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ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γράφει η Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη,
Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Ν. Ευρυτανίας

Τα δασίσκια όρη δεσπόζουν στην περιοχή και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ζωή των
ανθρώπων και στην ιστορία1. Γι’ αυτό όποιος σύγχρονος επισκέπτης της Ευρυτανίας ή μελετητής της ιστορίας της δεν στρέψει τη ματιά του σ’ αυτά, αγνοεί ένα μεγάλο κομμάτι της
ιστορίας της. Ανηφόρισε λοιπόν, μαζί μας, για μιαν ακόμη φορά στο ρωμαλέο Βελούχι, ας
ανεβούμε κατάκορφα.
Ολόγυρα μας αγναντεύουμε, τις χιονισμένες κορφές, την Χελιδόνα, την Καλιακούδα,
τον Κόνισκο, το Συμπεθερικό, την Αγκάθα, τον Πυργάκη, την Παπαδιά, την Ράχη Αη Λιά, το
Πικροβούνι, τα Κοκκάλια, την Οξυά.
Πλημμυρίζουν εντός μας συναισθήματα, στίχοι, σκέψεις, γεγονότα, πρόσωπα, λόγια,
καταστάσεις, απόψεις, ερμηνείες που διεκδικούν το μερίδιό τους στη μνήμη καθώς αναδύονται μέσα από τους εγκεφαλικούς νευρώνες.
Πέρα μακριά διακρίνουμε τ’ Άγραφα... Ξεπηδούν οι στίχοι του Μιχάλη Σταφυλά:
«Δεν ήταν τούτοι δω οι χωριάτες
από τζάκια
κι ούτ’ είχανε φλουριά κι ονόματα
μια καρδιά είχαν
και την έδωσαν στην πατρίδα.
Μια δύναμη και την άφησαν
να τρέξει
απ’ τις λαβωματιές τους.
Κι έτσι δε μόλεψε η πατούσα του τυράννου
τον τόπο πού έμειν’ Άγραφος
για πάντα»2
Καθώς εκεί πάνω, στις παγωμένες Νιάλες των Αγράφων σε υψόμετρο 2030 διαδραματίστηκε τον Απρίλη του 1947 ένα από τα δραματικότερα επεισόδια3 του εμφυλίου πολέμου
που ταλάνισε τη χώρα μας και την περιοχή μεσούντος του περασμένου αιώνα, θα αναρωτηθείς: Πώς μπορεί τούτη η ομορφιά να κρύβει μέσα της τόση οδύνη; Μα μήπως είναι τούτο ένα
από τα μυστικά της Ιστορίας;
Αγκαλιάζουμε με το βλέμμα μας τη πλάση. Ανοίγεται ολούθε γύρω μας μια χώρα ανυπέρβλητης ομορφιάς που κατά πως την προβάλλουν οι σύγχρονοι τουριστικοί οδηγοί αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο.
1 Ανάλυση του γεωφυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη δράση βλ. στου Γκιόλια Μάρκου, Ιστορία της
Ευρυτανίας στους Νεότερους χρόνους,1393-1821, Αθήνα, Πορεία, 1999, 14-50 με στοιχεία και για την
οικονομία
2 Σταφυλά Μιχάλη, Ευρυτανία, Αθήνα 1962
3 Ένα ανάλογο επεισόδιο καταγράφει ο σπουδαίος λογοτέχνης μας Δημήτρης Χατζής με τη ανυπέρβλητη
γραφή του στο συγκλονιστικό διήγημά του Ανυπεράσπιστοι, ίσως εμπνευσμένος από αυτό το επεισόδιο.
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Ας κοιτάξουμε ολόγυρά μας. Είναι πράγματι η χώρα των ορέων και των υδάτων.
Τα ποτάμια της μεγάλα, ο Αχελώος, ο Αγραφιώτης, ο Μέγδοβας, ο Καρπενησιώτης, ο Κρικελλοπόταμος, τη διατρέχουν χαρίζοντας το πολύτιμο δώρο της ζωής,. Το ζείδωρον ύδωρ...
Σ’ αυτό οφείλουν, ίσως και το όνομά τους οι αρχαίοι κάτοικοι της, οι Ευρυτάνες4 αν
γίνει αποδεχτή η θεωρία ότι με τη λέξη «εύρυτος» ως επίθετο προσδιοριζόταν η χώρα με
τα πολλά τρεχούμενα νερά κατ’ επέκταση από την αρχική σημασία του επιθέτου που αναφέρεται αρχικά επί κρήνης5. Μπορεί πάλι με αυτό να προσδιοριζόταν ο αρχέγονος ζωοδότης
ποταμός, που διατρέχει την περιοχή, ο Αχελώος.
Η σκέψη μας όμως ακολουθεί τα ρυάκια που ανοίγουν οι λέξεις
Θαρρώ πώς κι εκείνος ακόμη ο Εύρυτος για τον οποίο μιλά ο Αριστοτέλης ότι σ΄ αυτόν
οφείλουν το όνομά τους οι Ευρυτάνες.
«Εὐρυτάνες- ἔθνος Αἰτωλικόν ὀνομασθέν οὕτως ἀπό Εὐρύτου (απόσπασμα 1544 11 b).
Θαρρώ λέω ότι αυτός ο Εύρυτος του Αριστοτέλη ήταν μία από τις οκτώ μυθικές θεότητες της μυθολογίας προσωποποίηση του υγρού στοιχείου που αφθονούσε στην περιοχή,
πιθανότατα ο γιος του θεού Ποσειδώνα. Ίσως μάλιστα το νερό να αποτελούσε σ’ ένα πρωταρχικό στάδιο δόμησης της θρησκείας το τοτέμ των αρχαίων Ευρυτάνων6.
Αυτή η εκδοχή για την προέλευση του ονόματος Ευρυτάνες, βαδίζει παράλληλα προς μία
άλλη για τον μυθικό και περίφημο τοξοβόλο7, που τον αναφέρει και ο Όμηρος.
Μα όλο τούτο το σκεπτικό είναι στη σφαίρα της ερευνητικής υπόθεσης όπως και οτιδήποτε άλλο σκεφτεί κανείς για τη μυθική πόλη Οιχαλία8 ή για την τοποθεσία του μαντείου του
Οδυσσέα9 που κατά τις αρχαίες πηγές υπήρξε εδώ πάνω στα βουνά .
Τούτα τα βουνά λοιπόν αποτέλεσαν το φυσικό χώρο για να αναπτυχθεί η Ιστορία γενεών και γενεών ανθρώπων που κατοίκησαν εδώ πάνω σπρωγμένοι από το αυτεξούσιο τους,
από την ιστορική συγκυρία, από το θέλημα του Θεού, ας διαλέξει έκαστος την αιτία κατά το
διαμέτρημα της σκέψης του.
Ας αφήσουμε το βλέμμα μας να βυθιστεί στο βάθος του ορίζοντα, αγκαλιάζοντας τις
γειτονικές κορφές...
Και να που πηγαία αναβλύζουν στο νου οι στίχοι οι γνωστοί του Γιώργου Σεφέρη
4 Καθώς και οι Αχαιοί και ο Αχελώος από τη ρίζα αχνερό, και οι Ίωνες από το επίθετο ἴων που χαρακτήριζε τους ποταμούς, βλ. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ.1, σ.358-360.
5 Η Lidell – R. Scott, Μέγα Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα, Σιδέρης, τ.2, στο λήμμα.
6 Αναλυτική θεώρηση του τοτεμισμού βλ. στο Νεραντζής Ιωάννης, Προϊστορικές φυλετικές λατρείες Αιτωλών και Αγραίων, Αθήνα, Στέφανος Βασιλόπουλος, 2000.
7 Θεωρία που αναπτύσσεται εκτενώς από τον Γεώργιο Καραγεώργο στο Οι Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι
Απεράντιοι, τρία αρχαία ελληνικά φύλα της κεντρικής Ελλάδας, έκδοση ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε., 008,18-21
8 Για την Οιχαλία βλ. Καραγεώργος, ό.π.
9 Ανάλυση της σημασίας της λατρείας του Οδυσσέα για τη ζωή των αρχαίων Ευρυτάνων βλ. στου Γκιόλια
Μάρκου, Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων, Αθήνα, Πορεία, 1999,31-37. Για την τοποθεσία του μαντείου έχουν διατυπωθεί διάφορες εικασίες. Μια από αυτές, σαγηνευτική για την πολιτισμική αλληλοδιαδοχή,
είναι εκείνη που το τοποθετεί στο ιερό της μονής της Παναγίας της Προυσιώτισσας Πιπερίγκου – Κυριαζή
Ειρήνη, Παναγία Προυσιώτισσα, Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας, Αθήνα 2001, 380
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Ὁ τόπος μας εἶναι κλειστὀς, ὅλο βουνὰ
ποὺ ἔχουν σκεπὴ τὸ χαμηλὸ οὐρανό, μέρα και νύχτα ....
Μᾶς φαίνεται παράξενο πού κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε
τα σπἰτια τα καλύβια και τις στάνες μας .10
και του Οδυσσέα Ελύτη
«Τὰ θεμέλιά μου στὰ βουνὰ
Καὶ τὰ βουνὰ σηκώνουν οἱ λαοὶ στὸν ὦμο τους
ἀπάνω τους ἡ μνήμη καίει
ἄκαυτη βάτος»11…
Τούτα τα όρη ο αρχαίος Πολύβιος τα είχε συνοπτικά περιγράψει έτσι : «Μήτε πολέμιον
τετολμηκέναι μηδένα πώποτε εἰς τούς τόπους τούτους ἐμβαλεῖν εἶναι τε τῇ φύσει τοιούτους
ὥστε τῆς συμπάσης Αἰτωλίας οἵον ἀκροπόλεως ἔχειν τάξιν»12
Ο νους μας, αναζωογονημένος από τον αέρα των Ψηλών Βουνών του Ζαχαρία Παπαντωνίου, στροβιλίζεται σε μιαν πνευματική άσκηση. Ακροβατεί στο ιστορικό χωρόχρονο
και προσπαθεί να χωρέσει σε μια κυκλική κίνηση όλη την ιστορία της χώρας αυτής.
Το όνομα του τόπου τούτου είναι νέο μα η ιστορία του ανάγεται στους αρχαίους χρόνους.
Όταν συστήθηκε το νεοελληνικό κράτος στα 1832 χρειαζόταν μια νέα λέξη για να ονοματιστεί ο τόπος αυτός ο οποίος κατοικήθηκε στα αρχαία χρόνια από φύλα που ονομάζονταν Ευρυτάνες, Αγραίοι, Δόλοπες και Απεραντοί. Μόνο πού τότε στα αρχαία τα χρόνια η
χώρα των Ευρυτάνων κατά τις εκτιμήσεις ως των αρχαιολόγων εκτεινόταν ως την περιοχή
της Τριχωνίδας.13
Και είναι από τα πανάρχαια χρόνια η ιστορία των κατοίκων αυτής της γης αξεδιάλυτα
δεμένη με την ιστορία των Αιτωλών και της Αιτωλικής Συμπολιτείας.
Οι Αιτωλοί άρχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική ιστορία από το 400 π.Χ.
και ιδιαίτερα στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή την περίοδο μετά το θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Μόνο που ως τότε οι πηγές σιωπούν για τους
Ευρυτάνες, ως ξεχωριστό αιτωλικό φύλο.
Αλλά κατά πώς γράφει ο Θουκυδίδης, που αναφέρεται σ’ αυτούς, στα πλαίσια του πελοποννησιακού πολέμου, οι Ευρυτάνες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των Αιτωλών. Και κατά
πως λέει ο αθηναίος ιστορικός ήσαν ωμοφάγοι και μιλούσαν μια γλώσσα δυσκολονόητη14.
Τούτες τις πληροφορίες, καθώς και μερικές άλλες για τους Αιτωλούς, ότι ήταν έθνος
μέγα και μάχιμον, που κατοικούσε σε ατείχιστες πόλεις, και ότι ήταν ακόμη γενναίοι και
σκληροί πολεμιστές, ή όπως λέει ο Ευριπίδης, ευστοχώτατοι στις λόγχες και στα μαχαίρια
προσπαθούν με κάθε τρόπο να ερμηνεύσουν οι σύγχρονοι ευρυτάνες ιστορικοί όπως ο
10 Γιώργου Σεφέρη, Μυθιστόρημα Ι΄, στη συλλογή Ποιήματα, ΑΘΗΝΑ, Ικαρος, έκδοση 9η, 1974, 5.5
11 Οδυσσέα Ελύτη, Άξιον Εστί, στο Οδ. Ελύτη Ποίηση, Αθήνα, Ίκαρος, 2002, 145
12 Γκιόλια Μάρκου, Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων, Αθήνα, Πορεία, 1999, 51
13 Νεραντζή Ιωάννη, Η Χώρα των Αιτωλών, συμβολή στη γεωπολιτική της οργάνωση, Αγρίνιο χχ., 33.
14 Λεπτομερή ανάλυση των παρατηρήσεων αυτών του Θουκυδίδη μπορεί κανείς να δει στου Γκιόλια,
«Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων», ό. π.
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Μάρκος Γκιόλιας, για να προτείνουν ένα σχήμα ιστορίας για τους αρχαίους κατοίκους της
χώρας αυτής.
Η σκέψη γυρίζει από το αρχαίο αυτό παρελθόν στο πιο στο πρόσφατο.
Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε το κράτος μας, συντέθηκε και η λέξη Ευρυτανία, γύρω στα
1836, απὸ το αρχαιοελληνικὸ Εὐρυτάνες.
Η λέξη δεν υπήρχε ούτε κατά την αρχαιότητα ούτε κατά την τουρκοκρατία, τουλάχιστον
σύμφωνα με τις παραδεδομένες πηγές και σχηματίσθηκε για να ονοματισθεί μια επαρχία
τότε του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η επαρχία, η οποία είχε έδρα το Καρπενήσι, προηγουμένως, το 1833, είχε ονομασθεί Καλλιδρόμη.
Τό 1836 αυτή ἡ επαρχία Ευρυτανίας είχε 13 δήμους. Τα χρόνια που ακολούθησαν οι
κρατούντες δεν είχαν σταθερή γνώμη για την διοικητική αξία της περιοχής:
Το 1899 αναγνωρίστηκε ως νομός, αλλά το 1909 υποβιβάστηκε εκ νέου σε επαρχία του
νομού Αιτωλοακαρνανίας15, μέχρι το 1943 οπότε αναβαθμίστηκε ακόμη μια φορά σε νομό.
Σήμερα, μετά τις μεταρρυθμίσεις «Καποδίστρια» και «Καλλικράτης», αποτελεί περιφερειακή
ενότητα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με δύο δήμους, τον Καρπενησίου και Αγράφων.
Μα η σκέψη, καθώς το βλέμμα γλιστρά στις κορυφογραμμές, γυρίζει προς τα πίσω.
Από τον ένατο αιώνα γίνεται λόγος για επισκοπή Λιτζάς που τον 13ο αι. μετονομάστηκε σε
Λιτζάς και Αγράφων. Και στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας η περιοχή ονοματιζόταν
διακεκριμένη σε Άγραφα, σε Βλαχοχώρια σε Πολιτοχώρια, και στην περιοχή Σοβολάκου.
Κάτωθέ μας στέκει το Καρπενήσι. Ποια να είναι η ερμηνεία της ονομασίας του; Από την
τουρκική χιονισμένο τοπίο ή από την σλαβική σφενδαμότοπος16.
Το σίγουρο είναι ότι το 1833 το ονόμασαν Οιχαλία, αναζητώντας τη διασύνδεση με το
αρχαίο παρελθόν και ίσως επειδή προφανώς ενοχλούσε η λέξη - δεν ήταν και τόσο εύηχη,
αλλά κυρίως δεν ήταν τόσο αρχαιοπρεπής όσο οι καιροί απαιτούσαν17. Και τούτο ήταν
ερμηνεύσιμο στα χρόνια της οθωνικής βαυαροκρατίας και του ευρωπαϊκού γερμανικού ρομαντισμού με ό,τι αυτό σήμαινε για τη χώρα.
Κάθε κορφή, κάθε τοπωνύμιο και μια ιστορία.
Τι είναι στ’ αλήθεια η Ιστορία;
Είναι από τη μια το ζυμωμένο με το καθημερινό μας το μόχθο γίγνεσθαι, το οικονομικό,
το κοινωνικό και το πολιτισμικό εντός ενός συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος και με
βάση ορισμένες υλικοτεχνικές συνθήκες.
Πώς να ζήσαν άραγε εδώ πάνω τόσους αιώνες τόσες γενιές ανθρώπων. Σήμερα κύρια
πηγή ενασχόλησης των ανθρώπων εδώ πάνω, σε μια περιοχή που δημογραφικά μαραζώνει, είναι ο τουρισμός.
15 Σκιαδᾶς Ἐλευθέριος, Ιστορικὸ Διάγραμμα τῶν Δήμων τῆς Ἑλλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύστασηἐξέλιξη-πληθυσμὀς ἐ ‘εμβλήματα, Ἀθήνα 1994,210
16 Ο Μαυρομύτης Ιωάννης-Ανάργυρος, Καρπενήσι, 1810-1820, Αθήνα 2006, Εκδοση Πανευρυτανικής
Ενωσης, σ.13, απορρίπτει την προέλευση από την τουρκική γλώσσα,
17 «εξ αδικαιολογήτου αρχαιολατρείας» όπως επεσήμανε ο Πάνος Βασιλείου Αιτωλική Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια τ.3, 891.
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Ακόμη και άνθρωποι που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας για να εγκατασταθούν
εδώ προς τα εκεί στρέφονται ως κύρια πηγή απασχόλησης.
Ο ιστορικός του μέλλοντος διερευνώντας την οικονομική δραστηριότητα της σύγχρονης
ευρυτανικής ζωής τι θα διαπιστώσει; Ότι τα βουνά προβάλλονται σήμερα ως ένας πόλος
έλξης, ως «Ελβετία της Ελλάδας», με μια παράλληλη τάση συμβολοποίησης της περιοχής ως
σύμβολο καθαρότητας, περηφάνιας και αγνότητας του χώρου και των ανθρώπων.
Αλλά για το πώς έζησαν οι άνθρωποι εδώ πάνω τα χρόνια τα παλιά, την απάντηση
μας την δίνει ο Μάρκος Γκιόλιας που μελέτησε με τόσο μόχθο την αγροτοποιμενικήκτηνοτροφική κοινωνία: απ΄ ότι φαίνεται διατηρήθηκε η ίδια στη δομή της επί αιώνες σε
μακρά χρονική διάρκεια όπως υποστηρίζει με πειστική επιχειρηματολογία στα βιβλία του ο
ευρυτάνας ιστορικός.
Και τούτο μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες που ο σύγχρονος τρόπος ζωής άλωσε και αυτήν
την γωνιά της γης. Αυτός ο τρόπος ζωής συνδύαζε την κτηνοτροφία και ορισμένες βιοτεχνικές δραστηριότητες, όπως οι πηγές μαρτυρούν: χρυσοχοΐα, υφαντουργία, χαλκουργία,
φανοποιΐα, καμπάνες οπλοποιΐα, μπαρουτόμυλος, σε μια περιοχή που άκμαζε δημογραφικά
στην ύστερη τουρκοκρατία.
Αυτή η δημογραφική ακμή της μου έφεραν στο νου λόγια του Γέροντα Δοσίθεου Κανέλλου, ηγούμενου της Μονής Τατάρνας, μια σύγχρονης πνευματικής μορφής της Ευρυτανίας,
σε προφορική συνομιλία μας:
«Μετά την συνθήκην του Ταμασιού του 1525 ο ορεινός όγκος των Αγράφων γέμισε
κόσμο. Ανέπνεαν ελεύθερα αλλά και υγιεινά. Όχι μόνον Τούρκος δεν πατούσε αλλά ούτε ο
εξ ίσου ύπουλος εχθρός, η ελονοσία. Αλλ΄ η υγεία ανοίγει και την όρεξι. Όπου υπήρχε λίγο
χώμα καλλιεργήθηκε, όπου πεζούλα σπάρθηκε. Όσον λοιπόν πλήθαιναν, τόσον τα πράγματα στένευαν. Ήρχισε τότε η κάθοδος προς Τρίκαλα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Βλαχία-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρωσία»
Αποδήμησαν λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής, διασπάρθηκαν σε άλλες πόλεις εντός και
εκτός του ελλαδικού χώρου. Εκεί καζάντισαν και συχνά επιδόθηκαν σε κοινωφελή έργα στη
γενέθλια γη. Τους προέτρεπε άλλωστε σ’ αυτό και με επιστολές του συχνά ο όσιος Ευγένιος
ο Αιτωλός όπως μαρτυρείται από τη σωζόμενη επιστολογραφία του18.
Κι όταν σκέφτεσαι τους Αγραφιώτες μπακάληδες της Πόλης που είχαν το δικό τους
εσνάφι με προστάτην τον Άγιο Σεραφείμ, όταν τρέχει ο λογισμός σου σε όλους αυτούς
τους Ευρυτάνες που ζώντας στην ξενητειά ποτέ δεν ξέχασαν την γενέθλια γη, δεν μπορείς να μην αναλογιστείς και το σήμερα: ένα σημαντικό τμήμα Ευρυτάνων στη δεκαετία
1950 έφυγε για Αμερική και Αυστραλία προκόβοντας στη νέα τους πατρίδα και επιτελώντας
σπουδαίο κοινωφελές έργο στην πατρίδα (όπως για παράδειγμα το νοσοκομείο Καρπενησίου και το Ίδρυμα κοινωνικής Πρόνοιας), ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιών
εκείνων Αποδήμων.
Η ομορφιά των βουνών σε μαγεύει αλλά δεν πρέπει να σου αποκρύπτει πόσο τούτα
18 Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού Επιστολές, κριτική έκδοση, επιμέλεια, Ι.Ε. Στεφανής, Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Θεσσαλονίκη 1992
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τα πανέμορφα βουνά είναι και δυσχείρωτα. Αναπηδούν τα λόγια του οσίου Ευγενίου του
Αιτωλού και του μαθητή του Αναστασίου Γορδίου μεγάλων διδασκάλων του γένους που
δίδαξαν στις περίφημες σχολές των Αγράφων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο όσιος Ευγένιος γράφει χαρακτηριστικά σε επιστολή του: «Τα αποτομώτατα τούτα βουνά των Αγράφων, οπού και αι γίδες τα μισούσι δια την τραχύτητα»19.
Και ο Αναστάσιος Γόρδιος : «Ακαρπία του τόπου και η στέρησι ολουνών των καλών ,οπού
έχουν ταύτα τα βαθύσκια και αμφίκρημνα όρη των Αγράφων»20.
Η δράση των δύο αυτών μεγάλων και φωτισμένων κληρικών και δασκάλων του Γένους
και των μαθητών τους, όπως και του Διονυσίου εκ Φουρνά που μας άφησε την πολυσήμαντη «Ερμηνεία της ζωγραφικής Τέχνης», έγινε με στεναγμό ψυχής, με κόπο και μόχθο σε
συνθήκες αντίξοες. Έζησαν εδώ πάνω οι σοφοί αυτοί δάσκαλοι και δίδαξαν όχι σε κρυφά
