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Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο Πανευρυτανικής Ένωσης, κατά την τακτική συνεδρίασή του
στις 16 Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε ομόφωνα όπως προγραμματίσει τις παρακάτω δραστηριότητες για το έτος 2013:
α. Πραγματοποίηση 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου στη Δημοτική Ενότητα
Προυσού με θέμα σχετικό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας (συμμετοχή της Ευρυτανίας
στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 – 100 χρόνια μετά), σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.
β. Έκδοση των Πρακτικών του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά κατά το παρελθόν έτος και παρουσίαση των τόμων σε
Αθήνα και Λαμία.
γ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ο θεσμός των Σχολαρχείων στην Αιτωλοακαρνανία και
Ευρυτανία» (Πρακτικά Ημερίδας), στις 3-2-2013, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής και
σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
δ. Ημερίδα στην Αθήνα με θέμα: «Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η Ευρυτανία», σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Γεώργιος Καφαντάρης», που εδρεύει στην Ανατολική Φραγκίστα.
ε. Ημερίδα απονομής τιμής στον Ευρυτάνα πρωτοπρεσβύτερο λόγιο π. Κωνσταντίνο
Βαστάκη, στην Αθήνα και σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
στ. Έκδοση συλλογής Ευρυτανικών Δημοτικών Τραγουδιών, σε συνεργασία με
το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και με βάση τη σχετική καταγραφή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη κατά τις αρχές της 10ετίας του 1960.
Τη μουσική επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ήδη από το παρελθόν έτος ο καθηγητής της
Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος υπηρετεί με απόσπαση στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους – Αρχεία Ν. Ευρυτανίας.
ζ. Παρουσίαση Έκθεσης Βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων, εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας,
στην οποία λειτουργεί ήδη αντίστοιχο τμήμα, καθώς και ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας, μέσα από φωτογραφίες και πίνακες.
η. Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης στους
Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης,
προς εξέταση όλων των μαθητών ως και άλλων κατοίκων των περιοχών αυτών, καθώς και
διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
θ. Έκδοση του βιβλίου «Νεκροί και μνήμες», που αναφέρεται στους εκατόν ογδόντα
έξι (186) Ευρυτάνες νεκρούς στο Έπος του ΄40, και πραγματοποίηση σχετικής εκδήλωσης
μνήμης κατά μήνα Οκτώβριο 2013.
ι. Πραγματοποίηση Θρησκευτικής και Πνευματικής Εκδήλωσης προς τιμήν των
Ευρυτάνων Αγίων, το Φθινόπωρο του 2013.
ια΄. Συνέχιση της έκδοσης του τριμηνιαίου πολιτιστικού περιοδικού για την προβολή
της Ευρυτανίας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
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Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας και έχοντας υπόψη μας την μέχρι τώρα
βοήθεια των μελών μας, αφενός, και την συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθμού, καθώς και των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του τόπου μας,
αφετέρου, ευελπιστούμε πως, τουλάχιστον οι, περισσότερες από τις παραπάνω, προγραμματιζόμενες δραστηριότητές μας θα υλοποιηθούν κατά το 2013, το οποίο ευχόμαστε να
χαρίσει σε όλους Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη και Δημιουργικότητα!
Με εξαιρετική τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλίας Γ. Λιάσκος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Γ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια μετά»
Για μια ακόμα φορά η φιλόξενη και ιστορική αίθουσα Συνεδριάσεων του Μεγάρου της
Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων κατακλύστηκε από εκατοντάδες Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων, την Κυριακή, 3-2-2013, οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι σε σχετική πρόσκληση της
Πανευρυτανικής Ένωσης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Αιτωλοακαρνανίας και
Ευρυτανίας, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου «Ο
ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Ο
Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια μετά», προϊόν Επιστημονικής
Ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Βλάσιο στις 25-6-2012.
Όπως τονίστηκε, κατά την έναρξη του προγράμματος, από τον συντονιστή κ. Αθανάσιο
Σταμάτη, Φιλόλογο και Αντιπρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης, η περιοχή Σοβολάκου
(Παρακαμπυλίων) από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ακόμα, υπαγόταν ως ναχιγές (δήμος) στον καζά (επαρχία Καρπενησίου) και, έκτοτε ο χώρος εξακολουθεί να είναι ενιαίος
με την Ευρυτανία και, επομένως, ορθώς η Πανευρυτανική Ένωση, σε συνεργασία με τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία των Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας ανέλαβαν
την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια, και σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
κ. Κώστας Παπαδόπουλος κατά την προσφώνησή του, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την αθρόα συμμετοχή τους, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «αναμφισβήτητα, 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 ευρύτερης περιοχής. Άπαντες οι εισηγητές
– εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά και εραστές της τοπικής ιστορίας μας, – μας «προσεκόμισαν
πλούσιον αμητόν», μας κατέθεσαν αξιόλογο πρωτογενές υλικό, ενώ σημαντικές και αξιόλογες ήταν
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και οι γενόμενες παρεμβάσεις. Όμως, πιστεύω ακράδαντα, πως, στις μέρες μας, που τόσο πολύ
δοκιμάζεται το πνεύμα και υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση αξιών, απόρροια των οποίων είναι και η
οικονομική κρίση, μέσα από τον τόμο αυτόν προβάλλεται ως αξιομίμητο πρότυπο Εκπαιδευτικού
Λειτουργού ο σπουδαίος, για την εποχή του, Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος Τέλος, εξέφρασε τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες, επαίνους και συγχαρητήρια στον εμπνευστή και χορηγό της ημερίδας, της
έκδοσης του τόμου των πρακτικών, καθώς και της εκδήλωσης αυτής, διακεκριμένο δικηγόρο κ.
Ιωάννη Τσαλάκο, ο οποίος ετέλεσε το Χρέος του, ως αντάξιος εγγονός προς τον φωτισμένο Δάσκαλο παππού του Ιωάννη Κούρο, στήνοντάς του προτομές: μία μόνιμη, από μπρούτζο στον Άγιο
Βλάση και άλλες, κινητές, με τα εκδοθέντα βιβλία μνήμης του…»
Ακολούθησαν προσφωνήσεις από τις Προϊστάμενες των Γ.Α.Κ. των Ν. Ευρυτανίας και
Αιτωλοακαρνανίας κ. κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη και Μαρία Μπακαδήμα, αντίστοιχα, τον κ. Πέτρο Σπυρέλη, Εκπρόσωπο του Συλλόγου «Φίλοι της Ιστορικής
Μνήμης της Μάχης της Κορομηλιάς και του Θεάτρου», και Τριαντάφυλλο Μέντζο, Δικηγόρο,
Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αγιοβλασιτών Αγρινίου. Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εισηγητές της παρουσίασης του βιβλίου, ήτοι η Δ/ντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους κ.
Μαριέττα Μινώτου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Κοντός, ο
Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Παλιούρας.
Άπαντες εξέπληξαν το πολυπληθές ακροατήριο με τις λίαν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις
τους. Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε ο χορηγός, συνταξιούχος δικηγόρος, κ. Ιωάννης
Τσαλάκος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές της λαμπρής αυτής εκδήλωσης,
καθώς επίσης, και τους αξιότιμους κ.κ. εισηγητές, αναφέρθηκε, κυρίως, στους αγώνες και
στις αγωνίες του, για την απόθεση εκ μέρους του στη γενέτειρά του, τον Άγιο Βλάσιο,
ενός σημαντικού «μνημονικού φορτίου», που σχετίζεται με την Ιστορία της Εκπαίδευσης της
περιοχής μας και ιδιαίτερα με την κοινωνική προσφορά του γηγενούς Σχολάρχη Ιωάννη
Κούρου, πάππου του εκ μητρός.
Όπως προαναφέρθηκε το πυκνό ακροατήριο ήταν και εκλεκτό και ποιοτικό. Ανάμεσα
στους παρευρισκομένους παρόντες ήταν και οι Ευρυτάνες πρωτοπρεσβύτεροι π. Ιωάννης
Διώτης, π. Δημήτριος Παπασπύρος και π. Δημήτριος Σκόνδρας, ο πρώην Πρωθυ-

Μερική άποψη της ιστορικής αίθουσας
της Παλαιάς Βουλής.

Μετά την εκδήλωση: Διακρίνονται οι Κ. Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαλάκος, Παν. Κοντός,
Αθανάσιος Παλιούρας κ.ά.
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πουργός και τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Γρίβας, ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας
Μπακογιάννης, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος
Τσιτσάνης, η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Αθηνών και τ. Βουλευτής - Υπουργός, ο κ. Αλέξανδρος Μπαλτάς, τ.
Υπουργός, οι Πανεπιστημιακοί ΚαθηΑπό την έναρξη της εκδήλωσης. Στο βήμα ο κ. Αθαν. Σταμά- γητές κ.κ. Κλεομένης Κουτσούκης,
της και στο πάνελ η κ. Μαριέττα Μινώτου και οι Πανεπιστη- Σπύρος Κυρίτσης, Γιώργος Τσιμιακοί Καθηγητές κ.κ. Παν. Κοντός, Γ. Παπαδόπουλος,
τούρης και Γιώργος Γιαννίτσαρης,
Αθαν. Παλιούρας και ο χορηγός κ. Ιωάννης Τσαλάκος.
οι πρώην Βουλευτές κ. Ηλίας Καρανίκας (Ευρυτανίας) και Κώστας
Παπαλέξης (Αιτωλοακαρνανίας) ο
Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Ιωάννης
Παπανίκος, ο τ. Γενικός Δ/ντής
του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης, η κ. Δρούλια
Λουκία, ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών του Ε.Ι.Ε., κ. Τριαντάφυλλος
Σκλαβενίτης ιστορικός, διευθυντής
Ερευνών του Ινστιτούτου ΙστοριΣτο μικρόφωνο η Δ/ντρια των Γ.Α.Κ. κ. Μαριέττα Μινώτου.
κών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., ο κ. Δαυίδ Αντωνίου δρ. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ιστορικός της Εκπαίδευσης, η κ. Μαρία Πολίτη ιστορικός-, ερευνήτρια πρώην εργαζόμενη στο τμήμα Χειρογράφων παλαιογραφίας του Μ.Ι.Ε.Τ, η κ. Αμαλία Παπά,
Προϊσταμένη Αναγνωστηρίου της Κ.Υ. ΓΑΚ. Η κ. Ελπινίκη Αγγελίνα προϊσταμένη ΓΑΚ
Καρδίτσας, η ηθοποιός κ. Άννα Πολυτίμου - Παπακωνσταντίνου, ο ηθοποιός και τ.
πολιτευτής κ. Νίκος Μπακογιάννης η δημοσιογράφος κ. Λίτσα Χατζηφώτη, ως εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρόεδροι και
μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων των Νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας κ.ά. Σχετικά μηνύματα απέστειλαν η Βουλευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, η οποία δεν παρέστη
λόγω απουσίας της στο εξωτερικό, ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, εκπρόσωπος
της Πανευρυτανικής Ένωσης στις Η.Π.Α. κ.ά.
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΛΑΚΟΥ
Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του
2007 με ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα στο Καρπενήσι, όπου παραθέριζα,
από την κ. Κωνσταντίνα Σκανδάλου, ύστερα από συνεννόηση που
είχε με την κ. Χρυσούλα Σπυρέλη,
αν ήθελα να γράψω κάτι για το βιβλίο που θα εξέδιδε με τίτλο «Το Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου 1963-2007».
Της είπα ότι για το τώρα δεν έχω
τίποτα να πω. Έχω όμως για το παΟ κ. Τσαλάκος κατά την καταληκτήρια ομιλία του.
ρελθόν. Αυτό ακριβώς ήταν το έναυσμα για όλες τις περαιτέρω ενέργειές μου. Αυτή ήταν η πρώτη συγκυρία. Επιστράτευσα
τη μνήμη μου γυρίζοντας στο παρελθόν για να θυμηθώ περιστατικά από τις διηγήσεις της
μάνας μου, που μου έκανε για τον πατέρα της., που τα βιώματά της έγιναν και δικά μου βιώματα και με μόνο αυτά συνέταξα ένα κείμενο που περιελήφθη στο βιβλίο της Κωνσταντίνας
Σκανδάλου. Στη συνέχεια, στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, και πάλι με μνήμες της
μάνας μου μίλησα δημοσία για πρώτη φορά με θέμα το Σχολαρχείο του Αγίου Βλασίου και
ο ιδρυτής του Ιωάννης Κούρος.
Η ομιλία μου εκείνη αποτέλεσε την ωραιότερη και συγκινητικότερη μέρα της ζωής μου!
Δεν σταμάτησα όμως εκεί! Αυτό ήταν η αρχή. Ζούσα συνεχώς μέρα – νύχτα με τις
μνήμες και τα βιώματα του παρελθόντος. Σκέφθηκα την αναστήλωση του ονόματος και της
μνήμης του Ιωάννη Κούρου, που ήταν πάππος μου εκ μητρός.
Έτσι, το έτος 2009 έστησα την προτομή του σε περίοπτη θέση του χωριού εντός ιδιοκτησίας της οικογενείας Κούρου και έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής με μία πρωτοφανή
εκδήλωση με την παρουσία και του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και τη συμμετοχή 300
συνδαιτημόνων, που παραβρέθηκαν στον παραδοσιακό δείπνο και με ζωντανή μουσική
που παρασχέθηκε.
Από δω και πέρα αρχίζουν οι περιπέτειες που είχα με την προτομή! Κάποιος χωριανός,
όνομα και μη χωριό, ένιωσε τέτοιο φθόνο από το στήσιμο της προτομής, που του σκανδάλισε τας φρένας και του τάραξε την ψυχή, τόσο ώστε, κατήγγειλε στην Περιφερειακή
Διοίκηση Πατρών ότι ηγέρθη προτομή παράνομα, χωρίς άδεια της πολεοδομικής αρχής και
χωρίς να απέχει 15 μ. από το κατάστρωμα της αμαξιτής οδού.
Αρχίζει μια αλληλογραφία πρωτοφανής για την ελληνική γραφειοκρατία. Στέλνεται από
την Πάτρα έγγραφο στην Πολεοδομία Αγρινίου, με κοινοποίηση και στο Αστυνομικό Τμήμα
Αγίου Βλασίου. Η πολεοδομία Αγρινίου εκδίδει αυθωρεί και παραχρήμα πράξη επιβολής
ποινής 1.000,00 Ευρώ εφάπαξ και 500,00 ευρώ κατ’ έτος εις βάρος μου και κοινοποιεί
την πράξη στην Εισαγγελία, πάραυτα, για την ποινική δίωξη του «κακούργου» δικηγόρου
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και 87ετή στην ηλικία Ιωάννη Τσαλάκου. Η Εισαγγελία, χωρίς χρονοτριβή, με καλεί προς
απολογία στην Αστυνομία. Ασκώ ένσταση στην Επιτροπή Πολεοδομίας Αγρινίου, προβάλλοντας νομικά και πραγματικά επιχειρήματα.
Η Πολεοδομία Αγρινίου δέχεται μεν την ένστασή μου, αλλά όμως στρέφεται κατά του
εξαδέλφου μου και εγγονού του τιμώμενου Αντωνίου Κούρου, ως ιδιοκτήτου του τόπου
εφ' ού η προτομή με παραπομπή και τούτου στον Εισαγγελέα.
Προ αυτής της καταστάσεως, ξήλωσα την προτομή, μεταφέροντάς την σε άλλο σημείο.
Το ξήλωμα της προτομής προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των χωριανών, των παραθεριστών και διερχομένων κατά του συγχωριανού καταδότη. Ο ίδιος ο καταδότης έλεγε,
ότι «ερχόμενος από τον Κάτω Άγιο Βλάση, πήγα να σκοτωθώ στη στροφή, γιατί η προτομή
που έκανε ο Τσαλάκος μου εμπόδιζε τη θέα!».
Και αυτό μέσα στην απέραντη θέα του τόπου και την παντελή έλλειψη άλλων οχημάτων.
Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω και το εξής γεγονός: ολόκληρο το χωριό, καθώς
και όλοι οι παραθεριστές, αλλά και οι διερχόμενοι του χωριού εγκωμίαζαν και εσχολίαζαν
ευμενώς τις δραστηριότητές μου για το χωριό, πολλοί δε εξ αυτών μου απηύθυναν εγκωμιαστικές επιστολές, δι’ ό νιώθω την υποχρέωση να τους απευθύνω τις θερμές ευχαριστίες
μου.
Ο ίδιος δε ο καταδότης έβαλε τον πήχυ στο λαιμό του τοπικού του χωριού διαμερισματάρχη να μην δεχτεί επ’ ουδενί λόγω την προσωνυμία της πλατείας ως Πλατεία Ευέλπιδος
Ηλία Τσαλάκου. Ο δε διαμερισματάρχης τον αντέκρουσε, οπότε ο καταδότης του ανταπάντησε: «Εάν δώσω κι εγώ 100.000,00 ευρώ θα μου δώσετε το όνομά μου;» και ο διαμερισματάρχης του απάντησε: «Δώσε τις 100.000,00 και θα σου κάνουμε ανδριάντα», οπότε
ο άλλος απεχώρησε και δεν παρέστη καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν Σύμβουλος,
κατά την ονομασία της πλατείας.
Το έτος 2008 το Υπουργείο Παιδείας έστειλε σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας
εγκύκλιο που ζητούσε, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς του τόπου των, να υποδείξουν τρία πρόσωπα που να είναι κοινωνικά και τοπικά πρότυπα και να έχουν διακριθεί
στα γράμματα και στις καλές τέχνες, που θα δοθούν τελικά στα γυμνάσια και τα λύκεια ένα
εξ’ αυτών με Υπουργική απόφαση., αντί να έχουν αύξοντα αριθμό αυτών που να θυμίζουν
φυλακές. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αθήνας υπέδειξε στο Σύλλογο Καθηγητών του Αγίου
Βλασίου, το Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου να ονομασθεί «Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου – Σχολάρχης
Ιωάννης Κούρος». Τούτο εζήτησα κι εγώ με αίτησή μου, προς το Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου.
Οπότε εξωδίκως επληροφορήθην ότι κάποιος μη ων ούτε Αγιοβλασίτης, ούτε Παρακαμπύλιος, ουδέ έχων σχέση υπηρεσιακή ή κοινωνική με τα Παρακαμπύλια, παρά ταύτα εζήτησε
με φαξ το Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου να πάρει το όνομα δύο αδελφών, αποβιωσάντων προ
50ετίας, οι οποίοι εξ’ όσων γνωρίζω, ενώ δεν είναι τυχαίοι, ουδέν προσέφερον στον Άγιο
Βλάσιο, είναι άσχετοι με την παιδεία και, τέλος, είναι γόνοι του Δημάρχου εκείνου που κατήργησε το Σχολαρχείο Αγίου Βλασίου το έτος 1910.
Ως τώρα σε καμιά ομιλία δεν ανέφερα το όνομα του τότε Δημάρχου, ούτε και τώρα θα
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τον κατονομάσω. Νιώθω όμως την αδήριτη ανάγκη, χάριν της ιστορίας, να είπω τα εξής και
μόνο: ο τότε Δήμαρχος απεργάσθηκε για άνομους σκοπούς να καταργήσει το Σχολαρχείο,
διά της αναβαθμίσεως του τετραταξίου Δημοτικού Σχολείου σε εξατάξιο, ώστε τα παιδιά
να μην προτιμούν το Σχολαρχείο, αλλά το Δημοτικό, με συνέπεια να κλείσει το Σχολαρχείο,
ελλείψει μαθητών, ο δε Σχολάρχης να πεθάνει από τον καημό του σε ηλικία 58 ετών μόλις,
αφήνοντας ορφανή την οικογένειά του με 6 παιδιά, εξ ων τα 4 ανήλικα κορίτσια. Και έτσι
ο Δήμαρχος έπαιξε, όλως επιεικώς το ρόλο του σχολαρχείο – κτόνου, παιδεία - κτόνου και
Παρακαμπυλιο – κτόνου, ως επίσης έπαιξε ρόλο σκοταδιστή και φωτοσβέστη για όλα τα
Παρακαμπύλια, τα οποία καταδίκασε σε ισόβια στην παρακμή, το κοινωνικό σκοτάδι και την
αμάθεια. Διότι δεν εξεδικήθη τον Σχολάρχη Ιωάννη Κούρο, που μισούσε μέχρι θανάτου,
εξεδικήθη αυτό τούτο το Σχολαρχείο, εξεδικήθη αυτήν ταύτην την Παιδείαν, εξεδικήθη
αυτά ταύτα τα Παρακαμπύλια!
Αν δεν καταργούσε το Σχολαρχείο πριν από 102 χρόνια, ο Άγιος Βλάσιος θα εξελίσσετο σερ κωμόπολη σήμερα, όπως το Θέρμο, το οποίο υπερέχει του Αγίου Βλασίου διά
την μακράν ιστορικήν διαδρομήν του, υπερέχει όμως ο Άγιος Βλάσιος του Θέρμου, καθότι
είναι καταπληκτικό θέρετρο με ολόδροσα καλοκαίρια, λόγω υψομέτρου, και τους ήπιους
χειμώνες χάρις στους ανοικτούς ορίζοντες, χωρίς τις βαρυχειμωνιές της επέκεινα της Ευρυτανίας.
Επ’ ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον τέως Δήμαρχοι Παρακαμπυλίων κ. Λάμπρο
Παπαθανασίου, για την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλη τη διαδρομή των δραστηριοτήτων μου για το χωριό, και δη στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνήντησα καθ’ όλη
τη διάρκεια της πορείας μου.
Και θέλω, επίσης να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο κ. Κ. Παπαδόπουλο και ολόκληρο το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, που προθύμως απεδέχθησαν την υιοθέτηση της σημερινής παρουσίασης του τόμου των πρακτικών της Ημερίδας με
θέμα: «Ο θεσμός των Σχολαρχείων στην Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία και ο Σχολάρχης
Ιωάννης Κούρος – 100 χρόνια μετά», καθώς και για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και πάλι θερμές και άπειρες ευχαριστίες. Ως επίσης θερμώς ευχαριστώ την κ. Μαριέττα
Μινώτου, Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τόσον διά την παρουσίαν της
όσον και για τα τόσον ωραία που εισηγήθηκε και παρουσίασε. Επίσης, εκφράζω τις ευχαριστίες μου διά τους δύο καθηγητάς Πανεπιστημίου κ. κ. Παν. Κοντόν και Γ. Παπαδόπουλον τόσο για την παρουσία τους όσο και τα τόσο ωραία που εξέθεσαν.
Η δεύτερη συγκυρία ήταν και πάλι, ότι ενώ παραθέριζα στο Καρπενήσι, δέχτηκα ένα
τηλεφώνημα από τον αρχιμανδρίτη Συμεών Τσιρώνη, χωρίς να τον γνωρίζω καν, αν
μπορώ να συμβάλλω οικονομικά στην εξεύρεση ποσού προς αποπληρωμήν του τιμήματος
διά την αγοράν γηπέδου στο κέντρο του χωριού διά την δημιουργίαν πλατείας. Τον ρωτώ
τι ποσόν χρειάζεται; Και μου απαντά 5.000,00 ευρώ. Του απαντώ: τα προσφέρω όλα.
Την άλλη μέρα κατεβαίνω στον Άγιο Βλάσιο και παραδίδω στον Δήμαρχο τις 5.000,00
ευρώ. Είδα όμως ότι η πλατεία δεν γίνεται, γιατί χρειάζεται να αγορασθεί και το υπόλοιπο
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κομμάτι του γηπέδου, των άλλων κληρονόμων, των αδελφών Σβόλη, αντί του ποσού των
20.000,00 ευρώ, ποσό που έδωσα. Έδωσα, επίσης, άλλες 25.000,00 ευρώ για την μερική ανάπλαση του γηπέδου, ήτοι σύνολο για την αγορά και ανάπλαση 50.000,00 ευρώ. Σ’
αυτό το ποσό να προστεθεί ποσό 80.000,00 ευρώ, διά τις δυο προτομές, διά τις δαπάνες
εκδηλώσεων των αποκαλυπτηρίων, τη δαπάνη της παρουσίασης της ημερίδας με θέμα «Ο
θεσμός των Σχολαρχείων και ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος», δια το παραδοσιακό γεύμα,
συν τα έξοδα δημοσιεύσεως των πρακτικών του Συνεδρίου των Παρακαμπυλίων, ως και
τα έξοδα δημοσιεύσεως των πρακτικών της ημερίδας και διά τις χορηγίες δημοσιεύσεως
4 βιβλίων τοπικού ενδιαφέροντος ίσον 130.000,00 ευρώ πλέον ή έλαττον, το οποίον
ανήκε στους κληρονόμους μου και οι οποίο ιδιοποιήθηκα προς κάλυψιν των αναγκών του
χωριού μου.
Όσον αφορά την οργάνωση και την παρουσίαση της ημερίδας, κύριος και βασικός
συντελεστής είναι η Διδάκτωρ και Σχολική Σύμβουλος κ. Χρυσούλα Σπυρέλη, χωρίς τη
συμβολή της οποίας η ημερίδα δεν θα γινόταν ή αν γινόταν χωρίς εκείνην, δεν θα είχε το
μεγαλείο και την πληρότητα που είχε η παρουσίασή της, διό και της οφείλω μύριες χάριτες
και την απέραντη ευγνωμοσύνη μου.
Τεράστια ήταν η συμβολή του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Θάνου Παλιούρα, του οποίου, επίσης, είμαι ευγνώμων και του οφείλω άπειρες ευχαριστίες,
όπως, επίσης, τον ευχαριστώ και διά την σημερινήν παρουσίαν του και διά τα όσα είπε.
Τεράστια, επίσης, υπήρξε η συμβολή των δύο κυριών της κ. Μαρίας Μπακαδήμα,
Δ/ντριας των Γ.Α.Κ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας και της Δρ. κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου,
Δ/ντριας των Γ.ΑΣ.Κ. Ν. Ευρυτανίας, με τις εξονυχιστικές εισηγήσεις των, ερευνώντας τα
αρχεία 100 ετών και πλέον, διό και εκφράζω και στις δυο τις άπειρες ευχαριστίες μου και
την απέραντη ευγνωμοσύνη μου.
Άφησα τελευταίον να μνημονεύσω τον έγκριτο θεολόγο και φιλόλογο Δ/ντή του Α΄
Λυκείου Αγρινίου κ. Φώτιο Μάλαινο, τον οποίον έχω ανακηρύξει ως χρονολογικά δεύτερον αναστηλωτή της μνήμης και του ονόματος του χαρισματικού εκπαιδευτικού Ιωάννη
Κούρου, ο οποίος έφερε στην επιφάνεια όλο το αρχείο του Σχολαρχείου Αγίου Βλασίου,
από το οποίο έρχεται στο φως, όχι μόνο το έργο του Ιωάννου Κούρου, αλλά και το μεγαλείο της ψυχής του τιμώμενου Σχολάρχη, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη όχι μόνον τον
θαυμασμόν του, αλλά και την απέραντη εκτίμησή του που αισθάνεται για τον ανεπανάληπτο
εκπαιδευτικό Ιωάννη Κούρο.
Θα μου ειπείτε, γιατί οι άλλοι ομιλητές δεν αισθάνονται τα ίδια αισθήματα και εκείνοι
για τον τιμώμενο; Και βεβαίως όλοι εμπνέονται από τα ίδια αισθήματα διά τον τιμώμενο, η
διαφορά όμως είναι ότι ο κ. Μάλαινος προέρχεται από την άλλη, την αντίθετη πλευρά μετά
από 100 χρόνια για να επιβεβαιώσει και να δικαιώσει την πανταχόθεν αναγνώριση ως θεία
δίκη του έργου του φωτοδότη και αναμορφωτή Σχολάρχη Ιωάννη Κούρου και ως θεία
δίκη και θεία καταδίκη της άλλης πλευράς 100 χρόνια μετά.
Δεν σας αποκρύπτω ότι αυτές τις στιγμές αισθάνομαι λίαν ικανοποιημένος και υπερήφα10

