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ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ…

Το τεύχος αυτό των Ευρυτανικών Χρονικών είχε προγραμματιστεί προς έκδσση πριν 
από δυο (2), περίπου, χρόνια (2014) και θα ήταν αφιερωματικό στον αείμνηστο Πάνο 
Ι. Βασιλείου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα (30) χρόνων από το θάνατό του. 
Δυστυχώς, όμως, εξαιτίας της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας και της 
μείωσης των εσόδων της Πανευρυτανικής Ένωσης, ανεστάλη η έκδοσή του, ενώ και πολλές 
άλλες δραστηριότητές μας περιορίστηκαν σημαντικά. 

Όμως, ως από μηχανής Θεός και, κυριολεκτικά, ως «άγγελοι επί γης» βρέθηκαν οι αρω-
γοί μας, που είναι η οικογένεια Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. 

Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, κατάγεται από την Αρκαδία και διαθέτει με τα αδέλφια του 
έναν από τους μεγαλύτερους στόλους καραβιών. Η σύζυγός του κ. Μαρίνα κατάγεται από την 
Άμπλιανη, την οποία και λατρεύει, και είναι απόγονος της ιστορικής οικογένειας των Μπαρ-
τσωκαίων (κόρη του Ευσταθίου και της Γεωργίας Μπαρτσώκα), από την οποία προέρχε-
ται και ο γνωστός Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Χρήστος Μπαρτσόκας.

Η οικογένεια Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου είναι πασίγνωστη, παρά τους χαμη-
λούς τόνους που τους διακρίνουν, για τις μεγάλες ευεργεσίες τους (Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, Νοσοκομεία, άλλα ιδρύματα κ.λπ.). Ανάμεσα στις ευεργεσίες τους συγκαταλέγεται και 
η γενναία χρηματοδότηση του υπέροχου σκαλιστού τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίας Παρα-
σκευής Άμπλιανης και όχι μόνον. Πρόσφατα η κ. Μαρίνα Μαρτίνου, δείχνοντας την ευαι-
σθησία της για τον γενέθλιο τόπο των γονιών της και έχοντας την έμφυτη διάθεση ευποιίας, 
ανταποκρίθηκε πλήρως σε αίτημα της Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από προσωπική συ-
νάντηση που είχε πρόσφατα στο Γραφείο της με τον κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, για τη 
χορηγία: α) της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 
του 2013 στη Δημοτική Ενότητα Προυσού με θέμα: «Η συμμετοχή των Ευρυτάνων στους 
Βαλκανικούς Πολέμους», β) της έκδοσης των Πρακτικών Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε 
στην Καστανιά Προυσού τον Αύγουστο του 2014 και είχε ως θέμα: «Κύριλλος Καστα-
νοφύλλης, το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό έργο του στη Ιερά Μονή της Παναγίας 
Προυσιώτισσας» και γ) της επανέκδοσης του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 

Η Πανευρυτανική Ένωση, από την ίδρυσή της (1955) έθεσε ως στόχο την ανάδειξη 
της τοπικής μας ιστορίας. Προς τούτο πραγματοποίησε σειρά συνεδρίων και ημερίδων και 
έχει εκδώσει δεκάδες τόμων, κυρίως, κατά την τελευταία δεκαετία. Όμως, τελευταία, παρά 
τις υποσχέσεις κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν υπήρξε καμία οικονομική ενίσχυση 
με αποτέλεσμα την μη έκδοση των παραπάνω πρακτικών και των Ευρυτανικών Χρονικών. 
Έτσι, πλούσιο και πολύτιμο υλικό ήταν αναξιοποίητο. Ευτυχώς όμως που η οικογένεια Αθα-
νασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, με τη γενναιοδωρία και τον πατριωτισμό τους ανταποκρί-
θηκαν στο αίτημά μας και έτσι, πολύ σύντομα,  οι Ευρυτάνες- και όχι μόνο - θα απολαύσουν 
τα παραπάνω δώρα τους

Είμαστε πολύ περήφανοι ως Ευρυτάνες, γιατί διαπιστώνουμε πως οι ευεργεσίες και τα 
έργα ευποιίας δεν έλειψαν στις δύσκολες μέρες μας και, γιατί, ως συμπατριώτες των ευ-
εργετών μας, ήτοι της οικογένειας Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, βλέπουμε την 
πατρίδα μας να σηκώνεται λίγο ψηλότερα με τις αγαθοεργίες τους. 

 Κ.Α.Π.
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ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΑΝΟ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1898-1984)

Ποίημα του Α. ΖΟΡΜΠΑ

Κλαίνε τα δέντρα, δακρύζουν τα βουνά

Σκούζουν οι κρυόβρυσες, θρηνούν τα μοναστήρια,

μαυρανταριασμένο το τρίκορφο Βελούχι

βροντάει το Μακρονήσι κι η Ρούμελη πενθεί.

Λιτοπλέξουδες μοιρολογούν οι Ευρυτάνισσες

κι αραδαριά οι Ευρυτάνες κλεφταρματολοί

λεροφορεμένοι ξεπροβοδούν τον Πάνο Βασιλείου.

Με φυσεκλίκια σταυρωτά οι αντάρτες μας

τον έφεδρο τιμώντας αξιωματικό

στους ώμους το φέρετρο σηκώνουνε

και προς την Αγια-Τριάδα ροβολούνε…

Βροντερή του Ευγένιου Αιτωλού η φωνή

διαπερνάει χωριά και Καρπενήσι:

«Τον καλόν αγωνιστή, άξιον ιστοριοδίφη,

συγγραφέα, λογοτέχνην επάξια να τιμήσουμε:»

Με περηφάνια τ’ αηδόνια κι οι σταυραϊτοί 

οι ελατάδιες και τα νεραϊδορέματα;, μαζί

με τους ξωμάχους φωνάζουν στην Αθήνα:

«Λεβέντη, μαχητή στην αγκαλιά σου στείλαμε

δεν τον επλάνεψες, δικός μας πάντα στάθηκε.

Το πνεύμα του το φωτεινό και την ψυχή μας έδωκε,

τώρα πιστός σε μας, ξαναγυρνά κοντά μας

ήρωας, ευεργέτης, για τον αιώνιον ύπνο…»

Κι εγώ βουβός το ξόδι του ακολουθώντας

μετουσιώνω τον πόνο μου στο επιτύμβιο:

«Της αρετής τ’ αχτιδοβόλημα του τάφου

η πέτρα η βαριά δε φράζει. Αξέχαστος

να ζεις και με τιμή στη μνήμη των γενεών

που έρχονται, είναι το πιο σπουδαίο έπαθλο:»

Μαρούσι, 16-4-84

(Αρχείο Πανευρυτανικής Ένωσης) 



5

ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1898-1984)  
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗ *
Του Δρα Θάνου Δ. Παρούτσα1 

Ι 
Στοιχεία από τη ζωή και τη δράση του των πρώτων χρόνων 

Α.- Τα νεανικά του χρόνια στη γενέτειρα: Αγία Τριάδα 
Στην Ευρυτανία, στους πρόποδες του Βελουχιού 

και στη νοτιοανατολική πλευρά του, μέσα σ' ένα κα-
ταπράσινο περιβάλλον από έλατα, καστανιές, καρυ-
διές και άλλα οπωροφόρα και μη δέντρα, με άφθονα 
πόσιμα νερά που ρέουν από 5-6 κεφαλόβρυσα και 
άλλες μικρότερες πηγές, βρίσκεται σκαρφαλωμένο το 
γοητευτικό και καταπράσινο χωριό Αγία Τριάδα όπου 
γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Πάνος Ι. Βα-
σιλείου. 

 Ήταν γιος του Ιωάννη Χρήστου Βασιλείου και 
της Αικατερίνης, θυγατέρας του Αθανασίου - Ανα-
γνώστη Νικ. Παρούτσα, δημοδιδάσκαλου εκείνης 
της εποχής και καλλίφωνου ψάλτη του χωριού ως 
το θάνατό του. Ήταν παντρεμένος με την Αικατε-

ρίνη Λελάκη. Προγονός του και δικός μου ήταν ήταν ο γεννηθείς κατά τα μέσα του 
18ου αι. Αθανάσιος Παρούτσας ο οποίος είχε δύο γυιούς, τον Αναγνωστάκη2 και το 

* Λόγω της αναστολής της έκδοσης το 2014 του περιοδικού μας ο κ. Θάνος  Δ. Παρούτσας  δημοσίευσε το 
2016 βιβλίο με τίτλο: Πάνος Ι. Βασιλείου, ο Ιστορικός της Ευρυτανίας και της Ρούμελης, ο Άνθρω-
πος, το Έργο, η Προσφορά, Αθήνα 2016, σσ.136.

1 O Δρ. Θάνος Δ. Παρούτσας που γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
σε 4 πανεπιστήμια της Αμερικής και έλαβε Μάστερ και διδακτορικό από τις νομικές σχολές του Πανεπιστη-
μίου Duke και G.Washington αντίστοιχα. Δίδαξε σε ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά κέντρα, όπως στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς (1971-1980) ως επίκουρος καθηγητής (εντετ. επιμελητής), στη Σχολή Ικάρων (1980-
1987), στο ΤΕΙ Αθηνών (1985-1986), στο ΜΕΝΑTraining Center το 1977, στο ΕΛΚΕΠΑ ως καθηγητής και 
συντονιστής φορολογικού προγράμματος από το 1984) και έδωσε διαλέξεις σε φορολογικά θέματα λαϊκού 
ενδιαφέροντος ως καθηγητής του Ανοικτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου σε πολλές πόλεις της Ελλάδας (1980-
1987). Εκτός από το μεγάλο νομικής φύσεως συγγραφικό του έργο (πλέον των 100 δημοσιεύσεων σε βιβλία 
και άρθρα στα ελληνικά και αγγλικά), ασχολείται και γράφει για Ευρυτανικά θέματα, κυρίως για την ιστορία 
της πατρώας γης, στη σειρά των οποίων είναι και η παρούσα μελέτη.

2  Ο Αναγνωστάκης Αθαν. Παρούτσας, αξιωματικός (πεντηκόνταρχος) έχοντας υπό τις διαταγές του 50 
άνδρες στον επαναστατικό αγώνα του 1821 κατά των Τούρκων καθ' όλη τη διάρκειά του ακολουθώντας τον 
Ιω. Φραγκίστα, υπό τις διαταγές του Γεωργίου Καραϊσκάκη, συμμετείχε σε πολλές και κρίσιμες μάχες .και 
διάθεσε στον αγώνα όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία του (Αρχείο Αγωνιστών ΑΑ 171/64 της Εθνικής 
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Νικόλαο3 οι οποίοι κατά την επανάσταση του 1821 ανάπτυξαν σοβαρή αγωνιστική 
δράση. 

Στο μαγευτικό αυτό χωριουδάκι πρωτοαισθάνθηκε ο Βασιλείου, όπως γράφει ο ίδιος 
σε κάποια αναδρομή του στα περασμένα4, το άρωμα των λουλουδιών, σ' αυτό πρωτάκου-
σε το γλυκό τραγούδι των πουλιών, τα δημοτικά μας τραγούδια και γνώρισε τις χωριάτικες 
εκδηλώσεις που κρατούσαν αναλλοίωτα τα ωραία ήθη και έθιμά μας. Στην Αγία Τριάδα και 
στο δημοτικό της σχολείο έμαθε τα πρώτα γράμματα. Από μικρός είχε τη μεγάλη επιθυμία 
να μάθει περισσότερα, να μορφωθεί και να γίνει ανώτερος άνθρωπος. Να γίνει δάσκαλος 
μια και ο δάσκαλος ήταν ο πολυμαθέστερος και σπουδαιότερος άνθρωπος του χωριού. 
Από τον ιερέα του χωριού, τον και αγιογράφο Νικ. Σαρρή ή Παπασαρρή, μυήθηκε στους 
θελκτικούς κόσμους της καλλιτεχνίας. Η πλούσια συλλογή αντιγράφων ζωγραφικών έργων 
της αναγέννησης και αρκετών της βυζαντινής τέχνης που είχε ο ιερέας τράβηξε το ενδια-
φέρον τόσο του γυιού του Βήσσου Σαρρή, μετέπειτα ζωγράφου, όσο και του Βασιλείου με 
αποτέλεσμα να γνωρίσουν τα έργα των αθανάτων μεγαλουργών της ζωγραφικής τέχνης 
σε πολύ μικρή ηλικία. Επιπλέον, σε αυτούς και στον μετέπειτα πανεπιστημιακό καθηγητή 
Ντίνο Μερεντίτη, ο ιερέας παρέδωσε μαθήματα βιολιού και βυζαντινής μουσικής5. Έτσι ο 
Βασιλείου ως ερασιτέχνης ψάλτης παίρνει μέρος στις λειτουργίες της εκκλησίας του χω-
ριού του ή και στις εκκλησιές και άλλων περιοχών τις οποίες επισκεπτόταν αργότερα ως 
δημοσιογράφος και ψέλνει και μετά την απόλυση συζητάει με τους κατοίκους για τα προ-
βλήματά τους..

Τα παραπάνω ήσαν οι καλές του εμπειρίες από το χωριό του. Από την άλλη μεριά όμως 
θυμάται με πικρία τη φτώχεια, τις στερήσεις των κατοίκων. Θυμάται, όπως αναφέρει, τη 
ξεπολισιά τους και ειδικότερα των μαθητών του σχολείου μια και από τους 80 μαθητές 
ίσως μόνο 50 να είχαν παπούτσια ή τα υποκατάστατά τους, τα γουρουνοτσάρουχα, να τα 
φορούν τις Κυριακές ή τις γιορτές. Οι υπόλοιποι ήσαν πάντοτε ξυπόλυτοι. Θυμάται ότι και 
ο ίδιος ανήκε σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια που πάλευε για να επιβιώσει. Ο ίδιος συμ-

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος). Υπήρξε, σύμφωνα με έγγραφα, δημογέροντας του χωριού Αγίας Τριάδας το 
1925 (Αθαν. Δ. Παρούτσα, Η Σχολή Γραμμάτων και Ελευθέρων Σπουδών της Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας 
κατά τη Τουρκοκρατία, στα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» 
στο Καρπενήσι από 7-9 Οκτωβ.2011, Αθήναι 2014, σελ. 841 στη σ.858,, υποσ. 43 ) και πάρεδρος, εκπρό-
σωπος της Αγίας Τριάδας, που εκλέχτηκε κατά τις δημοτικές εκλογές του 1837 (ΓΑΚ– Κεντρική Υπηρεσία, 
Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών περιόδου Όθωνα, φ. 120). 

3 Ο Νικόλαος Αθαν. Παρούτσας αναφέρεται στην αναφορά των προκρίτων των Αγράφων που στάλθηκε 
στις 20-10-1824 από τη τη Βρύση του Μπουκουβάλα στη Διοίκηση και ζητούσαν την ανάθεση του αρματο-
λικίου των Αγράφων στον Καραϊσκάκη, διότι ο διορισθείς από τον Μαυροκορδάτο Γιαννάκης Ράγκος ως 
αρχηγός άφηνε ελεύθερους τους Τούρκους να λυμαίνονται τον Αγραφιώτικο λαό (Πάνου Ι. Βασιλείου, 
Ένα Σπουδαίο Ανέκδοτο Έγγραφο του Αγώνα του 21 για τα Δεινά των Αγραφιωτών, Στο Περιοδ. Αγιατρι-
αδίτικα Γράμματα, 1966, αρ. τεύχ. 8-9, σ.41). 

4 Π.Ι.Βασιλείου, Αναδρομή στα Περασμένα... στο Τιμητικό Αφιέρωμα Κων.Ι.Μερεντίτη, Αθήνα 1972, 

σ.17.

5 Π.Ι.Βασιλείου, Βήσσος Ν. Σαρρής, στο περιοδ. Αγιατριαδίτικα Γράμματα, τ. 6-7, έτος 1965, σ. 18επ.
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μετείχε στις αγροτικές δουλειές «και από τότε είχε μάθει πώς έβγαινε ο πικρός επιούσιος, η 
περίφημη και θρυλική χωρίς προσφάϊ μπομπότα», όπως έλεγε.

Και μετά το Δημοτικό συνέχισε τις σπουδές του στο παλαιό σχολαρχείο στο Καρπενή-
σι και στο Γυμνάσιο Λαμίας. Οι δυσκολίες και στερήσεις όμως συνεχίστηκαν. Πεντάωρη 
τουλάχιστον πεζοπορία για να φθάσει κανείς σε πόλη ή κωμόπολη που θα διέθετε κάποιο 
συγκοινωνιακό δίκτυο. Ταλαιπωρία για τα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο για τους γονείς 
που αναγκαζόταν να κουβαλούν πεζοπορώντας τα τρόφιμα για την επιβίωση των παιδιών 
τους από το χωριό στο Καρπενήσι. Πώς να τα ξεχάσει αυτά ο Βασιλείου, όταν θυμάται τη 
ταλαιπωρημένη από τη πολύωρη πεζοπορία ζαλιγκωμένη με τρόφιμα μάνα του που όταν 
έφθασε στο σπίτι του στο Καρπενήσι του είπε: «απόκαμα, παιδάκι μου, δεν μπορώ άλλο». 

Ο Βασιλείου ήταν ανήσυχο πνεύμα. Όντας ακόμα μαθητής παλαιού σχολαρχείου θέλησε 
να γνωρίσει την Αθήνα. Γεμάτος όνειρα από τα μαθητικά του χρόνια ήθελε να γνωρίσει 
τη πρωτεύουσα, όπου θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και τους στόχους 
του, να σπουδάσει και να σταδιοδρομήσει. Έτσι ένα καλοκαίρι, αφού κατόπιν συστάσεων 
εξασφάλισε δουλειά σε κάποια ταβέρνα ως βοηθός σερβιτόρου, διάβηκε τα ευρυτανικά 
σύνορα και ήλθε στην πρωτεύουσα και έπιασε δουλειά, η οποία ήταν, μεταξύ των άλλων, 
να συγκεντρώνει τα υπολείμματα κρασιού (τα απομεινάρια, το λεγόμενο βιδάνιο) από τα 
ποτήρια προηγούμενων πελατών σε μια μεγάλη μπουκάλα για να σερβιριστούν, όπως διαπί-
στωσε μετά από λίγο καιρό, σε νέους πελάτες. Η πρώτη απογοήτευση δεν άργησε να έλθει. 
Μια μέρα που πήγε μια π α ρ έ α  ε ρ γ α τ ώ ν , το αφεντικό του είπε να βάλει κρασί από 
τη μπουκάλα (των υπολειμμάτων) που ήταν στο υπόγειο. Ο Βασιλείου όμως. επωφελού-
μενος πιθανόν και του γεγονότος ότι η μπουκάλα ήταν στο υπόγειο παρέβη την εντολή και 
πρόσφερε κρασί από τα βαρέλια. Το αφεντικό όμως τον παρακολουθούσε και πλησιάζο-
ντάς τον του έδωσε ένα χαστούκι και  τ ο ν  α π ό λ υ σ ε .

Δείγμα απανθρωπιάς από τη πλευρά του εστιάτορα, Δείγμα σεβασμού της προσωπικό-
τητας του ανθρώπου και της ακεραιότητάς του χαρακτήρα του σ' όλο της το μεγαλείο από 
το 15χρονο τότε ευρυτανόπυλο Βασιλείου. 

Αποτέλεσμα της απόλυσής του ήταν να αναγκασθεί, ελλείψει χρημάτων, να δ ι α ν υ -
κ τ ε ρ ε ύ σ ε ι  πολλές φορές στο λ ό φ ο  της Α κ ρ ό π ο λ η ς , έως ότου βρεί κάποια 
άλλη δουλειά. Θυμάμαι μάλιστα στα πρώτα χρόνια της 10ετίας του 1950, όταν αναβαίνο-
ντας στο λόφο της Ακρόπολης για να γνωρίσει η γερμανίδα – σύζυγος του πανεπ. καθηγητή 
Ντίνου Μερεντίτη τα αρχαία μνημεία, την ερώτηση του τελευταίου: «Πάνο, πού κοιμόσουνα 
και δεν φοβόσουνα τους περιθωριακούς που διανυκτέρευαν επίσης στο λόφο;». «Δεν με 
ενοχλούσαν» απάντησε «γιατί νομίζανε ότι ήμουνα και γώ σαν κι αυτούς».

Πιστεύω ότι αυτές τις διανυκτερεύσεις θα θυμόταν όταν αργότερα έλεγε νουθετώντας 
μας και συγκρίνοντας τις δικές μας μικροανέσεις: «εμείς δεν είχαμε πού τη κεφαλή κλίναι».

Παρ' όλες τις αναποδιές πού τούτυχαν πάλευε και στάθηκε στα πόδια του και στο τέλος 
του καλοκαιριού επανήλθε στη γενέτειρά του, όπου συμπλήρωσε τις σπουδές του και παρέ-
μεινε εκεί μέχρις ότου κλήθηκε και κατατάγηκε στο στράτευμα.
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Β.- Η συμμετοχή του στους εθνικούς αγώνες
Στο στράτευμα υπηρέτησε για περισσότερο από 3 χρόνια και συμμετέσχε στους εθνι-

κούς αγώνες του 1918-1923 στη Μακεδονία και Θράκη. Καλός στρατιώτης, αλλά και ένας 
ζωντανός πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος άρχισε να δημοσιογραφεί στις εφημερίδες της 
Βόρειας Ελλάδας. Όπου και αν ήταν ο Βασιλείου δεν αποχωριζόταν την πέννα και το χαρτί 
και τα γραπτά του ήταν πάντοτε άψογα.

Δύσκολα ήταν τα χρόνια του πολέμου που, δυστυχώς, τέλειωσε με την Μικρασιατική 
καταστροφή, με απώλεια της Ανατολικής Θράκης και Ιωνίας και την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών. Ρευστή η πολιτική κατάσταση. Δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. 
Και δύσκολα τα βρήκε το 1924 και ο Βασιλείου που απολύθηκε από το στρατό.

Γ.- Στην Αθήνα ως εργαζόμενος και φοιτητής
Ο Βασιλείου μετά την απόλυσή του από το Στρατό επανήλθε στο χωριό. Το μεγάλο 

όμως πάθος του για μάθηση με σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών κυριαρχούσε στη 
ζωή του. Δεν είχε όμως οικονομική ευχέρεια για να αντιμετωπίσει τα έξοδα διαμονής του 
στην Αθήνα. Από τα γραπτά του, τις διάφορες κατά καιρούς συζητήσεις και ιδιωτικές αλ-
ληλογραφίες του και, κυρίως, την αλληλογραφία με μια φίλη του βλέπομε το μεγάλο προ-
βληματισμό του εκείνη την εποχή. Προσπάθησε να βρει δουλειά ή κάποια πηγή δανεισμού 
για να συνεχίσει τις σπουδές του, χωρίς να το κατορθώσει και αναγκαστικά παρέμεινε στο 
χωριό. Τούτο ειδικότερα αποδεικνύεται από ένα γράμμα, απευθυνόμενο σ' αυτόν από τη 
φίλη του, η οποία του γράφει:

«είσαι ένας άνθρωπος με τόσες και τέτοιες φυσικές χάρες...» που «δεν πρέπει πιά...! 
δεν σ' αξίζει να μένεις στο χωριό.... πονάει η ψυχή μου για σένα, για τη σκεπασμένη αξία 
σου» (η έμφαση δική μου).

Σε ένα άλλο γράμμα της (2-2-1924) του προτείνεται έμμεσα η αλλαγή της επαγγελματι-
κής του επιλογής ως ζωγράφου ως εξής :

«Να ξέρεις ότι έχω την ιδέα στον όμορφο αυτόν τόπο που θάλλει η ελαία και
κοκκινίζει η σταφυλή, ποτέ δε θάλλουν τα πορτοφόλια των καλλιτεχνών και 
των μεγάλων».
Παρέμεινε για κάποιο διάστημα στο χωριό του, την Αγία Τριάδα και απ'  αυτό ξ ε κ ί -

ν η σ ε , όπως ο ίδιος γράφει, με τον φίλο του Βήσσο Σαρρή «για το ιοστεφές Άστυ της 
Παλλάδος ..., τη πανένδοξη Αθήνα με στόχο τους την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην 
οποία ο Βήσσος μεν μπήκε απ' ευθείας στην τρίτη τάξη, λόγω των αρκετών ζωγραφικών 
γνώσεών του, ο δε Βασιλείου στην πρώτη». 

Η Αθήνα ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής του τόπου. Εκεί λάβαιναν χώρα διαλέξεις, 
εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, υπήρχαν 
βιβλιοθήκες για μελέτη και τόσα άλλα πράγματα που θα ικανοποιούσαν το ανήσυχο πνεύμα 
του αλλά υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες που τις θυμάται ο ίδιος ως εξής : 

«Στον καιρό των σπουδών υπήρξαν μέρες που ζούσαμε νηστικοί ή που περνούσαμε με 



9

ολίγες ελιές και με ολίγο μαύρο ψωμί. Όμως δεν μας ένοιαζε και τόσο για τον σοβαρότατο 
πολλές φορές υποσιτισμό μας, όχι από άγνοια για τα αποτελέσματά του, αλλά γιατί το καλ-
λιτεχνικό ιδανικό μας ήταν πολύ ισχυρότερο της οποιασδήποτε πείνας ή κακουχίας μας». 

Παρόλα αυτά, τη Σχολή ο μεν Βήσσος Σαρρής τη τελείωσε και έγινε ζωγράφος – αγιογρά-
φος και καθηγητής της Ιερατικής Σχολής Κορίνθου, ο δε Βασιλείου στο δεύτερο χρόνο των 
σπουδών του, όπως γράφει ο ίδιος, «λύγισε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καλλιτεχνία 
και να ακολουθήσει το τραπεζιτικό κλάδο6» μια και συμμετέχοντας σε διαγωνισμό πρόσληψης 
υπαλλήλων της Τράπεζας Αθηνών πέτυχε με την αξία του, με το σπαθί του όπως λέμε.

II 
Η Επαγγελματική του Απασχόληση ως Τραπεζιτικού Υπαλλήλου  
και η Παράλληλη Πνευματική του Δράση από το 1924-1949

Α.- Η σταδιοδρομία του ως τραπεζιτικού υπαλλήλου
Ως Υπάλληλος στη Τράπεζα Αθηνών (1924-1929) υπήρξε άριστος και εργάστηκε 

στην Αθήνα μέχρι το 1929. Τότε μετατέθηκε στο υποκατάστημα του Καρπενησίου όπου 
συνέχισε εκεί την παροχή των υπηρεσιών του. Κατά τη διάρκεια του 1929 έχασε τη δουλειά 
του, απολύθηκε από την Τράπεζα γιατί αποκάλυψε στον επαρχιακό τύπο μια αδικία σε βάρος 
εργατών της περιοχής και ζήτησε την άρση της αδικίας, ένα γεγονός στο οποίο αναφερό-
μαστε παρακάτω.

Ως Υπάλληλος στην Εμπορική Τράπεζα (1929-1936). Μετά την απόλυσή του από 
την Τράπεζα Αθηνών διορίστηκε στην Εμπορική Τράπεζα ως παλαιός πολεμιστής την οποία 
υπηρέτησε ευδόκιμα για 7 χρόνια. Η ενεργητικότητά του και η εν γένει δραστηριότητά του 
είχε ως αποτέλεσμα να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας 
των υπαλλήλων της. Στις αρχές του 1936, πρότεινε στη Διοίκηση, ως εκπρόσωπος των συ-
ναδέλφων του υπαλλήλων της Τράπεζας, την ίδρυση ίδιου Ταμείου Συντάξεων. Ένα δίκαιο 
αίτημα που απόβλεπε στη διασφάλιση των συμφερόντων των υπαλλήλων της. Αυτό το αίτη-
μα - πρόταση θεωρήθηκε από την Εμπορική Τράπεζα ως λόγος απόλυσής του. Και πράγματι 
τον απόλυσαν το 1936. Αναφερόμαστε εκτενέστερα παρακάτω. 

Ως Υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα (1936-1949). Μετά την απόλυσή του από την 
Εμπορική Τράπεζα διορίστηκε στην Εθνική Τράπεζα, την οποία υπηρέτησε για 15 περίπου χρό-
νια έχοντας άριστες εκθέσεις ως υπάλληλος που δεν απασχόλησε ποτέ τους προϊσταμένους 
του για τη λύση κάποιου προβλήματος. Γι αυτό σε όλες τις υπηρεσιακές εκθέσεις των προϊστα-
μένων του προβλεπόταν η εξέλιξή του σε ένα από τα ανώτερα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Το 1949 απολύθηκε για συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. Και για τούτη την από-
λυση θα αναφερθούμε επίσης παρακάτω. 

6 Π.Ι.Βασιλείου, Βήσσος Ν. Σαρρής, στο περιοδ. Αγιατριαδίτικα Γράμματα, τ. 6-7, έτος 1965, σ. 
18επ.
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Β.- Το Παράλληλο Καλλιτεχνικό και εν γένει Πνευματικό του Έργο 
Ο Βασιλείου είχε αναπτύξει πνευματική και συγγραφική δραστηριότητα από τα εφηβικά 

του χρόνια. Υπηρετώντας στο στράτευμα κατά τον πόλεμο του 1918-1923 δημοσίευε άρ-
θρα τόσο στο Θρακικό και Μακεδονικό τύπο, όσο και σε άλλα ελληνικά περιοδικά. Αυτό 
δεν σταμάτησε ποτέ. Υπήρξε άριστος τραπεζιτικός υπάλληλος και παράλληλα ένας λάτρης 
των γραμμάτων και των τεχνών και πιστός διάκονός τους.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον του για τη τοπική ιστορία, το καλλιτεχνικό και ενγένει πνευματι-
κό έργο που επιτελέστηκε στις διάφορες περιοχές που πέρασε και πολύ περισσότερο εκεί που 
έμεινε υπήρξε μεγάλο και συνεχές. Στην Ευρυτανία από το 1929 αναφέρθηκε στην ιστορία και 
τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα όλων των εκκλησιών και μοναστηριών που επισκέφτηκε τότε, 
δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάσωση του αγιογραφικού τους πλούτου, ψέγοντας 
μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και τους χωρικούς που από μόνοι τους δεν προσπάθησαν 
για τη δέουσα συντήρησή τους και διαφύλαξή τους. Επιπλέον από τότε δημοσίευσε για πρώτη 
φορά 4 επιγράμματα εικόνων του Διονυσίου στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Φουρ-
νάς7 ενώ τα υπόλοιπα 14 δημοσιεύτηκαν από τον Δημαρά μετά μια 10ετία περίπου8.

Το ίδιο έκανε και αργότερα το 1936 όταν υπηρετούσε ως τραπεζιτικός υπάλληλος στην 
Κρήτη, όπου δημοσίευσε αρκετές ιστορικο-αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής φύσης μελέτες 
για τα υπάρχοντα εκεί αρχαία μνημεία.

Το ίδιο συνεχίζει και αργότερα που μετατέθηκε στην Αθήνα με τη συγκέντρωση και με-
λέτη αρχείων και κωδίκων για τον ιστορικό και καλλιτεχνικό πλούτο της Ευρυτανίας και 
γενικότερα της Ρούμελης δημοσιεύοντας μάλιστα και άρθρα σε τοπικές εφημερίδες. 

ΙΙΙ 
Η από το 1952 -1984 ολοκληρωτική αφοσίωσή του  

στην έρευνα, μελέτη και συγγραφή 

Α.- Η μη επαναφορά του στην Εθνική Τράπεζα

«..Η Εθνική Τράπεζα έχασε που δεν έχει πια υπάλληλο  
τον Πάνο Ι.Βασιλείου. Τον κέρδισε όμως η Εθνική μας Ιστορία»

(Δημ.Πουρνάρας, εφ. Ελεύθερος της 5-1-1963)

Πραγματικά, μετά την απόλυσή του από την Εθνική Τράπεζα, ο Βασιλείου αφοσιώθηκε 
με ευσυνειδησία και επιμονή στην ολοκλήρωση κυρίως του ιστοριοδιφικού του έργου Με 

7 Εφημ. Ευρυτανία της 1-8-1929, σ. 1.

