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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: 
ΜΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Χρήστου Σπ. Μπαρτσόκα

Η καταστροφή του Καρπενησίου από τους Γερμανούς, όχι μόνο εξαφάνισε τις περιουσί-
ες των κατοίκων, αλλά οδήγησε στην οριστική απώλεια πολυτίμων αρχείων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της πόλης. Αυτά οδήγησαν πολλούς Καρπενησιώτες στη μετανάστευση σε άλλα 
αστικά κέντρα, ουσιαστικά για να βρουν στέγη, καταφύγιο για τις οικογένειές τους. Μια από 
αυτές τις οικογένειες, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα δρώμενα του Καρπενησίου 
επί 1½ και πλέον αιώνα ήταν η Οικογένεια Ιατρίδη.

Η Οικογένεια Ιατρίδη προσέφερε πολεμιστές σε όλους τους εθνικούς αγώνες, τρεις 
(3!) Δημάρχους Καρπενησίου, λόγιους και σημαντικούς επιστήμονες, κυρίως νομικούς.

Γενάρχης της Οικογένειας Ιατρίδη πρέπει να θεωρηθεί ο Κεφαλλονίτης γιατρός Δη-
μήτριος Caruso-Santrivilli που μετώκησε από την Κεφαλληνία στο Καρπενήσι και δημι-
ούργησε εκεί μια από τις σημαντικότερες οικογένειες. Οι ρίζες της οικογένειας, όμως, είναι 
από την Ιταλία. Ο Δημήτριος Caruso Santrivilli γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1762 και 
ήταν γιος του Παναγή Caruso Santrivilli. Απεβίωσε το 1814 στο Καρπενήσι. Ιδρυτής 
της παλαιάς και με διαφόρους κλάδους κεφαλλονίτικης οικογενείας Caruso είναι ο Ιταλός 
Constantino Caruso, δευτερότοκος γιος του Don Cristoforo Caruso, Barone del-
la Terra Bassa στο Βασίλειο της Σικελίας. Το όνομα Caruso προέρχεται από τον ιππότη 
(cavalliere) Pier Fortugno, που πολέμησε στην υπηρεσία του αυτοκράτορος Φρειδερίκου 
Β’ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διακρίθηκε στην άλωση της πόλεως Nocera (Νοτ. 
Ιταλίας), όπου ξυρίζοντας το κεφάλι του και μεταμφιεσμένος σε μοναχό, άνοιξε τις πύλες 
της πόλεως. Ο Κωνσταντίνος εισήλθε στη στρατιωτική υπηρεσία της Βενετίας το 1495 και 
πολέμησε στην Πελοπόννησο εναντίον των Τούρκων επί τέσσερα έτη, ως Ιππότης του Αγίου 
Μάρκου. Κατέληξε στην Κεφαλληνία το 1499, όπου ενυμφεύθηκε την Πατρικίνα Γιαννου-
λάτου, αλλά απεβίωσε το 1502. Είχε αποκτήσει γιο, τον Χριστόφορο Caruso, ο οποίος 
όταν ενηλικιώθηκε (1525) ζήτησε από τη Βενετία ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του πατέρα 
του στους πολέμους κατά των Οθωμανών.

Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία τον αντάμειψε με τιμάριο στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου 
της Κεφαλληνίας, όπου ζούσαν οι ευγενείς και με την εγγραφή του στο Libro d’Oro των 
ευγενών του νησιού με τον τίτλο του Κόμητος (1704). (Εικ. 1)

Επακολούθησαν αρκετές γενεές Caruso μέχρι τον Παναγιώτη και τον Δημήτριο που 
είχαν σπουδάσει Ιατρική στην Padova. Μετά το 1780, και οι δύο βρέθηκαν στα Τρίκαλα 
της Κορινθίας, στο Φέουδο των Νοταράδων, όπου εξήσκησαν την Ιατρική. Στα Ορλωφικά 
αρβανίτες ληστές τους συνέλαβαν ως σκλάβους και τους επώλησαν σε Τούρκο μπέη στις 
Σέρρες. Αυτός τους απελευθέρωσε σε δύο χρόνια από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του 
από βαριά ασθένεια και καθ’οδόν προς την Πάτρα, για να επιστρέψουν στην Κεφαλληνία, 
επείσθη ο Δημήτριος να παραμείνει στο Καρπενήσι, όπου ηράσθη και ενυμφεύθη τη θυγα-
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τέρα του προκρίτου Γεωργίου Μουράτογλου ή Κελεβίντου. Ο Δημήτριος απεβίωσε το 
1814 κατά την επιδημία πανώλης. Απέκτησε τρεις γιους και μια θυγατέρα. Τα παιδιά του άλ-
λαξαν το επίθετο τους σε Ιατρίδη, λόγω του επαγγέλματος του πατέρα τους. Ο πατέρας Πα-
ναγιώτης Caruso επέστρεψε στην Κεφαλληνία, όπου ζούσαν τα αδέλφια του Δημητρίου, 
μετά των οποίων ο Δημήτριος διετήρη αλληλογραφία. Ένας εξ' αυτών τον επισκέφθηκε 
στο Καρπενήσι προσκομίζοντας τα ιατρικά εργαλεία και τα βιβλία του, τα οποία καταστρά-
φηκαν ολοσχερώς κατά τον εμπρησμό της οικίας από τους Γερμανούς.

Για να παρακολουθήσουμε τη σειρά των προγόνων, ας μνημονεύσουμε τους: Andrea 
Santrivilli Caruso (1630-;), τον γιο του Angelo Santrivilli Caruso (1655-;), τον εγγονό 
του Antonio Santrivilli Caruso (1675-;) και τον δισέγγονο του Demetrio Santrivilli Caruso 
(1700-;). Παιδιά του τελευταίου ήσαν: ο ΜΑΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΑ-
ΝΤΡΙΒΙΛΛΗ (1730-1785), γιατρός και o Andrea Santrivilli Caruso (1735-;). Από τα 
13 παιδιά του Μαρίνου επέζησαν και ενηλικιώθηκαν μόνο τρία: ο γιατρός ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΑΝΤΡΙΒΙΛΛΗ (Κεφαλληνία 1762 - Καρπενήσι 1814), και ο Κοσμάς 
(1779-1843) του οποίου ο γιος Ανδρέας, Διδάκτωρ της Νομικής, διετέλεσε Μέλος 
της Ιονίου Βουλής.

Πρώτος γιος του Δημητρίου ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ) ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
(1789-1869). Φοίτησε αρχικά στη Σχολή του Πέτρου Ιθακησίου και στη συνέχεια 
στην Καπλάνειο Σχολή των Ιωαννίνων με σχολάρχη τον επιφανή διδάσκαλο του Γέ-

Εικ. 1: Οι πρόγονοι των Ιατρίδη Andreas και Nicolaus Caruso-Santrivilli, στην Κεφαλληνία του 17ου αιώνα 
(Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργο στολίου).
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νους Αθανάσιο Ψαλίδα (1727-1829). Αυτός τον σύστησε στον Αλή Πασά, τον 
οποίον υπηρέτησε ως Γραμματικός (γνωστός ως Αναγνώστης Καρπενησιώτης) και στη 
συνέχεια ως Οικονομικός Υπάλληλος στην Πρέβεζα και το Αγρίνιο. Λέγεται ότι ο Ψαλίδας 
τον έπεισε να εξελληνίσει το επίθετό του από το πατρικό επάγγελμα, πράγμα που μιμήθηκαν 
και τα αδέλφια του. Λόγιος ο Ιατρίδης, άφησε ένα έργο στην αρχαΐζουσα γλώσσα. Ήταν 
επιγραμματοποιός, εκκλησιαστικός ποιητής και χρονικογράφος. Έγραψε ακολουθίες, ιδιαί-
τερα όμως το Τυπικό της Μονής Προυσού. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διασώζεται ως 
Κώδιξ Ιατρίδου, ο «Κώδιξ της Ελληνικής Σχολής της εν κωμοπόλει Καρπενησίου», 1816, 
και το Χρονικό της Μάχης του Καρπενησίου. Στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ο Γεώργιος 
Ιατρίδης ήταν Γραμματεύς του οπλαρχηγού της Ευρυτανίας Γιαννάκη Γιολδάση, όμως σε 
διάφορα πιστοποιητικά αναφέρεται ως Στρατιωτικός Σωματάρχης. Μετέσχε σε πολλές 
μάχες και η Επιτροπή του Αγώνος τον κατέταξε ως Υπαξιωματικό Α΄ Τάξεως. Το 1831 
διορίσθηκε από τον Καποδίστρια, Τοποτηρητής της Επαρχίας Καρπενησίου (ΓΑΚ, Χφ. 242, 
φ. 132α ή σελ. 65). Διετέλεσε επίσης αιρετός Δήμαρχος Καρπενησίων (1841-1845). Η 
φήμη του ως ελληνιστού ήταν τέτοια ώστε το 1837 του υπεδείχθη να υποβάλει υποψηφι-
ότητα στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά δεν το έπραξε για οικογενειακούς 
λόγους. (Εικ. 2)

Ο Γεώργιος Ιατρίδης ενυμφεύθη την θυγατέρα του προκρίτου Καρπενησίου Διονυ-
σίου Κολοκυθοπούλου, Ευφροσύνη, με την οποία και απέκτησε εννέα τέκνα, ήτοι τον 
Νικόλαο αποθανόντα σε βρεφική ηλικία, την Αικατερίνη, νυμφευθείσα τον Στρατηγό Με-
ρεντίτη και τον Χαράλαμπο, Ανώτατο Κρατικό 
Υπάλληλο.

Ο δευτερότοκος γιος του Δημητρίου Καρού-
σου-Σαντριβίλλη, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΙ-
ΔΗΣ (1794-1826), χιλίαρχος, εφονεύθη στην 
έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Κωνσταντίνος, ήταν 
άνθρωπος των όπλων. Εφοίτησε στην Αγγλική 
Σχολή Αξιωματικών Κερκύρας και έφθασε στο 
βαθμό του Υπολοχαγού. Τον Ιούνιο 1821 πολέ-
μησε κατά των Τούρκων του Καρπενησίου χωρίς 
επιτυχία, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να κάψουν 
το Καρπενήσι. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες ως 
ηγέτης ανεξαρτήτου τμήματος και έφθασε λόγω 
ανδρείας στο βαθμό του Χιλιάρχου. Τραυματίας 
εις την οικία Καψάλη, συναπέθανε ηρωϊκά ανα-
τιναχθείς στη δεύτερη έξοδο του Μεσολογγίου 
πολεμώντας με το σώμα του οπλαρχηγού Γιώρ-
γου Βάγια. Η Επιτροπή Αγώνος τον κατέταξε στην 
πέμπτη τάξη αξιωματικών. Κατά την οικογενειακή 

Εικ. 2: Γεώργιος (Αναγνώστης) Ιατρίδης 
(1789-1869).
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παράδοση ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης είχε υπη-
ρετήσει και στο στρατό των Ιονίων Νήσων, 
ως αξιωματικός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ (1798-1866). 
Λόγω της επιδημίας πανώλους στο Καρπενή-

σι (1814) σε ηλικία 15 ετών ο Αθανάσιος 
Ιατρίδης (ο τρίτος αδελφός των δύο προη-

γούμενων) μεταβαίνει στα Ιωάννινα, όπου ευ-

ρίσκετο ο μεγάλος αδελφός του, ο Γεώργιος. 

Σπούδασε στη Σχολή Ψαλίδα, ενώ παρακο-

λούθησε την τέχνη του χρυσοχόου. Λίγο πριν 

από την επανάσταση μεταβαίνει στη Βιέννη. 

Το 1827 φθάνει στη Γαλλία με αυστριακό δια-

βατήριο, ήδη ως ζωγράφος. Ως ξένος, χωρίς 

πόρους, ήταν κάτω από την παρακολούθηση 

της Αστυνομίας (Ministère de l’Intérieur; Di-

rection de la Police, 8.982, Paris 26 Μαρτίου 

1827, Cabinet du Préfet de Police, 8.982, 

7 Μαΐου 1827). Τον Ιούνιο 1828 επιστρέ-

φει στην Ελλάδα και κατατάσσεται στις δυνάμεις του Καραϊσκάκη. Τέλος, εγκαθίσταται 

στην Αίγινα. Εργάζεται στη συλλογή αρχαιοτήτων για το Μουσείο της Αίγινας και από το 

1832 ως «επιστάτης» του Μουσείου, διάδοχος του Ανδρέα Μουστοξύδη στο πρώτο 

αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Με πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες από την Ελλη-

νική Πολιτεία, ο Α. Ιατρίδης ασχολείται με αρχαιολογικές ανασκαφές στη Χαιρώνεια, τη 

λιθογραφία και τη ζωγραφική, εκφράζοντας έντονα αντιοθωνικά συναισθήματα, αλλά και 

ως εκδότης με τη συγγραφή Συλλογής Δημοτικών Τραγουδιών. Απεβίωσε στην Αράχωβα 

το 1866. (Εικ. 3)

Ο προαναφερθείς Γεώργιος Ιατρίδης, απέκτησε με την Ευφροσύνη Κολοκυθο-
πούλου πολλά τέκνα, μεταξύ των οποίων τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΑΤΡΙΔΗ (1827-1891), 
ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος Καρπενησίου (1879-1891), και τον ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΔΗ 

(1843-1899), όστις διετέλεσε επανειλημμένως Βουλευτής Ευρυτανίας και ενυμφεύθη την 

Αγλαΐα Παπαρρηγοπούλου, θυγατέρα του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπού-
λου. (Εικ. 4)

Για τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη δήλωσε ο τότε Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης: 

«Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κ. Ιατρίδης είναι ο κράτιστος των Δημάρχων. Παρακαλώ να τον μιμη-

θείτε». Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης ενυμφεύθη την ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΜΟΛΠΙΔΟΥ (1852-

1921), κόρη του οπλαρχηγού της Αταλάντης, Λάμπρου Αλεξάνδρου Ευμολπίδου. Η 

Οικογενεία Ευμολπίδου προσέφερε κατά την Επανάστασιν τεράστια χρηματικά ποσά, η δε 

Εικ. 3: Αθανάσιος Ιατρίδης (1798-1866).
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Ελλάς ευγνωμονούσα απένειμε στην οικογένεια αυτή τον Χρυσούν Σταυρόν κλπ. Η κατα-

γωγή της Θεοδώρας ήτο εξ Αταλάντης και διέθετε μεγάλη έκταση στον Λογγό του Αγίου 

Κωνσταντίνου. Απέκτησε 9 παιδιά: την Ευφροσύνη (σύζυγο του αρχιάτρου Σπ. Βασιλάκη, 

1869-1943), τον ΓΕΩΡΓΙΟ (1871-1960), Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, Δικηγόρο-Βουλευτή, την Βιργινία (σύζυγο Νικ. Πλατσή, Βουλευτού εκ Φαρσά-

λων, 1875-1938), μητέρα του Κωστάκη Πλατσή (1908-1983) σμηνάρχου της Πολεμικής 

Αεροπορίας και της RAF στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και της Μαρίας Χατσοπούλου (1899-

1972), μητέρας του Γεωργίου Χατσοπούλου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Βιομηχάνου, 

Εφευρέτου κλπ. στις ΗΠΑ.

Ο Γιώργος Χατσόπουλος (BS’49, SM’50, ME’54, ScD’56) σπούδασε Μηχανολογία 

στο ΜΙΤ, όπου υπήρξε και μέλος του διδακτικού προσωπικού. Άνθρωπος με ασύνηθες 

όραμα διέθετε σπάνια ικανότητα να εφαρμόζει βασικές αντιλήψεις της θερμοδυναμικής σε 

σημαντικές εφαρμογές και ανάγκες. Αρχικά εργάσθηκε σε μηχανολογική φυσική και θερμο-

δυναμική, αναγνωρίζοντας στην πορεία ότι εδύνατο να χρησιμοποιήσει ενέργεια ηλεκτρο-

νίων ως γεννήτρια με εφαρμογές στον σχεδιασμό διαστημοπλοίων. Το 1956 εγκατέλειψε 

την θέση του στο ΜΙΤ προκειμένου να ξεκινήσει την ThermoElectron Corporation (ΤΕ), 

σήμερα Thermo Fisher Scientific, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με 30.000 υπαλλήλους. Ως 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από την ίδρυση της ΤΕ μέχρι την αφυπηρέτησή του το 

1999, ο Χατσόπουλος μεγάλωσε την εταιρεία με πλείστες όσες νεωτεριστικές θερμοδυ-

ναμικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας νέα και μοναδικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο Γιώργος Χατσόπουλος διετέλεσε μέλος και πρόεδρος της Federal Reserve Bank 

Εικ. 4: Οι 
Δήμαρχοι Αιτω-
λοακαρνανίας 
κατά την τελετή 
ενηλικίωσης 
του Διαδόχου 
Κωνσταντίνου 
(1886). Πρώτος 
όρθιος αριστερά 
ο Κωνσταντίνος Γ. 
Ιατρίδης
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of Boston, εταίρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και της Εθνικής 

Ακαδημίας Μηχανικών. Ισόβιο μέλος της MIT Corporation. Συγγραφέας κλασικού συγ-

γράμματος Θερμοδυναμικής και πολλών θερμο-οικονομικών άρθρων. Έχει θεσπίσει την 

έδρα Hatsopoulos στο ΜΙΤ, καθώς και επιχορήγησε τον εξοπλισμό του λίαν παραγωγικού 

George and Daphne Hatsopoulos Εργαστηρίου Μικροϋγρών του ΜΙΤ στο Cambridge της 

Μασσαχουσέττης.