σχολειά αλλά σε σχολεία διάσημα ανά το Πανελλήνιο που προσείλκυσαν μαθητές από την
χώρα ολόκληρη, οι οποίοι στη συνέχεια διέπρεψαν σε ποικίλους τομείς, όπως για παράδειγμα ο Νικόλαος Βελισδονίτης που έγινε γιατρός του σουλτάνου.
Όλα τούτα σμιλεύουν την ιστορία ενός τόπου. Κι απ' την άλλη βέβαια Ιστορία είναι εκείνα τα
σημαδιακά πολεμικά και πολιτικά γεγονότα που σφραγίζουν τη ζωή μας στο γύρισμα των αιώνων.
Πόσα τέτοια δεν έχουν γίνει εδώ πάνω, με πόσο αίμα δεν έχει ποτιστεί τούτη η γη. Πόσοι και πόσοι δεν πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα αυτά.
Ποιος είναι ο ρόλος των προσώπων μέσα στην Ιστορία; Ποιες διεργασίες γίνονται
ώστε να διακρίνονται τα εξέχοντα πρόσωπα που αφήνουν την σφραγίδα τους στο διαχρονικό επέκεινα και καθορίζουν με τη δράση τους ως ένα βαθμό τον ρου των ιστορικών συνιστωσών; ή πως τάχα γίνεται να διασώζεται το όνομα μερικών μονάχα θνητών υπάρξεων
στην αιωνιότητα και των πολλών, η ύπαρξη να καταδικάζεται στην ανωνυμία του πλήθους
και μόνο στην ελπίδα ότι Κύριος γνωρίζει τα ονόματα πάντων ημών;
Ας σταθούμε όρθιοι κατάκορφα και ας εκφωνήσουμε τα ονόματά τους αυτών που ξέρουμε ότι γεννήθηκαν εδώ, ότι ανδρώθηκαν, σφραγίστηκαν από τον τόπο ετούτο, ή η ιστορική συγκυρία συνετέλεσε να δράσουν εδώ.
Ο αρχαίος Βοριάδης, πρεσβευτής των αρχαίων Ευρυτάνων στη Σπάρτη το 426 π.Χ. Οι
Βυζαντινοί του έκτου αιώνα, ο επίσκοπος Αιμιλιανός που με τη συνοδεία του φρόντισαν για
τα ωραία ψηφιδωτά, την «χαμοκέντησιν» του ναού του Αγίου Λεωνίδη στο Κλαψί και άφησαν
την σφραγίδα τους την υπογραφή τους στα ψηφιδωτές επιγραφές του δαπέδου του ναού.
Ο 12 Ευρυτάνες άγιοι νεομάρτυρες και όσιοι ανάμεσά τους ο άγιος Σεραφείμ, που τον
είχαν προστάτη οι Ευρυτάνες της Πόλης, ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης, πολιούχος
της πόλης, ο άγιος Ρωμανός, ό όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ας
κρατήσουμε ευλαβικά στη μνήμη το μήνυμά του.
Οι Μητροπολίτες της ιεράς Μητροπόλεως Λιτζάς και Αγράφων που συστήθηκε από τον
ένατο αιώνα όπως ο Δοσίθεος Παναγιωτίδης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Β
από την Καστανιά των Αγράφων.
19 (Γκιόλιας,2,16)
20 Γκιόλιας 2, 32
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Ο Θεοφάνης, ο Σέργιος Μακραίος, ο Θεοφάνης Ρίζος, Φουρνιώτης ή Βραγγιανίτης, ο
Θεοφάνης Καρπενησιώτης, ο Αναστάσιος Παντοδύναμος, ο Ιάκωβος αργότερα επίσκοπος
Λιτζάς και Αγράφων. Όλοι αυτοί, διδάσκοντας στις ανώτερες και κατώτερες σχολές που
υπήρχαν τότε στην Ευρυτανία: στο Καρπενήσι, στην Αγία Παρασκευή, το περίφημο Ελληνομουσείο των Αγράφων, στη Φουρνά, στον Προυσό, στους Δομιανούς, στη Βράχα, στην
Αγία Τριάδα, στο Κερασοχώρι, στην Καστανιά, στο Νεοχώρι, στο Μεγάλο Χωριό, στα 22
μοναστήρια της περιοχής, προετοίμασαν τις ψυχές των υποδούλων πνευματικά για να αφυπνιστούν ιδεολογικά: να αποκτήσουν εθνική συνείδηση.
Οι περίφημοι αρματωλοί και κλέφτες της περιοχής με προεξάρχοντες τον Κατσαντώνη
και τον Λεπενιώτη. Οι πολέμαρχοι του 1821, ο Κώστας Βελής – Στεργιόπουλος, που κήρυξε την επανάσταση του 1821, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης που έδωσε
τη Μάχη στο Κεφαλόβρυσο και ξεψύχησε εδώ, ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης.
Η σκέψη μας κοντοστέκεται σ’ αυτόν, τον ωραίο σαν Έλληνα που θα έλεγε και ο Νίκος
Εγγονόπουλος. Χαρακτηριστκό δείγμα, ευφυούς ανθρώπου, που διέπρεψε στη ξενιτιά και
δε δίστασε να τα θυσιάσει όλα για τη πατρίδα.
Οι Γιολδασαίοι που το 1832 περήφανοι Έλληνες αρνήθηκαν να πουληθούν στους Οθωμανούς και να παραχωρήσουν την περιοχή στην οθωμανική επικράτεια. Οι 770 Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές του εικοσιένα που τη δράση τους μελέτησε ο αείμνηστος
Κώστας Ζήσης21, και άλλοι σύγχρονοι ευρυτάνες ερευνητές, όπως ο Θανάσης Σταμάτης.
Οι ευρυτάνες μαχητές του αλβανικού που τη μνήμη τους διερευνά ο ακάματος εργάτης Κώστας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης, με τους ηγέτες
τους, στρατηγούς Χαράλαμπο Κατσιμήτρο και Δημήτριο Θεοδωράκη. Και είναι μακρύς
ο κατάλογος των ανδρών και των γυναικών που στελέχωσαν τις δυνάμεις της εθνικής
αντίστασης.
Και πώς να λησμονήσουμε την Παναγιώτα Σταθοπούλου που καταπλακώθηκε από το
γερμανικό τανκ στη διαδήλωση για να μη δοθεί η Μακεδονία στους Βουλγάρους. Και τον
Δώρη Άνθη της Αντίστασης (Νίκος Ζωγραφόπουλος), τον Γιώργο Κρικέλη, που εκτελέστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Και θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη τα
ονόματα του Παπα-Δημήτρη Βαστάκη με τους συν αυτώ εκτελεσθέντες εθνομάρτυρες της
24ης Δεκεμβρίου 1942 θυσία στο βωμό της ελευθερίας ως θύματα αντιποίνων από τους
Ιταλούς για τη μάχη του Άρη Βελουχιώτη στο Μικρό Χωριό.
Κι ακόμη πώς να μη τρέξει το μυαλό μας στον Γιώργο Καφαντάρη, στο Παύλο Μπακογιάννη που οραματίστηκε με το πρόγραμμά του την ανάπτυξη της περιοχής. Και τόσοι και
τόσες άλλοι που τα ονόματά τους ο Κύριος γνωρίζει.
Σκέφτομαι ότι όλους αυτούς τους εκφράζουν τα λόγια τούτα της ανώνυμης ευρυτάνισσας που πολέμησε στην εθνική αντίσταση, όπως τα διασώζει ο Σπύρος Μελετζής, όταν την
είδε γερόντισσα και καταπονημένη να κουβαλά πολεμοφόδια:
– «Καλά, εσύ συναγωνίστρια, δεν έχεις κανένα δικό σου, καμιά κόρη, καμιά αγγόνα, να ερχό21 Ζήσης Κώστας, «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση του 1821», Βασιλόπουλος,
Αθήνα, 1983.
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ταν εκείνη αγγαρεία, παρά φορτώθηκες, εσύ γριά γυναίκα, αυτή την κασόνα και περπάτησες τόσες
ώρες.
– Έχω συναγωνιστή, και κόρες κι αγγόνες, αλλά όλες πήγανε σήμερα «αγγαρεία» Αγώνας είναι
αυτός συναγωνιστή, αγώνας. Άμα τον κερδίσουμε, τα κερδίζουμε όλα κι όταν τον χάσουμε τα χάνουμε όλα»22
Ας ατενίσουμε πάλι τις απέναντί μας ψηλές κορφές.
Τούτα τα βουνά αποτελούν σήμερα τον πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες που
αναζητούν εδώ έναν επίγειο Παράδεισο.
Είναι όμως τούτες οι πλαγιές και οι κορφές χώροι όπου διαδραματίστηκαν σπουδαία
γεγονότα που αναπηδούν σαν τίτλοι από ταινία επικαίρων και που μερικά ξεπερνούν κατά
πολύ την στενά τοπική ιστορία.
Ας θυμηθούμε πώς διέλυσαν τους Αθηναίους οι ορεσίβιοι κάτοικοι της περιοχής, όταν
αποτόλμησαν να εισβάλουν στα Ψηλά Βουνά στα πλαίσια του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Πώς, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη μεταξύ των συγχρόνων Ευρυτάνων μελετητών,
αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Γαλάτες στα Κοκκάλια το 279 π.χ. Πώς στη διάρκεια της
τουρκοκρατίας συχνά εξεγείρονταν κατά των κατακτητών υφιστάμενοι τα αντίποινα.
Και πως τούτα τα βουνά απλόχερα φιλοξένησαν την ιστορία όταν χρειάστηκε για μιαν
ακόμη φορά στο γύρισμα του χρόνου. Αποδείχθηκαν κατάλληλα για να καλύψουν τη δράση
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.
Δομνίστα, Αγία Τριάδα, Μεγάλο και Μικρό Χωριό, Βίνιανη, Κορυσχάδες, ΚεράσοβοΚερασοχώρι, Φουρνά, Χρύσω, Τροβάτο, είναι μερικά από τα χωριά όπου διαδραματίστηκε
η μεγαλειώδης Εθνική Αντίσταση.
Τότε που νέοι και νέες έσπευσαν να θυσιαστούν στο βωμό της Ιστορίας Τους εκφράζουν
ίσως τα λόγια τούτα ενός συγχρόνου τους του Δώρη Άνθη23:
Το αίμα ας τρέχει αλύπητα
το μάτι δε θολώνει
ούτε ζωή στο θάνατο
θα πάει τρεμουλιαστά.
Θυσία! Τι πιο όμορφο
στους εκλεχτούς της Δόξας
που ξεκινήσαν ταπεινοί
για να στεφανωθούν
φτάνει να ζήσει η ρήγισσα
να λούζεται με τα άστρα,
η ατίμητή μας λευτεριά.
Κι όλα σ’ αυτή γι’ αυτή.
22 Μελετζής Σπύρος, Με τους αντάρτες στα βουνά, Καλλιτεχνικές Εκδόσεις Σ. Μελετζή - Ε. Παπαδάκη, Αθήνα
1984, 24
23 Σταφυλάς Μιχάλης, Της Πατρίδας και της λευτεριάς, Νίκος Ζωγραφόπουλος – Γιώργος Τσουκαλάς Δύο Ευρυτάνες ποιητές της Αντίστασης, Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 1988, 21.
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ Β. ΝΤΖΙΩΡΑΣ
Η επίδοση τιμητικής πλακέτας και παπύρου στον Καθηγητή του
Ε.Μ.Π. Ηλία Β. Ντζιώρα από τον Δήμο Καρπενησίου ήταν μια οφειλόμενη τιμή όλων των Ευρυτάνων στον διάσημο συμπατριώτη τους,
που με τις επιστημονικές γνώσεις, το Ήθος και την Αρετή, διευρύνει
την καλή φήμη της Ευρυτανίας σαν περιοχή διαρκούς Λεβεντιάς και
Γενναιοδωρίας.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εντύπωση έκανε η συνέντευξη του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννη στο
περιοδικό «The papar» και μπράβο του, γιατί είπε μεγάλη κουβέντα «Χρειαζόμαστε, δήλωσε, Κυβέρνηση καμικάζι, να θυσιαστεί για να σωθεί η χώρα». Ωραία ως έκφραση αυτή η
άποψη, αλλά – γιατί να μην το πούμε; - ποια κυβέρνηση θα βρεθεί όχι να θυσιαστεί, αλλά
να θυσιάσει τις μισές αποδοχές των μελών της την ώρα που μειώνει συνεχώς μισθούς και
συντάξεις. Δεν έχει πλοίο για μας, δεν έχει οδό – κατά τον Καβάφη – που γιορτάζουμε την
επέτειο της γέννησής του.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Στο περιοδικό «Πνευματική Ζωή» για τα 24 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Μπακογιάννη δημοσιεύθηκε ένα κείμενο για την προσωπικότητά του μαζί με ένα άρθρο
του αλησμόνητου συμπατριώτη μας γραμμένο λίγο πριν το θάνατό του. Το πόσοι άνθρωποι
επικοινώνησαν με το περιοδικό για να πουν πόσο τον αγαπούσαν και πόσο έχασε η Ελλάδα
με την απώλειά του είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ένας δάσκαλος από την Εύβοια είπε: «βλασφημούν όσοι βλέπουν κομματικά αυτό το παλικάρι που πίστευε στην ευρύτητα της Δημοκρατίας. Ανήκει στην Ελλάδα».
Ο ΤΕΡΝΣ ΚΟΥΙΚ
Ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ στις επιθέσεις κατά Καρατσίκη είναι από χέρι … καμένος.
Ξεχνάει την βουλευτική του ιδιότητα και μιλάει ως δημοσιογράφος που έχει το προνόμιο
να λέει ό,τι θέλει – λόγια του αέρα. Ο Μίμης ο Καρατσίκης είναι ο αγαπημένος των Ευρυτάνων, πρόσφερε και προσφέρει πολλά. Θα ’λεγα για τον Τέρενς την παροιμία για την
μύγα που έκανε κ….
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑ
Το βιβλίο του π. Β. Χριστοδούλου «Συναπάντημα στη Δύση» παρουσιάστηκε στο Καρπενήσι σε ένα πολυπληθές ακροατήριο. Πρόκειται για την παρουσίαση της ζωής και του
έργου του παπαΚώστα Σκόνδρα, ενός θεόπνευστου απλού ιερωμένου από την Κάτω
Ποταμιά Γρανίτσας, που είχε ως γνώμονα ζωής και κηρύγματος τον αληθινό Χριστιανικό
Λόγο. Αλλά, τώρα, συνεχίζει ο π. Δημήτριος Σκόνδρας άξιος γιος αξιοτάτου πατρός, του
οποίου τη σεμνότητα επισήμανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λάμπρος Τσιτσάνης.
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ΚΑΤΑΚΑΫΜΕΝΑ ΑΓΡΑΦΑ, ΤΙ ΤΡΑΒΑΤΕ!
Αρχίζω να συμπαθώ τον Δήμαρχο Αγράφων. Δεν είναι οι 4 μήνες αργίας που του επιβλήθηκαν. Μένω με την εντύπωση πως ακολουθεί την απολυταρχία των μακαρία τη λήξη
τους, άλλοτε διορισμένων Δημάρχων – ενώ η περίπτωσή τους πέρασε στις καλένδες της
Πολιτικής Ιστορίας. Για την τιμωρία λέω τούτο: Αφού δεν ήξερες δεν ρώταγες; Ένας Δήμαρχος Αττικής που έπαθε τα ίδια δήλωσε «Δεν είναι πως έπεσα, αλλά πως λασπώθηκα».
ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ
Όχι θα μέναμε κι εμείς στην απέξω με την φοροδιαφυγή, Έλληνες είμαστε. Η Δ.Ο.Υ.
Καρπενησίου, όπως βλέπω στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» ολοκλήρωσε τον έλεγχο και οι υποθέσεις περνάνε σε εισαγγελικό έλεγχο. Οι ευχές μας να βγούνε καθαροί οι ελεγχόμενοι.
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Ο Καθηγητής Ανδρέας Καμπιζιώνης, θερμός εραστής της Ευρυτανίας, ήρθε και πάλι
στην Ελλάδα από την Αμερική, όπου ζει. Εκεί τιμάει με την παρουσία του και τις ποικίλες φιλελληνικές δραστηριότητές του, το ελληνικό στοιχείο. Φυσικά, στο ευρυτανικό έχει ιδιαίτερη αγάπη και οι ξενιτεμένοι μας έχουν να το λένε. Καλώς μας ήρθες, Ανδρέα, και η Παναγία
η Προυσιώτισσα να σε έχει καλά με την άξια σύζυγό σου.
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Άλλοτε θα το θεωρούσαμε υπερβολικό. Σήμερα είναι αναγκαία η ύπαρξή του, γιατί τα
παιδιά ξεκινάνε την … εφηβεία τους πολύ νωρίτερα από άλλοτε. Οι γνώσεις ψυχολογίας
είναι αναγκαίες γιατί ο τρόπος της στοργικής έκφρασης έχει μια πολυπλοκότητα και κάποτε
φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Είναι και τηλεοπτικές διαφημίσεις που … καθοδηγούν, υπό
την προστασία του Κράτους. Το πρόσφατο είναι μια διαφορετική συνομιλία 10χρονων παιδιών: «Γιώργο, θέλεις να γίνεις το αγόρι μου;». «Θέλω, Μαρία μου», απαντάει το παιδάκι
κι όλα εκτυλίσσονται ωραία για πωλήσεις προϊόντων, αφού το αρμόδιο Υπουργείο για τη
νεολαία ούτε βλέπει, ούτε ακούει…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό σούπερ μάρκετ, κοινωνικά συσσίτια. Το Καρπενήσι
όμως έχει και μια πρωτιά. Δημιουργεί τον Κοινωνικό Λαχανόκηπο. Τα ζαρζαβατικά θα διανέμονται σε άπορες οικογένειες. Πιστεύω πως πολλοί θα δηλώσουν συμμετοχή στην καλλιέργεια. Θα δούμε πολλούς εθελοντές με την τσάπα να σκαλίζουν. Και θάναι τιμητική μόνο
αυτή η δουλειά τους – αλλά περισσότερο διδαχή στην πράξη.. Για μικρούς και μεγάλους….
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Απαισιόδοξος ο Ηλίας σε ένα δημοσίευμά του στον «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ». Παρουσιάζει το μελαγχολικό τοπίο της Ορεινής Ελλάδας. Μια Άνοιξη που δεν έρχεται, καταλήγει.
Πώς να 'ρθει η Άνοιξη που το καταχείμωνο στο οποίο βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε για
χρόνια είναι μονιμοποιημένο στη χειρότερη μορφή του;
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Οι γιορτές για την Εθνική Αντίσταση έγιναν πλέον θεσμός. Αυτό το ελληνικό Μεγαλείο
που τόσο συκοφαντήθηκε και τόσο ακριβά το πλήρωσαν οι αγωνιστές (αντί του μάνα χολήν) τιμάει και θα τιμάει την Ευρυτανία που δικαιωματικά βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία
της Νεότερης Ιστορίας. Αλήθεια, αυτή η Εποποιία διδάσκεται στα Σχολεία;
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Η Αλήθεια να λέγεται. Τις γιορτές για την Αντίσταση τις ξεκίνησε ο τότε Δήμαρχος Δομνίστας Γιάννης Σταμάτης, με αφορμή το ξεκίνημα του πρωτοκαπετάνιου Άρη Βελουχιώτη
από το χωριό του, τη Δομνίστα. Και τότε δεν ήταν και πολύ εύκολο. Τα «σταγονίδια» του
μακαρίτη Αβέρωφ δεν είχαν στεγνώσει και η όποια αναφορά στον Αγώνα περιείχε κινδύνους. Παλικάρι ο Δήμαρχος πήρε την ευθύνη και τους ύπουλους κινδύνους απάνω του.
ΕΝΑ «ΚΟΥΝΤΡΙ» ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΕΙ
Ο συγγραφέας Κώστας Μπουμπουρής με το νέο του βιβλίο «Το Κουντρί» αφιερωμένο στην αιώνια μάνα μας έκανε να κλάψουμε. Να θυμηθούμε τις μανάδες μας –αυτές τις
ηρωίδες– που ενώ ήταν οι κολόνες του σπιτιού, θεωρούνταν κάπως δεύτερης κατηγορίας.
Ακόμα και στην Εκκλησία έπρεπε να στριμώχνονται στον γυναικωνίτη – ειδικά φτιαγμένον
γι’ αυτές. Θα κυκλοφορεί ακόμα εκείνη η φωτογραφία με τον άντρα καβάλα στο μουλάρι
και από κοντά η γυναίκα του γνέθοντας. Τώρα αλλάζουν όλα στη μικρή μας χώρα. Θα τα
ξαναπούμε….
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»
Η οικογένεια Ζαγανιάρη χρόνια επί το έργον, για την προβολή της Ευρυτανίας. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, η Ελένη. Προηγούμενα με εφημερίδες που άφησαν εποχή με την αντικειμενικότητά τους και τώρα με το περιοδικό «Ευρυτανία». Μέσα από τις σελίδες αποπνέεις το
καθαρό αεράκι της πατρίδας μας με το φωτογραφικό υλικό αλλά και με τα κείμενα ουσίας.
Συγχαρητήρια.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Όλο περισσότερες ιδέες έχει ο Δήμος Καρπενησίου. Σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο το
πολιτιστικό χωριό που θα στεγάσει τους πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι βέβαιο ότι έτσι θα
έχουμε μια πνευματική και πολιτιστική άνθιση, ενώ πολλοί ταλαντούχοι νέοι θα βρίσκουν το
χώρο τους και τις ανάλογες ενημερώσεις.
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΛΛΗ
Ο Δημήτρης Φαλλής με τις πολλές πνευματικές δραστηριότητες είναι και ποιητής.
Από αυτούς που μετουσιώνουν την καθημερινότητα και τις ευαισθησίες των ανθρώπων
σε στίχους. Απλούς, κατανοητούς που αφήνουν στον αναγνώστη μια γεύση ανθρωπιάς και
πίστης. Κι ο ελεύθερος στίχος του κι ο παραδοσιακός έχουν την ομορφιά της συναισθηματικής Παράδοσης. Η Ποίηση στην πράξη.
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ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΑΙΟΙ
στο διάβα της Ιστορίας...
Γράφει ο Νίκος Ζυγογιάννης

