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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΜΑΧΟΥΣ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία των συνδιοργανωτών η επιτυχία του διήμερου επετειακού
επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Προυσού στις 27
και 28 Ιουλίου 2013 και είχε ως θέμα του: «Η συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς πολέμους: 100 χρόνια από το έπος του 1912-13» και, όπως τονίστηκε στην καταληκτήρια ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και Προέδρου της διοργανώτριας
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, οι προσδοκίες αυτές στηρίχτηκαν στους εκλεκτούς και έμπειρους ιστορικούς ερευνητές, που κατέθεσαν αξιόλογες εισηγήσεις, αφενός, και, αφετέρου, στην άψογη και αγαστή συνεργασία της Πανευρυτανικής
Ένωσης με τις Τοπικές Κοινότητες και, κυρίως, τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών Συλλόγων, ήτοι της Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ», της
Ένωσης των Απανταχού Τορνιωτών «Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ» και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καστανιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Σημαντική, όμως ήταν και η συμβολή
στην επιτυχία αυτή και των άλλων συνδιοργανωτών, ήτοι του Δήμου Καρπενησίου και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.)

Η έναρξη του Συνεδρίου στον Προυσό
Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε το πρωί του Σαββάτου, 27.07.2013, σε αίθουσα της
ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας της Προυσιωτίσσης, αφού νωρίτερα οι εισηγητές
και οι σύνεδροι παρέλαβαν από τη Γραμματεία το σχετικό φάκελο με το πρόγραμμα του
Συνεδρίου, γραφική ύλη, καθώς και μία τσάντα με διάφορα δώρα, όπως τα δύο (2) τελευταία βιβλία που εκδόθηκαν πρόσφατα (Ιούνιο 2013) από την Πανευρυτανική Ένωση

Από την Α΄ Συνεδρίαση
στον Προυσό.
Στο βήμα ο π.
Μελέτιος Κουράκλης
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σχετικά με τη ζωή, το έργο και την προσφορά των Δημήτρη Πουρνάρα και Παναγιώτη
Βλάχου, εικόνα της Παναγίας της Προυσιωτίσσης, CD του Συλλόγου Καστανιωτών κ.ά.
Πριν την έναρξη των εργασιών της πανηγυρικής Α΄ Συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος κατά την προσφώνησή του, αφού
ευχαρίστησε τους κ. εισηγητές και συνέδρους για τη συμμετοχή τους και τους καλωσόρισε,
τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «…το επετειακό αυτό Συνέδριο, που πραγματοποιείται στον καθαγιασμένο χώρο της περιοχής Προυσού, εκατό (100), ακριβώς, χρόνια μετά την υπογραφή
της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913 – 28 Ιουλίου 2013) στοχεύει στη
διάσωση της ιστορικής μνήμης για μια από τις ενδοξότερες για το έθνος μας περιόδους,
και ειδικότερα αφιερώνεται στους συμπατριώτες μας Ευρυτάνες πολεμιστές των ένδοξων
αυτών πολέμων και, κυρίως, στη μνήμη αυτών που πήγαν και έπεσαν εκεί μαχόμενοι «υπέρ
πίστεως και πατρίδος». Οι θυσίες και το αίμα τους χάρισαν την ελευθερία σε εκατομμύρια
αλύτρωτους Έλληνες… Αυτές οι θυσίες και οι ηρωισμοί, που κινδυνεύουν να αγνοηθούν
με το πέρασμα του χρόνου και να παραδοθούν στη λήθη, πρέπει να αναδειχθούν κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μας αυτού και να ζωντανέψει ένα μέρος της Ιστορίας
μας. Έτσι, θα ακουστούν ανέκδοτα στοιχεία για επώνυμους και ανώνυμους μέχρι σήμερα,
θα αναλυθούν ημερολόγια μαχητών της περιόδου εκείνης, θα παρουσιαστούν βιογραφικά
στοιχεία Βαλκανιομάχων μας από όλες τις περιοχές της Ευρυτανίας μας, που θα μας δώσουν την εικόνα της μεγάλης εκείνης εποποιίας…».
Ακολούθως, χαιρετιστήριες προσφωνήσεις έγιναν από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής του Συνεδρίου και Προέδρου της ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη, τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο και τον εκρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Τσιτσάνη. Ακολούθησε
προσφώνηση – καλωσόρισμα από τους εκπροσώπους της Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» κ. Νικόλαο Κουρκούτα και κ. Λεονή Θανασούλα. Η προσφώνηση – χαιρετισμός του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη
έγινε κατά την έναρξη της Β΄ Συνεδρίασης, οπότε και προσήλθε στο χώρο του Συνεδρίου.
Την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, ο οποίος μετά τον εμπνευσμένο και βαθυστόχαστο λόγο του ευχήθηκε
κάθε ευόδωση των εργασιών και πλούσια την καρποφορία του Συνεδρίου μας.
Το γενικό συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου έκανε, με απόλυτη επιτυχία, ο κ.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Αντιπρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΟ (Α΄ και Β΄)
Η Α΄ Συνεδρίαση ξεκίνησε με εισαγωγική εισήγηση για τους Βαλκανικούς πολέμους
από τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουτρούμπα και ακολούθησαν πέντε
(5) ακόμα εισηγήσεις, αναφερόμενες, κυρίως, σε σωζόμενα ημερολόγια Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων. Το προεδρείο της Συνεδρίας αυτής αποτελείτο από την κ. Νάνσυ Τζιώρα,
μαθηματικό και τ. Γενική Διευθύντρια του ΟΓΑ και τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κ.κ.
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Το Προεδρείο της
Α΄ Συνεδρίασης:
κ. Νάνσυ Ντζιώρα,
και οι κ.κ.
Κλ. Κουτσιούκης και
Χρ. Στρεμμένος.

Χρήστο Στρεμμένο και Κλεομένη Κουτσούκη. Μετά τη λήξη της προσφέρθηκαν από την
Ένωση των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» πλούσιος μπουφές με
αναψυκτικά, καφέ κ.ά.
Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παράλληλα και φωτογραφίες Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων ως και εικόνες από μάχες της ένδοξης αυτής εποποιίας.
Η Β΄ Συνεδρία, την οποία διηύθυνε τριμελές προεδρείο αποτελούμενο από τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα και Ηλία Ντζιώρα και τη
Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Δράμας κ. Χριστίνα Φ. Βαμβούρη – Δημάκη, περιελάμβανε επτά (7) εισηγήσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες ήταν σχετικές με την προσωπικότητα και τη συμμετοχή του Γεωργίου Κονδύλη στους Βαλκανικούς πολέμους και οι
υπόλοιπες για άλλους σπουδαίους Ευρυτάνες Βαλκανιομάχους.
Στην αρχή της Συνεδρίας αυτής προσήλθε και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας

Το Προεδρείο της
Β΄ Συνεδρίασης:
κ. Ηλ. Ντζιώρας και οι
κ.κ. Κέλλυ Μπουρδάρα
και Χριστ. Βαμβούρη
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Άποψη από την
Β΄ Συνεδρίαση.
Στην α΄ σειρά
ο π. Μελέτιος,
ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος,
ο Δήμαρχος Καρπενησίου
κ. Κ. Μπακογιάννης.

Μπακογιάννης, ο οποίος στην προσφώνηση – χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία του Συνεδρίου αυτού για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης και εξήρε την πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης για τη διοργάνωση τέτοιων σημαντικών συνεδρίων κάθε χρόνο και
σε διαφορετική Δημοτική Ενότητα, καθώς, επίσης και τη σημασία της συνεργασίας με τους
τοπικούς φορείς, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη συνέχιση της ηθικής και υλικής συμπαράστασης της Δημοτικής Αρχής για παρόμοιες εκδηλώσεις.
Μετά τη λήξη και της Β΄ Συνεδρίας οι Σύνεδροι κατευθύνθηκαν στην πλατεία του Προυσού, όπου στα εκεί λιτά και απέριττα μνημεία των νεκρών στους Πολέμους, Προυσιωτών
και του Προυσιώτη στρατηγού και πολιτικού Γεωργίου Κονδύλη (και Βαλκανιομάχου)
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση, κατατέθηκαν δάφνινα στεφάνια από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Κώστα Παύλου Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Προυσιωτών κ.Νικόλαο Κουρκούτα. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και η όλη εκδήλωση έκλεισε με
τον Εθνικό μας Ύμνο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη με πατριωτικό ενθουσιασμό. Στην
επιμνημόσυνη δέηση, εκτός του ιερέα του χωριού π. Νικόλαο Δαράβαλη έλαβαν μέρος
και ο Δ/ντής του Σώματος των Στρατιωτικών Ιερέων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Γουρδούπης, ο πρώην Δ/ντής του
παραπάνω Σώματος των Στρατιωτικών Ιερέων π. Νήφων και ο Στρατιωτικός Ιεροκήρυκας
και συγγραφέας Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Κουράκλης (ήταν και εισηγητής). Σημειώνεται ότι τα δάφνινα στεφάνια κατασκευάστηκαν από μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Απανταχού
Προυσιωτών και την κ. Νάνσυ Ντζιώρα, η οποία ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
προσήλθε νωρίτερα στον Προυσό για κάθε βοήθεια.
Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, την κατάθεση στεφάνων κ.λπ. όλοι οι σύνεδροι προσήλθαν στο θαυμάσιο κέντρο «Παναγία Προυσιώτισσα», όπου παρατάθηκε πλουσιότατο γεύμα, προσφορά και πάλι της Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ».
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Κατάθεση στεφάνων στον
Προυσό.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΡΝΟ (Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ)
Το απόγευμα οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να μεταβούν σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά, αλλά πανέμορφο, στον Τόρνο, όπου πραγματοποιήθηκε η Γ’ Συνεδρία. Όλοι
οι κάτοικοι του χωριού περίμεναν τους επισκέπτες στο χώρο της πλατείας, που φαινόταν σαν
ένα μεγάλο μπαλκόνι στην αυλή του Ιερού Ναού, όπου και πραγματοποιήθηκε η Γ΄ Συνεδρία.
Οι επισκέπτες εντυπωσιασμένοι από το υπέροχο φυσικό περιβάλλον και την υποδοχή είχαν
την ευκαιρία να θαυμάσουν το μικρό, αλλά υπέροχο λαογραφικό μουσείο - έργο του Τοπικού
Συλλόγου – και να απολαύσουν καφέ, κρύο νερό και αναψυκτικά. Στον προβλεπόμενο χρόνο
άρχισε η Γ΄ Συνεδρία, το Προεδρείο της οποίας αποτελείτο από τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Ανδρέα Καμπιζιώνη, τον κ. Βασίλη Μεσή, φιλόλογο, Δρ. της Βυζαντινής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον
τ. Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε. κ. Νικόλαο Μπάκα, ο οποίος αντικατέστησε τον απουσιάζοντα
εκπαιδευτικό κ. Κώστα Τσιαχρή. Οι εργασίες άρχισαν αμέσως μετά το καλωσόρισμα από
τον Πρόεδρο της Αδελφότητας των Απανταχού Τορνιωτών «Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ».
Ανακοινώθηκαν συνολικά επτά (7) λίαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των παρευρισκομένων. Οι τέσσερις (4) εκ των
παραπάνω εισηγήσεις αναφέρονταν σε συγκεκριμένους βαλκανιομάχους ήρωες Ευρυτάνες
και οι τρεις (3) στην εθελοντική συμμετοχή του Στέφανου Γρανίτσα στους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912-13 και στη δράση του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος, που ανήκε, ως ανθυπολοχαγός. Μετά την ανακοίνωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση και
έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις από τους π. Μελέτιο Κουράκλη, Κώστα Παπαδόπουλο,
Νικόλαο Μάρκο, Δημήτριο Μακρή κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής ανακοινώθηκαν τα ληφθέντα μηνύματα για το
συνέδριό μας, όπως αυτά του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπυ Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου, του Πρωτππρεσβύτερου π. Κωνσταντίνου Βαστάκη, της Βουλευτή και τ.
Υπουργού και Δημάρχου Αθηναίων Ντόρας Μπακογιάννη κ.ά.
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Από τη Συνεδρίαση
στον Τόρνο.

Η συνεδρίαση αυτή δίκαια χαρακτηρίστηκε ως πνευματική πανδαισία, μετά το τέλος της
οποίας παρατέθηκε υπαίθριο πλουσιότατο δείπνο με νοστιμότατες πίτες από τις νοικοκυρές
του χωριού, με κύριο πιάτο πέστροφα ψητή, άλλα εδέσματα και αρκετό κρασί, όλα προσφορά του δραστήριου τοπικού Συλλόγου. Και στη συνέχεια, η ευχάριστη έκπληξη: Ο κ. Νίκος
Μπάκας άρχισε τα αθάνατα δημοτικά τραγούδια της τάβλας, οπότε βρήκε και άλλους μιμητές. Ο αντίλαλος των αθάνατων δημοτικών τραγουδιών μας σκόρπισε στις γύρω ραχούλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 Ιουλίου 2013: ΚΑΣΤΑΝΙΑ: Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Η τελευταία συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καστανιάς, την Κυριακή
28 Ιουλίου 2013. Προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της

Άλλη άποψη από τη
Συνεδρίαση στην πλατεία
του Τόρνου.
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Θεοτόκου, ο οποίος νωρίς γέμισε από τους ντόπιους και από τους Συνέδρους. Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης μας Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος πλαισιούμενος από τους Αιδεσιμολογιοτάτους π. Σωτήριο Τσιώκο και τον Διάκονο π. Ευστάθιο Τριβιζά. Ο στρατιωτικός
ιεροκήρυκας π. Μελέτιος κήρυξε τον Θείο Λόγο εντυπωσιάζοντας το πολυπληθές εκκλησίασμα. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης μας απένειμε το οφίκιο του
οικονόμου στον π. Σωτήριο Τσιώκο μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε καφές και αναψυκτικά από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς. Στην προκαθορισμένη ώρα (11:00) η αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου γέμισε ασφυκτικά.
Η έναρξη της καταληκτικής και πανηγυρικής αυτής συνεδρίαςάρχισε με προσφώνηση
– καλωσόρισμα των Συνέδρων από τον εκπρόσωπο του Τοπικού Συλλόγου κ. Αριστείδη
Ντέκα. Το προεδρείο αποτελείτο από τον εκ Καστανιάς Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουτρούμπα, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Τσιτσάνη και τον εκπρόσωπο
του Συλλόγου Καστανιωτών.
Οι επτά (7) εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στη συνέχεια ήταν λίαν ενδιαφέρουσες και
κέντρισαν το αμείωτο ενδιαφέρον όλων των παρισταμένων.
Μετά το τέλος των εισηγήσεων έγινε διαλογική συζήτηση και ακολούθως πήρε το λόγο
ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στα συμπεράσματα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των
εργασιών του Συνεδρίου.

α. Συμπεράσματα – Πορίσματα
Οι προσδοκίες των διοργανωτών του Συνεδρίου για την επιτυχία του δικαιώθηκαν
πλήρως. Εγγύηση προς τούτο αποτελούσαν, αφενός μεν η εμπειρία της διοργανώτριας

Από τη Συνεδρίαση
Καστανιάς.
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Κατάθεση στεφάνων
στο Ηρώο
της Καστανιάς.

Πανευρυτανικής Ένωσης, λόγω της διοργάνωσης κατά την τελευταία εξαετία ισάριθμων
Συνεδρίων και ημερίδων (Βούλπη, Ραπτόπουλο, Γρανίτσα, Άγραφα, Δομνίστα και Φουρνά) επιτυχημένων, κατά γενική ομολογία, πλήρως, αφετέρου δε η συμμετοχή πλειάδων εισηγητών, εγνωσμένης επιστημονικής κατάρτισης, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν
προσφέρει πλούσιο αμηττό στην ιστορία και τον πολιτισμό της γενέθλιας γης μας. Αλλά, την
μεγαλύτερη εγγύηση αποτέλεσε και η αγαστή συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους
Προυσού, Καστανιάς και Τόρνου και η δεδομένη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Α’ και Β΄ βαθμού.
• Συνολικά ανακοινώθηκαν είκοσι εννέα (29) εισηγήσεις και έγιναν παράλληλα εποικοδομητικές συζητήσεις, καθώς και τέσσερις (4) σημαντικές παρεμβάσεις. Το Συνέδριο
παρακολούθησαν εκατοντάδες σύνεδροι με αμείωτο το ενδιαφέρον τους απ’ αρχής
μέχρι τέλους. Ιδιαίτερα σημειώνεται η συμμετοχή οκτώ (8) Ευρυτάνων Πανεπιστημιακών Καθηγητών, ήτοι των κ.κ. Γεωργίου Γιαννίτσαρη, Ανδρέα Καμπιζιώνη, Δημητρίου Κουτρούμπα, Κλεομένη Κουτσούκη, Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα,
Ηλία Ντζιώρα, Χρήστου Στρεμμένου και Γεωργίου Τσιτούρη. Όλοι τους, σχεδόν,
προσέφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους ως εισηγητές ή ως μέλη των Προεδρείων και
των τεσσάρων συνεδριών.
• Ο σκοπός του Συνεδρίου, που ήταν η διάσωση της ιστορικής μνήμης για μια από τις
ενδοξότερες για το έθνος μας περιόδου, όπως αυτή της εποποιίας του 1912-13, οπότε
διπλασιάστηκε εδαφικά και πληθυσμιακά η πατρίδα μας, επιτεύχθηκε πλήρως.
• Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μας, αναδείχθηκαν θυσίες
και ηρωισμοί πολλών Ευρυτάνων, επωνύμων και ανωνύμων μέχρι σήμερα, που πολέμησαν ηρωικά και πολλοί μάλιστα εξ αυτών έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι και έμειναν για
πάντα εκεί, στα άξια χώματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας μας, επίσης, αναλύθηκαν
10

ημερολόγια και σημειώσεις Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων, παρουσιάστηκαν πολύτιμα βιογραφικά και άλλα στοιχεία πολλών συμπατριωτών μας, από όλες τις περιοχές της Ευρυτανίας μας, καθώς, επίσης, ακούστηκαν συγκινητικές ιστορίες πολεμιστών μας των
ένδοξων εκείνων αγώνων. Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν οι εισηγήσεις που αναφέρονταν
στην εθελοντική συμμετοχή των ξενιτεμένων αδελφών μας.
• Φυσικά, οι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν και οι παρεμβάσεις που έγιναν, δεν κάλυψαν
καθ’ ολοκληρίαν την ιστορική μνήμη για τη συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους. Γι’ αυτό το Συνέδριο θα δέχεται εισηγήσεις σχετικές μέχρι τέλους
Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον υπό έκδοση τόμο των Πρακτικών.
• Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Προυσού ((Προυσός, Τόρνος,
Καστανιά) στις 27 και 28 Ιουλίου 2013, με τη συμπλήρωση εκατό (100), ακριβώς, ετών
από την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης του Βουκουρεστίου ((28 Ιουλίου 2013),
οπότε πραγματοποιήθηκαν ανεκπλήρωτα όνειρα εκατομμυρίων υπόδουλων Ελλήνων.
Τέλος, όπως τονίστηκε από όλους τους συνδιοργανωτές, η επιτυχία του Συνεδρίου
οφείλεται στην αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πανευρυτανική
Ένωση, Τοπικοί Σύλλογοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση: Δήμος, Περιφέρεια). Η συνεργασία
αυτή είναι ανάγκη να συνεχιστεί και στο μέλλον για παρόμοιες δραστηριότητες.