νος διά τον προπάτορά μου, τον χαρισματικό και διδάχο της κοινωνίας των Παρακαμπυλίων Σχολάρχη Ιωάννη Κούρο, ο οποίος φρονώ ότι υπήρξε η διασημότερη φυσιογνωμία
που εγέννησαν τα Παρακαμπύλια τους προηγούμενους δύο αιώνες, χωρίς να το πάρω επάνω μου, και λυπούμαι για όσους δεν αισθάνονται τα ίδια σε τέτοιες περιπτώσεις.
Από τα βάθη της ψυχής μου μύρια ευχαριστώ σε όλους και για όλα.
Για την αθέλητη εκ μέρους μου, αλλά εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, περιαυτολογία
ζητώ συγνώμη.
Σας ευχαριστώ!

Κρυμμένη αλήθεια
Ακόμη μια φορά η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση λειτούργησε ενάντια προς τα συμφέροντα του έθνους. Είναι η άγνωστη ιστορία της στέγασης των Γενικών Αρχείων του Κράτους
(Γ.Α.Κ.). Καθήκον η αποκάλυψη:
Ήταν, λοιπόν, λίγο μετά την αντιπολίτευση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Γ.Α.Κ. μετείχε κι ο υπογράφων.
Τότε, τα Γ.Α.Κ. στεγάζονταν στο υπόγειο της Ακαδημίας Αθηνών. Έβρεξε. Ακόμα και
οι ουρανοί πλημμύρισαν. Φυσικά και το υπόγειο της Ακαδημίας. Έτρεξα να δω μήπως το
αρχειακό υλικό των Γ.Α.Κ. έπαθε κάποια ζημιά.
Όντως. Το υπόγειο είχε μεταβληθεί σε λίμνη. Στην επιφάνειά της έπλεαν χειρόγραφα,
πάπυροι κ.λπ.
Σ’ ένα σκαλοπάτι καθόταν ο συντηρητής Αντώνης Γκλίνος, που έβλεπε με οδύνη τη
συμφορά. Αδύνατον να γίνει κάτι, για τα ντοκουμέντα της ιστορίας μας. Ανυπολόγιστη η
ζημιά. Αλλά, ποιος νοιάζεται για τέτοιες καταστροφές; Στον τόπο μας –ως οι αρμόδιοι να
θέλουν να δυναμώνει κάθε τι που είναι ενάντια προς τα συμφέροντα του έθνους και του
κράτους– οι φωνές των λίγων που ξέρουν, καλύπτονται απ’ τη «σιωπή» των εξουσιαστών
του. Οι Υπουργοί μόνο ψηφοθηρούν. Οι πάπυροι και τα χειρόγραφα δεν ψηφίζουν.
Η κ. Κάτια Βρεττού, δημοσιογράφος και φίλη μου, άκουσε, μ’ ενδιαφέρον την παράκλησή μου, κι έγραψε ένα ρεπορτάζ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή».
Έπρεπε, όμως, τα λόγια να πλουτιστούν και με φωτογραφίες. Αλλά πώς οι αρμόδιοι να
επιτρέψουν να βγουν τ’ άπλυτα στη φόρα; Δε θα είχαν ευθύνες; Στην Ελλάδα, όποιος λέει
αλήθειες, τιμωρείται.
Ο μακαρίτης Κ. Σκουλαρίκος, Τμηματάρχης των Γ.Α.Κ. και φίλος μου, δίνοντας μάχη
με τη συνείδησή του, ανταποκρίθηκε στις παρακλήσεις μου κι έγινε ο «ηθικός αυτουργός»
του «εγκλήματος» της λήψης των φωτογραφιών.
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Αυτές είδε ο Μποδοσάκης κι έδωσε χρήματα, με τα οποία αγοράστηκε το οικόπεδο
(πίσω απ’ το Γηροκομείο της Αθήνας), όπου αναγέρθηκε το κτήριο, και τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους βρήκαν, επιτέλους, τη στέγη τους.
Νίκος Ζωρογιαννίδης
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού
(Σ.Σ.: Η παραπάνω «Κρυμμένη αλήθεια» ανακοινώθηκε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, από τον κ.
Ν. Ζωρογιαννίδη, στις 3-2-2013 και στο τέλος της εκδήλωσης της παρουσίασης του βιβλίου «Ο ΘΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912)
100 χρόνια μετά».

ΔΩΡΕΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
«ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΔΗ
Ο, ευρυτανικής καταγωγής, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ζωγράφος κ. Γεώργιος Κόρδης, συγγραφέας του υπέροχου βιβλίου
Η «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Αισθητικά
και εικαστικά σχόλια», Εκδ. Αρμός, δώρισε στην Πανευρυτανική Ένωση είκοσι (20) Σχέδια βασισμένα στις περιγραφές των γεγονότων των δύο Διαθηκών από τον Διονύσιο
τον εκ Φουρνά, κορνιζαρισμένα. Τα σχέδια αυτά είχαν εκτεθεί στην αίθουσα τελετών του
Αλκιβιάδειου Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά, κατά το τριήμερο συνέδριό μας στη Δημοτική
Ενότητα Φουρνά, κατά το περασμένο καλοκαίρι (29,21 και 22 Ιουλίου 2012), με την επιμέλεια του ζεύγους Νάνσυς και Ηλία Ντζιώρα.
Σε επόμενο τεύχος των ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ θα παρουσιάσουμε το έργο του κ.
Γ. Κόρδη, ο οποίος βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις Η.Π.Α.

ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Πάνω απ’ τα’ ανθρώπινα που κλαίνε και γελάνε
τ’ αγαλματένια τα’ ασυγκίνητα, τα θεϊκά
ομοιάζουμε βουβοί στρατιώτες που φυλάνε
τη νεκρωμένα χώρα της Σιωπής ευλαβικά.

Στη μαρμαρένια τους καρδιά περίσσια ευγένεια.
Στ μέτωπό τους τα λαμπρά του κόσμου ιδανικά.
Πάνω απ’ τα’ ανθρώπινα, βουβά τα’ αγαλματένια
τον κόσμο τον ιδεατό φρουρούν ευλαβικά.

Με μαρμαρένια τα σπαθιά τους και τα χέρια
συμβολικά κι ατάραχα τον ίδιο τον παλμό
σκορπούν στον ήλιο ή στη νύχτα με τα’ αστέρια
Πανέμορφα με τη χυτή τους κόμη στο λαιμό.

Δώρης Άνθης
(Νίκος Δ. Ζωγραφόπουλος)
(Από τη Συλλογή «ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»,
Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, 2001, σελ. 83)
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ
Ο φίλος μου συγγραφέας Ανδρέας Νίκολης περνώντας από το
Καρπενήσι τη μέρα που γινόταν εκδήλωση για τα 100χρονα από τη
γέννηση του Μεγάλου Έλληνα ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, που
ήταν φίλος του, πήγε να την παρακολουθήσει. Και έπεσε από τα σύννεφα. 17 άνθρωποι συν ο ίδιος 18. Και μου γράφει ένα γράμμα με μια
λέξη «Ντροπή». Μια λέξη που λέει πολλά για τους συμπατριώτες μας.
ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ…
Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια που οργανώθηκε μια εκδήλωση για τον Βρεττάκο με
την παρουσία και του ίδιου. Ομιλητής ήταν η αφεντιά μου, τραγούδι από την Αλίκη Καγιάλογλου και απαγγελίες από την Άννα Πολυτίμου. Απάγγειλε και ο ίδιος ο Βρεττάκος. Ο
οποίος ευχαριστώντας το πολυπληθές ακροατήριο είπε: Δεν περίμενα πως θα υπήρχε τόσο
μεγάλο ακροατήριο, αλλά σκέφτηκα πως η Παιδεία που αναδύεται από το πάντα ζωντανό
πνεύμα του δικού σας Ζαχαρία Παπαντωνίου ενισχύει τις πνευματικές σας αναζητήσεις».
Τι έγινε άραγε εκείνη η Παιδεία;
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ
Ένας ωραίος έπαινος στην ΕΛΜΕ Ευρυτανίας για το αντιφασιστικό - αντιρατσιστικό
Διήμερο. Οι εκπαιδευτικοί μας –πριν απ’ όλους– έχουν το βάρος της ευθύνης για την αυριανή κοινωνία και για το δρόμο που θα πορευτούν οι πολίτες της. Σήμερα που ο φασισμός
χτυπάει την πόρτα μας, η αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
Διαβάζω στον «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ» πως ο Δήμος Αγράφων δεν δείχνει κανένα
ενδιαφέρον για το Ίδρυμα Καφαντάρη, που είναι στολίδι για την περιοχή. Και καταλήγει το
δημοσίευμα: «Ας ελπίσουμε πως από δω και πέρα θα γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις έτσι
ώστε να προσδοθεί στο Ίδρυμα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ο πρέπων σεβασμός που του αξίζει. Τι να τα
λέμε; Στη Γρανίτσα ολόκληρο κτίριο παραδοσιακό η Δημοτική Αρχή πριν από κάποια χρόνια ενώ αποδέχτηκε τη δωρεά τελικά ... την σαμποτάρισε. Άβυσσος ο νους του ανθρώπου.
ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Διαβάζω στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» για τη συναυλία του συντοπίτη μας πιανίστα Μάρκου Κώτσια στο Πανεπιστημιακό Κέντρο της Πάτρας με μελοποιημένα από το Θανάση
Σίμογλου ποιήματα του Καβάφη, με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη γέννησή του.
Η ίδια και στην αίθουσα του ΠΑΛΛΑΣ στην Αθήνα με τους ίδιους συντελεστές (τραγούδι
Σόνια Θεοδωρίδου, πολυφωνική παιδική χορωδία της Πάτρας υπό την Δ/νση του Θεοδ.
Ορφανίδη). Και στο Καρπενήσι πότε;
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ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ
Διάβασα στον «Ευρυτανικό Παλμό» άρθρο με τίτλο «Η ώρα της Αλήθειας» και κατάλαβα
πως κάτι δεν πάει καλά στο Δήμο Αγράφων. Και τα «Ευρυτανικά Νέα» μας πληροφορούν
ότι με 2 διαγραφές και 4 ανεξαρτοποιήσεις ο Δήμαρχος έμεινε με 10. Δεν ξέρω τι να πω
για τον χωριανό μου Δημήτρη Τάτση. Κι όταν ήταν στη Γρανίτσα κάτι δεν πήγαινε καλά και
φτάσαμε ως τα δικαστήρια με την υποβολή μήνυσης εναντίον του για παράβαση καθήκοντος. Φαίνεται πως η Εξουσία χαλάει τους ανθρώπους.
ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΑ
Είχα στείλει ένα κειμενάκι σε εφημερίδες όταν διάβασα πως στα «Τοπόλιανα Αγράφων»
έγινε ένα ατύχημα. Οργίστηκα με το Αγράφων. Έναν προσδιορισμό αιώνων, ιστορικά και
αρχαιολογικά κατοχυρωμένον κανένας Καλλικράτης και κανένας άσχετος δεν είναι δυνατόν
να τον απαλείψει από την τρέχουσα ζωή. Μπορούμε να απαρνηθούμε την καταγωγή μας; Να
πω ότι είμαι Αγραφιώτης και όχι Απεράντιος; Ο Δήμος Αγράφων πρέπει να προσδιορίζει
τα χωριά όταν αλληλογραφεί με την Απεραντιακή ονομασία – και είναι κρίμα που δεν το
σκέφτηκαν ως τώρα.
Ο ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ
Άνοιξε τα χαρτιά του και εξομολογήθηκε στα «Ευρυτανικά Νέα» εκ βαθέων τα όσα σκέπτεται να κάμει ή να εισηγηθεί στην παράταξή του ο πολιτευτής Θωμάς Κώτσιας. Αυτές οι
συνεντεύξεις των πολιτικών, ακόμα όταν τα λένε έξω από τα δόντια στους αντιπάλους τους,
είναι στοιχεία Δημοκρατίας – κι αυτό είναι πως πρέπει να διαφυλάττουμε ως κόρην οφθαλμού. Αλίμονο αν δεν υπάρχει και η διαφορετικότητα. Μόνον να μην την εκλαμβάνουμε ως
εχθρότητα….
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Ο Ντίνος Μπομποτσιάρης, πνευματικός άνθρωπος, πάντα με μια ήπια μαχητικότητα,
μιλάει για εκμετάλλευση της προνομιακής ευρυτανικής φύσης με δημιουργία τουριστικών
οικολογικών πάρκων. Είναι μια καλή ιδέα που μακάρι να την ενστερνιστούν όλοι για την
ανάπτυξη της περιοχής μας. Τώρα μάλιστα που η τουριστική κίνηση ολοένα και μεγαλώνει
παρά την κρίση.
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Δεν σκέπτομαι πολιτικά, όταν γράφω κάτι για την Ευρυτανία. Γιατί πιστεύω πως όλοι
– ο καθένας από τη μεριά του – γι’ αυτήν γνοιάζεται. Λέω, λοιπόν, ότι πολύ μου αρέσουν
οι καινούριες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου με ωραιότατης έμπνευσης
συνθήματα. Για τις αποκριές, για το καρναβάλι, για το χειμωνιάτικο Καρπενήσι και για πολλά άλλα που σερβίρονται στον κόσμο με ευστροφία και κέφι.
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ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Το καταργηθέν Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, που σωστά καταργήθηκε, εμπνεύστηκε τις Λέσχες Ανάγνωσης, που –όπως γράφτηκε– μαζεύονταν ελάχιστοι και οι ίδιοι και περνούσαν
τις ώρες τους μιλώντας και κουτσομπολεύοντας. Μακάρι στο Καρπενήσι να γίνει σωστή
δουλειά και προπαντός νέοι άνθρωποι να εθιστούν όχι μόνον στο διάβασμα αλλά και στην
κριτική αυτών που διαβάζουν. Μόνο που από τη θεωρία ως την πράξη η απόσταση κάποτε
γίνεται πολύ μεγάλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Από μια ανταπόκριση του Χρήστου Σταμέλου αναδημοσιευμένη από τα παλιά «Ευρυτανικά Νέα» θυμηθήκαμε αυτόν τον Οσιομάρτυρα του Εμφυλίου. Ταχτικός συνεργάτης
της «Φωνής της Ευρυτανίας» και θαυμάσιος άνθρωπος, πατέρας του συγγραφέα Δημήτρη
Σταμέλου, πιάστηκε από συμπατριώτες μας παρακρατικούς, βασανίστηκε στις Ράχες και
πέθανε – χωρίς ούτε να ξέρει το γιατί. Λένε ότι δεν βρέθηκε ούτε το πτώμα του, γιατί το
ρίξανε σε κάποιο γκρεμό εκεί.
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ
Η Ευρυτανία είναι ο τελευταίος σε πληθυσμό νομός και ο πιο αραιοκατοικημένος. Φυσικά δεν υπάρχουν καλοί όροι για να μείνουν οι νέοι στα χωριά τους. Είναι και το όνειρο
μιας πιο άνετης και πιο ενδιαφέρουσας ζωής που θέλγονται. Τώρα βλέπουμε πως θα μπορούσε και στα χωριά μας να οργανώσουμε κάποιες καλλίτερες συνθήκες για να μη μένουν
και χωράφια χέρσα ούτε και η αιγοτροφία να φθίνει από χρόνο σε χρόνο. Ο Πρόεδρος
Παπούλιας μάλιστα έδωσε το σύνθημα: «Πίσω στα χωράφια για να σωθούμε».