Ένα αρχαιοελληνικό φύλο είναι οι Σαρακατσιαναίοι. Νομάδες κτηνοτρόφοι, ζούσαν στα
βουνά το καλοκαίρι και το χειμώνα στα χειμαδιά (βνά-στράτα-χειμαδιά) διασκορπισμένοι
σ’ ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.
Κοιτίδα των Σαρακατσαναίων ήταν η οροσειρά της κεντρικής και νότιας Πίνδου και η
Ρούμελη με επίκεντρο τα ΑΓΡΑΦΑ, χώρος που λόγω της γεωφυσικής του κατάστασης ήταν
απάτητος, δεν ήταν γραμμένος πουθενά και γι’ αυτό κατοικούνταν από αυτόνομους και
ελεύθερους ανθρώπους. Ο διασκορπισμός τους από την αρχική κοιτίδα τους προς την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα έγινε επί Τουρκοκρατίας και κυρίως τον 18ο αιώνα, στα χρόνια
του Αλή Πασά.
Ως προς το όνομά τους υπάρχουν πολλές και διάφορες ετυμολογίες.
Σύμφωνα με τη Σαρακατσάνικη παράδοση πήραν το όνομά τους από τους Τούρκους.
Όταν έγινε η άλωση της Κων/πολης, οι Σαρακατσαναίοι φόρεσαν μαύρα ρούχα, ως ένδειξη πένθους, και δεν υποτάχθηκαν στον κατακτητή. Οι Τούρκοι τους έβλεπαν στα μαύρα και
ανυπότακτους να μετακινούνται συνεχώς (σκηνίτες).
Γι’ αυτό τους ονόμασαν «Καρακατσάν» (καρά =μαύρος και κατσ(ι)άν=φυγάς, ανυπότακτος), δηλ. «μαύροι φυγάδες». Από το Καρακατσάν με παραφθορά προήλθε η λέξη «Σαρακατσάνος».Μια άλλη πιθανή ετυμολογία είναι από την τουρκική λέξη σαράν που σημαίνει
«φορτώνειν» ή σαράι(=κατοικία,κονάκι) και την τουρκική μετοχή κατσιάν=φυγάς, ανυπότακτος, (σαράν + κατσάν = Σαρακατσάνος) γιατί από καιρό σε καιρό φόρτωναν τα πράγματά τους και μετακινούνταν με τα κοπάδια τους και γι’ αυτό τους έδωσαν αυτό το όνομα
(παρατσούκλι) οι Τούρκοι.
«Κατοικούμε εδώ από τότε που ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με τα βνά και τα
ποτάμια, τον ήλιο και το φεγγάρι. Από τότε κρατάει η γενιά μας, έλεγαν οι γερόντοι Σαρακατσάνοι.»
Ανεξάρτητα από τις μετακινήσεις τους και τον εναλλασσόμενο τόπο διαμονής τους
έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα και κυρίως μιλούν την ίδια γλώσσα, την Ελληνική, απαλλαγμένη από ξένα στοιχεία, αναλλοίωτη, που φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δωρικής
διαλέκτου. Το ίδιο αναλλοίωτοι και αμόλυντοι από αλλόφυλες επιμειξίες παρέμειναν και
οι Σαρακατσιάνοι, οι «καταλαγαρώτεροι Έλληνες» όπως έγραψε ο Στέφανος Γρανίτσας.
Διατήρησαν τα έθιμα, τις συνήθειες και τους κανόνες συμπεριφοράς και διαβίωσης κατά
τρόπο πιστό και αυθεντικό. Στηρίχθηκαν στα παραδοσιακά τους έθιμα και στην ελληνική
τους ταυτότητα και δεν επέτρεψαν στην περιβάλλουσα αλλοεθνή και ξενόγλωσση κοινωνία
να εισβάλλει στη δική τους. Η οικονομική τους ευρωστία και αυτονομία και η διαβίωσή τους
σε καλλίτερες υλικές συνθήκες τους οδήγησε, σε μια ουσιαστικά και τυπικά, εσωτερίκευση,
τήρηση και εφαρμογή των εθιμικών κανόνων διαβίωσης και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Η χρήση μιας και μόνο γλώσσας, της Ελληνικής, αποδεικνύει ότι οι Σαρακατσιαναίοι
είναι διαφορετικοί από τους Βλάχους, (Οι Βλάχοι ή Αρμάνοι, ή Αρωμάνοι, ή Αρμούνοι,
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ή Αρωμούνοι της Ελλάδας γνωστοί και με άλλα ονόματα κατά περιοχές: Κουτσόβλαχοι,
Αρβανιτόβλαχοι, κ.λπ. ενώ οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Βλαχόφωνοι Έλληνες) που μιλούσαν
εκτός από τα Ελληνικά και τα Βλάχικα. Επειδή η λέξη βλάχος χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τον άνθρωπο που έχει πρόβατα, τον κτηνοτρόφο, τον βοσκό και επειδή η κτηνοτροφική
ζωή ήταν κοινό τους στοιχείο, επήλθε σύγχυση πότε ένας βλάχος (=αυτός που έχει πρόβατα, ο κτηνοτρόφος, ο βοσκός) είναι Σαρακατσιάνος και πότε Βλάχος (=Βλαχόφωνο). Με τη
διαφορά όμως ότι οι Σαρακατσαναιοι ήταν καθαροί νομάδες και δεν είχαν πουθενά χωριό,
ενώ οι Βλάχοι ζούσαν νομαδικά και ημινομαδικά, ήταν πριν αιώνες εγκαταστημένοι σε χωριά και ασχολήθηκαν και με το εμπόριο, τις τέχνες και τα γράμματα, ενώ οι Σαρακατσάνοι
στα μέσα του προηγούμενου αιώνα εγκατέλειψαν το νομαδισμό. Αλλά και στην ενδυμασία,
στα ήθη και έθιμα, στον τρόπο ζωής ξεχωρίζουν οι Σαρακατσαναίοι από τους Βλάχους,
που δεν έρχονταν σε επιμειξία μεταξύ τους αλλά ούτε και επαγγελματικό αλισβερίσι είχαν..
Ο τρόπος ζωής τους ήταν οργανωμένος με ένα είδος ποιμενικής συνεργασίας, το «Τσελιγκάτο». Είτε βρίσκονταν στα βουνά για ξεκαλοκαιριό, είτε το χειμώνα στα χειμαδιά,
αδέρφια, πρωτοξαδέρφια και δεύτερα ξαδέρφια έσμιγαν τα κοπάδια τους σε ένα είδος
συνεταιρισμού, για την καλλίτερη παραγωγική συνεργασία και διάθεση των κτηνοτροφικών
τους προϊόντων. Αρχηγός του «Τσελιγκάτου» ήταν ο τσέλιγκας (αρχιποιμένας), πλούσιος
κτηνοτρόφος, με πολλά πρόβατα, που ξεχώριζε για τις ικανότητές του: έξυπνος, δυναμικός,
κοινωνικός, ευέλικτος,τολμηρός, έντιμος και δίκαιος...
Αυτός κανόνιζε σχεδόν τα πάντα που είχαν σχέση με το τσελιγκάτο (ενοικίαση βοσκοτόπων, πώληση γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων, αρνιών, μαλλιών κ.τ.λ.). Είχε όμως
και κοινωνικό ρόλο στη στάνη: συμβούλευε –μαζί με τους γεροντότερους– και έλυνε διαφορές. Όλοι οι σμίχτες είχαν συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημιές του κοπαδιού. Του Αγίου
Δημητρίου για το καλοκαίρι και του Αγίου Γεωργίου για το χειμώνα έκαναν λογαριασμό και
απολογισμό των εσόδων και εξόδων του τσελιγκάτου και πάντα κρατούσαν παραστατικά
(τεφτέρια). Οι Τσοπαναραίοι ήταν αυτοί που είχαν λίγα ή καθόλου πρόβατα και δεν είχαν
δικό τους τσελιγκάτο. Με τα πρόβατα αλλά και τα άλλα ζώα τους έδενε στενή σχέση. Τα
φρόντιζαν και τα πρόσεχαν ιδιαίτερα, αφού ήταν γι’ αυτούς όλη τους η περιουσία.
Το σπίτι των Σαρακατσαναίων (το κονάκι), που το κατασκεύαζαν μόνοι τους, ήταν ένα
καλύβι με σάλωμα και ήταν δυο τύπων: α) το ορθό κονάκι (κωνοειδής καλύβα), που κατέληγε στην κορυφή του σε σταυρό και είχε στο κέντρο την εστία (φωτογώνι) και γύρω-γύρω
διασκευασμένους χώρους όπου τοποθετούσαν ρούχα, είδη μαγειρικής κ.τ.λ., ενώ υπήρχε
σταθερή θέση για το εικόνισμα β) ο πλάγιος τύπος με δίρριχτη στέγη που κατασκευαζόταν
από κορμούς δέντρων, ξύλα (πελεκούδια) και κλαδιά ελάτων (μπάτσες). Τα «κονάκια»,
ο οικισμός δηλ. το σύνολο των νομαδικών οικογενειών αποτελούσε τη Στάνη. Στάνη και
τσελιγκάτο δεν ταυτίζονταν. Μπορεί μια στάνη να είχε δυο ή περισσότερα τσελιγκάτα. Το
αντίστροφο όχι.
Η Σαρακατσάνικη οικογένεια ήταν πατριαρχική. Αυστηρή πειθαρχία και άγραφοι απαρασάλευτοι νόμοι όριζαν τη συμπεριφορά του κάθε μέλους της.
Αρχηγός της οικογένειας ήταν ο άνδρας, ο πατέρας. Στον πατέρα και τη μάνα υπήρχε
απόλυτος σεβασμός. Το κορίτσι το χαρακτήριζε η ντροπαλοσύνη, η καλή ανατροφή και
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ο καλός ψυχικός κόσμος. Το αγόρι έπρεπε να ήταν σεμνό, συγκρατημένο στις πράξεις,
τα λόγια και τους τρόπους του. Ο στυλοβάτης όμως της οικογένειας ήταν η γυναίκα, που
σήκωνε όλο το βάρος των ευθυνών. Αυτή είχε καθημερινά αναλάβει όλες τις δουλειές
του νοικοκυριού (να φέρει ξύλα, ν’ ανάψει φωτιά, να φέρει νερό από τη βρύση με τη βαρέλα, να περιποιηθεί τα παιδιά, να κάμει το νοικοκυριό του κονακιού κ.τ.λ.), αλλά και τις
εξωτερικές δουλειές των προβάτων (παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κατασκευή,
στρώσιμο, ξέστρωμα μαντριών κ.τ.λ.). Η ρόκα, για το γνέσιμο του μαλλιού, ήταν η αχώριστη συντροφιά της. Όπου κι αν πήγαινε την είχε μαζί της. Το γνέσιμο του μαλλιού ήταν για
τη Σαρακατσάνα ευχαρίστηση και «σκόλη». Εκείνο όμως που την κρατούσε «σκλαβωμένη»
ήταν ο αργαλειός. Η Σ. ήταν μια αφανής ηρωίδα της καθημερινής ζωής. Έπρεπε να υπηρετεί
την οικογένεια με θρησκευτική ευλάβεια και προσήλωση. Ενέπνεε όμως σεβασμό και έχαιρε
εκτίμηση, ιδιαίτερα όταν γίνονταν μητέρα.
Η παιδεία των Σαρακατσάνων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Οι σκληρές συνθήκες ζωής και
οι συνεχείς μετακινήσεις τους στις ορεινές περιοχές δεν επέτρεπαν τη μόρφωση των παιδιών τους σε σχολεία. Κάποια τσελιγκάτα, το καλοκαίρι, με δικά τους έξοδα μίσθωναν
δάσκαλο, συνήθως συνταξιούχο, για να δώσει κάποιες γνώσεις στα παιδιά. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα σε μια ειδικά διαμορφωμένη καλύβα, το «δασκαλοκάλυβο».
Είχαν όμως μια βαθιά αίσθηση του ελληνικού γλωσσικού οργάνου. Από τις αφηγήσεις τους
διαπιστώνει κανείς μια λιτότητα και παραστατικότητα στην έκφραση, ενώ στα τραγούδια
τους φαίνεται μια βαθιά αίσθηση του ρυθμού και του μέτρου.
Οι Σαρακατσάνοι ήταν πιστοί χριστιανοί, χωρίς μεγάλη θεωρητική κατάρτιση. Τελούσαν όμως τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και ένιωθαν δέος για τα μυστήρια, ειδικά του
γάμου και της βάπτισης. Τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης και τις ονομαστικές γιορτές τις γιόρταζαν με μεγαλοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκονταν. Γλεντούσαν συχνά με χορό και
τραγούδια. Τα τραγούδια, προϊόν ιστορικής και συναισθηματικής εσωτερίκευσης γεγονότων και καταστάσεων, κατατάσσονται σε τρεις ενότητες: στα κλέφτικα, στα ποιμενικά και
της λεβεντιάς, της Χαράς (γάμου) και της αγάπης, και του χωρισμού και της ξενητειάς. Οι
χοροί τους λεβέντικοι, έχουν την καταγωγή τους στον αρχαίο ελληνικό ρυθμό. Το παίξιμο
της φλογέρας - το κατεξοχήν μουσικό όργανο - για το Σαρακατσάνο τσοπάνη ήταν μια ιεροτελεστία. Ιδιαίτερα γλεντούσαν, όταν γίνονταν κάποιος γάμος στο τσελιγκάτο. Ο γάμος
μαζί με τη γέννηση των παιδιών αποτελούσε τους δυο κύριους πόλους της Σαρακατσάνικης
κοινωνίας. Ο γάμος ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο πολυδιάστατο, με ένα κύκλο πράξεων,
στάσεων, συμβόλων και συμπεριφορών. Χαρακτηριστικό του ήταν η ενδογαμία. Κοινωνικός σκοπός του γάμου ήταν η αναπαραγωγή (γέννηση και ανατροφή παιδιών) και η κοινωνική κατανομή της εργασίας. Αλλά, και το θάνατο περιβάλουν με ένα κύκλο εκδηλώσεων και
πράξεων που φανερώνει ότι ήταν προετοιμασμένοι για το αναπόφευκτο αυτό γεγονός. Στις
μετακινήσεις τους, στο ξεκαλοκαιριό ή το χειμαδιό, είχαν πάντα μαζί τους τη νεκροαλλαξιά.
Τα τσελιγκάτα συνέβαλαν αποφασιστικά στους αγώνες της ανεξαρτησίας. Στην επανάσταση του 1821 οι Σαρακατσιαναίοι ήταν τα στηρίγματα της κλεφτουριάς –όπως και όλοι οι
άνθρωποι του βουνού– και της εξασφάλιζαν τα απαραίτητα. Κάθε οικογένεια είχε δώσει
κι από έναν κλέφτη. Πολλοί ήταν και οι επώνυμοι Σαρακατσάνοι αγωνιστές (αρματολοί
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και κλέφτες) της προεπαναστατικής και της επαναστατικής περιόδου, όπως οι αρματολοί
του Καρπενησίου Συκάδες, ο Β. Δίπλας, ο Χασιώτης και ο Λεπενιώτης (αδέλφια του
Κατσαντώνη), ο Φαρμάκης, ο Γ. Τσόγκας, ο Αραπογιάννης, ο Λιάκος και κυρίως
τα καμάρια των Σαρακατσαναίων, ο Κατσαντώνης και ο Καραϊσκάκης πολεμιστές και
καπετάνιοι των Αγράφων, Τζουμέρκων και Ρούμελης. Στον Μακεδονικό Αγώνα βοήθησαν τα ελληνικά αντάρτικα σώματα ως οδηγοί, αγγελιοφόροι, τροφοδότες και σύνδεσμοι.
Περιέθαλψαν τραυματίες στις στάνες τους, διέθεσαν τρόφιμα, ιματισμό, μετέφεραν όπλα
και συμμετείχαν οι ίδιοι στα αντάρτικα σώματα, όπως ο οπλαρχηγός Κ. Γαρέφης κ.ά. Ο
Παύλος Μελάς συνεργάστηκε στενά με τους Σ. Ανώνυμοι αγωνιστές επίσης αντιστάθηκαν
σ’ όλους τους κατακτητές...
Αυτό που άφησαν πίσω τους ως κληρονομιά οι Σαρακατσιαναίοι δεν είναι μαρμάρινα
αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία προγονικά, αλλά μας κληροδότησαν υπέροχα ξυλόγλυπτα και όμορφα υφαντά, αντικείμενα που φιλοτέχνησαν για να κάνουν τη ζωή τους
ευκολότερη. Η γυναίκα έφτιαχνε μόνη της τις αντρικές και γυναικείες φορεσιές. Μετά τον
κούρο, το ξάσιμο του μαλλιού, το γνέσιμο, η ύφανση, το ράψιμο ήταν δικιά της δουλειά.
Οι Σαρακατσαναίοι δε φόρεσαν ποτέ άλλο ξενικό ύφασμα, παρά μονάχα υφάσματα δικής
τους κατασκευής. Η χαρακτηριστική σοβαρότητα των σκούρων χρωμάτων στις φορεσιές,
τα υπέροχα χρώματα και σχέδια στις «παναούλες», τις μικρές ποδιές από χοντρό μάλλινο
ύφασμα, ο ολοκέντητος κόκκινος φλάμπουρας του γάμου με θέματα αυστηρής συμμετρίας
ανάμεσα και γύρω από τις τέσσερις γωνίες του σταυρού είναι μερικά από τα στοιχεία της
Σαρακ. τέχνης.
Σήμερα η ποιοτική μεταβολή και ο κοινωνικός μετασχηματισμός των Σαρακατσαναίων
είναι πραγματικότητα. Η κάθοδός τους από τα βουνά στις πεδιάδες, η εγκατάλειψη του πλάνητα βίου, η αγροτική διαβίωση (ένα μικρό ποσοστό ασχολείται με την κτηνοτροφία) αλλά
και η ενασχόληση με ελεύθερα επαγγέλματα, η συμμετοχή τους στις μισθωτές υπηρεσίες,
ιδιωτικές και δημόσιες, η ανάδειξή τους στην επιστήμη, τις τέχνες, τα γράμματα και την πολιτική διαμόρφωσαν μια Σαρακ. κοινωνία που συνδυάζει την παράδοση με τον εκσυγχρονισμό. Ιδιαίτερα διέπρεψαν στις επιστήμες, αλλά δεν υπάρχει τομέας στον επαγγελματικό
χώρο, στον οποίο να μην έχουν συμμετοχή οι Σ. Όμως οι αρχές τους και οι αξίες της ζωής
δεν άλλαξαν. Φιλήσυχοι και φιλόξενοι, νομοταγείς, αξιοπρεπείς, εργατικοί και αξιόπιστοι
διακρίνονται για το μαχητικό τους πνεύμα, το σφρίγος και την αγωνιστικότητά τους...
Από το 1960 και μετά, που οι Σαρακατσάνοι διασκορπίστηκαν στις πόλεις και τα χωριά,
σαρανταπέντε πολιτιστικοί σύλλογοι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ) προσπαθούν να κρατήσουν και να συνεχίσουν τη Σ. παράδοση και να αντισταθούν στην αφομοιωτική και ισοπεδωτική τάση της εποχής μας, με το να συγκεντρώνουν
και να καταγράφουν τα Σ. τραγούδια, να μαθαίνουν τους χορούς στους νέους, διατηρώντας δικά τους χορευτικά συγκροτήματα.
Με τα τμήματα γερόντων αναπαράγουν το πλούσιο και ανεξάντλητο υλικό, αφού οι
γέροντες είναι οι μοναδικοί αδιάψευστοι μάρτυρες της Σαρακ. ιστορίας. Μεγάλη είναι η
προσφορά στη διάδοση του Σαρακ. τραγουδιού, των Σ. τραγουδιστών, επαγγελματιών
και μη, που έχουν ηχογραφήσει σε δίσκους και κασέτες τα τραγούδια τους. Το Λαογραφικό
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Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες, όπου εκτίθεται αυθεντικό υλικό απ’ όλες τις περιοχές
της Ελλάδας που έχει σχέση με τη ζωή και τη λαϊκή τέχνη των Σαρακατσάνων, έτυχε Ευρωπαϊκής αναγνώρισης και βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μουσείων. Υπάρχουν
όμως μουσεία, μικρότερης ίσως εμβέλειας, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με υλικό από
τη λαϊκή τέχνη και τη ζωή των Σαρακατσαναίων. Υπαίθριοι παραδοσιακοί οικισμοί (Στάνες) σε διάφορα μέρη της χώρας κατασκευάστηκαν από συλλόγους και αναβιώνουν σκηνές
από την καθημερινή ζωή των Σ. Έντυπο υλικό κυκλοφορεί για ενημέρωση των απανταχού
Σ., όπως η «Ηχώ των Σαρακατσαναίων» που εκδίδεται από την ΠΟΣΣ, το ετήσιο περιοδικό
«Σαρακατσαναίοι» από την αδελφότητα Σ. Ηπείρου, η εφημερίδα «Σαρακατσ. Χαιρετήματα»
από των εν αθήναις Σαρακ. Ηπείρου, το περιοδικό «Τα Δέοντα των Σαρακατσαναίων» από
το Σύνδεσμο Σαρακ. Φθιώτιδας. «Τα Δρώμενα των Σαρακατσ.Φοιτητών» κ.ά. Σε συνέδρια
πανελλήνια και ημερίδες με εισηγητές διάφορους επιστήμονες συζητούνται ποικίλα θέματα
σχετικά με τους Σαρακατσαναίους. Το Πανελλήνιο Αντάμωμα στο Περτούλι Τρικάλων την
τελευταία Κυριακή του Ιουνίου και άλλα τοπικά, σε θέσεις που συνήθως ξεκαλοκαίριαζαν οι
Σαρακατσαναίοι, που γίνονται κάθε χρόνο καθώς επίσης, συνεστιάσεις, συνάξεις και χοροεσπερίδες βοηθούν στη διατήρηση της παράδοσης αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των Σαρακατσαναίων. Τέτοια τοπικά ανταμώματα οργανώνονται στο Βελούχι (θέση
Άγιοι Απόστολοι Μερκάδας) την δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου από το Σύνδεσμο Σ. Φθιώτιδας, στην Πάρνηθα (στη θέση Μόλα) του Αγίου Πνεύματος από τους Συλλόγους Σαρακ.
Αττικής, στο Γυφτόκαμπο (κεντρικό Ζαγόρι Ηπείρου) την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου
από την Αδελφότητα Σαρακ. Ηπείρου, στην Ελατειά Δράμας (θέση Μπουζάλα) στις 20 Ιουλίου από τους Συλλόγους Σ.Αν. Μακεδονίας και Θράκης, στο όρος Βόρας (Καϊμακτσαλάν)
στις 22 Αυγούστου από τους Συλλ. Σαρακ. κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και Βοιωτίας,
Αιτωλοκαρνανίας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, β.Πελοποννήσου κ.ά. Επίσης στη Βουλγαρία
στο όρος Καραντίλα (Σλίβεν) από την Ομοσπονδία Συλλ. Σαρακ., που έχουν μείνει εκεί
μετά το κλείσιμο των συνόρων, αλλά διατηρούν τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της Σαρακ.
παράδοσης...
Πολλοί είναι εκείνοι, Έλληνες και ξένοι, ερευνητές, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, ανθρωπολόγοι που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη ζωή και τον πολιτισμό των
Σαρακαταναίων, όπως η λαογράφος Αγγελική Χατζημιχάλη που μελέτησε τον ποιμενικό βίο των Σαρακατσαναίων, οι Ε. Μακρής, Ι.Μποτός, Ν. Κατσαρός, Θ. Γιαννακός,
Γ. Αγραφιώτης, Δ. Γαρούφας, Θ. Καλοδήμος, Γ. Τσουμάνης, Π. Αραβαντινός,
Δ. Γεωργακάς κ.ά. Ο ανθρωπολόγος διδάκτωρ Άρης Πουλιανός που έδωσε νέα διάσταση στο θέμα της προέλευσης των Σαρακατσαναίων, οι καθηγητές κοινωνιολογίας
Γ. Καββαδίας, Δ. Μαυρόγιαννης και οι Garsten Hoeg, J.K.Campbell, Patrick leigh
fermor, Glaube Fauriel, κ.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής
Πρ. Πρόεδρος Πανελλ. Σ. Σαρακατσαναίων
Πρ.Πρόεδρος Συν. Σαρακατσαναίων Φθ/δας
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1. Ο Δάσκαλος της Κρέντης Αγράφων.
(Από το βιβλίο του Χάρη Σακελλαρίου «Το Δέντρο Πέθανε Όρθιο» 1962, όπου αναφέρεται στο πέρασμά του από το χωριό Κρέντη Κερασοχωρίου Ευρυτανίας, στο οποίο
υπηρέτησε δύο χρόνια, ως δάσκαλος, τη δεκαετία του 1950. Ο Χάρης Σακελλαρίου,
τελείωσε τη σταδιοδρομία του ως Επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης και ανελίχθηκε σε
έναν καταξιώμένο επιστήμονα και πολυγραφότατο συγγραφέα.)
{...Ο επιθεωρητής μου στο Καρπενήσι, με τοποθέτησε στο χωριό Κρέντη…. Ξεκινώ.
Μαζί μου είναι κι ένας νέος ψηλός, μ’ αρρενωπή όψη και πυκνό στριμμένο μουστάκι. Μου
λέει, πως είναι ο πρόεδρος του χωριού… Το βράδυ με φιλοξενεί στο σπίτι του ο παπάς
του χωριού, ο πάντα καλόκαρδος και φιλόξενος παπα-Αποστόλης. Μου δίνει κουράγιο.
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Το πρωί ξεκινώ για το σχολείο. Ψάχνω νάβρω κάποιο ραβδί, για τους σκύλους, που τους
ακούω να γαβγίζουν απειλητικά. Η παπαδιά άδικα έψαξε ολόγυρα. Στο τέλος μούδωσε
ένα στυλιάρι από κάποιο τσαπί. Τα παιδιά μόλις με είδαν έτσι αρματωμένο, με το στυλιάρι,
πάγωσαν. Τους εξήγησα πως και γιατί βρέθηκε τούτο το ξύλο στα χέρια μου, τους λέω κάμποσα χωρατά, για να γελάσουν. Με κοιτούν, όμως, γεμάτα καχυποψία. Κάνουν μάθημα σ’
ένα σπιτάκι σκεπασμένο πρόχειρα με τσίγκους, ασοβάτιστο, χωρίς πάτωμα, χωρίς ταβάνι.
Έχει παράθυρα, αλλά δεν έχουν κουφώματα και τζάμια. Έχει πόρτα, αλλά τη φράζουν μ’ ένα
μεγάλο κλωνάρι δέντρου…}
{...Οι χωρικοί στην Κρέντη περνούν ημέρες ευτυχίας. Δεν το φανταστήκανε ποτέ, ούτε
στ’ όνειρό τους το είδανε, πως θα ερχόταν αυτοκίνητο στο χωριό τους. Να ιδείς πως κάνουν όταν έρχεται ! Μαζεύονται γύρω του, ακουμπούν στις μακριές γκλίτσες τους και το
κοιτάζουν με θαυμασμό, με λατρεία, μ’ ευγνωμοσύνη. Δεν το εγγίζουν καθόλου, μην το
χαλάσουν, μην τυχόν θυμώσει η κιβωτός αυτή της ευτυχίας και τους φύγει αγύριστα…}.

