περιττόν να ειπούμε ότι αυτός ήτο ο κ. Κονδύλης. Το παράδειγμά του εμιμήθησαν όλοι 

οι φαντάροι και η αποβίβασις επέτυχε.
Μετά την καταστροφή του Αϊδινίου, ο κ. Κονδύλης διετάχθη να ανακαταλάβει μία γέ-

φυρα. Το έδαφος εκείνο ανήκε στους Ιταλούς και ένας αξιωματικός των με μερικούς άν-
δρας έκοψε το δρόμο των Ελλήνων.

- Πού πας; ρώτησε τον Κονδύλη, που εζήτησε εξηγήσεις.
- Καταδιώκω τον εχθρό !
- Μα το έδαφος είναι ιταλικό.
- Ιταλικό; Και πώς;
- Δυνάμει της συνθήκης.
- Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι υπουργός των Εξωτερικών για να το ξεύρω ! απεκρίθη 

ο κ. Κονδύλης και εσυνέχισε την καταδίωξιν».

 4. Ανεύρεση των οστών του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 (Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782-1827),ο στρατάρχης της Ρούμελης κατά τον 

αγώνα του 1821, που έδρασε και προεπαναστατικά στα Άγραφα, ως πρωτοπαλίκαρο του 
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Αγραφιώτη σταυραετού, του θρυλικού Κατσαντώνη, σκοτώθηκε στις 23 Απριλίου 1827 
στο Φάληρο και η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία Αγ. Δημητρίου στη Σαλαμίνα όπου 
ετάφη.) 

 - «Τα οστά του Στρατάρχου της Ρού-
μελης κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 
Εικοσιένα Γ. Καραϊσκάκη, ανευρέθησαν εις 
το Ν. Φάληρο, εντός μαρμαρίνης λάρνακος 
εις την βάσιν του μνημείου του. Επί της λάρ-
νακος υπάρχει πλάκα με επιγραφήν, εις την 
οποίαν αναφέρεται ότι τα οστά μετεφέρθη-
σαν εκ Σαλαμίνος το 1837, επί βασιλείας 
Όθωνος και εναπετέθησαν εις τον αναγερ-
θέντα πρωτοβουλία του Ι. Κωλέττη, τύμβον. 
Εις την αυτήν επιγραφήν αναφέρονται και τα 
ονόματα των παλληκαριών του Καραϊσκά-
κη, τα οποία εφονεύθησαν κατά την πολιορκίαν της Ακροπόλεως και των οποίων τα οστά 
ενεταφιάσθησαν εις τον ίδιον χώρον.

 Η ανεύρεσις των οστών του Καραϊσκάκη οφείλεται εις πρωτοβουλίαν του δημάρχου 
Ν.Φαλήρου κ. Κ. Κατσουλάκου, ο οποίος συνέστησε συνεργείον το οποίον απέφραξε την 
κρύπτην και ανεύρε τα οστά.»

(Από το περιοδικό: «Στερεοελλαδική Εστία», Σεπτ. -Δεκ.1962)

 5. Ο Γέρο-Δήμος, το πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη.
(Ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς ότι, εκτός από το Γεώργιο Καραϊσκάκη και το 

Γιάννη Φραγκίστα, πρωτοπαλίκαρο του θρυλικού Αγραφιώτη εθνομάρτυρα πρωτοκλέ-
φτη Κατσαντώνη, ήταν και ο μετέπειτα στρατηγός στα χρόνια της επανάστασης ο Δήμος 
Τσέλιος, ο γνωστός μας από το τραγούδι ως Γέρο-Δήμος. Για το μεγάλο αυτό ήρωα του 
Εικοσιένα, αγωνιστή της ελευθερίας, αξίζει να πληροφορη-
θούμε τι γράφει η εφημερίδα «ΣΦΑΙΡΑ» στις 15-11-1961):

 «…’Εγέρασα μωρέ παιδιά σαράντα χρόνια κλέφτης. Τον ύπνο 
δεν εχόρτασα…» Αυτό το τραγούδι, που θεωρείται δημοτικό, 
το έχει, ωστόσο, συνθέσει ο Λ. Λάμπρος, λόγιος του 19ου 
αιώνα, αναφέρεται σε υπαρκτό πρόσωπο. Ο ήρωάς του ο Γέ-
ρο-Δήμος, δεν είναι άλλος από τον Δήμο Τσέλιο, στρατηγό 
της εθνικής μας επανάστασης. Ο Δήμος Τσέλιος γεννήθηκε 
το 1785 στη Ζαβίτσα της Ρούμελης και πέθανε στις 11 Νο-
εμβρίου 1854. Σχεδόν έφηβος ακόμη βγήκε στο βουνό, ν’ 
αγωνιστεί κατά του Τούρκου. Από την αρχή, ο Δήμος έδει-
ξε μεγάλη γενναιότητα και ριψοκίνδυνο σθένος, καθώς και 

Καραϊσκάκης και Κατσαντώνης.

Αυθεντικό σκίτσο του Γέρο-Δήμου.
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αντοχή στις στερήσεις, έτσι, που να τον αγαπούν και να τον εκτιμούν οι σύντροφοί του. 
Αργότερα κατατάχθηκε στο σώμα του ηρωικού Κατσαντώνη και δεν άργησε ν’ ακουστεί 
τ’ όνομά του σ’ όλον τον τόπο και να γίνει το φόβητρο των Τούρκων. Μετά το μαρτυρικό 
θάνατο του Κατσαντώνη, ο Δήμος οργάνωσε δικό του σώμα και άρχισε καινούριο αγώνα 
κατά του Αλή, παίρνοντας εκδίκηση για το άγριο τέλος του αρχηγού του. Όταν ξέσπασε η 
εθνική μας επανάσταση, ο Δήμος ενισχύοντας το σώμα του, συνεργάζεται με την κυβερνη-
τική Αρχή και με τον στρατηγό Τσόγκα πολιορκούν το κάστρο της Βόνιτσας και αναγκάζουν 
σε παράδοση την τουρκική φρουρά. 

Συνεχίζοντας πολέμησε στην Ήπειρο τους Τούρκους και το 1822 πολεμάει λαμπρά στο 
Πέτα και αφανίζει πλήθος εχθρούς. Εδώ, όμως, πληγώνεται και γυρνάει στα μέρη της Βόνι-
τσας, απ’ όπου περνάει στο νησί Κάλαμο, στα Εφτάνησα, για να θεραπευτεί. Μόλις γίνεται 
καλά ο Δήμος ξαναγυρνάει στη Βόνιτσα, που το κάστρο της το είχαν ξαναπάρει, στο μεταξύ, 
οι Τούρκοι και συμμετέχει στην πολιορκία του. Λίγο αργότερα αντιμετωπίζει τους Τούρκους 
στη μάχη της Σκουληκαριάς και τους εξοντώνει. Για τον ηρωισμό και τις πολεμικές επιτυχίες 
του, στις 9 Ιουλίου 1824 η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας τον προβιβάζει σε αντιστρά-
τηγο και, κατόπιν, σε στρατηγό και με το αξίωμά του αυτό, ο Δήμος Τσέλιος αγωνίζεται 
όλο τον καιρό του πολέμου και συντελεί στην ελευθερία της Ελλάδας.»

ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΣ
Ανδρέα Χ. Κάππα

(Ο Ανδρέας Κάππας γεννήθηκε στο Μουζίλο Ευρυτανίας. Έλαβε ενεργό μέρος στην 
Εθνική Αντίσταση. Είναι συνταξιούχος. Έχει γράψει διηγήματα, ποιήματα κ.ά. Κείμενά του 
έχουν δημοσιευθεί και στο παρελθόν στο περιοδικό μας).

Λίγα λόγια θα σου πω
για τα περασμένα
τότε που έλεγες το σ’ αγαπώ
δίχως να πονάς για μένα.

Όταν είχα παραδάκι
δεν μου χάλαγες χατίρι,
τώρα που είμαι μπατηράκι
χάθηκες σαν τον φακίρη.

Τέτοιοι τύποι είναι κρίμα
να μην ζουν κοινωνικά
να 'χουν στόχο τους το χρήμα
και όχι τα ιδανικά.

Τη ζωή για να τη ζήσεις
πρέπει πρώτα να ιδρώσεις,
έτσι θα την εκτιμήσεις
και σαν άνθρωπος θα νιώσεις…. 
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Ο βίος και ο οίκος των αρχόντων
† Του Ζάχου Ξηροτύρη

Λέγεται ότι η γυναίκα του Καίσαρος δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται, και είναι 
αλήθεια. 

Τέτοιος πρέπει να είναι και ο βίος των αρχόντων. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει, ή σπάνια 
συμβαίνει το αντίθετο συμβαίνει φαίνονται ότι είναι τίμιοι, αλλά δεν είναι. Δύο παραδείγματα 
του Άρχοντος Δρούσου και του Νομοθέτη Ζάλευκου, είναι αρκετά να μας το καταδείξουν. 
‘Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος πρόκειται για τον δημαγωγό άρχοντα Δρούσο. Λέγοντες 
όμως δημαγωγό, νοούμε το δημαγωγό της αρχαίας εποχής, που εσήμαινε τον οδηγό του Δή-
μου και όχι υπό την σημερινή έννοια, την κακή έννοια του σημερινού δημαγωγού. 

Το σπίτι του άρχοντα Δρούσου κατά την κρίση ενός μηχανικού, ήταν έτσι φτιαγμένο, ώστε 
διαβάτες μπορούσαν να βλέπουν από τα παράθυρα του σπιτιού το εσωτερικό και να ακούνε 
τι διαμείβεται, τι συζητείται μέσα στο σπίτι του Άρχοντα Δρούσου. «Είχε πολλά μέρη κάτοπτα 
τοις γειτνιώσι», κατά τη φράση του αυτόκλητου Μηχανικού. 

Ο μηχανικός παρουσιάστηκε στον Άρχοντα και του είπε, δος μου, Άρχοντα, πέντε τάλαντα 
να κατασκευάσω το σπίτι σου κατά τέτοιον τρόπο, που ούτε να σε ακούνε οι διαβάτες και περί-
εργοι περίοικοι, ούτε και να σε βλέπουν πώς ζεις. Πρόθυμος ο Άρχοντας του απάντησε: «Σου 
δίνω δέκα τάλαντα, ίνα τον οίκον μου ποιήσεις κατά τοιούτον τρόπον, ώστε όλοι οι πολίται 
να βλέπουν πώς ζω». Και η φράση που απηύθυνε στον μηχανικό, ήταν αυτολεξεί αυτή: «δέκα 
λαβών τάλαντα πάσαν μου την οικίαν ποίησον καταφανή, ίνα ορώσι οι πολίται πώς διαιτώμαι».

Είναι το ίδιο με εκείνο που εδογμάτιζε ο Πλούταρχος για το βίο των πολιτικών, ιδιωτικόν 
τε και δημόσιον: «ου γαρ ων λέγουσι εν κοινώ και πράττουσι οι πολιτευόμενοι μόνον ευθύνας 
διδάσκουσι, και δείπνον πολυπραγμονείται και κοίτη και γάμος και παιδειά και σπουδή πάσα». 

Ο Δημοσθένης («Περί Στεφάνου» 228-8), φρονεί ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος 
των πολιτικών, πρέπει να είναι τοιούτος, ώστε να συντελεί εις λαμπρότητα των κοινών πραγ-
μάτων και εις ενίσχυση της ιδιωτικής ευσεβείας και χρηστότητας. Και για την φαυλότητα των 
πολιτικών, τους φαύλους σπορείς, ο ίδιος εις το «Περί Στεφάνου» (280-152) λέγει: «Όπως 
όστις έδωκεν τον κακόν σπόρον είναι υπαίτιος της κακής βλαστήσεως τοιουτοτρόπως εις το 
δημόσιον βίον, πολλά και μεγάλα κακά προήλθον από τα φαύλα σπέρματα, τα οποία έσπειραν 
εις τας ψυχάς πολιτικοί πονηροί». Τούτους θεωρεί ανάξιους της λαϊκής ψήφου και απορεί πώς 
υπάρχουν λαοί, οι οποίοι στέργουν να αναδεικνύουν άρχοντάς των πολιτικούς, που κάνουν 
κίβδηλον ολόκληρον το πολίτευμα (εις τον προς Λεπτίνον 508, 167).

Περισσότερο κατηγορηματικός εμφανίζεται ο Δημοσθένης εις το «Κατά Ανδροτίωνος» 
(613, 64) καυτηριάζοντας τους φαύλους πολιτικούς, αλλά επιρρίπτει ευθύνας και εις τον ίδιο 
το λαό που τους εκλέγει, λέγοντας ότι οι λαοί γίνονται κατ’ εικόνα και καθ' ομοίωση των πολι-
τικών προς τους οποίους δίδουν την εύνοια και την ψήφο τους. Και προχωρώντας στο «Περί 
Αριστοκράτους» ((688, 204) για την αισχρή κατάσταση των πραγμάτων, αποδίδει μεγάλη 
ευθύνη στο λαό. Και πράγματι και τότε και σήμερα κατηγορούνται πολιτικοί ως κλέφτες και 
συκοφάντες και τα δύο αυτά μεγάλα κακά ελαττώματα, δεν διαδόθηκαν μόνο στους πολιτικούς 
και άλλους άρχοντες και υπεύθυνους, αλλά και στην κοινωνία που τους μιμείται και παραδειγ-
ματίζεται και τότε «το της πόλεως ήθος ομοιούται τοις άρχουσι». 
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Ο ιδιωτικός και δημόσιος βίος των αρχόντων, πρέπει να είναι κατά πάντα διαφανής, τόσον 
ο ένας όσον και ο άλλος.

Πολλοί πολιτικοί άνδρες ασεβούντες επιδεικνύουν ελαφρότητα στον ιδιωτικόν των βίον 
και ασέβεια προς ορισμένες βασικές αρχές κοινωνικές, τις οποίες αξιούμε από κάθε κοινω-
νικό μέλος να τις τηρεί. Τότε ο Δημόσιος αυτός άρχων είναι καταδικασμένος κοινωνικά και 
πρέπει να καταδικαστεί και πολιτικά. Ένας Κυβερνήτης, ο οποιοσδήποτε άρχων, πρέπει να είναι 
συνετός και ενάρετος και ο βίος του, ιδιωτικός και δημόσιος, να φωτίζεται από άπλετον φως. 

Δεν είναι ανεξάρτητος ο δημόσιος από τον ιδιωτικό βίο, πρέπει και η ιδιωτική ζωή του 
να είναι υποδειγματική και παραδειγματική. Έχομε δυστυχώς πρόσφατα τόσα παραδείγματα 
αθλιότητας δημόσιας και ιδιωτικής ζωής και στερούμαστε από παραδείγματα υποδειγματικά. 