β. Προτάσεις:
• Να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την μετακομιδή των οστών του Γεωργίου Κονδύλη
από τα Τρίκαλα στη γενέτειρά του Προυσό Ευρυτανίας.
• Με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Καρπενησίου και Αγράφων, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας), της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Ένωσης Ευρυτάνων
Αμερικής «»ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», και των άλλων Πολιτιστικών Σωματείων και Φορέων να
ανεγερθεί «Μνημείο Ευρυτάνα Μετανάστη».
• Να τοποθετηθούν αναμνηστικές στήλες όλων των ηρώων – νεκρών των Απελευθερωτικών Αγώνων του Έθνους μας, από το 1821 μέχρι και το έπος του 1940 στις Τοπικές
Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας –όπου δεν υπάρχουν– σε συνεργασία όλων των φορέων του τόπου μας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
• Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρατείνει τις εργασίες του, για όσους επιθυμούν να υποβάλουν σχετική εισήγηση, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013.
• Η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου
2014.
Μετά την καταληκτήρια ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα Αντ.
Παπαδόπουλου, όλοι οι Σύνεδροι μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου,
αποζημιώθηκαν πλήρως με την παρουσίαση οκτώ (8) δημοτικών τραγουδιών της ηρωικής
εκείνης περιόδου, από τη Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου υπό τη διεύθυνση του Μουσικοδιδασκάλου κ. Αναστασίου Ηλιόπουλου. Δίκαια τα
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παιδιά καταχειροκροτήθηκαν για την απόδοση των τραγουδιών αυτών, τα περισσότερα
των οποίων έχουν αντληθεί από τον τόπο μας, με πρωτοβουλία των Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας.
Σημειώνεται ακόμη ότι ο κορμός της Χορωδίας αποτελείτο από τέσσερα (4) αδέρφια της
πολύτεκνης οικογένειας του ιερέα π. Νικολάου Δαράβαλη. Η συγκίνηση κορυφώθηκε
όταν ακούστηκε το τραγούδι «Για δες το πυροβολικό», που είχε τραγουδήσει παλαιότερα
η παριστάμενη γερόντισσα κ. Διαμάντω Παπαζαχαρία, η οποία δεν το τραγούδησε εκεί,
λόγω πένθους.
Στο τέλος της Συνεδρίας, στην Καστανιά, ο Τοπικός Σύλλογος απένειμε αναμνηστική
φωτογραφία ενός πανέμορφου τοπίου της Καστανιάς, εντός κάδρου, στον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο και στον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων κατά τους
Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 και ο Εθνικός Ύμνος από όλους τους παρευρισκομένους,
μέσα σε μια ατμόσφαιρα λίαν συγκινητική.
Μετά το πέρας όλων των εργασιών του Συνεδρίου ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα στο
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς, προσφορά του Τοπικού Συλλόγου. Τα εδέσματα πολλά και
υπέροχα…. Μετά το θαυμάσιο αυτό γεύμα, όλοι οι Σύνεδροι αργά το απόγευμα αναχώρησαν κατενθουσιασμένοι για την Αβραμιαία, διήμερη, φιλοξενία και, ιδιαίτερα γιατί γνώρισαν και θαύμασαν, εκτός από τη φυσική ομορφιά των χωριών του Προυσού, κυρίως, την
ομορφιά της ψυχής των ανθρώπων τους, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό από τους
προγόνους τους, ό,τι αυτοί οικοδόμησαν, ως προς τη θρησκεία, την πατρίδα, τη φιλοξενία
κλπ. Όλοι οι Σύνεδροι είχαν την αίσθηση ότι η ατμόσφαιρα, κατά τη διήμερη αυτή πανδαισία, ήταν οικογενειακή και, σίγουρα, οι ψυχικοί δεσμοί που σφυρηλατήθηκαν δε θα διαλυθούν, αλλά θα συνεχίσουν ενδυναμωμένοι και στο μέλλον, με ανιδιοτέλεια ως, εργάτες της
προσφοράς στα κοινά και την ιστορική μνήμη.

Κ.Α.Π.

Η φιλόξενη Ιερά Μονή
Προυσού.
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1857: Το μνημόσυνο του Κατσαντώνη από τον Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη.
Του Ηλία Α. Μπουμπουρή
eliasb56@otenet.gr

(Το μνημόσυνο του Κατσαντώνη, γράφτηκε από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη το 1857,
εκδόθηκε -κατά πρώτον- την ίδια χρονιά και εντάσσεται στην ενότητα των πεζών του, με
τίτλο «Μνημόσυνα». Το απόσπασμα είναι από το ομώνυμο βιβλίο, που εκδόθηκε σε δεύτερη έκδοση στην Αθήνα, από τον οίκο ΦΕΞΗ, το 1903. Τα «Μνημόσυνα» είναι συλλογή
πεζών, συνοδευόμενα από δώδεκα ποιήματα ελεγειακού τόνου και ύφους, με θέμα τους
θανάτους προσφιλών προσώπων συνυφασμένους με την τουρκική καταπίεση που γνώρισε
η Ελλάδα. Τα ποιήματα προδίδουν τη ρομαντική τάση του ποιητή φορτισμένη, όμως, με
το εθνολατρικό στοιχείο. Το κείμενο αποδίδεται όπως ακριβώς έχει δημοσιευτεί το 1857
και ευχαριστούμε θερμά τον Βραγγιανίτη γιατρό και ιστορικό ερευνητή Κώστα Τσιώλη ο
οποίος το επιμελήθηκε αναφορικά με το πολυτονικό σύστημα. Στο κείμενο του Βαλαωρίτη
διατηρήθηκε επίσης η απόδοση του ονόματος Κατζαντώνης αντί του μεταγενέστερου γενικά
αποδεκτού από τους ιστορικούς σε Κατσαντώνης).

Ὁ Κατζαντώνης

Ἀνθηρὰ καὶ ἀειθαλὴς διατηρεῖται πάντοτε ἡ μνήμη τοῦ Κατζαντώνη, πάμπολλοι δὲ τῶν
ἐπιβιωσάντων αὐτοῦ ὁμηλίκων ἐνθυμοῦνται ἀκόμη τὴν ἀνέκφραστον τόλμην τοῦ προσώπου
του, τὴν εὐκαμψίαν τῶν μελῶν του καὶ τὴν ἀπαραδειγμάτιστον ὠκύτητά του. Ἀπίστευτα
καὶ πολυειδῆ εἶναι τὰ τολμήματα τοῦ Κλέφτου τούτου κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ὅστις ἔβλεπε
πάντοτε καὶ πανταχοῦ ὡς φάσμα ἐνώπιόν του τὸν ἀτρόμητον ἀθλητήν.
Ὁ Βελῆ Γκέκας, Ἀλβανὸς ὑπὸ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Σατράπου, ἐπίφοβος εἰς πάντας,
τολμητίας καὶ αἱμοβόρος, εἶχεν ἀποκλειστικῶς ἀφιερωθῆ εἰς τὴν καταδρομὴν τοῦ ἀκαταμαχήτου Κατζαντώνη. Ἀλλὰ καὶ οὗτος δὲν διέφυγεν τὸν θάνατον, φονευθεὶς ὑπὸ τοῦ ἥρωός
μας εἰς τὴν ἐν Κρύᾳ Βρύσῃ ἀείμνηστον συμπλοκήν.
Δύο δημοτικὰ ᾄσματα ἀφιερώθησαν εἰς τὸ ἀναδραγάθημα τοῦτο παρὰ τοῦ ἀνωνύμου
καὶ μεγάλου ποιητοῦ ἡμῶν, τοῦ λαοῦ. Ἀλλ΄ οὔτε ἤκουσα, οὔτ΄ ἀνέγνωσα ἕτερον, ἔνθα νὰ
ἐξυμνῆται ἄλλος τις τῶν τοσούτων τοῦ ἥρωος ἄθλων.
Πολλάκις τὸ πλῆθος τῶν ἐχθρῶν τὸν ἠνάγκαζε νὰ εἰσέρχεται εἰς Λευκάδα ὡς εἰς ἄσυλον, καὶ πολλοὶ τῶν φίλων μου ἐνθυμοῦνται αὐτὸν ἀκόμη καθήμενον ἐπὶ τῆς χλόης ἔχοντα
εἰς τὸ πλευρόν του τὸν πελώριον Λεπενιώτην καὶ περιστοιχιζόμενον ὑπὸ τῶν συνεταίρων
αὐτοῦ λύκων καὶ τίγρεων. Τὰ ὅπλα του ἦσαν πολυτελέστατατα· μαύρη ἐκ τῆς πολυχρονίου
τριβῆς ἡ φουστανέλλα, πανταχοῦ του σώματός του ἔλαμπεν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος. Ἀναστήματος μετρίου, τὸ ὄμμα του ἦτο κευρανός. Μέλας, μακρὸς καὶ δασὺς ὁ μύσταξ, ὀφρῦς
νεφελώδεις, γλυκεῖα καὶ ἁρμονικωτάτη ἡ φωνή του.
Ἀλλὰ πῶς νὰ μὴ διαμνημονεύσῃ τις ὅτε κατὰ τὸ 1805 καὶ 1806 (Σημείωση συντάκτη:
Η συνέλευση της Λευκάδας στην οποία ορίστηκε επικεφαλής του αγώνα ο Κατσαντώνης
έγινε το 1807) συνῆλθον εἰς Λευκάδα ἅπαντες οἱ διασημότεροι ἀρματωλοὶ τῆς Αἰτωλίας ,
τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας ὑπακούοντες εἰς τὴν φωνὴν ἐκείνου, οὗτινος ἐν τῇ καρδίᾳ
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ἐνεφώλευεν ἔκτοτε ἡ ἰδέα τῆς ἑλληνικῆς ἀνεγέρσεως καὶ ὅστις ἀπήλαυσεν εἴκοσι πέντε
περίπου ἔτη μετὰ ταῦτα ἐντὸς ναοῦ ὀρθοδόξου ἐν Ναυπλίῳ βραβεῖον τῆς πρὸς τὸ ἔθνος
ἀγάπης του μάχαιραν καὶ μόλυβδον;
Τότε οἱ λεοντόκαρδοι ἐκεῖνοι ἀνεγνώρισαν ὁμοθυμαδὸν τὴν ὑπεροχὴν τοῦ Κατζαντώνη,
ἀνακηρύξαντες αὐτὸν πολεμάρχον καὶ παντὸς ἀνδρείου ἀνδρειότερον. Ὠργανίζετο βεβαίως
τότε καὶ ὑπεθάλπετο ὑπ΄ ἐξόχων ἀνδρῶν κίνημά τι κατὰ τοῦ Ἀλῆ, ὅστις ἐν Πρεβέζῃ, ὥσπερ
ἐλλοχών, παρεφύλλατε καὶ κατασκόπευε πάντα τῶν ἀρματωλῶν τὰ κινήματα.
Ἀλλ΄ὁ Κατζαντώνης ὅστις δὲν εἶχεν μάθει ποτὲ ν΄ἀριθμῇ τοὺς ἐχθρούς του, ὤμνυεν ἐπὶ
τῆς σπάθης του ὅτι μόνα τὰ παλληκάρια του ἤθελε σύρῃ αἰχμαλώτους εἰς Λευκάδα τὰς
χιλιάδας τῶν Ἀλβανῶν, τὰς ὁποίας, ὁ Βιζίρης ἔντρομος ἐπεσώρευσεν ἐν Ἀμβρακίᾳ.
Δυστυχῶς κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας προσεβλήθη ὁ γενναῖος ὑπὸ τῆς φλογιάδος καὶ
ἠσθένησε βαρέως. Μόλις εἶχε συνέλθει ὀλίγον, μὴ δυνάμενος νὰ ὑπομείνῃ πλέον τὴν ἀδράνειαν, εἰς τὴν ὁποίαν τὸν κατεδίκαζεν ἡ ἀσθένεια, λάθρα ἀνεχώρησε μετὰ τοῦ ἀδερφοῦ
αὐτοῦ Γεωργίου, τοῦ ἐπονομαζομένου Χασιώτου, εἰς Ἄγραφα, βέβαιος ν΄ἀναλάβῃ τὴν προτέραν ῥώμην, ἅμα ἤθελεν ἀναπνεύσῃ τὸν ἐλεύθερον καὶ καθαρὸν ἀέρα τῶν φιλτάτων αὐτοῦ
ὀρέων. Διέμεινεν ἡμέρας τινὰς ἐντὸς μονῆς θεραπευόμενος καὶ περιθαλπτόμενος ὑπὸ τῶν
ἁγίων ἐκείνων καλογήρων.
Ἀρματωλοὶ καὶ μοναχοί, ἐλευθερία καὶ θρησκευτικὸν αἴσθημα, ἐχθροὶ τῶν τυράννων καὶ
λειτουργοὶ τῆς Θεότητος πρότερον καὶ διαρκούσης τῆς ἑλληνικῆς γιγαντομαχίας ἀπαντῶνται
ἀμοιβαίως χειραγωγούμενοι, ἐνθαρρυνόμενοι, βοηθούμενοι.
Ἀλλ΄ὁ Κατζαντώνης, ὅστις ἐγνώριζεν ὅτι τὸ πονηρὸν ὄμμα τοῦ ἀδιαλλάκτου ἐχθροῦ του
εἰσέδυε πανταχοῦ, φοβούμενος ἴσως προδοσίαν τινά, ἀσθενὴς ἔτι καὶ πυρέσσων παρῄτησε
τὸ ἄσυλόν του καὶ κατέφυγε μετὰ τοῦ Γεωργίου εἴς τι σπήλαιον ἀπόκρυφον καὶ ἄγνωστον
τοῖς πάσιν. Εἷς μόνος ἱερεύς(αἰσχύνομαι ἀναμιμνήσκων τὸ κακούργημά του!) εἰσήρχετο εἰς
τὸ καταφύγιον ἐκεῖνο, προμηθεύων εἰς αὐτοὺς τὰ πρὸς τὸ ζῇν, καὶ οὗτος ἐπρόδωσε τοὺς
δύο ἀδελφούς.
Ἑξήκοντα Ἀλβανοί, ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἰουσοὺφ Ἀράπην, αἴφνης περιεκύκλωσαν
τὸ σπήλαιον, οὔτε ἤθελον ἀρκέσῃ ἄν ὁ Κατζαντώνης δὲν ἠσθένει βαρέως. Εἰς τὴν δεινὴν
αὐτὴν θέσιν ὁ Γεώργιος ἥρπασεν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν καὶ ἐξῆλθεν τοῦ σπηλαίου φονεύων καὶ τραυματίζων ἀνηλεῶς τοὺς πρώτους Ἀλβανούς, τοὺς ὁποίους ἀπήντησεν.
Ἔδραμε πρὸς τὸ ὄρος φέρων πάντοτε τὸ ἱερόν ἐκεῖνο φορτίον καὶ μαχόμενος καὶ ὀπισθοχωρῶν ἐφόνευε καὶ ἄλλους τῶν ἐχθρῶν, μέχρις οὗ ἀσθμαίνων καὶ πληγωμένος ᾐχμαλωτίσθη,
μὴ θελήσας νὰ σωθῇ παραιτῶν τὸν γλυκύτατον αὐτοῦ ἀδελφόν.
Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη!
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1. Ο Αη-Ταξιάρχης Μαράθου (Μύρεσης) Αγράφων Ευρυτανίας, η εκκλησία
που βαφτίσθηκε ο Κατσαντώνης.
Ο Μάραθος των Αγράφων Ευρυτανίας (πρώην Μύρεση), είναι το χωριό που καμαρώνει, γιατί είναι η γενέτειρα του μεγάλου προεπαναστατικού εθνομάρτυρα ήρωα Κατσαντώνη, όπως καμαρώνει, επίσης, και για την ονομαστή εκκλησία του, τον Άγιο Ταξιάρχη.
Ο Άγιος Ταξιάρχης, είναι ναός του 16ου αιώνα, έχει ανεκτίμητης αξίας ιερά κειμήλια και
θαυμάσιες εικονογραφίες του 1771 των μεγάλων ζωγράφων-εικονογράφων της εποχής
εκείνης, του Γεωργίου Γεωργίου και του Γεωργίου Αναγνώστου. Στην εκκλησία αυτή,
ο κλεφτοκαπετάνιος των Αγράφων Βασίλης Δίπλας, βάφτισε τον Κατσαντώνη. Σώζεται,
μάλιστα, και το στασίδι, που καθόταν ο ήρωας όταν εκκλησιαζόταν. Στο προαύλιο της εκκλησίας αυτής, βρίσκεται το μνημείο πεσόντων αγωνιστών Μαραθιωτών, διαφόρων εποχών, με πρώτα αναφερόμενα τα αδέλφια Μακρυγιάννη, τον Αντώνη (Κατσαντώνη), τον
Γιώργο (Χασιώτη), τον Κώστα (Λεπενιώτη) και την Αικατερίνη. Για το ναό αυτό, να, τι
μας αναφέρει ο μεγάλος ευρυτάνας ιστορικός συγγραφέας-φυσιοδίφης Πάνος Βασιλείου
(1898-1984) στο περιοδικό «Φθιώτις» Ιαν.-Φεβρ.1958:
--- {«Υπάρχουν στην Ευρυτανία» καλλιτεχνικοί θησαυροί
«καθώς αδίσταχτα μπορούμε
να τους ονομάσουμε που είναι
άγνωστοι τόσο σε μας, όσο
και στους αρμόδιους, που για
τουριστικούς και μόνο καθαρά
λόγους θάπρεπε να τους είχαν
προσέξει. Και τούτο γιατί οι
περισσότεροι από τους θησαυρούς αυτούς, πολύτιμες παρακαταθήκες των περασμένων,
δημιουργήματα αξιολόγου τέ15