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ….
Γράφει ο Θωμάς Βασ. Σταμούλης

-1«Σαν λαδωμένος ποντικός»
Ήταν 22 του Σεπτέμβρη του1978 στο εκκλησάκι του Πολιούχου Νεομάρτυρα Αγίου Νικολάου στο Καρπενήσι. Μικρό το εκκλησάκι του Αγίου «Νικολάκη», όπως τον λένε. Είχαν
συγκεντρωθεί αρκετοί ιερείς και πολύς κόσμος. Ο Δεσπότης Δαμασκηνός ανέβηκε στο θρόνο κι άρχισε μεγαλοπρεπώς ο «Μέγας Εσπερινός», ο παπα- Γιώργης ένας απλός και αγράμματος παπαδάκος μπήκε μέσα στο ναό, άναψε κεράκι, ασπάστηκε την εικόνα του Αγίου και
προχώρησε να μπεί μέσα στον Ιερό. Επειδή όμως δυσκολευόταν από τον κόσμο να περάσει,
πλεύρισε ολίγον κι εκεί με το καλιμαύχι του σκούντησε ένα καντήλι με αποτέλεσμα να χυθεί
όλο το λάδι του καντηλιού στο καλιμαύχι του και να ρέει στους ώμους και τα γένια του…
Μπαίνοντας μέσα άρχισε να σκουπίζεται με τις παλάμες του και το μαντήλι του…. Μα οι
άλλοι ιερείς του μπήκαν από καλή μεριά:
– Χαιρέτησες τον Δεσπότη, παπα – Γιώργη;
– Όχι! Ήρθε; Δεν τον είδα και άλλαξε πολλά χρώματα.
– Σύρε να τον χαιρετήσεις γρήγορα….
Ο παπα – Γιώργης λαδιασμένος όπως ήταν, με πολλή δυσκολία έφτασε στο Δεσποτικό,
έκανε μετάνοια και φίλησε το χέρι του Δεσπότη.
– Ήρθες σαν λαδωμένος ποντικός, παπα – Γιώργη, του είπε ο Δεσπότης που είδε τα
χάλια του…

-2Ο Καλαντζής…
Ήταν προεκλογική περίοδος. Ο υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας Καλαντζής αφού περιόδευσε όλα τα χωριά του κάμπου έφτασε και στα χωριά της ορεινής Φθιώτιδας μοιράζοντας θα… θα… θα… Αφού τελείωσε στον Τυμφρηστό καλόν το βρήκε να επισκεφθεί και
το Καρπενήσι κι ας ήταν ξένη περιφέρεια. Στο δρόμο βρήκε μια γιαγιά που πήγαινε με τα
πόδια για το Καρπενήσι.
– «Σταμάτα», λέει στο οδηγό, «να την πάρουμε».
– «Πού πας γιαγιά;», τη ρώτησε ο Καλαντζής
– «Στη Λάσπη, πάω παιδάκι μου». Μπήκε μέσα η γιαγιά και ενώ ο οδηγός προχωρούσε
και άρχισε ο διάλογος.
– «Ξέρεις ποιος είμαι, γιαγιά;»
– «Όχι, παιδάκι μου!»
– «Είμαι ο Καλαντζής, γιαγιά»!
– «Έχουμε, παιδάκι μου, πολλά χαλκώματα για γάνωμα αλλά δεν έχουμε λεπτά, μήπως
γανώνεις με αβγά;».
Ο Καλαντζής γέλασε με την ψυχή του και ψέλλισε:
– «Όχι, γιαγιά, δεν γανώνω με αβγά, γανώνω με ψήφους!»
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1.Μικρό Χωριό Ευρυτανίας: 50 χρόνια από την καταστροφή.
Ήταν γραφτό την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1963, ακριβώς 50 χρόνια πριν, να σβήσει
από το χάρτη της Ευρυτανίας το μισό Μικρό Χωριό. Ένα χωριό που φάνταζε πανέμορφο
και καμάρωνε σκαρφαλωμένο στις πλαγιές της Χελιδόνας. Η κατολίσθηση ρούφηξε, στην
κυριολεξία η λέξη, το μισό χωριό μαζί με 13 ανθρώπινες ψυχές και πολλά ζώα. Οι περισσότεροι κάτοικοι σώθηκαν γιατί τις ώρες της καταστροφής εκκλησιάζονταν. Η φωτογραφία
του 1964, από το αρχείο μου, μπορεί να θεωρηθεί ιστορική, γιατί δείχνει την ανοικοδόμηση του Νέου Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, που είχε αρχίσει το Φεβρουάριο του 1964 σε
απόσταση 1,5 χλμ. από το παλαιό χωριό.
(Από την εφημερίδα
«Τα Νέα» ,14-1-1963
«Το Μικρό Χωριό δεν υπάρχει ετάφη ολόκληρον από τα
χώματα. Τρομακτική κατολίσθησις του εδάφους, σημειωθείσα εις τας υπωρείας του
όρους Χελιδών εις Ευρυτανίαν
συνεπεία των μεγάλων βροχοπτώσεων, εξηφάνισε χθες την
8.20 πρωινήν το Μικρό Χωριό,
φημισμένον τουριστικόν θέρετρον της περιοχής. Εξήντα σπίτια κατεπλακώθησαν. Μαζί παρεσύρθησαν άνθρωποι, ζώα και τα υπάρχοντα των 300 κατοίκων. Η καταστροφή συνετελέσθη μέσα
εις ολίγα λεπτά.… Ένας πελώριος τάφος έθαψε για πάντα το φημισμένο χωριό της Ευρυτανίας...
Σκηναί τραγικαί διεδραματίσθησαν την ώραν της συμφοράς. Εις την πανικόβλητον φυγήν είχον
εγκαταλείψει τα πάντα. Μόνον τα νήπια εκράτουν εις την αγκαλιά οι μητέρες και τους ασθενείς εις
τους ώμους οι συγγενείς των. Όλα τα άλλα είχαν εγκαταλειφθεί.
...Υποχθόνιος βοή εδόνει την ατμόσφαιραν, ενώ το έδαφος εσχίζετο και κατέπινε ότι ευρίσκετο
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κοντά εις την περιοχήν του Μικρού Χωριού. Παρήλθε ώρα αρκετή έως ότου αντιληφθούν οι ατυχείς κάτοικοι, οι οποίοι κατέκλυζον τους αγρούς, ότι η καταστροφή είχε συντελεσθεί. Οπότε νέαι
σκηναί τραγωδίας εξετυλίχθησαν μεταξύ των 300 αστέγων και γυμνών κατοίκων του καταστραφέντος χωριού…Ανεσύρθη ένας νεκρός, οι αγνοούμενοι ανέρχονται εις 12. . Μία γυναίκα, ήταν θαμμένη έως την μέση της. Την εβοήθησαν και απηλευθερώθη. ….Πολλά θύματα δεν εσημειώθησαν
γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι την πρωινή αυτή ώρα της κατολισθήσεως, ευρίσκοντο στην Μεγάλη
εκκλησία του χωριού των την οποία δεν κατέστρεψε η πρώτη φάσις της θεομηνίας… Το χωρίον
εγκατελείφθη. Η Ευρυτανία εκηρύχθη εις εβδομαδιαίον πένθος.»)
2. Το άλογο του κούκου στ’ Άγραφα.
Με τον ερχομό της άνοιξης, ανηφορίζει και ο κούκος για τ’ Αγραφιώτικα βουνά. Δεν έρχεται όμως ούτε
πετώντας, ούτε πεζός, αλλά καβαλάρης στ’ άσπρο
άλογό του, το κουκάλογο. Έτσι, τον θέλει η παράδοση στ’ Άγραφα. Με πόση ανυπομονησία, θυμάμαι, την
ανείπωτη χαρά όλων των Αγραφιωτόπουλων, μόλις
πρωτοέβλεπαν το κουκάλογο να τριγυρνά στις βουνοπλαγιές, γιατί ήξεραν πως σύντομα έρχεται και ο
κούκος ξεκούραστος, που από δένδρο σε δένδρο, από ραχούλα σε ραχούλα, μέσα στη
δροσιά και στο πράσινο, αυτός πρώτος θα διαλαλούσε την άνοιξη με το «κούκου-κούκου».
Το κουκάλογο
Αυτό το μονότονο τραγούδι του κούκου, είναι για τους αγραφιώτες το πιο ευχάριστο λάλημα, η καλύτερη ανοιξιάτικη μουσική. Φρόντιζαν, βέβαια, να μην είναι νηστικοί
και τους κουμπώσει ο κούκος, νιώσουν δηλ. στο λαιμό τους στενοχώρια, που θεωρείται
αναποδιά. Το κουκάλογο ή ασπροπάρης ή τυροκόμος και με επίσημη ονομασία Neophron
percnopterus, που ανήκει στην οικογένεια των γύπεων, είναι o προάγγελος του ερχομού
του κούκου. Να, τι μας λέει για το κουκάλογο, ο συμπατριώτης μας Στέφ. Γρανίτσας στο
βιβλίο του ‘‘Τα Άγρια και τα Ήμερα του Βουνού και του Λόγγου’’:
«Η λαϊκή φαντασία, που αφορμή γυρεύει για να πλάσει ατέλειωτες ιστορίες, δημιούργησε προς
δόξαν των κούκων ένα ολόκληρο κατάλογο προνόμιά του. Πρώτα- πρώτα, είναι αδύνατο να κάμετε
ένα χωρικό να πιστέψει ότι δεν ταξιδεύει καβάλα. Το άλογό του είναι ένα μεγάλο άσπρο πουλί, που
δεν είναι γνωστό με άλλο όνομα παρά σαν κουκάλογο. Το Μάρτη έρχεται στα μέρη μας λίγες μέρες
νωρίτερα από τον κούκο και η παράδοση θεωρεί ότι το στέλνει ο αφέντης του ο κούκος για να
εξετάσει αν ήρθε η άνοιξη στα βουνά. Το κουκάλογο περιπλανιέται λίγες μέρες στα πλάγια κι ύστερα
ξαναγυρίζει, για να κουβαλήσει στην πλάτη του τον καβαλάρη του».
3. Το αποκριάτικο έθιμο του «Πανάρατου». στο Καρπενήσι.
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς (της Τυρινής),πολλοί ξένοι επισκέπτες, συνέρρεαν
στο Καρπενήσι για να δουν τον «Πανάρατο», το αποκριάτικο έθιμο, που παρουσιάζεται από
18

τις αρχές του 1900, ίσως και από παλαιότερα. Ο «Πανάρατος», είναι μια λαϊκή διασκευή
της «Ερωφίλης» του Γεωργίου Χορτάτζη.
Υπόθεση: Ο Πανάρατος, αγαπητικός της βασιλοπούλας, την παντρεύτηκε κρυφά. Όταν
το ανακάλυψε ο βασιλιάς τον αποκεφαλίζει, η βασιλοπούλα αυτοκτονεί και ο υπασπιστής
της με τον χορό που τη συνοδεύουν σκοτώνουν το βασιλιά. Η βασιλοπούλα και ο Πανάρατος ανασταίνονται με εντολή του χάρου. Είναι συμβολισμός του θανάτου(τέλους) του
χειμώνα και του ερχομού της άνοιξης. Στο έργο, τον πρώτο καιρό, οι ηθοποιοί, ήταν μόνον
άνδρες, που υποδύονταν και τις γυναίκες. Αρχικά φορούσαν τοπικές φορεσιές, από το
1920, όμως, ντύνονταν με στολές αρχαίας Ελλάδας (χλαμύδες, ασπίδες, περικεφαλαίες).Η
βασιλοπούλα φορούσε μακρύ κόκκινο εκτυφλωτικό φόρεμα με χρυσή ζώνη. Ο θίασος του
1920 είχε τη σύνθεση: -Βασιλιάς ο Κων/νος Φραγκαλιός, κουρέας-Βασιλοπούλα ο Σπύρος
Φραγκαλιός, γραμματέας εισαγγελίας-Πανάρατος ο Γεώργιος Λάππας, μπακάλης- Υπασπιστής βασιλοπούλας ο Ηλίας Τσαπούρης, τσαγκάρης-Χάρος ο Τασιός Παπαγεωργίου- Στρατηγός ο Δημ. Κοτσιμπός, μπακάλης-Παλιάτσος ο Γεώργιος Ασπροποταμίτης, τσαγκάρηςΔιάβολος ο Δημ. Τσουκαλάς- Καρποφόρος ο Αθαν. Γιαννισιώτης, τσαγκάρης.
Παράκληση αλλά και απαίτηση όλων των Ευρυτάνων, προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο
του Καρπενησιού και το δήμο Καρπενησιού, είναι η αναβίωση του έθιμου αυτού..
(«Πανάρατος» Γ. Ζώρα, Π. Κρέτση 1957-Επετηρίς Στερεοελ. Μελετών Αικ. Πολυμέρου- Καμηλάκη- εφημ. «Ευρυτανικά Νέα» 12-3-2008- Κ. Σ. Κώνστα, «Κρητικές Απηχήσεις
στη Δυτ. Ρούμελη» 1966- Κ. Σ. Κώνστα, Ο Πανάρατος της Δυτ.
Ρούμελης» Νιοχώρι 1976)
4. Αποκριάτικα σκίτσα ευρυτάνων πολιτικών το 1927.
(Από την εφημερίδα ‘‘Οικογένεια’’ 12 Μαρτίου 1927 «Το σαρακοστιανό πολιτικοφιλολογικό καρναβάλι»
1) Σκίτσο του Γεωργίου Καφαντάρη (1873-1946), με τίτλο «ο
κ. Καφαντάρης ο εξ Ευρυτανίας …αρχιτσέλιγκας», λόγω καταγωγής του.
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2) «Ο κ. Κονδύλης… Μέγας Ναπολέων». Σκίτσο του Γεωργίου
Κονδύλη (1879-1936), λόγω του γνωστού θαυμασμού που έτρεφε
προς το Γάλλο στρατηλάτη.
5. «Τα Ψηλά Βουνά» και ο συναισθηματισμός του Ζαχαρία
Παπαντωνίου.
Οι πνευματικές φυσιογνωμίες είναι μεγάλες, ακόμα και στα συναισθήματα. Να τι μας αναφέρει ο Γεώργιος Φτέρης για το μεγάλο
ευρυτάνα Ζαχαρία Παπαντωνίου, στο βιβλίο του ‘‘Πρόσωπα και
Σχήματα’’ {…Θα θέλαμε ν’ αποκαλύψουμε για χάρη εκείνων, που
θα ασχοληθούνε με το έργο και με το βίο του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα μυστικό που μας
εμπιστεύθηκε κάποτε για τα «Ψηλά Βουνά»… Θα ξέρετε, βέβαια, το λαμπρό διδακτικό βιβλίο, που μέσα περιγράφεται η ζωή μιας συντροφιάς από παιδιά του σχολείου που περνάνε
επάνω σε ένα βουνό της Ρούμελης τις διακοπές τους. Στην κατασκήνωση πηγαίνει μια μέρα
κι ένας μικρός τσοπανάκος με το κοπάδι του. Λάμπρο τον λένε. Και ζητά από τα παιδιά να
του μάθουνε να διαβάζει. –Με μαθαίνετε την άλφα; Τους λέει. – Μα δεν έχουμε βιβλίο.
–Έχω ‘ γω. Και βάζοντας το δάχτυλο στο μικρό σελάχι του τράβηξε από μέσα ένα φύλλο
χαρτί με τυπωμένα γράμματα μαύρα και κόκκινα. Ήταν φύλλο από ιερά βιβλία της εκκλησίας.
–Να το άλφα, είπε ο Λάμπρος κι έδειξε με το δάκτυλο. –Μπράβο, τώρα να μας δείξεις το
βήτα.- Αμ, αν το ‘ξερα το βήτα ! είπε ο Λάμπρος με παράπονο. Τότε του είπαν να καθίσει και
να βλέπει τι του δείχνουν στο χαρτί. –Τούτο είναι το μικρό άλφα, τούτο είναι το βήτα..τούτο
το έψιλον… Σε λίγο καιρό ο Λάμπρος γράφει μόνος του στο χαρτί. «Είμαι ο Λάμπρος ο
Πέλεκας του Αντωνίου από Γρανίτσα. Έχω την Αφρόδω αδελφή και σκύλο το Μούργο. Και
παππούλη το γέρο Θανάση. Κι ένα σουγιά. Τα γίδια είναι άταχτα ζωντανά. Τα καλά παιδιά
πηγαίνουν στο σκολειό και μαθαίνουν να γράφουν. Το πουρνάρι έχει τον καλύτερο ίσκιο».
Στην προτελευταία σελίδα των «Ψηλών Βουνών» υπάρχει η εξής παράγραφος. « Όσοι
από τους παλιούς θυμούνται αυτή την ιστορία, μας είπαν πως εκεί στη χώρα φάνηκε έπειτα
από χρόνια ένας δάσκαλος που άφησε όνομα. Ήταν ο μικρός τσοπανάκος, ο Λάμπρος
Πέλεκας από Γρανίτσα» Αυτός ο τσοπανάκος, που έγινε δάσκαλος, μας είπε μια φορά ο
Παπαντωνίου, ήταν ο πατέρας μου. Κάποτε να το πείτε, προσθέτοντας πως για χάρη του
έγραψα τα «Ψηλά Βουνά». Τον εκοιτάξαμε. Αλλά είχε στρίψει τα μάτια του αλλού, για να μη
προδώσει τη συγκίνησή του. Δεν έχουμε συναντήσει άνθρωπο που ν’ αγαπά τον πατέρα
του, τη μητέρα του και τ’ αδέρφια του σαν τον Ζαχαρία Παπαντωνίου).
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ TΟΥ 1928
† Της Νίτσας Βαλάση1

Από τα μικρά μου το χρόνια είχα μια μεγάλη επιθυμία να γίνω δασκάλα σαν μεγαλώσω.
Όσο μεγάλωνα τόσο μεγάλωνε κι αυτός μου ο πόθος. Με πόνο όμως έβλεπα πως τ’ όνειρό
μου θα ‘μενε για πάντα πόθος, χωρίς ποτέ να μπορέση ν’ αληθέψη, γιατί μόλις τελείωσα
το Γυμνάσιο οι γονείς μου με κράτησαν στο σπίτι κοντά τους. Κάποια ελπίδα όμως έμενε
στα βάθη της καρδιάς μου, ένοιωθα πως η μοίρα δεν θα μ’ αδικούσε. Αυτή η ελπίδα κυριαρχούσε μέσα μου ώσπου ξάφνου μια μέρα έβλεπα τα’ όνειρό μου να αληθεύη. Η ίδρυση
Διδασκαλείου στο Καρπενήσι, στην πόλη που είχα ζήσει τόσα χρόνια, που γνώρισα τόσο
στενά την κοινωνία του, έκαναν τους γονείς μου να αφήσουν κατά μέρος τους δισταγμούς
και να μου επιτρέψουν να φοιτήσω στο Διδασκαλείο, για να μπορέσω να γίνω δασκάλα
σύμφωνα με την επιθυμία μου. Και να μια όμορφη μέρα του Τρυγητή ξεκίνησα αφήνοντας
γονείς κι αδέρφια για να ‘ρθω στο Καρπενήσι. Το ταξείδι μας, σ’ όλο το διάστημα ήταν πολύ
δυσάρεστο, γιατί πυρωμένες οι αχτίδες του ηλίου έκαιγαν τη γη και έκαναν μια ζέστα ανυπόφορη. μας είχαν παραλύση τα κορμιά. Μας θάμπωσαν τα μάτια τόσο που δεν μπορούσαμεν να χαρούμε την πανώρια φύση που τόσο γοργά πότε πράσινη και πότε ολογάλανη
ξετυλίγονταν μπροστά μας. Το αυτοκίνητο αγκομαχώντας ανεβαίνει σιγά – σιγά τις ψηλές
ράχες του περήφανου Βελουχιού.
Σε μια στιγμή βρεθήκαμε ψηλά, πολύ ψηλά, κοντά στα σύγνεφα, εκεί κάτω βαθειά ξαπλωνόταν ο κάμπος της Λαμίας, που ανάμεσά του κυλούσε σα φίδι ο Σπερχειός. Πάνω σε
κείνη την κορφή ανοίξανε διάπλατα τα στόματά μας να ρουφήξουμε το ολοκάθαρο αγέρι
που μας έδωσε πίσω τη ζωή στο νεκρωμένο σώμα μας. Τα’ αυτοκίνητο λαχανιασμένο προχωρεί ανάμεσα σε πυκνές δενδροστοιχίες, που από πάνω μας όμορφα και κανονικά τόξα,
με τα κλαδιά τους τα πυκνά, μας έφραζαν τη θωριά του ήλιου, το δε αεράκι μουρμούριζε
ανάμεσα στα φύλλα σαν τη πιο γλυκειά, την πιο ονειρεμένη μουσική. Σε κάποια όμορφη
βρυσούλα σταθμεύσαμε να δροσίσουμε τα καταφλογισμένα χείλη μας, με τα καταγάργαρα
και δροσερά νερά της, τα νερά εκείνα που έκαμαν να στολίζεται γύρω η φύση με την πιο
όμορφη και ποικίλη πρασινάδα. Μέσα σε κείνη τη μαγεία εξετάστηκε κάθε λυπητερή σκέψη,
κάθε πόνος φωλιασμένος στην καρδιά μας από την κακουχία του ταξειδιού. Το αυτοκίνητο
ξεκινά, σε λίγο αντίκρυσα από μακρυά τους όμορφους λόφους και όλα τα γνωστά μέρη
του Καρπενησιού τόσο, που συγκλονίστηκε η ψυχή μου απ’ τα κατάβαθα. Όσο προχωρεί το
αυτοκίνητο τόσο η αγωνία μου περισσεύει. Σε λίγο κατεβαίνω από το αυτοκίνητο μέσ’ τη μικρούλα χαριτωμένη πλατεία, που τη αφήκα ένα σωρό χώματα και πέτρες και τη βρήκα όμορφη και στολισμένη σαν νυφούλα. Καινούργια σπίτια, δενδροφυτείες, άγαλμα του Μάρκου
1. Η Νίτσα (Άννα) Βαλάση, φοίτησε στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καρπενησίου τη χρονιά 1927-28,
οπότε και έγραψε το κείμενο αυτό, το οποίο βρίσκεται στο περιοδικό «ΕΛΠΙΔΕΣ», ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ 1927-1928 (ΤΥΠΟΙΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), (σελ. 27-28).