8 Α.Δ.Παρούτσα, Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην Ανάδειξη της Ιστορίας, Καλλι-

τεχνικής Δημιουργίας και των Προβλημάτων των Κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς στα: 

πρασκτιά του Συνεδρίου της Πανευρυτανικής Ένωσης για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Δημοτικής 

Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας (στο εξής : Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην Ανάδειξη 

της Ιστορίας....της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς) 2012, τ. Α΄, σ.68.
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την ασυνήθιστη εργατικότητά του κατάγραψε συστηματικά όλα τα μνημεία της Ευρυτανίας 
(μοναστήρια, εκκλησίες και άλλα αρχαιολογικής αξίας μνημεία) και μελέτησε βιβλία, κώ-
δικες και αρχεία. Με άλλα λόγια, μελέτησε όλον τον υπάρχοντα ιστορικό και καλλιτεχνικό 
πλούτο της Ευρυτανίας και αξιολογώντας τον έφερε στο φώς της δημοσιότητας στοιχεία 
που κινδύνευσαν να χαθούν. Έγινε ένας «απόστολος της έρευνας»,

Συνεπώς δικαιολογημένα ο αείμνηστος έγκριτος δημοσιογράφος και συγγραφέας Δη-
μήτρης Πουρνάρας έγραψε:

«...δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως η Εθνική Τράπεζα έχασε και δεν έχει πια υπάλληλο 
τον Πάνο Ι. Βασιλείου. Τον κέρδισε όμως η εθνική μας ιστορία» ... καθόσον «μπόρεσε 
από τότε ν' αφιερωθεί ολόκληρος – ψυχή και σώμα – στην έρευνα για θέματα που μόνο 
συστηματική εργασία μπορούσε να διαλευκάνει και να φέρει σε φώς πολύτιμα άγνωστα 
στοιχεία». Και τα έκανε αυτά τελείως αβοήθητος. 

Θυμάται μάλιστα ο σχολιαστής το Γιάννη Βλαχογιάννη, που πέθανε στη ψάθα, χωρίς 
καμιά αμοιβή, μολονότι έφαγε τη ζωή του ολόκληρη καταπίνοντας τη σκόνη των ιστορικών 
αρχείων και συνεχίζοντας λέγει: «Το γράφω αυτό με πίκρα, με εθνική ντροπή, γιατί βλέπω 
πόση εργασία προσφέρει σήμερα με τη σειρά του και ο Πάνος Ι. Βασιλείου. Έχει κυριο-
λεκτικά σκοτωθεί, λειώνει στην εθνική ιστορική έρευνα ....... Τρώει ό,τι έχει και δεν έχει, 
θυσιάζει την υγεία του, την ίδια του τη ζωή, για να πετύχει εκείνο που έπρεπε να το είχε κάνει 
ή ελληνική πολιτεία από 150 χρόνια. Ο Βασιλείου ξεσκέπασε την άγνωστη σε μας ιστορία 
του έθνους μας την προεπαναστατική εποχή, που ήταν θαμμένη σ΄ εκκλησιές, μοναστήρια, 
σχολεία, χειρόγραφα, αρχεία, σπίτια και ξαναζωντάνεψε το βίο και τη δράση των πνευ-
ματικών μας ανθρώπων που προετοίμασαν πνευματικά, ψυχικά, εθνικά, θρησκευτικά το 
Εικοσιένα.»9. 

Β.- Οι μετά το 1952 έρευνές του και το αξιόλογο συγγραφικό του έργο
Από τα στοιχεία της ζωής του Βασιλείου, τη πνευματική του δράση και το ενγένει έργο 

του καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μέσα του, έμφυτη, η επιστημονική περιέργεια που 
τον οδηγούσε στην έρευνα, στην αναζήτηση έως ότου φθάσει στην πηγή και λάβει όλες τις 
απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα

Αναμφίβολα έκανε ένα μεγάλο αγώνα ερευνώντας και μελετώντας βιβλία, κώδικες, αρ-
χεία, χειρόγραφα, επιγραφές σε παλιές εκκλησιές, σημειώσεις σε εκκλησιαστικά μηναία και 
ψαλτήρια, καταγράφοντας και προστατεύοντας αρχαιολογικής αξίας μνημεία.

 Για να πετύχει αυτό το στόχο θεώρησε ως καθήκον του, ως πνευματικό του χρέος να 
γίνει οδοιπόρος και να ρθει κοντά στα στοιχεία και να τα ερευνήσει και μελετήσει με πά-
θος, αγάπη και αυταπάρνηση καθόσον αυτά υπέκρυπταν την ιστορία της γενέτειράς του, 
της Ευρυτανίας. Και μάλιστα δεν έμεινε ικανοποιημένος και προχωρούσε και σε έρευνες 

9 Άρθρο του Δ. Πουρνάρα με το ψευδώνυμο Π. Χαλκέντερος δημοσιεύτηκε στην εφ. Ελεύθερος της 

6-1-1963 και αποσπάσματά του στις: Τρείς Ομιλίες  για τον Π.Ι.Βασιλείου, 1978,  σ.33.
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σε βιβλιοθήκες και αρχεία του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Ιταλίας για να δει μερικά από τά 
αρχεία της μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας μας10. Αποτέλεσμα αυτών των ερευνών ήταν 
να δημιουργήσει ένα έργο πολυσύνθετο και μεγάλο, το οποίο είναι εκλαϊκευμένο και κατα-
ληπτό από τους αναγνώστες, αλλά και βασίζεται σε αυθεντικές πηγές, ώστε ο Βασιλείου να 
θεωρείται από τους κριτικούς ο  μ ο ν α δ ι κ ό ς ιστορικός της Ευρυτανίας.

Αυτό το πολύ μεγάλο έργο .- πάνω από 160 μελέτες - έχει αναλυθεί και αξιολογηθεί από 
ειδήμονες στους τομείς που αναφέρεται. Γι΄ αυτό η δική μας εδώ αναφορά θα περιορισθεί 
στα κυριότερα έργα του με ορισμένες αξιολογήσεις τους κατά τρόπο συνοπτικό. 

VΙ 
Συνοπτική αναφορά στο πολυσύνθετο έργο του

Α.- Το Ιστοριοδιφικό και Ιστορικό του ΄Εργο 
Τις ιστοριοδιφικές του εργασίες άρχισε από τα τελευταία χρόνια της δεύτερης 10ετίας 

του 20ού αι. και συνέχισε συστηματικά πλέον και εντατικά μετά το 1952 μέχρι το θάνατό 
του (1984). Η συνοπτική παρουσίαση μερικών απ΄αυτές ακολουθεί:

1.- Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι Σπουδαιότεροι Μαθητές των 
Σχολών των Αγράφων, Αθήνα 1958

Ο Βασιλείου μετά από συστηματική έρευνα και μελέτη της ζωής και του έργου του Ευγέ-
νιου Γιαννούλη του Αιτωλού έγραψε και δημοσίευσε τη παραπάνω βραβευθείσα από την 
Ακαδημία των Αθηνών μελέτη στη δημοτική γλώσσα, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα όχι τόσο 
στους ειδικούς στα ιστορικά θέματα, αλλά κυρίως σ' ένα πολύ ευρύτερο κύκλο αναγνωστών 
να γνωρίσει τη φωτεινή προσωπικότητα και τη ζωή και το έργο ενός από τους σπουδαι-
ότερους διδασκάλους του Γένους, του «σοφώτατου εν διδασκάλοις», του Ευγένιου Γιαν-
νούλη του Αιτωλού. Κάλυψε με αυτό τον τρόπο ένα κενό μια και ήταν δύσκολο να γνωρίσει 
κανείς το έργο του Ευγενίου, διότι, όπως γράφει ο ίδιος ο Βασιλείου στον πρόλογό του της 
α΄ έκδοσης η δημοσιευθείσα το 1703 μελέτη του μαθητή του Γιαννούλη, του Αναστάσιου 
Γόρδιου ήταν γραμμένη στην αρχαΐζουσα και υπήρχαν μόνο δύο δυσεύρετα αντίτυπα. 

Αναπληρώθηκε έτσι το κενό για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον Ευγένιο Γιαν-
νούλη τον Αιτωλό, το μεγάλο διδάσκαλο του γένους, τον δημιουργό των σχολών Αγρά-
φων και Βελουχιού στις οποίες για 40 χρόνια (1642-1682) βοηθούσε με τη διδασκαλία 
του, τη σοφία του και την ανθρωπιά του να λάβουν ανώτερη παιδεία οι επιθυμούντες την 
στα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς11.

Και μάλιστα η ανώτερη αυτή μόρφωση παρεχόταν όχι μόνον στους δυνάμενους ν' αντι-
μετωπίσουν τις δαπάνες που συνεπαγόταν οι σπουδές τους, αλλά και στους έχοντες έφεση 
για μάθηση φτωχούς, από τους οποίους δεν έπαιρνε δίδακτρα ούτε τα έξοδα διατροφής 

10 Δήμητρας Τσιουγκρή, Ομιλία για τον Πάνο Ι. Βασιλείου, στις: Δύο Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, 1982, 

σ.18..

11 Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, 2η έκδοση, Αθήνα 1985, σ.16.
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και οίκησής τους καθιερώνοντας γι' αυτούς ο σοφός εκείνος διδάσκαλος το σύστημα παρο-
χής δωρεάν παιδείας πρίν από 3 ½ περίπου αιώνες.

Η εν λόγω μελέτη θεωρήθηκε «ως πιστή και διακριβωμένη εικόνα της δράσεως όχι μόνο 
του Ευγενίου, αλλά όλων εκείνων των κληρικών και διδασκάλων που εμαθήτευσαν εις τας 
σχολάς του Ευγενίου» από το παν/κό καθηγητή και ακαδημαϊκό Κων. Τριανταφυλλόπουλο.

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κ. Θ. Δημαράς έγραψε ότι το βιβλίο Ευγένιος ο Αιτω-
λός «θα αποτελέσει τη βάση για κάθε περισσότερο προωθημένη έρευνα σε όλη την περιοχή 
της λογιοσύνης των Αγράφων από τον Ευγένιο τον Αιτωλό που απέθανε το 1682 ως τον 
Σέργιο τον Μακραίο που απέθανε το 1816 για να μην αναφέρω άλλους μετααγενέστερους, 
αλλά πολύ λιγότερο σημαντικούς. Είναι ο Κώδικας για τη μελέτη των Αγράφων»12. 

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός Κ. Ι. Άμαντος έγραψε στον Βασιλείου 
για την ίδια μελέτη ότι «τυγχάνει κατά πάντα αξιέπαινος η ευσυνειδησία και η μετά πάσης 
προσοχής και στοργής ανάπτυξις των θεμάτων σας η ολοκλήρωσις των οποίων αποτελεί 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  ά θ λ ο ν 13.

2.- Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα !960 
Το δεύτερο τούτο έργο του Π .Ι .Βασιλείου που τιμήθηκε με το χρυσούν μετάλλιο της 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (1961) έχει επίσης την σφραγίδα της ευσυνείδητης υπευθυ-
νότητας και επιστημονικής πληρότητας, καθόσον, όπως έγραψε ο Αν. Ορλάνδος, ο δια-
πρεπής αυτός πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός, «είναι προϊόν πολυετούς και 
πολυμόχθου ερεύνης και αναδιφήσεως εις τας βιβλιοθήκας και τα διάφορα αρχεία ... και η 
αξία του της από πλείστων επόψεων αρτιότητος μεγεθύνεται αν λάβει κανείς υπ' όψιν του 
ότι παρά τις όποιες άλλες απασχολήσεις του συγγραφέα του αυτός «κατόρθωσε και διέθεσε 
χρόνον εις όντως λίαν αξιεπαίνους ιστοριοδιφικάς ερεύνας, ώστε μετά την συγκέντρωσιν, 
την κριτικήν επεξεργασίαν και τον από πάσης πλευράς έλεγχον των στοιχείων του, να προβή 
εις λίαν ενδιαφέρουσαν σύνθεσιν ενός έργου, με αρίστην διάταξιν της ύλης του και 
με συμπεράσματα ευσταθούντα και αντέχοντα εις τα αυστηρότερα επιστημονικά 
κριτήρια ....» 

 Κλείνοντας ο καθηγητής τη μακροσκελή κριτική του σε τούτη τη μελέτη, επιβεβαιώνει 
το αναφερόμενο σ' αυτή από το συγγραφέα της ότι «η άγνωστη ως τα σήμερα Ευρυτανία 
με τούτο το βιβλίο παίρνει μια κάποια θέση ανάμεσα στις σελίδες της ένδοξης ελληνικής 
ιστορίας» και προσθέτει ότι «οι ερευνηταί του Ευρυτανικού χώρου θα έχουν πλέον εν άρι-
στον βοήθημα, όπερ θέλει τοις χρησιμεύσει ως βασική πηγή και ως οδηγός και δι' άλλας 
ειδικωτέρας μελέτας»14. 

Για την αξία τούτης της μελέτης θα αναφερθώ επίσης σε επιγραμματικά αποσπάσματα 

12 Κ. Θ. Δημαρά, Εφημ, Το Βήμα της 14-3-1958 και στις Τρείς Ομιλίες για τον Π. Ι. Βασιλείου, Αθήνα 

1978, σ.121

13 Κ.Ι. Άμαντος, στα: Κριτικά Σημειώματα για τον Π. Ι. Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ .5/44.

14 Αν. Ορλάνδου, Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.130-1.
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της κριτικής του Κ.Θ.Δημαρά15 ο οποίος λέγει ότι «στη γνωριμία μας με την περιοχή των 
Αγράφων ουσιαστικά συνετέλεσε τα τελευταία χρόνια ο κ. Πάνος Ι. Βασιλείου με σειρά 
από μεγαλύτερα ή μικρότερα δημοσιεύματα.... 

«του οποίου ο έρωτας της Επιστήμης, ο έρωτας της στενής του πατρίδας τον έκα-
ναν ιστοριοδίφη και τον οδήγησαν προς τη συγγραφή και μας έδοσε διάφορες μικρές 
μελέτες, αλλά και τον Ευγένειο Γιαννούλη τον Αιτωλό προ τριετίας και τώρα την Επι-
σκοπή Λιτζάς και Αγράφων πλουτίζοντας τη βιβλιογραφία μας με έργα που γεμίζουν 
βασικές ελλείψεις της επάνω σε θέματα αποφασιστικά της νεοελληνικής επιστήμης 
...... ..... Μακάρι σε τέτοιες ώρες, όπου δραματικά υποχωρεί η πλούσια άλλοτε το-
πικιστική επιστήμη μας, κάθε τόπος ελληνικός να είχε το δικό του Πάνο Βασι-
λείου». 

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Κ. Ι. Μερεντίτης 
έγραψε τα εξής:

«Εκπλήττει όντως τον αναγνώστην η πολυμάθεια και η εμβρίθεια του συγγραφέως, η 
αξιοθαύμαστος αυτού δεξιότης περί την ευμέθοδον κατάταξιν των επιπόνως συναγομέ-
νων εκάστοτε πληροφοριών και η μετά σπανίας δεξιότητος κατόπιν του δέοντος επιστη-
μονικού ελέγχου συναγωγή των οικείων πολυτιμωτάτων πορισμάτων, άτινα λαμπρώς, 
πρωτοτύπως και πλήρως διαφωτίζουσι σπουδαιότατα ιστορικά γεγονότα της πατρίδος 
άγνωστα μέχρι τούδε»16. 

Η βυζαντινολόγος Μ. Θεοχάρη, έγραψε: «αι ολίγαι γραμμαί εκάστης παραγράφου 
αποτελούν την συνισταμένην μακράς και  επιπόνου ερεύνης. Πρόκειται περί πλουσίας προ-
σφοράς, ήτις ασφαλώς θα καταλάβει σημαίνουσαν θέσιν εις την νεοελληνικήν βιβλιογρα-
φίαν. Το ότι ο κ. Βασιλείου εξ ηγνοημένων τινων κωδίκων και εκ μνημείων τελείως εγκα-
τελειμένων, κατώρθωσε ν΄ανασχηματίσει τη ζωήν και τη δράσιν της περιοχής στενώτατα 
συνδεδεμένης με τη μοίρα του νεωτέρου ελληνισμού μας απαλλάσσει νομίζω εγκωμιαστι-
κών επιθέτων. Ο συγγραφεύς ήτο ο πλέον ενδεδειγμένος διά ν' αναλάβει την συγγραφήν 
της μονογραφίας ταύτης»17.

Αλλά και ο συγγραφέας και κριτικός Μαν. Γιαλουράκης αφού τονίζει 

«πόσο βαθύτατα ε θ ν ι κ ή  είναι αυτή η εργασία και πόσο υπερήφανος πρέπει να 
είναι ο Βασιλείου για τους μόχθους του, για τη διάσωση τόσον πολύτιμου ιστορικού 
υλικού».... διατυπώνει την ίδια ευχή λέγοντας «μακάρι κάθε ελληνική επαρχία να 
είχε τον Βασιλείου της»18.

15 Κ. Θ. Δημαρά, Εφημ, Το Βήμα της 2-12-1960 και στις Τρείς Ομιλίες για τον Π .Ι. Βασιλείου, Αθήνα 

1978, σ.133-4

16 Κ .Ι .Μερεντίτη, Τρείς Ομιλίες για τον Π. Ι. Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.135.

17 Μ. Θεοχάρη, στο Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος, ΙΕ’ 1961.

18 Μαν. Γιαλουράκη, στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.142
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3.- Το Μοναστήρι της Τατάρνας Ευρυτανίας (1970)
Ο Βασιλείου συνεχίζοντας ακατάπαυστα το έργο του μας έδωσε στο τέλος της 10ετίας 

του 1970 και άλλο περισπούδαστο ιστορικό έργο: «Το Μοναστήρι της Τατάρνας». Έψαξε, 
βρήκε αρχεία, στοιχεία και βιβλία, κειμήλια, σκεύη, καλλιτεχνικά κατάλοιπα, τη βιβλιοθήκη του 
μοναστηριού και το περιεχόμενό της, τα μελέτησε και τα κατέγραψε προλαβαίνοντας τον αφα-
νισμό τους, από τις πολλές βλάβες και φυσικές καταστροφές (κατολισθήσεις) που υπέστη το 
μοναστήρι και κατά τους περασμένους 4 αιώνες. Ο κατάλογος των βιβλίων και χειρογράφων 
του Μοναστηριού που έκανε ο Β. για πρώτη φορά αποτελεί εργασία ιδιαίτερης αξίας. 

Επιπλέον ο Βασιλείου μας παρουσίασε το σπουδαίο ρόλο που έπαιξε το Μοναστήρι 
στους αγώνες για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και για τη διατήρηση των ελληνοχρι-
στιανικών παραδόσεων. Ιδιαίτερα, τονίζεται η πρωτοπορία του στην οργάνωση των προε-
παναστατικών κινημάτων, όπως εκείνο του Διονυσίου του Β΄, του Φιλοσόφου του οποίου 
η απόφαση έναρξής του λήφτηκε στο μοναστήρι αυτό.

Ο Κ. Θ. Δημαράς γράφει ότι το βιβλίο αυτό «με περισσότερες από 200 ωραία τυπω-
μένες και άφθονα εικονογραφημένες σελίδες συνάγουν επιγραφές, ενθυμίσεις, αρχειακό 
υλικό, προσωπογραφία, επιστολές, σκεύη και ας προσθέσω και εντελώς ανέκδοτον ένα 
κατάλογο των βιβλίων της μονής, όσα υπάρχουν σήμερα είτε έχουν εισαχθεί πρόσφατα είτε 
σώζονται από παλαιότερες εποχές. Η μονή Τατάρνας ξαναζεί έτσι, όπως μπορούν να επιβι-
ώσουν τα έργα των ανθρώπων μέσα στη μνήμη και χάρη στο Πάνο Βασιλείου εξακολουθεί 
να κρατεί τη θέση της μέσα στην εικόνα της ελληνικής παιδείας».19 

Ο ακαδ/κός Κ.Θ. Μέρτζιος θεωρεί την εν λόγω μελέτη «έργον μνημειώδες, το οποίον 
φανερώνει αφ΄ ενός την αγάπην του (συγγραφέως) προς την γενέτειραν μεγάλην πατρίδα 
του και αφ΄ετέρου την επιστημονικήν του ικανότητα εις τοιούτου είδους εργασίας ..Το ιστο-
ρικό μοναστήρι επερίμενεν τον βιογράφο του από καιρό και τον ευρήκε εις το πρόσωπόν 
του, βαθύν μελετητήν, λεπτομεριολόγον..ιστοριοδίφην.»20

Ο Δημ. Γιάκος, λογοτέχνης, θεωρεί τη μελέτη έργο μεγάλης αξίας και ότι ο Βασιλείου 
«την έρευνα την έχει αναγάγει σε έργο ζωής με φιλοδοξία «εθνικού ιεραποστόλου»21. 

Κατά τον κριτικό και συγγραφέα Ανδρέα. Καραντώνη, ο Βασιλείου με το έργο αυτό 
προσέφερε και στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στην Ελλάδα ολόκληρη ένα «δώρο αλή-
θειας και ομορφιάς»22. 

Κλείνω την αναφορά μου σε τούτη την εργασία με τα λόγια του Κ. Αβραάμ: αυτή η 
μελέτη του Βασιλείου, η «Τατάρνα» του, «μοιάζει σαν εσπερινή καμπάνα που χτυπάει βα-
θειά στην καρδιά, στην ψυχή και στο πνεύμα εκείνων που ξέρουν ή που πρέπει να μάθουν 
τι θα πεί έρευνα, αγάπη και προσφορά. Εκείνο που πρέπει να του ευχηθώ μακροημέρευ-

19 Κ. Θ. Δημαράς, εφ. Το Βήμα 2 και 8/5/1970 και Κριτικά σημειώματα για το έργο του Π. Ι. Βασιλείου, 

Αθήνα 1982 σ. 5/44/ 

20 Κ.Θ. Μέρτζου, Κριτικά  Σημειώματα για τον Π. Ι. Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ .6/45.

21 Δημ. Γιάκου, στο περ. Στερεά Ελλάς, Αθήνα Μάιος του 1970  σ. 147

22 Ανδρ. Καραντώνης, στο: π. Ραδιοτηλεόρασις, τεύχ. 157 της 25-5-1970.
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ση και αντοχή παραπέρα για προσφορές από το ανεξάντλητο μεγαλείο της αυτοθυσίας 
του23. 

4. Οι Σχολές των Αγράφων στην Τουρκοκρατία (1957, 1960, 1977)
Την πρώτη μελέτη για τις σχολές των Αγράφων δημοσίευσε ο Π. Ι. Βασιλείου το 195724. 

Επιπλέον στα βιβλία του «Ευγένειος Γιαννούλης ο Αιτωλός» και «Επισκοπή Λιτζάς και Αγρά-
φων» (1960) αναφέρεται στις σχολές και σε μαθητές αυτών των σχολών. Το 1977, με 
βάση νεώτερα μέχρι τότε στοιχεία του, δημοσίευσε μελέτη με τον ίδιο τίτλο στην οποία 
αναφέρεται περισσότερα διεξοδικά για τα σχολεία κατώτερης και κυρίως ανώτερης παιδεί-
ας στη περιοχή των Αγράφων και του Βελουχιού25. 

Πρόκειται για μια εξονυχιστική και πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη διότι ο Βασιλείου πί-
στευε ότι χωρίς «αποδεικτικά στοιχεία ή τουλάχιστον κάποιες σαφείς από τη παράδοση 
πληροφορίες» δεν μπορούν μερικοί να μιλούν για την ύπαρξη και λειτουργία σχολείου στο 
χωριό τους26.  

Πάντως πρέπει να πούμε η μελέτη του Βασιλείου για τις σχολές των Αγράφων είναι 
πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη, είναι μοναδική και θα αποτελεί τον οδηγό για όποιον 
νεότερο ερευνητή θελήσει να ασχοληθεί με το θέμα των σχολών των Αγράφων επι τουρ-
κοκρατίας. 

5.- Διονύσιος Ιερομόναχος «ο εκ Φουρνά» Ιστοριογράφος (1964) 
Τούτη η μελέτη27 που αναδεικνύει το θρησκευτικοκοινωνικό, συγγραφικό και αγιογραφικό 

έργο του Διονυσίου είναι πράγματι ολοκληρωμένη και περισπούδαστη και δικαιολογημένα 
θεωρήθηκε από ειδήμονες στα θέματα αυτά ως εκτεταμένη, εγκωμιαστική, πληθωρική και 
μελέτη αγάπης ασύνηθες γεγονός λόγω της τελειότητάς της η δημοσίευσή της σε εγκυκλο-
παίδεια28. Πράγματι η μελέτη αυτή του Βασιλείου αποτελεί πηγή άντλησης στοιχείων για τους 
ασχολούμενους με το έργον του Διονυσίου29 και είναι ένα υπόδειγμα έρευνας προς μίμηση.

23 Κ.Αβράμ, Κριτικά Σημειώματα για το Έργο του Π. Ι. Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ. 6/45

24 Π. Ι. Βασιλείου, Σχολές των Αγράφων, στο: Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, 1957, σ.146

25 Π.Ι. Βασιλείου, Oι Σχολές των Αγράφων στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας, Ανάτυπο από το αναμνηστι-

κό Λεύκωμα τηε Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» του 1978 (στο εξής: Π.Ι. Βασιλείου, Oi 

Σχολές των Αγράφων στα Χρόνια της Τουρ/τίας, Ανάτυπο 1978..), Charlotte, North Carolina, USA. 

σελ.40..

26 Π. Ι. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, β΄ έκδοση, 1985 σ.216, υποσ. 215.

27 Π. Ι. Βασιλείου, Διονύσιος, ο ιερομόναχος, στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια στο εξής: 

«Θρησκ.και Ηθ. Εγκυκλ.», Τόμ. 5ος σ. 60 στη σ. 62.

28 Ιωάννας Γιαναροπούλου, Μυστικός Διάλογος με το Συγγραφέα της Ερμηνείας της Ζωγραφικής Τέ-

χνης, στα: Πρακτικά του Επιστ. Συνεδρίου του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» με θέμα «Διονύσιος 

ο εκ Φουρνά και το έργο του (Καρπενήσι, 11-14 Οκτωβρίου 1996),σ.155 στη σ. 156. 

29  Μωϋσέως, Μοναχού Αγιορείτου, ο Ιερομόναχος Διονύσιος ο εκ Φουρνά ως Αγιορείτης, στα: Πρα-

κτικά του Επιστ. Συνεδρίου του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» με θέμα «Διονύσιος ο εκ Φουρνά και 
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6.-Τουριστικός Οδηγός Ευρυτανίας 
Ο Βασιλείου δεν περιορίστηκε να μας γνωρίσει την ιστορία της και τα καλλιτεχνικά της 

δημιουργήματα με μελέτες του μόνο σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά με κάθε μέσο από το 
οποίο θα μπορούσε να ενημερωθεί ένας μεγαλύτερος κύκλος προσώπων.

Έγραψε και δημοσίευσε τον Τουριστικό Οδηγό Ευρυτανίας (1971), στον οποίο μας πα-
ρουσιάζει την Ευρυτανία με τις φυσικές της καλλονές, με τα καλλιτεχνικά της δημιουργήματα 
και την ιστορία της κάθε γωνιάς της κατά τρόπο περιεκτικό και σύντομο, «λεπτομερειακά εν 
περιλήψει» με ζηλευτή για μένα τέχνη. 

Έτσι με τον οδηγό αυτόν ο επισκέπτης, που βρίσκει σ΄αυτόν όλες τις πληροφορίες για 
τα μέσα επικοινωνίας, καλής διαμονής, διατροφής και επίσκεψης αξιοθέατων χώρων, θέλει 
να μάθει κάτι και για τη τοπική ιστορία και τα υπάρχοντα καλλιτεχνικά μνημεία του συγκε-
κριμένου τόπου που επισκέπτεται και αυτό άριστα το βρίσκει στον εν λόγω οδηγό. Με βάση 
αυτή τη διαπίστωση κατά την οποία, επαναλαμβάνω, ο εν λόγω τουριστικός οδηγός που 
πέραν από τις βασικές πληροφορίες για έναν τουρίστα αναδεικνύει την ιστορία της Ευρυτα-
νίας και το λαϊκό πολιτισμό της κατά τρόπο αξιοθαύμαστα περιεκτικό, δικαιολογημένα και 
οι κριτικές είναι για το έργο αυτό εξαιρετικά επαινετικές. 

Έτσι ο πανεπ. καθηγητής Δημ. Λουκάτος, τον θεωρεί ως μια μελέτη που έχει «την αρετή 
της πλούσιας και αυθόρμητης πληροφορίας με το λυρικό λόγο σε ατμόσφαιρα φυσιολατρεί-
ας», με το να παρέχονται σαφείς ιστορικές και τοπογραφικές πληροφορίες και ωραίες φω-
τογραφίες, ώστε δικαιολογημένα να λέγεται ότι η Ευρυτανία είναι η Ελβετία της Ελλάδος και 
το αποτέλεσμά της να είναι να βάνει κανείς αμέσως στο νου του ένα ταξίδι στην Ευρυτανία 
αν ως τώρα υστέρησε να το χαρή...»30.

Επισημαίνοντας την αξία του εν όγω οδηγού ο συμπολίτης μας λογοτέχνης και συγ-
γραφέας Μιχ. Σταφυλάς πολύ σωστά αναφέρει «μακάρι τέτοιους οδηγούς να είχαμε 
σ΄όλους τους νομούς της Περιφερειακής Διοικήσεως. Θα βοηθούσαν τόσο αποτελεσμα-
τικά τον Ελληνικό Τουρισμό και τους ξένους που πέρα από τα όμορφα τοπία που θα ιδούν, 
θέλουν να μάθουν και για την ιστορία του τόπου που επισκέπτονται31».

Συνεπώς, δικαιολογημένα ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος λέγει με αφορμή τον έξοχο του-
ριστικό οδηγό ότι 

 «όπου μπεί το χέρι του Βασιλείου, τα πάντα αναδίδουν σοφία δροσιά και αγάπη»32 

7.- Μελέτες αρχαιολογικών μνημείων 
α.- Στην Ευρυτανία. Το μεράκι και η αγάπη του Βασιλείου για έρευνα και μελέτη των 

αρχαίων μνημείων της Ευρυτανίας δεν έλειψε. Το 1929 δημοσιογραφώντας στην Ευρυ-
τανία πέρασε από το Κλαψί Ευρυτανίας όπου είδε το ψηφιδωτό δάπεδο παλαιοχριστια-

το έργο του (Καρπενήσι, 11-14 Οκτωβρίου 1996), σ.177 στη σ. 180. 

30  Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1978, σ.169=0.

31  Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1978, σ. 142.

32  Κριτικά Σημειώματα για το Έργο του Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ. 9/46
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νικής (βασιλικής) εκκλησίας «ο Άγιος Λεωνίδης», έργον του 6ου αι. στο Κλαψί – Ποταμιάς 
Καρπενησίου και δημοσίευσε επιστολή του στον τύπο ζητώντας την ενέργεια της πολιτείας 
για τη προστασία του χώρου και την σε συνέχεια έρευνά του33. Με ενέργειές του επίσης 
ανακαλύφθηκε ψηφιδωτό παλαιού Ευρυτανικού οικισμού στην Τσούκα Παλιοκάτουνου Ευ-
ρυτανίας34. Τέλος, έγραψε μετά από επιτόπιες έρευνές του αρχαιολογική μελέτη για το τοί-
χο του Αρχαίου Φαντίνου στη Δομνίστα Ευρυτανίας, που μάλλον αποτελεί μέρος παλαιού 
οικισμού35.

β.- Στη Κρήτη. Το ίδιο μεράκι για ανακάλυψη και διάσωση αρχαίων μνημείων τον 
συνόδευε όπου και αν πήγαινε. Έτσι, υπηρετώντας από το 1936- 1940 ως τραπεζιτικός 
υπάλληλος στη Σητεία και Άγιο Νικόλαο Κρήτης έκανε σπουδαίες έρευνες και δημοσίευσε 
μελέτες με υπογραφή «ένας ξένος» για τη μονή Τοπλού, τις αρχαίες πόλεις της επαρχίας 
Σητείας Πραισού, Ιτάνου,Δραγμού κ.ά. καθώς και για τα αρχαιολογικά μνημεία Κρητσάς, 
Αγ. Νικολάου, Λιμνών. Κνωσσού, Φαιστού Κρήτης κ. ά., όπως πληροφορούμαστε από το 
αποχαιρεστήριο ευχαριστήριο δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας του Αγίου Νικολά-
ου Κρήτης «Ανατολή» του 1940 στο μετατιθέμενο στην Αθήνα Βασιλείου36. 

2 
Το Δημοσιογραφικό του Έργο 

α.-Η δημοσιογραφία του στη Θράκη και Μακεδονία. O Bασιλείου άρχισε το 
δημοσιογραφικό του έργο, όπως ανέφερα παραπάνω, όταν ως στρατευμένος βρέθηκε 
στη Θράκη και Μακεδονία το 1920 και συνεργάστηκε με Θρακικές και Μακεδονικές εφη-
μερίδες, όπως ήταν ο «Ταχυδρόμος της Θράκης» της Κομοτινής, στην οποία έγραφε το 
χρονογράφημα και άλλα άρθρα από περιοδείες του στη Θράκη και στο Άγιο Όρος και το 
«Φώς» της Θεσσαλονίκης37, στην οποία δημοσίευε διάφορα άρθρα του. Με τη δημοσίευση 
άρθρων του συνέχισε και μετά την απόλυσή του από το στρατό.