χνης, χάρη στην άγνοια της αξίας των από τους χωρικούς μας αφέθηκαν κατά το πλείστο
στο έλεος του πανδαμάτορα χρόνου κι έτσι άλλοι μεν καταστράφηκαν ολοτελώς, καθώς οι
εικόνες και τοιχογραφίες των βραγγιανιώτικων εκκλησιών, άλλοι δε μισοκαταστράφηκαν,
καθώς ο Προφητηλίας Αγίας Τριάδας Κτημενίων, και άλλοι ευτυχώς και προς τιμήν των ενδιαφερθέντων γι’ αυτούς συμπολιτών μας, διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Στην τελευταία
περίπτωση ανήκει και ο Αγιος Ταξιάρχης εκκλησιά του Μαράθου Αγράφων. Η εκκλησούλα
αυτή με το λευκό καμπαναριό της και τον κεραμιδόσκεπο τρούλλο της φαντάζει σ’ όλη της τη
γραφικότητα απ’όποιο σημείο του Μυρεσιώτικου ορίζοντα και αν την αντικρύσει κανείς στην
ψηλότερη που βρίσκεται τοποθεσία του χωριού. Στην είσοδό της κοντά αχώριστος σύντροφός της ένα γηραιό θαλερώτατο όμως πουρνάρι. Λιγοφώτιστη, ολοζωγράφιστη (πλατ.
12χ16 μ. ύψ. 6-7 και 10 μ. ως τον παντοκράτορα). Στη μέση κρέμεται επίχρυσος πολυέλαιος έξοχης διακοσμητικής ξυλογλυπτικής τέχνης με 12 εικονίτσες που από τη μια πλευρά
παριστάνουν τους 12 Αποστόλους και από την άλλη διάφορες μορφές της Παλιάς Διαθήκης.
Πάνω και μέσα από την πόρτα του Κεντρικού ναού διαβάζουμε σε ευανάγνωστη βυζαντινή
γραφή, τούτη την επιγραφή: «Ιστορήθη ο θείος ούτος και ευαγής ναός του αρχιστρατήγου
Μιχαήλ δια συνδρομής και δαπάνης των ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων εν
τη χώρα ταύτη αρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου αρχιεπ. Κυρίου Διονυσίου Λιτζάς και
Αγράφων εν έτει ΑΨΟΑ΄ (1771) Αβγούστου 23. Δια χειρός Γ. Γεωργίου και Γεωργίου
Αναγνώστου». Μεταξύ των εικόνων αξιοσημείωτη είναι η Παναγία η δεσποτική στο κάτω
μέρος της οποίας βρίσκονται τα γράμματα «Π.Α.» και «ΑΚΒ». Ο αιδεσιμότατος Παπαμπαλωμένος κρατούσε χειρόγραφο βιογραφία αγίων με γραφή: «Ι. Πρασινόπουλος 1790». Σε
ένα άλλο βιβλίο υπάρχει η εξής επιγραφή: «Έτος 1775 Μαϊου 25.Εσυμφωνήσαμαι εμείς οι
ευρισκόμενοι χωρικοί μυρισιόταις για τα απανοχάρατσα πότε να ρίχνονται στα παιδιά. Εις
τους 15 χρόνους να δίνουν και όποιος δεν το στρεχτεί να το χαλάση να μην τον αξιώση ο
Θεός να τον συντύχουν πατέρα αρσενικά παιδιά να…» Πιο κάτω: «Έτος 1791 Αβγούστου
16. Συμφωνήσαμε ημείς οι χωρικοί Μυρισιώτες δια χαράτσια οπόταν έλθουν τα γηρατιά
του καθενού έως εις τους 60 χρόνους να πληρώση το χαράτσι και από τους 60 και επάνω
να μην πληρώνη και όποιος το χαλάσει και δε στρεχτεί το κανόνι του χωριού (την απόφαση του χωριού), να μη γεράση και κακόν θάνατον να δώκη» Σε άλλο τα εξής: «Έτος 1749
Μαρτίου 17. Ετούτον το βιβλίον εγύρεψα εγώ Αναγνώστου του άρχοντος του κυρ Κωστάκη
μακαρίτου Αρμάγου και μας έδωσεν, όπου δεν είχαμε εις την εκκλησία μας βοήθειά του και
να ζήσουν τα παιδιά του, ο Θεός να του δώση καλά γεράματα και όποιος το πάρη να έχει τον
άγιον μέγαν ταξιάρχην αντίδικον και να του κόψη ο Θεός τη ζωή του. Ένας βελισδονήτης».
Επίσης, για την ίδια εκκλησία, το περιοδικό «Αρμονία» το 1902 γράφει:
«Μεταξύ Χρύσου και της κωμοπόλεως των Αγράφων κείται η μικρά συνοικία Μήρυση
λεγομένη. Ενταύθα υπάρχει μέγας θολωτός ναός, περικαλλής,είπερ τις και άλλος της Πινδικής χώρας. Κατά την εγχώριον παράδοσιν εκτίσθη ως εξιλαστήριον έργον υπό άρχοντός
τινος του τόπου, όστις επλούτισεν εκ της παραχαράξεως κιβδήλων νομισμάτων. Μίαν μόνην κεχρονολογημένην επιγραφήν έχει φέρουσαν το έτος της τοιχογραφήσεως του ναού».}
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2. Η «Σπηλιά του Καρατσίκη», στο Σέλο Μαράθου Αγράφων.
Στον οικισμό Σέλο Μαράθου Αγράφων Ευρυτανίας, υπάρχει σπήλαιο με την ονομασία
«Σπηλιά του Καρακίτση» ή του «Καρατσίκη», όπως τη λένε οι ντόπιοι. Η σπηλιά αυτή, όπως
λέγεται, ήταν το λημέρι ενός προεπαναστατικού κλέφτη, του Καρακίτση, από τον οποίο έλαβε και το όνομά της. Μάλιστα, για τον ονομαστό αυτό κλέφτη των Αγράφων, αναφέρεται
και δημοτικό τραγούδι, στη συλλογή του Φωριέλ.
Να, τι γράφει για τη σπηλιά αυτή, η εφημερίδα «Ρουμελιώτης», 5 Νοεμβρίου 1932:
--{Μάραθος Αγράφων... Σχετικώς με εν σπήλαιον που ευρίσκεται εις την περιφέρεια
του χωριού…., παρακαλούμεν, να συνηγορήσετε δια να αποσταλεί ειδικός προς εξέτασιν.
Το σπήλαιον τούτο είναι γνωστόν υπό το όνομα «Σπηλιά του Καρακίτση», όνομα το
οποίον οφείλει εις τον εντός αυτού και προ πολλών ετών φονευθέντα ληστήν Καρακίτσην.
Το σπήλαιον είναι τεραστίων διαστάσεων και με πολλά διαμερίσματα και εκτάκτως αξιοπερίεργον, τόσον δια το μέγεθος και το άγριον μεγαλείον που παρουσιάζει, αλλά και διότι
περιέχει αρκετάς αρχαιότητας εις έργα τέχνης και αρχαίους τάφους. Προ μηνός ο Κ.Ι.Μπαλωμένος όλως τυχαίως και μετά πρόχειρον έρευναν ανακάλυψε μερικά αγαλμάτια πήλινα
παριστώντα γυναίκας και εφήβους και 2-3 πτηνά και μερικά χάλκινα νομίσματα κορινθιακά. Εντός του σπηλαίου εις το οποίον παρατηρείται το φαινόμενον, ότι το δάπεδον είναι
εστρωμένον με άμμον ψιλήν, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα μετεφέρθει απ’ έξω, ευρίσκονται
αρκετοί τάφοι λιθόκτιστοι. Μετά κόπου ηνοίχθει ένας εντός του οποίου ευρέθη μόνον ο
σκελετός, αλλά ανθρώπου υπερφυσικού μεγέθους, ευρίσκονται δε και πολλά τεμάχια πηλίνων αγγείων. Εις εν δε μέρος ομοιάζον με φρέαρ ευρίσκεται χώμα ψιλό κατάλληλον δια
πηλόν, εξ ου φαίνεται κατασκευάσθησαν τα αγγεία, εις μίαν δε άλλην οπήν ευρέθησαν τα
νομίσματα. Φαίνεται δε ότι έχει και άλλας στοάς, οι είσοδοι των οποίων φράσσονται και αι
οποίαι μόνον όταν γίνει συστηματική ανασκαφή και αφαιρεθεί το εντός του σπηλαίου χώμα
πιθανόν να αποκαλυφθούν. Τα εν λόγω ευρήματα μεταβάς εις Αθήνας τα παρέδωσε εις το
αρχαιολογικόν τμήμα του υποργείου Παιδείας ο ευρών ταύτα Κ. Μπαλωμένος, εις τον οποίον οι αρμόδιοι του υπουργείου είπαν ότι θα σταλεί ειδικός προς μελέτην. Εν τούτοις, αν και
παρήλθε τόσος καιρός, δεν ήλθε κανείς. Φρονούμεν ότι πρέπει να ερευνηθεί επισταμένως
το σπήλαιον, το οποίον κατά πάσα πιθανότητα, ως προκύπτει εκ των μέχρι τούδε ευρυμάτων, περιέχει πράγματα άξια λόγου.}
3. Με την οικονομική στενότητα… σπανίζουν και οι γαμπροί !!!
Θέμα επίκαιρο: (Από την εφημερίδα «ΒΕΛΟΥΧΙ», 28-2-1932.)
--{Εκ Καλεσμένου –ραδιοτηλεφωνικώςΌλοι λένε ότι υπάρχει στενότης χρήματος, όση δεν υπήρχε άλλη φορά. Το κακό θα ’ταν
λίγο αν δεν είχε την επίδρασή του στους γαμπρούς. Το βεβαιώνουν κορίτσια του Καλεσμένου αυτό, που απεφάσισαν να πάρουν τα …μάτια τους απ’ το άθλιο αυτό ημισφαίριο ! Είτε
σ’ όλες τις τάξεις του λαού συμβαίνει αυτό είτε στην ανώτερη που ανήκει η μις Καλεσμένου
είναι άξιο πάσης προσοχής και ας προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.!!! ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ.}
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4. Οκτώ χρόνια χωρίς το συμπατριώτη μας Δημήτρη Σταμέλο, μια μεγάλη φυσιογνωμία, μια τρανή προσωπικότητα των γραμμάτων.
Ας τον θυμηθούμε, με μια δημοσίευσή του, στην εφημερίδα «Η Φωνή της Ρούμελης» 15-9-1954 :
----{«Λόγια του Χωριού. Δειλινό».
Έπεφτε αργά ο ήλιος πάνω από τις στέγες των σπιτιών,
των ανθισμένων περιβολιών κι όσο κύλαγε προς τη δύση,
τόσο και το κόκκινο χρώμα γινόταν πιο έντονο. Απαλά το
αμάξι του εκηβόλου Φοίβου ακουμπούσε μακριά κι έφερνε
στο νου τη νοσταλγία και τον πόθο. Τα λουλούδια άρχισαν
να κλείνουν τα πέταλά τους σε τόνο βραδυνής ικεσίας και τα
πουλιά μ’ ένα παθιάρικο τραγούδι χαιρετούσαν λες τη μέρα
που έφευγε. Συνεπαρμένος από την απέραντη γοητεία, στάθηκα ορθός και βύθισα βλέμμα, ψυχή και καρδιά εκεί όπου
φανέρωναν την ομορφιά της απλότητας. Αισθάνθηκα μέσα
Ο Δημ. Σταμέλος σε σκίτσο του
μου μια μετουσίωση στον κύκλο του ονείρου που όμως δεν
Δημ. Παπαστάμου.
είναι ουτοπία κι ένιωσα την ανθρώπινη αγαλλίαση να μου γίνεται η ανάγκη της ζωής. Βύθισα τον εαυτό μου σε ότι μεγάλο
εκπροσωπούσε η αναχώρηση της μέρας κι είδα την αρμονία του κόσμου διάχυτη ολούθε.
Μίλησα με την τέχνη… Πέρα στο μακρόστενο δρόμο οι χωριάτες κουρασμένοι τραβούσαν
την πορεία της επιστροφής. Γελαστοί, με δύναμη, οι άνθρωποι του μόχθου γύριζαν στο χωριό. Τους είδα. Είδα και τον ήλιο που έφευγε και αισθάνθηκα το μεγαλείο του ανθρώπου,
που δεν σκύβει όταν αγωνίζεται για το δίκιο του, που η ειλικρίνειά του φέρνει στο μέτωπο
την ξάστερη μορφή. Αυτοί σκέφθηκα είναι δυνατοί. Είναι οι άνθρωποι… Βαρύς κατέβαινε
στο νου ο στοχασμός, όπως ο ήλιος μακριά μέσα σ’ ένα πέλαγο από κόκκινα νομίζεις τριαντάφυλλα και χρυσάφι. Κι εγώ ακουμπισμένος στο λίθινο πεζούλι του περιβολιού με τις
ανεμώνες, κοιτούσα, στοχαστής. Αισθάνθηκα πόσο άνθρωπος είναι αυτός που κρατάει την
ταπεινότητα. Πόσο υπέροχο είναι ν’ αγαπάς, να χαιρετάς το δειλινό και να προσμένεις την
αυγή. ..Πέρα ο ήλιος όλο και κατέβαινε μέσα στη θάλασσα του χρυσαφιού και της ζωντανής
ορμής.}
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΙΝΕΣ
+Γιάννη Αθαν. Βράχα
(Από το βιβλίο του «‘Έτσι ζούμε στο χωριό μας»)

Άμα τέλειωνε ο τρύγος έρχονταν τα ξεφλουδίσια. Άλλο γλέντι εδώ πάλι. Τα καλαμπόκια
ξεράθηκαν – ωρίμασαν. Γεμάτα τα σακιά τα κουβαλάνε στα σπίτια και τ’ αδειάζουν. Κάμουν
μεγάλους σωρούς. Τα χαίρονται όλη η φαμελιά. Τα παιδιά παίζουν απάνω στους σωρούς.
Ψάχνουν μήπως βρούνε και κάνα τρυφερό και το ψήσουν. Ο μπάρμπα-Λευτέρης διαλέει
εκείνα τα καλαμπόκια που είναι αδύνατα. Αυτά έχουν πολύ μαλακό φύλλο. Θα διαλέξει αρκετά. Θα τα βάλει σ’ ένα κουτί. Μ’ αυτά θα στρίβει τις τσιγάρες του όλη τη χρονιά. Είναι το
τσιγαρόχαρτο της δικής μας βιομηχανίας.
– Ταχιά του βράδ’ έχουμι ξιφλουδίσια. Να ρθήτι. Θα ρθούνι κι απ’ του Παλιιοχώρ’.
Έχουμι κάστανα βρασμένα, μήλα, καρύδια κι μούστου. Έχουμι κι φουνόγραφου.
– Ποιοι άλλ’ θα ρθούνι;
– Ούου! Ούλου του χουριό.
Και κανονίζονται έτσι τα ξεφλουδίσια ώστε να μαζεύεται όλο το χωριό. Σήμερα έχω
εγώ, ταχιά έχεις εσύ. Περνάνε 10-15 βραδυές χαρούμενες.
Τα ξεφλουδίσια είναι το απλό γλέντι. Δε φοράμε καλά ρούχα. Δεν μας παρεξηγάει κανένας πώς θα χορέψουμε. Στα ξεφλουδίσια μαθαίνουν χορό – ξεκινάνε αγόρια και κορίτσια.
Και φως πολύ δεν είναι να σε δούνε και χωριανοί είναι όλοι. Δεν είναι ξενοχωρίτες
Στην ώρα που ξεφλουδάνε οι παραμυθάδες λένε τα παραμύθια τους, σόκιν τα περισσότερα. Τα λένε με τέχνη κι απέξω, απέξω να μην πολυκαταλαβαίνουν και τα μικρά που κάθονται μ’ ανοιχτό το στόμα…. Στους σωρούς από τα φύλλα, σαν τελειώσει το ξεφλούδισμα,
κυλιώνται και παίζουν τα παιδιά! Κάνουν μουστάκια με τα μετάξια του καλαμποκιού. Μερικά
στρίβουν και σκέτο καλαμποκόφυλλο και το κάνουν τσιγάρο.
Το ξεφλούδισμα τελείωσε. Οι νοικοκύρης τώρα θα φέρει γύρα τα κάστανα, τα μήλα, τα
καρύδια. Θα πάρουν και θα φάνε όλοι. Κι από πίσω έρχεται το παγούρι με το ρακί, που το
πιάνει με το δεξί του χέρι ο Μπαρμπαμήτσος.
– Άει κι τ’ χρον’ Γιαννακούλα (και ρουφάει ρακί από τη μούρη του παγουριού, όπως το
μωρό απ’ το μπιμπερό. Η θεια Νικόλαινα κρατεί την τσουκάλα με το μούστο. Γιομίζει το
κατοστάρι το ποτήρι. Ο καθένας θα πει ευχές και θα το πιεί όλο. Επιβάλλεται. Πρέπει να
ρθούνε σε κέφι όλοι.
Τα πιάτα άδειασαν, το παγούρι αλάφρυνε, η τσουκάλα απιστομήθηκε. Ο Βαγγέλης έπιασε χορό.
Τ’ είδ’ από – μαρή κοντούλα –
τ’ είδ’ απόψι στ’ όνειρό μου
τ’ είδ’ απόψι στ’ όνειρό μου
μαύρα μάτια στο πλευρό μου….
Θα χορέψουνε όλοι. Τα τραγούδια τα λέμε με το στόμα, αν δεν υπάρχει γραμμόφωνο.
Εδώ χορεύει και μια που είναι γριά και καμιά χήρα. Δεν την παρεξηγάει κανείς.
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– Ε, τον λυπουκράτ’ σι τόσα χρόνια. Ναι ένι. Ας χουρέψ’. Τι λες ικεί. Άμα τραξ’ ς τι θα
πει ου ένας κι ου άλλους, πας χαμένους.
Τα σταφύλια τα τρυγήσαμε, τα καλαμπόκια, τα καρύδια, τα μήλα, τα μαζέψαμε. Δεν σου
κάνει πια καρδιά να πας στο χωράφι. Τα βουνά ανταριάσανε. Ήρθε το Φθινόπωρο. Οι βλάχοι κατεβάζουν τα κοπάδια στο χωριό. Θα τα’ απολύσουν να φάνε. Πρόβατα και γίδια θα
χορτάσουν στα χωράφια του χωριού. Θα τα κατεβάσουν με καμάρι. Θα τους κρεμάσουν
περισσότερα κουδούνια και μεγαλύτερα να κάνουν ντόρο, σιαμαντά, να προκαλέσουν το
ενδιαφέρον, να τα καμαρώσει το χωριό. Είναι ορισμένη η μέρα που θα γίνουν οι απολυσίνες. Και οι βλάχοι είναι έτοιμοι. Περιμένουν ποιος θα πρωτομπεί στο χωριό να φάνε τα
πρόβατά του καλά. Στις απολυσίνες οι βλάχοι ησυχάζουν. Δεν έχουν τίποτα να φυλάξουν.
Ζημιές δεν υπάρχουν. Βγαίνουν στο μαγαζί, παίζουν και καμιά κολτσίνα κι άμα έχουν κέφι
φωνάζουν στον μπακάλη:
– Ψήσε μας κι ένα ρέγκου, Μπάρμπα Θανάση κι βάλι μας κι απόνα δαχλάκ κρασί στ’ ν’
κουρφή στου πουτήρ…
Εδώ και με λίγα γλεντάς. Είχε και το χωριό τις καλές του μέρες…
(Από το Βιβλίο του Κ.Α.Παπαδόπουλου, «Γιάννης Αθαν. Βράχας, Ο Δάσκαλος Ο
Αγωνιστής, Ο Λογοτέχνης, εκδ.«Ελληνικά Γράμματα», σελ. 132,133)
		

Οι Κατσαντωναίοι και τα Άγραφα, στην Ιταλική Δημοτική Ποίηση
Δημώδες/κλέφτικο του ελληνικού λαού που δημοσιεύτηκε το 1842 στην Βενετία από
τον Ιταλό ερευνητή Tomaseo TASSO με τίτλο: CANTI POPOLARI, Toscani, Corsi, Illirici,
Greci (Τραγούδια του λαού: Τοσκάνη, Κορσική, Αλβανία, Ελλάδα). Αποδίδεται όπως ακριβώς έχει δημοσιευτεί στην Ιταλική και στην Ελληνική. Στη συλλογή του Πολίτη όπως και
σε αυτή του Passow, έχει καταχωρηθεί με τίτλο «του Νάσου». (Από το αρχείο του Ηλία Α.
Μπουμπουρή.)
Le dicono I cuculi, e le pernici sui poggi,
Lo dice e lo zirlo dall’ alto sui cleftici appostamenti.
I clefti si spersero , e feceri drappeli
Dipla va all’ Agrafa, e Antonio va sul Valto,
E Nasso passo oltree a’ village valaechi,
A battezzare un bambino, a farsi un comparatico.
I compari l’ aspettarono col bambino tra braccia.
Coll’ una mesce taller, coll’ altra da grossi.
E dell compare alle ragazze, monete sonanti
E li slealta gli fa fatta, e Nasso uccisero.
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Και στην Ελληνική:
Το λεν’ οι κούκοι στα βουνά, κ’ οι πέρδικες στα πλάγια,
Το λέει κ’ ο πετροκότζιφας ΄ς τα κλέφτικα λημέρια.
Οι κλέφταις εσκορπίσανε, και γίνηκαν μπουλούκια.
Ο Δίπλας πάει στ’ Άγραφα, κ’ Αντώνης πάει στο Βάλτο,
Κι’ ο Νάσος πέρα πέρασε κατά τα βλαχοχώρια.
Για να βαπτίση ένα παιδί, να πιάση μια κουμπάρα.
Κουμπάραις τον καρτέρησαν, με το παιδί ‘στα χέρια.
Την μια κερνάγει τάλληρα, την άλλην δίδει γρόσια,
Και ταίς κουμπαροπούλαις του, τάλληρα και ρουμπιέδες,
Και ‘κει απιστιά του γίνηκε, τον Νάσον εσκοτώσαν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ
Καλωσορίσματα και χαιρετούρες
Κοινότατα και συνηθέστατα τα νεοελληνικά καλωσορίσματα: «Καλωσόρισες», «Καλωσήρθες», «Καλώς τον», συνοδευόμενα και από θερμή χαιρετούρα (χειραψία) και συμπληρούμενα με λόγια επαινετικά: «Σαν τα χιόνια», «Σαν τα μάραθα», «Γερός, δυνατός, ντούρος, κουμουντούρος, ασίκης, καραμουζουκλής», «Είσαι όπως σε λένε και σε μολογάνε»,
«Το χεράκι σου να πιάσω κι όσα έχω να τα χάσω».
Η χαιρετούρα πάντα με το χέρι το δ ε ξ ί, όχι με το ζερβί. «Τ’ αριστερό χέρι τόχεις να
ξυείς τον κώλο σ’, όχι να χαιρετάς», έλεγαν οι παλιοί. Κι όμως τώρα κάποιοι «παλιόφιλοι»
χαιρετούν με το αριστερό, «το χέρι της καρδιάς», τάχα.
Να και μια ομηρική εικόνα καλωσορίσματος και χαιρετούρας: Όταν ο Διομήδης και ο
Οδυσσέας γύρισαν στο στρατόπεδο, μετά από επικίνδυνη καταδρομή (επιχείρηση), οι άλλοι: «…χαρέντες δεξιή ησπάζοντο έπεσσί τε μειλιχίοισιν» - χαρά γιομάτοι τους σφίγγαν το
δεξί το χέρι κι ολόκαρδα τους καλωσόριζαν (Ιλιάδα, Κ. 541-542). Και όταν η Αθηνά, ως
Μέντωρ, πήγε στο παλάτι του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος: «χείρ΄ έλε δεξιτερήν» - το χέρι το
δεξί της έπιασε (Οδύσσεια, α, 12)
«Έδωκαν τα χέρια»
Δυο μαλωμένοι, τσακωμένοι, άκριτοι (δεν κραίνει, δεν μιλάει ο ένας του άλλου) είτε
από μόνοι τους, είτε, συνήθως, με τη διαμεσολάβηση τρίτου, συμφιλιώνονται, δίνουν τα
χέρια:
«Το χέρι σου! Κι ό,τι είπαμε νερό κι αλάτι», «Κόλλα το! Κι όσα έγιναν περασμένα - ξεχασμένα», «Τόκα! Και σχώρα με να σε σχωρέσω»
Η χειραψία θερμή και ειλικρινής. «Έδωσαν τα χέρια», «Τ’ αγάπησαν», «Φιλιώθηκαν»,
«Κρίθηκαν»! λένε και παινεύουν οι άλλοι. Η συμφιλίωση, η αποκατάσταση συγγενικών ή
φιλικών σχέσεων, γίνεται, συνήθως, το απόγιομα της Λαμπρής, στην Α γ ά π η – «συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει»
Η «διά χειραψίας» συμφιλίωση είναι γνωστή από τα πανάρχαια χρόνια. Οι ομηρικοί
ήρωες, ο Γλαύκος και ο Διομήδης, εχθροί και πολέμιοι: «χείρας τ’ αλλήλων λαβέτην και
πιστώσαντο» - δώσαν τα χέρια τους κι ορκίστηκαν πιστή φιλία κι αγάπη (Ιλιάδα, Ζ, 233)
+ Δημ. Φούρλας («Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ», Δεκ. 1994, σελ. 3η)

«Ο βίος διετήρησε παλαιοτάτας δοξασίας και μύθους και λατρείας και συνηθείας ανατρεχούσας και μέχρι αυτής της ομηρικής αρχαιότητος»
Στίλπων Κυριακίδης
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Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ χειροτονία εἰς πρεσβύτερον,
τοῦ διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ, στὶς 26 Ἰουλίου
2013, στὸν Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγ. Βραγγιανῶν.