2. Ο Κατσαντώνης και οι πέρδικες των Αγράφων.
( Από το βιβλίο του Ευρυτάνα Στέφανου Γρανίτσα «Τα Άγρια και τα Ήμερα του Βουνού και
του Λόγγου»).
{…Το πέταγμα της πέρδικας είναι τόσο βροντερό, ώστε ‘‘έσκιαζε και τον Κατσαντώνη’’
όπως λένε οι σαρακατσάνοι. Περιττό να σημειώσω ότι ο Κατσαντώνης γεμίζει όλα τα βουνά μας με το όνομά του: «Πήδημα Κατσαντώνη», «Σπηλιά Κατσαντώνη», «Βρύση Κατσαντώνη» κλπ. Είναι ένα είδος Διγενή Ακρίτα για τ’ Άγραφα. Τρόμαζε, λοιπόν, και τον Κατσαντώνη το πέταγμα της πέρδικας, που όταν το ακούτε νομίζετε ότι κάνει επέλαση το ιππικό.}
3. Το σπληνάντερο του Κατσαντώνη.
Το βιβλίο του Επαμεινώνδα Φραγγίστα «Ο Βίος του Κατζαντώνη», έτος 1862, είναι η
πιο αυθεντική βιογραφία του προεπαναστατικού ήρωα των Αγράφων, γιατί ο συγγραφέας
στηρίχθηκε στις αφηγήσεις του πατέρα του Γιάννη Φραγγίστα, πρωτοπαλίκαρου και υπασπιστή του Κατσαντώνη. Στο βιβλίο αυτό παρατίθενται γραπτές ωραίες εικόνες, που είναι
αδύνατοννα περιγραφούν με ακρίβεια. Τέτοιες ήταν και εκείνες της υποδοχής του Κατσαντώνη από τον ελληνικής καταγωγής στρατηγό του ρωσικού στρατού Παπαδόπουλο και
από το Δεσπότη Ιγνάντιο, που τον προσκάλεσαν σε εξοχική τοποθεσία στην Αγία Μαύρα
Λευκάδας, μαζί με άλλους αρματολούς. Ο στρατηγός Παπαδόπουλος με τον Κατσαντώνη για αρκετές ημέρες μίλησαν και κατέστρωσαν το σχέδιο για την ελληνική Παλιγγενεσία.
Ο Κατσαντώνης, μάλιστα, πρόσφερε στο στρατηγό και γευστικότατον σπληνάντερο, που
ο ίδιος έφτιαξε και έγινε μεταξύ τους μνημειώδης διάλογος ότι, όποιος τρώει από αυτό
το σπληνάντερο δεν πεθαίνει από φυσικό θάνατο, αλλά πεθαίνει στη μάχη. Σύμφωνα με
το σχέδιο αυτό, αποφασίσθηκε να χτυπηθούν πρώτα-πρώτα τα Γιάννενα, με τη συνδρομή
του Κατσαντώνη και των άλλων αρματολών. Ο Κατσαντώνης χρίσθηκε αρχηγός των κλεφτών, που φανερώνει και την ευρύτερη ακτινοβολία της πολεμικής του δράσης και της προσωπικότητάς του. Το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε ύστερ’ από 100 χρόνια, με επιμέλεια και
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σχόλια του φυσιοδίφη και συγγραφέα Πάνου Βασιλείου, που είναι μια μεγάλη πνευματική
φυσιογνωμία της Ευρυτανίας. Παραθέτουμε από το βιβλίο της πρώτης έκδοσης του έτους
1862, κάποιες από τις «γοητευτικές εικόνες», που έγιναν στη συνάντηση αυτή, μεταξύ του
εθνομάρτυρα ήρωα των Αγράφων και του στρατηγού Παπαδόπουλου.
{….ο στρατηγός με φωνήν λίαν συγκινητικήν και εις την πατρώαν αυτού γλώσσαν είπε
τα εξής: Χαίρω πολύ διότι η πατρίς μου μετά τεσσάρων αιώνων μαύρην δουλείαν έχει εις
τους κόλπους της τοιούτους πολεμιστάς» και συγχρόνως παρεκάλεσεν τον Κατζαντώνην
προσαγορεύσας αυτόν χιλίαρχον, να τω διηγηθή εν συνόψει τα ανδραγαθήματα ενός εκάστου δια να βαθμολογήση αυτούς επαξίως. Ο Κατζαντώνης τότε εγερθείς και ευχαριστήσας τον στρατηγόν, τω απήντησε ότι ο έσχατος των συντρόφων του είναι καλύτερος αυτού
και ό,τι πράττουν το πράττουν οι σύντροφοί του και ουχί αυτός. Ο στρατηγός ευχαριστηθείς τότε δια την οποίαν έδειξεν ο Κατζαντώνης αυταπάρνησιν και δημηγορήσας ενθέρμως, μετέδωκεν αυτοίς το πυρ του ενθουσιασμού προς την ελευθερίαν των Ελλήνων, όπερ
φαίνεται κατέφλεγεν και την καρδίαν αυτού καθό Έλλην και εξηκολούθησεν ούτω την μετ’
αυτών διασκέδασιν αδόντων τα ηρωικά των άσματα. Εν τω μέσω δε της διασκεδάσεως
ταύτης, ο Κατζαντώνης λαβών τεμάχιον σπληνεντέρου όπερ επί τούτω και μετ’ απαραμίλλου δεξιότητος είχε κατασκευάσει, προσέφερε εις τον στρατηγόν ειπών αυτώ ότι πρέπει
να φάγη εκ τούτου διότι όστις το τρώγει ουδέποτε αποθνήσκει» Ο Στρατηγός τότε λαβών
τούτο υπομειδιών το έφαγε ερωτήσας αυτόν συνάμα τι εννοεί. Ο δε Κατζαντώνης πάραυτα έκαμε την εξήγησιν ειπών ότι οι τρώγοντες αυτό δεν αποθνήσκουν τον φυσικόν επί της
κλίνης θάνατον, αλλά φονεύονται εν πολέμω, εξήγησις ήτις λίαν ευηρέστησε τον στρατηγόν και ούτω μετά πολύωρον διασκέδασιν απήλθεν έκαστος εις τα ίδια διαλογιζόμενος τα
περί επαναστάσεως……ο Παπαδόπουλος έχων τον Κατζαντώνην αρρωγόν άμα τε και
οδηγόν, ν’ αναπετάσει ο ίδιος την σημαίαν του σταυρού εις τας κεντρικωτέρας πόλεις της
δούλης Ελλάδος…ο Κατζαντώνης εξήλθεν αύθις εις την επαρχίαν των Αγράφων, αφού
ωμίλησε μετά του στρατηγού επί πολλάς
ημέρας περί του μελετωμένου σχεδίου
της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, επί μόνω
τω σκοπώ να μεταφέρει εις Αγίαν Μαύραν όλους τους οποίους είχεν εις διάφορα μέρη πληγωμένους συντρόφους του’
εξελθών δε επί τω σκοπώ τούτω προσεβλήθη υπόλοιμικής νόσου..}

Στη φωτογραφία, στο γλέντι της Λευκάδας ο
Καποδίστριας κρατάει τον Κατσαντώνη που
σέρνει πρώτος το χορό. Είναι σχέδιο του ευρυτάνα
ζωγράφου Θανάση Μπακογιώργου, από τη β΄
έκδοση του βιβλίου.

21

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Του Ηλία Μπουμπουρή

1.- Οι φουστανέλες της Προεδρικής φρουράς … και ο Ζ. Παπαντωνίου
Σε άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου 2013 , με αφορμή
την έκθεση για το Ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη που έλαβε χώρα στον Πόρο (11-052013/28-05-2013) , αναγράφεται και η πληροφορία ότι ο Παρθένης μαζί με τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και τον Γιάννη Βλαχογιάννη σχεδίασαν τις στολές των ευζώνων της
Προεδρικής Φρουράς!!!!
2.- Ο ποιητής Ν. Εγγονόπουλος και ο δάσκαλός του, Ζ. Παπαντωνίου»
Ο ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985) εγγράφεται στη Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών το έτος 1932 και για τις σπουδές του και γενικότερα για τις επιρροές εκείνης της περιόδου, λέει: {……} Ευτύχησα να σπουδάσω στην εδώ Ανωτάτη Σχολή των Καλών
Τεχνών. Επιτρέψατέ μου να σας πω, πως θεωρώ αυτή την πραγματικά Ανωτάτη Σχολή σαν μια από
τις πιο θαυμάσιες και τις πιο σημαντικές του κόσμου. Με ευεργέτησε ποικιλοτρόπως, και της χρωστώ βαθιά ευγνωμοσύνη. Εκεί είχα συμμαθητάς , ανάμεσα σε άλλους , τον σήμερα (σ.σ: 1963)
καθηγητή Γιάννη Μόραλη, τον άξιο ζωγράφο Διαμαντή Διαμαντόπουλο, τον γλύπτη Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον καθηγητή σήμερα στη Λευκωσία Τηλέμαχο Κάνθο, που είναι έκτοτε φίλοι μου.
Σκεφτείτε πως εκεί άκουσα μαθήματα: ιστορίας της Τέχνης από τον Ζαχαρία Παπαντωνίου,
διακοσμητικής από τον Δημήτριο Μπισκίνη, γλυπτικής από τον Θωμά Θωμόπουλο, αρχιτεκτονικής
από τον Τσιπούρα, ανατομίας από τον Σκλαβούνο, χαρακτικής από τον αλησμόνητο, τον θαυμάσιο
Γιάννη Κεφαλληνό. Εκεί ευτύχησα να μαθητέψω πλησίον του Κωνσταντίνου Παρθένη. {…}
(Απόσπασμα από διάλεξη του ποιητή που έλαβε χώρα στις 06-02-1963 και δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος , στο τεύχος 99, της Επιθεώρησης Τέχνης. Αναδημοσιεύεται στο επετειακό
τεύχος που εκδόθηκε το 2007 από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για τα 100 χρόνια από τη
γέννηση του Εγγονόπουλου).

Καταρρέουμε
Ωραίο το τοπίο!
Όμορφη η λίμνη!
Κι αυτό το σπιτάκι στην ακρολιμνία
Χαρά Θεού!
Μόνο που όζουν
ναφθαλίνη και πλαστικό
στην κορνίζα της Πινακοθήκης
του θνήσκοντος πλανήτη.
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Να κρατούσαμε, τοπυλάχιστον,
Στην ψυχή
Το άρωμα του δυόσμου!
θάταν το αντίδοτο
στην … «πανδαισία» των καυσαερίων
και των βιομηχανικών αποβλήτων.
Αντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Κύπρος

«Τρέχα, ορέ Γιαννάκη, ζιουναγκιάστηκε ου Δήμαρχους»
† Γιάννη Γ. Φλώρου

Η μικρή ιστορία που ακολουθεί συνέβη στις αρχές του 20ου αι. Τότε δεν είχαν ιδρυθεί
ακόμα οι Κοινότητες. Ο νομός Ευρυτανίας είχε 9 δήμους. Η Καρύτσα υπαγόταν στο Δήμο
Καρπενησίων, που περιλάμβανε 28 χωριά. Από κάθε χωριό εκλεγόταν κι ένας πάρεδρος
Ο υποψήφιος Δήμαρχος ή ένας αντιπρόσωπός του, πριν γίνουν οι εκλογές, γύριζε όλα τα
χωριά του Δήμου, από σπίτι σε σπίτι και ψηφοθηρούσε για να μπορέσει να εξασφαλίσει την
εκλογή του. Ψήφιζαν, τότε, μόνον οι άνδρες.
Εκείνη τη χρονιά ο υποψήφιος Δήμαρχος ήρθε και στην Καρύτσα. Πρώτα ήρθε στο Χωριό, στον κεντρικό δηλ. συνοικισμό, κατόπιν στα Παλιοχώραφα κι ύστερα στ’ Ασπρούδια.
Στη συνέχεια κατέβηκε στο Παζαράκι, από εκεί πέρασε στο ποτάμι (Καρπενησιώτη), από
ένα ξύλινο γεφυράκι, που χρησιμοποιούσαν οι τσοπάνηδες κι όσοι είχαν κτήματα απέναντι,
Βρέθηκε στις «Συκές». Από εκεί προσπάθησε να ανεβεί στο δρόμο που οδηγεί στις Καρύτσες (το κάτω χωριό). Δεν πήγε όμως από κάποιο μονοπάτι (μέσα από το δάσος), ίσως και
να μην το πρόσεξε, αλλά προτίμησε να ανεβεί από τη Σάρα, που ήταν άδενδρη. Προχώρησε
λίγο προς τα πάνω. Κάποια στιγμή, χωρίς να καταλάβει, βρέθηκε ζιουναγκιασμένος, κλεισμένος δηλ. σ’ ένα μέρος δύσβατο. Δεν μπορούσες ούτε να προχωρήσει, ούτε να γυρίσει
πίσω προς τα κάτω, που ήταν πιο δύσκολο. Φοβήθηκε πολύ, καθώς ήταν φυσικό, κι άρχισε
να φωνάζει όσο μπορούσε πιο δυνατά.:
Βοήθεια, κινδυνεύω, βοήθεια!...
Δύσκολα θ’ ακουγόταν η φωνή του, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας απέναντι
να τον ακούσει. Ευτυχώς, κάτω κι απέναντι, απ’ την Καραγεωργέικη Λογγά (παραποτάμιο
χωράφι) βρέθηκε η θεια Καραγεώργαινα, που το σπίτι της ήταν στο συνοικισμό Καρύτσες κι
ετοιμαζόταν να γυρίσει εκείνη τη στιγμή. Άκουσε τη φωνή που επαναλαμβανόταν, πρόσεξε
και είδε από πού ερχότανε. Αμέσως η Καραγεώργαινα ανέβηκε ψηλότερα σ’ ένα πεζούλι
αντικρύ και λίγο πλάγια προς τα Φλωρέικα πεζούλια και φώναξε δυνατά του παππού μου
Γιάννη Φλώρου.
Τρέχα, ορέ Γιαννάκ’ ζιουγκανιάστηκι ου δήμαρχους…
Ο παππούς μου άκουσε και κατάλαβε τι έλεγε, αλλά δεν ήγξερε πού ήταν ο δήμαρχος.
Πού είνι, ορή Γιώργαινα; φώναξε
Αυτού, παρέκι, στ’ Σάρα, κουντά στ’ Γκουρτσά… τρέχα γλήουρα, απάντησε η Καραγεώργαινα.
Η θέση Σάρα, κοντά στην Γκορτσά, δεν απέχει από το Φλωρέικο σπίτι πιο πολύ από 280
μ., στο μεταξύ όμως το έδαφος είναι υψωμένο, ακριβώς εκεί που είναι το Φλωρέικο άνυδρο χωράφι, κι από το σπίτι δεν είναι θεατή. . Ούτε η φωνή του εγκλωβισμένου ακουότανε.
Ο παππούς έτρεξε προς το υποδειχθέν σημείο, κατέβηκε απ’ το δρόμο, γύρισε προς
τη Σάρα που είχε κλειστεί ο υπ. Δήμαρχος. Τον πήρε από το χέρι και περνώντας από βατά
σημεία τον οδήγησε στον δρόμο προς τις Καρύτσες. Από τότε έγιναν και πολιτικοί φίλοι….
Πραγματολογικά: - Ζουναγκιάζονταν βασικά –αποκλειστικά θα έλεγα– τα γίδια. Βόσκοντας σε απόκρημνους βραχότοπους βλέπει σε κάποια απάτητη βραχονησίδα κάτι εκλε23

κτό, κάνει σάλτο, απολαμβάνει το γεύμα και τότε καταλαβαίνει ότι είναι εγκλωβισμένο.
Πανταχόθεν γκρεμός. Κι επειδή τη θέλει τη ζωούλα του δεν ρισκάρει αλλά καλεί σε βοήθεια.
Ένα βέλασμα σπαρακτικό που δεν μπορεί ν’ αφήσει ασυγκίνητο κανέναν και προπαντός τα
κορίτσια του σπιτιού που ασχολούνται με τα γίδια. Αποφασίζεται η διάσωση. Καλείται ο
κατάλληλος, αλαφρός, δυνατός, άφοβος. Τον κατεβάζουν με τριχιά, δένει το ζώο, το τραβάνε, έπειτα δένεται κι αυτός και τον τραβάνε…
– Αδιανόητο για τους κατοίκους του χωριού (όλο βράχια κάθετα, γκρεμοί, σάρες) το ζιουνάγκιασμα ανθρώπου (δεν θά 'ταν και για μολόημα…) εκεί όπου από μικροί συνηθίζουν
να κυκλοφορούν άνετα.
– Το κουραστικό και επικίνδυνο οδοιπορικό του υπ. Δημάρχου δίνει την ένταση του
αγώνα στο κυνήγι της ψήφου για την κατάκτηση του από πολλών απόψεων σημαντικού οφιτσίου…. Ή για να ακούσει τα προβλήματα του λαού από κοντά, η άλλη άποψη...