Τόσον ο Νόμος εθεωρείτο άρχων των αρχόντων κατά την αρχαιότητα, που όχι μόνον τον 
δημόσιο βίο είχαν φανερόν, αλλά και τον ιδιωτικόν των κατά το παράδειγμα του Δρούσου, 
που αναφέραμε. Περί της ισχύος και καταστρατήγησης των νόμων, μας το λέει ο Ζάλευκος: 
«Ζάλευκος ο των Λοκρών (Σικελίας) Νομοθέτης τους νόμους έφησε τοι; Αραχνίοις ομοίους 
είναι ώσπερ γαρ εις εκείνα εάν εμπέσει μυία ή κώνωψ κατέχεται, εάν δε σφίγξ ή μέλιττα διαρ-
ρήξασα αφίσταται, ούτω και εις τους Νόμους εάν εμπέση πένης συνέχεται εάν δε πλούσιος ή 
δυνατός λέγειν, διαρρήξας αποτρέχει». Που σημαίνει ότι οι πτωχοί μπλέκουν εις τα δίχτυα του 
Νόμου, ενώ οι πλούσιοι και ισχυροί τα διαρρηγνύουν και δεν εμπλέκονται. 

H δυσοσμία του έλους αυτού της διαφθοράς και δουλοφροσύνης επέστη η στιγμή και η 
ώρα της αλήθειας και καιρός είναι να γίνει κάθαρση του πολιτικού και κοινωνικού αυτού ση-
μερινού χάους με τις αναθυμιάσεις του, που μολύνουν το πολιτικό και προκαλούν σήψη στο 
κοινωνικό μας καθεστώς. 

Ο Ν. Δημητρακόπουλος για τη σχέση των πολιτικών του δημόσιου και ιδιωτικού των 
βίου, για το πόθεν έσχες, επρέσβευε ότι ο ιδιωτικός βίος του δημοσίου ανδρός είναι συνδε-
δεμένος με τον δημόσιον βίον και όχι μόνον του ιδίου, αλλά και η γυνή και τα τέκνα αυτού και 
αυτή η κοίτη ακόμη ανήκει στον έλεγχο του δημόσιου βίου. Ο ίδιος αυτός Ν. Δημητρακόπου-
λος, ευθύς ως αναμείχθηκε στην πολιτική και έγινε υπουργός, μετέτρεψε όλα τα περιουσιακά 
του στοιχεία εις «εθνικά δάνεια», γιατί, όπως έλεγε, δεν είναι επιτετραμένο εις πολιτικούς 
άνδρες να έχουν άλλην περιουσία μη συνδεομένην απολύτως με αυτήν ταύτην την τύχην του 
Κράτους. 

«Δεν υπάρχει για τον πολιτικόν ευγενέστερη φιλοδοξία από το να κρατεί πάντοτε την πο-
λιτεία του εν αρμονία προς τη συνείδησή του. Η διηνεκής πάλη της ζωής, οι διηνεκείς αγώνες 
είναι το θελκτικόν φως του ανθρώπινου βίου» 

Στην Αφρική, μέχρι προ ολίγων δεκαετηρίδων, ίσχυε Νόμος κατά τον οποίον η ποινή που 
επεβάλετο στους κλέφτες και στους συκοφάντες, ήταν αυστηρή. Για μεν τους κλέφτες η αποκο-
πή της χειρός που έκλεψε, αλλά και οι συκοφάντες δεν είχαν καλλίτερη τύχη, γι’ αυτούς ίσχυε η 
κοπή των αυτιών, το μεν για να μην ακούνε, αλλά και για μην έχουν τη χαρά και ευχαρίστηση 
του λοιπού να ακούν και να συκοφαντούν επιχαίροντες. Διερωτώμαι μόνον αν ίσχυε σήμερα 
ο Αφρικανικός αυτός Νόμος πόσοι θα ήταν οι δικοί μας κοψοχέρηδες και κοτσάφτηδες και 
πόσοι θα είχαν μείνει αρτιμελείς. 

Στη χώρα μας τα παλιότερα χρόνια, παράδοση ήταν, οι πολιτικοί να μπαίνουν στην πολιτική 
με πλούσιες αποσκευές και να εξέρχονται χωρίς καλύβην. Δεν ξέρω σήμερα πόσοι απ’ αυτούς 
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τους διαχειριζόμενους τα δημόσια οικονομικά, έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ασφαλώς 
υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι οι περισσότεροι ή οι ολιγότεροι. 

(Σ.Σ.: Ο αείμνηστος Ζ. Ξηροτύρης έγραψε το κείμενο αυτό προ 15ετίας, περίπου, οπότε 
και μας το παραχώρησε, όπως και άλλα, λαογραφικά, κυρίως κείμενα. Το δημοσιεύουμε λόγω 
επικαιρότητας…)

ΤΟ ΟΥΖΟ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΚΑΔΟΡΟΣ
Του Κων/νου Δ. Ράμμου

Μετά από την ανασυγκρότηση, το 1950-52, για να βοηθήσει το Κράτος τους ορεινούς πλη-
θυσμούς προγραμμάτισε μερικά έργα, κυρίως οδοποιίας, με κύριο φορέα τότε την Κοινωνική 
Πρόνοια. 

Έστειλε το Κράτος διάφορους μηχανικούς και εμπειροτέχνες και χωρίς καμία μελέτη, χά-
ραξαν δρόμους, με το μάτι, συνέχεια από τους βατούς μουλαρόδρομους και με ελάχιστη από-
κλιση, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, μετά από 50 χρόνια, να μην αλλάξει η αρχική χάραξη 
και σε πολλά χωριά να μην έχουν σωστούς δρόμους και να ξοδεύονται πολλά εκατομμύρια και 
αυτοκίνητο να πηγαίνει με το ζόρι, όταν πηγαίνει κι αν πηγαίνει. 

Τότε δουλεύαμε σχεδόν όλοι, μικροί μεγάλοι, με φτυάρια και τσαπιά, για να φτιάξουμε 
τους υποτυπώδεις δρόμους και μεταξύ αυτών δούλευε και ο υποφαινόμενος στο δρόμο Φουρ-
νά – Βράχας. 

Είχαμε φτάσει μέχρι τη διασταύρωση για τον Κλειτσό, όπου συνέβη το αναγραφόμενο 
ιστορικό και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, ήμουν παιδί και γέρασα, όταν περνάω από το 
σημείο αυτό, όσο στενοχωρημένος ή χαρούμενος, το θυμάμαι σαν να έγινε χτες αν και πέρασε 
τόσος καιρός, μια ολόκληρη ζωή από τότε. Καλοκαίρι καιρός και οι περισσότεροι κοιμόμαστε 
μέσα στο λόγγο. Μερικοί όμως το βράδυ ξαναγύριζαν στο χωριό. 

Ανάμεσα στους εργάτες ήταν κι ένας Βραχινός, με το παρατσούκλι «Τσιουμπός», καλός 
άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Ήταν πολύ καλός εργάτης και με πείρα αρκετή σε τέτοια 
έργα και καθοδηγούσε και τους άλλους που ήξεραν μόνο να σκάβουν χωράφια και να χτίζουν 
πεζούλια. 

Ο φίλος μας κάθε μέρα, μέσα στον τρουβά του με το ψωμοτύρι ή ό,τι άλλο είχε για να φάει 
το μεσημέρι, έπαιρνε κι ένα πολύ μικρό μπουκαλάκι, που ζήτημα αν έπιανε 50 γραμμάρια ούζο, 
από τον μπακάλη, τον Γιάννη, για να ξεδιψάει και να ξεκολλάει ο λαιμός του, όταν κουραζόταν. 

Κάποιος από τον Κλειτσό, που δούλευε στο ίδιο συνεργείο, το μυρίστηκε ότι ο χωριανός 
μου είχε στον τρουβά το μπουκάλι με το λιγοστό ούζο και πήγαινε κρυφά και με τρόπο εκεί που 
είχε κρεμασμένο στο δέντρο ο Τσιουμπός τον τρουβά του και το ξάφριζε, πολλές φορές δε το 
συμπλήρωνε με λίγο νερό…

Μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες όταν πήγαινε ο άνθρωπος να δροσιστεί, το μπουκάλι 
με το ούζο όλο και το έβρισκε λιγότερο. Του φάνηκε παράξενο, πού πηγαίνει το ούζο, αφού 
κάθε πρωί το γέμιζε ο μπακάλης! Στην αρχή νόμισε ότι χύθηκε από το προσωρινό βούλωμα 
(το βούλωνε με ένα κότσαλο από καλαμπόκι). Την άλλη μέρα ζήτησε από τον ξάδελφό του τον 
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Γιάννη, τον μπακάλη, και το βούλωσε με φελλό για σιγουρότερα, αλλά πάλι όταν πήγε να το 
δοκιμάσει κόντευε να είναι στη μέση, χωρίς να βάλει στο στόμα του, ούτε σταγόνα ούζο ο Τσι-
ουμπός. Πάλι το ούζο βρέθηκε νερωμένο, γιατί ο άλλος ήπιε τι ήπιε και έβαλε νερό μέσα στο 
μπουκάλι. Νόμισε ότι θα γελάσει το φίλο του τον Τσιουμπό, ο οποίος τα είχε τετρακόσια και 
κάτι μυρίστηκε αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Για να λύσει το μυστήριο αυτό, παραφύλαξε 
με τρόπο και είδε ποιος του την έκανε τη λαδιά. 

Δεν είπε τίποτα σε κανέναν, μόνο αόριστα είπε: «προσέξτε εδώ που ήμαστε μέσα στο λόγ-
γο, όταν πηγαίνετε στα τρουβάδια (σκέτο τρουβάδια, όχι τρουβάδια σας) να προσέχετε γιατί 
μπορεί να βρείτε καμιά δεντρογαλιά μέσα και δεν μπορώ να σας κουβαλάω ζαλίγκα στην πλάτη 
μέχρι το χωριό» και άφησε να εννοηθούν πολλά!.... «μπορεί να πάθετε κανένα μύθο (ρεζιλίκι)». 

Ο άλλος δεν το πήρε στα σοβαρά γιατί είδε τον Τσιουμπό να γελάει και δεν κατάλαβε την 
έντεχνη διαμαρτυρία του. 

Την άλλη μέρα ο Τσιουμπός γέμισε το αμαρτωλό μπουκάλι με κάτουρο και είπε στο μπακάλη 
να του βάλει ούζο σε άλλο μπουκάλι για τον εαυτό του. Το μπουκάλι με τα κάτουρα το άφησε 
στον τρουβά του κανονικά και το μπουκάλι με το ούζο το έβαλε, εν γνώσει μου, στον δικό μου 
τρουβά που ήταν δίπλα κρεμασμένος.

Εγώ νόμισα ότι είχε μέσα νερό και του είπα κάνε ό,τι θέλεις, του είχα απόλυτη εμπιστο-
σύνη, γιατί ο άνθρωπος ήταν νοικοκύρης, σοβαρός και φίλος μου, αν και μεγαλύτερός μου. 

Δουλέψαμε 1-2 ώρες και ο φίλος ο τρακαδόρος θυμήθηκε το ούζο το δωρεάν που έπινε 
κάθε μέρα. Άφησε το τσαπί που έσκαβε, δίπλα μας, και δήθεν ότι ήθελε να πάει για σωματική 
του ανάγκη, πήγε στο λαγκάδι και... κατ’ ευθείαν στον τρουβά του φίλου μου, πήρε το μπουκάλι 
με τα κάτουρα που ασφαλώς μύριζαν και ούζο και από τη λαιμαργία του κατέβασε μονορούφι 
τα μισά. 

Μόλις σταμάτησε του ήρθε αναγούλα και άρχισε να κάνει εμετό. Τον είδαμε όλοι από το 
συνεργείο να κάνει εμετό και τρέξαμε όλοι να δούμε τι έπαθε και μαζί μας έτρεξε και ο Τσιου-
μπός, ο οποίος τον παρακολουθούσε για να δει τις αντιδράσεις του. 

Ξεκαρδίστηκε στα γέλια μόλις τον είδε να βγάζει τα συκώτια του και του λέει με κάθε σο-
βαρότητα:

– Τι έπαθες, μωρέ, και βγήκαν τα μάτια σου έξω από τα ξερατά;
– Τι να πάθω; Ήπια λίγο ούζο απ’ το μπουκάλι σου και με ανακάτωσε πολύ άσχημα, αυτό 

δεν πρέπει να ήτανε ούζο αλλά κάτι άλλο!
– Να, του είπε και του έδωσε μια μούντζα! Εγώ, μωρέ, μάζευα δυο μέρες τα κάτουρά μου 

στο μπουκάλι να τα στείλω για εξετάσεις στο γιατρό, στη Λαμία, επειδή είδα κάτι σαν αίμα και 
κάτι παράξενο στα κάτουρά μου και συ πήγες και μου τα ήπιες;… Τι να στείλω τώρα εγώ στον 
μικροβιολόγο για να δω τι έχω; Σ΄ έφαγε η λαιμαργία σου και η τσιγκουνιά σου καημένε…. Τι 
να σου πω; Άντε τώρα να τα ξαναμαζέψω να τα στείλω στο γιατρό. Να άλλη μια μούντζα για να 
μην σου τη χρωστάω!... Μαγάρισες, βλάκα!

Μόλις άκουσε ο άλλος ότι αυτό που ήπιε ήταν κάτουρο αντί για ούζο, τότε ήταν που δεν 
άφησε άντερο μέσα του! Έκανε τόσο εμετό που το βράδυ χρειάστηκαν οι υπόλοιποι χωριανοί 
του, που δούλευαν στο ίδιο συνεργείο να τον πάνε με το φορείο στον Κλειτσό. Για να συνέλ-
θει και να ξανάρθει στη δουλειά έκανε μια βδομάδα, έχασε και τα μεροκάματα και από τότε 
δεν ήθελε να ξανακούσει για ούζο, ούτε από σφραγισμένο μπουκάλι. Φοβόταν ακόμα και τον 
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ίσκιο για να μην την ξαναπάθει κι ούτε μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει αυτό που έπαθε, με την 
καλοστημένη παγίδα που του έστησε ο Τσιουμπός. Το πάθημά του τον έκανε κι έβαλε μυαλό!… 

(Από το βιβλίο του Κων/νου Δ. Ράμμου «Εύθυμες Ιστορίες από το χωριό», Ιούνιος 1986, 
Επανέκδοση 2009, σελ. 105-108)      

Ένας λαγός, Κύριε Ζώτο!
† Βασίλειος Μαντούζας

«Κύριε Ζώτο». Πρόκειται για τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Ζώτο, από τη Φουρνά Ευ-
ρυτανίας, πριν το 1910, τον τελευταίο (:) απόγονο της ιστορικής οικογένειας των Ζώτων, 
από Φουρνά. 