Ὁ Σταυρός, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος σφράγισε τὴν εἴσοδο στὴν ἱεροσύνη τοῦ διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ
προσανατολίζει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ στὴν ὀδύνη, ποὺ ἀναπόδραστα σφραγίζει τὴν
πορεία τοῦ κάθε κληρικοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε...(Ἰω.16,33)». Πρόκειται γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴ θλίψη τῶν ἄλλων
συνολικά, ὅπως καὶ κάθε ἄλλου ἐξατομικευμένα. Ἀκόμη, ἢ μᾶλλον ἰδίως, τὸ χρέος
συμμετοχῆς στὴ θλίψη ἐκείνου, ποὺ μᾶς προκαλεῖ ἀρνητικὰ συναισθήματα καὶ σκέψεις·
ἐνδεχομένως καὶ τὸν ἀποστρεφόμεθα.
Ἀναμφίβολα, ἡ διακονία τοῦ π. Κωνσταντίνου θὰ εἶναι κορυφαία ἄσκηση στὴν οἰκείωση τῆς θλίψης τοῦ ἄλλου, κατὰ τρόπον ποὺ ὁ κάθε πονεμένος νὰ τὸν νιώθει ἀξιόπιστο
καὶ εἰλικρινῆ συμπαραστάτη, φίλο καί –γιατὶ ὄχι– συνοδοιπόρο στὴν ὅλη του δοκιμασία.
Θὰ ἀναμένει ἀπ᾿ αὐτὸν νὰ τοῦ χαρίσει παραμυθία, εἰρήνη καὶ πνευματικὴ ἐνίσχυση.
Παράλληλα δέ, θὰ καλλιεργεῖται καὶ ἡ σχέση συντροφικότητας στὴν κάθε δοκιμασία
καὶ πόνο, ἀλλὰ καὶ ἐμπιστοσύνης στὴ διακηρυσσόμενη προσφορὰ στηρίγματος καὶ ἀνακούφισης, χωρὶς τὴν ὁποία ὁ κληρικός, καί μαζί του ἡ Ἐκκλησία, χάνουν τὴ χριστιανικὴ
ταυτότητά τους.
Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ προσπάθεια νὰ πλησιάσει ὁ κληρικὸς τὸν πονεμένο ἄνθρωπο
καὶ νὰ τοῦ ἐμφυσήσει τὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι διόλου εὔκολη ὑπόθεση. Γιατὶ θὰ
συναντήσει τὴ δυσπιστία, τὴν εἰρωνεία, τὸν θυμό, ἴσως καὶ τὸν χλευασμό· ἀκόμη δὲ
καὶ τὴν ἀποστροφή. Ὅμως, σὲ τέτοιες στιγμές, ποὺ ὁ κληρικὸς ἐνδέχεται ν’ ἀποκαρ22

διώνεται καὶ νὰ λυγίζει, σὰν βάλσαμο ἀναδύεται ἡ πίστη πὼς δὲν εἴμαστε μόνοι στὴν
προσπάθεια. Ὑπάρχουν κάποια σεβαστά, ὅσο καὶ σεμνά, ἀναστήματα στοὺς κόλπους
τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ἐκτὸς αὐτῆς, ποὺ μὲ τὸ ἦθος καὶ τὴν πίστη τους μποροῦν νὰ
παραδειγματίζουν καὶ νὰ ἐμψυχώνουν. Καὶ ὑπάρχει τὸ πλῆθος τῶν ψυχῶν τῶν ὁσίων,
τῶν μαρτύρων καί τῶν ἀναχωρητῶν, ποὺ στὴν ὀδυνηρὴ πορεία δύο χιλιάδων χρόνων
πόνεσαν, καὶ μὲ τὴν πίστη τους νίκησαν τὴ θλίψη τοῦ κόσμου τούτου. Γιατὶ πάντα προεῖχε γι᾿ αὐτοὺς ὁ λόγος θεμέλιο τοῦ Κυρίου «θαρσεῖτε...».
Ὁ π. Κωνσταντῖνος Κουτσουπιᾶς ὡς ἱερέας, μὲ σταθερότητα καὶ συνέπεια σ’
αὐτὴν τὴ δύσκολη πορεία πρὸς τὴν ὀδύνη εἶναι ἕτοιμος καὶ ξεκινᾶ στὶς 26 Ἰουλίου
2013, ἡμέρα μνήμης τῆς ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἁγ. Παρασκευῆς καὶ ἡμέρα τῆς χειροτονίας του, τὴν πορεία, μὲ στόχο νὰ μεταλαμπαδεύσει στὴν ὀδύνη καὶ στὴν ἀπόγνωση
τὴν ἐλπίδα, τὸ θάρρος, καί, κυρίως, τὸ φῶς τῆς χαρᾶς, στὴν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός,
σὲ μία προσπάθεια ν’ ἀνταποκριθεῖ στὶς ὑποχρεώσεις καὶ στὶς εὐθύνες τοῦ λειτουργήματος, ποὺ ὁ Σεβασμιώτατος, μὲ κατανόηση καὶ ἀγάπη, τοῦ ἀνάθεσε στὸ ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ. Μὲ τὴν χειροτονία του αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ἡμέρα ποὺ εἶναι γραμμένη μὲ ἀνεξίτηλα γράμματα στὸ βάθος τῆς ψυχῆς του, τὸν σημαντικότερο σταθμὸ τῆς ζωῆς του, εἶναι
λουσμένος μέσα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδει τὴ δύναμή Του νὰ συνδέει γῆ
καὶ οὐρανό, νὰ παίρνει ψυχὲς ἀπὸ τὴ λάσπη τῆς ἁμαρτίας, νὰ τὶς καθαρίζει καὶ νὰ τὶς
ὁδηγεῖ στὴν αἰωνιότητα. Θαῦμα ἡ ἱερωσύνη, δύναμη, φῶς, ζωὴ καὶ ἁγιασμός. Εἶναι
τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει τὶς πῦλες τοῦ Οὐρανοῦ.
Ἡ γνήσια κι ἀνόθευτη ἐκκλησιαστική του συνείδηση, ἡ θεολογική του κατάρτιση καὶ
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παιδεία καθώς, ἐπίσης, καὶ ἡ ἐπισταμένη σπουδὴ καὶ μαθητεία στὰ Ἱερὰ Βιβλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καὶ στοὺς θεοπνεύστους λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας,
εἶναι βέβαιο πὼς θὰ τὸν καταρτίσουν περισσότερο, φωτίζοντας ἔτσι τὸ δρόμο τῆς Διακονίας του, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν «λύχνον τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις
του» (Ψαλμ. 118, 105). Ἔτσι θὰ τὸν συνδράμουν οὐσιαστικῶς, ὥστε νὰ διακρίνεται
γιὰ τὴν ἄμεμπτο ἀλλὰ καὶ ἀνύστακτο διακονία, στὸν τόπο ὅπου ἐτάχθη νὰ ἱερουργεῖ,
καθιστάμενος ἔτσι «Διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ» στὸν ἱστορικὸ καὶ εὐλογημένο
τόπο μας.
Ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος τῶν Βραγγιανιτῶν, ὅπως γνωρίζει ὁ π. Κωνσταντῖνος, ἔλαβε τὴν ἐπωνυμία του, ἀπὸ τὸ τίμιο ὄνομα ἑνὸς κορυφαίου καὶ καθαγιασμένου στὴ συνείδησή μας ἱερωμένου τοῦ τόπου μας, ὁ ὁποῖος διακόνησε πρὸ τριῶν αἰώνων τὸν τόπον
αὐτόν. Πρόκειται περὶ τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου, τοῦ μαθητῆ
τοῦ, ἁγίου πλέον, ἐπίσης ἱερομονάχου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ Εὐγένιος
Γιαννούλης ἔγραφε σὲ μία ἐπιστολή του γιὰ κάποιον ποὺ ἐπιθυμοῦσε τὴν ἱερωσύνη:
«Ἐκεῖνος ὅπου ἐπιθυμάει τὴν ἱερωσύνην νὰ φροντίζῃ πάντα τὰ τῆς ἱερωσύνης.
Ἐκεῖνος γοῦν ὁποὺ θέλει νὰ ἱερωθῇ πρέπει νὰ εἶναι ἥμερος, ταπεινός, φοβούμενος
τὸν θεόν· νὰ διαβάζῃ κἂν τὸ ὀλιγώτερον γράμματα, νὰ ἐξηγάῃ τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν
ἐκκλησίαν τὰ ἱερὰ βιβλία, νὰ ἀγαπᾶται ὑπὸ τῶν χριστιανῶν διὰ τὴν ἀρετήν του, νὰ εἶναι
μάτι καὶ ἅλας καὶ ὁδηγὸς τῶν ἄλλων καὶ νὰ εἰπῶ μὲ ὀλίγα λόγια νὰ εἶναι ἀπὸ ὅλους
τοὺς χριστιανοὺς καλλίτερος καὶ ὄχι χειρότερος· νὰ ἰδῇ νὰ μὴν πέσῃ εἰς τὴν ἀθεΐαν τοῦ
σιμωνιακοῦ· τὴν ἱερωσύνην ἐκεῖνος ὁποὺ τὴν πουλεῖ καὶ ἐκεῖνος ὁποὺ τὴν ἀγοράζει
εἶναι τοῦ ἀναθέματος, καὶ χωρισμένος ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ.» Κι εἶναι ὡσὰν νὰ
ἀπευθύνει τοὺς λόγους του τούτους ὁ Ἅγιος στὸν ἄρτι χειροτονηθέντα π. Κωνσταντῖνο,
ὁ ὁποῖος καὶ θὰ διακονεῖ –ὤ, πόση εὐλογία!– κάτω ἀπό τὴν ἐπιβλητικὴ καὶ πάντα παροῦσα ἱερὴ σκιὰ τοῦ Ἁγίου μας.
Σὲ τέτοιο δρόμο ἱερωσύνης θεωροῦμε καὶ ἐμεῖς πὼς θὰ πορευθεῖ ὁ νέος πρεσβύτερος τοῦ τόπου μας: ὁδίτης τῆς ὀδύνης, πάντα πρὸς δόξαν Θεοῦ. Παραλαμβάνει τὴ
σκυτάλη τῆς ἱερατικῆς διακονίας τῆς ἐνορίας μας ἀπὸ τὸν πολιὸ πλέον π. Παναγιώτη
Τσιώλη, ὁ ὁποῖος μὲ πατρικὴ χριστιανικὴ ἀγάπη, στήριξε, κράτησε ζωντανὴ τὴ φλόγα
τῆς ἐνοριακῆς πνευματικῆς, λειτουργικῆς ζωῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς δράσης στὰ πενῆντα
περίπου τελευταῖα χρόνια στὰ Μεγ. Βραγγιανά, σὲ μία ἱερατικὴ σκυταλοδρομία, ποὺ
μὲ βάση τὶς γραπτὲς πηγές, διαρκεῖ τοὐλάχιστον ἕξι αἰῶνες.
Ἐμεῖς, οἱ ἐνορῖτες τοῦ π. Κωνσταντίνου πλέον, δηλ. οἱ πιστοὶ τοῦ χωρίου τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν, ἀπὸ τὸν Δένδρο ἕως τὸν Ἔλατο, ἀπὸ τὴν Κουστέσα ἕως τὸ Βαλάρι,
μὲ τὴν χειροτονία του εἰς ἱερέα ἀναφωνοῦμε τό «Ἄξιος» καὶ καθὼς ὁ Σεβασμιώτατος,
στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου πλέον θὰ ἱερουργεῖ, εὑρίσκεται «εἰς τόπον καὶ τύπον Ἰησοῦ
Χριστοῦ» γιὰ ὅλους ἐμᾶς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ὁ π. Κωνσταντῖνος Κουτσουπιᾶς
θὰ εὑρίσκεται πλέον καὶ θὰ ἱερουργεῖ «εἰς τὸν τόπον καὶ κατὰ τὸν τύπον Εὐγενίου
Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου».
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Ἡ εὐχὴ ὅλων μας ὑψώνεται στὸν Κύριο καὶ Θεό μας, στὴν Παναγία Μητέρα, στοὺς
Ἁγίους, γίνεται διακαὴς προσευχὴ καὶ ἱκεσία, ὥστε ὁ νέος ἱερέας μας νὰ συνεχίσει τὴ
διακονία του στὴν περιοχή μας, μὲ ταπείνωση, σεμνότητα, ἱεροπρέπεια, καὶ ἦθος, ἀλλὰ
καὶ μὲ πλούσιο τὸν Ἁγιοπνευματικὸ φωτισμὸ καὶ τὴν ἄνωθεν ἐνίσχυση καὶ ἐλπίδα·
ἐλπίδα ποὺ εἶναι βακτηρία, ἀλλὰ καὶ στήριγμά του νὰ εἶναι ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ
δυνηθεῖ νὰ προσφέρει ὅ,τι καλύτερο στὸν πανίερο καὶ φιλάγιο αὐτὸν τόπο, τὰ Μεγάλα
Βραγγιανά, τὰ Ἄγραφα, καὶ στὴν Ἐκκλησία μας.
Ἄξιος, θεοφώτιστος καὶ μακροημερεύων, σεβαστέ μας π. Κωνσταντῖνε, καὶ καλὴν
διακονίαν μὲ πλούσιον ἁγιοπνευματικὸ ἀμητό.
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ
«ΤΟΥ ΕΚ ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ
Με την ευκαιρία του κοινού εορτασμού, εφέτος, της καθιερωμένης, πλέον, από την Πανευρυτανική Ένωση εορτής των Ευρυτάνων Αγίων στον Ιερό ναό του Νεομάρτυρα Αγίου
Μιχαήλ «του εκ Γρανίτσης» Αθήνα, με την Ο.Ε.Σ. και την Αδελφότητα Γρανιστσιωτών, δημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό δελτίο τύπου για την ιστορία και την κατασκευή του ναού
αυτού.
Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών ευτύχησε, αμέσως μετά την ίδρυσή της το έτος 1954 να
κατασκευάσει στην Αθήνα μικρό εκκλησάκι για να τιμήσει τον εκ Γρανίτσης Άγιο Νεομάρτυρα Μιχαήλ. Το εκκλησάκι αυτό κτίστηκε το 1956, με χρήματα που συγκεντρώθηκαν με την
φροντίδα των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, στη θέση Ζωοδόχος Πηγή στον Βύρωνα και
σε χώρο που παραχώρησε η ομώνυμη Ιερά Μονή.
Κάθε χρόνο, την Κυριακή του Θωμά, στο εκκλησάκι αυτό γινόταν θεία λειτουργία, αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας του Αγίου. Πλήθος κόσμου, συγχωριανών, φίλων Ευρυτάνων, ακόμα και γειτόνων της περιοχής κατέκλυζαν το χώρο από το πρωί. Μετά τη Θεία
Λειτουργία πολλοί παρέμειναν και κάθονταν στο μοναδικό κεντράκι που λειτουργούσε στο
χώρο αυτόν, που ειδικά για τη μέρα αυτή σερβίριζε αρνιά ψητά και πολλά άλλα πλούσια
φαγητά. Ο Σύλλογος είχε μεριμνήσει να βρίσκεται από νωρίς δημοτική ορχήστρα σε πλήρη
σύνθεση, η οποία έπαιζε μέχρι αργά το απόγευμα. Μέχρι αυτή την ώρα άλλωστε κρατούσε
και ο χορός των παρευρισκομένων.
Αυτό κράτησε μέχρι το 1975 που η Ι. Μονή αποφάσισε να οικοδομήσει το σημερινό τεράστιο κτήριο, που χρησίμευε για πολλά χρόνια ως οικοτροφείο φοιτητών ιερατικών σχολών. Τότε, όπως μας είπαν αργότερα, κάποιο σκαπτικό μηχάνημα κατά λάθος κατεδάφισε
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το εκκλησάκι μας και το μόνο που διασώθηκε είναι η παλιά εικόνα του Αγίου.
Το 2004, στην ηγεσία της Αδελφότητας αναρριχήθηκαν άτομα με άσβεστη τη φλόγα της
δημιουργίας και της σωστής διαχείρισης, τα οποία οι Γρανιτσιώτες περιέβαλαν με απεριόριστη εμπιστοσύνη. Ο τότε Πρόεδρος κ. Κων/νος Φούκας επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη
Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού κ. κ. Δανιήλ με πλήθος αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης
και λειτουργίας ναϊδρίου στο χώρο της Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής. Τα στοιχεία αυτά ικανοποίησαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και περί το τέλος Ιανουαρίου 2005 έδωσε
την ευλογία του να οικοδομηθεί μικρός ναϊσκος.
Οι εργασίες άρχισαν στις 8-2-2005 και με τη βοήθεια του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής
π. Ζαχαρίου, πολλών συγχωριανών αλλά και του Δημάρχου Βύρωνα και συγχωριανού μας
κ. Νίκου Χαρδαλιά τελείωσε σε 2 ½ μήνες και την Κυριακή του Θωμά 2005 λειτουργήσαμε κανονικά. Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με χορούς και δημοτικά τραγούδια. Μιλώντας την ημέρα αυτή ο π. Δημήτριος Σκόνδρας ανέφερε ότι όλα αυτά που έγιναν είναι ένα
θαύμα της εποχής μας, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι σε τόσο λίγο χρόνο θα είχε τελειώσει
ολόκληρο οικοδόμημα. Όλα ήταν προσφορά συγχωριανών και φίλων. Από το σκαλισμένο
στο χέρι φανταστικό τέμπλο, μέχρι τις τοιχογραφίες, τους πολυελαίους, τα κανδήλια, το
ψαλτήρι, το παγκάρι κ.ά.
Σήμερα η εορτή του Αγίου μας στο εκκλησάκι αυτό γίνεται έπειτα από επιθυμία του
Ηγουμένου της Ι. Μονής της Κυριακή της Σαμαρείτιδας και περιορίζεται σε πρωινή Θεία
Λειτουργία, αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας του Αγίου μας.
Το 2012 άλλαξε το Δ.Σ., της Αδελφότητας και τα νέα μέλη είχαν και αυτά τα ίδια όνειρα
και τις ίδιες επιδιώξεις. Έτσι, το Φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, με πρωτοβουλία του νέου
Προέδρου κ. Γεωργίου Μουρτζιάπη, το κτήριο της εκκλησίας μας επεκτάθηκε σχεδόν στο
διπλάσιο. Πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης εξασφαλίστηκε από προσωπικές γνωριμίες του
Προέδρου. Έτσι, η εκκλησία μας σήμερα έχει τεράστια χωρητικότητα αλλά και ένα πανύψηλο καμπαναριό, που δίνει ιδιαίτερη επιβλητικότητα στο χώρο.
Πρέπει να τονίσουμε ότι το εκκλησάκι αυτό είναι το μόνο που τιμά έναν εκ των 12 Ευρυτάνων Αγίων στην Αθήνα και αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για το σύλλογό μας όσο
και για το χωριό και την περιοχή μας γενικότερα.
Για μας τους Γρανιτσιώτες ο ναός αυτός έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική
σημασία. Πέρα από το γεγονός ότι σ’ αυτόν τιμάται ο Άγιος Νεομάρτυρας Μιχαήλ, που
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γρανίτσα, συγκεντρώνει και το ζωηρό ενδιαφέρον το των
συγχωριανών μας όσο και πάρα πολλών Ευρυτάνων, γενικότερα. Αυτό μάλιστα αποτελεί
και τη μεγαλύτερη ικανοποίησή μας και μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση να φτάσουμε κάποτε στο όνειρο που είναι να γίνει ο
ναός μας αυτός κέντρο θρησκευτικών τελετών και συγκεντρώσεων για όλους τους Ευρυτάνες. Ελπίζουμε ότι και με την ειλικρινή συμπαράσταση και συμμετοχή των διαφόρων Ευρυτανικών Συλλόγων θα διευρυνθεί ο κύκλος της ενημέρωσης των συμπατριωτών μας και
θα κατανοηθεί από όλους η ανάγκη συνεύρεσης και συμμετοχής σε διάφορες θρησκευτικές
εκδηλώσεις και τελετές στο χώρο αυτόν.
26