Παιδιά του Κωνσταντίνου Ιατρίδη ήταν επίσης η ΚΛΕΙΩ (σύζυγος του βουλευτού 

και Προεδρεύοντος της Βουλής ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 1876-1960), και ο 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ (1877-1872), Δήμαρχος Καρπενησίου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ 

Νομικής. (Εικ. 5)

Πέμπτος υιός του Αναγνώστου Ιατρίδου ήτο ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος διετέλεσε 

εμπορικός ακόλουθος και διέθετε κατάστημα μετά του Τσάτσου στο Ναύπλιον, όπου και 

απέθανεν άγαμος.

Έκτος ήτο ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ γεννηθείς το 1833, ο οποίος συνεργάσθηκε μετά του Δημη-
τρίου, εγέννησε δε τον ΝΙΚΟΛΑΟ και τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, που απεβίωσαν άνευ αρρένων 

απογόνων, ομοίως και τον ΔΙΟΝΥΣΙΟ.

Έβδομος γεννήθηκε ο ΑΝΔΡΕΑΣ, που σπούδασε Ιατρική, τελικώς όμως την εγκατέλει-

ψε και συνεργάσθηκε μετά του Κωνσταντίνου στο Καρπενήσι.

Όγδοος ήτο ο ΜΙΧΑΗΛ γεννηθείς το 1843, ο οποίος σπούδασε Νομική και εξελέγη 

βουλευτής Ευρυτανίας. Ο εν λόγω διεκρίνετο για το ήθος του και την εν γένει μόρφωσή 

του, νυμφεύθηκε δε την κόρη του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου Αγλαΐα, 

δεν απόκτησαν όμως τέκνα.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, διετέλεσε για πολλές τετραετίες Δήμαρχος Καρπενησίου 

Εικ. 5: 1893 – 
Καθιστοί: Κλειώ 
Ι., Δημήτριος Ι., 
Κωνσταντίνος Γ. 
Ιατρίδης, Σπυρίδων 
Βασιλάκης (Στρατ. 
Ιατρός) και Ευθύμιος 
Ιατρίδης. Όρθιοι: 
Βιργινία Ι., Ασπασία 
Ανδρ. Ιατρίδου, 
Γεώργιος Κ. Ιατρί-
δης, Ευφροσύνη Ι., 
Πετρούλα Ι. και Δη-
μήτριος Κ. Ιατρίδης.
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και ήταν κατά τον Τρικούπην ο κραταιότερος των Δημάρχων της τότε Ελλάδος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ (1877-1972). Γεννήθηκε στο Καρπενήσι το 1877. 

Υπηρέτησε ως εθελοντής στον πόλεμο του 1897. Το 1900 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 

διεκρίθη στις μάχες Δομοκού, Προφήτη Ηλία, Σαρανταπόρου και Γιαννιτσών. Εφοίτησε στη 

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και έλαβε το βαθμό του Υπολοχαγού. Πολιτεύθηκε με το Κόμ-

μα των Βασιλοφρόνων. Ως Δήμαρχος Καρπενησίου κατά τη Γερμανική Κατοχή, έσωσε την 

πόλη από τις προθέσεις βιαιοπραγιών και καταστροφών από το Γερμανικό Στρατό. (Εικ. 6-9)

Ο Δημήτριος απέκτησε έξι τέκνα, μεταξύ των οποίων τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, το 1918. 

Μετά την αποπεράτωσιν των Γυμνασιακών του σπουδών εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστή-

μιο και στην Νομική. Το 1939 εκλήθη να υπηρετήσει εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού 

και κατετάγη στη Θεσσαλονίκη. Ονομάσθηκε Λοχίας-Σταθμάρχης Ασυρμάτων (Τάγμα τηλε-

γραφητών). Ο πόλεμος του 1940 τον ηύρε να υπηρετεί ως Σταθμάρχης ασυρμάτου εις το 

οχυρόν Νυμφαίας (Κομοτηνή). Στάλθηκε δύο φορές στο Βουλγαρικό έδαφος για ανίχνευ-

ση, συγκέντρωση δυνάμεων των Γερμανών. Μετετέθη στη συνέχεια στην Ταξιαρχία Έβρου 

ως Σταθμάρχης Ασυρμάτου. Με την επίθεση των Γερμανών της 6-4-1941 αναγκάσθηκε 

να καταφύγει στην Τουρκία. Εκεί εγκλείσθηκε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Πέργα-

μο. Ο Στρατιωτικός ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας, Στρατηγός Ε. Αποκορίτης, που 

τον εγνώριζε, του ανέθεσε εμπιστευτικής φύσεως διαταγές. Συνέβαλε στην αποστολή στην 

Εικ. 6: Ιούλιος 1915 – Το Καρπενήσι υποδέχεται τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις Ράχες. 
Η φωτογραφία περισώθηκε μισοκαμμένη από τον εμπρησμό του 1944.  

Εικονίζεται ο Ελευθ. Βενιζέλος εξερχόμενος, ενώ εντός του αυτοκινήτου ο οδηγός Μουζάκας και  
ο Δημήτριος Ιατρίδης (δικηγόρος). Εικονίζονται επίσης οι Αλέξανδρος Φαρ μακίδης (Ιατρός) και ο γιος του  
Γεώργιος, Γεώργιος και Δημήτριος Χατζάκης (Ιατροί), Ε. Χονδρογιάννης, Κλεομ. Τσιτσάρας και Νικ. Γαζής.
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Αίγυπτο πολλών Αξιωματικών και οπλι-

τών. Στην Ιστορία Στρατού του ΓΕΣ 

αναφέρεται τ’όνομά του ως και η Εθνι-

κή του δράση. Επέστρεψε με αποστολή 

στην Ελλάδα, συλληφθείς δε αιχμάλω-

τος εγκλείσθηκε στο Στρατόπεδο αιχ-

μαλώτων Διδυμοτείχου, όπου ως εκ 

θαύματος διέφυγε την εκτέλεση, χάρις 

στην συμπαράσταση του Μητροπολίτου 

Διδυμοτείχου Ιωακείμ, ο οποίος ήτο 

μυημένος στην οργάνωση του Στρα-

τηγείου Μέσης Ανατολής. Κατά θείαν 

βουλήν, δόθηκε εντολή των Γερμανών, 

ν’ απολυθούν άπαντες οι αιχμάλωτοι 

πολέμου και ούτω κατόπιν πολλών κίν-

δυνων και ταλαιπωριών έφθασε στο 

Καρπενήσι περί τα τέλη Μαΐου 1942. 

Το 1943 κατετάγη στις Εθνικές ομάδες 

Ελλήνων Ανταρτών, φοίτησε στη Σχολή 

Εφέδρων Αξιωματικών και ονομάσθη-

κε Έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Έλαβε 

μέρος σε πολλές μάχες κατά των Γερ-

μανών, τιμήθηκε δε επανειλημμένως με 

ημερήσιες διαταγές του Στρατηγού Να-

πολέοντος Ζέρβα και άλλων. Το 1945 

μετά την απόλυσή του εκ των τάξεων 

των Εθνικών Ανταρτικών ομάδων κα-

τετάγη στις διαβιβάσεις του Εθνικού 

Στρατού, υπηρετήσας δε σε διάφορες 

μάχιμες μονάδες τιμήθηκε πλειστάκις. 

Μετά την απόλυσή του εκ των τάξεων 

του Στρατού υπηρέτησε για μικρό δι-

άστημα ως υπάλληλος της ΑΜΑG, εν 

έτει δε 1949 (Μάρτιος) διορίσθηκε 

τιμής ένεκεν δυνάμει του Ν.751/1948 

στην Εθνική Τράπεζα. Εξελέγη: α) Πρό-

εδρος των Πολεμιστών Καρπενησίου, 

β) Πρόεδρος των Πολεμιστών στο 

Εικ. 7: Όρθιοι: Μιχαήλ και Ευθύμιος. Καθήμενοι: Δημήτριος 
και Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

Εικ. 8: Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης και η σύζυγός του 
Θεοδώρα, το γένος Ευμολπίδου.
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Αμύνταιο Νομού Φλωρίνης, γ) Εκλέκτορας της Ομοσπονδίας Εφέ-

δρων Αξιωματικών Νοτίου Ελλάδος, δ) Πρόεδρος (αιρετός) των 

εν τη Εθνική Τραπέζη Πολεμιστών από του έτους 1959-1968, ε) 

Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Αττικής, στ) Εκπρό-

σωπος των εν τη ETE οπλαρχηγών Εθνικής Αντιστάσεως. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τιμήθηκε από τους Εφέδρους Αξιωματικούς 

της Ευρώπης, με έδρα τη Γαλλία, με το Ανώτατο Παράση-

μο, ήτοι του Ταξιάρχη. Τιμήθηκε, επίσης, με το παράση-

μο του Σταυρού των Παρτιζάνων (Μακί). Εξελέγη 

Πρόεδρος του Συλλόγου των Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης. 3) Την Στυλιανή (1927) που σπούδασε 

Μουσική στο το Εθνικό Ωδείο. 4) Τον ΑΝΔΡΕΑ, γεν-

νηθέντα το 1930. Δημόσιο Υπάλληλο, που απέκτησε 

δυο τέκνα, τον Δημήτριο και την Κρυσταλλία. Ο εν 

λόγω υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός. 5) Ο ΜΙ-

ΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΔΗΣ γεννήθηκε το 1933, Δικηγόρος και 

Πτυχιούχος της Νομικής του ΕΚΠΑ και της Παντείου 

Σχολής. Νυμφεύθηκε και απέκτησε ένα γιο ονόματι 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ και μία κόρη Κρυσταλλία. Διετέλεσε και 

αυτός Έφεδρος Αξιωματικός. 6) Τον ΕΥΘΥΜΙΟ γεν-

νηθέντα το 1935. Πτυχιούχος της Παντείου Σχολής. 

Εργάστηκε στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλά-

δος. Απέκτησε 3 τέκνα, μία κόρη και δύο γιους, τον 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ και τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ, που κατοικούν πλέ-

ον στην Αθήνα.

Η ολοσχερής καταστροφή του Καρπενησίου από 

τους Γερμανούς και η μετέπειτα εμφύλια σύρραξη 

ανάγκασε πολλές οικογένειες να καταφύγουν κυρίως 

στην Αθήνα. Το μεγαλοπρεπές αρχοντικό των Ιατρί-

δη έγινε στάχτη, μαζί με τα ποικίλα κειμήλια, οικογε-

νειακά αρχεία, πίνακες και έπιπλα.

Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Ιατρίδη, 

σώθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ενώ τα 

ζωγραφικά έργα του αδελφού του Αθανασίου 
Ιατρίδη κοσμούν το Ιστορικό και Εθνολογικό 

Μουσείο, για να υπενθυμίζουν τη συμβολή της Οι-

κογένειας Ιατρίδη στην πολιτιστική ζωή του Καρ-

πενησίου από το 1800 μέχρι την καταστροφή του.

Εικ. 9: 1927. Δημήτριος και 
Κωνσταντίνος Ιατρίδης
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    Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Ήλιε! Που βγαίνεις την αυγή   Όλοι να γίνουν αδελφοί
Τον κόσμο να ζεστάνεις   για το καλό να συμφωνήσουν
Στείλε χαμόγελα στη γη   κι απ’ άκρη σ’ άκρη οι λαοί
Τους φόβους … ελπίδες μας να κάνεις.  Μια γλώσσα να μιλήσουν.

Σε δύση και ανατολή     Ειρήνη … και αγάπη οι καρδιές
Ας πετάξουν περιστέρια   των ανθρώπων να γεμίσουν
Κι αν αγαπάνε τη ζωή    και του πολέμου συμφορές
Να δώσουνε τα χέρια    να μην ξαναγνωρίσουν!

Ανδρέας Χ. Κάππας
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Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά  
«Δημήτρης Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»

Ένα ακόμα «χρέος» των Ευρυτάνων εξόφλησε η Πανευρυτανική Ένωση με την παρου-

σίαση του βιβλίου του Μιχάλη ΣΤΑΦΥΛΑ «Δημήτρης Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 

Ε.Σ.Η.Ε.Α. και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 και 

ώρα 18.30΄ στην αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, Αθήνα). 

Η ανακαινισμένη αίθουσα τελετών της ιστορικής Ε.Σ.Η.Ε.Α., της οποίας ο αείμνηστος 

Δημήτρης Πουρνάρας διατέλεσε Πρόεδρος και αντιπρόεδρος επί σειράν ετών, κατακλύ-

στηκε κυριολεκτικά από πλήθος Ευρυτάνων αλλά και από αρκετούς γνωστούς δημοσιογρά-

φους του Αθηναϊκού Τύπου και της Ελληνικής Τηλεόρασης. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο καλωσόρισμα εκ μέρους της Πανευρυτα-

νικής Ένωσης από τον κ. Αθανάσιο Σταμάτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκ μέρους της 

Ε.Σ.Η.Ε.Α. και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. την κ. Φάνη Πετραλιά. Στη 

συνέχεια ανέβηκε στο βήμα η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρία Αντωνιάδου, η οποία 

Γενική άποψη της αίθουσας
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αναφέρθηκε με λίγα, αλλά λίαν περιεκτικά λόγια στη σημασία της εκδήλωσης και της απονε-

μόμενης τιμής στον Δημήτρη Πουρνάρα. 

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Υφυπουργό Δημόσιας Τηλεόρασης και έγκριτο Δη-

μοσιογράφο κ. Παντελή Καψή, ο οποίος αναφέρθηκε, κυρίως, στο δημοσιογραφικό λει-

τούργημα του Δ. Πουρνάρα με συγκεκριμένα στοιχεία αντλημένα από το παρουσιαζόμενο 

βιβλίο, το οποίο φάνηκε από την εμπεριστατωμένη εισήγησή του πως δεν το διάβασε απλώς 

αλλά το μελέτησε επισταμένα.... 

Στη συνέχεια ο λόγιος και γεραρός τ. Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α κ. Βασίλης Κοραχάης, 

λίαν συγκινημένος, λόγω της προσωπικής γνωριμίας του με τον αείμνηστο Δ. Πουρνάρα, 

αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και εντιμότητα του ανδρός, στην αγωνιστικότητα και την 

μαχητικότητα, που τον διέκρινε, για την δημοκρατία, στη συνέπεια των ιδεών του και στη 

μεγάλη προσφορά του, όχι μόνο στη δημοσιογραφία αλλά και στα ελληνικά γράμματα, στην 

πολιτική και στην εθνική μας ζωή. Ο κ. Βασ. Κοραχάης ήταν συναρπαστικός και μετέφερε 

την συγκινησιακή του φόρτιση και σε όλο το ακροατήριο … 

Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, εν συνεχεία, τρίτος κύριος ομιλητής, πα-

ρουσίασε διεξοδικότερα, μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια και με τρόπο ελκυστικό, 

το βιβλίο του κ. Μιχάλη Σταφυλά. «Στάθηκε» ιδιαίτερα σε σημαντικά γεγονότα της ζωής 

Ο Μιχ. Σταφυλάς στο μικρόφωνο. Δίπλα η κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου 
και ο Κ. Α. Παπαδόπουλος 
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και του έργου του Δημήτρη Πουρνάρα, ενώ η υπέροχη ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, 

μέσα από το βιβλίο, από τη ηθοποιό κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου καθήλω-

σε κυριολεκτικά τους ακροατές. 

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου από τους παραπάνω, τον λόγο πήρε ο συγγραφέας 

του κ. Μιχάλης Σταφυλάς, ο οποίος με τον γνωστό του τρόπο και με πολύ λίγα λόγια μας 

είπε πάρα πολλά για τον Δημήτρη Πουρνάρα. Δικαιολογημένα καταχειροκροτήθηκε από 

το πολυπληθές ακροατήριο. Τελειώνοντας την ομιλία του το λόγο πήρε και πάλι η κ. Άννα 

Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου για να διαβάσει και άλλα αποσπάσματα του βιβλίου 

και να απαγγείλει ένα θαυμάσιο ποίημα, αφιερωμένο στον Δημήτρη Πουρνάρα κΙ για να 

εισπράξει και πάλι θερμότατα χειροκροτήματα. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος 

στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «… σήμερα εκπληρώνουμε ένα 

ακόμα, ελάχιστο, «Χρέος» με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική μνήμη, ένα «Χρέος» οφειλόμενο 

προ πολλού, στον Δημήτρη Πουρνάρα, τον “Χαλκέντερο» αυτόν βάρδο του Τύπου και προοδευ-

τικό ταγό του τόπου μας, τον «Απόστολο της Δημοκρατίας», όπως δικαιότατα χαρακτηρίστηκε. 

και που ο λόγος του αποδείχθηκε και αποδεικνύεται, κυρίως στις μέρες μας, λίαν ουσιαστικός, 

διδακτικός, αλλά και προφητικός… (Βλέπε Μακεδονικό, Κυπριακό, Γερμανικές αποζημιώσεις 

κ.λπ.)