Ο μακαρίτης Ζώτος πηγαίνοντας προεκλογική περιοδεία ή απλά επισκεπτόμενος τα χωριά 
της εκλογικής περιφέρειάς του έπαιρνε αγωγιάτη και βοηθό αγωγιάτη από το χωριό που θα 
επισκεπτόταν και τούτο (:) για να παίρνει πληροφορίες για όσους θα συναντούσε στο δρόμο 
μετάβασης. 

Κάποτε από τη συνοικία Κορίτσα του Κλειστ(τα)ού πήγαινε στη Σπινάσα, τη γνωστή μας 
Νεράιδα. 

Η Σπινάσα (Νεράιδα) τότε και όλα τα χωριά του πρ. Δήμου Δολόπων, υπαγόταν στην 
επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Υπάχθηκαν στο νομό Καρδίτσας το 1974 
(ΦΕΚ 187 Α). Τα έδιωξε το μυωπικό ομφαλοσκοπικό διαπλεκομένων συμφερόντων κατεστη-
μένο του νομού Ευρυτανίας.

Στην Περιφέρεια της Νεράιδας (Σπινάσας) βλέπει κάποιον να κάνει κάτι σε ένα χωράφι. 
Ρωτάει ο Ζώτος τον αγωγιάτη, «ποιος είναι αυτός, τι δουλειά κάνει, πόσα παιδιά έχει κ.τ.λ.. 
Ο αγωγιάτης έδωσε τις σχετικές πληροφορίες. Ήταν ο Γιώργος Μονάντερος, μικρογεωργο-
κτηνοτρόφος με τέσσερα (4) παιδιά κ.τ.λ., από τη Σπινάσα.

Ζώτος: «Καλημέρα, κύριε Μονάντερε! Τι κάνει η κυρά Γεώργαινα. Μεγαλώσαν τα παιδιά; 
Πάνε σχολείο; Πώς πάνε τα πράματα (ζώα) και τα γεννήματα φέτος; κ.ά.»

Μονάντερος: «Άστο το "Κυρ" για μένα, Κύριε Ζώτο! Χάλασαν φέτος τα μελίσσια και το 
κερί (=Κύρ’ ) ακρίβαινε. Τα άλλα καλά πήγανε και η φαμελιά καλούτσικα είναι». 

Ο Ζώτος έκανε κι άλλες ερωτήσεις. 

Μονάντερος: «… Όλα καλά πήγανε» (και πονηρά – ειρωνικά). «Το χωράφι εκεί στο ρι-
γανόλογγο – θα το ξέρεις – το είχα σπείρει κριθάρι. Ήταν στοιχειωμένο. Αλλά ένας κερατάς 
λαγός μπαίνει μέσα κάθε νύχτα και τι να σου πω, κύριε Ζώτο, χέσε φάε, χέσε φάε το σακάτεψε 
το χωράφι. Δεν παίρνω ούτε τον σπόρο!»

(Από παραδοσιακή διήγηση του φίλτατου Ξ. Μπ. Από Φουρνά, 1965)
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Γιάννης Τζαμάρας

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Της Αγγελικής Δαμίγου

Στο Μεγάλο Χωριό του Καρπενησίου ζωγραφίζει ο 33χρονος Γιάννης Τζαμάρας, ένας 
σύγχρονος Θεόφιλος χωρίς φουστανέλες. 

Κοντό ανάστημα, αδύνατος, με βαθιά συλλογισμένα μάτια και μικρό μούσι στο λιπό-
σαρκο πρόσωπό του, με ρούχα τριμμένα, δίνει την εντύπωση ασκητή. Ενός ασκητή κάπως 
αλλιώτικου, αφού ζει σε πλινθόκτιστη καλύβα κι έχει γυναίκα και τρεις γιους 4-10 χρόνων. 

Κι όμως, ίσως να 'ταν σήμερα παπάς ή καλόγερος, γιατί πήγε από μαθητούδι στο Άγιο 
Όρος να ασκητέψει και να μάθει να ζωγραφίζει αγίους. Από 7 χρόνων παιδί, μέσα στην ορ-
γιώδη βλάστηση του Τυμφρηστού, έφτιαχνε τα πρώτα του πορτραίτα με μολύβι. Άλλη λύση 
για να μάθει την τέχνη που τον κυρίευε ολόκληρο δεν είχε, παρά να γίνει καλογεροπαίδι. 
Έμεινε μερικά χρόνια στον Άγιο Όρος, αλλά τσακώθηκε με τους αγιογράφους δασκάλους, 
γιατί δυσανασχετούσαν με την τεχνοτροπία του. Έτσι, ο Γιάννης γύρισε στο Μεγάλο Χω-
ριό. 

Ο αγρότης – ζωγράφος έχει πάψει τον τελευταίο καιρό να κουβεντιάζει. Παίρνει τα σύ-
νεργά του κι ανεβαίνει στο βουνό κι εκεί ζωγραφίζει ως το σούρουπο εικόνες από τη φύση, 
μορφές ηρώων του ’21, τους αγαπημένους του ποιητές και Αγίους. 

Σπάνια μιλά και σε ξένους και πιο σπάνια δέχεται να του προσφέρεις ένα γεύμα. Λίγο 
βραστό λάχανο κι ένα κομμάτι ψωμί με ελιές του φτάνει.

«Ο άνθρωπος πρέπει να είναι λιτοδίαιτος», τονίζει με στόμφο και τα μάτια του γίνονται 
ακόμα πιο βαθιά και μελαγχολικά. 

Σπάνια κατεβαίνει στην Αθήνα, ίσα – ίσα για να αγοράσει χρώματα και μουσαμάδες και 
φεύγει σαν κυνηγημένος για να ανεβεί στα βουνά του. Δεν είναι ονειροπαρμένος. Ξέρει να 
βγάζει το ψωμί της φαμίλιας του. Πότε σχεδιάζει γράμματα σε ταμπέλες, που του παραγγέλ-
νει ο δασικός, πότε κανένα Άγιο που του παραγγέλνει ο παπάς. Τις άλλες μέρες πηγαίνει σαν 
εργάτης στα ξένα χωραφάκια. 

Μα η δουλειά είναι λίγη στην ορεινή Ευρυτανία. Έτσι, ο χρόνος στέκεται φίλος του για 
να χορταίνει ζωγραφική, ομορφιά κι αγιότητα κοντά στη φύση και μακριά από τους ανθρώ-
πους. 

Πάνω στα ευρυτανικά βουνά γεννήθηκε ένας καινούριος Θεόφιλος, χωρίς φουστανέ-
λες. 

(Σ.Σ. Ο Γιάννης Τζαμάρας, γνωστός στο Καρπενήσι και, κυρίως, στην περιοχή Ποταμιάς, 

ζει και εργάζεται, όπως παραστατικά παρουσιάζεται στο παραπάνω κείμενο.. Η Αγγελική Δα-

μίγου, γνωστή δημοσιογράφος, έγραψε το κείμενο αυτό το 1979 και με την ευκαιρία της 2ης 

ατομικής έκθεσης του άγνωστου, σε πολλούς, αυτού καλλιτέχνη, που παρουσιάστηκε στον Πολι-

τιστικό Κέντρο Αγγελικής Τσεβά από 21/9 - 5/10/79). 
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Παρέα με τον καρκίνο
Του ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

Μόλις με εξέτασε ο γιατρός και καθίσαμε βιζαβί, τον είδα λίγο δαγκωμένο. Κάτι ήθελε 
να μου πει και προσπαθούσε να βρει τις λέξεις. 

– Ξέρεις, βρίσκω κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα.
– Μπορεί νάναι κάτι και ταυτόχρονα να μην είναι τίποτα; 
– Είναι αντιμετωπίσιμο….
– Πες το μου, γιατρέ, πως πάσχω από καρκίνο….
– Κάτι τέτοιο στην αρχή του ακόμα. Αλλά δεν προσδιορίζεται ακριβώς. 
– Θα χρειαστεί επέμβαση ή έχει προχωρήσει;
– Μπορεί να γίνεις καλά με επέμβαση που είναι ακίνδυνη. 
– Τον είδα λίγο σκεπτικό, κάτι ήθελε να προσθέσει…
– Να σου πω εγώ τι σε φοβίζει; Τα 93 μου χρόνια…
– Όχι, όχι, εγχειρίσαμε και σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Γέλασα. 
– Με άλλα μαχαίρια…σφάζουν τους πλήρεις ημερών και με άλλα τους νεότερους;
Ο γιατρός, παλιός φίλος, είχε περισσότερο άγχος από μένα. 
Και τότε κατάλαβα πως ο άνθρωπος έχει μέσα του μια δυναμική που μένει συχνά αδρα-

νής αλλά έρχεται μια ώρα που χωρίς να το καταλάβει, πετιέται και κυριαρχεί. Καρκίνος, 
λοιπόν. Επάρατος νόσος. Και λοιπόν; Τον πολεμάς βασικά με την αισιοδοξία. Μοιρασμένη 
λύπη, μισή λύπη. Και το διαλαλώ σε καθέναν που θα με τηλεφωνήσει. Καθώς η συνηθισμένη 
πρώτη ερώτηση σε κάθε επικοινωνία είναι:

– Τι γίνεσαι;
Και τότε το ξεφουρνίζω: Καλά είμαι παρέα με ένα καρκίνο παχέως εντέρου.
Ο συνομιλητής σιωπά ώσπου να βρει μια λέξη παρηγοριάς. 
– Δεν είναι τίποτα. Ο ξάδερφός μου ο δικηγόρος εγχειρίστηκε και τώρα είναι περδίκι. 
Καθένας έχει και κάποιο φίλο ή συγγενή που είχε καρκίνο και θεραπεύτηκε, φυσικά όλοι 

φανταστικοί. Της παρηγοριάς - που λέμε….
Εμένα όμως δεν μου χρειάζονται οι παρηγοριές, φόρεσα τα φυσεκλίκια του… αντιστα-

σιακού και τον πολεμάω αυτόν τον εχθρό μου, με νου και καρδιά.
Ένας φίλος καρδιοχειρουργός με συμβούλεψε.
– Δεν φαντάζομαι να φοβάσαι να το βάλεις κάτω. Εμείς ανοίγουμε καρδιές και βάζουμε 

βαλβίδες, τις ξανακλείνουμε και τον στέλνουμε στο σπίτι του. 
– Να σου πω κάτι παράξενο, ώ καρδιοχειρουργέ μου; Εγώ που αγχωνόμουνα σε κάθε 

ιατρική εξέταση, τώρα λέω πότε νάρθει η μέρα που κανονίσαμε να μου κάνουνε την εγχεί-
ριση. Τι αλλαγή ψυχολογικής… πλεύσης. 

Σκέπτομαι: Με βρήκε κάτι. Εντάξει. Να κλάψω επί των ερειπίων; Τι θα κερδίσω; Αν 
όμως το πάρω απόφαση πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, δεν μπορώ να το εμποδίσω. Γιατί 
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λοιπόν να κάνω το κακό χειρότερο και μάλιστα όταν αυτό το κακό μπορεί να νικηθεί; Τη 
λέξη απογοήτευση τη διέγραψα. Θυμάμαι τις γοητεύσεις της ζωής και θάμουν αχάριστος 
αν ένα τόσο δα ογκίδιο κατορθώσει να μου τις σβήσει σαν γομολάστιχα. Ζω αυτές τις 
δύσκολες μέρες μου και τις κάνω εύκολες. Διαβάζω «Το ημερολόγιο ενός Νεκροθάφτου» 
του Ροΐδη και γελάω. 

Μερικοί το κρύβουν σαν να είναι ντροπή η καρκινοπάθεια. Ε! Όχι. Δε θα της κάνω τη 
χάρη. Λέω πως μπορώ να την αντιμετωπίσω και πιστεύω πως μπορώ. Γι’ αυτό και στην 
ερώτηση των φίλων το τι γίνομαι απαντάω με το «έχω την επάρατο νόσο». Είναι κι αυτό ένα 
έπαθλο της ζωής από την ανάποδη. 

Αν είναι να 'ρθει θε να 'ρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει… Αν δεν προσπεράσει «καλή 
αντάμωση στα γουναράδικα» - που έλεγε ο Άρης όταν ξεκίναγε μια μάχη… 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Της Άννας Ντάλλα

Χριστούγεννα, πολλή χαρά    Εδώ που αγάπη στέρεψε,
γεμίζει τις καρδιές μας    πόλεμοι, έχθρες. Μίση
στη φάτνη εκεί ψηλά     Χριστέ, τον κόσμο μάζεψε 
στρέφουμε τις ψυχές μας!   που έχει ξεστρατίσει.

Αυτή η μέρα η τρανή    Φέρε αγάπη και στοργή
φωτίζει τη ζωή μας    θερμοπαρακαλούμε,
ήρθ’ ο Χριστός εδώ στη γη   και ειρήνη την ποθητή
να σώσει την ψυχή μας .   όλοι μας να χαρούμε!

Εκείνο τ’ αστέρι το λαμπρό
ας λάμπει εδώ στη γη,
και τον Χριστό μας οδηγό
να 'χουμε στη ζωή!
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ…
Γράφει ο Θωμάς Σταμούλης 

-1-

Τα συνοικέσια τα παλιότερα χρόνια γίνονταν με μεσάζοντα, τον προξενητή. Ο προξενη-
τής γνώριζε καλά και τα δύο οικογενειακά και αποφάσιζε να κάνει πρόταση γάμου. Αφού 
γίνονταν μυστικά οι διαβουλεύσεις, κάποια μέρα ξεκινούσε ο γαμπρός, ο προξενητής και 
δυο τρία συγγενικά πρόσωπα για το σπίτι της νύφης. Φθάνοντας εκεί τους υποδέχονταν οι 
γονείς της νύφης και δυο τρία συγγενικά πρόσωπα. Κάθονταν στο τραπέζι και αν γινόταν 
δεκτή η πρόταση του προξενητή προχωρούσαν σε αρραβώνες και προσδιόριζαν το γάμο. 
Αν ένας από τα δύο οικογενειακά είχε επιφυλάξεις το άφηνε το θέμα με την πρόφαση «θα 
δούμε και θα σας πούμε». 