ΗΛΙΑΣ Β. ΝΤΖΙΩΡΑΣ, Ο συγγραφέας που συνδέει την Επιστήμη με την Ιστορία
Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Ένας Μαθηματικός, Πανεπιστημιακός Καθηγητής στο Ε.Μ.Π., ο κ. Ηλίας Β. Ντζιώρας,
λαμβάνοντας μέρος σε Ευρυτανικό Συνέδριο, έκαμε τη μεγάλη έκπληξη. Η εισήγησή του με
θέμα: «Οι εκ Φουρνά Διδάσκαλοι του Γένους, οι διδάξαντες Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες
στις Σχολές Αγράφων και εκτός αυτών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», δεν ήταν μόνον
αριστουργηματική ως προς την ‘έκταση και την ποιότητα, αλλά και μοναδική ως προς τα
άγνωστα στοιχεία που παρουσίασε. Και ήταν ένα θέμα, που να παρουσιαστεί χρειάστηκαν
πολύχρονες αναζητήσεις, προσφυγή σε βιβλιογραφίες και ικανότητα αρμονικής σύνδεσης
Επιστήμης και Ιστορίας. Και πρέπει να πούμε πως τα στοιχεία της εισήγησης ως προς τα
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, για πρώτη φορά παρουσιάζονται με τόσο πλούτο
άγνωστο έως τώρα πληροφοριών.
Δεν είναι μόνο η αγάπη του συγγραφέα για τις «συγγενικές» επιστήμες που διδάσκει,
αλλά και η λατρεία του στον τόπο της καταγωγής του θέλοντας να δώσει κάτι άγνωστο που
προβάλλει τον πολιτισμό της περιοχής αλλά και τους Διδασκάλους του Γένους που δίδαξαν
εκεί. Έτσι δίνει στην περιοχή μια ξεχωριστή ιστορική «φυσιογνωμία», που μπορεί να έχει
και πρακτικότερες διαστάσεις. Να δώσει την ευκαιρία επίσκεψης ανθρώπων, για μελέτη του
τόπου που εγκαταστάθηκαν οι Μεγάλοι διδάξαντες και μάλιστα κάποιους δύσκολους για
το Γένος καιρούς. Αυτό μπορεί να τονώσει και τον τουρισμό για γνωριμία του ασύγκριτου
φυσικού περιβάλλοντος από πολλούς ξένους και, φυσικά, προς όφελος των κατοίκων. Αυτά
τα δύο συνυπάρχουν στις μέρες μας – μέρες δύσκολες και οδυνηρές για πολλούς.
Η γραφή της Εισήγησης, εξάλλου, έχει και τη λογοτεχνική τελειότητα - έτσι που αυτό
το σπουδαίο κείμενο, γίνεται ευχάριστο, κατανοητό και από απλούς ανθρώπους., που δεν
έχουν τη μεγάλη παιδεία. Οι γνώσεις δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων, γι’ αυτό όσοι
προσπαθούν να τις μεταλαμπαδεύσουν στο λαό είναι άξιοι ιδιαίτερης τιμής και ευγνωμοσύνης. Κι αυτό δείχνει μεγαλύτερη ευρύτητα και χρησιμότητα στις πληροφορίες και απόψεις
του συγγραφέα. Καλά έκανε που τώρα τις κυκλοφόρησε σε βιβλίο μεγάλου σχήματος 84
σελίδων.
Στους Επιφανείς Ευρυτάνες επιστήμονες και ταυτόχρονα πνευματικούς δημιουργούς,
το όνομα και το έργο του Ηλία Β. Ντζιώρα θα μείνουν στην Ιστορία της περιοχής για το
πρωτότυπο και πολυσήμαντο εύρος της προσφοράς του.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κ.Α.Παπαδόπουλο

«Τῷ διδασκάλῳ τό εὖ ζῆν», ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ
ΜΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντίνος
Αντ. Παπαδόπουλος, Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης (29), δρλ. 208.
Ένας καλαίσθητος τόμος 208 σελίδων, έκδοση της Πανευρυτανικής Ένωσης, με επιμέλεια του Προέδρου της, του
ακαταπόνητου κ. Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδόπουλου,
προσφέρεται ως αντίδωρο με τίτλο «Τῷ διδασκάλῳ τό
εὖ ζῆν» στον διακεκριμένο εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη
Κων. Βλάχο., τον συντηρητικά προοδευτικό άνθρωπο (Αθήναι 2013) , όπως γράφει στη σελ. 127. ο Παν. Τσούκας.
Το βιβλίο απεικονίζει και απηχεί την πανηγυρική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα προς τιμή του
ανδρός την 15η Μαρτίου 2010 στη Μεγάλη Αίθουσα της
Εταιρείας των Φίλων του Λαού . Εκεί πλήθος κόσμου συνήλθε για να ακούσει με τη δέουσα προσοχή τις καταθέσεις
ψυχής των εισηγητών που θέλησαν ο καθένας με τον τρόπο
του να αποδώσει τη δική του προσφορά στο πρόσωπο αυτό . Και μια πρώτη γεύση της
εκδήλωσης γεύεται ο αναγνώστης στον πρόλογο, στο χρονικό της εκδήλωσης και στην προσφώνηση του προέδρου της «Πανευρυτανικής Ένωσης» που προτάσσονται (σελ. 11-26).
Το σύνολο των εισηγήσεων (του κ. Αθανασίου Δ. Σταμάτη, ο οποίος αναλύει το εκπαιδευτικό έργο του κ. Βλάχου· του κ. Ανάργυρου-Ιωάννη Μαυρομύτη, που αναφέρεται στη συγγραφική του δραστηριότητα· της Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη,
η οποία σχολιάζει την κοινωνική προσφορά του στο Καρπενήσι· και του κ. Βασιλείου Τριχιά, ο οποίος παρουσιάζει την πνευματική και πολιτιστική προσφορά του στην Αθήνα) αποτελεί τον κύριο κορμό του βιβλίου (σελ.63-93). Εκεί ο αναγνώστης, ακόμα και αυτός που
διατηρεί κάποιες ενστάσεις και διαφωνίες (γιατί στη ζωή όλοι οι άνθρωποι επιτελώντας το
έργο εφ’ ᾧ ετάχθημεν αποκτούμε φίλους και εχθρούς) διατρέχοντας τις σελίδες, θα δει
να ξετυλίγεται ο αγώνας μιας ζωής γεμάτης πολυποίκιλης δράσης και αγώνα.
Ο κορμός αυτός πλαισιώνεται από άλλα σημαντικά περιεχομένου κείμενα. Προηγούνται
οι χαιρετισμοί σημαινουσών προσωπικοτήτων: ανωτέρων στην Ιεραρχία κληρικών , όπως
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄.
Καθηγητών Πανεπιστημίου, όπως της κ. Κέλλυ Μπουρδάρα. Προέδρων επιστημονικώνπολιτιστικών συλλόγων, όπως του καθηγητή Κλεομένη Κουτσούκη.
Των εισηγήσεων έπονται παρεμβάσεις (της κ. Ελένης Σιαξαμπάνη, που αναλύει το
ρόλο του ως άμισθο Επιμελητή αρχαιοτήτων νομού Ευρυτανίας· του κ. Αποστόλου Παπαθεοδώρου , ο οποίος περιγράφει την δράση του στην Ήπειρο· των κ. Χρυσοστόμου Πάνου και Ιωάννου Μάγκα, που αποδίδουν το στίγμα της σχέσης του διδασκάλου με τους
28

μαθητές και της προσφοράς του· του κ. Ιωάννου Χούπα, ο οποίος εξετάζει τη δράση του
σε σχέση με την «Χριστιανική ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών» και του κ. Παναγιώτου
Τσούκα που επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση της παρουσίας και δράσης του. Τα κείμενα
αυτά έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα που διαμορφώνουν οι τέσσερις βασικές εισηγήσεις.
Την εκδήλωση στην Αθήνα ,και τώρα εδώ στο βιβλίο, μετά τις παρεμβάσεις λάμπρυναν
οι απονομές τιμών από τον Νομάρχη κ. Κων/νο Κοντογεώργο, από το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Βασίλειο Καραμπά και από τους προέδρους της «Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων» κ. Ι. Ζούμπο και «Πανευρυτανικής Ενώσεως» κ. Κ. Παπαδόπουλο. Και συνοδεύονται οι τιμές αυτές από τα ευχαριστήρια του τιμηθέντος.
Ακολουθούν δεκατέσσερα μηνύματα-χαιρετισμοί διακεκριμένων προσώπων (ιερέων,
καθηγητών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών, συγγραφέων) στα οποία διακρίνεται η διάθεση
να αποδοθεί η δέουσα τιμή στο πρόσωπο.
Ο επιμελητής της έκδοσης, καλώς πράττων, έκρινε ορθό να συμπεριλάβει και 10 επιστολές του κ. Παν. Βλάχου ευχαριστηρίους προς διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα. Μπορούμε
έτσι να έχουμε ένα μέρος της επιστολογραφίας του, είδος που εκλείπει στις ημέρες μας.
Τέλος στις σελίδες 177-190 δίνονται στοιχεία για την απήχηση της εκδήλωσης των
Αθηνών (παρατίθενται στοιχεία από ευρυτανικό τύπο) και στο επίμετρο παρουσιάζονται
δύο ποιητικές συνθέσεις τις οποίες ενέπνευσε ο τιμώμενος άνδρας .
Κορωνίδα του βιβλίου είναι το βιογραφικό σημείωμα που παρατίθεται στις σελ. 198205. Ας το διαβάσουν πρώτα αυτό οι αναγνώστες, κι αν συμφωνούν με τα λεγόμενά του,
τότε πιο εύκολα θα συμφωνήσουν με όσα διαλαμβάνονται στις υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου. Αν πάλι διαφωνούν με αυτό, τότε ας το διαβάσουν το βιβλίο με κριτική ματιά για
να διαμορφώσουν μια άποψη τελική, και όσο το δυνατό αντικειμενική, για την πραγματική
προσφορά του Παναγιώτη Κωνσταντίνου Βλάχου.
Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου–Μποτονάκη

ΚΩΣΤΑ Γ. ΜΠΟΥΚΑ, Λεύκωμα, ΛΑΜΙΑ, 2013, σελ. 174
Ο Κώστας Γ. Μπούκας, Εκπαιδευτικός από το Ροβολάρι Φθιώτιδας συνεχίζει το διδακτικό του έργο με την έκδοση βιβλίων του, σχετικών με την παράδοση του τόπου μας, την
παιδεία κ.λπ. Τελευταία μας έστειλε το βιβλίο του «Λεύκωμα», το οποίο «ανέσυρε», ύστερα
από 65 χρόνια, καθαρίζοντας τη βιβλιοθήκη του . Είναι δικό του δημιούργημα. Εγράφη
από φίλες και φίλους του., όταν σπούδαζε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας (1947).
Περιέχει απαντήσεις σε ερωτήματά του και είναι χωρισμένο σε 3 μέρη. Στο α΄μέρος οι
ερωτήσεις – απατήσεις είναι αντλημένες από την εφηβική ζωή, στο β΄ έχουν κοινωνικό
περιεχόμενο και στο γ΄ μέρος περιλαμβάνονται λόγια «επιφανών ανδρών».
Στη συνέχεια παρατίθεται σχετική επιστολή του κ. Παναγιώτη Βλάχου προς τον
συγγραφέα, το περιεχόμενο της οποίας εμπεριέχει και την παρουσίαση του παραπάνω
βιβλίου:
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Φίλατέ μοι Κωνσταντίνε,
Χαίρε πάντοτε,
Έλαβον το με τον τίτλον «Λεύκωμα», προφρόνως αποσταλέν
νέον πόνημά σου, συντεθέν εν πολλοίς κατά την εν έτει 1947
περίοδον των ευδοκίμων σπουδών σου εις την Παιδαγωγικήν
Ακαδημίαν Λαρίσης. Ευχαριστώ θερμώς μετ’ εγκαρδίων συγχαρητηρίων.
Το διεξήλθον με ιδιαίτερον ενδιαφέρον το ποικίλον εις θεματολογίαν περιεχόμενόν του εφελκύει τον αναγνώστην του. Το
γεγονός ότι τούτο ανάγεται εις μίαν άλλην παρωχημένην εποχήν
και αφορά εις ανθρώπους με διάφορα από τα σημερινά συναισθήματα και οράματα συγκινεί αναμφιβόλως τους διανύοντας
τα «νεστόρεια» έτη του βίου των. Ανακαλεί και ιδικάς των επιτερπείς αναμνήσεις. Παραλλήλως αντικατοπτρίζει τα διαφέροντα και τας ανησυχίας των νέων της
δυσχειμέρου μεταπολεμικής περιόδου, οι οποίοι δυσπραγούντες διπλούν διεξήγον αγώνα, διά την
επιβίωσιν και την πνευματικήν των καταξίωσιν.
Τα διαφέροντά των τεκμηριώνουν την ανησυχίαν των και την αναζήτησιν, να θέσουν και να
λύσουν προβλήματα και να διαμορφώσουν την ιδικήν των περί κόσμου και βίου θεωρίαν. Τούτο
επεδίωκον αφορμώμενοι από τον ειδικόν των ψυχισμόν, αλλά και την αναδρομήν εις γνώμας και
απόψεις παλαιοτέρων και νεωτέρων, οι οποίοι εστοχάσθησαν επί των όντων και γιγνομένων και
έδωκαν τας ιδικάς των απαντήσεις. Τοιουτοτρόπως συγκροτείται ένα πανόραμα απόψεων και ιδεών,
το οποίον συνιστά τερπνόν άμα και διδακτικόν ανάγνωσμα πολλού λόγου άξιον.
Προσφυής η σκέψις του συνδυασμού με την γόνιμον περίοδον των σπουδών της επιτυχούς
εκπαιδευτικής σου σταδιοδρομίας. Διά τον εκπαιδευτικόν, ο οποίος επέλεξε το έργον του ως λειτούργημα, ως «αίρεσιν βίου» κατά Πλάτωνα, και όχι ως επάγγελμα προς βιοπορισμόν μόνον, η
άσκησίς του είναι και ευχάριστος και γόνιμος. Η αναστροφή του με την ορεγομένην παιδείας νεότητα, η καθοδήγησίς της εις την γνώσιν και η ποδηγέτησίς της εις την αρετήν συνιστά αποστολήν
και καταλείπει απτά και ακατάλυτα υπό του πανδαμάτορος χρόνου αποτελέσματα. Ο διδάσκαλος
επιβιώνει διά των μαθητών του.
Ανάλογος ήτο και η ευδοκίμησίς σου ως Επιθεωρητού. Ήσκησες το έργον συμβούλου και οδηγού των συναδέλφων με αγάπην και κατανόησιν, προσφέρων αφειδώς λόγω, έργω και γραφίδι εις
τους νεωτέρους συναδέλφους τας γνώσεις και τας εμπειρίας σου. Πέποιθα ότι ο έγκριτος εν παιδεία
συνάδελφος και εν στρατεία σύσκηνος Κώστας Γ. Μπούκας ανεδείχθη δόκιμος κατά τον δόλιχον
της εκπαιδευτικής του διαδρομής. Πλούσιος είναι και ο συγγραφικό του αμητός.
Συγχαίρων διά πάντα ταύτα και ευχόμενος κατ’ άμφω υγείαν επί μήκιστον, διατελώ μετά τιμής
εξαιρέτου και αγάπης θερμής.
Παναγιώτης Κων. Βλάχος
τ. . Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, «ΤΟ ΚΟΥΝΤΡΙ»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΝΑ,
Ἀθῆναι χ.χ.
Ὑπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου
Φιλολόγου, τ. Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Μ.Ε.
Προφρόνως ἐγενόμην ἀποδέκτης τοῦ ὡς ἀνωτέρω βιβλίου τοῦ παλαιοῦ μαθητοῦ μου Κώστα
Μπουμπουρῆ, διακριθέντος εἰς τήν Ὑπηρεσίαν τῆς
Πολιτείας, ἀλλά καί εὐδοκίμως τά Γράμματα θεραπεύοντος. Εὐχαριστῶ διά τήν φιλόφρονα προσφοράν καί τήν τιμητικήν ἀφιέρωσιν. Χαίρω διά τά
ἐπιτεύγματά του. Εὐφραίνουν τόν διδάσκαλον μαθηταί του, προκόπτοντες ἐπί παιδείᾳ καί ἀρετῇ καί
εἰς τήν κοινωνίαν εὐδοκιμοῦντες. Πρόκειται δι΄ ἐξόχως καλαίσθητον ἔκδοσιν, τήν ὁποίαν ἐμπλουτίζει
σειρά φωτογραφιῶν, ἐντασσομένων εἰς τάς σελίδας
τοῦ κειμένου, ἀλλά καί αὐτοτελῶς ἐν ἐπιμέτρῳ, κυρίως τοῦ δεξιοτέχνου Κώστα Μπαλάφα καί ἄλλων
φωτογράφων.
Τοῦ ἔργου προτάσσεται στοχαστικός Πρόλογος τοῦ ἐγκρίτου φιλολόγου καί
δοκίμου συγγραφέως Σαράντου Ἰ. Καργάκου. Εἰς τά εἴκοσι τέσσαρα αὐτοτελῆ
κείμενά του μέ γλαφυράν ἀφήγησιν, λογοτεχνικήν διάνθισιν καί συναρπάζοντα ρεαλισμόν συγκροτεῖται ἕνας ὑπέροχος ὕμνος πρός τήν Ἑλληνίδα Μάνα. Τό περιεχόμενόν των συνθέτουν γεγονότα πραγματικά ἐξ ἀμέσου ἀντιλήψεως καί προσωπικῆς
ἐμπειρίας, στοιχεῖα ἀπό τήν πλουσίαν λαϊκήν παράδοσιν, δεδομένα ἀπό τήν ἔντεχνον λογοτεχνίαν, ἀλλά κυρίως ἐπώνυμα περιστατικά πραγματικά καί μαρτυρίαι
αὐθεντικαί.
Τό πρῶτον ἀφήγημα μέ τόν ποιητικόν τίτλον «Ὁ Μισεμός» παρουσιάζει τήν
ἀναχώρησιν τοῦ νέου μέ ἐφόδιον τήν εὐχήν τῆς μάνας δι΄ ἀναζήτησιν τύχης εἰς «τά
ξένα», δι΄ ἐργασίαν καί προκοπήν. Αἱ εἰκόνες, αἱ περιγραφαί καί τά συναισθήματα
διαζωγραφοῦνται κατά τρόπον ἀνάγλυφον, ἀπεικονίζοντα τήν συνήθη κατάστασιν
διαβιώσεως τῶν ἀνθρώπων τῆς ὀρεινῆς ὑπαίθρου τῆς παλαιοτέρας κυρίως ἐποχῆς.
Δέν εἶναι ὀλιγώτερον συναρπαστική ἡ περαιτέρω περιγραφή τοῦ «Μεγάλου Ταξιδιοῦ» μέ τάς πρώτας ἐμπειρίας ἀπό τήν συνάντησιν μέ νέους ἀνθρώπους «κάθε
λογῆς» εἰς τό πολύβουον λιμάνι τοῦ Πειραιῶς καί τόν κυρίαρχον φόβον τοῦ ἀγνώστου. Ἡ ἄφιξις εἰς Ἀθήνας, ἡ πρώτη ἐπαγγελματική ἀπασχόλησις καί ἡ ἐνθάρρυνσις ἀπό τήν πρώτην ἀμοιβήν, ἡ ὁποία ἐπτέρωσε τήν αὐτοπεποίθησίν του, τόν
ἐνεθάρρυνε νά γράψῃ τό πρῶτον γράμμα πρός τήν μάναν, τό ὁποῖον ἀνυπομόνως
ἀνέμενεν.
Ὁ «Ὀδυνηρός γυρισμός» ὕστερα ἀπό χρόνια, εἰς τόν ὁποῖον ἐναγωνίως προσέ31

