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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δοξάζω, ὑμνολογῶ κι εὐγνωμόνως ὁμολογῶ πώς τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μέ 

καταδιώκει ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου. Εἶναι συγκλονιστικά τά συναισθήματα 
πού δημιουργοῦνται στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὅταν ἀπό μιά θέση πού βρίσκεται, 
κάνει ἕνα ταξίδι στό παρελθόν. Ἕνα ταξίδι τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται ἀπό τήν 
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. 

Δέν ξέρω τί εἶναι φρονιμώτερο νά γράψω σέ αὐτό τό χαιρετισμό μου στά 
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Δέν θεωρῶ σωστό νά μιλήσω περί τοῦ ἐπισκοπικοῦ 
ἀξιώματος. Δέν εἶναι πρέπον νά πῶ τό παραμικρό γιά τόν ἑαυτό μου. Γράφτηκαν 
καί ἀκούστηκαν πολλά θετικά γιά τό πρόσωπό μου. Γνωρίζω καλά πώς δέν 
ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, ἁπλά ἐκφράζουν τίς ἀγωνίες, τίς ἐλπίδες 
καί τίς προσδοκίες τῶν ἀνθρώπων. Τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἤ 
κατάγονται ἀπό τά εὐλογημένα χώματα τῆς Εὐρυτανίας. Τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων 
οἱ ὁποῖοι καθημερινά ἐκφράζουν τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό στόν ἐπίσκοπό τους, 
μά καί τήν βαθειά τους πίστη στό Θεό. 

Ἡ Εὐρυτανία γεωγραφικά βρίσκεται στό κέντρο τοῦ Ἑλλαδικοῦ κορμοῦ, 
εἶναι ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδας καί γι’αὐτό πρέπει νά ἀντέξει καί θά ἀντέξει. Μέ 
συγκινοῦν στά μικρά χωριά οἱ λιγοστοί, μά λεβέντες στήν ψυχή, κάτοικοί τους, 
αὐτοί πού κατά τή ρήση τοῦ Μακρυγιάννη εἶναι οἱ λίγοι ἐναπομείναντες ἀπό τά 
θεριά τῆς γῆς, ἡ μαγιά πού θά δώσει ζωή στό αὔριο τοῦ τόπου.

Παρακαλῶ ὅλους νά εὔχεσθε γιά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῆς ἀποστολῆς μου. Σᾶς 
θέλω ὅλους δίπλα μου, νά γίνετε συνοδοιπόροι κι ἀδελφοί μου στό κοινό μας ταξίδι. 

Τελειώνοντας, ἐπιτρέψατέ μου ἕνα σχόλιο. Πολύ συχνά δέχομαι προφορικά 
ἤ γραπτά τό αἴτημα ἀλλαγῆς ὀνομασίας τῆς Μητροπόλεως. Δέν ἔχω λόγο νά 
διαφωνῶ. Γιά μένα εἶναι τό ἴδιο ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ τίτλος. Ὁ Κύριος θά μέ 
κρίνει ἀσχέτως τοῦ ποιόν τίτλο φέρω. Ἐπειδή διαβλέπω πώς ὑποβόσκει ἕνα 
τοπικιστικό πνεῦμα καί τό λέω γιατί ποικίλουν οἱ προτάσεις ὡς πρός τήν νέα 
ὀνομασία, θεωρῶ πώς δέν εἶναι τοῦ παρόντος. Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνει, δέν διχάζει. 
Παρακαλῶ πολύ νά δείξετε κατανόηση. Ἐπαναλαμβάνω πώς εἶμαι ἀνοιχτός 
στά σχετικά αἰτήματα. Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τό χρόνο νά περάσει καί σέ μιά 
καταλληλότερη στιγμή νά δοῦμε κι αὐτό τό θέμα.

Πολλές εὐχές σέ ὅλο τό λαό τῆς Εὐρυτανίας, ἰδιαιτέρως στόν κ. Κ. Παπαδόπουλο 
καί ὅλους τούς ὑπευθύνους ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», 
οἱ ὁποῖοι ἀφιερώνουν στό πρόσωπό μου αὐτή τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ.

Ὁ Θεός μαζί σας. 

Μέ τήν ἐν Χριστῷ Ἀγάπη 
Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος 
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ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ

ΕΚΛΟΓΗ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
Μετά την 37χρονη ποιμαντορία του παραιτηθέντος π� Μητροπολίτη μας κ� ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

νέος ποιμενάρχης μας εκλέχθηκε από την ιερά Σύνοδο της ιεραρχίας της εκκλησίας της ελ-
λάδας, στις 10 Μαρτίου 2016, ο Αρχιμανδρίτης π� ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ� Έλαβε συ-
νολικά επί συνόλου 80 ψηφισάντων ιεραρχών 62 ψήφους, ο αρχιμανδρίτης π� Σπυρίδων 
Κατραμάδος έλαβε 12 ψήφους και ο αρχιμανδρίτης π� Θεόκλητος Ντούλιας 1 ψήφο, ενώ 
βρέθηκαν και 5 λευκές ψήφοι� Η χειροτονία του έγινε με τη δέουσα λαμπρότητα, στις 12-3-
16, στον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αθηνών� Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξείχε ο 
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης ελλάδος κ� κ. Ιερώνυμος Β΄ και συλλει-
τουργοί του ήταν 12 Μητροπολίτες, ήτοι οι: Νικαίας Αλέξιος, Μαντινείας Χρυσόστομος, 
Πειραιώς Σεραφείμ, Ναυπάκτου Ιερόθεος, Γλυφάδας Παύλος, Σιδηροκάστρου Μακά-
ριος, Λεβαδίας και Θηβών Γεώργιος, Σιατίστης Παύλος, Χίου Μάρκος, Θεσσαλιώτιδας 
Τιμόθεος, Νέας ιωνίας Γαβριήλ, Τρίκκης και Σταγών Χρυσόστομος και 2 τιτουλάριοι 
επίσκοποι, ήτοι οι: Τανάγρας Πολύκαρπος και Μεθώνης Κλήμης. Συμμετείχαν και πολλοί 
ιερείς ευρυτανικής καταγωγής� Παρόντες ήταν και οι: Περιφερειάρχης Στερεάς ελλάδας κ� Κ. 
Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης ευρυτανίας κ� Άρης Τασιός, οι Δήμαρχοι Αγράφων 
κ� Θ. Μπαμπαλής, Καρπενησίου κ� Ν. Σουλιώτης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων και πλήθος ευρυτάνων της Αθήνας και της Βοιωτίας, 
ως και αρκετοί ενορίτες του π. Γεωργίου� Την Πανευρυτανική Ένωση εκπροσώπησαν ο Αντι-
πρόεδρος κ� Ηλίας Ντζιώρας και ο Γεν� Γραμματέας κ� Κ. Α. Παπαδόπουλος.

Το περιοδικό μας «εΥρΥΤΑΝιΚΑ ΧροΝιΚΑ», με την ευκαιρία της ενθρόνισης του νέου 
Μητροπολίτη μας, του αφιερώνει το τεύχος αυτό, με την ευχή-προσευχή όπως ο Πανάγα-
θος Θεός τον κραταιεί, τον δυναμώνει και τον φωτίζει για μία μακρά, ευδόκιμη και φιλό-
χριστη διαποίμανση�

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ� Γεώργιος, γεννήθηκε το 1963 στο χω-

ριό Καστέλλα ευβοίας�
Το 1985 έλαβε το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας και το 1993 της Θεολο-

γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών�
Τη διετία 1985-1987 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία� 
Το 1988 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εργάστηκε σε 

Δημοτικά Σχολεία στην περιοχή της Χαλκίδας και παραιτήθηκε το 1995� 
Τον Σεπτέμβριο του 1994 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος υπό του τότε Μη-

τροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας και νυν Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
ελλάδος κ� Ιερωνύμου� Τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών Σχηματαρίου, στον οποίο διακόνησε μέχρι και σήμερα εξυπηρετώντας συγχρόνως την 
114 Πτέρυγα Μάχης και άλλες ενορίες στο έργο της εξομολογήσεως και του κηρύγματος� 
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Από το 2008 υπηρέτησε στην ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της ελλάδος ως Γραμματέας 
Συνοδικών επιτροπών, Συνεργάτης του Αρχείου και από τον οκτώβριο του 2014 ως Β΄ 
Γραμματεύς – Πρακτικογράφος� 

Η πρώτη του Θεία Λειτουργία ως Μητροπολίτη, ενώπιον ευρυτανικού εκκλησιάσματος, 
τελέστηκε την Κυριακή 27-3-2016 στον ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου, όπου 
υπηρετεί ο ευρυτανικής καταγωγής πρωτοπρεσβύτερος π� Λάμπρος Ανδρεάκης. οι ευρυ-
τάνες της Αθήνας κατέκλυσαν τον παραπάνω ναό� (Βλ� σχετικό ρεπορτάζ στις σελ� 21, 22)� 

ο Σεβασμιότατος παρέστη και χαιρέτισε και σε μεγαλειώδη εκδήλωση της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης στις 3-4-2016 στην Αίθουσα Τέχνης και Λόγου στη Στοά Βιβλίου προς τιμήν 
του Συνδέσμου «εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ»�  (Βλ� και σχετικό Δελτίο Τύπου, σελ����)�

Στις 6 Απριλίου 2016 δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ� 185/6-4-2016 Φ�ε�Κ� και η σχετική 
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία: «… αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης 
της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Ρέμπε-
λος…, ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους Ιερούς Κανόνες και χειροτονήθηκε σες 
Αρχιερέα κατά την τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και παραγγέλλουμε στις αρχλες του Κράτους να 
του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του…».

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ 
Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη μας έγινε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές στις 22 

Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή� Η υποδοχή του έγινε στην είσοδο της σήραγγας Παύλου 
Μπακογιάννη (ράχες Τυμφρηστού) στις 11�00΄, από τον Αντιπεριφερειάρχη ευρυτανίας κ� 
Αριστείδη Τασιό, ο οποίος κατά την προσφώνησή του ανέφερε τα εξής:

«Σεβασμιότατε, σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, 
καθώς ο ευρυτανικός λαός υποδέχεται τον νέο 
του ιεράρχη� Έναν ιεράρχη άξιο, έναν ιεράρχη 
δυναμικό, έναν ιεράρχη στον οποίο εμείς στη-
ρίζουμε όλη μας την εμπιστοσύνη�

Η ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, παρόλο 
που είναι μια μικρή πληθυσμιακά ιερά μητρόπο-
λη, είναι σπουδαία καθώς στα πέρατα του χρό-
νου έχει δώσει σπουδαία στελέχη, τόσο στο 
Έθνος όσο και στην εκκλησία� Με τη βοήθεια 
όλων μας, θα πάμε καλά� Με τη βοήθεια του 
Θεού, θα είμαστε στο πλάι σας� Καλωσορίσα-
τε!»�

Με τη σειρά του, ο Μητροπολίτης Καρπε-
νησίου κ� Γεώργιος σημείωσε: «Σας ευχαρι-
στώ� εύχομαι την καλύτερη δυνατή συνεργα-
σία� εγώ από την πλευρά μου, όσο μπορώ, θα 
προσφέρω� εύχομαι κάθε καλό»�

Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου δίπλα στον Μακαριό-
τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος  

κ. Ιερώνυμο κατά την υποδοχή του στο Καρπενήσι.
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Στη συνέχεια η πομπή ξεκίνησε για το Καρπενήσι� Στο ύψος του ιερού Ναού της Παναγί-
ας έγινε η επίσημη υποδοχή από τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ� Ν. Σουλιώτη. Με κάθε λα-
μπρότητα (Φιλαρμονική του Δήμου, άγημα του ελληνικού Στρατού, δεκάδες Μητροπολίτες, 
ιερείς και εκατοντάδες πιστοί) η πομπή κατευθύνθηκε στην πλατεία, όπου είχε στηθεί ξύλινη 
εξέδρα για την επίσημη υποδοχή� 

Η προσφώνηση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νικ. Σουλιώτη
Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ� Ν. Σουλιώτης, ο οποίος ανέ-

φερε τα εξής: 
«Έμπλεος ειλικρινούς αγάπης και βαθύτατου σεβασμού ο λαός του Δήμου Καρπενησίου 

και ολόκληρης της ευρυτανίας σας υποδέχεται σήμερα στο νέο τόπο της Διακονίας σας� Τη 
σημερινή ημέρα, μας διακατέχουν ιδιαίτερα συναισθήματα που δημιουργούν ελπιδοφόρα 
μηνύματα για το αύριο, καθώς από σήμερα καθίστασθε ποιμενάρχης ενός ευσεβούς και 
φιλοπρόοδου λαού�

Σας υποδεχόμαστε στο Καρπενήσι� Στην πρωτεύουσα της ευρυτανικής γης, σε έναν αυ-
θεντικό τόπο για να ζει κανείς, με πολιτισμική ταυτότητα, σεβασμό στην παράδοση και στην 
προγονική του κληρονομιά� εδώ, στην ευρυτανία, που στόλισαν την ιστορία της σπουδαία 
ονόματα, αγίων, ηρώων, και δασκάλων του Γένους� Στην πόλη που από τώρα και για πάντα 
σας δωρίζει ταπεινά το όνομά της για δικό σας όνομα�

εκπροσωπώντας ως Δήμαρχος αυτής της πόλης όλους τους πολίτες της, επιθυμώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε όλοι στο πλευρό σας� ο λαός μας σήμερα, χρειάζεται πρό-
τυπα, που να φωτίζουν το δρόμο του� Ηγέτες που με σεμνότητα, ταπεινότητα αλλά και όρα-
μα θα εκπέμπουν το μήνυμα της αγάπης, θα εμπνέουν εμπιστοσύνη, θα τον κατευθύνουν σε 
οδούς σωτηρίας και θα του δείχνουν τον δρόμο της δημιουργίας� 

Σας ανοίγουμε, λοιπόν, την αγκαλιά μας γιατί αναγνωρίζουμε το ήθος και τη σύνεσή 
σας� Η πνευματική σας καλλιέργεια, η επιστημονική σας κατάρτιση και η προσφορά σας τα 
προηγούμενα χρόνια στο χώρο της εκκλησίας, αποτελούν για μας τα ασφαλέστερα κριτήρια 
για την επιτυχή σας θητεία στη Μητρόπολή μας� 

Διαδέχεστε έναν ακούραστο, άγρυπνο, λιτό και ταπεινό επίσκοπο, τον παραιτηθέντα για 
λόγους υγείας Μητροπολίτη κ� κ� Νικόλαο, του οποίου τις ευχές εκζητούμε� 

Αναλαμβάνετε ένα έργο δύσκολο σε καιρούς μεγάλων ανακατατάξεων και διλημμάτων� 
Σ’ έναν κόσμο, που κυριαρχεί η ανασφάλεια, σε μια ελλάδα που δοκιμάζεται, σε μια ευρυ-
τανία που προσπαθεί και επιμένει παρά τις αντιξοότητες�

Μαζί θα πορευτούμε� Με αγαστή συνεργασία και κοινό όραμα προκειμένου να απαντή-
σουμε στις ανάγκες της εποχής για κοινωνική αλληλεγγύη και πνευματική καθοδήγηση� Μαζί 
θα πορευτούμε, για να εμπνεύσουμε αισθήματα ασφάλειας σε όλους τους ευρυτάνες και να 
περάσουμε από κοινού μέσα από τις συμπληγάδες των αδιεξόδων στο ξέφωτο της ελπίδας� 

Σεβασμιώτατε,
Δώστε μας κουράγιο να παλέψουμε μαζί, για την κοινή μας γη, την κοινή μας πατρίδα, 

τους ωραίους ανθρώπους της, τα μνημεία της, τις παραδόσεις της, το αμίμητο φυσικό της 
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κάλλος� Αφουγκραστείτε την ψυχή του απλού ευρυτάνα, που κρύβει μέσα της θησαυρούς, 
σφυριλατημένους αιώνες τώρα�

Αυτή η ψυχή που χαρακτηρίζεται και σήμερα από φρόνημα λεβεντιάς και απροσποίητης 
ευγένειας, που κουβαλά ένα μοναδικό ήθος βαθιά ριζωμένο στις ένδοξες στιγμές της ιστο-
ρίας αυτού του τόπου� 

Αυτή η ψυχή, Σεβασμιώτατε, είναι από σήμερα στα χέρια σας�
εύχομαι από την καρδιά μου να διαποιμάνετε αυτόν τον ευλογημένο λαό επί πολλά έτη με 

σύνεση και ευθυκρισία� Να αγαπηθείτε από αυτόν αλλά και να τον αγαπήσετε�
Με αυτές τις σκέψεις σεβασμού, αγάπης, τιμής και εμπιστοσύνης, σας υποδεχόμαστε 

στον τόπο μας και στις καρδιές μας� ΑΞιοΣ!»�

Η προσφώνηση του Περιφερειάρχη κ. Κ. Μπακογιάννη
Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης κ� Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος 

ανέφερε τα παρακάτω: 
«Μακαριότατε,
Σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας� Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποτελεί μέγιστη τιμή 

για όλους μας�
Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των συγκεντρωμένων, επιτρέψτε μου να σας ευχαρι-

στήσω, όχι μόνο για την πνευματική ανάταση και ψυχική ανακούφιση που προσφέρετε σε 
εκατομμύρια Έλληνες και ελληνίδες, αλλά και γιατί, με το παράδειγμά σας, αποδεικνύετε 
πως το φως πάντοτε νικάει το σκοτάδι�

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καρπενησίου κύριε Γεώργιε, η σημερινή ημέρα, αποτελεί 
για τους ευρυτάνες ορόσημο, καθώς υποδεχόμαστε τον νέο πνευματικό μας ηγέτη, τον 
άνθρωπο, που ειδικά σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, περιμένουμε να μας προσφέρει 
έμπνευση και νέα πνευματικά αποθέματα�

Με αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης για τον απελθόντα Μητροπολίτη μας Νικό-
λαο, σας υποδεχόμαστε με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως διαπιστώσατε, ξεπερνώντας τους 
τύπους και το πρωτόκολλο� Ανοίγουμε τις καρδιές μας σήμερα, όπως θα ανοίξουμε τα σπί-
τια μας αύριο, κάνοντας κατάθεση ψυχής στην εκκλησία μας, αλλά και σε εσάς προσωπικά�

Ανταποδίδουμε έτσι, κατά ελάχιστον, τιμώντας την εκκλησία μας και γιορτάζοντας την 
πίστη μας� Την πίστη μας, που εδράζεται στην ορθόδοξη παράδοση, η οποία κάνει πράξη 
την αγάπη, διδάσκοντας την αλληλοκατανόηση, την συγχώρεση και τον αλληλοσεβασμό και 
είναι βαθιά συνυφασμένη με την ισότιμη συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την έμπρακτη αλληλεγγύη�

Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στη Μητρόπολή σας� Με την προσδοκία, αλλά και τη 
βεβαιότητα πως υποδεχόμαστε έναν σπάνιο πνευματικό πατέρα� Η μέχρι τώρα πορεία σας, 
και το έργο σας, παρέχουν αδιάψευστα πειστήρια� Τα διαπιστευτήριά σας, ας μου επιτραπεί 
η έκφραση, δεν είναι μόνο η εκλογή σας από την ιερά Σύνοδο και βέβαια η εμπιστοσύνη 
του Αρχιεπισκόπου μας, αλλά ταυτόχρονα, η ειλικρινής, άδολη και συγκινητική αγάπη του 
ποιμνίου σας�
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Και δε σας κρύβω, πως η χαρά μου, ως Περιφερειάρχη, σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
διότι η ευρυτανία έμελε να έχει για Δεσπότη της ένα γνήσιο τέκνο της Στερεάς ελλάδας�

Με καταγωγή από την εύβοια, και λαμπρές σπουδές που συνοδεύουν τον ιερατικό σας 
βίο, βρεθήκατε στη Βοιωτία, διακονώντας στο Σχηματάρι� εκεί, το θεάρεστο έργο σας, σας 
κατέστησε αγαπητό, αλλά και απαραίτητο� Γίνατε αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινω-
νίας και εγγυητής της κοινωνικής συνοχής�

Η ιεροσύνη σας άλλωστε και η πνευματικότητά σας, αποδεικνύονται περίτρανα σήμερα 
εδώ� Σήμερα, όπου έφτασαν στην πόλη του Καρπενησίου, για να σας αποδώσουν την ελά-
χιστη τιμή, εκατοντάδες ευβοείς, αλλά κυρίως Βοιωτοί�

Άνθρωποι που στηρίξατε και καθοδηγήσατε� Άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστή-
κατε και συνδημιουργήσατε� Και τώρα, με αισθήματα χαρμολύπης, σας παραδίδουν στην 
αγκαλιά της ευρυτανικής κοινωνίας� 

Σεβασμιότατε,
Κληθήκατε να διακονήσετε μια Μητρόπολή μικρή, αλλά με καρδιά μεγάλη�
Η ιστορία των ευρυτάνων χάνεται στα βάθη των αιώνων, ανάμεσα στα ψηλά βουνά, τους 

κακοτράχαλους δρόμους και τα απομακρυσμένα χωριά� είναι η ιστορία ενός λαού, που έδω-
σε το παρόν σε κάθε μεγάλη στιγμή της ιστορίας του Έθνους, ποτίζοντας με αίμα το δένδρο 
της ελευθερίας� Που αγωνίστηκε, που αντιστάθηκε, που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέ-
ρει, πολύ περισσότερα απ’ όσα λαμβάνει� ενός λαού που βίωσε και βιώνει την απομόνωση, 
την αδικία και την αλαζονεία της κεντρικής εξουσίας, αλλά ποτέ δεν συμβιβάστηκε, ποτέ δεν 
παραδόθηκε, ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι� ενός λαού χαρισματικού, με σπάνιες αρετές�

ενός λαού που διακρίνεται για την φυσική και πνευματική γενναιότητα, την πολυπραγ-
μοσύνη, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα� ενός λαού άοκνου και συνάμα αποφασισμένου 
να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο, ειδικά για τη νέα γενιά, γνωρίζοντας πως ακόμα και η 
αμφισβήτηση πηγάζει από την ιστορία και τις παραδόσεις μας�

Σεβασμιότατε, εδώ που τα έλατα είναι ίσια κι ορθά σαν τη ψυχή της ρούμελης, όπως έλε-
γε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, έδωσε ο Θεός να γίνετε οδηγός και προστάτης� Να είστε 

Από την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη μας στο Καρπενήσι.
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βέβαιος, πως θα είμαστε όλοι δίπλα σας� Συνοδοιπόροι στην προσπάθειά σας, για το καλό, 
το αγαθό, το ενάρετο� Άξιος!»�

Η αντιφώνηση του Μητροπολίτη κ. Γεωργίου
«Αξιότιμε κ� Δήμαρχε, κ� Περιφερειάρχα, ευχαριστώ από καρδιάς για τα καλά σας λόγια�
Στα πρόσωπά σας βλέπω και ευχαριστώ όχι μόνο εσάς αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι στη 

σημερινή ημέρα δίνουν όχι μια τυπική αλλά ουσιαστική διάσταση και προσεύχονται για μια πο-
λύκαρπη και καλλίκαρπη διακονία προς δόξαν Θεού και στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας�

Αισθανόμενος την ειλικρίνεια των λόγων σας και τα αληθινά αισθήματά σας, έρχομαι 
να ακουμπήσω σε αυτά, να αντλήσω δύναμη και να πορευτώ με περισσότερες δυνάμεις και 
ελπίδα στο έργο μου� ο Θεός να σας ευλογεί, να σας ενδυναμώνει και να σας στηρίζει σε 
κάθε καλό έργο στην υπηρεσία των συνανθρώπων μου� ευχαριστώ»�

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ
Η τελετή της ενθρόνισης έγινε στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας� Ξε-

κίνησε με την ανάγνωση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από τον Αρχιγραμματέα 
της ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της ελλάδας επίσκοπο Μεθώνης κ� Κλήμη� Ακολούθησε 
η παράδοση της Ποιμαντορικής ράβδου στον νέο Μητροπολίτη μας από τον Τοποτηρητή 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ� Ιερόθεο, ο οποίος στην προ-
σφώνησή του είπε μεταξύ άλλων: 

«ιδού το Πάσχα! Στο Καρπενήσιο ήρθε νωρίτερα το Πάσχα!���� Σας φέραμε αυτόν που 
αναζητούσατε, που ποθούσατε, τον Σεβασμιότατο Γεώργιο, έναν αγαθό ισραηλίτη, που ξέ-
ρει να θυσιάζεται και να αγαπά, που είναι ταπεινός και πνευματικός, που προτιμά να σιωπά εν 
προσευχή, όπως έδειξε και κατά τον λόγο του, που ενώ είναι Στερεελλαδίτης… λακωνίζει…�

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη κ� Γεώργιε, εδώ που ήρθατε σε αυτή την ιερά Μητρόπολη 
Καρπενησίου, θα βρείτε εκλεκτό κλήρο και λαό, με εκκλησιαστικό φρόνημα και ευρυτανική 
λεβεντιά� … Μπορώ δε να πω, ότι θα βρείτε τον πρύτανη του ιερού άμβωνος, που όργωσε 
ιεραποστολικά όλη την περιοχή, που αγαπά την ρωμιοσύνη και τον πατριαρχικό θρόνο… 
τον Αρχιμανδρίτη π� Δοσίθεο Κανέλο, τον ρέκτη αυτόν κληρικό και αυθεντικό άνθρωπο 
και ασφαλώς θα σας βοηθήσει με τον σοφό και διακριτικό λόγο του…

Ζούμε στο μεταίχμιο μεταξύ της Σαρακοστής και της Μεγάλης εβδομάδος και οδεύουμε 
προς το Πάσχα� Όμως, στο Καρπενήσι ήρθε το Πάσχα νωρίτερα� Ανέτειλε η Άνοιξη, ιδού 
το Πάσχα της κατά το Καρπενήσι εκκλησίας: είναι ο Μητροπολίτης Γεώργιος… Αγαπήσατέ 
τον και θα τον γνωρίσετε καλύτερα� Γιατί, όσο αγαπά κανείς, τόσο γνωρίζει� Η γνώση συν-
δέεται στενά με την αγάπη� Και θα ζήσετε και εσείς, μαζί με εκείνον, αυτό που σας δίδαξε 
και ο προκάτοχός του: την εκκλησιαστική παράδοση και ζωή� Άξιος!»�

Ακολούθησαν προσφωνήσεις εκ μέρους του εκπροσώπου της Κυβέρνησης κ� Τέρενς Κου-
ίκ, Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, του βουλευτή ευρυτανίας κ� Κώστα Κοντογεώργου, 
του π� Δοσιθέου, του π� Νικολάου Σταμούλη, ως Αρχιερατικού επιτρόπου Καρπενησίων, 
του Δημάρχου Τανάγρας κ� Β. Περγάλια και του τ� Δημάρχου του αυτού Δήμου κ� Γεωργίου� 
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Ακολουθούν η ομιλία του Βουλευτή ευρυτανίας κ� Κ. Κοντογεώργου, του π� Δοσιθέου 
και του π� Νικολάου� 

Ο χαιρετισμός του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργου

«Σήμερα η ευρυτανία γιορτάζει, Λαός και Κλήρος του τόπου μας, υποδεχόμαστε με χαρά 
και συγκίνηση τον νέο Ποιμενάρχη μας�Το δεύτερο Μητροπολίτη της ιεράς Μητροπόλεως 
Καρπενησίου τον κ�κ� Γεώργιο� 

Πιστεύουμε ότι η φλόγα της προσφοράς, της αγάπης και της θυσίας, που αποτελούν 
τα βάθρα της ορθόδοξης πίστης μας, θα συντροφεύουν τον νέο ιεράρχη μας σε όλο τον 
ποιμαντορικό του βίο�

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καρπενησίου κ� κ Γεώργιε,
ο πιστός λαός της ευρυτανίας και εγώ προσωπικά, σας καλωσορίζουμε στον ορεινό και 

δύσκολο αλλά πανέμορφο τόπο μας, ο οποίος, από σήμερα είναι και δικός σας τόπος� Στη 
δύσκολη περίοδο που περνά η πατρίδα μας, οφείλουμε όλοι μας, πολιτεία και εκκλησία, να 
συνεργαστούμε για να βγούμε στο ξέφωτο� είμαστε όλοι δίπλα σας� Άξιος!»�

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ  

ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν,
ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ,
τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ...
φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν,
...ἰδοὺ οὗτος ἥκει πηδῶν ἐπὶ τὰ ὄρη,
διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς...»1.

Τίς ἆραγε ἐστιν ὁ διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς; Ὁ ἐπὶ τὰ ὄ ρη πορευόμενος, 
ζητῶν τὸ πλανώμενον πρόβατον2; Ἀσφα λῶς ὁ νεωστὶ ἐκλεγεὶς ποιμενάρχης ἡμῶν, 
ὁ τοῦ Καρπενησίου Μητροπολίτης κ.κ. Γεώργιος.

1. ᾏσμα ᾈσμάτων Β΄, 8, 11, 12.
2. Ματθαίου ΙΗ΄, 12.
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Μετὰ μίαν τριακονταεπταετίαν ἐκλήθη καὶ αὖθις ἡ ἐμὴ οὐ  τι δανότης, ὡς ἄλλος 
τις «Σαοὺλ ἐν προφήταις», ἵνα προσ φω νήσῃ τὸν τανῦν ἐνθρονιζόμενον σεβα
σμιώτατον Μητρο πο  λί την. Τοῦτο πράττω δεδιώς, οὐχὶ διότι οὐκ ἔχω τι εἰπεῖν, 
ἀλ  λὰ μήπως ἐρεσχελῶν γεροντικῶς, ἀποβάλω κημὸν καὶ χα λι  νὸν καὶ μακρηγορή
σω, καταχρώμενος χρόνου πολυτίμου καὶ προ σγενομένης μοι τιμῆς. Ἑπομένως 
χαλιναγωγήσω τὸν κατὰ πε  δί ων κροαίνοντα ἵππον, πλὴν ὅμως δυσκατόρθωτον 
τοῦ το· διὸ καὶ ἐκ προοιμίου ἐξαιτοῦμαι τὴν ἐπιείκειαν τῆς παν υπερσεβάστου 
ὁμηγύρεως.

