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Δραστηριότητες περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κατά την τελευταία συνεδρίασή του στις 3-9-2016,
οπότε και ανασυγκροτήθηκε ύστερα από τον απροσδόκητο θάνατο του αείμνηστου Προέδρου Ηλία Γ. Λιάσκου, αποφάσισε ομόφωνα όπως πραγματοποιηθούν οι παρακάτω
εκδηλώσεις κατά το τελευταίο τετράμηνο του τρέχοντος έτους:

1.- Εκδηλώσεις μνήμης Ηλία Γ. Λιάσκου
α. Πραγματοποίηση Θρησκευτικού μνημοσύνου στην Αθήνα
Ύστερα από πρόταση του παλαιού μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας κ. Κώστα Χρ. Φούκα εγκρίθηκε ομόφωνα πρότασή του για την τέλεση θρησκευτικού μνημοσύνου του αείμνηστου Προέδρου μας Ηλία Γ. Λιάσκου, κατά προτίμηση στις 10 Δεκεμβρίου 2016
(οπότε συμπληρώνεται 6μηνο από τον θάνατό του) και στο Ιερό Ναό (παρεκκλήσι) του
Νεομάρτυρα Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης, στον Βύρωνα Αττικής, ύστερα από συνεννόηση με
την οικογένειά του.
β- Πραγματοποίηση Ημερίδας
Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ημερίδας κατά μήνα Ιούνιο 2017, με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός (1) έτους από τον απροσδόκητο θάνατο του αείμνηστου Προέδρου Ηλία
Γ. Λιάσκου, στη γενέτειρά του Πρασιά Ευρυτανίας, για την ιστορία και τον πολιτισμό της
και παράλληλα να υπάρξουν εισήγηση ή εισηγήσεις για τη ζωή, το έργο του και την προσφορά του στον τόπο μας. Η Ημερίδα αυτή δέον να συνδιοργανωθεί με τον Δήμο Αγράφων,
τους τοπικούς φορείς και, φυσικά, με την οικογένειά του.
2.- Εορτασμός Ευρυτάνων Αγίων
Η καθιερωμένη πλέον από την Πανευρυτανική Ένωση θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν των Ευρυτάνων αγίων αποφασίστηκε όπως εφέτος πραγματοποιηθεί στις
10-12-2016 στον Ιερό Ναό του εκ Γρανίτσης Νεομάερτυρα Μιχαήλ, που βρίσκεται στον
χώρο της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα.
Κατά την ίδια ημέρα θα τελεστεί και θρησκευτικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου Προέδρου της Ένωσης Ηλία Λιάσκου. Τιμώμενος άγιος εφέτος θα
είναι ο άγιος Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου. Λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με επόμενο Δελτίο Τύπου.
3.- Εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα Καρπενησίου (1944) κ.λπ.
Ύστερα από πρόταση του Εφόρου της Ένωσης κ. Νίκου Ζωρογιαννίδη, τ. Γενικού Δ/
ντή του Υπουργείου Πολιτισμού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης κατά το επόμενο έτος για το Ολοκαύτωμα του Καρπενησίου, αλλά και για τις γερμανικές θηριωδίες και
στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια της Κατοχής, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως προγραμματιστούν ημερίδες ή συνέδριο, συγκέντρωση και έκθεση κειμηλίων, φωτογραφιών
κ.λπ. Λεπτομέρειες με νέο δελτίο τύπου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΩΝ «ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» -1895
Του Ανάργυρου – Γιάννη Μαυρομύτη

Ο βαρύς ίσκιος της ιστορίας της Ι.Μ. Παναγίας Προυσιώτισσας, συνετέλεσε – κατά τη
γνώμη μου – στο να περιέλθει ένα από τα ιστορικότερα κεφαλοχώρια της Ευρυτανίας, ο
Προυσός, στο περιθώριο της ευρυτανικής ιστοριογραφίας. Χωριό, κωμόπολη καλύτερα,
κοντά στο περιώνυμο μοναστήρι και κόμβος στον δρόμο Καρπενήσι – Αγρίνιο, που ήταν
πολυδιάβατος λόγω της υπαγωγής της Επαρχίας Ευρυτανίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας,
παρουσίαζε στα τέλη του 19ου αι. μεγάλη κίνηση, οικονομική άνθηση και υψηλό πολιτιστικό
και κοινωνικό επίπεδο.
Αμέσως μετά την Απελευθέρωση ιδρύθηκε στον Προυσό ένα από τα πρώτα δημόσια
σχολεία, και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13 Οκτωβρίου 1830 με 89 μαθητές (1). Αργότερα, ιδρύονται: ελληνικό σχολείο (σχολαρχείο), το οποίο από μονοτάξιο αναβαθμίζεται
σε δευτεροτάξιο και κατόπιν (1867) σε τριτάξιο, και στα 1889 δημοτικό σχολείο θηλέων
(2). Ας προστεθεί εδώ, ότι ο Προυσιώτης καθηγητής στην Αγγλία Αναστάσιος Αγαθίδης
(Καπέρδας) (3) κληροδότησε με τη διαθήκη του 23 Φεβρ. 1881) (4) στο χωριό του σημαντικό ποσό για την ανέγερση διδακτηρίου, όπως και τη βιβλιοθήκη του (5). Χαρακτηρίζοντας, λοιπόν, οι Ευρυτάνες τους Προυσιώτες «καλαμαράδες» δεν τους απαξίωναν αλλά
κυριολεκτούσαν.
Από της συστάσεως των δήμων και κοινοτήτων κατά την πρώτη διοικητική διαίρεση της
Χώρας (1836), ο Προυσός ορίζεται έδρα (πρωτεύουσα) του δήμου Αρακυνθίων (6). Από
το 1872 λειτουργεί στον Προυσό το Ειρηνοδικείο Αρακυνθίων(7). Ίσως και ταχυδρομείο
– τηλεγραφείο (δεν έχω επί του παρόντος στοιχεία). Ο πληθυσμός του χωριού αυτήν την
εποχή – τέλη 19ου αι. - υπερβαίνει τους 1.000. (8)
Σ’ αυτό το αμυδρά σκιαγραφούμενο περιβάλλον, το οποίο δεν αποδίδεται με δυο – τρεις
μολυβιές του παρόντος σημειώματος, δυο μορφωμένοι, φιλοπάτριδες και προοδευτικοί
προυσιώτες, αποφασίζουν να συστήσουν έναν τοπικό σύλλογο, για την επί πλέον προαγωγή
του μορφωτικού, οικονομικού, κοινωνικού κ.λπ. επιπέδων των κατοίκων του Προυσού.
Πρόκειται για τον δικηγόρο Γεώργιο Ν. Παπαχρήσρτου (1870-…..) (δυστυχώς, δεν
έχω κανένα άλλο στοιχείο γι’ αυτόν) και τον άλλο, συνιδρυτή του συλλόγου, ελληνοδιδάσκαλο – καθηγητή του Γυμνασίου Καρπενησίου Χριστόδουλο Λουκά Παπαλουκά (1853
- ….). Παρακαλώ, ας μου επιτραπεί μία παρέκβαση, η οποία, αν και προσωπικού χαρακτήρα, παρουσιάζει, ίσως, κάποιο ευρύτερο ενδιαφέρον: Ο συχωρεμένος ο πατέρας μου, ευτύχησε να έχει σχολάρχη στο ελληνικό σχολείο (9) τον Λάμπρο Καρασμάνη και καθηγητή
στο Γυμνάσιο τον φουστανελοφόρο (10) καθηγητή (11) Χριστόδουλο Παπαλουκά, από
τους οποίους έμαθε να χειρίζεται άριστα την ελληνική γλώσσα, όσο λίγοι σήμερα. Εννοείται,
και για να κλείνει η παρένθεση, ότι δεκάδες ή εκατοντάδες μαθητές των Καρασμάνη και
Παπαλουκά, βγήκαν επιστήμονες, δικαστικοί, εκπαιδευτικοί κυρίως, στρατιωτικοί κ.λπ.,
όλοι με γερή ελληνομάθεια.
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Ο Παπαχρήστος, λοιπόν, με τον Παπαλουκά, ιδρύουν τον Μάη του έτους 1895, τον
«ευεργετικό» σύλλογο Κορυφαίοι Απόστολοι», συντάσσουν το καταστατικό, στις 28 του
ίδιου μήνα συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών, τα οποία και το ψηφίζουν και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της τότε ισχύουσας νομοθεσίας, το αποστέλλουν, προς
έγκριση, στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Το Υπουργείο, στις 21 Ιουνίου, εγκρίνει το καταστατικό και διατάσσει την δημοσίευση της έγκρισης και του καταστατικού στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1895, δημοσιεύεται στο αριθ. 85 Φ.Ε.Κ. , τ.
Γ΄, η έγκριση, με τις υπογραφές του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ και του Υπουργού επί των Εσωτερικών Κυριακούλη Π. Μαυρομιχάλη, καθώς και όλου του κειμένου του Καταστατικού.
Σκοπός του συλλόγου είναι: «… η κατασκευή και επισκευή οδών, και ιδίως της από Αγρινίου μέχρι Καρπενησίου, η παροχή χρημάτων εις απόρους, η αγορά βιβλίων διά τους τοιούτους σπουδάζοντας εν τοις ενταύθα εκπαιδευτηρίοις, η μεταφορά ύδατος εν τη αγορά, η
επισκευή και διακόσμησις απασών των εξοχικών εκκλησιών (13), και εν γένει πάσα πράξις
τείνουσα προς κοινωφελή σκοπόν της κοινότητος της κωμοπόλεως Προυσού».
Παρατηρούμε ότι προτεραιότητα στους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου έχει η κατασκευή του δρόμου Αγρινίου – Καρπενησίου, ακολουθεί η παροχή πάσης φύσεως βοήθειας σε άπορους μαθητές, που σπουδάζουν στα εκπαιδευτήρια του Προυσού, ανεξαρτήτως
καταγωγής και έπεται η προσπάθεια για την θεραπεία των άλλων αναγκών της κοινότητας.
Από το κείμενο του δημοσιευόμενου καταστατικού μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να
αντλήσει αρκετά χρήσιμα στοιχεία για την ιστορία των πρώτων Ευρυτανικών συλλόγων –
σωματείων και την εν γένει κοινωνική ζωή του φθίνοντος 19ου αιώνα.

Σημειώσεις
1. Γ.Α.Κ. Υπ. Παιδ. Φ. 30,32 και 33/1830, αριθ. εγγρ. 566, 658690
2. Α. Γ. Μαυρομύτη, Ευρυτανικά σχολεία από το 1833 μέχρι το 1900. Εφημ. ΕΥΡΥΤΟΣ,
φ. 180/97, 181/97.
3. Λ. Καρασμάνη, Ιστορικαί Ευρυτανικαί Σελίδες, 30-32
4. Φωτοτυπία της διαθήκης του Αγαθίδη, τόσο στην αγγλική γλώσσα (πρωτότυπο), όσο
και μετάφραση στην ελληνική, βρίσκεται στο αρχείο μου.
5. Η Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1898 και στεγάζονταν σε ιδιόκτητο οίκημα,
εξαρτώμενη από το Αγαθίδειο Κληροδότημα, διοικητικώς και οικονομικώς, διέθετε δε
1.053 τόμους. Πηγή:Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως «Πνευματικαί Οργανώσεις και Βιβλιοθήκαι εις την Ελλάδα, 1964-5», σελ. 120
6. Α. Δρακάκη – Σ. Κούνδουρου, Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των δήμων
και κοινοτήτων, 1836- 1939,…. Αθήναι, 1939.
7. Δ/γμα 14-7-1872, Δ/γμα 5-10-1876.
8. Το 1879 ο Προυσός είχε 1.264 κατοίκους, το 1889, 1.194 και το 1896, 1.217 (Πηγή
ΕΣΥΕ).
9. Στεγάζονταν στο διατηρημένο μέχρι σήμερα οίκημα του Ηλία Τσιαπούρη.
10. Φωτογραφία με τους μαθητές του είναι ανηρτημένη στο Φωτογραφικό Μουσείο της
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Δομνίστας. (Ευτυχώς που οι Θανάσης Σταμάτης και Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος,
δεν αφήνουν τίποτα – απ’ όσα πέσουν στα χέρια τους – να χαθεί).
11. Αντίγραφο επιστολής των «Λειτουργών της Μ. Εκπ/σης Ευρυτανίας», με χρονολογία
15-12-1921, την οποία υπογράφει, μεταξύ άλλων, και ο Χρ. Παπαλουκάς.
12. Σήμερα ο προσδιορισμός συλλόγου ή σωματείου «ευεργετικός» (= αγαθοεργός) δεν
χρησιμοποιείται.
13. Έξω από το χωριό, και στο δρόμο που οδηγεί προς το Αγρίνιο, βρίσκεται το εξοχικό
εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Φαίνεται ότι, από εκεί δόθηκε ο τίτλος στο σύλλογο,
αφού ο ενοριακός ναός του Προυσού τιμάται επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου.

			

KATAΣTATIKON
ΤΟΥ ΕΝ ΠΡΟΥΣΩ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Άρθρ. 1. Συνιστάται εν Προυσσώ Σύλλογος, υπό την επωνυμίαν Σύλλογος «Οι Κορυφαίοι Απόστολοι».
Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου έσεται η κατασκευή και επισκευή οδών, και ιδίως της
από Αγρινίου μέχρι Καρπενησίου, η παροχή χρημάτων εις απόρους, η αγορά βιβλίων διά
τους τοιούτους σπουδάζοντας εν τοις ενταύθα εκπαιδευτηρίοις, η μεταφορά ύδατος εν τη
αγορά, η επισκευή και η διακόσμησις απασών των εξοχικών εκκλησιών, και εν γένει πάσα
πράξις τείνουσα προς κοινωφελή σκοπόν της Κοινότητος της κωμοπόλεως Προυσού.
Άρθρ. 3. Τα μέλη του Συλλόγου εισί τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.
Άρθρ. 4. Τα τακτικά μέλη εισίν οι οιονδήποτε επάγγελμα μετερχόμενοι.
Άρθρ. 5. Επίτιμα μέλη εισί πάντες οι διά της κοινωνικής αυτών θέσεως δυνάμενοι να
συντελέσωσιν εις τον σκοπόν του Συλλόγου.
Άρθρ. 6. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται τη αιτήσει των, εγκριθησομένη
διά πράξεως υπό του διοικητικού Συμβουλίου παμψηφεί, και τη καταβολή πεντήκοντα (50)
λεπτών κατά μήνα επί του παρόντος, τη αποφάσει δε του διοικητικού Συμβουλίου ν’ αυξηθή
έως δραχ. Δύο (2).
Άρθρ. 7. Αι καταθέσεις πληρώνονται απ’ ευθείας εις τον ταμίαν ή εν απουσία αυτού εις
τον πρόεδρον του Συλλόγου, όστις παραδίδει αυτάς μετά των σχετικών αποδείξεων εντός
οκτώ (8) ημερών εις τον ταμίαν.
Άρθρ. 8. Τα επίτιμα ως και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου χαίρουσι ταύτά δικαιώματα,
πλην του της ψήφου, ήτις αποκλειστικώς ανήκει τοις τακτικοίς μέλεσιν.
Άρθρ. 9. Παν μέλος μη φερόμενον ευκοσμίως εν ταις συνεδριάσεσι τιμωρείται, τη εισηγήσει του αρμοδίου κοσμήτορος, υπό του συμβουλίου διά προστίμου υπέρ του ταμείου
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του Συλλόγου και, εν περιπτώσει μη καταβολής τούτου εντός 24 ωρών, διαγράφεται του
μητρώου, μη επιστρεφομένης της συνδρομής του.
Άρθρ. 10. Παν μέλος μη δηλώσαν εγγράφως εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός,
εν τω Συμβουλίω, ότι παραιτείται, υποχρεούται εις την μηνιαίαν καταβολήν.
Άρθρ. 11. Η τακτική επιτροπή αποτελείται εκ του διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξ ενός
προέδρου, ενός αντιπροέδρου και πέντε συμβούλων, και εκ του ταμίου, κοσμήτορος και
γενικού και ειδικού γραμματέως.
Άρθρ. 12. Τον πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο αντιπρόεδρος, τον ταμίαν και κοσμήτορα ο γεν. γραμματεύς, τούτον δε ο ειδικός.
Άρθρ. 13. Το Διοικητικόν Συμβούλιον τη προσκλήσει του προέδρου συνεδριάζει τακτικώς μεν κατά μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις παρουσιασθή ανάγκη.
Άρθρ. 14. Αν τι μέλος ή και δύο του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύωνται το Συμβούλιον
συμπληρούται δι’ εγγράφου προσκλήσεως τινών εκ των τακτικών μελών.
Άρθρ. 15. Πάσα απόφασις λαμβάνεται διά σχετικής πλειονοψηφίας. Πλην του άρθρου
5 απαιτούντος την παμψηφιότητα. Ισιοψηφίας δε τυχούσης, η ψήφος του προέδρου νικά.
Άρθρ. 16. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί τας αποφάσεις τούτου,
συντάσσει τον απολογισμόν του έτους, όν υποβάλλει εις τας συνελεύσεις προς επιψήφισιν,
αντιπροσωπεύει τον Σύλλογον, συγκαλεί τας εκτάκτους και τας τακτικάς συνεδριάσεις και συνελεύσεις, κηρύσσει την έναρξιν και λήξιν αυτών, διευθύνει τας συζητήσεις, δίδωσι παντί τω
αιτούντι τον λόγον και εν ανάγκη αφαιρεί αυτόν, υπογράφει τα εντάλματα, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων, αντιπροσωπεύει αυτόν ενώπιον πάσης αρχής, προς αυτόν δέον ν’ απευθύνονται οι έχοντες υπόθεσιν τινα μετά του Συλλόγου, απαγορεύει πάσαν πολιτικήν και προσωπικήν συζήτησιν εντός της αιθούσης, αναβάλλει την συηνεδρίασιν οσάκις συμβή ταραχή τις.
Άρθρ. 17. Πάσα δαπάνη του Συλλόγου ενεργήσει τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως τω εγκρινομένω εκάστοτε προϋπολογισμώ υπό των μελών της γενικής
συνελεύσεως.
Άρθρ. 18. Ο προϋπολογισμός των εξόδων συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται εις την τελευταίαν συνέλευσιν των μελών του Συλλόγου προς επιψήφισιν, οσάκις δε παρουσιασθή ανάγκη εκτάκτου δαπάνης μη προβλεπομένης εκ του προϋπολογισμού συντάσσεται περί τούτου έκτακτος προϋπολογισμός και προσκαλείται έκτατος
συνέλευσις προς επιψήφισιν.
Άρθρ. 19. Ο γραμματεύς τηρεί την αλληλογραφίαν, συνυπογράφει μετά του προέδρου,
συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων, τηρεί τα αρχεία, τα μητρώα,
την σφραγίδα του Συλλόγου και εκδίδει τα προς πληρωμήν εντάλματα.
Άρθρ. 20. Ο ταμίας, υπεύθυνος ων και υπόλογος προσωπικώς περί των χρημάτων
τηρεί εν λεπτομερεία βιβλίον καθημερινόν κατά χρονολογικήν σειράν των εισπράξεων και
δαπανών, εισπράττει διά διπλοτύπων υπογεγραμμένων παρ’ αυτού και του προέδρου και
σεσημασμένων τη σφραγίδι του Συλλόγου, πληρώνει πάντοτε επί τη βάσει ενταλμάτων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει λεπτομερή έγγραφον απολογισμόν
οιαδήποτε ώρα ήθελε κληθή προς τούτο υπό του προέδρου του Συμβουλίου, και υποχρεού7