Ιδιαίτερα, όμως, συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ανέβηκε στο βήμα η κ. Ελένη Καρκαζή 

– Πουρνάρα, για να εκφράσει τις ευχαριστίες της τις προσωπικές αλλά και του παριστάμε-

νου αδελφού της Καθηγητή Ιατρού κ. Νικολάου Πουρνάρα. Κατασυγκινημένη η ίδια με τα 

λίγα, αλλά λίαν μεστά λόγια της ευχαρίστησε το συγγραφέα, τους συντελεστές της λαμπρής 

αυτής εκδήλωσης και τους πολυπληθείς ακροατές. Μετά την κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρ-

νάρα το λόγο έλαβαν ο ιστορικός και συγγραφέας κ. Μάρκος Γκιόλιας και ο εκπρόσω-

πος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ 

Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σάββας – Δαμασκηνός, οι οποίοι συνοπτικότατα 

αναφέρθηκαν στην προσφορά του Δημήτρη Πουρνάρα.

Η εκδήλωση αυτή – μυσταγωγία, όπως δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε, παρουσιά-

στηκε με αριστοτεχνικό τρόπο από τους Φιλολόγους κ.κ. Αθανάσιο Σταμάτη και Ηλία 

Λιάσκο και τελείωσε με την απονομή τιμής στην κ. Ελένη Κυριαζή - Πουρνάρα και κ. 

Νικόλαο Δ. Πουρνάρα από τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη, για 

την δική τους προσφορά στην Ευρυτανία. Ο κ. Κ. Μπακογιάννης επέδωσε καλαίσθητες 

τιμητικές πλακέτες στους ανωτέρω με τα παρακάτω κείμενα:
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Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΤΗΝ κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΖΗ – ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ΑΠ’ ΟΠΟΥ 
ΟΙ ΠΡΟΓΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

 ΑΘΗΝΑ, 17-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
_____________

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Π{ΑΡΑΔΟΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΠΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 17-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

 Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννης ενώ επιδίδει τις τιμητικές πλακέτες 
στην κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα και στον κ. Νίκο Πουρνάρα
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Η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρία Αντωνιάδου στη συνέχεια, και εκτός προγράμ-

ματος, μας αιφνιδίασε και μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα με μια χειρονομία της, να προσφέρει 

δηλ. τιμητικά στην κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα και στον κ. Νικόλαο Πουρνάρα από 

μια κονκάρδα (ειδικό έμβλημα, σήμα) των δημοσιογράφων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. 

Όπως προαναφέρθηκε, για μια ακόμα φορά εκατοντάδες Ευρυτάνες, - και όχι μόνο - 

παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της ημέρας εκείνης, ανταποκρίθηκαν στην σχετική 

πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και προσήλθαν στην παρουσίαση του παραπάνω 

βιβλίου. Το πυκνό ακροατήριο ήταν και εκλεκτό και ποιοτικό. Ανάμεσα στους παρευρισκο-

μένους, εκτός του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη, παρόντες ήταν 

και ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σάββας – Δαμασκηνός, εκπρόσωπος του 

Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β΄, ο π. Δη-

μήτριος Σκόνδρας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, εκπρόσωπος 

της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, τ. βουλευτής και Υφυπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, ο κ. Δ. Γουργουρά-

κος, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, 

ο κ. Βασίλειος Κόκκινος, τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Απόστολος Μπότσος, 

τ. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ. κ. Χρήστος 

Η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρία Αντωνιάδου κατά των επίδοση των σημάτων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
στον κ. Νικόλαο Πουρνάρα και στην κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα 
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Μπαρτσώκας (Ιατρικής Σχολής Αθηνών), Ηλίας Ντζιώρας (Ε.Μ.Π.), Γεώργιος Γιαν-

νίτσαρης (Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.), Παναγιώτης Κοντός (Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας), ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. κ. Φώτης Κουλαρμάνης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Λάμπρος Καρράς, 

άλλα μέλη των παραπάνω Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι πολλών άλλων Πολιτιστικών Σω-

ματείων και Φορέων. 

Σημειώνεται ότι το παρουσιασθέν βιβλίο διανεμήθηκε δωρεάν σε όλους τους παριστα-

μένους (δόθηκαν πάνω από 300 αντίτυπα!)

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης ακολούθησε πλούσια δεξίωση.

 Στο τέλος της εκδήλωσης τα παιδιά του αείμνηστου Δημήτρη Πουρνάρα 
και άλλοι επίσημοι και μη. μπροστά στο πορτραίτο του.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΚΑΤΖΗ – ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Αισθάνομαι την υπο-
χρέωση να σας ευχαριστή-
σω ολόψυχα, κυρίες και κύ-
ριοι, για την παρουσία σας 
απόψε εδώ, στην φιλόξενη 
αίθουσα Συντακτών, που 
υπήρξε κάποτε το δεύτερο 
σπίτι του πατέρα μας. Ταυ-
τόχρονα, θα ήθελα να πω 
πόσο μεγάλη συγκίνηση δο-
κιμάζω, όταν ακούω έναν 
λόγο επαίνου, σεβασμού 
και τιμής από συναδέλφους 
του και από Ευρυτάνες 
προς Ευρυτάνα. 

Ειδικότεροι από μένα σας μίλησαν για τον άνδρα που τιμάται σήμερα με το βιβλίο που 
εξέδωσε τελευταίως η Πανευρυτανική Ένωση με συγγραφέα τον, κατά κυριολεξία αιώνιο 
έφηβο, Μιχάλη Σταφυλά, με την συγκινητική επιμονή αμφοτέρων και παρά τα ανεπαρκή 
αρχεία που διαθέταμε, λόγω δύο κατασχέσεων από τις δικτατορίες. 

Εγώ, η κόρη του Ελένη και ο γιος του Νίκος περιοριζόμαστε να σας εκφράσουμε  ένα 
ειλικρινές και μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσίαση και τα επαινετικά σχόλια για τον, 
πνευματικά και ψυχικά, αφοσιωμένο λειτουργό της Δημοσιογραφίας και των Γραμμάτων, 
τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον καλό Έλληνα πολίτη, τον αείμνηστο Δημήτρη Πουρνά-
ρα, που ευτυχήσαμε να έχομε πατέρα. 

Τους δημόσιους αγώνες του πατέρα μας θα κρίνει η ιστορία. Μέσα στο πλαίσιο που θα 
κριθεί και θα αξιολογηθεί η επιρροή που είχε η Δημοσιογραφία στην πορεία της χώρας, 
σε διαφορετικές περιόδους. Πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις Δικτατορίες και, τέλος, 
σήμερα. Ο Δημήτρης Πουρνάρας πίστευε, ότι ο τύπος, η εφημερίδα, απ’ όποια πλευρά κι 
αν βλέπει τη ζωή είναι η φωνή των αναγνωστών της, που δεν έχουν φωνή και συγχρόνως 
βλέπουν και ακούν παραποιημένες πληροφορίες. 

Όταν ο τύπος, η εφημερίδα γίνεται η φωνή μιας εξουσίας, που δεν  εξυπηρετεί το λαό, 
τους αναγνώστες, παύει να έχει αναγνώστες. 

Με την έκδοση του βιβλίου και με την σημερινή εκδήλωση αποκαλύφθηκαν σε μας αι-
σθήματα για τον πατέρα μας που ειλικρινά δεν τα περιμέναμε. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και καλές γιορτές!  

Η κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα στο βήμα 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2013

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΑΓΙΟΙ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Ευρυτάνες της Πρωτεύουσας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανευρυτανικής 
Ένωσης, της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.) και της Αδελφότητας Γρα-
νιτσιωτών Ευρυτανίας «Ο Νεομάρτυς Μιχαήλ», συμμετείχαν αθρόα στην καθιερωθείσα, 
πλέον, Θρησκευτική και Πνευματική εκδήλωση, προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων, που 
πραγματοποιείται κάθε Φθινόπωρο στην Αθήνα και προσήλθαν το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 
2013, στον πάνσεπτο Ι. Ναό του εκ Γρανίτσης Νεομάρτυρα Μιχαήλ, που βρίσκεται στο 
χώρο της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα. Τιμώμενος εφέτος Άγιος ήταν ο 
Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτη, ο Θαυματουργός.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την παραμονή, Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2003, τελέστηκε 
ο εσπερινός και το Σάββατο, 2-11-2013, η Θεία Λειτουργία, από τους Ευρυτάνες Πρωτο-
πρεσβυτέρους π. Κωνσταντίνο Βαστάκη και π. Δημήτριο Σκόνδρα, ενώ συμπροσευχό-
μενος ήταν στο Ιερό Βήμα και ο π. Λάμπρος Νιάφας. Από νωρίς το πρωί το εκκλησίασμα 
γέμισε το ναό και η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική. Προς τούτο συντέλεσαν ασφαλώς οι 
ιερουργούντες ιερείς αλλά και οι πρωτοψάλτες κ. κ. Άγγελος Δουρίδας του Ι. Ν. Αγίας 
Μαρίνας Εκάλης και Οδυσσέας Κονδύλης (από Βελαόρα Ευρυτανίας). Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας έγινε λιτάνευση της εικόνας των Ευρυτάνων Αγίων στον γύρω του ναού 
χώρο και ακολούθησε η καθιερωμένη αρτοκλασία. 

Στη συνέχεια, εντός του ναού, πραγματοποιήθηκε το β΄ μέρος του προγράμματος, συντο-
νιστής του οποίου ήταν ο Αντιπρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Στα-
μάτης. Μετά σύντομη εισήγησή του έγιναν ολιγόλεπτες προσφωνήσεις από τους προέδρους 
της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» κ. Γεώργιο Μουρτζιάπη της 
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και της Ο.Ε.Σ. κ. Λάμπρο Καρρά. 
Ακολούθησε η θαυμάσια εισήγηση του Αιδεσιμολογιοτάτου π. Κωνσταντίνου Βαστάκη, 
που είχε ως θέμα : «Ο ΄Οσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός». Ο π. Κωνσταντί-
νος Βαστάκης σαγήνευσε κυριολεκτικά το ακροατήριο με τα πολλά και άγνωστα στοιχεία, 
που ανέφερε, σχετικά με την καταγωγή, τη ζωή, το έργο και τα θαύματα του εκ Σιβίστας 
ορμώμενου Οσίου Ανδρέα του Ερημίτη και Θαυματουργού, αλλά και με τον τρόπο που 
τα παρουσίασε. Σημειώνεται ότι ο π. Κωνσταντίνος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους Ευ-
ρυττάνες Αγίους (ο πρώτος που εξέδωσε το «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ» το 1978) 
και, ειδικότερα, για τον Όσιο Ανδρέα τον Ερημίτη και Θαυματουργό έχει εκδώσει και έναν 
καλαίσθητο και πολύτιμο μικρόν τόμο. Μετά την εισήγηση ακολούθησε ολιγόλεπτη συζήτηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο π. Κωνσταντίνος πρότεινε 
να συμπεριληφθούν στους Ευρυτάνες Αγίους και ο Άγιος Λεωνίδης με τις συν αυτώ επτά 
γυναίκες μάρτυρες και από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδό-
πουλο τονίστηκε η ανάγκη να γίνουν οι δέουσες νομοκανονικές ενέργειες, ώστε να κατατα-
γούν στο ευρυτανικό ορθόδοξο αγιολόγιο και οι : Αναστάσιος Γόρδιος, ο Όσιος Παρ-
θένιος ο Σκούρτος ο εκ Φουρνά, οι Ιερομόναχοι Παπαϊωνάς ο Καυσοκαλυβίτης, 
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Κύριλλος ο Καστανοφύλλης, Πελάγιος ο Προυσιώτης, Διονύσιος ο εκ Φουρνά 
και – γιατί όχι – και ο νεότερος στην τοπική ιστορία μας Ιερομάρτυρας Παπαδημήτρης Βα-
στάκης, πατέρας του π. Κωνσταντίνου, ο οποίος μαρτύρησε, ως γνωστόν, υπέρ πίστεως 
και πατρίδος, ύστερα από φρικτότατα βασανιστήρια στις 24-12-1942 από τους Ιταλούς. 

Η πετυχημένη αυτή εκδήλωση τελείωσε με δεξίωση που περιλάμβανε, εκτός του καθιε-
ρωμένου καφέ, βουτήγματα, τυροπιτάκια και άλλα εδέσματα και, φυσικά, τσίπουρο Ευρυτα-
νίας. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στον αύλειο χώρο του ναού δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμπατριώτες μας να σχηματίσουν πηγαδάκια και να πουν τα νέα από τα χωριά μας… Πα-
ρόντες στην εκδήλωση ήταν αρκετοί εκπρόσωποι Συλλόγων της Ευρυτανίας, ο Πανεπιστη-
μιακός Καθηγητής (Ε.Μ.Π.) κ. Ηλίας Β. Ντζιώρας, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων κ. Φώτης Κουλαρμάνης με μέλη του νέου Δ.Σ., ο τ. Γενικός Διευθυντής του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Ελευθέριος Φούκας κ.ά. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
 Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος  Ηλίας Γ. Λιάσκος 

Ο Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός (13ος αι.)

Είναι ο χρονικά αρχαιότερος Ευρυτάνας άγιος. Γεννήθηκε στις αρχές του 13ου αι. στο χωριό 
Σιβίστα της Ευρυτανίας, ευρισκόμενο το πάλαι στο βουνό Καλάνα και τώρα βυθισμένο στην τεχνητή 
λίμνη των Κρεμαστών.

Τους χρόνους εκείνους η περιοχή ανήκε στην επικράτεια του Δεσποτάτο της Ηπείρου, το 
οποίο είχε πρωτεύουσα την Άρτα. Δεσπότης ήταν ο Μιχαήλ Β΄λ Άγγελος Κομνηνός (1234-
1271), σύζυγος της Αγίας Θεοδώρας, πολιούχου της Άρτας (μνήμη 11 Μαρτίου). 

Από το χωριό του έφυγε μόλις ενηλικιώθηκε. Πήγε στο Μονοδένδρι της Ηπείρου όπου 
και δημιούργησε οικογένεια. Όμως εζήλωσε τον ασκητικό βίο και έγινε μοναχός. Ως ησυ-
χαστήριό του μάλλον επέλεξε τον τόπο γύρω από τα μοναστήρια της Αγίας Παρασκευής και 
του Προφήτη Ηλία στο Μονοδένδρι.

Καθώς η ψυχή του δεν ανεπαύθη εκεί, αναζήτησε ερημικότερο τόπο και κατέφυγε σε 
σπήλαιο στην Καλάνα. Εκεί αφιερώθηκε εξολοκλήρου στη νηστεία και στην προσευχή μέχρι 
την τελευτή του. 

Ο οσιακός τρόπος της κοιμήσεώς του έγινε γνωστός στους Χριστιανούς της περιοχής 
με θαύμα εξ’ ουρανού. Φωτεινές ουρανομήκεις λαμπάδες ξεκινούσαν από το σπήλαιο, ανέ-
βαιναν στα ουράνια και κατ΄λεβαιναν πάλι στη σπηλιά. Οι πιστοί Χριστιανοί, μεταξύ αυτών 
και η βασίλισσα Θεοδώρα. Έσπευσαν εκεί και ανευρόντες το ιερό σκήνωμα του αγίου το 
κήδεψαν πανηγυρίζοντες. Η αγία Θεοδώρα ανήγειρε εντός του σπηλαίου ναό, ο οποίος 
σώζεται μέχρι σήμερα.

(«ΣΤΟΝ ΑΝΘΩΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ 
ΑΓΙΟΥΣ», Έκδ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2007, σελ. 23-24 )
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Η ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
Απίστευτη εποχή 
προμηνύει το τέλος.
Η βιολογική μας εξέλιξη δεν συμβαδίζει με την κοινωνική.
Τα σημάδια του χρόνου μας τα βλέπουμε μόνο στα πρόσωπα των παλιών συμμαθητών μας.
Είμαστε οι τελευταίοι οικογενειάρχες και τα παιδιά μας οι τελευταίοι εραστές.
Βρισκόμαστε στην εποχή της κατάρρευσης.
Κι ήθελα να ξέρεις.
Όταν το όνειρο και ο ορίζοντας συμπίπτουν συνθλίβεσαι.
Η απότομη προσγείωση είναι αυτή που μας τσακίζει.
Ο μεγαλύτερος πάταγος ακούγεται όταν πέφτουμε απ’ τις ψευδαισθήσεις μας.

Mή φοβάσαι ακόμα κι όταν πέφτεις.
Για να αναπηδήσεις πρέπει να πατήσεις πρώτα στη γη.
Αν βρεις πάτο
όσο πιο δυνατά πέφτεις τόσο πιο πολύ εκτινάσσεσαι.

Η ζωή δεν έχει ταβάνι μήτε πάτωμα.
Η ζωή έρχεται μόνο μια φορά 
ώστε να μας δίνει το άλλοθι να μη συμβιβαστούμε.
Αντίπαλος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
Αν δεν αρνηθείς τον εαυτό σου δεν μπορείς να τον νικήσεις.
Είναι δύσκολο να ελευθερωθούμε από σκλαβιά που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει.
Ο κάθε άνθρωπος ακολουθείται από τρεις ζωές 
εκτός και αν καταφέρει να γνωρίζει τον εαυτό του!
Όταν χαμογελάσεις μπροστά στον καθρέφτη σου με ειρωνεία 
αρχίζεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου.