Η Κατίνα στην Αθήνα
Γιάννης Μακρής, δάσκαλος

Όταν πρωτοδιορίστικα δάσκαλος, το 1963, τοποθετήθηκα στο μονοθέσιο σχολείο Ιτέας-Ραπτοπούλου. Τότε το όνομα Ιτέα το χρησιμοποιούσαμε μόνο στα επίσημα έγγραφα.
Προφορικά όλοι χρησιμοποιούσαν την παλιά ονομασία «Κρετσίστα».
Οι 37 μαθητές δε χωρούσαν καλά-καλά στην αίθουσα διδασκαλίας –ο θεός να το κάνει
αίθουσα διδασκαλίας το ενοικιασμένο δωματιάκι του Χρήστου Παπαδημητρίου– τα θρανία
χωρίς σχεδόν διαδρόμους και η έδρα του δασκάλου καταργημένη, γιατί δεν υπήρχε χώρος
και γι’ αυτήν.
Φυσικά δεν υπήρχε και προαύλιο και τα παιδιά. Έπαιζαν κυνηγητό, κυρίως γύρω από τη
ρεματιά με τις απότομες όχθες, που βρισκόταν μπροστά από το «σχολείο». Μεγαλωμένος
σε καμποχώρι, είχα μόνιμο άγχος στα διαλείμματα, μήπως γλιστρήσουν, πέσουν κατρακυλίσουν, τραυματιστούν, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, μέχρι να καταλάβω ότι η φύση τα είχε
μάθει να σκαρφαλώνουν σαν αγριοκάτσικα…
Τις γιορτές μας, δύο εθνικές και μία «επί τη λήξει του διδακτικού έτους» τις κάναμε στο
πλάτωμα μπροστά στην εκκλησία. Και καλά, για τις εθνικές γιορτές υπήρχε πλούσιο ρεπερτόριο ποιημάτων και σκετς. Για τη γιορτή των διακοπών όμως τα σχετικά βοηθήματα που
κυκλοφορούσαν στο εμπόριο δεν κάλυπταν τις ανάγκες μιας γιορτής σε ορεινό χωριό,
όπως η Κρετσίστα. Αποφάσισα, λοιπόν, να αποκαταστήσω την έλλειψη αυτή, κάνοντας και
δικά μου σατιρικά ποιηματάκια, ανταποκρινόμενα, κατά την εκτίμησή μου, στον τόπο και το
είδος της γιορτής.
Παραθέτω ένα από αυτά.
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Η Κατίνα στην Αθήνα
Η θεόζουρλη Κατίνα
ήθελε να πάει στ’ν Αθήνα.
Μια κι δυο, λοιπόν, που λέτε,
Στην πρωτεύουσα πετιέται…
Πολύς ήταν γύρου κόσμους
-πού ’ν’ του θ’μάρ’ κι πού ’ν’ ου δυόσμους.
Κι ασφαλτουστρουμένα δρόμια
-πού λιθάρια κι κουτρόνιαΠήρι του δρόμου του μιγάλου
-θαρρείς οι άνθρουπ’ πάν’ στου στάλου.
Άσφαλτους, ψήνει το λιοπύρι,
Βγάζ’ η Κατ’νιώ του κλουτσουτύρι,
που ’χε μέσα στουν τρουβά της,
που ’σερνε πάντα κοντά της.
Και σε μια γωνιά καθίζει
λαίμαργα καταβροχθίζει…

Απάν’ στου βράχου πέτρις σουριασμένες,
άλλες όρθιες κι άλλες πλαγιασμένες.
Η Κατίνα του κιφάλι τ’ς κ’νάει,
τα παρακάτ’ μας τσαμπουνάει.
-Νόμ’ζα κι ’γώ τι έχ’ η Αθήνα
κι ήρθα να ιδώ!
Να χαζου-Κατίνα…
Αμ κι στου χουριό μ’ έχ’ λ(ι)θάρια
κι έχ’ ιλάτια κι πουρνάρια
κι έχ’ απλουχουριά μιγάλ(η)
κι όχ(ι) την αθηνέικια ζάλ(η).
Να ζή(σ)εις χουριό μ’ μι τα ουραία σ’
μπρουστά σ’ δε βγαίν’ ούτ’ ου Πειραίας,
έρχουμι πάλι πίσου
κι πουτέ δε θα σ’ αφήσου.

Πιρνάν ανθρώποι, την κοιτάνι
Κι τα κιφάλια τους κουνάνι.
Μα η Κατίνα το χαβά της
Ψάχνει ξανά μες στον τροβά της…
Βρίσκ’ ψάχνουντας κουμμάτ’ ρουκίσιου
Τουτέστιν, δηλαδή, καλαμπουκίσιου.
Κι αυτό σε λόγο τελειώνει
Το κολατσιό της αποσώνει…

Άιντι, Κατ’νιώ μ’, άει στου χουριό σου
στου Μήτρους του λεβεντονιό σου,
που βόσκει τα ήσυχα τα πράιτα
απ’ την Κριτσίστα ως τη Σπολάιτα*.
Κι εσύ καμάρωνες Κατίνα
κι ονειρευόσουν την Αθήνα
και τώρα που την είδες φεύγεις
και πάλι το χωριό σ’ γυρεύεις…

Σ’κώνιται να πάει κατά πέρα
-άιντε Κτ’νιώ μ’ και σώνεται η μέρα…
Γυρνάει, βλέπ’ τουν Παρθινώνα
απάν’ σι μια μιγάλ’ κουτρόνα!
-Πω, πω πέτρις! Τι ’ν’ αυτούνες;
Σιάζ’(ει) η Κατίνα τις σιγκούνες.

Άιντε, χουριό μ’, έρχουμι πίσου
Κι πουτέ δε θα σ’ αφήσου!...

* Σπολάιτα: Χωριό της Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο είχαν πολλά πάρε-δώσε οι Κρετσιστινοί
Διευκρινίσεις: Το ποίημα αυτό γράφτηκε το καλοκαίρι του 1964. Το απήγγειλε θαυμάσια,
με Κρετσιστινή προφορά, κατάλληλο ντύσιμο και με θεατρικές κινήσεις (ιδίως όταν ίσιαζε
τις σεγκούνες ή μούτζωνε τον εαυτό της) η μαθήτρια της ΣΤ΄τάξης Ελευθερία Αθανασίου
Τριαντάφυλλου. Έκτοτε δεν απαγγέλθηκε ξανά… Μόνο εκεί ταίριαζε. Στον τόπο εκείνο,
απαγγελμένο από τη συγκεκριμένη μαθήτρια…
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ΟΙ ΝΤΑΛΗΔΕΣ
†Σεραφείμ Κ. Τσιτσά

(Το παρακάτω κείμενο του πολυγραφότατου και αείμνηστου Σεραφείμ Κ. Τσιτσά είναι παρμένο από το βιβλίο του «Τ’ Άγραφα της Πίνδου» (Θεσσαλικά και Ευρυτανικά Άγραφα), Αθήναι 1967, σελ. 49-50)
Η πρόσχαρη και φιλοπαίγμονη διάθεση κι εκδήλωση έχει καλλιεργηθεί ιδιαίτερα στους
Απεράντιους και μάλιστα στα χωριά Βελαώρα, Σιβίστα, Τοπόλιανα και Χρύσοβα, όπου …
ακμάζουν οι περίφημοι Ντάληδες και τα ν τ α ά λ ι κ α , οι άσωτες δηλαδή εύθυμες φάρσες τους. Είναι οι άνθρωποι που έβαλαν τον παπά καβάλα στο βόδι, κρέμασαν κουδούνι
στον παλιό αστυνόμο, ανάγκασαν τον δεσπότη να φύγει νύχτα από το χωριό τους κ.λπ.
Ένας από τους νεότερους δεσποτάδες της περιοχής (Ναυπακτίας και Ευρυτανίας) μολόγαγε ο ίδιος πως, όταν παραπονέθηκε κάποτε στον πρόεδρο των Τοπολιάνων γιατί δεν του
'στειλε έναν αγωγιάτη (όπως είχε από πριν συμφωνηθεί) με δυο μουλάρια στην Φραγκίστα
για να τον πάει στο χωριό του, πήρε αυτή την απόκριση: «Αχ, δεσπότη μ’! Σε χίλιους διαόλους είπα (δηλαδή αγωγιάτες) και κανένας δεν ήθελε να 'ρθει να σε … πάρει».
Οι ίδιοι Ντάληδες ονομάζουν ειρωνικά τον Δήμο τους (το δήμο Απεραντίων) δήμο …
Α π ε ν τ α α ρ ί ω ν και τον νομό τους (Ευρυτανίας) … Μ ι γ ά λ η Β ρ ι τ α α ν ί α !
Μια έμμετρη τοπική σάτυρα … ψάλλει τα διάφορα χωριά τους μ’ αυτούς τους στίχους:
– Σπυρελιώτες κριαράδες
Λεοντίτες μασκαράδες,
Άρχοντες Κερασοβίτες,
παλληκάρια οι Κουφαλιώτες,
τα σαϊνια οι Ελσιανίτες …
Λιάσκοβο καλό χωριό, ….
Βραγγιανά κασιδιαρέοι,
Κόνιαβη κουναβολόι (= ακοινώνητοι, γυρίζοντας για κουνάβια)
Στη Γρανίτσα κομπολόι (= αργόσχολοι)
Βελτίστα λιγοστοί
κι στ’ Ραφτόπουλ’ προεστοί.
Στο Χορίγκοβο σαϊτα ( έχουν αργαλειούς που υφαίνουν)
στα Τοπόλιανα χαβάνι (=λαθρέμποροι, δηλ. κομμένου καπνού στο κοφτήρι
του χαβανιού)
Βελαώρα μουστακλήδες
Στη Σιβίστα ατζακλήδες (=ποδαράδες)
Παραθέτω μια εύθυμη τοπική ιστορία, με την οποία ειρωνεύονται την αμάθρεια και την
αγραμματοσύνη των Σαρακατσάνων που γυρίζουν σκηνίτες στα βουνά τους, ζώντας μακριά
από τον κόσμο.
Κάποτε μια Σαρακατσάνα, η Μήτραινα, κατηφόρισε από τα κονάκια και πήγε –Κυριακή
πρωί– να λειτουργηθεί στην εκκλησιά του χωριού. Εκεί άκουσε το εωθινό αναστάσιμο τροπάρι:
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Των αγγέλων ο δήμος
κατεπλάγη ορών σε
εν νεκροίς λογισθέντα….
Έπιασε τον παπά, την ώρα που έβγαινε από την εκκλησιά, και του λέει: - Άκ’ σα να μνημομεύ’ ς του Δήμου τ’ ς Αγγέλους σκ’ νί, λουρί: «Τ’ς Αγγέλους ου Δήμους, κι τ’ς Αγγέλους ου
Δήμους …». Τι θέλ’ς να σι φέρου να λες για του Μήτρου μ’ για να τουν φ’ λάει η Παναούλα
από πάσα κακό;…
Ο παπάς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την άλλη Κυριακή κελαηδοιύσε το εωθινό τροπάρι σύμφωνα με τον καημό της Μήτραινας:
Των αγγέλων ο δήμος
Κατεπλάγη ο … Μήτρος!

ΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Χριστός Ανέστη, αδελφοί,
ας πούνε όλα τα χείλη
κι ας γιορτάσουμε μαζί
όλοι εχθροί και φίλοι!
Ημέρα Αγάπης είν’ αυτή
και εορτή μεγάλη
που αλλάζει τη ζωή,
ξεχνούμε τη βιοπάλη.
Σταυρώθηκε ο Χριστός μας
να σώσει τους ανθρώπους,
έγινε ο μοναδικός
για πλούσιους και στρατοκόπους
Σήμερα Ανάστασης και χαράς
Χτυπούν καμπάνες στην καρδιά μας
Χίλια γλυκόλαλα πουλιά
Το τραγουδούν ολόγυρά μας:
ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ – ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ
ΕΛΑΜΨΕ Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΑ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ένα ακόμα, ελάχιστο, «Χρέος» εκπληρώνεται από την Πανευρυτανική Ένωση με σεβασμό,
πάντα, στην ιστορική μνήμη, με την έκδοση του
παρόντος τόμου «Δημήτρης Πουρνάρας, ο
ανεξάρτητος κει ελεύθερος δημοσιογράφος».
Ένα «χρέος» οφειλόμενο προς έναν Ευρυτάνα,
ο οποίος, δίκαια, χαρακτηρίστηκε ως «Απόστολος της Δημοκρατίας», αφού με την πέννα του
και με τους συνεχείς αγώνες του, έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στα πολιτικά και κοινωνικά
δρώμενα της πατρίδας μας, σε περιόδους λίαν
κρίσιμες και πολυτάραχες…
Ο Δημήτρης Πουρνάρας, προσωπικότητα πολυσύνθετη και πολυτάλαντη, έχοντας ως
ακαταμάχητα όπλα την άρτια μόρφωσή του και
την υποδειγματική εργατικότητά του, την ανιδιοτέλεια και το θάρρος, την αγωνιστικότητα και
την τιμιότητα, την μετριοφροσύνη και την αμνησικακία, την φιλαλληλία και την κοινωνική
αλληλεγγύη, την αντικειμενικότητα, την ειλικρίνεια και το θάρρος, το ήθος και την ευγένεια,
κατεξοχήν δε την φιλοπατρία και την Αγάπη στον συνάνθρωπό του, αναδείχθηκε, κατά τον
Νεοκλή Σαρρή σε «δημοσιογράφο ολκής, αρθρογράφο εξαίρετο, σχολιαστή απαράμιλλο,
ιστορικό εξαίρετο, λογοτέχνη γλαφυρό, πολιτικό του μέτρου με οξυδέρκεια και πάθος για
τη Δημοκρατία…»
Ο Μιχάλης Σταφυλάς, με τρόπο μοναδικό, εκπληρώνει το Χρέος αυτό, για λογαριασμό των όπου γης Ευρυτάνων, όπως έκανε και με άλλους διακεκριμένους συμπατριώτες
μας με τα εκδοθέντα μνημειώδη έργα του «Ζαχαρίας Παπαντωνίου – Τα Θεία Δώρα των εμπνεύσεών του –», «Γεώργιος Καφαντάρης – Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» κ.ά. Ήταν αδύνατο ο Μιχάλης Σταφυλάς να μην εντάξει στα ενδιαφέροντά του και την προσωπικότητα
του Δημήτρη Πουρνάρα.
Ο ίδιος, ο Μιχάλης Σταφυλάς, έχοντας την τύχη να γνωρίσει προσωπικά τον Δημήτρη
Πουρνάρα, και αντλώντας πολύτιμα στοιχεία από το πλούσιο προσωπικό του αρχείο, αφενός, και από το εναπομείναν από την καταστροφική μανία των δικτατοριών 1936 και 1967
αρχειακό υλικό της οικογένειας Πουρνάρα (Ελένης και Νίκου Πουρνάρα), αφετέρου,
κατόρθωσε να μας παρουσιάσει με τον παρόντα τόμο την πνευματική και αγωνιστική δράση
του και την συνεισφορά του στην πορεία του Έθνους μας με την μαχητική αρθρογραφία
του και την άτεγκτη κριτική του, προς κάθε κατεύθυνση, περισσότερο δε για τα εθνικά μας
θέματα, τα οποία και σήμερα ακόμα μας ταλανίζουν (Κυπριακό, Μακεδονικό, γερμανικές
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αποζημιώσεις κ.ά.), αλλά και για θέματα ηθικής και υπεράσπισης διαφόρων κοινωνικών
αξιών (παρανομίες, σκάνδαλα, αγροτικό ζήτημα κ.ά.). Ο λόγος του Δημήτρη Πουρνάρα
αποδεικνύεται ιστορικά, κυρίως σήμερα, ότι ήταν λίαν ουσιαστικός, διδακτικός αλλά και
προφητικός…
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας την εκδοτική της ανθοφορία, πιστεύει πως με την
παρούσα έκδοση παρουσιάζει τη ζωή και το έργο, όχι μόνο ενός «χαλκέντερου», μαχητικού
και αταλάντευτου δημοσιογράφου, αλλά και ενός μεγάλου διανοούμενου και εμπνευσμένου
πνευματικού οδηγού του λαού μας, του Ευρυτάνα Δημήτρη Πουρνάρα, ο οποίος με το
παράδειγμα της ζωής του και με το αψεγάδιαστο δημοσιογραφικό αλλά και το πλουσιότατο
συγγραφικό έργο του (ιστορικό, βιογραφικό, λογοτεχνικό, μεταφραστικό, πολιτικοκοινωνικό κ.λπ.) θα συνεχίσει να διδάσκει τις επόμενες γενιές.
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΑΡΙΣΑ,
Τα χρονογραφήματα, Έκδοση Πανευρυτανικής
Ένωσης, Αθήνα 2013, σελ. 240.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς, ανεξάντλητος, όπως πάντα, συνεχίζει να μας προσφέρει έργα πολύτιμα, έργα
διαχρονικά. Αυτή τη φορά οι πολυπληθείς αναγνώστες
του θα τον απολαύσουν ως χρονογράφο διαβάζοντας
το νέο βιβλίο του «Καλημέρα, Λάρισα», που έχει τη δική
του ιστορία…. Ως χρονογράφος συνεργάστηκε επί σειράν ετών με τις καθημερινές εφημερίδες «Εθνικός Κήρυξ» Πατρών και «Ελευθερία» της Λάρισας, καθώς και
με πολλές εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες. Αυτόν τον
καιρό συνεργάζεται με την «Έρευνα» Καλλιθέας, ως τακτικός πολιτικός αρθρογράφος. Κατά έναν υπολογισμό
τα χρονογραφήματά του φτάνουν τα 4.500! Απ’ αυτά κάναμε μια επιλογή – με την έγκρισή
του, φυσικά – που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς εργαζόμενος στο Υπουργείο Μεταφορών κατά τη διάρκεια της
απριλιανής δικτατορίας απολύθηκε και μετά από μια τριετία «ανάπαυσης» επανήλθε στην
υπηρεσία και μετατέθηκε στη Λάρισα ως Επιθεωρητής Κεντρικής Ελλάδας, με αρμοδιότητα τους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας. Πολέμιος της γραφειοκρατίας, εκτός από τις επισκέψεις του στα Γραφεία των
νομών κυκλοφόρησε τότε, με δική του πρωτοβουλία, το περιοδικό «Κυκλοφοριακή Αγωγή»
ως «όργανο της Επιθεώρησης Μεταφορών για την περιστολή των τροχαίων ατυχημάτων»,
μετάφρασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη δημοτική, για να είναι κατανοητός από
όλους και οργάνωσε σεμινάρια με κυκλοφοριακά θέματα.
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Παράλληλα, ως λογοτέχνης, ανέπτυξε πολλές και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και η συνεργασία του με την καθημερινή εφημερίδα της Λάρισας
«Ελευθερία», της οποίας ήταν ο καθημερινός χρονογράφος της για αρκετά χρόνια και ο επιμελητής της φιλολογικής σελίδας του κυριακάτικου φύλλου της. Το πώς «ξαφνικά ανέκυψαν
χρονογραφήματα», μας το λέει ο ίδιος στις αρχές του βιβλίου του:
«….Όταν πήγαμε στη Λάρισα νοικιάσαμε ένα ωραίο σπίτι στην οδό Μουρούζη, μεταφέραμε ένα φορτηγό οικοσκευές και εγκατασταθήκαμε στην πόλη της εξορίας μας. Μια εξορία
που έγινε παράδεισος.
Την πρώτη μέρα από τη βεράντα του 4ου ορόφου μας, βλέπω τη Λάρισα να ξαπλώνεται στον
κάμπο νωχελικά κι ένας ήλιος να χρυσίζει τα πάντα και να δημιουργείται μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δεν έχει σχέση με την Αθήνα. Έτσι αυθόρμητα φώναξα καθώς ήταν το πρώτο πρωινό μας
«Καλημέρα Λάρισα». Αυτός ο αυθόρμητος χαιρετισμός της πόλης έγινε ένα χρονογράφημα που το
έστειλα με το ψευδώνυμο Κλέαρχος στην «Ελευθερία» - μια καθημερινή εφημερίδα – η καλλίτερη
και αρχαιότερη – αφού έβγαινε από το 1922.
Την άλλη μέρα το βλέπω δημοσιευμένο στην πρώτη σελίδα, ακριβώς όπως έβαζε το αθηναϊκό
«Βήμα» το χρονογράφημα του Παύλου Παλαιολόγου. Αμέσως έγραψα άλλο και την άλλη μέρα
το είδα στην ίδια θέση της πρώτης σελίδας… Η «Ελευθερία» με ήθελε καθημερινό χρονογράφο.
Δεν έφερα αντίρρηση και τα συμφωνήσαμε. Από εκείνη την ώρα ήμουν με διπλή προσωπικότητα:
Μιχάλης Σταφυλάς ως Επιθεωρητής Συγκοινωνιών Κεντρικής Ελλάδας και Κλέαρχος ως χρονογράφος…». Σύντομα αποκαλύφθηκε το πραγματικό του όνομα. Κατά την εφτάχρονη παραμονή του στη
Λάρισα έγραψε 1.800, περίπου, χρονογραφήματα, που δίνουν το κλίμα μιας εποχής. Ο ίδιος εξομολογείται πως δίνουν «…δίνουν το κλίμα μιας εποχής. Δίνουν όσα γράφτηκαν, τα καρδιογραφήματα των ανθρώπων, ώσπου να πέσει η δικτατορία, που, αν και όλα τα πλάκωνε η σκλαβιά, βρίσκανε
τρόπο και τη σκλαβιά να υπονοούν και την αισιοδοξία τους να μην την χάνουν…».
Τα χρονογραφήματά του αυτά άφησαν εποχή στη Λάρισα. Αρκετοί Λαρισαίοι ήταν καθημερινά φανατικοί αναγνώστες του. Το λογοτεχνικό ύφος τους θα το διαπιστώσουν οι
ίδιοι οι αναγνώστες, γιατί εκφράζει την καθημερινότητα των ανθρώπων κάτω από καλές ή
άσχημες πλευρές. Και μέσα από αυτά αναδύεται, στα περισσότερα, το μεγάλο πανανθρώπινο όραμα της ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων και των λαών. Κάθε χρονογράφημα
αγγίζει τη συνείδηση των πολιτών κι όπως είχε γράψει ο Μενέλαος Παλλάντιος, στην
εισήγησή του για τη βράβευση του Μιχάλη Σταφυλά από την Ακαδημία Αθηνών, για το σύνολο του έργου του «τα μικρά κείμενα του ευρυτάνα λογοτέχνη είναι μια φιλική, εκ βάθους
καρδίας χειραψία, στον κάθε άνθρωπο».
Η Πανευρυτανική Ένωση εκδίδει μια επιλογή από εκατοντάδες χρονογραφήματα του
Μιχάλη Σταφυλά, με την πεποίθηση πως θα τα χαρούν οι αναγνώστες τους, ενώ θα οδοιπορήσουν στους δρόμους μιας άλλης εποχής, που σε πολλά διαφέρει από την τόσο δύσκολη
σημερινή.
Κ.Α.Π.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ, Διχόνοιες Ελλήνων, 700 μαχητές, συμβολή της μάχης στον αγώνα του ’21,
Αθήνα 2013, σελ. 96.
Ο Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ Συγκρέλλου ορμώμενος, μετά τη λαμπρή σταδιοδρομία
του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας
υπόψη του ότι η «Ιστορία δεν έχει περιχαρακώματα» και
παρά του ότι δηλώνει ότι «δεν είναι ιστορικός», εν τούτοις ασχολείται επισταμένα με την ιστορική έρευνα και
προσφέρει αξιόλογο έργο στο «κοινό» των Ευρυτάνων
ιστορικών. Απόδειξη το παρουσιαζόμενο πόνημά του «Η
μάχη της Καλιακούδας». Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη ομιλία του, τεκμηριωμένη με αξιόλογο αρχειακό υλικό, κατά την επετειακή εκδήλωση
για την παραπάνω μάχη, η οποία (εκδήλωση) πραγματοποιήθηκε στις 19-08-2012. Σημειώνεται, ότι οι εκδηλώσεις μνήμης της μάχης της Καλιακούδας, καθιερώθηκαν με πρωτοβουλία, κυρίως, του αείμνηστου Δασκάλου Γιάννη Αθ. Βράχα.
Στο πρώτο και κύριο μέρος του έργου του, ο συγγραφέας, παραθέτει αυτούσια την
ομιλία του, η οποία περιλαμβάνει: μικρό πρόλογο για την προετοιμασία και την έναρξη της
Επανάστασης του ’21 σε Μοριά και Ρούμελη, τις πρώτες επιτυχίες, αλλά, στην συνέχεια
αναφέρεται στη «διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή», κατά τον Εθνικό μας Ποιητή, και τις συνέπειές της στον Ιερό Αγώνα μας. Ίσως στη διχόνοια αυτή να οφείλεται και το
δυσμενές αποτέλεσμα της μάχης της Καλιακούδας. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας διερωτάται: «Το ερώτημα πώς έφθασαν οι Τούρκοι στα νώτα των Ελλήνων, μένει αναπάντητο. Το δύσβατο
μονοπάτι Καρύτσα – έως ψηλά στην Καλιακούδα, λειτούργησε ως μία νέα «Ανπαία Ατραπός» του
Καλλιδρόμου υπό κάποιον άγνωστο μέχρι σήμερα «νέο Εφιάλτη» ή η νότια πλευρά του στρατοπέδου φυλασσόταν πλημμελώς από άνδρες των Γιολδάση – Σιαδήμα;». Πάντως καθυστέρηση
των τουρκικών στρατευμάτων σε Κεφαλόβρυσο και Καλιακούδα είχε ως αποτέλεσμα την
αποτυχία της εκστρατείας τους προς το ηρωικό Μεσολόγγι.
Στο Β΄ μέρος της εργασίας του ο συγγραφέας παρουσιάζει επτακόσιους τέσσερις (704)
αγωνιστές που έλαβαν μέρος αποδεδειγμένα στη μάχη της Καλιακούδας, κατά αλφαβητικά
σειρά κατά χωριό καταγωγής, καθώς και επαρχία (Ευρυτανίας, Ναυπακτίας – Μεσολογγίου, Τριχωνίδας, Φθιώτιδας, Δωρίδας, Παρνασσίδας, καθώς κ.ά. Οι αγωνιστές αυτοί
αποτελούν ποσοστό 28% του συνόλου εκείνων που έλαβαν μέρος στη μάχη αυτή. Η συμπλήρωση στοιχείων για το σύνολο των αγωνιστών αποτελεί χρέος των ερευνητών.
									