Όπως ειπώθηκε παραπάνω θεωρούσε ως δημοσιογραφικό του καθήκον την αποκάλυψη 
της αλήθειας έστω και αν αυτό ενοχλούσε το εκάστοτε κατεστημένο, το οποίο αντί να στα-
ματά επιλήψιμες συμπεριφορές και να ανακαλεί άδικες πράξεις του και αντί να ευχαριστεί 
τον καταγγέλλοντα Βασιλείου, το εν λόγω κατεστημένο τον καταδίκαζε τελείως αδικαιο-
λόγητα. 

33 Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.52-53.

34 Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.110.

35 Περ. Στερεά Ελλάς, Ιανουάριος 1973, σελ. 26-29.

36 Εφ, «Ανατολή» Αγ. Νικολάου Κρήτης, 1940, Αποσπασματικές πληροφορίες στις: Τρείς Ομιλίες για 

τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1978, σ.60-61.

37 Κλεομ. Σ. Κουτσούκη, Το Δημοσιογραφικό και Βιβλιοκριτικό Έργο του Π.Ι.Βσιλείου, στις Τρείς 

Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1978, σ.68.
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β.- Στην Ευρυτανία ως αγωνιστής των δίκαιων αιτημάτων των κατοίκων της, 
της εξόφλησης του χρέους μας. Την κυριότερη δημοσιογραφική του δουλειά έκανε το 
1929-31, που ήταν συνεργάτης και συντάκτης της ευρυτανικής εφημερίδας «Ευρυτανία», 
της οποίας πολλές φορές έγραφε το κύριο άρθρο, σχόλια και ανταποκρίσεις και της καθη-
μερινής αθηναϊκής εφημερίδας «Ημερήσιος Τύπος». Τότε αυτή ήταν η επαγγελματική του 
κύρια δουλειά, και ως ανταποκριτής αυτών των εφημερίδων επισκέφτηκε, περπάτησε για 
να βρεθεί κοντά στους κατοίκους των χωριών της Ευρυτανίας και της Ρούμελης και να 
αφουγκραστεί ο ίδιος με ιδιαίτερη μάλιστα ευαισθησία τα βιοτικά τους προβλήματα. Δια-
πιστώνοντας τη φτώχεια και αμορφωσιά τους και διάφορα προβλήματα της κάθε περιοχής 
διαμαρτύρεται με τα άρθρα του για την αδιαφορία των αρμοδίων να λύσουν τα επείγοντα 
διάφορα βιοτικά τους θέματα38. 

Ο Βασιλείου δεν ήταν ο άνθρωπος που γράφει μέσα από το γραφείο του για τις στε-
ρήσεις των κατοίκων μιας περιοχής χωρίς να είναι ο ίδιος ένας απ' αυτούς, Το λέει μάλιστα 
στις πρώτες ανταποκρίσεις του κατά τη πρώτη δημοσιογραφική περιοδεία του στην Ευρυ-
τανία με πόνο ψυχής ως εξής: «Θα πάω τώρα ως τα απόμερα χωριά της Ευρυτανίας , όπου 
θα δούμε, θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε, αν και είναι πολύ σκληρό ένας άνθρωπος βγαλ-
μένος από τη φτωχολογιά νάναι αναγκασμένος να περιγράψει τα μαρτύριά της και ακόμη 
περισσότερο δεν μπορεί να τα λιγοστέψει39». Ο ίδιος έζησε με τις ίδιες στερήσεις ώστε να 
καταλαβαίνει κανείς πόσο δίκαιες ήταν οι διαμαρτυρίες του για τον υποφέροντα λαό της 
Ευρυτανίας. Ο ίδιος μαχόταν, ενώ άλλοι περισσότερο γνωστοί και αρμόδιοι σιωπούσαν.

 Στο δημοσιογραφικό του, κυρίως, έργο των πρώτων 10ετιών του 20ου αι. καθώς και 
στο υπόλοιπο τονίζεται ότι η κ α λ λ ι τ έ ρ ε υ σ η  της ζωής των δύσμοιρων αυτών αν-
θρώπων είναι κ α θ ή κ ο ν  μ α ς , είναι όπως ο ίδιος έλεγε και έγραφε, «η  ε υ γ ν ώ -
μ ω ν  ε ξ ό φ λ η σ η  σ η μ α ν τ ι κ ή ς  ο φ ε ι λ ή ς  σε όσους από αιώνες ως τα 
σήμερα αγωνίστηκαν και καθηλώθηκαν στα κατσάβραχα του πολύπαθου τόπου μας»40. 

Στις δημοσιογραφικές του ανταποκρίσεις για την Ευρυτανία δεν περιορίζεται στην πα-
ρουσίαση των διάφορων βιοτικών και άλλων προβλημάτων του ευρυτανικού λαού, αλλά 
καταγράφει τα υπάρχοντα ιστορικά μνημεία και φροντίζει να τα διασώσει ψέγοντας μάλιστα 
μερικές φορές τους κατοίκους χωριών με αξιόλογα μνημεία για την αδιαφορία τους ως 
προς τη συντήρησή τους41.

38 Πρβλ. Α.Δ.Παρούτσα, Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην ανάδειξη της Ιστορίας, 

Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και των Προβλημάτων των Κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς 

στα: πρακτικά του Συνεδρίου της Πανευρυτ. Ένωσης για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Δημοτικής 

Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας (στο εξής : Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην Ανάδειξη 

της Ιστορίας....της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς) 2012, τ. Α΄. σ.681 στη σ. 683επ.

39 Π.Ι.Βασιλείου, Εφ. Ευρυτανία της 16-5-1929, σ. 4.

40 Στ. Βασιλόπουλου, Η Κοινωνική Δράση και Προσφορά του Πάνου Βασιλείου,  Τρείς Ομιλίες για τον 

Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ. 28-29.

41 Α.Δ.Παρούτσα, Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου για την ανάδεξη Ιστορίας.... της Δη-
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Το 1932 ο Βασιλείου όντας τακτικός συντάκτης της εφημερίδας των Αθηνών «Ελεύ-
θερος Άνθρωπος» ασχολήθηκε με θέματα επικαιρότητας εκείνης της εποχής, όπως ήταν 
ή εταιρία ψυχοφυσιολογικών μελετών του Άγγελου Τανάγρα μετά από παρακολούθηση 
στο σπίτι του τελευταίου πειράματα τηλεκινησίας και μεταβίβασης σκέψεως και δημοσίευσε 
σχετικά με το θέμα άρθρα42. 

γ.-Η δημοσιογραφία του και η πνευματική δράση στη Κρήτη. Εκτός από τη Βόρεια 
Ελλάδα που ήταν στρατευμένος, ο Βασιλείου υπηρέτησε αργότερα (1936-40) ως τραπεζιτικός 
υπάλληλος στην Κρήτη, στην οποία ανάπτυξε μια σημαντική πνευματική δραστηριότητα, καθό-
σον αρθρογραφούσε με την υπογραφή «ο ξένος» στις τοπικές εφημερίδες της Κρήτης (Σητεία 
και Άγιος Νικόλαος). Εκτός από τις μελέτες που αφορούσαν αρχαιολογικά μνημεία για τις 
οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, ασχολήθηκε ζωηρά με τη πνευματική κίνηση των περιοχών 
όπου υπηρετούσε δημοσιεύοντας άρθρα στις τοπικές εφημερίδες. Υπήρξε αντιπρόεδρος της 
Λέσχης Αγίου Νικολάου και στις μεγάλες προσπάθειές του οφείλεται η ίδρυση βιβλιοθήκης 
στη Λέσχη της πόλης και η οργάνωση κυριακάτικων διαλέξεων, σύμφωνα με όσα έγραφε η 
εφημερίδα του Αγίου Νικολάου «Ανατολή» αποχαιρετώντας τον αναχωρούντα για την Αθήνα 
Βασιλείου, «το καλό φίλο και εκλεκτό διανοούμενο δι όσα έκανε για τη πρόοδο του τόπο 
τους43.

 
3 

Το λογοτεχνικό του έργο
Ο Βασιλείου ήταν ένας ένθερμος φυσιολάτρης και ένας εμπνευσμένος τραγουδιστής 

των όμορφων τοπίων. Ενδεικτικά αναφέρω δύο - τρία κείμενά του που περιγράφουν τα-
ξίδια του στα Ευρυτανικά και τα Θεσσαλικά Άγραφα44. Η περιγραφή ενός ταξιδιού από το 
Καρπενήσι στο Μπρουσό45 και η περιγραφή του Μοναστηριού της Παναγίας της Προυσιώ-
τισσας46 είναι αναμφισβήτητα λαμπρά λογοτεχνήματα. Παρόμοιες περιγραφές όμορφων 
τοπίων διάφορων περιοχών από τη Θράκη – Μακεδονία έως και τη Κρήτη που επισκέφθηκε 
ο Βασιλείου υπάρχουν σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά των περιοχών αυτών, που 
αρκετά απ' αυτά αναφέρονται και στην παρούσα εργασία.

μοτικής Ενότητας Φουρνάς ό. π.σ.692, όπου επέκρινε τους Βραχινούς (Σεπτ. 1929), Βραγιανιώτες 

Αγράφων (Δεκ. 1929) και τους Αγιατριαδίτες Κτημενίων (εφημ. «Ευρυτανία» της -5-1930) για πλημ-

μελή προστασία των μοναστηριών τους που έχουν μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας πλούτο.

42 Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.71-84.

43 Εφ, «Ανατολή» Αγ. Νικολάου Κρήτης, όπυ παραπ. υπος. 3 

44 Παρατίθενται αποσπάσματα στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.71-80.

45 Το πρώτο μέρος στο περ. Ηώς, Αθήναι 1961, τ.. 11-12 στη σ. 99-1060 και Τρείς Ομιλίες για τον 

Π.Ι.Βασιλείου σ.84-92. 

46 Το δεύτερο μέρος στο περ. Ηώς, Αθήναι 1962, αρ. 61-62 στη σ.61-64 και Τρείς Ομιλίες για τον 

Π.Ι.Βασιλείου σ. 216-220)
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Στην Ευρυτανία με τα κατσάβραχα και τα άγρια δάση της δεν είχε κατά τα πρώτα 50 
χρόνια του 20ού αι. εισδύσει ο πολιτισμός και η γοητεία της βουνίσιας εκείνης ζωής στη-
ριζόταν στις παραδόσεις που ήταν ριζωμένες στις καρδιές των φτωχών κατοίκων της, στις 
μεγάλες γραφικές θρησκευτικές γιορτές, στα σκληρά παιδικά παιχνίδια (όπως αρματολοί 
και κλέφτες ως αντιμαχόμενες ομάδες), στα παρθένα δάση της, στα γάργαρα ρέοντα νερά 
της, και γενικά στο ανοιξιάτικο καταπράσινο ποικίλο περιβάλλον της ή στη γαλήνια ομορφιά 
του ολόλευκου χιονισμένου τάπητα που σκεπάζει το γυμνό ή και το με βλάστηση τοπίο. 

Η ομορφιά της Ευρυτανικής φύσης και τα τοπικά έθιμα της περιοχής συγκινούσαν τον 
Πάνο Βασιλείου και αυτό αποτυπωνόταν στα γραπτά του, όπως δείχνει το παρατιθέμενο 
μικρό απόσπασμα από μιά ανταπόκρισή του στην εφημερίδα Ευρυτανία του 1930 που μι-
λώντας για το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία της Αγίας Τριάδας επικρίνοντας μάλιστα τους 
συγχωριανούς του γιατί δεν είδαν και δεν διόρθωσαν σταλάγματα στη στέγη του Μονα-
στηριού καταστρεπτικά των βυζαντινής τέχνης τοιχογραφιών θυμήθηκε και τα παιδικά του 
χρόνια γράφοντας με γλαφυρότητα τα εξής:

«Το μοναστήρι τούτο μας θυμίζει ακόμα και χρόνια χρυσής ξένοιαστης νιότης που πε-
ράσαμε ανεβαίνοντας σ΄αυτό πολλές φορές και ιδία τις μέρες του Πάσχα, οπότε στα χλο-
ϊσμένα αλώνια του γινόταν χορός από ροδοκόκκινες και περδικόστηθες κοπέλες και λεβε-
ντόκορμους νιούς του χωριού, οι οποίοι προς τούτοις έκαναν και διάφορες γυμναστικές 
επιδείξεις, έριχναν το λιθάρι, επηδούσαν κ.λπ. εξόχως ωραία έθιμα που πια ....μένουν ως 
ανάμνησις γλυκειά... Ήταν μιά ζωή χαρούμενη που πέρασε. Ήταν μια Άνοιξη μεθυστική 
τόσο που δεν θα ξανάλθει ποιά. Ήταν τραγούδια αηδονόλαλων κοριτσιών διψασμένων για 
έρωτα. Ήταν πεταλούδες με πλουμπισμένα φτερά. Ήταν χελιδόνια τσακπίνικα και αηδόνια 
γιομάτα έρωτα που νανούριζαν το χρυσόνερο λαγκάδι και το ανάλαφρο μυρωμένο αεράκι 
των περιβολιών»47.

Αλλά και από το ιστοριοδιφικό και ιστορικό έργο του καταλαβαίνομε ότι ο συντάκτης 
του είναι ένας λαμπρός λογοτέχνης. Διότι σε όλη την έκτασή του το έργο του μαρτυράει την 
παρουσία ενός δόκιμου συγγραφέα. Δηλαδή και τα επιστημονικότερα γραπτά του Βασιλεί-
ου αποδίδονται με τον καλλίτερο λογοτεχνικό τρόπο. Το υπόλοιπο έργο του, το δημοσιο-
γραφικό, το βιβλιοκριτικό, το τουριστικό (κείμενά του προς ενημέρωση ξένων επισκεπτών 
της Ευρυτανίας), τα γραπτά της προσωπικής του επικοινωνίας - αλληλογραφίας ήταν τέλεια 
και ο Βασιλείου σε όλα τα γραπτά του ήταν πάντοτε ένας άριστος τεχνίτης του λόγου. 

Τη λογοτεχνική αξία του έργου του Βασιλείου σημείωσαν πολλοι κριτικοί. Μεταξύ αυ-
τών:

 Ο λογοτέχνης και λόγιος Σήφης Κόλλιας, λέει ότι το έργο του έχει 

«αδιαφιλονίκητες πεζογραφικές αρετές, σε κάνει να ταξιδεύεις μαζί του στις βουερές 
ρεματιές και στις απάτητες βουνοκορφές της πανέμορφης Ευρυτανίας και γενικότερα 

47 Π.Ι.Βασιλείου, Το Μοναστήρι ο Προφήτης Ηλίας Αγίας Τριάδος Κτημενίων, Εφημ. Ευρυτανία της της 

5-5-1930 .
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της Ρούμελης. Και μόνο ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, το Μοναστήρι της Τα-

τάρνας και ο τουριστικός οδηγός της Ευρυτανίας, που πάγκοινα αναγνωρίστηκαν ως τα 

αρτιότερα από τα ιστορικά τα πρώτα και από τα τουριστικά το τρίτο, ελληνικά έργα, είναι 

αρκετά να τοποθετήσουν το Βασιλείου ανάμεσα στος αξιολογώτερους λογοτέχνες 
μας»... Ειναι «ένας λαμπρός λογοτέχνης που τον ανασύρουμε από τη σκιά της ιστορικής 

έρευνας και περιγραφής»48. 

Ο λογοτέχνης – συγγραφέας Μιχ. Σταφυλάς έγραψε: «Φθάνει να διαβάσει κανένας 

«την Αγία Τριάδα Καρπενησιού για να ιδεί τη σοβαρότητα της δουλειάς του και την επιμονή 

του στην έρευνα της αλήθειας. Αφήνω το γνώριμο, γλαφυρό του ύφος, που θέλγει 
τον αναγνώστη του49».

Ο παν. καθηγητής Κλεομ. Κουτσούκης λέγει ο Βασιλείου «είναι ιδιαίτερα χειμαρώδης 

όταν αφήνεται σε λογοτεχνικές περιγραφές με τις οποίες συνοδεύει συχνά τις ιστορικές 

του αναφορές.....»50 

Ο λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας τονίζει τη «σημαντική συμβολή της μελέτης Ευγένιος 

Γιαννούλης ο Αιτωλός στη γραμματολογία μας» και προσθέτει «ότι είναι κι ένα από τα λο-
γοτεχνικότερα κείμενα των τελευταίων ετών...»51 

Ο λογοτέχνης Δημ. Γιάκος αξιολογώντας το Μοναστήρι της Τατάρνας γράφει ότι αυτή η 

μελέτη γραμμένη σε ωραία δημοτική γλώσσα «πέρα από τα αναμφιβήτητα επιστημονικά της 

προσόντα ενέχει για μάς και εξόφθαλμη λογοτεχνική σημασία»52 

Η ποιήτρια Μάρθα Κυριαζή γράφει για το έργο του Βασιλείου: «Όλη η τέχνη του λόγου 

βρίσκεται και καθιερώνεται, φαίνετα και αστράφτει, όταν διαβάζομε έστω και μία μικρή 

παράγραφο απ ΄ τον ΜΕΓΑΛΟ αυτόν ΔΟΤΗ της λογοτεχνίας ... στον Ελλαδικό χώρο»53.

 Αλλά και από την π ρ ο σ ω π ι κ ή  τ ο υ  α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α  καταλαβαίνει κανείς 

ότι τα γραπτά του Βασιλείου ήταν όμορφα και γλαφυρά. Ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν 

πραγματικά σαν κέντημα. Για παράδειγμα αναφέρω δύο αποσπάσματα επιστολών μιας φί-

λης του απαντητικών (το έτος 1923) σε δικές του που λέει:

“Διαβάζοντας αχόρταγα το γράμμα σου που κάθε μέρα μου παρουσιάζεται με και-

νούργια λαμπερή φορεσιά μιας ξεχωριστής εξυπνάδας και μιας σπάνιας ευρυμάθειας ...» 

και άλλης επιστολής που παρομοιάζει τη δική του επιστολή σαν τραγούδι ως εξής:

48 Σήφη Κόλια, Το Ιστοριοδιφικό, Ιστορικό καί Λογοτεχνικό Έργο του Π.Ι.Βασιλείου. Τρείς Ομιλίες για 

το  Π.Ι.Βασιλείου, σ.204.

49 Παρατίθεται στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.157

50 Κλ. Κουτσούκη. Μνήμη Πάνου Ι.Βασιλείου. Η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του στην 

Ευρυτανία. Αθήνα 2008 σ.13.

51 Γιάννη Σκαρίμπα, εφημ. Ευβοϊκός Λόγος, Χαλκίδα, Ιούνιος – Ιούλιος 1958..

52 Δημ. Γιάκου, περιοδ. «Στερεά Ελλάς», ΑΘήναι, Μάϊος 1970, σ. 147 και Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βα-

σιλείου , Αθήνα 1978, σ.204).

53 Μάρθα Κυριαζή, Κριτικά Σημειώματα για το Έργο του Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ.13/52 επ.
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«βρίσε με για μια στιγμή στο πίσμα σου που μ' έγραψες και σιώπαινα …μα να μην 
πάψεις το τραγούδι σου, μην κουραστείς να ομορφαίνεις την αλυσόδετη αυτή ζωή”. 

Καταλαβαίνει κανείς ότι και τα γράμματα που έστελνε ο Βασιλείου ήταν επίσης καλο-
γραμμένα, ήταν τραγούδια που μόρφαιναν τη ζωή. 

Κλείνοντας τούτη την αναφορά μου πρέπει να πώ ότι ο Βασιλείου ήταν ένας μαέ-
στρος του γραπτού λόγου.

4 
Το Καλλιτεχνικό του 

 1.- Ζωγραφική 
Ο Βασιλείου παρά τη πρόωρη διακοπή των καλλιτεχνικών του σπουδών στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών δεν έπαψε ούτε για λίγο να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
οποιασδήποτε μορφής ζωγραφικής τέχνης. Η σπουδή της, όπως ειπώθηκε, ήταν η πρώτη 
του επιλογή. Αδυνατώντας όμως μετά την από το στράτευμα απόλυσή του να εξασφαλίσει 
τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσει την κανονική φοίτησή του στη σχολή, ακολούθησε το 
τραπεζιτικό κλάδο όπου εργάστηκε από το 1924 έως το 1949.

Παρόλα αυτά δεν σταμάτησε ποτέ το ενδιαφέρον του για τις τέχνες. Από το 1929 ανα-
φέρθηκε στην ιστορία και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα του ζωγράφου – αγιογράφου του 
εκ Φουρνά Διονυσίου δημοσιεύοντας μάλιστα για πρώτη φορά 4 επιγράμματα εικόνων 
του Διονυσίου στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Φουρνάς54.

Είχε μεγάλη ευαισθησία για τα έργα τέχνης, και γι΄αυτό φρόντιζε για τη διατήρησή στους 
σε καλή κατάσταση. Πραγματικά, σε Ευρυτανικά χωριά που υπήρχαν έργα τέχνης και στα 
οποία κατά τις επισκέψεις του διαπίστωνε κάποια αδιαφορία των κατοίκων τους ως προς 
τη διαφύλαξή τους από ενέργειες που θα μορούσαν να προκαλέσουν βλάβες ή αλλοιώσεις 
των πολύτιμων αυτών έργων –μνημείων μεγάλης ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας, όπως 
ειπωθηκε αμέσως παραπάνω.

Συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωγραφική κίνηση και τον βρίσκομε το 1931 να γράφει 
κριτική για την έκθεση ζωγραφικής του αυτοδίδακτου ζωγράφου Ευρυτάνα Σπύρου Πα-
λιούρα. Ζωγράφισε επίσης μερικούς πίνακες. Θυμάμαι από το 1953 που ήμουν στην Αθήνα 
ως φοιτητής να επισκέπτεται όλες τις εκθέσεις ζωγραφικής που λάβαιναν χώρα στην Αθήνα 
- σε αρκετές τον ακολουθούσα - να περιεργάζεται τα έργα και πολλές φορές να συζητάει με 
τους ζωγράφους – δημιουργούς των έργων σχολιάζοντας ορισμένα λεπτομερειακά στοι-
χεία τους. 

Το 1957 δημοσιεύει άρθρο του στο περιοδικό «Ζυγός» για την «Αγιογραφική τέχνη και 
τους ζωγράφους της στην Ευρυτανία» παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το έργο 34 ζωγρά-
φων – αγιογράφων στη Ρούμελη. Δημοσίευσε επίσης σειρά άρθρων στο περιοδικό ΦΘΙΩ-

54 Α.Δ.Παρούτσα, Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου για την ανάδεξη Ιστορίας.... της Δημο-

τικής Ενότητας Φουρνάς ό. π. σ.684 επ. και .Εφημ. Ευρυτανία της 1-8-1929, σ. 1.
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ΤΙΣ με το τίτλο «Ανηγέρθη ο Πάνσεπτος Ούτος Ναός....» παρουσιάζοντας την ιστορία και το 
αγιογραφικό έργο εκκλησιών στη Ρούμελη. Η παρουσίαση καλλιτεχνικών και αγιογραφικών 
έργων στην Ευρυτανία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

Το 1964 έγραψε μελέτη με την οποία αναδεικνύεται το θρησκευτικοκοινωνικό, συγγρα-
φικό και αγιογραφικό έργο του Διονυσίου, η οποία είναι μια περισπούδαστη μελέτη55 και 
δικαιολογημένα θεωρήθηκε από ειδήμονες στα θέματα αυτά «ως εκτεταμένη, εγκωμιαστική, 
πληθωρική και μελέτη αγάπης ασύνηθες γεγονός λόγω της τελειότητάς της η δημοσίευσή 
της σε εγκυκλοπαίδεια»56.

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Α. Ξυγγόπουλος παρατηρεί (6-1-1961) ότι οι εργασίες 
του Βασιλείου... «διαφωτίζουν την ιστορία και την τέχνη μιας περιοχής της Ελλάδος δια 
την οποίαν πολύ ολίγα πράγματα είναι γνωστά. Η δημοσίευσις κυρίως τοιχογραφιών του 
18ου αιώνος που αφθονούν εις τας εκεί εκκλησίας θ' αποτελέσουν πολύτιμον συμβολήν 
εις την μελέτην της κατά την περίοδον που η παλαιά παράδοσις σχεδόν χάνεται και που την 
αναζωογονούν προς στιγμήν αι προσπάθειαι του Διονυσίου και των μαθητών του..»57 

Επισκέφθηκε όλα τα γνωστά μουσεία και πινακοθήκες των κυριώτερων πόλεων της Δυ-
τικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και της Ν. Υόρκης και της Γουάσιγκτον των ΗΠΑ και 
έμεινε εκστατικός μπροστά σε ονομαστούς πίνακες μεγάλων ζωγράφων και αισθανόταν 
μεγάλη ικανοποίηση ατενίζοντάς τους. 

Μια ματιά στις εκδόσεις των βιβλίων του Βασιλείου που επιμελούνταν ο ίδιος δείχνει 
έναν άνθρωπο που είχε την ικανότητα να διακρίνει και να έκτιμάει τα όμορφα πράγματα. 
Δείχνει έναν άνθρωπο με έμφυτη καλαισθησία, ώστε και οι εκδόσεις των έργων του να 
είναι ιδιαίτερα καλαίσθητες. 

2.- Επιπρόσθετες καλλιτεχνικές του ενασχολήσεις
Μουσική. Ο Βασιλείου όπως ειπώθηκε παραπάνω μυήθηκε στη καλλιτεχνία όταν ήταν 

ακόμα μαθητής Δημοτικού από τον ιερέα Παπασαρρή, ο οποίος του έκανε και μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής. Τους δίδαξε, όπως θυμάται και γράφει ο ίδιος, τη διαφορά των τό-
νων στη μουσική. Έμαθε λοιπόν βυζαντινή μουσική και έψελνε στην εκκλησία του χωριού 
του βυζαντινούς ύμνους, καθώς και σε εκκλησίες άλλων περιοχών που επισκεπτόταν. 

Ήταν επίσης λάτρης της κλασσικής μουσικής και δεν ήταν λίγες φορές που μου θύμιζε 
για να παρακολουθήσω ορισμένες μουσικές συμφωνίες. 

Μαθήματα Βιολιού. Η επιθυμία του για μάθηση δεν σταμάτησε εδώ. Από τον αείμνη-
στο Παππασαρρή πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού όταν ακόμα ήταν μαθητής Δημοτικού. 

55 Π.Ι.Βασιλείου, Διονύσιος, ο ιερομόναχος, στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια στο Εξής: 

«Θρησκ.και Ηθ. Εγκυκλ.», Τόμ. 5ος σ. 60 στη σ. 62.

56 Ιωάννας Γιαναροπούλου, Μυστικός Διάλογος με το Συγγραφέα της Ερμηνείας της Ζωφραφικής 

Τέχνης, στα: Πρακτικά του Επιστ. Συνεδρίου του Συνδέσμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» με θέμα «Διονύσιος 

ο εκ Φουρνά και το έργο του» (Καρπενήσι, 11-14 Οκτωβρίου 1996),σ.155 στη σ. 156. 

57 Α.Ξυγγόπουλου, στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.222
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Στην Αθήνα μετά το διορισμό του στην Τράπεζα Αθηνών έλαβε μαθήματα βιολιού στο Ελ-
ληνικό Ωδείο για ένα χρόνο. Επιπλέον πήρε μαθήματα απαγγελίας στη Σχολή Εθνικού 
Θεάτρου58. 

3.- Κριτική του Βιβλίου και της Τέχνης
Σε όλη την πορεία της ζωής του, τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονταν σε πολλούς χώρους 

και κυρίως σε κείνους τους χώρους στους οποίους ένας σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει 
να είναι μυημένος Είχε μια σπάνια ευρυμάθεια. Γι΄αυτό και το βιβλιοκριτικό έργο του Βα-
σιλείου είναι πολύ μεγάλο και αναφέρεται σε πολλά είδη του γραπτού λόγου :ιστορία, λο-
γοτεχνία, ζωγραφική, μουσική και θα έλεγα σε βιβλία και έργα ρουμελιωτών συγγραφέων 
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αυτό τό έργο του περιλαμβάνεται σε 
κυρίως Ρουμελιώτικες εφημερίδες και περιοδικά. Ξεκινώντας μάλιστα στην εφημ. Ρούμελη 
των Αθηνών την βιβλιοκριτική του σελίδα με τίτλο «πνευματικά ζωή και καλλιτεχνική κίνηση 
της Ρούμελης» έγραφε:

«Η χαρά μας αμέτρητη να παρουσιάσομε και του πιο ασήμαντου και απόμερου Ρου-
μελιώτικου χωριού την πνευματική κίνηση. Ακόμη και των μαθητών του δημοτικού σχο-
λείου του, αλλά και του καθενός την πνευματική εργασία που είναι Ρουμενλιώτης ...  
Στις παρουσιάσεις του χαίρεται για τις ιστορικές αναδιφήσεις που συνεισφέρουν «στην 
οικοδόμηση της ιστορίας ενός τόπου και πάντοτε επιβραβεύει τέτοιες προσπάθειες. 
Αλλά επιτιμά και τις προσπάθειες που γίνονται παραβιάζοντας τις αρχές σωστής βιλιο-
γράφισης...»59

V 
Αξιολόγηση του συνολικού του έργου 

Από τη προηγούμενη παρουσίαση των κυριότερων μελετών του Βασιλείου με απο-
σπάσματα των ευμενών κριτικών των ειδημόνων που έγιναν κατά τα διαστήματα της δημο-
σίευσης των ενλόγω μελετών, προκύπτει ότι το συνολικό έργο του αξιολογείται από τους 
κριτικούς του ως εξής:

1.- ως επιστημονικό 
ΔΙΟΤΙ έχει «συμπεράσματα ευσταθούντα και αντέχοντα εις τα αυστηρότερα ε π ι σ τ η -

μ ο ν ι κ ά  κριτήρια ....»60,
ΔΙΟΤΙ «ικανοποιεί πάσαν ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν  αξίωσιν61, 

58 Τρείς Ομιλίες για το Π.Ι.Βσσιλείου , σ. 94. 

59 Κλ. Κουτσούκης, Το Δημοσιογραφικό και Βιβλιοκριτικό Έργο του Π.Ι.Βσιλείου, στις Τρείς Ομιλίες για 

τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1978, σ.9 4επ.

60  Αν. Ορλανδου, Κριτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ .5/44.

61 Παν. Πουλίτσα, Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.120 



26

ΔΙΟΤΙ η σπουδαιότητά του είναι μεγάλη και θεωρείται ο Κ ώ δ ι κ α ς  για τη μελέτη των 
Αγράφων62... «Είναι μια μεγάλη απογραφή η οποία αποτελεί μια παντοτινή προσφορά στην 
επιστήμη μας, στην εθνική μας αυτογνωσία»63. 

ΔΙΟΤΙ «Εκπλήττει όντως τον αναγνώστην η πολυμάθεια και η εμβρίθεια του Συγγραφέ-
ως η μετά σπανίας δεξιότητος κατόπιν του δέοντος ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  ελέγχου συναγωγή 
των οικείων πολυτιμωτάτων πορισμάτων,...»64 

ΔΙΟΤΙ ο συγγραφέας του «κατώρθωσε να ανασχηματίσει την ζωήν και την δράσιν της  
περιοχής στενώτατα συνδεδεμένης με την μ ο ί ρ α  του ν ε ω τ έ ρ ο υ  ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ 
μας» 65,

ΔΙΟΤΙ είναι έργο μ ν η μ ε ι ώ δ ε ς  που μεταξύ των άλλων άλλων «φανερώνει.... την 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν  του (συγγραφέως) ι κ α ν ό τ η τ α  εις τοιούτου είδους εργασίας» 66. 