Κάθε στιγμή μάς δίνει την ευκαιρία να ξαναξεκινήσουμε.
Στην αναμονή το λεπτό διαστέλλεται.
Σε ένα δευτερόλεπτο παίρνονται οι μεγαλύτερες αποφάσεις.
Όταν τολμάμε βηματίζουμε.
Γι' αυτό.
Μη μετράς πόσες φορές έπεσες. Να μετράς πόσες φορές εκτινάχθηκες. 

Να ξέρεις.
Το ομορφότερο τοπίο έχει το γνωστότερο χώμα.
Σ’ αυτό όταν πέφτεις ξανασηκώνεσαι.

ΦΟΙΒΟΣ ΒΡΑΧΙΝΟΣ (Μπάμπης Τσέλος)
1ος έπαινος ποίησης «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» 2013
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Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.
1. Είναι μεγάλη η προσφορά της «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» στον τόπο μας και στη 

γενέτειρά μας Ευρυτανία, γιατί εκπροσωπήθηκε από άξιους προέδρους, όπως η μεγάλη 
φυσιογνωμία των γραμμάτων Ανδρέας Πουρνάρας και ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης. 
Ας τους θυμηθούμε από τις αναφορές εφημερίδων στο όνομά τους. 
(Εφημ. «Φωνή της Ρούμελης» 
 15-10-1956)

«Το Διοικητικόν Συμβούλιον και τα 
μέλη της Λαογραφικής και ιστορικής 
«Πανευρυτανικής Εταιρίας» επεσκέ-
φθησαν τελευταίως το Καρπενήσι. Εις 
την φωτογραφίαν ο Πρόεδρος της Πα-
νευρυτανικής κ. Ανδρέας Πουρνάρας 
καταθέτων στέφανον, παρουσία του 
Δημάρχου κ. Κοτσιμπού, εις την προ-
τομήν του Μάρκου Μπότσαρη και την 
αναμνηστικήν στήλην του εν Σκουλενίω 
της Ρουμανίας πεσόντων κατά το 1821 
ήρωος Αθανασίου Καρπενησιώτη» 
(Εφημ. Ευρυτανικόν Βήμα  
26-11-1961)

Γενικός Αντιπρόσωπος του Συλλό-
γου των ΗΠΑ διαμενόντων Ευρυτά-
νων «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» Υποδιευθυντής της 
ενταύθα Εθνικής Τραπέζης (Καρπενησί-
ου) κ. Παναγ. Κωστοπαναγιώτης, καθ’ 
ην στιγμήν παραδίδει εις τον Διευθυ-
ντήν του Νοσοκομείου ιατρόν χειρούρ-
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γον Ζαφ. Ζαφείρην τον δωρηθέντα υπό της άνω οργανώσεως «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» ηλεκτροκαρ-
διογράφον, δια την λήψιν καρδιογραφημάτων των νοσηλευομένων εν τω Νοσοκομείω.

2. Η μουσική στο προπολεμικό Καρπενήσι.
Η χορωδία του Καρπενησιού το 1938 σε φωτογραφία του Καρπενησιώτη φωτογράφου 

Κ. Καλαντζή, από την εφημ. «Ο Ρουμελιώτης» 19-2-1938. Ίσως, κάποιοι… παππούδες τους 
θυμούνται!

«Η λαμπρά χορωδία του Καρπενησίου με τον διευθυντήν της κ. Σπ. Τσαντήλαν καθηγη-
τήν της μουσικής.

Και άλλοτε μας εδόθη αφορμή να επαινέσωμεν την λαμπράν ωργανωμένην χορωδί-
αν του Καρπενησίου, ήτις τόσον τιμά και εξαίρει την καλλιτεχνικήν ζωήν της Ρούμελης και 
θερμαίνει το μουσικόν της αίσθημα. Δια την ειδυλλιακήν πρωτεύουσαν της Ευρυτανίας, η 
χορωδία της αποτελεί αληθές εγκαλλώπισμα, δρώντα παράγοντα ανωτέρου καλλιτεχνικού 
και κοινωνικού πολιτισμού, πρωτοστατούντα εις πάσαν ψυχαγωγικήν και κοινωφελή εκ-
δήλωσιν διο και δικαίως ετιμήθη με το Α΄βραβείον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 
Αρτιώτατα κατηρτισμένη η χορωδία Καρπενησίου αποτελείται από τους εξής εκτελεστάς:

Οξύφωνοι I: Μπακαές Νικόλαος, Πετρόπουλος Ανδρέας, Ευσταθίου Γεώργιος, Ελε-
φάντης Τάκης, Παπαϊωάννου Σεραφείμ, Γιαταγάνας Κων/νος, Ιωάννης Λουκάς.

Οξύφωνοι II: Νικόπουλος Γεώργιος, Νικόπουλος Γεώργιος, Τσουκαλάς Χαράλαμπος, 
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Παπαγεωργίου Κων/νος, Μητρολιάς Γεώργιος, Κουδουνάς Ιωάννης, Κόκοτος Ηλίας, Κο-
ντοπάνος Γεώργιος, Τσακνιάς Δημοσθένης, Παπαϊωάννου Βασίλειος.

Βαθύφωνοι I: Καράβαντος Γεώργιος, Τσώνης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Σπύρος, 
Παπαϊωάννου Κων/νος, Τσουκαλάς Ιωάννης, Τσώκος Κων/νος, Κουδουνάς Κων/νος, 
Ζωρογιαννίδης Χαράλαμπος, Πρωτογερόπουλος Ιωάννης.

Βαθύφωνοι II: Μανούκας Γεώργιος, Ντρίβας Μιχάλης, Ντρίβας Δημήτριος, Καρα-
τσίκης Χρήστος, Τσιαπούρης Φούλας, Μπομποτσιάρης Παναγιώτης, Κωστοπαναγιώτης 
Παναγιώτης, Κοντοπάνος Σεραφείμ, Κατής Χρήστος, Φραγκαλιός Διονύσιος, Γιαννακού 
Ιωάννης»

3. Στο γεφύρι του Μανώλη.

 Στο ιστορικό, και τραγουδισμένο γεφύρι του Μανώλη, αναφέρεται η εφημερίδα «Ο 
Ρουμελιώτης» στις 5-1-1929 με φωτογραφία εκδρομέων, που ψάρεψαν στα νερά του 
Αγραφιώτη ποταμού τη νόστιμη πέστροφά του: 

«Η περίφημος παλαιά Γέφυρα του Μανώλη εις τον δήμον Αγραίων Ευρυτανίας, επί 
του Αγραφιώτου παραποτάμου του Αχελώου. Η τοπική παράδοσις αναφέρει ότι η γέφυρα 
αύτη, ύψους 31 μ. και μήκους 80 μ., εκτίσθη προ 200 ετών υπό του Μανώλη υιού ενός αρ-
χιτσέλιγκα, όστις κατά την εκσκαφήν των θεμελίων εύρε πίθον χρυσών νομισμάτων. Μετά 
την αποπεράτωσιν της γεφύρας ο Μανώλης ενυμφεύθη την πλουσιωτέραν και ωραιοτέραν 
Τσελιγκοπούλαν της περιφερείας. Εις τους γάμους προσεκλήθησαν οι κάτοικοι όλων των 
γειτονικών χωρίων και το γλέντι-πανδαιμόνιον διήρκεσε 10 όλας ημέρας, ώστε ν’απομεί-
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νει ιστορικός «του Μανώλη ο Γάμος». Εκ της γεφύρας ταύτης διήλθον έφιππος ο βασιλεύς 
Όθων με την Αμαλίαν περιοδεύοντες την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα. Στη φωτογραφία ο προ-
τελευταίος δεξιά του υπό την γέφυραν ομίλου είναι ο κ. Δημ. Μιζάλης ανταποκριτής μας εις 
Δυτ. Φραγκίσταν μετά της κυρίας του και τινων οικογενειακών φίλων του, που εψάρευον 
με τα δίχτυα τις νόστιμες πέστροφες.»

4. Το Καρπενησιώτικο κρύο που… «ξυρίζει»!
(Από την εφημ. Βελούχι 28-2-1932)
«Στα πεταχτά…. Ο κ. Βοριάς μας ξεπάγιασε αυτές τις ημέρες. Μας εκουβάλησε πάλι 

τη νύφη του, την οποία ένας φίλος μου χιουμοριστής, την λέγει πεθερά του Βοριά και όχι 
νύφη. Λόγω του υπερβολικού ψύχους τα παιδιά των σχολείων μας δεν κάνουν μαθήματα. 
Πολύ σωστά !!! Διότι όταν ο μαθητής απ’ το πολύ κρύο παγώνει στο θρανίο του δεν μπορεί 
να παρακολουθεί το δάσκαλό του και τότε τα γράμματα τα φορτώνει όχι πλέον στον κόκ-
κορα, αλλά… στο παγώνι»

5. Ευρυτανικά… ρουσφέτια!
(Από την εφημ. «Ευρυτανικόν Βήμα» 7-5-1962)
«Ο Πρόεδρος κοινότητος και το θυρωρείον. Πρόεδρος μιας Ευρυτανικής κοινότητος 

γράφει προς βουλευτήν: "Κοίταξε σε παρακαλώ για κάνα θυρωρείον και γράψε μου πόσα 
θα κοστίσει". Η απάντησις ακόμη δεν εστάλει διά τον λόγον ότι ερευνώνται αι πολυκατοικί-
αι των Αθηνών δια την ανεύρεσιν του θυρωρείου…!»

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Όλοι τώρα στον αγώνα   Όλοι τώρα στον αγώνα
Για την Ελλάδα τη μικρή   ενωμένοι, δυνατοί
Που τα μίση την κυκλώνουν    ο λαός μην υποφέρει
Κι απειλούνε τη ζωή    άλλη διχόνοια κι οργή.

Όλοι τώρα στον αγώνα   Των προγόνων η φωνή
Περνούμε δύσκολες στιγμές   σε όλους μας βροντοφωνεί:
Οι ψυχές να είν’ ατσάλι   Έλληνες, γρήγορα ενωθείτε,
Ν’ απολαύσουμε χαρές.    Την Ειρήνη να γευθείτε:

Άννα Ντάλλα
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Χρόνος φεύγει, Χρόνος μπαίνει. 
Τι καινούριο θα μας φέρει; 

       
Του καθηγητή Ηλία Γ. Λιάσκου 

«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος», έλεγαν οι πρόγονοί μας. Και μεις όλοι 
συμφωνούμε. Γιατί η ζωή μας χωρίς γιορτές είναι ένα μακρινό ταξίδι χωρίς ένα ξενοδο-
χείο, ένα χάνι να ξεκουραστείς. Το χριστιανικό μας εορτολόγιο καλύπτει όλες τις μέρες 
του έτους. Οι ευχές μας τέλος δεν έχουν για υγεία, χαρά, ευτυχία: Καλές γιορτές, Καλά 
και χαρούμενα Χριστούγεννα, Καλή χρονιά, αίσιον και ευτυχές το νέον έτος και πάει λέ-
γοντας. 

Η ζωή του ανθρώπου τρέχει ανάμεσα σε δυο ποτάμια. Το ένα το λένε φόβο και το 
άλλο ελπίδα. Πότε πλακώνει αρρώστια, θανατικό, πείνα, κρίση, αβεβαιότητα, ανεργία, 
φόβος για όλους και για όλα. Όλα αυτά τον καταβάλλουν τον φουκαρά τον άνθρωπο και 
τον απελπίζουν. Και τότε έρχεται η ελπίδα. Κι αυτές οι γιορτινές μέρες δίνουν ελπίδα για 
βελτίωση της κατάστασης. Να ξορκίσουμε το κακό. Να έρθει ένας άλλος νέος χρόνος χω-
ρίς αρρώστιες, λιγότερη βία, λιγότερη φτώχεια και καλλίτερη Ελλάδα και πιο χαρούμενους 
Έλληνες. 

Υπάρχει περιθώριο για ελπίδα τον επόμενο χρόνο; Κακά τα ψέματα. Όταν είσαι μέσα 
στο βαθύ λάκκο μια ελπίδα έχεις: να ανέβεις επάνω προς το φως. «Είναι δύσκολο» σου λέει 
ο ένας, «όχι μόνο δύσκολο, αλλά ακατόρθωτο» σου απαντά ο άλλος. Μπορεί η ψωροκώ-
σταινα να σηκώσει το χρέος των 350 (;) δισεκατομμυρίων»», συνεχίζει ο τρίτος. «Οι δεξιοί 
φταίνε που κυβέρνησαν τα χρόνια που ξέσπασε η κρίση κι αυτοί διόριζαν αγροφύλακες και 
γραφιάδες» πετιέται ο άλλος. «Όχι, οι σοσιαλιστές φταίνε που θέλανε παροχές με δανεικά, 
ολυμπιακούς αγώνες, γεφύρια υπερθαλάσσια και υποθαλάσσια και μίζες, πολλές μίζες!», 
απαντά ο τέταρτος. Τέσσερα χρόνια τώρα κλαίμε γύρω από την καρδάρα με το χυμένο 
γάλα (άλλοι λένε πως η καρδάρα είχε μόνο ξινόγαλο ή γάρο). Ψάχνουμε για τον αίτιο 
αυτής της κατάστασης. Δε βρήκαμε το θάρρος να πούμε ότι όλοι φταίμε κατά το μερίδιό 
του ο καθένας. Αποδυναμώσαμε την Ελλάδα μας, τη μάνα μας και την παραδώσαμε γυμνή 
στους καιροσκόπους του παγκόσμιου άτιμου καπιταλισμού. «Και οι αριστεροί δεν φταίνε; 
Δεν υπερθεμάτιζαν σε παροχές; Δεν κατέβαζαν διακόπτες; Δεν έκλειναν εργοστάσια; Δεν 
έκαναν καταλήψεις σε λιμάνια, υπουργεία κ.λπ.;» ρωτά κάποιος άλλος. Καιρός να πάψουμε 
τις κλάψες. 

Ελπιδοφόρα στοιχεία υπάρχουν. Η ελπίδα πρέπει να στηρίζεται μόνο σε πραγματικά 
στοιχεία. Ιδού μερικά:

1.- Οι Έλληνες παραγωγοί αύξησαν τις εξαγωγές τους από 8,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 
14,3% του ΑΕΠ το 2012. Φέτος οι εξαγωγές μας ξεπέρασαν τα 20 δις και ο επόμενος στό-
χος είναι να ξεπεράσουν τα 28 δις μέσα στο 2014 ή 15% του ΑΕΠ. Ναι, θα μου πείτε, αλλά 
εισάγουμε κρεμμύδια από Αυστραλία, πατάτες από Αίγυπτο, φιστίκια, σύκα, δαμάσκηνα, 
βερίκοκα και άλλους καρπούς από Τουρκία. Αυτά είναι το αλισβερίσι της παγκοσμιοποίη-
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σης. Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Ναι. Να βγούμε από τα καφενεία και να καλλιεργήσουμε 
ό, τι ζητά η αγορά σήμερα. Ποια χώρα μπορεί να ζήσει όταν εισάγει το 75% των τροφίμων; 
Υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα απ’ αυτή για μια γεωργική χώρα σαν την Ελλάδα;

2.- Τα έσοδά μας, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανήλθαν στα 39,5 δις ΕΥΡΩ 
και οι δαπάνες σε 39,2 δις. Αυτά για την Ελλάδα είναι θαύμα: Να βγάλουμε πλεόνασμα! 
Τέτοιο θαύμα είχαμε να το δούμε από το 1910 που ήταν 210 εκατομμύρια δραχμές. Κι αυτό 
το θαύμα, πατριώτες, δεν ήταν πατριωτικό. Δεν ήταν δηλ. κάποιων λογικών νοικοκυραίων 
πολιτικών μας αλλά του Δ.Ο.Ε.. Τι ήταν αυτός; Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Δηλαδή η 
τρόικα των δανειστών μας μετά την πτώχευση του 1898. Εκεί να δεις ξεζούμισμα του λαού 
και ληστεία των κρατικών εσόδων!

3.- Το νέο έτος όλοι λένε ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη θα αρχίσει δειλά - δειλά (Ο,6% 
του ΑΕΠ). Καλοδεχούμενη κι ας είναι μικροσκοπική. Είμαστε 6 χρόνια στην κατάψυξη (-4).

4.- Το καταναλωτικό μοντέλο (όλα σπάστα, όλα κάυτα, όλα φάτα κι ας χρωστάμε!) 
υποχωρεί. Το 2009 η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση έφτανε το 93,5%. Δηλαδή στο 
κάθε κατοστάρικο τα 93,5 πήγαινε «για σκούφιες και μπερέδες» ή «πάρτε διαόλοι βάγια» 
και μόνο 6,5 Ευρώ έπιανε τόπο. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 57,6%. Σήμερα η 
ιδιωτική κατανάλωση έπεσε από 75% στο 70% με πολύ κούρεμα και αιματηρές σφαγές 
εισοδημάτων. Αυτό οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να το αλλάξουμε με το παραγωγικό οι-
κονομικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε προϊόντα και τα πουλάμε4 στις αγορές. 
Αεριτζήδες, αργόμισθοι, μπαταχτσήδες, ατσίδες. Αμακαντζήδες πέθαναν. Με λίγα λόγια 
πρέπει να δουλέψουμε και να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. 