Ένας νεαρός από το Καρπενήσι είχε σχετική πρόταση για ένα κορίτσι από τη Κάψη (Τυμ-
φρηστός). Πήγαν, λοιπόν, στο σπίτι της υποψήφιας, και αφού εξετάστηκαν όλες οι πλευρές, 
ο πατέρας του γαμπρού είχε επιφυλάξεις και έτσι το συνοικέσιο απέτυχε. Μετά από ένα χρο-
νικό διάστημα άλλος προξενητής του πρότεινε ένα κορίτσι από τη Λάσπη (Άγιος Νικόλαος). 
Ο γέροντας πάλι ανένδοτος. Αυτή τη φορά όμως δεν εισακούστηκε και ο γάμος έγινε... Ο 
γέροντας αντί να δέχεται ευχές για το νέο ζευγάρι μονολογούσε κι έλεγε: 

-«Αχ, παιδί μου, εγώ από τη φωτιά (Κάψη) σε γλύτωσα, από τη Λάσπη όμως δεν 
μπορώ να σε βοηθήσω!....» 

-2-

Παραμονές εκλογών. Όλος ο κόσμος ήταν ανάστατος: υπουργοί, βουλευτές, κομματάρ-
χες και λοιποί παράγοντας έπαιρναν το δρόμο της ζητιανιάς (ψηφοθηρίας, ήθελα να πω). 
Κάποιος υποψήφιος επισκέφθηκε τον μπάρμπα – Γιώργο στο σπίτι του, στο Καρπενήσι, 
και του ζήτησε ψήφο (ήταν και συγγενικό πρόσωπο). Ο μπάρμπα – Γιώργος, εύκολος στις 
απαντήσεις του, του είπε:

-Εγώ, μέχρι σήμερα δεν είπα σε κανέναν όχι. Σε σένα θα πω όχι; Νάσαι σίγουρος θα 
σε ψηφίσω! Καλές επιτυχίες!....

-3- 

Ανώτερος υπάλληλος κάποιου υπουργείου θα έρχονταν στο Καρπενήσι για έλεγχο. Η 
είδηση τηλεφωνική. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ανάστατη. Πώς να τον υποδεχθούν; Τι θα 
τους πει; Τι θα του πουν; Ποιος θα τον προσφωνήσει; Τελικά ανέθεσαν την προσφώνηση 
στον πιο λόγιο υπάλληλο. Ήρθε ο υπάλληλος, τον χαιρέτισαν και ο λόγιος άρχισε την προ-
σφώνηση. Είπε λίγα λόγια τσάτρα – πάτρα με επίλογο: «ως όφις παρέστης…». 
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Ενέδρα πλιατσικατζήδων το 1897

† Βασιλείου Μαντούζα

Ήταν μετά τον πόλεμο – φιάσκο – του 1897. Οι σκουριασμένοι παλιογκράδες του στρα-

τού αντικαταστάθηκαν από τα γνωστά μας μάλινγχερ, που είχε παραγγείλει η Κυβέρνηση 

Χ. Τρικούπη. Τους γκράδες τους πουλούσαν στους αγρότες για ασφάλειά τους κατά των 

ζωοκλεπτών, ληστών και άλλων. 

Ένα κέντρο πώλησης γκράδων ήταν στη Βαρυμπόπη (Μακρακώμη).

Παρέες γνωστών και φίλων από Φουρνά, Βράχα, Κλειτσό κ.ά. πήγαν στο κέντρο πώήγ-

σης για να αγοράσουν γκράδες. Στο γύρισμα προπορευόταν μια παρέα από καμιά δεκαριά 

Βραχινοφουρνοιωτοκλειτσώτες. 

Στου Ζαχαράκη τη Βρύση επί του δρόμου και μέσα στο δάσος από πανύψηλα νεαρά 

ελάτια και χοντρές πολύχρονες βελανιδογρανίτσες είχε στήσει ενέδρα μια μικροσυμμορία 

πλιατσικατζήδων και περίμενε τους ταξιδιώτες για να τους αρπάξει τα όπλα (γκράδες) και 

τα χρήματά τους. 

Μόλις φάνηκε ο πρώτος ταξιδιώτης (ο Πολύμερος Νίκος του Γεωργίου, έ.γ. 1865 από 

Βράχα) ένας ληστής κρυμμένος πίσω από ένα κορμό δέντρου προβάλει το όπλο του και 

φωνάζει αλτ! Ψηλά τα χέρια!.

Ο Ν.Γ.Π. δεν έχασε την ψυχραιμία του, λοξοδρομεί στη στιγμή, πιάνει μια κοτρώνα και 

φωνάζει προβάλλοντας τον γκρα του:

«Άντρας εσύ, άντρας κι εγώ!

Τουφέκι εσύ, τουφέκι κι εγώ!

Βρακί εσύ, βρακί κι εγώ!

Έλα να λογαριαστούμε!»

Η παρέα του Ν.Γ.Π., με γεμάτους τους γκράδες ακροβολίστηκε. 

Οι πλιατσικατζήδες φοβήθηκαν κύκλωση και το έσκασαν. 

Μετά ένα χρόνο η μικροσυμμορία πιάστηκε από ενέδρα των ευζωνικών αποσπασμάτων 

στον Μέγδοβα, στο Βραχινό μέρος, απέναντι από τις Λογγές Μαυρομάτας και ομολόγησε 

το γεγονός. 

 (Από παραδοσιακή διήγηση του φίλτατου Ξ.Μπ. από Φουρνά, 1965)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος 

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ, ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΘΗΝΑ 
2012, σελ. 216

Ο ευρυτανικής καταγωγής Καθηγητής της Καρδιολογίας 
Γιώργος Κ. Τσιτούρης, συγγραφέας πολλών επιστημονι-
κών εργασιών, διατριβών και βιβλίων, μας πρόσφερε πρό-
σφατα την παραπάνω ιστορική του έρευνα, αποδεικνύοντας 
για μια ακόμα φορά ότι η ιστορία δεν έχει επιστημονικά 
περιχαρακώματα. Έτσι, ένας ακόμα γιατρός, ασχολείται και 
με την ιστορία και μάλιστα με την νεότερη ιστορία μας, με 
επιτυχία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις εμπεριστατωμένες 
εισηγήσεις του σε διάφορες ημερίδες και επιστημονικά συνέ-
δρια, που συμμετείχε ως εισηγητής. 

Ο συγγραφέας, γόνος «μιας οικογένειας με πατριωτική 
και αντιστασιακή παράδοση και δράση», ΕΠΟΝίτης ο ίδιος 

από το 1943 και της Σπουδάζουσας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών από το 1944, κατόρθωσε 
να συγκεντρώσει και να μας παραθέσει, στοιχεία για ένα πλήθος αντιστασιακών γιατρών, 
επιστρατεύοντας τις προσωπικές αναμνήσεις του, αλλά και τις μακροχρόνιες και επίπονες 
έρευνές του. 

Στον Πρόλογό του ο Γιατρός – Συγγραφέας γράφει: «…Η Ελλάδα αποτελεί μοναδικό πα-
ράδειγμα αθρόας συμμετοχής και θυσίας των ανθρώπων της Ιατρικής Επιστήμης και ιατρικού 
λειτουργήματος, στον αγώνα για τη λευτεριά της πατρίδας μας… Οι πράξεις τόλμης και ηρωισμού, 
αλλά και τα βάσανα και οι θυσίες γιατρών και υγειονομικών στον Αγώνα αυτόν, υπήρξαν πάρα 
πολλές….». Και αλλού: «…Θεωρώ εξέχουσα τιμή ότι έτυχε σε μένα σαν νεότερο και επιζώντα από 
τους 6 γιατρούς της οικογενείας μου, που όλοι είχαν λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση, ο κλήρος 
αυτής της αποστολής, σ’ αυτόν τον ιερό χώρο της Ιστορίας της Πατρίδας μας…». 

Το κύριο μέρος του βιβλίου, το α΄ κεφάλαιο, περιλαμβάνει τον «Κατάλογο των γιατρών 
στην Εθνική Αντίσταση (Ονόματα – Οργάνωση - Τόπος) (σελ. 19-98) και το β΄ μαρτυρίες 
για «πράξεις ηρωισμού», που «Καθεμία ξεχωριστά περιείχε την ασίγαστη φλόγα του πατριωτι-
σμού και της βαθιάς πίστης στα ιδανικά της λευτεριάς και της προκοπής του ελληνικού λαού και 
της Πατρίδας….» (99-194). Στις τελευταίες σελίδες της έρευνάς του ο σ. παραθέτει τα Νο-
σοκομεία που λειτούργησαν κατά τα πέτρινα εκείνα χρόνια (σελ. 195-206), μικρό κείμενο 
με τίτλο «Ο Γιατρός μπροστά στην πυρηνική απειλή» και κλείνει με μια γνωριμία του συγγραφέα 
μέσα από δυο ιστορίες…. 

Πιστεύουμε ότι το παραπάνω βιβλίο του κ. Γ. Τσιτούρη προσθέτει σημαντικά στοιχεία 
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για την Εθνική μας Αντίσταση και, σίγουρα, αποτελεί ένα αιώνιο μνημόσυνο στους γιατρούς 
εκείνους, που πρόσφεραν και τη ζωή τους ακόμα, για τα ιδανικά της φυλής μας. 

 Κ.Α.Π. 

ΚΩΝ. Δ. ΡΑΜΜΟΣ, ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, Ιούνιος 1986, 
Επανέκδοση 2009, σελ. 200.

 Ο Κωνσταντίνος Δ. Ράμμος, έχει να παρουσιάσει 
ένα μεγάλο συγγραφικό έργο, αφού έχει αυτοεκδώσει μέχρι 
σήμερα δεκαπέντε (15) βιβλία του! τα περισσότερα για τη 
γενέθλια γη του, την Βράχα Ευρυτανίας. Ένα από αυτά και οι 
«Εύθυμες Ιστορίες από το Χωριό», το οποίο εκδόθηκε από τον 
ίδιον για πρώτη φορά το 1986 και επανεκδόθηκε, πάλι από 
τον ίδιο, το 2007 σε βελτιωμένη έκδοση και σε λίγα αντίτυ-
πα. Σημειώνεται, πως για το έργο του αυτό ο συγγραφέας 
έλαβε το Α΄ Βραβείο στον Δ΄ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του 
ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πεζός λό-
γος, Ποιητικός λόγος,) το 1986.

«Οι Εύθυμες Ιστορίες από το Χωριό», πενήντα οκτώ (58) 
συνολικά, όπως ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογό του, «είναι μια μικρή συλλογή από 
διάφορες διηγήσεις που άκουσε από παλαιούς χωριανούς του, που δεν υπάρχουν πια…». 
Σε ορισμένα περιστατικά ήταν παρών και «τα έζησε» στη γένεσή τους. Πολλά απ’ αυτά είναι 
διασκεδαστικά και έχουν ως στόχο να δώσουν «… και μια εύθυμη διακοπή, στις πεζές αγ-
χωτικές καθημερινές και δύσκολες στιγμές της ζωής…».

Όπως προαναφέρθηκε, η παραπάνω συλλογή αποτελούμενη τότε (1986) από 48 ιστο-
ρίες, βραβεύτηκε από τον «Παρνασσό», όπου υποβλήθηκε με το ψευδώνυμο «Βραχηνός». 
Τα μέλη της κριτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από διακεκριμένους λογοτέχνες, στη σχετική 
απόφασή τους, πολύ εύστοχα αναφέρουν: «… Οι περιγραφές του συγγραφέα είναι ζωηρές και 
με έντονο το δραματικό στοιχείο εκεί που χρειάζεται. Οι χαρακτήρες περιγράφονται με ακρίβεια 
και η χαρούμενη διάθεση αναβλύζει πηγαία και αβίαστα. Ο λόγος του «Βραχηνού» είναι πυκνός και 
ισορροπημένος και διατηρεί το σκωπτικό ήθος του ελληνικού λαού, ενώ παράλληλα μας δίνει το 
εύθυμο μέτρο του καθημερινού βίου των χωρικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασώζεται και πλούσιο 
λαογραφικό υλικό, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Εξάλλου οι ωραίες εικονογραφήσεις των 
ιστοριών αυτών συμβάλλουν αποφασιστικά στην απόλαυση του αναγνώστη…» 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως ο συγγραφέας στο βιβλίο του αυτό περιλαμβάνει, 
εκτός των κειμένων και των σκίτσων, επτά (7) φωτογραφίες (6 σχετικές με τη Βράχα και 1 
της Λαμίας), καθώς και μία των γονέων του με την αφιέρωση: «Αφιερώνεται στους μακαρι-
στούς γονείς μου, για ό,τι και όσα μου προσέφεραν, με παντοτινή αγάπη και σεβασμό στη θύμησή 
τους». 

 Κ.Α.Π. 
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ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2012, σελ. 144. 

Ο συγγραφέας Λάμπρος Παπαδόπουλος είναι γνω-
στός στα πολιτιστικά δρώμενα των Ευρυτάνων της Αθήνας 
με την πληθωρική παρουσία του στα διάφορα σωματεία και 
στις εκδηλώσεις τους, αφενός, αλλά και από τη συγγραφική 
του δραστηριότητα. Έχει δημοσιεύσει δοκίμια, διηγήματα, 
ποιητικές συλλογές κ.ά. Το τελευταίο πόνημά του είναι και το 
παρουσιαζόμενο «Ιστορικές μνήμες και ο Ιωάννης Καποδί-
στριας», το οποίο είχα την τύχη να διαβάσω προ της εκδόσε-
ώς του. Είχα γράψει, λοιπόν, τότε:

«O Λάμπρος Παπαδόπουλος ... στο νέο πόνημά του 
καταπιάνεται με την ιστορία μας, γιατί πιστεύει πως χωρίς 
την ιστορική μνήμη δεν μπορούμε να επιζήσουμε ούτε ως 

άτομα ούτε ως έθνος... Με έναν πρωτότυπο τρόπο, χρησιμοποιώντας θαυμάσια τη διαλε-
κτική μέθοδο του Σωκράτη, κατορθώνει να μας διδάξει πολύτιμες σελίδες της ιστορίας μας, 
σελίδες της εθνικής μας αυτογνωσίας. Η μέθοδος της γραφής του, η γλαφυρή λογοτεχνική 
γλώσσα, οι ζωντανές αφηγήσεις του, οι εικόνες και οι πληροφορίες του κρατούν το ενδια-
φέρον του αναγνώστη αμείωτο…. 