Κ.Α.Π.
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ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ, ΤΟ ΚΟΥΝΤΡΙ, Αφιέρωμα στην αιώνια μάνα. Με το φακό κορυφαίων
φωτογράφων, Εκδόσεις Ν. και Σ. Μπατσιούλα,
Αθήνα 2013, σελ.
Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφορήθηκε το νέο βιβλίο του Κώστα Μπουμπουρή, που από την εξωτερική
του εμφάνιση, με την φωτογραφία μιας ταλαιπωρημένης
μάνας φορτωμένης ξύλα, με το τσεκούρι της, σε προετοιμάζει για το περιεχόμενό του.
Το διάβασα χωρίς διακοπή. Δεν συγκινήθηκα μόνο.
Μα ‘έκλαψα και το λέω χωρίς ντροπή. Είμαι κι εγώ μάνα
που πέρασα, μέχρι τώρα, δοκιμασίες ανεξίτηλες και
ξέρω τι θα πει πόνος της μάνας.
Το βιβλίο αυτό πραγματικά με συγκλόνισε. Είναι
γραμμένο με αγάπη, με στοργή, με αλήθεια, με βιώματα για τη μάνα.
Κατ’ αρχήν εξιστορεί τον αποχωρισμό από τη μάνα του, του 11χρονου, τότε, Κώστα
Μπαλάφα, μετέπειτα καταξιωμένου φωτογράφου, στο σημείο έξω από το χωριό του, που
ήταν μια μεγάλη πέτρα που την λέγανε «Κουντρί», απ’ όπου και ο τίτλος του βιβλίου. Στη
συνέχεια του ταξιδιού του στην Αθήνα, το ψάξιμο να βρει δουλειά, το ανεπάντεχο κακό του
θανάτου της μάνας του!
«… ο Κωνσταντής έπεσε στο πάτωμα μπρούμυτα κλαίγοντας και ξεφωνίζοντας συνάμα, σαν να τον μαχαίρωσαν στην πλάτη, για το χειρότερο μαντάτο που θα μπορούσαν να
του φέρουν…». Ο Κώστας Μπαλάφας «εξομολογήθηκε, πως μέσα σ’ εκείνη την μαύρη
απελπισιά περισσότερο από τύχη, παρά απ’ την ψυχραιμία του δεν επιχείρησε να πέσει στις
γραμμές (του τραίνου) και να δώσει τέλος στη ζωή του».
Ο συγγραφέας του βιβλίου αναφέρει ότι ο Κώστας Μπαλάφας, που δίκαια του αποδόθηκε η μεγάλη τιμή, αυτή του Εθνικού Φωτογράφου, ασχολήθηκε πολύ με την καλή φωτογραφία. Ανεκτίμητη και τεράστια η θεματολογία του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται
φωτογραφίες του, ασπρόμαυρες πάντα, όπως και άλλων φωτογράφων, με μανάδες. Διάφορες μορφές, πονεμένες, κουρασμένες.
Αναφέρεται ότι κάθε Μεγαλοβδόμαδο (όπως σήμερα που γράφω αυτό το σημείωμα) ο
Κώστας Μπαλάφας συγκλονίζονταν από την Αειπάρθενο «Μάνα θρηνούσα» κάτω απ’ το
Σταυρό του μαρτυρίου του μοναχογιού της.
Πάντα είχε στο νου του τη μάνα κι έψαχνε και σε παλιότερες ιστορικές εποχές. Έψαχνε
«τη μάνα σαν πνεύμα στοργής και θυσίας, πνεύμα συγνώμης και αγάπης, που τα πάντα δίνει
και τίποτα δεν ζητεί»
«Κατά τον Μπαλάφα κανένας θρήνος δεν είναι πιο τραγικός και βαθύς απ’ το θρήνο
της μάνας για το χαμό του παιδιού της». Aναφέρεται ο συγγραφέας για τις μανάδες της Κατοχής, της Αντίστασης, της μεταπολεμικής μάνας, σε τραγωδίες και συμφορές από μανάδες
απλές και άσημες. Και στη δική του μάνα.
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«Την πήρε το σύγνεφο», είπαν στην Αγραφιώτισσα μάνα που έχασε την κόρη της. «Το
μόνο που ζύγιζε το απλανές βλέμμα της εξουθενωμένης μάνας, ώρες τώρα, ήταν ο γκρεμός
που έχασκε δίπλα απ’ το σπίτι, βάλσαμο και διέξοδο στην κατάμαυρη και ανείπωτη απελπισιά της».
Είναι τόσο ευαίσθητες, τόσο εκφραστικές οι αληθινές ιστορίες του βιβλίου, που πραγματικά συγκλονίζουν. Και τελειώνει: «Μάνα αν μπορούσες να φανταστείς τι σημάδια αφήνουν
τα λόγια σου, η μορφή σου, τι φυλαχτά καταθέτουνε στην καρδιά μας κι από Βασίλισσα θα
ήσουν πιο περήφανη. Έτσι, όπως στο μνήμα σου ήρεμη θ’ αναπαύεσαι, θα σπαρταράει στο
νου μας κάθε σου πράξη, ποιος άλλος θα μπορούσε ν΄ αφήσει τέτοια σημάδια αθάματα!...
Η ανάμνησή σου ρόδο, ρόδο αμάραντο, καντήλι στο συναξάρι της καρδιάς μας».
Είναι ένα καλογραμμένο βιβλίο, με μεγάλο σε βάθος περιεχόμενο, ένας ύμνος στο μεγαλείο της μάνας.
Στο τέλος έχει ένα πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα, όπως και ανάμεσα στις σελίδες
του πολλές φωτογραφίες ανώνυμων μανάδων, βασανισμένων από θανάτους, φτώχειες,
δύσκολες εποχές που ο Κώστας Μπαλάφας είχε εμπιστευτεί στον Κώστα Μπουμπουρή.
Συγχαίρω δημόσια τον συγγραφέα και προτείνω (αν μου επιτρέπεται) την προμήθεια
του βιβλίου από τους αναγνώστες, από τις εκδόσεις Ν. και Σ. Μπατσιούλα Αθήνα, οδός
Πανόρμου, αριθ. 83, Τ.Κ. 11524, τηλέφωνο 2103315186.
Βιολέττα Μπουτοπούλου – Χασάνου
Μακύνεια Ναυπακτίας, 30-4-2013

Νίκος Στ. Φραγκάκης, ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΒΕΣΣΑΡΑΒΑ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΣΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Λάρισα 2013, σελ. 80
Ο Νίκος Στ. Φραγκάκης, γνωστός περισσότερο
στους Κλειτσιώτες για τα άρθρα του, κυρίως ιστορικά,
στον τοπικό τύπο («Τα Νέα του Κλειτσού» κ.ά.) έγινε
γνωστότερος ευρύτερα με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις που ανακοίνωσε στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα
Φουρνά κατά τον παρελθόντα Ιούλιο του 2012. Εργάζεται ως ιστοριοδίφης μεθοδικά και συχνά μας εκπλήσσει με τα αποτελέσματα των ερευνητικών του εργασιών, όπως είναι η τελευταία, που την εξέδωσε σε ένα
μικρό τόμο (80 σελ.) και έχει τον τίτλο «ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΒΕΣΣΑΡΑΒΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΕΙΤΣΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».
Πρόκειται για μια ερευνητική εργασία σχετική με μια δωρεά ιερών λειψάνων του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νεόγκο Βεσσαράβα, το έτος 1520, στο Μοναστήρι της Κορίτσας
Κλειτσού. Τα λείψανα αυτά ανήκουν στους Αγίους, Μέγα Αθανάσιο, Άγιο Γεώργιο τον
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Τροπαιοφόρο και Αγία Μαρίνα. Και βρέθηκαν τα λείψανα αυτά, τυχαία, θαμμένα, κατά τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου, του
εν Βουνένοις κατά το έτος 1997. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «…Τα απρόσμενα και απίστευτα αυτά ευρήματα… μας παρέχουν μία ιστορική μαρτυρία για το παλαιό Μοναστήρι της
Κορίτσας και αποτελούν έναν ξεχωριστό και ανεκτίμητο θρησκευτικό θησαυρό, ο οποίος
είναι πλέον στη διάθεση κάθε προσκυνητή…».
Ο Νίκος Φραγκάκης στην εργασία του αυτή μετά τα προλογικά του λόγια («Αφορμή
– εύνοια της τύχης»), μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα κεφάλαια «Πού και πώς βρέθηκαν
τα Ιερά Λείψανα», «Η λειψανοθήκη και το περιεχόμενό της», «Γιατί και πότε θάφτηκαν τα
Ιερά Λείψανα», «Το κείμενο και η αξία της επιγραφής», «Η σπουδαιότητα και η χρονολογία
της», «Ποιος είναι ο δωρητής - αφιερωτής», «Σχέσεις του μοναστηριού με τη Μολδοβλαχία», κ.ά.. Στο «Επιολογικό Σχόλιο» μας πληροφορεί ότι η σημαντική αυτή δωρεά «έχει
τοποθετηθεί κοντά στα πολλά ιερά λείψανα των άλλων Αγίων του Ναού, και ειδικότερα του
Αποιστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά, του οποίου φυλάσσεται ο ιερός ζωγραφικός πήχης του
δεξιού χεριού του, μαζί με το νύχι του, κειμήλιο που αποτελεί θησαύρισμα και καύχημα του
Ναού…». Στο τέλος παρατίθεται από τον σ. πλουσιότατη βιβλιογραφία.
Τέλος, ο σ. αφιερώνει το βιβλίο του «Στην ιερή μνήμη της γιαγιάς μου Πηνελόπης και των
γονέων μου Αγγελικής και Στυλιανού» και το χαρίζει «… εξολοκλήρου ως δωρεά τιμής στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Νέου του οικισμού Κορίτσας του Κλειτσού…».
Κ.Α.Π.

Ηγουμένου Δαμασκηνού Ζαχαράκη «ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΘΩΝΑ»
Ο ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγάθωνα με το νέο του ποιητικό βιβλίο φανερώνει ένα δυνατό ταλέντο, αλλά και ένα δικό του προσωπικό τρόπο γραφής, που γίνεται ευχάριστα αποδεχτός από τους αναγνώστες του.
Δίνει ποιητικά και τόσο επιτυχημένα τον Χριστιανικό Λόγο. Βλέπετε ανθρώπους και γεγονότα με αντικειμενικότητα και αγάπη έτσι που όλοι νιώθουν σε βάθος τη Θρησκεία μας
– και τα ανθρωποσωτήρια νοήματά της.
Οι στοχασμοί του φαίνεται καθαρά πως ξεκινάνε από την αγωνία ενός ιερωμένου που
πλησιάζει τον πόνο. Των ανθρώπων, συμπάσχει μαζί τους και τους εκφράζει με τον καλλίτερο τρόπο.
Το μήνυμα, από τα ποιήματα, είναι πως το ίδιο ωφέλιμος είναι ο Χριστιανικός Λόγος
τόσο με τις δεήσεις των λειτουργιών όσο και με αυτόν που εγγίζει την καθημερινότητα των
ανθρώπων. Είναι σαν να απλώνει το χέρι του ο Εσταυρωμένος Χριστός για να χαιρετίσει
και να παρηγορήσει τον πάσχοντα λαό Του. Άλλωστε κι ο Πατροκοσμάς διακήρυχνε πως
ο Χριστός λειτουργιέται στα φώτα αλλά και στα σκότη. Όπου τα σκότη ήταν τότε η σκλαβιά,
αλλά και σήμερα τα σκότη είναι οι αλυσίδες που μας δένουν οι ξένοι με υποχρεώσεις, για
τις οποίες ευθύνονται οι κατά καιρούς ανίκανοι κυβερνήτες.
Είναι, συνεπώς, ωραίοι και επωφελείς οι στοχασμοί του π. Δαμασκηνού, γιατί δίνει
ευρύτητα στο Λόγο και μάλιστα με τρόπο κατανόησής του από όλους.
Μιχάλης Σταφυλάς
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«η δάφνη» (2013 Α΄), ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΙΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ,
ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΑΡΗΣ 2013
«η δάφνη», το πασίγνωστο πλέον εξαμηνιαίο περιοδικό – βιβλίο Ναυπακτίας και Δωρίδας, του Πνευματικού Ομίλου Ναυπακτίων και Δωριέων συνεχίζει
απτόητα «το δικό της ανέμελο σεργιάνι», χωρίς να ξεχνάει τους «Αφετηριακούς στόχους…. και τις πρώτες
προσδοκίες… τα πρώτα όνειρα…», συνεχίζει, με όπλο
την αισιοδοξία, να μας ευωδιάζει…. Οι χιλιάδες αναγνώστες παίρνοντας τη «δάφνη» ξαφνιάζονται κάθε
φορά με την πλούσια και ποικίλη ύλη της. Το τελευταίο
τεύχος της (27ο) στις 96 σελίδες του περιλαμβάνει συνεργασίες εκλεκτών αρθρογράφων
με περιεχόμενο ιστορικό (Μεντζάς Μάρκος, Νίκος Παπανικολάου, Ντίνος Μακρυγιάννης, Χαραλαμπόπουλος Μπάμπης, κ.ά.), θρησκευτικό (Γρηγόρης Βαρελάς), λαογραφικό, λογοτεχνικό κ.λπ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι (θέσεις – αντιθέσεις,
οι ειδήσεις – τα σχόλια και τα ανέκδοτα, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη
του φωτισμένου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου στον διευθυντή
της σύνταξης του περιοδικού κ. Μάρκο Μεντζιά, διεισδύοντας με το «μεγάλο φάσμα των
γνώσεών του» «στον πυρήνα των θεμάτων που καταπιάνεται με επιτυχία» και όχι μόνο με
θέματα θεολογικά.
Τέλος, ευχόμαστε ενδόμυχα «η δάφνη» να συνεχίσει να στοχεύει μακριά, να στέκεται
πάντα όρθια και να πατάει γερά και πάντα με αισιοδοξία!
Κ.Α.Π.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013, σελ.144.
Για εικοστή τρίτη χρονιά εκδόθηκε πρόσφατα το
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» του Συλλόγου Ευρυτάνων Βορείου
Ελλάδος «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», με πρωτοβουλία του δραστήριου Δ.Σ. Τα θέματα που περιλαμβάνει είναι πολλά,
ποικίλα και ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, στις πρώτες
σελίδες (5-11) περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες
του Συλλόγου κατά το παρελθόν έτος 2012, με αρκετές
φωτογραφίες φωτογραφίες. Σίγουρα οι δραστηριότητες αυτές προβάλλουν τον τόπο μας στη συμπρωτεύουσα με τον καλλίτερο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ» Θεσσαλονίκης είναι ο πανάξιος πρεσβευτής
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μας στη Βόρεια Ελλάδα. Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία (πληθυσμός 1991, έκταση) των
Δήμων της Ευρυτανίας (εδώ θα μπορούσε να μπει ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής του 2011, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα), καταλύματα σ’ ολόκληρο το νομό μας,
μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, σπήλαια, ιστορικοί χώροι κ.ά., αξιόλογα άρθρα, όπως
αυτά για τον Κατσαντώνη (σελ. 34-47, της Ειρήνης Αρ. Παπαγεωργίου), «Προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Τατάρνας», του π. Δοσιθέου (σελ. 48-67) κ.ά. Ο κατάλογος των μελών του Συλλόγου, με αλφαβητική σειρά και με απαραίτητα στοιχεία (τόπος καταγωγής,
επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) είναι απαραίτητος και πολύ εύχρηστος (σελ.78116). Τέλος, να σημειώσουμε ότι σε αρκετές σελίδες του ημερολογίου υπάρχουν διαφημίσεις, από τα έσοδα των οποίων εκδίδεται και το Ημερολόγιο. Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι της λίμνης των Κρεμαστών, ενώ στο οπισθόφυλλο «Αρχιερατικό Εγκόλπιο
εκ Ρωσίας ΙΕ΄ αι. σπανίας τέχνης επί ελεφαντόδοντος, αμφιπρόσωπο» του Μοναστηριού
της Τατάρνας.
Κ.Α.Π.