5.- Πολιτικά κόμματα που προ κρίσης σφάζονταν για λίγους ψήφους και παράβγαιναν 
σε υποσχέσεις και «λαγούς με πετραχήλια» τώρα συνεργάζονται μπροστά στον κίνδυνο μιας 
άτακτης χρεοκοπίας που φαίνεται ότι απομακρύνεται. 

6.- Οι άλλοτε φανατικοί οπαδοί των κομμάτων, τώρα έγιναν πιο σοφοί πολίτες. Ξέρουν 
τώρα ότι είναι θλιβερά θύματα ενός λαϊκισμού ανίκανων δημαγωγών. Δεν παραμυθιάζο-
νται εύκολα. Στην παροχολογία και τα «ψεύτικα λόγια και μεγάλα» αντιδρούν με την ερώτη-
ση: «πού θα τα βρείτε τα λεφτά:».

Το ξέρουμε πια ότι ο λάκκος είναι βαθύς. Δεν ξέρουμε αν πιάσαμε πάτο. Μόνοι μας θα 
παλέψουμε. Το μοναδικό σχοινί σωτηρίας φαίνεται ότι είναι η Ευρώπη, η οποία ανέλαβε 
με εντολή των 17 πρωθυπουργών της Ευρωζώνης από το Μάιο του 2013 την οικονομική 
και δημοσιονομική πολιτική των χωρών του Ευρώ. Θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τους 
προϋπολογισμούς, τα ελλείμματα, τις τράπεζες, δηλ. τα πάντα. Και περισσότερο θα ελέγχο-
νται χώρες υπερχρεωμένες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Ποια Κυβέρνηση θα τολμήσει να 
παραβιάσει την οικονομική και πολιτική συνθήκη της 21ης Μαϊου 2013; Καμία. Αυτή είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς μόνον να παίρνεις, πρέπει και να δίνεις. 

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές ας πούμε και μια ευχή: Αίσιον και ευτυχές το νέον έτος! 
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πάμε να ευχηθούμε «Καλή Χρονιά» και είναι σαν να κοροϊδεύ-
ουμε τον εαυτό μας, αφού ξέρουμε πως τα τελευταία χρόνια κάθε 
πέρσι προετοιμάζει το χειρότερο για την επόμενη χρονιά…. Η μόνη 
ευχή των σημερινών Ελλήνων είναι «καλή λευτεριά». Το κακό είναι 
πως δώσαμε άφεση αμαρτιών σ’ αυτούς που φούσκωσαν το δημόσιο 

χρέος και οι ευθύνες ρίχτηκαν σ’ αυτούς που το βρήκαν και στάθηκαν ανίκανοι να το διαχει-
ριστούν. Καθαρό ελληνικό φαινόμενο. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Η Ευρυτανία στις 17 Δεκέμβρη 2013 είχε την τιμητική της με την παρουσίαση του βιβλί-

ου για τον δικό της δημοσιογράφο Δημήτρη Πουρνάρα. Η αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ασφυ-
κτικά γεμάτη και με υπομονή στέκονταν όρθιοι δεκάδες ακροατές. Οι σχετικές πληροφορίες 
δημοσιεύονται σε άλλες σελίδες αλλά εκείνο που παρατήρησα είναι πως ο Δήμαρχος κ. 
Κώστας Μπακογιάννης ήταν ο ψηλότερος όλων. Και μου θύμισε έτσι αυθόρμητα το λόγο 
του Γκαίτε «Πάντα ψηλότερα ν’ ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να κοιτάζουμε».

ΚΑΛΟΣ ΟΙΩΝΟΣ
Τούτα τα δίσεχτα χρόνια που περνάμε αποδείχτηκε και ο καλός εαυτός των Ελλήνων 

(ιδιαίτερα και του ευρυτανικού). Με την αλληλεγγύη και την (κατά δύναμιν) βοήθεια που 
προσφέρουν σε όσους έχουν ανάγκη φανερώνει τη μεγαλοσύνη του λαού μας που συμπά-
σχει τους εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, προσφέροντας και από το υστέρημά 
του ακόμα. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η Εκκλησία μας πρωτοστατεί μαζί με τις δημοτικές αρχές στη βοήθεια των δυστυχού-

ντων προσφέροντας ένα πιάτο φαγητό στους πεινασμένους. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι κατά 
τόπους Ιεράρχες κάνουν πράξη τα θεία λόγια της Αγάπης των πλησίον τους ως τον εαυτόν 
τους. Κι αυτή είναι η μεγάλη Δόξα των θείων λόγων που, συνήθως, παρερμηνεύονται. Φυ-
σικά κι ο δικός μας Μητροπολίτης Νικόλαος, ευαίσθητος πάντα μπροστά στις ανάγκες του 
ποιμνίου του, κάνει πολλά….

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
Οι δυο καλές μας εφημερίδες (υποδειγματικές για όλη τη χώρα) πρωτοσέλιδα έγραψαν 

πως ο βουλευτής μας παίρνει πάνω από 11.000 Ευρώ μηνιαίο μισθό. Δεν διαψεύστηκαν, 
συνεπώς είναι σωστό. Αλλά η Βουλή έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό και νόμους που τη 
διέπουν. Είναι, δηλαδή, κάτι σαν μικροκρατίδιο. Οι μήνες για τους Βουλευτές και τους 
υπαλλήλους της Βουλής είναι δεκάξι. Παίρνουν ως πρόσφατα σύνταξη στα τέσσαρα χρόνια, 
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τώρα γίναν οχτώ (ενώ ο λαουτζίκος στα 35 ακατέβατα). Εκτός από την κύρια εργασία τους 
αν μπουν σε κάποια επιτροπή πληρώνονται χωριστά και για πολλά άλλα «ών ουκ έστιν αριθ-
μός». Οι βουλευτές είναι οι δυνατές κολώνες που κρατάνε την κρατική μηχανή στα στιβαρά 
τους χέρια. Είναι οι προσωποποιήσεις της σύγχρονης Δημοκρατία;. Άλλωστε, εφόσον οι 
αποδοχές τους κ.λπ. είναι νόμιμες είναι και ηθικές, κατά την παλαιάν εκείνην θεωρίαν. 
Συνεπώς έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε – όπως μας το είπε και εκείνος ο σπινθηροβόλος κω-
μωδιογράφος Λουίτζι Πιραντέλο… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ
Μία ευχάριστη έκπληξη είχα αυτές τις μέρες. Έλαβα ένα ποιητικό βιβλίο με τίτλο «Χιόνι» 

του καθηγητή Μιχάλη Κούτρα. Είναι το πρώτο του βιβλίο αλλά φανερώνει έναν ποιητή που 
διαθέτει πηγαίο ταλέντο, εκ βαθέων. Καταφέρνει μέσα σε λιγόστιχα ποιήματα να δώσει τα 
νοήματα και τα μηνύματα με απόλυτη διαφάνεια. Ελεύθερος ο στίχος του – αλλά με σαφή-
νεια που δεν τη συναντάμε συχνά στους νεοέλληνες ποιητές. Πολυθεματική η ποίησή του αγ-
γίζει όλες τις πλευρές της ζωής με αρμονική συνύπαρξη ρεαλιστικών και λυρικών στοιχείων. 
Οι συναισθηματικές φορτίσεις του μεταποιούνται σε ώριμο έντεχνο λόγο. Συμπερασματι-
κό: Το «Χιόνι» του Μιχάλη Κούτρα έχει τη … ζεστασιά της αληθινής ποίησης που καταχτάει 
τον αναγνώστη, αφήνοντάς του μια γεύση ποιότητας, αφού ακολουθεί και τις συμβουλές 
των αρχαίων μας που λέγανε: «Γράφε λίγα για πολλά κι όχι πολλά για λίγα». Αυτό κάνει και 
ο καλός ποιητής που ξεκινάει με τις καλλίτερες δυνατότητες για την περιπέτεια της Ποίησης.

ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πολύ δραστήριες αποδείχνονται κάθε φορά οι Ευρυτάνισσες μέσα από την Ένωσή 

τους. Φέτος με το Χριστουγεννιάτικο παζάρι συνέχισαν την προσφορά τους για την Ευρυ-
τανία μας. Οι καρδιές τους χτυπάνε για τον τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν την πορεία της ζωής 
τους κι αυτό φανερώνει την ψυχική τους ευγένεια και τους τρόπους ενίσχυσης των όσων 
έχουν ανάγκες. 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Πα-

ντοπωλείο, το οποίο θα συνεχίσει κι εφέτος τη λειτουργία του. Έγινε κι αυτό ένας θεσμός 
που βοηθάει πάρα πολύ τις φτωχότερες οικογένειες. Κι απ’ το αγκάθι βγαίνει ρόδο – που 
λέει και μια παροιμία. Όπου αγκάθι οι σκληρές μέρες που περνάμε και ρόδο η αλληλεγγύη 
που εκδηλώνεται. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
Ευρωπαϊκός «Δήμος πρότυπο» κι ένας από τους 5 πιλοτικούς Δήμους της Ελλάδας που 

συμμετέχουν στο έργο της ενδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ανα-
κηρύχθηκε ο Δήμος Καρπενησίου. Αυτό ανακοίνωσε Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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που ήρθε στο Καρπενήσι και συναντήθηκε με το Δήμαρχο κ. Κ. Μπακογιάννη και τους 
συνεργάτες του. Μετά τις περιπέτειες του Δήμου Αγράφων χαροποίησε τους Ευρυτάνες…. 

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Οδυνηρή έκπληξη στους Έλληνες, αλλά προπαντός στους συντοπίτες του Ευρυτάνες η 

σύλληψη του τ. Υπουργού Μιχάλη Λιάπη, που οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Δικαστήριο. 
Ανεξάρτητα από την ποινή, η απορία είναι πως για να γλυτώσει λίγα Ευρώ χρησιμοποίησε 
πλαστές πινακίδες στο πολυτελές αυτοκίνητό του. Γεγονός ανερμήνευτο με τη λογική… 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου με το έργο «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά», 

που ανεβάστηκε από τα παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου, φανερώνει πως αν υπάρχει 
θέληση και γνώση πολλά μπορεί να γίνουν. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχουν συ-
μπολίτες μας που ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά θέματα – και μάλιστα με πολύ επιτυχη-
μένα αποτελέσματα. Αλλά και στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου είχαμε θεατρική παράσταση 
με «ηθοποιούς» μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου. Το έργο που παίχτηκε «Έρχεσαι μαζί 
μου» της Κάρμεν Ρουγκέρη έδειξε πως υπάρχουν παιδιά που μπορεί στο μέλλον να μεγα-
λουργήσουν στους θεατρικούς χώρους. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ευτυχώς απαλείφθηκε από το Φορολογικό Νόμο η διάταξη για να φορολογούνται και 

τα μαντριά. Αλλά δεν γλύτωσαν κάποια χωραφάκια ακαλλιέργητα και κάποια οικόπεδα. Οι 
τροϊκανοί επέμειναν, αλλά βρέθηκαν άλλα υποζύγια φορολογουμένων να … πληρώσουν τη 
νύφη, μισθωτοί και συνταξιούχοι. Τι να πάρουν από την Ευρυτανία που έχει μεροδούλι – 
μεροφάι κι αυτό λίγο. Απόδειξη πως οι νεοκατακτητές δείχνουν το αληθινό ευρωπαϊκό τους 
πρόσωπο με αναίδεια. 

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
Ο Βουλευτής Τέρενς Κουίκ (εντεταλμένος για τα ευρυτανικά ζητήματα από το κόμμα 

του) είχε δηλώσει πως το νερό στο Ραπτόπουλο είναι μολυσμένο. Ο Αντιδήμαρχος Αγρά-
φων Πάνος Ζαχαράκης τον διαψεύδει. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από τη διά-
ψευση: «Όσον αφορά την «αγωνία» κάποιων που δεν ξέρουν καν πού πέφτει το Ραπτόπου-
λο έχω να πω ότι εκείνοι προχωρούν σε … βαλτώδεις περιοχές». Πληρωμένη απάντηση. 
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Ελάτε με …δαχτυλίδια

Γιάννης Μακρής, Συνταξιούχος Δάσκαλος

Υπηρέτησα ως δάσκαλος στην Ευρυτανία επί τέσσερα χρόνια κι εκεί γνώρισα και αγά-
πησα τον τόπο και τους ανθρώπους του. Έζησα όμως και καταστάσεις πρωτόγνωρες, ειδι-
κά για ένα νέο άνθρωπο χωρίς πείρα της ζωής. Διορίστηκα 24 ετών και η κοινωνική μου 
θητεία ήταν μηδενική. Τελείωσα το Γυμνάσιο, αποφοίτησα από την Παιδαγωγική Ακαδημία 
Λαμίας, εκπλήρωσα τη δίχρονη στρατιωτική μου θητεία και σχεδόν αμέσως μετά διορίστη-
κα δάσκαλος στην Ευρυτανία. Αγαθή τύχη με έφερε στην Ιτέα-Ραπτοπούλου, που όλοι την 
έλεγαν με το παλιό της όνομα, Κρετσίστα.

Εκεί έζησα και ένα περιστατικό το 1964, αν θυμάμαι καλά, το οποίο θα εκθέσω στη συ-
νέχεια. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, επειδή στα καμποχώρια μας είχε αλλάξει ήδη 
η νοοτροπία και οι καταστάσεις σαν κι αυτή. Και δεν το κάνω με σκωπτική διάθεση, ίσα-ίσα 
το αντιμετωπίζω με αγάπη και κατανόηση, θέλω όμως να γνωρίσουν και οι σύγχρονοι νέοι 
Ευρυτάνες παλαιότερα ήθη, που σήμερα είναι αδιανόητα.

Ο δάσκαλος σ’ αυτά τα μικρά χωριά ήταν ο μόνος που ήξερε γράμματα και μερικές φο-
ρές του ζητούσαν οι κάτοικοι να διαβάσει ή να γράψει γράμματα ή να συντάξει τηλεγραφή-
ματα. Μια μέρα με επισκέφτηκε κάποιος κάτοικος και με παρακάλεσε να στείλω ένα επείγον 
τηλεγράφημα στο Πατιόπουλο του Βάλτου. Τον ρώτησα ποιο θα είναι περίπου το κείμενο 
του τηλεγραφήματος και μου απάντησε: «Θα σου διηγηθώ τα γεγονότα, δάσκαλε, κι εσύ θα 
συντάξεις το κείμενο με λίγες λέξεις, για να μην πληρώσουμε πολλά λεφτά…»

Μου είπε, λοιπόν, ότι είχε αδερφή της παντρειάς και είχαν ένα συνοικέσιο για ένα παιδί 
από το Πατιόπουλο. Ξεκίνησαν με δυο μπαρμπάδες του (η κοπέλα δεν είχε πατέρα) να 
πάνε εκεί να δουν και να συζητήσουν με τους οικείους τού γαμπρού.«Αφού τα ταιριάξαμε, 
συμφωνήσαμε να γυρίσουμε στο χωριό μας και, αν υπήρχε κι από δω πλήρης συμφωνία, να τους 
στείλουμε τηλεγράφημα να έρθουν, να αλλάξουμε δαχτυλίδια και να κάνουμε και τα στέφανα, γιατί 
είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Πατιόπουλο». 

(Για όποιον αναγνώστη δεν το γνωρίζει διευκρινίζω ότι τα δυο χωριά βρίσκονταν σε 
δυο διαφορετικούς ορεινούς όγκους που τους χωρίζει ο Ασπροπόταμος).

«Δηλαδή», τον ρώτησα προβληματισμένος, «αν γράψω στο τηλεγράφημα, να έρθουν με τα 
δαχτυλίδια, θα καταλάβουν»; Συμφώνησε ενθουσιασμένος, γιατί έτσι και το τηλεγράφημα θα 
…στοίχιζε λιγότερα χρήματα.

Εστάλη, λοιπόν, λακωνικότατο τηλεγράφημα προς Πατιόπουλο: «Έλθετε με δαχτυλίδια 
στις τάδε του μηνός». Όπως βλέπετε παραλείφθηκε και το άρθρο «τα» από τα δαχτυλίδια, 
χάριν οικονομίας, ήταν όμως δύσκολο να παραλειφθεί άλλη λέξη… 

Και αφού εκτέλεσα επιτυχώς το τόσο σημαντικό εξωδιδακτικό καθήκον μου, ρώτησα:
– Ο γαμπρός κι η νύφη ειδωθήκανε; Συμφωνούν;
– Ποιος τ’ς ρουτάει αυτ’νούς δάσκαλε; Άλλωστε τα «ειδήσια» θα γίνουν, όταν θα ’ρθουν για τα 

στέφανα… απάντησε αποστομωτικά ο αδερφός της υποψήφιας νύφης!..
Υ.Γ. Φυσικά και ήρθαν τη συμφωνημένη μέρα, έφεραν και τα δαχτυλίδια, έγιναν την 

άλλη μέρα τα στέφανα και πήραν τη νύφη και έφυγαν κατά το Πατιόπουλο. Η περίπτωση 
αυτή μου θύμισε το γράμμα του «Λάμπρου» στα Ψηλά Βουνά του Παπαντωνίου, που έγραφε 
για το γάμο της αδερφής του Αφρόδως…
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
† Γράφει ο Δημ. Β. Φούρλας

Η γλεντοπαρέα, αφού φάει καλά και «σηκώσει γιομάτα», θα το βάλει στο τραγούδι. 
Τραγούδια απαπαπανωτά: «τραγούδια του τραπεζιού», διανθισμένα με «γυρίσματα», αλλά 
και «τραγούδια του χορού» (μαζωχτά, απολυτά, τσάμικα, συρτά) σε ποικίλους ήχους.