Καίτοι, σεβασμιώτατε δέσποτα, παροικοῦμεν ἐν τοῖς, κατὰ τὸν ἅγιον Εὐγένιον 
τὸν Αἰτωλόν, κακοβιώτοις Ἀγράφοις, μα κρὰν «ζυμώσεων» ἐκκλησιαστικῶν, ἐν 
τούτοις κατεκλύσθη μεν ἐπ’ ἐσχάτων ἐξ εἰδήσεων περὶ τῆς βιοτῆς Ὑμῶν. Τίθημι 
χεῖ  ρα ἐπ’ Εὐαγγελίου διαβεβαιῶν ὅτι οὐδεὶς εἴρηκέ μοι τι τὸ ἔ χον ἔστω καὶ 
τροπῆς ἀποσκίασμα. Πάντες ὡμολόγουν ὅτι ἐ σμὲν «τυχεροί». Ὀρθοδοξοῦντες 
διακρατοῦμεν ὀδὰξ τὴν πα τρῴαν πί στιν ἡμῶν καὶ ἀπαναινόμεθα τὴν ὕπαρξιν 
«τύ χης». Πι στεύομεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίᾳ προσκυ νου μέ νου 
Θεοῦ. Αὕτη κατηύθυνε ψήφους ἐπισκοπι κάς, δι’ ὧν ἐξε λέγη ἡ Ὑμετέρα σεβασμι
ότης, ἀνὴρ ὄρχαμος καὶ πινυ τό φρων.

Ὅθεν, παρ’ ὅτι πρεσβύτης, ἔχων κνήμας παρειμένας, οὗ νε  ο γιλὸς πλέον ὁ 
βίος («κατέδυ γὰρ ἡέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλ θε3»), «πανηγυρίσαι βούλομαι καὶ 
χορεῦσαι θέ λω», ἵνα κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον εἴπω. Ἀλλὰ καιρὸς ἵ να τὸν 
πῶλον περὶ τὴν νύσσαν κεντήσω.

Τινὲς τῶν οἰκούντων εἰς τὴν μεγαλούπολιν τῶν γιγαν τιαί ων ἐνοριῶν ἐκίνησαν 
κεφαλὰς σχετλιάζοντες τὸ ὀλιγάνθρω πον τῆς ἐπαρχίας ταύτης. Ἀπαντῶμεν, οὐχ 
ἡμεῖς ἀλλ’ ὁ ἅγιος Γρη γόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὑποστὰς ὁμοίαν χλεύην ἕνεκα τῆς 
χει  ροτονίας αὐτοῦ διὰ τὰ ἄσημα Σάσιμα: «Ποῦ εἰσιν οἱ τὴν πε νίαν ἡμῶν ὀνει
δίζοντες καὶ τὸν πλοῦτον κομπάζοντες; Οἱ πλή θει τὴν Ἐκκλησίαν ὁρίζοντες 
καὶ τὸ βραχὺ διαπτύοντες ποί μνι ον; Οἱ ψάμμον τιμῶντες καὶ τοὺς φωστῆρας 
ὑβρίζον τες; Οἱ τοὺς κάχληκας θησαυρίζοντες καὶ τοὺς μαργαρίτας ὑπερ ορῶν
τες; 4».Ὅμως ἀφέντες τούτους ληρεῖν, ἔλθωμεν εἰς τὰ καθ’ ἡμᾶς.

Ἀληθὲς τὸ ὅτι ὁ λαός, ὃν Θεοῦ εὐδοκίᾳ, καλεῖσθε ἵνα ποι μά  νετε (γενόμενος 
αὐτοῦ πατὴρ φιλόστοργος κατὰ τὸ γε γραμ  μένον «καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, 
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας5»), ἀληθές, ὄντως, ὅτι ὀλίγος 
ἐστιν ἀλ   λὰ καὶ ἀμέτρητος, ἵνα τὸν ἀοίδιμον Οἰκουμενικὸν Πα  τρι άρ χην Ἀθηναγό
ραν ἐνθυμηθῶ. Ὀλίγοι οἱ ζῶντες, ἀλλ’ ἀμέ τρη τοι οἱ ἥρωες, ὧν τὰ ὀστᾶ σήπονται 
εἰσέτι εἰς τὰς ὄχθας τοῦ Σαγ  γαρίου, εἰς τὰ ὄρη τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὅπου 
ἀλλοῦ. Ὑπάρχει ἡ Εὐρυτάνισσα μάνα. Πολλὰ περὶ αὐτῆς ἔχω εἰπεῖν, ἀλλ’ ἐξ 

3. Ὁμήρου Ὀδύσσεια, Μ΄. 
4. Πρὸς ἀρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν, παρ. 1.
5. Β΄ Κορινθίους, ΣΤ΄, 18.
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ὄνυχος τὸν λέοντα. Πρὸ τριάκοντα περίπου ἐτῶν γυ νή τις προβεβηκυῖα τῷ σώ
ματι, ἀλλὰ νεάζουσα τῷ πνεύματι, προσῆλθεν εἰς τὴν Μονὴν τῆς Τατάρνης πρὸς 
προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς τῆς Παναγίας Εἰκόνος. Εἶδον αὐτὴν μελανειμο νοῦ σαν 
διὸ καὶ ἠρώτησα: «Γιατί φορεῖς μαῦρα, θειά, πέθανε κα νεὶς συγγενής σου;». 
«Ὄχι», μοῦ ἀπαντᾷ, «ἀλλὰ ἀπὸ τότε ποὺ σκο τώθηκαν στὴν Ἀλβανία παιδιά 
μας, ἀδέλφια μας, δὲν ξα νά βγαλα τὰ μαῦρα»! Αὐτὴ εἶναι ἡ γνήσια Εὐρυτάνισσα. 
Μαυ ρο φορεμένη γιὰ τὴν πατρίδα, πενθεῖ γιὰ τὴν φτώχεια τοῦ τό που της, πενθεῖ 
γιὰ τὰ παιδιά της ποὺ ζοῦν στὴν ξενιτειά, πεν  θεῖ γιὰ τὴν ἐρήμωσι τοῦ χωριοῦ 
της, πενθεῖ γιὰ τὴν ἀδια φο  ρία ἑνὸς ἀνυπάρκτου κράτους, πενθεῖ διότι ἀπὸ τοὺς 
χρό νους πολὺ πρὸ τοῦ Θουκυδίδου ἕως τῆς σήμερον ἡ Εὐρυτανία «ἐς ἀεὶ ξύν
τρο φον ἔχει τὴν πενίαν».

Ὁ τόπος οὗτος, σεβασμιώτατε ἅγιε ἐνθρονιζόμενε Μη τρο πο  λῖτα, γέμει ἱστο
ρίας πνευματικῆς. Ἀφέντες μνημεῖα ση μαν  τι κὰ ὡς ἡ βασιλικὴ τοῦ Κλαυσίου ἢ 
ὁ ναὸς τῆς Ἐπισκο πῆς, ὡς καὶ πλεῖστα ἄλλα, ὁ τόπος οὗτος γάννυται διὰ τρία 
τι να: Διὰ τὸ αἷμα τῶν νεομαρτύρων —τῶν ἐξ αὐτοῦ—, διὰ τὰ δά κρυα τῶν 
ἀσκητῶν, καὶ διὰ τὸ μέλαν τῶν διδασκάλων τοῦ Γέ νους. Τὰ τρία ταῦτα, αἷμα, 
δάκρυα καὶ μέλαν γεγόνασιν οἱ τρεῖς ποταμοὶ οἱ κυκλοῦντες τὴν γῆν Εὐϊλάτ.

Πρόσθες δὲ καὶ τοῦτο: Καθαρεύομεν ἀπὸ μιάσματος αἱρε τι κῶν, ἀπὸ παρασυ
ναγωγῶν καὶ τυρειῶν. Βεβαίως ἅγιοι οὔκ ἐ σμεν. Ἐπαναλαμβάνομεν ἐν ἑσπέρᾳ 
καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ ἐν παντὶ καιρῷ τὸ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στου
δίτου, ἐ πι στέλλοντος πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Ῥώμης Λέοντα τὸν Γ’: «Ὀρ θό δοξοι 
ἐσμέν, καίτοι ἁμαρτωλοί, μακαριώτατε6».

Τέκνον πνευματικὸν ὑπῆρξα, σεβασμιώτατε, τοῦ ἀοιδίμου Μη τροπολίτου 
Ναυπακτίας καὶ Εὐρυτανίας κυροῦ Χριστο φό ρου, οὗ ἡ μνήμη ἀγήρως. Ἐμαθη
τεύθην παρὰ τοὺς πόδας τοῦ μα καρίου ἐκείνου ἀν δρὸς τὴν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον 
τιμήν, συ νω δὰ ταῖς Ἀποστο λι καῖς Διαταγαῖς, ταῖς διδασκούσαις ὅτι «δεῖ τιμᾷν 
τὸν ἐπί σκο πον ὡς μετὰ Θεὸν θεόν7», ὡς ὄντα διάδο χον τῶν Ἁγίων Ἀπο στό λων 
καὶ φορέα τῆς αὐτῶν Ὀρθοδόξου δι δασκαλίας. Ἑπο μέ νως πάντες ἡμεῖς οἱ τὴν 
ἀμπεχόνην τῆς ἱ ε  ρωσύνης περιβε βλη μένοι γενησόμεθα δορυφόροι, δε φέν σο ρες 
καὶ Ἡρακλεῖς τοῦ ἐπισκό που ἡμῶν πρὸς προάσπισιν τῶν πνευ μα τι κῶν συμφερό
ντων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι (ὧν «οὐ πολὺ τὸ μέσον8», κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυ
σόστομον), οὔκ εἰσι πλάκες τῆς Ἀνατολίας τε κτο  νι καὶ συγκρουόμεναι καὶ τὰ 
πάντα καταστρέφουσαι, οὐδὲ ἤ πει ροι ἀπομακρυνόμεναι ἀλλήλων ὡς ἡ Ἀμερικὴ 
ἀπὸ τῆς Ἀ φρι κῆς, ἀλλὰ ἁρμονικὴ συμπόρευσις πρὸς σωτηρίαν ψυχῶν καὶ ζω ὴν 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Πιστεύοντες εἰς τὴν «πάντα νοῦν ὑπ ερέχουσαν τοῦ Θεοῦ 

6. Ἐπιστολὴ ΛΔ΄.
7. Πρβλ. εἰς Διαταγὰς Ἀποστόλων Β΄, 26.
8. Πρὸς Τιμόθεον Α΄, ὁμιλία ΙΑ.
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εἰρήνην9», «εἰρηνεύομεν ἐν ἑαυτοῖς καὶ πᾶ σιν10» ὁμολογοῦντες μετὰ Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου: «Εἰ ρή νη φί λη, τὸ γλυκὺ καὶ πράγμα καὶ ὄνομα. Εἰρήνη φίλη, τὸ 
πα ρὰ πάν  των ἐπαινούμενον ἀγαθόν, ὑπ’ ὀλίγων δὲ φυλαττό με νον11». Τὰ πά
ντα «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ», γινώσκοντες πά νυ κα λῶς ὅτι τὸ Πανάγιον 
Πνεῦμα «εἰς ἑνότητα πάντας ἐ κά λε σεν». Οἱ ταύτην μὴ φυλάττοντες, ἑκὰς ἀπὸ 
τῆς Ἐκκλη σί ας. Ἑ κὰς οἱ τριωβολιμαῖοι, οἱ βαλαντιοσκόποι, οἱ νομίζοντες πο ρι
σμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν, οἱ λοξῷ βλέμματι καὶ ὑπὸ καν θὸν ὁ ρῶντες ἀδελφούς 
(οἱ ψευδάδελφοι ἤγουν), οἱ ἀλλήλους δάκνοντες, οἱ ὅρια αἰώ νια αἴ ροντες, ἃ οἱ 
πατέρες ἡμῶν ἔθεν το, οἱ μὴ ἐπαγωνιζόμενοι «τῇ ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσῃ 
πί στει12», οἱ τίκτοντες ἅμα καὶ παρθενεύοντες, οἱ ἀλλο τριό φρο νες, οἱ ἀρχολίπα
ροι, οἱ λαλοῦντες διε στραμ μένα, οἱ χα μαι λεοντίζοντες, οἱ κολοιοὶ οἱ ἀλλο τρί οις 
πτί  λοις καλλυ νό μενοι.

Ἐν χαρᾷ ἀνυποκρίτῳ διαβεβαιῶ ὅτι τὰ προαναφερθέντα ἀ πουσιάζουσι κατὰ 
τὸ πλεῖ στον ἀπὸ τοῦ τιμίου ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ πρεσβυτερίου, τυ χὸν δὲ ἀθε
τήματα διαλυθήσονται ὡς πά χνη πρωϊνή, διὰ τῆς Ὑμετέρας μεγαλο ψυ χίας καὶ 
τοῦ ἀνυ στά κτου Ὑμῶν ὄμ μα τος. Δύο γὰρ εἰσί, ὡς γνωστόν, τὰ ὅπλα τοῦ ἐπι
σκόπου· ὁ ποιμενικὸς αὐ λὸς καὶ ἡ ῥάβδος εὐθύτητος. Ἀλ λὰ περὶ τούτων ἅλις. 
Κα  τα λιμ  πάνω, ἐλλείψει χρό νου, τὰ πε ρὶ τῶν ἀκαλλωπιστο προ σώ πων ἡμῶν. 
Τοῦτο μό  νον λέγω: Αἱ ὀλίγισται ὑφιστά με ναι Ἱε ραὶ Μοναί, εἰσι λύ χνοι τυφό
μενοι. Ἀναμένουσι τὸ Ὑμέ τε ρον ἔ λαιον, ἵνα μὴ ὁλο τε λῶς σβεσθῶ σιν. Ἄλλως 
«διαπεφωνήκαμεν».

Εἰσί τινες θεωροῦντες ὅτι ὁ νέος ἐπίσκοπος ὀφείλει ἵν’ ἐ πι  τε λέσῃ «ἔργα». 
Ὅμως ὁ ἐπίσκοπος οὐκ ἔστιν «ἐργολάβος». Ἔρ γα ἐπετέλεσε καὶ Θεόφιλος ὁ 
Ἀλεξανδρείας, ὃν διακατεῖχε καθ’ ἅ φησι Παλλάδιος ὁ τῆς Ἑλενουπόλεως ἐπί
σκοπος «λι θο μα νία τις φαραώνιος εἰς οἰκοδομήματα, ὧν οὐδαμῶς ἔχρῃζεν ἡ 
Ἐκκλησία», πλὴν ἀφῆκε μνήμην ἀπαισίαν. Κύριος σκοπὸς τοῦ ἐπισκόπου ἐστὶ τὸ 
«εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἰᾶσθαι τοὺς συν τετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι 
αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν 
ἀφέσει, κη ρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν13», «νουθετεῖν τοὺς ἀτάκτους, πα
ραμυθεῖν τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθαι τῶν ἀσθενῶν, μα κρο θυμεῖν πρὸς 
πάντας14».

 Πρὶν ἢ τὸν λόγον καταστρέψω, ὀφείλω ἵν’ ὑπομνή σω, ὦ τι μιωτάτη καὶ 
σεβασμία κεφαλή, ὅτι ὁ εὐσχημόνως πα ραι τη θείς, διὰ λόγους ὑγιείας, πρῴην 
μητροπολίτης Καρπε νη σί ου κ.κ. Νικόλαος, ἡ τοί μασεν Ὑμῖν μὴ ὑπάρχουσαν 

9. Πρὸς Φιλιππησίους Δ΄, 7.
10. Α΄ Θεσσαλονικεῖς Ε΄, 13, Μάρκ. Θ΄, 50.
11. Εἰρηνικὸς Α΄.
12. Ἰούδα 4.
13. Λουκᾶ Δ΄, 18.
14. Α΄ Θεσσαλονικεῖς Ε΄, 14.
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πρότε ρον ἢ ὑ πάρχουσαν μὲν ἀλλ’ ἀγνοουμένην δὲ Μητρόπολιν, προ τιμω μέ νης 
ὅμως τότε ἕ δρας εὑρισκομένης «πα  ρὰ θῖν’ ἁλὸς πο λυ φλοί σβοιο15». Εὐθείας 
ἐ ποίησε τὰς τρί βους, ἠναλώθη —σπα νί ως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρο πό λεως μακρυ
νόμενος—, ὠρειβά τει (ὡς ὁ ἴδιος χαριτολογῶν ὁμολογεῖ) ἐ πι σκεπτόμενος χω
ρία, ἅ τι να σχε δὸν μόνον κατ’ ὄνομα ὑφί σταν ται. Ἐποίμανε τὴν το πι κὴν Ἐκ
κλησίαν πάσῃ δυνάμει, ὁπότε ἐποφείλεται αὐτῷ ὁ πα ρὰ πάν  των ἀπε ριό ριστος 
σεβασμός.

Καὶ πάλιν Γρηγόριος Θεολόγος (καὶ τίς κρείττων αὐτοῦ;) προ τρέπει κλῆρον, 
λαὸν καὶ ἐπίσκοπον: «Καρποφορεῖτε, ἀδελ φοί, εἰς τόπον χλόης κατασκηνού
μενοι καὶ ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύ σε ως ἐκτρεφόμενοι, γινώσκοντες τὸν καλὸν ποι
μένα καὶ γινω σκό μενοι καὶ ἑπόμενοι καλοῦντι ποιμενικῶς καὶ ἐλευθερίως διὰ 
τῆς θύρας· ἀλλοτρίῳ δὲ μὴ ἀκολουθοῦντες... μηδὲ ξένης φω  νῆς ἀκούοντες 
ὑποκλεπτούσης καὶ διασπειρούσης ἀπὸ τῆς ἀ λη θείας εἰς ὄρη καὶ ἐρημίας καὶ 
βάραθρα καὶ τόπους, ὅπου οὐκ ἐπισκοπεῖ ὁ Κύριος16». «Ἔχετε, ὦ ποίμνιον, 
ἱερὸν καὶ Χρι στοῦ ἀρχιποίμενος ἄξιον17».

«Χαῖρε τοίνυν καὶ κατατέρπου, πατέρων ἄριστε καὶ φιλο τε  κνό  τα τε, Γε
ώργιε! Φθέγξαι καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς· Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παι  δία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ 
Θεός18. Πρόσθες καὶ ἄλλην φωνὴν δε σπο   τι κὴν καὶ μάλα οἰκείαν19· Οὓς δέδω
κάς μοι ἐφύλαξα καὶ οὐκ ἀ   πώ λεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα»20.

Χαῖρε σφόδρα, τέρπου καὶ ἀγάλλου καὶ εὐφραίνου πᾶσα ἡ Εὐ ρυτάνων γῆ. 
Ἵνα δὲ κατὰ τὸν ἅγιον Ἐπιφάνιον τὸν τῆς Κων σταντίας ἐν Κύπρῳ ἐπίσκο
πον εἴπω: Οἱ οὐρανοὶ ἀ γάλ    λε σθε, τὰ ὄρη εὐφραίνεσθε, οἱ βουνοὶ σκιρτήσατε, 
ποτα μοὶ κρο τήσατε, οἱ ἱερεῖς ὑμνήσατε, πρεσβῦται συνδράμετε, αἱ μη   τέ ρες 
χορεύσατε, οἱ θηλάζοντες ᾄσατε, νεανίσκοι βοήσα τε21! Πᾶ  σα φύσις, πᾶσα τά
ξις, πᾶσα πνοή, πᾶσα ἡλικία, πᾶσα το  παρ   χί α θεοπρεπῶς ἀνακράξωμεν: Εὐλο
γημένος ὁ ἐρχόμε νος νέ ος Μητροπολίτης ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι Κύριος 
ἐπε σκέ ψατο ἡμᾶς. Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ πανσόφως καταρτιζό με νος καὶ τὴν 
ἄμπελον ταύτην.

Ἀμήν.

15. Ὁμήρου Ἰλιάς, Α΄.
16. Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα.
17. Λόγος Β΄ Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς Πόντον φυγῆς.
18. Ἡσαΐου Η΄, 18.
19. Ἰωάννου ΙΖ΄, 12.
20.  Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰρηνικὸς Α΄. Πρβλ. καὶ Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, προοίμιον Βίου ἁγ. 

Σάββα.
21. Ἁγ. Ἐπιφανίου, Λόγος εἰς τὰ Βαΐα.
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ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΝ
π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Μητροπολίτα τῆς Θοεσώστου ἐπαρχίας Καρπενησίου, πνευματικέ ποιμήν 

τῆς λογικῆς κατ’ Εὐρυτανίαν τοῦ Χριστοῦ ἀγέλης, κ.κ. Γεώργιε, ὡς εὖ παρέ
στητε! 

Ἡμέρα πνευματικῆς ἀστασιάστου χαρᾶς καί πανευφροσύνου ἀγαλλιάσεως 
ἀνέτειλε σήμερον διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τοῦ Κερπενησίου, ὑποδεχομένην 
ἐσᾶς, τόν νέον αὐτῆς ποιμενάρχην,εἰς τόν θρόνον τοῦ πρό ὀλίγου παραιτηθέ
ντος καί νῦν ἐφησυχάζοντος μετά μακράν διοίκησιν τῆς τότε νεοσυστάτου Μη
τροπόλεως, Σεβασμιωτάτου κ.κ. Νικολάου. Εἶναι ἡμέρα χαρᾶς, εὐφροσύνης 
καί συμπεπυκνωμένης ἐλπίδος δι’ ἀνύστακτον καί λαμπράν ποιμαντορίαν ἑνός 
λαοῦ πιστοῦ, εὐπειθοῦς καί κοπιῶντος διά πνευματικήν καί ὑλικήν πρόοδον 
καί προκοπήν. Εἶναι ἡμέρα ἱστορική, ἀφοῦ ἀλλάζει σελίδα διοικήσεως καί 
διηχεῖ τό μήνυμα τοῦ νέου πνευματικοῦ ἔαρος εἰς τόν φίλεργον, φιλόπονον, 
εὐσεβή, σώφρονα καί ἀγαπῶντα τήν δικαισύνην λαόν τῆς Εὐρυτανικῆς γῆς. 
Δι’ αὐτό καί αἰσθάνομαι ὅτι ὀφείλω ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Μητροπόλεως, ὁμοῦ μετά τοῦ θερμοῦ καί ἐγκαρδίου καλωσορίσματός Σας, τοῦ 
νέου Μητροπολίτου μας, τήν στιγμήν αὐτήν νά καταθέσω καί τήν φωνήν τῆς 
βαθειᾶς καρδίας τοῦ σεμνῶς ἀγωνιζομένου κλήρου καί λαοῦ, τῶν ποιμένων 
καί τοῦ ποιμνίου. 

Σεβασμιώτατε, ὁ πιστός λαός καί ἡ κοινωνία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρ
πενησίου, Σας ὑποδέχονται μετά πολλοῦ τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἀγάπης, ἀλλά καί 
τῶν τεραστίων προσδοκιῶν. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐθεώρησε ἐσᾶς ὡς τόν καταλληλό
τερον διά τήν διαποίμανσιν αὐτῆς τῆς ὀρεινῆς μέν ἀλλά εὐγόνου ἐπαρχίας. Καί 
ὁ Θεός δέν παρημπόδισε αὐτήν τήν πράξιν καί ἀπόφασίν της. Ἤδη καθίστασθε 
Μητροπολίτης καί Ἐπίσκοπος τῆς Θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας μετά τήν ὑπό τῆς 
πανσέπτου ἡμῶν Ἱεραρχίας ψήφοις κανονικοῖς ἐκλογήν σας καί μετά τήν ὑπό 
χειρῶν Ἁγίων μετάδοσιν εἰς Ἐσᾶς τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί χάριτος τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος.

Ὁ Θεός νά Σᾶς στηρίζη, ἡ χάρις Του να Σᾶς ἐπισκιάζη καί αἱ πολλαί καί με
γάλαι εὐλογίαι Του νά ἐπιβεβαιώνουν τήν παρουσίαν Του εἰς τήν Ζωήν Σας καί 
τήν διακονίαν Σας.

Ἡ Μητρόπολις Καρπενησίου μετά τῶν Σεπτών αὐτῆς μεγάλων Θεομητορικῶν 
Μονῶν τοῦ Προυσοῦ καί τῆς Τατάρνης καί τοῦ πλήθους τῶν Ἁγίων καί Νε
ομαρτύρων, εὐχόμεθα νά ἀποτελέση τήν πρώτην ἀγάπην Σας, τήν πύλην τοῦ 
οὐρανοῦ διά Σᾶς καί ὅλους μας μαζί Σας. «Δεῦτε ἀριστήσατε».(Ἰωαν. κα΄12), 
ὄχι διά ὑλικήν τροφήν καί εὐωχίαν, ἀλλά διά πνευματικήν. Ἐπιτρέψατέ μου νά 
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τό παρερμηνεύσω. Δότε τόν καλύτερον, τόν ἄριστον ἑαυτόν Σας. Ὅλοι ἐμεῖς τό 
χρειαζόμεθα, τό ἀναμένομεν, Σας τό εὐχόμεθα.

Σεβασμιώτατε, σεμνύνεται ἡ κώμη τῆς Καστέλλας Εὐβοίας διά τά σεπτά 
Σας σπάργανα. Σεμνύνεται διά τήν εὐμάθειά Σας καί τήν εὐρυγνωσίαν Σας 
ἡ Παιδαγωγική Ἀκαδημία τῆς Λαμίας καί ἡ Θεολογική Σχολή τῶν Ἀθηνῶν. 
Σεμνύνεται ἡ Πολεμική Ἀεροπορία διά τήν θητείαν σας πρῶτον είς τάς τάξεις 
της καί δεύτερον διά τήν ποιμαντικήν σας δρᾶσιν εἰς τήν 114 (ἑκατοστήν δε
κάτην τετάρτην) Πτέρυγα Μάχης. Σεμνύνονται τά Δημοτικά Σχολεία τῆς πε
ριοικίδος τῆς Χαλκίδος διά τά ἐκπαιδευτικά Σας ἐν αὐτοῖς καθήκοντα, ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Θηβῶν καί Λεβαδείας, καί ἐξαιρέτως ὁ Ἱερός Ναός Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Σχηματαρίου διά τήν ἱερατικήν σας προσφοράν, καί ἡ Ἱερά Σύνο
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν Σας ἐν αὐτῇ 
ὡς Γραμματέως Συνοδικῶν ἐπιτροπῶν, Συνεργάτου τοῦ Ἀρχείου καί Δευτέρου 
Γραμματέως Πρακτικογράφου.

Σεβασμιώτατε, ἠργάσθητε ἄχρι τοῦδε φιλοτίμως, εὐσχημόνως, ἐπιμελῶς καί 
θεοφιλῶς ἐν Σχηματαρίῳ, καί οὐκ ἐφείσθητε κόπων καί θυσιῶν διά νά κρατή
σητε ἄσβεστον τήν κανδήλαν τῆς πίστεως καί τῆς τοῦ λαοῦ πρός τόν Θεόν ἀγά
πης. Παραλλήλως, ἠργάσθητε τιμίως καί ἐπιτυχῶς διά τήν διεκπεραίωσιν τῶν 
ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποδείξας ἑαυτόν πιστόν καί φρόνιμον ὑπηρέτην 
ποικίλης χάριτος. Ἐν ἀκμῇ ὅθεν ἡλικίας καί δυνάμεως ἠξιώθητε ἀκοῦσαι τοῦ 
λόγου τοῦ Κυρίου: «Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἧ πιστός, ἐπί πολλῶν 
σέ καταστήσω». (Ματθ. κε’23). Καί οὕτω σήμερον εἰσέρχεσθε εἰς τήν κατά 
Καρπενησίου χαράν τοῦ Κυρίου, ἕτοιμος νά δουλεύσητε καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς εἰς 
τό Εὐαγγέλιον ἀπό τῆς νέας ταύτης ὑψηλοτέρας σκοπιᾶς ἐν ἀφοσιώσει πρός 
τόν Χριστόν, τό ποίμνιόν Του καί τήν ποτνίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Σεβασμιώτατε, ἔρχεσθε εἰς Καρπενήσιον, εἰς τάς ἐλατοβριθείς παρυφάς καί 
τάς χιονοσκεπεῖς κορυφάς τῆς Εὐρυτανίας, τήν παναγιοσκέπαστον καί ἁγιοτρό
φον αὐτήν κοιτίδα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ὅπου ἕκαστος λίθος καί ἕκαστος σβῶλος 
χώματος ἔχουν πολλά κεκρυμμένα μυστικά νά Σᾶς ἀποκαλύψουν καί νά προ
σθέσουν ἔπαινον εἰς τήν ἰσχυράν κατά πάντα προσωπικότητά Σας. Ἔρχεσθε εἰς 
τόπον περιάκουστον εἰς τόν ὁποῖον κατοικοῦν εὐσεβεῖς πιστοί τά ἄνω θρώσκο
ντες, πραγματικοί ἄνθρωποι, ἀγαπῶντες τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Θά 
εὑρεθῆτε ἐνώπιον Ἀρχόντων εὐγενῶν καί ὑπερόχων, ἐχόντων ἀνοικτάς ἀγκάλας 
διά νά Σᾶς περισκεπάσουν καί νά Σᾶς ἐκφράσουν τήν ἐνδόμυχον ἀγάπην των. 
Θά εὑρεθῆτε ἐνώπιον Ἱεροῦ Κλήρου, ἐκπληκτικοῦ, τιθεμένου καθ’ ἡμέραν «ἀνα
βάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ», (Ψαλμ. 83,6), ὁ ὁποίος θά Σᾶς προσφέρη ὄχι μόνον 
τάς ὑψηλάς ἱερατικάς του ὑπηρεσίας ἐν ταπεινώσει, εὐόρκως καί εὐσυνειδήτως, 
ἀλλά θά ἡδύνη καί θά γλυκαίνει ταὐτῷ τάς ἡμέρας καί τάς ὧρας Σας σέ αὐτόν 
τόν κόσμον. 
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Ὅλοι μας σήμερον ἑνοῦμεν τάς προσευχάς μας πρός τόν Κύριον τῆς Δόξης, 
νά Σάς ἀναδείξῃ λαμπρόν Ἱεράρχην, ἄξιον τοῦ ἑλληνομαθοῦς, λογίου καί σοφοῦ 
προκατόχου Σας. Ἔρχεσθε ἔχων τήν πνευματικήν Σας φαρέτραν πλήρη θείων 
θησαυρῶν καί εὐλογιῶν. Ἔρχεσθε καταστόλιστος μέ κάνιστρον γνώσεων θεολο
γικῶν πανοπλίαν νά ὑπεραμυνθῆτε αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, καί νά ἐπιτύχητε νίκας κατά 
τοῦ μισοκάλου ἐχθροῦ τοῦ γένους μας. Δέν ὑστερεῖτε εἰς τίποτα.