ται να ειδοποιή άπαξ του μηνός τα μέλη όπως πληρώσωσι την συνδρομήν των.
Άρθρ. 21. Τα τυχόν πλέον των τριακοσίων (300) δραχ. άπερ δύναται να έχη ο ταμίας εις
χείρας του χρήματα οφείλει να καταθέση τη εγκρίσει του Συμβουλίου εις ενυπόθηκα δάνεια.
Άρθρ. 22. Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Ιουλίου, ότε υποβάλλονται αι εκθέσεις του ταμίου, η λογοδοσία του προέδρου περί των εργασιών του Συλλόγου και το δεύτερον δεκαήμερον του μηνός Αυγούστου, ότε υποβάλλεται υπό
του συμβουλίου ο προϋπολογισμός προς επιψήφισιν.
Άρθρ. 23. Ο χορηγήσας υπέρ του Συλλόγου δέκα έως είκοσι (10 έως 20) δραχμάς
θα ονομάζηται δωρητής, από είκοσι πέντε δε και πλέον ευεργέτης, και τα ονόματα αυτών
εγγράφονται εν τω ανηρτημένω εν τη αιθούση των συνεδριάσεων αυτού πίνακι.
Άρθρ. 24. Ο Σύλλογος έχει ιδίαν αυτού σφραγίδα φέρουσαν εν τω μέσω τους Κορυφαίους Αποστόλους…
Άρθρ. 25. Απαγορεύεται η είσοδος εις πάντα μη όντα μέλος του Συλλόγου κατά τας
συνελεύσεις.
Άρθρ. 26. Ο Σύλλογος διά κοινής των μελών εισφοράς εορτάζει κατά την επέτειον
εορτήν των Κορυφαίων Αποστόλων εν τω περιβόλω της εξοχικής αυτών εκκλησίας.
Άρθρ. 27. Ο Σύλλογος έχει ιδίαν αυτού σημαίαν κατασκευασμένην διά κοινής των μελών εισφοράς, εκ μετάξης λευκής, φέρουσαν εν τω μέσω τους Κορυφαίους Αποστόλους.
Άρθρ. 28. Ο Σύλλογος θεωρείται εν απαρετία όταν, εκ των διαμενόντων ενταύθα, ή το
ήμισυ των μελών πλέον ενός, μη καταρτισθείσης δε, την επομένην αποτελούσιν όσα δήποτε
μέλη παρευρεθώσιν.
Άρθρ. 29. Η διάρκεια της ισχύος της τακτηκής επιτροπής έσεται ετησία.
Άρθρ. 30. Η αναθεώρησις του παρόντος Καταστατικού γενήσεται μετά τριετίαν, αν παρίσταται ανάγκη και τη εγγράφω αιτήσει του ημίσεως των μελών.
Άρθρ. 31. Ο Σύλλογος υφίσταται, και αν υπολειφθώσι δέκα πέντε μόνον μέλη τακτικά,
εν εναντία δε περιπτώσει η περιουσία του Συλλόγου υπέρ των ναών των Κορυφαίων Αποστόλων και Αγ. Νικολάου.
Άρθρ. 32. Πάσα πράξις παραμεληθείσα και μη καταχωρισθείσα εν ιδιαιτέρω άρθρω
του παρόντος, αφίεται εις την ορθήν σκέψιν του Διοικ. Συμβουλίου.
Ανεγνώσθη και εψηφίσθη το παρόν παρά των παρόντων μελών του Συλλόγου, ευρεθέντων εν απαρτία και παρά της τακτικής επιτροπής εν Προυσώ και εν τη ενταύθα αιθούση του
σχολαρχείου, σήμερον, την εικοστήν ογδόην Μαϊου του 1895 έτους ενενηκοστού πέμπτου.
Ότι ακριβές αντίγραφον του καταστατικού, εξαχθέν εκ των πρακτικών του Συλλόγου.
Εν Προυσώ αυθημερόν
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματεύς
Γεώργ. Ν. Παπαχρήστου
Χ. Παπαλουκάς
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ1
Του Αθανασίου Δ. Σταμάτη

Δημοτικό και Ελληνικό σχολείο (σημερινό Γυμνάσιο) ιδρύθηκαν στο Καρπενήσι αμέσως
μετά την απελευθέρωση στη δεκαετία του 1830. Γυμνάσια (Λύκεια, περίπου, σημερινά)
ήταν τότε ελάχιστα. Το 1918 όμως το Κράτος ίδρυσε και στο Καρπενήσι Γυμνάσιο, όπου
φοιτούσαν αγόρια και κορίτσια. Ως συνέπεια οικονομικών και κυρίως κοινωνικών λόγων
(καχυποψία για τη φοίτηση κοριτσιών) ήταν ελάχιστες οι μαθήτριές του. Σε φωτογραφία
του 1922 ή 1923 απεικονίζονται οι μαθητές και καθηγητές του. Η φωτογραφία αυτή, που
βρίσκεται στο Φωτογραφικό Μουσείο Δομνίστας, χρησιμοποιήθηκε σε εργασία σχετική για
την ισότητα των δύο φύλων, από μαθητές του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης το σχολικό έτος
2006-2007.

ΦΩΤΟ Μαθητών Γυμνασίου Καρπενησίου
(Από ΠΟΙΚΙΛΟΝ, σελ. 13)

Έγραψαν σχετικά:
ΟΜΑΔΑ 1 «Παρατηρούμε ότι είναι μια φωτογραφία των μαθητών που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο
Καρπενησίου το 1923, πιθανόν ύστερα από μια εκδρομή.
Στη φωτογραφία μπορούμε να διακρίνουμε ότι τα αγόρια είναι πολύ περισσότερα από τα κο1

«ΠΟΙΚΙΛΟΝ, Επετηρίδα του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης, Σχολικό Έτος: 2006-2007», Εκδόσεις 2ου
Γυμνασίου Πετρούπολης, Αριθ. 14, σελ. 12, 13.
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ρίτσια, περίπου 150 και τα κορίτσια μόνο 11. Τα αγόρια
είναι τοποθετημένα στο πάνω μέρος της φωτογραφίας,
το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ τα κορίτσια κάτω αριστερά.
Οι καθηγητές, οι οποίοι ήταν άνδρες, στέκονταν ακριβώς
πίσω από τα κορίτσια. Είναι και οι τρεις καλοντυμένοι και
προσεγμένοι, ιδιαίτερα ο Γυμνασιάρχης του σχολείου, ο
οποίος φοράει φουστανέλα2.
Η πλειοψηφία των μαθητών φοράει μαύρη απλή στολή
με ένα λευκό μπλουζάκι από μέσα και στο κεφάλι πηλίκια.
Άλλοι ήταν ενδεδυμένοι με ναυτικές στολές, γεγονός που
μαρτυρούσε το υψηλό ταξικό τους επίπεδο. Αντίθετα, τα
κορίτσια φορούσαν γκρι στολές κλειστές ως το λαιμό και
μακριές ως τον αστράγαλο. Επίσης δεν διακρίνουμε καθόλου στολίδια πάνω τους σε αντίθεση με σήμερα.
Σαντούσι Κώστας, Σταγκουράκη Νάγια, Τριανταφύλλου Τζωρτζίνα, Τσουλιάς Χρήστος.
ΟΜΑΔΑ 5
Εκείνη την εποχή από μια φωτογραφία μπορούσες να
Εφημερίδα «Το Βελούχι» Φ. 15 12 Ιουδιακρίνεις τη θέση των αγοριών σε σχέση με τη θέση των λίου 1931 (Από το περιοδικό ΠΟΙΚΙΛΟΝ).
κοριτσιών. Τα αγόρια βρίσκονται στο πάνω μέρος της φωτογραφίας και είναι όρθια, έχοντας επιβλητική παρουσία. Αντίθετα, τα κορίτσια βρίσκονται στο
κάτω μέρος της φωτογραφίας και «αριστερά» (μοιάζοντας σαν μια μικρή και ασήμαντη ομάδα και
είναι καθισμένα).
Επιπλέον οι τρεις καθηγητές φαίνονται αυστηροί και έχουν στην επίβλεψή τους τα κορίτσια. Ο
Διευθυντής του σχολείου φαίνεται αυστηρός και σοβαρός σε αντίθεση με τους άλλους δύο καθηγητές, οι οποίοι φαίνονται χαμογελαστοί.
Τέλος, παρατηρούμε ότι αυτός ο αριθμός παιδιών περιλαμβάνει παιδιά γυμνασίου και λυκείου
(κάποια από τα οποία ξέρουν να παίζουν μουσικά όργανα, π.χ. βιολί)
Οι καθηγητές είναι άντρες και το ύφος τους είναι αυστηρό, καθώς έχουν ευθύνη ενός μεγάλου
αριθμού μαθητών.
Τσακίρη Λυδία, Σπιθάκη Εμνμανουέλλα, Φόρκωνας Γιάννης, Τσιάντας Βασίλης»….
Σχετικό είναι και το παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βελούχι», (φύλλο 15,
12 Ιουλίου 1931).
(Από Περιοδικό ΠΟΙΚΙΛΟΝ, σελ. 13)

2
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Πρόκειται για τον εκ Προυσού Φιλόλογο Χ. Παπαλουκά.

Ἀχιλλέας Ἀθ. Τζάρτζανος
(Τύρναβος, 3 Ἀπρ. 1873 - Ἀθήνα, 3 Ἰουνίου 1946)
70 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του
Ἡ Ἀγραφιώτικη καταγωγή του

Στὴν ἐπὶ δύο αἰῶνες παιδευτικὴ παράδοση τοῦ Τυρνάβου, ὅπου καὶ ἡ ὁμώνυμη
Σχολή,3 –μὲ τὴν ὁποία σχετίζεται, τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ περιοχὴ τῶν
Ἀγράφων καὶ κυρίως οἱ λόγιοι διδάσκαλοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης–4 ἐντάσσεται καὶ ἡ
προσωπικότητα τοῦ γνωστοῦ φιλολόγου καὶ γλωσσολόγου Ἀχιλλέα Τζάρτζανου
(1873-1946),5 ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ δική του μαρτυρία εἶχε ἀπώτερη καταγωγὴ
ἀπὸ τὰ Ἄγραφα. Γεννήθηκε στὸν Τύρναβο στὶς 3 Ἀπριλίου τοῦ 1873,6 ὅταν αὐτὸ
3 Γιὰ τὴ σχολὴ τοῦ Τυρνάβου τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας βλ. Τρύφων Εὐαγγελίδης, Ἡ παιδεία
ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τ. 1, Ἀθήνα 1936, σ. 226-228· Θ. Α. Νημᾶς, Ἡ ἐκπαίδευση στὴ Δυτικὴ Θεσσαλία κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, Διδακτ. διατριβή, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995,
σ. 75-77, 87· Ματθ. Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περὶ τῆς ἐν τῷ ἔθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων
ἀπὸ ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τῆς ἐνεστώσης (ιθ΄) ἑκατονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867 σ. 82· Ἀγγελικὴ Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Τὰ μαθηματάρια τῶν ἑλληνικῶν
σχολείων τῆς Τουρκοκρατίας, [Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων], Ἀθήνα 1993, σ. 137,
225.
4 Περὶ τῶν σχέσεων Ἀγράφων καὶ Τυρνάβου βλ. Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης, «Ἄγραφα καὶ Τύρναβος: πνευματικὲς καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις κατὰ τὴν Τουρκοκρατία», Ψηφίδες Ἱστορίας περιοχῆς
Τυρνάβου, Τύρναβος 6-7 Φεβρουαρίου 2016, Πρακτικὰ Συνεδρίου, ὑπὸ ἔκδοσιν.
5 Βλ. «Ἀφιέρωμα στὸν Ἀχιλλέα Τζάρτζανο», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 7-8 (1959) 7-439.
6 Βύρων Γ. Σκρούμπης, Τύρναβος, Ἱστορικὲς-Λαογραφικὲς ἀναδρομές, [Δῆμος Τυρνάβου], Τύρναβος 22001, σ. 104.
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τελοῦσε ὑπὸ ὀθωμανικὴ διοίκηση. Ἡ γιαγιά του Ἐλισάβετ Δ. Τζάρτζανου, ἦταν
ἀγραφιώτικης καταγωγῆς, ὅπως δηλώνει ὁ ἴδιος:
«Ἡ γιαγιά μου αὐτὴ ἦτον ἀγραφιώτικης καταγωγῆς, ἀλλὰ γεννήθηκε στὸν Τύρναβο. Σὰν ὠρφάνεψε ἀπὸ μικρὴ καὶ ἀπὸ μάννα καὶ
ἀπὸ πατέρα, τὴν ἐπῆρε ὑπὸ τὴν προστασία της μιὰ θεία της στὴ
Λάρισσα καὶ ἐκεῖ κατόπιν τὴν ἐπάντρεψε σὲ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν.
Ἀλλὰ ὁ πρῶτος της ἄντρας αὐτὸς ἦταν πολὺ κακότροπος καὶ γι᾿
αὐτὸ κάποιος πονόψυχος συγγενής της ἐστάθηκε καὶ τὴν ἐχώρισε
καὶ τὴν ξαναέστειλε στὸν Τύρναβο κοντὰ στὶς ἄλλες ἀδελφές
της. Ἐκεῖ ξαναπαντρεύτηκε σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ ἐτῶν καὶ ἐκεῖ
ἔζησε ὅλη τὴ ζωή της ἕως τὸ 1897, ὁπότε ἀπέθανε σὲ ἡλικία ἄνω
τῶν 100 ἐτῶν. Ἀπ’ αὐτὴν προέρχονται τὰ παλαιϊκώτερα τραγούδια τῆς συλλογῆς μου, καταγραμμένα σὲ δύο τετράδια μὲ
χρονολογία ἀπ᾿ ἔξω 1890 καὶ 1892. Εἰς τὸ τέλος τῶν τραγουδιῶν
αὐτῶν συντομογραφικῶς θὰ γράφεται Ε. Δ. Τ. (= Ἐλισάβετ Δ.
Τζάρτζανου)».
Ἀπὸ αὐτὴν ὁ Ἀχ. Τζάρτζανος ἄντλησε,7 κατὰ πρῶτον, τὸ λαογραφικὸ καὶ
7 Παραθέτουμε, ὡς ἕνα μικρὸ δεῖγμα τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἄντλησε ὁ Τζάρτζανος ἀπὸ τὴν
ἀγραφιώτικης καταγωγῆς γιαγιά του Ἐλισσάβετ, ἕνα δίστιχο ποὺ δηλώνει ὅτι κατέγραψε ἀπὸ
ἐκείνη:
«Ὅπχιους θέλει νἀγαπήσῃ πρέπει νἄχῃ ὑπουμουνή
μαχιριὲς νὰ τοὺν βαροῦνι, κὶ νὰ λέῃ· «Δὲ μὶ πουνεῖ!»·
Ἀχιλλεὺς Τζάρτζανος, «Θεσσαλικὰ τοῦ Τυρνάβου», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 2 (1931) 53.
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γλωσσικὸ ὑλικὸ τῆς μελέτης του «Θεσσαλικὰ τοῦ Τυρνάβου».8 Ἀκόμη, ὁ Τζάρτζανος στὴ μελέτη του «Περὶ τῆς συγχρόνου θεσσαλικῆς διαλέκτου» δηλώνει
πὼς μετὰ τὴν μεγάλη ἐπιδημία πανώλης τοῦ 1813,9 ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τὴν ἐρήμωση τῆς πόλης, μία ἀπὸ τὶς ὁμάδες ποὺ ἐπανεποίκησαν τὸν Τύρναβο
ἦσαν καὶ οἱ Ἀγραφιῶτες, οἱ ὁποῖοι –ὅπως σημειώνει– ἐπηρέασαν τὴ σύγχρονη
φωνητικὴ διάλεκτο τοῦ τόπου.10

Ἦταν ἕνας ἀληθινὸς Διδάσκαλος τοῦ Γένους καὶ περισσότερο γνωστὸς ὡς ὁ
συγγραφέας τοῦ πρώτου Συντακτικοῦ τῆς γλώσσας τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων,
ἔργο μιᾶς ἐπιστημονικῆς ἰδιοφυΐας μὲ γενικότερη μεγάλη προσφορὰ στὴν
πνευματικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Ἐκοιμήθη στὶς ὀκτὼ τὸ βράδυ τῆς 3ης Ἰουνίου 1946
στὴν Ἀθήνα,11 καὶ ἐτάφη στὸ κοιμητήριο Κηφισιᾶς.12
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

8 Βλ. Τζάρτζανος, «Θεσσαλικὰ τοῦ Τυρνάβου», 5.
9 Γιὰ τὶς ἐπιδημίες πανώλης ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὸ χῶρο τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδος βλ. Κώστας Π.
Κωστῆς, Στὸν καιρὸ τῆς πανώλης, [Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης], Ἡράκλειο 1994, σ. 401407.
10 Βλ. Ἀχιλλεὺς Τζάρτζανος, Περὶ τῆς συγχρόνου θεσσαλικῆς διαλέκτου, Ἀθήνα 1909, σ. 8.
11 Νέα Ἑστία, 452-453(1946), 567· Σκρούμπης, Τύρναβος, σ. 106.
12 Βλ. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Collectanea, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 2009, σ. 20-21, ὅπου στὴν ὑπ᾿ ἀρ. 44
ἀχρονολόγητη ἡμερολογιακὴ καταγραφή του ὁ σύγχρονος διανοητὴς καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Ἀχ. Τζαρτζάνου, Ζήσιμος Λορεντζάτος (1915-2004) σημειώνει μεταξὺ ἄλλων:
		«Χθὲς κηδέψαμε τὸν ἀγαπητὸ θεῖο Ἀχιλλέα (Τζάρτζανο). Θάφτηκε λίγα μέτρα μακρύτερα
ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ πατέρα μου, στὸ νεκροταφεῖο τῆς Κηφισιᾶς. Μίλησε σύντομα ὁ Ἄμαντος
μνημονεύοντας Δασκάλους τοῦ Γένους …».
Σημειώνεται πὼς ὁ Λορεντζάτος, ἐπίσης, σὲ ἄλλη καταγραφή του σχετικὴ μὲ τὰ Ἄγραφα καὶ τοὺς
Δασκάλους τοῦ Γένους γράφει γιὰ τὸν Εὐγένιο Γιαννούλη τὸν Αἰτωλό (περ. 1597-1682) στὸ ἔργο
του COLLECTANEA:
		«Γυρεύω νὰ μάθω περισσότερα γιὰ τὴ θαυμαστὴ / γραφὴ τοῦ Εὐγενίου (Γιαννούλη) τοῦ
Αἰτωλοῦ († 1682) / ἀπὸ τὶς ζωντανότερες ποὺ ξέρω πρὶν ἀπὸ τὸ Μακρυγιάννη».
Ἡ ἡμερολογιακὴ αὐτὴ καταγραφὴ δὲν εἶναι χρονολογημένη, ἀλλὰ τοποθετεῖται βάσει προηγούμενων καὶ ἑπόμενων καταγραφῶν στὰ 1949, φέρει δὲ τὸν ἀριθμὸ 55 (βλ. Ζήσιμος Λορεντζάτος,
Collectanea, σ. 26· http://ellinomouseionagrafon.blogspot.gr/2015/12/100.html ).
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Ο Μιχάλης Σταφυλάς των αρχείων και της λογοτεχνίας13
Μαρία Παναγιωτοπουλου
δρ. φιλολογίας, προϊσταμένη ΓΑΚ Ευρυτανίας