Μεγάλη τιμή γιά Ἁγιορείτη συνεργάτη μας
Μέ μεγάλη χαρά τά Εὐρυτανικά Χρονικά πληροφορήθηκαν
γιά τήν ἀναγόρευση σέ διδάκτορα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοῦ συνεργάτη τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως, τοῦ λογίου Ἁγιορείτου μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου. Ὁ π. Πατάπιος, ἀπό τό 1986 στό Ἅγιον Ὄρος, ἀσκεῖται τήν
τελευταία εἰκοσαετία στή σκήτη Καυσοκαλυβίων, στήν καλύβη
τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων (+ 1730). Στήν ἱστορική καί
ἁγιοτόκο αὐτή Καλύβη κατά τόν 18ο αἰώνα ἀσκήθηκαν καί ἄλλοι
Ἀγραφιῶτες, ὅπως ὁ ὁσιομάρτυς Ρωμανός (+ 1694), ὁ λόγιος
ἱερομόναχος Ἰωνᾶς ὁ Αἰτωλός (+ 1765) καί ὁ ἱερομόναχος Πελάγιος, ἀνακαινιστής καί ἡγούμενος τῆς μονῆς Προυσοῦ (+ 1788).
Ὁ π. Πατάπιος εἶναι γνωστός, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, γιά τήν ἐπιστημονική καί συγγραφική του ἐνασχόληση μέ τούς ἁγίους καί τούς λογίους τῶν Ἀγράφων καθώς
καί γιά τήν ἀνάδειξη καί προβολή τῶν πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν σχέσεων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους μέ τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Εὐρυτανίας. Τά πορίσματα τῶν ἐρευνῶν του, ἐξαιρετικά
χρήσιμα γιά τήν ἱστορία τῆς περιοχῆς μας, τά τελευταῖα χρόνια μᾶς τά παρουσιάζει ἐκτός ἀπό
τά πολυάριθμα βιβλία καί τά ἄρθρα του, καί μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις του σέ διάφορα ἐπιστημονικά Συνέδρια, τά ὁποῖα διοργανώνουν Εὐρυτανικοί φορεῖς, πού ἐκδίδουν καί τά σχετικά
Πρακτικά. Πρόσφατα ἐκδόθηκε ἀπό τήν Πανευρυτανική Ἕνωση καί τόν Σύλλογο Φουρνι36

ωτῶν «Ὁ Λεπενιώτης», τό βιβλίο τοῦ π. Παταπίου, «Ὅσιος Παρθένιος ὁ Σκοῦρτος, ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων.
Ὁ βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο» (Άθήνα 2010).
Ἡ διδακτορική διατριβή τοῦ π. Παταπίου, πού κατά
τήν ἔγκρισή της ἀπό τό τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012 ἔφερε τόν
τίτλο «Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης (+ 1869) καί
τό ὑμναγιολογικό του ἔργο γιά τήν Θεοτόκο καί τούς
Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες», πρόκειται σύντομα νά ἐκδοθεῖ. Τήν ἀναμένουμε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, καθώς ἡ
μελέτη αὐτή, πέρα ἀπό τήν προφανῆ ἐπιστημονική της
ἀξία, ἰδιαίτερα γιά τήν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τόν
19ο αἰώνα, ἀναφέρεται σέ πλῆθος ἁγίων καί λογίων τῆς
Εὐρυτανίας καί προβάλει ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα περί αὐτῶν κείμενα.
Τά Εὐρυτανικά Χρονικά ἐκφράζουν στόν π. Πατάπιο συγχαρητήρια καί τίς θερμές τους
εὐχές.

«ΕΦΥΓΕ» Ο π. ΦΩΤΙΟΣ – Ένα παράδειγμα ζωής και Πίστης
Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Απεβίωσε ένας Μεγάλος και Αληθινός Χριστιανός, που από νεαρή ηλικία έχει κάμει
πράξη το Θείο Λόγο. Ο π. Φώτιος.
Ο κατά κόσμον Αντώνιος Σεραφείμ Σκάνδαλος από το ευρυτανικό Λημέρι σπούδασε Νομικά και πρωτεύσας σε σχετικό διαγωνισμό μπήκε στον Δικαστικό Κλάδο. Ως Δικαστής τηρούσε, βέβαια, τους Νόμους, αλλά πάντα κάτω από τις ανθρώπινες ευαισθησίες και
την πίστη πως πέρα από το γήινο υπάρχει και το αιώνιο, που πρέπει να υπηρετούμε. Και το
αιώνιο είναι ο Λόγος του Χριστού, που συχνά αλλοιώνεται από ορισμένους ή γίνεται αντικείμενο πλήθους εκμεταλλεύσεων. Πολλές φορές ο Δικαστής Σκάνδαλος βρίσκεται αντιμέτωπος στο νόμο και τη συνείδησή του. Και, φυσικά, υπερίσχυσε η συνείδησή του δίνοντας
αρνητική ψήφο σε σκληρές καταδίκες. Έμπαινε στην ψυχή των κατηγορουμένων και ένιωθε
πότε βρισκόταν μπροστά στην υποκρισία και πότε στην, από πρόθεση, παραβατικότητα. Βέβαια οι νόμοι γίνονται από ανθρώπους και οι άνθρωποι έχουν τις ατέλειές τους. Κάθονται
στις αναπαυτικές πολυθρόνες τους και βλέπουν ψυχρά τους νόμους και τις ενοχές. Ο νόμος
είναι νόμος αλλά και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος με τα καλά και τα άσχημά του.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες η έδρα του Δικαστή δεν ήταν κατάλληλη για έναν αληθινό
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Χριστιανό – όπως ήταν ο Αντώνης Σκάνδαλος. Και πήρε τη μεγάλη απόφαση: Παραιτήθηκε από το Δικαστικό Σώμα, που για όλους τους άλλους ήταν μια εξαίσια σταδιοδρομία.
Αλλά είναι χαρακτηριστική η αιτία που τελικά δεν άντεξε. Στην Χαλκίδα δικαζόταν ένας
φονιάς από το Μενίδι που σκότωσε με 21 μαχαιριές την αδελφή του, για λόγους τιμής.
Πρωτόδικα, είχε καταδικαστεί ισόβια. Επειδή όμως ήταν ψηφοφόρος του τότε Υπουργού
Δικαιοσύνης μπήκαν τα μεγάλα μέσα για την αθώωσή του. Η πολιτική παρέμβαση στην
απονομή της Δικαιοσύνης τον έκαμε να σκεφθεί πως αυτός δεν μπορεί να ανέχεται τα ρουσφέτια στους κόλπους της.
Έφυγε και πήγε στον Άγιον Όρος όπου έμεινε από το 1964 ως το 1966. Το 1966
χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Δαμασκηνό.
Υπηρέτησε στον Άγιο Σπυρίδωνα Αιγάλεω και στη συνέχεια στον Άγιο Ελευθέριο, όπου
και έγινε Αρχιμανδρίτης. Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα φοίτησε, ύστερα από εξετάσεις και στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, όπου και
επρώτευσε. Για αρκετά χρόνια μόνασε σε ένα μικρό μοναστήρι της περιοχής Πεντέλης. Το
1998 ο τότε Μητροπολίτης Φθιώτιδας μακαριστός Δαμασκηνός τον τοποθέτησε στην
Ιερά Μονή Δαμάστας και του ανέθεσε τα καθήκοντα του Πνευματικού (Εξομολόγου). Εκεί
έζησε ως τη φετινή Μεγάλη Τρίτη (30) Απριλίου. «Έφυγε» για πάντα, αλλά άφησε ένα φωτεινό παράδειγμα ζωής, κηρύττοντας τον χριστιανικό λόγο εκ βάθους καρδίας.

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για ειδές ετούτο το λαό
πως έχει καταντήσει,
να μην ευρίσκουν τη σωστή
και νικηφόρα λύση.

Κάνουν μεγάλες πολιτικές
ιδέες για να βρούνε,
αλλά στο τέλος σε τίποτε
αυτοί δεν συμφωνούνε.

Οι τρεις μεγάλοι αρχηγοί
όλο και μελετούνε,
της Ελλάδας τα προβλήματα
πως πρέπει να λυθούνε.

Δός τους εσύ από ψηλά
Θεέ μου, τη δύναμη τη σωστή,
να λύσουν τα προβλήματα
κάτι που η Ελλάδα μας τώρα ζητεί.
Άννα Ντάλλα - Αθήνα, Ιούνιος 2013
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Όλοι, σχεδόν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη και συμμετείχαν με εκπροσώπους τους
σε ανοιχτή συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ του κ. Κώστα
Αβράμπου, το Σάββατο, 13 Απριλίου 2013. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε αρχικά, ενημέρωση για το έργο της Δημοτικής Αρχής, την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
και, κυρίως, για τις μελέτες της δημιουργίας των τεσσάρων (4) Οικολογικών Πάρκων στο
Δήμο (Πανταβρέχει, κοιλάδα Καρπενησιώτη, περιοχή Φουρνά και παραλία Αγίας Βλαχέρνας). Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και δόθηκαν απαντήσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κώστα Παπαδόπουλο
και τον Αντιπρόεδρο κ. Αθ. Σταμάτη. Οι προτάσεις τους αφορούσαν κυρίως πολιτιστικά θέματα, όπως η πραγματοποίηση Συνεδρίου στην περιοχή Προυσού, η τοποθέτηση της
προτομής του Ζ. Παπαντωνίου στο Καρπενήσι και στα πλαίσια των εκτελούμενων έργων
ανάπλασης, η πραγματοποίηση σεμιναρίων Α΄ Βοηθειών στα κεφαλοχώρια του Δήμου κ.ά.
Οι απαντήσεις του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη ήταν θετικές σε όλα τα παραπάνω
θέματα.
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νέες υπηρεσίες προστίθενται συνεχώς στο δίκτυο των νέων τεχνολογιών του Δήμου
Καρπενησίου. Έτσι, από τα μέσα Απριλίου, τοποθετείται δωρεάν ασύρματο δίκτυο στην Κεντρική πλατεία και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναζητώντας
μόνον την σύνδεση και χωρίς κωδικό. Επίσης, τοποθετήθηκε στην ίδια πλατεία κάμερα, η
οποία μεταφέρει εικόνα και ήχο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, μέσω της ιστοσελίδας του
Δήμου Καρπενησίου www.Karpenissi.gr. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καρπενησίου, πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες έχει δημιουργήσει τουριστική ιστοσελίδα, Facebook, Twitter,
κανάλι στο Youtybe, υπηρεσία μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
διαφήμιση μέσω των Google Adwords κ.ά.
ΨΟΦΙΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ» (10-04-2013) πολλά ψόφια
ψάρια βρέθηκαν, πρόσφατα, στη λίμνη των Κρεμαστών, από άγνωστη αιτία. Και σημειώνει η παραπάνω εφημερίδα: «… Μην ξεχνάμε πως η λίμνη Κρεμαστών ανεξάρτητα από το
συγκεκριμένο συμβάν, είναι natura 2000 και μια από τις πιο καθαρές λίμνες της Ευρώπης
και για το λόγο αυτό θα έπρεπε καθημερινά να επιβλέπεται από ειδικούς επιστήμονες. …».
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης διά του Ιδρύματος Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της Χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο
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των Σχολών αυτών αναπτύσσονται επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται
σε ΟΛΟΥΣ τους γονείς. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 2 Απριλίου 2013 ενημερωτική Ημερίδα για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΟΑ και τον καταρτισμό του σχεδιασμού της Ε΄
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην Ευρυτανία. Ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος
Περτγαντάς στην κεντρική ομιλία του αναφέρθηκε στην «πρωτιά» της Περιφέρειας ως προς
την απορροφητικότητα του τρέχοντας προγράμματος (73%, με τον εθνικό μέσο όρο στο
47,34%). Οι προτεραιότητες για την Ευρυτανία είναι, κυρίως, ο οδικός άξονας Λαμίας Καρπενησίου ενώ έχουν ενταχθεί και άλλα 35 έργα προϋπολογισμού 19,51 εκατ. ΕΥΡΩ.
Ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε και στα υπό εξέλιξη έργα «Οδός Δομνίστα – Ροσκά – Πανταβρέχει – Όρια Νομού» (9.000.000,00 Ευρώ), «Οδός Καστανιά – Πρόδρομος – Ροσκά»
(3.000.000,00 ΕΥΡΩ), «Δρόμος Σαρκίνη – Καταβόθρα» (3.000.000,00 ΕΥΡΩ) και «Βαρβαριάδα – Άγραφα» (12.000.000,00 ΕΥΡΩ).
H “ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ» ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Το πασίγνωστο έργο της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα» παρουσιάστηκε, με μεγάλη
επιτυχία, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου, στις
17 Απριλίου 2013. Η σκηνοθεσία και η διασκευή του σεναρίου έγινε από την κ. Ευμορφία
Ξανθιώτου, τα σκηνικά επιμελήθηκαν οι κ. Στυλιανή Παπαεμμανουήλ και ο κ. Στέλιος
Κορκόβελος, τον ήχο ο κ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος και την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε
η κ. Γεωργία Παρμάκη. Οι μαθητές – ηθοποιοί απέδωσαν τους ρόλους τους θαυμάσια και
δικαιολογημένα καταχειροκροτήθηκαν.
Η ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Η γνωστή συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη βρέθηκε στο Καρπενήσι στις 18 Απριλίου 2013,
όπου συναντήθηκε και συνομίλησε για επίκαιρα λογοτεχνικά θέματα με μαθητές και καθηγητές των σχολείων της πόλης. Η συνάντηση έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου με
πρωτοβουλία του σχολικού συμβούλου, των μαθητών και καθηγητών των γυμνασίων και
λυκείων και του Δήμου Καρπενησίου.
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ’21 ΣΤΟ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ
Την Τετάρτη, 15 Μαϊου 2013 τιμήθηκε στο Κερασοχώρι, έδρα του Δήμου Αγράφων, η
192η επέτειος από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 από τον Κώστα Βελή (10 Μαϊου
1821) Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, προσφώνηση από την Αντιδήμαρχο Αγράφων κ. Βασιλική Φεγγούλη και ομιλία από την Καθηγήτρια
του εκεί Γυμνασίου – Λυκείου κ. Μαρία Βίτσα.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΝΙΑΝΗ
Εκατό (100), περίπου, άτομα παρακολούθησαν το 2ήμερο Σεμινάριο Μελισσοκομίας
που πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στις αρχές Μαϊου 2013, στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Βίνιανης, με πρωτοβουλία του Δήμου Αγράφων. Εισηγητής ήταν ο κ. Βασίλειος
Αηδόνης, Γεωπόνος – Επόπτης Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας, Μελισσοκόμος – Εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, ενώ είχαν γίνει δύο (2) τμήματα (γκρουπ),
ένα αρχαρίων μελισσοκόμων και ένα «προχωρημένων».
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου συνεχίζοντας την πλούσια προσφορά του στα
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας πραγματοποίησε κατά τον μήνα Μάιο 2013 τις παρακάτω σημαντικές εκδηλώσεις:
α.- Στις 18-5-2013 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβίων Λαμίας παρουσίασε παραδοσιακούς ξεχασμένους χορούς και τραγούδια από τον Κλειτσό Ευρυτανίας, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας (θερινό), το οποίο κατακλύστηκε από πλήθος θεατών. Τη
διδασκαλία των χορών είχε αναλάβει η κ. Γεωργία Μανέλα και τη μουσική επιμέλεια ο κ.
Τάσος Ηλιόπουλος.
β.- Στις 26-5-2013 πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την παρουσίαση παραδοσιακών χορών με θέμα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» από μαθητές των Σχολείων Καρπενησίου,
οι οποίοι και καταχειροκροτήθηκαν.
γ.- Το διήμερο του Λαζάρου και των Βαϊων αντιπροσωπεία του Συλλόγου συμμετείχε
στις εκδηλώσεις για την Έξοδο του Μεσολογγίου. Το Δήμο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος
κ. Νίκος Σουλιώτης.
ΤΙΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Σ.Κ.Ε.
Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) σε τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι (Αίθουσα Συνδέσμου Ευγενίου του Αιτωλού) στις 17 Ιουνίου
2013 και ταυτόχρονα σε Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ευρυτανίας ανακήρυξε σε
Επίτιμο Μέλος του τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. ΝΙΚΟΛΑΟ. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε. π. Γεώργιος Σελλής, Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας, απευθυνόμενος στο Μητροπολίτη μας από του βήματος είπε μεταξύ άλλων:
«…Η ευγενική σας μορφή και η προσήλωσίς σας στην Ορθόδοξη Παράδοση της Αγίας μας
Εκκλησίας σας έχει αναδείξει ως έναν από τους Θεοπροβλήτους Μητροπολίτας της Ελλαδικής Εκκλησίας, γι’ αυτό θεωρούμε ευλογία και τιμή το ότι ευρισκόμεθα και σήμερα κοντά
σας…». Σημειώνεται ότι μέλος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. είναι και ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης.
ΓΙΟΡΤΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΥΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η καθιερωμένη γιορτή λήξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 16 Ιουνίου
201,3 στον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων Αγίων στο Καρπενήσι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλω41

σης οι μαθητές εξετάσθηκαν από τους Καθηγητές π. Κων/νο Λιάπη, Τάσο Ηλιόπουλο
και Γιάννη Δαράβαλη, επιδόθηκαν δε και 8 πτυχία σερ ισάριθμους μαθητές. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε άψογα από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο,
έκλεισε με τα, όπως πάντα, εμπνευσμένα λόγια του, ο Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Σημειώνεται ότι η εγγραφή και η παρακολούθηση των μαθημάτων στη Σχολή αυτή είναι
δωρεάν για όλους τους μαθητές.

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ….
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου την 1η
Ιουνίου 2013 η 3η Περιφερειακή Συνάντηση των χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Σύλλογοι των Εκπαιδευτικών Φθιώτιδας, Λειβαδιάς, Θήβας και Χαλκίδας, οι
χορευτές των οποίων παρουσίασαν χορούς από τη Θράκη ως τα Δωδεκάνησα, από την
Μαύρη Θάλασσα ως την Μικρά Ασία και από εκεί μέχρι την Ευρυτανία μας. Οι ξεχασμένοι
χοροί του τόπου μας παρουσιάστηκαν με τη συνοδεία των μουσικών Τάσου Ηλιόπουλου
(φλογέρα), Ελένης Δαράβαλη (σαντούρι), Γιάννη Δαράβαλη (λαούτο) και Κώστα Καραγιάννη (κρουστά). Τα χορευτικά συνόδεψε η ορχήστρα του Δημήτρη Κώτσικα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους Δασκάλους μας….
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Πραγματοποιήθηκαν κι εφέτος οι τρεις κορυφαίες καθιερωμένες εκδηλώσεις για την
Εθνική μας Αντίσταση στην Βίνιανη, Κορυσχάδες και Δομνίστα. Συγκεκριμένα:
α.- Στην Παλαιά Βίνιανη τιμήθηκε στις η 69η επέτειος της ίδρυσης της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) και τη συγκρότηση της πρώτης ελεύθερης κυβέρνησης, γνωστής ως «Κυβέρνησης του Βουνού». Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από
τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργή
συμμετοχή των κληρικών στον απελευθερωτικό αυτόν αγώνα του λαού μας.
β.- Στο προαύλιο του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων πραγματοποιήθηκε, στις 26-5-2013, η εκδήλωση μνήμης της 69ης επετείου από τη σύγκληση του Εθνικού
Συμβουλίου της Π.Ε.Ε.Α. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων και τους
καθιερωμένους χαιρετισμούς μίλησε ο Δάσκαλος κ. Διονύσιος Παρούτσας.
γ. .- Την Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013, τιμήθηκε στον χώρο του επιβλητικού μνημείου της
Εθνικής μας Αντίστασης στην Δομνίστα η 71η Επέτειος από την έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα της περιόδου 1941-44. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση
στεφάνων και τους καθιερωμένους χαιρετισμούς έγινε η κεντρική ομιλία από την πρεσβυτέρα κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ.
Ευρυτανίας, με θέμα «Ο Κλήρος στην Αντίσταση». Ακολούθησαν δίλεπτα μηνύματα από
εκπροσώπους των αντιστασιακών οργανώσεων, της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων και η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.
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ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του
Υφυπουργού Αθλητισμού, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Καρπενησίου,
παραχωρείται το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου στο Δήμο. Όπως είναι γνωστό το Αθλητικό αυτό Κέντρο, έκτασης 211.000,00 τ.μ. ανήκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και
περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αθλημάτων ανοιχτού χώρου, κλειστό προπονητήριο, κτίρια
διοίκησης, εκπαίδευσης και αναψυχής. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δήμος αναλαμβάνει
τη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την αποκατάσταση των τυχόν
ζημιών ή φθορών, καθώς και όλα τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου (μισθοδοσία προσωπικού, δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κ.λπ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Με τη συμμετοχή 150 και πλέον Ευρυτάνων πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία του Μαράθου εκδηλώσεις μνήμης του ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, με ιδιαίτερη αναφορά εφέτος στην κατασκευή και τοποθέτηση του ανδριάντα του προ εικοσαετίας (1993), με πρωτοβουλία του
Συλλόγου Μαραθιωτών. (έργο του διάσημου γλύπτη Παπασάικα). Η συνέχιση των εκδηλώσεων αυτών, με επιτυχία, ασφαλώς και αποτελεί δικαίωση για τον πρωτεργάτη τους
Ηλία Μπουμπουρή, ταξίαρχο ε.α.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Κοινό υπόμνημα της Ο.Ε.Σ., της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων και της Πανευρυτανικής Ένωσης υποβλήθηκε στις αρχές Ιουνίου προς τους αρμόδιους φορείς για την τροποποίηση του άδικου, για τον τόπο μας, υφιστάμενου μέχρι σήμερα Συστήματος Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου των Οικονομικών των ακινήτων της Ευρυτανίας. Ως γνωστόν,
στην Ευρυτανία πληρώνουμε το λεγόμενο «χαράτσι» για τα ακίνητα όσο πληρώνουν στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής και σε άλλες μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας!
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΚΩΝΣΤΡΑΝΤΙΝΟ
ΣΚΟΝΔΡΑ
Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ του μακαριστού π. Κωνσταντίνου Σκόνδρα τελέστηκε
κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδας Καρπενησίου, στις 2 Ιουνίου 2013 (Κυριακή) και στη συνέχεια, στην αίθουσα «Ευγένιος ο Αιτωλός»
παρουσιάστηκε το βιβλίο του π. Βασιλείου Χριστοδούλου «Συναπάντημα στη Δύση», το
οποίο αναφέρεται στη ζωή του παπα - Κώστα Σκόνδρα. Ο αείμνηστος παπα- Κώστας υπηρέτησε για πάνω από μισόν αιώνα στο χωριό του στην Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας και υπήρξε
υπόδειγμα σεμνού και ταπεινού ιερέα, αφήνοντας πίσω του μόνο άριστες αναμνήσεις στην
περιοχή των Απεραντίων και όχι μόνον. Σχετικές εισηγήσεις έγιναν από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Χριστόδουλο Μπίθα, την ιστορικό κ. Μαριάννα Χριστοπούλου και τον Θεολόγο – Φιλόλογο και ραδιοσχολιαστή της «Πειραϊκής Εκκλησίας» κ. Γεώργιο Μπάρλο. Στην
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παραπάνω εκδήλωση η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Ταμία του Δ.Σ. κ.
Βασίλειο Σιορόκο.