Ἔχετε τήν πνευματικήν παρακαταθήκην καί εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστό
λου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τῶν Ὁσίων Αἰτωλοῦ καί Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου, τῶν 
Νεομαρτύρων Νικολάου τοῦ Καρπενησιώτου, Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου, 
Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν, Σεραφείμ Ἱερομάρτυρος, Κυπριανοῦ Ὁσιομάρτυ
ρος, Ρωμανοῦ Ὁσιομάρτυρος καί Μιχαήλ τοῦ Μαυρουδῆ, τῶν Ὁσίων Πατέρων 
Ἀνδρέου τοῦ Ἐρημίτου καί Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, καί τῶν ἐξαιρέτως 
τιμωμένων ἐν αὐτῇ τῇ ἐπαρχίᾳ Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Νικολάου τοῦ ἐν 
Βουνένοις.

Τό ἔργον τό ἅγιον τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ Σᾶς ἀναμένει. Μήν 
ἀποκάμνητε ἐργαζόμενος. Κηρύξατε Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, 
κηρύξατε Ἀγάπην, καί ἡ πανσθενής χάρις τοῦ Θεοῦ θά στεφανώνη καθ’ ἑκά
στην ἡμέραν καί ὥραν τήν ἐπί γῆς ζωήν Σας. Καταρτίσατε τήν ἄμπελον ταύ
την. Μεταβάλετε εἰς ἄρτια καί ἄριστα τά μέλη τοῦ ποιμνίου Σας. Ἀναπνεύσατε 
τόν καθαρόν ἀέρα τῆς Εὐρυτανίας, ζήσατε τοῦς παλμούς τῆς καί ἀκούσατε τόν 
ἀλάλητον στεναγμόν τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων της. Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τό 
Καρπενήσιον καί παραδίδομεν ἑαυτούς εἰς Ἐσᾶς ὡς ὁ σιδηρός εἰς τόν χαλκουρ
γόν, ἵνα διά τῆς καμίνου Σας ποιήσητε εὔχρηστα σκεύη πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ 
πιστοῦ λαοῦ.

Εὐχόμεθα Σεβασμιώτατε καλήν 
Ἀρχιερατικήν Διακονίαν καί πλού
σιον ἀμητόν ἐν τῷ ἀγρῷ τῆς τοῦ 
Καρπενησίου Ἐκκλησίας. Πολλά, 
καρποφόρα, εἰρηνικά καί μεστά 
εὐλογιῶν τά ἔτη σας. Καλῶς ὡρί
σατε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα 
Καρπενησίου, πάτερ Γεώργιε! 

Ο νέος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος  
με τον εφησυχάζοντα στην Ι. Μονή Προυσού 

πρώτο Μητροπολίτη Καρπενησίου  
κ. Νικόλαο στο Επισκοπείο.
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ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, Τοποτηρητὰ τῆς 

Θεοσώστου Μητροπόλεως Καρπενησίου,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέσταστοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Κύριε Ὑπουργέ,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίω συμπρεσβύτεροι καί διάκονοι, 
 Ὁσιώτατοι μοναχοὶ καὶ μοναχὲς, 
Περιούσιε κι εὐλογημένε λαὲ τοῦ Θεοῦ. 

Ζοῦμε σὲ μία κοινωνία ἡ ὁποία ἀποδέχτηκε 
καὶ στὴ συνέχεια βίωσε καὶ βιώνει τὸ λεγόμε
νο θάνατο τοῦ Θεοῦ, τὴ θεοποίηση τοῦ ἀνθρώ
που στὸ πρόσωπο τοῦ ὑπερανθρώπου καὶ τὴν 
πλήρη ἀπαξίωση καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ συναν
θρώπου. Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ πλήρους συγ
χύσεως ἰδεῶν καὶ ἰδεολογιῶν, σὲ μία ἐποχὴ 
πλήρους ἀπαξιώσεως θεσμῶν καὶ ἀξιῶν, σὲ 
μία κοινωνία χωρὶς ταυτότητα καὶ πρόσωπο 
ἀλλὰ μὲ πολλὰ προσωπεῖα.

Ἡ Δύση, μητέρα ἑνὸς ἀρρωστημένου ἀνθρω
πισμοῦ, βιώνει σήμερα τὰ ἀποτελέσματα τῆς 
πλήρους ἀποτυχίας της. Ἡ καθ΄ἡμᾶς Ἀνατολὴ 
ὡς κακέκτυπο ἀντίγραφο τῆς δυτικῆς κοινω
νίας, ἔχοντας πρὶν ἀρνηθεῖ τὸν ἴδιο της τὸν 
ἑαυτὸ, ἀνεβαίνει τὸ δικό της Γολγοθᾶ.

Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τῶν 
τιμίων ψήφων τῶν μελῶν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μὲ ἐξέλεξε Μητροπολίτη Καρ
πενησίου. Ἀκολούθησε ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία μου, ἡ διαβεβαίωση ἐνώπιον 
τοῦ ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ σήμερα ἡ ἐνθρόνισή 
μου στὴν Ἱερὰ αὐτὴ Μητρόπολη τὴν ὁποία ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διακόνησε ἀξίως ὁ 
πολυσέβαστος Μητροπολίτης πρώην Καρπενησίου κ. Νικόλαος.

Ἀποδεχόμενος αὐτὴν τὴν ὕψιστη, γιὰ μένα, τιμὴ ἀναλαμβάνω ἀπὸ σήμερα τὴν 
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διαποίμανση τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς εὐλογημένης αὐτῆς περιοχῆς. Εἶναι, 
ὄντως, ὕψιστη ἡ τιμὴ γιατί ὁ τόπος καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς ἀγωνίζεται καὶ ἀντιστέκε
ται στὶς ἐπιθέσεις, στὰ δεινὰ ποὺ μαστίζουν ἄλλες περιοχὲς τῆς πατρίδας μας. 
Τὸ φυσικὸ κάλλος τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ ὑγιέστερο, περιβαλλοντικά, 
τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καί, ἴσως, ὅλης της Εὐρώπης, τὰ χαριτόβρυτα λείψανα 
τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἄγνωστων Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ μάνα γῆ 
τὰ κρατᾶ ἀκόμη μέσα στὰ σπλάχνα της, οἱ περίπυστες εἰκόνες τῆς Παναγίας 
μας καὶ τὸ Τίμιο Ξύλο, θησαυροὶ ἀνεκτίμητης πνευματικῆς ἀξίας, τὰ ἐκκλησι
αστικὰ μνημεῖα καὶ κειμήλια καὶ περισσότερο, οἱ ζῶσες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, οἱ 
πιστοὶ Εὐρυτάνες πολίτες, συνθέτουν καὶ δημιουργοῦν τὴ δυναμικὴ αὐτοῦ ἐδῶ 
τοῦ τόπου.

Πολὺ εὔστοχος ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς γῆς αὐτῆς ὡς ἁγιοτόκου κι αὐτὸ γιατί 
σὲ παλαιότερες ἐποχὲς, ὅπως ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας, ἀπ΄αὐτὰ τὰ μέρη 
ἀνεδείχθησαν πολλοὶ ἅγιοι, λόγιοι, σοφοὶ καὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι διακόνησαν 
τὸ ἔθνος, στὶς δύσκολες στιγμές του.

Ἔρχομαι λοιπὸν ἐγώ, μικρὸς καὶ ἄσημος, νὰ γίνω συνεχιστὴς τοῦ ἔργου μεγά
λων καὶ σημαντικῶν προσωπικοτήτων. Δὲ γνωρίζω τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζω 
ὅμως ὅτι «αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσὶ καὶ ὅλοι ἀγνοοῦμε τὸ τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». 
Τὸ ἔργο ἑνὸς ἐπισκόπου εἶναι πολύπλευρο καὶ οἱ ἀπαιτήσεις πολλές. Δὲ γνωρίζω 
σὲ ποιὸ τομέα ἐπιθυμεῖ ὁ Κύριος νὰ δραστηριοποιηθῶ περισσότερο. Γι’ αὐτὸ καὶ 
δὲν μπορῶ νὰ δώσω ὑποσχέσεις παρὰ μόνο τὸ ὅτι θὰ προσπαθήσω μὲ τὶς ὅποιες 
δυνάμεις μοῦ χαρίζει ὁ καλός μας Θεός. 

Ἀνθρωπίνως σκεπτόμενος, καταθέτω λίγες ἁπλὲς σκέψεις: Πρῶτα θέλω νὰ 
ἀφουγκραστῶ, νὰ γνωρίσω τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν καὶ μετὰ νὰ πασχίσω 
γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους. Ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τῶν πιστῶν θά εἴναι τὸ πρῶτο μέλη
μά μου, τὸ λατρευτικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο τῶν ἐνοριῶν μας, ἡ ἐπανασύσταση 
καὶ ἐπάνδρωση τῶν Μονῶν, ποὺ θὰ συμβάλλει στὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ 
τὴν ὑποστήριξη τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Αὐτονόητη ἡ συνεργασία μὲ ὅλους τους 
κοινωνικοὺς φορεῖς, τὶς Ἀρχὲς καὶ Ὑπηρεσίες, τοὺς Συλλόγους, τοὺς ἁπανταχοῦ 
τῆς γῆς Εὐρυτάνες καὶ μὲ ὅσους, ποικιλοτρόπως, ὑπηρετοῦν τὸν τόπο τους. Ὅσο 
ἡ θέση μου ἐπιτρέπει θὰ συνεισφέρω στὴν ἀνάπτυξη τοῦ λεγόμενου Θρησκευ
τικοῦ τουρισμοῦ καὶ στὴν ἀναστήλωση παλαιῶν ναῶν, παρεκκλησίων μὰ καὶ 
αὐτῶν ἀκόμη τῶν σχολείων τῆς ἐπαρχίας ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ὁποίων πονᾶ ὅσους, 
σὲ παλαιότερες ἐποχὲς, μαθήτευσαν στὴ ζεστή τους ἀγκαλιά. Τελευταῖα, καὶ 
σκοπίμως, ἀφήνω τὴν ἀναφορά μου στὴ νεολαία μας, στὰ παιδιά μας. Θὰ 'μαστε 
στὴν ὑπηρεσία τους μὲ τὰ κατηχητικὰ Σχολεῖα, τὴ σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παρα
δοσιακῆς Μουσικῆς, τὶς κατασκηνώσεις ποὺ πρέπει νὰ ἐπανασυσταθοῦν καὶ νὰ 
ἐπαναλειτουργήσουν καὶ ὅ,τι ἄλλο προκύψει ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μαζί τους.

Τούτη τὴν ἡμέρα, ποὺ στὰ ἀναλόγια τῶν ναῶν μας ἀντηχεῖ τὸ «Σήμερον ἡ 



21

Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε», καλῶ τὸν κλῆρο, τὶς μοναστικὲς 
ἀδελφότητες, τὸ λαὸ καὶ τοὺς ἄρχοντές του, νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας στὸ 
ὄνομα τοῦ Ἁγίου καὶ Τριαδικοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουμε τοὺς συνανθρώπους 
μας καὶ νὰ ἀναδείξουμε καὶ πάλι αὐτὸν τὸν τόπο, σὲ τόπο ἁγιασμοῦ, σὲ τόπο 
σοφίας καὶ μορφώσεως, σὲ φάρο ποὺ θὰ φωτίσει καὶ θὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι τῆς 
σύγχρονης κοινωνίας.

Τὸ φορτίο εἶναι βαρὺ καὶ οἱ δυνάμεις μου πενιχρές. Εὐχηθεῖτε Μακαριώτατε 
καὶ πολυαγαπημένε μας πατέρα, εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ναυπά
κτου καί Ἁγίου Βλασίου, Τοποτηρητὰ τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς, εὐχηθεῖτε ἅγιοι 
ἀδελφοὶ.

Εὐλογημένε λαὲ τοῦ Θεοῦ, ζητῶ τὶς προσευχές σου, ζητῶ νὰ ἀνεβοῦμε μαζὶ 
τὸ Γολγοθᾶ γιὰ νὰ γίνουμε, στὴ συνέχεια, μέτοχοι τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς καὶ τῆς 
ἀνεκλαλήτου Χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἀμήν.»

Αντιπροσωπεία μελών του Δ�Σ� της Πανευρυτανικής Ένωσης είχε παραστεί κατά την χει-
ροτονία του Σεβασμιοτάτου κ� Γεωργίου στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αθηνών, 
κατά την πρώτη Θεία Λειτουργία του ενώπιον πολλών ευρυτάνων στον ι�Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Πολυδρόσου, όπου υπηρετεί ο π� Λάμπρος Ανδρεάκης, ενώ με την ευκαιρία της 
ενθρόνισής του ο Πρόεδρος κ� Ηλίας Λιάσκος, ο Αντιπρόεδρος κ� Ηλίας Ντζιώρας 
και ο Γραμματέας κ� Κ. Παπαδόπουλος ήταν παρόντες και στο Καρπενήσι� Σημειώνεται 
ότι ο νέος Μητροπολίτης μας κ� Γεώργιος συμμετείχε στην εκδήλωση της απόδοσης τιμής 
στον Σύνδεσμο εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Λόγου και 
Τέχνης της Στοάς Βιβλίου (Αθήνα), όπου και χαιρέτισε, ενώ έχει προλογήσει και τον υπό 
έκδοση τόμο «Κύριλλος Καστανοφύλλης, ο αναμορφωτής και ανακαινιστής της ιεράς Μο-
νής Παναγίας Προυσιώτισσας»� 

επίσης τον νέο Ποιμενάρχη μας επισκέφθηκαν στο Καρπενήσι τα μέλη του Δ�Σ� της Ένω-
σης κ�κ� Κώστας Παπαδόπουλος και Αθανάσιος Σταμάτης, τον ενημέρωσαν για τις 
προσεχείς εκδηλώσεις μας, ενώ του πρόσφεραν και μια σειρά των εκδοθέντων, τελευταία, 
βιβλίων μας και πήραν την ευλογία Του για τη συνέχιση του έργου μας� 

Τέλος, Του επιδόθηκε η σχετική επιστολή, καθώς και μήνυμα του Καθηγητή κ� Ανδρέα 
Καμπιζιώνη, ο οποίος μας εκπροσωπεί στις Η�Π�Α� 
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Στὸν ἱ. ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Χαλανδρίου  
ὁ Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος,  

στὴν πρώτη του Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
Ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ π. Γεωργίου Ρέ
μπελου ὡς μητροπολίτου Καρπενησίου, 
στὶς 10 Ἀπριλίου 2016, ἡ πρώτη Θεία 
Λειτουργία  στὴν ὁποία χοροστάτησε 
ὡς Μητροπολίτης –ἐνώπιον μάλιστα 
Εὐρυτανικοῦ ἐκκλησιάσματος– τελέ
στηκε μὲ λάμπρότητα στὶς 27 Μαρτίου 
2016, τὴν Κυριακὴ Β΄ τῶν Νηστειῶν, 
ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
τοῦ Θαυματουργοῦ, στὸν ἱερό ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου τοῦ Χα
λανδρίου. Ἐκεῖ ὑπηρετεῖ ὡς ἱερατικὸς 
προϊστάμενος ὁ π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης, 
μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Φραγ
γίστα τῶν Ἀγράφων. Μὲ τὴ συμμετοχὴ 
Εὐρυτάνων κληρικών καί λαϊκών ἀπὸ 
πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ 
ἐκπροσώπων Συλλόγων καὶ φορέων τῆς 
Εὐρυτανίας τιμήθηκε ἡ πρώτη Ἀρχιερατικὴ λειτουργία τοῦ νέου Μητροπολίτη σὲ 
μία ἐνορία ὅπου εἶναι ἔντονη ἡ παρουσία Ἀγραφιωτῶν καὶ Καρπενησιωτῶν. Μὲ 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ π. Λάμπρος καλωσο
ρίζοντας τὸν Σεβασμιώτατο Καρπενησίου κ. Γεώργιο εἶπε: 

Ἔχουμε κοντά μας τὸν νέο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώρ
γιο. Ἡ φήμη του ὡς ἐξαιρέτου κληρικοῦ, συνετοῦ παιδαγωγοῦ εἰς Χριστὸν καὶ 
ἁπλοῦ ποιμένος προέτρεξε στὴν Εὐρυτανικὴ Γῆ καὶ γέμισε τὶς καρδιὲς ὅλων 
ἡμῶν μὲ ἀνέκφραστη χαρὰ καὶ ἀνεκλάλητη ἀγαλλίαση. Ἡ μέχρι τώρα θεάρεστη 
πολιτεία καὶ βιοτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Γεωργίου ἐγγυᾶται τὴν ἀποδοτικὴ καὶ 
καρποφόρα πνευματικὴ ποιμαντορία του στὰ Εὐρυτανικὰ χώματα. Γνωρίζουμε 
καλὰ ὅτι «ἄνευ ἐπισκόπου ἐκκλησία οὐ καλεῖται» καὶ ὅτι ἔμψυχος καὶ ζωντανὴ 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σ᾿ αὐτὴ τὴ Γῆ εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὴν ἄψυ
χο εἰκόνα Αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ τὴ θυμιάζουμε τρεῖς φορές, ἐνῶ τὸν 
Δεσπότη, τὴν ἔμψυχο εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐννέα φορές. Ξέρουμε ὅτι ὁ λαὸς 

Ὁ ἱ. ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου
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τῆς Εὐρυτανίας, ποὺ ζεῖ σὲ μιὰν ἀπομακρυσμένη περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας, εἶναι 
πτωχὸς πλὴν ἔντιμος, εἶναι ταπεινὸς πλὴν ἀδιάφθορος, εἶναι ὀρεσείβιος ἀλλὰ 
μεγαλόφρων καὶ ἀρχοντικός. Παραμένει ἀκόμη ἁγνὸς μακρυὰ ἀπὸ  σχίσματα, 
αἱρέσεις καὶ παρασυναγωγές. Ὁ Εὐρυτανικὸς λαὸς τὸ μόνο ποὺ ἐλπίζει καὶ 
ποθεῖ εἶναι ἡ ποιμαντορία σας Σεβασμιώτατε νὰ διακρίνεται ἀπὸ ἀγάπη, κα
τανόηση καὶ στοργὴ ὡς ἀπὸ πατρὸς πρὸς τέκνα καὶ ἔχουχε ἐχέγγυο γι᾿ αὐτὸ 
τὴν μέχρι τοῦδε ποιμαντική σας δράση καὶ διακονία στὸ Σχηματάρι. Ἐκεῖ 
ἀφιερώσατε ἀρκετὰ χρόνια ἀπὸ τὴ ζωή σας γιὰ νὰ φέρετε τὸν Χριστὸ στὶς 
καρδιὲς τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ διψοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτὸ 
πραγματικὰ εἴμαστε εὐγνώμονες ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς ἀνέδειξε Ἐπίσκοπο 
στὰ ὀρεινὰ μέρη τῆς Εὐρυτανίας. Καὶ πράγματι σὲ μιὰ τέτοια ἐποχή, ὅπου 
κυριαρχεῖ ἡ βία καὶ ἡ τρομοκρατία ἄνθρωποι σὰν καὶ σᾶς γίνεσθε ἀγγελιοφόροι 
τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σπέρνουν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς τῶν 
ἀνθρώπων, γιὰ νὰ βρίσκουν τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς τους. Σεβασμιώτατε 
μητροπολίτα Καρπενησίου κ. Γεώργιε, ἐκ μέρους ὅλων τῶν Εὐρυτάνων ποὺ 
βρισκόμαστε ἐδῶ, σ᾿ αὐτὴν τὴν ἐνορία, ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἱερέων ποὺ συλλει
τουργήσαμε σήμερα καὶ καταγόμαστε ἀπὸ τὴν Εὐρυτανία θὰ θέλαμε νὰ εὐχη
θοῦμε ὁλόψυχα στὸν Κύριο νὰ σᾶς χαρίζει Ὑγεία, τὴν ἐξ Ὕψους Δύναμιν καὶ νὰ 
κατευθύνει τὰ βήματά σας ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ θὰ πᾶτε στὶς ἡρωϊκὲς βουνοκορφὲς 
τῶν Ἀγράφων εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Νὰ γίνετε δένδρον εὐσκιόφυλλον,  ὅπου 
νὰ σκεπάζονται ὅλοι οἱ Εὐρυτᾶνες κάτω ἀπὸ τὶς πατρικές σας εὐλογίες καὶ 
προσευχές. Σᾶς εὐχόμαστε μὲ μιὰ καρδιά, μακρά, εὐδόκιμη καὶ φιλόχρηστη 
διαποίμανση τῆς Μητροπόλεως Καρπενησίου. Θὰ ἔχετε  καὶ ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ 
βρισκόμαστε ἐδῶ στὴν Ἀθήνα, κάθε συμπαράσταση ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς 
ἀλλὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς Εὐρυτᾶνες ποὺ παρεπιδημοῦν στὴν Ἀθήνα. Σᾶς εὐχαρι

στοῦμε πολύ. Νὰ ζήσετε καὶ νὰ ἔχετε 
ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.
Ἄξιος! Ἄξιος! Ἄξιος!

Στὴ συνέχεια τὸν λόγο ἔλαβε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρ
πενησίου ὁ ὁποῖος ἀπαντώντας στὴν 
προσφώνηση τοῦ π. Λάμπρου Ἀνδρε
άκη καὶ εὐχαριστώντας τον γιὰ τὴν 
πρόσκληση νὰ χοροστατήσει στὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ νὰ συλλειτουργήσει 
μὲ τοὺς συνεφημέριούς του ἀλλὰ καὶ 
ἄλλους Εὐρυτανικῆς καταγωγῆς ἱε
ρεῖς καθὼς καὶ γιὰ τὰ ἐπαινετικὰ γιὰ 
τὸ πρόσωπό του λόγια, εἶπε: 

Ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Καρπενησίου 
κ. Γεώργιος στὸ Ἅγιον Βῆμα τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου 
Ἀθανασίου Πολυδρόσου.
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  Εὐχαριστῶ τὸν π.Λάμπρο ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν γνωστὸ καὶ φίλο· τὸν εὐχαριστῶ 
γιὰ τὶς εὐχές του καὶ θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους 
συλλειτουργοὺς ἱερεῖς καὶ ὅλους ἐσᾶς νὰ εὔχεστε οὕτως ὥστε τὰ λόγια αὐτὰ 
νὰ βροῦν ἐφαρμογή, νὰ γίνουν πράξη στὴ ζωή μου καὶ νὰ μπορέσω τελειώνο
ντας αὐτὸν τὸν δρόμο τὸν ἐπίγειο νὰ ἔχω προσφέρει κάτι ἐλάχιστο στὴν τοπικὴ 
ἐκκλησία τῆς Εὐρυτανίας καὶ γενικότερα στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Ξέρετε 
ὑπάρχει μία παροιμία ποὺ λέγει: «τὸ ἕνα χέρι τρίβει τὸ ἄλλο καὶ τὰ δυὸ μαζὶ 
τὸ πρόσωπο». Ἐμεῖς νὰ προσευχόμαστε γιὰ σᾶς ἐσεῖς γιὰ ἐμᾶς ὥστε αὐτὴ ἡ 
πονεμένη καὶ δυστυχισμένη κοινωνία νὰ βρεῖ κάποια στιγμὴ ἕναν καλλίτερο 
πόρο, τρόπο ζωῆς. Νὰ βρεῖ κάτι τὸ διαφορετικὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει σήμερα. Δυὸ 
λόγια θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς πῶ πάνω στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα. Σήμερα 
ἀκούσαμε μιὰ διήγηγη ποὺ οἱ μεγάλοι τοὐλάχιστον θὰ τὴν γνωρίζουν ἀπὸ τὰ 
μαθητικά τους χρόνια, θὰ τὴ θυμοῦνται ἀπὸ τὰ μαθητικά τους θρανία. Τότε ποὺ 
διδασκόμασταν αὐτὰ ἀκόμη στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Ὁ Κύριος βρισκόταν σὲ ἕνα 
σπίτι. Ἐκεῖ εἶχε μαζευτεῖ πλῆθος ἀνθρώπων νὰ τὸν ἀκούσει, νὰ τὸν ἰδεῖ, νὰ τὸν 
θαυμᾶσει ἂν θέλετε, καὶ τέσσερις ἄνθρωποι μεταφέρουν ἕναν παράλυτο σὲ ἕνα 
κρεββάτι. Ἀλλὰ προσέξτε νὰ δεῖτε τί συμβαίνει: θέλουν νὰ τὸν φέρουν μπροστὰ 
στὸν Κύριο μὲ τὴν ἐλπίδα, ἂν θέλετε μὲ τὴ βεβαιότητα, πὼς ὁ Κύριος θὰ τὸν 
κάνει καλά. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι δὲν παραμερίζουν, οἱ ἄνθρωποι δὲν κά
νουν τόπο νὰ περάσει ὁ ἀσθενής. Προσέξτε εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πῆγαν νὰ 
συναντήσουν τὸν Χριστό, εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πῆγαν νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν 
ἀκούσουν, εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ λέγαμε σήμερα, ‒καὶ αὐτὸ πονάει χριστια
νοί μου,‒ πᾶνε στὴν ἐκκλησία νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
ἀκούσουν τὰ τροπάρια καὶ νὰ προσευχηθοῦν· εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι 
ἀγνοοῦν τὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου τους, εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι 
δὲν σέβονται τὸν συνάνθρωπό τους. Θὰ σᾶς γυρίσω πίσω τρεῖς Κυριακές, στὸ 
Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως. Θυμηθεῖτε τὶ λέγει ὁ Κύριος. Μὲ εἴδατε πεινασμένο καὶ 
μὲ ταΐσατε; Μὲ εἴδατε φυλακισμένο καὶ μὲ ἐπισκεφθήκατε; Μὲ εἴδατε ἀσθενῆ 
καὶ μὲ φροντίσατε; ἔ, τότε ἐλᾶτε στὰ δεξιά μου. Ἐλᾶτε στὴν ἀγκαλιά μου. 
Εἴσαστε παιδιὰ δικά μου. Γιὰ νὰ πεῖ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο σὲ ἐκείνους ποὺ ἀδι
αφόρησαν γιὰ τὸν Κύριο καὶ γιὰ τοὺς συνανθρώπους τους. Προσέξτε, δὲν εἶπε 
νηστεύατε; Πηγαίνατε στὴν Ἐκκλησία; Κάνατε τὴν προσευχή σας; Τότε εἴσαστε 
καλοὶ χριστιανοί. Δὲν εἶπε αὐτὸ χριστιανοί μου. Προσέξτε το. Ἀλλὰ εἶπε καὶ 
προέτρεψε ἐμᾶς στὸ ὅ,τι ἡ σωτηρία μας περνᾷ μέσα ἀπὸ τὴ σχέση μας μὲ τὸν 
συνάνθρωπο. Δὲν εἶναι δυνατὸν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεό, τὸν 
ὁποῖο δὲν βλέπουμε, τὴ στιγμὴ τὴν ὁποία δὲν ἀγαπᾶμε τὸν συνάνθρωπο μας, 
τὸν γείτονά μας, τὸν ὁποῖο βλέπουμε. Γιατὶ ὁ ἄλλος ἄνθρωπος εἶναι  εἰκόνα 
Θεοῦ. Ὅσο ἁμαρτωλὸς νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος χριστιανοί μου εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. 
"Εἰκών εἰμι, τῆς ἀῤῥήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα φέρω πταισμάτων". Ἂν 
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καὶ φέρω σημάδια τῆς ἁμαρτίας, στίγματα τῆς ἁμαρτίας, εἶμαι ὅμως εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ἐμεῖς χριστιανοί μου κατηγοροῦμε τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἀδι
αφοροῦμε γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας τότε δὲν πράττουμε σωστά. Σκεφθεῖτε τὴ 
στιγμὴ ποὺ τὸν κατακρίνουμε ‒καὶ κατακρίνουμε πολλὲς φορὲς τοὺς πάντες καὶ 
τὰ πάντα‒ νὰ βρεθεῖ μπροστά μας ὁ Κύριος καὶ νὰ μᾶς πεῖ τί εἶναι αὐτὰ ποὺ 
λὲς ἄνθρωπε; Ἐγὼ γι᾿ αὐτὸν τὸν κακοῦργο, γι᾿ αὐτὸν τὸν ἐγκληματία καρφώ
θηκα στὸν Σταυρό. Ἐσὺ μὲ ποιὸ δικαίωμα τὸν κατηγορεῖς; Τί θὰ ποῦμε τότε; 
Πῶς θὰ ἀπολογηθοῦμε; Πῶς θὰ ἀπολογηθοῦμε γιὰ τὴ συμπεριφορά μας μέσα 
στὸ σπίτι μὲ τὸν ἢ τὴν σύζυγό μας, τὰ παιδιά μας, τοὺς γονεῖς μας, τοὺς συ
νανθρώπους μας στοὺς χώρους ἐργασίας. Πῶς θὰ ἀπολογηθοῦμε σὲ ὅλα αὐτὰ 
τὰ λάθη ποὺ κάνουμε χριστιανοί μας; Ἔχουμε, λοιπόν, αὐτὸ τὸ γεγονὸς γιὰ νὰ 
καταδείξει πάρα πολλὲς ἀλήθειες. Καὶ λέγει ὁ ἑορταζόμενος σήμερα Ἅγιος Γρη
γόριος ὁ Παλαμᾶς, πὼς τὸ θάρρος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων νὰ πάρουν τὸν ἀσθενῆ 
στὰ χέρια καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσουν στὴ σκεπή, καὶ νὰ ἀνοίξουν τὴ σκεπή, ἡ ἀπο
στέγαση λέγεται τῆς σκεπῆς τοῦ σπιτιοῦ, τὸ ἄνοιγμα τῆς σκεπῆς συμβολίζει τὴν 
ἄρση, τὸ ξεπέρασμα τῆς ψυχρῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὀρθολογισμοῦ θὰ 
λέγαμε. Αὐτῆς τῆς λογικῆς τῆς ἀριθμητικῆς, τῆς μαθηματικῆς λογικῆς, ἡ ὁποία 
ἔχει ὁδηγήσει ὄχι μόνον τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ ὅλον τὸν κόσμο στὴν κατάσταση τὴ 
σημερινή. Τὰ σύγχρονα πολιτικὰ κοινωνικὰ συστήματα, οἱ σύγχρονες κοινωνί
ες ἔχουν στηριχθεῖ σ᾿ αὐτὴν τὴ λογικὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ζητεῖ νὰ κάνουμε 
ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς λογικῆς. Νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ αὐτά, νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ 
τὸν ἑαυτό μας, νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ ἐγώ μας, καὶ ὅπως πάλι οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς 
λένε, νὰ μοιάσουνε σὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μετέφεραν τὸν ἀσθενῆ καὶ σύμ
φωνα μὲ διάφορους Πατέρες, ἄλλος συμβολίζει τὴν ἀγάπη, ἄλλος τὴν ἐλπίδα, 
ἄλλος τὴν αὐτοθυσία, ἄλλος τὴν πίστη, ἄλλος τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Γιατί, 
χριστιανοί μου, ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι πιστοί, ὅταν ἀπευθυνώμεθα στὸν Χριστὸ καὶ 
τὴν Παναγία μας καὶ δὲν ἔχουμε τὴν βεβαιότητα πὼς ἡ προσευχή μας φθάνει 
στὸν οὐρανό, τότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὴ λοιπὸν τὴν πίστη, αὐτὴν τὴν ἐμπιστοσύνη, αὐτὴν τὴν πεποίθηση ὅτι ζῇ ὁ 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι εἶναι δίπλα μας, ὅτι εἶναι κοντά μας, ὅτι εἶναι μέσα 
στὶς ψυχές μας, ὅτι εἶναι παντοῦ, ὅτι μᾶς ἀκούει. Αὐτὴν τὴν ἐμπιστοσύνη μᾶς 
δείχνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ σήμερα ἀποστέγασαν τὸ σπίτι καὶ κατέβασαν 
τὸν ἀσθενῆ μπροστὰ στὸν Κύριο καὶ ὁ Κύριος ἐπαινῶντας τὴν πίστη αὐτῶν τῶν 
ἀνθρώπων τὸν ἔκανε καλά. Εὔχομαι λοιπὸν νὰ βροῦμε τὸν τρόπο νὰ γίνουμε 
ὡς ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τέσσερις καὶ στὴ συνέχεια ἂν ἐμεῖς τὸ κατορθώσουμε 
αὐτὸ θὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς θὰ ἔχουμε βάλει ἕνα λιθαράκι στὴν καλλιτέρευση, 
στὴ βελτίωση τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου στὴν κοινωνία τὴν ὁποία ζοῦμε καὶ αὐτὸ 
εὔχομαι σὲ ὅλους. Ἀμήν.
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Τὸ ἐκκλησίασμα, Εὐρυτάνες καὶ ἐνορίτες, μὲ τὸ ἌξιοςἌξιος ἐξέφρασαν τὴν 
ἱκανοποίηση καὶ τὴ χαρά τους γιὰ τὸν νέο ποιμενάρχη τους, στὸν ὁποῖο μὲ τὸ 
ἀντίδωρο τῆς Θείας Εὐχαριστίας  εὐχήθηκαν καλὴ δύναμη γιὰ ἐπιτυχία στὰ νέα 
ἀρχιερατικά του καθήκοντα. Πλὴν τοῦ π. Λάμπρου Ἀνδρεάκη καὶ τῶν συνεφη
μερίων του π. Μανουὴλ καὶ π. Παναγιώτου, συλλειτουργοὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
ἦσαν καὶ οἱ Εὐρυτάνες ἱερεῖς: π. Δημήτριος Σκόνδρας, π. Ἰωάννης Διώτης, π. Ἰω
άννης Λάμπρου καὶ ὁ π. Εὐάγγελος Φεγγούλης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καρπε
νησίου. Στὴ συνέχεια ὁ π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο 
τοῦ ἱ. ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου Χαλανδρίου δεξιώθηκε  τὸ ἐκκλησίασμα 
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ πέραν τῶν 
ὅσων προσεφέρθησαν, προεβλήθη μία ταινία τεκμηρίωσης ἀφιερωμένη στὴν προ
σφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Κλήρου στὸ Γένος καὶ τοὺς ἀγῶνες του, ἰδιαίτερα 
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Μὲ τὸ πέρας τῆς ταινίας ὁ π. Λάμπρος κάλεσε 
τὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἀπευθύνει χαιρετισμὸ στοὺς παρευρισκομένους. Ὁ νέος 
Μητροπολίτης ἀπευθυνόνενος κυρίως στὸ νέο Εὐρυτανικὸ ποίμνιό του δήλωσε:

Ξέρετε ὑπάρχει πολλὲς φορὲς μιὰ δυσκολία στὸ πῶς θα ξεκινήσει κάποιος τὸν 
λόγο του. Ὁ πατὴρ Λάμπρος ὅμως μοῦ ἔδωσε πολλὲς ἀφορμὲς γιὰ νὰ ξεκινή
σω νὰ πῶ κάποια πράγματα. Εὐχαριστῶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ 
καὶ φιλικὴ ἀτμόσφαιρα. Δὲν αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι σὲ ἕνα κοινὸ ἀπρόσωπο 
ἀλλὰ αἰσθάνομαι πὼς βρίσκομαι μεταξὺ φίλων μεταξὺ ἀνθρώπων ποὺ θὰ μπο
ροῦσα νὰ πῶ πὼς γνωριζόμασταν ἀπὸ χρόνια. Ἡ ἀγάπη αὐτῶν ποὺ γνώρισα 
αὐτὲς τὶς μέρες καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μὲ ἔχει συγκινήσει γιατὶ ὄντας ὀκτὼ χρόνια 
στὴ Σύνοδο εἶχα γνωρίσει περιπτώσεις μητροπολιτῶν ποὺ περίμεναν τὴν ἡμε
ρομηνία ἐνθρονίσεως, περίμεναν νὰ ἐνθρονισθοῦν,  καὶ  ὅμως δὲν εἶχαν καμμία 
ἐπαφὴ μὲ τὴν τοπικὴ κοινωνία, ποὺ θὰ τοὺς ὑποδεχόταν καθαρὰ ὑπηρεσιακά. 
Ἀντιθέτως, δὲν ὑπάρχει ἡμέρα ποὺ νὰ μὴν δεχθῶ ἐπίσκεψη ἢ τηλέφωνο ἀπὸ 
ἀνθρώπους τῆς Εὐρυτανίας, νὰ συζητήσω μαζί τους, νὰ μοῦ δείξουν τὸ ἐνδια
φέρον τους καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι συγκινητικό. Βε
βαίως, ἕνας λαὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς ρίζες του, ὁ ὁποῖος θὰ ξεχάσει 
τὴν ἱστορία του, κινδυνεύει νὰ χαθεῖ. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ 
ἐνδιαφέροντος ὅλων μας. Ὅμως, μὲ προβληματίζει πολύ, καὶ μὲ ἀπασχολεῖ 
πολὺ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Ἐκκλησία δὲν παίζει τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιζε στὴ σύγχρονη 
κοινωνία. Πρέπει νὰ πορευτοῦμε μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα. Ἂν θὰ γίνει 
γιὰ παράδειγμα ἕνα δημοψήφισμα στὸ ὁποῖο ὁ καθένας θὰ πρέπει νὰ ψηφίσει, 
νὰ δηλώσει τὴν πίστη του πιστεύω πὼς πάνω ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια Ἕλληνες 
δὲν θὰ δηλώσουν πὼς εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ δε
χθοῦμε κάποια πράγματα κάποιες πικρὲς ἀλήθειες καὶ νὰ βαδίσουμε πάνω σ᾿ 
αὐτά. Χαίρομαι γιατὶ ἄκουσα πὼς ἡ κοινωνία τῆς Εὐρυτανίας δὲν ἔχει αὐτὰ 
τὰ προβλήματα δὲν εἶναι διασπασμένη· εἶναι ἑνωμένη. Φοβᾶμαι ὅμως πὼς οἱ 
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ἀρρώστιες αὐτές, οἱ ἀσθένειες οἱ πνευματικές, μεταδίδονται πολὺ γρήγορα 
ἀπὸ τὰ ἀστικὰ κέντρα πρὸς τὴν ἐπαρχία καὶ ἔχουμε νὰ διατηρήσουμε καὶ νὰ 
παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενεὲς αὐτὰ ποὺ παραλάβαμε. Πονάει ὅλους μας 
τὸ ζήτημα τῶν ἐγκαταλελειμμένων χωριῶν τῶν κλειστῶν σχολικῶν κτιρίων τὰ 
ὁποῖα σὲ κάποιες περιπτώσεις ἔχουν μεταβληθεῖ σὲ ἀποθῆκες τοῦ Δήμου. Ἂν 
εἶχαν ἀξιοποιηθεῖ σὲ κάτι σὰν Μουσεῖο θὰ ἦταν κάτι. Πονάει βέβαια τὸ ὅτι ἐκεῖ 
μέσα μάθαιναν τὰ παιδιὰ γράμματα, μάθαιναν τὰ παιδιὰ γράμματα τοῦ Θεοῦ 
πρὶν ἀπὸ πολλὰ  χρόνια, καὶ ἔχουν μετατραπεῖ σήμερα σὲ ἀποθῆκες. Ἔχουμε 
λοιπὸν ὑποχρέωση καὶ ὅσο μπορῶ θὰ ὑπηρετήσω αὐτὴ τὴ λογικὴ καὶ αὐτὸν 
τὸν προβληματισμὸ στὴν Εὐρυτανία. Ἕνα μέρος τῆς Εὐρυτανίας τὸ γνωρίζω 
βέβαια, τὸ Βορειοανατολικό, ἀπὸ τὰ Ἄγραφα καὶ πέρα ΒραγγιανάΤροβάτο, 
γιατὶ πολλοὶ ἐνορίτες μου κατάγονταν ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέρη καὶ ἀνέβαινα σχεδὸν 
κάθε καλοκαίρι, ἔμενα 23 ἡμέρες· καὶ στὸ μοναστήρι τοῦ Προυσσοῦ πήγαινα. 
Αὐτὴ ἦταν μέχρι τώρα ἡ ἐπαφή μου μὲ τὴν Εὐρυτανία, μὲ τὸν Νομό. Καὶ ἔχω 
καὶ ἔχουμε ὑποχρέωση σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐγκαταλελειμμένη ἐπαρχία ὅσο μπορῶ καὶ 
ὅσο μπορεῖτε νὰ στηρίξετε τὴν προσπάθεια. Νὰ διατηρεῖται ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ 
σχολεῖο τοῦ χωριοῦ. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς κάτι ἤξερε πάρα πάνω  ἀπὸ 
μᾶς ποὺ ἐπέμενε στὴν ὕπαρξη τοῦ σχολείου. Θὰ πρέπει νὰ σταθοῦμε σ᾿ αὐτὴν 
τὴ λογικὴ καὶ νὰ φροντίζουμε νὰ κάνουμε στὰ παιδιά μας Ἑλληνικά. Χάσαμε 
τὴ γλῶσσα μας, χάσαμε τὶς ρίζες μας, χάσαμε τὴν πίστη μας. Μὲ συγχωρεῖτε 
ἂν φορτίζω τὴν ἀτμόσφαιρα ἀλλὰ εἶναι κάποιες σκέψεις ποὺ πρέπει νὰ δοῦμε. 
Στὴν ἐνορία ποὺ ἤμουν καὶ εἶμαι μέχρι τὴν ἐνθρόνισή μου καὶ σὲ συνεργασία 
μὲ κάποια ἄτομα κάναμε ἕνα ἑβδομαδιαῖο μάθημα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ 
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, γιατὶ χάνονται ὅλα καὶ ὅπως σᾶς εἶπα πρίν, ἕνας λαὸς 
ποὺ χάνει τὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἱστορία του χάνει τὰ πάντα. Θέλω νὰ σᾶς εὐχα
ριστήσω νὰ σᾶς εὐχηθῶ πρῶτα καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα ὑγεία. Τὰ προβλήματα τὰ 
ὁποῖα σήμερα ἀντιμετωπίζουμε νὰ μὴν μᾶς καταβάλουν· μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς 
καταβάλουν τὰ προβλήματα. Ἡ φτώχεια μας εἶναι πνευματική. Οἱ μεγάλοι τὸ 
ξέρετε πολὺ καλά. Μεγαλώσατε μὲ φοβερὲς στερήσεις ποὺ δὲν ἔχουν καμμία 
σχέση μὲ τὶς σημερινές. Ἕνα κομμάτι ψωμὶ ἂν ὑπῆρχε ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι 
Δόξα σοι ὁ Θεός. Μιὰ φέτα  ψωμὶ καὶ ἕνα κεραμίδι νὰ σκεπάσω τὰ παιδιά 
μου λέγανε στὰ μέρη μου οἱ παπποῦδες. Αὐτὸ τοὺς ἀρκοῦσε καὶ ἔλεγαν δόξᾳ 
τῷ Θεῷ. Μεγαλώσαμε μὲ δυσκολίες ἀλλὰ δὲν εἴχαμε ἄγχος. Δὲν θέλω νὰ ἐπε
κταθῶ στὸ γιατὶ ζοῦμε καὶ βιώνουμε μιὰ τέτοια κατάσταση. Ἀλλὰ μὴν ἀφήσετε 
νὰ σᾶς καταβάλουν τὰ προβλήματα. Ὁ καθένας πρέπει νὰ ἀντισταθεῖ μὲ τὸν 
δικό του τρόπο. Δῶστε χαρὰ καὶ ἐλπίδα στὰ παιδιά σας καὶ τὰ ἐγγόνια σας. 
Εἶναι βασικό, γιατὶ ἡ κοινωνία μας γέμισε ψυχοφάρμακα. Ὑπάρχει λύση. Ὁ 
Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία εἶναι χαρά. Δὲν ἔχουμε Χριστό, δὲν ἔχουμε χαρά. Δὲν 
ἔχουμε ἐλπίδα. Χάνονται ὅλα. Αὐτὸ θέλουν νὰ μᾶς τὰ στερήσουν ὅλα γιὰ νὰ 
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γίνουμε μετὰ εὔκολοι στόχοι. Νὰ εἴσαστε καλά. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ. Καλὴ 
ὑπόλοιπη Σαρακοστή. Καλὴ Ἀνάσταση. Καὶ νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὸν καθένα 
σας στὰ μέρη σας, στὰ χωριά σας. Θέλω μετὰ τὸ Πάσχα μέχρι τὸν Σεπτέμ
βριο νὰ γυρίσω ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα χωριὰ γιὰ νὰ γνωρίσω καὶ νὰ μὲ 
γνωρίσει ὁ κόσμος γιὰ νὰ δοῦμε τὶ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὴν περιοχή. 
Περισσότερα θὰ ἀναφερθοῦν στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο μου. Καὶ πάλι νὰ εἴστε 
καλὰ καὶ ὁ Θεὸς μαζί σας.

Ὁ π. Λάμπρος ἀφοῦ σχολίασε τὴν 
λακωνικότητα τοῦ λόγου τοῦ Σεβα
σμιωτάτου, τονίζοντας χαρακτηρι
στικὰ πὼς στὴν καθιερωμένη μετὰ τὴν 
ἐκλογή του ὁμιλία, μίλησε μόνον τρία 
λεπτά, ἔδωσε τὸν λόγο στὸ τ. Ἐπιθ. 
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κ. Παναγιώ
τη Βλάχο,  ὁ ὁποῖος ἐκφράζοντας τὰ 
αἰσθήματα τοῦ Εὐρυτανικοῦ ποιμνίου 
ἀπευθυνόμενος στὸν νέο Μητροπολί
τη τῆς Εὐρυτανίας εἶπε:

 Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Μὲ αὐτὴν τὴν ῥῆσιν καλωσο
ρίζω σήμερον τὸν νέον μητροπολίτην Καρπενησίου· Εὐρυτανίας θὰ ἔλεγα καὶ 
ὄχι μόνον Καρπενησίου δηλ. τῆς πρωτευούσης τοῦ νομοῦ. Ἡ σημερινὴ παρου
σία του εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν μοῦ ἐνεποίησε διπλὴν χαρὰν καὶ αἴσθησιν. 
Πρῶτον μὲν διότι ἐγνώρισα τὸν νέον ποιμενάρχη μας καὶ δεύτερον παρηκο
λούθησα τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν εἰς τὸν ὁποῖον ὑπηρετεῖ 
ὁ ἱερεὺς καὶ μαθητής μου π. Λάμπρος. Δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα χαρὰ καὶ 
ἱκανοποίησις διὰ τὸν διδάσκαλον ἀπὸ τὴν εὐδοκίμησιν τῶν μαθητῶν του. Καὶ 

αὐτὴν τὴν χαρὰν τὴν δοκιμάζω πολλά
κις καθὼς εἰς πᾶν βῆμα μου συναντῶ 
μαθητάς μου. Ἁπλῶς θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ 
μὲ τὴν σειρά μου νὰ εὐχηθῶ ὅπως ὁ τῆς 
Ἐκκλησίας δομήτωρ ὁ Παντοδύναμος 
Κύριος, ὅπως χαριτώσῃ τὸν νέον μητρο
πολίτην Καρπενησίου Εὐρυτανίας καὶ νὰ 
καταστεῖ ἄξιος τοῦ προκατόχου του καὶ 
τῆς Ἱστορίας τῆς Εὐρυτανίας, ἡ ὁποία 
ἀνέδειξε διαπρεπεῖς ἱερωμένους σοφοὺς 
διδασκάλους οἱ ὁποῖοι σὲ χαλεποὺς και
ροὺς ἐποδηγέτησαν τὸ Γένος καὶ ὑπηρέ

Ὁ π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης στὴν αἴθουσα ἐδη
λώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ. 

Ὁ κ. Παναγιώτης Βλάχος ἐκ μέρους τῶν 
Εὐρυτάνων ἀπευθύνει εὐχὲς στὸν Σεβα
σμιώτατο ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του.
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τησαν τὴν Παιδείαν. Ἐξ ὅσων ἤκουσα καὶ ἐξ ὅσων εἶδα προσωπικῶς σήμερα 
πιστεύω ὁ νέος μητροπολίτης μας ἔχει ὅλα τὰ θεόθεν δωρήματα νὰ ἀναδειχθεῖ 
ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ προκατόχου του καὶ νὰ προσφέρει στὴν Εὐρυτανία πολλὰ 
καὶ ἀξιόλογα πράγματα. Ζῆθι Σεβασμιώτατε Δέσποτα, κατόρθωτι χάριτι Θεοῦ 
καὶ δι᾿ εὐχῶν τῶν Εὐρυτάνων παρόντων τε καὶ ἀπόντων. Εἰς τὸ Καρπενήσιον 
ὑπάρχει μία μικρὰ πνευματικὴ Ἑστία, φερώνυμος τοῦ μεγάλου διδασκάλου τοῦ 
Γένους Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἡ προσπάθεια αὐτή, τὴν ὁποία χάριτι Θεοῦ ἐπὶ 
τριαντακονταετίαν διακονῶ τίθεται εἰς τὴν διάθεσίν σας, ὡς ἕνα βῆμα διὰ νὰ 
ἀκούεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ λαοῦ ἐν  ἡμέραις χαλεπαῖς. 
Ἀπὸ μέρους τῶν ἐδῶ παρόντων πολλῶν Εὐρυτάνων εὔχομαι εἰς πολλὰ ἔτη 
ἔγκαρπα, πλούσια, εὐλογημένα εἰς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν καὶ εἰς εὐαρέστησιν 
τοῦ Κυρίου. Πολλὰ τὰ ἔτη σας Σεβασμιώτατε.    

Τὸν παρακάτω χαιρετισμό καὶ εὐχὲς γιὰ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τοῦ Σεβασμιω
τάτου κ. Γεωργίου ἀπηύθυνε καί ἡ καθηγήτρια τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι
στημίου Ἀθηνῶν καὶ π. Βουλευτὴς καὶ Ὑπουργός,, κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρ
δάρα. 

«Eἶναι τιμὴ καὶ χαρὰ σήμερα ποὺ ὅλοι μαζὶ ἐδῶ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανα
σίου Πολυδρόσου ὑποδεχόμεθα τὸν νέο μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο. 
Σημαντικὴ εἶναι ἡ πρωτοβουλία τοῦ πατρὸς Λάμπρου Ἀνδρεάκη, ὁ ὁποῖος ἐπὶ 
σειρὰ ἐτῶν ἔχει προσφέρει καὶ ἔχει δημιουργήσει πολλὰ στὴν περιοχὴ αὐτή, νὰ 
συγκεντρώσει Εὐρυτάνες ποὺ διαμένουν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν 
νέο μας μητροπολίτη. Ἀναλαμβάνει, μετὰ τὴν παραίτηση γιὰ λόγους ὑγείας 

Ἀπὸ τὸ γεῦμα σὲ παρακείμενο τοῦ Ναοῦ χῶρο ἑστιάσεως.
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τοῦ πρώτου μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, μία περιοχὴ δύσκολη μὲ 
πολλὲς ἀνάγκες. Ἡ περιοχὴ εἶναι πράγματι δύσκολη, δύσβατη μὲ ἰδιαιτερό
τητες. Εἶναι ὅμως μιὰ περιοχὴ ποὺ ἔδωσε μέχρι σήμερα στὴν Ἑλλάδα σημα
ντικοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς: πολιτικό, στρατιωτικό, δικαστικό, 
ἐπιστημονικό, ἐμπορικό κ.λπ.

Μιὰ περιοχὴ στὴν ὁποία τὰ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας διατηρήθηκε 
Ζωντανὴ ἡ φλόγα τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Σεβασιώτατε,
Ἡ περιοχὴ στὴν ὁποία καλεῖσθε νὰ ποιμάνετε ἔχει ἀναδείξει πνευματικοὺς 

ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὶς Σχολὲς τῶν Ἀγράφων δίδαξαν, ὄχι μόνον τοὺς 
κατοίκους της, ἀλλὰ ὅλον τὸν ἑλληνισμό, καὶ μετέδωσαν ὀρθοδοξία, ἑλληνικὰ 
γράμματα, ἀλλὰ καὶ τέχνες, ὅπως Βυζαντινὴ ζωγραφική. Διατήρησαν ἔτσι ἀκοί
μητη τὴν ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων. Κορυφαῖος μεταξὺ αὐτῶν ὁ Εὐγένιος 
Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός, μὲ κείμενα τοῦ ὁποίου εἶχα ἀσχοληθεῖ καὶ εἶχα δημο
σιεύσει ὅταν νεαρὴ ἐπιστήμων ἄρχιζα τὴν ἐπιστημονικὴ σταδιοδρομία μου. Σὲ 
μία, λοιπόν, ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων, ὅπως ὀνο
μαζόταν τότε ἡ μητρόπολη, ἀναφέρει τὶς ἰδιότητες τοῦ καλοῦ ἀρχιερέα. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Ἤξευρε γοῦν (Πανιερώτατέ μου δέσποτα) ὅτι ἡ ἐτυμολογία 
τοῦ ὀνόματος εἶναι ἐξήγησις τῆς φύσεως τοῦ πράγματος, καὶ ἡ σεβασιμότης 
σου λέγεται ἀρχιερεὺς καὶ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος, καὶ ἄλλα ὀνόματα τοι
αῦτα. Αὐτὰ γοῦν τὰ ὀνόματα εἶναι ὅλα σημαντικὰ πραγμάτων... Ἐπίσκοπος 
θέλει νὰ εἰπῇ ἐκεῖνον ὁποὺ εἶναι εἰς τὴν σκοπιάν, ἤγουν ἐπάνω εἰς τὸν ὑψηλό
τερον τόπον, εἶναι ὡσὰν ὁ δραγάτης ὁποὺ φυλάγει τὰ ἀμπέλια καὶ φκιάνει τὴν 
δραγασίαν του ψηλά, νὰ βλέπῃ ὅλα τὰ ἀμπέλια ἐπίσης, νὰ τὰ φυλάγῃ νὰ μὴ 
πάθουσι κανένα βλάψιμον. Καὶ σὺ ὅταν πηδᾷς καὶ ἀνεβαίνῃς εἰς τὸ στασίδι τὸ 
ὑψηλότερον, διατὶ ανεβαίνεις; Ἀνεβαίνεις διὰ νὰ βλέπῃς ὅλον τὸν λαὸν ὁμοίως, 
καὶ νὰ ἀκούουσιν ὅλοι τὴν διδαχήν σου ὁμοίως... ...Ὁ Χριστὸς ἦταν ταπεινός, 
καὶ ὄχι ὑπερήφανος. Ἦταν πράος καὶ ἱλαρός... Ὁ Χριστὸς ἠγάπα τοὺς φτω
χούς...»

Κυρίες και Κύριοι,
Ὁ Εὐγένιος ἀναφέρει καὶ σκιαγραφεῖ τὸ πρότυπο τοῦ καλοῦ ἐπισκόπου: 

σεμνός, πράος, ἱλαρός, ἴσος πρὸς ὅλους. Ἡ μέχρι σήμερα ἐκκλησιαστικὴ πο
ρεία τοῦ ἐπισκόπου κ. Γεωργίου ἀποδεικνύει ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς ἰδιότητες πορεύ
θηκε. Εὐχαριστοῦμε τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ποὺ ἐπέλεξε ἕναν ἱεράρχη σεμνό, γνώστη τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς, 
ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένα ἀγαπᾷ καὶ ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο, ὡς μητροπολίτη 
Καρπενησίου.

Σεβασιμώτατε,
Ἕναν ἱεράρχη σὰν ἐσᾶς περιμέναμε τὶς δύσκολες ὧρες ποὺ περνᾷ ἡ πα
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τρίδα μας, ὁ ὁποῖος θὰ προσφέρει πνευματικά, ἀλλὰ καὶ κοινωνικά. Ὁ Θεὸς 
μαζί σας».

Ὁ οἰκοδεσπότης π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση δώρισε 
στὸν Σεβασμιώτατο μία ποιμαντορικὴ ράβδο σύμβολο τῆς ἐν Χριστῷ διαποίμαν
σης του στὸν χῶρο καὶ τὸν τόπο τῆς πάλαι ποτὲ περιοχῆς τῆς ἱστορικῆς Ἐπι
σκοπῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων καὶ νῦν Μητροπόλεως Καρπενησίου. Στὴ συνέχεια 
ὁ π. Λάμπρος παρέθεσε γεῦμα σὲ παρακείμενο τοῦ Ναοῦ χῶρο ἑστιάσεως. Στὴν 
ἑορταστικὴ αὐτὴ σύναξη παραβρέθηκαν ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Πανευρυτανικῆς 
Ἕνωσης αείμνηστος Ηλίας Λιάσκος, ὁ Γενικὸς Γραμματέας της Πανευρυτα
νικῆς Ἕνωσης κ. Κων/νος Ἀντ. Παπαδόπουλος, ὁ Γ. Γραμματέας τῆς Ἕνωσης 
Εὐρυτάνων Ἐπιστημόνων κ. Ἀπόστολος Ἀβράμπος, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΥΡΥΤΟΥ 
καί Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης κ. Ἠλίας Τζιώρας, ὁ Πρόεδρος 
τοῦ ΕΥΚΕΣΕ κ. Κλεομένης Κουτσούκης, ὁ κ. Παῦλος Νταλλῆς, ὁ κ. Δημήτριος 
Φαλλῆς, κ. ἄ. 