21

Μπότσαρη και ένα σωρό αλλοιώτικα πράγματα πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι τα αφήκα. Και
αυτός κόσμος μου φαίνεται αλλοιώτικος. Όλα αυτά αποτελέσματα της μεγάλης αγάπης των
Καρπενησιωτών προς την πατρίδα τους. Δεν χρειάζεται να μείνη κανείς πολύ καιρό μαζύ μ’
αυτούς τους ανθρώπους για να να νοιώση τα τόσα χαρίσματα που τους στολίζουν. Πολλοί
ταξιδεύουν στην άκρη του κόσμου για νάβρουν πόρους ζωής πολύ δε περισσότερο για
πνευματική ανάπτυξη.
Και τώρα με γοργό βήμα βαίνει προς την πρόοδο και δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε ύστερα από λίγα χρόνια το μηδαμινό χωριό Καρπενήσι, σαν από τις λίγες της Ελλάδας
πόλεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ
† Γράφει ο Δημήτριος Β. Φούρλας

1.- ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΟΥ
Η λαϊκή αντίληψη να προτιμάς γυνα’ικα του τόπου σου και του χωριού σου, δηλ. γυναίκα
που να την ξέρεις καλά και να σε ξέρει από την καλή, εκφράζεται παροιμιακά:
«Παπούτσι από τον τόπο σου
κι ας είν’ και μπαλωμένο».
Στο Νεχώρι λέμε:
«Τσαρούχ’ παλιουτσάρχου
Κι νά’ νι απ’ τουν τόπου σ’».
Και ο Ησίοδος είπε:
«την δε μάλιστα γαμείν ή τις σέθεν εγγύθιν ναίει» (και ιδίως εκείνη να παντρεύεσαι που
κατοικεί κοντά στο σπίτι σου) («Έργα και Ημέραι», στιχ. 700)
Με διάθεση ευτράπελη το είδε ο λαϊκός τραγουδιστής:
«Οι φίλοι μου παρήγγειλαν κι οι γ’ αδελφοποιτοί μου
Στα ξένα γω μην παντρευτώ, να μην αρραβωνιάσω.
Και πήγα κι αρραβώνιασα κοντά στη γειτονιά μου
Νάχω τον ύπνο διάφορο και το φιλί κοντά μου».
2.- ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
«Ρώτησε ο νιος τον γέροντα:
Τι γυναίκα μ’ ορμηνεύεις να πάρω, μπάρμπα; Πλούσια, όμορφη, γραμματιζούμενη;
Και ο γέροντας του είπε:
– Ούιδε πλούσια, ούιδε όμορφη, ούιδε γραμματιζούμενη. Αν πάρεις πλούσια, θα σου λέει:
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«σήκω εσύ να κάτσω εγώ». Αν πάρεις όμορφη θα σου λέει: «κάτσε συ να πάω εγώ». Αν πάρεις
γραμματιζούμενη θα σου λέει: «σώπα εσύ να κρίνω εγώ». Πάρε γυναίκα της σειράς σου και της
περπατησιάς σου, να σου λέει: «αφέντης είσαι κι όπως ορίζεις κάνε!».
– Τ’ αϊκούς; Ναι, να λες!
Και ο Πλούταρχος είπε: «εγγυάσθαι δε δη τοις υιοίς γυναίκας μήτ’ ευγενεστέρας, πολλώ μήτε
πλουσιωτέρας. Το γαρ «την κατ’ σαυτόν έλα» σοφόν. Ως οί γα μακρώ κρείττους εαυτών λαμβάνοντες ου των γυναικών άνδρες, των δε προικών δούλοι λανθάνουσι γινόμενοι». Δηλ.: «Και πρέπει
να ζητούμε να προξενεύουμε στους γιους μας γυναίκες ούτε από πολύ πιο ευγενικό σόι, ούτε πολύ
πλουσιότερες. Το ρητό «παίρνε γυναίκα της σειράς σου» είναι σοφό. Γιατί εκείνοι που παίρνουν
γυναίκες πολύ ανώτερές τους και πολύ πλουσιότερες, γίνονται, χωρίς να το καταλάβουν, όχι των
γυναικών τους άνδρες, παρά δούλοι των προικών τους» (Αχ. Τζαρτζάνου, «Πλουτάρχου περί
παίδων αγωγής», Αθήναι 1934, σελ. 72 και 73).
(Σ.Σ.: Από την Εφημερίδα «Ο Νεχωρίτης» (Ναυπακτίας) ( Ιούνιος 1994, σελ. 3). Ο
αείμνηστος Δημ. Β. Φούρλας, από το Νεοχώρι Ναυπακτίας, υπηρέτησε στην Ευρυτανία
για αρκετά χρόνια ως Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ

Της Ιερωσύνης
(Στην ιερή μνήμη του π. Κωνσταντίνου Σκόνδρα)

Οι πηγές των υδάτων,
ο πόθος της ελάφου,
το γαλανό πρωινό,
ο ανατέλλων ήλιος,
η κοσμοσυρροή της ασφάλτου,
της πολυκατοικίας το άχθος,
το «κέλευσον, Δέσποτα, άγιε»,
η χαρισματική στιγμή,

Αντώνιος Ν. Στυλιανάκης
τα «άξιος» της Κιβωτού…
Ονειρεμένη σύνθεση
«κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»!
Κι οι ανθρώπινες φωνές;
Φωτερή θέση
κατά την τάξιν των μαρτύρων!
Γρανίτσα, ευλογημένη!
Γρανίτσα, αγαπημένη!
Κύπρος
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΑ2

† Γιάννη Δρομάζου

Σ’ ένα χωριό του δήμου Παρακαμπυλίων που βρίσκεται κοντά στον Ασπροπόταμο, ήταν
εφημέριος ο Παπαθανάσης, ξακουστός σ’ όλα τα γύρω χωριά, γιατί είχε καταργήσει τα
κωλύματα του γάμου και στεφάνωνε τον κοσμάκη χωρίς άδειες, για τις οποίες θέλει κανείς
ένα σωρό λεπτά και μάλιστα άμα υπάρχει κανένα κώλυμα εξ ... αγχιστείας. Ο Δεσπότης είχε
τιμωρήσει με αργία τον Παπαθανάση, για τις παρεκτροπές του αυτές, μα αυτός όμως ποτέ
δεν έμεινε αργός. «Τι κάνω;», έλεγε: «ενώνω τον κοσμάκη, αυτά είπε κι ο Θεός «αυξάνεσθε
και πληθύνεσθε». Τα άλλα, άδειες και κωλύματα γάμου από συμπεθεριές και κουμπαριές τις
έφκιαξαν οι άνθρωποι». Έτσι, μ’ αυτές τις σκέψεις, ποτέ του δεν αρνήθηκε το στεφάνωμα
σε κανέναν, έφτανε μονάχα να ήθελαν να πανδρευτούν.
Μια μέρα σ’ ένα χωριό του Βάλτου, που είναι κοντά στο χωριό του Παπαθανάση, μα στην
άλλη όχθη του ποταμού, γίνηκε μια απαγωγή. Δυο που αγαπιόντανε, ο Λάμπρος και η Βάσω,
έφυγαν κρυφά απ’ τα πατρικά τους σπίτια και έτρεξαν να βρουν τον Παπαθανάσης να τους
στεφανώσει. Φτάνουν στο ποτάμι και το βρίσκουν κατεβασμένο, πηγαίνουν στο πιο στενό
μέρος και παρακαλούν κάποιον, που ήταν στην πέρα μεριά, να ειδοποιήσει τον Παπαθανάση
να κατέβει κάτω να τους στεφανώσει. Σε λίγο φάνηκε ο Παπαθανάσης με τα αραιά άσπρα
γενάκια του, το κοντό σαν ντουλαμάς αντερί του, το σακούλι στον ώμο του, και τον καλογερικό του σκούφο, που μέσα σ’ αυτόν ήταν χωμένο το περισσότερο κεφάλι του. Τα παιδιά
παρακαλούν τον παπά να τους στεφανώσει αμέσως, γιατί ήταν φόβος να φθάσουν οι γονείς
των και να φέρουν δυσκολίες. Ο Παπαθανάσης δεν χάνει καιρό, φορεί το πετραχήλι και λέγει
να φτιάσουν δυο στεφάνια από πλάτανο και να του ρίξουν σ’ ένα μαντήλι ένα δεκάρικο – τόσο
είχε διατιμήσει τους γάμους – και ένα κομμάτι κρέας. Έτσι και έγινε. Έλυσε το μαντήλι έβαλε το
δεκάρικο στη σακκούλα του και το κρέας στο σακκούλι και άρχισε τις ευχές. Σε κάποια στιγμή
χρειάστηκε ο κουμπάρος. «Δεν πειράζει» είπε, «εγώ και κουμπάρος και παπάς» Το νερό του
ποταμού κυλώντας έφερνε άφθονες πέτρες, που ο κρότος των και η βοή του νερού δεν άφηναν να ακούωνται τα λόγια του Παπαθανάση. Γι’ αυτό από καιρό σε καιρό φώναζε «Πιάστε
τα χέρια σας», βάλτε τα στεφάνια», «πιέστε κρασί» και τέλος «ελάτε γυρβουλιά», κι ερχόταν
αυτός γύρω στην πέτρα, που είχε αφήσει το σακκούλι του, ψέλνοντας το «Ησαϊα χόρευε» κι
από την άλλη μεριά το αντρόγυνο τριγύριζε σ’ άλλη πέτρα. Σε λίγη ώρα ακούστηκε η τελευταία
ευχή του Παπαθανάση «καλορίζικα και καλή προκοπή» και το μυστήριο τελείωσε.
Πέρασε ένας χρόνος και ο Παπαθανάσης βλέπει να πεζεύουν στην πόρτα του ένας νέος
ασπροντυμένος, ως 25 χρονών, και μία νέα μικρότερή του, μ’ ένα παιδί στα χέρια της, που
είχαν απάνω στο άλογό τους ένα αρνί και μια τσαντήλα τυρί. Ήταν ο Λάμπρος και η Βάσω.
Φιλούν το χέρι του Παπά και συσταίνονται σ’ αυτόν για κουμπάροι του, που ήρθαν να τους
βαφτίση το πρώτο τους παιδί, κατά τη συνήθεια του τόπου. Ο Παπαθανάσης βάφτισε με
χαρά το παιδί, που είχε φέρει τόσα δώρα μαζί του και αποχαιρετώντας την άλλη μέρα τον
κουμπάρο του είπε μυστικά: «Αν είναι κανένας λαθραίος να μου τον στέλνεις εδώ».
Φλεβάρης 1928
2. Αναδημ. από το περιοδικό «ΕΛΠΙΔΕΣ», Τύποις Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ΄ ΣΙΑΣ, Θεσ/κη, χ.χ., σελ. 22-23
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ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ…
Γράφει ο Γιάννης Μακρής

Δεν είμαι Ευρυτάνας, δηλώνω όμως φίλος των Ευρυτάνων και της Ευρυτανίας από τότε
που διορίστηκα ως δάσκαλος στο νομό σας. Δε γνωρίζω, αν σάς ενδιαφέρει η προσωπική
μου εμπειρία από την τετράχρονη θητεία μου στην «εύανδρο» περιοχή σας και η πρώτη
«γνωριμία» μου μ’ αυτήν. Την παραθέτω για όποια χρήση νομίζετε.
Καλοκαίρι του 1963, σε ηλικία 24 ετών, γεμάτος όνειρα και όρεξη να προσφέρω στους
μαθητές μου ό,τι καλύτερο μπορούσα, πληροφορήθηκα το διορισμό μου στην Ευρυτανία.
Δε θα έλεγα ότι ενθουσιάστηκα, γιατί η επαφή μου με τις ορεινές περιοχές ήταν αυτή που
μου προσέφεραν οι χάρτες και το μάθημα της γεωγραφίας.
Όταν παρουσιάστηκα στον Επιθεωρητή της Α΄ περιφέρειας Ευρυτανίας, δέχτηκα, όχι
χωρίς δισταγμό, το διορισμό μου στην Ιτέα (Κρετσίστα)-Ραπτοπούλου του τέως (και νυν)
δήμου Απεραντίων, γιατί έβλεπα στο χάρτη μια λεπτή μαύρη γραμμή (που συμβόλιζε δρόμο)
που περνούσε αρκετά κοντά από το χωριό αυτό, ενώ το Βασιλέσι που μου πρότεινε επίσης
δεν το πλησίαζε δρόμος. (Βέβαια, η γραμμή που έβλεπα στο χάρτη δεν είχε καμιά σχέση με
τη συγκοινωνία.)
Η πρώτη μετάβασή μου στον τόπο διορισμού ήταν λίγο επεισοδιακή ένα συγκρίσει με τις
μετακινήσεις μας στον κάμπο. Το λεωφορείο τερμάτιζε στη Δυτική Φραγκίστα κι από κει μας
παραλάμβαναν τα ημιεπιβατικά αυτοκίνητα των Σακαλή, Κακιώρη(;) και Πέτσα.
Η δική μας «φουρνιά» των νεοδιορισμένων στα χωριά των Απεραντίων είχαμε την
τύχη να κάνουμε το παρθενικό μας ταξίδι Φραγκίστα-Ραφτόπουλο με τον «πρύτανη» των
οδηγών των ημιφορτηγών που εκτελούσαν συγκοινωνία, το γερο-Σακαλή. Ο καλοκάγαθος
και ολίγον είρωνας οδηγός «απολάμβανε» την ανησυχία ημών των νεοφώτιστων με τις
αγωνιώδεις ερωτήσεις, κυρίως για το πότε θα φτάσουμε στον τόπο του προορισμού του
ο καθένας. Μια ομάδα από πέντε δασκάλους και δυο δασκάλες ήμαστε οι «τυχεροί». Θα
ταξιδεύαμε μέχρι το τέρμα εκείνου του δρομολογίου, το Ραφτόπουλο.
Ο μπαρμπα-Ηρακλής (νομίζω) μας απαντούσε: «Μη βιάζεστε, γιατί θα γεράσετε γρήγορα. Αφού περάσουμε τη Βούλπη και κατεβάσουμε μερικά αρνάκια και ανθρώπους, πιούμε
και κανένα τσίπουρο, μετά στο Λημέρι και τη Γρανίτσα, θα φτάσουμε… Ίσως χρειαστεί να
σπρώξετε λίγο στην ανηφόρα του δρόμου πριν από τη Γρανίτσα…»
Από την αγωνία μας δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε ούτε το ωραίο θέαμα της παρθένας
φύσης, που μας προσφερόταν. Προσπαθούσαμε να αναπλάσουμε με τη φαντασία μας το χωριό «μας», τον τόπο που πλέον θα γινόταν δεύτερη πατρίδα μας, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια…
Τελικά φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του Ραφτόπουλου στις 10.30 περίπου. Ο γεροΣακαλής είχε δίκιο για τις καθυστερήσει. Εκεί, ειδοποιημένα από τον Επιθεωρητή, περίμεναν άτομα των σχολικών επιτροπών, ένας από κάθε χωριό, για να μας οδηγήσουν μέσα
από μονοπάτια στον τόπο του προορισμού μας. Παρούσες και οι αρχές του χωριού: ο
παπα-Τσιτσάνης, ο δάσκαλος Μαυρογόνατος και ο πρόεδρος Παπαδήμος Η ατμόσφαιρα
ήταν φιλική, ζεστή και τα καλωσορίσματα έδιναν κι έπαιρναν. Μας πρότειναν να μας φιλοξενήσουν στα σπίτια τους αυτή την νύχτα και την άλλη μέρα να μας ξεπροβοδίσουν.
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Δε θυμάμαι τι έκαναν οι άλλοι συνάδελφοι, εγώ όμως ζήτησα να μάθω, αν είναι κάποιος
από την Κρετσίστα να με οδηγήσει ως εκεί. Ήταν, βέβαια, εκεί ένα γεροδεμένο παλικάρι, ο
γιος του προέδρου της σχολικής επιτροπής, ο Χρήστος Ξυραφάκης. Κι ενώ άλλοι προσπαθούσαν να με αποτρέψουν από το εγχείρημα, ο συνοδός μου απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου είπε: «Μπορούμε να πάμε, δάσκαλε. Επειδή είναι νύχτα θα κάνουμε καμιά μιάμιση
ώρα…» Κι ενώ κάποιοι εξακολουθούσαν να προσπαθούν να με μεταπείσουν, κάποιος από
τους ντόπιους είπε: «Δεν τον βλέπετε; Είναι αποφασισμένος να πάει στην Κρετσίστα απόψε.
Αφήστε τον να πάει στο καλό…»
Η διαδρομή μέσα από καστανιές και έλατα θα μου μείνει αξέχαστη… Μου έκανε εντύπωση που δεν έβλεπα πουθενά φως. Έχοντας χάσει την αίσθηση του χρόνου, κάπου-κάπου
ρωτούσα: «Χρήστο, αργούμε ακόμα;» «Λίγο ακόμα, δάσκαλε».
Σταμάτησα να ρωτάω, όταν μου είπε να προσέχω σε ένα σημείο τον «πέτακα» που ανοιγόταν στ’ αριστερά του μονοπατιού. Ενστικτωδώς έγειρα το σώμα μου προς τα δεξιά, σχεδόν κόλλησα στην πλαγιά δεξιά μας και σκέφτηκα ότι ίσως είχαν δίκιο οι Ραφτοπουλίτες
που έλεγαν να κοιμηθούμε εκεί απόψε…
Ήμουν απογοητευμένος και κουρασμένος, αφού φύγαμε στις έξι το πρωί από τη Λαμία
και τώρα πλησίαζαν μεσάνυχτα. Είχα πάψει προ πολλού να ρωτώ, αν φτάνουμε, όταν ξαφνικά είδα να γυαλίζουν αραιά και πού τσίγκινες στέγες ανάμεσα στα δέντρα κάτω από το
φως του ολόγιομου φεγγαριού. «Φτάνουμε, δάσκαλε», ακούστηκε υπόκωφη η φωνή του
συνοδού μου. «Και τα φώτα πού είναι;» ψέλλισα, μαντεύοντας μάλλον την απάντηση. «Δεν
ήρθε ακόμα το ηλεκτρικό σε μας…», είπε ο Χρήστος.
Με καλωσόρισε η γυναίκα του η Χρύσω, μια λυγερόκορμη όμορφη κοπέλα, με τις άκρες
της πολύχρωμης μαντίλας της ριγμένες με τέχνη πάνω από το κεφάλι της και, παρόλες τις
διαβεβαιώσεις μου ότι δεν πεινούσα, μας ετοίμασε τηγανητά αυγά…
Την πρώτη νύχτα στην Κρετσίστα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ για αρκετή ώρα, σκεπτόμενος τη ζωή μου σ’ αυτόν τον κακοτράχαλο τόπο, που καλά-καλά δεν μπορούσα να περπατήσω. Όταν όμως άρχισα να σκέπτομαι το σχολείο και τους μαθητές μου, ο ύπνος σφράγισε
τα βλέφαρά μου…
Το πρωί, για πρώτη φορά στη ζωή μου, με ξύπνησαν αηδονολαλιές… Αναζήτησα το
Χρήστο, αλλά αυτός είχε πάει αχάραγα στο Ραφτόπουλο με το μουλάρι να φέρει τα πράγματά μου.
– Καλημέρα, Κρετσίστα, καλημέρα δασκαλική ζωή…