ΔΙΟΤΙ «τον Βασιλείου τον κέρδισε η  ε θ ν ι κ ή  μας  ι σ τ ο ρ ί α », καθόσον μπόρεσε ν' 
αφιερωθεί ολόκληρος – ψυχή και σώμα – στην έρευνα για θέματα που μόνο συστηματική εργα-
σία μπορούσε να διαλευκάνει και να φέρει σε φ ώ ς  π ο λ ύ τ ι μ α  ά γ ν ω σ τ α  στοιχεία»67

 2.- ως «ιεροαποστολικό»:
ΔΙΟΤΙ ο « χαλκέντερος σκαπανέας του ιστορικού παρελθόντος της χώρας και ξεχωριστά  

της ιδιαιτέρας του πατρίδας Ευρυτανίας, ο Πάνος Ι. Βασιλείου, έχει α ν α γ ά γ ε ι  τ η ν  
έ ρ ε υ ν α  σ ε  έ ρ γ ο  ζ ω ή ς  με φιλοδοξία ε θ ν ι κ ο ύ  ι ε ρ α π ο σ τ ό λ ο υ 68,

ΔΙΟΤΙ η εξονυχιστική έρευνα του Βασιλείου που γίνεται «με άκρα αφοσίωση με επιστη-
μονική συνείδηση, με λεπτολόγο όσφρηση και με μεγάλη θρησκευτική ευλάβεια ..των μνη-
μειακών και θρησκευτικών χώρων» τον τοποθετούν στην χορεία των α π ο σ τ ο λ ι κ ώ ν 
νεοελλήνων69,

ΔΙΟΤΙ «τον Βασιλείου τον βλέπαμε να γυρίζει ακούραστος όλα τα χωριά της Ευρυ-
τανίας, όχι βέβαια για φήφους γιατί δεν ήταν πολιτικός, αλλά ως α π ό σ τ ο λ ο ς  της  
έ ρ ε υ ν α ς » του ιστορικού της παρελθόντος70. 

62  Κ.Θ. Δημαρά, Ε,φημ, Το Βήμα της 14-3-1958 και στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 

1978, σ.121

63  Κ.Θ. Δημαρά, Ε,φημ, Το Βήμα της 2 και 8-5-1970 και στα : Κριτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλεί-

ου , Αθήνα 1982, σ .5/44.

64  Κ. Ι. Μερεντίτη, Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.135. 

65  Μ. Θεοχάρη, στο Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος, ΙΕ’ 1961.

66 Κ. Θ. Μέρτζιου, Κριιτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ .6/45.

67  Δημ. Πουρνάρα, ό.π., εφημ. Ελεύθερος της 6-1-1963. Αποσπάσματα του άρθρου στις Τρείς Ομιλίες  

για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.33. 

68  Δημ. Γιάκου, στο περ. Στερεά Ελλάς, Αθήνα Μάϊος του 1970 σ. 147. 

69  Ανδ. Καραντώνη, Ραδιοτηλεόρασις .τ.157, 25=5-70 και Κριιτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου, 

Αθήνα 1982, σ .6/45.

70 Κλ  Κουτσούκη, Μνήμη Πάνου Ι. ΒασιλεΊου, έκδ. Ετ.Ευρ.Επιστ. Αθήνα 2008, σ.11.
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3.- ως παράδειγμα πρός μίμηση από άλλες ελληνικές περιοχές ως εξής:
«ΜΑΚΑΡΙ σε τέτοιες ώρες όπου δραματικά υποχωρεί η πλούσια άλλοτε τοπικίστικη επι-

στήμη μας κάθε τόπος ελληνικός να είχε τον δικόν του Πάνο Βασιλείου»71 
«Η εργασία σας είναι βαθύτατα εθνική, πρέπει να είσθε υπερήφανος για τους μόχθους 

σας για τη διάσωση τόσο πολύτιμου ιστορικού υλικού...ΜΑΚΑΡΙ κάθε ελληνική επαρχία να 
ε ί χ ε   τον  Β α σ ι λ ε ί ο υ   της»72.

«Μια ακόμη άρτια στ΄αλήθεια δουλειά που δόθηκε στην κυκλοφορία ύστερα από επίπο-
νες και επίμοχθες προσπάθειες του συγγραφέα και ιστορικού Πάνου Βασιλείου... Ο Τουρι-
στικός Οδηγός της Ευρυτανίας.....ΜΑΚΑΡΙ τέτοιους οδηγούς να ε ί χ α μ ε  σ' όλους τους 
ν ο μ ο ύ ς  της περιφερειακής Διοικήσεως»73.

VΙ 
Π.Ι. Βασιλείου: ο Άνθρωπος 

Α.- Οι Αρχές του - Αξίες του
Ο Βασιλείου στη γενέτειρά του, Αγία Τριάδα, με το οξυγονούχο αεράκι του Βελουχιού 

και τα γάργαρα νερά της με όλες τις καλές ή άσχημες εμπειρίες και βιώματά του επέλεξε 
αρχές – αξίες με τις οποίες οπλίστηκε στην πορεία της ζωής του, διαβαίνοντας τα σύνορα 
τη επαρχίας όπου ζούσε. Με βάση αυτές τις αξίες θα έπρεπε να πραγματοποιήσει τα όποια 
ονειρά του, τους όποιους στόχους του και αυτό έπραξε σ' όλη του τη ζωή.

Ο Βασιλείου ήταν άνθρωπος ευσυνείδητος και ευθύς με την έννοια ο λόγος του και 
η συμπεριφορά του ήταν ξεκάθαρος, χωρίς υστεροβουλία. Ήταν ακέραιος και φιλοδί-
καιος και πράξεις αδικίας σε βάρος του ή σε βάρος τρίτων δεν τις ανεχόταν. Η αντίδρασή 
του ήταν άμεση και κατηγορηματική. Τις άδικες πράξεις καυτηρίαζε και κατάγγελνε δημόσια 
στον τύπο μια και στη ζωή του δημοσιογραφούσε συνεχώς στον ημερήσιο, τον επαρχιακό 
και το περιοδικό τύπο. Κάθε εργασία του την εκτελούσε με ζήλο και επιμονή και όσο το δυ-
νατό πιο τέλεια, Σε κάθε είδος δουλειάς που ασχολήθηκε είχε τη συναίσθηση της ευθύνης 
της άψογης εκτέλεσής της.

Ήταν πειθαρχημένος αυστηρά σε ό,τι γι' αυτόν ήταν υποχρέωση και καθήκον. «Θα ζήσω 
και θα ευδοκιμήσω γιατί έχω κλείσει μ έ σ α μου την ι δ έ α του κ α θ ή κο ν τ ο ς» , γράφει 
σε γράμμα του το 1922. Την τήρηση του καθήκοντος όσον αφορά τον ίδιο τη βλέπομε σε 
κάθε δράση του στις ιδιωτικές τους εργασίες, στις τράπεζες που ειργάστηκε με τις άριστες 
εκθέσεις, στο στρατό και μάλιστα σε επιτελικές θέσεις74. Αυστηρός στον εαυτό του και 

71 Κ.Θ. Δημαρά, Κριιτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ .5/44.

72 Μαν. Γιαλουράκη Κριτικά Σημειώματα για το έργο Πάνου Ι. Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ.9/48.

73 Μιχ. Σταφυλά, Εφημ. Ελευθερία της Λάρισας της 26-4-1972 και Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, 

Αθήνα 1978, σ. 173

74 Κατά το Σοφοκλή, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας εμποδίζει στην εκλπήρωση των καθηκόντων 

μας» (=Αλλ΄ουδέν αυτώ των εμών μ΄είργειν μέτα). 
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επίσης επικριτικός και σε φιλικά του πρόσωπα που αδιαφορούσαν για τη συμμόρφωση σε 
αναλαμβανόμενες απ΄αυτά υποχρεώσεις τους, όπως θάταν επικριτικός αν την εργασία θα 
ανελάμβανε να εκτελέσει και οποιοσδήποτε άλλος και θα αδιαφορούσε. 

Πίστευε στην αξιοκρατία και ήταν ένας αγωνιστής για την αποκάλυψη της αλήθειας, 
σε αντίθεση με πολλούς αρμόδιους που προσπαθούσαν να την αποκρύψουν, βοηθώντας 
έτσι στην κάλυψη παράνομων ενεργειών ή εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Ιδιαί-
τερα την αποκάλυψη της αλήθειας, στην περίπτωση μάλιστα που αποτελούσε σκάνδαλο, 
τη θεωρούσε επιτακτικό καθήκον κυρίως του δημιοσιογράφου και ο ίδιος το τήρησε με 
αυστηρότητα στη ζωή του κατά την άσκηση αυτού του λειτουργήματος.

Υπήρξε ακόμα αγωνιστής για την επικράτηση κοινωνικής δικαιοσύνης μπαίνοντας παλ-
ληκαρίσια μπροστά, μια και στη ζωή του πάσχιζε να εξυπηρετήσει με τις αρχές του και τη πέν-
να του τον εγκαταλειμμένο και αδικημένο άνθρωπο καυτηριάζοντας κάθε πληγή πούταν πηγή 
κακοδαιμονίας. Και αυτό το έκανε για τη γενέθλια γή, την Ευρυτανία και το ταλαιπωτημένο 
λαό της, διότι ο Βασιλείου δεν ήταν ο άνθρωπος που έγραφε μέσα από το γραφείο του για 
τις στερήσεις των κατοίκων της Ευρυτανίας χωρίς να είναι ο ίδιος ένας απ΄αυτούς που τις 
υπέστη..

Από το 1929 που περπάτησε ως δημοσιογράφος την Ευρυτανική περιοχή και την ορεινή 
περιοχή της Ρούμελης θεώρησε ότι εξυπηρετεί την έννοια της αλήθειας και της δικαιοσύνης 
ενεργώντας κατά τρόπο που θα επηρέαζε τις τύχες των δύσμοιρων κατοίκων αυτών των 
περιοχών.

Θεώρησε λοιπόν ως πρωταρχικό του καθήκον τον αγώνα του για την κ α λ λ ι τ έ ρ ε υ -
σ η  της ζωής των οροσίβιων κατοίκων τους. Προσβλέποντας στη βελτίωση του βιοτικού 
του επιπέδου διαμαρτύρεται με άρθρα του στο τύπο όχι μόνο για τη φτώχεια τους, αλλά 
και για την αμορφωσιά τους γιατί πίστευε στη δύναμη της παιδείας για την τελειοποίηση του 
ανθρώπου. Ο ίδιος έζησε, όπως είπαμε, στα νεανικά του χρόνια με τις ίδιες στερήσεις ώστε 
να καταλαβαίνει κανείς πόσο δίκαιες ήταν οι διαμαρτυρίες του. Μαχόταν για την αλήθεια 
και το δίκαιο όταν άλλοι περισσότερο γνωστοί και αρμόδιοι σιωπούσαν. 

Η τήρηση αυτών των αρχών- αξιών (αγώνας για την αλήθεια, την αξιοκρατία, την 
επικράτηση της δικαιοσύνης και λοιπών αξιών στη ζωή μας) ήταν αποτέλεσμα ενός έ μ -
φ υ τ ο υ  π ά θ ο υ ς  του Βασιλείου γ ι α  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  π ρ ό ο δ ο  απ' όποιο 
μετερίζι και αν δραστηριοποιούνταν. Οι προσπάθειές του στους διάφορους τομείς που 
δραστηροποιήθηκε απέβλεπαν στην πρόοδο και πραγματικά σε ικανοποιητικό βαθμό το 
πετύχαινε με τη πολλή δουλειά και την αγάπη γι αυτό που έκανε. Αυτό το θεωρούσε χρέος 
του, βασικό του καθήκον.

Και τα έκανε όλα αυτά αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Και είχε άσχημες συνέπειες, 
όπως αναφέραμε, από τις οποίες όμως δεν πτοήθηκε, συνέχισε να αγωνίζεται με βάση τις 
αρχές του και να ερευνά και μελετά άγνωστα κυρίως ιστορικά στοιχεία της Ευρυτανίας δη-
μιουργώντας συνεχώς πνευματικό έργο. 
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Β.- Οι συγκρούσεις του με το κατεστημένο 
Η αποκάλυψη επιλήψιμων πράξεων σε βάρος τρίτων έρχονταν σε σύγκρουση με τη 

καθεστηκυΐα τάξη (το status quo) της εποχής του, με το λεγόμενο κατεστημένο της μιας ή 
της άλλης επαγγελματικής ή οικονομικής ομάδας που αντλούσε την ισχύ της από την στήριξη 
κυρίως της εξουσίας.

Η σύγκρουση αυτή είχε άσχημες συνέπειες γι αυτόν είτε στον ιδιωτικό είτε στο τραπε-
ζιτικό τομέα στον οποίο η εξέλιξή του σε ανώτερο τραπεζιτικό στέλεχος ήταν σιγουρότατη, 
σύμφωνα με τις άριστες υπηρεσιακές εκθέσεις των προϊσταμένων του.

Για του λόγου το αληθές, αναφέρω μερικά συμβάντα τα οποία κατάγγειλε και έψεξε στον 
τύπο δημόσια γιατί συντελούνταν σε βάρος άλλων συνανθρώπων του άδικες πράξεις, όπως 
είναι οι εξής:

Η άρνησή του προσφοράς υπολειμμάτων κρασιού προηγούμενων πελατών σε 
νέους πελάτες κατ΄εντολή του ταβερνιάρη, με αποτέλεσμα να υποστεί το χαστούκι του εστι-
άτορα, την απόλυσή του από τη δουλειά και να μείνει αστεγος για κάποιο διάστημα,όπως 
λεπτομερώς αναφερθήκαμε στο α΄κεφ.. Η παραπάνω στάση του απότελεί δείγμα σεβασμού 
της προσωπικότητας του ανθρώπου και της ακεραιότητας του χαρακτήρα του σ' όλο της το 
μεγαλείο από το 15χρονο τότε ευρυτανόπυλο Βασιλείου, σε αντίθεση προς το αφεντικό 
του, που για λίγες δραχμές αποδείκνυε ότι δεν έχει την ελάχιστη αξιοπρέπεια στις σχέσεις 
του με τους συνανθρώπους του. 

Ο εξαναγκασμός εργατών να υπογράφουν αποδείξεις είσπραξης διπλάσιου 
ποσού του εισπραττόμενου. Ο Βασιλείου από τη Τράπεζα Αθηνών μετατέθηκε στο υπο-
κατάστημά της στο Καρπενήσι. Ως δραστήριος και προοδευτικός άνθρωπος που ήταν σε 
όποια κοινωνία και αν ζούσε παρακολοθούσε την κίνηση και τα συμβαίνοντα γύρω του. 
Έτσι, διαπίστωσε ότι διαπράττονταν μιά α δ ι κ ί α   σε  β ά ρ ο ς  ε ρ γ α τ ώ ν  Καρπε-
νησιωτών για εργασία τους εκχιονισμού της Ράχης Καρπενησίου (1929), η οποία (αδικία) 
συνίστατο στον εξαναγκασμό τους να υπογράφουν ότι παίρνουν 80 δρχμ. ημερομίσθιο 
ενώ στην πραγματικότητα παίρναν 40 δρχμ.. Όπως ήταν επόμενο, ο Βασιλείου δημοσιο-
γράφησε στον επαρχιακό τύπο, έψεξε και κατάγγειλε το ενλόγω γεγονός με συνέπεια την 
απόλυσή του από την Τράπεζα, χωρίς μάλιστα η εν λόγω τράπεζα να τον καλέσει για να 
δόσει εξηγήσεις75.

Σε τέτοιες περιπτώσεις αδικιών ο Βασιλείου δεν σιώπαινε, αλλά γινόταν αγωνιστής και 
μαχητής για τα δίκαια των άλλων, ήταν όπως είπαμε φιλοδίκαιος και ακέραιος χαρακτήρας 

Ο εξαναγκασμός εργατών εταιρίας να διαθέτουν πλέον του μισού του ημερο-
μισθίου τους για φαγητό στη καμπίνα της εταιρίας. Ο Βασιλείου συνέχισε την ίδια συμπε-
ριφορά του και αργότερα (1929), όταν ως δημοσιογράφος περιώδευε στα συνορεύοντα 
με Καρδίτσα χωριά της Ευρυτανίας διαπίστωσε μια αδικία σε βάρος εργατών της εταιρίας 

75 Δημ. Ν. Σακκά, Ομιλία για το Π.Ι.Βασιλείου, στις Δύο Ομιλίες.., Αθήνα 1982, έκδ. Παν. Ένωσης, σ. 

11.
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κατασκευής του δρόμου Καρδίτσας – Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα, η εταιρία εκμεταλλευόταν 
τους εργάτες, κυρίως των ορεινών εκείνων περιοχών, δίνοντάς τους ημερομίσθιο 25-45 
δρχμ. και απαιτώντας απ' αυτούς να αφήνουν για φαγητό στην καμπίνα της εταιρίας 25-30 
δρχμ. ημερησίως. Η άμεση δριμεία αρθρογραφία του στον Ημερ. Τύπο και στον επαρχιακό 
τύπο επέφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Τα ημερομίσθια διπλασιάσθησαν, οι ώρες εργα-
σίας από 10 μειώθηκαν σε 8 και ο αριθμός των εργαζομένων τετραπλασιάστηκε.76

Η απόλυση του Βασιλείου από την Εμπορική Τράπεζα για υποβολή πρότασης 
τρόπου διάσωσης του κεφαλαίου του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων της. Ο Βασιλείου 
δεν ήταν απλά ευσυνείδητος και φιλοδίκαιος σ' όλη του τη ζωή, αλλά έμπαινε μπροστά και 
αγωνιζόταν για την αναγνώριση δίκαιων αιτημάτων συναδέλφων του υπαλλήλων που από-
βλεπαν στη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Ένα τέτοιο αίτημα - πρόταση θεωρήθηκε 
από την Εμπορική Τράπεζα το 1936 ώς λόγος απόλυσής του.

 Ειδικότερα, όντας τότε ο Βασιλείου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Προνοίας των Υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας πρότεινε να ιδρυθεί ίδιο Ταμείο Συ-
ντάξεων των υπαλλήλων της αξιοποιώντας τα 42 εκατ. δρχμ. που αποτελούσαν το νεκρό 
κεφάλαιο του τότε Ταμείου Προνοίας αποφεύγοντας έτσι και τυχόν απώλειά τους κατά τη 
διάρκεια μιας εμπόλεμης κατάστασης. Η Τράπεζα δεν περιορίστηκε μόνο να μην κάνει απο-
δεκτή την πρόταση, αλλά απόλυσε και τον υποβάλλοντα αυτήν Βασιλείου και το ποσό των 
42 εκατομμυρίων εξανεμίστηκε. Για την άδικη τότε απόλυση του Βασιλείου, περισσότερες 
από 10 αθηναϊκές εφημερίδες. έκαναν ευμενή γι αυτόν σχόλια.. Ειδικότερα, Η «Βραδυνή» 
της 9/3/1936 έγραψε ότι 

«θεωρεί άδικον την απόλυσιν του Βασιλείου ως ενδιαφερθέντος διά την καλυ-
τέρευσιν του Ταμείου Προνοίας και των υπαλλήλων και υποστηρίξαντος μετά σθένους 
τα δίκαιά» τους και ότι «η στάσις αυτή της Τραπέζης είναι άδικος και γίνεται αδι-
κωτέρα, διότι ως εγκύρως πληροφορούμεθα πρόκειται περί υπαλλήλου ευσυ-
νειδήτου και αρίστου» και εξέφραζε την ελπίδα της επαναφοράς του στη θέση του», η 
οποία όμως δεν έγινε ποτέ77, 

Η απόλυση του Βασιλείου από την Εθνική Τράπεζα για συμμετοχή του στην 
Εθνική Αντίσταση 1941 – 1944. Ο Βασιλείου μετά την απόλυσή του από την Εμπορική 
Τράπεζα το 1936. προσλήφθηκε τον ίδιο χρόνο στην Εθνική Τράπεζα την οποία υπηρέτησε 
ευδόκιμα για 15 χρόνια, ήτοι μέχρι το 1948 που απολύθηκε για συμμετοχή του στην Εθνική 
Αντίσταση. 

Ο πατριδολάτρης Βασιλείου που συμμετέσχε ενεργώς στο πόλεμο του 1918 -1923 

76 Βλ. Εφημ.Ευρυτανία, αρ. Φύλ. Της 16-101929, σ.1, όπου παρατίθεται σχόλιο της εφημερίδας με το 

τίτλο «Μια αξιόλογος επιτυχία του συνεργάτου μας κ. Βασιλείου»

77 Εφημ. Βραδυνή της 9/3/1936. Αποσπάσματα παρατίθενται στις Τρείς Ομιλίες γαι το Π.Ι.Βασιλείου 

σ,30.
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και στο πόλεμο του 1940-1941 και μάλιστα ως έφεδρος υπολοχαγός πεζικού, διμοιρίτης 
λόχου και πολυβολαρχίας78 κατά της εισβολής των Ιταλογερμανών δεν θάταν δυνατόν επι-
στρέφοντας από το μέτωπο του πολέμου να βολευτεί κάπου και να μείνει μακρυά από κάθε 
πατριωτική και κοινωνική δραστηριότητα. Αντίθετα, συμμετέσχε στνη προσπάθεια αλληλεγ-
γύης ορισμένων κατοίκων της περιοχής του να βοηθήσουν φτωχούς και αδύναμους συμπα-
τριώτες τους εξασφαλίζοντας τροφή για την επιβίωσή τους. Και γι αυτή του τη προσπάθεια 
απομακρύνθηκε στα νησιά του Αιγαίου και ταλαιπωρήθηκε με αποτέλεσμα να κλονισθεί 
σοβαρά η υγεία του79.

Γ.- Μερικές άλλες αξίες και αρετές του
Ο Βασιλείου είχε κι άλλες αξίες στη ζωή του. Ήταν ένας μεγάλος αλτρουϊστής, ένας  

άνθρωπος με συναισθήματα ανθρωπισμού που φροντίζει για το συνάνθρωπό του χωρίς ν' 
αποβλέπει σε κάποιο ατομικό συμφέρον. Παράδειγμα αποτελούν οι ενέργειές του αμέσως 
μετά το διορισμό του (1924) ως υπαλλήλου στη Τράπεζα Αθηνών. Τότε βλέπομε τον Βα-
σιλείου, ο οποίος προηγουμένως αδυνατούσε ν' αντιμετωπίσει τα έξοδα επιβίωσής του 
στην Αθήνα και της συνέχισης των σπουδών του, να βοηθάει συμπολίτες του και με άλλους 
νέους σχεδόν να μοιράζεται το μισθό του για τη συνέχιση των σπουδών τους ή έως ότου 
βρουν κάποια δουλειά 

Συμπολίτες του ανέφεραν με ευγνωμοσύνη το όνομά του γιατί ήταν εκείνος που κατά 
τη πρώτη καθοδό τους στην Αθήνα τους οδήγησε σε χώρους όπου θα μπορούσαν να δουν 
τόσο τό έργο και το πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων (Ακρόπολη, μουσεία, μνημεία κ.ά.), 
όσο και την οποιαδήποτε εξέλιξη και πρόοδο εκείνης της εποχής στην πρωτεύουσα μια και 
οι ορεσίβιοι κάτοικοι της Ευρυτανίας ήταν μακρυά από το πολιτισμό και γενικά απ' τη ζωή, 
όπως έλεγαν. Αυτό συνέβη με τον υποφαινόμενο, που από το 1953, που ήλθα στην Αθήνα 
με την καθοδήγηση του Βασιλείου γνώρισα πολύ καλά τη πνευματική και εκπολιστική κίνησή 
της. Θυμάμαι όμως και ένα συγχωριανό μου (Φ.Η.Τ.) που μου διηγόταν τις εντυπώσεις του 
όταν βρέθηκε στην Αθήνα για κάποιο διάστημα για πρώτη φορά στα μέσα της 10ετίας του 
1920. Τότε μου είπε ότι από τους λίγους συγχωριανούς μας στην Αθήνα ο Πάνος Βασιλεί-
ου ήταν κάτι άλλο. Πρώτα μας ξενάγησε στους χώρους του αρχαίου πολιτισμού και κάποια 
άλλη φορά να γνωρίσουμε και εκπολιτιστικές eκδηλώσεις της και άλλα αξιόλογα μέρη, χωρίς 
μάλιστα να παραλείψει να μας πάει στο εστιατόριο και να μας κεράσει το φαγητό..

Άλλο παράδειγμα συμπαράστασης και βοήθειας βρίσκεται στη πληροφορία που μας δί-
νει ο Σολωμός Φραγκουλίδης, ζωγράφος, που αναφέρει όταν το 1925-1926 συγκατοι-
κούσε με το Βασιλείου στην Αθήνα ήλθε και συγκατοίκησε μαζί τους και ο συγχωριανός 
του φοιτητής φιλολογίας Κων. Μερεντίτης και ο Πάνος Βασιλείου πλήρωνε και το ενοί-
κιο του εν λόγω φοιτητή. 

78  Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,

79  Στις Τρεις Ομιλίες για το Π.Ι.Βασιλείου, 1978, σ. 30-31
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Αυτό άλλωστε ο ίδιος ο φοιτητής και μετέπειτα πανεπ,.καθηγητής θυμόταν αφιερώνο-
ντας το 1969 τη μελέτη του: «Ο κόσμος των θεών παρά τοις αρχαίοις έλλησιν» στο Πάνο Ι. 
Βασιλείου στην αρχαΐζουσα μάλιστα γλώσσα που χρησιμοποιούσε.έγραφε στον: «πολιφί-
λητο ξαδελφό μου Βασιλείου, τον από τα παιδικά μου χρόνια φιλόστοργο συμπαραστάτη 
και βοηθό μου και ο οποίος κατά τη πορεία των σπουδών μου τον ζήλον της νεότητας κα-
τεύθυνε σε υψηλότερους και ευγενέστερους στόχους»80.

Ο Βασιλείου ακόμη θέλοντας να βοηθήσει νέους ανθρώπους που έχουν έφεση για 
πρόοδο έγινε για πολλούς και δάσκαλος δείχνοντας το τρόπο εργασίας και συγγραφής. 
Μάλιστα χαιρότανε αν διαπίστωνε την όποια επιστημονική τους εξέλιξη και την εν γένει 
εκπολιτιστική τους άνοδο. Υπήρξε ένας ευαίσθητος άνθρωπος με εκτίμηση και αγάπη προς 
το συνάνθρωπό του. Είχε καρδιά που έπαλλε από συμπόνοια στους συνανθρώπους 
του μπροστά στα σκληρά γι αυτούς κτυπήματα της μοίρας. Σε τέτοιες δύστυχες στιγμές τα 
γραπτά του δείχνουν τα μεγάλα αποθέματα της αγάπης του.

Ήταν ένας μεγάλος πατριδολάτρης. Ένας Ευρυτανολάτρης. Ο Βασιλείου ήταν πολύ 
Έλληνας. ΄Ενας εραστής του ελλαδικού χώρου και των ανθρώπων του. Οι τόσες πικρίες 
του και ακριβέστερα οι ταλαιπωρίες του δεν του μείωσαν καθόλου την αγάπη του για τούτο 
το τόπο και το λαό του. Δεν παύει να τονίζει το χρέος όλων που γεννήθηκαν σ΄αυτόν να τον 
υπηρετήσουν. Εμπειρία αυτού έχουν εκείνοι που συνδέθηκαν στενά μαζί του και πήγαν στο 
εξωτερικό. Τα γράμματά του προς αυτούς πρόβαλαν το καθήκον της παλινόστησης έστω και 
αν η χώρα που ζούσαν θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει μια ανετώτερη ζωή.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους κριτικούς του έργου του: Αναφέρομε τον Α. Καρα-
ντώνη, ο οποίος μιλώντας (16-1-1961) σε ραδιοφωνική εκπομπή είπε: «ο Βασιλείου δεν 
εργάζεται μόνο με το μυαλό του επιστήμονα, αλλά και με τη καρδιά, τη ζεστή καρδιά ενός 
Έ λ λ η ν α , που α γ α π ά ε ι  το θέμα του, την Ε λ λ ά δ α ..»81 Επίσης ο ακαδημαϊκός Κ. 
Μέρτζιος γράφει ότι «το έργον του Βασιλείου μαρτυρεί την φιλεργίαν του και την ευαι-
σθησίαν του ως και το α ί σ θ η μ α  τ η ς  π α τ ρ ι δ ο λ α τ ρ ε ί α ς, το οποίον ξεχει-
λίζει. Η ιδιαιτέρα του πατρίς πρέπει να του είναι ευγνώμων δι ό,τι έκαμε για να προβάλλει 
την ιστορίαν της»82.

Ήταν ένας ειρηνιστής. Μισεί τον πόλεμο που οδηγεί στην καταστροφή μας και θεωρεί 
ότι η περιφρούρηση της ειρήνης είναι υπόθεση όλων μας και περισσότερο κάθε πνευματι-
κού ανθρώπου. Την έκκλησή του αυτή για την υπεράσπιση της ειρήνης την περιλαβαίνει και 
στα τελευταία του γραπτά. Είναι μια αντιπολεμική κραυγή. Είναι ο ίδιος λέει μια κραυγή ενός 
ανθρώπου που γνώρισε τη φρίκη του πολέμου και τα επακόλουθά της, μια και συμμετέσχε, 
όπως αναφέραμε στους εθνικούς αγώνες του 1918-23 και 1940-41.

Μια εικόνα εκείνου του πολέμου παίρνομε από ένα γράμμα (9-5-1923) μιας φίλης του 

80  Κ.Ι.Μερεντίτη, Ο κόσμος των θεών παρά τοις αρχαίοις έλλησιν. Αθήναι 1969.

81  Α. Καραντώνη, Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ. 222

82  Κ. Μέρτζιου, επιστολή από 26-2-1961 παρατιθέμενο απόσπασμα στις Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βα-

σιλείου , Αθήνα 1978, σ. 140.
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από την Αθήνα που του γράφει: «σου εύχομαι να δώσει ο Θεός να τελιώσουν τα βάσανά 
σας μ' ένα πάντα καλό αποτέλεσμα για τη δυστυχισμένη πατρίδα μας για να βρεθείτε δώ 
κάτου κοντά σε δικούς κι αγαπημένους και να γιορτάστε έτσι μαζί διπλή γιορτή που θα τη λέν 
αναγέννησι μιας πεθαμένης νεανικής χαράς και μιας πεθαμένης πατρίδας. Δεν είν΄αλήθεια 
πως θα πετύχουμε τη νεκραανάσταση αυτή; Σε σας είναι στερεωμένες οι ελπίδες μας».

 Συνεπώς ένας άνθρωπος με την εμπειρία δυο πολέμων δικαιολογημένα λέει ότι είναι και-
ρός πλέον να μη μεταβάλλεται ο χώρος εργασίας, μόρφωσης, χαρούμενης γαλήνης και ευημε-
ρίας όλων των ανθρώπων σε χώρο αλληλοεξόντωσης, βασανιστηρίων, άγχους και δακρύων.

Ήταν ένας καλλιτέχνης σ' όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Αρχίζοντας από το γραφικό  
του χαρακήρα που ήταν πραγματικά σαν κέντημα. Ήταν ένας εμπνευμένος τραγουδιστής του 
τοπίου, αλλά ήταν και ένας καλός τραγουδιστής της ίδιας της ζωής, της αγάπης, του έρωτα. 
Αυτό βγαίνει από τα χαριτωμένα γράμματα μιας φίλης του που γράφτηκαν το 1922 έως το 
1924. 

Αξίζει νομίζω ν' αναφέρω 2-3 παραγράφους: «όποιος όμως και νάσαι θέλω να ξέρεις 
πως για μένα είσαι μεγάλος και διαλεχτός και θαρρώ που δε θα μετανοιώσω ποτέ γιατί σε 
έβαλα στη ψυχή μου για φίλο. Και σαν ένα τέτοιο σου μιλώ τώρα ανοιχτά με τη προϋπόθεση 
που δε θα με παραξηγήσεις.

Θά 'θελα νάμουν πλούσια πολύ για να σου πω έλα στηρίξου σε μένα και γίνου τρανός, 
ακόμα πιο τρανός απ' ό,τι είσαι και απ' ό,τι φαντάζεσαι στα μάτια μου».

Και μια άλλη παράγραφος: 
“Δεν είναι ανάγκη να ξέρει κανείς να διαβάζει μεσ’ από το πεντάγραμμο για να δεί με 

ποιόν έχει να κάνει, αρκεί να διαβάσει το γράμμα σου για να καταλάβει πούχει μπροστά του 
μια πλατειά μουσική ψυχή, που πότε κλαίει θλιβερά, σιγαλά σαν ένα σιγαλό πέσιμο βροχής 
(σαν στα έργα του Shopen για το θάνατο της αγαπημένης μάννας) και πότε γελάει αβίαστα 
για τη ζωή με τις ομορφιές και τις ασκήμιες της (σαν τα ελαφρά ναπολιτάνικα τραγούδια)».\
Ήταν ασυνήθιστα ε ρ γ α τ ι κ ό ς ,  ένας γίγαντας του μόχθου, Δεν ήταν ο άνθρωπος 
της εύκολης επιτυχίας και της μικρής προσπάθειας. Δεν ήταν από κείνους που η προσπά-
θειά τους σταματά εκεί που αρχίζει να κλονίζεται η καλοπέρασή τους. Γι αυτό άλλωστε μας 
έδωσε ένα τόσο αξιόλογο, μεγάλο και πολύπλευρο έργο. το οποίο αποτελεί γι' αυτόν την 
εκπλήρωση του πνευματικού του χρέους. Αυτό τονίζεται και από πολλούς κριτικούς του 
έργου του οι οποίοι τονίζουν ότι «ο μόχθος, το πάθος και ο ιδεαλισμός του τον.. κρατάει 
όρθιο στην έπαλξη του πνευματικού χρέους»83 ή ότι «τέτοια έργα γίνονται μόνο απ΄την 
αληθινή αγάπη του και την ευλάβειά του που δεν ξέρουν τη σημαίνει δυσκολία και κόπος»84. 

Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι ο Βασιλείου ήταν ένας πραγ-
ματικά πνευματικός άνθρωπος όχι μόνο γιατί είχε ένα πλούσιο πνευματικό έργο, αλλά 
γιατί είχε αρχές - αξίες στη ζωή του τις οποίες υπηρέτησε απαρέγκλιτα, παλεύοντας έντι-

83 Κ. Αβραάμ, στις Δύο Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ.45.

84 Τάκη Δόξα, στις Δύο Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, Αθήνα 1982, σ.47.



34

μα και επάξια για την αναγνώρισή τους, ώστε δικαιολογημένα να θεωρείται ένας άξιος 
και ανεξάρτητος άνθρωπος, ένας αληθινός πνευματικός άνθρωπος. Είχε μέσα του το 
σπόρο της επιστημονικής περιέργειας και αναζήτησης, ώστε δικαιολογημένα χαρακτη-
ρίστηκε ως ιεραπόστολος της έρευνας από την οποία δημιούργησε πρωτότυπο έργο και 
όχι αντιγραφές έργων άλλων, όπως δυστυχώς κάνουν μερικοί άλλοι. Ειπώθηκε ότι δεν 
διαμαρτυρόταν από τα εφηβικά του χρόνια μόνο για τη φτώχεια των ορεσίβιων συμπα-
τριωτών του, αλλά και για την απαιδευσία τους ώστε παράλληλα με τη βελτίωση του 
βιοτικού τους επιπέδου χρειαζόταν και η παροχή της δέουσας παιδείας. Γι' αυτό στις δη-
μοσιογραφικές του περιοδείες στην Ευρυτανία και ορεινή Ρούμελη, τις Κυριακές πήγαινε 
στην εκκλησία, όπου μάλιστα έψελνε και μετά τη λειτουργία μιλούσε με τους κατοίκους 
του χωριού για τα προβλήματά τους προσπαθώντας να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν 
ότι θα μπορούσαν και αυτοί να βοηθήσουν γαι τη βελτίωση της ζωής τους. Στη Κρήτη 
(Άγ. Νικόλαο) όταν ήταν ως τραπεζιτικός υπάλληλος ανάπτυξε μια ασυνήθη πνευματική 
δραστηριότητα και χάρις στις δικές του πολλές προσπάθειες ιδρύθηκε βιβλιοθήκη και κα-
θιερώθηκαν Κυριακάτικες διαλέξεις στις περισσότερες των οποίων έκανε ο ίδιος, όπως 
μας πληροφορεί ο τοπικός τύπος εκείνης της εποχής, που λόγω της μεταθέσεώς του 
έκανε επαινετικά σχόλια «στον εκλεκτό διανοούμενο.δι όσα έπραξεν διά την πρόοδο του 
τόπου τους». Και τα έκανε όλα αυτά γιατί θεωρούσε ότι είναι καθήκον των πνευματικών 
ανθρώπων να βοηθούν με το τρόπο τους στη δημιουργία πολιτών με γνώσεις, ηθική 
υπόσταση και αίσθημα ευθύνης. 

Τέλος, υλοποίηση των αναφερόμενων παραπάνω αξιών και αρετών που «φωλιάζαν 
μέσα του και τον κοσμούσαν»85 και ειδικότερα το επιστέγασμα της αγάπης του προς 
τον υπέροχο λαό της γενετείρας του Ευρυτανίας και κυρίως προς τους ταλαντούχους 
νέους της που αδυνατούν οικονομικά να προχωρήσουν σε πανεπιστημοακές σπουδές 
αποτελεί η τελευταία πράξη του: η διάθεση της προερχόμενης από τις οικονομίες του 
περιουσίας του στο αγαθοεργό «Ιδρύμα Ευρυτανίας Πάνου Ι. Βασιλείου» με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση των άπορων αριστούχων των λυκείων Ευρυτανίας που ακο-
λουθούν πανεπιστημιακές σπουδές, εφόσον τα μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και η 
οικογένειά τους, δεν επαρκούν καθώς και την εφάπαξ βράβευση των αριστούχων των 
γυμνασίων Ευρυτανίας.

Το εν λόγω αγαθοεργό ίδρυμα είναι το πρώτο ή τουλάχιστο από τα πρώτα ιδρύματα που 
συνδέονται με τον ευρυτανικό χώρο και τους κατοίκους του και με αντικείμενο ένα ειδικό 
εκπαιδευτικό σκοπό, την οικονομική ενίσχυση των άπορων αριστούχων που αποφοίτησαν 
από τα λύκεια ης Ευρυτανίας, καθώς και την εφάπαξ βράβευση των αριστούχων των Γυμνα-
σίων Ευρυτανίας, διότι, όπως γράφει στην εισαγωγή του καταστατικού του Ιδρύματος , δεν 

85 «Άγια προκαθορισμένα» αποκαλεί τις αξίες και αρετές του στο επιτύμβιο που χαράχτηκε στο τάφο 

του και έγραψε ο αείμνηστος πανεπ. καθηγητής, και λογοτέχνης Δημ. Αδαμόπουλλος, βλ. τελευταία 

σελίδα.
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μπορούσε «να λησμονήσει τη βασανισμένη ζωή του γεμάτη από ποικίλα δεινά και στερήσεις 
στα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια και κυρίως στα χρόνια των σπουδών του».

Πρέπει να πούμε ότι τα κράτη αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής της κατηγορίας 
των ιδρυμάτων (φιλανθρωπικών και κοινωφελών) παρέχουν σ΄αυτά φορολογικά προνό-
μια. Πρέπει λοιπόν να λειτουργούν με διαφάνεια σύμφωνα με το νόμο και το περί δικαίου 
αίσθημα του λαού.

Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα γιατί θέλω να πώ ότι το Ίδρυμα του Πάνου Ι. Βασιλείου 
είναι «ανοικτό» σε όλους που εκπληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρ-
θρο 3 του καταστατικού του Ιδρύματος, όπως τους δικαιούχους και τα προσόντα τους, 
τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων και την ιδιότητα των δημόσιων εκπαιδευτικών λει-
τουργών που διενεργούν την επιλογή σε αντίθεση με πολλά από τα υπάρχοντα αγαθο-
εργά ιδρύματα που παρουσιάζονται ως «κλειστά» σε πρόσωπα που δεν είναι αρεστά 
στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, παρόλον ότι αυτά τα ιδρύματα απολαμβάνουν των 
φορολογικών προνομίων, όπως την εξαίρεσή τους από τη φορολογία του κράτους και.
τη φορολογική απαλλαγή των δωρούμενων σε αυτά ποσών από το συνολικό εισόδημά 
των δωρητών. 

Ο Βασιλείου που έγραψε μόνος του το καταστατικό του ιδρύματος έθεσε όρους που 
εξασφαλίζουν τον έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του σε αντίθεση προς άλλα καταστατικά 
ιδρυμάτων που οι διατάξεις τους είναι γενικές και αόριστες και διευκολύνουν εξασφάλιση 
ιδιωτικών συμφερόντων, με ανεπαρκή ή υποτυπώδη έλεγχο και με αδιαφάνεια ως προς το 
αν εκπληρώνεται ο σκοπό τους. 

VII 
Το Επιτελεσθέν έργο του και οι αρχικές του επιδώξεις

A.- Η διακοπή των καλλιτεχνικών του σπουδών
Έχοντας κανείς υπόψη του τη πορεία της ζωής του και το μεγάλο έργο του σταματάει 

για λίγο και αναλογίζεται πώς αυτός που για λόγους οικονομικής αδυναμίας σταμάτησε 
τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου για να εργασθεί στο τραπεζιτικό κλάδο και παραταύτα κατόρθωσε με επιτυχία να 
συνεχίσει τις έρευνές του στις πρωτογενείς πηγές της ιστορίας της γενέθλιας γής, να τις 
μελετήσει και τελικά να επιτελέσει ένα μεγάλο έργο – άθλο χωρίς μάλιστα πανεπιστημια-
κούς τίτλους.

Εδώ ακριβώς είναι το αξιοσημείωτο, ότι ο Βασιλείου ξεπέρασε τον εαυτό του, γιατί 
είχε τέτοια σκέψη και κρίση, ταλέντα και προσόντα που αυτοδιδάχτηκε και έμαθε περισσό-
τερα απ' ό,τι θα τούδιναν βασικά τα πανεπιστήμια. Το γνωστικό του αντικείμενο δεν ήταν 
μόνο ένας ειδικός επιστημονικός κλάδος. Ήταν πολυμερές και πολυσύνθετο: Βασικά ιστο-
ριοδιφικό και ιστορικό, αλλά και κοινωνικό, λογοτεχνικό, αλλά και καλλιτεχνικό που δείχνει 
ότι ποτέ δεν σταμάτησε το ενδιαφέρον του και την παρακολούθηση του κλάδου της πρώτης 



36

πανεπιστημιακής του επιλογής, καθόσον μας έδωσε αξιόλογες μελέτες για το αγιογραφικό 

έργο των μοναστηριών και εκκλησιών της Ευρυτανίας και γενικότερα της Ρούμελης. 

Ιδιαίτερα οι ιστορικές του εργασίες είναι τόσο αξιόλογες ώστε είναι επόμενο να σχη-

ματίζει κανείς την εντύπωση ότι αυτός είναι ο ειδικότερος των ειδικών, όπως μάλιστα πολ-

λοί των κριτικών αναφέρουν. Ως απόδειξη αναφέρομε ένα απόσπασμα μιας επιστολής του 

1958 του Κ.Σ. Κώνστα, φιλόλογου καθηγητή, έγκριτου ιστορικού και λαογράφου, που λέει 

τα εξής :

«’Ε μ ε ν α  μ ε  τ η ν  ε ν τ ύ π ω σ η  π ω ς  ε ί σ θ ε  κ α ι  σ ε ι ς  φ ι λ ό λ ο γ ο ς  κ α ι 

μ ά λ ι σ τ α  λ ί α ν  ε γ κ ρ α τ ή ς ,  γ ι α τ ί  μ ό ν ο ν  έ ν α ς  τ έ τ ο ι ο ς  θ α  κ ι ν ο ύ ν τ α ν 

τ ό σ ο  ά ν ε τ α  κ α ι  ε ξ ο ν υ χ ι σ τ ι κ ά  σ τ α  π ο ι κ ί λ α  π ν ε υ μ α τ ι κ ά  ε ν δ ι α φ έ -

ρ ο ν τ ά  τ ο υ .» (η εμφαση δική μου). «Κ α ι  α κ ρ ι β ώ ς  η  π ε ρ ί π τ ω σ ή  σ α ς  α ν ε -

β ά ζ ε ι  π ο ι ο  ψ η λ ά  τ η ν  ά ξ ι α  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ α ς »86. Αυτό ΄έγραψε ο ενλόγω 

καθηγητής το 1958 και όχι το 1983 που το έργο του ήταν πολύ μεγαλύτερο. 

Αυτό που επιτέλεσε ο Βασιλείου δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι εξαιρετικό φαινό-

μενο. Η ιστορία μας πληροφορεί ότι υπήρξαν προσωπικότητες που διέπρεψαν στον τομέα 

της ιστορίας ή αρχαιολογίας χωρίς να έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους και παρόλα αυτά 

μας έδοσαν έργο που θα το ζηλεύουν και οι ειδήμονες αυτών των επιστημονικών πεδίων. 

Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί ο Σλήμαν που δεν ήταν ιστορικός ή αρχαιολόγος, αλλά 

ανακάλυψε την Τροία και τους θησαυρούς της87. Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει το γεγο-

νός ότι η Ιλιάδα του Ομήρου είναι μια αληθινή ιστορία και όχι μύθος. 

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη περίπτωση του Βασιλείου, ο οποίος χωρίς να ολοκλη-

ρώσει τις ανώτερες καλλιτεχνικές του σπουδές και χωρίς να λάβει άλλους πανεπιστημια-

κούς τίτλους κατόρθωσε με μόχθο και επιμονή να ερευνήσει και ανακαλύψει άγνωστα μνη-

μεία και αρχεία, να τα μελετήσει και τα φέρει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας 

δίνοντάς μας ένα αξιοθαύματο ιστοριοδιφικό και ιστορικό έργο για την Ευρυτανία, 

σύμφωνα με κριτικές ειδημόνων (Ορλάνδου, Άμαντου, Πουλίτσα, Τριανταφυλλόπουλου, 

Δημαρά, Πουρνάρα και πολλών άλλων) πανεπιστημιακών καθηγητών, ακαδημαϊκών και 

λοιπών λόγιων. 
Δεν συνέχισε τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ και δεν έγινε ζωγράφος. «Έγινε όμως, όπως 

γράφει ο Κλ. Κουτσούκης, ο σουρεαλιστής ζωγράφος της Ευρυτανίας και σύνθεσε τον 

ιστορικό πίνακα της ευρυτανικής γής, όπου αναπαραστάνονται τα ιστορικά ενδιαφέροντα 

της κάθε εποχής και περιοχής»88.

86 Κ.Σ.Κώνστα, η επιστολή παρατίθεται στις: Τρείς Ομιλίες  για τον Π.Ι.Βασιλείου, 1978,  σ.127..

87 Κλεομ. Σ. Κουτσούκη, Μνήμη Πάνου Ι.Βασιλείου. Η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του 

στην Ευρυτανία. Αθήνα 2008, σ.16.

88 Κλεομ. Σ. Κουτσούκη αυτόθι, σ. 24.
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VIII 
Τελική Αποτίμηση της Προσφοράς του

A.- Το έργο του Βασιλείου για την Ευρυτανία και τη Ρούμελη

«Η Ρούμελη σας οφείλει πολλά»89»   «Σας ευγνωμονεί η Ρούμελη»90»

 Γ. Αθανασιάδης – Νόβας    Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

1.- Γενικά
Προχωρώντας όμως σε μια τελική αποτίμηση του συνολικού έργου του Πάνου Ι. Βα-

σιλείου, μου ήλθε στο νου το ερώτημα ενός κριτικού του έργου του ως προς το αν διερω-
τηθήκαμε «ποια θα ήταν η γνώση πάνω στην ιστορική περιοχή ιδιαίτερα της Ευρυτανίας άν 
έλειπε ο Πάνος Ι.Βασιλείου και το έργο του»; Και ο ίδιος κριτικός απαντάει: «απλούστατα 
άγνοια ή σποραδικές ιστορικές γνώσεις χωρίς τίποτα το συγκροτημένο και συγκεκριμέ-
νο»91. 

Αυτή νομίζομε είναι η άποψη εκείνων που μελέτησαν το έργο του Βασιλείου και αυτό 
αποδεικνύεται από την αξιολόγηση τού έργου του που παραθέσαμε παραπάνω (κεφ.Δ), 
σύμφωνα με την οποία ο Βασιλείου αφιέρωσε τη ζωή του με ευσυνηδεισία στην έρeυνα 
που ανήγαγε σε έργο ζωής ως ένας ιεαραπόστολος και μας έδωσε έργο, πραγματικό άθλο, 
που αποτελεί προσφορά στην επιστήμη, στην ιστορία, στην εθνική μας αυτογνωσία.

2. O Σύνδεσμος του Π.Ι.Βασιλείου με την Ευρυτανία και τη Ρούμελη και η 
προσφρά του 

Πολλές φορές σε διάφορες ελληνικές επαρχίες εξαίρονται ορισμένες προσωπικότητες 
κατά τον ένα ή άλλο τρόπο είτε λόγω της καταγωγής τους και της κατάληψης σπουδαίων 
θέσεων της Διοίκησης, είτε λόγω κάποιας αξιόλογης προσφοράς τους.

Αυτό συμβαίνει και στην Ευρυτανία, στην πορεία της οποίας συνδέθηκαν αρκετά ονό-
ματα προσωπικοτήτων που, κυρίως, κατάγονται απ' αυτήν και διακρίθηκαν στη πολιτική, τις 
επιστήμες, στα γράμματα και τις τέχνες, όπως ο Καφαντάρης, ο Τριανταφυλλόπουλος, ο 
Παπαντωνίου, ο Γρανίτσας και άλλοι. Ο σύνδεσμος αυτών των προσώπων με την Ευρυ-
τανία και η προσφορά τους σ' αυτήν περιορίζεται κυρίως στον τομέα της ειδικότητάς τους, 
ο οποίος αποτελεί τη βάση δράσης τους, το μετερίζι τους. Εδώ βρίσκεται η διαφορά των 
προσώπων αυτών με το πρόσωπο του Πανου Ι. Βασιλείου, ο οποίος συνδέθηκε διά βίου 
και πολυμερώς με την πορεία της Ευρυτανίας Η πολυμερής δηλαδή δράση του Βασιλείου 
τον κάνει να ξεχωρίζει από αυτές τις προσωπικότητες, διότι αυτοί είχαν μια περιωρισμένη 
και συγκεκριμένη βάση δράσης, τον τομέα της ειδικότητάς τους και κυρίως στον τομέα αυτό 

89 Γ.Αθανασιάδης – Νόβας, στα: Κριτικά  Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, 6./45.

90 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, στα: Κριτικά Σημειώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, 9./48.

91 Δημ. Λεκατσά. Κριτική στο περιοδ. Στερεά Ελλάς, Αθήναι, Απρίλιος 1981 σ. 28/124. Κριτικά Σημει-

ώματα για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1982, σ. 12/5
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θα μπορούσαν να τη βοηθήσυν, η βάση όμως δράσης του Βασιλείου, το μετερίζι του, ήταν 
ευρύτατο και πολυμερές. Υπήρξε ο μελετητής και γνώστης όλων σχεδόν των θεμάτων που 
άφορούσαν τη γενέτειρά του Ευρυτανία και το λαό της. 

Γνώστης της φτώχειας και της ανέχειας των δύσμοιρων συμπατριωτών του της κάθε 
περιοχής, από το τέλος της τρίτης 10ετίας του 1900, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ, με τη πέννα του να 
ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για τη καλλιτέρευση της ζωής τους, την οποία θεωρούσε 
πρωταρχικό χρέος μας (κοινωνικό του έργο)92.

Την ίδια περίπου εποχή, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα διάφορα ιστορικά και καλ-
λιτεχνικά μνημεία αυτής της περιοχής και αναγνωρίζοντας την αξία τους τα ΔΙΑΣΩΣΕ γιατί 
κινδύνευσαν να αλλοιωθούν ή και να χαθούν από την αδιαφορία της ίδιας της Πολιτείας, 
αλλά και των κατοίκων των περιοχών στις οποίες αυτά βρισκόταν. Με την πάροδο του 
χρόνου και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην επαρχία έστρεψε το ενδιαφέρον του στη 
συστηματική με πάθος και αυταπάρμηση ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ κάθε είδους ιστορικού, αρ-
χαιολογικού, καλλιτεχνικού μνημείου και κατώρθωσε να συγκεντρώσει και διασώσει άγνω-
στα μέχρι τότε στοιχεία που υπόκρυπταν την ιστορία της Ευρυτανίας, κάνοντας έργο που θα 
έπρεπε να είχε κάνει η Πολιτεία πριν από 200 χρόνια93. Έτσι έγινε ο άριστος γνώστης αυτού 
του μεγάλου και ποικίλου πνευματικού πλούτου της Ευρυτανίας. 

Τέλος, το 1970 ΠΡΟΕΒΑΛΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ την Ευρυτανία, όχι μόνο ως τόπο θερινών 
διακοπών και πραγματοποίησης χειμερινών σπόρ, αλλά και ως ευκαιρία γνωριμίας με τον 
τόπο που έχει ένδοξη εθνική ιστορία και αξιόλογα μνημεία τέχνης (γνώστης των τουριστι-
κών ευκαιριών της Ευρυτανίας). 

Και όλο αυτό το έργο που θα απαιτούσε πολύ δουλειά, πολλούς ερευνητές και πολλές 
δαπάνες το έκανε  έ ν α ς  μ ό ν ο ς  ά ν θ ρ ω π ο ς, τελείως αβοήθητος και χωρίς κα-
μία οικονομική ενίσχυση, ο Πάνος Ι.. Βασιλείου. Είναι συνεπώς ο καλύτερος γνώστης 
του ιστορικού, καλλιτεχνικού, αρχαιολογικού και τουριστικού θησαυρού της Ευρυτανίας. 
Το μετερίζι δράσης του δεν είναι ένας τομέας, αλλά είναι εκείνο «του παντεπόπτη», όπως 
πολύ σωστά το χαρακτήρισε ο Κλεομ. Κουτσούκης94. Και το σπουδαιότερο είναι ότι το 
πλούσιο αυτό γνωστικό αντικείμενο για την Ευρυτανία κατά τρόπο καλλιεπή, λιτό, σαφή 
και με άριστη και συστηματική διάταξη το περιέλαβε και διάσωσε σε πολύτιμα βιβλία που 
καθιερώνουν το δημιουργό τους ως τον ιστορικό της Ευρυτανίας και προβάλλουν με τον 
καλύτερο τρόπο τόσο το παρελθόν της, όσο και το παρόν της, Η Ευρυτανία παίρνει πλέον 

92 Πρβλ. Α.Δ. Παρούτσα, Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην Ανάδειξη της Ιστορίας, 

Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και των Προβλημάτων των Κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς 

στα: πρακτικά του Συνεδρίου της Πανευρυτ. Ενωσης για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Δημοτικής 

Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας (στο εξής : Η Συμβολή του Έργου του Πάνου Ι. Βασιλείου στην Ανάδειξη 

της Ιστορίας....της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς) 2012, τ. Α΄. σ.681 στη σ. 683 επ.

93 Άρθρο του Δ. Πουρνάρα με το ψευδώνυμο Π. Χαλκέντερος δημοσιεύτηκε στην εφ. Ελεύθερος της 

6-1-1963 και αποσπάσματά του στις:¨ Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου, 1978, σ.33.

94 Κλ. Κουτσούκη, Μνήμη Πάνου Ι. ΒασιλεΊου, έκδ. Ετ.Ευρ.Επιστ. Αθήνα 2008, σ. 23 
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θέση στην ένδοξη ελληνική ιστορία. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του έργου 
του Βασιλείου.

3.- Προσφορά στην Ελλάδα. 
Το έργο του Βασιλείου δεν αποτελεί μόνο προσφορά στην Ευρυτανία αλλά και σ' όλη 

την Ελλάδα, διότι με την εξακρίβωση της πραγματικής ιστορίας κάθε περιοχής, όπως έκανε 
ο Βασιλείου για τη Ρούμελη και την Ευρυτανία, πετυχαίνεται πιο αντικειμενική η συγγραφή 
της γενικότερης ελληνικής ιστορίας. Πάντοτε όμως με τη προϋπόθεση ότι οι ασχολούμε-
νοι με τις τοπικές ιστορίες δεν παρασύρονται προσωποποιώντας τους συμπατριώτες τους 
και δίνοντας έργα που δεν είναι εποικοδομητικά στη συγγραφή της ιστορίας του ελληνικού 
έθνους. Ο Βασιλείου αποτέλεσε τιμητική εξαίρεση γιατί παρόλη την αγάπη του για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, δεν παρασύρθηκε και παρέμεινε ένας ευσυνείδητος επιστημονικός 
ερευνητής.95 

Από την παραπάνω διαδρομή στη ζωή και το έργο του Βασιλείου αποδείχτηκε κατά το 
δυνατό η προσωπικότητα και το έργο του και η μεγάλη προσφορά του ώστε να περιττεύει 
κάθε άλλο σχόλιο γι' αυτόν.

Eκτός από δυο ολιγόλογες φράσεις γι αυτόν δύο κορυφαίων Ρουμελιωτών λογοτεχνών 
των:

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: «Όπου μπεί το χέρι σας, τα πάντα αναδίδουν σοφία, δροσιά 
και αγάπη».96, και

Μιχάλη Σταφυλά: «Προσέξτε τον Πάνο Βασιλείου. Η παρουσία του μεγαλώνει τον 
τόπο μας»97. 

ΙΧ  
Επίλογος 

* Συμπερασματικά σχόλια: ο Αποχαιρετισμός στη Ζωή. Είχα την εξαιρετική τύχη να 
βρίσκομαι στα χρόνια της ζωής του πολύ κοντά του. Είναι εκείνος που από τα μαθητικά 
μου χρόνια με κατηύθυνε σε στόχους υψηλούς και ευγενείς και παρακολουθούσε με εν-
διαφέρον την εξέλιξη της επιστημονικής μου σταδιοδρομίας. Πολλά τα διδάγματα, πολλές 
οι αναμνήσεις, πολλές και οι εμπειρίες. Βασιζόμενος τόσο στα γεγονότα τα σχετικά με τη 
ζωή του Πάνου Βασιλείου για τα οποία έχω προσωπική αντίληψη όσο και στο συγγρα-
φικό του έργο, προσπάθησα με τούτη τη μελέτη να δώσω, πρώτον, μια απλή εικόνα της 
προσωπικότητάς του με τις αρχές - αξίες του και αρετές του, που ο ίδιος με το παράδειγμά 
του αγωνιζόταν για την αναγνώρισή τους και επικράτησή τους και δεύτερον να κάνω μια 

95 Τάκη Σταματόπουλου, Κριτική στο περιοδ. Στερεά Ελλάς, Αθήναι Δεκέμβριος 1973 . Δύο Ομιλίες για 

το Πάνο Ι. Βασιλείου, Αθήνα 1982 σ. 48. 

96 Κριτικά Σημειώματα για το Π.Ι.Βασιλείου, ό.π. σ.9/48.

97 Τρείς Ομιλίες για τον Π.Ι.Βασιλείου , Αθήνα 1978, σ.157..
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συνοπτική παρουσίαση του έργου του σε όλα τα είδη του (δημοσιογραφικό, λογοτεχνικό, 
καλλιτεχνικό, ιστοριοδιφικό και ιστορικό) προσφεύγοντας σε κριτικές ειδημόνων από τις 
οποίες αποδεικνύεται πόση μεγάλη είναι η προσφορά του στην επιστήμη, στα γράμματα, 
στη γενέθλια γή, τη Ρούμελη, και στην εθνική μας αυτογνωσία. Ειδικά το ιστοριοδιφικό και 
ιστορικό του έργο είναι, σύμφωνα με τις κριτικές των ειδημόνων, ιδιαίτερα αξιόλογο ώστε 
ο Βασιλείου να καθιερώνεται πλέον ως ο μοναδικός ιστορικός της Ευρυτανίας. 

Αυτός είναι ο Άνθρωπος Βασιλείου και το έργο του. Μια πολυσύνθετη προσωπικότητα 
που αξίζει να τη θαυμάζει κανείς και να την έχει ως πρότυπο στη ζωή του. Να θαυμάζει τον 
πολυμαθή άνθρωπο του πνεύματος, τον αγωνιστή για την υπεράσπιση των αδικουμένων, 
τον άνθρωπο που πονούσε για τη γενέθλια γή και το λαό της και ιδιαίτερα τη μαθητιώσα νε-
ολαία της για την οποία και κατά το χρόνο της ανάρρωσής του από την τελευταία ασθένειά 
του προσπάθησε ν' αποπερατώσει ό,τι ήταν απαραίτητο για τη λειτουργία του Ιδρύματός 
του, με σκοπό την ενίσχυση των άπορων ταλαντούχων απόφοιτων των λυκείων Ευρυτα-
νίας που θα ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. Μάλιστα σε φίλους του, όπως το 
Δημήτρη Γιάκο, που έστειλε το καταστατικό του Ιδρύματος (για την ενίσχυση των ταλα-
ντούχων σπουδαστών της Ευρυτανίας) έγραφε, λες και κατάλαβε το τέλος, ότι αυτό είναι ο 
τελευταίος χαιρετισμός στη ζωή. 

Έτσι έφυγε ικανοποιημένος απ' τη ζωή και σύμφωνα με επιθυμία του ενταφιάστηκε στην 
Αγία Τριάδα απ' όπου ξεκίνησε.

*Τα «άγια προκαθορισμένα που φωλιάζαν μέσα του και τον κοσμούσαν». Στο τάφο του 
χαράκτηκε το παρακάτω επιτύμβιο που έγραψε ο πανεπιστ. καθηγητής και λογοτέχνης, Δημ. 
Αδαμόπουλος, που λέγει:

 Ουρανοκύκλωτο, αιώνια και με Σένα τώρα
 άλλην ακρώρειά του το βελούχιον αίπος 
 περίφανο αγναντεύει. Και πνεύμα γεμίζει, 

 καθώς στα πόδια του ο τάφος Σου απλώνει
 ηρεμισμένους της πολύπαθης ψυχής Σου

 καημούς και νόστους και που μέσα Σου φωλιάζαν
 και Σε κοσμούσαν άγια προκαθορισμένα. 

 κεριά φλογάτα πλήθια κι ώσπου αποληγήσαν….
 κι ορφανεμένα χρέος και ομορφιά απομείναν.

 Πραγματικά, το παραπάνω επιτύμβιο μας θυμίζει τις κρυμμένες μέσα του αξίες, τα «άγια 
προκαθορισμένα», όπως τις αποκαλεί ο ποιητής, που ήσαν πολλά φλογάτα κεριά που τελικά 
λύγισαν και άφησαν ορφανεμένα το χρέος και την ομορφιά, δυο από τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της ζωής και του έργου του.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ
Ἀθησαύριστα τοῦ Πάνου Ι. Βασιλείου

«Ἂν τὰ Ἄγραφα σοῦ ξυπνοῦν τὴν ‘‘ἄλλη’’ Ἑλλάδα
ἡ Κρήτη σοῦ δίνει τὴν ταυτότητά της»1

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Μία ἀπὸ τὶς πολύπλευρες πνευματικὲς δραστηριότητες τοῦ Πάνου Βασιλείου 
(Ἁγ. Τριάδα Ἀγράφων, 10 Αὐγούστου 1898- Ἀθήνα, 15 Ἀπριλίου 1984) ἦταν καὶ 
ἡ ἀρθρογραφία του στὸν ἀθηναϊκὸ ἀλλὰ καὶ τὸν τοπικὸ ἐπαρχιακὸ τύπο μὲ θέ-
ματα ἱστορικά, ἀρχαιολογικά, λαογραφικά, εἰκαστικά, πολιτικά κ.ἄ. Τὴν περίοδο 
1936-1940, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς ὑπάλληλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Κρήτη, 
ἀρθρογραφοῦσε στὴν ἡμερήσια ἐφημερίδα «Ἀνατολή» τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λα-
σηθίου Κρήτης μὲ τὸ φιλολογικὸ ψευδώνυμο «Ὁ Ξένος».2 Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο 
τῶν δημοσιευμάτων του φαίνεται, πὼς παρὰ τὴν γεωμορφολογικὴ ἀλλὰ καὶ πολι-
τισμικὴ ἰδιαιτερότητα τῆς Μεγαλονήσου, σὲ σχέση μὲ τὰ ὀρεινὰ καὶ δυσπρόσιτα 
Ἄγραφα ἀπὸ ὅπου καταγόταν ὁ Π. Βασιλείου, ἀγάπησε αὐτὸν τὸν τόπο καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους του καὶ συνδέθηκε μαζί του μὲ δεσμοὺς φιλίας καὶ σχέσεις  προσω-
πικές. Γνώρισε καὶ πρόβαλε μέσα ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία του τὴν ἱστορία καὶ τὸν 
πολιτισμὸ τῆς περιοχῆς καὶ συνέβαλε, μὲ τὴ δική του «Ἀγραφιώτικη» προσέγγιση, 
στὴν ἀνάδειξή τους. Ἀλλὰ καὶ ἡ τοπικὴ κοινωνία γνώρισε  καί «ἀγκάλιασε» ἕναν 
Ἀγραφιώτη λόγιο, τὸν ‘‘ἐκλεκτὸν διανοούμενον’’, ὅπως ἀποκαλεῖται σὲ εὐχαρι-
στήριο ἄρθρο τῆς «Ἀνατολῆς», γιὰ ὅλα ὅσα ἔπραξε γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ τόπου,  
τόν «Ξένο», ὅπως ὑπέγραφε τὰ δημοσιεύματά του, καὶ τὸν ἔκαμε μέτοχο τῆς 
ἐντόπιας κουλτούρας καὶ παράδοσης. Τὰ ἄρθρα αὐτὰ τοῦ Π. Πασιλείου παρα-
μένουν σχεδὸν ἄγνωστα, ἀθησαύριστα. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καλοῦ συνεργάτη 
τῆς Βικελαίας Βιβλιοθήκης κ. Στέφανου Γρατσία ἐντοπίσαμε τὰ περισσότερα ἐξ 
αὐτῶν καὶ θεωροῦμε πὼς χρήζουν νέας δημοσιεύσεως· μὲ τὸν σχετικὸ σχολιασμό, 
βέβαια. 