Μπορεί ένας ρακοσυλλέκτης να είναι ένδοξος; Αν τα ράκη που
συλλέγει πεταμένα εδώ κι εκεί ως σκουπίδια αποτελούν την πρώτη
ύλη της ιστορίας, τα αρχεία, τότε ναι, ο ρακοσυλλέκτης είναι ένδοξος. Αυτόν τον χαρακτηρισμό αποδίδει ο Μιχάλης Σταφυλάς στον
Γ. Βλαχογιάννη τον εμπνευστή και ιδρυτή των ΓΑΚ, τον οποίο αλλού έχει αποκαλέσει αρματολό των νεοελληνικών γραμμάτων.
Η ανάλυση του έργου του Βλαχογιάννη ως υπερμάχου της ιστορικής αλήθειας από τον Σταφυλά με τρία μελετήματα αποτελεί το ένα ορόσημο για τις λίγες
σκέψεις που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω ενώπιον του ευγενούς και εκλεκτού ακροατηρίου για τον Μ. Σταφυλά. Και είναι αυτονόητες και δεδομένες οι ευχαριστίες μου προς
τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή.
Το ορόσημο λοιπόν αυτό είναι η σχέση του Σταφυλά με τα αρχεία. Δεν θα πω πολλά γι’
αυτό. Θα θυμίσω μόνο ότι ο Μ. Σταφυλάς τονίζει πως για κάθε ιστορικό βιβλίο οποιασδήποτε
περιόδου η πρώτη ύλη είναι τα αρχεία.Θα επισημάνω επίσης ότι ο ίδιος έχει αναπτύξει ως συλλέκτης και διανοητής μια άκρως ενδιαφέρουσα και ογκώδη συλλογή-αρχείο, για την οποία
είμαστε σε επαφή ώστε να κατατεθεί στα ΓΑΚ Ευρυτανίας. Και τέλος αξίζει να αναφερθεί
ότι μεγάλο μέρος του συγγραφικού έργου του βασίζεται σε αρχειακά τεκμήρια, με κείμενα
δημοσιευμένα σε περιοδικά, με πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια, αλλά και με αυτοτελείς, ολοκληρωμένες μελέτες. Από αυτές, για λόγους συντομίας, θα μνημονεύσω μόνο δύο.
Η μία είναι περίφημη Επίσημη αγραμματοσύνη που καθρεφτίζεται στα κρατικά έγγραφα
των αρχείων. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, εραστής της ποιότητας και του λόγου,
πρόκειται για την κοτσανολογία που ανθούσε σε υπουργεία με προεξάρχοντες τους υπουργούς, σε νομαρχίες με πρωταθλητές τους νομάρχες, σε περιφερειακές υπηρεσίες παντού14.
Η άλλη είναι η μυθιστορηματική αφήγηση του βίου και του μαρτυρίου του αγίου Μιχαήλ για
τη σύνθεση της οποίας ανέτρεξε και σε τουρκικά αρχεία. Ο τίτλος «Οι λαμπάδες της Ρωμιοσύνης» αποδίδει με σαφήνεια, ενάργεια και πληρότητα τον ιστορικό και πολιτισμικό ρόλο
του φαινομένου των νεομαρτύρων για την επιβίωση του γένους μας στην Οθωμανοκρατία.
Το άλλο ορόσημο της σημερινής μας προσέγγισης του Σταφυλά είναι αυτός ακριβώς
ο συγκεκριμένος τίτλος του ενδόξου ρακοσυλλέκτη που απονέμει ο Σταφυλάς στον Βλαχογιάννη. Πρόκειται για τίτλο τιμής που διαπιστώνει και διατυπώνει την ουσία του αγώνα
του Βλαχογιάννη. Παράλληλα όμως η φράση μας οδηγεί στον λογοτέχνη Σταφυλά. Μας
επιτρέπει να διαισθανθούμε την ικανότητα του να κεντά στο λόγο: πώς μπορεί κάποιος,
13. Εισήγηση που ανακοινώθηκε σε εκδήλωση του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων

στη Λαμία, στις 9-10-16 και είχε ως θέμα: «Μιχάλης Σταφυλάς: 80 χρόνια από την πρώτη του
δημοσίευση»
14. Τσούρας, σ.91
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μιλώντας για αρχεία και ιστορία, ταυτόχρονα να συνθέτει ποίηση, να γράφει λογοτεχνία.
Ποια είναι όμως η ιδιαίτερη σχέση του με την λογοτεχνία; Όποιος θέλει να διερευνήσει τη
σχέση αυτή θα μείνει έκπληκτος από τα πολλά πρόσωπα /ρόλους που ο Σταφυλάς έχει αναλάβει υπηρετώντας με πάθος την γλώσσα, τη λογοτεχνία και την ποίηση, την κριτική. Κι ακόμη
τον γενικότερο προβληματισμό, την ιστορία τόσο της λογοτεχνίας όσο και τη γενικότερη. Την
πολυσχιδία αυτή έχει ήδη επισημάνει και ο εκλεκτός καθηγητής κ. Κλ. Κουτσούκης.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς δεν είναι μόνο ο διανοητής που συγκέντρωσε αρχειακά τεκμήρια
βάσει των οποίων κατέθεσε ένα σπουδαίο ερευνητικό/συγγραφικό έργο. Ειδικότερα και σε
σχέση με την λογοτεχνία είναι ένας γραμματολόγος-ιστορικός Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Ως τέτοιος από τη μια διατυπώνει τις απόψεις του για τους τρόπους και τις συνθήκες άσκησης της λογοτεχνικής κριτικής· και από την άλλη με την Διαρκή Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διασώζει όλους τους συγγραφείς. Γιατί έχει την βαθιά πεποίθηση «ότι το μέλλον
θα αξιολογήσει όλους κι όχι ο οποιοσδήποτε γραμματολόγος των ιδιωτικών μέσων πληροφόρησης στον οποίο συνήθως περισσεύει ο υποκειμενισμός και η προσωπική φιλία»15.
Υπηρετεί έτσι ο Σταφυλάς τη λογοτεχνία πέρα από κλίκες, παρεούλες και κυκλώματα, όπως
αναφέρει ο Ν. Βρεττάκος16, σφυρηλατώντας νέους δημοκρατικούς θεσμούς στο χώρο
των γραμμάτων, όπως αναφέρεται από τον Νίκο Μπούτβα στο Ριζοσπάστη. Επιπλέον και
ειδικότερα συμβάλλει έτσι και στη διάσωση και ανάδειξη των Ευρυτάνων ποιητών όπως ο
Δ. Άνθης, χωρίς να αδιαφορεί για την παγκόσμια λογοτεχνία.
Είναι ακόμα ένας δοκιμιογράφος-κριτικός που με τόλμη θέτει το δάκτυλο επί των τύπων
των ήλων μιλώντας για το βιβλίο17, για την ποιότητα της λογοτεχνίας, για την λογοτεχνική
γραφή και πλήθος άλλων θεμάτων. Επιπλέον ως θεωρητικός της λογοτεχνίας προσεγγίζει
κριτικά έργα μεγάλων λογοτεχνών ποιητών όπως του Άγγελου Σικελιανού και πεζογράφων όπως του Ν. Καζαντζάκη. Και δεν αδιαφορεί για εκείνους τους σημαντικούς που
κάποιος άλλος θα χαρακτήριζε ελάσσονες. Τέλος, ως θεωρητικός πάντα, διατυπώνει με σαφήνεια την θεωρία του για την τέχνη και την λογοτεχνία-ποίηση. Για την ποίηση σημειώνει:
Το ποίημα δεν μπαίνει σε προγραμματισμούς. Περνάει από πολλές διεργασίες, ακόμα και υποσυνείδητες μέσα μας. Περνάει από χώρους ιδεών, απόψεων, συγκινήσεων και καλαισθησιών. Μπορεί
να σ’ αφήσει ξάγρυπνο για ώρες όσο να βρεις μια λέξη που να δίνει πληρέστερα και σαφέστερα τις
έννοιες. Σε κάνει να βλέπεις την πένα σου όπλο ή ελιξήριο που σκοπεύει να δώσει στον αναγνώστη,
δηλαδή στον όπου γης άνθρωπο, στιγμές πνευματικής ευωχίας, ανάτασης αλλά και κοινωνικής
επαγρύπνησης... Η ποίηση σήμερα αποβλέπει στο να κάμει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο, πιο ευαίσθητο. να του ομορφαίνει τη σκέψη και τη ζωή, να τον βοηθάει να βλέπει και την άλλη πλευρά των
πραγμάτων. Ο Γκάτσος, ...όταν ένιωθε να τον κεντρίζει, να τον συγκινεί ή να τον οργίζει κάτι, έπιανε
το μολύβι σαν όπλο ή σαν τριαντάφυλλο...18
Ο χρόνος είναι απελπιστικά λειψός για να αναλυθεί όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργιών
15. Μ. Σταφυλά, Επί των τύπων των ήλων, σ.50
16. Τσούρας, 158
17. Μ. Σταφυλά, Επί των τύπων των ήλων
18. Μ. Σταφυλά, Επί των τύπων των ήλων, σ.52

15

του Σταφυλά και για να παρουσιαστεί το καθαρά λογοτεχνικό του έργο. Δοκιμάστηκε με
επιτυχία στο θέατρο με τον περίφημο Πατροκοσμά· σε διηγήματα όπως η Κατοχή· σε μυθιστορήματα, όπως η Ιστορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνώστηκε και στη Βουλή των
Ελλήνων. Η μετάφραση από τα γαλλικά δεν του είναι άγνωστη εμπειρία. Και τέλος, ακόμη
και τα κείμενά του για διάφορα θέματα, ιστορικά και γενικότερου προβληματισμού, φανερώνουν αυτήν την ποιότητα γραφής που διαθέτει έμφυτη. Το ίδιο και τα χρονογραφήματά
του αλλά και οι πολυπληθείς εισηγήσεις του σε συνέδρια. Θέλω να πιστεύω πώς δεν θα
τον αδικήσω λέγοντας ότι όλα τα είδη του λόγου που υπηρέτησε φανερώνουν τούτο: πως
είναι ένας στρατευμένος δημιουργός λογοτέχνης. Έχοντας πρότυπο συγγραφείς, όπως ο Ν.
Βρεττάκος, είναι και ενεργεί ως ελεύθερος πολίτης και μαχόμενος ποιητής και πεζογράφος.
Από την γραφή του θα σταθώ σε δύο κομβικά σημεία γιατί θεωρώ ότι και τα δύο φανερώνουν τον ανοικτό του ορίζοντα. Στο ένα, οι Λαμπάδες της Ρωμιοσύνης, στο οποίο ήδη
αναφερθήκαμε, εντυπωσιάζει ότι ο Σταφυλάς, πρωτοποριακά θα λέγαμε, προσεγγίζει ένα
θέμα που φαινομενικά εμπίπτει στους κύκλους της εκκλησιαστικής ίσως και συντηρητικής
(όπως θεωρούν μερικοί την εκκλησία) θεώρησης των ιστορικών γεγονότων. Παραλλήλως
υπάρχουν και ποιήματα, υψηλού βεληνεκούς κατά τη γνώμη μου, που μαρτυρούν το ίδιο
ακριβώς, την ευρύτητα της σκέψης και τη δύναμη της κριτικής, αν και το θέμα είναι τελείως
διαφορετικό. Τέτοιο είναι ένα ιστορικό ποίημα που ξεχωρίζει για την παλλόμενη ένταση και
αποτελεί μια κραυγή οδύνης όσων έπεσαν θύματα των ιδανικών:
Τις μέρες που μας κλέψατε
Τα μαύρα μαλλιά που άσπρισαν πρόωρα
Τα περιστέρια που χάθηκαν
Καρτερώντας
Ένα ψηλότερο πέταγμα
Όλα τούτα που δεν υπάρχουν πια
Ποιος θα μας τα ξαναδώσει;
Το κατατάσσω στα ιστορικά γιατί το θεωρώ απολογισμό μιας νιότης χαμένης, μιας ζωής
που αναλώθηκε σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ωραίος μεν άγονος δε. Είναι η ποιητική
έκφραση της χαμένης υπόθεσης της Αριστεράς, της νικηφόρας επανάστασης που χάθηκε,
από λάθη των ηγετών της, από σκευωρίες των ξένων παραγόντων, από τη μοιρασιά του
κόσμου στη Γιάλτα.
Έτσι από τη μια μιλώντας για τον άγιο Μιχαήλ ο Σταφυλάς μπαίνει στα χωράφια ενός
υποτίθεται συντηρητικού χώρου για να μας καταστήσει κοινωνούς ενός εθνικά και κοινωνικά σημαντικού φαινομένου, των νεομαρτύρων· με τους στίχους του αυτούς δεν διστάζει
να μιλήσει για τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο και να καταγγείλει το άδειο πουκάμισο, την
Ελένη, για το οποίο χάθηκαν τόσες ζωές...
Θα μπορούσαμε πολλά ακόμα να πούμε για την ποίησή του, που συνδυάζοντας το επικό
με το λυρικό, υψώνεται μερικές φορές ως κραυγή διαμαρτυρίας. Και άλλοτε, θερμά λυρική, εκφράζει το συναίσθημα χωρίς ίχνος ρηχού συναισθηματισμού: τη νοσταλγία ενός
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ηλιοβασιλέματος στη γενέθλια γη, τη γλυκιά θύμηση του μητρικού χαδιού, την αναπόληση
της πρώτης αγάπης. Μας καλεί να ροβολήσουμε στα Ψηλά Βουνά, τον ηρωικό τόπο όπου ο
ποιητής εκφράζει την επιθυμία του να πεθάνει σαν έρθει η ώρα:
Ατενίζοντας τον κόσμο από μακρυά/ Στη ρίζα ενός θεόρατου ελατιού/Φτάνει να βλέπω τ’ άρματα του Κατσαντώνη/Κρεμασμένα στα κλαριά του/Που φαίνονται σα θεόρατα χέρια/ Ενώ προσπαθούν ν’ αγκαλιάσουν/ Τους ανθρώπους.
Κι άλλοτε μας παρακινεί θρηνώντας να εξυμνήσουμε, τον ήρωα της καθημερινής ζωής,
όπως τον δάσκαλο Βασίλη Μπουρνάκη που θέλησε να επιδιορθώσει τη στέγη του σχολείου όπου δίδασκε για να μη βρέχονται οι μαθητές του. Τη συνέχεια διά στίχων Σταφυλά:
Κι έτσι ανεβασμένο σε βρήκε /Ο χάροντας /Μ’ ένα θάνατο ανάξιο/Για τα τριάντα σου χρόνια./
Έτσι στητός κι ολόρθος/Πέταξες στην αιωνιότητα/Και στις καρδιές των ανθρώπων/Μπήκες στα
βιβλία της Ιστορίας/Κι ανακατώθηκες με τις φάλαγγες Των αγανακτισμένων/Μπήκες στη σκέψη των
συναδέλφων σου/ Που θ' αρχίζουν το μάθημά τους/Κρατώντας ενός λεπτού σιγή /Στη μνήμη σου.
Το ποίημα φορτισμένο με θαυμασμό για τον νεαρό δάσκαλο, τον ταπεινό αυτό ήρωα
της καθημερινότητας, κρύβει έναν παλμό συναισθημάτων θρήνου, οργής αλλά προσδοκίας
ότι από τη θυσία του δασκάλου θα προκύψει κάτι καλύτερο: ένα σχολείο όπου από τις χαραμάδες του θα μπαίνουν μόνο ο ήλιος και η στοργή. Μακάρι οι συνθήκες του σήμερα να
επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες του ποιητή.
Με τη δύναμη του λόγου του ο Σταφυλάς αποτυπώνει και την μακρόχρονη δημοσιοϋπαλληλική εμπειρία του. Για στίχους όπως οι ακόλουθοι, νομίζω ότι τα σχόλια λόγια είναι
περιττά: Τα όνειρα.
Πρωτανέβηκα/Στις σκάλες του υπουργείου/ Πλημμυρισμένος από όνειρα/Ύστερα
Έμειναν μόνο οι σκάλες
Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πω δυο λόγια για μερικά ακόμη ιστορικά ποιήματα του: ένα αναφέρεται στα γεγονότα του 1965 και είναι μια δηκτική αναφορά στους 4
υπουργούς της αποστασίας. Άλλο είναι δριμύτατο κατηγορώ στο χαφιεδισμό της εποχής, στους
σπιούνους, που κατά βάθος ο ποιητής τους λυπάται. Κάποια άλλα ανοίγουν διάλογο με την
αρχαιότητα με την Κατοχή και με την Επταετία. Στέκομαι στο ποίημα Προεκτάσεις της Ιστορίας:
Λεωνίδα /Από το θάνατο των τρακοσίων/Απόχτησες/Μια θέση στην ιστορία Σκέψου/Πως αν
δεν πέθαιναν αυτοί οι άνθρωποι/Τόσο μακρυά απ’ την πατρίδα τους/Αν δεν υπάκουαν στις εντολές
σου/Θάσουν απλώς /Ένας κοινός σπαρτιάτης. Θυμίζουν τους περίφημους στίχους του γερμανού ποιητή Μπρεχτ:
Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;
Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα.
Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια;…..
Το Βυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του;
Ο νεαρός Αλέξανδρος υπόταξε τις Ινδίες.
Μοναχός του;
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Ο Καίσαρας νίκησε τους Γαλάτες.
Δεν είχε ουτ’ ένα μάγειρα μαζί του;
Κάθε σελίδα και μία νίκη.
Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια;
Κάθε δέκα χρόνια κι ένας μεγάλος άνδρας.
Ποιος πλήρωσε τα έξοδα;
Πόσες και πόσες ιστορίες.
Πόσες και πόσες απορίες.
Θεωρώ, ότι ο Σταφυλάς τήρησε με συνέπεια σε όλο τα είδη του λόγου που θεράπευσε
την αρχή του: το μολύβι να είναι όπλο και τριαντάφυλλο. Στόχος η πνευματική εγρήγορση/
αφύπνιση του αναγνώστη. Μέσο: η αισθητική απόλαυση. Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό
δείγμα αυτού του συνδυασμού είναι και ο τίτλος του ενδόξου ρακοσυλλέκτη με την οποία
ο Σταφυλάς τίμησε τον Βλαχογιάννη. Και αν ο χρόνος μας επιτρέπει θα ήθελα να σας
αναλύσω γιατί στέκομαι τόσο πολύ στη φράση αυτή.
Γιατί εδώ συνδυάζονται δυο λέξεις με αντίθετο πρόσημο.Η μια λέξη είναι ένα ουσιαστικό
με αρνητικό περιεχόμενο (ρακοσυλλέκτης). Συνυποδηλώνει οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά
και πολιτικά τη μιζέρια, την φτώχεια, την ανέχεια, την αναξιοπρέπεια. Παραπέμπει αισθητικά
σε ένα χώρο οπτικώς απεχθή που όζει (ενεργοποιώντας έτσι την αίσθηση και της όρασης
και της όσφρησης). Η άλλη λέξη είναι το επίθετο ένδοξος, με θετικό πρόσημο, με σημασία
και ηθική/πολιτική αξία που ανακαλεί στη μνήμη και στη συνείδηση το φωτεινό στοιχείο της
δόξας και της αίγλης. Στοιχείο που απορρέει με την σειρά του από τον ηρωισμό στον οποίο
και ευθέως παραπέμπει.
Δημιουργείται έτσι ένα οξύμωρο σχήμα που αποδίδει κυριολεκτικά τον ηρωικό μόχθο
του Βλαχογιάννη με δυο λέξεις. Από την μια τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της άχαρης, επίπονης δουλειάς που έκανε ο Βλαχογιάννης ταπεινά και υπομονετικά σαν ρακοσυλλέκτης, καθώς περιέσωζε τα αρχεία της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Αυτά που οι ιθύνοντες
και οι πολίτες της εποχής του τα αντιμετώπιζαν και τους συμπεριφέρονταν πραγματικά σαν
να ήταν σαν σκουπίδια. Ταυτοχρόνως αποδίδεται περιτράνως και προφανέστατα η εθνική
και πολιτισμική αξία αυτής της ταπεινής εργασίας. Επιπλέον μέσα από την ειρωνεία που υποφώσκει διάχυτη καταμαρτυρείται η επίσημη αγραμματοσύνη των κρατούντων της εποχής.
Εξαιτίας της, αυτοί που θεώρησαν και αντιμετώπισαν τα αρχεία του 1821 ως σκουπίδια και
ανάγκασαν τον Βλαχογιάννη να γίνει ένας ρακοσυλλέκτης.
Και τέλος καταδεικνύεται με τη φράση αυτή η ιστορική συνείδηση του Βλαχογιάννη
και συνάμα ο ρόλος του ως σκαπανέα/ πιονέρου για να μπουν τα θεμέλια, από αυτόν τον
ρακοσυλλέκτη, μιας σύγχρονης επιστήμης στη χώρα μας: της αρχειονομίας. Την αξία της ο
Σταφυλάς σε άλλο κείμενό του αναφέρει έχοντας ο ίδιος πλήρη συνείδηση της αξίας της,
όπως μαρτυρεί η εν γένει συγγραφική του δραστηριότητα. Είναι συνεπώς ολοφάνερη η
δύναμη του λόγου του Σταφυλά κρυμμένη έστω και σ' αυτές τις δύο λέξεις.
Καρπενήσι, 8/10/2016
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ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Η ΔΥΝΑΜΗ19, 20