Υ.Γ. Με την ανοχή της συντακτικής επιτροπής θα ήθελα να γράψω περιληπτικά και για την τετραετή δασκαλική μου πορεία στην Ευρυτανία, αλλά επειδή δεν ξέρω, αν θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία
μου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της περιοχής. Έζησα ωραίες στιγμές –όσο
κι αν αυτό φαίνεται περίεργο εξ αιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν– κι εκεί μπήκαν
τα θεμέλια της αγάπης μου για την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες. Τύχη αγαθή το’ φερε από τη δεκαετία του 1970 να αποκτήσω και Ευρυτάνες συγχωριανούς, τους Βραχινούς, που εγκαταστάθηκαν στο
χωριό της καταγωγής μου, το Σταυρό…
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ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Αρκετοί είναι οι Ευρυτάνες
καλλιτέχνες που με το έργο τους
έγιναν πασίγνωστοι εντός και
εκτός της Πατρίδας μας (Τουλούπας, Ντούμας, Πανάγος,
Μπακογιώργος κ.ά.). Πρόσφατα πολύς λόγος έγινε και μεγάλη
δημοσιότητα δόθηκε από τον
Αθηναϊκό- και όχι μόνο – τύπο για
το έργο του Γιάννη Καστρίτση.
Η Έκθεσή του με τίτλο «Βίων Ερμηνεία», που παρουσιάστηκε στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό ΜουΟ Γιάννης Καστρίτσης «επί το έργον» Η Ανάστω
σείο Αθηνών από 11 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και τις 31 Μαρτίου
2013, είχε τεράστια και απροσδόκητη επιτυχία. Τυχεροί όσοι την επισκέφθηκαν. Ανάμεσά
τους και μια πλειάδα Ευρυτάνων, που ανταποκρίθηκαν στον τηλεφωνικό κάλεσμα, της τελευταίας στιγμής, μελών του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης και την επισκέφθηκαν το
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013, έχοντας μάλιστα την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον ίδιο
τον καλλιτέχνη, να ξεναγηθούν, να θαυμάσουν τα έργα του και να συζητήσουν μαζί του επί
ώρες….
Η Έκθεση αυτή του Γιάννη Καστρίτση περιλάμβανε 25 ζωγραφικά έργα, 4 γλυπτά και
φωτογραφίες. Η Διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών Δρ κ.
Αναστασία Λαζαρίδου, γράφει στο προλογικό σημείωμά της στον Κατάλογο «Βίων ερμηνεία», ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και τα εκτεθέντα έργα: «…Στην περίπτωση
του Καστρίτση η πηγή έμπνευσης και διαλόγου από τον βυζαντινό και μεταβυζαντινό κόσμο προέρχεται από ποικίλες όψεις του. Καταρχήν γνωστά εικονογραφικά θέματα όπως η Άμπελος, η Φιλοξενία του Αβραάμ και άλλες βιβλικές ιστορίες μεταπλάθονται σε σύγχρονες ζωγραφικές αναζητήσεις.
Αλλού με τον μικρογραφικό τρόπο απόδοσης με τον οποίον τοποθετεί στο φόντο τα στοιχεία του
τοπίου και των παραπληρωματικών αφηγήσεων, παραπέμπει στη βυζαντινή ζωγραφική. Πέρα όμως
από την αγάπη του για συγκεκριμένες παραστάσεις από τη βυζαντινή εικονογραφία, ο Καστρίτσης
επινοεί νέα θέματα που καταδεικνύουν τη σχέση του ως καλλιτέχνη με τη μακραίωνη ζωγραφική
παράδοση του Βυζαντίου. Έτσι δημιουργεί την Τυχαία συνάντηση με τον Διονύσιο εκ Φουρνά,
μια σύνθεση με διττή σημασία, που αφενός αναφέρεται στην προσωπικότητα του ιερομόναχου και
συγγραφέα του εικονογραφικού οδηγού της «Ερμηνείας» του 18ου αι. και αφετέρου αποδίδει τη
σύνδεση του καλλιτέχνη με τον Διονύσιο εκ Φουρνά.
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Με άξονα όλες αυτές τις εκλεκτικές συγγένειες με τη βυζαντινή
τέχνη θεωρούμε πως η παρουσία του Γιάννη Καστρίτση στο Βυζαντινό Μουσείο φωτίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για
εντελώς διαφορετικούς λόγους κάθε φορά σε κάθε καλλιτέχνη ο
βυζαντινός πολιτισμός».
Λίγα βιογραφικά: Ο Γιάννης Καστρίτσης γεννήθηκε στη
Δάφνη Ευρυτανίας το 1960. Φοίτησε στο εκεί Δημοτικό Σχολείο και κατόπιν στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καρπενησίου Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης (18851990), στο εργαστήριο του Βαγγέλη Δημητρέα. Συνέχισε τις
σπουδές του στο μεταπτυχιακό τμήμα του Brooklyn College της
Νέας Υόρκης (1990-1993) Από το 1997 διδάσκει στο Τμήμα
Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και από το 2007 στη Σχολή
Καλών Τεχνών της Φλώρινας, όπου και εκλέχθηκε πρόσφατα
ως τακτικός καθηγητής.
Ο Φυσίκας (ξύλο κερασιάς,
Ο Γιάννης Καστρίτσης έχει παρουσιάσει έργα του σε 12
ύψ.174 Χπλ.58Χ βάθ. 45 εκ.)
ατομικές εκθέσεις σε μεγάλους χώρους τέχνης σε Αθήνα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, καθώς και στην Αίθουσα «Ευγένιος ο Αιτωλός» στο Καρπενήσι το 2007, ενώ συμμετείχε και σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις σε Νέα Υόρκη (Westbeth
Gallery, 1993), Λάρισα, Θεσσαλονίκη και, φυσικά, Αθήνα.

Από την επίσκεψη μελών της Πανευρυτανικής Ένωσης στην Έκθεση
του Γιάννη Καστρίτση (πρώτος δεξιά) στις 30-3-2013,
στο Βυζαντινό Μουσείο.
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Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Η ΝΕΜΕΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
Το Σάββατο 23-3-2013 η Νεμέα τίμησε στη μνήμη του «Στγαυραετού των Αγράφων»
Κατσαντώνη (Αντώνη Μακρυγιάννη) όλη την ελληνική κλεφτουριά, που κόντρα στις επιταγές της Ιεράς Συμμαχίας των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπη πάλεψε νικηφόρα με ολόκληρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συγκεκριμένα, στο Φλιάσιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Νεμέας δόθηκε θεατρική παράσταση με το έργο του Γιώργου Θεοτοκά «Το τίμημα της
Λευτεριάς». Πρόκειται για θεατρική έκφραση του θρύλου του πρωτοκαπετάνιου Κατσαντώνη σε έξι (6) πράξεις. Τους ρόλους των ιστορικών προσώπων υποδύθηκαν οι είκοσι επτά
(27) μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας. Ήταν μια λαμπρή πρωτοβουλία των άξιων και φωτισμένων Δασκάλων Γιάννη Νάκη, Διευθυντή του Σχολείου, της
Σταυρούλας Πανοπούλου και του Κωνσταντίνου Φρούσιου.
Η παράσταση είχε απόλυτη επιτυχία. Δεν ήταν μόνον μια βιωματική διδασκαλία των παιδιών αλλά και μια αναβάπτιση όλων των παρευρεθέντων Νεμεατών και Αγραφιωτών στις
εθνικές μας αξίες, που τόσο βάναυσα καταρρακώνονται σήμερα. Η σκηνή θύμιζε Άγραφα.
Η αίθουσα ήταν διακοσμημένη με πίνακες και φιγούρες του θεάτρου σκιών, με θέμα τον
ήρωα Κατσαντώνη, που ευγενικά προσέφερε για την εκδήλωση ο συντοπίτης του Ήρωα κ.
Ηλίας Μπουμπουρής, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ έ.α. από την πλουσιότατη ιδιωτική συλλογή του.
Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου και η Πανευρυτανική
Ένωση, η οποία και δώρισε στο παραπάνω Σχολείο για τη βιβλιοθήκη του και σχετικά με
τον Κατσαντώνη βιβλία («Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας» (2 τόμοι, στους οποίους περιλαμβάνεται και ολόκληρη ενότητα για τον ήρωα), «Ο Κατσαντώνης», του Επαμ.
Φραγκίστα κ.ά.). Έτσι, η Ευρυτανία και τα Άγραφα εκπροσωπήθηκαν στη λαμπρή αυτή
σχολική εκδήλωση, εκτός από το ζεύγος Ηλία Μπουμπουρή και η Πανευρυτανική Ένωση
διά του Γενικού Γραμματέα της κ. Ηλία Λιάσκου και του Ταμία της κ. Βασίλη Σιορόκου, οι
οποίοι αφού ευχαρίστησαν για την τιμητική πρόσκληση, συγχάρηκαν τους συντελεστές της
παράστασης και ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές, που μας έκαναν περήφανους. Στην μικρή
προσφώνησή τους αναφέρθηκαν στη δράση του Αγραφιώτη ήρωα.
Ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Βαγγέλης Ανδριανάκος, αφού συγχάρηκε τα παιδιά και τους
Δασκάλους, ευχαρίστησε και την Πανευρυτανική Ένωση για την προσφορά των βιβλίων
προς το Σχολείο και το Δήμο και αντιδώρισε το βιβλίο της κ. Δραγώνα «Νεμέα, ένα ιστορικό οινοπέδιο και, φυσικά, κρασιά Νεμέας.
Το κλείσιμο της βραδιάς ήρθε με το «κοινωνούμε και επικοινωνούμε» ή και το «εις οίνου
κοινωνίαν», των φιλόξενων φίλων μας, με το εκλεκτό και ξακουστό Αγιωργίτικο «ανάμα»,
τους εκλεκτούς τοπικούς μεζέδες και προπάντων τις ζεστές καρδιές του κ.Γιάννη Νάκη , του
Δημάρχου Νεμέας κ. Βαγγέλη Ανδριανάκου, της κ. Σταυρούλας Πανοπούλου, του κ. Φρούσιου Κωνσταντίνου και των άλλων παρευρισκομένων.
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Η επόμενη συνάντηση με τους φίλους της Νεμέας κλείστηκε στις 23 Ιούνη στα Κατσαντώνεια, στον ιστορικό Μάραθο των Αγράφων, γενέτειρα του ήρωά μας.
Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στα παιδιά για την σπουδαία αυτή θεατρική παράσταση, στον ακούραστο Δ/ντή του σχολείου με τους δασκάλους και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.
Μεγάλη τιμή για εμάς τους Ευρυτάνες να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, που αναγνωρίζουν και τιμούν Αγωνιστές- Ήρωες της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Ευρυτανίας, από άλλες
περιοχές.
Ηλίας Λιάσκος – Βασίλης Σιορόκος

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
Σκέψεις μετά τη θεατρική παράσταση στη Νεμέα Κορινθίας
Του κ. Γιάννη Κ. Νάκη Δ/ντή του Α΄ Δημ. Σχολείου Νεμέας
nakisjohn@sch.gr

Καθώς η ώρα που πρέπει εμείς, οι μαθητές και οι δάσκαλοι, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας, να ξεκινήσουμε τη θεατρική παράστασή μας για τον Κατσαντώνη η αγωνία
κορυφώνεται. Θα θυμηθούν τα παιδιά τα λόγια τους; Θα αντέξουν τα σκηνικά; Θα ακουστεί
σωστά η μουσική; Θα ικανοποιήσουμε τους καλεσμένους μας;
Στα πρόσωπα των παιδιών μια έξαψη κι ένας μικρός φόβος. Τα βλέπω να περιφέρονται
στην αυλή δοκιμάζοντας τα
ρούχα της παράστασης και
να γελούν με το μακιγιάζ.
– Πολύ μαύρος είσαι , ρε
Γιουσούφ
– Έτσι μ’ έκανε ο Θεός,
πασά μου.
Ακούγονται
ατάκες
από το έργο και κάποιοι
ξεσπούν στα γέλια. Ο “Κατσαντώνης” βλέπει τον κόσμο να πυκνώνει και λέει
πως δεν είναι καλά, ζαλίζεται. Ο δάσκαλός του τον
Η “Ελλάδα” σκεπάζει με τη γαλανόλευκη τον «Κατσαντώνη»
αγκαλιάζει και του μιλά σε
και οι ηθοποιοί/μαθητές της παράστασης.
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μια γωνιά. Την ίδια ώρα κάποιοι δοκιμάζουν τα άρματά
τους, προβάροντας τη μάχη. Τα
κορίτσια νιώθουν άβολα με το
μαντίλι στο κεφάλι.
Πρέπει να υποδεχτώ τον
κόσμο που έρχεται κι έτσι στέκομαι στην είσοδο του Φλιασίου. Δυο ψηλοί κύριοι κάνουν
την εμφάνισή τους, ο κ. Σιορόκος και ο κ. Λιάσκος. Μιλούμε
για πρώτη φορά πρόσωπο με
πρόσωπο. Αμέσως αντιλαμβά- Μετά την εκδήλωση στη Νεμέα. Από αριστερά: Ο Βασίλης Σιορόκος,
ο δάσκαλος Κώστας Φρούσιος, ο Ηλίας Λιάσκος, ο δήμαρχος
νεται κανείς την αγάπη για τον
Νεμέας Βαγγέλης Ανδριανάκος, ο Δ/ντής του Α’ Δημοτικού Σχολείου
τόπο τους, την Ευρυτανία. ΡωΝεμέας, Γιάννης Νάκης και ο Ηλίας Μπουμπουρής.
Μπροστά, από αριστερά, η κ. Βούλα Πανοπούλου, δασκάλα
τούν για τη Νεμέα και τριγυρίκαι η κ. Κατερίνα Φουντουλάκη, διπλωμάτης.
ζουν στο χώρο. Να και ο Ηλίας
με την Κατερίνα. Η γνωριμία
μας την τελευταία εβδομάδα, αφενός μεν, μας ενθάρρυνε σ’ αυτήν μας την προσπάθεια,
αφετέρου, με τους πίνακές τους, στολίσαμε την αίθουσα της παράστασης. Μία ώρα πριν
την έναρξη και ο κόσμος γεμίζει την αίθουσα. Μια νέα ανησυχία. Οι διακόσιες θέσεις της
αίθουσας μοιάζουν πολύ λίγες. Οι επίσημοι και οι αρχές είναι στην ώρα τους. Κάθε σημείο
του χώρου είναι κατειλημμένο. Τα μικρά παιδιά κάθονται κάτω μπροστά στη σκηνή.
Μια τελευταία ματιά πίσω από την αυλαία. Ένα νεύμα από τον Κώστα είναι αρκετό. Μια
γρήγορη προσευχή και …Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας …
Η αυλαία ανοίγει σιγά σιγά . Το παλάτι στα Γιάννενα, με τον Αλή πασά και τους αυλικούς
του, κατακτούν το ακροατήριο. Τα φλας των μηχανών αστράφτουν. Κοιτώ τα πρόσωπα των
θεατών. Όλοι σχεδόν συμμετέχουν στο έργο. Κουνούν τα κεφάλια τους συμφωνώντας όπου
λέγεται κάτι που τους εκφράζει. Απογοητεύονται, όταν ο ήρωας υποφέρει και χαμογελούν,
όταν ξεπερνά τις δυσκολίες. Μανάδες ψάχνουν τα παιδιά τους. Πότε θα εμφανιστούν κι αν
θα μιλήσουν σωστά. Πατεράδες, τάχα αδιάφοροι, καμαρώνουν τα βλαστάρια τους. Εκεί
μπροστά οι Ευρυτάνες φίλοι παρακολουθούν εκστατικοί. Βρε, λες να είμαστε τόσο καλοί!
Οι σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη. Τα σκηνικά αλλάζουν στο λεπτό. Πρόβλημα με
τη μουσική, αλλά ποιος το καταλαβαίνει. Τα παιδιά εντυπωσιάζουν κι εμένα φέτος. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες. Περνώ στα παρασκήνια. Ένα πανηγύρι.
Όσοι δε συμμετείχαν στη συγκεκριμένη σκηνή αποθεώνουν αυτούς που κατεβαίνουν. Τα
παιδιά αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ και ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τη δουλειά τους. Ο
Βεληγκέκας ημίγυμνος στην ψύχρα της νύχτας λέει σε όλους πόσο «ωραία» σκοτώθηκε!
Πιθανόν τη Δευτέρα τα μισά παιδιά να είναι άρρωστα.
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Το φινάλε. Η αποθέωση. Ο κόσμος ψάλλει τον εθνικό ύμνο και ξεσπά σε χειροκροτήματα. Τα παιδιά στη σκηνή λάμπουν από χαρά. Κοιτώ τους συναδέλφους μου. Στα μάτια τους
ζωγραφισμένη η ικανοποίηση. Όλη η κούραση των τελευταίων ημερών διαγράφηκε στη
στιγμή. Γονείς αλληλοσυγχαίρονται. Παππούδες και γιαγιάδες με δάκρυα στα μάτια. Αργή
και ενθουσιώδης εκκένωση της αίθουσας.
Και το αντάμωμα στην ταβέρνα για ένα Αγιωργίτικο κρασάκι. Η ώρα της αποφόρτισης,
της χαλαρής κουβέντας. Οι Ευρυτάνες φίλοι, ενθουσιασμένοι, δέχονται βροχή τις ερωτήσεις από τους Νεμεάτες. Για την Ευρυτανία, για τον Κατσαντώνη, για τα Άγραφα, για το
Μάραθο.. . .
Κοιτάζω τους συνδαιτυμόνες και χαίρομαι κρυφά για το σμίξιμο αυτό.
«Κοινωνούμε και επικοινωνούμε» λέει κάποιος. Πίνω αργά δυο γουλιές και ευχαριστώ
το Δημιουργό για την ημέρα αυτή. Και να μας έχει καλά να ανηφορίσουμε στα φετινά Κατσαντώνεια, στις 23 Ιουνίου, στον ιστορικό Μάραθο, στα χώματα που γέννησαν το Σταυραετό των Αγράφων.
Νεμέα 23 Μαρτίου 2013
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Ιωάννης Κων/νου Νάκης
ΥΓ. Η γιορτή αυτή του Σχολείου είναι αφιερωμένη στον Παναγιωτάκη μας, που στα δεκαεπτά του
χρόνια έφυγε –μετά από τραγικό ατύχημα– για το μεγάλο ταξίδι.

Σύντομα (εντός του Απριλίου)
θα κυκλοφορήσει από την
Πανευρυτανική Ένωση
το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά,

«Δημήτρης Πουρνάρας,
ο Ανεξάρτητος και Ελεύθερος
Δημοσιογράφος».
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κ.Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Η διάκριση των
φύλων ως κριτήριο στις ρυθμίσεις των νεαρών Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού, ΕΚΔ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ
– ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2011, σελ. 212.
Στις 18 Ιανουαρίου 2013 έγινε στη «Στοά Βιβλίου» η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της Καθηγήτριας της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργού και
Βουλευτού κ. Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα με τίτλο «Η διάκριση των φύλων ως κριτήριο στις ρυθμίσεις των Νεαρών Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού». Έχει εκδοθεί στη γερμανική σειρά με θέματα
ιστορίας του δικαίου «FORSCHUNKEN ZUR BYZANTINISHEN RECHTSGESCHICHTE». Η
παρουσίαση έγινε από την Ακαδημαϊκό καθηγήτρια Χρ. Μαλτέζου.
Η συγγραφέας επέλεξε τις Νεαρές Διατάξεις του Βυζαντινού αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄
του Σοφού (886-912) γιατί η νομοθετική του παραγωγή καταλαμβάνει από άποψη όγκου
τη δεύτερη θέση μετά τον Ιουστινιανό, το έργο του οποίου έχει μελετηθεί και ερευνηθεί
συστηματικά μέχρι σήμερα. Οι νόμοι του Λέοντος ρυθμίζουν πολλά θέματα αστικού, ποινικού, δικονομικού, εκκλησιαστικού δικαίου κ.ά. με διάφορα κριτήρια, ένα από τα οποία είναι
το φύλο. Σε αρκετές περιπτώσεις νομοθετεί λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διάκριση των δύο
φύλων. Μέσα από αυτούς τους νόμους αναδεικνύεται η νοοτροπία της εποχής ως προς τη
θέση του άνδρα και της γυναίκας.
Η συγγραφέας αναλύει τα νομοθετήματα αυτά, ερευνά και συνδυάζει τις ιστορικές και
φιλολογικές πηγές της εποχής, αναφέρεται σε πλούσια σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και
καταλήγει σε σημαντικά συμπεράσματα. Έτσι καταλήγει ότι κάποιες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ισότιμα τον άνδρα και τη γυναίκα, κάποιες ελάχιστες, τέσσερις τον αριθμό, περιλαμβάνουν δυσμενείς ρυθμίσεις για τη γυναίκα – και αυτό γιατί έχουν σχέση με τον ηθικό
βίο της γυναίκας σύμφωνα με τις κοινωνικές αντιλήψεις του τέλους του 9ου αι. και με τις
δημόσιες δραστηριότητές της, για τις οποίες διαχρονικά η νομοθεσία έθετε συγκεκριμένες
απαγορεύσεις – και οι περισσότερες θεσπίζουν θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών σε διάφορα επί μέρους θέματα.
Για τις νέες αυτές ρυθμίσεις ελήφθησαν υπ’ όψη η ηθική τάξη (υπάρχει δηλ. ένα ηθικό
ιδεώδες για τη γυναίκα, το οποίο της επιβάλλει εκ μόνου του φύλου της, ορισμένους περιορισμούς), η φυσική τάξη, η ίση αντιμετώπιση όταν τα πρόσωπα τελούν κάτω από παρόμοιες
συνθήκες, η ίση μεταχείριση των διοικουμένων, η βελτίωση της γυναίκας ως ανθρωπίνου
όντος, η προτεραιότητα στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες σχέσεις, η πνευματική ωρίμανση, η βιολογική ωρίμανση, η ευγονική, η βούληση για την παρουσία και την αξιοπρεπή
διαβίωση της γυναίκας όχι μόνο μέσα στην οικογένεια, αλλά και μέσα στην κοινωνία και
33

ως εκ τούτου η εξασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων, η μέριμνα για την άγαμη
γυναίκα και γενικά η αναγνώριση της ύπαρξης και του ρόλου της στην οικογένεια και στην
κοινωνία, ο σεβασμός της επιλογής της να παραμείνει άγαμη.
Ο νομοθέτης επεδίωξε, επίσης, να εναρμονίσει το κοσμικό δίκαιο με τους κανόνες της
Εκκλησίας και με την καθημερινή πρακτική, η οποία εθιμικά εφαρμοζόταν και την οποία
ελάμβαναν υπ’ όψη τα δικαστήρια. Ρητά αναφέρει σε προοίμια πολλών Νεαρών ότι το έθιμο
υπήρξε το έναυσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του. Αποδεικνύεται ότι ο Λέων ΣΤ΄
στη μέριμνά του για τη βελτίωση των νόμων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περί δικαίου
λαϊκή αντίληψη. Δέχεται ότι η επιτυχία στην εφαρμογή οποιουδήποτε νομοθετικού μέτρου
εξαρτάται από τη συναίνεση του λαού.
Ο νομοθέτης δεν προσπαθεί να επιβάλλει ρυθμίσεις σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Νομοθετεί κυρίως με γνώμονα την περί δικαίου λαϊκή αντίληψη, την οποία, όπως επίσημα διακηρύσσει ο ίδιος, την αποδέχεται. Έτσι νομοθετεί για την επιβίωση και συνοχή της
οικογένειας, αλλά προχωρεί ακόμη περισσότερο, νομοθετεί γι’ αυτή καθ’ εαυτή τη γυναίκα
ως διακριτό μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας.
Το θέμα της διάκρισης των φύλων και ειδικότερα η θέση της γυναίκας στη νομοθεσία
και κατ’ επέκταση στην κοινωνία στο Βυζαντινό Κράτος και την περίοδο της Τουρκοκρατίας
έχει απασχολήσει τη συγγραφέα και παλαιότερα. Η επιστημονική έρευνα που επί σειρά ετών
έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα επί μέρους άρθρα και ανακοινώσεις
σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια με επιστέγασμα το τελευταίο αυτό βιβλίο. Πρόκειται για
ένα βιβλίο εύληπτο, διαβάζεται εύκολα χωρίς να απαιτείται ο αναγνώστης να έχει ειδικές
γνώσεις. Δίνει έτσι τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την εξέλιξη της νοοτροπίας ως προς τα
φύλα μέσα στην κοινωνία να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε σύγχρονα φαινόμενα, να
αντιληφθούμε και να απομυθοποιήσουμε λανθασμένες δοξασίες.