βλεπε τό προσκύνημα εἰς τόν τάφον τῆς μάνας κλείει τόν πρῶτον κύκλον ἀπό τήν
ζωήν τοῦ ἥρωος, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ τόν φωτογράφον Κώσταν Μπαλάφαν, τόν
ὁποῖον ὁ συγγραφεύς χαρακτηρίζει «καταξιωμένον καλλιτέχνην, φωτογράφον τοῦ
κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ, οὑμανιστήν, ἕναν ἀπό τούς κορυφαίους φωτογράφους
τῆς Κατοχῆς καί τῆς Ἀντίστασης, ἀπό τούς σημαντικότερους ἐκπροσώπους τῆς
ἀσπρόμαυρης φωτογραφίας».
Καί μέ τήν σύνδεσιν αὐτήν εἰς τό ἀφήγημά του «Ὁ φωτογράφος καί ἡ μάνα»
δίδει τήν μορφήν τῆς ἡρωΐδος μάνας εἰς συγκλονιστικάς εἰκόνας μέ ἀφετηρίαν τήν
ἀειπάρθενον Θεοτόκον, θρηνοῦσαν τόν Σωτῆρα Χριστόν, καί ἀναφοράν εἰς ἄλλας
ἐπωνύμους ἤ ἀνωνύμους γυναικείας μορφάς, τάς ὁποίας ἀπεθανάτισε μέ τήν μηχανήν του ὁ φωτογράφος ἤ δόκιμοι συγγραφεῖς παρουσίασαν εἰς τά ἔργα των. Ἡ θεώρησις ἀπό τόν φωτογράφον τῆς μάνας ὡς «πνεύματος στοργῆς καί θυσίας, πνεύματος συγγνώμης καί ἀγάπης, πού τά πάντα δίνει καί τίποτε δέν ζητεῖ» ὁδηγεῖ εἰς
παρουσίασιν τῆς μορφῆς της καί εἰς παλαιοτέρας περιόδους τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου.
Μέ ἀφόρμησιν ἀπό κείμενα τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου Δημήτρη Σταμέλου, τόν ὁποῖον
ἐνωρίς ἐθρήνησαν τά Νεοελληνικά Γράμματα, ἱστορικά περιστατικά καί ἐπίκλησιν
τῆς δημώδους ποιήσεως ὁ συγγραφεύς δίδει τήν μορφήν, τήν παρουσίαν καί τήν
προσφοράν τῆς «Μάνας στό ΄21», ἡ ὁποία ἔγινε σύμβολόν τῆς ἡρωϊκῆς καί τραγικῆς ἀναζητήσεως «τοῦ χαμένου γιοῦ, κλέφτη, ποὺ συνδύαζε τήν παλικαριά μέ τήν
ὀμορφιά τῆς φορεσιᾶς καί τῆς ἀρματωσιᾶς του».
Μέ ἀνάλογον τρόπον παρουσιάζεται «Ἡ Μάνα στήν Κατοχή, τήν Ἀντίσταση καί
τόν Ἐμφύλιο». Αἱ ἀφηγήσεις περιστατικῶν διανθίζονται μέ ἀναφοράν εἰς πρόσωπα
καί γεγονότα, προεκτεινόμενα διά τήν παρουσίασιν καί τῆς «Μεταπολεμικῆς Μάνας». Εἰς τά κεφάλαια αὐτά μέ τάς ρεαλιστικάς περιγραφάς καί τάς εἰκονιζομένας
μορφάς παρουσιάζονται ὄχι μόνον δυστυχίαι καί θρῆνοι, ἀλλά καί περιστατικά κοινωνικά, καλλιτεχνικαί ἐκδηλώσεις καί γάμοι παραδοσιακοί, ἀμάλγαμα προσώπων
καί κοινωνικῶν φαινομένων, διανθισμένων μέ τραγούδια δημοτικά καί ποιήματα
ἔντεχνα.
Περιστατικά διά τήν «Αὐτοθυσία τῆς Μάνας» μέ ἀφετηρίαν τήν ἡρωΐδα τοῦ
Εὐριπίδου Ἀνδρομάχην, προεκτεινόμενα εἰς τούς νεωτέρους χρόνους καί παραδείγματα μητρικῶν συναισθημάτων ἀκόμη καί ἀπό τό ζωϊκόν βασίλειον παρουσιάζονται
μέ πεζήν ἀφήγησιν καί ποιητικήν ἐπένδυσιν. Καί ἀκολουθεῖ κεφάλαιον γιά «τόν
θρῆνο καί τήν ἀποστέρηση τῆς Μάνας» διαχρονικῶς μέ «στοχασμούς» καί «μοιρολόγια» μέ διάστασιν οἰκουμενικήν γιά τήν μάνα, «τό ἐπίγειο πλάσμα, πού τοῦ
ἀξίζει ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης, κάθε λατρεία καί κάθε πονεμένο μοιρολόγι».
Ἡ εὐεργετική δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς μάνας, «ἀκριβό φυλαχτό γιά τόν ξενιτεμένο, τόν ναυτικό πού θαλασσοδέρνεται, τόν στρατευμένο γιό, τή νιόπαντρη κόρη πού
ἀνοίγει δικό της σπιτικό» καί ἡ βλαπτική ἐπίδρασις τῆς κατάρας μέ καθοριστική
σημασία διά τό μέλλον τοῦ παιδιοῦ τεκμηριώνονται μέ στίχους ποιημάτων καί ἀναφοράν εἰς λαϊκάς δοξασίας καί παραδόσεις.
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Εἰς τό ἀφήγημα «Περιμένοντας τόν Μωϋσῆ» ἐκτυλίσσεται τό συγκλονιστικόν
δρᾶμα μιᾶς προσφυγικῆς οἰκογενείας, ἐνῷ ἡ προσμονή τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ στρατευμένου παιδιοῦ μέ τήν λῆξιν τοῦ πολέμου ἀπό τήν Μέσην Ἀνατολήν δικαιώνεται
εἰς τό χαρακτηριστικόν διήγημα «Ἀνίκητη ἐλπίδα». Εἰς τό ὑπό τόν σκληρόν τίτλον
«Ὀρφάνια καί ξενιτεμός» ἀφήγημα παρουσιάζεται ὁ ἐπίμονος ἀγώνας δι΄ἐπιβίωσιν, ὁ ὁποῖος, παρά τάς ἀντιξοότητας καί τά πλήγματα, ἀποβαίνει καλλίνικος. Ἕνα
πραγματικόν περιστατικόν σωτηρίας ἀπό ἀγέλην λύκων μέ ἔντονον συναισθηματικήν φόρτισιν καί κορύφωσιν ἀγωνίας περιγράφεται εἰς τό ἱστόρημα «Ἡ λαχτάρα
τῆς μάνας».
Εἰς συγκλονιστικά πραγματικά περιστατικά οἰκογενειακῶν περιπετειῶν, προσιδιάζοντα κατά τήν τραγικότητά των πρός ἀρχαίας τραγωδίας, ἀναφέρονται τά
ἀφηγήματα «Ὁδοιπορικό θανάτου» καί «Τήν πῆρε τό σύγνεφο». Τό συγκλονιστικόν δέ περιστατικόν θανάτου τῆς μάνας, εὐθύς μετά τήν γέννησιν τῆς κόρης, τήν
ὁποία «ἀνάλαβαν οἱ ἄλλες γυναῖκες νά τήν νταντέψουν», περιγράφεται εἰς τό τελευταῖον ἀφήγημα τῆς συλλογῆς μέ τόν ἐκφραστικόν τίτλον «Οἱ πέντε παραμάνες».
Τό κατάφορτον συγκλονιστικῶν πραγματικῶν περιστατικῶν καί ἐπωνύμων γεγονότων ἔργον κλείεται μέ τό ἐπιλογικόν κείμενον «Στερνό κατευόδιο» ἀναφέρεται
εἰς τήν μάναν - σύμβολον, ἡ ὁποία «μέ τήν ἐξίσωση τῶν δύο φύλων, δικαιωμένη ἀπό
τήν ἱστορία, ἰσχυροποίησε τήν παρουσία της στήν κοινωνία, ἀλλά καί πάλι ἔμεινε
ταγμένη καί πιστή στά ἱερά της καθήκοντα».
Ἐπακολουθοῦν «Λεξιλόγιο» πρός ἑρμηνείαν ἰδιωματικῶν λέξεων, πλούσιον φωτογραφικόν παράρτημα ὑπό τόν ἐκφραστικόν τίτλον «Ἡ ἀθάνατη Ἑλληνίδα μάνα»,
βιβλιογραφία καί εὐσύνοπτος βιογραφία τοῦ συγγραφέως.
Ἡ οἰκείωσις μέ τό ἔργον γεννᾶ ποικίλα συναισθήματα εἰς τόν ἀναγνώστην. Οἱ
σύγχρονοι νέοι θὰ θεωρήσουν ὅτι ὡρισμένα δεδομένα ἐγγίζουν τά ὅρια τῆς αἰθεροβάμονος φαντασίας τοῦ συγγραφέως. Ἄνθρωποι τῶν πόλεων μέ δυσκολίαν θά
οἰκειωθοῦν μέ πρόσωπα καί καταστάσεις, ἀναγομένας εἰς τήν ὕπαιθρον χώραν καί
μίαν ἄλλην περίοδον τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου. Οἱ πρεσβύτεροι ὅμως ἀναγνῶσται, καί
μάλιστα οἱ προερχόμενοι ἀπό τήν ὀρεινήν Ἑλλάδα, θά συγκινηθοῦν μέχρι μυχιαιτάτων καρδίας· θά ἀναγνωρίσουν εἰς τούς ἥρωάς των οἰκεῖα πρόσωπα, θά ἀναβιώσουν καταστάσεις, τάς ὁποίας καί οἱ ἴδιοι, ἐνδεχομένως, ἔζησαν καί ἐνδομύχως
θά ἀνομολογήσουν χάριτας εἰς τόν συγγραφέα, διότι «ἀνέστησε», κατηξίωσε καί
ἐξησφάλισε ἀπό τήν λήθην καί ἕνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ των.
Μέ τήν ἔκφρασιν τῶν ἐγκαρδίων συγχαρητηρίων μου τήν χάριν αὐτήν καί προσωπικῶς ἀνομολογῶ εἰς τόν συγγραφέα. Διανύσας τήν κατοχικήν καί τήν μετ΄ αὐτήν
περίοδον δυσπραγῶν καί ἀγωνιζόμενος δι΄ ἐπιβίωσιν καί πνευματικήν καταξίωσιν
διῆλθον ἀναλόγους καταστάσεις. Ἡ ἀνάμνησίς των ἤδη ἀποβαίνει ἐπιτερπής. Τά
δυσάρεστα συναισθήματα ἀπωθεῖ ὁ χρόνος εἰς τό ὑποσυνείδητον. Ἀπομένει ἐναργής ἡ χαρά τῆς ζωῆς καί ἡ ἱκανοποίησις τῆς δημιουργίας καί τῆς προσφορᾶς. Καί
εὔλογος ἀνάγεται εὐχαριστία πρός τόν Παντοδύναμον Θεόν διά τά δωρήματά Του
καί εὐγνώμων ἀναφορά πρός ἀρωγούς κατά τόν δόλιχον τῆς ζωῆς μας.
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Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, χρόνος 6ος, Τεύχος 11ο,
Ιαν. – Ιούν. 2013, σελ. 80.
Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης συνεχίζοντας
την πολυτιμότατη προσφορά του στον τόπο μας, πρόσθεσε
στην ευρυτανική βιβλιογραφία ένα ακόμα θαυμάσιο τεύχος,
το 11ο, του περιοδικού «Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και
Ερευνών». Το κύριο άρθρο (βρίσκεται και στο υπέροχο
εξώφυλλο) έχει τίτλο «Ευρυτανία και Ευρυτάνες στις επιταγές του Έθνους και τους ορισμούς της Ιστορίας». Στα
περιεχόμενα διακρίνουμε άρθρα ιστορικού περιεχομένου,
λαογραφικού, λογοτεχνικού, μνήμης, επιστολές, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.λπ. Ανάμεσά τους επισημαίνουμε αυτά που
παρουσιάζουν ιστορικό, για τον τόπο μας, ενδιαφέρον:
Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Η μάχη της Καλιακούδας
(Αύγουστος 1823). Διχόνοιες Ελλήνων. 700 μαχητές, συμβολή της μάχης στον Αγώνα του 1821, +Πάνος Ι. Βασιλείου, Μια άγνωστη σελίδαγια
την προσφορά των Ευρυτάνων στον Αγώνα του 1821, Κλεομένης Κουτσούκης, Η Μάχη
του Κεφαλοβρύσου (1823) και ο ηρωικός θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, Χαρίλαος
Γ. Γκλούτος, Προεπαναστατικά Κινήματα και Επαναστάτες Αγωνιστές. Ο αγωνιστής Νίκος
Τσάκας 1733-1843, Παν. Θ. Κουσουλάκος, Εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους για να ελευθερωθεί ο τόπος κι έμειναν στην αφάνεια. Αφανείς ήρωες της Κατοχής. Δυνατές ψυχές.,
+Ναυσικά Φλέγκα – Παπαδάκη, Η απελευθέρωση του Καρπενησίου (Μάιος 1943) και ο
Πρότυπος Παιδικός Σταθμός, Γεωργούλας Γιαννακόπουλος, Ένας Μακεδονομάχος θυμάται!
Κ.ά. Τέλος πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα συγκινητικό είναι και το κείμενο του Κώστα Σπ.
Τσιώλη «Το τελευταίο … ταξίδι. Μνήμη Σπύρου Αρ. Τσιώλη» . Στην προτελευταία σελίδα,
τέλος, αξιοπρόσεχτη είναι και η έκκληση της Σύνταξης για την εκπλήρωση των οικονομικών
υποχρεώσεων των συνδρομητών, λόγω της υπάρχουσας κρίσης….
Κ.Α.Π.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΣ «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ – KΛΕΙΤΣΟ – ΒΡΑΧΑ, 20-21-22
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΙΑ Β. ΝΤΖΙΩΡΑ, ΛΑΜΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2013, σελ. 64
Ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Βράχας «Η Μεταμόιρφωση του Σωτήρος», μετά
την λίαν ενεργό συμμετοχή του στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε
στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά στις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012, για την Ιστορία και τον
Πολιτισμό της περιοχής συνεχίζει να προσφέρει πολύτιη στήριξη ώστε να ολοκληρωθεί με
την έκδοση των πρακτικών και με την προβολή του. Έτσι, με την επιμέλεια του Προέδρου
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του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Ηλία Β. Ντζιώρα εξέδωσε και κυκλοφόρησε λίαν καλαίσθητο, έγχρωμο μικρόν
τόμο για το ιστορικό του παραπάνω Συνεδρίου.
Ο επιμελητής της έκδοσης κ. Ηλίας Ντζιώρας, στον
πρόλογό του, αφού αναφέρεται στον «άθλο» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης, επισημαίνει πως «… τις όποιες τεχνικές δυσκολίες αναπλήρωσε το πάθπος των διοργανωτών, η τόλμη των δεκάδων
συνέδρων, το κύρος των διακεκριμένων εισηγητών… και - το
κυριότερο - η θερμή διάθεση προσφοράς και φιλοξενίας των
συγχωριανών μας και γενικότεραω των συνδημοτών μας Η μεγάλη όμως επιτυχία αυτού του Συνεδρίου, αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος για την Περιοχή μας, ήταν η καθολική συμμετοχή των τοπικών
κοινωνιών…»
Μετά τον πρόλογο και στις επόμενες σελίδες περιλαμβάνονται: το πρόγραμμα των
εργασιών του συνεδρίου, τα μηνύματα και οι χαιρετισμοί, οι συνεδριάσεις σε Φουρνά
και Κλειτσό (συνοπτικά), η πανηγυρική καταληκτήρια συνεδρίαση στη Βράχα, οι ομιλητές
της συνεδρίασης αυτής με πλούσιο φωτογραφικό υλικό), περιλήψεις των ομιλιών τους,
το γεύμα στην πλατεία της Βράχας, όπως το κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, τα παραλειπόμενα του Συνεδρίου, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, ευχαριστήριες επιστολές της Πανευρυτανικής Έ΅νωσης και στην σελ.
63 παρατίθεται μία θαυμάσια φωτογραφία από την απονομή τιμητικής διάκρισης από το
Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη στον Πανεπιστημιακό Καθηγητή (Ε.Μ.Π.)
κ. Ηλία Ντζιώρα.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Περιοδική Έκδοση της Αδελφότητας Μικροχωριτών, τεύχος 94, Ιαν. – Ιούν. 2013, σελ. 60.
Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» και πάλι αξιοζήλευτα με
την πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη τους. Το τελευταίο τεύχος (94) με την επιμέλεια και, κυρίως, με την αγάπη της κ.
Αιμιλίας Κουτσούκη και της κ. Σοφίας Κουτσούκη – Κούμπου περιλαμβάνει πολλά και ποικίλα άρθρα και ειδήσεις,
κυρίως, με ευρυτανικό περιεχόμενο. Το κύριο άρθρο του:
50 χρόνια πριν )1963-2013) Η κατολίσθηση του Μικρού
Χωριού, είναι ένα σύντομο χρονικό, ένα «μικρό αφιέρωμα
στο δραματικό χρονικό της κατολίσθησης, που στάθηκε μοιραία για την μετέπειτα εξέλιξη του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας». Οι τέσσερις (4) φωτογραφίες που παρατίθενται είναι
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ενδεικτικές του μεγέθους της καταστροφής εκείνης…. Άλλα άρθρα: Λαμπρινή Τριχιά – Κάλλη
«Ραγισμένο μου χωριό. Ραγισμένες παιδικές αναμνήσεις. 50 χρόνια πριν!», πολυσέλιδη
«Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη», Ελένη Τουλούπα – Μπαζιώνη, «Μάνα είναι μόνο μία!», Κώστας Ι. Κουτσιούκης, «Αναπολώντας τα
παλιά…», Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, «Λαϊκή Ιατρική», Γιάννης Τσιακμάκης, «Τα
παράδοξα της ντοπιολαλιάς», Γ. Σταυράκης, «Ο κύκλος των χαμένων Ελλήνων», Κώστας Τριαινταφύλλης, «Έρωτος και Ρέντη γωνία» (συνέχειες από το ομώνυμο βιβλίο)
Δημήτριος Σπ. Δερματάς, «Ιστορικές Μνήμης και Προσωπικές Αναμνήσεις» (συνέχεια
από ομώνυμο βιβλίο), βιβλιοπαρουσιάσεις, Κοινωνικά, διαφημίσεις κ.ά.
Κ.Α.Π.
Αγιατριαδίτικα γράμματα, Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου Αγιατριαδιτών Ευρυτανίας, Αριθ. τεύχ. 24, 2013, σελ. 64.
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο περιοδικό, μεγάλου
σχήματος με πλούσια ύλη τοπικού και ευρυτανικού, κυρίως, ενδιαφέροντος, το οποίο συνεχίζει να εκδίδει το
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο απαρτίζεται από νέους,
στην ηλικία, οι οποίοι εκλέχθηκαν πριν από έναν, περίπου,
χρόνο. Το νέο Δ.Σ., έχοντας τη στήριξη και των μελών
των προηγούμενων Δ.Σ. στο κύριο άρθρο, που έχει τον
τίτλο «Προλεγόμενα», υπόσχεται «τη διατήρηση των ήδη
υπαρχόντων, όπως λ.χ. το περιοδικό…», ενώ ήδη δρομολόγησε την τροποποίηση του καταστατικού όσον αφορά
τη μεταφορά της έδρας του Συλλόγου από Αθήνα στην
Αγία Τριάδα και πέτυχε την παραχώρηση αίθουσας στο
Δημοτικό Σχολείο, που θα χρησιμοποιηθεί ως Γραφείο Συλλόγου, ενώ απέστειλε αίτημα
στο Καραπιπέρειο Ίδρυμα για την μεταφορά του Λαογραφικού Μουσείου σε χώρο του
Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, καλεί όλους τους Αγιοτριαδίτες σε συμπόρευση για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Άλλα σημαντικά άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρουσιαζόμενο τεύχος είναι του
Κ.Σ.Κ. «Κατολισθήσεις 1963. Πέρασαν Πενήντα Χρόνια», του Γρηγορίου Μπέλλου «ΒΕΛΟΥΧΙ, Πανάρχαιο ελληνικό τοπωνύμιο», του Κ.Σ.Κ. «Ιστορικό Νηπιαγωγείου Αγίας Τριάδας»του ιδίου «Βαφτιστικά ονόματα του χωριού μας», «Η Αγία Τριάδα και η προοπτική
δημιουργίας ενός συνεταιρισμού τοπικών παραδοσιακών προϊόντων», «Τα Αρχεία και η
Μνήμη (Παλαιά Πρακτικά της Κοινότητας)» «Παράδειγμα προς μίμηση, - Δημ. Χαϊδούλης», «Παληές Φωτογραφίες», «Απαρχή Ίδρυσης του Συλλόγου Αγιατριαδιτών»», «Τέλιας
Παρούτσας (Ο τελευταίος Αγιατριαδίτης ληστής)», «Τυμφρηστός – Αέναο Λίκνο Ελευθερίας. Ο Πουκεβίλ για την περιοχή μας», «Τοπωνύμια» και ακόμα «Ματιές στο χωριό»,
Δημοτικά τραγούδια, ποιήματα, κοινωνικά κ.ά. 
Κ.Α.Π.
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ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, Περιοδική Έκδοση για την Ιστορία της Θεσσαλίας, ΤΟΜΟΣ 63ος, ΛΑΡΙΣΑ 2013, σελ. 416
Πλουσιότατος σε ύλη και, κυρίως, με σημαντικές μελέτες κυκλοφορήθηκε ο 63ος τόμος του Θεσσαλικού
Ημερολογίου, εκδότης του οποίου είναι ο φιλευρυτάνας
Κώστας Σπανός και Διευθυντής του ο Βασίλης Κ. Σπανός. Συγκεκριμένα, ο τόμος αυτός συνεχίζει την παρουσίαση των νομισμάτων των αρχαίων θεσσαλικών πόλεων,
καθώς και πολλές μελέτες, μικρές και μεγάλες, νέων, κυρίως, συνεργατών, «οι οποίες προσθέτουν νέες ψηφίδες
στη Θεσσαλική Ιστορία». Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω
άρθρα του τόμου αυτού με ιστορικό – λαογραφικό ενδιαφέρον: Χατζηαγγελάκης Λεων., Προστασία, συντήρηση
και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Δυτ. Θεσσαλία,
(σ.3-32), HABICHT CHR. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου),
Μία απονομή πολιτικών δικαιωμάτων από υτην Μητρόπολη. (33-42), Πίκουλας Γ.Α., Διερευνώντας το ολιγάριθμο των αρχαίων γεφυρών (43-48), Ανώνυμος (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Αρχαία θεσσαλικά νομίσματα (49-80), HELLY BRUNO (μετ. Κώστας Σαμαράς),
Το θεσσαλικό κράτος (81-89) KRIEGK G.L. (μετ. Γιώργος Παπασδωτηρίου, Η θεσσαλική
πεδιάδα (90-96), Γρηγορίου Αλέξ., Από τη Λάρισα στο Παπαπούλι: Χάνια και πανδοχεία
μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών (16ος – 20ός αιώνας), (97-128), Σπανός Βασίλης, Η
διαμάχη δ΄λυο μονών του Ολύμπου για ένα ρωσικό χρυσόβουλο του 1692 (1830) (129136), Καζάκης Φοίβος, Ιδιοκτησίες Μουσουλμάνων στην Τσαριτσάνη και η περιπέτεια του
έλληνα αγοραστή (137-144), Μπλαντάς Γιώργος, Ανέκδοτα έγγραφα για τον Παναγιώτη Νίκου Τσάρα (145-160), Μπούμπας Θωμάς, Η επιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους στη Μονή Σπαρμού (161-174), Δημητρίου Γιώργος, Ο προμυριώτης
αγωνιστής του 1821 Γεώργιος Ευσταθίου (175-178), Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί των
εκκλησιαστικών επαρχιών Λάρισας, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Δημητριάδας, Πλαταμώνος,
Φαναρίου, Λιτζάς και Αγράφων, Θαυμακού, Ραδοβισδίου και Μετσόβου και τα ονόματα
των αφιερωτών τους στην πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798) (179192), Γαλανούλης Αλέξης, 4 έγγραφα για τα ορφανά του Γ. Καραϊσκάκη και μία επιστολή
των θυγατέρων του προς τον Ιω. Κωλέττη (1831836), (193-200), Πανάγος Βασίλης, Η
αγορά του χωριού Τυχάι των Τρικάλων από τον Γεώργιο Στουρνάρη (1835) (201-208),
Ντανίκα Αναστασία, Δύο έγγραφα ρύθμισης κληρονομικών θεμάτων από το Τρίκερι της
Μαγνησίας (1836) (209-216), USPENSKIJ PORF (μετ. Δημ. Δημητρίου) Περιήγηση στις
Μονές των Μετεώρων (1859). Επίσκεψη στη Μονή της Μεταμόρφωσης (217-226), Καλλιανός Κων., Ασκητές και ασκητήρια στη νήσο Σκόπελο. Μία πρώτη προσέγγιση στο θέμα
(227-231), Ζαρκάδας Θωμάς Τα ονόματα των αφιερωτών 28 οικισμών των Τρικάλων
στην πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου (160ς-170ς αι.) (232-240),λ Ζδάνης Νίκος, Ο
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αγωνιστής του 1821 Γρηγόρης Λιακατάς …. (241-250, Ζέρβας Θωμάς, Ο θεσσαλός αγωνιστής του 1821 Εμμ. Χατζηαδάμ (251-256), Θωμάς Γιώργος, Μία ανέκδοτη επιστολή
του Ανθίμου Γαζή.,.. (257-260) Μπαλής Γιώργος, Δύο ομολογίες πώλησης κτημάτων στη
Μονή του Δουσίκου (1786, 1789) (261-264), Πλάτανος Βασίλης, Ειδήσεις για το Διδασκαλείο Θεσσαλίας… (265-272), Δουμάκης Θανάσης, Η διαμάχη της Μονής Δουσίκου με
την Αγία Μαύρα (Λευκάδα) για ένα μετόχι το 1775 (273-282), Καλλούσιος Δημήτριος,
Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΣΤ΄(289-320), Μπάρμπας Δημ., Το προικοσύμφωνο του πολιτικού
Γεωργίου Α. Ροδοπούλου (9.11.1890) (321-340), Πολέζε Χριστίνα, Η πώληση των τσιφλικιών Μάρκου και Καλογριανών της Καρδίτσας…, (346-352)Σγαντζού Ευαγγελία, Ένα
τρικεριώτικο προικοσύμφωνο του 1820 (374-376), Λαφαζάνης Μιχαήλ, Τυρναβίτες χορηγοί εκδόσεων στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού (377-381), Σγαντζός Μάρκος,
Μία επιστολή του ιατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού… (382-384)Βόγιας
Χαρ., Συμβολή στη βιβλιογραφία του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 (385-398), Μακρής Ρίζος, Η παραδοσιακή ανδρική ενδυμασία της Σπηλιάς του Συκουρίου (399-404) κ.ά.
Στο εξώφυλλο εικονίζεται αργυρή δραχμή της Λάρισας (ci 420-400 π.Χ.) με την κεφαλή της νύμφης Λάρισας στον εμπροσθότυπο και έναν ίππο καλπάζοντα στον οπισθότυπο.
Τιμή τόμου: 17,00 ΕΥΡΩ. 
Κ.Α.Π.

ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ
Θα ήθελα να πληροφορήσω τους προέδρους των τοπικών ευρυτανικών πολιτιστικών
συλλόγων, πως τους προσφέρω δωρεάν, ως πρώτη δόση, 100-150 βιβλία και περιοδικά
προκειμένου να ξεκινήσουν την ίδρυση βιβλιοθήκης (κοινοτικής ή σχολικής) στο χωριό τους.
Φυσικά, αυτή η προσφορά θα γίνει ως την εξάντληση των βιβλίων που υπάρχουν στην
αποθήκη μας προς διάθεση.
Για ενημέρωση στο τηλέφωνο 2109588333
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ – ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη

Το δρόμο για το ταξίδι χωρίς επιστροφή πήρε πριν από έξι μήνες η Αφροδίτη Ιωακείμ
– Κωστοπαναγιώτη.
Έφυγε σε ηλικία 88 ετών γεμάτη από αγάπη που έπαιρνε με απλοχεριά από τα παιδιά
της και από τα εγγόνια της, καθώς και από εμένα και κάποιους συγγενείς και φίλους που την
αγαπούσαμε και τη σεβόμασταν, γιατί όντως υπήρξε αξιαγάπητη και αξιοσέβαστη.
Αυτός ο αποχωρισμός πικρός.. Δυστυχώς για όλα και για όλους υπάρχει ημερομηνία
λήξεως.
Έτσι, η καθηγήτριά μας, η φιλόλογος Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτη δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Πήγε να ξεκουραστεί και να ανταμώσει τον Παναγιώτη της, εκεί στο
Κοιμητήριο του Καρπενησιού.
Γύρισε πίσω στο Καρπενήσι, αλλά πια νεκρή. Όχι σαν τότε που την πρωτοείδα νεοφερμένη καθηγήτρια, μια πανέμορφη καλλίγραμμη δεσποινίδα, γεμάτη δύναμη, σφρίγος για να
το ξοδέψει με όρεξη και μεράκι στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, στα ευρυτανόπαιδα, τους μαθητές και μαθήτριές της εκεί στο όμορφο Καρπενήσι, στον
τόπο της καταγωγής της, όπου και το έπραξε επάξια, όπως απεδείχθη.
Μια προσφορά στο ιερό και επίμοχθο έργο της παιδείας. Εκεί για ν’ αδειάσει την πηγή
των γνώσεών της στους μαθητές και μαθήτριες του Καρπενησιού και των περιχώρων, να
βγάλει κι άλλες Αφροδίτες που να ικανοποιούνται και να τέρπονται από το έργο που θα
αφήσουν πίσω τους. Να μπορούν ως τα βαθιά τους γεράματα, με καθαρή διαύγεια νου να
γράφουν βιβλία προσεγμένα και σπουδαία, όπως αυτό που έγραψε η ίδια η Αφροδίτη μας
με τον τίτλο: «Η Χριστιανική κοσμοθεωρία και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία».
Ένα σπουδαίο βιβλίο, μια παρακαταθήκη, μια συνοπτική εγκυκλοπαίδεια για να μαθαίνουμε
όλοι, εκεί που περισσεύουν τα ρητά, τα γνωμικά.
Ένα χρήσιμο άτομο στο κάθε βήμα της, στο πέρασμά της, γενικά η Αφροδίτη μας.
Η προσφορά της δεν σταματά μόνον στην παιδεία, τη συγγραφή κ.ά. Πρόσφερε πολλά
στην Πανευρυτανική Ένωση, πάντα δίπλα στο σύζυγό της Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη, ο
οποίος υπήρξε επί σειρά ετών ο Πρόεδρος της Ένωσης., με ομιλίες της εντός Αθήνας, αλλά
και εκτός σε διάφορες εκδηλώσεις, γενικά παρούσα.
Μεγάλη, επίσης, η προσφορά της στους γονείς της και στα πεθερικά της, άτομα 4 στο
σύνολο, που χρειάζονταν τη φροντίδα της για πολλά χρόνια και που την είχαν στο ακέραιο
αβόγκητα και που αυτό έχει σημασία. Μεγάλη η προσφορά της και στην οικογένειά της,
φυσικά.
Η Αφροδίτη Ιωακείμ – Κωστοπαναγιώτη για μερικούς υπήρξε η σιδηρά κυρία. Ίσως,
επειδή ήταν επιβλητική. Δεν ήταν όμως έτσι. Η Αφροδίτη η δική μας, αυτή που ξέραμε καλά,
ήταν άλλη. Είχε ευγενική ψυχή. Είχε το πακέτο, όπως λέμε. Δεν το έδειχνε, γιατί τη διέκρι39

νε η ταπεινοφροσύνη. Είχε ευαισθησίες φανερές, μα και κρυφές, ανθρωπιά, φιλοτιμία,
ειλικρίνεια, γνώριζε καλά όλα τα της καλής φιλοξενίας, που λίγοι γνωρίζουν. Είχε τάξη και
νοικοκυροσύνη κ.ά., μα πάνω απ΄ όλα πίστη στο Θεό.
Υπήρξε ανεπανάληπτη σύζυγος και μητέρα και σπουδαία φίλη. Την έζησα από κοντά και
τα είδα όλα. Ένα σταθερό και κοινωνικοποιημένο άτομο. Αναμφισβήτητα υπήρξε μια αρχόντισσα,.
Λυπάμαι που μας έφυγε και γίναμε φτωχότεροι. Εκεί που πήγε εύχομαι να είναι καλά.
Όσο για εμένα θα ζει πάντα στην καρδιά μου, πάντα κοντά μου και δίπλα μου.
Τα τρία της παιδιά, Αντιγόνη, Κώστα και Χρήστο και οικογένειές τους παρακαλώ να τη
θυμούνται και να μιλούν για τη μητέρα τους. Οι πεθαμένοι μας πεθαίνουν πραγματικά όταν
τους ξεχνούμε.
Από τη μαθήτριά της
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη.

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

23 Ιουνίου 2013
Εκδηλώσεις Μνήμης με την συμπλήρωση 20 χρόνων
από την τοποθέτηση του ανδριάντα του Ήρωα ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
στην ομώνυμη πλατεία Μαράθου, στον ιστορικό Μάραθο.
Με τις δέουσες τιμές και με ξεχωριστή αναφορά στα 20χρονα από την
τοποθέτηση του ανδριάντα του ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ στην πλατεία Μαράθου,
πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ στον ιστορικό αυτό χωριό
των Αγράφων στις 23 Ιουνίου Κυριακή
της πεντηκοστής.
Παρά τις δυσκολίες των καιρών,
Σπύρος Χρυσαφόπουλος, Παύλος Μπαλωμένος, Μιχάλης
πάνω από 150 νοματαίοι βρέθηκαν ανήΝιαβής, Ηλίας Μπουμπουρής και Χρήστος Μπούρας
μερα της Πεντηκοστής στον Μάραθο για
να τιμήσουν τον δικό τους Ήρωα, τον τεράστιο Αντώνη Μακρυγιάννη και να νιώσουν για
μια ακόμη χρονιά περήφανοι που είναι απόγονοί του.
Ως γνωστόν οι εκδηλώσεις καθιερώθηκαν το 1993 από το Σύλλογο Μαραθιωτών και
γίνονται κάθε χρόνο την Κυριακή της Πεντηκοστής με συνδιοργανωτή το νέο διευρυμένο
Δήμος Αγράφων.
Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την μέρα (Κυριακή Πεντηκοστής 1993), που
στην πλατεία του χωριού στήθηκε ο ανδριάντας του Σταυραετού των Αγράφων, ένα μοναδικό έργο τέχνης που δημιούργησε ο σπουδαίος γλύπτης Παπασάικας και εμπνεύστηκαν,
ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Μπουμπουρής και το Διοικητικό Συμβούλιο με τη
συμπαράσταση και συνεργασία του τότε κοινοτάρχη και σπουδαίου Μαραθιώτη, αείμνηστου Γιώργου Δ. Τσιγαρίδα.
Ο Σύλλογος θέλοντας να ευχαριστήσει τον ακούραστο Ηλία Μπουμπουρή, ένα άνθρωπο που έχει δώσει πολλά από τη ζωή
του για τον Μάραθο και δη για την καθιέρωση αυτών των εκδηλώσεων, φέτος τον
τίμησε με ένα ξεχωριστό τρόπο, αποδίδοντας του ένα μικρό αντίδωρο στην μεγάλη
του προσφορά στην γενέτειρα.
Στο ωραίο και λιτό αυτό γιορτάσι, από
τον Σύλλογο τιμήθηκε και ο εκ της Νεμέας
καταγόμενος Δάσκαλος Γιάννης Νάκης, Ο φιλοξενούμενος- και τιμηθείς από τους Μαραθιώτες για την ξεχωριστή τιμή που έκανε στον
δάσκαλος της Νεμέας Γιάννης Νάκης,
ανοίγει το χορό με τον παπα Βαγγέλη Φεγγούλη.
Ήρωα ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, στο Σχολείο του,
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με θεατρική παράσταση, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2013.
Η γιορτή ξεκίνησε με την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ταξιάρχη και μετά
την Γονυκλισιά άπαντες μετακινήθηκαν στην πλατεία, όπου συνεχίστηκε το γιορτάσι με τρισάγιο στον ανδριάντα του προεπαναστατικού ήρωα και τις σχετικές ομιλίες.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ζήτησε την στήριξη από τους φορείς για να έχει συνέχεια
αυτή η εκδήλωση, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής
στο Λαογραφικό Μουσείο του Μαράθου. Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Λάμπρος Τσιτσάνης, αφού αναφέρθηκε στην μεγάλη προσωπικότητα του ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ,
δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει από την μεριά του κάθε προσπάθεια του Συλλόγου. Η Αντιδήμαρχος Αγράφων Βάσω Φεγγούλη, δισέγγονη του αείμνηστου Παντελή Χρυσαφόπολου
από τον Μάραθο, συνεχάρη τον Σύλλογο για την προσπάθεια που καταβάλει και αναφερόμενη στα τεκταινόμενα του Δήμου, έκανε έκκληση για συμπόρευση και κοινό αγώνα στον
εναπομείναντα χρόνο μέχρι τις εκλογές, για το καλό των Δημοτών, και δεσμεύτηκε ότι από
την μεριά της θα κάνει τα πάντα για να επιτευχθεί αυτή τη δημιουργική πορεία.
Επίσης χαιρετισμό με αναφορές στον Σταυραετό των Αγράφων έκαναν ο Μαραθιώτης πρώην Δήμαρχος Αγράφων και νυν Π.Σ. Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αγράφων Χρήστος Δημητρόπουλος, η Πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Κανάκη, ο
Δασάρχης Φουρνάς Σταύρος Κοσμάς και ο εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής κ. Γιάννης
Μαυρομύτης.
Συγκίνησε τους πάντες ο φιλοξενούμενος και τιμώμενος δάσκαλος κ. Γιάννης Νάκης,
απαγγέλλοντας με μοναδικό λεβέντικο από καρδιάς τρόπο ποίημα του Βαλαωρίτη αφιερωμένο στον ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ.
Μετά το πέρας των χαιρετισμών ο Σύλλογος παρέθεσε γεύμα σε όλους και ακολούθησε
Αγραφιώτικο γλέντι του παλιού καλού καιρού που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Πέραν των προαναφερομένων η φετεινή εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Δημοτικός Σύμβουλο Αγράφων. Θωμάς Κακός, η κ Μόκκα Δήμητρα, Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, ο κ Παρθένης Πρόεδρος τοπικού Συμβουλίου Τροβάτου, ο κ. Παύλος Μπαλωμένος, Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαράθου, ο κ. Νίκος
Τ. Μπούρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ευρυτάνων Φθιώτιδας, ο δημοσιογράφος Δημ.
Πέγκας, ο επιχειρηματίας Σωτήρης Ντόκας, οι κ.κ. Παναγιώτης Αυγέρης, Βαγγέλης
Μούτσελος και Σπύρος Χρυσαφόπουλος από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου Μαραθιωτών καθώς και οι τέως πρόεδροι του Συλλόγου Μαραθιωτών, κ.κ. Πάνος Αυγέρης, Ηλίας
Μπουμπουρής, Κώστας Μπουμπουρής και Πάνος Νιαβής. Ακόμα πολλοί επισκέπτες ανηφόρισαν και φέτος στο Μάραθο παρά τους δύσκολους καιρούς και παρά το βαρύ Μαραθιώτικο πένθος για την απώλεια σε ατύχημα του Επαμεινώνδα Μπανιά, 47 ετών, συζύγου της
Κωνσταντίνας Δ. Σβερώνη και την επίσης πρόσφατη απώλεια από την επάρατη νόσο του
Νίκου Ανδρεάκη, 38 ετών, συζύγου της Αντιγόνης Γ. Σβερώνη. Οι Μαραθιώτες εξέφρασαν και δημόσια τα συλλυπητήρια στις δύο οικογένειες και στους συγγενείς τους.
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Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Απογραφής τπου 2011, σύμφωνα με τα οποία ο Νομός μας είναι ο τελευταίος σε πληθυσμό
Νομός της Επικράτειας και ο πιο αραιοκατοικημένος. Έτσι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρυτανίας ανέρχονται σε 20.081. Από αυτούς οι 13.105 βρίσκονται στον Δήμο Καρπενησίου και
οι6.976 στον Δήμο Αγράφων. Αναλυτικά, κατά Δημοτικές Ενότητες, οι μόνιμοι κάτοικοι
κατανέμονται ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΤΟΥΣΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