Ὁ Πάνος Βασιλείου, κατὰ τὴν τετραετῆ περίοδο παραμονῆς του στὴν Κρήτη 
ὡς ὑπάλληλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, πρέπει νὰ διετέλεσε δύο ἔτη (1936-1938) 
ὑπάλληλος στὸ ὑποκατάστημα τῆς Σητείας καὶ  ἄλλα δύο (1938-1940) σὲ αὐτὸ 
τοῦ  Ἁγίου Νικολάου Λασηθίου.3 Κατὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν Σητεία δη-
μοσιεύει στὴν ἐφημερίδα «Ἀνατολή», στὸ φ. 1369 τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 1938, ἕνα 

1 http://www.pelasgikes-diadromes.gr/crete
2 Τρεῖς ὁμιλίες. Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν Πάνο Ι. Βασιλείου, [Ὁμοσπονδία Ρουμελιωτῶν 

Ἑλλάδος], Ἀθήνα 1978, σ. 68.
3 Στὸ ἴδιο, σ. 61.
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ἄρθρο του μὲ τίτλο: «Ἡ πόλις τῆς χαρᾶς καὶ τῆς προόδου. Ἕνας ὕμνος στὴ 
γενέτειρα τοῦ Κορνάρου», ὅπου ἀναφέρεται στὶς φυσικὲς ὀμορφιὲς τοῦ τόπου 
ἀλλὰ καὶ στὴν ἱστορία του, τὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική ζωὴ τῆς περιοχῆς τῆς 
Σητείας.4 Ἀκόμη, ἕνα ἔτος πρίν, καὶ συγκεκριμένα στὶς 23 Μαΐου 1937, στὴν 
ἐφημερίδα «Ἔθνος» τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Π. Βασιλείου εἶχε δημοσιεύσει, ὡς ἔκτακτος 
ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδας στὴ Σητεία,5 ἐκτενῆ ἀνταπόκρισή του μὲ τίτλο: 
«Χειρόγραφα ἀπὸ τὴν Κρήτη. Σητεία, ἡ γοητευτικὴ γενέτειρα τοῦ Κορνά-
ρου»,6 γοητευμένος ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον,7 ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ διαδρομὴ στὴν 
ἱστορία τῆς Σητείας καὶ τὶς πνευματικὲς ἀνησυχίες, τὸν χαρακτῆρα καὶ ἀσχολίες 
τῶν ἀνθρώπων της.8 Γενικότερα, τὴν περίοδο παραμονῆς του στὴν Κρήτη ὁ Βασι-
λείου ὀργάνωσε σειρὰ διαλέξεων σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν ὁ ἴδιος ὁμιλητής, 
συνέβαλε στὴ σύσταση βιβλιοθήκης καὶ πνευματικοῦ κέντρου στὸν Ἅγ. Νικόλαο 
Λασηθίου, πραγματοποίησε σειρὰ πολιτιστικῶν περιπάτων σὲ ἀρχαιολογικοὺς 
τόπους τῆς Κρήτης καὶ ἀνέδειξε τοὺς τόπους αὐτοὺς μὲ δημοσιεύματά του στὸν 

4  Ὁ Ξένος [=Πάνος Βασιλείου], «Ἡ πόλις τῆς χαρᾶς καὶ τῆς προόδου. Ἕνας ὕμνος στὴ 
γενέτειρα τοῦ Κορνάρου», ἐφ. Ἀνατολή, φ.1369/  26. 10. 1938, σ. 1.

5 Στὸ δημοσίευμά του ὑπογράφει ὡς «Π. Βασ.».
6 Π. Βασ. [=Πάνος Βασιλείου], «Χειρόγραφα ἀπὸ τὴν Κρήτη. Σητεία, ἡ γοητευτικὴ γενέτει-

ρα τοῦ Κορνάρου», ἐφ. Ἔθνος, φ. 8112/ 23.5. 1937, σ. 4.
7 «Μιὰ γραμμένη σ᾿ ὠμορφιὰ καὶ σὲ γοητεία κωμόπολι μὲ 3.000 περίπου κατοίκους ἀσχο-

λουμένους μὲ τὸ ἐμπόριο ἰδίᾳ τῆς ἐξαιρέτου σουλτανίνας καὶ τῶν ἐκλεκτῶν κρασιῶν, 
λαδιῶν καὶ χαρουπιῶν ἀλλὰ καὶ γενικώτερα εἰς τὴν γεωργίαν τῆς ὁποίας παράγει ἐκλεκτὰ 
προϊόντα … ἀποτελεῖ τὸ στολίδι τῆς μεγαλονήσου, μολονότι βρίσκεται σχεδὸν λησμονημένη 
στὴν ἀπόμερη τούτη γωνιὰ τοῦ νησιοῦ»»· στὸ ἴδιο.

8 «Οἱ κάτοικοι τῆς Σητείας εἶναι φίλεργοι, φιλήσυχοι, φιλόξενοι, εὐγενικώτατοι, λὲς καὶ εἶναι 
ἐμποτισμένοι μὲ τὰ διδάγματα μεγαλοψυχίας καὶ ἀρετῆς, ποὺ παρουσιάζει στὸ ἔργο του ὁ 
ἔνδοξος πρόγονός των ποιητής. Ἀξίζει μάλιστα, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, νὰ σημειωθῇ, ὅτι πρὸς τιμὴν 
τοῦ ποιητοῦ ἀνήγειραν ἀναμνηστικὴν στήλην μπροστὰ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο τῆς πόλεως ‘‘ἵνα 
χρησιμεύσῃ  ὡς ἀκένωτος πηγὴ ἀρετῆς διὰ τὴν μόρφωσιν τῆς νέας γενεᾶς’’, καθώς, χαρακτηρι-
στικά, ἀναφέρει σὲ σχετικὸν μὲ τὴν Σητείαν ἱστόρημά του ὁ ἐκλεκτὸς πολίτης της ἰατρὸς κ. Μιχ. 
Καταπότης εἰς τὸν ‘‘Μύσωνα’’ τὸ κατὰ πάντα ἀξιόλογον καὶ σοβαρὰ προσφέρον στὸν τόπο 
ὑπηρεσίαν, ἱστορικολαογραφικὸν περιοδικόν του. … Ὑπάρχουν στὴ Σητεία καὶ ἀρκετὰ ἱδρύμα-
τα, ἐκτὸς δηλαδὴ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, καὶ πλῆρες γυμνάσιον, εἰρηνοδικεῖον, τηλεγραφεῖον, 
οἰκον. ἐφορία, Δημόσιον Ταμεῖον καὶ Ὑποκαταστήματα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ τῆς Ἀγρο-
τικῆς. Ἐπίσης, δύο σαπωνοποιεῖα, ἓν οἰνοποιεῖον καὶ τρία ἐργοστάσια κατεργασίας σταφίδος. 
Ὑπάρχει τέλος καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου ὁ ἐπίσκοπος Ἱερᾶς καὶ Σητείας 
ἱερουργεῖ ὅταν διέρχεται ἐκ Σητείας. Ἡ κοινωνικὴ κίνησις ἔχει οὐσιαστικοποιηθεῖ σὲ δύο σωμα-
τεῖα, τόν «Βιτσέντζον Κορνάρον» καὶ τόν «Σύλλογον κυριῶν καὶ δεσποινίδων τῆς Σητείας» τὰ 
ὁποῖα εἰς τὸ παρελθὸν διεκρίθησαν γιὰ τὴν πνευματικὴ κίνησι ποὺ ἐδημιούργησαν. Τελευταίως 
ὅμως παρουσιάζουν κάποιαν στασιμότητα, μολονότι ἀπὸ τοὺς 35 ἐπιστήμονες ποὺ ὑπάρχουν 
στὴ Σητεία, οἱ περισσότεροι εἶναι νέοι καὶ φυσικὰ πρέπει νὰ πρωτοστατήσουν στὴν δημιουργία 
μιᾶς ἐξαιρετικῆς κινήσεως εἰς τὸν τόπον … Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ ’21, ὁπότε 
δὲν ὑπῆρξε οἰκογένεια ἐν Σητείᾳ, ἥτις δὲν ἐθρήνησε τὴν ἀπώλειαν πολλῶν μελῶν της, εἴτε εἰς 
μεμονωμένους φόνους εἴτε εἰς ὁμαδικὰς σφαγάς. Ἀλλὰ καὶ γενικῶς σὲ ὅλους τοὺς σκληροὺς τῆς 
Κρήτης ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας της, ἡ Σητεία πάντοτε ἔλαβε ἐνεργὸν 
μέρος διὰ τῶν ἡρωϊκῶν τέκνων της»· στὸ ἴδιο. 
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ἀθηναϊκὸ τύπο καὶ τὰ περιοδικά.9 Τὴν προσφορά του στὴν Κρήτη ἀναγνωρίζουν 
καὶ τιμοῦν οἱ Κρητικοὶ καὶ ἐπαινοῦν οἱ τοπικὲς ἐφημερίδες,10 ὅπως διαπιστώνε-
ται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο σχετικοῦ δημοσιεύματος  τῆς ἐφημερίδας «Ἀνατολή», 
ἀποχαιρετιστήριό της μετὰ τὴ μετάθεση τοῦ Π. Βασιλείου στὴν Ἀθήνα τὸ 1940.11 
Ἐπίσης, ὁ Βασιλείου, ὑπῆρξε τακτικὸς συνεργάτης, μὲ μελέτες ἀρχαιολογικοῦ 
ἐνδιαφέροντος,  τοῦ φιλολογικοῦ περιοδικοῦ τῆς Νεάπολης Κρήτης, «Δρῆρος».12 

Στὴ σχέση τῆς μεγαλονήσου Κρήτης καὶ τῶν Ἀγράφων πιστώνεται καὶ ἡ μεγάλη 
προσφορὰ τῶν Ἀγραφιωτῶν καὶ Καρπενησιωτῶν στὸν Κρητικὸ Ἀγώνα τοῦ 1868. 
Τότε τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σωματεῖο τους μὲ τὴ ἐπωνυμία: «Ἀγαθοεργὸς καὶ 
Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότης ὁ Ἅγιος μάρτυς Σεραφεὶμ ἐν  Κωνσταντινουπόλει»,13 
πρόεβη στὴν πλέον σπουδαία καὶ ἐθνικὰ ὠφέλιμη πράξη της· προσφορὰ στήριξης 
στὸν μεγάλο ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῶν Κρητῶν:

 «Τὰ τέκνα τοῦ Βελουχιοῦ, ἀπόγονοι τῶν ἀθανάτων ἁρματωλῶν τῶν 
Ἀγράφων δὲ ἦτο δυνατὸν νὰ μὴ αἰσθανθοῦν τοὺς παλμοὺς τῆς καρδίας 
των πάλλοντας ἰσχυρῶς διὰ τὸ ἔργον τῶν ἡρωϊκῶν τέκνων  τῆς Μεγαλο-
νήσου μαχομένων διὰ τὸ ἴδιον ἰδεῶδες διὰ τὸ ὁποῖον ἐκεῖνοι ἐπὶ αἰῶνας 
ἐπάλαισαν ἐπὶ τῶν ἀποκρήμνων ὀρέων τῆς πατρίδος των..»14

Ἔτσι, σὲ μυστικὴ συνεδρίαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου της ἡ Ἀδελφότης 
ἀποφάσισε νὰ διαθέσει τὸ ἐκ 3.500 γροσίων κεφάλαιό της στὴν ἐπιτροπὴ τοῦ 
Κρητικοῦ Ἀγῶνος καὶ ἀπέστειλε τριμελῆ ἀντιπροσωπεία της, ἀποτελουμένη ἀπὸ 
τούς: Γεώργιο Κυφιώτη, Δημήτριο Καραβίδα καὶ Δημήτριο Ἁλατάρη, ἡ ὁποία με-
τέβη στὴν Ἀθήνα, ὅπου παρέδωσε στοὺς Κρῆτες τὰ χρήματα.15 Τὸ πρακτικὸ τῆς 
ἀποφάσεως, ἀφοῦ ἀναγνώστηκε, παραδόθηκε στὶς φλόγες γιὰ λόγους ἀσφαλείας 
ἐνῶ στὰ Πρακτικὰ γράφτηκε λακωνικά: «Ἡ ἐπιτροπὴ ἐξεπλήρωσε καθ᾿ ὅλα τὴν 

9 Ἀναφορικὰ μὲ τὴν παρουσία του καὶ τὸ ἔργο του στὴ Σητεία βλ. ἐπίσης, Θάνος Δ. Παρού-
τσας, Πάνος Ι. Βασιλείου. Ὁ ἱστορικὸς τῆς Εὐρυτανίας καὶ τῆς Ρούμελης. Ὁ ἄνθρωπος, 
τὸ ἔργο, ἡ προσφορά, Ἀθήνα 2016, σ. 24-26, 48, 56.

10 Δύο ὁμιλίες. Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν Πάνο Ι. Βασιλείου, [Πανευρυτανικὴ Ἕνωση], Ἀθή-
να 1982, σ. 12.

11 «Ἡ ‘‘Ἀνατολή’’ εὐχαριστοῦσα θερμῶς τὸν καλὸν φίλον καὶ ἐκλεκτὸν διανοούμενον δι᾿ ὅσα 
ἔπραξε διὰ τὴν πρόοδον τοῦ τόπου μας, τὸν ὁποῖον πράγματι εἰλικρινῶς ἠγάπησεν, εὔχε-
ται εἰς αὐτόν, καλὴν καὶ εὐδόκιμον σταδιοδρομίαν»· Τρεῖς ὁμιλίες, σ. 61.  

12 Στὸ ἴδιο, σ. 68.
13 Ἡ Ἀδελφότης ἔλαβε τὸ ὄνομα της ἀπὸ τὸν νεομάρτυρα ἀρχιεπίσκοπο Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου 

Σεραφείμ († 4 Δεκ. 1601), ὁ ὁποῖος καταγόταν  ἀπὸ τὸ χωριὸ Μπεζήλα ἢ Μπεζιούλα τῶν Ἀγρά-
φων.

14 Λεύκωμα τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει Εὐρυτάνων 1812-1920, [Ἀδελφότης Μι-
κροχωριτῶν Εὐρυτανίας], Ἀθήνα 21986, σ. 7.

15 Ὁ ἰατρὸς  Ἰωάννης Κιφιώτης καταγόταν ἀπὸ τὸν Μαραθιά, διετέλεσε πρόεδρος τῆς Ἀδελφότη-
τος καὶ ἀπὸ δική του προφορικὴ διήγηση σώζεται αὐτὴ ἡ μαρτυρία (βλ. Λεύκωμα τῆς Ἀδελφό-
τητος, σ. 7, σημ. 1). Ὁ Δημήτριος Καραβίας ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀνατ. Φραγγίστα, ὁ δὲ Δημ. Ἁλατάρης 
ἀπὸ τὴ Βίνιανη· πληροφορίες ἀπὸ τὸν κ. Ἀνάργυρο-Γιάννη Μαυρομύτη.
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ἀποστολήν της».16 Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὰ Ἄγραφα, ἡ ὀρεινὴ Εὐρυτανία, ἦλθαν 
ἀρωγοὶ καὶ συμπαραστᾶτες στοὺς Κρῆτες καὶ τὸν ἀγώνα τους, ἐνῶ, ἀρκετὰ χρό-
νια ἀργότερα, ὁ ἐξ Ἀγράφων Πᾶνος Βασιλείου μὲ τὴν παρουσία του στὴν Με-
γαλόνησο ἔβαλε μία ψηφίδα ἀγραφιώτικη στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς 
ἱστορίας τῆς Κρήτης. Ὅμως, τὸ Κρητικὸ πνεῦμα καὶ οἱ παραδόσεις τοῦ τόπου, ἡ 
φύση καὶ τὰ ἱστορικὰ μνημεῖα της ἐγκέντρισαν γόνιμα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα 
τοῦ Π. Βασιλείου· γιὰ νὰ ξεδιπλώσει τὰ ἑπόμενα χρόνια, τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, 
τὰ χαρίσματά του στὴν ἔρευνα καὶ στὴ συγγραφὴ γιὰ τὴν περιοχή τῶν Ἀγράφων, 
τὴ Ρούμελη γενικότερα· καὶ ὄχι μόνον.

Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ

ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ17

     
Πρέπει νἄχη χωρὶς ἄλλο δίκηο ὁ Ἐλισσαβετιανὸς λυρικὸς ποιητὴς 

Donne σἂν λέγει «: «Ὅλα στὴν καταστροφή τους ρέουν, μόνο ἡ ἀγάπη 
μας δὲν ξεύρει τὴν φθορά».18

     Κι᾿ ἀληθινά, ἡ ἀγάπη μας εἴτε δημιούργημα εἶναι μιᾶς μονά-
χα στιγμῆς, ἑνὸς τυχαίου περιστατικοῦ, συνθηκῶν ἀνάγκης ἢ ἀντίθετα 
γνώσεως καὶ ἐκτιμήσεως τῶν ἀνθρωπίνων, συνειδητῆς κατανοήσεως τῶν 
φυσικῶν ὡραιοτήτων ἐνὸς τόπου, εἴτε δημιούργημα εἶναι ἑνὸς  κρίκου 
ἀσημαντοτήτων ποὺ πηγάζουν ἑκούσια ἢ ἀκούσια ἀπὸ τὴν καθημερινή 
μας συνανθρωποσυναλλαγή. Ἡ ἀγάπη μας αὐτὴ βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ 
σβύσει, ὅπου κι᾿ ἂν πᾶμε, ὅπου κι᾿ ἂν βρεθοῦμε ὄντας στὴ ζωή.

  Εἰδικά, γιὰ τὴν περίπτωσή μου, ἡ μορφὴ τῆς ἀγάπης ποὺ φώλιασε 
στὴν καρδιά μας, δημιούργημα αὐτὴ λατρευτὸ ἑνὸς τόπου ποὺ ζήσαμε 
δύο ὁλάκερα χρόνια, ποὺ γνωρίσαμε τὶς χαρὲς καὶ τὶς πίκρες του, ποὺ 
λάβαμε μέρος στὰ γλέντια του, ἀλλὰ καὶ ποὺ κλάψαμε γιὰ τὸν χαμὸ 
κάποιων ἀγαπημένων, σ᾿ ἕναν τόπο ποὺ οἱ κάτοικοί του μᾶς περιέβαλαν 
μ᾿ ὅλη τους τὴν ἐκτίμηση, τὴν συμπάθεια καὶ τὴν φιλία ἀκόμη, σ᾿ ἕναν 
τόπο ποὺ ἡ ζωή μας κύλισε σὰν σὲ δικό μας γνωστὸ περιβάλλον, χωρὶς 
τὴν ἐτικέττα τοῦ ψευτοπολιτισμοῦ, σ᾿ ἕνα περιβάλλον εὐθύτητος καὶ εἰλι-

16 Λεύκωμα τῆς Ἀδελφότητος, σ. 7.
17 Βιτσέντζος Κορνάρος, (Σητεία 1553-Ἡράκλειο 1613). Κρητικὸς ποιητής, ἀπὸ τοὺς πλέον σημα-

ντικοὺς τῆς Κρητικῆς λογοτεχνίας, συγγραφέας τοῦ γνωστοῦ ἀφηγηματικοῦ ποιήματος «Ἐρω-
τόκριτος»· Μιχαὴλ Γ. Καταπότης, Σητεία. Ἱστορικαὶ σημειώσεις, τύποις Ε. Σπυριδάκη, Ἁγ. 
Νικόλαος Κρήτης 1930, σ. 10-14. 

18 John Donne, (Λονδίνο 1572-1631). Ἄγγλος ποιητὴς μὲ μεγάλη ἀπήχηση ἀκόμη καὶ στὴ σύγχρονη 
ποίηση.
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κρίνειας χωρὶς τὴν μάσκα τῆς καθημερινῆς μεταξύ μας συναλλαγῆς, ἡ 
ἀγάπη μας αὐτὴ θ᾿ ἀποτελεῖ τ᾿ ἄσβυστο φῶς στὴ θύμησή μας.

Ἀπ᾿ τὴν Σητεία τὴν ἀνοιχτόκαρδη καὶ γοητευτικὴν αὐτὴν νυφοῦλα, τὴν 
σχεδὸν λησμονημένη γιὰ νὰ στολίζῃ τὴν πιὸ ἀπόμερη Ἀνατ. γωνιὰ τῆς 
Μεγαλονήσου, καὶ νὰ ἐφοδιάζῃ χάρις στὴν ἄοκνη φιλεργία της πλεῖστα 
μέρη τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ μὲ τὰ ἐκλεχτὰ προϊόντα της, ἀπ᾿ 
τὴν Σητεία, ποὺ εὐτύχησα ν᾿ ἀναπνεύσω ἀρκετὰ τὴν γιομάτη κέφι καὶ γι᾿ 
αὐτὸ σχεδὸν πάντα χαρούμενη μὰ καὶ τόσο φιλόξενη ἀτμόσφαιρά της, 
ἀπ᾿ τὴν Σητεία τὴν ἀξιοθαύμαστη αὐτὴν πολιτειούλα ποὺ μ᾿ ὅλη τὴν ἀπο-
μόνωσή της ἀρχίζει καὶ μὲ μάλιστα γρήγορο ρυθμὸ νὰ μπαίνει σ᾿ ἀνώτε-
ρα ἐπίπεδα πολιτισμοῦ, τόσο λόγῳ τῶν σοβαρωτάτων της βιομηχανιῶν 
κρασιῶν καὶ σταφίδας, ὅσο καὶ λόγῳ τῶν λοιπῶν ποὺ λαβαίνει μέτρων 
ἐκπολιτιστικῆς δράσεως καὶ ἀνακαινίσεώς της (γυμνασιακὸ μέγαρο, λα-
ϊκὴ βιβλιοθήκη, δενδροφυτεῖες, ἔργα ὁδοποιίας καὶ λοιποῦ ἐξωραϊσμοῦ) 
ἀπ᾿ τὴν ἀλησμόνητη αὐτὴν Σητεία, φεύγοντας, αἰσθάνομαι τὴν εὐχάριστη 
ὑποχρέωση ν᾿ ἀπευθύνω τὸν πιὸ θερμὸ χαιρετισμό, μαζὺ μὲ τὶς ἐγκάρδι-
ες εὐχαριστίες μου σ᾿ ὅλους ποὺ δείχτηκαν στόν «Ξένο» τόσο καλοὶ κι᾿ 
εὐγενικοὶ γιὰ νὰ μείνουν μάλιστα μερικοὶ καὶ διαλεχτοί του φίλοι.

Ἂν γιὰ τοὺς ἀγαπητούς μου Στειακούς, ποὺ προανέφερα τὶς ἀρετές 
τους, φυσικὸν ἀπαύγασμα συνήθειας καὶ κληρονομιᾶς ἑνὸς λίαν ἀξιο-
λόγου καὶ πολιτισμένου παρελθόντος, δὲν εἶναι τυχὸν ὅσο πρέπει ἀντι-
ληπτὲς στὸν ξένο, ὅταν διαπιστώνει ὅτι ἀνάμεσά τους δὲν θεωρεῖται 
καθόλου «ξένος» ὄντας λίαν εὐπρόσδεκτος, προξενοῦν, ἀμέσως σοβαρὴ 
τὴν ἐντύπωση ἔτσι ποὺ πάντα στοργικὰ νὰ τὶς φέρνῃ στὴν θύμησή του.

Καὶ βέβαια! Πῶς νὰ ξεχάσῃ κανεὶς τὴν φιλοπονία τῶν κατοίκων της, τὰ 
γλέντια της τὰ ὁλονύχτια μὲ τὴν πρωτοτύπως οἰκογενειακή τους μορφὴ 
στὴν ἐκδήλωση τοῦ κεφιοῦ, τὴν κοσμική τους γενικὰ τὴ χαρούμενη κί-
νησι, τὸ πλακόστρωτο τοῦ ἤρεμου λιμανιοῦ της ποὺ τὰ Σαββατόβραδα 
θυμίζει λιγάκι Πειραιά, τὸ  κατάστημα «φιλολογικὸ κέντρο» τοῦ φίλου 
Τσιριλάκη,19 ὅπου τόσες φορὲς ὁ σεβαστός μου κ. Καταπότης τόσα μᾶς 
ἐδίδασκε ἀπ᾿ τὸν ἀξιοθαύμαστο πλοῦτο τῶν γνώσεών του,20 ἢ τὸ μουσικὸ 
Κέντρο τὸ φαρμακεῖο τοῦ φίλου κ. Σακκαδάκη;21 Πῶς νὰ ξεχάσῃ κανεὶς 

19 Ἱστορικὸς βιβλιοπώλης τῆς Σητείας (πληρ. Μάνος Δανδουλάκης).
20 Ὁ Μιχαὴλ Καταπότης (Λάστρος Λασηθίου 1878-1947) ἦταν Ἕλληνας ἰατρὸς καὶ λόγιος, 

ἐνῶ διετέλεσε καὶ βουλευτὴς Λασηθίου. Ἦταν ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Μύσων» ἀπὸ τὸ 
1932 ἕως τὸ 1938· http://www.sitiapress.gr.

21 «Ἀντιπροσωπευτικὸς τύπος τῆς ἀντιστάσεως τοῦ φαρμακευτικοῦ κόσμου τῆς Κρήτης κατὰ 
τῶν Χιτλερικῶν ἀποτελεῖ ὁ Φαρμακοποιὸς ἀπὸ τὴν Μαρωνιὰ Σητείας Ἰωσὴφ Σακκαδάκης. 
Ὁ Σήφης Σακκαδάκης γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μαρωνιὰ τῆς ἐπαρχίας Σητείας τοῦ νομοῦ 



46

τὰ παραμυθένιας ὠμορφιᾶς χωριουδάκια  της, ποὺ κουρνιασμένα στὶς 
χαρουπόφυτες ἢ ἐλαιόφυτες βουνοπλαγιὲς μὲ τὰ ὁλόλευκα καὶ ὁλοκά-
θαρα σπητάκια τους χαρίζουν ἀλησμόνητη τὴ γοητεία τους στὸν ἐπισκέ-
πτη; Πῶς νὰ ξεχάσει κανεὶς τὴ Ροῦσσαν Ἐκκλησία,22 τὴν Πισκοπή,23 τὴ 
Μαρωνιά,24 τὸ Πισκοκέφαλο,25 τὸ Κατσιδόνι,26 τοὺς Τουρτούλους,27 τὰ 
Ἀχλάδια,28 μὲ τὴν ὁμηρικὴ φιλοξενεία τῶν κατοίκων τους ἀλλὰ καὶ τὰ 

Λασηθίου τὸ 1905. Σπουδάζει στὴν Ὀδοντιατρικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ 
μας Πανεπιστημίου. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1928 ἱδρύει πρότυπο φαρμακεῖο στὴ Σητεία, ὡς 
πρῶτος ἐπιστήμονας Φαρμακοποιός. Εὐαίσθητος Στειακὸς καὶ φλογερὸς πατριώτης στὰ 
χρόνια τῆς Κατοχῆς, ἦταν στενὸς συνεργάτης κλιμακίου ἀντίστασης καὶ διαβίβαζε σημα-
ντικὲς πληροφορίες στοὺς συμμάχους. Δυστυχῶς τὸ πατριωτικό του ἔργο ἀνεκόπη διότι τὸ 
ἔμαθαν οἱ ἀρχὲς κατοχῆς ἀπὸ τοὺς δωσιλόγους. Τὴν 8η Μαΐου 1944 γερμανικὸ ἐκτελεστικὸ 
ἀπόσπασμα τὸν ὁδήγησε στὸ Σεῖσι τοῦ Βραχασίου καὶ ἀφοῦ τὸν βασάνισε τὸν ἐκτέλεσε 
δολοφονικά, ὕπουλα καὶ ἄνανδρα καὶ τὸν πέταξαν στὴ θάλασσα. Στὸν ξύλινο σταυρὸ ποὺ 
τοποθετήθηκε πάνω στὸ μνῆμα του χαράχτηκε τὸ ἐπίγραμμα : Ἐδῶ μ᾿ ἐφέραν οἱ Ναζί τὴν 
μαύρη ἐκείνη νύκτα / μοῦ εἶπαν τ’ ἀμίλητα νὰ πῶ, κι᾿ εἶπα Ἑλλάδα νίκα»· Γ. Χλουβε-
ράκης,  http://topo.directory/index.php?sel=areainfo&Area_id=3767&ln=el.

22 Ἡ Ροῦσσα Ἐκκλησιὰ εἶναι ἕνα χωριὸ ποὺ ἀνήκει στὸν δῆμο Σητείας νομοῦ Λασηθίου. 
Ἀπέχει ἐννέα χιλιομετρα ἀπὸ τὴ Σητεία. Ὑπάρχει μιὰ πηγὴ ψηλὰ πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ σὲ 
ἕνα μέρος ποὺ λέγεται Γαϊτάνας καὶ ἔρχεται τὸ νερὸ τῆς πηγῆς στὴ βρύση τῆς πλατείας 
τοῦ χωριοῦ. Πρὶν φτάσει στὴ βρύση περνάει κάτω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου 
Νικολάου. Ἐπειδὴ τὸ νερὸ ρέει κάτω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς ἐκκλησίας λέγεται ρέουσα ἐκκλη-
σία γι᾿ αὐτὸ χάριν εὐκολίας ὀνομάστηκε Ροῦσσα ἐκκλησία.Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ ἐκδοχὴ πὼς 
τὸ κόκκινο χρῶμα (ροῦσσο) τῶν χωμάτων τῆς περιοχῆς ποὺ συνδυάστηκε μὲ τὴν ὕπαρξη 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ πρώτου συνοικισμοῦ ὀνομάτισε τὸ χωριὸ καὶ αὐτὸ θεωρεῖται ἀκόμη 
πιθανότερη ἐκδοχὴ ἀπὸ τὴν προηγούμενη. Στὴν πλατεία ὑπάρχει ἐπίσης καὶ ὁ αἰωνόβιος 
πλάτανος ἡλικίας περίπου 700 ἐτῶν ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα μνημεῖο γιὰ τὸ χωριὸ μαζὶ μὲ τὴν 
ἱστορικὴ βρύση τοῦ Ἀξελοῦ· Νῖκος Π. Παπαδάκης, Σητεία ἡ πατρίδα τοῦ Μύσωνα καὶ τοῦ 
Κορνάρου, ἔκδ. Δῆμος Σητείας, Σητεία 1980, σ. 98.

23 Ἡ κάτω Ἐπισκοπὴ εἶναι μικρὸς οἰκισμὸς τοῦ Δήμου Σητείας. Ἀπέχει 4 χλμ. ἀπὸ τὴ Σητεία 
ἀνατολικὰ τοῦ Πισκοκέφαλου μὲ σπουδαῖα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα. Ἡ πάνω Ἐπισκοπὴ 
βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 12 χλμ. ἀπὸ τὴ Σητεία στὸν δρόμο πρὸς τὴν Ἱεράπετρα. Ἦταν 
ἕδρα τοῦ Λατίνου ἐπισκόπου Σητείας· Παπαδάκης, Σητεία, σ. 31-32.

24 Βρίσκεται στὸν δρόμο Σητείας - Ἱεράπετρας καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἐπαρχί-
ας 10 χλμ. Εἶναι γενέτειρα τοῦ γνωστοῦ ἀγωνιστὴ τῶν Κρητικῶν Ἐπαναστάσεων καπετὰν 
Σήφη Δερμιτζάκη (1821-1866)· Παπαδάκης, Σητεία, σ. 74.

25 Ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ πλουσιότερα χωριὰ τῆς Σητείας, στὸ 3ο χιλιόμετρο ποὺ ἑνώνει τὴ 
Σητεία μὲ τὴν Ἱεράπετρα· Κατερίνα Ἀθ. Παφύτα, Πισκοκέφαλο, περιδιάβαση στὰ μονο-
πάτια τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ, Πισκοκέφαλο 2012.

26 Χωριὸ σὲ ἀπόσταση περίπου 16 χλμ. ἀπὸ τὴ Σητεία στὸν δρόμο πρὸς τὸ Καρύδι μέσω 
Πισκοκεφάλου-Σταυρωμένου. Ἀπὸ τὸ Κατσιδόνι καταγόταν ὁ σπουδαῖος μελετητὴς καὶ 
καθηγητὴς Λαογραφίας Γ. Σπυριδάκης· Παπαδάκης, Σητεία, σ. 60-61.