Ο Λ.Π., βαθύτατα φιλειρηνιστής, αφού αρχικά εκφράζει τους προβληματισμούς του για 
το κράτος της «ρεμούλας» και του «ζόφου του Τολστόι». Μας μεταφέρει σ' ένα χωριό της 
ελληνικής υπαίθρου με κατοίκους φιλοπρόοδους και ιδιαίτερα φιλίστορες και με μαθητές 
υποδειγματικούς. Η γνώση της τοπικής ιστορίας ενδιαφέρει όλους... Τυχεροί που ο νεο-
διόριστος Δάσκαλος κάνει το σχολείο του «ανοιχτό» στην κοινωνία... Η αλληλοδιδακτική 
μέθοδος, που πρωτοεφαρμόστηκε επί Καποδίστρια στο πρώτο μετεπαναστατικό σχολείο 
της Αίγινας, εφαρμόζεται κι εδώ άριστα. Τα κεφάλαια της νεότερης, κυρίως, ιστορίας μας 
και ιδιαίτερα αυτά που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821, γίνονται κατανοητά από 
όλους. Ο πρώτος Κυβερνήτης μας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έχει επάξια την τιμητική 
του θέση, στο έργο αυτό, αφού το 1/3, περίπου των σελίδων του αναφέρονται σ’ αυτόν». 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα του Παναγιώτη Κ. Βλάχου (σ.3-4), 
πρόλογο του Φώτη Κουλαρμάνη (5-7), προλεγόμενα του συγγραφέα (7-17) και ακολου-
θούν είκοσι (20) κεφάλαια - μαθήματα ιστορίας (σελ. 18-141), εκ των οποίων τα τρία (3) 
τελευταία (ΙΗ΄, ΙΘ΄ και Κ΄) (σελ. 110-141) αναφέρονται στον Ιωάννη Καποδίστρια και 
τη συμβολή του στην συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. 

Το παραπάνω βιβλίο, απαραίτητο για κάθε φιλίστορα, διατίθεται από τον συγγραφέα 
(τηλ. 6934265570), ένα μέρος δε από τις εισπράξεις θα διατεθεί προς ενίσχυση του Συλ-
λόγου Απεραντίων Ευρυτανίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

 Κ.Α.Π. 
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, 
Ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια μετά, Πρακτικά Επι-
στημονικής Ημερίδας, Εκδ. ΠΑΣΧΕΝΤΗ, 2012, σελ. 192.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν, σε κα-
λαίσθητο τόμο, τα πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας, 
που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Βλάσιο Αιτωλοακαρνανί-
ας, στις 25-6-2012, με θέμα: «Ο θεσμός των Σχολαρχείων 
στην Αιτωλοακαρνανία» και «στη μνήμη του Σχολάρχη (Ελ-
ληνοδιδασκάλου) Ιωάννη Κούρου (1854-1912), εξ Αγίου 
Βλασίου Παρακαμπυλίων Ευρυτανίας - για τα 100 χρόνια 
από το θάνατό του». «Εμπνευστής και χορηγός της εκδή-
λωσης και της έκδοσης» αυτής είναι ο δικηγόρος Ιωάννης 
Τσαλάκος, εγγονός του τιμώμενου Σχολάρχη. 

Οι διοργανωτές της παραπάνω Ημερίδας Αθανάσιος 
Παλιούρας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Χρυσούλα Σπυρέλη, 
δρ. νεοελληνικής φιλολογίας και Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, στον πρόλογό τους ανα-
φέρουν πως «Στα Πρακτικά αναδεικνύονται επάξια η προσωπικότητα και η δραστηριότητα 
του γηγενούς σχολάρχη (Ιωάννη Κούρου) αλλά παράλληλα προκύπτει και μια γενικότερη 
εικόνα των ελληνοδιδασκάλων που υπηρέτησαν τόσο στο νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας, 
όσο και στην Ευρυτανία (η οποία αποτέλεσε επαρχία του αναφερθέντος νομού μέχρι το 
1899, οπότε ιδρύθηκε ο νομός Ευρυτανίας για πρώτη φορά. Το 1909 υποβιβάστηκε σε 
επαρχία Αιτωλ/νίας και παρέμεινε μέχρι το 1943, οπότε συστήθηκε πάλι ο νομός)». 

Ο παραπάνω τόμος περιλαμβάνει, στο α΄ μέρος, τον πρόλογο, προσφωνήσεις και χαι-
ρετισμούς (σελ. 11-24), στο β΄μέρος, το κύριο, τις εισηγήσεις των Ιωάννη Τσαλάκου, 
Αθανασίου Παλιούρα, Φωτίου Μάλαινου, Μαρίας Μπακαδήμα, Μαρίας Παναγιω-
τοπούλου, Χρυσούλας Σπυρέλη και Ιωάννη Νεραντζή (σελ. 27 -156), ακολουθεί το 
«Παράρτημα», που περιλαμβάνει επιλογή δημοσιευμάτων για τον Σχολάρχη Ιωάννη Κού-
ρο από το 1888-1959 (σελ. 157-166) και στις τελευταίες σελίδες του βρίσκεται το «Επί-
μετρο», της Χρυσούλας Σπυρέλη με τον τίτλο «Ιωάννης Τσαλάκος: Χρονολόγιο» (σελ. 
167-192).

Σίγουρα, οι ανακοινώσεις και οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν, 
αποτελούν πηγή πολλών και ποικίλων νέων στοιχείων για κάθε ερευνητή της Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης, κυρίως του τ. Δήμου Παρακαμπυλίων του νομού Ευρυτανίας, αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα όμως, για τους Ευρυτάνες, χρησιμότατα είναι τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη με θέμα: 
«Τα Ελληνικά Σχολεία – Σχολαρχεία της Επαρχίας Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά τον 
19ο αιώνα (1836-1929)». Σίγουρα οι ιστορικοί ερευνητές πολλά θα έχουν να αποκομίσουν από 
την εισήγηση αυτή, με την πλουσιότατη παραπομπή στις 112 σημειώσεις! Κ.Α.Π.
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Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Φιλολογίας, «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», Η τριαντάχρονη 
πορεία μιας μηνιαίας ευρυτανικής εφημερίδας του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-
μνίστας Ευρυτανίας, Ανάτυπο…, Αθήνα 2012, σελ. 28.

Η κ. Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Φιλολογίας και Σχο-
λική Σύμβουλος Φιλολόγων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 
μας είναι περισσότερο γνωστή από τις άρτιες και επιστημο-
νικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις της στις διάφορες Ημερίδες 
και στα Συνέδρια που διοργάνωσε η Πανευρυτανική Ένωση 
κατά την τελευταία πενταετία (Συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας 
(2010), πνευματική εκδήλωση στο Παπαστράτειο Μέγαρο 
Αγρινίου (2011), Συνέδριο στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά 
(2012) κ.ά.). Μία εκ των εισηγήσεών της ήταν και η παρου-
σιασθείσα στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δήμο Δομνίστας (23, 24 και 25 Ιουλίου 

2012) για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής και που είχε ως θέμα: «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», 
Η τριαντάχρονη πορεία μιας μηνιαίας ευρυτανικής εφημερίδας του Φιλοπρόοδου Συλλό-
γου Δομνίστας Ευρυτανίας». 

Η παραπάνω εισήγηση της κ. Μανικάρου, με δική της επιμέλεια, παρουσιάζεται και ως 
ανάτυπο από τον αντίστοιχο 1ο τόμο (σελ. 410-429) των εκδοθέντων πρακτικών από την 
Πανευρυτανική Ένωση (2010). Ως στόχο της η ανακοίνωση αυτή έχει «να παρουσιάσει την 
Εφημερίδα «Ο Εύρυτος», την αρχαιότερη και τακτικότερη μηνιαία ευρυτανική εφημερίδα». 
«Άξονα» της μελέτης αυτής, κατά τη συγγραφέα, αποτελούν θέματα, όπως «το ιστορικό της 
έκδοσης, οι στόχοι, η ύλη (μελέτες ιστορικού, λαογραφικού, φιλολογικού περιεχομένου, 
άρθρα, σχολιογραφία, επικαιρότητα κ.ά.) αλλά και η συνολική προσφορά της εφημερίδας, 
ως τοπικού εντύπου».

Στη μελέτη της αυτή η σ. παρουσιάζει ακόμα αποδελτίωση άρθρων και κειμένων με ποι-
κίλο περιεχόμενο (λαογραφικό, αρχαιολογικό, φιλολογικό, λογοτεχνικό, ιστορικό κ.ά.) 
– προϊόν έρευνας των συνεργατών της εφημερίδας – των γραπτών ή άλλων προφορικών 
καταθέσεων και μαρτυριών, καθώς και των σχετικών αφιερωμάτων κ.ά. Στις τελευταί-
ες σελίδες υπάρχουν ενδεικτικές φωτογραφίες επαίνων, διπλωμάτων και βραβείων, που 
κατά καιρούς έλαβε ο «ΕΥΡΥΤΟΣ», καθώς και πολύτιμες σημειώσεις της σ., οι οποίες εκ 
παραδρομής, δεν περιελήφθησαν στον σχετικό τόμο των Πρακτικών του παραπάνω συ-
νεδρίου, 

 Κ.Α.Π.
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ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Ετήσια φιλολογική έκδοση, Τόμος και χρόνος τριακο-
στός τρίτος, ΛΑΜΙΑ 2012, σελ. 128

Κυκλοφορήθηκε ήδη ο 33ος τόμος του 33ου χρόνου 
(2012) έκδοσής του το περιοδικό «ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 
Πρόκειται για μια «ετήσια φιλολογική έκδοση», που εκδίδε-
ται στη Λαμία. Ιδρυτής – Διευθυντής της είναι ο καταξιωμέ-
νος φιλόλογος Δημήτριος Θ. Νάτσιος, τ. Διευθυντής των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους – Νομού Φθιώτιδας και εκλε-
κτός συνεργάτης της Πανευρυτανικής Ένωσης και του περι-
οδικού μας. Σημειώνεται ότι ο κ. Δημήτριος Νάτσιος συμ-
μετείχε σε όλες τις ημερίδες και τα επιστημονικά συνέδρια 
της Ένωσής μας κατά τα τελευταία χρόνια, με άρτιες και λίαν 
εμπεριστατωμένες επιστημονικές εισηγήσεις, ενώ άρθρα του 

έχουν φιλοξενηθεί στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 
Τα θέματα του τόμου αυτού είναι πολλά, ποικίλα και λίαν ενδιαφέροντα, όπως γραμμα-

τολογικά, λογοτεχνικά, ιστοριοδιφικά, ιστορικά, γλωσσικά, τοπικά, κοινωνιολογικά κ.ά. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε το κύριο θέμα, γραμματολογικό, του κ. Δ. Νάτσιου, με τον τίτλο: «Το 
περιοδικό «ΦΘΙΩΤΙΣ» (1955-1959) – Λαμία» (σελ. 7-40). Γίνεται με θαυμάσιο τρόπο η 
παρουσίαση του περιοδικού αυτού, όπως ο χρόνος ιδρύσεως και αριθμός εκδόσεως τευ-
χών, ο τίτλος και υπότιτλος, η ταυτότητά του, το περιεχόμενο, τα απολογιστικά στοιχεία, οι 
«σελίδες» του, οι επιτροπές (συντακτική και οικονομική), η διακόσμηση, οι συνεργάτες του, 
οι πρωτοβουλίες και οι εκδόσεις του, η απήχησή του, οι τιμητικές διακρίσεις , το αρχείο του 
και τα περιεχόμενά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιμελητής της έκδοσης ήταν ο παλαίμαχος 
δημοσιογράφος Νίκος Κ. Θάνος (1914-1982), ενώ συνεργάτες του υπήρξαν άνθρωποι 
του πνεύματος με πανελλήνια - και όχι μόνον – εμβέλεια, όπως οι: Σεραφείμ Τσιτσάς, Μιλ-
τιάδης Αγγελόπουλος, Παν. Νέζης, Δημ. Γαρδίκης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Στρατής 
Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Πέτρος Χάρης, Αν. Καραντώνης, Τάκης Λάππας, Δημ. 
Γιάκος, Γιάννης Χαντζίνης, Δημ. Σιατόπουλος, Τάκης Χριστόπουλος, Κ. Σ. Κώνστας, 
Θεόκτιστος Λαϊνάς, Κώστας Θετταλός, αλλά και οι «δικοί» μας Πάνος Βασιλείου, Δη-
μήτρης Σταμέλος, Δημοσθένης Γούλας, Παναγιώτης Βλάχος, Μιχάλης Σταφυλάς κ.ά. 

Στις υπόλοιπες σελίδες του τόμου υπάρχουν τα κείμενα: «Κολήγοι και αφεντάδες» (διήγη-
μα του Κ. Ασπρουλάκη, 41-50), «Μορφές που ξεχώρισαν: Ευάγγελος Δ. Γκιζάνης (1901-
1992)» της Έφης Γκιζάνη – Σταφυλά (51-54), «Οι εντός του φρουρίου της Λαμίας ευ-
ρεθείσες τουρκικές οικίες στα 1833» του Δημ. Νάτσιου (55-58), «Ο Επίσκοπος Κίτρους 
Νικόλαος στην Επανάσταση του 1878 (Η διαμονή του στη Λαμία)» και «Η φοβερή ληστεία 
στη Γλύφα Φθιώτιδας (17 Σεπτεμβρίου 1852», του Κώστα Δημοσθ. Γαλλή (59-62 και 
69-72, αντίστοιχα), «Ανδριάντες, προτομές και μνημεία στη Λαμία» της Μαρίας Χρ. Καρα-
στάθη (63-68), «Περί του επωνύμου «Αλμπούρας», του Περικλή Αστρακά (73-86), «Με-
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τανάστες της Λαμίας στην Αμερική (την 1η 20ετία του 20ου αιώνα) του Κώστα Μπαλωμέ-
νου (87-118) κ.ά. Οι τελευταίες οκτώ (8) σελίδες του τόμου περιλαμβάνουν διαφημίσεις. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα «Φθιωτικά Χρονικά» δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 
πωλούνται σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών και σε βιβλιοπωλεία της Λαμίας, ενώ η 
κεντρική διάθεση και τεύχη παρελθόντων ετών 1(1980) – 33(2012) γίνεται στο βιβλιοπω-
λείο ΟΙΩΝΟΣ, Κολοκοτρώνη 11, 35100 Λαμία.  Κ.Α.Π. 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΡΝΑΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣ 

Ο απόηχος του Συνεδρίου μας στη Δημοτική Ενότητα 
Φουρνά ξεπέρασε τα όρια του Νομού μας και των όμο-
ρων Νομών και έφθασε μέχρι την μακρινή Χαλκιδική. 
Συγκεκριμένα στην έγκριτη περιοδική έκδοση ιστορικής 
– αρχαιολογικής και λαογραφικής ενημέρωσης και κατα-
γραφής «ΑΡΝΑΙΑ» ο Διευθυντής και Εκδότης της κ. Δη-
μήτριος Θ. Κύρου, σε άρθρο του με τον τίτλο «ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ» (σελ. 19-21), ανα-
φέρεται στην επιτυχία του Συνεδρίου μας και πιο διεξοδι-
κά στην ενεργό συμμετοχή του ιδίου, ως εισηγητή και ως 
μέλους του Προεδρείου κατά την Α΄ πανηγυρική εναρκτή-
ρια συνεδρίαση (20-7-2012), καθώς και στη συμμετοχή 

και άλλων εκλεκτών εισηγητών από τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Στο άρθρο του αυτό 
ο κ. Κύρου παραθέτει και πέντε (5) φωτογραφίες (1 του Φουρνά και 4 από τις εργασίες 
του Συνεδρίου).