Δημήτρη Ν. Σακκά, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ με ιδιαίτερη αναφορά στην
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – ΕΜΦΥΛΙΑΚΑ – ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Το ανωτέρω βιβλίο του Δημήτρη Σακκά αναφέρεται στην
κατάσταση που διαμορφώθηκε στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα
στην Ευρυτανία από την έναρξη της Αντίστασης το 1942, κατά
τον εμφύλιο και μετά, όχι σε πολεμικά γεγονότα αλλά σε πλήθος
περιστατικών βίας, ανόσιων, φρικτών εγκλημάτων κι από τις δύο
πλευρές της εμφύλιας σύρραξης, περισσότερων και φρικτότερων
από την μεριά των νικητών, καθώς και τη στάση τους μετεμφυλιακά. Πρώτος άθλος του συγγραφέα είναι το ότι όντας ο ίδιος θύμα της κατάστασης (οι αντάρτες σκότωσαν τον πατέρα
του, προστάτη πολυμελούς οικογένειας, επιστρατευμένο αμέτοχο μαυροσκούφη) δεν βολεύτηκε στην πλευρά των νικητών, ούτε παγιδεύτηκε στην ψυχολογία του θύματος, αλλά έχοντας
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ολοζώντανες μπροστά του τις ασύλληπτες τραγωδίες φίλων, συγχωριανών, συντοπιτών,
όλης της Ευρυτανίας, όπως τις έζησε ο ίδιος ή τις συγκέντρωσε από διηγήσεις, ένιωσε ότι
δεν μπορεί να μιλάει για τα θύματα της μιας πλευράς ξεχνώντας εκείνα της άλλης και πέρασε
στο πεδίο της ελεύθερης συνείδησης απ’ όπου καταγράφει όλη την τραγωδία του ελληνικού
λαού τεκμηριωμένα και αντικειμενικότητα, προσόν του βιβλίου για το οποίο δίκαια υπερηφανεύεται ο συγγραφέας. Πόσος μόχθος, πόση δύναμη ψυχής χρειάζεται να συγκεντρώσει
όλες τις τραγικές ιστορίες, τον πόνο και την συντριβή των θυμάτων και των συγγενών τους
χρόνια ατέλειωτα, μια και οι νικητές – όλη η γκάμα των νικητών – συνέχιζαν το κυνηγητό
και την καταφρόνια, να κάνει συσχετισμούς, να βγάλει κρίση και πόσο αίσθημα ευθύνης και
θάρρος να τα διατυπώσει. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές απ’ τις τραγωδίες που έζησε
το Καρπενήσι, απ’ τις απανωτές ομαδικές συλλήψεις και δολοφονίες αθώων, έντιμων και
καλών ανθρώπων, απ’ την ομαδική εκτέλεση 11 Καρπενησιωτών – «τα διαμάντια της πόλης,
οι καλύτεροι της κοινωνίας του Καρπενησίου» - έξω από τη Βίτολη, το Φθινόπωρο του 1947
και το βοερό θρήνο των δικών τους, που συντάραζε την πόλη.
Ο Δ.Σ., έφηβος τότε, έμενε στο σπίτι ενός από τους δολοφονηθέντες, του φοιτητή
Αλέξανδρου Τσώνη και ζώντας όλη την τραγωδία, το θρήνο της οικογένειας, σημαδεύτηκε ανεξίτηλα και ιστορώντας τα γεγονότ6α αυτά στήνει ένα ΜΝΗΜΕΙΟ των εξαίρετων
συνανθρώπων μας, των αθώων θυμάτων, κάνει ένα ευλαβικό ΜΝΗΜΟΙΣΥΝΟ γι’ αυτούς
όλο συμπόνοια κι αγάπη κι έτσι εκπληρώνει μια ανάγκη της ψυχής του κι ένα ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ
προς αυτούς. Και ακολουθεί ένα ατέλειωτο μαρτυρολόγιο των αγρίως σφαγιασθέντων: Εννιά (9) Πετραλωνιτών και τριών (3) Δομνιανιτών, άλλων στη Γόλιανη, Μηλιά, Σελλά, στα
Κομπολιανά Δομνιανών και στη Δάφνη, στην Αγία Τριάδα, τα περισσότερα χωριά της Ευρυτανίας παίρνουν θέση στο μαρτυρολόγιο των αθώων και ανυπεράσπιστων Ευρυτάνων
ανδρών, γυναικών, γυναικών εγκύων, εφήβων, μικρών παιδιών, ανήμπορων γερόντων. Ο
Δ. Σ. γράφει την τραγική, την ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ της Ευρυτανίας και έχει την ευαισθησία,
την ανθρωπιά, να ζητάει συγνώμη απ’ αυτούς που δεν μπόρεσε να γράψει και θα μείνουν
ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΙ. Διασώζει στο βιβλίο του ο Δ.Σ. τον μεγάλο και προφητικό λόγο του ευαίσθητου, του υπέροχου αντάρτη ΒΑΣΟΥ στην αρχή του Αγώνα (Οκτώβρης 1942) στη θέα
δύο κοριτσιών θυγατέρων κάποιου που λιποτάκτησε από μια ανταρτοομάδα, σφαγμένων
για εκδίκηση: «Από σήμερα χάσαμε τον αγώνα».
Για τον Άρη Βελουχιώτη αναφέρει όλα τα θετικά του στοιχεία, τη μεγάλη, θεμειλώδη
προσφορά του στην Αντίσταση. Αναφέρεται όμως με λεπτομέρειες και τεκμηρίωση στην
απάνθρωπη βία και εγκλήματα, που ο ίδιος ή ο περίγυρός του αδικαιολόγητα διέπραξαν
στην αρχή, κυρίως, του αγώνα και τον ζημίωσαν ανεπανόρθωτα, όπως το ένιωσε ο Βάσος
από την πρώτη στιγμή. Πόσο δίκιο έχει ο Δ.Σ. αποδεικνύεται και από την πρώτη αντίδραση
του Σιάντου στην υπόθεση Μαραθέα (σελ. 20).
Ο Δ.Σ. γράφοντας και ιστορία έχει το θάρρος και το αίσθημα δικαίου να κάνει την
κριτική του. Τέλος, για το ποιοι έφταιξαν για τον εμφύλιο ο Δ.Σ. την κύρια ευθύνη την καταλογίζει στους Άγγλους. Το βιβλίο αυτό, με τη συγκλονιστική διεκτραγώδηση ατέλειωτης
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ακολουθίας μαρτυριών και δολοφονιών αθώων, του ανυπεράσπιστου Λαού, πιστεύω θα
πάρει μια ιδιαίτερα εξέχουσα θέση στον κατάλογο βιβλίων για τον εμφύλιο. Η Ευρυτανία
αποκτά τώρα σελίδες καταγεγραμμένης πλέον και όχι αφημένης στη ΛΗΘΗ ασύλληπτα τραγικής ιστορίας. Οι Ευρυτάνες και οι μεγαλύτεροι, που ξέχασαν και, προπαντός, οι νεότεροι
που παντελώς αγνοούν αλλά και όλοι οι Έλληνες καλούνται σε αυτό το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ των
αθώων, των τραγικών θυμάτων που το παράπονό τους με τόση ανθρωπιά, ευαισθησία και
αίσθημα ευθύνης μεταφέρει στο προλογικό ο συγγραφέας.
Τέλος, επειδή η Ευρυτανία, που μέχρι τότε ζούσε μια ζωή δύσκολη μεν και φτωχή, αλλά
ειρηνική με τα ωραία ήθη και έθιμά της χτυπήθηκε τόσο άγρια απ’ τον εμφύλιο κι επειδή κανένας δεν πρέπει να μείνει αμνημόνευτος, θα πρέπει οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων να
συγκεντρώσουν για το κάθε χωριό και το Καρπενήσι τα βιογραφικά ΟΛΩΝ των θυμάτων
του εμφυλίου, το πότε, πού και πώς χάθηκε ο καθένας και να τα εκδώσει σ’ ένα βιβλίο – μνημείο. Ήδη πολλά χωριά με πνεύμα συμφιλίωσης έχουν στήσει μνημεία όπου αναγράφονται
με αλφαβητική σειρά οι πολεμιστές του Ελληνοϊταλικού πολέμου και ΟΛΑ τα θύματα της
10ετίας του 1940. 
ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΦΛΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ : Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ, 2010,
ΣΕΛ. 450.
Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου, Τ. Γεν. Επιθεωρητού Μ. Εκπ/σεως
Επιτ. Προέδρου Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Ο ευρυτάν συγγραφέας του έργου Καθηγητής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου Γεώργιος Κων. Γιαννίτσαρης με
αφετηρίαν την διδακτορικήν του διατριβήν συνεκρότησε περισπούδαστον σύγγραμμα, διά του οποίου παρέχεται αρτία εικόνα της Αρχιτεκτονικής της Eυρυτανίας. Σημειούται εξ’ αρχής
ότι πρόκειται διά την πρώτην εμπεριστατωμένην αρτίαν μελέτην με αφόρμησιν την εξ
επαγγελματικού ενδιαφέροντος ενασχόλησιν του συγγραφέως με το αντικείμενο εν συνδυασμώ με τον, λόγω καταγωγής, συναισθηματικόν του δεσμόν με την Ευρυτανίαν. Η
εναρμόνιος αυτή σύνδεσις γίνεται εμφανής και από μόνην την αδρομερή θεώρησιν του
ογκώδους έργου. Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γεωργίου Κ. Γιαννίτσαρη,
Μετά την κατατοπιστικήν εισαγωγήν προτάσσεται η παρουσίασις της κατεχούσης το
κέντρον του κορμού του ελληνικού εδάφους Ευρυτανίας με το μέγεθος, την εδαφικήν διαμόρφωσιν, την πληθυσμιακήν κίνησιν, την διαμόρφωσιν του χώρου και την οικιστικήν
διάρθρωσιν. Έπεται ιστορική επισκόπησις από της απωτάτης αρχαιότητος με βραχείαν αναφοράν εις το Βυζάντιον και εκετενεστέραν εις την περίοδον της Τουρκοκρατίας με συστηματικήν καταγραφήν των χωρίων, παρουσίασιν της πολιτιστικής στάθμης και των Μνημείων, ιδιαιτέρως των Μοναστηρίων μέχρι την μέχρι σήμερον πορείαν των. Η περίοδος της
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Επαναστάσεως (1821- 1830) και η παρουσία της Ευρυτανίας εις το ελέυθερον κράτος
δίδονται αδρομερώς. Το κεφάλαιον τεκμηριώνει πλουσία βιβλιογραφία.
Επακολουθεί η παρουσίασις χαρακτηριστικών στοιχείων της παραδοσιακής ευρυτανικής κοινωνίας με αναφοράν εις την μετανάστευσιν των Ευρυτάνων, την επιτόπιον γεωργικήν και κτηνοτροφικήν ενασχόλησιν, την κοινοτικήν ζωήν και τα εργατικά θέσμια, την
θρησκευτικήν ζωήν με επίκεντρόν της τον ιερόν ναόν και τας επικρατούσας κοινωνικάς
συνθήκας, αι οποίοι συντείνουν και εις την διαμόρφωσιν του χαρακτήρος των κατοίκων.
Μετά την κατά τα ανωτέρω ενημερωτικήν προπαιδείαν παρουσιάζονται οι συντελούντες
εις την διαμόρφωσιν της παραδοσιακής οικίας βασικοί παράγοντες, παρέχονται στοιχεία
διά την ευρυτανικήν κατοικίαν και πολεοδομίαν των οικισμών και της σχέσεώς των με το
φυσικό περιβάλλον. Έπεται η παρουσίασις κτιρίων κατά κατηγορίας με αναλυτικήν περιγραφήν, την οποίαν εποπτικοποιούν χαρακτηριστικαί φωτογραφίαι, σκαριφήματα και κατόψεις, με προδιορισμόν τόπου και ονόματα κατόχων των.
Άκρως ενημερωτική είναι η παρουσίασις της οικοδομικής των κτιρίων με λεπτομερή
παρουσίασιν των υλικών, της τεχνικής των λιθίνων και ξυλίνων κατασκευών, των διαστάσεων και της ονομασίας των διαφόρων τμημάτων του οικοδομήματος. Η τοιχοποιία, τα
πατώματα, αι διαιρέσεις, η στέγη, οι ανοικτοί και κλειστοί εξώσται και τα κουφώματα παρουσιάζονται περιγραφικώς, αλλά και εποπτικώς, διά φωτογραφιών και σχεδιασμάτων με
την τεχνικήν ορολογίαν, αλλά και την επιτόπιον λαϊκήν ονομασίαν των. Ιδιαίτερος γίνεται
λόγος διά τα ανοίγματα των οικιών, τας θύρας και τα παράθυρα με τα εξαρτήματά των διά
λόγους ασφαλείας και καλλωπισμού.
Η παρουσίασις των κτισμάτων επεκτείνεται με ιδιαίτερον λόγον διά κατασκευάς με ξύλινον σκελετόν, περιωρισμένην χρήσιν εξωτερικών επιχρισμάτων, κατασκευήν κλιμάκων,
εστιών και καπνοδόχων, εξωτερικών μαγειρίων και χώρων υγιεινής, καθώς και την παρουσίασιν σταθερών επίπλων. Στοιχεία αμυντικά εις πυργοειδή κτίσματα και ανάγλυφοι
επιγραφαί και παραστάσεις επισημαίνονται. Η οργάνωσις των εργοταξίων, η εν χρήσει
τεχνολογία, η λειτουργικότης των κτιρίων με διατύπωσιν γενικών παρατηρήσεων κλείουν
το κεφάλαιον διά την Αρχιτεκτονικήν της Πρώτης Περιόδου.
Εκτενεστέρα είναι η παρουσίασις των κτιρίων της Δευτέρας Περιόδου (από του τέλους του 19ου μέχρι των μέσων του 20ου αιώνος). Η βελτίωσις των συνθηκών της ζωής,
η ελευθέρα έκφρασις του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και η υιοθέτησις του
νεοκλασσικισμού συνιστούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κτιρίων της περιόδου αυτής. Με παράθεσιν φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων παρουσιάζονται ομαδοποιημέναι κατηγορίαι κατοικιών με αναφοράν εις τόπους και τους κατόχους των. Επιτάσσεται η
παρουσίασις νεωτέρων κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων με διατύπωσιν γενικών
παρατηρήσεων.
Αι λίθιναι κατασκευαί της περιόδου αυτής με χρησιμοποίησιν λαξευτών λίθων τμηματικώς η καθ’ ολοκληρίαν, η παρεμβολή μεταλλικών συνδέσμων εις τους αρμούς ή τας γωνίας, οι εξώσται με περίτεχνα κιγκλιδώματα και δαντελωτόν στέγαστρον, οι χαρακτηριστικοί
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τύποι παραθύρων με λίθινον τοξωτόν ανώφλιον διαφόρων τύπων και οι διάφοροι τύποι
εσωτερικών και εξωτερικών θυρών παρουσιάζονται περιγραφικώς, αλλά και με χαρακτηριστικάς φωτογραφίας και σχεδιάσματα. Καλλιτεχνικαί επιδράσεις επισημαίνονται και αυλόθυραι με παραστάσεις, αετώματα και κυφώσεις με λίθους.
Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν χαρακτηριστικαί περιπτώσεις οροφών με ξυλογλύπτους διακοσμήσεις και ζωγραφικάς απεικονίσεις. Αι λίθιναι εξωτερικαί κλίμακες και
ιδιαιτέρως αι ξύλιναι εσωτερικαί, αι εστίαι (τζάκια) με διακοσμήσεις, η εις εσωτερικούς
τοίχους διακοσμητική ζωγραφική, αι εσωτερικαί επιπλώσεις και εξωτερικαί ανάγλυφοι επιγραφαί και παραστάσεις επισημαίνονται και επαρκώς προβάλλονται και κλείουν την αυθεντικήν των κτισμάτων περιγραφήν.
Ενδιαφέρουσαι είναι αι πληροφορίαι διά την οργάνωσιν των εργοταξίων, τα συνεργεία
των οικοδόμων, Ηπειρωτών κυρίως, οι οποίοι ειργάζοντο συγκροτημένοι με ιεραρχικήν
τάξιν. Αι συνθήκαι εργασίας και η διαβίωσις των μελών των συνεργείων και αι μετά του
ιδιοκτήτου του κτίσματος συμφωνίαι και σχέσεις διείποντο από αμοιβαίαν εμπιστοσύνην.
Με βάσιν, τέλος, την λειτουργικότητα των κτιρίων επισημαίνονται αι διαφοραί μεταξύ των
δύο περιόδων οικοδομικής δραστηριότητος και συνάγονται γενικαί παρατηρήσεις.
Εις τον επίλογόν του ο συγγραφεύς μετριοφρόνως εύχεται η μελέτη του έργου του «πλήν
της αξίας της ως αρχείου, να χρησιμεύσει ως αφορμή για τη βαθύτερη κατανόηση των
αρχιτεκτονικών εξελίξεων στην ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της μετάβασης από την παραδοσιακή στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Διεξοδική όμως μελέτη του, εκ 450 σελίδων
μεγάλου σχήματος βιβλίου αβιάστως, οδηγεί τον αναγνώστην εις διατύπωσιν ευρύτερων
απόψεων. Ασφαλώς πρόκειται περί σαφώς επιστημονικού έργου αναδείξεως των μορφών
της παλαιοτέρας και νεωτέρας αρχιτεκτονικής διά την υπό των ειδικών μελέτην των. Το
περιεχόμενόν του ως εκ του τρόπου διατάξεως των κεφαλαίων και του πλουσίου εποπτικού
υλικού του εφελκύει και του κοινού αναγνώστου το ενδιαφέρον προς μελέτην, ενημέρωσιν,
ακόμη και απόλαυσιν αισθητικήν.
Ο κ. Γεώργιος Κων. Γιαννίτσαρης, διαθέτων, εκτός της στερεάς επιστημονικής του
συγκροτήσεως, πλουσίαν εμπειρίαν, ακάματον δραστηριότητα, αγάπην διά τον τόπον, τους
ανθρώπους και το αντικείμενον της ερεύνης του, με κεντρικόν ιστόν την παραδοσιακήν αρχιτεκτονικήν της Ευρυτανίας παρουσιάζει και τον πολιτισμόν των κατοίκων της ευρύτερον
και στοιχεία πολύτιμα της διαβιώσεώς των. Τοιουτοτρόπως το έργον συνιστά κάτοπτρον
συνθηκών ζωής και πολιτισμού της Ευρυτανίας εις μίαν μακράν περίοδον ιστορικού βίου,
ο οποίος διά διαφόρους ιστορικούς λόγους και γεωφυσικούς όρους παρουσίαζεν έκδηλα
σημεία διαφοροποιήσεως έναντι γειτονικών πεδινών περιοχών. Ως εκ τούτου το έργον του
εντάσσεται και εις την ιστορίαν του πολιτισμού της Ευρυτανίας, εφ’ όσον τον πολιτισμόν
συγκροτούν η “ημέρωσις” και η “σκεύη” του βίου, ο πνευματικός και ο υλικός πολιτισμός
από κοινού. Συγχαίρω και εντεύθεν εγκαρδίως τον συγγραφέα, ευχόμενος έγκαρπον την
συνέχισιν των επιστημονικών δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια απονέμονται και εις την
“Πανευρυτανικήν Ένωσιν” διά την συμβολήν της εις την έκδοσιν του έργου.
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Υ.Γ. (Ας επιτραπή από τον συγγραφέα να αναγάγω ευλαβή αναφοράν εις τον αείμνηστον πατέρα του Κωνσταντίνον Γιαννίτσαρην, τον οποίον ως φοιτηταί (1946-1950)
εγνωρίσαμε στοργικόν συμπατριώτην, εργαζόμενον εις το παρά την Ομόνοιαν μεγάλο
eστιατόριον “Ευρώπη”. Η εις τον Ουράνιον των πνευμάτων κόσμον αυλιζομένη ψυχή του
θα αγάλλεται διά την ευδοκίμησιν του υιού του.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, Έκδ. του Συλλόγου Ευρυτάνων Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ, ΑΘΗΝΑ 2012 (σελ. 64)
Ο Σύλλογος Ευρυτάνων «Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» σε συνεργασία
με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, το Δήμο Καρπενησίου
και την Τοπική Κοινότητα Ροσκάς, πραγματοποίησε, με επιτυχία,
κατά τον περασμένο Αύγουστο (4-8-2012) στη Ροσκά Ευρυτανίας Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Αξιοποίησης του Κρικελλοποτάμου και του φαραγγιού
Πανταβρέχει». Τα πρακτικά της ημερίδας αυτής εκτίθενται στον παρουσιαζόμενο τομίδιο.
Όπως είναι γνωστό, το φαράγγι «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ» από την έναρξη της λειτουργίας του
Καποδιστριακού Δήμου Δομνίστας (1-1-1999) έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από τις
τότε δημοτικές αρχές για την αξιοποίησή του και την διαφήμισή του. Έτσι , η περιοχή έγινε
πασίγνωστη όχι μόνον στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να γίνει πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Εκτός από τα διαφημιστικά φυλλάδια και τους τουριστικούς
οδηγούς, πραγματοποιήθηκαν σχετικές ημερίδες , συντάχθηκαν μελέτες για την αξιοποίηση
της ευρύτερης περιοχής Κρικελλοποτάμου, για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Δομνίστας
– Σκοπιάς – Ροσκάς – Πανταβρέχει , που βρίσκεται σε εξέλιξη κ.λπ.
Η ημερίδα αυτή με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των διακεκριμένων πανεπιστημιακών κ. κ. Θεοχάρη Ζάγκα, Αθαν. Γιαννακόπουλου και Ιωάννη Ραυτογιάννη, αλλά
και με τις αξιόλογες παρεμβάσεις πλειάδος άλλων ομιλητών, μεταξύ των οποίων και του
Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργου, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Καραμπά,του
Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννη, του τ. Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη, σίγουρα θα βοηθήσει σημαντικά την περιοχή, με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν και έχουν καταγραφεί στον μικρόν αυτόν τόμο.
Κ.Α.Π.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΛΑΡΙΣΑ»
(Η παρουσίασή του στο επόμενο τεύχος)
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής και της δράσης αλληλεγγύης «Διανομή Πετρελαίου και καυσοξύλων» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους άπορους και
άνεργους δημότες να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από
10 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ετήσιο
εισόδημα πάνω από 3.000,00 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας με την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 60.000.000,00 ΕΥΡΩ,
συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Όπως είναι γνωστό, σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ενώ,
αναμφισβήτητα, μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες.
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κατά το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας του 2013, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία στις 6 Ιανουαρίου 2013, , έγιναν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών των διαφόρων Επιτροπών. Για τη νέα περιφερειακή θητεία εκλέχθηκαν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας, για μεν την Οικονομική Επιτροπή ο
κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης, ως τακτικός και ως αναπληρωματικά μέλη οι κ. κ. Λάμπρος
Τσιτσάνης και Χρήστος Μπούρας, για δε την Επιτροπή Περιβάλλοντος ως τακτικό μέλος
ο κ. Λάμπρος Τσιτσάνης και ως αναπληρωματικό ο κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης.
ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων πραγματοποίησε κι εφέτος, με εξαιρετική επιτυχία, στις 13 Ιανουαρίου 2013, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της, με την ευκαιρία
της κοπής της βασιλόπιτας. Η λαμπρή, καθόλα, φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην
επέτειο της συμπλήρωσης των εκατό (100) χρόνων από τους νικηφόρους Βαλκανικούς
Πολέμους 1912-1913. Οι κύριοι ομιλητές, που ήταν οι κ.κ. Σαράντος Καργάκος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας και Νικόλαος Κολόμβας, Αντιστράτηγος ε. α. εντυπωσίασαν με
τις λίαν εμπεριστατωμένες ομιλίες τους.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Με πρωτοβουλία του Προοδευτικού Συλλόγου Καρπενησιωτών της Αθήνας «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» και υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποιήθηκε την 1η
Φεβρουαρίου 2013, με μεγάλη επιτυχία, στο Δημοτικό Θέατρο του παραπάνω Δήμου Καλλιτεχνική εκδήλωση με θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου: ο λογοτέχνης της μελαγχολίας, του
γέλιου και της σάτιρας». Παρουσιάστηκαν σχετικά κείμενα του Νίκου Ζωρογιαννίδη, από
τους ηθοποιούς Κώστα Καστανά και Μαριέττα Σγουρδαίου, ενώ οι 13χρονοι καλλιτέ40