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
Με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης των Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας πρεσβυτέρας κ. Μαρίας
Παναγιωτοπούλου–Μποτονάκη πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι (αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης) στις 9 Ιουνίου 2013, εκδήλωση με τίτλο «Γεύση του Αρχείου», στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων. Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση αρχειακού υλικού από τις συλλογές των Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας.

Γιορτή Λήξης μαθημάτων 1ου Δημοτικού Σχ. Καρπενησίου

«1953-2013, 60 χρόνια… πορεία ευθύνης»
Πριν έξι δεκαετίες, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, υποδεχόταν στις αίθουσές
του - που μοσχοβολούσαν από τη φρέσκια λαδομπογιά των ξύλινων θρανίων και του μαυροπίνακα – τους πρώτους τυχερούς μαθητές και μαθήτριές του.
Ο τόπος μας έβγαινε ματωμένος και πληγωμένος από ένα αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο, και τα παιδιά της πόλης - που λίγα χρόνια πριν είχε γνωρίσει ολοκληρωτική καταστροφή
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής – είχαν, μετά από πολλές περιπέτειες, το σχολείο
που τους όφειλε η ελληνική πολιτεία. Ένα εξατάξιο πετρόχτιστο σχολικό συγκρότημα λουσμένο στο φως των ευρυτανικών βουνών.
Ξεκινούσε έτσι, μ' εκείνον τον πρώτο αγιασμό, ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο και στην
εκπαιδευτική ιστορία του τόπου μας. Την πορεία του αυτή επιλέξαμε να παρουσιάσουμε
στη Γιορτή Λήξης του Σχολικού Έτους 2012 – 2013, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όλων
των τάξεων, αναβιώνοντας τις ημέρες εκείνες και τιμώντας τους αποφοίτους που
εξήντα χρόνια τώρα χαιρετούσαν και συνεχίζουν να χαιρετούν το σχολείο τους
για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Συνταξιδέψαμε σ' αυτό το ταξίδι, με τις μουσικές και τους χορούς που συντρόφευαν τη
νεολαία αυτών των δεκαετιών, σαν ένα μουσικό ημερολόγιο κάθε γενιάς μαθητών.
Το χθες συναντήθηκε με το σήμερα μέσα από τα ίδια τα παιδιά και τα παιχνίδια τους, που
συνεχίζουν να γεμίζουν –εδώ και 6 δεκαετίες– χαρούμενες φωνές και κυνηγητά, το ίδιο
προαύλιο, είτε με τις ελβιέλες και τις γαλοτσούλες του 1960, είτε με σπορτέξ του σήμερα.
Και τότε και τώρα οι μικροί και οι μεγαλύτεροι μαθητές γιορτάζουν μαζί τη λήξη των
μαθημάτων τους και υποδέχονται με λαχτάρα το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε όλους όσους
με συγκίνηση και υπερηφάνεια χειροκρότησαν τα παιδιά του σχολείου για την προσπάθειά
τους και τους ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και καλή αντάμωση τον ερχόμενο Σεπτέμβρη,
συνεχίζοντας την πορεία στο χρόνο…
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου

Καρπενήσι 7/6/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε σήμερα 7/6/2013 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία και εκτός από τα άλλα θέματα συζήτησε και δύο θέματα που
αφορούν την Ευρυτανία.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 3,25 MW στη θέση Παλαιοχώρι – Ν. Αργύρι Δ.Ε.
Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων στο ποτάμι Πρασιώτης.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,17 MW στη θέση Πλατανιάς Φουσιανών Πρασιάς Δ. Ε. του δήμου Αγράφων στο ποτάμι Πρασιώτης.
Για το πρώτο θέμα, ύστερα και από αίτημα της εταιρείας η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του για προσκόμιση καινούργιων στοιχείων.
Το δεύτερο θα γίνει σε απόσταση 150μ. από τη γέφυρα Φουσιανών και η πρόσβαση στη
θέση της υδροληψίας θα γίνει μέσω υφιστάμενης δασικής οδού.
Για την εκτροπή του νερού θα κατασκευασθεί κατάλληλη διάταξη συνολικού ύψους 2,5-3,0
μ. πάνω από την κοίτη του ποταμού, ούτως ώστε να δημιουργείται πτώση 57,5 μ. Θα γίνει
αγωγός προσαγωγής μήκους 1200 μ, ο οποίος μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης θα
αποκατασταθεί στην πρότερη κατάσταση.
Ο σταθμός θα συνδεθεί με το σταθμό που είδη λειτουργεί (εταιρεία ΤΕΡΝΑ) στη θέση «Δαφνοζωνάρα» Αυλακίου.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.765.000 €.
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο
το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλισθεί συνεχής παροχή νερού καθόλη τη
διάρκεια του έτους για την προστασία γενικότερα του οικοσυστήματος.
Να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της βλάστησης που εκχερσώθηκε κατά την κατασκευή του
έργου. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου να γίνει πλήρης αποκατάσταση του τοπίου.
Τέλος ύστερα από επικοινωνία με την Τοπική Κοινωνία, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας, Δήμο
Αγράφων φορείς αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας, την ανεργία που μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα τους νέους, τις κάθε είδους
επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας και φυσικά με τη δέσμευση των εταιριών
για την κατασκευή των έργων και όχι τη μεταπώληση των αδειών σε τρίτους, εισηγούμαι θετικά την εκτέλεση του ανωτέρου έργου και ασφαλώς με τη συνεχή παρακολούθηση και
αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που αναγράφονται στη Μελέτη.
Ύστερα από την εισήγηση και την τοποθέτηση και των υπολοίπων Μελών η Επιτροπή αποφάσισε θετικά.
Με εκτίμηση
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Χατζηγεωργίου Άννα
Λάμπου Παναγιώτα
Κοσμάς Κώστας
Χορμόβα Αγγελική
Μπάκας Νίκος
Τσούλος Ίκαρος
Τσιτσικάος Δημήτριος
Μπαρτσόκας Χρήστος
Ζωγραφόπουλος Νικόλαος
Κακκαβάς Δημήτριος
Τσέτσος Θωμάς
Τσακνιάς Γιάννης
Βασιλόπουλος Στέφανος
Τσούνης Αχιλλέας
Φλώρου - Παπατζέκου Δέσποινα
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€50
€20
€20
€20
€20
€50
€30
€20
€40
€20
€50
€20
€20
€30
€20

Τριχιάς Βασίλειος
Σακκάς Δημήτριος
Ντάλλα Άννα
Καμπιζιώνης Ανδρέας

€30
€20
€50
€150

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΙΤΩΝ
Κατέθεσε € 100
εις μνήμην
Αφροδίτης Ιωακείμ-Κωστοπαναγιώτη
(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)

Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Δημοτικής Ενότητας Προυσού
(Προυσός, Καστανιά, Τόρνος)
Με θέμα: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ 1912-13»

ΠΡΟΥΣΟΣ, (Ι. Μ. Παναγίας Προυσιωτίσσης)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013
09.15΄- 09.30΄: Προσέλευση – παραλαβή φακέλων
09.30΄- 09.45΄:	Προσφωνήσεις: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
		
Κλεομένης Κουτσούκης, Πρόεδρος της Επιστ. Επιτρ. Συνεδρίου
		
Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Καρπενησίου
09.45΄- 10.00΄:	Μηνύματα -Χαιρετισμοί: Κώστας Κοντογεώργος, Βουλευτής Ευρυτανίας
		
Βασίλειος Καραμπάς, Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας
		Προσφώνηση – Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο της Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
10.00΄- 10.20΄: Έναρξη του Συνεδρίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(10.20΄ - 12.00΄)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Νάνσυ Ντζιώρα, Μαθηματικός, τ. Γεν. Δ/ντρια Ο.Γ.Α.
Χρήστος Στρεμμένος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπολόνιας (Ιταλίας), τ. Πρέσβης
Κλεομένης Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Δημήτριος Κουτρούμπας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προλογικά για τους
Βαλκανικούς Πολέμους
Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Κουράκλης, Στρατιωτικός ιεροκήρυκας, συγγραφέας: Βαλκανιομάχοι κληρικοί. Η περίπτωση του εκ Φουρνά Ευρυτανίας Παπαδημήτρη Μπάζα.
Μιχάλης Σταφυλάς, Λογοτέχνης, συγγραφέας, Δ/ντής του περιοδικού «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΗ»: Τα ημερολόγια των πολεμιστών δημιουργούν την αληθινή ιστορία. Η περίπτωση
ενός Ευρυτάνα Δασκάλου.
Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας, Δρ.
Φιλολογίας: Τα πολεμικά ημερολόγια των Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων Σωτηρίου Σταφυλά και Κωνσταντίνου Ζωρογιαννίδη.
Ιωάννης – Ανάργυρος Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας: Ο Κερασοβίτης
στρατηγός Κωνσταντίνος Τριαντάκης στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13.
Κλεομένης Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου: Βαλκανιομάχοι του Μικρού Χωριού. Ενθυμίσεις και προσωπικά ημερολόγια (1912-13).
Παρεμβάσεις – συζήτηση
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Προσφορά αναψυκτικών - καφέ
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Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(12.30΄ -14.00΄)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
τ. Υπουργός – Βουλευτής
Ηλίας Ντζιώρας, Μαθηματικός, Πανεπιστημιακός (Ε.Μ.Π.)
Χριστίνα Φ. Βαμβούρη – Δημάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας

Εισηγήσεις

Καίτη Φλώρου, Εκπαιδευτικός: Γεώργιος Κονδύλης: Μια ισχυρή αυτοδημιούργητη προσωπικότητα. Η στρατιωτική και πολιτική του πορεία. Η συμβολή του στους Βαλκανικούς Πολέμους.
Προυσιώτης Κων/νος, Πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου: Ο Γεώργιος Κονδύλης ως Βαλκανιομάχος.
Ηλίας Β. Ντζιώρας, Μαθηματικός, Πανεπιστημιακός (Ε.Μ.Π.): Στιγμιότυπα από τη
συμμετοχή των στρατευσίμων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, των καταγομένων από τα χωριά: Βράχα, Κλειτσό, Φουρνά, Αγία Τριάδα των τ. Δήμων Φουρνά και
Κτημενίων
Νικόλαος Απ. Παραλίκας, Υποστράτηγος Ελλ. Αστυνομίας Ε.Α., Συγγραφέας, Πρώην
τακτικός καθηγητής Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής – ΕΛΑΣ: Ευρυτάνες γηγενείς
και απόδημοι εθελοντές πεσόντες κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13
Καλλίτσα Γιαννοπούλου – Τσιάκα, Επίτιμος Δ/ντρια Εκδόσεων Πανεπιστημίου Αθηνών,
Φιλόλογος, Ιστορικός, Ποιήτρια: Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Η συμμετοχή του στους
Βαλκανικούς Πολέμους.
Νίκος Ζωρογιαννίδης, Επίτιμος Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Πολιτισμού: Ο Βαλκανιομάχος Κωνσταντίνος Ζωρογιαννίδης ως άνθρωπος.
Βασίλειος Γ. Σιορόκος, τ. Δ/ντής Ε.Τ.Ε. Μέλος Δ.Σ. Πανευρυτανικής Ένωσης: Αριστείδης Οδυσσέα Τσούλος: Ο Ευρυτάνας Αξιωματικός από τον Ψηλόβραχο (Σοβολάκο)
Ευρυτανίας και η συμμετοχή του στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13. Ο σοβαρός
τραυματισμός του στη μάχη των Πεστών και το απωλεσθέν πολεμικό ημερολόγιό του.
Παρεμβάσεις – συζήτηση
Ώρα: 14.15΄- 14.30΄: Επιμνημόσυνη δέηση - Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – ΓΕΥΜΑ
(προσφορά της Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»)

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(18.30΄ - 21.00΄)

ΤΟΡΝΟΣ (Πλατεία)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013,

(Απόγευμα)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γεώργιος Τσιτούρης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίων Αθηνών και Βοστώνης
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Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Francis Marion, Η.Π.Α.
Βασίλης Μεσής, Φιλόλογος, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Κώστας Τσιαχρής, Εκπαιδευτικός.
Προσφώνηση – Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο της Αδελφότητας των Απανταχού
Τορνιωτών «Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ»

Εισηγήσεις

Γιώργος Δημητρίου, Δημοσιογράφος, Ιστορικός Ερευνητής: Βαλκανιομάχοι Ευρυτάνες
νεκροί του 2ου Συντάγματος Πεζικού
Γεώργιος Τσιτούρης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίων Αθηνών και Βοστώνης:
Η συμμετοχή των αδελφών Δημητρίου, Χαριλάου και Κωνσταντίνου Τσιτούρη στους
Βαλκανικούς Πολέμους.
Δημήτριος Μακρής, τ. Αστυνομικός Διευθυντής: Ο αφανής ήρωας Μακρής Ιωάννης
(Γιαννακός), οπλαρχηγός αντάρτικου σώματος από το Νέο Αργύρι Ευρυτανίας.
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, Διδάσκαλος, Συγγραφέας, Πρόεδρος της Πανευρυτανικής
Ένωσης: Νεκροί Βαλκανιομάχοι από τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας. Η περίπτωση
του από Δομνίστα υπολοχαγού Νικολάου Γιολδάση.
Στέφανος Βασιλόπουλος, Εκδότης, Ο απόηχος των Βαλκανικών Πολέμων στο Μεγάλο
Χωριό Ευρυτανίας.
Παναγιώτης Κων. Βλάχος, Φιλόλογος, τ. Γ.Ε.Μ.Ε.: Η εθελοντική συμμετοχή του Στεφάνου Γρανίτσα εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του 1912-13.
Δρ. Ιωάννης Καρυδάς, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου: Η
Μεγάλη Ελληνική Ιδέα ως Ιδεολογία και ως πρακτική στους Βαλκανικούς Αγώνες του
1912-13. Η ηρωική εθνική – πατριωτική δράση των Εθελοντών Ευρυτάνων και Αιτωλών
Αγωνιστών στο «Μικτόν Ηπειρωτικόν Στράτευμα – Μ.Η.Σ.» στους πολέμους 1912-13
για την απελευθέρωση της Ηπείρου.
Κωνσταντίνος Νάκος, Μαθηματικός Μ. Sc., Σχολικός Σύμβουλος, Πτυχιούχος Κοινωνικής
Οικονομίας: Η Ηπειρωτική Εταιρεία, ο Χρήστος Μαλάμος, Ταγματάρχης Μηχανικού
και το τμήμα του Ανθυπολοχαγού Στέφανου Γρανίτσα.
Παρεμβάσεις – Συζήτηση
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – ΔΕΙΠΝΟΣ
(προσφορά της Αδελφότητας των Απανταχού Τορνιωτών «Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ»)

ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Δημοτικό Σχολείο)
Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (07.00΄- 10.15΄)
Προσφορά καφέ – αναψυκτικών

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(11.00΄- 14.00’)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Δημήτριος Κουτρούμπας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Κων. Βλάχος, Φιλόλογος, τ. Γ.Ε.Μ.Ε.
Λάμπρος Τσιτσάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας
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Προσφώνηση – Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Εισηγήσεις

Ζαχαρίας Ζηνέλης, Θεολόγος, τ. Δ/ντής Γυμνασίου: Η προσφορά της Καστανιάς στους
Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13.
Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθηγητής Φιλοσοφικών του Πανεπιστημίου Francis Marion
University Η.Π.Α., τ. Πρόεδρος της Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», Αντιπρόσωπος της Πανευρυτανικής Ένωσης στις Η.Π.Α.: Ευρυτάνες ομογενείς - εθελοντές
στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, Συγγραφέας: «Αν έχεις τύχη διάβαινε κα μυαλό
περπάτει!»: Ένας Δομνιστιάνος πολεμιστής του 1912-13.
Απόστολος Ι. Αβράμπος, πρώην Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος: Οι
Αγραφιώτες Βαλκανιομάχοι στρατιωτικοί Αβράμπος Δημήτριος του Γεωργίου, Αβράμπος Δημήτριος του Θεοδοσίου και Χρηστίδης Δημήτριος του Θεμιστοκλέους.
Ηλίας Λιάσκος, Φιλόλογος: α.- Βαλκανιομάχοι Ευρυτανίας. β.- Το Ημερολόγιο του
Βαλκανιομάχου Στρατηγού Ιωάννη Κωνσταντίνου.
Χριστίνα Φ. Βαμβούρη – Δημάκη, Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας, Βασίλης Μεσής, Φιλόλογος, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.: Οι συνέπειες
των Βαλκανικών Πολέμων στην Ευρυτανία. Προβλήματα επιβίωσης των Ευρυτάνων
Ιωάννης Γ. Νεραντζής, Δρ. Ιστορικής Γεωγραφίας, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας: Κοινωνικές και Οικονομικές συνθήκες της Ευρυτανίας στην δεκαετία
1910-1920.
Νικόλαος Κολόμβας, Αντιστράτηγος ε. α., Επίτιμος Δ/ντής Γ΄ Σώματος Στρατού, πτυχιούχος Νομικής, συγγραφέας: Βαλκανικοί Πόλεμοι: Κέρδη και ζημίες.
Παρεμβάσεις – Συζήτηση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
–Δ
 ημοτικά τραγούδια από τη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου υπό τη Διεύθυνση του Μουσικοδιδάσκαλου κ. Τάσου Ηλιόπουλου.
–Κ
 ατάθεση στεφάνων στην αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα των βαλκανιομάχων νεκρών
της Καστανιάς
–Λ
 ΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΕΥΜΑ (προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου
των Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).
Επισήμανση: Ως μέγιστος χρόνος παρουσίασης της κάθε εισήγησης ορίζονται τα 15΄.

50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΕΤΟΥΣ 2012
Α΄ ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2011	
Επιχορηγήσεις – Χορηγίες 
Συνδρομές μελών
Τόκοι καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β΄ ΕΞΟΔΑ
‘Έκδοση περιοδικού ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Προσφορά (αντί κοπή πίτας) στο Κέντρο πρόληψης …ΑΛΚΥΟΝΗ»
στο Καρπενήσι 
Εκδήλωση Ευρυτάνων Αγίων
Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Φουρνά
Προσφορά 2 Φαρμακείων στα σχολεία Φουρνά και Ραυτόπουλο
Αγορά βιβλίων
Κοινόχρηστα	
Τηλεφωνική γραμμή ΟΤΕ 
Γραφική ύλη

Πληρωμή φόρων (φΑΠ ν.384/12,φόρ. Εισοδήματος ΝΠ,ΕΤΑΚ) 
Ταχυδρομικά έξοδα 
Λοιπά έξοδα 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ: 7.887,33
«
9.500.00
«
1.987,48
«
11,03
« 19.385,84

ΕΥΡΩ: 5.260,38
«
200,00
«
124,56
«
4.211,88
«
202,00
«
27,70
«
949,87
«
300,00
«
148,92
«
137,81
«
295,45
«
109,78
« 11.968,35

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Α΄ ΕΣΟΔΑ
Β΄ ΕΞΟΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΥΡΩ 19.385,84
« 11.968,35
«
7.417,49

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2012

EYΡΩ: 6.483,72
«
102,02
«
831,75
«
7.417,49

Αθήνα 31/12/2012
Ο ταμίας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΡΟΚΟΣ
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«ÅÕÑÕÔÁÍÉÊÁ ×ÑÏÍÉÊÁ»
Êùäéêüò 6464

Ôñéìçíéáßï Ðåñéïäéêü ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò Åõñõôáíßáò
ÉäéïêôÞôçò «ÐáíåõñõôáíéêÞ ¸íùóç»
ÊëåéóèÝíïõò 17, 105 52 ÁèÞíá
Ôçë./Fax: 210 32.40.001 - 210 69.20.004
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

Tο Μοναστήρι του Προυσού.

O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης
εύχονται σ' όλους τους Ευρυτάνες
και τους φίλους της Ευρυτανίας,
Kaλό Καλοκαίρι και
Καλές Διακοπές στην όμορφη Ευρυτανία!

ISSN 1109-9771