Τέλος, ο κ. Δημ. Κύρου, μέσω του περιοδικού του, «… ευχαριστεί θερμότατα την 
Πανευρυτανική Ένωση και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της, τον κ. Κώστα Παπαδόπουλο (εκπαι-
δευτικό) για την αποδοχή της συμμετοχής του στο Συνέδριο με Εισήγηση, για την τιμητική 
τοποθέτησή του στο Προεδρείο της Α΄ Συνεδρίας και γενικά για τη φιλικότατη συμπεριφο-
ρά στο πρόσωπό του και πιστεύει ότι με τη συμμετοχή του και παρουσία του στο Συνέδριο 
η Ευρυτανία (και ιδιαίτερα τα Άγραφα) και η Αρναία αλληλοσυναντήθηκαν και αλληλογνω-
ρίστηκαν περισσότερο και καλύτερα απ’ ό, τι πρωτύτερα!»…

Σημειώνεται, ότι ο κ. Δημήτριος Θ. Κύρου δεν εφείσθη κόπων και τόσων εξόδων 
μετακίνησής του από την Αρναία προς Φουρνά –και αντίστροφα–, ενώ η εμπεριστατωμένη 
και επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγησή του, που είχε ως θέμα: «Ένας χειρόγραφος Κώδικας 
της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης (19ος αι.) του Αγιορείτη Ιερομονάχου – Αγιογράφου Διονυ-
σίου του «εκ Φουρνά των Αγράφων», εντυπωσίασε τους Συνέδρους. Εκ μέρους της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης εκφράστηκαν προς και εκφράζονται και μέσω του περιοδικού τον κ. Δημ. 
Κύρου, θερμότατες ευχαριστίες και συγχαρητήρια. 
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ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

Του Μιχάλη Σταφυλά 

Με την επιμέλεια του καθηγητή Πανεπιστημίου Παντ. Γ. Σκλια ο εκδοτικός οίκος Ι. 
Σιδέρης κυκλοφόρησε έναν τόμο 626 σελίδων, μεγάλου σχήματος με τίτλο «Ανάπτυξη – 
Ηγεσία – Κοινωνία» με μια σειρά κειμένων Συγκριτικής Πολιτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για 
τιμητικό τόμο αφιερωμένο στον Καθηγητή Κλεομένη Κουτσούκη. Θα έλεγα ότι ο τόμος 
αυτός είναι απόδειξη πνευματικής υγείας, καθώς παλαιοί φοιτητές του κ. Κουτσούκη, ση-
μερινοί καθηγητές και άλλοι που εκτιμούν την προσφορά του στην Πολιτική Επιστήμη με 
κείμενά τους συμμετέχουν στον τόμο αυτόν, που αποτελεί –εκτός των άλλων– και ένα πολύ-
τιμο έργο κατανόησης των όσων συμβαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο. 

Ο Κλεομένης Κουτσούκης είναι – κατά τον καθηγητή Κ. Τσιαντή «ένας από τους 
θεμελιωτές των Πολιτικών Επιστημών στη σύγχρονη Ελλάδα και ειδικότερα της θεωρίας 
της Πολιτικής Ανάπτυξης». Κατά τον τιμώμενο καθηγητή, όπως επισημαίνει ο κ. Σκλιας, οι 
ρίζες της θεωρίας της πολιτικής ανάπτυξης εντοπίζονται στην οικονομική θεωρία της ανά-
πτυξης –οικονομικής μεγέθυνσης– όπως αυτή εμφανίζεται στη μακρόχρονη διαδικασία των 
ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης και τον προβληματισμό για την ανάπτυξη των χωρών του 
Τρίτου Κόσμου. Οι διακεκριμένοι συγγραφείς των κειμένων του τόμου βλέπουν τα θέματά 
τους κάτω από το φως των επιστημονικών δεδομένων σε συνδυασμό και με τα κοινωνικά 
φαινόμενα όπως εξελίσσονται στις νέες εποχές. 

Εκείνο που εκτιμάται στον Κλεομένη Κουτσούκη από έναν ευρύτατο κύκλο επιστη-
μόνων και διανοουμένων είναι η συνεχής προσπάθειά του τα επιστημονικά διδάγματα και 
συμπεράσματα να φτάσουν ως το λαό. Και τούτο γιατί μια κοινωνία προβληματισμένη πάνω 
στα φαινόμενα της ζωής προσεγγίζει ευκολότερα την Αλήθεια αναλύοντας τα δεδομένα που 
συνήθως περιβάλλονται από μια αχλύ, άλλοτε σκόπιμη από ένα κατεστημένο και άλλοτε από 
συγκυρίες. 

Η Επιστήμη δεν είναι άβατο για τους πολλούς αλλά ανέβασμα του πνευματικού επιπέδου 
που πρέπει να έχει μια κοινωνία του σύγχρονου κόσμου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο 
Κλεομένης Κουτσούκης πρωτοστατεί και ενισχύει τα διάφορα πολιτιστικά σωματεία. Η 
ίδρυση εξάλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών δείχνει πως 
είναι ένας αξεδίψαστος πνευματικός άνθρωπος που οραματίζεται συνεχώς το καλλίτερο 
ακόμα και για τους απλούς ανθρώπους του μόχθου. Το Πνεύμα στην Αγορά και όχι μόνο 
στις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία. Τα Συνέδρια που οργάνωσε και οργανώνει ο Κλεομένης 
Κουτσούκης φανερώνουν τον άνθρωπο που πιστεύει πως μέσα από την κατανόηση των 
επιστημονικών δεδομένων μπορούν να εξελιχθούν οι κοινωνίες σε ανθρωπινότερους ρυθ-
μούς κατανόησης των όσων γίνονται, αφού επόμενο είναι να έχουν επιπτώσεις σε πολλούς 
τομείς και σε πολλούς ανθρώπους. 
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Είναι μεγάλη η προσφορά του Κλεομένη Κουτσούκη και στην ιστορική έρευνα και 
μάλιστα σε μια εποχή που η διαστρέβλωση των γεγονότων είχε γίνει εθνικό εμπόρευμα. 
Η Αντίσταση, αυτό το Μεγαλούργημα του Λαού μας, που τόσο συκοφαντήθηκε, για τον 
Κουτσούκη έγινε καθήκον υπεράσπισης της Ιστορικής Αλήθειας. Χωρίς φόβο σε δύσκολους 
καιρούς που περάσαμε αλλά και με πάθος αποκάλυψης των ψευδολογιών και διαστρεβλώ-
σεων, ανέσυρε πολλές Αλήθειες συκοφαντημένες. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας βλέπουν με την έκδοση του τιμητικού αυτού τόμου, 
που τώρα πια δεν ζητείται Ελπίδα. Υπάρχει Ελπίδα πως η Επιστήμη θα πάψει να θεωρείται 
χώρος ξεκομμένος από τα προβλήματα του λαού. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ανδριάντας του ήρωα της Επανάστασης του ’21 Μάρκου Μπότσαρη κοσμεί ήδη από 

τις 16 -10-2012 το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, αντί του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου, 
όπου έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον Αύγουστο του 1823 και όπου επιθυμούσε αρχικά να 
τοποθετηθεί ο δωρητής Ευρυτάνας ομογενής κ. Δημήτρης Τάσιος, από τα Σελλά. Σύμφωνα 
με σχετικό εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» (24 Οκτωβρίου 2012) 
«Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Δήμος Καρπενησίου να αποδεχτεί την προσφορά των δωρητών να τοπο-
θετηθεί ο ανδριάντας του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Το κόστος κα-
τασκευής του βάθρου υποδοχής του ανδριάντα θα ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ, χρήματα τα οποία 
δεν διέθετε ο Δήμος…». Ο ανδριάντας κατασκευάστηκε από τον γνωστό Κύπριο γλύπτη Νικό-
λαο Κοτζιαμάνη και κόστισε 200.000 ευρώ. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16-10-2012. 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟ 2013
Αυξημένα θα είναι τα Δημοτικά Τέλη για την καθαριότητα, το φωτισμό, και στους κοινό-

χρηστους χώρους, δηλ. στις πλατείες και στα πεζοδρόμια που χρησιμοποιούνται από τους 
καταστηματάρχες κατά το έτος 2013, ενώ στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2012 παραμένουν 
τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δήμο Καρπενησίου. 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Με Προεδρικό Διάταγμα (Αριθ. Απόφ. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης 110, Φ.E.K. 

193/10-10-2012) τα Ειρηνοδικεία Αγραίων (Κερασοχώρι) και Απεραντίων (Γρανίτσα) 
συγχωνεύονται με το Ειρηνοδικείο Καρπενησίου, παρά τις προσπάθειες του Βουλευτή Ευ-
ρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου, του Δημάρχου Αγράφων κ. Δημ. Τάτση και άλλων 
τοπικών παραγόντων και φορέων της περιοχής. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΧΕΠΑ
Εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής του Καρπενησίου εξετάστηκαν στις 20-10-2012 

δωρεάν από γιατρούς του ΑΧΕΠΑ Ευαγγελισμού της Αθήνας με ειδικότητες που δεν υπάρ-
χουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπως είναι του ωτορινολαρυγγολόγου, ενδο-
κρινολόγου, ψυχιάτρου, γναθοχειρουργού, αγγειοχειρουργού, θωρακοχειρουργού, νευ-
ροχειρουργού και ψυχολόγου. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ήταν αθρόα. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με τη δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε κι εφέτος ο προστάτης του Σώματος της Αστυ-

νομίας Μεγαλομάρτυρας Άγιος Αρτέμιος από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας στις 
20 Οκτωβρίου 2012. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο 20-10-2012 τελέστηκε 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ναό της Αγίας Τριάδας Καρ-
πενησίου, Δοξολογία, Ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού του Σώματος κ.ά. 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Καθολική είναι η αντίδραση του ευρυτανικού λαού για την προβλεπόμενη από σχετικό 

Νομοσχέδιο συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Καρπενησίου (Γηρο-
κομείου) με άλλες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι 
αντιδράσεις του Διοικητή του Θεραπευτηρίου κ. Γ. Αθανασιά, του Βουλευτή Ευρυτανίας 
κ. Κ. Κοντογεώργου, του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπά, του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρπενησίου και άλλων φορέων (μεταξύ των οποίων και της Πανευρυτανικής 
Ένωσης) υπήρξε έντονη. Υπέρ της διατήρησης του Θεραπευτηρίου τάχθηκε και ο Περιφε-
ρειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς. 

ΠΑΖΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
Παζάρι με φιλανθρωπικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε για μια ακόμα χρονιά στο Καρ-

πενήσι από τον δραστήριο Σύλλογο «Συν στον Άνθρωπο», πρόεδρος του οποίου είναι η κ. 
ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΙΑΝΗ. Τα εγκαίνια του φιλανθρωπικού αυτού παζαριού έγιναν το απόγευμα 
της Παρασκευής 30-11-2012 στο Ξενοδοχείο «ΕΛΒΕΤΙΑ» και είχε τριήμερη διάρκεια, πε-
ριλάμβανε δε είδη ρουχισμού, παιχνίδια, γλυκίσματα, παιδικά βιβλία και άλλα είδη, που 
προσφέρθηκαν από ιδιώτες αλλά και από καταστήματα του Καρπενησίου. Τα έσοδα διατί-
θενται για την ενίσχυση απόρων οικογενειών του Καρπενησίου και των χωριών, σε συνερ-
γασία πάντα με την Εκκλησία, τον Δήμο Καρπενησίου, το Νοσοκομείο κ.ά. 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Είκοσι τέσσερις (24) τόνοι μακαρόνια ξεφορτώθηκαν στις 27-11-2012 στις αποθή-

κες της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών και του Δήμου Καρπενησίου προοριζόμενα για 
άπορους και πολύτεκνους συμπολίτες μας. Το σχετικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλληλεγγύης) και υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ 28η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 22-

25 Νοεμβρίου 2012, συμμετείχε και ο Δήμος Καρπενησίου, ο οποίος παρουσίασε ένα από 
τα καλλίτερα περίπτερα της φετινής αυτής μεγάλης διοργάνωσης. Οι επισκέπτες του πε-
ριπτέρου μας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις, τις διάφορες δραστηριότητες στη φύση κ.λπ. 

AYTONOMO ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ύστερα από την δημοσίευση του υπ’ αριθ. 4052/1-3-2012 Νόμου το Νοσοκομείο Καρ-

πενησίου αυτονομείται και πάλι διοικητικά. Από 1 Ιανουαρίου 2013 θα διοικείται και πάλι, 
όπως παλαιότερα, από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία 
χρόνια είχε κοινή διοίκηση με τα νοσοκομεία Λαμίας και Άμφισσας, με έδρα την Λαμία 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του. Προσωρινός διοικητής του είναι ο διακεκρι-
μένος Ιατρός κ. Δημήτρης Καρατσίκης, Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Στο Καρπενήσι συναντήθηκαν εφέτος 150 και πλέον Αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα 
στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2012, στα πλαίσια της 8ης Πανελλήνιας Συνάντησης του Ελ-
ληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Η τριήμερη παραμονή τους στο Καρ-
πενήσι περιλάμβανε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, εκδρομές και επισκέψεις, όπως 
στο Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου 
κ.ά. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου 2012 στο 
Ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ με ομιλητή τον Ευρυτάνα Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Μαντζούφα, με θέμα: 
«Διαφθορά και κρίση στην σύγχρονη Ελλάδα». Σημειώνεται ότι η Πανευρυτανική Ένωση 
διέθεσε σειρά βιβλίων της, κυρίως τεύχη του περιοδικού της «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», 
καθώς και τις φωτογραφίες των μνημείων της Ευρυτανίας, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί 
και στα Συνέδρια Δομνίστας και Φουρνά. 