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΙΜΗΣΕ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Πλήθος κόσμου προσήλθε στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης της Στοάς του Βιβλίου, στο 
Κέντρο της Αθήνας (Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου), ύστερα από σχετικό κάλεσμα της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης, την Κυριακή, 3-4-2016, για μια σημαντική εκδήλωση που περιλάμβανε δύο 
μέρη, ήτοι: α) την παρουσίαση δύο (2) τόμων των εκδοθέντων Πρακτικών του Συνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι από 7-9 οκτωβρίου 2011 υπό του Συνδέσμου «εΥΓε-
ΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ» και είχε ως θέμα του: «οΣιοΣ εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ ΚΑι Αι ΣΧοΛΑι 
ΤώΝ ΑΓρΑΦώΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤοΥρΚοΚρΑΤιΑΝ» και β) την απονομή τιμής στον Σύνδεσμο 
«εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ» από την Πανευρυτανική Ένωση, για την υπέρ τα πενήντα (50) έτη 
παρουσία του στα πνευματικά και πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας (έτος ιδρύσεως 1964)� 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ� Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής εταιρείας (Αι�Πο�ε�), ο οποίος μετά από 
έναν σχετικό μικρό πρόλογο έδωσε το λόγο για έναν χαιρετισμό στον νέο Μητροπολίτη Καρ-
πενησίου Σεβασμιότατο κ� ΓΕΩΡΓΙΟ, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του 
Δ�Σ� της Πανευρυτανικής Ένωσης προσήλθε στην εκδήλωση και την παρακολούθησε από την 
αρχή μέχρι το τέλος� ο Σεβασμιότατος, κατά τον χαιρετισμό Του εντυπωσίασε το ακροατήριο 
με τον απλό, μεστό και λιτό λόγο Του� Ακολούθως απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ο Πρόε-
δρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ� Ηλίας Λιάσκος�

Ακολούθησε η παρουσίαση των δύο τόμων των Πρακτικών του Συνεδρίου του Συνδέσμου 
«εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ», που είχε ως θέμα του: «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι Σχολαί 
των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατίαν» από τις κ�κ. Χαρίκελια Δημακοπούλου και Μαντώ 
Μαλάμου�

H κ� Χαρίκλεια Δημακοπούλου, ιστορικός και δημοσιογράφος, αφού έλαβε το λόγο, 
παρουσιάζοντας τους δύο τόμους των πρακτικών, ανέφερε ονομαστικά τους εισηγητές και τα 
αναπτυχθέντα θέματά τους και, ακολούθως, εξήρε τη σημασία της Παιδείας διαχρονικά συν-
δυάζοντας άριστα την παιδεία κατά την Τουρκοκρατία με τη σημερινή εποχή μας�

Η κ� Μαντώ Μαλάμου, Δρ� Φιλολογίας, κατά τρόπο πρωτότυπο, τόνισε την αξία του έρ-
γου, διευρύνοντας στα σημερινά δεδομένα την απήχηση και την επίδραση που είχαν και έχουν 
οι Σχολές των Αγράφων και ο Όσιος ευγένιος ο Αιτωλός στη σύγχρονη εποχή μας� 

Ακολούθησε το β΄ μέρος της εκδήλωσης, ήτοι η απονομή τιμής στον Σύνδεσμο «Ευγέ-
νιος ο Αιτωλός», για την υπέρ τα πενήντα (50) έτη παρουσία του στα πνευματικά και πολιτι-
στικά δρώμενα του τόπου μας (έτος ιδρύσεως 1964)� Σχετικές ολιγόλεπτες εισηγήσεις έκαναν 
οι Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος� 

ο κ� Αθανάσιος Δ. Σταμάτης στην λίαν σύντομη αλλά περιεκτικότατη εισήγησή του ανα-
φέρθηκε στον πρωτεργάτη και τη ψυχή του Συνδέσμου «ευγένιος ο Αιτωλός» κ� Παναγιώτη 
Κ. Βλάχο, όπως «φωτογραφίζεται» μέσα από το βιβλίο του «ΑιρεΣιΣ ΒιοΥ Η ΠΑιΔειΑ – Αυ-
τοβιογραφία»�

ο κ� Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, τέλος, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συν-
δέσμου «εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ», ήτοι στη σύστασή του (1964), στους βασικούς σκοπούς, 
στην ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου με την επωνυμία «Ελληνομουσείον Ευγένιος ο 
Αιτωλός», στη λειτουργία του και στην λειτουργία της Βιβλιοθήκης, στην ανακήρυξη σε Άγιο 
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του ευγενίου του Αιτωλού, στα επιστημονικά Συνέδρια που διοργάνωσε, στα εκδοθέντα βι-
βλία (Πρακτικά Συνεδρίων κ�ά�), στο Μνημείο ευγενίου του Αιτωλού και των Διδασκάλων 
του Γένους των «Σχολών των Αγράφων», στον ιδρυματικό ιερό Ναό του οσίου ευγενίου του 
Αιτωλού (Γηροκομείο) και, τέλος, στις επιβραβεύσεις του Συνδέσμου� 

ο συντονιστής της εκδήλωσης Καθηγητής κ� Παναγιώτης Κοντός, στη συνέχεια αναφέρ-
θηκε και αυτός στο πολυσχιδές και πολύτιμο έργο που πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει 
ο κ� Παναγιώτης Βλάχος στην Παιδεία και γενικότερα στην Πατρίδα μας (αναφέρθηκε ιδιαί-
τερα στη συμμετοχή του στους εθνικούς μας αγώνες και στις αλύτρωτες Πατρίδες μας Βόρειο 
Ήπειρο και Κύπρο)

Τέλος, επιδόθηκε από τον νέο Μητροπολίτη μας Σεβασμιότατο κ� ΓΕΩΡΓΙΟ, σχετικό Τι-
μητικό Δίπλωμα της Πανευρυτανικής Ένωσης προς τον Σύνδεσμο «εΥΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ», 
στο πρόσωπο του, από της ιδρύσεώς του, Προέδρου του κ� Παναγιώτη Κ. Βλάχου. ο κ� 
Παναγιώτης Κ. Βλάχος, με την ευφράδεια λόγου που τον διακρίνει, φανερά συγκινημένος, 
ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης και για την παρουσίαση των Πρακτικών του 
Συνεδρίου, που ο ίδιος επιμελήθηκε, αλλά και για την τιμή που έγινε προς τον Σύνδεσμο «εΥ-
ΓεΝιοΣ ο ΑιΤώΛοΣ»� Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε με τον εφησυχάζοντα 
π� Μητροπολίτη μας κ� ΝιΚοΛΑο και εξέφρασε «διάπυρες» ευχές προς τον νέο Μητροπολίτη 
μας «δι’ υγείαν κατ’ άμφω κραταιάν επί μήκιστον και δαψιλή την παρά του δομήτορος της Εκκλησίας 
Χριστού ευλοιγίαν διά την φιλόστοργον διαποίμανσιν του εμπεπιστευμένου Αυτώ πληρώματος της κατ’ 
Ευρυτανίαν Εκκλησίας και καθοδήγησιν αυτού εις νομάς σωτηρίους…» 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τον Μητροπολίτη μας Σεβασμιότα-
το κ� ΓΕΩΡΓΙΟ, ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου επικρατείας κ� Γεώργιος Παναγιωτό-
πουλος, οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ� Κέλλυ Μπουρδάρα, τ� Βουλευτής και Υπουργός, 
Ηλίας Ντζιώρας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Κυρίτσης, Γεώργιος Γιαν-
νίτσαρης, Αναστάσιος Ντάνος, εκπρόσωποι από την Αιτωλική Πολιτιστική εταιρεία (Αι�
Πο�ε�), ομοσπονδία ευρυτανικών Συλλόγων, την εταιρεία ευρυτανικών Συλλόγων, το Μου-
σειακό Κέντρο ευρυτανίας «ο εΥρΥΤοΣ» και πολλών άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων του Νο-

Άποψη από την κατάμεστη αίθουσα. Στην πρώτη σειρά οι: Ηλίας Ντζιώρας, Παναγιώτης Βλάχος, 
Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, π. Δημήτριος Παπασπύρος κ.ά. 
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μού μας� Αξίζει ιδιαίτερα να το-
νιστεί η παρουσία του γηραιού 
Συμβολαιογράφου, ιστορικού 
ερευνητή και συγγραφέα κ� Κώ-
στα Δήμου Μαραγιάννη και 
της θυγατέρας του κ� Δήμητρας 
Μαραγιάννη, που προσήλθαν 
στην εκδήλωση και μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους, τα-
ξιδεύοντας αυθημερόν από το 
Αγρίνιο� Σημειώνεται ότι ο κ� 
Κώστας Μαραγιάννης συμμε-
τείχε στο παραπάνω Συνέδριο, 
ως εισηγητής, όπως και σε άλλα 
Συνέδρια που πραγματοποιήθη-
καν κατά το παρελθόν από την 
Πανευρυτανική Ένωση, το ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο ευρυτανικών 
Σπουδών και ερευνών (εΥ�
Κε�Σ�ε�) κ�λπ� στην ευρυτανία 
μας 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος

 ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ
ο Γραμματέας

 Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διακρίνονται οι: Ηλίας Ντζιώρας, Λάμπρος Τσιτσάνης, Παν. Βλάχος, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, 
Κ.Α.Παπαδόπουλος, π. Δημ. Παπασπύρος, Σωτ. Σκάνδαλος. Πίσω οι: Ηλίας Λιάσκος Π. Κοντός, Ι. Κορέντζελος

Ο κ. Παναγιώτης Βλάχος, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος 
και ο κ. Κ. Α. Παπαδόπουλος

Ο Μητροπολίτης κ. Γεώργιος στο βήμα. Στην έδρα οι: Παναγιώτης 
Κοντός, Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Μαντώ Μαλάμου, Κ. Α. Παπα-
δόπουλος και Αθαν. Σταμάτης. 
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ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  Μητροπολίτη Καρπενησίου

  κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
 36100 Καρπενήσι
Σεβασμιότατε, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζον και τα συ-

ναισθήματα απάντων των μελών του, σε ελλάδα και εξωτερικό, χαιρετίζει την άφιξή Σας 
στην ηρωοτόκο και αγιοτρόφο ευρυτανική γη και συμμετέχει στις εκδηλώσεις υποδοχής 
Σας με συναισθήματα τιμής, χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης και ενθουσιασμού αλλά και 
πνευματικής αγαλλίασης�

Θεωρούμε εαυτούς ευτυχείς διότι ετύχομεν Αρχιερέως, του οποίου η φήμη ως αξίου, 
σεμνού και εναρέτου κληρικού, προέτρεξε της σημερινής αφίξεώς σας στην έδρα της Μη-
τροπόλεώς μας� Η πανταχόθεν καλή φήμη, που Σας συνοδεύει, αποτελεί και την ασφαλέ-
στατη μαρτυρία ότι «τοιούτος έπρεπεν ημίν Αρχιερεύς».

Σεβασμιότατε,
Παρακαλούμε να δεχθείτε και τις δικές μας ενδόμυχες και υποκάρδιες ευχές και προσευ-

χές, όπως ο Πανάγαθος Θεός Σας κραταιεί, Σας δυναμώνει και Σας φωτίζει για μία μακρά, 
ευδόκιμη και φιλόχριστη διαποίμανση� 

ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!
Με σεβασμία ταπείνωση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 ο Πρόεδρος ο Γεν� Γραμματέας
 ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ
Καθηγητής Φιλοσοφικών του Πανεπιστημίου
Franciw Marion των Η�Π�Α� 

Σεβασμιότατε Δέσποτα,
Παρακαλώ δεχθήτε ολοψύχους ευχάς μου, καθώς και αυτάς των εν Η�Π�Α� μελών της 

Πανευρυτανικής ενώσεως, όπως ο Πανθορών Πανάγαθος Θεός ευλογεί το Ποιμαντικόν 
έργον Σας στον εν ευρυτανία Αμπελώνα Αυτού, εις όν ετάχθητε υπό της Σεπτής ιεραρχίας 
της ελλάδος να υπηρετήσετε�

ειλικρινώς και ευσεβάστως
Ανδρέας Καμπιζιώνης
Καθηγητής Φιλοσοφικών 

Αντιπρόσωπος Πανευρυτανικής ενώσεως εις Η�Π�Α�
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΗΣ: Ο ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ1

επιμέλεια: Κ� Α� Παπαδόπουλος

Πέρασε αρκετός χρόνος, αφότου είχαμε υποσχεθεί στους αναγνώστες του περιοδικού 
μας «εΥρΥΤΑΝιΚΑ ΧροΝιΚΑ» (αριθ� τεύχους 45, ιαν� – Φεβρ� – Μάρτ� 2013), ότι θα 
παρουσιάσουμε το έργο του, ευρυτανικής καταγωγής, Πανεπιστημιακού Καθηγητή Αγιο-
γράφου και Ζωγράφου κ� Γιώργου Κόρδη. Η ευκαιρία αυτή μας δόθηκε πρόσφατα από 
την Έκθεση έργων του που παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία, στη γνωστή αίθουσα «Αε-
ΝΑοΝ» (Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι)�

Βιογραφικά στοιχεία
ο κ� Γιώργος Κόρδης είναι ευρυτανικής καταγωγής� ο πατέρας του γεννήθηκε στη 

Δάφνη (Κουφάλα) ευρυτανίας και, όπως οι περισσότεροι συμπατριώτες μας, αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τη γενέτειρα και να εγκατασταθεί στη Φθιώτιδα� ο ίδιος γεννή-
θηκε στην Μακρυρράχη Φθιώτιδας το 1956 και μεγάλωσε στην Αθήνα� Σπούδασε στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και, παράλληλα, την τέχνη της βυζαντινής 
εικονογραφίας, κοντά στον Κύπριο αγιογράφο π� Συμεών Συμεού� Συνέχισε τις σπου-
δές του στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης (Master of Theology) 
και παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικών τεχνικών στην Σχολή Καλών Τεχνών του 
Μουσείου της Βοστώνης (1987-89)� επιστρέφοντας στην Αθήνα συνέχισε τις σπουδές 
του στην ζωγραφική και την χαρακτική (engraving) με δάσκαλο τον Φώτη Μαστιχιάδη� 
ειδικεύτηκε στην Θεολογία και Αισθητική της Βυζαντινής Ζωγραφικής� Από το 1991 εί-
ναι διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Θεολογίας) 
και από το 2003 ανήκει στο οργανικό προσωπικό της και στη βαθμίδα του επίκουρου 
Καθηγητή�

Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο καλοκαιρινό τμήμα του Yale University (Institute 
of Sacred Music) το μάθημα “Glory on Earth – The art of icon painting” (2004-2007) στη 
Σχολή Καλών Τεχνών στο Cluj της ρουμανίας, στη Θεολογική Σχολή της ρουμανίας (Τμήμα 
Συντήρησης και Αγιογραφίας), στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παιδαγωγικού ινστιτούτου 
της οδησσού, στην ορθόδοξη Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης, στο Τμή-
μα Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Νότιας Καρολίνας κ�ά�

Το καλλιτεχνικό έργο του 
Παράλληλα με το διδακτικό έργο του πλουσιότατη είναι και η καλλιτεχνική παραγωγή 

1�  οφειλόμενη παρουσίαση του κ� Γ. Κόρδη από παλαιότερο τεύχος μας (αριθ� 45 ,ιαν� – Φεβρ� – Μάρ� 

2013)
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του� Ζωγραφικά επιχειρεί να δημιουργήσει στα πλαίσια βυζαντινής εικαστικής παράδοσης� 
Έτσι, ακολουθώντας το παράδειγμα της κοσμικής τέχνης των βυζαντινών, ζωγραφίζει με 
ανάλογο τρόπο συνδυάζοντας τα διδάγματα των βυζαντινών με τις κατακτήσεις της σύγ-
χρονης ζωγραφικής� Τη ζωγραφική και χαρακτική δουλειά του έχει δείξει σε ατομικές εκθέ-
σεις στην ελλάδα και το εξωτερικό και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις� 

ώς εικονογράφος-αγιογράφος επιδιώκει να έχει δημιουργική σχέση με τον πλούτο της 
βυζαντινής παραδόσεως κι όχι απλώς να αντιγράφει παλαιά πρότυπα� Προς την κατεύθυνση 
αυτή μάλιστα και προκειμένου να αποφύγει την παραχάραξη της παραδόσεως, μελέτησε 
παλαιά πρότυπα και σπούδασε τον τρόπο σχεδιασμού και χρωματικής ανάπτυξης των βυ-
ζαντινών� Τα συμπεράσματά του υπάρχουν σε βιβλία του, που κυκλοφορούν στην ελληνική 
γλώσσα από τις εκδόσεις ΑρΜοΣ� 

Έχει ζωγραφίσει πολλές φορητές εικόνες, και τοιχογράφησε σε εκκλησίες και ιερούς 
χώρους στην ελλάδα και στο εξωτερικό� ενδεικτική είναι η αναφορά των παρακάτω: 1) 
Μητροπολιτικός ι� Ν� Αγίου Γεωργίου ελληνορθοδόξων Βηρυτού στον Λίβανο, 2) ι� Ν� 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Γέρακα Αττικής, 3) ι� Ν� Μεταμορφώσεως Χαλανδρίου, 4) Τρούλος 
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 5) Τράπεζα της ι� Μ� Piccola Famiglia della 
Ressurezione, Valleripa, Cesena, Italia, 6) ι� Ν� Αγίου Νικολάου Βηρυτού, 7) ι� Ν� Αγίας 
Τριάδας, Κολούμπια, Νότιας Καρολίνας, Η�Π�Α, 8) ι� Ν� Φανερωμένης, Βουλιαγμένης Ατ-
τικής κ�ά� 

Το συγγραφικό έργο του
ο κ. Γ. Κόρδης έχει γράψει πολλές μελέτες και άρθρα για την βυζαντινή ζωγραφική, 

τη θεολογία των εικόνων και την αισθητική τους και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του σε 
πολλά συνέδρια και σεμινάρια για την τέχνη και τεχνική της εικόνας� 

Έργα του: Μέσα στο σάμαλι η Αχειροποίητος, Αρμός, [εικονογράφηση] (1994), Διη-
γήματα των Χριστουγέννων, Αρμός, [εικονογράφηση] (1994), Αθωνικό απόδειπνο, Αρμός, 
[εικονογράφηση] (1994), Θάλασσες, καΐκια και καραβοκύρηδες, Αρμός, [εικονογράφηση] 
(1995), Προς αγιογράφον Ευάγγελον Μαυρικάκην, Αρμός, [επιμέλεια σειράς] ( 1997), Λό-
για της πλώρης, Αρμός, [εικονογράφηση] (1997)), Αυγοτέμπερα, Αρμός, [επιμέλεια σει-
ράς] (1997), Τα υλικά και οι τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής, Αρμός, [επιμέλεια σειράς] 
(1998), Ιστορίες από τη Βίβλο, Καστανιώτη, [εικονογράφηση] (1998), Ιστορίες από τη Βίβλο, 
Καστανιώτη, [εικονογράφηση] (1998), Η Γέννησις, Αρμός, [εικονογράφηση](1998), Ει-
κόνα, εικόνισμα, εικονουργία, Αρμός (1998), Διηγήματα της αγάπης, Αρμός, [εικονογράφη-
ση] (1998)� Παιδική πασχαλιά, Αρμός, [εικονογράφηση] (1999), Ο ήλιος ο ηλιάτορας, ια-
νός, [ζωγραφική] (1999)� Ημερολόγιον 2000, Αρμός, [εικονογράφηση], Εν ρυθμώ, Αρμός 
(1999) (2000), Εικονίσματα, Αρμός, [εικονογράφηση] (2000), Πρόσωπα ολόφωτα, Αρμός, 
[ζωγραφική] (2001), Οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ και η βυζαντινή εικόνα, Αρμός (2001), 
Γυναίκες της προσμονής και του καημού, Αρμός, [εικονογράφηση] (2001), Tέχνη και μυστικι-
σμός, Αρχέτυπο (2002), Τσ’ αγάπης το καμίνι, Αρμός, [εικονογράφηση] Ημερολόγιο 2003: 
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Εικαστική αναφορά στον Ερωτόκριτο, Αρμός, [εικονογράφηση], Τετραχρωμία, Αρμός (2002), 
Σκληρό τάμα, Αρμός, [εικονογράφηση] (2003), Πρόοδος και παράδοση στην ορθόδοξη εικο-
νογραφική τέχνη, Πορθμός (2003), Πασχαλινά διηγήματα, Αρμός, [εικονογράφηση] (2003), 
((2005) Ημερολόγιο 2006, Γιώργος Κόρδης, Αρμός, [ζωγραφική] (2004), Το δώμα των 
αθώων, Αρμός, [ζωγραφική] (2004), Ημερολόγιον 2005, ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών� Γρα-
φείο Νεότητος, [εικονογράφηση] (2004)� Δώδεκα ζωγραφιές και το παραμιλητό τους, ιανός 
(2004), Λένε για μένα οι ναυτικοί…, Αρμός(2005), Ημερολόγιο 2006, Γιώργος Κόρδης, Αρ-
μός, [ζωγραφική] (2005), Παράδοση και δημιουργία στο εικαστικό έργο του Φώτη Κόντογλου, 
Αρμός (2006), Ο ξεπεσμένος δερβίσης, Αρμός, [εικονογράφηση] (2006), Η “ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης” Διονυσίου του εκ Φουρνά, Αρμός (2006), (2007) Τα φευγαλέα οράματα 
της χαράς, ιανός, [ζωγραφική] (2007), Ο χαρακτήρας και ο λόγος των αφαιρετικών τάσεων 
της βυζαντινής ζωγραφικής, Αρμός (2007), Κίχλη, Αρμός, [ζωγραφική] (2007), Ημερολόγιο 
2008, Όλοι οι μήνες είν’ καλοί, όλοι να 'χουν την ευχή, Αρμός, [εικονογράφηση] (2007), 
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, Αρμός, [εικονογράφηση] (2007), Το θαλασσινό κοιμητήριο, 
Αρμός, [εικονογράφηση] (2008), Νηπενθή, Αρμός, [εικονογράφηση] (2008), Οικογένεια 
σε κρίση, Ακρίτας(2009), Γυναίκες του μύθου, Γαβριηλίδης, [εικονογράφηση] (2009), Η 
εξομολόγηση μιας τελείας, (Λιβάνης) ζωγραφική κ�ά� 
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 Ἀναστάσιος Γόρδιος (1654-1729)
Πασχαλινὸ ἐπίγραμμα, ἑρμηνεία τοῦ Χριστὸς Ἀνέστη

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ:

΄
αψια΄ ἀπριλλίου α΄ : ἐν Βρανιανοῖς.

Χώρου ἐκ νεκύων Χριστὸς ποτὶ γαῖαν ἀνῆλθε,
πᾶσαν ἵν᾿ ἐκσπάσας τῷ θανάτῳ θανάτου,

καὶ τοῖς ἐν ζοφεροῖς ἀδύτοις θ᾿ ὑποκευθομένοισι
δοὺς ἀπέραντον ἔχειν οὐράνιόν τε βίον.

ΑΠΟΔΟΣΗ:
Βρανιανά, 1η Ἀπριλίου 1711

Ἀπὸ τὴ Χώρα τῶν νεκρῶν ἀνέβηκε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ ἐπάνω
θρυμματίζοντας μὲ τὸν δικό Του Θάνατο τὸν θάνατο,

κομίζοντας στοὺς θαμμένους σὲ μαῦρα σκοτάδια
ἐπουράνια, ἀτέλειωτη ζωή.

Τὴν 1η Ἀπριλίου 1711,1 ἡμέρα τοῦ Πάσχα,2 ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος, εὑρισκόμε
νος στὴ γενέτειρά του, τὰ Βρανιανὰ τῶν Ἀγράφων, συνέθεσε ἕνα ἐπίγραμμα, μὲ 
ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση τοῦ ἀναστασίμου τροπαρίου «Χριστὸς Ἀνέστη». Χρησι
μοποιεῖ λέξεις ἀρχαιοελληνικὲς καὶ ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ ἔπη καὶ ἀποδίδει πιστὰ καὶ 
μὲ ζωντάνια τὸ πνεῦμα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ τροπαρίου, καθὼς ὁ ἴδιος εἶχε 

1. Βλ. Α. Σ. Ἀναστασιάδου, Τὸ Σύμπαν, ἐκδ. Νεοελληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα χ.χ., σ. 561, ὅπου, 
βάσει πίνακος, ὑπολογίζεται πὼς ἡ 1η Ἀπριλίου 1711 ἦταν Σάββατο.

2. Ὅμως, ἄλλες πηγὲς ὁρίζουν πὼς ἡ 1η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1711 ἦταν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (βλ. 
Μάρκου ἱερέως Μαρᾶ τοῦ Κρητός, Τυπικόν, Ἑνετίῃσι ‚αχπε΄, σ. σκδ΄· H. Lietzmann  D. K. 
Aland, Zeitrechnung der Roemischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit fuer die Jahre 12000 
nach Christus, Βερολίνο 1965, σ. 67· http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/04NATURALSCI/
Astronomy/General/04_Easter/pasxa.htm, ὅπου τὸ Πάσχα τοποθετεῖται μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο 
στὶς 12 Ἀπριλίου καὶ ἀφαιρώντας 11 ἡμέρες, ὅπως προβλέπεται γιὰ τὰ ἔτη 17001800 τότε 
καταλήγουμε πὼς τὸ Πάσχα ἐκείνου τοῦ ἔτους ἦταν 1η Ἀπριλίου.
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στέρεη ὀρθόδοξη, θεολογικὴ καὶ φιλολογικὴ συγκρότηση. Ὁ Γόρδιος ἦταν γνωστὸς 
ὡς συνθέτης ἐπιγραμμάτων, τὴ σύνθεση τῶν ὁποίων διδάχθηκε στὰ σχολεῖα τῆς 
ἐποχῆς τῶν σπουδῶν του, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ πὼς στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τους 
περιλαμβανόταν καὶ ἡ Ἐπιγραμματογραφία.3 Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς περὶ τὸ 
1689 ἔγραψε, μὲ ἀφορμὴ τὴ σωτηρία του ἀπὸ λοιμικὴ νόσο, δίστιχα ἐπιγράμμα
τα γιὰ ὅλους τοὺς 69 ναοὺς τῆς Ζακύνθου (62 ὀρθοδόξους καὶ 7 τῶν δυτικῶν).4 
Ἦταν τὸ πρῶτο Πάσχα τοῦ Γορδίου στὰ Βρανιανά (νῦν Μεγάλα Βραγγιανὰ 
τῶν Ἀγράφων τῆς Εὐρυτανίας) μετὰ ἀπὸ εἴκοσι πέντε καὶ πλέον χρόνια ἀπου
σίας ἀπὸ τὴ γενέτειρά του. Ἡ τελευταία γραπτὴ χρονολογημένη παρουσία του 
στὰ Βρανιανὰ εἶναι στὶς 21 Δεκεμβρίου 1686· πρόκειται γιὰ τὴν ἐπιστολή του 
πρὸς τὸν ἱερομόναχο Παρθένιο τῆς Μονῆς Μούχας τῶν Ἀγράφων,5 ἐνῶ ἡ ἑπόμε
νη γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἐπάνοδό του στὰ Βρανιανὰ χρονολογεῖται στὶς 27 
Σεπτεμβρίου 1710, ὅταν γράφει στὸν ἀδελφό του Ἀθανάσιο στὸ Αἰτωλικό. Ἀπὸ 
τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς τελευταίας ἐπιστολῆς του ἡ ἐπάνοδος στὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα του τοποθετεῖται τὸν Αὔγουστο τοῦ 1710. Ἀπὸ τότε, μέχρι τὴν κοίμησή 
του στὶς 7 Ἰουνίου 1729,6 παρέμεινε στὰ Βρανιανά, μὲ ἐξαίρεση μικρά, ὀλιγόμηνα 
διαστήματα ἀπουσίας (17131714) σὲ μονὲς τῆς περιοχῆς καὶ στὸ Αἰτωλικό.7 Τὸ 
ἐπίγραμμα εἶναι ἀδημοσίευτο καὶ σώζεται στὴ σελίδα 286 τοῦ κώδικα 18 τῆς 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λαρίσης. Ἔχει ἀντιγραφεῖ, πιθανῶς, ἀπὸ χέρι μαθητῆ τοῦ 
Γορδίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἀντέγραψε καὶ ἐπιστολὲς τοῦ δασκάλου του 
στὸν κώδ. Ἱ. Μ. Παντελεήμονος Ἁγ. Ὄρους 781, φ. 147r166r.8

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

3. Βλ. Ἀγγελικὴ ΣκαρβέληΝικολοπούλου, Τὰ Μαθηματάρια τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων κατὰ τὴν 
Τουρκοκρατία, ἐκδ. Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθήνα 1994, σ. 168171.

4. Κ. Δυοβουνιώτης, «Ἀναστασίου Γορδίου. Ἀπαρίθμησις ἁπασῶν τῶν ἐν τῇ πόλει τῆς Ζακύνθου 
ἐκκλησιῶν μετ᾿ ἐπιγραμμάτων διστίχων ἰαμβικῶν ἐν ἔτει 1689», Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
8 (1933) 4554· Κ. Δυοβουνιώτης, «Ἀναστασίου Γορδίου ἐπιγράμματα», Θεολογία 11 (1933) 
319328.

5. Ὁ ἱερομόναχος Παρθένιος, ἡγούμενος τῆς μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μούχας, ὑπῆρξε 
μαθητὴς τοῦ Γορδίου· βλ. γι᾿ αὐτόν, Γεώργιος Κλῆμος, Ἱστορικὰ στοιχεῖα Καστανιᾶς καὶ 
Μούχας Ἀγράφων, Καρδίτσα 2010, σ. 291· Βασίλης Ν. Μαγόπουλος, Η πάλαι ποτὲ Ἱερὰ καὶ 
Σεβασμία Μονὴ τῆς Μούχας τῶν Ἀγράφων, Καρδίτσα 2008, σ. 5152.

6. Βλ. Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, Κώδ. 443, σ. 1.· Π. Ι. Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος 
καὶ τὸ ἔργον του (16541729)», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 10 (1971) 153154, σημ. 1.· Ἀνάργυρος
Γιάννης Μαυρομύτης, Κατάλογος παλαιοτύπων ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων Ν. Εὐρυτανίας, 
ὑπὸ ἔκδοσιν, μὲ σχόλια καὶ σημειώσεις, ὅπου σὲ Μηναῖο τοῦ Κερασόβου (τετύποτε Ἑνετίησιν 
παρὰ Ἀνδρέῳ τῷ Ἰουλιανῷ 

΄
αχπδ΄) μνημονεύεται μὲ τὸ κωδικογραφικὸ σύστημα τῶν τριῶν 

γραμμάτων ὡς χρονολογία κοιμήσεως τοῦ Γορδίου τὸ ἔτος 1729.
7. Βλ. Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία (16751728), Ἔκδοση: Χαρίτων Καρανάσιος ‒ Ἰωάννα 

Κόλια, Προλεγόμενα‒Σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, τ. Α΄‒Β΄, [Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ 
καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ / Ἀκαδημία Ἀθηνῶν], Ἀθήνα 2011, σ. 3536.