χνες Γιώργος Μπάνος (βιολί) και Περικλής Καλούμενος (πιάνο) απέδωσαν θαυμάσια
κομμάτια κλασικής μουσικής.

«ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»
Εμπνευσμένο από το ομώνυμο Αναγνωστικό του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα Ψηλά Βουνά» είναι ένα μικρό, αλλά θαυμάσιο θεατρικό έργο γραμμένο από τον Φιλόλογο Καθηγητή
κ. Βασίλειο Κων. Κλείτσα για παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα πρόσωπα του έργου ανέρχονται σε είκοσι τρία (23) και είναι τα αυτά με το Αναγνωστικό και η δε υπόθεση εκτυλίσσεται
σε τρείς (3) πράξεις.
Ο συγγραφέας, σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον να «ανεβαστεί», μπορεί να προσφέρει τις όποιες οδηγίες του.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Για αρκετές εβδομάδες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012 εκατοντάδες κάτοικοι που
διαμένουν μόνιμα στα χωριά του τ. Δήμου Ασπροποτάμου Κέδρα, Βασιλέσι, Φουσιανά,
Πρασιά, Πρόδρομο, Μεταξάδες κ.λπ. παρέμειναν αποκλεισμένοι λόγω μεγάλης κατολίσθησης στη θέση «Σπάρτου» στον οδικό άξονα Ραπτοπούλου – Κέδρων. Οι κάτοικοι αυτοί απέστειλαν ψήφισμα – διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους φορείς, ενώ ο
Βουλευτής του Νομού μας κ. Κώστας Κοντογεώργος κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή
των Ελλήνων. Το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι ενεργό για αρκετές, επίσης εβδομάδες
και για το λόγο αυτό απαγορεύτηκε η διέλευση των οχημάτων και δόθηκε προσωρινά πρόσβαση με παράκαμψη μέσω Κέδρων και με χωματόδρομο.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας επισκέφθηκε το
Καρπενήσι κατά το τριήμερο από 8-10 Μαρτίου 2013, προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στο γυναικείο πληθυσμό του Καρπενησίου και της ευρύτερης περιοχής.
Οι εξετάσεις έγιναν στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου η δε μονάδα πήγε στο Καρπενήσι
ύστερα από πρόσκληση και φιλοξενία του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας, με την αρωγή
του Δήμου, της ΟΠΠΑΔΗΚ και διαφόρων επιχειρηματιών.
«ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
«Λέσχη Ανάγνωσης» δημιουργείται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, σύμφωνα με
σχετικό πρότυπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Η Λέσχη αυτή θα αποτελείται από μέλη που
αγαπούν τα βιβλία και θα συναντιούνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για να συζητούν για βιβλία κοινού ενδιαφέροντος (λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά, γαστρονομία, φιλοσοφία κ.ά.).
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Καρπενησίου καλεί τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα 2237080269. Οι συναντήσεις θα γίνονται
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
Ο Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας το Σάββατο 26-1-2013 πραγματοποίησε την κοπή
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της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο χορό στο κέντρο «Θωμόπουλος» στο Λυγιά
Ναυπάκτου και στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ενώ τίμησαν ακόμα με την παρουσία
τους την εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος της πόλης μας κ. Σταυρόπουλος , ο Αντιδήμαρχος της
γειτονικής Δωρίδας κ. Ευσταθίου, εκπρόσωπος του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αγρινίου
και του Συλλόγου ΑΜΕΑ (Αλκυόνη ) της πόλης μας.
Η παρουσία του χορευτικού Ομίλου Ναυπακτίας ο «Ανεμογιάννης‘ με χοροδιδάσκαλο
τον κ. Ν. Ζωργιό εξέπληξε και καταχειροκροτήθηκε.

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΪΦ ΖΩΓΡΑΦΟΙ»
Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες της Έκθεσης «Έλληνες ναϊφ ζωγράφοι» που παρουσιάστηκε στην Αθήνα από 11 Φεβρουαρίου μέχρι 29 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα εκθέσεων
και εκδηλώσεων του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή (Βασιλίσσης Σοφίας 79,
11521 Αθήνα), στην οποία συμμετείχε με έργα του και ο διακεκριμένος συμπατριώτης μας
ζωγράφος Θανάσης Μπακογιώργος. Ανάμεσα στους επισκέπτες και πολλοί Ευρυτάνες.
Την Πανευρυτανική Ένωση εκπροσώπησαν κατά τα εγκαίνια της έκθεσης ο κ. Βασίλης Σιορόκος, ο τ. Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης κ.ά.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
Ο δραστήριος Σύλλογος «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» ιδρύθηκε το 2001 με έδρα το Καρπενήσι. Οι σκοποί του είναι αποκλειστικά και μόνον ανθρωπιστικοί και ειδικότερα «ο πάσχοντας συνάνθρωπος». Τα έσοδά του είναι οι συνδρομές και κάποιες λίγες προσφορές
των μελών μας και φίλων. Εδώ και δέκα χρόνια πραγματοποιεί φιλανθρωπικό παζάρι με
... δώρα ψυχής στο Καρπενήσι, όπου διαθέτει την αίθουσα του ξενοδοχείου «ΕΛΒΕΤΙΑ» η
κ. Μαντζούφα στη μνήμη του συζύγου της, πάντα το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Τα έσοδα διατίθενται σε είδη τροφίμων προς οικογένειες της Ευρυτανίας που έχουν άμεση
ανάγκη και ύστερα από συνεννόηση με την Πρόνοια, το Νοσοκομείο και το Δήμο. Τελευταία
διατίθενται και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Τέλος, ενισχύονται οικονομικά και
περιπτώσεις άπορων ασθενών, αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερη προβολή.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τα καθιερωμένα βραβεία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε
αριστούχους μαθητές των Λυκείων και Γυμνασίων της Ευρυτανίας απενεμήθησαν σε μια
εξαιρετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 23
Μαρτίου 2013. Εφέτος η εκδήλωση έγινε από κοινού με το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, οι
μαθητές του οποίου, στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής μας επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 παρουσίασαν με πρωτότυπο τρόπο το θέμα: «Ζωγραφίζοντας μια Επανάσταση».
Εφέτος το Ίδρυμα χορήγησε έξι (6) υποτροφίες στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος, ένα (1) βραβείο υψηλής επιστημονικής επίδοσης και δεκατρία (13)
συνολικά βραβεία με χρηματικά ποσά σε πρωτεύσαντες μαθητές Λυκείων – Γυμνασίων.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
						
“Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος
						
Ήλθες, είδες, απήλθες”
Εις τον αδήριτον αυτόν φυσικόν νόμον υπείκων αιωνόβιος απήλθε του προσκαίρου κόσμου ο Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός Γεώργιος Γ. Μητσόπουλος. Εκηδεύθη εν στενώ οικογενειακώ κύκλω την 16ην Ιανουαρίου 2013 εις το 1ον Κοιμητήριον Αθηνών. Προπέμπων ήδη εντεύθεν τον εκδημήσαντα σεβαστόν φίλον και συμπολίτην έγκριτον,
ποιούμαι αδράν αναφοράν εις άνδρα χρηστόν, βιώσαντα κατ’ αρετήν, ως οιονεί νοεράν
αντί στεφάνου κατάθεσιν ευθαλούς κλάδου υψικαρήνου ευρυτανικής ελάτης επί του νεοσκαφούς τάφου του.
Ο μεταστάς εκ μητρός συνδεόμενος με την ευρυτανίαν ηγάπησε τον τόπον και τους
ανθρώπους του. Νηπιόθεν απορφανισθείς, του πατρός του Γεωργίου, ηρωικού λοχαγού,
πεσόντος κατά την νικηφόρον προέλασιν του Ελληνισμού το 1912-13 διά την εκπλήρωσιν
προαιωνίων πόθων του Γένους, ηνδρώθη πλησίον των εκ μητρός συγγενών του, αισθανόμενος εαυτόν Ευρυτάνα. Μετά την βασικήν παιδείαν του εις το ευφήμως γνωστόν διά την
υψηλήν ποιοτικήν στάθμην του 3ον Γυμνάσιον Αθηνών και τας ευδοκίμους σπουδάς του εις
την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών διέγραψε λαμπράν πορείαν, διακριθείς εις
την Επιστήμην, την Πολιτείαν και την Κοινωνίαν ευρύτερον.
Εις την Νομικήν Σχολήν, της οποίας υπήρξε πνευματικόν ανάστημα, εδίδαξεν από του
1956 διαδοχικώς ως Εντεταλμένος Υφηγητής και Τακτικός Καθηγητής, καταλιπών φήμην
εμπνευσμένου διδασκάλου, οτρηρού θεράποντος της επιστήμης, ανθρώπου σεμνού και
προσηνούς. Παραλλήλως παρήγαγε πλούσιον συγγραφικόν έργον, πολλαί μελέται του οποίου είναι κλασσικαί εις το είδος των. Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών με την εξόχως
τιμητικήν ψήφον των συναδέλφων του ανεδείχθη το 1975, συμβαλών τα μέγιστα εις την
ομαλήν λειτουργίαν του.
Ο Γεώργιος Μητσόπουλος υπήρξε προσωπικότης πολυσύνθετος, υπόδειγμα χρηστού
πολίτου, αψόγου κρατικού λειτουργού, ευεργετικώς δράσαντος κοινωνικού παράγοντος.
Πέραν της ασκήσεως της δικηγορίας και της διδασκαλίας του εις το Πανεπιστήμιον υπηρέτησε την Πολιτείαν από διαφόρους θέσεις, εις τας οποίας πάντοτε διεκρίνετο, αναδεικνυόμενος επωφελής διά την Πατρίδα, χρήσιμος διά την κοινωνίαν, ευεργετικός διά τους
συνανθρώπους του. Ενδεικτικώς σημειούται ότι διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος εις την
Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, μέλος της Αναθεωρητικής Επιτροπής διά την σύνταξιν της
νέας Πολιτικής Δικονομίας, Υφυπουργός Οικονομίας εις την Υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν του
Γ. Θεοτόκη το 1950 και Υπουργός Εσωτερικών εις την Υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν Κων.
Καραμανλή το 1977.
Δι’ όλην αυτήν την ευδόκιμον προσφοράν του εις την επιστήμην, την εκπαίδευσιν, την
δικαιοσύνην και τον δημόσιον βίον γενικώτερον ποικιλοτρόπως ετιμήθη. Ανηγορέυθη Επίτιμος Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Τυβίγης και Ερλάγκεν της Γερμανίας,
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του απονεμήθησαν από το Ελληνικόν Κράτος ανώταται τιμητικαί διακρίσεις, ο Ταξιάρχης
του Φοίνικος, ο Ανώτατος Ταξιάρχης του Φοίνικος το 1976 και ο Ανώτατος Ταξιάρχης της
Τιμής το 1999. Εξελέγη Τακτικόν Μέλος της Ακαδημίας, της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος το 1999.
Ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσόπουλος δεν αφήκε την επιστημονικήν και κοινωνικήν
καταξίωσιν να τον αλλοτριώση. Υπήρξε υποδειγματικός οικογενειάρχης και φιλόστοργος πατέρας, αναθρέψας τα τέκνα του “ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου”. Παρέμεινε μέχρι τέλους
του μακρού επίγειου βίου του πιστός, ταπεινός, προσηνής, ευγενής, προσιτός εις τους συνανθρώπους του, παρέχων πολύτιμον υπόδειγμα ζωής, ανθρωπισμού και αρτίας προσωπικότητος. Τώρα δε, που ο εξουσιάζων της ζωής και του θανάτου Παντοδύναμος Θεός τον εκάλεσε
πλησίον του, καταλείπει μαζί με το επιστημονικόν έργον και την κοινωνικήν του προσφοράν
το παράδειγμα μιας υποδειγματικής ζωής και μιας με αγάπην συγκεκροτημένης οικογενείας.
Αλλά και Ευρυτάν έγκριτος δικαίως δύναται να χαρακτηρισθή ο Γεώργιος Μητσόπουλος. Εκτός του γενικωτέρου ενδιαφέροντός του διά τα ρυρυτανικά θέματα, ως στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας “Ευρυτανία Α.Ε” και επί τι διάστημα αντιπρόεδρός της
αμέριστον επέδειξε την μέριμνάν του διά την ευόδωσιν και γενικωτέρων αναπτυξιακών
της στόχων προς όφελος της Ευρυτανίας. Πέραν όμως τούτου αξιοσημείωτος είναι και ο
βαθύτερος συναισθηματικός δεσμός του με τον τόπον και τους κατοίκους του.
Επεσκέπτετο την Ευρυτανίαν επείκων όχι εις το ρεύμα της φυγής των αστών προς την
ύπαιθρον, αλλά παρορμώμενος από εσώψυχον ανάγκην επιστροφή του εις προγονικάς ρίζας. Επιχαρίτως ευρισκόμενος εις Καρπενήσιον απέθετε την ακαδημαϊκήν τήβεννον, απολαύων την ευχάριστον και μετά απλών ανθρώπων αναστροφήν. Εκτός σοβαρών συζητήσεων υπό τον ευσκιόφυλλον πλάτανον εις την πλατείαν της πόλεως, με θέρμην ψυχής και
αφελότητα καρδίας χαριτολογών εχρησιμοποιούσε και σιγηθείσας ήδη παλαιάς ιδιωματικάς φράσεις δι’΄ανάκλησιν ευχαρίστων παιδικών αναμνήσεών του.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Μητσόπουλος εις τους συγχρόνους καιρούς της δοκιμασίας
του πνεύματος και της κρίσεως των αξιών καταλείπει αξιομίμητον πρότυπον ιδιωτικής ζωής
και δημοσίου βίου με πίστιν, φιλοπατρίαν, εργατικότητα και φιλοτιμίαν. Συνιστά τούτο δι’
ημάς αξιομνημόνευτον κεφάλαιον προσφοράς. Δι’ όσα εν γη φιλοπόνως επετέλεσεν ας είναι
αναπαυμένη η ψυχή του εν χώρα ζώντων και σκηναίς δικαίων, όπου επισκοπεί το φως του Χριστού μας, αιώνιον δε το μνημόσυνόν του ενώπιον του δικαιοκρίτου και φιλανθρώπου Θεού.
Παναγιώτης Κων. Βλάχος
Φιλόλογος, τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΗΧΙΩΤΗΣ (1914 - 2012)
Ένας γνήσιος «ευπατρίδης», ο Χαρίλαος Μηχιώτης, «έφυγε» από κοντά μας για πάντα,
στις 19 του περασμένου Νοέμβρη, πλήρης ημερών και σε ηλικία 98 ετών. Ο Χαρίλαος
Μηχιώτης γεννήθηκε στο Νεοχώρι Τυμφρηστού το 1914, μαθήτευσε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου και στη συνέχεια σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας. Υπηρέτησε ως
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Δάσκαλος στο χωριό του αρχικά και κατόπιν στην Αθήνα. Έλαβε ενεργό μέρος στον Πόλεμο του 1940-41 και στην Εθνική Αντίσταση, ως αξιωματικός του ΕΛΑΣ. Διώχθηκε για τη
συμμετοχή στην Αντίσταση (εξορία, απόλυση). Το 1987 αποκαταστάθηκε στην Εκπαίδευση
με την απονομή του βαθμού του Επιθεωρητή Δ.Ε. Σταδιοδρόμησε ως δημοσιογράφος,
συντάκτης εφημερίδων και περιοδικών, συγγραφέας πολλών βιβλίων λογοτεχνικών, Διδακτικών, Εγκυκλοπαιδικών («ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ» κ.ά.), Μελέτες για τη γενέθλια γη του
(«Τυμφρηστός και Τυμφρήστιοι», «Γη Πατρώα» κ.ά.), Διασκευές («Στέφανου Γρανίτσα: Τα άγρια
και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου»), Ιστορικά κ.ά.
Αγαπούσε ιδιαίτερα το Καρπενήσι, το οποίο και εξύμνησε σε πολλά κείμενά του.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 21-11-2012 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ηλιούπολης και η ταφή του στο Κοιμητήριο της Ηλιούπολης.

ΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΑΣ (1916-2013)
Με τον ερχομό του νέου έτους η ευρυτανική παροικία στην Αθήνα έγινε φτωχότερη….
Από τις 3 Ιανουαρίου 2013 μας λείπει ο αείμνηστος Νίκος Βράχας, επί σειράν ετών μέλος
του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, με σημαντική και ανεκτίμητη προσφορά στον τόπο
μας. Ήδη αναπαύεται στο φιλόξενο Κοιμητήριο του Βύρωνα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι
και πολλοί συμπατριώτες μας τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία. Από το Δ.Σ. της
Πανευρυτανικής Ένωσης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Κ. Παπαδόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας κ. Ηλίας Λιάσκος και Ταμίας κ. Βασίλειος Σιορόκος. Εκ μέρους της Ένωσης απηύθυνε τον παρακάτω αποχαιρετιστήριο λόγο ο Πρόεδρος κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος,
ενώ ο Γραμματέας κ. Ηλίας Γ. Λιάσκος ανέγνωσε το παρατιθέμενο Ψήφισμα του Δ. Σ.:
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και σεβασμό , απευθύνω κι εγώ, ως εκπρόσωπος του Δ. Σ. της
ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, αλλά και του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, τον ύστατο
χαιρετισμό στον προκείμενο αείμνηστο μπάρμπα – Νίκο Βράχα, ο οποίος υπήρξε δραστήριο μέλος
των Δ.Σ. της Ένωσής μας και άλλων τοπικών συλλόγων κι ένας μεγάλος λάτρης της γενέτειράς του,
των Ψιανών και της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ευρυτανίας.
Η οικογένειά του εύρωστη και θαλερή. Ο αείμνηστος πατέρας του, ο Θανάσης Βράχας, άφησε
εποχή στην περιοχή μας με μια κοινωνική και κοινοτική δράση εξαίρετη. Με την αείμνηστη σύζυγό
του Ευγενία δημιούργησαν μια αξιοθαύμαστη πολύτεκνη οικογένεια από 3 άρρενες και 5 θυγατέρες. Όλοι τους ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα τους. Η προσωπικότητα του πρεσβύτερου
αδελφού, του Γιάννη, ακτινοβόλησε σ΄ ολόκληρη την Ευρυτανία και όχι μόνο. Αλλά και ο μπαρμπα
- Νίκος σίγουρα έφυγε για την αιωνιότητα με ήσυχη και γσληνεμένη τη συνείδησή του, όπως ήρεμος και γαλήνιος ήταν στην επίγεια ζωή του. Μας δίδαξε κι αυτός την φιλοπατρία
Μας δίδαξε την φιλαλληλία,
Μας δίδαξε την κοινωνική αλληλεγγύη,
Μας δίδαξε την ευγένεια,
Μας δίδαξε την πραότητα, εκφρασμένη με το παντοτινό και χαρακτηριστικό χαμόγελό του,
Μας δίδαξε την αγωνιστικότητα,
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Μας δίδαξε την τιμιότητα,
Μας δίδαξε την Αγάπη στον συνάνθρωπο και στη γενέθλια γη μας.
Για όλα αυτά καταθέτουμε στη μνήμη του ως ευλαβικά άνθη αλλά αντί και για ένα λατσούδι
έλατο από την αγαπημένη του Καλιακούδα, τα λίγα αυτά λόγια, ως ανταπόδοση όλων των παραπάνω που μας χάρισε.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
10552 ΑΘΗΝΑ 				
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004 		

Αθήνα, 3 Ιαν. 2013
Αριθ. Πρωτ.
1

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον
θάνατο του Νίκου Αθανασίου Βράχα, ο οποίος, ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσής μας κατά το παρελθόν, πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, σε καιρούς,
μάλιστα, δοκιμασίας για τον τόπο μας (Κατοχή, κατολίσθηση Μικρού Χωριού το 1963,
σεισμοί του 1966 κ.λπ.), συνεδρίασε εκτάκτως και απεφάσισε ο μ ό φ ω ν α τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.
2.- Να παραστoύν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας στην εξόδιο ακολουθία, που θα
γίνει στο Κοιμητήριο Βύρωνα στις 3-1-2013
3.- Να διατεθεί χρηματικό ποσό, αντί για στεφάνι, στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΚΥΟΝΗ Καρπενησίου
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ.ΛΙΑΣΚΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εκ μέρους της οικογένειας του αείμνηστου Νίκου Βράχα πήραμε το παρακάτω ευχαριστήριο μήνυμα:.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντοπίτες και ιδιαίτερα το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής για
την παρουσία και την συμπαράσταση στο θάνατο του πατέρα μου, Νικολάου Βράχα. Σας ενημερώνω πως το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στις 9.45΄ στον
Άγιο Δημήτριο, Βύρωνα…. Αισθάνομαι, πως έχω δικούς μου ανθρώπους, στη χαρά και στη λύπη.
Ευχαριστούμε για όλα,
Οικογένεια Νικολάου Βράχα
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ΜΝΗΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ – ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στις 9-3-2013 έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο, τον προσωρινό, για την αιωνιότητα μια
μεγάλη παιδαγωγός με μεγάλη καρδιά που αγκάλιαζε όλον τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους.
Γιατί είχε περίσσευμα Αγάπης. Αγάπη για το παιδί. Αγάπη για κάθε άνθρωπο. Αγάπη για την πατρίδα. Δίδαξε και διαπαιδαγώγησε πολλές γενιές. Τα πιο πολλά παιδιά ήταν από τα φτωχά χωριά
της πατρίδας μας που στερούνταν τα πάντα, ακόμα και το στοργικό λόγο της μάνας. Η Κυρία
Ιωακείμ ή σκέτο «Κυρία», όπως την αποκαλούσαν οι μαθητές της δεν ήταν μόνον η καθηγήτρια
που μεταλαμπάδευε αξίες και σμίλευε υπομονετικά ψυχές, αλλά η στοργική μάνα που φρόντιζε
να λύσει κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα των κοριτσιών και των αγοριών που είχαν την τύχη να
διδάσκονται από την καθηγήτρια Αφροδίτη Ιωακείμ. Έδινε μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στην
ηθική συγκρότηση της προσωπικότητας και όχι στην απόκτηση γνώσεων. Και τούτο γιατί είχε η
ίδια πλούσια φιλοσοφική και παιδαγωγική κατάρτιση και γνώριζε ότι «πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία ου σοφία φαίνεται». Γι’ αυτό συχνά έλεγε: «τι τα
θέλουμε τα γράμματα αν δεν γίνετε άνθρωποι με ολοκληρωμένη προσωπικότητα».
Το απόσταγμα της φιλοσοφικής θεώρησης της ζωής μας το άφησε παρακαταθήκη στο έργο
της που εξέδωσε το 2010 «Η Χριστιανική Κοσμοθεωρία και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία». Τα προσφιλή της θέματα ήταν η παιδεία, η αρετή και η ηθική, τα προβλήματα των γονέων
και της γυναίκας, η ψυχολογία του εφήβου, ο ανθρωπισμός, η Ευρυτανία και ο κόσμος της και
άλλα πολλά. Οι διαλέξεις που έδωσε κατά καιρούς εντός και εκτός Ευρυτανίας ως πνευματικός
άνθρωπος άπτονταν της παραπάνω θεματολογίας. Λάτρεψε τον ελληνικό λόγο, αρχαίο και νέο,
αλλά αγάπησε και την Ορθοδοξία. Θεωρούσε ότι αυτές οι δυο αξίες συνδέονται άρρηκτα, γιατί
η μια συμπληρώνει την άλλη.
Το κοινωνικό της έργο συνδέεται άμεσα με το τεράστιο έργο του αείμνηστου συζύγου της και
Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης Παν. Κωστοπαναγιώτη από το 1978 μέχρι το 2006.
Ήταν πάντα δίπλα στους αγώνες του συζύγου της για τον απόδημο ελληνισμό, τον απόδημο
Ευρυτάνα, το σπίτι του γέροντα (όπως έλεγε το Γηροκομείο Καρπενησίου) για την υγεία των
συμπατριωτών μας, που είχαν την τύχη να μένουν στα χωριά και είχαν ανάγκη από γιατρούς.
Κυρίως ήταν δίπλα στους αγώνες του αείμνηστου Προέδρου για την ανάδειξη και προβολή της
ευρυτανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Αφροδίτη ήταν κόρη του αείμνηστου δασκάλου Χρήστου Ιωακείμ και της Μαργίτσας
από τις Κορυσχάδες. Φρόντισαν μέσα σε χαλεπούς καιρούς, λόγω της γερμανικής Κατοχής και
του εμφυλίου να δώσουν στα παιδιά τους καλή ανατροφή και μόρφωση. Η Αφροδίτη ήταν 19
χρονών όταν έφυγαν οι Γερμανοί. Μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο έδωσε εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πέτυχε και στη Νομική και στη Φιλοσοφική Σχολή. Προτίμησε όμως τη δεύτερη. Είχε μεγάλους Δασκάλους: το Γιάννη τον Κακριδή, τον Στυλιανό
Καψωμένο, τον Στίλπωνα Κυριακίδη, τον Νικόλαο
Ανδριώτη κ.ά. Όταν πήρε το πτυχίο της το 1949 διορίστηκε στο Γυμνάσιο Λέρου. Από το
1950 μέχρι το 1970 δίδαξε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου και από το 1970 μέχρι το 1974 στο
Λύκειο Θηλέων Περιστερίου. Μετά την πτώση της δικτατορίας έγινε Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας. Το 1975 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Ν. Ηρακλείου και από το 1977
μέχρι το 1983 τοποθετήθηκε Λυκειάρχης στο 1ο Λύκειο Αμαρουσίου, απ’ όπου παραιτήθηκε
μετά από 34 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στην Εκπαίδευση.
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Τον Αύγουστο του 1953 παντρεύτηκε τον Παν. Κωστοπαναγιώτη και πορεύτηκαν μαζί το
μεγάλο ταξίδι της ζωής. Έννα ταξίδι έμπρακτης αγάπης, προσφοράς και δημιουργίας. Λάτρευε
την οικογένεια και είχε απόλυτη συνείδηση ότι «γυνή χρηστή πηδάλιον έστ’ οικίας», κατά τον
Μένανδρο, και ανέθρεψε 3 παιδιά με ευτυχισμένες οικογένειες: Την Αντιγόνη, Συμβολαιογράφο Αθηνών, σύζυγο του δικηγόρου Δημητρίου Ζώτου, τον Κώστα, που σπούδασε και
εγκαταστάθηκε στην Αμερική και τον Χρήστο, πολιτικό μηχανικό που ζει και εργάζεται στην
Αθήνα.
Οι αξίες της αγάπης, της προσφοράς, της ευθύνης, του φιλότιμου, της ανιδιοτέλειας, της
ελευθερίας και της δημοκρατίας, που με τόση συνέπεια υπηρέτησαν οι γονείς τους είναι ανθεκτικοί οδοδείκτες για τα παιδιά τους αλλά και όσους είχαν την τύχη να τους γνωρίσουν.
Η αθανασία, δυστυχώς, δεν είναι προνόμιο του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι ένας
κρίκος στην ατέρμονη και αέναη αλυσίδα της γέννησης και της φθοράς, είναι ο νόμος του Δημιουργού. Σ’ αυτόν υποκείμεθα οι πάντες και τα πάντα. Αν όμως δεν υπάρχει αθανασία για
κανέναν, υπάρχει η υστεροφημία για τους λίγους, που υπερβαίνουν το «εγώ» τους και δίνουν
από το περίσσευμα της ψυχής των στους άλλους. Αυτοί δικαιούνται την αιώνια μνήμη. Και μεις
θα θυμόμαστε για πάντα την Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτη, όπως και τον άξιο Ευρυτάνα
σύζυγό της.

Ηλίας Λιάσκος, Φιλόλογος



ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
10552 ΑΘΗΝΑ 			
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004 		

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.
….

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης σήμερα στις 11-03-2013, μόλις πληροφορήθηκε
τον θάνατο της Αφροδίτης Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτη, η οποία με την υποδειγματική ζωή και
το αξιόλογο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο, που επιτέλεσε στη γενέτειρά μας, ως Καθηγήτρια και
ως ενεργό μέλος της Ένωσής μας αλλά και ως σύζυγος και συμπαραστάτης του αείμνηστου συζύγου
της και του επί δεκαετίες ολόκληρες Προέδρου μας Παναγιώτη Κ. Κωστοπαναγιώτη, αποτέλεσε
πρότυπο δράσης για πολλούς μαθητές της -και όχι μόνον-, συνεδρίασε εκτάκτως και απεφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά της.
2. Ν
 α παραστεί ως Εκπρόσωπος της Ένωσής μας στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στο Καρπενήσι, στις 11 Μαρτίου 2013 ο κ. Ιωάννης – Ανάργυρος Μαυρομύτης.
3. Να κατατεθεί στεφάνι.
4. Τ
 ο παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στο Περιοδικό «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και στον τοπικό
τύπο.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος όρ.
10552 ΑΘΗΝΑ 			
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ		
				
						


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.
13
ΠΡΟΣ: Την Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος
Σταδίου 13
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από την παραχώρηση της ιστορικής αίθουσας της Παλαιάς Βουλής, στις 3-2-2013, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σχετικής
με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο θεσμός των Σχολαρχείων στην Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία
– Ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια μετά» (Πρακτικά Ημερίδας) αισθάνεται
την ανάγκη όπως Σας εκφράσει τις ευγνώμονες και θερμότατες ευχαριστίες της.
Τέλος, παρακαλούμε όπως μεταφέρετε και στο προσωπικό σας τα πλέον ειλικρινή συγχαρητήριά
μας για την ευγενική, φιλόξενη και άψογη εξυπηρέτηση.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος όρ.
10552 ΑΘΗΝΑ 			
Αριθ. Πρωτ.
Πληροφορίες: Κ. Α. Παπαδόπουλος		
14
Tηλέφωνο: 2103240001 – 2106920004			
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ		
ΠΡΟΣ: Τον Αξιότ. κ. Ιωάν. Τσαλάκον
					
Συνταξιούχο Δικηγόρο
						
Ευξ. Πόντου 7Α, 14575 Σταμάτα Αττικής
						

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών
Αξιότιμε κ. Ιωάννη Τσαλάκο,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από την πρόσφατη γενναία οικονομική ενίσχυσή Σας με το ποσό των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ, για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων πλούσιων δραστηριοτήτων της κατά το τρέχον έτος, Σας εκφράζει τις ολόθερμες
και ευγνώμονες ευχαριστίες του, καθώς και τις ολόψυχες ευχές του για υγεία και μακροημέρευση.
Τέλος, παρακαλούμε, μαζί με τις ευχαριστίες μας, να δεχθείτε και μία σειρά βιβλίων, τα οποία
εκδόθηκαν κατά την τελευταία τριετία από την Ένωσή μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και ολόθερμους πανευρυτανικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Κρικέλης Νικόλαος 
Μπάκας Νίκος 
Ζούμπος Ιωάννης
Παπαδονίκος Πέτρος
Μπόνιας Κων/ντίνος 
Οικονόμου Γεώργιος 
Κοροβέση Ιωάννα 
Γερονίκος Απόστολος 
Μάγκας Γεώργιος 
Μπουμπουρής Κώστας 
Χαλκιά Βασιλική 
Γεωργίου Λάμπρος 
Κουτρής Στέλιος 
Κώτσιας Θωμάς 
Κοκοτίνης Σεραφείμ 
Μυρμίγκης Παναγιώτης 
Φλώρος Γιώργος 
Κουλαρμάνης Φώτης 
Ζαρκαδούλας Λάμπρος 
Παπαλέξης Κων/νος 
Χασάνου Βιολέττα 
Γαλλής Κων/νος 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Ο κ. Αντώνιος Ν. Στυλιανάκης
από την Κύπρο μας έστειλε το ποσό
των είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ «Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του π. Κωνσταντίνου Σκόνδρα και της ψυχής του
πατρός του Νικολάου (Στυλιανάκη).
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!
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€ 50
€ 20
€ 40
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 30
€ 20
€ 30
€ 50
€ 20
€ 20
€ 50
€ 25
€ 30
€ 20
€ 25

Γιαννακόπουλος Παναγιώτης 
€ 20
Τζανάκου Νίκη 
€ 20
Κορέντζελος Ιωάννης 
€ 50
Φλώρος Ιωάννης 
€ 20
Μπαλτάς Σταύρος 
€ 20
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας 
€ 30
Κεράνης Αθανάσιος 
€ 40
Θεοφιλοπούλου – Δημητρίου Αμαλία
€ 20
Ζηνέλης Δημήτριος 
€ 20
Ζωγραφόπουλος Γεώργιος 
€ 20
Σαλαγιάννης Παναγιώτης 
€ 20
Νιαβής Ευάγγελος 
€ 20
Σταμούλης Θωμάς 
€ 20
Ανώνυμος 
€ 30
Λάμπου Παναγιώτα 
€ 30
Στυλιανάκης Αντώνιος
€ 20
Τσαλάκος Ιωάννης 
€ 1.325
Ντζιώρας Ηλίας 
€ 4.500
(Σ.Σ.: Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια της οικονομικής λιτότητας το περιοδικό μας θα αποστέλλεται
στο εξής στα ενεργά μόνον μέλη του, σε υπηρεσίες και
άλλους φορείς)

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΡΟΥΣΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΝΟΥ
10552 ΑΘΗΝΑ 				
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
ΚΙΝ.: 6977366813							
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β΄.- ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Η Πανευρυτανική Ένωση και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Προυσού, Καστανιάς και Τόρνου
της Δημοτικής Ενότητας Προυσού Ευρυτανίας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό
(100) χρόνων από το έπος των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, συνδιοργανώνουν,
διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στις 27 και 28 Ιουλίου 2013, με στόχο τη διάσωση της
ιστορικής μνήμης για την ένδοξη αυτή περίοδο και, ειδικότερα, για τη συμμετοχή των Ευρυτάνων στους αγώνες αυτούς.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο παραπάνω συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν το θέμα της εισήγησής τους μέχρι 30 Απριλίου 2013, ως και σύντομη
περίληψή της (έως 250 λέξεις), το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου 2013 ταχυδρομικά στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, 10552, Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: panevritanikienosi@gmail.com
Η διαμονή και διατροφή των συνέδρων σε Προυσό, Καστανιά και Τόρνο, όπου θα
πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις, θα έχουν εξασφαλιστεί από τους συνδιοργανωτές.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τον τρόπο μετακίνησης και άλλες πληροφορίες θα
γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες εισηγητές εγκαίρως.
Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ερευνητών και μελετητών
θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ôñéìçíéáßï Ðåñéïäéêü ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò Åõñõôáíßáò
ÉäéïêôÞôçò «ÐáíåõñõôáíéêÞ ¸íùóç»
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá
Ôçë./Fax: 210 32.40.001 - 210 69.20.004
www.panevrytaniki.gr
E-mail: panevritanikienosi@gmail.com
Á.Ö.Ì.: 90110283 - Δ.Ο.Υ.: Á' Áèçíþí
q
Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò
Êùí. Á. Ðáðáäüðïõëïò
ÄáâÜêç 13, 115 26, ÁèÞíá
Ôçë./Fax: 210 6920004
ÄéåõèõíôÞò Óýíôáîçò
Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
×áôæïðïýëïõ 49, 176 41 ÊáëëéèÝá
Ôçë.: 210 9588333
Συντακτική Επιτροπή
Κων. Α. Παπαδόπουλος
Ηλίας Γ. Λιάσκος
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Βασίλειος Γ. Σιορόκος
Κων/νος Σπ. Τσιώλης
Óåëéäïðïßçóç - Åêôýðùóç
ÓôéãìÞ ÅÐÅ - Ôçë.: 210 7211200
q
Ôï Ä.Ó. ôçò «ÐáíåõñõôáíéêÞò ¸íùóçò»:
Ðñüåäñïò: Êùí. Á. Ðáðáäüðïõëïò
Áíô/äñïò: Αθ. Δ. Σταμάτης
ÃñáììáôÝáò: Ηλίας Λιάσκος
Åéä. Ãñáì.: Kώστας Φούκας
Ôáìßáò: Âáó. Óéïñüêïò
Âïçèüò Ôáìßá: Βασιλική Διαμάντη
¸öïñïò: Äçì. É. ÖáëëÞò
Αναπληρωτής Έφορος: Κων/νος Σπ. Τσιώλης
ÌÝëος: ÁãáèïêëÞò ÌðáêïãéÜííçò
Eξελεγκτική επιτροπή:
Σωτήριος Σιώκος, Βασ. Τριχιάς, Ανδ. Ζούκας
q
Áíôéðñüóùðïß ìáò:
ÊáñðåíÞóé: ÁíÜñãõñïò-ÃéÜííçò Ìáõñïìýôçò,
Ëáìßá: Áñ÷ïíôïýëá Æùãñáöïðïýëïõ-ÔóéÜìç
Αγρίνιο: Αθανάσιος Κ. Νταλιάνης
Ç.Ð.Á.: ÁíäñÝáò Êáìðéæþíçò
q
ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:
EôÞóéá: 20 åõñþ
Åîùôåñéêïý: Äïë. ÇÐÁ 35
Í.Ð.Ä.Ä. - ÄÞìùí
Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí 35 åõñþ
q
ÅìâÜóìáôá - óõíäñïìÝò íá óôÝëíïíôáé
óôïí Ôáìßá ê. Âáóßëç Óéïñüêï
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá

Εικ. 53. Η Αποκαθήλωσις. Τοιχογραφία στό Κυριακό
της σκήτης Καυσοκαλυβίων. Γ΄ τέταρτο 10ου αι.
Δημιούργημα του εργαστηρίου του ιερομονάχου Παρθενίου
του εξ Αγράφων (από το βιβλίο του π. Παταπίου
«Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος, ο εκ Φουρνά των
Αγράφων», έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης και Συλλόγου
Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώτης», Αθήνα 2010, σελ. 98)

O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης
εύχονται σ' όλους τους Ευρυτάνες
και τους φίλους της Ευρυτανίας,
Kaλό Πάσχα!
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