† Μιχ. Παπαμαύρου

Από το πρωί της ημέρας εκείνης, 8 Αυγούστου 1944, είχαν γεμίσει οι πλαγιές του Καρπενησιού,
που έφευγαν από τα σπίτια τους, γιατί πλησίαζε στην πόλη τους ο βάρβαρος καταχτητής.
Ο καθένας ήταν φορτωμένος με λίγα σκεπάσματα και λίγα τρόφιμα. Ήταν τα μόνα πράματα, που
μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Τ' άλλα, σκεπάσματα και μερικά πολύτιμα πράγματα του νοικοκυριού τους, τα είχαν κρύψει μέσα σε κρυψώνες.
Μερικοί έσερναν μαζί τους και τις κατσίκες τους ή την αγελάδα τους.
– Είναι κι αυτά σαν άνθρωποι! έλεγαν. Δε θά 'πρεπε να τ' αφήσουμε στα χέρια των εχτρών!
Έπειτα, αυτά θα μας δώσουν την τροφή μας τις μέρες που θα μείνουμε στο βουνό.
Τώρα οι μισοί έχουν φτάσει σχεδόν στην κορυφή του ψηλού βουνού. Από κει φαίνεται όλο το
Καρπενήσι κάτω και τα περισσότερα χωριά της Ποταμιάς.
Ανάμεσά τους είναι και ο κυρ-Στέργιος με τη γυναίκα του, την κυρά-Ασήμω και το παιδί του, το
Βαγγέλη, ένα αγόρι ως δώδεκα χρόνων. Ο κυρ-Στέργιος είναι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου.
– Ας μείνουμε εδώ απόψε, είπε ο κυρ-Στέργιος στους συμπατριώτες του. Απ' εδώ απάνω θα
βλέπουμε και την πόλη και θα δούμε και τους Γερμανούς, αν μπουν μέσα. Αν δούμε και κίνδυνο,
προχωρούμε παραπέρα.
Στάθηκε λίγο κι ύστερα πρόσθεσε:
– «Τέτοιος φόβος όμως δεν υπάρχει, γιατί οι Γερμανοί είναι πολύ δειλοί. Προχωρούν μόνο όσο
υπάρχει δημόσιος δρόμος και μπορούν να κυλάνε επάνω τα μηχανοκίνητά τους. Από το δημόσιο
δρόμο όμως δεν ξεφεύγουν μακριά. Κάνουν, βλέπετε, το παλικάρι στα σίγουρα.
Στάθηκε πάλι λίγο και ύστερα εξακολούθησε:
Να 'χουν τύχη, που οι αντάρτες μας είναι σχεδόν άοπλοι, ειδεμή θα τους δείχναμε τι θα πει Έλληνας πολεμιστής. Αλλά, βλέπεις, οι σύμμαχοί μας δε θα μας δίνουν όπλα κι έτσι ο Γερμανός μας
βρίσκει άοπλους και μας κάνει το παλικάρι!
Όλη εκείνη την ημέρα οι Καρπενησιώτες έμειναν κοντά στην κορυφή του Βελουχιού. Κρυμμένοι
ανάμεσα στα έλατα και στα κλαριά του δάσους, παρακολουθούσαν από μακριά τους Γερμανούς,
που έρχονταν από τη Ράχη.
Κάτω η πόλη του Καρπενησιού ήταν έρημη. Κάπου κάπου μόνο φαίνονταν μερικοί οπλισμένοι,
που περπατούσαν στους δρόμους. Ήταν αντάρτες, που ήταν αποφασισμένοι να κάμουν οδομαχίες
μέσα στην πόλη, αν έμπαιναν εκεί οι Γερμανοί.
Κατά το απόγευμα της μέρας εκείνης ακούστηκαν φωνές:
– Έρχονται! Να τους! Φάνηκαν μακριά στο δρόμο, κοντά στο χωριό, στη Λάσπη!
Όλοι κοίταξαν κατά κει και είδαν τ' αμέτρητα μηχανοκίνητα, που κυλούσαν επάνω στο δημόσιο
δρόμο.
19. Μ. Παπαμαύρου, με τη συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, Αναγνωστικό Ε΄
και ΣΤ ΄τάξης, Έκδ. ΠΕΕΑ, Επανέκδοση «Σύγχρονη Εποχή», χ.χ.
20 Το κείμενο αυτό είναι σχετικό με την καταστροφή του Καρπενησίου τον Αύγουστο του 1944.
Περιλαμβάνεται σε εισήγηση των Γιάννη Μάκκα – Κ.Α. Παπαδόπουλου σε Συνέδριο του ΕΥΚΕΣΕ)
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– Τα σκυλιά πλησιάζουν! Φωνάζουν πολλοί. Αχ, γιατί να μην έχουμε όπλα! Γιατί;
Δεν πέρασε πολλή ώρα και όλοι παρατήρησαν πως από το μέρος της Λάσπης υψώνονταν καπνοί
στον αέρα.
Οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στο χωριό!
– Δειλοί και άναντροι! φώναξαν τότε οι Καρπενησιώτες αγριεμένοι. Στα άοπλα και άμαχα χωριά
βρίσκετε να δείξετε τη γενναιότητά σας; Αυτή είναι η αντρεία σας;
Τα μηχανοκίνητα όλο και προχωρούσαν προς το Καρπενήσι.
Σε λίγη ώρα έμπαιναν στην πόλη. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ήταν οι αντάρτες,
που είχαν μείνει μέσα, για ν' αντισταθούν.
Τι μπορούσαν όμως με τα ντουφέκια τους να κάμουν ενάντια στα θεόρατα μηχανοκίνητα;
Δεν πέρασε πολλή ώρα και δυνατοί κρότοι ακούστηκαν σ' ολόκληρη την πόλη. Οι κάτοικοι του
Καρπενησιού έβλεπαν κουρνιαχτό, που υψωνόταν στον ουρανό και σκέπαζε όλη την πόλη.
– Τινάζουν τα σπίτια στον αέρα τα σκυλιά! φώναξαν μερικοί. Τους άτιμους! Τους άναντρους!
Όλοι άφριζαν από το μίσος.
– Ας τα χαλάσουν τα σπίτια! φώναξε τότε μ' όλη του τη δύναμη ο κυρ-Στέργιος. Ας τα τινάξουν
στον αέρα! Τους τα χαρίζουμε! Την ψυχή μας όμως δε θα τη σκλαβώσουν ποτέ! Ψηλά το κεφάλι,
συμπατριώτες! Τα σπίτια τα ξαναχτίζουμε!
Είχε πια σουρουπώσει. Μα πριν καλά-καλά νυχτώσει αμέτρητες φλόγες υψώθηκαν από το Καρπενήσι στον ουρανό.
Ολόκληρη η πόλη είχε γίνει ένα πυροτέχνημα! Άφωνοι, αμίλητοι στέκουν τώρα οι κάτοικοι του
Καρπενησιού απάνω στο Βελούχι και βλέπουν τα σπίτια τους στις φλόγες.
Από την ταραχή και το μίσος τους έχει κοπεί η λαλιά. «Τα καίνε» ψιθυρίζουν μόνο μερικοί και
μένουν ακίνητοι.
Οι φλόγες όλο και υψώνονται στον ουρανό. Όλες οι πλαγιές του Βελουχιού είναι φωτισμένες.
Μα οι φλόγες αντιφεγγίζουν και στα πρόσωπα των Καρπενησιωτών. Είναι όλα ξαναμμένα κι αγριεμένα!
Κάποτε ο κυρ-Στέργιος ύψωσε το χέρι του κατά την πόλη, έσφιξε τη γροθιά του και φώναξε:
– Άναντροι και δειλοί δολοφόνοι! Άμα γυρίσετε στην πατρίδα σας νικημένοι και ντροπιασμένοι,
δεν θα μπορείτε να λέτε πως νικήσατε τους Έλληνες! Το μόνο που θα μπορείτε να λέτε είναι πως βρήκατε έρημα χωριά και πόλεις και τις κάψατε! Αυτό δε δείχνει παρά τη δειλία σας. Γιατί οι αντρείοι
πολεμούν. Μόνο οι δειλοί και άναντροι καίνε!
Κατά τα ξημερώματα κατέβηκαν μερικά παιδιά από το βουνό στην πόλη, για να δουν από κοντά
την καταστροφή. Ανάμεσά τους ήταν και ο γιος του κυρ-Στέργιου, ο Βαγγέλης.
Όταν γύρισαν πάλι στο Βελούχι, έτρεξαν όλοι οι Καρπενησιώτες κοντά τους και τους ρωτούσαν:
Τι είδατε; Τι έγινε;
– Οι Γερμανοί έφυγαν, απάντησαν εκείνοι. Μα ολόκληρη η πόλη είναι καμένη! Δεν έμεινε ούτε
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ένα σπίτι! Βρήκαν και τις κρυψώνες και πήραν από τα πράματά μας όσα μπορούσαν. Τ' άλλα τά
'καψαν. Πήραν και τις καμπάνες των εκκλησιών! Χάλασαν και το υδραγωγείο!
Να τι είναι οι Γερμανοί! έλεγαν τότε πολλοί. Να ποιος είναι ο φασισμός!
Έλεγαν κι άλλα πολλά.
Μα τίποτε πάλι μπήκε στη μέση ο κυρ-Στέργιος
– Τα λόγια είναι περιττά! φώναξε. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα κάμουμε πρόχειρες καλύβες,
για να βάλουμε τα παιδιά μας μέσα. Ας μην ξεχνούμε πως σε λίγο θα μπει ο χειμώνας και δε θα
μπορούμε να μένουμε στο ύπαιθρο. Η δουλειά πρέπει να αρχίσει από αύριο! Χάσαμε τα σπίτια μας
και τα πράματά μας, μα η ελληνική ψυχή μας μένει ανέγγιχτη. Έπειτα γνωρίσαμε και ένα βάρβαρο
λαό του κόσμου. Τους μάθαμε πια τι είναι.
Αμέσως, από την άλλη μέρα οι Καρπενησιώτες άρχισαν να χτίζουν πρόχειρες καλύβες. Όλοι
εργάζονταν για όλους.
Άλλοι έκοβαν ξύλα στο βουνό, άλλοι τα πλάνιζαν και τα κουβαλούσαν στο Καρπενήσι. Άλλοι
πάλι τα κάρφωναν στη θέση τους κι έκαναν τις καλύβες.
Το Γενικό Στρατηγείο της Ελεύθερης Ελλάδας έστειλε πενήντα ξυλουργούς και μερικούς μηχανικούς για να επιστατήσουν στην εργασία.
Η ΠΕΕΑ πάλι ενήργησε έρανο σ' όλους τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας για τη βοήθεια των
πυροπαθών κατοίκων της Ευρυτανίας.
Άλλος έδωσε σκεπάσματα, άλλος ρούχα και άλλος τρόφιμα. Σε 2-3 βδομάδες, εκεί που πριν
ήταν χτισμένο το σπίτι του καθενός είχε στηθεί τώρα μια ξύλινη καλύβα.
Δεν ήταν μεγάλη, μα ήταν αρκετή για να χωρέσει μια οικογένεια.
Άλλοι εργάτες και μηχανικοί διόρθωσαν και το υδραγωγείο.
Τώρα μέσα στους δρόμους του Καρπενησιού βλέπεις πάλι τον κόσμο, που έβλεπες πριν καεί. Τα
μαγαζιά και τα καφενεία άνοιξαν πάλι και κάθε βράδυ ο τηλεβόας λέει ξανά για τους αγώνες του
ΕΛΑΣ σ' όλη τη χώρα.
Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να γελούν και η ζωή πήρε πάλι τον παλιό της ρυθμό.
Εκείνο που ήθελε να πετύχει ο καταχτητής δεν το πέτυχε. Έκαψε σπίτια και άρπαξε εισοδήματα,
μα τους Έλληνες δεν τους νίκησε.
Τα σπίτια τους οι Έλληνες τα ξαναχτίζουν πάλι, μα η ντροπή του δολοφόνου καταχτητή δε θα
σβήσει ποτέ από το πρόσωπό του.
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ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΘΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ!
Στο τραγουδισμένο Βελούχι, βρίσκεται μια σειρά από λευκούς βράχους, για τους οποίους οι ντόπιοι θα σου πουν: -Α, αυτό είναι το Συμπεθερικό που πέτρωσε. Ξέρεις την ιστορία
του;
«Είναι μια αραδαριά (άσπρες) πέτρες μπηγμένες από φυσικό τους στο πλάι του βουνού.
Νομίζει κανείς πως βλέπει δόντια από πριόνι. Μια γραμμή κουδελωτή βλέπεις, έχει καμπούρα μεγάλη στη μέση, μικρότερη παρέκει και δυο τρεις πολύ μικρές ώσπου σβήνεται. Διακρίνεται καλά το σ υ μ π ε θ ε ρ ι κ ό , άλλοι πάνε πεζοί κι άλλοι καβάλα, να κι ο παπάς που
πάει μπροστά καβαλάρης. Πού ακολουθεί δεν ξέρει κανένας, απ’ το Στένωμα στο Καρπενήσι ή τ’ αντίθετο. Έρχεται βλέπεις βερέμικα τον κατήφορο. Είναι σε γραμμή το συμπεθερικό».
(Του λαογράφου Δ. Λουκόπουλου)
«Είχαν έρθει μια φορά, πάνε χρόνια και χρόνια, συμπεθέροι απ’ το Στένωμα να πάρουν
μια νύφη απ’ το Καρπενήσι. Η νύφη ήταν ορφανή, θυγατέρα μιας φτωχής χήρας, αλλά διαστρεμμένη και αχάριστη. Βρέθηκαν σύμφωνοι με το γαμπρό και ανάγκασαν τη δυστυχισμένη τη μάνα της να τους δώσει για προικιά ό,τι είχε και δεν είχε. Πήραν όλα τα πράγματα του
σπιτιού, τα χαλκώματα και τη γίδα ακόμη. Έγιναν στεφανώματα την Κυριακή του Θωμά και
ξεκίνησε το συμπεθερικό όλο για το χωριό του γαμπρού. Μπροστά πήγαινε ο γαμπρός και η
νύφη, καβάλα σε μουλάρια στολισμένα με λουλούδια και με χρωματιστές κορδέλες. Έπειτα
έρχονταν οι συμπεθέροι με τάξη κατά την ηλικία τους, πρώτοι οι γεροντότεροι, ξωπίσω οι
μικρότεροι και ύστερα τα μουλάρια με τα προικιά, τα στρώματα, τα πιάτα, τα ποτήρια. Εκεί
στο δρόμο, προτού ν’ αρχίσει ο μεγάλος ανήφορος, η άπονη νύφη θυμήθηκε πως είχαν
αφήσει στης μάνας της μια κλώσσα με τα κλωσσόπουλα. Έστειλε λοιπόν άνθρωπο να την
πάρει και να την φέρει. Η χήρα η μάνα της, σαν είδε πως ήθελαν να της πάρουν ως και την
κλώσσα, δεν εκρατήθη. –«Πάρ’ την κλώσσα, λέει με θυμό και πάγαινέ τους τη». Και από τα
βάθη της καρδιάς της τους καταράστηκε. «Θεέ μου, είπε, πέτρες και λιθάρια να γίνουν ούλοι
τους». Και έπιασε η κατάρα της και εμαρμάρωσαν όλοι και φαίνονται ακόμη στο Βελούχι,
ως μιάμιση ώρα μακριά από το Καρπενήσι, στο μέρος που το λεν Συμπεθερικό. Εκεί δείχνουν οι βράχοι όλο το συμπεθερικό κατά σειρά, καθώς ανέβαινε τον ανήφορο. Γι’ αυτό
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κι οι τελευταίοι είναι μικρότεροι, επειδή από πίσω πήγαιναν οι νεώτεροι συμπεθέροι και τα
παιδιά» (Του Νικολάου Πολίτη).
Για το Συμπεθερικό αυτό, με όλη την πέτρινη συνοδεία του, για το γαμπρό και τη νύφη,
για τα σπάνια φυτά και αγριολούλουδα που ξεφυτρώνουν ανάμεσα σ’ αυτά τα βράχια και
για όσα άλλα είδε και έμαθε ο ξένος βοτανολόγος Θ.Δ. Χελδράιχ, μας τα περιγράφει παραστατικά στο «Αττικό Ημερολόγιο» του 1880.