8. Χαρίτων Καρανάσιος, «Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Λαρίσης», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 10 (2012) 276280.
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7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ

Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος  
[Βρανιανά (νῦν Μεγ. Βραγγιανά) Ἀγράφων 1654 – Σάββατο 7 Ἰουνίου 1729].1

Ἡ Διαθήκη του
Τὴν 1η Μαρτίου 1729, τρεῖς περίπου 

μῆνες πρὸ τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του 
[7 Ἰουνίου 1729], ὁ Ἀναστάσιος Γόρδι
ος, διαισθανόμενος ἴσως τὸ πέρας τῆς 
ἐπιγείου παρουσίας του, συνέταξε τὴ 
διαθήκη του, τὴν ὁποία ὑπαγόρευσε 
στὸν κατὰ σάρκα (ἑτεροθαλῆ) ἀδελφό 
του καὶ μαθητή του ἱερομόναχο Εὐγένιο 
[Εὐθύμιο].2 Τὸ πρωτότυπο τῆς Διαθήκης 
–ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Εὐγενίου– λανθάνει. 
Ἀντιγράφεται ὅμως μετὰ τὴν κοίμηση 
τοῦ Γορδίου στὸν κώδικα 171 τῶν Γε
νικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους, πιθανώτα
τα, ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο, γνωστὸ ἁγιο

γράφο καὶ συγγραφέα τοῦ ἔργου Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης καὶ αἱ κύριαι 
πηγαὶ αὐτῆς,3 Διονύσιο τὸν ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ κάτοχος 

1 Περὶ τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Γορδίου βλ. Π. Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ τὸ ἔργον 
του (16541729)», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 10 (1971) 129156· τοῦ ἰδίου, Ὁ μεγάλος Διδάσκαλος 
τοῦ Γένους Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ σπουδαιότεροι μαθητὲς τῶν Σχολῶν τῶν 
Ἀγράφων, ἐκδ. Στεφ. Βασιλόπουλος, Ἀθήνα 21985, σ. 168 κ.ἑ.· Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ἱστορία 
τῆς Εὐρυτανίας στοὺς Νεότερους Χρόνους (13931821), ἐκδ. Πορεία, Ἀθήνα 1999, σ. 462476· 
Χριστόφ. Δ. Ἀλεξάκης, Μεγάλα Βραγγιανὰ καὶ Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων, Ἀθήνα 1990, σ. 
174193· Γιάν. Β. Καρύτσας, Οἱ Αἰτωλοὶ Διδάσκαλοι, Ἀθήνα 2002, σ. 223254· Κ. Θ. Δημαρᾶς, 
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας, ἐκδ. Γνώση, Ἀθήνα 92000, σ. 138140, καὶ G. Pods
kalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία ἐπὶ Τουρκοκρατίας 14531821, μτφρ. π. Γ. Δ. Μεταλληνός, ἐκδ. 
ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 22008, σ. 383386. Ἐπίσης, βιογραφικὰ τοῦ Γορδίου βλ. στὸ Ἀναστάσιος Γόρδιος, 
Ἀλληλογραφία (16751728), Ἔκδοση: Χαρίτων Καρανάσιος ‒ Ἰωάννα Κόλια, Προλεγόμενα
Σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, τ. Α΄Β΄, [Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ 
/ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν], Ἀθήνα 2011, σ. 2539, ὅπου ἀρκετὰ μέχρι τώρα δεδομένα στοιχεῖα ἀπὸ 
τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γορδίου ἀναθεωροῦνται καὶ τακτοποιοῦνται βάσει γραπτῶν πηγῶν 
(ἐπιστολῶν) τοῦ ἰδίου τοῦ Γορδίου.

2 «Ἐν τῇ μονῇ τῶν Μεγάλων Βρανιανῶν: 
΄
αψκθω μαρτίου α΄η ἡμέρα Σαββάτῳ. Ἀναστάσιος 

ἱερομόναχος ὁ Γόρδιος ὑπηγόρευσα τὰ παρόντα καὶ ἐγράφησαν παρὰ τοῦ κατὰ σάρκα καὶ 
πνεῦμα μοι ἀδελφοῦ καὶ πνευματικοῦ παιδὸς Εὐγενίου»· Π. Ι. Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος 
Γόρδιος καὶ τὸ ἔργον του», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 10 (1971) 146.

3 Γιὰ τὸν Διονύσιο τὸν ἐκ Φουρνᾶς βλ. Κ. θ. Δημαρᾶς, «Θεοφάνους τοῦ ἐξ Ἀγράφων, Βίος 

Ἡ ἀρχὴ τῆς διαθήκης τοῦ Ἀναστασίου 
Γορδίου στὸν κώδικα 171 τῶν Γενικῶν 
Ἀρχείων τοῦ Κράτους.
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τοῦ κώδικα μέχρι τὴν κοίμησή του τὸ 1746. Μετὰ ἀντιγράφεται στοὺς ἄλλους 
κώδικες στοὺς ὁποίους σώζεται: ΕΒΕ 2188, 443, 444, 1257 καὶ Μετ. Παν. Τάφου 
120.4

Ἀπὸ τὴ διαθήκη τοῦ Γορδίου, ἕνα κείμενο μὲ ἀποκλειστικὰ πνευματικὸ περιεχό
μενο, καταδεικνύεται τὸ ἐνάρετο τοῦ βίου καὶ τῶν ἀξιακῶν ἀντιλήψεών του.5 Δύο 
εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν πεποιθήσεών του ποὺ ἀναδεικνύονται ἀπὸ τὸ 
περιεχόμενο τῆς διαθήκης του: ἡ ἀκλόνητη πίστη του στὶς ἀρχές, τὰ δόγματα καὶ 
τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀρετὴ τῆς ἀκτημοσύ
νης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ταπεινό, ἡσύχιο καὶ λιτὸ βίο του.

Χαρακτηριστικὰ εἶναι δύο χωρία τῆς διαθήκης τοῦ Γορδίου:
«Ἀκλινῶς καὶ ἀμετατρέπτως διέμεινα καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ διανοίᾳ καὶ 

ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ τῆς πίστεως τῆς ἁγιωτάτης καὶ καθολικῆς μητρὸς ἡμῶν ἐκκλη

Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ», Ἑλληνικὰ 10 (193738) 213271.
4 Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, σ. 126.
5 Ἔκδοση τῆς Διαθήκης, βάσει τοῦ κώδικα ΕΒΕ 2188 στὸ Π. Ι. Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος 

Γόρδιος», 129156. Στὴν ὑποσημείωση ἀρ. 9, [σελ. 147] τῶν σημειώσεων σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοση 
τῆς Διαθήκης ὁ Βασιλείου –λανθασμένα– γράφει πώς: «Φαίνεται ὅτι κλάδος τῆς οἰκογενείας τῶν 
Γορδίων συνεχίστηκε, γιατὶ ὑπάρχει καὶ σήμερα στὸ Μορφοβούνι τῶν Θεσσαλικῶν Ἀγράφων 
τὸ ἐπώνυμο αὐτό». Ὅμως, ὡς γνωστὸν τό «Γόρδιος» δὲν ἦταν ἐπώνυμο τοῦ Ἀναστασίου ἀλλὰ 
προσωνύμιο τοῦ μοναχικοῦ [κοσμικό του τὸ Ἀλέξιος] «Ἀναστάσιος», τὸ ὁποῖον ἔλαβε ἀπὸ τὸν 
διδάσκαλό του Εὐγένιο Γιαννούλη τὸν Αἰτωλό (Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας περ. 1597   Βρανιανά, 
6 Αὐγούστου 1682). Μάλιστα, τὸ προσωνύμιο «Γόρδιος» εἶχε προσδώσει προηγουμένως ὁ 
Γιαννούλης στὸν μεγαλύτερο τοῦ Ἀναστασίου ἀδελφό, τὸν Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐκοιμήθη 
σὲ ἡλικία μόλις ὀκτὼ ἐτῶν [Ἀναστάσιος Γόρδιος, Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ 
Αἰτωλίας…, στὸ Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 470]. Ἐπίσης, 
εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ ἐπώνυμο τοῦ πατέρα τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου ἦταν, Παπαλέκας [Κόλια, 
Ἰωάννα, «Ἀθανάσιος ἱερομόναχος ὁ ἐξ Ἀγράφων (1656;1719). Ἡ ἐπιστολογραφία του», 
Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990) 216]. Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, ἀλλὰ καὶ τὶς 
ἀδελφὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου, μὲ βάση ὅσα μᾶς παραδίδουν γραπτὲς πηγές, προκύπτει 
ὅτι δὲν ὑπῆρξε τεκνογονία. Οἱ τρεῖς ἀδελφοί (Ἀναστάσιος, Ἀθανάσιος καὶ Εὐγένιος) ἦσαν 
ἱερομόναχοι, μία ἐκ τῶν ἀδελφῶν τους, ἄδηλος, ποὺ ἐνυμφεύθη τὸ ἔμπορο Γεωργούση ἀπὸ 
τὸ Τετάγιον, ἐχήρευσεν ἐνωρὶς ἄτεκνος [Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, σ. 1217 σχ. ἐπ. 
416 καὶ σ. 1221 σχ. ἐπ. 426], ἐνῶ ἡ ἀδελφή τους Φέγγω, τὴν ὁποία ὁ Γόρδιος μνημονεύει στὴ 
διαθήκη του καὶ ζητεῖ τὴν προστασίαν της [«τὴν δὲ ἀθλίαν ἀδελφὴν ἡμῶν Φέγγον ὅση δύναμις 
ἐπιμεληθήτωσαν μέχρις οὗ καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς παραπέμψουσι»· Βασιλείου, «Ἀναστάσιος 
Γόρδιος», σ. 147], παρέμεινε ἀνύμφευτος στὰ Βρανιανά. Τὰ περὶ ὑπάρξεως ἀπογόνων τῆς 
οἰκογένειας τοῦ Γορδίου ὑποστηρίζει, –ἐπίσης λανθασμένα– καὶ ὁ Σωκράτης Κ. Βάμβακος 
στό Σ. Κ. Β. [=Σωκράτης Κ. Βάμβακος], «Γεώργιος Γόρδιος»,  Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 10 (1971) 
265. Ὁ Γεώργιος Δ. Παυλίδης ὀρθῶς ἀναφέρει ὅτι δὲν ὑπῆρξαν ἀπόγονοι τῆς οἰκογένειας 
τοῦ Γορδίου οὔτε ἐξ ἀρρενογονίας, οὔτε ἐκ θηλυγονίας· λανθασμένα ὅμως ἀναφέρει πὼς τὸ 
«Γόρδιος» ἦταν ἐπώνυμο ἐπίκτητο τῶν τεσσάρων ἀδελφῶν [Γεώργιος Δ. Παυλίδης, «Ἐπίσκεψις 
εἰς τὴν ἕδραν τῆς Σχολῆς τῶν Ἀγράφων», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 78 (1959) 240241]. Ὁ ἴδιος 
ὁ Γόρδιος τονίζει γιὰ τὸ προσωνύμιό του: «ὧ Γόρδιος τὸ ἐπώνυμον» [Ἀναστάσιος Γόρδιος, 
Ἀλληλογραφία, σ. 331, ἐπ. 74], «οὗ τὸ ἐπίκλην Γόρδιος» [Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, 
σ. 330,  ἐπ. 73], «Ἀναστάσιος, ὁ ἀπὸ τοῦ Γορδίου μᾶλλον ὀνόμασι τοῖς πλείοσι γνωριζόμενος» 
[Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, σ. 399, ἐπ. 131]. Πιθανώτατα τὸ προσωνύμιο παραπέμπει 
στὸ ὄνομα τοῦ μάρτυρος Γορδίου († 3 Ἰανουαρίου).
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σίας διάκειμαι μέχρι καὶ ἐσχάτης ἀνα
πνοῆς. Καὶ οὔτε εἰς λατινικόν τι δόγμα  
διεφθαρμένον καὶ ἐναντίον τῆς καθο
λικῆς ἐκκλησίας ἐξέκλινα πώποτε· οὔτε 
εἰς λουτερανικὸν καὶ καλβινικόν· τῶν 
κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους ἐναντιωτά
των ἡμῖν τοῖς  πιστοῖς καὶ ὀρθοδόξοις 
χριστιανοῖς».6

«Οἱ μετ᾿ ἐμὲ ἀπολειφθέντες μοναχοί, 
οἵτινες ἂν εἶεν, πρωτεύοντος τοῦ ἐμοῦ 
κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα ἀδελ
φοῦ καὶ πνευματικοῦ παιδὸς Εὐγενί
ου, σκεπτέσθωσαν ἀκριβῶς, ἵνα μὴ ὡς 
ἀνευλαβεῖς καὶ ἀμόναχοι μοναχοί, ὡς 
περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς μὴ 
φροντίζοντες, διαιτῶνται· ἀλλ᾿ ὥσπερ 
ἐγὼ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ ἢ δόξης κενῆς 
οὐκ ἐφρόντισα, οὕτω καὶ αὐτοὶ τῶν τοι
ούτων ἀπέχουσι καὶ τῇ εἰς Θεὸν ἐλπίδι 
στηριζόμενοι, οὐδενὸς τῶν ἀναγκαίων 
ἀπολειφθήσονται».7

Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος ἔζησε καὶ δη
μιούργησε στὸ πνεῦμα τῆς διαθήκης του 
τὴν ὁποία παραδίδει ὡς παρακαταθήκη 
πνευματική, μαζὶ μὲ τὸ ὑπόλοιπο ἔργο 
του, γιὰ τὴ μελέτη τῶν σκέψεων καὶ τῆς 
πνευματικότητάς  του.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

6 Στὸ ἴδιο, σ. 143.
7 Στὸ ἴδιο, σ. 146. 

Ἐλαιογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου, ἔργο 
Δημ. Βασιλείου. Συλλογὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ 
Ἱστορικοῦ Μουσείου. Ἡ ἐλαιογραφία φιλο
τεχνήθηκε μὲ δαπάνη τοῦ Νικολάου Γορδίου, 
συμβούλου τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, υἱοῦ 
τοῦ διακεκριμένου Θεσσαλοῦ Γεωργίου Γορ
δίου (18751956), καθὼς πίστευαν πὼς ἦσαν 
ἀπόγονοι «τῆς εὐκλεοῦς καὶ ἱστορικῆς οἰκο
γενείας τῶν Γορδίων, οἵτινες διέπρεψαν ὡς 
σοφοὶ διδάσκαλοι τοῦ Γένους κατὰ τὴν Τουρ
κοκρατίαν»· Σ. Κ. Β. [=Σωκράτης Κ. Βάμβα
κος], «Γεώργιος Γόρδιος»,  Θεσσαλικὰ Χρο
νικὰ 10 (1971) 265. Τὸ ἔργο, διαστάσεων 31cm 
X 25cm, δωρήθηκε τὸ 1971 ἀπὸ τὸν Νικόλαο 
Γόρδιο  στὸ Ἐθνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Μουσεῖο. 
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Από τη ζωή του προεπαναστατικού εθνομάρτυρα κλέφτη των Αγράφων 
Κατσαντώνη !

ο Κατσαντώνης (Αντώνης Μακρυγιάννης) γεννήθηκε στο Μάραθο (Μύρεση) 
Αγράφων ευρυτανίας το 1775 και πέθανε το 1808 στα Γιάννενα, με φρικτά 
βασανιστήρια στα μπουντρούμια της αιμοβόρας ύαινας, του Αλή Πασά. Η καταγωγή 
του ήταν από το Βασταβέτσι (Πετροβούνι) ιωαννίνων, από όπου ο παππούς του περί 
το 1750 κυνηγημένος από τους Αλβανούς βρήκε καταφύγιο στ’ Άγραφα� Ήταν γιος 
του Γιάννη Μακρυγιάννη, που παντρεύτηκε τη Μαραθιώτισσα Αρετή, την κόρη του 
κλεφταρματωλού των Αγράφων Δίπλα� είχε τρεις αδελφούς τον Κώστα, που τον 
λέγανε Λεπενιώτη, γιατί γεννήθηκε στη Λεπενού, το Γιώργο, που τον επονόμασαν 
Χασιώτη, γιατί γεννήθηκε στα Χάσια, τον Χρήστο, που ήταν λιγόσωμος και τον 
παραγκώμιαζαν Κούτσικο και μια μικρότερη αδελφή την Κατερίνη, την Καρτέρω 
όπως την έλεγαν� Το καθιερωμένο και γνωστό όνομά του Κατσαντώνης, που έμεινε 
στην ιστορία, θεωρείται ότι βγήκε απ’ τα θερμοπαρακάλια της αγραφιωτομάνας του 
Αρετής: «Κάτσε Αντώνη μ’, κάτσε Αντώνη μ’, μην πας να γίν’ς κλέφτ’ς, είσι μικρός 
ακόμα»� 

1. Tο δώρο του Κατσαντώνη στο πρωτοπαλίκαρό του Γεώργιο Καραϊσκάκη ! 
«…��ο Καραϊσκάκης μικρός μπήκε στη μάγκα του Κατσαντώνη� Άψητος στον 

πόλεμο, δεν του επέτρεπαν να φορεί άρματα� Σε κάποιο εχθρικό αιφνιδιασμό οι κλέφτες 
υποχώρησαν άτακτα� Του Καραϊσκάκη ξύπνησε το θεριό που έκρυβε μέσα του, πήρε 
ένα παρατημένο καριοφίλι και με εύστοχες βολές σκότωσε δυο-τρεις Αλβανούς� οι 
άλλοι υποχώρησαν κι οι κλέφτες τους παίρνουν κατά πόδι� Χάρη στον Καραϊσκάκη 
οι κλέφτες έγραψαν ένα απρόβλεπτο έπος� ο Κατσαντώνης του αράδιασε χίλια δυο 
παινέματα, του επέτρεψε να φέρνει την τιμημένη κλέφτικη αρματωσιά και τον έκανε 
πρωτοπαλίκαρό του� 

ο Καραϊσκάκης ήταν πρώτος και καλύτερος στις μάχες� Πανικός έπιανε τους 
Αλβανούς όταν άκουαν το όνομά του� Θρύλος και τραγούδι ο γιος της καλογριάς� 
Ένας παραμυθένιος ήρωας� Με το πέρασμα του χρόνου, όταν πια ψήθηκε στου 
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πολέμου τις φλόγες και δοκιμάσθηκε στα βόλια του εχθρού, ο Κατσαντώνης για 
να εκφράσει την ιδιαίτερη αγάπη και την απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε σ’αυτόν του 
χάρισε ένα ακριβό τηλεσκόπιο� Στον πόλεμο, του λέει και τα κιάλια είναι βόλια που 
πάνε ολόισια στην καρδιά του εχθρού� Την περίφημη αυτή διόπτρα την είχε κάνει δώρο 
στον Κατσαντώνη ο Έλληνας στρατηγός στο ρωσικό στρατό Παπαδόπουλος, τότε 
που είχαν ανταμωθεί στα εφτάνησα κι είχαν συνδεθεί με στενή φιλία� Το 1826 που 
διορίσθηκε ο Καραϊσκάκης αρχιστράτηγος του ελληνικού Στρατού κι εξεστράτευσε στη 
ρούμελη το κιάλι αυτό το είχε μαζί του� Στις αρχές του 1827 που πήρε την απόφαση 
να λευτερώσει την Ακρόπολη απ’ τον Κιουταχή, το σπάνιο και δυσεύρετο αυτό δώρο 
του Κατσαντώνη χάθηκε� Μέσα στην αναταραχή και την ανακατωσούρα κάπου είχε 
παραπέσει και τo βρήκε συμπτωματικά ο Γιάννης Φραγκίστας, που υπήρξε και αυτός 
παλιά ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Κατσαντώνη� ο Καραϊσκάκης χάρηκε που το 
βρήκε αλλά του είπε μπροστά στους στρατηγούς Ζυγούρη, Κ.Τζαβέλα αδελφού του 
ξακουστού Φώτου και Χατζηπέτρου: -Γιάννη να το κρατήσεις, γιατί μπορεί να το 
ξαναχάσω, κι αν σκοτωθώ δικό σου να είναι� Το τηλεσκόπιο αυτό φυλάσσεται σήμερα 
μαζί με άλλα πολεμικά κειμήλια στο Μουσείο της Στρατιωτικής Σχολής ευελπίδων�» 
(Από το βιβλίο “ ο Κατσαντώνης της ρωμιοσύνης” 1977 του Κ. Κωτσοκάλη)

2.   Η Βρύση του Κατσαντώνη !
«…-Eδώ το λεν “Στον Κατσαντώνη”, είπαν τα παιδιά� Κι αλήθεια πέντε μόνο βήματα 

μας χωρίζουν απ’ τη Βρύση του Κατσαντώνη� Νάτην ! Βιάστηκα να φτάσω πρώτος� 
Πώς μούρθε ! Δε μπορώ ούτε να το πω ούτε και να το γράψω� Δε μ’αφήνει αυτό που, 
μη έχοντας άλλη λέξη για να το παραστήσουμε, λέμε συγκίνηση� Λίγο νερό βγάνει αυτή 
η βρύση� Και το κρατεί ξυλένια κούπα που οι τσοπαναραίοι στην πηγή του έμπηξαν 
για να το πιάνουν να πίνουν� Απ’ αυτή τρέχει� Μόλις ακούς το γλυκό του ήχο τρ τρ 
τρ τρ …κάνει καθώς πέφτει στη γούβα ενός κάλανου, που διπλαρωμένος πέρα δώθε 
κείτεται από κάτω της� Το έφτιασαν από ελατόκορμο οι βλάχοι και τον διπλάρωσαν 
εκεί, για να πιάνει το νερό, όσο πέφτει� Έρχονται τα πρόβατά τους, αραδιάζονται 
ίσα πέρα και πίνουν� Μπορούσα, να καθίσω σε καμιά πέτρα απ’ αυτές που γύρω στη 
βρύση είναι, αλλά και μ’ όλη την κούραση μ’ αρέσει να στέκω ορθός� Κοιτάζω γύρω, 
σα να θέλω να χαιρετήσω τον θρυλικό αυτό τόπο� Να, από πάνω μια βλαχοπούλα! 
Πετάχτηκε από καλύβι για να μας «αμποδίσει» απ’ το σκυλί της� Αυτό πρώτο μας 
είδε και βγήκε παρακάτω για να μας πει το «καλωσόρισες» με τα γαβγίσματά του� Κι 
αυτή από παραπάνω ξαγναντίζοντας το μάλωσε� Και όταν εκείνο ξεμάκρυνε, σαν το 
κυπαρίσσι στάθηκε και μας κοιτάζει λες και κάτι θέλει να πει, αλλά μιλιά απ’ το στόμα 
της δε βγάζει, μόνο γνέθει με τ’ αδράχτι το μαλλί πόχει η κεντιστή ρόκα της� Έσκυψα να 
πιω νερό, ένα σωρό παλιές θύμισες ήρθαν στο νου μου� «Το ίδιο έκανε κι ο Γιώργος 
ο αδελφός του Κατσαντώνη», σκέφτηκα που εδώ ερχόταν απ’ τη σπηλιά κι έπαιρνε με 
τ’ ασκί νερό και το πήγαινε στον αδελφό του, τον Αντώνη, για να πίνει� εδώ ήρθαν κι 
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έπιαν κι οι Αλβανοί το βράδυ εκείνο� 
εδώ ήρθε, τα μαύρα κείνα χαράματα, 
ο Γιώργος Χασιώτης, οσμίστηκε 
πως είναι απ’ τον οχτρό ζωσμένοι, 
πήγε πίσω στη Σπηλιά κι είπε στον 
αδελφό του: «μύρισε αλβανίλα η 
βρύση, αδελφέ μου»� Κι απο δώ ως 
εκεί είχε στρωμένη με προβιές τη 
στράτα ο Γιώργος, να έρχεται μόνος 
του ο Αντώνης κάποτε, να πίνει το 
νεράκι της και να δροσολογιέται, να 

γυρίζει και πάλι δίχως να παλαμοδέρνει� Όλα τούτα τα παλιά στριμώχτηκαν στο νου 
μου κείνη τη στιγμή κι η καρδιά μου σπαρταρίζει� ώ! αν μιλούσε ανθρώπου γλώσσα 
η βρυσούλα, πόσα θα είχε να μας διηγηθεί για τις παλικαριές κείνου του καιρού: 
Κρίμα! ούτε αυτή ξέρει τη δική μας, ούτε κι εμείς τη δική της γλώσσα για να τα πούμε� 
εξακολουθεί αδιάφορη με το «τρ τρ τρ» να σκορπίζει τη λαλιά που σκόρπιζε και πριν 
από 120 χρόνια� ούτε στο Γιώργο μίλησε για Αλβανούς τότε, ούτε για Κατσαντώνη 
σε μας τώρα� Μόνο αφήνει να διαβάζεις με το νου εκείνο που ο θρύλος ήρθε και 
χάραξε πάνουθέ μας με χρυσά γράμματα σε πλάκα που ανθρώπινο μάτι ποτέ δεν είδε: 
«Είμαι η Βρύση του Κατσαντώνη»� Γύρω της ρίγανες και άλλα βότανα του βουνού 
σκορπίζουν ευωδίες στον αέρα� Ένα απ’ αυτά, το ντροκ, όπως εδώ οι χωριάτες λένε, 
είναι και γιατρικό� «Τόβρασες, λέει, σε νερό, πήρες το ζουμί του, έκαμες γαργάρα, 
γιατρεύεις το λαιμό σου, αν τύχει και σε πόνεσε�» 

(Το κείμενο από το βιβλίο του Κ.Κωτσοκάλλη: Ο Κατσαντώνης της Ρωμιοσύνης� Η 
φωτο του ζωγράφου Γ, Μανουσάκι από το βιβλίο Πίνδος της Σοφίας Αναστασιάδη 
1950)�

3.Οι μισθοφόροι των Τούρκων στα χρόνια του Κατσαντώνη.
«…οι Αλβανοί ήταν υποπροϊόντα του υπόκοσμου του μακελάρη τύραννου� 

Διεφθαρμένοι ψυχικά απ’ την πολύμορφη φαυλότητα του περιβάλλοντος, βγαλμένοι 
απ’ το σχολειό της βίας, του εγκλήματος και του αίματος είχαν εκπορνευθεί ηθικά� 
Δεν πολεμούσαν για ιδανικά� Μάχονταν κι ήταν αδίστακτοι και φανατικοί πολεμιστές 
για την επίγεια ανταμοιβή� Μισθοφόροι του Αλή Πασά και φανατικότεροι από 
τους Τούρκους, το πλιάτσικο, τη ρεμούλα, το ρήμαγμα είχαν σαν σκοπό της ζωής 
τους� Αλλά και αυτοί σταμάτησαν μπροστά στον Κατσαντώνη κι όπως γράφει ο Επ. 
Φραγκίστας στη βιογραφία του Κατσαντώνη «επροσποιούντο ότι τον καταδιώκουν, 
διά να αποφύγωσι την οργήν αυτού (Αλή Πασά), πράγματι δε απέφευγον την μετ’ 
αυτού συμπλοκήν��» (Από το βιβλίο “ ο Κατσαντώνης της ρωμιοσύνης” 1977 του Κ. 
Κωτσοκάλη)
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4. Το «Πήδημα του Κατσαντώνη» !
«Το «πήδημα του Κατσαντώνη» 

βρίσκονταν στο χωριό Χούνη του Αγρινίου 
στη θέση “Κρεμαστά Λουτρά” του Αχελώου, 
ακριβώς εκεί που είναι σήμερα θεμελιωμένο 
της ΔεΗ το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο� 
ο θρύλος λέει, πως ο Κατσαντώνης 
ξεχείμαζε στην Αλευράδα του Βάλτου� 
Αλβανικό απόσπασμα του πήρε αυθαίρετα 
απ’ το κοπάδι του καμιά εικοσαριά ζωντανά� 
Ανυποχώρητος και αντιστασιακός σ’ όλη του 
τη ζωή, άναψε ολόκληρος� Δε χάνει καιρό κι 
αδειάζει την κουμπούρα του απάνω τους� 
Το βόλι βρήκε έναν Αλβανό στο κεφάλι και 
τον ρίχνει νεκρό� Χύμηξαν να τον πιάσουν� 
Με πόδια λαφιού τρέχει προς το μέρος της 
πατρίδας του ευρυτανίας, διαβαίνει σαν 
πουλί πετούμενο τους λόγγους, δρασκελάει 
τις κοντοραχούλες�� οι διώχτες του 

καλπάζουν σαν τρελοί από πίσω του� Φθάνει στο χείλος του ποταμού Αχελώου� εδώ 
έσφιγγαν τα βουνά το ποτάμι κι η κοίτη σχημάτιζε ένα στένωμα πάνω από οχτώ μέτρα 
πλάτος και βάθος απύθμενο, αβυσσαλέο� Στηλωμένα τα πόδια του στην όχθη, ρίχνει 
τη ματιά του στην απέναντι μεριά� Χάος χώριζε το Βάλτο απ’ την ευρυτανία� Για να 
μείνει εκεί, σίγουρα σήμαινε ο χαμός του� Τ’ αγρίμι στέκονταν σα να αναμετρούσε τις 
δυνάμεις του� Φουρτουνιασμένος, τα χέρια του σφιγμένα σε γροθιές έσταζαν αίμα, απ’ 
τα νύχια που χώθηκαν βαθιά στις σάρκες της παλάμης του� Συννέφιασε κι αντάριασε η 
θωριά του� Για μια στιγμή μόνο, στιγμή δευτερόλεπτου, ρίχνει πάλι ένα κυκλικό βλέμμα� 
��ο Κατσαντώνης δεν είναι από τους ανθρώπους που λυγίζουν, που υποχωρούν 
μπροστά στο δύσκολο, στο αδύνατο� Δεν θα σταθεί να τον πιάσουν� Μπρος γκρεμός 
και πίσω ρέμα� Αποδείχνοντας στην πράξη, τη χαρακτηριστική αποφασιστικότητα που 
τον ξεχώριζε, έβγαλε από μέσα του μια ανακουφιστική ανάσα� Ζυγιάσθηκε στα δυνατά 
του πόδια με σύσπαση των μυώνων και σαν ακροβάτης αρπάχτηκε απ’ τα κλωνάρια 
δέντρου που χαμήλωναν πάνω απ’ το κεφάλι του, ταλαντεύθηκε πέρα δώθε και σαν 
να ήταν λαστιχένιο το κορμί του, μ’ ένα τίναγμα στον αέρα εκσφενδονίσθηκε στην 
απέναντι ακροποταμιά� οι Αλβανοί μαρμάρωσαν μπροστά σ’ αυτό το απίστευτο θέαμα 
και για μήνες πολλούς απέφευγαν τον καστροπολεμίτη των Αγράφων� Από τότε ο λαός, 
πιστός θεματοφύλακας της μνήμης του, τη στενούρα εκείνη την έλεγε “Πήδημα του 
Κατσαντώνη”»�

(Από το βιβλίο “ ο Κατσαντώνης της ρωμιοσύνης” 1977 του Κ. Κωτσοκάλη)
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Η Κατίνα στην Αθήνα
Γιάννης Μακρής, Δάσκαλος

Όταν πρωτοδιορίστηκα δάσκαλος, το 1963, τοποθετήθηκα στο μονοθέσιο σχολείο ιτέ-
ας-ραπτοπούλου� Τότε το όνομα ιτέα το χρησιμοποιούσαμε μόνο στα επίσημα έγγραφα� 
Προφορικά όλοι χρησιμοποιούσαν την παλιά ονομασία «Κρετσίστα»� 

οι 37 μαθητές δε χωρούσαν καλά-καλά στην αίθουσα διδασκαλίας -ο θεός να το κάνει 
αίθουσα διδασκαλίας το ενοικιασμένο δωματιάκι του Χρήστου Παπαδημητρίου- τα θρανία 
χωρίς σχεδόν διαδρόμους και η έδρα του δασκάλου καταργημένη, γιατί δεν υπήρχε χώρος 
και γι’ αυτήν�

Φυσικά δεν υπήρχε και προαύλιο και τα παιδιά έπαιζαν κυνηγητό, κυρίως γύρω από τη 
ρεματιά με τις απότομες όχθες, που βρισκόταν μπροστά από το «σχολείο»� Μεγαλωμένος 
σε καμποχώρι, είχα μόνιμο άγχος στα διαλείμματα, μήπως γλιστρήσουν, πέσουν, κατρακυ-
λίσουν, τραυματιστούν, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, μέχρι να καταλάβω ότι η φύση τα 
είχε μάθει να σκαρφαλώνουν σαν αγριοκάτσικα…

Τις γιορτές μας, δύο εθνικές και μία «επί τη λήξει του διδακτικού έτους» τις κάναμε στο 
πλάτωμα μπροστά στην εκκλησία� Και καλά, για τις εθνικές γιορτές υπήρχε πλούσιο ρεπερ-
τόριο ποιημάτων και σκετς� Για τη γιορτή των διακοπών όμως τα σχετικά βοηθήματα που 
κυκλοφορούσαν στο εμπόριο δεν κάλυπταν τις ανάγκες μιας γιορτής σε ορεινό χωριό, 
όπως η Κρετσίστα� Αποφάσισα, λοιπόν, να αποκαταστήσω την έλλειψη αυτή, κάνοντας και 
δικά μου σατιρικά ποιηματάκια, ανταποκρινόμενα, κατά την εκτίμησή μου, στον τόπο και το 
είδος της γιορτής� 

Παραθέτω ένα από αυτά�

Η Κατίνα στην Αθήνα

Η θεόζουρλη Κατίνα Απάν’ στου βράχου πέτρις σουριασμένες,
ήθελε να πάει στ’ν Αθήνα� άλλες όρθιες κι άλλες πλαγιασμένες�
Μια κι δυο, λοιπόν, που λέτε, Η Κατίνα του κιφάλι τ’ς κ’νάει, 
Στην πρωτεύουσα πετιέται… τα παρακάτ’ μας τσαμπουνάει�
Πολύς ήταν γύρου κόσμους
-πού ’ν’ του θ’μάρ’ κι πού ’ν’ ου δυόσμους� -Νόμ’ζα κι ’γώ τι έχ’ η Αθήνα
Κι ασφαλτουστρουμένα δρόμια κι ήρθα να ιδώ!
-πού λιθάρια κι κουτρόνια- Να χαζου-Κατίνα…
 Αμ κι στου χουριό μ’ έχ’ λ(ι)θάρια
Πήρι του δρόμου του μιγάλου κι έχ’ ιλάτια κι πουρνάρια
-θαρρείς οι άνθρουπ’ πάν’ στου στάλου� κι έχ’ απλουχουριά μιγάλ(η)
Άσφαλτους, ψήνει το λιοπύρι, κι όχ(ι) την αθηνέικια ζάλ(η)�
Βγάζ’ η Κατ’νιώ του κλουτσουτύρι,
που ’χε μέσα στουν τρουβά της, Να ζή(σ)εις χουριό μ’ μι τα ουραία σ’
που ’σερνε πάντα κοντά της� μπρουστά σ’ δε βγαίν’ ούτ’ ου Πειραίας,
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Και σε μια γωνιά καθίζει έρχουμι πάλι πίσου
λαίμαργα καταβροχθίζει… κι πουτέ δε θα σ’ αφήσου�

Πιρνάν ανθρώποι, την κοιτάνι Άιντι, Κατ’νιώ μ’, άει στου χουριό σου
Κι τα κιφάλια τους κουνάνι� στου Μήτρους του λεβεντονιό σου,
Μα η Κατίνα το χαβά της που βόσκει τα ήσυχα τα πράιτα
Ψάχνει ξανά μες στον τροβά της… απ’ την Κριτσίστα ως τη Σπολάιτα*�
Βρίσκ’ ψάχνουντας κουμμάτ’ ρουκίσιου Κι εσύ καμάρωνες Κατίνα
Τουτέστιν, δηλαδή, καλαμπουκίσιου� κι ονειρευόσουν την Αθήνα
Κι αυτό σε λόγο τελειώνει και τώρα που την είδες φεύγεις
Το κολατσιό της αποσώνει… και πάλι το χωριό σ’ γυρεύεις…

Σ’κώνιται να πάει κατά πέρα Άιντε, χουριό μ’, έρχουμι πίσου
-άιντε Κτ’νιώ μ’ και σώνεται η μέρα… Κι πουτέ δε θα σ’ αφήσου!���
Γυρνάει, βλέπ’ τουν Παρθινώνα
απάν’ σι μια μιγάλ’ κουτρόνα!
-Πω, πω πέτρις! Τι ’ν’ αυτούνες;
Σιάζ’(ει) η Κατίνα τις σιγκούνες�

* Σπολάιτα: Χωριό της Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο είχαν πολλά πάρε-δώσε οι Κρετσιστινοί.
Διευκρινίσεις: Το ποίημα αυτό γράφτηκε το καλοκαίρι του 1964� Το απήγγειλε θαυ-

μάσια, με Κρετσιστινή προφορά, κατάλληλο ντύσιμο και με θεατρικές κινήσεις (ιδίως όταν 
ίσιαζε τις σεγκούνες ή μούτζωνε τον εαυτό της) η μαθήτρια της ΣΤ΄τάξης ελευθερία Αθα-
νασίου Τριαντάφυλλου� Έκτοτε δεν απαγγέλθηκε ξανά… Μόνο εκεί ταίριαζε� Στον τόπο 
εκείνο, απαγγελμένο από τη συγκεκριμένη μαθήτρια…

ΗΡΘΕ ΤΟ ΦΩΣ

Ήρθε το φως κάποιο πρωί Μ’ απέξω έμεινα εγώ
χωρίς εγώ να βλέπω για να περιπλανιέμαι
αλλ΄ούτε και να περπατώ για όλα αυτά που μούρχονται
και να μπορώ να στέκω πάντα ν’ αναρωτιέμαι.

Ήρθε το φως μα η λάμψη του Ποια μοναστήρια έκαψα
σε μένα να μη φτάνει. Κι ιδρώτα τίνος ήπια
η ζεστασιά του σίγουρα και φεύγουν όλες οι χαρές
Λίγη, να με ζεστάνει. Σαν από τσέπη τρύπια;

Ήρθ’ η χαρά κι απλώθηκε   
τον κόσμο ν’ αγκαλιάσει
ήρθε κι η χάρη του Θεού
όλους για να σκεπάσει! Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου - Τσιάμη
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ΤΟΥ κ. Γ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το νέο βιβλίο του ευρυτάνα Καθηγητή 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ� Γεωργίου 
Γιαννίτσαρη «οι ΝεροΜΥΛοι ΤΗΣ εΥ-
ρΥΤΑΝιΑΣ», Αθήνα 2015 (σελ� 180), 
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην 
ιστορική αίθουσα Συνεδριάσεων της Πα-
λαιάς Βουλής (Σταδίου 13, Αθήνα), την 
Κυριακή 29 Μαϊου 2016� Την εκδήλωση 
συνδιοργάνωσαν το εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και η Πανευρυτανική Ένωση�

Η έναρξη του προγράμματος της έγινε 
από τον κ� Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, 
Γενικό Γραμματέα της Πανευρυτανικής Ένω-

σης, ο οποίος στη συνέχεια και συντόνισε την όλη εκδήλωση� ο κ� Κ. Παπαδόπουλος αφού 
χαρακτήρισε και το νέο βιβλίο του κ� Γ. Γιαννίτσαρη, όπως και το προηγούμενο μνημειώδες 
έργο του «Η ΠΑρΑΔοΣιΑΚΗ ΑρΧιΤεΚΤοΝιΚΗ ΤΗΣ εΥρΥΤΑΝιΑΣ, Αθήνα 2010, ως «ένα αλη-
θινό εγκόλπιο» και ως «μία χρυσή κιβωτό του λαϊκού μας πολιτισμού,…, έναν θησαυρό, ένα έργο 
μνήμης, νοσταλγίας και διδαχής, ένα έργο που κλείνει μέσα του τη ζωή προηγούμενων γενεών και με-
ταγγίζει ζωή σε επόμενες γενεές.» τόνισε πως «τα ίδια λόγια τα επαναλαμβάνω και σήμερα, και μάλιστα 
επαυξημένα, από το ίδιο βήμα με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου βιβλίου του κ. Γιαννίτσαρη 
«Οι νερόμυλοι της Ευρυτανίας», το οποίο αποτελεί το απαύγασμα συστηματικής επιστημονικής εργασί-
ας και συμβάλλει οπωσδήποτε στη μελέτη της βιομηχανικής αρχαιολογίας, της λαογραφίας και, γενικά 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου μας… 

Το νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Γεωργίου Γιαννίτσαρη αποτελεί προϊόν οπωσδήποτε μιας πολύμο-
χθης επιστημονικής έρευνας. Προσωπικά κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του υλικού του αλλά 
και στη συνέχεια έζησα εν μέρει τους αγώνες και τις αγωνίες του και για τη έκδοσή του. Δυστυχώς, 
οι προσπάθειες, γραπτές και προφορικές, που έγιναν στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Νομού δεν τελεσφόρησαν. Ευτυχώς όμως που και πάλι βρέθηκαν άλλοι χορηγοί της έκδοσης του 
σπουδαίου και ανεπανάληπτου αυτού έργου. Και αυτοί είναι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Ε.Μ.Π. με εισηγητή τον παριστάμενο Κοσμήτορά της Καθηγητή κ. Δημήτριο Παπαντώνη και 
το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων, πρόεδρος του οποίου είναι η, επίσης, παρευρισκομένη κ. Μαρία 
Γρυπάρη. Ως Ευρυτάνες, τους εκφράζουμε τις εγκάρδιες και ευγνώμονες ευχαριστίες μας, γιατί με 
τη χορηγία τους εκδόθηκε ένα έργο επιστημονικά τεκμηριωμένο και με απόλυτη εγκυρότητα που δι-
ασφαλίζει τη διάσωση όλων εκείνων των στοιχείων για τους νερόμυλους της Ευρυτανίας, που σαν 
μέλισσα ο κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης συγκέντρωσε συνεπικουρούμενος από ομάδα των φοιτητών 
του Ε.Μ.Π., και μας τα διασώζει για την πορεία μας μέσα στο χώρο και στον χρόνο. 

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του φοιτητές όργωσαν κυριολεκτικά τα χωριά μας, από τη μία άκρη στην 
άλλη, έσκυψαν με αφοσίωση, εργατικότητα και πάθος, ανακατεύτηκαν με το λαό μας και συγκέντρω-
σαν ό,τι υλικό μπορούσαν, μη εξαγοράσιμο με τίποτα και το οποίο μας το προσφέρει σήμερα ο κ. Γιαν-
νίτσαρης, μέσω του θαυμάσιου αυτού βιβλίου του, το οποίο δεν είναι μόνο επιστημονικό αλλά είναι και 

Ο συγγραφέας του βιβλίου καθ. κ. Γ. Γιαννίτσαρης στο 
βήμα. Διακρίνονται στο πάνελ οι Κ. Παπαδόπουλος, 
Αθ. Σταμάτης και Αικ. Πολυμέρου – Καμηλάκη.
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ιστορικό και λαογραφικό, είναι ένα έργο 
που κλείνει μέσα του τη ζωή πολλών προ-
ηγούμενων γενεών. Χρειάστηκαν δύο (2) 
ολόκληρα χρόνια για τις επιτόπιες έρευνες 
σε 138 μυλότοπους της γενέθλιας γης μας 
και για την αποτύπωση των ογδόντα (80) 
εξ αυτών με σύγχρονα μέσα…. Σημειώνε-
ται ότι ελάχιστοι από αυτούς λειτουργούν 
σήμερα, γύρο στους δέκα (10), και οι 
περισσότεροι – δυστυχώς - κινδυνεύουν 
με κατάρρευση. Πρέπει να αφεθούν στην 
τύχη τους; Θα είναι έγκλημα….». 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην 
ομάδα των εισηγητών, την οποία αποτελούσαν οι κ�κ: Αθανάσιος Δημ. Σταμάτης, Φιλό-
λογος, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη –τ� Δ/
ντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Δημήτρης Ησαϊας, Καθηγητής Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων του ε�Μ�Π�, Ελένη Αλεξάνδρου, επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτε-
κτόνων ε�Μ�Π� και Στέφανος Νομικός, Αρχιτέκτονας�

οι εισηγήσεις όλων των παραπάνω ήταν σύντομες αλλά περιεκτικές, άρτια δομημένες 
και επιστημονικά τεκμηριωμένες� Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον κ� Δημήτριο 
Παπαντώνη, Αντιπρύτανη του ε�Μ�Π� και την κ� Μαρία Γρυπάρη, Αρχιτέκτονα, Πρόεδρο 
του ινστιτούτου ελληνικών Μύλων� 

Τέλος, ανέβηκε στο βήμα ο συγγραφέας του έργου κ� Γεώργιος Γιαννίτσαρης, ο οποί-
ος, αφού ευχαρίστησε τους συντελεστές της έκδοσης και όλους όσους τον βοήθησαν κατά 
την επίπονη και πολύμοχθη εργασία του, αναφέρθηκε διεξοδικά στον τρόπο πραγματοποί-
ησης της έρευνάς του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και στους προβληματισμούς 
του για τη διάσωση των υπαρχόντων μύλων… 

Στη συνέχεια εξέφρασε τις ευχαριστίες της Πανευρυτανικής Ένωσης προς τον συγγρα-
φέα, τους συντελεστές της έκδοσης αλλά και προς το ακροατήριο ο Πρόεδρός της κ� Ηλίας 
Λιάσκος, ενώ κατέκλισε τη θαυμάσια αυτή εκδήλωση ο κ� Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθη-
γητής Φιλοσοφικών σε Πανεπιστήμιο των Η�Π�Α� και Αντιπρόσωπος της Πανευρυτανικής 
Ένωσης στις Η�Π�Α� 

Η παραπάνω εκδήλωση δίκαια χαρακτηρίστηκε ως πετυχημένη και λίαν ποιοτική� Ανά-
μεσα στο εκλεκτό ακροατήριο ήταν παρόντες και οι κ� κ�: Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ� Βουλευτής και Υφυπουργός, Λάμπρος 
Τσιτσάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος ευρυτανίας, Χρήστος Μπαρτσιόκας, όμότ� Κα-
θηγητής της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, , Ηλίας Ντζιώρας, Μαθημα-
τικός – Καθηγητής ε�Μ�Π�, Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή, ευεργέτης της γενέθλιας γης 
μας και της Πανευρυτανικής Ένωσης, Νίκος Ζωρογιαννίδης, τ� Γεν� Δ/ντής Υπουργείου 
Πολιτισμού, οι Καθηγητές του ε�Μ�Π� Ελένη Μαϊστρου, Κοσμήτωρ, Τάσος Μπίρης, 
Γεώργιος Μακρής, Κώστας Μωραϊτης, Λίτσα Λάμπρου, Κώστας Καραδήμας, Έλενα 
Κωνσταντινίδου, Ελευθερία Τσακανίκα κ�ά�, εκπρόσωποι τοπικών πολιτιστικών συλλό-
γων, συγγενείς μυλωνάδων, που αναφέρονται στο βιβλίο του κ� Γ. Γιαννίτσαρη κ�ά� 

ΚώΣΤΑΣ ΑΝΤ� ΠΑΠΑΔοΠοΥΛοΣ 

Μερική άποψη της αίθουσας 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

επιμέλεια: Κ. Α. Παπαδόπουλος

Μιχάλης Σταφυλάς: «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ 
– Μια ιερή πορεία προς την Επανάσταση», (Μυθιστορια-
κή βιογραφία) Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 
2014, σελ. 144

Τριακόσια (300) ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το μαρ-
τυρικό θάνατο του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού, του «Άγιου των 
Σκλάβων», του Πατροκοσμά, όπως αποκαλείται από τον λαό 
μας� Τριακόσια χρόνια πάντα επίκαιρος, ιδιαίτερα στις μέρες 
μας όσο ποτέ άλλοτε� 

ο Μιχάλης Σταφυλάς εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την προσφορά του Πα-
τροκοσμά με πολλά δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά� Ακόμα και με θεατρικό 
έργο γύρω από τη ζωή του Αγωνιστή Αγίου κυκλοφόρησε, για το οποίο του απονεμήθηκε 
μάλιστα και το εθνικό Βραβείο Θεάτρου� Αξίζει να θυμηθούμε τη σχετική ανακοίνωση της 
βράβευσης αυτής (23-12-1961): «Ο Υπουργός της Παιδείας ανεκοίνωσεν ότι η επιτροπή για την 
απονομή του Εθνικού Βραβείου Θεάτρου αποτελούμενη εκ των Ηλία Βενέζη και Στρατή Μυριβήλη 
Ακαδημαϊκών, Πέτρου Χάρη Προέδρου Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών, Αλέξη Μινωτή 
και Καρόλου Κουν σκηνοθετών, μη παραστάντων των Αιμ. Χουρμούζιου και Μάριου Πλωρίτη λόγω 
κωλύματος, υπέβαλε χθες το αποτέλεσμα της κρίσεώς της… Η επιλογή του έργου έγινε έπειτα από 
δύο επιλογές. Με την α΄ επροτάθησαν για το α΄ βραβείο 18 έργα εκ των 99 εν συνόλω, που είχαν 
υποβληθεί προς κρίσιν. Τα 18 αυτά έργα είναι τα εξής: 1) Παντελή Πρεβελάκη «Το Ηφαίστειο», 2) 
΄Άγγελου Τερζάκη «Θωμάς ο δίψυχος», 3) Μιχάλη Σταφυλά «Ο Πατροκοσμάς» κ�ά� 

Η βράβευση αυτή του δικού μας συγγραφέα και με το ανέβασμα του έργου σε 
πολλές παιδικές σκηνές έφερε τους νέους κοντά σ’ έναν Άγιο που ξεκίνησε από ένα 
φτωχοκάλυβο, αγωνίστηκε και έδωσες ελπίδες για έναν ελεύθερο κόσμο αγάπης και 
αδερφοσύνης� 

Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο οι πνευματικοί άνθρωποι το υποδέχθηκαν με ενθουσι-
ώδη σχόλια και οι εφημερίδες το παρουσίασαν με ευμενείς κριτικές και αναδημοσιεύσεις 
αποσπασμάτων� ενδεικτικά θα αναφέρουμε τους: Φώτη Κόντογλου «Σε φχαριστώ για το 
βιβλίο σου� Φχαριστήθηκα� είναι ελληνικό», Γ. Αθάνα «Με τον Πατροκοσμά βγάζετε ένα 
μεγάλο χρέος της ρούμελης», Γιάννη Σκαρίμπα «Πραγματικόν αριστούργημα – που μόνον 
όμοιά του θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα σαν εκείνα του Μελά», Δημ. Πουρνάρα «Έργο 
γενικότερης εθνικής σημασίας», Α� Θρύλο «Λόγος που έχει ποιότητα, σκηνές που έχουν 
έξαρση� ο «Πατροκοσμάς» αποκτά αρκετή ζωντάνια, αναγλυφότητα, φωτίζεται, γίνεται γνώ-

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

   (Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)
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ριμος», Π. Βασιλείου «Σπουδαία προσφορά το νεοελληνικό θέατρο», Γ. Κοτζιούλα «είναι 
γραμμένο με θερμό τόνο σαν αυθόρμητο ανάβρυσμα, κερδίζει τον αναγνώστη» κ�ά� 

Σχεδόν όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής ασχολήθηκαν με τον Πα-
τροικοσμά του Μ. Σταφυλά και πολλοί γνώρισαν αυτήν την ανυπέρβλητη χριστιανική και 
αγωνιστική εθνική φυσιογνωμία� 

Έτσι και τώρα με τούτο το ιστόρημα του ευρυτάνα συγγραφέα� Η διαφορά του από τα 
άλλα τα σχετικά με τον Πατροκοσμά είναι ότι δίνεται παράλληλα και το κλίμα της εποχής, με 
τους λιγογράμματους ανθρώπους που ένιωθαν και υπέφεραν από την τούρκικη σκλαβιά� Γι’ 
αυτό και ο λόγος του Πατροκοσμά θέριευε τα όνειρά τους για το ποθούμενο, δηλ� το ξε-
σκλάβωμα της πατρίδας� Έδινε μεγάλη σημασία στα ανοιχτά Σχολεία – αυτά θα ξυπνήσουν 
συνειδήσεις και θα βοηθήσουν τον Αγώνα με νου και καρδιά�

Το τι ήταν ο Πατροκοσμάς το λέει ο Μ. Σταφυλάς στον πρόλογό του:

Τι ήταν, λοιπόν, αυτός ο λιγογράμματος ρουμελιώτης καλόγερος, που πέρασε τη ζωή του οδοιπο-
ρώντας και κηρύσσοντας σε μιαν εποχή που βαθύ σκοτάδι τύλιγε την κατακαημένη τη ρωμιοσύνη μας;

Ήταν η απωθημένη λαχτάρα ενός λαού σκλαβωμένου, που ύστερα από το ανέβασμά του στα με-
σούρανα της ακμής πήρε τον κατήφορο ως εκεί που δεν υπήρχε «άλλο σκαλί στου κακού τη σκάλα». 

Ήταν η ίδια η μοίρα της πατρίδας, που αλυσοδεμένη, καταματωμένη, ολοϊδρωτη απόκαμε να 
κλαίει τα παιδιά της «επί των κατακειμένων τειχών». 

Γι’ αυτό μένει ως τα σήμερα ολοζώντανος στη μνήμη του λαού μας. Λένε «ο παπουλάκης είπε τού-
το…» και ανιστοράνε παλιές και ξεχασμένες ιστορίες του Πατροκοσμά, ολόιδια όπως όταν θυμούμαστε 
έναν δικό μας αγαπημένο άνθρωπο, που μας μιλούσε μια χειμωνιάτικη ατέλειωτη νύχτα, στο γωνολίθι 
του σπιτιού μας. Και το παράξενο είναι πως οι χωριάτες μας οι παλιότεροι, μιλάνε για τον «καλόγερο» 
σα να τον είδαν με τα μάτια τους, σα να τον άκουσαν και να ‘νιωσαν τη γλυκιά γεύση των λόγων του και 
των λογισμών του. Να που ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είναι ούτε και τώρα πετρωμένος στις εικόνες 
του, μα πηγαινοέρχεται ανάμεσά μας, ζει, αναπνέει, κινείται, μιλάει.. Βγαίνει κλεφτά απ’ τις «γερόντισσες 
εκκλησιές», ανακατώνεται με το πλήθος, μπαίνει στις κουβέντες του, δίνει ορμήνειες. «Εμπρός, παιδιά, 
ογλήγορα για το γένος». Για το γένος των ανθρώπων που έχει την ανάγκη του και σήμερα, όπως τότε…

Το παραπάνω βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά εκδόθηκε πρόσφατα με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης εφέτος 300 χρόνων από το θάνατο του Πατροκοσμά. Διατίθεται δωρεάν 
σε Συλλόγους από τα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης, όπως και άλλες εκδόσεις της�

ΘΑΝΟΣ Δ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ, ΠΑΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ο ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ – Ο ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Αθήνα 2016, σελ. 136.
Παρουσίαση: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ένας ακόμα καλαίσθητος τόμος ,αφιερωματικός στον αείμνη-
στο Πάνο ι� Βασιλείου, προστίθεται στη ευρυτανική βιβλιογραφία 
και όχι μόνο� Πρόκειται για μια λίαν εμπεριστατωμένη  μελέτη του 
διακεκριμένου ευρυτάνα νομικού και πανεπιστημιακού κ� Θάνου 
(Αθανασίου) Παρούτσα με τον εύστοχο τίτλο ΠΑΝοΣ ι� ΒΑΣι-
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ΛειοΥ – ο ιΣΤοριΚοΣ ΤΗΣ εΥρΥΤΑΝιΑΣ ΚΑι ΤΗΣ ροΥΜεΛΗΣ  –   ο ΑΝΘρώΠοΣ,  Το  
ερΓο, Η  ΠροΣΦορΑ, Αθήνα 2016, σελ� 136�

ο κ� Παρούτσας , όπως ο ίδιος δηλώνει στον πρόλογό του,  τη μελέτη του αυτή την 
«ξεκίνησε με τη μορφή ενός άρθρου για να δημοσιευθεί το 2014 στο περιοδικό της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης «ευρυτανικά Χρονικά», το οποίο θα ήταν αφιερωμένο στη Μνήμη 
του Πάνου Βασιλείου – 30 χρόνια από το θάνατό του� Το περιοδικό δεν εκδόθηκε μέχρι 
σήμερα λόγω των οικονομικών δυσκολιών της Π�ε�, με αποτέλεσμα να μη δημοσιευθεί και 
το άρθρο,  το οποίο μετά από προσθήκες και επιπρόσθετη επεξεργασία   δημοσιεύεται ως 
αυτοτελής μελέτη στην παρούσα της μορφή…�»�

ο συγγραφέας χωρίζει το έργο του σε πέντε (5) κεφάλαια� Το Α΄ Κεφάλαιο  (σελ� 15-
21) περιλαμβάνει στοιχεία από τη ζωή και το έργο του Πάνου Βασιλείου, όπως τα νεανικά 
του χρόνια στη γενέτειρά του Αγία Τριάδα, τη συμμετοχή του στους εθνικούς μας αγώνες 
1918-1923 και 1940-41 κ�ά� 

Στο Β΄ Κεφάλαιο (σελ� 23-29) αναφέρεται στην  επαγγελματική και πνευματική πορεία 
και δράση του Πάνου Βασιλείου (1924-1949), ήτοι: η σταδιοδρομία του ως τραπεζικού 
υπαλλήλου, το εν γένει πνευματικό έργο του κατά το διάστημα 1922-1940 (ευρυτανία, 
ρούμελη, Κρήτη), οι περιπέτειές του και οι «κακοτυχίες του»  κατά τον πόλεμο του ’40, την 
κατοχή και τον εμφύλιο�

Στο 3ο  Κεφάλαιο (σελ� 31-63)  παρατίθεται το μετά το έτος 1952 το πλουσιότατο  και 
πολυσύνθετο έργο του� ενδεικτικές είναι οι ενότητες οι αναφερόμενες στην μετά πάθους 
έρευνα και μελέτη  της ιστορίας της ευρυτανίας και  γενικότερα  της ρούμελης, στο ιστοριο-
διφικό και ιστορικό έργο του (αυτοτελείς μελέτες – βιβλία,  μελέτες ιστορίας της ευρυτανίας 
κατά την αρχαιότητα, μελέτες σχετικές με την επανάσταση του 1821, με μοναστήρια και 
παλαιές εκκλησίες, με μορφές της επαναστατικής, μετεπαναστατικής και  νεότερης ιστορίας 
μας) στο δημοσιογραφικό, λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργο του� 

ο συγγραφέας στις σελ� 65-76 (Δ΄Κεφάλαιο)  κάνει ιδιαίτερη μνεία  στις αρχές, αξίες 
και αρετές του, στις συγκρούσεις του με το κατεστημένο και στις εκπαιδευτικές αγαθοεργίες 
του (σύσταση του αγαθοεργού ιδρύματος  Πάνου ι� Βασιλείου, δωρεά της πλούσιας βιβλι-
οθήκης του στο Καρπενήσι)�

Στο τελευταίο Κεφάλαιο του τόμου αυτού (σελ� 79-125)  ο σ� αναφέρεται στο τεράστιο  
έργο του Πάνου Βασιλείου και στην μεγάλη προσφορά του και καταλήγει σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα για  τον Άνθρωπο Βασιλείου, το έργο του και την προσφορά του�  οι τελευ-
ταίες σελίδες του τόμου αυτού περιλαμβάνουν τον επίλογο (127-129) του συγγραφέα και 
Πίνακα ονομάτων και Τοποθεσιών ( 131-135)�  ο επίλογός του τελειώνει με δυο «ολιγό-
λογες φράσεις» δυο κορυφαίων ρουμελιωτώλγοτεχνών, ήτοιτων:

ι�Μ� Παναγιωτόπουλου: «Όπου μπει το χέρι σας τα πάντα αναδίδουν σοφία, δροσιά κι 
αγάπη»� Και

Μιχάλη Σταφυλά: «Προσέξτε τον Πάνο Βασιλείου� Η παρουσία του μεγαλώνει τον τόπο 
μας»…

ο συγγραφέας με το έργο του αυτό εκπληρώνει  ένα ΧρεοΣ του προς ένα «άξιο τέ-
κνο της ρούμελης», γιατί, όπως γράφει στον επίλογό του, ο Βασιλείου είναι «ο καλύτερος 
γνώστης του ιστορικού, καλλιτεχνικού, αρχαιολογικού και τουριστικού θησαυρού της ευ-
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ρυτανίας» και ότι  «το πλούσιο αυτό γνωστικό αντικείμενο για την ευρυτανία κατά τρόπο 
καλλιεπή, δωρικό, σαφή και με άριστη και συστηματική διάταξη το περιέλαβε και διέσωσε 
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…»� 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ, Το Πετρήλο των Αγρά-
φων κατά την Τουρκοκρατία βάσει οθωμανικών εγγρά-
φων και χειρόγραφων πηγών, ΑΘΗΝΑ 2015 (σελ. 96).
Παρουσίαση: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ο Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης22, είναι ευρύτατα γνωστός 
στην κοινότητα των ιστορικών ερευνητών για την μέχρι τώρα 
ενασχόληση του, κυρίως, με την περιώνυμη Σχολή των Αγρά-
φων και ιδιαίτερα για τις λίαν επιστημονικές και εμπεριστατω-
μένες έρευνές του για τη ζωή και το έργο των δυο κορυφαίων 
Διδασκάλων του Γένους μας του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού 

και του μαθητή του Αναστασίου Γορδίου. Πολλές από τις έρευνες αυτές ανακοινώθηκαν 
σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός της ευρυτανίας 
(Καρπενήσι, Μεγάλα Βραγγιανά, Αγραφα, Φουρνά) ή και εκτός αυτής (Καρδίτσα, Γρεβενά, 
Αιτωλοακαρνανία, κ�α�)�

Το νέο ιστορικό μελέτημα του κ� Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη, αναφέρεται στην ιστορία 
του Πετρήλου των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία, βάσει οθωμανικών εγγράφων και 
χειρόγραφων πηγών�

Το Πετρήλο, χωριό της ιστορικής περιοχής των Αγράφων, βρίσκεται στον κεντρι-
κό χώρο της Ανατολικής Αργιθέας και συνορεύει Ν με το Τροβάτο και ΝA με τα Μεγάλα 
Βραγγιανά της ευρυτανίας� Κατά την περίοδο της πρώιμης Τουρκοκρατίας υπαγόταν διοι-
κητικά και δημοσιονομικά στο σαντζάκι των Τρικάλων (όπως και τα άλλα χωριά των Αγρά-
φων)�� ο συγγραφέας με την εργασία του αυτή κατόρθωσε να συγκεντρώσει άγνωστα μέ-
χρι τώρα στοιχεία για το κεφαλοχώρι αυτό των Αγράφων, κυρίως, μέσα από οθωμανικά 
φορολογικά κατάστιχα των ετών 1454/5 (μεταφρασμένα από την παλαιοτουρκική γλώσσα 
για λογαριασμό της Πανευρυτανικής Ένωσης), 1485 και 1521, καθώς και μέσα από επι-
στολές τριών Λογίων της Αιτωλίας και των Αγράφων, ήτοι των Ευγενίου Γιαννούλη, 
Αναστασίου Γορδίου και Αθανασίου του Ελαχίστου, «οι οποίο επισκέφθηκαν, βάσει των 
επιστολών τους, το Πετρήλο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και είχαν στενές σχέσεις με την 
τοπική κοινωνία, τη μονή (Γενασίου της Θεοτόκου και με τη μοναχική αδελφότητά της, που ήταν σε 
ακμή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα...».