Κι όταν το γλεντοκόπι φτάσει στο αποκόρυφο, η παρέα θα τραγουδήσει «στου παπά τα 
παραθύρια» - πρώτα ο ένας κι από κοντά οι άλλοι, πιστοί στα παραγγέλματα του τραγουδιού:

Στου παπά – γ ι ο μ ώ σ τ ε  τα ποτήρια
στου παπά (παπά) τα παραθύρια.
Στου παπά (παπά) τα παραθύρια

κάθουνται (θουνταί) δυο μαύρ’ αφρύδια

Να είχα εγώ – σ η κ ώ σ τ ε  τα ποτήρια,
να είχα εγώ (νεγώ) τα μαύρ’ αφρύδια. 
Να είχα εγώ (νεγώ) τα μαύρ’ αφρύδια 

Κι ο παπάς (παπάς) τα παραθύρια.

Στου παπά – τ σ ι ο υ γ κ ρ ά τ ε  τα ποτήρια.
Στου παπά το μπαλκονάκι
Κάθεται ένα κοριτσάκι.

Να είχα εγώ – τ ρ α β ά τ ε  τα ποτήρια.
Να είχα εγώ το κοριτσάκι
Κι ο παπάς το μπαλκονάκι. 

Στου παπά – σ τ ρ α γ γ ή σ τ ε  τα ποτήρια.
Στου παπά την πορτοπούλα
Κάθεται η παπαδοπούλα. 

Να είχα εγώ – α φ ή σ τ ε  τα ποτήρια.
Να είχα εγώ τ’ν παπαδοπούλα
Κι ο παπάς την πορτοπούλα. 

Η παρέα «θα παραβγεί» και με τα «γαλανογλυκομπιρμπιλοτετρακάγκελα ματάκια», ένα  
π ε δ ι κ λ ω τ ό   τραγούδι του κρασοπιοτού δοκιμαστικά. Κι εδώ θα φανούν ποιοι «τό 'πιαν 
και δεν τους έπιε», ποιοι «κρατάνε» ακόμα:
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Είδ’ από- 
γαλανογλυκομπιρμπιλοτετρακάγκελα 

ματάκια-
είδ’ απόψε στ’ όνειρό μου.
Είδ’ απόψε στ’ όνειρό μου

Δυο ματάκια στο πλευρό μου.
Και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω,

Πήγα να λιγοθυμήσω.
Με τα ρούχα μου μαλώνω,
Τα ξεσκίζω, τα μπαλώνω.

Ρούχα μου, παλιά μου ρούχα,
πού ν’ τα δυο ματάκια πού 'χα;

Έφυγαν και παν’ στα ξένα,
Ξένα και ξενητεμένα. 

Η παρέα δεν θα παραλείψει και μια γλωσσοδετική πρόποση (ένα α λ κ ο τ έ σ τ), που 
πρέπει να την ειπούνε με την αράδα τους όλοι, κι όποιος λαθέψει, θα τιμωρηθεί με βαρύ … 
κρασοπρόστιμο:

«Εβίβα
Ολογυροτραπεζοκαρεκλοκαθισμένη

παρέα μας»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστούγεννα, πολλή χαρά  Εδώ που η αγάπη στέρεψε
γεμίζει τις ψυχές μας   πόλεμοι, έχθρη, μίση
στην άγια φάτνη εκεί ψηλά  Χριστέ, τον κόσμο μάζεψε
στρέφουμε τις ματιές μας.  που έχει ξεστρατίσει…

Αυτή η μέρα η τρανή   Φέρε Αγάπη και στοργή
Φωτίζει τη ζωή μας   θερμά παρακαλούμε
Ήρθε ο Χριστός μας εδώ στη γη και την Ειρήνη ποθητή
Να σώσει την ψυχή μας.  όλοι μας να χαρούμε.

   Εκείνο τα’ Αστέρι το λαμπρό
   Ας λάμπει εδώ στη γη
   Και τον Χριστό μας οδηγό
   Να ‘χουμε στη ζωή! 

Άννα Ντάλλα
Δεκέμβριος 2013
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Κ.Α.Παπαδόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ), Λαϊκός Πολιτισμός 
και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέ-
ατρο) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑ-
ΝΤΩΝΙΟΥ (Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2010) ΤΟΜΟΣ 
Γ΄, ΑΘΗΝΑ 2013, σελ. 136.  

Τρεις (3) λίαν καλαίσθητοι τόμοι εκδόθηκαν πρόσφα-
τα από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας; Αθηνών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα πρακτι-
κά του Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα κατά τον Δεκέμβριο του 2010 και είχε ως θέμα του: 
«Λαϊκός Πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – 
θέατρο)». Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια του Συνεδρίου 

αυτού και κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών του, πραγματοποιήθηκε και το Συμπόσιο 
για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου, σε συνεργασία του παραπάνω Κέντρου και της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης. Ο παρουσιαζόμενος τόμος είναι αφιερωματικός στον Ζαχαρία Παπαντω-
νίου, αφού περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τις εργασίες του παραπάνω Συμποσίου.

Στις πρώτες σελίδες του τόμου παρατίθενται τα περιεχόμενα του τρίτομου έργου και το 
πρόγραμμα του Συμποσίου (σελ. 7-20). Ακολουθεί χαιρετισμός του Προέδρου της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, εισαγωγή της Δ/ντριας του Κέντρου 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αικατερίνης Πολυμέρου – Καμηλάκη με θέμα 
«Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940). Από τα Ψηλά Βουνά στην Ακαδημία Αθηνών» (σελ. 23-
37) και οι σχετικές ανακοινώσεις των παρακάτω με τα αντίστοιχα θέματα (σελ. 39-120): 

– Νίκου Ζωρογιαννίδη, Η σάτιρα στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
– Ευάγγελου Καραμανέ, Το φυσικό τοπίο στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου
– Φωτεινής Κεραμάρη, Οι πολιτικές ιδέες του Ζαχαρία Παπαντωνίου
– Κλεομένη Κουτσούκη, Ο κοινωνικός στοχασμός του Ζαχαρία Παπαντωνίου: Οι απολλώ-

νιες διαστάσεις του έργου και της προσωπικότητάς του
– Μαρίας Π. Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Ξαναδιαβάζοντας τα Ψηλά βουνά του 

Ζαχαρία Παπαντωνίου
– Χρυσούλας Σπυρέλη, Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Πολιτισμικές αναπαραστάσεις μιας παραδο-

σιακής κοινωνίας στο ποιητικό του έργο
– Μιχάλη Σταφυλά, Το συμβούλιο καλαισθησίας της Αθήνας. Μια πρόταση του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου που αν υλοποιούνταν η Αθήνα δεν θα είχε το σημερινό κατάντημα. 

«Καὶ ἂν εἶχα καὶ θησαυρὸν χρημάτων,  
ἤθελα τὸν ἐξοδιάσῃ εἰς θησαυρὸν βιβλίων» 

   (Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)
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Οι τελευταίες σελίδες του τόμου περιλαμβάνουν έγχρωμες φωτογραφίες από το Συ-
μπόσιο. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τη γενική επιστημονική επιμέλεια του όλου έργου είχε η κ. Αικα-
τερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, την επιμέλεια ύλης και την επιστημονική επιμέλεια ο κ. 
Γιώργος Βοζίκας, Ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας και τον συντονισμό της έκδοσης ο 
κ. Ευάγγελος Καραμανές, Ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας. 

Το παραπάνω τρίτομο έργο παρουσιάστηκε με επιτυχία στις 27-11-13 στο Βιβλιοπω-
λείο ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24 – Αθήνα)

Κ.Α.Π. 

     
«Τῷ διδασκάλῳ τό εὖ ζῆν», ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩ-

ΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΜΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΝ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνστα-
ντίνος Αντ. Παπαδόπουλος, Έκδ. Πανευρυτανικής 
Ένωσης (29), δρλ. 208. 

Αναμφίβολα η απόφαση, που ο Πρόεδρος Κων/νος 
Αντ. Παπαδόπουλος και τα μέλη της Πανευρυτανικής Ένω-
σης, πήραν και τίμησαν τον μεγάλο Ευρυτάνα κ. Παναγιώ-
την Κων. Βλάχον, ήταν αρίστη. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 15ην 
Μαρτίου 2010 στην μεγάλη αίθουσα της Εταιρείας Φίλων 
του Λαού και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Ο προγραμματισμός της προέβλεπε και την παραμικρή 
λεπτομέρεια και όλα έγιναν τέλεια ώστε μόνο ευμενή σχό-

λια υπήρχαν. Η εντύπωση που δημιουργήθηκε σ’ όσους την παρακολούθησαν δεν θα ξεχα-
σθεί, θα επανέρχεται δε νοσταλγικά και ευχάριστα στη μνήμη τους. 

Εκείνο όμως που αξίζει τον έπαινο και τα θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα μέλη 
του Δ.Σ. είναι η απόφασή του να εκδώσει όλα όσα συνέβησαν στην εκδήλωση σε ένα ωραιό-
τατο βιβλίο, έτσι ώστε να είναι πάντα ζωντανά για κάθε συνάνθρωπό μας που θα το διαβάσει, 
καθ’ όσον είναι μια ακένωτη πηγή σοφίας, πόθων, οραμάτων και πράξεων προς παράδειγμα.

Το βιβλίο με τίτλο «Τω Διδασκάλω το ευ ζην» ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙ-
ΔΑΣΚΑΛΟΝ ΜΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ ΠΑΝΩΓΙΩΤΗΝ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝ, αποτελεί μια επιμελη-
μένη έκδοση, εμπλουτισμένο με όλα όσα έπραξε και προσέφερε ο Παν. Βλάχος σ’ όλη 
του τη ζωή ως φιλόλογος, ως Γενικός Επιθεωρητής Μ. Ε. και ως άνθρωπος. Επίσης, είναι 
γνωστότατος και για την πλούσια συγγραφική του προσφορά. 

Το βιβλίο είναι πολύ εμφανίσιμο, καλοτυπωμένο και σε χαρτί εξαιρετικής ποιότητας. 
Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει ευχάριστα είναι το εξώφυλλο. Το πρόσωπο του κ. Παν. 
Βλάχου, κατάλληλα φωτισμένο, προβάλλει πολύ καλαισθητικά μέσα σε φόντο σκούρο. 

Προχωρώντας στο εσωτερικό του βιβλίου σταματώ στα περιεχόμενα. Στις τρεις σελί-
δες που καταλαμβάνουν αυτά, διαπιστώνει κανείς το πόσο επιμελημένα προγραμματίστηκε 
και πραγματοποιήθηκε η όλη εκδήλωση. Μετά το, Αντί Προλόγου, ακολουθούν Πρόγραμμα 
Εκδήλωσης, Χρονικόν Εκδήλωσης, Προσφώνησις Προέδρου «Πανευρυτανικής Ένωσης» κ. 
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Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδοπούλου. Κάτω από αυτά είναι η λέξη «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ». Στη 
συνέχεια ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα 12 ατόμων που απηύθυναν χαιρετισμό, με πρώτο 
τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Μετά ακο-
λουθούν οι εισηγήσεις με πρώτο τον Αθανάσιο Σταμάτη με θέμα: «Ο Π. Βλάχος ως εκπαι-
δευτικός» και άλλοι 3 με θέματα σχετικά με «Το συγγραφικό του έργο», την «Κοινωνική του 
προσφορά στο Καρπενήσι» και την «Πνευματική και πολιτιστική του προσφορά στην Αθήνα». 
Στη συνέχεια με τον τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» πρώτη μίλησε η κ. Ελένη Σιαξαμπάνη με θέμα: 
«Ο Π. Βλάχος ως άμισθος Επιμελητής Αρχαιοτήτων Νομού Ευρυτανίας». Ακολουθούν άλλοι 5 ομι-
λητές με θέματα: «Ο πρ. Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε. κ. Π. Βλάχος και η παρουσία του στην Ήπειρο», 
το «Δάσκαλε σε θυμάμαι», το «Ο Μεγάλος Δάσκαλος», το «Ο Π. Βλάχος και η Χριστιανική Ένωση 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών» και το «Π. Βλάχος. Αποτίμηση της παρουσίας του ανάμεσά μας». 

Στη συνέχεια ακολουθεί τμήμα με τίτλο «ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΩΝ», και αναφέρονται τα 
ονόματα 4 ατόμων, 2 τοπικών αρχόντων και 2 προέδρων σωματείων, που απένειμαν τι-
μές στον κ. Π. Βλάχο και ακολούθησαν ευχαριστήρια του τιμηθέντος. Μετά ακολούθησαν 
«ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» 14 ατόμων και κατόπιν αναφέρονται «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ» και τα ονοματεπώνυμα 10 ατόμων, στα οποία εστάλησαν επιστολές με τις 
οποίες ο κ. Βλάχος τα ευχαριστεί για την προσφορά τους εις την επιτυχίαν της εκδήλωσης 
ή ασχολήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπον με το έργον του γενικότερα. «Τέλος, με τον τίτ-
λον «ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ» γράφουν διάφορα κείμενα που αναφέρονται σε ό,τι έγραψαν διάφορα 
άλλα έντυπα σχετικά με την εκδήλωση που έλαβε χώραν εις την Αθήνα στις 15-3-2010, κα-
θώς και γ’ αυτήν που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 15-5-2010 για να τιμηθεί ο κ. 
Π. Βλάχος και να δοθεί η δυνατότητα στους συμπολίτες του να εκδηλώσουν τα αισθήματα 
τιμής και αγάπης προς τον συμπατριώτην τους. 

Έτσι, τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κλείνουν με το «ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ», όπου ο Παντελής Υδραίος με 
ποίημα με τα γράμματα του ονόματος Παναγιώτης Βλάχος σκιαγραφεί τον μεγάλο Καθη-
γητή του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Εταιρείας Φίλων του Λαού, καθώς και με το «ΠΟΙΗ-
ΤΙΚΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ», που γράφει ο Φιλόλογος Σταύρος Σπυρώνης και τελειώνουν με το 
«Συνοπτικόν Σημείωμα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και των δραστηριοτήτων του». 

Τα παραπάνω αισθάνθηκα μεγάλη ανάγκη και χαρά να τα γράψω, διότι με τον Πανα-
γιώτη Βλάχο μας συνδέει μια αδελφική φιλία. Γνωριστήκαμε εδώ και 63 χρόνια ως στρα-
τιώτες στο χωριό Αιμιλιανός Γρεβενών και κοιμόμασταν στο ίδιο αντίσκηνο των 2 ατόμων. 
Οι χαρακτήρες μας ταίριαζαν, είχαμε τις ίδιες ιδέες για τα προβλήματα της ζωής, τις επαγ-
γελματικές μας επιδιώξεις και συζητούσαμε για τα όνειρα της ζωής μας, που ευτυχώς και για 
τους δυο μας πραγματοποιήθηκαν. Όταν πήρα με μεγάλη χαρά στα χέρια μου το βιβλίο του 
συγκινήθηκα αρκετά, όταν γυρίζοντας σελίδα διάβασα την αφιέρωσή του: «Εις τον εν παιδεία 
συνάδελφον Κωνσταντίνον Μπούκαν μετά τιμής εξαιρέτου, θερμής αγάπης και χαράς εσωψύχου, 
διά την πλουσίαν πνευματικήν προσφοράν του». Παν. Βλάχος, Καρπενήσιον 17-7-2013. Δεν το 
κρύβω, τα μάτια μου δάκρυσαν. 

Ευχαριστώ τον φίλτατό μου Παναγιώτη, που με το βιβλίο του με έκανε να γυρίσω πίσω 
στα χρόνια της γνωριμίας μας και της φιλίας μας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στο βιβλίο 
αυτό είναι αποτυπωμένη η προσφορά και το έργο μιας ολόκληρης ζωής. 

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ από καρδιάς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Πανευρυτανικής 
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Ενώσεως για την τόσο πολύ φροντισμένη και ελκυστική εμφάνιση του βιβλίου, καθώς και 
την πρωτοτυπία του.

 Κωνσταντίνος Γ. Μπούκας
τ. Επιθεωρητής Εκπαίδευσης 

Έχω – πάντα – δικαίωμα, Δέκα διηγήματα γραμμέ-
να από δέκα συγγραφείς και χαρισμένα στα παι-
διά του κόσμου στα παιδιά της UNICEF, Εκδ. Ένα-
στρον, σελ. 112.

Πρόκειται για έναν θαυμάσιο τόμο μεγάλου σχήματος 
(21Χ28), που εκδόθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Εθνι-
κή Επιτροπή της UNICEF Ελλάδος και τις Εκδόσεις Ένα-
στρον και περιλαμβάνει, όπως και ο υπότιτλος αναφέρει , 
δέκα διηγήματα γραμμένα από δέκα συγγραφείς χαρισμένα 
στα παιδιά του κόσμου, στα παιδιά της UNICEF. 