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου στις 21-12-2012, 

όπου εμφανίστηκε, μέσα σε άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
Το πρόγραμμά της περιλάμβανε δύο μέρη: το α΄ ήταν αφιερωμένο στον Κάρολο Ντίκενς 
για τα 200 χρόνια από τη γέννησή του (αφηγητής ο Γεράσιμος Γονατάς) και το β΄ μέρος 
περιλάμβανε την παρουσίαση αποσπασμάτων του μπαλέτου «Καρυοθραύστης» του ΤΣΑΪ-
ΚΟΦΣΚΥ (μαέστρος Ανδρέας Τσελίκας). 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου όλες οι νέες τεχνολογίες 

τίθενται στις υπηρεσίες του. Συγκεκριμένα με την νέα σελίδα του στο Ίντερνετ συμμετέχει 
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στο Facebook, Twitter, YouTube και Google Adwords. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι: «… η νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου, έχει πρωτίστως να προβάλει τον τουρι-
στικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση και στην εξυπηρέτηση του δημότη 
… ». Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα γίνεται ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, θα επιτευχθεί η πληρέστερη ενημέρωση για τις διάφορες εκδη-
λώσεις, δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ..λπ. η προώθηση του τουριστικού προϊόντος, 
θα αναπτυχθούν περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ των απανταχού της γης Ευρυτάνων κ.λπ.

 
«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ»

Με τον τίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ» η κ. Καλλιόπη Κανακάκη χαρακτηρίζει, με επι-
στολή της, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ» (19-12-2012), 
την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
Νικηφόρου Βρετάκου. Γράφει, μεταξύ άλλων, η κ. Κανακάκη: 

«Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της 
πόλης μας, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, παρουσιάζε-
ται η ποιητική σύνθεσή του «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη», στην οπτικοακουστική δημιουρ-
γία του Σαραντάκου Σακελλάκου. Παρευρισκόμενοι … ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) άτομα! Άγνοια, Αδι-
αφορία, Απαξίωση για τον ποιητή; Αδιαφορία ή έλλειψη ενημέρωσης για την εκδήλωση; 

Έχω και στο παρελθόν σχολιάσει στον τοπικό τύπο το «ενδιαφέρον» και τη συμμετοχή των συ-
μπολιτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαστε και το καλό παράδειγμα. 
Όμως δεν είναι άμοιροι ευθυνών και οι διοργανωτές…. Ούτε μία αφίσα είδα πουθενά. Ούτε καν 
στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου…. Ούτε μια πρόσκληση μοιράστηκε, ούτε μια επίσκεψη για 
ενημέρωση στα σχολεία, υπηρεσίες, φορείς κ.λπ. 

Ο Δήμος Καρπενησίου, συνδιοργανωτής με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου… 
Ναι! Στην παραπάνω εκδήλωση δεν ήταν ούτε ένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους, ούτε ένας 
από τους Συμβούλους του Δημάρχου (κάποιος θα έχει αρμοδιότητες για τα πολιτιστικά). Θα ήταν 
απασχολημένοι να ανάβουν δέντρα στα τοπικά διαμερίσματα… καλύτερη επένδυση για το μέλλον….

Και εμείς δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Ας απαιτήσουμε κι ας στηρίξουμε εκδηλώσεις πολιτι-
σμού πέρα από παραδοσιακά εδέσματα και στολισμούς δέντρων. 

Χωρίς τη δική μας διεκδίκηση και συμμετοχή δεν αλλάζει τίποτα».
Τα δικά μας σχόλια περιττεύουν!  

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ
Από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά τιμήθηκε πρόσφατα η συμπατριωτισσά μας κ. 

Ράνια Μπουμπουρή κερδίζοντας το α΄ βραβείο στον διαγωνισμό ποίησης για το 2012. 
Συγκεκριμένα, τιμήθηκε για την ποιητική συλλογή της «Μια τρελή – τρελή Αλφαβήτα». Πρόκει-
ται, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, για «Τετράστιχα που αντιστοιχούν 
σε κάθε γράμμα της αλφαβήτου, γραμμένα με έξυπνο τρόπο, χιούμορ και καλοδουλεμένη ομοιοκα-
ταληξία. Σίγουρα θα αγαπηθεί από τα παιδιά». 
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, στην κατάμεστη 
αίθουσα της Στοάς Βιβλίου. Παρόντες πολλοί Ευρυτάνες και ανάμεσά τους από το Δ.Σ. της 
Πανευρυτανικής Ένωσης οι Κώστας Παπαδόπουλος, Ηλίας Λιάσκος και Βασίλειος 
Σιορόκος. 

Σημειώνεται ότι η κ. Ράνια Μπουμπουρή συμμετείχε στον παραπάνω διαγωνισμό με 
το ψευδώνυμο «Γιώργης Γερονίκος», ενώ είναι ήδη γνωστή η παρουσία της στα νεοελληνι-
κά γράμματα, και συγκεκριμένα στην παιδική λογοτεχνία, με ήδη εκδοθέντα βιβλία της. Με 
ιδιαίτερη χαρά τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θα παρουσιάσουν την κ. Ράνια Μπουμπουρή 
σε επόμενο τεύχος. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ύστερα από την δημοσιοποίηση του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης για τη «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα…», σύμφωνα με τον οποίο καταργείται το αυτοδιοίκητο του 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας (Γηροκομείο Καρπενησίου), πολλοί φορείς 
ξεσηκώθηκαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Κ. Κοντογε-
ώργος κατέθεσε μάλιστα και σχετική τροπολογία στη Βουλή για την εξαίρεση του Γηροκο-
μείου, με λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση. Η Πανευρυτανική Ένωση συμμετέχο-
ντας στην κίνηση αυτή απέστειλε στους αρμόδιους φορείς το παρακάτω ψήφισμα: 

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡ.   Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012
10552 ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ. 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004                                                                    110

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΘΕΜΑ:  Διατήρηση του αυτοδιοίκητου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων (γνω-
στού ως Γηροκομείου) Ν. Ευρυτανίας 

To Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης σε έκτακτη συνεδρίασή 
του στις 31 Οκτωβρίου 2012, μόλις πληροφορήθηκε από τον τοπικό τύπο τις προτάσεις 
που αφορούν στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων του Νομού Ευρυτανίας (Γηροκο-
μείο), στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη συγχώνευσή του με άλλες Μονάδες Κοινω-
νικής Φροντίδας σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
ε κ φ ρ ά ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μορφή κατάργησης του 
αυτοδιοίκητου του παραπάνω Θεραπευτηρίου, καθότι: 

α.- Tο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας (γνωστό ως Γηροκομείο Καρ-
πενησίου) με τη σημερινή μορφή διοίκησης λειτουργεί, κατά κοινή ομολογία, εύρυθμα και 
υποδειγματικά. Κάθε μορφή συγχώνευσής του με άλλες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη 
λειτουργία του.

β.- Tο παραπάνω Θεραπευτήριο αποτελεί δημιούργημα, κυρίως, της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας. Ήταν ένα όνειρο των Ευρυτάνων, όπου γης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 
οπότε και έγιναν σχετικές ενέργειες από τον τότε Πρόεδρο της ιστορικής Πανευρυτανικής 
Ένωσης αείμνηστο Ανδρέα Πουρνάρα. Οι εργασίες του, τελικά, ξεκίνησαν κατά τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 με ενέργειες του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Καρπενησίου και σε 
οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανευρυτανικής Ένωσης, σε αγαστή συνεργασία με το παραπάνω Σωματείο, συμμετείχε 
ενεργά και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για την ίδρυση και λειτουργία του «Γηροκομείου 
Καρπενησίου», ενώ η συνεισφορά της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», κα-
θώς και άλλων Ευρυτάνων της διασποράς, υπήρξε λίαν καθοριστική. 

γ.- Σημειώνεται, ιδιαίτερα, ότι και σήμερα ακόμη η συνεισφορά των απανταχού Ευρυ-
τάνων για την εύρυθμη και υποδειγματική λειτουργία του Ιδρύματος αυτού συνεχίζεται, και 
το ενδιαφέρον τους για τους ογδόντα (80) και πλέον συμπατριώτες μας τροφίμους του 
εξακολουθεί να είναι αμείωτο. 

δ.- Tέλος, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτεία τελικά δεν θα καταργήσει το αυτο-
διοίκητο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων της Ευρυτανίας, το γνωστό «Γηροκομείο 
μας», σε αντίθετη όμως περίπτωση οι κοινές, με άλλους φορείς, αντιδράσεις μας θα είναι 
δυναμικές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1.-  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Γραφείο Υφυπουργού 

κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, 
Πειραιώς 40, 10437 Αθήνα 

2.-  Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Γραφείο Γενικού κ. Έφης Μπέκου, 
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.-  Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας,  

36100 Καρπενήσι
2.-  κ. Κώστα Κοντογεώργο Βουλευτή Ευρυτανίας, 

Ενταύθα
3.-  Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων,  

Έδρες τους



45

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΟΥΡΗ

Ο κ. Σπύρος Τσιούρης, επί σειράν ετών Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρ-
πενησίου και σήμερα ενεργότατο μέλος του, μας έστειλε επιστολή στην οποία δηλώνει «φα-
νατικός» αναγνώστης του περιοδικού μας και κάνει εύστοχες επισημάνσεις, που αναφέρο-
νται στο τεύχος 43 των Ευρυτανικών Χρονικών. Δημοσιεύουμε την επιστολή αυτή και τον 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 

 
«Φίλε Κώστα, και Πρόεδρε της Πανευρυτανικής, δέξου την εκτίμηση και την αγάπη μου. 
Κύριος λόγος της επικοινωνίας μου αυτής είναι να σε ενημερώσω πως είμαι «φανατι-

κός» θα έλεγα αναγνώστης των ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» και με φόβισε, ούτως ειπείν, 
όταν διάβασα πως στο εξής το περιοδικό θα αποστέλλεται μόνον στα ενεργά μέλη του κλπ. 
Δεν γνωρίζω αν λέγεται ενεργό μέλος κάποιος που γίνεται συνδρομητής, εγώ πάντως θα 
στείλω στον κ. Β. Σιορόκο τη συνδρομή μου, συνεπώς θα σε παρακαλέσω να μεριμνήσεις 
για την αποστολή του περιοδικού. Σ’ ευχαριστώ προκαταβολικά, Κώστα!

Επίτρεψέ μου τώρα μερικές όχι παρατηρήσεις, αλλά μάλλον επισημάνσεις στο τεύχος 
43, για την πρώτη εκ των οποίων θα ήθελα να λυθεί η απορία μου (αλλά και χάριν της αλή-
θειας) από κάποιο άτομο με σαφείς γνώσεις:

Η πρώτη, λοιπόν (σελίδα 5), αφορά την «ζωγραφική χείρα του αγίου ενδόξου απο-
στόλου Ευαγγελιστού Λουκά»   όπως αναφέρεται. Ανοίγοντας την ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥ-
ΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ του Χάρη Πάτση, τόμος 17 σελ. 91, διαβάζουμε μεταξύ των άλλων: «Ο 
Ευαγγελιστής ήταν ιατρός το επάγγελμα, (Κολοσ. δ’ 14) όχι όμως και ζωγράφος όπως 
αναφέρει μεταγενέστερη παράδοση, η οποία προήλθε ίσως από την γραφικότητα και 
ζωηρότητα των διηγήσεών του». Άλλη μια εγκυκλοπαίδεια, η ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤ-
ΤΑΝΙΚΑ, ενώ ενημερώνει τον αναγνώστη εκτενώς, δεν αναφέρει τίποτα απολύτως για την 
(υποτιθέμενη;) ζωγραφική τέχνη του Ευαγγελιστή. Η παράδοσή μας λέει πως αρκετές Εικό-
νες Της Παναγίας μας, φιλοτεχνήθηκαν απ’ τον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως της «Κυράς της 
Ρούμελης» της Παναγίας Της Προυσιώτισσας. Η εγκυκλοπαίδεια του Χάρη Πάτση όμως, 
τόμος 19 σελ. 643-644 γράφει: «Αντίθετα με την παράδοση, η οποία αναφέρει ότι η 
εικόνα ιστορήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά και μεταφέρθηκε επί αυτοκράτορα Θεο-
φίλου το 829 στη σημερινή κρύπτη από δύο νέους, είναι έργο του 16ου-17ου αιώνα». 
Το μόνο που πάντως γνωρίζω εγώ σαν Σπύρος είναι, πέρα απ’ την ιστορική αλήθεια, πως 
η Προυσιώτισσα ήταν και είναι η προστάτιδά μας και Την επικαλούμαστε να μας σκεπάζει 
με την Άγια Σκέπη Της σ’ όλες τις πτυχές της πρόσκαιρης ζωής μας, όποιος κι αν τη φιλο-
τέχνησε....

Επισήμανση δεύτερη (σελ. 5 και σελ.10): Δεν υπάρχει «Χορευτικός Όμιλος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Καρπενησίου» (!). Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει δύο τμήματα: Το Θεατρικό 
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και το χορευτικό. Το δεύτερο είναι πολυπληθές, και περικλείει όλες τις ηλικίες. Διδάσκονται 
αυστηρά παραδοσιακοί χοροί όλης της Ελλάδας. Η χοροδιδάσκαλος λοιπόν κ. Γεωργία 
Μανέλα επέλεξε μια ομάδα, ήρθε στο άρτια οργανωμένο Συνέδριό σας στη Φουρνά, και 
παρουσίασε κάποιους ντόπιους χορούς. Έτσι απλά...