Στο τέλος της μελέτης του ο σ� συμπεραίνει πως «Το Πετρήλο, χωριό τουλάχιστον της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου, εμφανίζεται - βάσει γραπτών πηγών από τους χρόνους της πρώιμης 

22 ο Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης κατάγεται από τα ιστορικά Μεγάλα Βραγγιανά των Αγράφων, είναι 

οδοντίατρος εν ενεργεία, μέλος του Δ� Σ� της Πανευρυτανικής Ένωσης και ταυτόχρονα ασχολείται και 

με την ιστορική έρευνα του τόπου μας�

Τὸ Πετρῆλο, χωριὸ τοὐλάχιστον τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου,
ἐμφανίζεται –βάσει γραπτῶν πηγῶν‒ ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς πρώι-
μης Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ὣς τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ., ὡς τὸ με-
γαλύτερο, πληθυσμιακὰ καὶ δημοσιονομικὰ χωριὸ τῆς περιφέρειας
τῶν Ἀγράφων καὶ σημαντικὸς διαμετακομιστικὸς κόμβος στὸν δρό-
μο ἐπικοινωνίας τῆς Δυτ. Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ τῶν νήσων τοῦ
Ἰονίου μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας καὶ τὴ Β. Ἑλλάδα. Τὰ φο-
ρολογικὰ κατάστιχα τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας μᾶς πα-
ραδίδουν τὸ Πετρῆλο ὡς ἕναν τόπο δημογραφικὰ ἀκμαῖο καὶ σὲ
καλὴ οἰκονομικὴ κατάσταση, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ πολὺ ἀξιόλογη
πηγὴ ἐσόδων τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους.

Τρεῖς ἀπὸ τοὺς λογίους τῆς Αἰτωλίας καὶ τῶν Ἀγράφων –Εὐγέ-
νιος Γιαννούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀθανάσιος ὁ Ἐλάχιστος–
ἐπισκέφθηκαν, βάσει τῶν ἐπιστολῶν τους, τὸ Πετρῆλο σὲ διαφο-
ρετικὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν το-
πικὴ κοινωνία, τὴ μονή (Γενεσίου τῆς Θεοτόκου) τοῦ Πετρήλου καὶ
μὲ τὴ μοναχικὴ ἀδελφότητά της, ποὺ ἦταν σὲ ἀκμὴ κατὰ τὸν 17ο
καὶ τὸν 18ο αἰώνα. Μὲ τὴ λογιοσύνη τους καὶ τὸ κῦρος τῆς προ-
σωπικότητός τους, ἔχαιραν ἐμπιστοσύνης καὶ ἐκτιμήσεως ἀπὸ τὶς
διοικητικὲς καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, καὶ γι᾿ αὐτὸ
ἀπευθύνονταν σὲ αὐτοὺς γιὰ τὴ διευθέτηση ζητημάτων τους, ἀκό-
μη καὶ διαφορῶν τους.

Κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου
Ὄρους 693, φ. 32r. Ἀπὸ ἀχρονολόγητη ἐπι-
στολὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη πρὸς τὸν
πρωτοπαπᾶ Ἄρτης Χριστόδουλο, ὅπου
στὸ δεξιὸ περιθώριο τῆς σελίδας δηλώ-
νεται ὁ τόπος ἀποστολῆς, «ἀπὸ τοῦ πε-
τρήλλου», ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀναστασίου
Γορδίου.

KARYE-I PETRIL (Χωριὸ Πετρῆλο). Melek
Delilbaşı ‒ Muzaffer Arıkan, Hicrî 859 tar-
ihli Sûret-i defter-i sancak-ı Tırhala, τ. ΙΙ:
Tıpkıbasım, [Türk Tarih Kurumu Basımevi],
Ἄγκυρα 2001, σ. 434a.

Εἰκ. ἐξωφύλλου: Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κρά-
τους (Ἀθήνα), κώδ. 171, σ. 1218. «Εὐλαβέ-
στατοι ἱερεῖς καὶ ἐντιμότατοι ἄρχοντες
Πετρηλιῶται ἅπαντες, ὑγιαίνετε ἐν Χριστῷ».
Ἡ προσφώνηση ἐπιστολῆς τοῦ Ἀναστασίου
Γορδίου, γιὰ τὴν ἠθικὴ στήριξη τοῦ ἱερέα
Ἰωάννη, πρὸς τοὺς προεστῶτες καὶ τοὺς
ἱερεῖς τοῦ Πετρήλου, στὶς 25 Νοεμβρίου 1717.

Ἱεροδικαστικὸς κώδικας μὲ ταξινομικὴ
ἔνδειξη Τ4 τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχειακῆς
συλλογῆς τῶν Γ.Α.Κ. ‒ Ἀρχεῖα ν. Κοζάνης,
σ. 74 (λεπτομέρεια). Ὑψηλὴ διαταγὴ γιὰ τὴ
γρήγορη ἀποστολὴ τῶν κεφαλικῶν φόρων
τῶν χωριῶν Petril (Πετρῆλο) καὶ İvlaş (Βλά-
σι), γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ μὲ κερί (τοῦ αὐτο-
κρατορικοῦ Μαγειρείου). Ἡ διαταγὴ ἐκδί-
δεται στὴν Ἀδριανούπολη στὶς 8 Ἰουλίου
1663 (2 Zilhicce 1073). Βλ. Καμπουρίδης,
Κ.Ε., Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθω-
μανικὲς ἀρχειακὲς πηγές. Οἰκονομία, θε-
σμοὶ καὶ κοινωνία στὴ Θεσσαλία τοῦ
17ου αἰώνα, ἐκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
2009, σ. 336, 745.
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Τουρκοκρατίας, αλλά και ως τα τέλη του 17ου αι., ως το μεγαλύτερο, πληθυσμιακά και δημοσι-
ονομικά χωριό της περιφέρειας των Αγράφων και σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος .... Τα 
φορολογικά κατάστιχα της περιόδου της Τουρκοκρατίας μας παραδίδουν το Πετρήλο ως ένα τόπο 
δημογραφικά ακμαίο και σε καλή οικονομική κατάσταση, που αποτελεί μια πολύ αξιόλογη πηγή 
εσόδων του Οθωμανικού Κράτους...».

Το παραπάνω έργο προλογίζει ο κ� Κώστας Σπανός, εκδότης του Θεσσαλικού Ημε-
ρολογίου�, περιλαμβάνει δε πλήθος παραπομπών - επεξηγήσεων (συνολικά 136), πλούσια 
βιβλιογραφία και στις τελευταίες σελίδες του ενδεικτικές εικόνες εγγράφων αλλά και φω-
τογραφιών� Τέλος, η αφιέρωση του «Στην προμήτορά μου Μαρία Δ. Καψάλη (+1989), που 
είδε πρώτη φορά το φως του ηλίου να ανατέλει πάνω από τα Αγραφιώτικα βουνά του Πετρήλου. 
Εις μνημόσυνον αιώνιον» καταδεικνύει το σεβασμό του στους προγόνους μας, αφενός, και 
αφετέρου, την αγάπη και τη λατρεία του στη γενέθλια γη μας�

Συμπερασματικά, το παραπάνω έργο του κ� Κωνσταντίνου Τσιώλη σίγουρα αποτελεί 
μια αξιόλογη ιστορική πηγή προς γνώση και διδαχή της τοπικής μας - και όχι μόνο - ιστορίας 
και για το λόγο αυτό του αξίζουν εγκάρδια και ειλικρινή συγχαρητήρια!

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
  Λαμία, Απρίλιος 2016

Διαβάζοντας το σπουδαίο βιβλίο του αγαπητού μου Κώστα Παπαδόπουλου «Νεκροί 
και Μνήμες» (έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης) η αδραναλίνη μου ανέβηκε στα ύψη� Το 
βιβλίο αυτό είναι πραγματικά αλλιώτικο από τ΄ άλλα� 

Προς τούτο θέλω να τον συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου – αλλά και μέσα από το 
περιοδικό «εΥρΥΤΑΝιΚΑ ΧροΝιΚΑ», γιατί ο κ� Κ. Παπαδόπουλος δεν έκανε μόνον μνεία 
στους νεκρούς μας του 1940, που τόσο ειλικρίνά άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής τους 
πρόωρα, αλλά τους ξέθαψε, τους έφερε μπροστά μας με τις φωτογραφίες τους και τους 
ηρωισμούς τους� Για να δούμε τα βλαστάρια φίλων μας, αλλά και συγγενών μας, που χά-
θηκαν για την πατρίδα� 

Το βιβλίο αυτό θα μένει μια παρακαταθήκη, ένας θησαυρός για να θυμούνται οι παλιοί 
και να μαθαίνουν οι νέοι� 

Θέλω ειλικρινά να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή του την προσφορά, εύχομαι - και το ελπίζω 
– να συνεχίσει να μας εκπλήσσει ευχάριστα και στο μέλλον, με θέματα, επίσης επιλεγμένα� 

Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη
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«Ρούμελη – Ηχογραφήσεις Σίμωνος Καρά, 1978»
Πανρουμελιώτικη εκδήλωση  στην Αθήνα με πρωτοβουλία της  

Πανευρυτανικής Ένωσης και  συνεργασία με το  Κέντρο Προβολής  
και Έρευνας της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά.

Η Πανευρυτανική Ένωση και το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μου-
σικής (ΚΕΠΕΜ) και σε συνεργασία με ρουμελιώτικους Πολιτιστικούς Συλλόγους, παρου-
σίασαν τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στην κατάμεστη από πλήθος κόσμου Αίθουσα Λό-
γου, της Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα, εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου δίσκου 
του ΚεΠεΜ «Ρούμελη - Ηχογραφήσεις Σίμωνος Καρά, 1978», ο οποίος περιλαμβάνει 
τις ηχογραφήσεις που είχαν εκδοθεί τη δεκαετία του '70, από τον ίδιο τον Σίμωνα Καρά, σε 
δίσκο βινυλίου� είναι το δεύτερο CD της σειράς μουσικών εκδόσεων του ΚεΠεΜ με γενικό 
τίτλο «Μουσικές του ελληνισμού» και περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια αντιπροσωπευτικά 
της μουσικής παράδοσης της ρούμελης, εκ των οποίων τρία από την περίφημη «Ζυγιά» της 
Κρέντης ευρυτανίας, που την αποτελούσαν ο Γιάνης Μάκκας, ο Κώστας Κούρος και ο αεί-
μνηστος Πάνος ρούμπος�

Παράλληλα παρουσιάστηκε η ρουμελιώτη παράδοση με εισηγήσεις γνωστών ερευνητών, 
μουσικολόγων, ιστορικών και μουσικών, καθώς επίσης και μέρος του ανέκδοτου αρχείου 
του Σίμωνα Καρά από τη ρούμελη� Παράλληλα ακούστηκε και ανέκδοτο ηχητικό απόσπασμα 
από την ιστορική πλέον ηχογράφηση στην Κρέντη ευρυτανίας, στις 18 ιουλίου 1978� Πρώ-
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τος στο βήμα των εισηγητών ο άοκνος Πρόεδρος της Πανευρυτανικής, Ηλίας Λιάσκος με 
την εξαιρετικά δομημένη εισήγησή του με τίτλο «Χτίζοντας» ένα Δημοτικό Τραγούδι. 

Η εκδήλωση άνοιξε με το «Φίλοιμ΄ καλωσορίσατε» του αειθαλούς μπάρμπα Γιάννη 
Μάκκα από την Κρέντη, ο οποίος ταξίδεψε για αυτό το σκοπό στην Αθήνα και παράλληλα 
βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων, για την προσφορά του στο λαϊκό μας πολιτισμό και τη μουσική 
μας παράδοση, όπως εξάλλου και ο έτερος της «Ζυγιάς» της Κρέντης Κώστας Κούρος, που 
δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και το βραβείο το παρέλαβε ο εγγονός του, φέρελπις «μάστο-
ρης του κλαρίνου» Κώστας Κουτσούμπας. 

Καταχειροκροτούμενος ο μπάρμπα Γιάννης Μάκκας, απέδωσε συνοδεία ορχήστρας του Κε-
ΠεΜ και το «Καλότυχα’ ναι τα βουνά» προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκομένους� 

«Ρούμελη-
Ηχογραφήσεις Σίμωνος 
Καρά, 1978»
Ο πρωτεργάτης της 
κορυφαίας αυτής Ρου-
μελιώτικης   εκδήλωσης 
Ηλίας Λιάσκος κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του.  
Η εναρκτήρια της εκδήλω-
σης ομιλία του,  είχε τίτλο 
«Χτίζοντας» ένα δημοτικό 
τραγούδι.
 

«Ρούμελη-Ηχογραφήσεις 
Σίμωνος Καρά, 1978»
06 Ιουνίου 2016. Στοά του 
Βιβλίου. Ηλίας Λιάσκος, Ηλίας 
Μπουμπουρής και ο πανευτυχής 
μπάρμπα Γιάννης Μάκκας. 
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Για την άρτια αυτή εκδήλωση -η οποία ξεκίνησε με εισήγηση/πρωτοβουλία του υπογρά-
φοντα προς το Δ�Σ της Πανευρυτανικής και το ΚεΠεΜ - εργάστηκε πολύ καιρό ο Ηλίας 
Λιάσκος και σε συνεργασία με το Μιχάλη Μαντζούρη από το ΚεΠεΜ, κατάφεραν να φέ-
ρουν στο ίδιο τραπέζι ετερόκλητους συλλόγους και ανθρώπους που τους εκπροσωπούσαν, 
για να ακουστεί στο Κέντρο της Αθήνας η μουσική χροιά της ρούμελης� Συνδιοργανωτές σε 
αυτή την άριστα οργανωμένη εκδήλωση ήταν και Σύλλογοι των περιοχών όπου έχουν κα-
ταγραφεί τα τραγούδια και έχει συλλεχθεί το φωτογραφικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται 
στο CD, σύλλογοι που συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με πρωτοβουλία 
του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης� Από την ευρυτανία συνδιοργανωτές, ήταν ο 
Σύλλογος Απανταχού Μαραθιωτών και ο Σύλλογος Νέων Κρέντης� Η επικοινωνία με τους 
Συλλόγους της Λεπενούς και Γουριάς Αιτωλοακαρνανίας, με τον Κονιάκο και Αγόργιαννη 
Φωκίδας, με την Υπάτη Φθιώτιδας, με το Στείρι και Αράχοβα Βοιωτίας, ήταν άμεση και η 
ανταπόκριση τους εξαιρετική� ο ενθουσιασμός των ρουμελιώτικων Συλλόγων που ενεπλά-
κησαν από τα προανεφερόμενα μέρη, απίστευτος� ιδιαίτερη βοήθεια για την επιτυχία της 
εκδήλωσης ήταν της Μαρίας Λαϊνά από το Σύλλογο της Υπάτης και του Σωτήρη Κοντο-
νάσιου, από το σύλλογο της Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας�

Το CD που παρουσιάστηκε αποτελεί τμήμα μιας σειράς μουσικών εκδόσεων του ΚεΠεΜ 
με γενικό τίτλο «Μουσικές του ελληνισμού», ενός μουσικού ξεναγού στους τόπους του ελ-
ληνισμού, μέσα από αυθεντικές ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά.

Η σειρά παρουσιάζει με μοντέρνα μορφή και φρέσκια ματιά, σε καλαίσθητες εκδόσεις, 
όλες τις ηχογραφήσεις που εμπεριέχονταν στις πρώτες, εξαντλημένες εκδόσεις του Σίμω-
να Καρά (βινύλια και CD), ενώ συμπληρώνει την ιστορική εκείνη σειρά της δεκαετίας του 
’70, που παρουσίαζε για πρώτη φορά στο κοινό, έναν χάρτη των μουσικών χρωμάτων του 
ελληνισμού, με ηχογραφήσεις από περιοχές που δεν είχαν τότε εκδοθεί, όπως η Κύπρος, 
ο Πόντος, η Καππαδοκία, οι Β� Σποράδες, τα Βόρεια Δωδεκάνησα και αρκετά νησιά των 
Κυκλάδων�

 Το CD λοιπόν της σειράς η οποία θα περιλάβει συνολικά 16 μονά ή διπλά CD, ένα για 
κάθε περιοχή είναι αφιερωμένο στη ρούμελη και περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια αντιπρο-
σωπευτικά της μουσικής της παράδοσης� Σκοποί χορευτικοί με το χαρακτηριστικό λεβέντικο 
ρουμελιώτικο χρώμα, τραγούδια της τάβλας και χορευτικά, ιστορικά και του έρωτα� Όλες, 
μία προς μία, μοναδικές εκτελέσεις από ντόπιους μουσικούς και τραγουδιστές από την Αρά-
χοβα και την Υπάτη, με τον υπέροχο κλειστό χορό της και το τραγούδι για το χτίσιμο της 
Πόλης, ως το Μεσολόγγι και την ευρυτανία με τα κλέφτικα καθιστικά τραγούδια και τα κα-
γκέλια� Κλαρίνο, βιολί και λαούτο η μια ζυγιά, πίπιζα και νταούλι η άλλη, και οι δύο τυπικές 
ζυγιές της ρούμελης ακούγονται στον εξαιρετικό αυτό δίσκο� Το μουσικό ρεπερτόριο της 
ρούμελης, περιθωριοποιημένο σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή μουσική και χορευτική πραγ-
ματικότητα, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον δίσκο αυτό, ταυτόχρονα όμως και 
η έννοια του Σίμωνα Καρά για την άρτια, τόσο κατ’ ουσίαν όσο και από τεχνικής πλευράς, 
ηχογράφηση των τραγουδιών του λαού μας� 
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Στο συνοδευτικό (δίγλωσσο) βιβλίο διορθώνονται οι στίχοι των τραγουδιών, οι οποίοι 
μάλιστα συμπληρώνονται βάσει των σημειώσεων του ίδιου του Σίμωνα Καρά κατά την 
καταγραφή, τα στοιχεία ταυτότητας της κάθε ηχογράφησης (τόπος και χρόνος), καθώς και 
τα ονόματα των συντελεστών� Το έντυπο περιλαμβάνει επιπλέον ένα συνοπτικό κείμενο που 
παρουσιάζει το γενικό χρονικό των καταγραφών του Σίμωνα Καρά, καθώς και το κείμενο 
του Σίμωνα Καρά για τα τραγούδια, τους ρυθμούς, τους χορούς και τα μουσικά όργανα 
της ρούμελης, το ίδιο εκείνο που είχε συμπεριληφθεί στον δίσκο βινυλίου με τα τραγούδια 
της ρούμελης�

Τέλος, η έκδοση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από τους τοπικούς συλλόγους και τις 
οικογένειες των οργανοπαικτών, με τους οποίους ήρθε σε επαφή το KEPEM προκειμένου 
να τεκμηριωθούν τα στοιχεία των συντελεστών της έκδοσης� Το σπάνιο και ανέκδοτο αυτό 
φωτογραφικό υλικό, πλαισιώνει με τον πιο ταιριαστό τρόπο, αισθητικά αλλά και ουσιαστι-
κά, τις ιστορικές αυτές ηχογραφήσεις� Ηχογραφήσεις, οι οποίες μετά την έκδοσή του σε 
CD από το KEPEM, με τη συμβολή της Πανευρυτανικής Ένωσης και του προέδρου της Ηλία 
Λιάσκου, φτάνουν καθημερινά σε κάθε σπίτι της ρούμελης�

 
 Αθήνα 7 ιουνίου 2016
 Ηλίας Μπουμπουρής

 eliasb56@otenet�gr
 

 

«Ρούμελη-Ηχογραφήσεις 
Σίμωνος Καρά, 1978»
Ο Ηλίας Λιάσκος συγχαίρει τον 
παπαΔημήτρη Καραγιάννη από 
την Υπάτη , κορυφαίο μελετη-
τή , συλλέκτη και καλλίφωνο 
εκτελεστή του Δημοτικού μας 
Τραγουδιού . Ο παπαΔημήτρης 
συνδέονταν με στενή φιλία με 
το Σίμωνα Καρά και συμμετείχε 
στις ηχογραφήσεις του 1978 
ομού, μετά της πρεσβυτέρας του 
Αικατερίνης. Από την Υπάτη ο 
κόσμος ήρθε με λεωφορεία στην 
Αθήνα για την εκδήλωση.
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ΜΝΗΜΗ ΗΛΙΑ Γ. ΛΙΑΣΚΟΥ (1945 - 2016)

Στη Γη της Αθανασίας και της Γαλήνης βρίσκεται από τις 17 ιουνίου 2016 ο μέγας στυλοβά-
της της Ένωσής μας Ηλίας Γ. Λιάσκος� Η Πανευρυτανική Ένωση μετά  τον απροσδόκητο θανά-
το του Προέδρου της εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα, ενώ το επόμενο τεύχος του περιοδικού 
«εΥρΥΤΑΝιΚΑ ΧροΝιΚΑ» θα είναι αφιερωματικό στη μνήμη του�

Το κείμενο της επόμενης σελίδας είναι ενδεικτικό των συναισθημάτων όλων των ευρυτάνων�

ΠΑΝεΥρΥΤΑΝιΚΗ εΝώΣΗ
ΓρΑΦειΑ: ΚΛειΣΘεΝοΥΣ 17- 4ος οροΦοΣ          Αθήνα,  18 ιουνίου  2016
10552  ΑΘΗΝΑ Αριθ� Πρωτ� 
εΠΑιΝοΣ ΑΚΑΔΗΜιΑΣ ΑΘΗΝώΝ   31
ΤΗΛ�: 2103240001 - 2106920004                   
www panevrytaniki�gr                                                                    
E-mail: panevrytanikienosi@gmail�com

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον 

απροσδόκητο θάνατο του Προέδρου του Ηλία Γεωργίου Λιάσκου,  ο οποίος πρόσφερε 
ανεκτίμητες  υπηρεσίες επί δεκαετίες ολόκληρες στην Ένωσή μας ως  μέλος της, ως Γενικός 
Γραμματέας και ως Πρόεδρός της ενώ ανυπολόγιστη  είναι και η προσφορά του  γενικότερα 
στα κοινωνικά, επιστημονικά και πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, συνεδρίασε εκτάκτως 
και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1� Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του�
2� Να παραστoύν μέλη του Δ�Σ� της Ένωσής μας  στην εξόδιο ακολουθία,  που θα γίνει 

στη γενέτειρά του  Πρασιά ευρυτανίας�
3� Να κατατεθεί εκ μέρους της Ένωσης στεφάνι� 
4� Να διατεθεί χρηματικό ποσό  στο Κέντρο Πρόληψης «ΑΛΚΥοΝΗ»�
5� Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό�
  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 ο Αντιπρόεδρος ο Γεν� Γραμματέας

 ΗΛΙΑΣ Β. ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ἠλίας Λιάσκος († 17 Ἰουνίου 2016)

Τὸ «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγρά
φων» ἐκφράζει τὴν βαθύτα
τη λύπη του γιὰ τὴν εἰς Κύριον 
ἐκδημίαν, στὶς 17 Ἰουνίου ἔ. ἔ., 
τοῦ Ἠλία Λιάσκου, προέδρου 
τῆς ἱστορικῆς «Πανευρυτανικῆς 
Ἑνώσεως». Ὁ συμπατριώτης, 
φίλος, ἐπιστήμων, συνεργάτης, 
ὁ ἀνθρωπιστὴς  καὶ ἀνιδιοτελὴς 
ἀγωνιστὴς τοῦ δικαίου Ἠλίας 
Λιάσκος δὲν «μένει» πιὰ ἐδῶ. 
Εἴχαμε τὴν ἀγαθὴ τύχη νὰ συ
νεργαστοῦμε γόνιμα μαζί του ἐπὶ 
πολλὰ ἔτη γιὰ τὰ ζητήματα τῆς 
μελέτης καὶ τῆς ἀνάδειξης τῆς 
ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς κλη
ρονομιᾶς τῶν Ἀγράφων. Εἴχαμε 

τὸ προνόμιο νὰ εἴμαστε μέλη τοῦ κύκλου τῶν φίλων του καὶ ζήσαμε μαζὶ ἀλησμό
νητες προσωπικὲς  στιγμές. Εἴχαμε τὴν μεγάλη τιμή, στὶς 10 Αὐγούστου 2008, νὰ 
εἶναι ὁμιλητὴς στὸν χῶρο τῆς πηγῆς «Φοντάνα», στὸν τόπο ὅπου πάλαι ποτὲ ἦταν 
ἡ ἕδρα τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων, μὲ θέμα: «Ἡ Ἰατρικὴ στὶς Σχολὲς τῶν Ἀγρά
φων», στὸ πλάισιο τοῦ Συνεδρίου «Τὰ Ἄγραφα στὴ διαδρομὴ τῆς Ἱστορίας». Τε
λευταίως μάλιστα ἦταν  εὐεργετικὴ γιὰ τὸν τόπο καὶ τὴν ἐνορία μας ἡ καταλυτικὴ 
συμβολή του στὴ ἀπόκτηση προσωπικῶν λειτουργικῶν ἀντικειμένωνκειμηλίων τοῦ 
μακαρίου ἱερέως τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν, παπαΛάμπρου Ἀλβανοῦ. Εὐγενής, 
ἀγαπητικὴ ψυχὴ ὁ Ἠλίας Λιάσκος· ἀλλὰ καὶ ἀνδρεία παρουσία, βγαλμένη λὲς ἀπὸ 
τοὺς ἀγῶνες τῆς πατρίδας: τὶς ἀγωνιστικὲς ἡρωϊκὲς μορφὲς τοῦ 1821, τοῦ Μα
κεδονικοῦ Ἀγώνα καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως. Στὰ δάκρυα τοῦ οἰκογενειακοῦ 
περιβάλλοντός του ἂς συνενώσουμε ἐμεῖς οἱ Ἀγραφιῶτες, τὴ θλίψη μας, τὰ δάκρυά 
μας γιὰ τὴν ἀδόκητη ἀπώλεια τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ τέκνου τῶν ἱστορικῶν Ἀγρά
φων.  Ἡ μητέρα γῆ τῶν Ἀγράφων ἂς καλύψει ἐλαφρῶς τὴν εὐγενῆ  του μορφή, οἱ 
δὲ οὐρανοὶ ἂς δεχθοῦν τὴν Μακαρία ψυχή του ἐν ταῖς Σκηναῖς τῶν Δικαίων.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
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