«Τὸ Συμπεθερικόν. Μῦθος Εὐρυτανίας (Legende) Ὑπὸ Θ.Δ. Χελδράιχ.
Εἰς τὰς ὑπωρείας τοῦ Βελουχίου ὄρους, τοῦ
Τυμφρηστοῦ τῶν ἀρχαίων, κεῖται εἰς ζωγραφικωτάτην θέσιν ἡ πρωτεύουσα τῆς Εὐρυτανίας, τὸ
Καρπενήσιον. Μαγευτικὸν πανόραμα διεξελίσσεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἐκ τῆς πόλεως ταύτης θεατοῦ. Ἔμπροσθεν ἐκτείνεται δενδροφόρος
κοιλάς, ἐν ᾗ μόλις τέταρτον τῆς ὥρας ἀπέχον τοῦ
Καρπενησίου ἀναβρύει ὑπὸ σκιαδηφόρων ἀρχαιοτάτων πλατάνων τὸ διὰ τὸν θάνατον τοῦ Μάρκου Βότσαρη περικλεὲς «Κεφαλόβρυσι». Ὄπισθεν
αὐτοῦ ἀνυψοῦται ὁ ἐλατόφυτος λόφος ἐκεῖνος,
ὅστις ἕνεκα τῆς κανονικοτάτης κώνου μορφῆς
τὸ ὄνομά του «Κώνισκος» ἔλαβε. Τέλος πέραν
αὐτοῦ ἀποκλείεται ὁ πρὸς μεσημβρίαν ὁρίζων διὰ
μακρᾶς σειρᾶς ὑψηλῶν ὀρέων, ἐξ ὧν ἐξέχουσιν αἱ
μέχρι μεσοῦντος θέρους χιονοσκεπεῖς κορυφαὶ τῆς
Καλιακούδας καὶ τῆς Χελιδόνης. Ἀλλὰ τὸ ὕψιστον
πάντων τῶν ὀρέων τῆς Εὐρυτανίας εἶναι τὸ πρὸς
βορρὰν τῆς πόλεως κείμενον Βελούχιον, τὸ περιβόητον διὰ τὰ πολλὰ καὶ ἀρωματικὰ χόρτα καὶ
Φωτο: «Ευρυτάνας Ιχνηλάτης»
βότανα αὐτοῦ, ἐξ ὧν τρέφονται ἀναρίθμητοι αἰγῶν
καὶ προβάτων ἀγέλαι, διὰ τὰ κρύα νερὰ αὐτοῦ, τὴν ὑψηλὴν κορυφήν του καὶ τὴν ἐπ᾿
αὐτῆς μοναδικὴν θέαν, τὸ ᾀδόμενον δὲ καὶ εἰς δημόσια ᾄσματα: «Βελοῦχι μου παράμορφο καὶ ὀξυὲς ζωγραφισμένες καὶ σεῖς Βαρδούσια τὰ ψηλά…»
Θέσις τις ἐπὶ τοῦ Βελουχίου ὀνομάζεται Συμπεθερικόν. Ἡ παράδοξος ὀνομασία
αὔτη μοὶ ἦτο ἤδη γνωστὴ πρὸ τῆς ἐφετινῆς εἰς τὸ Βελούχιον βοτανικῆς ἐκδρομῆς
μου, διότι ἄλλοι πρὸ ἐμοῦ βοτανικοὶ εἶχον ἤδη σημειώσει εἰς τὰ δελτία των τὴν θέσιν
ταύτην καὶ μάλιστα ὡς πλουσίαν διαφόρων φυτῶν. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἐπισκεφθῶ τὸ
Συμπεθερικὸν καὶ ἑπομένως ζητήσας πληροφορίας παρὰ τῶν κατοίκων ἔμαθον, ὅτι
οὕτως ὀνομάζεται μέρος τοῦ βουνοῦ μίαν καὶ ἡμισείαν ὥραν τοῦ Καρπενησίου ἀπέχον βορειοδυτικῶς πρὸς αὐτὸ κείμενον, ὅπου ἐξέχει μακρὰ σειρὰ λευκῶν βράχων ἐπὶ
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ἀποτόμου πλευρᾶς ρεύματος παραλλήλου καὶ πρὸς δύσιν τοῦ διὰ τῆς πόλεως διερχομένου καὶ αὐτὴν εἰς δυὸ μέρη χωρίζοντος. Ἡ σειρὰ αὕτη τῶν βράχων τοῦ Συμπεθερικοῦ φαίνεται μακρόθεν ἐκ τῶν ἀπέναντι πλευρῶν τῆς κοιλάδος τοῦ Κεφαλόβρυσι ὡς
γραμμὴ εὐκρινὴς καὶ λευκοτάτη καθέτως σχεδὸν ἐγκεχαραγμένη ἐν μέσῳ τοῦ λοιποῦ
βαθυχρόου πετρώματος τῆς πλευρᾶς ἐκείνης τοῦ Βελουχίου. Δύναταί τις νὰ ἐκλάβει
τὴν γραμμὴν ταύτην ρύακα καταρρέοντα ἐκ τοῦ ὄρους, ἢ στενὴν ταινίαν χιόνος, διότι
τοσοῦτον διακρίνεται τὸ λευκοφαὲς αὐτῆς. Ἐπεσκέφθην λοιπὸν τὸ Συμπεθερικὸν καὶ
εἶδον ἐκ τοῦ πλησίον τὰς λευκὰς πέτρας αὐτοῦ καὶ ἐμέτρησα ὅτι ἡ ὅλη σειρὰ αὐτῶν
ἔχει ἑκατὸν μέτρων τοὐλάχιστον μῆκος, ἐπὶ πλάτους μόλις δέκα μέτρων καὶ καθ᾿ ὅλην
τὴν ἔκτασιν σχεδὸν ὁμοίου. Σύγκεινται οἱ βράχοι οὗτοι ἐκ λευκοῦ τιτανολίθου οὗ ἡ
λευκότης τοσοῦτον διακρίνεται, διότι τὸ ἑκατέρωθεν ἐξ ἀργιλλοτιτανώδους σχιστολίθου πέτρωμα ἔχει ὡραῖον χρῶμα μιλτῶδες βαθύ. Ἡ σειρὰ τῶν βράχων ἐκτείνεται
ἐπὶ τῆς ἀποτομοτάτης πλευρᾶς τοῦ ρεύματος σχεδὸν κατ᾿ εὐθείαν γραμμήν, δὲν εἶναι
ὅμως πανταχοῦ τοῦ αὐτοῦ ὕψους, διότι κατὰ διαστήματα κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον
ἴσα, ἀνυψοῦνται πέτραι ὑψηλότεραι ὡς μικραὶ κορυφαί, ὥστε ἐκ τοῦ πλαγίου ὁρωμένη ἡ ὅλη σειρὰ παριστᾷ τρόπον τινὰ γιγαντιαῖον τείχισμα μετὰ ἐξεχόντων πυργίσκων
ἢ ἐπάλξεων, τῶν ὁποίων ὅμως οἱ χαμηλοὶ καὶ μόλις ἐξέχοντες εὑρίσκονται κάτω. Ὅσον
δὲ ἀναβαίνομεν πρὸς τὰ ἄνω, γίνονται βαθμηδὸν ὑψηλότεροι ἕως ὅτου οἱ ἀνώτατοι
τοῦ ὅλου τειχίσματος φθάνουσιν εἰς ὕψος ἕξ ἕως ὀκτὼ μέτρων. Τὸ τελευταῖον ἐπὶ
κεφαλῆς πάντων εὑρισκόμενον ζεῦγος τούτων, τὸ καὶ ὕψιστον πάντων φέρει εἰς τὸ
στόμα τοῦ λαοῦ τὴν ἐπωνυμίαν «Ὁ γαμβρὸς καὶ ἡ νύμφη».
Ἐκτὸς τοῦ διαφέροντος τοῦ κινοῦντος τὸν βοτανικὸν εἶχον ὡς εἰκὸς καὶ μεγίστην
περιεργίαν νὰ μάθω τί περὶ τῆς καταγωγῆς τῶν λίαν παραδόξων ὀνομασιῶν τούτων,
καὶ ἔμαθον τὸν ἑξῆς ποιητικότατον μῦθον.
Πρὸ χρόνων πολλῶν, πρὸ τῆς Τουρκοκρατίας εἰσέτι, ἔζει ἐν Καρπενησίῳ πτωχός
τίς χωρικὸς Γιάννος τ᾿ ὄνομα. Πενιχρὸς οἰκίσκος εἰς ἄκραν τῆς πόλεως μετὰ παρακειμένου κηπαρίου καὶ ὀλίγαι αἶγες ἦσαν ὅλη ἡ περιουσία του. Ἐν τῷ κηπαρίῳ
ἐκαλλιέργει ἡ σύζυγός του ὀλίγα λάχανα, τὰς δὲ αἶγας ἔβοσκεν τὸ καλοκαίρι αὐτὸς
ἢ ἡ μοναχοκόρη του Ἑλένη εἰς τοὺς πρόποδας τοῦ Βελουχίου. Ἐλθοῦσα εἰς ἡλικίαν
ἐπίγαμον ἡ Ἑλένη ἔγινεν ὡραιότατον κοράσιον καὶ ἐφείλκυε πολλοὺς νέους, ἀλλὰ
καὶ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἤδη ἐζήτουν προῖκα, ὥστε οἱ λατρευτοὶ ἦσαν πολλοί,
οἱ γαμβροὶ ὅμως σπάνιοι. Τέλος ἐπαρουσιάσθη γαμβρὸς ξένος ἐκ τοῦ πέραν τοῦ
Βελουχίου χωρίου Σ τ έ ν ω μ α καὶ ἐζήτησεν τὴν κόρην. Γενομένου αὐτοῦ εὐκόλως
δεκτοῦ, ἐπεσπεύσθησαν καὶ ἔγιναν οἱ ἀρραβῶνες. Μετὰ τοὺς ἀρραβώνας ἐφάνη
ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον ὁ ἀληθὴς χαρακτὴρ τοῦ γαμβροῦ, ἐφάνη ὅτι ἦτο πλεονέκτης καὶ
φιλάργυρος εἰς ἄκρον. Αἱ αἶγες, τὰ ὀλίγα κοσμήματα τῆς μητρός, τὰ χαλκώματα, τὰ
ἔπιπλα καὶ ὅτι ἄλλον εἶχεν ἀξίαν ἤξευρε ν᾿ ἁρπάξει παρὰ τῶν πτωχῶν γονέων, πρὶν
φθάσει ἀκόμη ἡ ἡμέρα τῶν γάμων. Ὡς τοιαύτη εἶχεν ὁρισθεῖ ἡ πρώτη Κυριακὴ μετὰ
τὸ Πάσχα. Ἀφ᾿ ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἔφθασεν ὁ γαμβρὸς μετὰ μεγάλης συνο24

δείας τῶν πολυαρίθμων συγγενῶν του. Ἀφοῦ ἐτελέσθη τὴν πρωίαν τὸ μυστήριον τοῦ
γάμου εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὅλη ἡ συνοδεία καὶ τῆς νύμφης καὶ τοῦ γαμβροῦ ἐξεκίνησε
προπορευομένων τῶν νεονύμφων ἐπὶ δι᾿ ἀνθέων καὶ διαφόρων πολυχρόων ταινιῶν
στολισμένων ἡμιόνων καὶ κατόπιν ἤρχετο ἔφιππον ὅλον τὸ συμπεθερικὸν κατὰ τὸν
βαθμὸν τῆς συγγενείας καὶ κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἡλικίας, ἐπιτέλους αἱ ἡμίονοι αἱ φορτωμέναι τὰ στρώματα καὶ ἐνδύματα τῆς νύμφης καὶ διάφορα κιβώτια ἐμπεριέχοντα
τὰ χαλκὰ ἀγγεῖα καὶ διάφορα σκεύη καὶ ἔπιπλα οἰκιακά, πήλινα πινάκια καὶ ὑάλινα
ποτήρια. Τὸ ὅλον ἦτο πολυάριθμος συνοδεία. Ἐκ τῶν συγγενῶν τῆς νύμφης μόνος ὁ
πατὴρ καταβεβλημένος ὑπὸ τοῦ γήρατος καὶ τῶν μεριμνῶν ἔμεινεν εἰς τὴν ἐρημωθεῖσαν καλύβην. Ἐν τούτοις βραδέως προεχώρησεν ἡ συνοδεία τοῦ γάμου. Πρὶν ἢ
ἀρχίσει ὁ μέγας ἀνήφορος, ὁ γαμβρὸς ἐσταμάτησεν, ἐνθυμηθεὶς ὅτι ὑπάρχει εἰς τὴν
οἰκίαν τοῦ πενθεροῦ κλῶσσα μὲ τὰ πουλάκια της, ἣν εἶχαν λησμονήσει νὰ συμπεριλάβωσιν. Ἔστειλε λοιπὸν κοπέλι νὰ λάβει καὶ φέρει αὐτήν. Ὅταν ἔφθασεν τὸ κοπέλι
εἰς τοῦ πενθεροῦ, αὐτὸς τοῦ ἤνοιξε καὶ μαθὼν τὸν σκοπὸν τοῦ ἐρχομοῦ του, «Λάβε
τὴν κλῶσσαν, τοῦ λέγει μετὰ θυμοῦ καὶ πήγαινέ τους την» καὶ τρομερὰν ἐξεφώνησε
συνάμα κατάραν «ἂς μαρμαρωθοῦν ὅλοι!». Καὶ ἔπιασεν ἡ κατάρα τοῦ γέροντος καὶ
ἀπελιθώθη ὅλον τὸ συμπεθερικὸν κατὰ σειρὰν καθὼς ἀνέβαινε τὸν ἀνήφορον, ἐπὶ
κεφαλῆς γαμβρὸς καὶ νύμφη καὶ κατόπιν οἱ ἄλλοι, κατὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὸ ἀνάστημα
καὶ διὰ τοῦτο οἱ τελευταῖοι βράχοι εἶναι οἱ μικρότεροι.
Ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς νύμφης διακρίνεται καὶ ὁ νυμφικὸς πέπλος καὶ εἶναι ὁ βράχος
οὗτος στολισμένος μὲ διάφορα ὡραῖα ἄνθη ἐκφυόμενα ἐκ τῶν ρηγμάτων τοῦ λίθου.
Ἑκατέρωθεν τοῦ Συμπεθερικοῦ τὸ ἔδαφος εἶναι σκεπασμένον μὲ πεταλώδη τεμάχια
τοῦ ἐρυθροῦ σχιστολίθου καὶ ὁ περιπατῶν ἐπ᾿ αὐτῶν ἀκούει κροταλισμὸν ὑαλίνων
ἢ πηλίνων κλασμάτων. Εἶναι πιθανῶς τὰ ὀστράκια τῶν πινακίων καὶ ὑαλικῶν τῆς
προικὸς μεταβληθέντα εἰς σχιστόλιθον.
Εἶναι τῷ ὄντι ἀξιοπερίεργον ὅτι ἐπὶ τῶν βράχων καὶ μάλιστα τῶν ὑψηλοτέρων του
Συμπεθερικοῦ φύονται διάφορα καὶ σπάνια φυτὰ καὶ εὑρίσκονται ἄνθη μέχρι φθινοπωρινῆς ὥρας τοῦ ἔτους, καθ᾿ ἣν εἰς ἄλλα μέρη τοῦ ὄρους τὰ πάντα εἶναι ξηρά. Ἰδίως
φύεται ἐπὶ τῶν βράχων τούτων τὸ ὡραῖον Κωδονανθὲς τὸ ποικιλόχρουν (Campanula
versicolor Sibth), ὅπερ ἀναπτύσσει τὸν Αὔγουστον ὡραῖον στάχυν ἀνθέων τροχοειδῶν
πορφυροκυανῶν καὶ εἶναι φυτὸν ἀείφυλλον κομψότατον πλῆρες γαλακτώδους χυμοῦ,
ὅθεν λέγεται κοινῶς γαλακτόχορτον. Ἄλλο εἶδος φυτοῦ εἶναι διψακοειδὲς χαμόκλαδον (Scabiosa crenata) σχηματίζον ἐκτεταμένας στιβάδας στολισμένας κατὰ τὸ θέρος
μυρίων κεφαλῶν λεπτῶν ροδολευκῶν ἀνθέων».
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«ΚΑΛΑ ΝΑΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΜΟΥ ΝΑΧΕΙ»21
Πολύ νέα την αφήκε ο άντρας της τη Κυρά Νίκαινα, φεύγοντας για την Αμερική για να
κάμη χρήματα και να πετάξουν την φτώχεια που τους βασάνιζε. Ο Νίκος δούλευε σαν σκυλί.
Προσπαθούσε να στέλνει τα χρήματα στην γυναίκα του για να ζήσει καλά και να αναθρέψει
το μονάκριβο παιδί τους τον Πάνο. «Το παιδί να κοιτάς» της έγραφε. Και αλήθεια η μάνα
όλο στο παιδί της είχε το νου της. Ποθούσε να το δει μεγάλο να γίνει καλός άνθρωπος για
να το καμαρώσει. Μοίραζε μ’ αυτό την μπουκιά της, που λέει ο λόγος, χωρίς να συλλογάται
πόσο θα τη θυμόταν στα γεράματά της.
Ο Νίκος στην Αμερική έκαμε οικονομίες, κατά μέρος κάθε μήνα λίγα χρήματα, για να
οικονομήσει τα ναύλα του Πάνου. «Θα τον φέρω εδώ», έλεγε, «θα τον βάλω σε σειρά και
ύστερα θα πάω στην πατρίδα να ξεκουραστώ».
Δεν πέρασε πολύς καιρός και να σου ένα γράμμα με μία επιταγή με 20.000 στην κυρά
Νίκαινα που καλούσε στον Πάνο στο άλλο ημισφαίριο. Η κυρά Νίκαινα δεν ήθελε ν’ αφήσει
το παιδί της να φύγει. Την κατάφερε όμως ο Νίκος με το γράμμα του.
Μια μέρα τ’ Απρίλη έφυγε ο Πάνος για τη Νότια Αμερική ν’ ανταμώσει τον πατέρα του
να δουλέψουν μαζί και να πλουτίσουν. Αυτά λογάριαζε στο δρόμο. Όταν έφτασε εκεί, τα
πράγματα τα είδε διαφορετικά. Τον πατέρα του δεν το βρήκε σαν που τον έλπιζε. Ήταν
σκληρός και αυστηρός στον Πάνο, φαινόταν πως δεν τον αγαπούσε. Κάθε συμβουλή που
έκαμε ο πατέρας στον Πάνο ήταν μια σκληρή βρισιά που του μάτωνε την καρδιά. Απ’ αυτή
την πατρική σκληρότητα τον γλύτωσε ο χάρος. Πήρε τον πατέρα του για πάντα από τα μάτια
του και τον άφησε μόνο του στην ξενιτιά. Σαν τό 'μαθε η μάνα του ποτάμι τα δάκρυα. Οι
γειτόνισσες βάλθηκαν να την παρηγορήσουν. «Έχεις και παιδί», της έλεγαν. «Έχω», απαντούσε η δυστυχισμένη Νίκαινα και τα δάκρυά της έπνιγαν τα λόγια και δεν την άφηναν να
εξακολουθήσει.
Ο Πάνος εκεί κάτω στη μαύρη ξενιτιά ξέφυγε απ’ τον ίσιο δρόμο. Πρώτος στα γλέντια,
χορούς και γυναίκες. Η δουλειά λιγόστεψε. Τα λεφτά λιγόστευαν. Έπρεπε να δουλέψει, δεν
ήταν εύκολο. Ζήτησε τρόπο να σωθεί και βρήκε: αποφάσισε να παντρευτεί. Έπρεπε όμως
να πάρει την ευχή της δύστυχης της μάνας του. Κάθισε στο τραπέζι και έγραψε στη μάνα του
αυτές τις λίγες λέξεις ύστερα από τόσα χρόνια.
Αγαπημένη μου μάνα,
«Αποφάσισα να παντρευτώ ευχήσου με».
Το γράμμα που έπρεπε να είναι άγγελος χαράς, τράβηξε το δρόμο του να φέρει το μήνυμα του πόνου. Δεν πέρασαν 20 μέρες και το γράμμα έφτασε στα χέρια της γριάς Νίκαινας.

21. Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΕΛΠΙΔΕΣ, Αναμνηστικά φύλλα των μαθητών του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Καρπενησίου κατά το σχολικόν έτος 1927-28, Τύποις Μ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ. 24,26. Ο Πάνος Κολόκας, Ευρυτάνας, ήταν ένας εκ των σπουδαστών.
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Με πόση χαρά το περίμενε. Το φίλησε απέξω και το έδωσε στον ταχυδρόμο να το διαβάσει.
Καλώς το δέχθηκες κυρά Νίκαινα είπε ο ταχυδρόμος και άνοιξε το γράμμα. Με τις λίγες
γραμμές του θάμαξε και έμεινε με ανοιχτό το στόμα, άφωνος. «Διάβασε, παιδί μου», είπε
με φόβο η κυρά Νίκαινα, γιατί φοβήθηκε κάποιο κακό για το παιδί της «μήπως αρρώστησε
ο Πάνος μου γιατί κόμπιασες και δεν μπορείς να το διαβάσεις καλά;» «Όχι, καλά είναι»,
απάντησε ξεροκαταπίνοντας ο ταχυδρόμος, «θέλει να παντρευτεί, ζητάει την ευχή σου». Η
γριά δεν κρατήθηκε. Ένα μεγάλο δάκρυ κύλισε στα γέρικα μάγουλά της και λέρωσε το αμερικάνικο χαρτί. Αναστέναξε και είπε με λυγμούς:
«Καλά νάναι και την ευχή μου νάχει…».
† ΠΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣ

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΟΨΗ
† Του Ζάχου Ξηροτύρη

Οι πρόγονοι, λέγοντας οίνον εννοούσαν το κράμα (κρασί) και όπως λέγεται το κρασί
ξεκίνησε με πατρίδα την Δ. Ασία, απ’ όπου οι Φοίνικες το διέδωσαν στους Έλληνες και σε
άλλους λαούς της Μεσογείου, οι οποίοι πάλι με τη σειρά τους το διέδωσαν στους υπόλοιπους λαούς του τότε γνωστού κόσμου.
Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν μεγάλη χρήση του οίνου, σπανιότατα όμως το έπιναν άκρατο.
Από μια περικοπή του Αθήναιου στο έργο του «Δειπνοσοφισταί» βλέπουμε ότι και πολλά
είδη κρασιού υπήρχαν, αλλά και τις θρεπτικές και θεραπευτικές ιδιότητές του γνώριζαν οι
πρόγονοί μας. Ο Διοκλής και Πραξαγόρας, ιατροί του 4ου π.Χ. αι. αναλύουν τις ιδιότητες
αυτές για κάθε είδος κρασιού. Το ίδιο κάνει και ο Μνησίθεος ο Αθηναίος ισχυριζόμενος ότι
«ο μαύρος οίνος είναι θρεπτικότατος, ο λευκός διουρητικότατος και ελαφρός, ο δε κιτρινωπός συντελεστικός στην πέψη». Ήξεραν ακόμα οι Δειπνοσοφιστές και τις ποικιλίες των
κρασιών όλες και τους τόπους παραγωγής, Λέσβο, Χίο, Λευκάδα, Κέρκυρα κ.λπ., όπως και
της Περσίας, Αιγύπτου και άλλων χωρών.
Η συνήθεια της κράσεως (δι’ ύδατος αναμίξεως) του οίνου κατ’ αναλογίαν δύο (2) ή
τρία (3) μέρη ύδατος και ένα (1) ή δύο (2) κρασί επεκράτησε από την Ομηρική εποχή και
διά λόγους υγείας, αλλά και ευταξίας και κοινωνικής ευπρέπειας. Τούτο ρητώς ενομοθετήθη, τον νόμο δε τούτον επεκύρωσε και ο Σόλων προς παρεμπόδιση των εκ της μέθης
κακών.
Η ακρατοποσία και αξιόποινος ήτο, αλλά και εθεωρείτο ως έθιμο βαρβαρικό, διότι τον
οίνον έπιναν άκρατον οι Σκύθες, εξ’ ού και η λέξη επισκυθίζω.
Εις θάνατον κατεδικάζετο ο άνευ ιατρικής εντολής πίνων οίνον άκρατον, κατά νόμον του
αυστηρού εκείνου νομοθέτου των εν Σικελία Λοκρών Ζαλεύκου, ο οποίος εψήφισε τους
περίφημους Λοκρικούς νόμους, που ίσχυσαν 200 χρόνια.
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Η μέθη εθεωρείτο αξιόποινος και στη Σπάρτη, κατά δε την νομοθεσία του Πιττακού, «ο
εν καταστάσει μέθης αδικών» ετιμωρείτο αυστηρότερον. Σήμερα, αντιθέτως, «ο εν κραιπάλη τελών» έχει ελαφρυντικά η δε σύγχρονη κοινωνία τη μέθη και τη μοιχεία τα θεωρεί ως
ελαττώματα της μόδας, αντιθέτως χλευάζει την αρετή και την εγκράτεια.
Ο Αριστοτέλης, για τα αποτελέσματα της οινοποσίας λέγει ότι διά της πόσεως του οίνου
οι πόται ταχέως γίνονται λαλίστατοι, ρητορικοί και θαρραλέοι, αυξανομένης δε της ποσότητας του οίνου αναίσχυντοι, υβρισταί, μανιώδεις, μωροί ή αιφνιδίως περιπίπτουν εις
μελαγχολίαν. Ο Γοργίας όμως καυτηριάζων και αυτός την οινοποσίαν, επίστευεν ότι, εάν οι
οινοχόοι χύνωσι τον οίνον συχνά εις μικρά κύπελλα, δεν ωθούμεθα εις την βιαιότητα της
μέθης, αλλά φερόμεθα ήρεμα εις τας ηδύτητας της ευθυμίας, δηλ. να το πίνουν λίγο λίγο,
όπως κάνουν οι πραγματικοί κρασοπότες, ίσια που να έρχονται στο κέφι. Το κρασί και η
γυναίκα θέλουν χάιδεμα, λέει ο λαός. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης για την ευθυμία που προκαλεί
το κρασί και την αισιοδοξία προς στιγμήν και την τάση προς μέθη λέγει: «και διά τούτο προς
το πίνειν εις μέθην πάντες έχουσι προθύμως, ότι οίνος ο πολύς, ευέλπιδας ποιεί, καθάπερ
η νεότης τους παίδας. Το μεν γαρ γήρας δύσελπι εστίν, η δε νεότης ελπίδος πλήρης». Ο
θύων εις τον Βάκχον κρασοπότης, όπως μας λέει ο αρχαίος κωμικός Αντιφάνης, διακρίνεται όπως ο ερωτευμένος και από τα μάτια, «αμφότερα μηνύει γαρ από των βλεμμάτων και
των λόγων ταύτα».
Με τον οίνον έκαμε και ο Χριστός το θαύμα Του εν Κανά, τον οίνον χρησιμοποιεί η χριστιανική θρησκεία προς μετάληψη και τον αποκαλεί αίμα του Χριστού.
Ο Ιπποκράτης εις πολλάς παθήσεις και περιπτώσεις εθεώρει το κρασί ως θεραπευτήριον
μέσον. Λέγεται - και πολλοί πιστεύουν – ότι είναι φάρμακο αντιδιαβητικό, φέρει χώνεψη,
είναι διουρητικό και αντισηπτικό, μόνο που πρέπει να πίνεται τρώγοντας και όχι μονορούφι
και καλύτερα με λίγο νερό. Ένα ποτηράκι, λένε οι οινολόγοι και πολλοί διαιτολόγοι, κάνει
καλό, τα δύο ωφελούν μα από τα τρία και πέρα, βλάπτει.
Επί Ομηρικής εποχής η πόση ήταν γενικευμένη και ο Όμηρος εξυμνεί τις αρετές του κρασιού. Η μεγαλύτερη κατάχρηση μεταξύ των διανοουμένων εγίνετο στην εποχή του Σωκράτη
και μεγάλη θέση κατείχε ο συμποσιάρχης, ο οποίος κανόνιζε πόσο κρασί επιτρέπει κάθε
οργανισμός και κάθε προσκεκλημένος να πιεί. Το κρασί δεν είναι χρήσιμο μόνον για εσωτερική χρήση διά πόσεως, αλλά και εξωτερική, δι’ επαλλείψεως. Το χρησιμοποιούσαν οι
αρχαίοι ως φάρμακο αντισηπτικό σδι’ επάλειψη των πληγών και οι αρματολοί και κλέφτες
έλεγαν «φέρτε κρασί να πλύνω τις πληγές».
Το κρασί από το σταφύλι δεν είναι τόσο βλαβερό, όσο είναι το ούζο, το τσίπουρο, το
ουίσκι και άλλα ποτά. Γι’ αυτό βλέπουμε πιο πολλούς αλκοολικούς στις πόλεις και ολίγους
στις οινοπαραγωγικές περιφέρειες. Στην Αμερική και Σουηδία που δεν πίνουν κρασί, υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός αλκοολικών. Μακριά όμως από το πολύ κρασί που φέρνει τη
μέθη. Ο Οδυσσέας δυνατό κρασί πότισε τον Κύκλωπα και τούβγαλε το μάτι. Και ο Ιάσων
δεν θα αποκτούσε το χρυσόμαλλο δέρας αν δεν τον βοηθούσε η Μήδεια δίνοντας κρασί
στον Δράκο να αποκοιμηθεί.
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Γενικά, το κρασί εθεωρείτο ως πολύτιμο πράγμα, κρασί πρόσφερε μια κούπα και η Καλυψώ όταν είδε τον Οδυσσέα στο νησί της. Το κρασί και το κυνήγι, λέει ο λαός, πιάνει τους
πιο καλούς φίλους και ίσως δεν έχει άδικο.
Όταν όμως ο νους και η ψυχή αποκτηνωθεί από το κρασί, λέει ο Ισοκράτης συμβαίνει το
ίδιο που συμβαίνει στο αμάξι που έχασε τον οδηγό του. Το κρασί και «καρδίας ευφραίνει»
κατά τη Βίβλο, και τις στενοχώριες τις αποκοιμίζει κατά Ξενοφώντα, και κάνει το φτωχό
πλούσιο με τη φαντασία του και τον πλούσιο φτωχό στην πραγματικότητα. Όπως και από τη
βρισιά του φίλου έτσι και από το κρασί αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας, γι’ αυτό
ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος λέει όταν πίνεις κρασί να μη λες πολλά, γιατί θα παραστρατήσεις.
Αποκαλύπτει όμως ο πολυλογάς και φλύαρος οίνος και τον πραγματικό χαρακτήρα, λέει
ο Πλάτων, κατά δε τον Θεόφραστο, παίρνουμε την αλήθεια πολλές φορές, γι’ αυτό έλεγε
«ο οίνος ώ φίλε παι, λέγεται και αλήθεια».
Το κοράνιο καταδικάζει το κρασί και λέει πως σε κάθε ρόγα σταφυλιού υπάρχει και ένας
διάβολος, ή και όπως λέει ο λαός μας «όσο πρέπει να φυλάγεσαι από έναν άπιστο φίλο,
τόσο και από το κρασί».
Πάντως, για το κρασί με τα καλά και τα κακά του, πρέπει να έχουμε υπόψη τη γνώμη ενός
σοφού που λέει «στο κρασί έχουν πνιγεί περισσότεροι παρά στη θάλασσα». Και γι’ αυτό και
ο Σολομών φοβάται και λέει προτιμότερο να πας σε σπίτι με πένθος, παρά σε σπίτι με κρασί. Σήμερα οι νέοι μας δεν πίνουν κρασί. Πίνουν διάφορα ξένα ποτά σε κακόφημα κέντρα
και όποιον πάρει ο χάρος…

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ, ΤΟ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ ΕΝΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ
ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΓΕΛΑΔΙΑ
Του Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου

1.- Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ
O αείμνηστος δικηγόρος και Δήμαρχος Καρπενησίου Στέλιος Λέφας, πολλές φορές, κυρίως το χειμώνα, κατά τη 10ετία του ’70, στο
ιστορικό εστιατόριο Κοντοπάνου,
μας διηγιότανε διάφορες ιστορίες
από τα δικαστικά δρώμενα του τόπου
μας. Αξίζει να αναφερθούμε, ευκαιριακά, σε μία από αυτές: Βρισκόμαστε
γύρω στα 1960 και σε προεκλογική
περίοδο. Ένας εκ των υποψηφίων,
έγκριτος δικηγόρος του Καρπενησίου, ο οποίος διατέλεσε και βουλευΦορτωμένος γάιδαρος….
τής, έκανε περιοδεία στην περιοχή
των Τοπολιάνων, οι κάτοικοι των
οποίων φημίζονταν για τις φάρσες και τα αστεία τους. Πηγαίνοντας, λοιπόν, με τα πόδια
από το Βέρνικο προς τα Τοπόλιανα, με την συνοδεία του, συνάντησε στο δρόμο κάποιον
ντόπιο που σαλαγούσε το γαϊδούρι του, ρίχνοντάς του και καμιά με την γκλίτσα του. Για
πλάκα ο υποψήφιος βουλευτής έβαλε έναν συνοδό χωροφύλακα να του πάρει τα στοιχεία
και, στη συνέχεια, του έκανε μήνυση για «βιαιοπραγία κατά ζώου» κ.λπ., κ.λπ.
Ορίστηκε κανονική δικάσιμη στο Καρπενήσι και ο χωρικός, ταλαίπωρος όπως ήταν, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, χωρίς να ορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Αφού πήραν το λόγο οι κατήγοροι, σπουδαιότεροι των οποίων ήταν εκπρόσωποι της τότε Εταιρείας
Προστασίας Ζώων, ο εισαγγελέας κ.ά. άκουσε και τι δεν άκουσε ο άνθρωπος αυτός για
το μεγάλο του… έγκλημα. Στην ερώτηση του Προέδρου «τι έχει να πει ο κατηγορούμενος»,
απάντησε:
- Αν ήξερα, κύρ’ πρόιδρι, ότι ου γάϊδαρός μου έχει τόσο σόι ιδώ μέσα, μακάρ’ να μ’ κόβονταν
τα χειράκια μ’ απ’ τουν αγκώνα κι κάτ’…
Φυσικά, τα γέλια και τα χειροκροτήματα στο ακροατήριο περίσσεψαν. Τα δικαστικά έξοδα πληρώθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο, μια και η πρόθεση του μηνυτή δεν ήταν η
τιμωρία του κατηγορουμένου αλλά η αντίδρασή του…

2.- ΤΟ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ ΕΝΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Σχετικό είναι το δημοσίευμα της τοπικής Εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ», (Αριθ. Φύλ30

λου 579, 25 Δεκεμβρίου 2013)
με τον πρωτοσέλιδο παραπεμπτικό
τίτλο «Καταγγελία για κακοποίηση
αδέσποτου από… ιερέα». Στη σελ.
12 το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Περιστατικό απίστευτης βιαιότητας εναντίον αδέσποτου
ζώου στο κέντρο του Καρπενησίου
και μάλιστα από … ιερέα, περιγράφει
επισκέπτης που, όπως αναφέρει, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μπροστά στο
συμβάν.
Αδέσποτοι σκύλοι
Η καταγγελία έφθασε πριν λίγες
μέρες με mail στην ιστοσελίδα που
διατηρούν φιλόζωοι εθελοντές του Καρπενησίου (adespotakiakarpenisi.- weedly.com). όπου και
αναρτήθηκε.». Ακολουθεί η καταγγελία, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στο περιστατικό της κακοποίησης «… Ενώ ένα πανέμορφο σκυλί τύπου ποιμενικού λιαζόταν στον αυλόγυρο χωρίς να ενοχλεί κανέναν, βγήκε κάποιος «ιερέας» από την Αγία Τριάδα με ένα καυτό μπρίκι νερό
με το οποίο περιέλουσε το άτυχο ζώο. Οι κραυγές πόνου ήταν τόσο δυνατές που βγήκε ο κόσμος
από τα καταστήματα της πλατείας για να δει τι είχε γίνει…»
Το περιστατικό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανέφερε ακόμα: «… και η κα Καλλιόπη
Κανακάκη φιλόζωη εθελόντρια σε παρέμβαση που έκανε στο πλαίσιο εκδήλωσης του δήμου στο
Συνεδριακό Κέντρο, το βράδυ της Κυριακής (22/12), παρουσία εκατοντάδων συμπολιτών μας,
καθώς και του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. κ. Νικολάου...». Σύμφωνα με θετικές και έγκυρες
πληροφορίες μας οι συζητήσεις και τα κουτσομπολιά για το θέμα αυτό συνεχίστηκαν για
μέρες και εβδομάδες στην Ευρυτανική πρωτεύουσα…

3.- ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΓΕΛΑΔΙΑ
Κατά τα τελευταία χρόνια εντονότατες ήταν οι διαμαρτυρίες πολλών συνδημοτών μας,
κυρίως από την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, για τα αδέσποτα και εγκαταλειμμένα βοοειδή
που είχαν «ρημάξει» κυριολεκτικά τον τόπο μας με καταστροφές σε καλλιέργειες, δημόσιους χώρους (πλατείες, προαύλια ναών, γήπεδα, παιδικές χαρές, άλση κ.ά.) ακόμα και στα
νεκροταφεία μας! Και το χειρότερο: τα ζώα αυτά εγκαταλείπονταν από τους ιδιοκτήτες τους
και κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Πού να βρουν τροφή,
όταν όλα είναι σκεπασμένα από χιόνι και πάγο; Είμαστε μάρτυρες της φρικτής αυτής περιπέτειας των αβοήθητων αυτών ζώων όταν Γενάρη μήνα αγελάδα γεννούσε μέσα στο χιόνι και
στην παγωνιά στη γέφυρα του Κρικελλοπόταμου! Εξάλλου είναι γνωστό στις Υπηρεσίες του
Δήμου και του Νομού μας ότι κατά το παρελθόν βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή Δομνίστας
γελάδια και την ταφή τους μάλιστα ανέλαβαν φορτωτές του Δήμου Καρπενησίου!
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Αλλά και τα αδέσποτα γουρούνια;
Ως και σε τάφους έβαλαν χέρι!
Ο διαρκείς καταγγελίες με αναφορές του Τοπικού Συμβουλίου και
κατοίκων στις διάφορες υπηρεσίες
(Δήμο Καρπενησίου, Διοίκηση Αγροφυλακής, Εισαγγελία, Αστυνομική Δ/
νση, Δ/νσεις Γεωργίας, Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας και Δημόσιας Υγιεινής),
αλλά και σχετικά δημοσιεύματα ήταν
συνεχή…
Αδέσποτη αγελάδα με την … ταυτότητά της στο αφτί…
Ποιος ο ιδιοκτήτης της;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Χωρίς να θέλω να χαρακτηριστώ ως «συνήγορος υπεράσπισης» κανενός, θα ήθελα να
επισημάνω τα παρακάτω, αφού ξεκαθαρίσω πως, οπωσδήποτε, η οποιασδήποτε μορφής
κακοποίηση οποιουδήποτε ζώου είναι καταδικαστέα, ενώ, αντίθετα, η προστασία του είναι
επιβεβλημένη.
α.- Ο εκ Τοπολιάνων συμπατριώτης μας χτυπώντας το γαϊδούρι του με την γκλίτσα,
για να προχωρήσει πιο γρήγορα, δεν νομίζω πως δεν αγαπούσε το ζώο του, απεναντίας,
μάλιστα, σίγουρα το υπεραγαπούσε αφού ήταν ο καθημερινός βοηθός του και σύντροφός
του. Εμείς οι παλιότεροι, που μεγαλώσαμε στα χωριά μας συντηρώντας απαραίτητα στα
σπίτια μας και ζώα (κατσίκες, πρόβατα γαϊδούρια, μουλάρια, σκυλιά, γάτες, κότες κ.ά.)
έτσι, τουλάχιστον. τα θεωρούσαμε. Σε αρκετά σπίτια, μάλιστα, υπήρχε και συγκατοίκηση.
Στο κατώι τα ζώα, επάνω οι άνθρωποι. Η ζωή μας ήταν συνυφασμένη με αυτά. Πολλές φορές όμως αναγκαζόμασταν να τα μαλώσουμε, ακόμα και να τους ρίξουμε καμιά ξυλιά, όταν
θεωρούσαμε ότι ατακτούσαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα αγαπούσαμε! Αλλά και αυτά μας
αγαπούσαν! Η αγάπη τους ήταν, πολλές φορές, αρκετά εκδηλωτική.
β.- Αρκετοί συνάνθρωποί μας όταν βρεθούν μπροστά σε αδέσποτα ζώα και ιδιαίτερα
σε σκύλους, ενστικτωδώς φοβούνται. Και όχι άδικα. Πολλές φορές βρέθηκα μάρτυρας
δαγκώματος, κυρίως μικρών παιδιών, από αδέσποτα σκυλιά με αποτέλεσμα, εκτός των
άλλων, να υπάρχουν ταλαιπωρίες για τις πρώτες βοήθειες, για αντιλυσσικά εμβόλια κ.λπ.
Ο φόβος, λοιπόν, για πολλούς, δικαιολογημένος και οι ενστικτώδεις αντιδράσεις τους τις
περισσότερες φορές είναι, επίσης, δικαιολογημένες, αφού αποβλέπουν στην απομάκρυνση
των σκυλιών από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Άλλος προς τούτο χρησιμοποιεί πέτρες, άλλος ξύλα, άλλος κατάβρεγμα κ.λπ. Πιστεύω πως είναι πράξεις, που απαραίτητα δεν
στοχεύουν στην κακοποίηση των ζώων αυτών αλλά στον εκφοβισμό τους. Καταδικαστέα
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όμως είναι η ενέργεια αυτών που, κατά το παρελθόν, όπως διαβάζαμε στον τοπικό τύπο,
έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν αθώα σκυλάκια.
Ο συγκεκριμένος σκύλος, που κακοποιήθηκε με «απίστευτη βιαιότητα», σύμφωνα με την
καταγγελία, από ιερέα της Αγίας Τριάδας Καρπενησίου, ευρισκόμενος μπροστά στο ναό,
ίσως να προξενούσε φόβο σε πολλούς και ο ιερέας να τον κατάβρεξε όντως (δεν πιστεύω
με θερμό νερό), προκειμένου να τον απομακρύνει από τον χώρο αυτόν, με αποτέλεσμα η
αντίδραση του σκύλου να ήταν οι κραυγές… Γνωρίζουμε, εξάλλου, ότι οι σκύλοι δεν τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια στο νερό, κρύο ή ζεστό…
γ.- Δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο συγκεκριμένος ιερέας που κατάβρεξε τον συμπαθή σκύλο. Γνωρίζω όμως ότι οι υπηρετούντες ιερείς στην Αγία Τριάδα Καρπενησίου, αλλά και σε
όλες τις ενορίες της περιοχής, είναι άξιοι του λειτουργήματός τους και κοσμούν με τη ζωή
και το έργο τους την τοπική κοινωνία μας. Ο ιερέας που φωτογραφίζεται από το παραπάνω
δημοσίευμα, κατά κοινή ομολογία, είναι πρότυπο και υπόδειγμα λειτουργού, σωστού οικογενειάρχη και ευυπόληπτου πολίτη του τόπου μας. Αυτό το γνωρίζω και προσωπικά, καθότι
εξυπηρετεί και άλλες ενορίες της περιοχής και χαίρει της καθολικής εκτίμησης όλων μας.
δ.- «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω!». Δυστυχώς, κανένα φιλοζωικό σωματείο ή φιλόζωος
εθελοντής ή κανένα σχετικό δημοσίευμα, εκτός από τα συνεχή σχετικά κείμενα που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας από μια μικρή συλλογική εφημερίδα, τον «ΕΥΡΥΤΟ», δεν ευαισθητοποιήθηκε και δεν ύψωσε την παραμικρή φωνή διαμαρτυρίας μαζί με τους κατοίκους
μιας ολόκληρης περιοχής για τα ταλαίπωρα αδέσποτα και εγκαταλειμμένα γελάδια! Για το
κατάβρεγμα ενός σκύλου, όμως, δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα!
ε.- Τέλος, ορθή είναι η επισήμανση του παραπάνω δημοσιεύματος των ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ
ΝΕΩΝ για την «ανάγκη θεσμικής «επίσημης» εκπροσώπησης των φιλόζωων στην πόλη του
Καρπενησίου (με την ίδρυση ενός συλλόγου π.χ.)». Όχι μόνο ορθή αλλά και επιβεβλημένη!
Και για όλα, όμως, τα εγκαταλειμμένα και αδέσποτα ζώα!
Κλείνω με μια ευχή: ΟΛΑ τα αδέσποτα ζώα να βρουν την προστασία τους!
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Από τα Δολιανά στην Πόλη
Γράφει η Φιλόλογος Μαρία Ευαγγελοδήμoυ