13.105
8.575
1.072
547
856
1.430
625
6.976
967
1.142
1.739
1.581
1.547

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Εκ μέρους των Απανταχού Ευρυτάνων η Πανευρυτανική Ένωση, η Εταιρεία Ευρυτάνων
Επιστημόνων και η Ομοσπονσία Ευρυτανικών Συλλόγων απέστειλαν προς όλους τους αρμόδιους φορείς το από 13-6-2013 υπόμνημα με θέμα τον νέο προσδιορισμόι των αντικειμενικών αξιών για την Ευρυτανία καθ΄ότι ο υφιστάμενος είναι «πρόδηλα και χωρίς καμία
αμφισβήτηση ακραία επαχθής, εξωπραγματικός, εικονικός, υπερβολικός, δυσανάλογος
προς την πραγματική/ανύπαρκτη εμπορική αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβολή στους
ιδιοκτήτες υπερβολικών επιβαρύνσεων των δημοτικών φόρων και των τελών, ως και του
έκτακτου δυσβάστακτου τέλους/χαρατσιού που έχει επιβληθεί με τους λογαριασμούς της
Δ.Ε.Η…..»
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Γιορτάστηκε κι εφέτος την Κυριακή, 18-8-2013 η επετειακή γιορτήγια τη μάχη της Καλιακούδας (190 χρόνια). Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη,
Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ν. Ευρυτανίας. Ακολούθησε λαϊκό πανηγύρι.
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ΝΕΟ Δ. Σ. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29ης Σεπτεμβρίου2013,
έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Φώτιος Κουλαρμάνης
Α΄Αντ/δρος: Κων/νος Λιάπης
Β΄ Αντ/δρος: Βασίλειος Τριχιάς
Γραμματέας: Απόστολος Αβράμπος
Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Πάζιος
Ταμίας: Σωτήριος Παναγιώτου
Έφορος: Χρήστος Γιαννακόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Ζούμπος και Χρήστος Κουτρομάνος.
Ευχές για κάθε επιτυχία!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Η κ. ΒΑΣΩ ΦΕΓΓΟΥΛΗ
Ύστερα από την επιβληθείσα πειθαρχική ποινή 4 μηνών στον Δήμαρχο Αγράφων κ.
Δημήτριο Τάτση, και μετά την υπ’ αριθ. 1499/177836/23-9-2013 της Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, καθήκοντα Δημάρχου ανατέθηκαν στην Αντιδήμαρχο κ. Βάσω Φεγγούλη. Σημειώνεται ότι στην διαπιστωτική αυτή πράξη ελήφθη υπόψη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων
(20-93/15-09-2013).
ΤΟ 25ο ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε εφέτος το Πανευρυτανικό Αντάμωμα της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, στις 14 Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Ευαγγελιστή Μάρκου, που
βρίσκεται στο χώρο του Κεφαλοβρύσου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεμήθηκαν
έπαινοι σε Ευρυτανόπουλα που πέτυχαν κατά το παρελθόν έτος στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
Στις 5-8-2013, ημέρα εορτής του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, πραγματοποιήθηκε
σε αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου Καρπενησίου η καθιερωμένη εκδήλωση αποονομής χρηματικών βραβείων σε απόφοιτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
του Νομού μας από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». Στην εκδήλωση παρέστησαν και οι: Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κ.
Κοντογεώργος, Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Κλ.
Λάππας, ο Καθηγητής κ. Καμπιζιώνης. Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον
Ταμία κ. Βασίλειο Σιορόκο.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι το Α΄Συνέδριο Επιχειρηματικότητας
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στις 30, 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 2013, με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπενησίου. Συμμετείχαν εκατοντάδες, κυρίως νέοι, ενώ ακούστηκαν λίαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
από ειδικούς και, κυρίως, επιτυχημένους Ευρυτάνες επιχειρηματίες. Κατά την τελευταία ημέρα,
1-9-2013, πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην περιοχή του Προυσού, που περιλάμβανε περιήγηση στη Μεγάλη Σπηλιά, επίσκεψη στο πρότυπο αλλαντοποιείο, που λειτουργεί στην περιοχή κ.ά.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Όλο και πληθαίνουν οι Σύλλογοι Γυναικών στο νομό μας και με τις πλούσιες δραστηριότητές τους κάνουν την παρουσία τους εντονότατη. Έτσι, μετά τους Συλλόγους Γυναικών
Καρπενησίου και Δημοτικής Ενότητας Φουρνά ιδρύθηκε πρόσφατα και ο Σύλλογος Γυναικών Βαλαώρας. Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, μάλιστα, πραγματοποίησε στις 12-82013 στον προαύλιο χώρο του Σχολείου και την πρώτη του πολιτιστική εκδήλωση, η οποία,
όπως τόνισε η Πρόεδρός του, είχε σκοπό να προβάλλει και να αναδείξει τα παραδοσιακά
προϊόντα του χωριού μέσα από μια έκθεση – παρουσίαση, που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες
– μέλη του Συλλόγου. Τα προϊόντα κοσμούσαν ξύλινες κατασκευές από φυσικά ξύλα λίμνης
της Γιώτας Μπακούση. Για τις παλαιότερες διατροφικές συνήθειες της περιοχής μίλησε
ο κ. Γ. Τσιαμπόκαλος, ενώ αναφορά σ’ αυτές έκανε και κ. Θωμάς Κώτσιας. Στο κοινό
προσφέρθηκαν άφθονες χωριάτικες πίτες ενώ το κοινό γλέντησε μέχρι τα ξημερώματα με
λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από συντοπίτες μουσικούς και τον Γιάννη Κατσή, που
τραγούδησε τραγούδια της τάβλας. Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Τσιτσάνης, η Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Νατάσα Κοφίνη, οι Δημοτική Σύμβουλοι κ. Κλεάνθη Φουρλίγκα και κ. Θανάσης Μπακούσης ο πολιτευτής του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Θωμάς Κώτσιας κ.ά. Για την ιστορία το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τις κυρίες:
Κουτσοκώστα – Κλεφτοσπύρου Βασιλική, Πρόεδρο, Κώτσια Σωτηρία, Αντιπρόεδρο,
Τόλη Ευσταθία, Γραμματέα, Τόλη Ελένη, Ταμία και Κονδύλη Παναγιώτα, Κώτσια Δήμητρα και Κουτσοκώστα Αρτεμισία μέλη.
Ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε πρόοδο!
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
Στο Δήμο Αγράφων βρέθηκε η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα» του μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», από 24-27 Σεπτεμβρίου 2013 και εξήτασε
πάνω από 120 μαθητές των Σχολείων Κρέντης, Φραγκίστας, Γρανίτσας, Ραπτοπούλου,
Βελαόρας και Παλαιοκατούνας. Σημειώνεται ότι ο εθελοντής – Οφθαλμίατρος κ. Νίκος
Μανιός, Δ/ντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, πρόσφερε ξανά τις υπηρεσίες του στις Δημοτικές Ενότητες Απεραντίων και Ασπροποτάμου προ
4ετίας, συμμετέχοντας στην Ομάδα των Γιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΟΧΛΙΑΣ – ΒΡΑΧΑΣ – ΚΟΡΙΤΣΑΣ
Υπογράφηκε επιτέλους η σύμβαση βελτίωσης του δρόμου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα
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Κλειτσού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.800.000,00 ΕΥΡΩ. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής
σημασίας γι α το νομό μας, η πραγματοποίηση του οποίου αποτελούσε το όνειρο δεκαετιών
όλων των κατοίκων της περιοχής.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε κι εφέτος στις 11 Αυγούστου 2013 η γιορτή
στη Σπηλιά του Κατσαντώνη στη Φούρκα Αγράφων, κοντά στη Σπηλιά του Κατσαντώνη
– τα «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ». Συνδιοργανωτές ήταν ο Δήμος Αγράφων, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων, ο Σύλλογος των Απανταχού Κεφαλοβρυσιωτών
(Σύχνικο) και ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Βάλτου, Ξηρομέρου και Ευρυτανίας. Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Φούκα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
ΟΙ ΠΡΟΥΣΙΩΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
Η δραστήρια Ένωση των Απανταχού Προυσιωτών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» εξεπλήρωσε με τον καλλίτερο τρόπο ένα χρέος του τόπου μας προς έναν μεγάλο ευεργέτη του:
τον αείμνηστο Χριστόφορο Κατσάμπα. Με πρωτοβουλία της και σε συνεργασία με τον
Δήμο Καρπενησίου στήθηκε μια υπέροχη προτομή του στην πλατεία του χωριού, έργο του
πασίγνωστου γλύπτη Βασίλη Παπασάικα, από το Αγρίνιο. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν στις 17 Αυγούστου 2013 με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του Προυσού
και της ευρύτερης περιοχής. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν κυρίως στο κοινωνικό έργο του,
μέσω, κατεξοχήν, του Κατσάμπειου Γυμνασίου και Οικοτροφείου που ίδρυσε και λειτούργησε στον Προυσό επί δεκαετίες.

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
Με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης της Οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής στα Μεγάλα
Βραγγιανά, στις 26 Ιουλίου
2013 και της χειροτονίας την
ίδια ημέρα εις πρεσβύτερο
του διακόνου π. Κων/νου Κουτσουπιά, φιλοτεχνήθηκε και
μοιράστηκε στους πολυπληθείς
προσκυνητές αναμνηστική κάρτα
με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, από τον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Μεγάλων Βραγγιανών, στη μία πλευρά και τροπάριο
από ανέκδοτη ακολουθία της στην
άλλη πλευρά.
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ΜΝΗΜΗ TOY OΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
Στις 5 Αυγούστου 2013, στο Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μεγάλων Βραγγιανών τιμήθηκε η μνήμη του
Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού με
θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας με λειτουργούς τους ιερείς π.
Παναγιώτη Τσιώλη και π. Κωνσταντίνο Κουτσουπιά. Στο εκκλησίασμα μοιράστηκε κάρτα με την
εικόνα του Οσίου Ευγενίου, που
κοσμεί τον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας
Νικαίας από το 1984, στον οποίον
προϊσταται ο συμπατριώτης πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παπασπύρος. Η κάρτα συνοδευόταν
στην άλλη πλευρά με τον σύντομο
βίο του Οσίου και την αυτόγραφη
υπογραφή του.

Ακόμη τα ΕΛΤΑ να ανταποκριθούν στο αίτημα της Πανευρυτανικής Ένωσης
για έκδοση γραμματοσήμου του Eυρυτάνα Πολιτικού και
Πρωθυπουργού Γεωργίου Καφαντάρη, εκδίδουν όμως γραμματόσημα
σε επιζώντες ακόμα και σε αστέρες των ΜΜΕ
Γράφει ο Βασίλης Σιορόκος

Η Πανευρυτανική Ένωση με έγγραφό της από το 2008,
έχει υποβάλει αίτημα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού των
ΕΛΤΑ για την έκδοση σχετικού αναμνηστικού γραμματοσήμου, για τον μεγάλο Ευρυτάνα πολιτικό Γεώργιο Καφαντάρη.
Ο Γεώργιος Καφαντάρης διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Πρωθυπουργός της χώρας. Ως γνωστόν υπήρξε ο ευσυνείδητος και
αταλάντευτος πολιτικός. «Υπέταξα εαυτόν – έλεγε – εις το
συμφέρον της χώρας».
Το δημόσιο χρήμα το διαχειρίστηκε υπεύθυνα ως Υπουρ47

γός Οικονομικών, το ρουσφέτι δεν ήταν στις συνήθειές του, αντιθέτως επεδίωκε στο δημόσιο βίο την αξιοκρατία.
Υπήρξε μια προσωπικότητα αναγνωρισμένη, με αρετές που περισσότερο από ποτέ άλλοτε στις μέρες μας είναι απαραίτητες και χρήσιμες να μας διδάξουν και να συνετίσουν.
Ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια από το λαό. Μπήκε φτωχός στην πολιτική και έφυγε φτωχότερος.
Η Πανευρυτανική Ένωση το 2005 εξέδωσε το μνημειώδες έργο του λογοτέχνη – συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά « Γεώργιος Καφαντάρης, μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας», το οποίο αναφέρεται στην αδιαμφισβήτητη αυτή προσωπικότητα του κοινοβουλίου μας. Το βιβλίο αυτό προσφέρθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σε τιμή κόστους,
προκειμένου να διανεμηθεί στους βουλευτές και ευρωβουλευτές μας, καθώς και σε όλα τα
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Ευρυτανίας και
Αιτωλοακαρνανίας.
Δυστυχώς η διοίκηση των ΕΛΤΑ μέχρι τώρα δεν προέβη στην έκδοση γραμματοσήμου,
του μεγάλου αυτού Ευρυτάνα πολιτικού. Αντίθετα κατά παράβαση του κανονισμού των
ιδίων των ΕΛΤΑ, που απαγορεύει την έκδοση γραμματοσήμων προσώπων εν ζωή,
με εξαίρεση Προέδρων της Δημοκρατίας, προέβη σε έκδοση έξι γραμματοσήμων με
τίτλο «Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες».
Για τους Ολυμπιονίκες του 2004 τον αρσιβαρίστα Σαμπάνη και τον άλτη Χονδροκούκη, εκδόθηκαν κατ΄ εξαίρεση γραμματόσημα, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση το τίμημα
ήταν δυσάρεστο: Μετά την κυκλοφορία των γραμματοσήμων οι δύο αθλητές πιάστηκαν
ντοπέ και τα γραμματόσημα αποσύρθηκαν.
Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί να αποδέχονται τα ΕΛΤΑ την εισήγηση ενός παντελώς
άγνωστου «Ινστιτούτο για την Ελλάδα», του οποίου μάλιστα το λογότυπο “IFG“ να εμφανίζεται και στα έξι γραμματόσημα της σειράς;
Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία σε ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Ο φιλοτελισμός είναι ξένος με την σκοπιμότητα.
Ο φιλοτελισμός δεν είναι μία απλή ενασχόληση κάποιων μεσήλικων κι ηλικιωμένων,
κυρίως, ανθρώπων τους οποίους θεωρεί πολύς κόσμος ως «παράξενους». Ο φιλοτελισμός είναι παγκόσμια ιδέα και ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης
κάτω από την κοινή αγάπη όλων για το γραμματόσημο. Είναι δημιουργική απασχόληση,
είναι πάθος, είναι πολιτισμός, είναι παιδεία». Είναι σημαντικό να δούμε ποιοί περιλαμβάνονται στις «Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες»
α) Νίκος Αλιάγας: Mετά από εμφάνισή του καλεσμένος σε εκπομπές σε διάφορα κανάλια, σήμερα είναι τηλεπαρουσιαστής στη Γαλλία.
β) Βαγγέλης Παπαθανασίου: Άξιος συνθέτης παγκοσμίου φήμης - Δεν έχει εκδοθεί
γραμματόσημο για τον εκλιπόντα μεγάλο μας δημιουργό Μάνο Χατζηδάκι. Ούτε για τον
μεγάλο μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη έχει γίνει έκδοση.
γ) Αριστείδης Πατρινός: Kαθηγητής - ερευνητής βιολογίας, περιβάλλοντος και μηχανολογίας, δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ.
δ) Ανδρέας Λιβέρης: Πρόεδρος της «The Dow Chemical Company», ΗΠΑ.
ε) Δημήτρης Γιαννόπουλος: Πρόεδρος της «20th Century Fox», ΗΠΑ.
στ) «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
48

Οι καθόλα άξιοι στον τομέα τους «Διακεκριμένοι», μπορεί να προβάλλουν τη χώρα μας
και τον πολιτισμό της στο εξωτερικό που ζουν, όμως η έννοια του φιλοτελισμού είναι έξω
από σκοπιμότητες και δημόσιες σχέσεις. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία παράγραφος
της ανακοίνωσης της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας: «Δεν θα σταματήσουμε να
υποστηρίζουμε ότι το γραμματόσημο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού
αυτού του έθνους. Δεν είναι δυνατόν να καταλήξει πυροτέχνημα σε μια υπόθεση
που είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσει το lifestyle. Στο κάτω-κάτω, άλλο πολιτισμός
και άλλο lifestyle. Για όσους το καταλαβαίνουν»!
Ποτέ δεν είναι αργά για να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ και ας έχουν περάσει πέντε χρόνια
από την υποβολή του αιτήματος της Πανευρυτανικής Ένωσης, για την έκδοση γραμματοσήμου προς τιμήν του μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού και Πρωθυπουργού Γεωργίου
Καφαντάρη. Του το ο φ ε ί λ ο υ μ ε, σαν ευρυτάνες, σαν έλληνες, σαν χώρα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Παραλίκας Νικόλαος
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Κουτσιούκης Αντώνιος
Πάνου Χρυσόστομος
Μπαμπαλής Θεόδωρος
Ντάλλα Άννα
Σκεντέρης Γεώργιος 
Αρχοντούλα Τσάμη –Ζωγραφοπούλου 
Μπούκας Κων/νος (Λαμία)
Παπαδοπούλου Παναγιώτα 
Στυλιανάκης Αντώνιος


€ 30
€ 30
€ 20
€ 20
€ 20
€ 35
€ 20
€ 35
€ 20
€ 20
€ 20

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