Επισήμανση τρίτη (σελ. 45): Το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που έγινε στην 
κεντρική πλατεία Καρπενησίου και μάλιστα διήμερο (20 και 21 Ιουλίου) δεν το οργά-
νωσε ο Δήμος μας, αλλά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου. Απλά, ο αγαπη-
τός  Δήμαρχός μας, φίλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και αρωγός μας σε κάθε εκδήλω-
ση, μας ζήτησε να εντάξουμε το φεστιβάλ στις γιορτές δάσους και λαϊκής παράδοσης. Κι 
έτσι πράξαμε στα πλαίσια της, πάντα, καλής συνεργασίας μας. Παρεμπιπτόντως πρέπον 
είναι να ενημερώσω και ν’ αναφέρω ότι αυτό ήταν αισίως το 4ο φεστιβάλ παραδοσια-
κών χορών που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Καρπενησίου. Μεριμνούμε κάθε 
χρόνο ώστε να συμμετέχουν κάθε φορά χορευτικά συγκροτήματα από διάφορα μέρη της 
χώρας μας. Φέτος συμμετείχαν χορευτικά από τη Χίο, την Καρδίτσα και τα Χανιά. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο γίνονται γνωριμίες, επαφές, δεσμοί φιλίας, και γόνιμη ανταλλαγή απόψε-
ων για την διατήρηση της παράδοσής μας. Και είναι ευκαιρία και τα δικά μας χορευτικά 
τμήματα να επισκεφτούν στα πλαίσια των ανταλλαγών διάφορα μέρη της χώρας μας, και 
να διαφημίσουν τον τόπο μας. Το 4ο φεστιβάλ, λοιπόν, όπως και τα προηγούμενα τρία, 
στέφτηκε από μεγάλη επιτυχία, και η συμμετοχή του κόσμου (ντόπιων και επισκεπτών) 
ήταν πέρα απ’ το αναμενόμενο! Στα φεστιβάλ αυτά παρουσιάζονται χοροί από διάφορα 
γεωγραφικά τμήματα της πατρίδας μας, αλλά και από «χαμένες» πατρίδες... Και πρέπει 
να αναφέρω πως οι σκοποί παίζονται από καταξιωμένους μουσικούς - γνώστες της πα-
ράδοσης. Φέτος είχαμε την χαρά να απολαύσουμε τον μεγάλο δεξιοτέχνη του κλαρίνου 
τον Δημήτρη Κώτσικα που με την εκλεκτή του μουσική συντροφιά μας χάρισε απίθανες 
στιγμές απόλαυσης. Ήταν μια πανδαισία, που δεν έχει καμιά, μα καμιά σχέση  με ό,τι 
ευτράπελο ακούμε στα εκφυλισμένα μας πανηγύρια. Το λέω με λύπη και πόνο ψυχής... 
αλλά η αλήθεια είναι πικρή...

Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω επίσης Κώστα, πως οι δραστηριότητες γενικά του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, περνούν απαρατήρητες απ’ το περιοδικό, σε αντί-
θεση με άλλες δραστηριότητες ντόπιων φορέων. Εκτός απ’ τα χορευτικά τμήματα υπάρχει 
όπως προανέφερα και το θεατρικό, που κάθε χρόνο προσφέρει απαράμιλλο θέαμα στο κοι-
νό του δήμου μας, κι έχει πλέον καθιερωθεί κι εδραιωθεί στις συνειδήσεις του κόσμου.  Ο 
αγαπητός μου φίλος ο Γιάννης ο Μαυρομύτης σαν εκπρόσωπος στο Καρπενήσι της «Πα-
νευρυτανικής» όλα τούτα έπρεπε να τα επισημαίνει, χάριν της ενημέρωσης...

Δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο γιατί η τόση σου δραστηριότητα δεν σου αφήνει 
χρόνο. Είσαι ακάματος και χαλκέντερος, και είθε να είσαι πάντα καλά να προσφέρεις για 
πολλά - πολλά χρόνια την ενέργειά σου στην Ευρυτανία μας.

Φιλικά, Σπύρος Τσιούρης



47

Απάντηση των Ευρυτανικών Χρονικών
Αγαπητέ Σπύρο, 
Ευχαριστούμε θερμότατα για την επιστολή σας αυτή και για τη δήλωσή σας ότι είστε 

«φανατικός» αναγνώστης του περιοδικού μας, γιατί δεν είστε ένας τυχαίος αναγνώστης 
αλλά ένας αξιόλογος και σημαντικός παράγοντας στα πολιτιστικά δρώμενα της γενέθλιας 
γης μας. Μας είναι ακόμα έντονη στη μνήμη μας η αγαστή συνεργασία μας, κατά το πα-
ρελθόν, και συγκεκριμένα κατά τον Νοέμβριο του 2007, οπότε η καρδιά της Ευρυτανίας 
«χτύπησε» στο Κέντρο της Αθήνας για ένα διήμερο (23 και 24 Νοεμβρίου), με τις από κοι-
νού πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Κυρίαρχη θέση, βεβαίως, στις εκδηλώσεις αυτές, είχε η 
καταπληκτική παρουσίαση του θεατρικού έργου «Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ», 
από το Θεατρικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, πρόεδρος του οποίου 
ήσασταν εσείς. Η απήχηση ήταν μοναδική και η προβολή των σωματείων μας τεράστια. 
(Βλ. και ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, αριθ. 24, ΟΚΤΩΒΡΤΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2007, σελ.3-8)

Ως προς τις επισημάνσεις σας:
α) Αξίζει πράγματι το «άνοιγμα» ενός διαλόγου για την Εικόνα της Παναγίας της Πρου-

σιώτισσας. Πάντως, η κ. Ειρήνη Πιπερίγκου – Κυριαζή στο περισπούδαστο έργο της 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2001, γρά-
φει σχετικά: «… Ο γραφέας της "Ιεράς Διηγήσεως" στο σημείο όπου κάνει λόγο για την εικόνα 
της Προυσιώτισσας, αναφέρει ότι: "… φέρεται λόγος παλαιός ότι να ήναι και αυτή από εκείνας 
τας οποίας ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς εζωγράφισε…" κ.λπ. – μια πίστη που είναι 
ακράδαντη στο λαό μέχρι σήμερα». Και παρακάτω: «…η Εικόνα της Προυσιώτισσας πρέπει να 
ήταν μια μικρή εικόνα… και δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή μεγάλη Εικόνα (0,88Χ0,60), που 
υπάρχει στην Κρύπτη της, στον τύπο της Οδηγήτριας και η οποία κατά πάσα πιθανότητα ανήκει 
τεχνικά και τεχνοτροπικά στο 17ο αιώνα ή το πολύ στο 16ο αιώνα, σύμφωνα με την επί τόπου γνώμη 
των ειδικών…» (σελ. 42,43).

β) Η επισήμανσή σας ασφαλώς και είναι η σωστή: «Χορευτικό Τμήμα» και όχι «Χο-
ρευτικός Όμιλος». Σημασία, όμως, περισσότερη, έχει η τεράστια προσφορά του στον τόπο 
μας και η προβολή του Καρπενησίου και της Ευρυτανίας μας, γενικότερα, στην Ελλάδα και 
όχι μόνο!

γ) Η εκτενής αναφορά σας στο «Φεστβάλ παραδοσιακών χορών» που πραγματοποιή-
θηκε στο Καρπενήσι τον περασμένο Ιούλιο, είναι λίαν κατατοπιστική. 

Τέλος, όσον αφορά την παρουσίαση των πλούσιων δραστηριοτήτων σας, μέσω των 
σελίδων του περιοδικού μας, θα παρακαλούσαμε να έχουμε άμεση ενημέρωση με σχετικά 
Δελτία Τύπου και με φωτογραφίες. 

Τελειώνοντας, παρακαλούμε να διαβιβάσετε στο Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη σας τα υπο-
κάρδια συγχαρητήριά μας για τις πλούσιες δραστηριότητες, καθώς και τις ολόψυχες ευχές 
μας όπως το 2013 χαρίσει Υγεία, Αγάπη και Δημιουργικότητα!
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ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ
– Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, Υφυπουργός Δικαιοσύνης
–  Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ, Αντιπεριφερειαρχης Ευρυτανίας και το προσωπικό 

της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας.
– Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Καρπενησίου
– Ο κ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ, Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας
–  Ο. κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου, τ. Δήμαρ-

χος Φουρνά
–  Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου, τ. Δήμαρχος Δο-

μνίστας
– Η κ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διοικητής Σισμανόγλειου Νοσοκομείου
–  Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Αγράφων, Αρχηγός Μεί-

ζονος Αντιπολίτευσης
–  Ο Πρόεδρος π. Γ. ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΣ, τα μέλη του Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι του 

Κέντρου Πρόληψης Καρπενησίου «ΑΛΚΥΟΝΗ» 
–  Η κ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΑΜΗ, Αντιπρόσωπος της Πανευρυ-

τανικής Ένωσης στη Λαμία
– Η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ιατρός
– Ο κ. ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΛΟΣ, Εκπαιδευτικός, ζωγράφος, συγγραφέας
– Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΒΑΡΑΣ, Καθηγητής 
– Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΑΣ ΣΑΚΚΑΣ, τ. Πρόεδρος Ευρυτάνων Φθιώτιδας 
– ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ»
– Ο κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ, Επιχειρηματίας
– Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, Εκπαιδευτικός
– Η κ. ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ € 20.00

ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΕΦΗ € 25.00

ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ € 50.00

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ €25.00

ΖΗΝΕΛΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ € 30.00

ΖΗΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΛΑΟΣ € 50.00

ΒΑΡΛΑΜΗ ΑΓΟΡΗ € 20.00

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ € 20.00 

ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ € 20.00

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ € 20.00

ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ € 20.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΙΤΩΝ €50.00
ΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝ.-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΑ € 20.00
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ € 2.000.00
ΝΤΑΛΛΑ ΑΝΝΑ €30.00
ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ €20.00
ΜΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ €20.00

(Σ.Σ.: Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια της 
οικονομικής λιτότητας το περιοδικό μας θα απο-
στέλλεται στο εξής στα ενεργά μόνον μέλη του, σε 
υπηρεσίες και άλλους φορείς)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενo τεύχος)
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Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 έγινε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Βραγγιανών, στην ιερή μνήμη του Οσίου Ευγενίου, Μεγάλου Διδασκάλου του Γέ-
νους και Προστάτου των Αγράφων, από τον ευλαβέστατο παπα-Πάνο Τσιώλη με συλ-
λειτουργία του π. Θεολόγου εκ Κρήτης. Στο τέλος μοιράστηκε στο εκκλησίασμα κάρτα 
με εικόνα του Οσίου Ευγενίου από σύγχρονη τοιχογραφία του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου 
Βράχας, συνοδευόμενη από σύντομη βιογραφία του Αγίου, προσφορά του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».

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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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΙΤΩΝ
«Ἀναστάσιος Γόρδιος»

Πειραιῶς 6  Ἀθήνα Τ.Κ. 104 31  
Τηλ. 210 5231647 , Fax 210 5234190 e-mail: tsiolisa@otenet.gr

Πέμπτη 26  Ἰουλίου 2012

Ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Βραγγια-
νιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος», γιὰ τὴν
ἑορτὴ τῆς μνήμης τῆς ὁσιοπαρθενομάρ-
τυρος Ἁγ. Παρασκευῆς, καὶ μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς πρόσφατης ἔκδοσης τῆς
Ἀλληλογραφίας τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου
ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνι-
σμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, εὔχεται σὲ ὅλους καὶ ὅλες
Χρόνια Πολλὰ καὶ δημιουργικὰ μὲ μία ἐπιστολὴ τοῦ Ἀνα-
στασίου Γορδίου τῆς 2ας Αὐγούστου 1714, ἀπὸ τὴ Μήρυσι
(νῦν Μάραθο) τῶν Ἀγράφων, ὅπου βρισκόταν τότε, πρὸς
τοὺς ἄρχοντες, τοὺς προεστοὺς καὶ τοὺς ἱερεῖς τοῦ τόπου μας,
τῶν Μεγ. Βραγγιανῶν.

Μήρυσι, 1714 Αὐγ. 2 Ἱερεῖς καὶ ἄρχοντες Βρανιανῶν 
Βρανιανὰ

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς καὶ ἐντιμότατοι ἄρχοντες, οἱ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ
πατρίδι κατὰ τὸ παρὸν εὑρισκόμενοι, ὑγιαίνετε ἐν Χριστῷ. 

Ἔλαβον τὸ τίμιον καὶ ποθεινὸν γράμμα τῆς ἀγάπης σας, καὶ
ἔμαθα δι᾽αὐτοῦ ταῖς καλαῖς σας ὑγείαις, καὶ ἐχάρην· καὶ
παρακαλῶ τὸν Θεὸν νὰ σᾶς διαφυλάττῃ πάντοτε ὑγιεῖς καὶ
παντὸς κακοῦ ἐλευθέρους. 

Ὁρίζετε γοῦν πῶς ἔχετε πόθον νὰ μᾶς ἀπολαύσετε καὶ σωμα-
τικῶς· καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν ὁποῦ μᾶς ἀγαπᾶτε, καθὼς σᾶς
ἀγαποῦμεν καὶ ἡμεῖς. Ὁ εὐλαβέστατος ὅμως παπα-κὺρ Χρῆστος,
ὁποῦ μᾶς φιλοξενίζει πολλὰς ἡμέρας εἰς τὸ εὐλογημένον του
σπίτι, ἐρχόμενος τώρα αὐτοῦ θέλει σᾶς φανερώσει διὰ στόματος
καὶ διὰ λόγου μας ὅσα ἠξεύρει καλλιώτερα. Καὶ ἂν δώσῃ ὁ πανά-
γαθος Θεὸς διὰ τὴν πολλήν του φιλανθρωπίαν εἰρηνικωτέραν κα-
τάστασιν τοῦ νῦν καιροῦ, θέλομεν σᾶς ἀπολαύσει, καθὼς
ἐπιθυμοῦμεν. 

Ἐκ τοῦ χωρίου Μύρεσι, 
΄
αψιδ΄ αὐγούστου β´. 

Ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος, Ἀναστάσιος Γόρδιος. 
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ
                 10552  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004  -  ΚΙΝ.: 6977366813

      
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:  
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ:  

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1912-1913

Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό (100) 
χρόνων από το έπος των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, αποφάσισε, ομόφωνα, την 
πραγματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου, κατά το επόμενο καλοκαίρι, με θέμα τη συμ-
μετοχή των Ευρυτάνων στους ένδοξους και νικηφόρους αυτούς πολέμους. Για τον σκοπό 
αυτόν θα ζητηθεί και η συνεργασία, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας και των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Προυσού, όπου και 
θα πραγματοποιηθούν, ενδεχομένως, οι εργασίες του Συνεδρίου. 

 
Στόχος του Συνεδρίου μας είναι η διάσωση της ιστορικής μνήμης με τον πρέποντα σεβα-

σμό, και με βάση σχετικές μαρτυρίες για μια περίοδο (1912-13) που η σύνεση, η ενότητα 
και η ομοψυχία λαού - ηγετών και, κυρίως, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία του ελληνικού 
στρατού, συνετέλεσαν στην απελευθέρωση και τον διπλασιασμό των εδαφών μας, αφε-
νός, και, αφετέρου, στην ανάδειξη της πατρίδας μας ως του πλέον υπολογίσιμου Κράτους 
στο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα θέματα, οπωσδήποτε, πρέπει να αναφέρονται 
αποκλειστικά στη συμμετοχή και την σημαντική συμβολή των κοντινών προγόνων μας, Ευ-
ρυτάνων και μόνον, σ’ εκείνη την μεγαλειώδη εθνική προσπάθεια. 

Λεπτομέρειες για δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, καθώς και άλλες πληρο-
φορίες θα ανακοινωθούν, λίαν συντόμως. με δεύτερη αναγγελία μας.

Αθήνα,  12 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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