Ο Λάμπρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος της UNICEF 
Ελλάδος, σε σχετικό με την έκδοση αυτή μήνυμά του, γρά-

φει σχετικά: «Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, που εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και 
πλήττεται κυρίως το μεσαίο και χαμηλό εισόδημα, ένα βιβλίο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που 
περιλαμβάνει δημιουργήματα των καλύτερων συγγραφέων παιδικού βιβλίου της χώρας μας, γίνεται 
η πολύτιμη μήτρα που παράγει πολίτες ευαισθητοποιημένους και ενεργούς, ικανούς να φέρουν την 
πολυπόθητη αλλαγή στη χώρα μας, για πρόοδο, ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και συγχρόνως 
στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς…» 

Οι συγγραφείς, που «χάρισαν» τα διηγήματά τους στα παιδιά του κόσμου, είναι από τους 
πιο σημαντικούς και πλέον διαπρεπείς στην νεοελληνική λογοτεχνία μας. Αυτοί είναι, κατά 
αλφαβητική σειρά: Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Γαλάτεια Γρηγοριάδου-
Σουρέλη, Ελένη Δικαίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Σοφία Μαντουβάλου, Λότη Πέ-
τροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ελένη Πριοβόλου, Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου 
και Λίτσα Ψαραύτη. 

Το βιβλίο προλογίζει ο Μάνος Κοντολέων και η θαυμάσια εικονογράφησή του έγινε 
από τους Σπύρο Γούση, Ανδρέα Καράμπελα, Διατσέντα Παρίση, Θοδωρή Συρο-
γιαννόπουλο και Τέτη Σώλου. Η παρουσίασή του έγινε πρόσφατα, στις 28-12-2013 
στο Βιβλιοκαφέ Έναστρον (Σόλωνος 101) από τον συγγραφέα και π. Αντιπρόεδρο της 
UNICEF Ελλάδος κ. Μάνο Κοντολέων, όπου μίλησαν και οι συγγραφείς Μαρία Ρουσά-
κη και Ιωάννα Μπακιρτζή-Μπαμπέτα, ενώ αποσπάσματα διάβασε με υπέροχο τρόπο η 
Νικολία Κωνσταντίνου Τσιώλη (εκ Βραγγιανών), μαθήτρια Δ΄ Δημοτικού, η οποία και 
καταχειροκροτήθηκε. 

Κ.Α.Π. 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ,  
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»…

Δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή του Αιδεσιμολογιότατου πρωτοπρεσβύτερου π. 
Κωνσταντίνου Βαστάκη, μία από τις πολλές που λάβαμε, σχετικά με την έκδοση του βιβλίου 
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»….

† Ιερεύς Κωνσταντίνος Δ. Βαστάκης
Βατάτζη 10 – 11472 Αθήναι Ιούλιος 2013

 Αξιότιμον Κύριον Μιχ. Σταφυλάν – Συγγραφέαν
 Χατζοπούλου 40 -17641 Καλλιθέα

Αγαπητέ πολύ-συγγραφέα κ. Μιχ. Σταφυλά χαίρετε, υγιαίνετε και αγαλλιάσθε εν παντί 
και πανοικεί!!!

Διάβασα ασταμάτητα και τον «Δημήτρη Πουρνάρα, τον ανεξάρτητο και ελεύθερο Δημοσιογρά-
φο» σας, Αθήνα 2013, όπως και το άλλο σας βιβλίο για το μεγαλύτερο αδελφό του Ανδρέα 
Πουρνάρα και σας καλοτύχισα που μπήκατε και στα «μεγαλοχωρίτικα» πνευματικά χωράφια. 

Το παρόν έργο σας, έργο κόπου πολλού και χρόνου μακρού, αλλ’ ωφελιμότατο ακόμη 
και για τους «τάχα» εχθρούς του… Πολλά αποκαλύπτει… Και εύλογα, διερωτώμαι: Άραγε ο 
αείμνηστος είχε εχθρούς; Ξένους ή ημεδαπούς; Φαίνεται πως είχε. Γιατί, πώς δικαιολογού-
νται οι κατά καιρούς διάφορες συλλήψεις του;;…, οι εκτοπίσεις του;;… και οι απαράδεκτες 
για το ΗΘΟΣ του, φυλακίσεις του;;…. 

Μήπως ήταν εγκληματίας; Όλοι, λένε, όχι! Αλλά, τότε, πώς δικαιολογούνται οι φυλακί-
σεις του; Γιατί, όπως λένε, είχε γλώσσα «κοφτερή» και πέννα – γραφίδα δηλαδή – ασταμά-
τητη… Αχ, τι κάνει αυτή η γλώσσα… Τουλάχιστο να λέει την αλήθεια.

Και στ’ αλήθεια, γι’ αυτήν την αλήθεια, κοβότανε… 
Πολύ, λοιπόν, θα ωφελούσε, αν στις σελίδες του έργου τούτου 75-107 χωρούσανε 

δύο ή τρεις από τους ραδιοφωνικούς σχολιασμούς του, δηλ. του Δημήτρη Πουρνάρα, που 
έκανε για το Κυπριακό… Αυτές οι ομιλίες του – οι σχολιασμοί του, ήσαν ζωντανά Διαγ-
γέλματα πατριωτικά. Αυτά, λοιπόν, τα πατριωτικά Διαγγέλματα θα γίνονταν «Εθνικό θερ-
μόμετρο», με το οποίο θα μετριόταν του καθενός μας η εθνική αντοχή και προπαντός του 
Δημήτρη Πουρνάρα (του άδολου υιού του ιερέα – πρωτοπρεσβύτερου Παπα – Ιωάννη 
Πουρνάρα…) με την «ένοχη» γλώσσα του….

Μακάρι σε επανέκδοση του έργου τούτου να προστεθούν τα παραληφθέντα «Διαγγέλ-
ματα»…. Πρέπει! Γιατί αυτά θα ωφελήσουν και τους πραγματικούς … «ενόχους». Οι πραγ-
ματικοί ένοχοι έχουν αγχόνες και κανόνια, δεν έχουν όμως την ευλογημένη – πατριωτική 
γλώσσα του Δημήτρη Πουρνάρα … και την αλήθεια. 

Το έργο, πιστεύω και το εύχομαι από καρδίας, να το «κρίνουν» έγκριτοι ιστορικοί και 
κορυφαίοι δημοσιογράφοι, όπως του ταιριάζει. Από εμέ δεχθήτε τις ταπεινές ιερατικές μου 
ευχές και τα θερμά συγχαρητήριά μου για τον κόπο που κάματε της συγγραφής, εξ αγάπης!

Έρρωσθε
(† Ιερ. Κων/νος Δ. Βαστάκης)

Υ.Γ. Κοινοποιείται το παρόν και στους αξιοτίμους Προεστώτες της «Πανευρυτανικής 
Ένωσης» με τα ίδια αισθήματα… Και επιπλέον και για το «29» με πολλές ευχές.

Ο ίδιος
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Περισσότεροι από 1.500 συμπατριώτες μας εξετάστηκαν δωρεάν κατά το 2ήμερο 18 

και 19 Οκτωβρίου 2013 από 24 γιατρούς 14 ειδικοτήτων του «ΥΓΕΙΑ», στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Ταξιδεύοντας για την Υγεία». Οι εξετάσεις (Pap test, Triplex Καρδιάς, Υπέ-
ρηχοι Σώματος, Γενικές αίματος και Καρδιογραφήματα) πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο Καρπενησίου.

Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Στις 9-12-2013 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη το έργο της παράκαμψης Λαμίας, της Κεντρικής Οδού Ε65 «… το 
έργο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως στη νέα περίοδο. Το κομμάτι Γέφυρα Αλαμάνα; - ΠΑΘΕ – 
Ανισόπεδος Κόμβος Καρπενησίου (Α/Κ) θα γίνει άμεσα…». Ο ίδιος Υπουργός δεσμεύτηκε 
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στις 4-12-13 ότι θα καταθέσει πρόταση στην Ολομέ-
λεια της Βουλής για το παραπάνω τμήμα της Εθνικής Οδού ύψους 100.000.000,00 ΕΥΡΩ.

ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ουσιαστική ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενη-

σίου στις 6-12-13, με πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και σε συνερ-
γασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και είχε ως θέμα: «Κανόνες 
Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο – Cyber – bullying». Από τους ομιλητές αναλύθηκαν 
τα θετικά αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα του Διαδικτύου (παιδική πορνογραφία, παρε-
νόχληση, αυτοκτονίες, οικονομικές απάτες, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εθισμός 
στο διαδίκτυο κ.ά.).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διήμερο Σεμινάριο Μελισσοκομίας στις 29 και 30 Νο-

εμβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρ-
πενησίου με θέμα: «Μελισσο - κομίζοντας αειφορικές πρακτικές». Μερικά από τα πολύ εν-
διαφέροντα θέματα πο αναπτύχθηκαν: Μέλισσα και περιβάλλον, Παραγωγή νέκταρος από 
μελισσοκομικά φυτά, Θρεπτικές και Θεραπευτικές ιδιότητες των προϊόντων της μέλισσας, 
Βιολογική Μελισσοκομία, Διαχείριση μελισσοσμηνών, Εκμετάλλευση ανθοφοριών, Φυσιο-
λογία της μέλισσας – εχθροί και ασθένειες. 

1 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ!!!
Μια είδηση πρωτότυπη για «μια αλλιώτικη κίνηση από έναν άνθρωπο με αρχές και αξί-

ες…». Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ (Τετάρτη 11 Δε-
κεμβρίου 2013, σελ. 7): «Το ποσόν του ενός Ευρώ κατέθεσε υπέρ του Δημοσίου για τα Τέλη 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του, για το 2014, ο γνωστός φωτογράφος και ιστορικός ερευνητής 
Γιώργος Τάσιος. Στη Δήλωσή του αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση 
με κυριότερο αυτών, το μη ανταποδοτικό του τέλους που έπρεπε να επενδύεται στο οδικό δίκτυο 
της Ευρυτανίας που είναι άθλιο. Μια αλλιώτικη κίνηση από έναν άνθρωπο με αρχές και αξίες!!!»… 
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Ένας ακόμα στόχος της Πανευρυτανικής ‘Ενωσης υλοποιείται. Μία από τις πλέον σημα-
ντικές και ανεπανάληπτες εκδόσεις για τον τόπο μας παίρνει «σάρκα και οστά». Πρόκειται 
για την έκδοση ενός πολυτελούς  τόμου, με τον τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ», από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.  Ο τό-
μος αυτός περιλαμβάνει Δημοτικά Τραγούδια του τόπου μας με κορμό τους τη συλλογή του 
αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη, ο οποίος πραγματοποίησε ειδική αποστολή, για λογαρια-
σμό της Ακαδημίας Αθηνών σε πολλά ευρυτανικά χωριά, κατά τις  αρχές της δεκαετίας του 
’60.  Τη  συλλογή αυτή επεξεργάστηκε άριστα και τη συμπλήρωσε με άρτιο τρόπο ο Καθηγη-
τής της Μουσικής κ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με το παραπάνω Κέντρο της 
Ακαδημίας Αθηνών και ο οποίος  συνεχίζει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο 
Καρπενήσι ως μουσικοδιδάσκαλος σε Σχολεία και όχι μόνο. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική κάλυψη της μνημειώδους αυτής έκδοσης  εξασφαλίστηκε, 
με  ανάλογο ποσό προς την Ακαδημία Αθηνών, από το  Υπουργείο Οικονομικών, προ τριε-
τίας, περίπου, ύστερα από σχετικό αίτημά μας και μετά από την ουσιαστική συμπαράσταση 
του  εκλεκτού συμπατριώτη μας κ. Ελευθερίου Φούκα, τ. Γενικού Διευθυντή του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ήδη, η Ακαδημία Αθηνών  έχει προκηρύξει, από 31-12-2013, τη «Διενέργεια πρόχει-
ρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μουσική έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας  «Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας». Σύμφωνα με την προκήρυξη αυτή προ-
βλέπεται η έκδοση ενός τόμου από 640 σελίδες, μεγάλου σχήματος, που θα συνοδεύεται 
από 11 CD  και  1 DVD.  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
26.000,00  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.  Η κατάθεση προσφορών θα γίνει το αργότερα μέχρι 17-
1-2014 και  ώρα 12.00΄ μ. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2103664760, 
2103664751, Fax: 2103313418 και e-mail:Keel@academyofathens.gr.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τη σχετική προκήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών. 

31/12/2013
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχοντας υπόψη
1.  Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει σήμερα
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και
3.  Την από 3.5.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί διενέργειας του διαγωνι-

σμού
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτύπωση της μουσικής έκδοσης του Κέντρου Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Δημοτικά τραγούδια Ευρυτα-
νίας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 26.000 € 

πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Πηγές Λαϊκού Πολι-
τισμού» (κωδ. 200/725).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην εκτύπωση ενός τόμου που συνο-

δεύεται από 11 CD και 1 DVD
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:

«Προσφορά για την έκδοση του τόμου ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» «ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17/01/2014, ώρα 12.00 μ.»

Η ταχυδρομική διεύθυνση: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σόλωνος 84, 3ος όροφος, 106 80 ΑΘΗΝΑ»

Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2014 

και ώρα 12.00 μ. Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 
θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από επιτροπή 

που έχει συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Οι συμμε-
τέχοντες μπορούν να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική 
τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.

Β. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•  τουλάχιστον πενταετή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τη 

γραφιστική επιμέλεια και την εκτύπωση παρόμοιων εκδόσεων.
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Γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά με την προϋπόθεση ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της 
ανωτέρω παραγράφου α. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 
β θα πρέπει να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. Οι ενώσεις προσώπων 
δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφο-
ράς τους.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένω-
σης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνε-
χίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε, εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της με την ιδια τιμή και ορους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 
όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα 
αποφασίσει σχετικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 1α. Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η συνυπο-
βολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή 
αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:
•  ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 

την οποία ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα
•  ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, 
•  ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ειδι-

κού Λογαριασμού Κονδυλίων ΄Ερευνας της Ακαδημίας Αθηνών, ιδίως της αναβολής 
ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Ακαδημίας Αθην΄ων ή της 
κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης. 

 1β. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφόσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκ-
πρόσωπο
 1γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ σύστασης, απόσπασμα 
καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 
τους το νομικό πρόσωπο.

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προ-
σφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τιμή για τις εργασίες που περιγράφονται στο Πα-
ράρτημα Α΄ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) ακολουθώντας το συγκεκριμένο τύπο (1,2,3 
κτλ.) όπως δίνεται.

Οι τιμές θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€) με και χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφο-
ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συ-
ναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς. Στο διαγωνι-

σμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές-αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως σημαντικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται τα εξής:
Α) Η έδρα του αναδόχου πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα
Β)  Προσμετράται η εμπειρία στην παραγωγή εκδόσεων λαογραφικού-

πολιτιστικού χαρακτήρα.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστικη ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των προϊόντων του έργου.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα διακήρυξη να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας Αθηνών 

(www.academyofathens.gr)

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
  1.  Οι διαστάσεις της τυπωμένης σελίδας ξακρισμένης είναι 27 Χ 21 εκ.
  2.  Ένας τόμος ο οποίος θα εκδοθεί σε χίλια (1000) αντίτυπα. Συνολικά περί τα (40) σαράντα τυπογρα-

φικά δεκαεξασέλιδα φύλλα.
  3.  Γλώσσα η ελληνική.
  4.  Το χαρτί για το κείμενο θα είναι velvet, αρίστης ποιότητας, 115 gr. (να υποβληθεί δείγμα).
  5.  Το εξώφυλλο - οπισθόφυλλο θα είναι σκληρό χαρτόδετο, τετραχρωμία σε χαρτί velvet, 135 gr, με 

πλαστικοποίηση ματ.
  6.  Η έκδοση θα συνοδεύεται από ειδική κατασκευή (ειδικό κοπτικό) όπου θα είναι ενσωματωμένες θή-

κες στις οποίες θα είναι τοποθετημένοι δώδεκα δίσκοι πυκνής εγγραφής (στο εξής «δίσκοι» βλέπε 
αναλυτικά παρακάτω στο 7.) (να υποβληθεί δείγμα του ειδικού κοπτικού). To ειδικό κοπτικό θα είναι 
κατασκευασμένο από σκληρό ειδικό χαρτί τουλάχιστον 300 gr και θα φέρει εκτύπωση δύο χρωμάτων. 
Θα εναρμονίζεται ως προς το μέγεθος και την αισθητική με τον κυρίως τόμο. Πριν από την τελική εκτύ-
πωση θα παραδοθεί το τυπωμένο εξώφυλλο και το ειδικό κοπτικό με τις θήκες προκειμένου να δοθεί 
το τυπωθήτω.

  7.  Αναπαραγωγή ενός (1) ψηφιακού οπτικού δίσκου-DVD X 1000 αντίτυπα και ένδεκα (11) δίσκων 
πυκνής εγγραφής-CD X 1000 αντίτυπα (σύνολο 11.000 CDs). Τα ηχογραφήματα κ.λπ. υλικό που θα 
περιλαμβάνονται σε αυτά θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή. Κάθε δίσκος θα φέρει ειδικό γραφικό. 
Τοποθέτηση αυτών στις προαναφερθείσες θήκες.