27 Τουρτουλοί (Ἅγιος Γεώργιος)· χωριὸ ποὺ βρίσκεται στὸ 14ο χιλιόμετρο τοῦ δρόμου Σητεί-
ας - Ἱεράπετρας. Ἔχει μεγάλο ἀρχαιολογικὸ ἐνδιαφέρον καθὼς ἀνακαλύφθηκαν Μινωϊκὰ  
καὶ Γεωμετρικὰ νεκροταφεῖα καὶ Μινωϊκὴ ἔπαυλη 30 δωματίων· Παπαδάκης, Σητεία, σ. 
15-16.

28 Χωριὸ τῆς ἐπαρχίας Σητείας σὲ ἀπόσταση 9 χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Σητεία στὴ διακλάδωση 
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πλημμυρισμένα ἀπὸ κέφι κι᾿ ἁπλότητα γλέντια τους;
  Ἀλλὰ πῶς νὰ ξεχάσει τὴν ταβέρνα τοῦ Κοκκινάκη στὴν ὁποία βρήκα-

με (κάποιοι ἴσως πολὺ ἰδιότροποι περὶ τὴν ἱκανοποίησιν τοῦ στομάχου 
φίλοι) κάθε, καθαριότητα ἄκραν, κουζίνα οἰκογενειακὴ καὶ περιποίηση 
θαυμαστὴ στὸ ρομαντικὸ μέσα περιβάλλον της, μὲ τὶς τσιγκάνικες κα-
λύβες της, τρώγοντας ὑπὸ τὴν σκιὰν τῶν ροδακινιῶν καὶ πορτοκαλιῶν, 
κι᾿ ἀπολαβαίνοντας τὴ νύχτα μὲ τὶς φωτεινὲς γιρλάντες τῆς πόλεως, τὴν 
μέρα δὲ τὴ μαγευτικὴ θέα τῶν ἀμπελιῶν, τῶν καϊκιῶν καὶ τοῦ πελά-
γους, ποὺ τόσο τοῦ τελευταίου ὁ φίλος Μακρυνάκης εἶναι ἀδιόρθωτος 
νοσταλγός.

Ἀλλὰ νὰ μὴν ἀφιερώσω δύο λεξοῦλες γιὰ τὶς ἀνατολὲς τοῦ φεγγαριοῦ, 
ποὺ σὰν ἁπλώνει τὸ χρυσάφι του στὸ λιμανάκι παιγνιδίζοντας μὲ τὰ 
κύματα θαρρεῖ πὼς ἔχει μπρός του κανεὶς ὁλοζώντανες τὶς θάλασσογρα-
φίες τοῦ Προσαλέντη29 ἢ τοῦ Ἀϊβαζόφσκη;30 Μὲ κάποια ἀττικῆς φινέτσας 
καὶ περιβολῆς εὐγενικὴ κοπελιὰ κατ᾿ εὐθείαν φαίνεται στὸ σύνολό της 
καὶ στὴν κατατομή της, ἀπόγονος τῶν ὀρχηστρίδων τῆς Κνωσσοῦ, καθὼς 
οἱ τοιχογραφίες μᾶς τὶς ἀποθανάτισαν, ἀκούω νὰ ψυθιρίζει δικαιολο-
γημένο ἴσως παράπονο: «καὶ δὲν μπόρεσες ρομαντικέ μας ‘‘Ξένε’’ ν᾿ 
ἀφιερώσεις δυὸ λεξοῦλες καὶ γιὰ τὴν Στειακὴ γυναίκα;».

Δυὸ λεξοῦλες; Τί θἄλεγαν δυὸ λεξοῦλες γιὰ τὴν γυναῖκα στὴν ὁποία 
ὀφείλεται ἡ δημιουργία τῆς ἔντιμης καὶ χαρούμενης θαλπωρῆς τῆς 
Στειακῆς οἰκογένειας, στὴν ὁποία ὀφείλεται ἡ δημιουργία ἐξαιρέτων 
ἀνδρικῶν χαρακτήρων, στὴν ὁποίαν ὀφείλεται ἡ πρέπουσα ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν, στὴν ὁποία ὀφείλονται κατὰ μέγα μέρος οἱ γνωστὲς καὶ τόσον 
ὀνομαστὲς ἀρετὲς τῆς κομψῆς αὐτῆς πολιτειούλας; Στὴν γυναίκα ποὺ 
ὅταν πληγωθεῖ ἀπ᾿ τὸν γυιὸ τῆς Ἀφροδίτης ξεύρει νὰ ἀκούει τὴν φωνὴ 
τῆς καρδιᾶς της, ξεύρει νὰ τιμᾷ τὸ αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας, ξεύρει ἔτσι 
νὰ διατηρεῖ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ αἰσθήματος τοῦ βασικωτέρου αὐτοῦ 
στοιχείου γιὰ τὴν δημιουργία ὑγιοῦς καὶ εὐτυχισμένης οἰκογενείας.

Ὁ Ξένος

μετὰ τὸ Πισκοκέφαλο. Διατηρεῖ μεγάλο ἱστορικὸ καὶ μνημειακὸ ἐνδιαφέρον· Παπαδάκης, 
Σητεία, σ. 21-23. 

29 Ὁ Αἰμίλιος Προσαλέντης (Κέρκυρα 1859 - Ἀθήνα 1926) ἦταν Κερκυραϊκῆς καταγωγῆς 
ζωγράφος, υἱὸς τοῦ ἐπίσης ζωγράφου Σπυρίδωνα Προασαλέντη. Ἦταν γνωστὸς γιὰ ἐλαι-
ογραφίες ποὺ ἀπεικόνιζαν θαλασσινὲς σκηνές.

30 Ἰβὰν Κονσταντίνοβιτς Ἀϊβαζόφσκι (Κριμαία 1817-1900), Ρῶσος ζωγράφος. Πολλὰ ἔργα 
του εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.
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ΕΙΚΟΝΕΣ

Τὸ κτίριο τῆς Ἐθνι-
κῆς Τραπέζης τῆς 
Ἑλλάδος στὴ Ση-
τεία, τὸ 1937, ὅπου 
τότε ἐργαζόταν ὁ 
Πάνος Βασιλείου 
(βλ. Ι. Γ. Κριτσωτά-
κης, Ἡ Σητεία τοῦ 
χθές, Ἀθήνα [χ. ε.] 
1992, σ. 70).  

«τὴν κοσμική τους 
γενικὰ τὴ χαρούμε-
νη κίνησι, τὸ πλακό-
στρωτο τοῦ ἤρεμου 
λιμανιοῦ της» (Π. 
Βασιλείου) Σητεία, 
δεκαετία 1930, ὅταν 
ἐκεῖ ζοῦσε καὶ ἐργα-
ζόταν ὁ Π. Βασιλεί-
ου (βλ. Κριτσωτά-
κης, Ἡ Σητεία τοῦ 
χθές, σ. 51).
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Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Πάνου 
Βασιλείου στὰ ἄρθρα του στὴν ἐφ.  
«Ἀνατολή».

Τὸ δημοσίευμα τοῦ Πάνου Βασιλέιου, «Ἡ πόλις τῆς χαρᾶς καὶ τῆς προόδου. Ἕνας ὕμνος στὴ 
γενέτειρα τοῦ Κορνάρου», στὴν ἐφ. «Ἀνατολή», στὶς 26.10.1938.

 Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Πάνου 
Βασιλείου, «Χειρόγραφα ἀπὸ 
τὴν Κρήτη. Σητεία, ἡ γοητευτικὴ 
γενέτειρα τοῦ Κορνάρου», 
γιὰ τὴν ἐφ. «Ἔθνος», στὶς 
23.5.1937.

Ὁ λογότυπος τῆς ἐφημερίδας «Ἀνατολή», ὅπου ἀρθρογραφοῦσε ὁ Π. Βασιλείου.
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1. Χαλασιά στο Καρπενήσι. Η καταστροφή του Καρπενησιού από τους Αλβα-
νούς το 1758.

(Αναφορά στην ολοσχερή καταστροφή της πόλης του Καρπενησιού και της ονομαστής, τότε, 
βιβλιοθήκης του στα μέσα του 18ου αιώνα, από τους «ταρταρογέννητους» και τους σαν απαίσιες 
«εριννύες» Αλβανούς, όπως κατονομάζονται, οι οποίοι κατέκαψαν, κατέσφαξαν και καταλεηλά-
τησαν την ιστορική ρουμελιώτικη πόλη. (Από το περιοδ. «Νέα Εποχή» 22-3-1925)

-«Επέπρωτο όμως (κατά Π. Αραβαντινόν), ίνα κατά Ιούλιον του 1758 πάσα σχεδόν η 
χώρα του Καρπενησίου και ιδίως η πόλις αύτη, υποπέσωσιν εις την πανώλεθρον ένσκηψιν 
των ληστρικών Αλβανικών στιφών, των περί την εποχήν ταύτην περιφερομένων πάσαν 
την Θεσσαλίαν. Δια το μέγεθος της τοιαύτης καταστροφής κατέστη παροιμιώδης η ρηθείσα 
πόλις, «διατηρείται εισέτι εν τη Ηπείρω η εκ του ολέθρου τούτου γεννηθείσα παροιμία» 
χαλασιά στο Καρπενήσι». Το δε μέγα αυτής δεινοπάθημα σκιαγραφείται εκ της επομένης πε-
ρικοπής γράμματος υπό ημερομηνίαν 24.9.1758, όπερ εξ Ιωαννίνων ο ειρημένος Κύριλλος 
ο εξ Αγράφων έγραψε προς τον γέροντα και κυριάρχην του». Η σχετική περικοπή του γράμ-
ματος του Φουρνιώτη Κύριλλου από τα Γιάννενα προς τον Νεκτάριον είναι ταύτη : «Ακοή 
μεν πρότερον την επισφρήσασαν (κακή μοίρα και λόγοις αφάτους) της θείας Προνοίας, 
πάνδακρυν συμφοράν απαξαπάσης της κωμοπόλεως Καρπενησίου, νυν δε και δια των ιε-
ρών της γραμμάτων επληροφορήθην τη υποτυπώσει των τολμηθέντων, των κοινολεκτεί 
Ταρταρογεννήτων Αλβανιστών, όπου ωσάν αελλαί (θυελλώδεις) τινες ή μάλλον εριννύες 
κηρεσσιφόροι (ολέθριοι) και ακρίδες ελυμήναντο, ου μόνον τα έξω, αλλά και ντάνδον και 
φευ, αψάμενοι και του ιερού, αφειδώς διαρπάσαντες και τα ιερά απόθετα κειμήλια, δια 
πολλών ιδρώτων αυτόθι καθιδρύμενα προς δόξαν Θεού, έτι δε μην καταδηώσαντες (λεη-
λατήσαντες)και την πολυάρεστον βιβλιοθήκην…»

2. Το καντήλι του Κατσαντώνη.
Το χάρισμα του Κατσαντώνη, που βρίσκεται σήμερα στο μοναστήρι της Τατάρνας, είναι 

ένα ασημένιο πεντάφωτο καντήλι, «Το Καντήλι του Κατσαντώνη», όπως το λένε. 
Ο Κατσαντώνης ζούσε και ο ίδιος, όπως όλοι οι κλέφτες, μέσα στο ζωογόνο πνεύμα 

της πίστης που τους εγκαρδίωνε και τους ανύψωνε. Ήταν μια παρηγοριά και μια ελπίδα 
θεμελιακή αυτή η πίστη.
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Ο ευρυτάνας ερευνητής-συγγραφέας Δημήτρης Στα-
μέλος, στο βιβλίο του «Κατσαντώνης η Αποθέωση της Πα-
λικαριάς», αναφέρεται στην ευσέβεια των κλεφτών στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, την οποία μνημόνευαν όλοι οι 
ξένοι ταξιδιώτες, συγγραφείς, περιηγητές στην Ελλάδα. 
Ηταν γενικότερο γνώρισμα των κλεφτών το σφιχταγκά-
λιασμα της πίστης με την ίδια την ιδέα της ύπαρξης και της 
λευτεριάς Άδεια στεκόταν η ζωή χωρίς πίστη. «Δεν υπήρχε 
περίπτωση ένας κλέφτης», κατά τον Emerson, «ν’ απαρ-
νηθεί την πίστη των πατέρων του». Είναι μια διαπίστωση 
που βρήκε και στο πρόσωπο του Κατσαντώνη,τη φωτεινή 
κι ολοκληρωμένη εκείνη έκφραση των μαρτύρων της ορ-
θοδοξίας. Οι κλέφτες, κατά τον Φουριέλ, «…οπουδήποτε 

και αν ευρίσκοντο, εις ένα δάσος, εις τα σπήλαια ή εις τας υψηλάς κορυφάς των ορέων, 
δεν παρέλειπον ποτέ να πανηγυρίσουν κατά τον ιδικόν των τρόπον τας ιεράς τελετάς της 
ελληνικής εκκλησίας, ψάλλοντες ή απαγγέλλοντες τους καταλλήλους δι’ αυτάς ύμνους και τας 
γνωστάς εις αυτούς προσευχάς».

Όπως μαρτυρεί ο Fauriel, «η ευσέβεια των κλεφτών, ο σεβασμός των προς τα άγια αντι-
κείμενα, η ανάμειξις της θρησκευτικότητος εις τας πολεμικάς των ενεργείας, προσθέτουν 
εις τον χαρακτήρα των ένα άλλο των περιέργων εκείνων χαρακτηριστικών, τα οποία θα 
εθεωρούντο ασυμβίβαστα προς την κοινωνικήν των τάξιν. Εις τους αγρίους τόπους, όπου 
ζούσαν απομονωμένοι, δεν είχον ούτε ιερείς, ούτε εκκλησίας. Κάποιο ερημοκλήσι, κάποιο ει-
κονοστάσι σκαλισμένον εις τον βράχον, όπου με κίνδυνον της ζωής των αναρριχώντο, ήσαν 
αι μόναι εκκλησίαι όπου οι κλέφτες ηδύναντο από καιρού εις καιρόν να παρακολουθήσουν 
την λειτουργίαν από κάποιον ιερέα της υπαίθρου, ή τας προσευχάς κάποιου ερημίτου και να 
αφιερώσουν επί τη ευκαιρία κάποιαν ευλαβή προσφοράν εις τους αγίους και την Παναγίαν». 

3. Ύμνοι στα κάλλη της ευρυτανικής γης.
Ο Ευρυτάνας Δημοσθένης Γούλας, στο βιβλίο του «Ροβολάει Ένας Λεβέντης» ,μας ανα-

φέρει ότι όσοι διαλεχτοί λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφοι, έτυχε να πατήσουν το πόδι τους 
στην Ευρυτανική Ρούμελη, έμειναν θαμπωμένοι μπροστά στο κάλλος και το μεγαλείο της. 
Μεταξύ αυτών, ο εξαίρετος διανοητής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, να τι γράφει σ’ 
ένα άρθρο του: «….Όταν βρίσκεσαι σε τούτα τα κατατόπια αισθάνεσαι πόσο λίγη αιωνι-
ότητα περιέχει η υστεροφημία. Τι κούφιο πράγμα που είναι το να «διαπρέψεις». Το έλατο, 
ριζωμένο ακατάλυτα στην πλαγιά του, ορθωμένο νύχτα και μέρα αντίκρυ σ’ όποιον καιρό, 
γεμάτο χυμό κι ευωδία, διδάσκει, συντροφιά με τους ανέμους, μιαν άλλη αιωνιότητα, την 
αληθινή. Το βουνό, το νερό και το δέντρο είναι η τριλογία του ευρυτανικού τοπίου. Το βου-
νό είναι ο αρχαίος και καλοπροαίρετος νοικοκύρης. Δεν είναι γυμνό και τρομαχτικό. Έχει 
την ημεράδα ενός προγόνου, που ξέρει από πείρα αιώνων, να φιλοσοφεί για θεούς και 
ανθρώπους. Από τα σπλάχνα του κατεβαίνουν τα κρύα νερά που θα γίνουν βρυσούλες της 
ερημιάς και ποτάμια, που θα κελαηδήσουν στις λαγκαδιές και θα ευφράνουν τους αποκα-
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μωμένους. Και οι πλαγιές του και οι κορφές του και οι συστοιχίες των γραφικών του λόφων 
είναι ντυμένες από το πιο αναπαυτικό και το πιο όμορφο πράσινο, από το βαθύ του έλατου 
ίσαμε το χαϊδευτικό της ελιάς, που καρπίζει στα ριζοβούνια. Και μια που είπα για την ελιά, 
θέλω να θυμηθώ την ανοιξιάτικη, την κατάχλωρη φτέρη, που κυματίζει ανάλαφρα ανάμεσα 
στους γέρικους κορμούς, στα πυκνά λιοστάσια. Το μόλις αισθητό άρωμά της, το άρωμα του 
πράσινου χλωρού φύλλου, είναι αληθινή ευλογία Κυρίου για τις ψυχές, που έχουν απομείνει 
άνυδρες κι άδροσες. Η φτέρη είναι περισσότερο από κάθε άλλη φυτική μορφή, όσο ξέρω 
τουλάχιστο, η στερεοποιημένη δροσιά. Να την ανασαίνεις και να αισθάνεσαι όλους τους 
δροσισμούς στα καταπονεμένα σου σπλάχνα…» !!!!!

4.«Επίγραμμα νουθετικόν προς τους παίδας»
(Έμμμετρες νουθεσίες να  μελετούν  τα  ελληνόπουλα την  Ελληνική Γραμματική.
 Από βιβλίο προεπαναστατικής ελληνικής γραμματικής : «Γραμματική Απλοελληνική Σχε-

διασθείσα υπό Δημητρίου Νικ .του Δουρβάρεως εις χρήσιν των ομογενών νέων. Εν Βιέννη 
Αυστρίας Ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη 1806»)

«Δεχθείτε εις τους κόλπους σας, πρωτόπειρα παιδία
βιβλία, εξ ων τέρπονται ο νους και η καρδία.
Μελέτα την Γραμματικήν τέκνον μετ’ ακριβείας,
στοχάσου την διά παντός ως βάσιν της παιδείας.
Διατριβή θαυμάσιος, τερπνή συνομιλία,
τροφή είναι του πνεύματος τα εκλεκτά βιβλία.
Αυτά είναι διδάσκαλοι οπού χωρίς μαστίγων
και ύβρεων διδάσκουσι πολύ τε και ολίγον.
Άνευ μισθού μαθήματα και τέχνας παραδίδουν, 
τους μαθητάς δεν μέμφονται, εάν δεν επιδίδουν.
Ούτε κοιμώνται πώποτε, αν εις αυτά εγκύψεις,
αν τα ζητείς, δεν κρύπτονται να μη συνδιατρίψεις,»
αν σφάλλεις, δεν οργίζονται, αλλ’ ούτε μουρμουρίζουν,
αν αμαθής ευρίσκεσαι, δεν σε εξευτελίζουν.
Λοιπόν πώς να μην αγαπάς τοιούτους διδασκάλους;
γλυκείς ωδ’ οι καρποί εις νεαράς καρδίας.»

5. Οι δύο Παρθενώνες του ελληνισμού. 
(Πολύ εύστοχα, ο μεγάλος μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος παραλλη-

λίζει τα δύο δημιουργήματα, της αρχαίας ελληνικής σοφίας του Παρθενώνα και της νέας, 
την αγιά-Σοφιά της Πόλης, που καταδεικνύουν, περίτρανα, τη συνέχεια του ελληνισμού).

 «Τω όντι ο Παρθενών του Περικλέους, του Ικτίνου και του Φειδίου ουδέν άλλο ήτο ή το 
εθνικόν της Αγίας Σοφίας ιερόν και πάλιν η αγία Σοφία του Ιουστινιανού, του Ανθεμίου και 
του Ισιδώρου ουδέν άλλο είναι ή ο Παρθενών της χριστιανικής πίστεως»

(«Κ.Παπαρρηγοπούλου Πόθεν ωνομάσθη ο ναός αγ. Σοφίας» από το «Μακεδονικόν 
Ημερολόγιον» 1930)
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ (ἁγιογράφος)
Ὁ ἁγιογράφος Ἀντώνιος ὁ ἐξ Ἀγράφων στὴν Ἰθάκη τὸν 17ο αἰώνα.

Ἀπὸ τὴν περιοδικὴ ἔκδοση ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς καὶ ἐπικοινωνίας «Ὁ Παπου-
λάκης», ποὺ ἐκδίδεται στὴν Ἰθάκη, κυκλοφορήθηκε τό «Ἡμερολόγιον 2016»,1 τὸ 
ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἱστορικό, περικαλλῆ καὶ κατάφορτο μεταβυζαντινῶν 
ἁγιογραφιῶν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἀνωγῆς Ἰθάκης· ἕνα 
θρησκευτικὸ καὶ ἱστορικὸ μνηνεῖο τῆς Ἰθάκης, ἀπὸ τὰ παλαιότερα (17ου αἰ.) ποὺ 
σώζονται στὸν τόπο αὐτὸν ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ Ἑπτάνησα. 

Ὁ Ναός, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ ὀρεινοῦ οἰκισμοῦ Ἀνωγὴ τῆς Ἰθά-
κης καὶ σὲ ὑψόμετρο 
550 μ., ἁγιογραφή-
θηκε περὶ τὸ 1670 
ἀπὸ τὸν ἀγραφιώτη 
ἁγιογράφο Ἀντώνιο 
τὸν ἐξ Ἀγράφων,2 
ὅπως ὑπογράφει 
στὸ ὑπέρθυρο τοῦ 
τέμπλου: «πόνο(ς) 
Ἀντωνίου μ(αΐστορ;)
ος τοῦ ἐξ Ἀγράφων 
ἴσθι»3 ἐπὶ ἀρχιερα-
τείας τοῦ Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας καὶ 

1 Ἡμερολόγιον 2016, ἐπιμέλεια-κείμενα-διορθώσεις π. Θεοδόσιος Δενδρινός, Κωνσταντῖνος 
Π. Κανέλλος, Λουΐζα Δόριζα, ἔκδ. «Ὁ Παπουλάκης», Ἰθάκη 2016.

2 Γιὰ τὸν ζωγράφο Ἀντώνιο τὸν ἐξ Ἀγράφων βλ. Σταυρούλα Σδρόλια, Οἱ τοιχογραφίες  τοῦ 
καθολικοῦ τῆς μονῆς Πέτρας καὶ ἡ ζωγραφικὴ τῶν Ναῶν τῶν Ἀγράφων τοῦ 17ου αἰώνα, 
[Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ ‒ Γενικὴ Γραμματεία 
Πολιτισμοῦ ‒ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο Θεσσαλικῶν Σπουδῶν], Βόλος 2012, σ. 398-399. Ἐνδε-
χομένως «ὁ ζωγράφος προερχόταν ἀπὸ τὴ σχολὴ Βραγγιανῶν τῶν Ἀγράφων (Ἑλληνομουσεῖον 
Ἀγράφων) στὴν ὁποία διατηροῦνταν ἡ Βυζαντινὴ Παράδοση. Οἱ μορφὲς τῶν ἁγίων καὶ οἱ στά-
σεις τους εἶναι τυποποιημένες, καὶ ἡ θέση τους στὸν Ναὸ ὁρισμένη, μὲ τὴν πνοή, τὸ χρῶμα καὶ 
τὴν ἔκφραση ποὺ δίνει ὁ ζωγράφος. Σύμφωνα μὲ ἐπιγραφὴ στὸ πέτρινο τέμπλο ὁ Ἀντώνιος ὁ 
ἐξ Ἀγράφων παρέδωσε τὶς εἰκόνες στὰ 1680· βλ. http://www.imli.gr/metropolis/churches/church_
koimiseos_theotokou-2/ 15-3 -2015, 23.30.

3 Ὁ λόγιος αὐτὸς τύπος τῆς ὑπογραφῆς: «συμβαδίζει καὶ μὲ τὸ ὕφος τοῦ διακόσμου, ποὺ δείχνει 
ἐξοικείωση τόσο μὲ τὶς θεολογικὲς ἔννοιες, ὅσο καὶ μὲ τὴν ὄψιμη κρητικὴ ζωγραφικὴ εἰκόνων, 
ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀσκεῖται στὰ Ἑπτάνησα. Ἀνάλογη τέχνη δὲν ὑπάρχει στὴν περιοχὴ τῶν 
Ἀγράφων  τὴν περίοδο αὐτή, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ Πετρίλου, μὲ τὴν ὁποία 
συγγενεύει ἐπιπλέον καὶ ὁ βλαστὸς ἀμπέλου τῆς Ἀνωγῆς»· Σδρόλια, Οἱ τοιχογραφίες  τοῦ 
καθολικοῦ τῆς μονῆς Πέτρας, σ. 398-399.

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου  
Ἀνωγῆς Ἰθάκης (πηγή: http://numbers.lexitel.gr/article.asp?catid=2984 

&subid=2&pubid=63976575) 
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Ἰθάκης Παϊσίου Χοϊδᾶ (1662-1683).4
Στὸν Ἀντώνιο τὸν ἐξ Ἀγράφων ἀποδίδονται καὶ δύο ἄλλες εἰκόνες χρονολογη-

μένες τὸ 1641. Ἡ Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα καὶ προφῆτες, ἡ ὁποία σώζεται στὴ 
Συλλογὴ W. Flachsman, στὴ Ζυρίχη τῆς Ἑλβετίας, ὅπου ὑπογράφει ὡς: «Σκέπε 
τὸν δοῦλο σου Ἀντώνην ὁ γράψας ταπεινὸς δοῦλος…» καὶ ὁ Χριστὸς Ἔνθρονος 

καὶ ἀπόστολοι στὴ Συλλογή, 
M. le Curé Felber, Buchrain, 
στὴν Ἑλβετία.5

Πρώτη μνεία τοῦ Ναοῦ, ὁ 
ὁποῖος εἶναι μονόχωρο μεγά-
λων διαστάσεων κτίσμα μετὰ 
ξυλίνου διωρόφου γυναικω-
νίτη, ἔχουμε στὰ 1565, οἱ δὲ 
ἁγιογραφίες του, ὅπου μπορεῖ 
κάποιος νὰ θαυμάσει τὸ ἔργο 
τοῦ Ἀντωνίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων, 
στερεώθηκαν καὶ καθαρίστηκαν 

στὴ δεκαετία τοῦ 1980 ἀπὸ τὸν συντηρητὴ-ἁγιογράφο κ. Ἀναστάσιο Κουτσουρῆ μὲ 
δαπάνη τοῦ ἀειμνήστου Γράτσου. Στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ βρίσκεται  πέτρινο 
ἐπιβλητικὸ καμπαναριό, ποὺ χτίστηκε ἐπὶ Ἑνετοκρατίας.6 Τὸν 16-17ο αἰ. ὁ Ναὸς λει-
τουργοῦσε ὡς μητροπολιτικός, καθὼς ἡ Ἀνωγὴ ἦταν ἡ τότε πρωτεύουσα τῆς Ἰθάκης.

Τὰ κείμενα καὶ ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἡμερολογίου εἶναι μὲ τὴν φροντίδα τοῦ ἐφη-
μερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Γαρδελάκι) στὸ Βαθὺ τῆς Ἰθάκης π. 
Θεοδοσίου Ἰ. Δενδρινοῦ, τοῦ δασκάλου καὶ ἱεροψάλτη Κωνσταντίνου Π. Κανέλ-
λου καὶ τῆς κ. Λουΐζας Γ. Δόριζα.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

4 Γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καὶ Ἰθάκης Παΐσιο Χοϊδᾶ, ὁ ὁποῖος θεω-
ρεῖται ὁσιακὴ μορφὴ τῆς Κεφαλλονιᾶς καὶ τῶν Ἰονίων, βλ. Σωτήριος Δ. Ραζῆς, Παΐσιος ὁ 
Χοϊδᾶς, ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καὶ Ἰθάκης (ἀκμάσας κατὰ τὸν 17ον 
αἰώνα), ἐκ τοῦ Τυπογραφείου ‘‘Σφαῖρας»’’, ἐν Πειραιεῖ 1903.  Στὸ κτιστὸ πέτρινο τέ-
μπλο ὁ ἐπισκέπτης διαβάζει –μεταξὺ ἄλλων– στὴν ἐπιγραφή: «Μητροπολίτου Κεφαλλη-
νίας καὶ Ἰθάκης Παϊσίου Χοϊδᾶ 1680»· βλ. http://www.imli.gr/metropolis/churches/church_
koimiseos_theotokou-2/ 15-3 -2015, 23:30.

5 Μανόλης Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση (1450-1830), Κέντρο Νεο-
ελληνικῶν Ἐρευνῶν Ε.Ι.Ε., Ἀθήνα 1987, σ. 172· Σδρόλια, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ 
τῆς μονῆς Πέτρας, σ. 399, ὅπου, ὅμως, ἡ κ. Σδρόλια σημειώνει πώς: «Ἡ ὁμοιομορφία καὶ ὁ 
ἀντικλασικὸς χαρακτήρας τῶν μορφῶν φανερώνουν ζωγράφο ἐμπειροτεχνικοῦ ἐπιπέδου, ποὺ 
ἀντιγράφει ἕνα γνωστὸ πρότυπο μὲ τὰ δικά του μέσα, καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν σχετίζεται 
μὲ τὸν Ἀντώνιο, οὔτε ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἀγραφιώτικη καταγωγή του».

6 Ἡμερολόγιον 2016, σ. 29-35.

«πόνο(ς) Ἀντωνίου μ(αΐστορ;)ος τοῦ ἐξ Ἀγράφων ἴσθι».
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Ο μπαρμπα-Θανάσης Τριαντάφυλλος
του Γιάννη Μακρή, συνταξιούχου δασκάλου

Στην Ιτέα (Κρετσίστα) Ραπτοπούλου Ευρυτανίας που πρωτοδιορίστηκα δάσκαλος γνώ-
ρισα έναν πράο, θυμόσοφο Κρετσιστινό, τον μπαρμπα-Θανάση Τριαντάφυλλο. (Τον απο-
καλώ μπαρμπα-Θανάση, παρόλο που είναι χρόνια πεθαμένος, γιατί μου φαίνεται τόσο ζω-
ντανός, όταν τον θυμάμαι) 

Ο «γέρων πρεσβυτίας, άκρως φίλος της παιδείας» (έτσι υπέγραψε το γράμμα που μου 
έστειλε, όταν πήρα μετάθεση και έφυγα από το χωριό του), όσο υπηρετούσα στην Ιτέα με 
πολλή διακριτικότητα προσπαθούσε να με μυήσει στις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες της 
ζωής του χωριού του, αλλά και στη ζωή των κατοίκων του τις περασμένες δεκαετίες. Για 
όποιο πρόβλημα αντιμετώπιζα ο μπαρμπα-Θανάσης εύρισκε λύση και του ήμουν ευγνώμων 
γι’ αυτό.

Είχα δυο παιδιά του μαθητές, την Ελευθερία και τον Αλέκο, αλλά ο μπαρμπα-Θανάσης 
συμπεριφερόταν και μου μιλούσε λες κι όλοι οι μαθητές του σχολείου, 37 τον αριθμό, ήταν 
δικά του παιδιά.

Ήμουν νέος 24 ετών, ορμητικός και ενθουσιώδης, και οι συζητήσεις μαζί του ήταν από-
λαυση. Αγαπούσε πολύ το διάβασμα και δεν άφησε βιβλίο για βιβλίο αδιάβαστο από τη 
φτωχή βιβλιοθήκη μου, αλλά και από την υποτυπώδη σχολική, δανειστική βιβλιοθήκη που 
προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε με μεταχειρισμένα βιβλία που μας έστελναν κάποιοι 
συνάδελφοι σχολείων της Λαμίας. Με εξέπλησσε η διεισδυτική του ματιά και η κριτική του 
σκέψη.

Δε θα ξεχάσω όμως ένα συμβάν που μας στενοχώρησε και τους δυο. Το κοντινότερο 
χωριό που διέθετε μεγάλο παντοπωλείο, κάτι σαν σημερινό Σούπερ Μάρκετ, ήταν η Γρα-
νίτσα. Εκεί το παντοπωλείο του Πάντου είχε τα …πάντα. Πώς να μεταφερθούν όμως μέχρι 
την Κρετσίστα, που δεν είχε συγκοινωνία;

- Δάσκαλε, αύριο θα πάω με το μουλάρι μου στη Γρανίτσα. Σημείωσε ό,τι χρειάζεσαι 
να σου το φέρω. Στο μουλάρι μπορώ να φορτώσω πολλά πράγματα, μου είπε μια μέρα ο 
μπαρμπα-Θανάσης. 