  8.  Η βιβλιοδεσία της έκδοσης θα είναι ραφτή-κολλητή, αρίστης ποιότητας με 5-6 κλωστοραφές και από-
λυτη αντιστοιχία των κορυφών των σελίδων. 

  9.  Ο τόμος και η συνοδευτική ειδική κατασκευή που θα περιέχει τους δίσκους θα περιβάλλονται από κα-
λαίσθητη ταινία τετράχρωμης εκτύπωσης με ματ πλαστικοποίηση σε χαρτί velvet 350 gr ύψους 6 cm.

10. Το κείμενο και τα ηχογραφήματα θα παραδοθούν στο τυπογραφείο σε ηλεκτρονική μορφή. Στο κείμενο 
θα παρεμβάλλονται μουσικές καταγραφές (παρτιτούρες) οι οποίες θα δοθούν σε μορφή PDF και θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στις υποδεικνυόμενες θέσεις.

11. Η στοιχειοθεσία θα γίνει ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαφόρων στιγ-
μών, επίσης θα είναι πλάγια, ημίμαυρα, μαύρα, κεφαλαία κ.λπ. της ίδιας οικογένειας. (να υποβληθεί 
δείγμα).

12. Η κάθε σελίδα θα συνοδεύεται από κεφαλίδα.
13. Οι φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) θα τοποθετηθούν όπου απαντώνται.
14. Θα γίνουν τουλάχιστον τρεις (3) διορθώσεις του κειμένου και μία για το «τυπωθήτω». Σε κάθε περί-

πτωση το κείμενο πρέπει να είναι αλάνθαστο.
15. Το «τυπωθήτω» θα δοθεί από τη Διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ. ενυπόγραφα πάνω στις ηλιοτυπίες των 

τυπογραφικών δοκιμίων.
16. Το corpus των τυπογραφικών θα παραδοθεί προ της βιβλιοδεσίας στο Κ.Ε.Ε.Λ. προκειμένου να ελεγ-

χθεί.
17. Η οικονομική προσφορά να αναφέρει αναλυτικά τιμές (συμπεριλαμβανομένου και πλέον Φ.Π.Α.): 

α) κόστος εξωφύλλου β) ειδικού κοπτικού, γ) κόστος ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο, δ) κόστος 
αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων. Επίσης συνολική τιμή του έργου (συμπεριλαμβανομένου και πλέον 
Φ.Π.Α.).

18. Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται από αντίστοιχα δείγματα (όπως αναλυτικά ανα-
φέρεται στα σημεία 4, 6, 11), τα οποία θα είναι καθοριστικά για την επιλογή του αναδόχου επί ποινή 
αποκλεισμού.

19. Μετά την περάτωση του έργου οι τόμοι θα παραδοθούν στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3 και στην απο-
θήκη της Ακαδημίας Αθηνών με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου. Όλες γενικά οι μεταφορές θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα δέματα πρέπει να είναι περιτυλιγμένα, να έχουν προστατευτικά χαρτόνια 
επάνω και κάτω και να φέρουν ετικέτα με τον τίτλο του βιβλίου και τον αριθμό των αντιτύπων.

Πληροφορίες: Ευάγγελος Καραμανές 
Τηλ.: 210 3664760, 210 3664751 & Fax: 210 3313418, e-mail: keel@academyofathens.gr
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΜΥΡΤΙΑΣ

«Ἡ πνευματικὴ ἀφύπνιση τῆς Ρωμιοσύνης στὴν Αἰτωλία, Ἀκαρνανία 
καὶ Εὐρυτανία τὴ Μεταβυζαντινὴ ἐποχή: Ἱερὲς Μονές - Ἅγιοι Λόγιοι - 

Μεγάλοι Δάσκαλοι τοῦ Γένους - Σχολεῖα - Πολιτισμός».
Ὁ Λαογραφικὸς – Πολιτιστικὸς Σύλλογος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου καὶ τὸ Εὐρω-

παϊκὸ Κέντρο Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν & Ἐρευνῶν, ὀργάνωσαν καὶ πραγματοποίησαν, τὸ 
Σάββατο 5  Ὀκτωβρίου στὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου 2013 στὴν Ἱ. Μ. 
Μυρτιᾶς Τριχωνίδος, Διημερίδα μὲ θέμα: «Ἡ πνευματικὴ ἀφύπνιση τῆς Ρωμιοσύνης 
στὴν Αἰτωλία, Ἀκαρνανία καὶ Εὐρυτανία τὴ Μεταβυζαντινὴ ἐποχή: Ἱερὲς Μονές - 
Ἅγιοι Λόγιοι - Μεγάλοι Δάσκαλοι τοῦ Γένους - Σχολεῖα - Πολιτισμός».

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Ἡμερίδας, τὸ Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου, ἔλαβε χώρα στὴν αἴθουσα 
τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοκοακαρνανίας καὶ περιε-
λάμβανε τὶς εἰσηγήσεις τῆς Διημερίδας, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔγινε ἐκτενὴς ἀναφορὰ 
στοὺς λογίους τῶν Ἀγράφων τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, καὶ ἰδιαίτερα τὸν Εὐγένιο 
Γιαννούλη τὸν Αἰτωλὸ καὶ τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο. Ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς Ἡμερίδας, 
τὴν Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου, περιελάμβανε ἐπίσκεψη στὴν Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μυρτιᾶς Τριχωνίδος, ὅπου τελέστηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ. Κατόπιν, ὁ Καθη-
γητὴς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας 
ξενάγησε τοὺς συνέδρους στοὺς χώρους τῆς Μονῆς καὶ ὁλοκλήρωσε μὲ μία ἐξαιρετικὰ 
ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία του, ἐντὸς τοῦ κατάγραφου Καθολικοῦ, μὲ τὸ ἱστορικὸ τοῦ Μο-
ναστηριοῦ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι τὶς μέρες μας. Θυμίζουμε πὼς καὶ ὁ Εὐγένιος 
Γιαννούλης καὶ ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος διατηροῦσαν σχέσεις μὲ τὴ Μονὴ Μυρτιᾶς, τοὺς 
ἡγουμένους καὶ τοὺς μοναχούς της. Ὁ Εὐγένιος, τὸ 1659, φέρεται ὡς ἀφιερωτὴς εἰκόνας 
τῆς Παναγίας στὴ Μονὴ καὶ ὁ Γόρδιος διατηρεῖ πολὺ στενὲς πνευματικὲς σχέσεις μὲ τὸν 
δραστήριο, γιὰ πολλὰ χρόνια ἡγούμενό της (1712-περ. 1747) Γεννάδιο, ὁ ὁποῖος μάλιστα 
ἐπισκέφθηκε τὸν τόπο μας, τὰ Μεγ. Βραγγιανά, δύο φορές, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1719.

Περισσότερα, ἀναλυτικότερα, ἐκτενέστερα γιὰ τὴ Διημερίδα μπορεῖ κάποιος νὰ δια-
βάσει στὸ δημοσίευμα τοῦ συνεργάτου τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης κ. Ἀνάργυρου- 
Γιάννη Μαυρομύτη στὰ φύλλα 574 (9 Ὀκτ. 2013) καὶ 576 (23 Ὀκτ. 2013) τῆς ἐφημερί-
δας ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ τοῦ Καρπενησίου.

 Κ. Σπ. Τ.

Ὁ Καθηγητὴς Βυζαντινῆς 
Ἀρχαιολογίας τοῦ  
Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων  
κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας.
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Χαρτώος κώδικας με το σύγγραμμα του Αναστασίου Γορδίου  
περί μωάμεθ και κατά λατείνων… επέστρεψε στον τόπο 

όπου ο Γόδριος συνέγραψε το έργο του, στα Μεγάλα Βραγγιανά

Στα ιστορικά Μεγάλα Βραγγιανά  βρίσκεται ήδη  ένα πολύτιμο χειρόγραφο βιβλίο με 
το σημαντικότερο σύγγραμμα του Αναστασίου Γορδίου  του εξ Αγράφων (1654-1729).  
Πρόκειται για  χαρτώο κώδικα, 134 φύλλων, βιβλιοδετημένο δερμάτινο της εποχής και 
με φθορές, όπως το διέσωσε η χειρόγραφη παράδοση. Ο τίτλος του μακροσκελής: Βιβλίον 
κατά μωάμεθ, και κατά λατείνων συντεθέν (ως βεβαιούσιν οι ειδότες) παρά του σοφωτάτου ιερο-
διδασκάλου αναστασίου του γορδίου του εξ αγράφων … μέχρι της εκείνου μακαρίου τελευτής 
πεφυλαγμένον εν απορρήτοις. Δι αιτίαν ην η μακαρία εκείνη οίδε ψυχή, εφανερώθη δε, και εδόθη 
τοις αιρουμένοις  μεταγράψας παρά των προσηκόντων εκείνου με την εις θεόν εκδημίαν αυτού.  
Περιέχον δε θαυμαστά τινά, και αξιομνημόνευτα, φρικώδη τε και δέος ου το τυχόν εμποιούντα τοις 
εσκεμμένως εντυγχάνουσι. […] θρηνώδη […] διηγούμενον και παριστόν σαφέστατα ταύτας είναι 
τας της αποστασίας ημέρας. 

Το παραπάνω βιβλίο ήταν στην κατοχή  του πανελληνίως γνωστού εκδότη Κώστα Χ. 
Σπανού, ο οποίος το παρουσίασε  στο 142 τεύχος  (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβρι-
ος 2013) του περιοδικού «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ (Τριμηνιαία έρευνα ιστορίας του βιβλίου, εικο-
νογραφίας, παλαιών χαρακτικών, αναδρομικής βιβλιογραφίας)» και το ενέταξε στην 113η 
Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων, που πραγματοποιήθηκε στις 20-12-
2013 (Αριθμός Καταλόγου: 634β). 

Η τιμή του είχε οριστεί στο ποσό των 1.300 – 2.300 Ευρώ. Αρκετοί βιβλιόφιλοι συ-
μπατριώτες μας, και όχι μόνο, έδειξαν ενδιαφέρον αλλά λόγω οικονομικής κρίσης κανείς 
δεν διέθεσε το ορισθέν ποσό για την απόκτηση του χειρογράφου. Ευτυχώς όμως που, με 
παρέμβαση του γνωστού Ευρυτάνα ιστορικού ερευνητή  και συλλέκτη κ. Ηλία Μπουμπου-
ρή  αγοράστηκε από την  ενορία του Αγίου Γεωργίου  Μεγάλων Βραγγιανών, την γενέτειρα 
του Αναστασίου Γορδίου Συμβολικό, ελάχιστο, ποσό διέθεσε και ο Πρόεδρος της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης εκ μέρους της ολότητας των Ευρυτάνων εκτιμώντας την τιτάνια προ-

Ο κ Σπανός παραδίδει τον  κώδικα 
στον π. Κωνσταντίνο. Διακρίνονται, 
επίσης, οι Ηλίας Μπουμπουρής και  
Κ. Α. Παπαδόπουλος
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σπάθεια απόκτησης του σπάνιου και πολύτιμου  αυτού κώδικα, τόσο από τους Βραγγιανίτες 
όσο και από τους εραστές του έργου του Αναστασίου Γορδίου.    

Η παράδοση και η παραλαβή του πολύτιμου αυτού θησαυρού έγινε στις 10-1-2013 από 
τον εκδότη κ. Κώστα Σπανό στον νεοχειροτονηθέντα (26-7-2013) από τον Μητροπολίτη 
μας κ. Νικόλαο ευπαίδευτο ιερέα π. Κωνσταντίνο Κουτσουπιά, ο οποίος διακονεί επάξια  
τον τόπο που διακόνησε προ τριών αιώνων ο κορυφαίος και καθαγιασμένος στη συνείδηση 
των ντόπιων λόγιος ιερομόναχος Αναστάσιος ο Γόρδιος. Κατά τη μικρή και σεμνή τελε-
τή της παράδοσης και της παραλαβής συμβολικά ήταν παρόντες, εκτός των παραπάνω ο 
Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδόπουλος και ο «μεσολαβητής» 
κ. Ηλίας Μπουμπουρής, στον οποίον οφείλεται και η τεράστια αυτή επιτυχία. Μεγάλος 
απών, παρά την καταλυτική συμμετοχή του στη διαδικασία της απόκτησης του χειρογράφου, 
λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ήταν ο εκ Μεγάλων Βραγγιανών ορ-
μώμενος ιατρός κ. Κωνσταντίνος Τσιώλης, τ. Πρόεδρος  του Συλλόγου Βραγγιανιτών «Ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ

×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333

ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ…. 

Με την ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς λάβαμε πολλές 
πολλές ευχές και ευχετήρια μηνύματα από τους παρακάτω:

– Πρωτοπρεσβύτερο π. Κων/νο Βαστάκη
– Κλέαρχο Περγαντά, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
– Λάμπρο Τσιτσάνη, Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρυτανίας
– Ταξιάρχη Σκλαπάνη, Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρυτανίας
– Συντακτική Ομάδα του PrasiaOntine, το Ράδιο Πρασιά και η Κίνηση Πολιτών 

ΚΙ.ΠΟ.Π Ε. 
– Ένωση Απανταχού Προυσιωτών «Παναγία η Προυσιώτισσα»
– Θόδωρο Μπαμπαλή, Δημοτικό Σύμβουλο Αγράφων, Αρχηγό της Μείζονος Αντιπο-

λίτευσης
– Γιάννη Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο Καρπενησίου, τ. Δήμαρχο Δομνίστας
– Ηλία Παπουτσόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Καρπενησίου τ. Δήμαρχο Φουρνάς
– Ειρήνη Καρκαζή – Πουρνάρα και Νίκο Πουρνάρα
– Γεώργιο Σκάνδαλο, τ. Αντιδήμαρχο Αγίας Παρασκευής
– Σωτήριο Σκάνδαλο
– Αικατερίνη Αλαμπασίνη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1

35100 ΛΑΜΙΑ 

Λαμία 23-12-2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ

Εύχομαι το 2014 να είναι μια χρονιά με υγεία και προσωπική ευτυχία, δύναμη κι ελπίδα 

για όλους.

Αυτά τα χρόνια που δοκιμάζονται οι αντοχές μας, είναι και τα χρόνια που επαναπροσδι-

ορίζονται οι αρχές και οι αξίες μας. Σαν άτομα και σαν κοινωνία, μέσα απ’ τις δυσκολίες, 

μέσα απ’ τις σκληρές συνθήκες, πρέπει και είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε κάτι καλό, 

κάτι υγιές και σταθερό.

Ας γίνουν αυτές οι γιορτές μια αληθινή ευκαιρία να ανακαλύψουμε και να κρατήσουμε το πραγ-

ματικό πνεύμα των Χριστουγέννων. Το πνεύμα που αλλάζει την οπτική μας, αναθεωρεί τις προτεραιό-

τητές μας και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στην αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την κοινωνική 

δικαιοσύνη.

Κι ας δούμε τη νέα χρονιά σαν μια καινούργια αρχή. Σαν αρχή, με δυναμισμό και προσδοκίες 

για να θεμελιωθεί μια κοινωνία πιο συνεκτική, ένα σύστημα πιο αξιόπιστο, ένας κόσμος ανθρώπι-

νος.
Χρόνια πολλά – καλή χρονιά
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Μποσινάκος  Αθανάσιος €20
Γρίβας Γεώργιος €20
Καψάλης  Δημήτριος €10
Ντανά Ελένη €20
Μήτσιου Σπυριδούλα €20
Κατσίκης Λάμπρος €20           
Κουτρής Στυλιανός €50
Μπουμπουρής  Ηλίας €30        
Πολύζος Νικόλαος €20
Κόπανος Στέφανος €10
Μποσινάκου - Παπαθανασίου Ειρήνη €20 
Αλαμπασίνη Αικατερίνη €20

Χρά Πόπη €20
Βαρλάμη Αγορή €20
Βούρτσας Απόστολος €50
Ζηνέλης Ζαχαρίας €20
Πουρνάρας Νικόλαος €1.100
Καρκαζή - Πουρνάρα Ελένη €5.365
Ντζιώρας Ηλίας €1.500
Ντάλλα Άννα €50
Νικόπουλος Σεραφείμ Δολ. ΗΠΑ  50

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

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

– Ανδρέα Καμπιζιώνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Αντιπρόσωπο της Πανευρυτανικής 
Ένωσης στις Η.Π.Α. 

– Ηλία Μπουμπουρή
– Γεώργιο Σακκά, Νέα Βράχα – Σταυρός Φθιώτιδας

Μέσα από το ειλικρινές και όμορφο έντυπό σας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ όλα τα Μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου και τη συντακτική Επιτροπή και για το 
2014 να ευχηθώ προς τους αναγνώστες σας και όλους τους Ευρυτάνες, ΥΓΕΙΑ, προκοπή 
και καλύτερες μέρες. 

Με την ευχή επίσης να επαλειφθεί η ανεργία που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους μας.

Με εκτίμηση 
Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης 

Περιφερειακός Σύμβουλος 



O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.  

της Πανευρυτανικής Ένωσης  

εύχονται ολόψυχα σ' όλους τους Ευρυτάνες  

και τους φίλους της Ευρυτανίας,  

υγεία, ευτυχία και ελπίδα  

για πιο δημιουργικές και  

καλλίτερες μέρες το 2014! 
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