Παρήγγειλα, όσα χρειαζόμουν -και δεν ήταν λίγα-, αφού υπήρχε υποζύγιο. Το πρόβλημα 
εντοπιζόταν κυρίως στα δοχεία του λαδιού και του πετρελαίου. (Δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύ-
μα). Πότε θα ξανάβρισκα τέτοια ευκαιρία; 

Έτυχε όμως, την άλλη μέρα το απογευματάκι, όταν επέστρεφε ο μπαρμπα-Θανάσης από 
τη Γρανίτσα με το μουλάρι φορτωμένο, να βρίσκομαι στο προαύλιο της εκκλησίας, όπου κα-
τέληγαν οι δρόμοι-μονοπάτια που οδηγούσαν από Λεπιανά, Ραφτόπουλο και Γρανίτσα προς 
Κρετσίστα. Βλέπω, λοιπόν, να ξεπροβάλει το μουλάρι φορτωμένο, ο μπαρμπα-Θανάσης 
πεζός και πίσω η γυναίκα του φορτωμένη «ζαλίγκα» το δοχείο το λάδι που παρήγγειλε η 
αφεντιά μου! Ντράπηκα και θύμωσα με τον εαυτό μου, γιατί ίσως εγωιστικά και ασφαλώς 
επιπόλαια δε σκέφτηκα τις δυσκολίες της μεταφοράς. 



56

- Μπαρμπα-Θανάση με συγχωρείς, αλλά μου είχες πει ότι θα μεταφέρεις τα ψώνια με το 
μουλάρι. Όχι να φορτωθεί η γυναίκα σου το δικό μου δοχείο λάδι…

- Τι το δικό σου δοχείο, δάσκαλε, τι κάτι άλλο. Δεν θα ερχόταν ξεζαλίκωτη, απάντησε.
Στενοχωρήθηκα πολύ. Ο μπαρμπα-Θανάσης το αντιλήφθηκε, αλλά δεν είπε τίποτα άλλο 

εκείνη τη στιγμή.
Την άλλη μέρα μου διηγήθηκε ένα ανέκδοτο, για να μη στενοχωριέμαι, όπως είπε:
«Προπολεμικά είχε έρθει στα μέρη μας ένας Γερμανός τουρίστας. Ο ίδιος ήρθε και μετά 

τον εμφύλιο. Στο καφενείο τον ρώτησαν, αν παρατήρησε κάποια πρόοδο στον τόπο τους 
κατά τη δεύτερη επίσκεψή του.

Εκείνος απάντησε:
- Ναι, είδα μια μικρή πρόοδο. Προπολεμικά είδα άντρες καβάλα στα μουλάρια και γυ-

ναίκες ζαλιγκωμένες, να ακολουθούν. Τώρα οι γυναίκες είναι πάλι φορτωμένες, αλλά πάνε 
μπροστά από τα μουλάρια. 

Τότε κάποιος χωρατατζής είπε: «Δεν κατάλαβες καλά, καμαράτ. Τώρα, μετά τον εμφύ-
λιο, είναι ο τόπος γεμάτος νάρκες…» 

«Αυτή ήταν και είναι ακόμα η μοίρα των γυναικών εδώ στην Ευρυτανία, δάσκαλε», είπε 
στο τέλος ο μπαρμπα-Θανάσης. «Ποιος ξέρει; Αργότερα μπορεί να περπατούν κι αυτές 
ξεζαλίκωτες…»

* Χρησιμοποιώ τον όρο με την εξής έννοια: Ο άνθρωπος που έχει την έμφυτη τάση να 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινής ζωής με φιλοσοφική διάθεση, δηλαδή με 
ψυχική ηρεμία και ψυχραιμία, ο εκ φύσεως σοφός.
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ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ

ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ - ΤΙΜΗΣΑΝ ΔΕΟΝΤΩΣ 
ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΄40  

Η ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής φάνηκε μικρή για να χωρέσει τους πολυπληθείς 
Ευρυτάνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πανευρυτανικής Ένωσης και προσήλθαν 
στις 6-12-2015, μαζικά, για να τιμήσουν τους ήρωες του Έπους του ’40, με την ευκαιρία 
την παρουσίαση του μνημειώδους, για τον τόπο μας, έργου  του  Κώστα Αντ. Παπαδό-
πουλου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ -  ΑΙΩΝΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΪΚΑ ΠΕΣΟ-
ΝΤΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41», ΑΘΗΝΑ 2015 (σελ. 472), (Έκδ. 
Πανευρυτανικής Ένωσης).  

Νωρίς η αίθουσα κατακλύστηκε κυριολεκτικά από εκατοντάδες συμπατριώτες μας, κυ-
ρίως συγγενείς  των πεσόντων (αδέλφια, παιδιά, ανίψια, εγγόνια, ακόμα και δισέγγονα,) 
από Αττική, Καρπενήσι, Βοιωτία, και Αγρίνιο, παρά τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί 
λόγω των πορειών των αναρχικών κατά την ημέρα αυτή (μνήμη  Γρηγορόπουλου). Κατά τη 
διάρκεια της προσέλευσης  οι προσερχόμενοι στην αίθουσα έβλεπαν  από DVD σκηνές από 
τη μάχη του Καλπακίου, κατά την οποία, όπως είναι γνωστό, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε 
ο Ευρυτάνας Στρατηγός της Νίκης Χαράλαμπος Κατσιμήτρος. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με δύο (2) τραγούδια από την Παιδική Χορωδία  του Ι.  Ναού 
Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου «Ελληνορθόδοξη Παράδοση», υπό τη Διεύθυνση του Ευρυ-
τάνα Πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Ανδρεάκη. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του 
Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Ηλία Λιάσκου, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε 
το λόγο στον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο Αντ/ρχη Μηχανικού -  Αντιπρόσωπο του Γεν. 
Επιτελείου Στρατού -  Δ/νσης Ιστορίας Στρατού στην αρμόδια Διακρατική Επιτροπή Ελλά-
δας – Αλβανίας για την ανεύρεση των οστών  των Ελλήνων πεσόντων κατά τον Ελληνο-
ϊταλικό Πόλεμο 1940-41. Ο κ. Παν.  Σπυρόπουλος, στο σύντομο αλλά περιεκτικότατο 
χαιρετισμό του, αφού συνεχάρη τον συγγραφέα για «το  τόσο μεγάλης και αναμφισβήτητης  
ιστορικής αξίας έργο του»  τόνισε, και το χρέος της πολιτείας για την ανεύρεση των οστών 
όλων εκείνων που θυσιάστηκαν  «μένοντας εκεί ως αιώνιοι φρουροί μας». 

Ακολούθησε το κύριο μέρος του προγράμματος, που ήταν η παρουσίαση του παραπάνω 
βιβλίου από τους κ.κ.: 

- Κλεομένη Κουτσούκη, Ομότιμο Καθηγητή Παντείου Παν/μίου
- Διονύση Παρούτσα, Εκπαιδευτικό - Δημοσιογράφο
- Παναγιώτη Κ. Τσούκα, Πάρεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.
Οι δυο πρώτοι εισηγητές κ.κ. Κλεομένης Κουτσούκης και Διονύσης Παρούτσας με 

τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους επεσήμαναν την σπουδαιότητα του έργου αλλά και τη σημα-
σία της θυσίας των ηρώων μας και ο τρίτος εκ των εισηγητών κ. Παναγιώτης Τσούκας 
αναφέρθηκε κυρίως στην προσωπικότητα του συγγραφέα. Και οι τρεις τους εντυπωσίασαν 
με το λόγο τους και καταχειροκροτήθηκαν.
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Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον συγγραφέα κ. Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος φα-
νερά συγκινημένος, αναφέρθηκε με συνοπτικό τρόπο στις πηγές που χρησιμοποίησε κατά 
την μακρόχρονη έρευνά του, στα συναισθήματα που ένιωθε κάθε φορά που συμπλήρωνε 
πληροφορίες για τον καθένα ήρωα και στο τέλος  ευχαρίστησε  όλους τους συντελεστές 
της έκδοσης, ιδιαίτερα δε τη χορηγό  και ευεργέτιδα της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Ελέ-
νη Πουρνάρα – Καρκαζή, τον κ. Κων/νο Λιάπη, οδοντίατρο και Δημοτικό Σύμβουλο 
Καρπενησίου με την  οικονομική ενίσχυση του οποίου κατέστη δυνατή η αποστολή  αντιτύ-
πων του βιβλίου σε όλα τα Σχολεία και τις Βιβλιοθήκες  του Νομού μας, καθώς και όλους 
εκείνους που με λίαν κολακευτικά λόγια υποδέχτηκαν το βιβλίο του, ξε/χωρίζοντας μάλιστα 
φράσεις του πατρός Δοσιθέου και του π. Κωνσταντίνου Βαστάκη. Η συγκίνηση όλων 
ήταν έκδηλη. Ακολούθησαν επίκαιρα τραγούδια για το Έπος του ΄40 από την καταπληκτική 
χορωδία του Ι.  Ναού Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου.

Το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης ήταν  το προσκλητήριο  των Ευρυτάνων πεσόντων 
κατά το Έπος 1940-41 και η απονομή τιμητικών  διπλωμάτων σε συγγενείς τους. Οι 
στιγμές της παραλαβής ήταν λίαν συγκινητικές και ανεπανάληπτες, γιατί ανάμεσα στους 
παραλήπτες ήταν αδέλφια, παιδιά, ανίψια, εγγόνια και δισέγγονα των ηρώων μας. Ταυτό-
χρονα με την εκφώνηση των ονομάτων από τον συγγραφέα του βιβλίου γινόταν και προ-
βολή των υπαρχόντων φωτογραφιών στην οθόνη με την επιμέλεια του  κ. Κωνσταντίνου 
Τσιώλη.  Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες αυτές, σε μεγάλο μέγεθος,  ήταν σε έκθεση σε 
προθήκες της αίθουσες και στο τέλος εδόθησαν στους συγγενείς των ηρώων, προσφορά 
του Ευρυτάνα εκδότη κ. Παύλου Χαρμαντζή (Στιγμή Ε.Π.Ε.)

Στην εκδήλωση αυτή ήταν παρόντες οι: Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανα-
σίου. Ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών ως εκπρόσωπος του Μακαριωτά-

Ο συγγραφέας κ. Κ.Α. Παπαδόπουλος στο βήμα. Διακρίνονται οι κ.κ. Διον. Παρούτσας,  
Κλεομένης Κουτσούκης, Παν. Τσούκας και Ηλίας Ντζιώρας
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του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, οι πρωτοπρεσβύτεροι 
π. Ιωάννης Διώτης, π. Δημήτριος Σκόνδρας και, φυσικά ο π. Λάμπρος Ανδρεάκης, 
ο Αντισυντ/ρχης κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος ως εκπρόσωπος του Γ.Ε.Σ./ Δ.Ι.Σ., ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, οι τ. Βουλευτές Ηλίας Καρανίκας 
και Κώστας Παπαλέξης (από Μεσοκώμη), ο πτέραρχος ε.α. κ. Ιωάννης Τσίρκας, ο 
Στρατηγός ε.α κ. Κώστας Καρακώστας, ο στρατηγός Χωροφυλακής κ. Νικ. Παραλίκας, 
οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ.κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, Δημήτριος Κουτρούμπας 
(και Πρόεδρος του Π.Κ.Ρ.), Κλεομένης Κουτσούκης (και Πρόεδρος του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.), 
Χρήστος Μπαρτσόκας, Ηλίας Ντζιώρας (και Πρόεδρος του Μουσειακού Κέντρου «Ο 
ΕΥΡΥΤΟΣ» και Αντιπρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης), Γεώργιος Παπαδόπουλος 
και  Άννα Παπαμιχαήλ – Κουτρούμπα, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών κ.κ. Λευτέρης Τζόκας και Τάκης Παπαδημητρίου, αντίστοιχα, η κ. 
Καίτη Καψή,  Πρόεδρος  του Συλλόγου Γυναικών Μακεδονίας με πλούσια φιλανθρωπική 
και κοινωνική  δράση, ο τ. Γεν. Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος Ζωρογιαννί-
δης, ο τ. Γεν. Δ/ντής του Γ.Λ.Κ. κ. Ελευθέριος Φούκας, ο κ. Αγαθοκλής Παναγούλιας 
εκ μέρους του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων,   εκπρόσωποι  της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων και άλλων πολιτιστικών φορέων του τόπου μας. 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
      ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ         Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.- 

Πανοραμική άποψη της αίθουσας. Στην πρώτη σειρά των επισήμων: 
κ. Παν. Σπυρόπουλος, εκπρόσωπος του Γ.Ε.Σ., π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου εκπρόσωπος  

του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κ. Δ. Κουτρούμπας και  
η χορηγός της έκδοσης κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗ-
ΜΕΣ – Αιώνιο Μνημόσυνο  στους ηρωικά πεσόντες Ευ-
ρυτάνες κατά το Έπος 1940-41», Αθήνα 2015, σελ. 
472.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΗΚΕ πρόσφατα από την  Πανευρυτανική 
Ένωση το νέο βιβλίο του ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρω-
ικά πεσόντες Ευρυτάνες  κατά το Έπος 1940-41» (σελ. 472). 

Πρόκειται, κατά τον συγγραφέα, για μια μακροχρόνια 
και επίπονη έρευνα που αναφέρεται σε 200, συνολικά, Ευ-
ρυτάνες ήρωες (12 αξιωματικούς και 188 οπλίτες), που 

έπεσαν ηρωικά κατά το Έπος του 1940-41. Η έρευνα αυτή στηρίζεται σε ιστορικά γεγονό-
τα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τους ιστορικούς μας,  σε συγκλονιστικές αφηγήσεις 
πολλών πρωταγωνιστών από την ίδια γενιά των μαχητών (όσων επέζησαν…), αλλά και στη 
μνήμη των ηρώων μας, όπως αυτή διαφυλάχθηκε, ως ακριβό κειμήλιο, από τις οικογένειές 
τους (γονείς, αδέλφια, συζύγους και παιδιά), που έμειναν να θυμούνται και να δακρύζουν... 
Και αυτό είτε μέσα από φθαρμένες φωτογραφίες είτε από  γράμματα είτε από αφηγήσεις 
είτε από  άλλα πολύτιμα υλικά κατάλοιπα…

Μιχάλη Σταφυλά «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ 
– Μια ιερή πορεία προς την Επανάσταση», (Μυθιστο-
ριακή  βιογραφία)   Έκδ.  Πανευρυτανικής   Ένω-
σης, Αθήνα 2014, σελ. 144

 Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου 
 Η αναδρομή εις τας μορφάς της περιόδου της Τουρ-

κοκρατίας διαπερνά το πλαίσιον της ελληνικής ιστορίας, 
φωτίζει το εθνικόν στερέωμα και δίδει το μέτρον των αξι-
ών εις την ζωήν μας. Και τούτο, διότι η πνευματική προ-
παρασκευή που συντελέσθη κατ’ αυτήν και η επανάστασις 
που επηκολούθησε είναι το μεγαλύτερον παγκόσμιον γεγο-
νός του 19ου αιώνος, ακατάλυτον μνημείον Ελευθερίας. 

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

   (Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)
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Παρετηρήθη τότε συνωστισμός προσωπικοτήτων, αι οποίαι με απόλυτον συνείδησιν της 
αποστολής και της ευθύνης των διά το μέλλον του Γένους και με πνεύμα θυσίας έγιναν οι 
πρόδρομοι όλων των νεωτέρων αγώνων «υπέρ πίστεως και πατρίδος». 

Εις την χορείαν των πνευματικών ηγετών της εποχής διακρίνει κανείς ευχερώς πρόσω-
πα με την εδραίαν πίστιν του λαού και την ανόθευτον των μεγάλων «Ιεραρχών σκέψιν εν 
συνδυθασμώ με τα ηθικά παραγγέλματα του Ελληνισμού, στοιχεία, που διεμόρφωσαν την 
αρετήν των Νεοελλήνων. Μεταξύ των μορφών αυτών διαλάμπει ο Ισαπόστολος Άγιος Κο-
σμάς ο Αιτωλός, ο οποίος με την ιεραποστολική του δράσιν εστάθη ο Οδηγός του λαού 
εις την σκοτεινήν περίοδον της αγραμματωσύνης και στήριγμα του δούλου Γένους εις τους 
χρόνους του χαλασμού. 

Αν η μορφή του ηγνοήθη αρχικώς από την επίσημον ιστοριογραφίαν, η φήμη του έμεινεν 
απλωμένη εις ολόκληρον την Ελλάδα και εστάθη ολοζώντανος θρύλος εις το στόμα του Ελ-
ληνικού λαού. Η λαϊκή παράδοσις άνοιξε διάπλατα την ψυχήν της και έκλεισεν μέσα της την 
ιεράν μορφήν του. Διά την αγνήν ψυχήν του λαού μας το τριμμένον ράσον του δεν υπήρξεν 
ποτέ αφορμή διά προκατάληψιν και εμπόδιον επαφής, ώστε να αρνηθή να διατηρήση εις 
την μνήμην του ιεράν και ακεραίαν την ζωντανήν παρουσίαν του χριστιανού αναμορφωτού. 

Καθαρά φύσις θρησκευτική ο πάτερ Κοσμάς ανεφάνη εις μίαν περίοδον – τας αρχάς 
του 18ου αιώνος - κατά την οποίαν η εθνική, η ηθική και η πνευματική κατάστασις του Ελ-
ληνισμού, ιδιαιτέρως εις την ύπαιθρον ήτο αποκαρδιωτική. Ο Κοσμάς, ύστερα από ώρι-
μον προπαρασκευήν, αφιερώθη ολοψύχως εις την προσπάθειαν να ανυψώση ηθικώς και 
θρησκευτικώς τα λαϊκά στρώματα και προ παντός να σταματήση τους ολεθρίους εξισλα-
μνισμούς. Περιώδευσε τα μέρη της Κωνσταντινουπόλεως και της Θράκης, την Στερεάν Ελ-
λάδα, την περιοχήν της Αχαΐας, την Θεσσαλίαν, την Μακεδονίαν, την Ήπειρον, τας νήσους 
του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, τμήμα της Σερβάς και την Βόρειον Ήπειρον, φθάσας 
μέχρι του Δυρραχίου, όπου απλώνετο το ελληνικόν στοιχείον. 

Τα πέρασμα του Κοσμά διέλυε παντού την αμάθειαν, εμείωνε την βαρβαρότητα, άμβλυνε 
την κακίαν, την πολυτέλειαν και το μίσος και έθετε τας βάσεις διά την δημιουργίαν υγιεστέ-
ρας νεοελληνικής ζωής. Το κήρυγμά του είχε χαρακτήρα θρησκευτικόν, ηθικοκοινωνικόν και 
εθνικόν. Ακόμη και διά την μέλλουσαν ανάστασιν του Γένους ωμιλούσε διά υπονοουμένων 
και συμβολικών φράσεων, προσπαθών να εμφυσήση εις τας ψυχάς των υποδούλων την 
ιδέαν της επαναστάσεως και των θυσιών και να αναπτερώση την ελπίδα της απελευθερώσε-
ως. Η διδασκαλία του είχε καταπληκτικά αποτελέσματα. Παντού όπου περνούσε το κήρυγμά 
του προκαλούσε σεισμόν συνειδήσεων και αισθήματα μετανοίας. Εχθροί συνεφιλιώνοντο, 
κλέπται επέστρεφον τα κλοπιμαία, λησταί μετεβάλλοντο, διεφθαρμένοι εσωφρονίοζοντο, 
αριστοκράτιδες γυναίκες επέβαλλον τα πολύτιμα κοσμήματά των και τα έδιδον εις φιλαν-
θρωπίας, το δε σημαντικώτερον εξ’ όλων, το μέγα κύμα του εξισλαμισμού εκόπασεν. 

Προσφιλής χώρος της δράσεως του Κοσμά υπήρξεν η Ήπειρος, όπου και εμαρτύρησεν. 
Οι εβραίοι, συκοφαντήσαντες αυτόν εις τας τουρκικάς αρχάς ως όργανον των Ρώσων και 
υποκινητήν επαναστάσεως, και αφού προσέφερον αρκετά χρήματα εις τον Κουρτ πασάν 
του Βερατίου, επέτυχον την θανάτωσίν του. Εμαρτύρησε κρεμασθείς επί δένδρου την 24ην 



62

Αυγούστου 1779. Το λείψανό του ανασυρθέν εκ του ποταμού, όπου ερρίφθη υπό των 
δημίων του, ετάφη εις το χωρίον Καλικόντασι. Βραδύτερον ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων, 
το μέλλον του οποίου προεφήτευσεν, ανήγειρεν εις τον τόπον της ταφής του ιερόν ναόν. 
Επαξίως η Εκκλησία τον ανεκήρυξεν άγιον. 

Αυτήν την ηρωικήν μορφήν του φωτιστού των δούλων προγόνων μας Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού φέρει και πάλιν ενώπιόν μας ο ο πολυγραφότατος και ταλαντούχος Ευρυτάν συγ-
γραφεύς, ερευνητής ακαταπόνητος και πολυβραβευμένος λόγιος Μιχάλης Σταφυλάς. Το 
πόνημά του προστίθεται εις την σειράν έργων του, συγκροτούντων ολόκληρον πτέρυγαν βι-
βλιοθήκης, αναφερομένων εις την γενέτειραν Ευρυτανίαν, την παράδοσιν και τον πολιτισμόν, 
τους ανθρώπους της, αλλά και ευρύτερον εις θέματα επίκαιρα και διαχρονικά με επίκεντρον 
τον άνθρωπον, ο οποίος διά τον Μιχάλην Σταφυλάν συνιστά την πλέον επαξίαν σπουδήν. 

Ο συγγραφεύς εις την ιστόρησιν της ζωής, του έργου και προσφοράς του Αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού ακολουθεί ίδιον, εξόχως ενδιαφέροντα και επαγωγόν τρόπον. Αντί της κατα-
τμήσεως του έργου εις κεφάλαια, εις την συνεχή ρέουσαν και γλαφυράν αφήγησιν με πλού-
σιαν λογοτεχνικήν διάνθισιν παρακολουθεί ο αναγνώστης την θριαμβευτικήν πορείαν του 
ταπεινού ρασοφόρου, ο οποίος, όσον ουδείς άλλος, εστήριξεν τον χειμαζόμενον ελληνικόν 
λαόν κατά την οδυνηράν πορείαν του «εν γη ερήμω και αβάτω και ανύδρω», συνετήρησε 
την «αποσταμένη ελπίδα» και επτέρωσε το φρόνημά του, διά να επιχειρήση και επιτύχη και 
την εθνικήν του αποκατάστασιν, το «ποθούμενον», διά το οποιίον ωμιλούσε συγκεκαλυμ-
μένα ο Πάτερ Κοσμάς. 

Ο Μιχάλης Σταφυλάς, ταλαντούχος χειριστής του λόγου, χωρίς να αφίσταται της 
ιστορικής πραγματικότητος, απεικονίζει την επικρατούσαν κατάστασιν κατά την εποχήν του 
Αγίου Κοσμά, παρουσιάζει ιστορικά πρόσωπα και λαϊκούς τύπους εις την καθημερινήν ζωήν 
των με τον ψυχισμόν, τα προβλήματα, τους πόθους και τας ανησυχίας των. Εις χαρακτηρι-
στικούς μάλιστα διαλόγους δίδεται το κλίμα της εποχής, το οποίον αναβιώνει ο αναγνώστης 
και με προσωπικήν συναισθηματικήν μέθεξιν. 

Κατά τρόπον ιδιαιτέρως επαγωγόν ο Μιχάλης Σταφυλάς παρουσιάζει το πάθος του 
Αγίου Κοσμά δια την παιδείαν του λαού, την οποίαν θεωρεί προϋπόθεσιν και την θρη-
σκευτικήν ανύψωσιν και την εθνικήν του απελευθέρωσιν. Η υπ’ αυτού ίδρυσις πλειάδος 
σχολείων κοινών γραμμάτων και τινα ανωτέρας παιδείας, η μέριμνα διά την ανεύρεσιν 
διδασκάλων, η αναζήτησις χορηγών, η διά πειστικών επιχειρημάτων κατάδειξις της ανω-
τερότητος της Παιδείας έναντι παντός άλλου επιγείου αποκτήματος καταξιώνουν τον Άγιον 
Κοσμάν τον Αιτωλόν ως προστάτην της Παιδείας διαχρονικώς. Ένας αυτός, χωρίς Εκπαι-
δευτικάς Αρχάς και Υπηρεσίας, πιστώσεις και προγραμματισμούς, αντιμετώπισεν επιτυχώς 
το πρόβλημα της Παιδείας εις την εποχήν του. 

Η υπό του συγγραφέως διά του έργου του αναφορά εις την μεγάλην αυτήν μορφήν 
της Τουρκοκρατίας ενέχει και διά την εποχήν μας έκτακτον την επικαιρότητά της. Εις τον 
ευαίσθητον χώρον της Παιδείας υπεισέρχονται ιδέαι καινοφανείς, αι οποίαι ως δυνάμεις 
φυγόκεντροι εκτρέπουν την πορείαν της από την Ελληνορθόδοξον παράδοσιν, «την Ελλάδα 



63

και τον Χριστόν» κατά την διδαχήν του Πατροκοσμά, η οποία συνιστά «το πατροπαράδοτον 
του Γένους σέβας». 

Και η Πολιτική Ηγεσία του τόπου εις τους κοσμογονικούς καιρούς μας, κατά τους οποίους 
αρχαί και ιδέαι κλονούνται και διασείονται από το πνεύμα της «παγκοσμιοποίησης», πολλά 
δύνανται να αντλήσουν από την ζωήν και το έργον του Κοσμά του Αιτωλού εις έμπνευσιν, 
διδαχήν και ενίσχυσιν διά την αντιμετώπισιν αστηρίκτων προκλήσεων και αποτροπήν του 
κινδύνου περαιτέρω συρρικνώσεως του Ελληνισμού. Ο Πατρτοκοσμάς διά του έργου του 
Μιχάλη Σταφυλά απευθύνει και σήμερον έντονον την προτροπήν «Έλληνες γρηγορείτε». 

Εκφράζονται και εντεύθεν εγκάρδια συγχαρητήρια και ευχαριστίαι θερμαί προς τον 
ακάματον θεράποντα των Γραμμάτων, αειθαλή Ευρυτάνα και παλαιόν φίλον Μιχάλην Στα-
φυλάν διά την νέαν παρουσίασιν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η εις την προσωπικότητα 
και το έργον του Ισαποστόλου Κοσμά αναφορά συνιστά βάθρον στηρισμού, πηγήν εμπνεύ-
σεως και εφαλτήριον αγώνων διά πνευμνατικήν ελευθερίαν και εθνικήν αξιοπρέπειαν. 

Συγχαρητήρια απονέμονται και εις τον ρέκτην πρόεδρον της ευεργετικώς δρώσης Πα-
νευρυτανικής Ενώσεως προσφιλή παλαιόν μαθητήν μου Κωνσταντίνον Αντ. Παπαδό-
πουλον διά την ένταξιν του έργου εις την σειράν των εκδόσεών της. 

1. ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης στην πρώτη 

συνεδρίασή του στις 2-1-2015, ύστερα από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος 
συμβούλου κ. Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου και ομόφωνη απόφαση, ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Ηλίας Γ. Λιάσκος 
Αντ/δρος: Ηλίας Βαϊου Ντζιώρας
Γ. Γραμματέας: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ανδρέας Κ. Ζούκας
Έφορος: Δημήτριος Ι. Φαλλής
Μέλη:  Αθαν. Σταμάτης (ορίζεται και αναπλ. Γραμματέας, άρθ. 17, π..2)

Νικ. Ζωρογιαννίδης(ορίζεται και αναπλ. ΄Εφορος, άρθ. 18, παρ .6)
Κων. Γ. Φούκας (ορίζεται ως αναπλ. Ταμίας, άρ. 19, παρ. 2)
Κων. Σ. Τσιώλης, μέλος  

Κατά την διεξαχθείσα συζήτηση και μετά από τη σχετική εισήγηση του πλειοψηφίσα-
ντος Συμβούλου κ. Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου έγιναν ομόφωνα δεκτές οι προτάσεις 
του για την εναλλαγή των αξιωμάτων, κυρίως, όσον αφορά τη θέση του Προέδρου 
κατά την τριετία 2014-2017. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως κατά την α΄ περίοδο 
να αναλάβει ως Πρόεδρος ο κ. Ηλίας Γ. Λιάσκος και κατά την β΄ περίοδο ο κ. Αθα-
νάσιος Σταμάτης. Αποφασίστηκε, επίσης, όπως συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις 
η πρώτη αναπληρωματική σύμβουλος κ. Λεωνή Θανασούλα. Τέλος, σημειώνεται ότι, 
στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. συμμετέχουν άτομα από όλες τις περιοχές του Νομού μας. 
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ 

KOSTAS NTALNTAS
Stregfu u5, VI Butapest 2065

Βουδαπέστη, 2-1-2014 ΠΡΟΣ: Την ΠAΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Καλή χρονιά σε όλους σας, Είμαι δημοσιογράφος στην Βουδαπέστη, γιος αγωνιστή της 

Εθνικής Αντίστασης που πέθανε εδώ όπου κα εγκατασταθήκαμε. 
Στις 17 Δεκέμβρη ευρισκόμενος στην Ελλάδα και πηγαίνοντας στην ΕΣΗΕΣ για να γνω-

ρίσω κάποιους συναδέλφους μου, βρέθηκα στην εκδήλωση που οργανώσατε για τον αλη-
θινά μεγάλο δημοκράτη δημοσιογράφο Δημήτρη Πουρνάρα. Και το πλήθος των ακροα-
τών αλλά και οι ομιλίες του Υφυπουργού και άλλων εκλεκτών πνευματικών ανθρώπων με 
εντυπωσίασαν. 

Γενικά, όλη η διαδικασία της εκδήλωσης ήταν υποδειγματική, σωστή πανδαισία. Αλλά και 
το βιβλίο του συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά (δική σας έκδοση, που μου προσφέρθηκε δωρε-
άν) είναι τόσο άρτια συγκροτημένο με τόσα ουσιαστικά στοιχεία της ζωής και της προσφο-
ράς του Δημ. Πουρνάρα, ώστε με κατέπληξε. Το γεγονός ότι σε πολλές σελίδες περιέχονται 
μέρα με τη μέρα τα κύρια σημεία των άρθρων – γεγονότων, των εφημερίδων του Ανεξάρ-
τητου και του Ελεύθερου αποδείχνει ότι ο συγγραφέας με αγάπη και θαυμασμό «ζωντάνεψε» 
τον αγωνιστή Πουρνάρα και έκαμε την καλλίτερη δουλειά. Το θεωρώ υποδειγματικό βιβλίο 
ως προς τη διάταξη της ύλης και των στοιχείων που παραθέτει τόσο τεκμηριωμένα. 

Δυστυχώς είχα σημαντικό ραντεβού και δεν είχα καιρό να χαιρετίσω και να συγχαρώ 
όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης – φυσικά και τα παιδιά του αείμνηστου Με-
γάλου συναδέλφου μου Δημήτρη Πουρνάρα. 

Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στην εφημερίδα που δουλεύω για τη ζωή και το έργο 
του. Είμαστε στη Βουδαπέστη πολλοί Έλληνες και στέλνουμε στα παιδιά του Πουρνάρα και 
σε σας την αγάπη μας και το θαυμασμό μας για τον πατέρα τους. 

Με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι εδώ στην Ουγγαρία είναι γνωστός ο Μιχάλης Στα-
φυλάς από κείμενά του μετέφρασε ο Παπ Αρμπάτ πανεπιστημιακός, ελληνιστής και σημαντι-
κός συγγραφέας. Περιλαμβάνεται μάλιστα στο Μεγάλο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό που 
εξέδωσε η Ουγγρική Ακαδημία (σελ. 744). Από την ίδια σελίδα αλφαβητικά αρχίζει και το 
λήμμα για τον Στάλιν. Σας στέλνω φωτοτυπία της σελίδας αυτής, καθώς και μία σελίδα από 
διήγημά του δημοσιευμένο στην Παγκόσμια Ανθολογία Διηγήματος με εκτεταμένα βιογρα-
φικά του στοιχεία. Αυτά, πριν από κάποια χρόνια, μου τα ζήτησε και κάποιο έντυπο από την 
Αθήνα, αλλά δεν μου απάντησαν ούτε καν πως τα έλαβαν. Γι’ αυτό σας τα στέλνω με το φίλο 
μου καθηγητή Γιώργη Ζωγράφο, που βρισκόταν εδώ αυτές τις μέρες – να τα φέρει ο ίδιος 
στα γραφεία σας, για να μη χαθούν. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
(υπογραφή)
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