Μια εικόνα έχω μόνο στο μυαλό μου, σαν παλιά ξεθωριασμένη φωτογραφία. Ένα μεγάλο δωμάτιο, ένα τζάκι αναμμένο. Πάνω από το μαυρισμένο τζάκι, ο παππούς με τη γιαγιά
χαμογελαστοί, σε μια φωτογραφία αλλοτινών, ευτυχισμένων χρόνων. Λίγα τα έπιπλα στο
δωμάτιο. Στο κέντρο του ένα τετράγωνο ξύλινο τραπέζι με τέσσερις ψάθινες καρέκλες.
Το βελούδινο κόκκινο τραπεζομάντηλο με τις μικρές φούντες –αγαπημένο παιγνίδι ενός
ράθυμου γάτου– να λικνίζονται στην πνοή του αέρα, μόλις άνοιγε η πόρτα, μαγνήτιζε τα
βλέμματα των επισκεπτών. Πάνω στο τραπέζι ένα βάζο με λουλούδια από τον ανθόκηπο
και δύο γυάλινα σταχτοδοχεία τόνιζαν τη διαγώνιο. Α, ναι, πάνω στο τραπέζι δέσποζε και
μια κρυστάλλινη σοκολατιέρα –η μόνη πολυτέλεια φερμένη από την Πόλη. Στον ένα τοίχο,
δεξιά από το τζάκι, ένας ξύλινος καναπές με σκαλιστή ράχη –όμορφος αν και λίγο άβολος– σκεπασμένος με μια κόκκινη υφαντή μπατανία. Πάνω από τον καναπέ, στερεωμένο
ένα κυπαρισσί υφαντό –από την Πόλη κι αυτό–, έπιανε το μεγαλύτερο μέρος του τοίχου.
Στο βάθος ένα σεράι, στο μέσον η αγορά με εμπόρους και πραματευτάδες. Μπροστά μία
όμορφη, λυγερόκορμη κυρά με πασουμάκια γυριστά στη μύτη, πλούσια ρούχα, κάλυμμα στα
μαλλιά και πολλά κοσμήματα, παρακολουθεί μαζί με την ακολουθία της δύο γητευτές φιδιών
με νταούλι και σουραύλι. Δύο άλλοι γητευτές φιδιών με νταούλι και ούτι, στην αριστερή
γωνία, θαυμάζουν ξεδιάντροπα την κυρά με τις χανούμισσες.
Σε αυτό το κιλίμι καρφώνονταν πάντα το
βλέμμα μου σαν πρωτόμπαινα στο δωμάτιο. Κι
όταν οι μεγάλοι άρχιζαν τις δικές τους κουβέντες, καθισμένη στην ψάθινη καρέκλα απέναντι
από τον καναπέ, με τους αγκώνες στο τραπέζι
και το κεφάλι στηριγμένο στα χέρια, ζωντάνευα
τις εικόνες και μεταμορφωνόμουνα σε κομμάτι τους. Με ολάνοιχτα τα μάτια της ψυχής μου
ταξίδευα στο μπεζεστένι, μύριζα τα μπαχάρια,
χάιδευα τα μεταξωτά και παζάρευα τις τιμές παΤα Δολιανά
ριστάνοντας τη μεγάλη κυρία –χωρίς να θέλω
να αγοράσω κάτι, έτσι για πλάκα. Στα αυτιά μου
εναλλάσσονταν μια γλυκιά σαγηνευτική μουσική από το σεράι, οι φωνές των εμπόρων που
διαλαλούσαν την πραμάτεια τους, οι κραυγές των παιδιών που έτρεχαν ανάμεσα στους
πάγκους, κάτι σαν αμανές από τους μουσικούς, ο συριγμός των φιδιών –όπως μου είχε πει
ο παππούς ότι κάνουν. Έριχνα κέρματα στο τάσι στα πόδια των μουσικών. Τα φίδια σαν
να υπάκουαν στο κουδούνισμα των χρημάτων και όχι στο γήτεμα της μουσικής, σειόνταν,
λυγιόνταν και ανασήκωναν το ευλύγιστο κορμί τους όλο και πιο ψηλά. Περπατούσα ανάλαφρα, σχεδόν χωρίς να ακουμπάω στο χώμα, απαλλαγμένη από το βάρος του κορμιού μου.
Σχεδόν πετούσα μέχρι τα ψηλά δέντρα που ξεπρόβαλαν από τους τοίχους που χώριζαν το
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σεράι από την αγορά, έβλεπα από ψηλά τους εμπόρους, τους πελάτες, τις χανούμισσες,
τα παιδιά που έπαιζαν. Συνήθως κάποιο κάλεσμα από τη γιαγιά με επανέφερε άδοξα στο
δωμάτιο, χωρίς ποτέ να προλάβω να εξερευνήσω τα ενδότερα του παλατιού. Ένα κερασάκι
ή καρυδάκι από τα χέρια της γιαγιάς, κρύο νερό και… εγώ πάλι στη γη να παρατηρώ τον
χώρο και τους παρευρισκόμενους.
Αριστερά από το τζάκι σε μια πολυθρόνα, ο
παππούς σκεπασμένος με μια καρό μάλλινη κουβέρτα, με τη μασιά στο χέρι, ανασκαλεύει τα κάρβουνα. Πρόσωπο οστέινο, μάγουλα βαθουλωμένα, έντονα φρύδια, μάτια αεικίνητα, βαθιά στις
κόγχες, περίεργα, έξυπνα. Ο καημένος ο παππούς!
Μέρα-νύχτα στην πολυθρόνα! Αυτή ήταν η καρέκλα του, αυτή και το κρεβάτι του! Τα τελευταία
χρόνια έπασχε από άσθμα σαν ξάπλωνε να ξεκουράσει το ταλαιπωρημένο του κορμί, του κοβόταν η ανάσα, πνιγόταν από τον βήχα. Ο
καημένος ο παππούς! Πάνω σε αυτήν την παλιά πάνινη πολυθρόνα, ανάμεσα στα μαξιλάρια
που συνεχώς του τακτοποιούσε η γιαγιά, άφησε και την τελευταία του πνοή.
Το όνομα του παππού ήταν Βαγγέλης. Ήταν ο δεύτερος από τα επτά παιδιά του κυρ Γιάννη, σε ένα φτωχό ορεινό χωριό, στις απόκρημνες πλαγιές της Καλιακούδας. Γίδια –τα μόνα
ζωντανά που θα βρουν κάτι να φάνε μέσα σε τόσες πέτρες–, λίγα πρόβατα –πολύ καλομαθημένα αυτά, θέλουν γρασίδι και πού να το βρουν–, λίγες κοτούλες, λίγα μελίσσια, μικρά
κηπάκια σε αναβαθμίδες. Όλη μέρα σκάβοντας στις πεζούλες να βγάζουν άφθονες πέτρες,
ελάχιστα ζαρζαβατικά. Πώς να χορτάσουν τόσα στόματα;
Μικρό κι ανήσυχο παιδί ο Βαγγέλης, έβλεπε τον ουρανό και ονειρεύονταν. Έβλεπε το
χωριό στο απέναντι βουνό, μα δεν τον άφηναν να πάει γιατί το ποτάμι δεν αστειεύονταν
και η σχοινένια γέφυρα, το κακογιόφυρο –εκατό μέτρα πάνω από το ποτάμι– δεν ήταν ούτε
για παιδιά ούτε για ζωντανά. Άκουγε το φουσκωμένο και αφρισμένο ποτάμι να χτυπιέται
το χειμώνα με διαβολεμένο σαματά, σκίζοντας τα σπλάχνα του φαραγγιού, να κυλά ήρεμα
το καλοκαίρι, να βαθαίνει τη χαράδρα… που να πηγαίνει άραγε; Ποιοι να ζουν πέρα από
τα βουνά; Έλεγε ο δάσκαλος κάτι ιστορίες για θαυμαστούς κόσμους! Πώς θα ΄θελα να…
Θες η φτώχεια, θες το όνειρο, ο Βαγγέλης 9 χρονών εγκαταλείπει το χωριό. Βέβαια δεν
πήγε μακριά και η ζωή του δεν έγινε ούτε καλύτερη ούτε ευκολότερη. Βοσκός έγινε σε ξένα
γίδια, σε γειτονικό χωριό. Παράπονο όμως δεν είχε, αγαπούσε τις γίδες, όπως τις δικές
του, τις φρόντιζε, τις πρόσεχε και όταν επέστρεφαν στο χωριό, τις μέτραγε και δεν έλειπε
καμιά. Πόση περηφάνια ένοιωθε! Ο καημός όμως δεν τον άφηνε.
Πάντα γίδια θα φυλάω; Ο δάσκαλος μας έλεγε για μεγάλες πολιτείες με ωραία σπίτια
και καλοντυμένους ανθρώπους, για φωτισμένους δρόμους, πάρκα, και μεγααάλα μαγαζιά!
Και για πολύ νερό, πιο πολύ από το νερό που κατεβάζει το δικό μας ποτάμι το χειμώνα,
απέραντο νερό! Θάλασσα, θαρρώ μας το ΄πε. Εκεί πάει, λέει, και τούτο το ποτάμι κι όλα τα
ποτάμια του κόσμου. Για φαντάσου! Θα τα καταφέρω…;
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Έϊ, Κατίγκω! Μη ξεμακραίνεις, από δω! Αχ και να ΄χα πάρει την πλάκα μου και το κονδύλι μου! 10 γίδια εγώ, 20 ο Μήτρος, άλλα τόσα ο Πάνος, πόσα να είναι όλα μαζί; Χωρίς
κονδύλι πώς να τα βρω; Θα ξεχάσω και τα γράμματα που μου έμαθε ο δάσκαλος. Αχ, γιατί;
Τρία χρόνια πέρασαν και όλοι χαίρονταν για το μικρό παιδάκι που αντρώνονταν σιγάσιγά. Πάνω στον τρίτο χρόνο, επιστρέφει από την Πόλη το αφεντικό του. Μεγάλος και τρανός στην Πόλη, με μεγάλο μπακάλικο και πολλές δουλειές. Βλέπει την οικογένεια, ρωτάει
για όλους, μαθαίνει και για τον πιο μικρό βοσκό του. Ζητά να τον δει, τον συμπαθεί με την
πρώτη ματιά. Του λένε και οι άλλοι βοσκοί, ότι όλες οι πέτρες, στις πλαγιές που βόσκαγε ο
μικρός, επίπεδες και κακοσχηματισμένες, μικρές και μεγάλες, ήταν γραμμένες με κάρβουνο
αυτοί δεν ξέρουν γράμματα, τι γράφει δεν γνωρίζουν. Πάει το αφεντικό στη βοσκή του
Βαγγέλη και βρίσκει τις πέτρες. Μια μόνο ματιά του έφτασε να καταλάβει. Αυτό το παιδί δεν
είναι για τα γίδια! Έμπιστο, έξυπνο και φιλομαθές!
Πες μου παιδί μου, θα ήθελες να ΄ρθεις μαζί μου στη μεγάλη πολιτεία;
Τα χάνει ο Βαγγέλης έκανε τόσα όνειρα, τόσους λογαριασμούς και κανένας δεν του
έβγαινε. Και τώρα, εντελώς ανέλπιστα … ήταν σωστά τα αυτιά του; ποιος ήταν αυτός, που
τον προσκαλούσε το αφεντικό; Η οικογένειά του; Το όνειρο περνάει σαν αστραπή μπροστά
στα μάτια του…, βρίσκει το θάρρος και
- Μετά χαράς αφέντη, όμως ο πατέρας μου τι θα πει;
Ποιος γονιός δεν θέλει το καλό του παιδιού του; Ποιος γονιός μπορεί να πει όχι, σαν
η τύχη βαρέσει την πόρτα του; Ξενιτιά είναι αυτή και μπορεί να μην ξαναδούν το γιό τους,
αλλά η φτώχεια αβάσταχτη είναι! Ας πάει για το καλό του!
Τα μουλάρια φορτώθηκαν με τα εφόδια του ταξιδιού, δόθηκαν οι ευχές για το καλοτάξιδο και ροβολώντας το απότομο γεμάτο πέτρες μονοπάτι, που μόνο αυτά τα ακάματα
ζωντανά κατέβαιναν με ασφάλεια, κίνησαν προς την πρωτεύουσα της επαρχίας. Τα μάτια
του μικρού ταξιδιώτη παρακολουθούσαν αχόρταγα τον ανηφορικό ημιονικό δρόμο, που
ανέβαινε στην ακροποταμιά. Λίγο το νερό, έτρεχε ράθυμα ανάμεσα στα καλλιεργημένα
χωράφια. Πόσο πλατιά ήταν η κοιλάδα! Ούτε πεζούλες, ούτε γκρεμοί και βράχια! Προχωρούσαν και άφηναν πίσω τους χωριά απλωμένα στις ομαλές πλαγιές κατάφυτων βουνών.
Εγκαταλείποντας την καταπράσινη και ολόδροση ποταμιά μπήκαν σε μια ξερή ρεματιά. Μια
επίπονη ανηφοριά με απανωτές στροφές κούρασε τα ζώα αλλά όχι τον μικρό αναβάτη.
Μπροστά τους υψώνονταν ψηλά βουνά με τις χαμηλότερες πλαγιές τους να περικλείουν την
πόλη με μια κίτρινη κορνίζα από σπάρτα. Καθώς πλησίαζε το τέλος της άνοιξης, τα σπάρτα
ήταν ολάνθιστα και γέμιζαν την ατμόσφαιρα με τη γλυκιά ευωδιά τους.
Πλησιάζοντας την πόλη διέσχισαν τον σχεδόν ξερό –αυτή την εποχή– χείμαρρο και αντίκρισαν τα πρώτα διάσπαρτα σπίτια. Το άρωμα των σπάρτων και των τριαντάφυλλων από
τους μεγάλους κήπους τους ζάλιζε και τους καλωσόριζε. Η ματιά του δε χόρταινε πόσα
σπίτια, πόσοι άνθρωποι! Σε λίγο μπήκαν στην πλατανοσκέπαστη πλατεία. Πάνω από την
πλατεία μια παλιά εκκλησία δέσποζε με το πανύψηλο ρολόι και το καμπαναριό της. Στα
ανατολικά η συνοικία Ρούσα κτισμένη σε μια ορθοπλαγιά σκίαζε τον κεντρικό δρόμο. Δίπατα πέτρινα, κεραμοσκεπή σπίτια, με μικρά ξύλινα σκεπαστά μπαλκόνια ήταν κτισμένα μέσα
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σε κήπους. Ανάμεσα στις σκεπές τους ορθώνονταν πανύψηλα δέντρα. Μικρά μαγαζάκια,
που στεγάζονταν στο ισόγειο των σπιτιών, είχαν βγάλει την πραμάτεια τους στην άκρη του
δρόμου. Δύο γέφυρες, η μία κάτω από την πλατεία και η άλλη λίγο ψηλότερα, κοντά σε ένα
μεγάλο κτίριο – φυλακές του είπαν ότι είναι– ένωναν τις όχθες του χείμαρρου που χώριζε
την πόλη στα δύο. Ο Βαγγέλης για να ξεμουδιάσει πήρε τον κατήφορο, στις όχθες του ρέματος. Ήχοι πολλών σφυριών, που χτυπούσαν με δύναμη το μέταλλο στα αμόνια, έφταναν
στα αυτιά του. Δεν είχε ξανακούσει τόσο σαματά. Ρώτησε έναν περαστικό. Αυτά είναι τα
γύφτικα, του είπε. «Εκεί, σε εκείνες τις ξύλινες παράγκες με τις μαυρισμένες τσίγκινες στέγες μένουν και δουλεύουν οι χαλκιάδες και οι σιδεράδες. Αυτοί γανώνουν τα χαλκώματα,
αυτοί πεταλώνουν και τα άλογα. Έλληνες είναι, αλλά μεταξύ τους μιλάνε μια γλώσσα που
δεν την καταλαβαίνουμε, ντόρτικα τα λένε. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και μουζικάντηδες. Τραγουδάνε και παίζουν στα πανηγύρια». Ήθελε να δει, ήθελε να τους ακούσει. Δεν
έφτασε μέχρι εκεί. Μια δυσάρεστη μυρωδιά –ψόφιο ζώο, επιτακτική ανάγκη ανθρώπων;
– τον ανάγκασε να γυρίσει πίσω.
Ένα χάνι στον κεντρικό δρόμο που ξεκινούσε από το ρέμα, φιλοξενούσε τους ταξιδιώτες που είχαν έρθει λίγες μέρες νωρίτερα από τα μακρινά χωριά τους. Πολλοί από αυτούς
κάθονταν γύρω από μεταλλικά στρογγυλά τραπεζάκια, κάτω από το μεγάλο πλατάνι της
πλατείας και έπιναν τον καφέ τους, απολαμβάνοντας το φρέσκο αεράκι που κατέβαινε από
το βουνό. Ο καφετζής, με χαμογελαστό πρόσωπο κάτω από τη μεγάλη μαύρη τσιγκελωτή
μουστάκα, παστωμένη με μαντέκα, δεν προλάβαινε να παίρνει παραγγελίες και να φέρνει
καφέδες.
Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν. Οι ληστές, τα χάνια, το φαΐ και η βρωμιά τους,
οι τιμές της σταφίδας και του καπνού, οι καιρικές συνθήκες, τα προβλήματα που άφηναν
πίσω, ήταν μερικά από τα θέματα που άλλαζαν τραπέζι και παρέα. Σε ένα απόμακρο τραπέζι
συζητούσαν χαμηλόφωνα. Πού και πού ακούγονταν κάποιες σκόρπιες λέξεις: Τρικούπης,
διάσκεψη, Ρώσοι, Μεγάλες Δυνάμεις, Τουρκία. Οι τόνοι υψώθηκαν όταν μια φωνή δυνατότερη από τις άλλες ακούστηκε να λέει:
«Αν ήταν ακόμα ο Κουμουνδούρος πρωθυπουργός θα είχαμε πάρει όχι μόνο τη Θεσσαλία αλλά και τη Μακεδονία. Τι διασκέψεις και κουραφέξαλα, ο πόλεμος δίνει λύσεις».
«Καλά, σα θέλουν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι, θα δεις τη Βουλγαρία όχι μέχρι τη Θεσσαλονίκη αλλά μέχρι τη Λαμία να φτάνει. Πήγαινε εσύ μετά να πολεμήσεις και να σκοτωθείς», πήρε
το λόγο ένας θερμόαιμος από την άλλη άκρη.
Ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε όλοι μαζί. Όλοι προσπαθούσαν να ακουστεί η φωνή τους
δυνατότερα. Για λίγα λεπτά επικράτησε μια οχλοβοή, όπου κανείς δεν άκουγε κανέναν. Μια
μαγκούρα υψωμένη πάνω από ένα τραπεζάκι άρχισε να τραβάει τα βλέμματα και να επιβάλλει σιγά-σιγά την ηρεμία.
«Ο Τρικούπης είναι συνετός Πρωθυπουργός και οι συζητήσεις για την προσάρτηση της
Θεσσαλίας προχωράνε. Όπου να΄ναι θα μπουν οι υπογραφές. Αυτό το θέμα είναι τελειωμένο. Τώρα πρέπει να δούμε τα οικονομικά μας», είπε με ήρεμη, σίγουρη φωνή ένας ευτραφής καλοστεκούμενος κύριος με παχύ περιποιημένο μουστάκι.
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Κάτι η μαγκούρα, κάτι ο τόνος της φωνής του, κάτι η επιβλητική κορμοστασιά του, γύρισαν όλοι στις καρέκλες τους και τον κοίταξαν περιμένοντας την επόμενη κουβέντα του.
Ο κύριος τράβηξε τη χρυσή καδένα και έβγαλε το ρολόι από το τσεπάκι του γιλέκου του.
Χωρίς να βιάζεται, το συμβουλεύτηκε και είπε:
«Ο Τρικούπης έδωσε πολλά δείγματα δημοκρατίας και δεν πρέπει να τα προσπερνάμε.
Κατήργησε τον επαχθή σε όλους φόρο της δεκάτης στα δημητριακά προϊόντα. Έβαλε έναν
πολύ μικρότερο και δικαιότερο φόρο στα ζώα που οργώνουμε. Το κυριότερο, διεξήγαγε
τίμιες, ανόθευτες εκλογές. Έπεισε τον βασιλιά να ανακοινώσει την Αρχή της Δεδηλωμένης.
Ας του δώσουμε τον χρόνο του κι ας μη γκρινιάζουμε».
Σιγά-σιγά τα οξυμένα πνεύματα καταλάγιασαν, οι συζητήσεις κόπασαν, ξανάγιναν παρεΐστικες. Τα πρόσωπά τους άρχισαν να καθρεπτίζουν τις βαθύτερες σκέψεις τους για το
ταξίδι. Άλλοι με αδημονία και άλλοι με ανησυχία, όλοι με προσδοκίες, περίμεναν πια την
ώρα αναχώρησης που πλησίαζε.
Ταξιδιώτες και αγωγιάτες, προσκυνητές και έμποροι, οπλισμένοι φύλακες και οδηγοί,
καμήλες και μουλάρια, ίσως και κανένα κάρο, θα συγκεντρώνονταν στο έμπα του μεγάλου
δρόμου. Οι κυρατζήδες θα διάλεγαν το πιο γερό και δυνατό ζώο που θα ήταν ο μπροστάρης του καραβανιού. Θα ακολουθούσαν οι αγωγιάτες με τα φορτωμένα εμπορεύματα ζώα
και οι ταξιδιώτες με τα υπάρχοντά τους και τα ζωντανά τους. Πραματευτάδες και μπασματζήδες που είχαν ξεπουλήσει τα εμπορεύματά τους και επέστρεφαν στα πεδινά τα μέρη, θα
συμπλήρωναν το καραβάνι. Από μακριά θα ακολουθούσαν γύφτοι ακονιστές με τα σύνεργα
της τέχνης τους, καρεκλάδες με το χόρτο στην πλάτη κι έναν τορβά με τα απαραίτητα εργαλεία, καλαθάδες με καλάθια, πανέρια και κοφίνια, κοσκινάδες με κόσκινα και κρησάρες
και σκουπάδες με κάθε λογιών σκούπες, μέχρι το επόμενο χωριό. Περιστασιακά, θα προσθέτονταν στη μεγάλη παρέα ένας γανωτής με τα μπακίρια στην πλάτη, κάποιος κανατάς με
φορτωμένο το ζώο του κωνικά κοφίνια γεμάτα στάμνες, κιούπια, πιάτα και τσουκάλια. Λαϊκοί οργανοπαίκτες και φωτογράφοι, καλεσμένοι για το πανηγύρι ή ένα γάμο θα συνόδευαν
το καραβάνι μέχρι το χωριό που γιόρταζε.
Αφήνοντας την ισιάδα της εύφορης κοιλάδας με τα πεντανόστιμα φασόλια, με κόπο
θα ανηφόριζαν στα καγκέλια του βουνού, με μεγαλύτερη δυσκολία θα κατηφόριζαν την
απότομη ανατολική πλαγιά μέχρι να μπουν στην κοιλάδα του ποταμού. Ποτάμι-ποτάμι θα
προχωρούσαν στη μεγάλη πεδιάδα έως το μικρό λιμάνι, όπου τους περίμενε ένα ατμοκίνητο καράβι. Θα σταματούσαν σε δεκάδες χάνια να ξεκουραστούν άνθρωποι και ζωντανά.
Συνηθισμένοι στη δροσιά θα υπέφεραν από τη ζέστη, την σκόνη και τα κουνούπια της πεδιάδας. Θα κινδύνευαν από τους ληστές και θα αντραλίζονταν –βουνίσιοι αυτοί– από τα
σκαμπανεβάσματα της θάλασσας. Μετά από δύο μήνες το πολύ, ίσως και λιγότερο, αν όλα
πήγαιναν κατ΄ ευχήν, θα έφταναν στην Πόλη.
Ο Βαγγέλης δε σκέφτεται τίποτα από όλα αυτά. Αισθάνεται δυνατός, ετοιμοπόλεμος,
μαχητής. Κάνει σχέδια για να βγει και νικητής. Καμιά απαισιόδοξη σκέψη δε σκιάζει τις
ελπίδες του. Το άγνωστο δεν τον τρομοκρατεί. Στα 1880, 12 μόλις χρονών, αρχίζει να ζει
το όνειρό του.
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ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΜΥΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η πασίγνωστη για τη δράση της «Πανευρυτανική Ένωση» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μυρίκης «Ο Άγιος Γεώργιος» με μόχθο διοργάνωσαν την ημερίδα της 7ης Αυγούστου με
θέμα «Η Μυρίκη στη διαδρομή της ιστορίας», που έλαβε χώρα στο δημοτικό σχολείο του
χωριού. Οκτώ εισηγητές είχαν αναγγελθεί στο πρόγραμμα, εκ των οποίων οι επτά παρευρισκόμενοι παρουσίασαν τα πορίσματα της έρευνάς τους μετά τους χαιρετισμούς των
επισήμων: του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου, του Δημάρχου
Καρπενησίου κ. Σουλιώτη, του κ. Γεωργίου Χινόπωρου Προέδρου της Τ.Κ. Μυρίκης,
του κ. Ηλία Ντζιώρα Καθηγητή Ε.Μ.Π., αντιπροέδρου της Πανευρυτανικής και προέδρου
του πολιτιστικού σωματείου «Εύρυτος». Παρευρίσκονταν επίσης ο υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Φυσέκης, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης δ. Καρπενησίου κ.
Σταμάτης, ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Διονύσιος Παρούτσας και ικανός αριθμός
πολιτών κατοίκων του χωριού και παρεπιδήμων.
Οι επτά εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν αποσκοπούσαν όχι μόνο στην έκθεση των
δεδομένων και των γνωστών στοιχείων για την τοπική ιστορία του χωριού αλλά και
στην διάνοιξη ενός γόνιμου προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα. Η πρώτη, από την κ.
Λιάγκα Ελένη, πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, πρόσφερε στο κοινό μια συνολική
εικόνα της ιστορίας του χωριού με αναφορές στο περιβάλλον, σε όψεις του κοινωνικού
βίου, σε, πρόσωπα και γεγονότα. Ακολούθως η προϊσταμένη ΓΑΚ κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, αφού ανέλυσε τις βασικές έννοιες ιστορία, αρχεία και αρχειονομία και τον
ρόλο των ΓΑΚ, παρουσίασε συνοπτικά τις αρχειακές πηγές 19ου και 20ου αιώνα που περιέχουν πληροφορίες για το χωριό και χρειάζεται να μελετηθούν από τους ενδιαφερομένους ερευνητές.
Εν συνεχεία οι εισηγήσεις των κ. Χριστοφόρου
Γώγου μέλους του Δ.Σ. του
πολιτιστικού συλλόγου, και
Ευαγγέλου Λερογιάννη
Πολ.Μηχ., ανέπτυξαν σημαντικές πλευρές της τοπικής ιστορίας: ο κ. Γώγος
την εκκλησιαστική ζωή και
την παιδεία και ο κ. Λερογιάννης τα αυτοδιοικητικά
του χωριού, αναλύοντας
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος στο Βήμα.
και οι δύο τις συνιστώσες
Στο προεδρείο: Κ.Α. Παπαδόπουλος, Ελένη Λιάγκα – Καλλιντέρη,
αυτές της κοινωνικής ζωής
Διον. Παρούτσας και Αθανάσιος Σταμάτης.
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και του πολιτισμού. Οι επόμενες δύο εισηγήσεις αποσκοπούσαν στη διασύνδεση της
τοπικής ιστορίας με την εθνική: ο κ. Παπαδόπουλος Κώστας, Γεν. Γραμματέας Πανευρυτανικής, αφού αναφέρθηκε γενικά στη συμμετοχή των ευρυτάνων στους εθνικούς
πολέμους, προσδιόρισε με σαφήνεια τους μυρισιώτες πολεμιστές από τον αγώνα του
1821 έως και το αλβανικό έπος. Ο κ. Αθανάσιος Σταμάτης, φιλόλογος, ανέπτυξε με
εμπεριστατωμένο τρόπο τη δράση άγγλων κομμάντος στην περιοχή, με αναφορές και
στην εθνική αντίσταση.
Οι δύο τελευταίες εισηγήσεις αφορούσαν τη δράση δύο σύγχρονων πολιτιστικών φορέων του χωριού: του ίδιου του συλλόγου «Ο Άγιος Γεώργιος» και της εφημερίδας «Η
Μυρίκη». Στον σύλλογο και τη 40χρονη πορεία και δράση του αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης
Νούλας, γ.γ. του συλλόγου. Δυστυχώς, για λόγους υγείας, η τελευταία εισηγήτρια κ. Μεταξούλα Μανικάρου, σχολική Σύμβουλος φιλολόγων, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και να
παρουσιάσει την έρευνά της για την εφημερίδα.
Μετά το πέρας των εργασιών όλοι οι παρευρισκόμενοι στον ίδιο χώρο απόλαυσαν τα
εξαιρετικά νηστίσιμα εδέσματα που πρόσφερε ο σύλλογος, παρασκευασμένα όλα από τους
κατοίκους του χωριού.
Μαρία Παναγιωτοπούλου
Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη ΓΑΚ Ευρυτανίας
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ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ, Το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό έργο του στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας»
(Πρακτικά Ημερίδας), Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2016
Οι Καστανιώτες, και όχι μόνο, ανταποκρινόμενοι σε σχετική πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και του Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» έδωσαν
για μια φορά ακόμη δυναμικό παρόν στην αίθουσα του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου
Καστανιάς το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016, με την ευκαιρία την παρουσίαση του βιβλίου
«ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ, Το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό έργο του
στην Ιερά Μονής της Παναγίας Προυσιώτισσας» (Πρακτικά Ημερίδας).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγήθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός στον Καθεδρικό Ιερό
Ναό Κοίμησης Θεοτόκου της Καστανιάς, χοροσταντούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου, ο οποίος με το εμπνευσμένο κήρυγμά του καθήλωσε κυριολεκτικά τους
πιστούς. Μετά τον εσπερινό στο χώρο του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου έγινε η παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου. Αρχικά χαιρέτησαν την εκδήλωση εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης ο κ. Κ.Α. Παπαδόπουλος και του Συλλόγου Καστανιωτών κ. Αριστείδης
Ντέκας, καθώς και ο Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους eισηγητές κ. Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη,
ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα και στον κ. Διονύσιο Παρούτσα, εκπαιδευτικό και δημοσιογράφο, οι οποίοι και παρουσίασαν με τρόπο άρτιο τον εν λόγω τόμο. Ακολούθησε
συζήτηση και κατέκλεισε την όλη εκδήλωση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος, ο οποίος και πάλι συνήρπασε το ακροατήριο με τον λιτό αλλά μεστό λόγο του.
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Ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, κατά την προσφώνησή του, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χορηγία του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου για την έκδοση και του τόμου αυτού,
οι οποίοι ως «επί γης άγγελοι», πρόσφεραν τον οβολό τους αποδεικνύοντας πως «η ιδιωτική πρωτοβουλία με τα έργα ευποιίας, δίδει την άλλη όψη των ημερών μας, την ελπιδοφόρο,
η οποία «φαιδρύνει την ψυχήν, γεννά αισιοδοξία και ενδυναμώνει τη θέληση για περαιτέρω
δράση και μας δίνει χρηστές ελπίδες και βάσιμες προσδοκίες ενατένισης του μέλλοντος».
Επίσης εξέφρασε και τις ιδιαίτερες και ευγνώμονες ευχαριστίες στον π. Δοσίθεο, γιατί
αυτός πρώτος, το 1963, ως νεαρός τότε ιεροδιάκονος στην Ι. Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας συμπεριέλαβε στις πρώτες ερευνητικές εργασίες του τον Κύριλλο Καστανοφύλλη
και ανέδειξε τη γνήσια αυτή πατερική προσωπικότητα, με το ποικίλο πνευματικό, κοινωνικό
και εθνικό έργο…
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν παρόντες και οι: Δημήτριος Κουτρούμπας, Ομότιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, Άννα Κουτρούμπα – Παπαμιχαήλ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία
Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, δρ. Φιλολογίας – Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας,
Ελένη Λιάγκα – Καλλιντέρη Πρόεδρος του Συλλόγου Μυρίκης εκπρόσωποι Συλλόγων γειτονικών χωριών κ.ά. Από τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης εκτός του κ. Κ.Α.
Παπαδόπουλου παρέστησαν και η κ. Λεονή Θανασούλα και ο κ. Ανδρέας Ζούκας.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τον χαιρετισμό που απέστειλε ο π. Πατάπιος από το Άγιον
Όρος:

Χαιρετισμός του οσιολογιωτάτου μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Γέροντος της Ιεράς Καλύβης του Αγίου Ακακίου, Βιβλιοθηκαρίου της Σκήτης Αγίας
Τριάδος και Διδάκτορος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, ελλογιμώτατοι κύριοι και κυρίες, αγαπητή και εκλεκτή
ομήγυρις.
Με πολλή χαρά και ικανοποίηση έλαβα πρόσφατα τα Πρακτικά της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Καστανιά Προυσού, πριν δύο ακριβώς χρόνια (10 Αυγούστου
2014). Ημερίδας που συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την ιστορική
Πανευρυτανική Ένωση και η οποία αφιερώθηκε στον «πανοσιώτατο» και «μουσικολογιώτατο» ιερομόναχο Κύριλλο Καστανοφύλλη (1775-1835), γέννημα μεν της Καστανιάς
της αγιοτόκου Ευρυτανικής γης, θρέμμα δε του Αγιωνύμου Όρους Άθω. Πρόκειται, δίχως
άλλο, για μια σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα, την οποία εκλεκτοί συνομιλητές με
τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους και ακόμη εκλεκτότερο κοινό με την παρουσία του,
αξιοχρέως εγκωμίασαν.
Ο Τόμος, που σήμερα παρουσιάζεται, είναι μία ακόμη καλαίσθητη και πολύ επιμελημένη
έκδοση της Πανευρυτανικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την εμπνευσμένη επιμέλεια και εκδοτική φροντίδα του ευδοκίμως και επί σειράν ετών προεδρεύσαντος αυτής,
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Πρόκειται ασφαλώς για μία δραστηριότητα που πραγ42

ματικά αξίζει να προβάλλεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη σημερινή παρουσίαση του
Τόμου αυτού περί του Κυρίλλου Καστανοφύλλη. Ενός βιβλίου, το οποίο αναμένεται να
αποτελέσει μία ακόμη ανεξάντλητη πηγή για τη μελέτη της όμορφης και ιστορικής περιοχής
σας, καθώς και των ευκλεών μορφών που την ανέδειξαν στο πέρασμα των αιώνων.
Ο ιερομόναχος Κύριλλος γεννήθηκε στην όμορφη Καστανιά και, στη συνέχεια, αναγεννήθηκε μέσω της εισόδου του στη μοναχική ζωή, στο παλλάδιο των Αγράφων, την περίπτυστο και ιστορική μονή του Προυσού, την οποία στην συνέχεια και ευεργέτησε. Ολοκληρώθηκε όμως ως μεγαλόσχημος μοναχός και καλλιεργήθηκε πνευματικά στο Άγιον Όρος,
όπως άλλωστε και πλειάδα αγιασμένων μορφών που ζωογόνησαν τον γηραιό Άθωνα με τη
φρεσκάδα των Ευρυτανικών ορέων.
Για τον ομιλούντα απετέλεσε μεγάλη τιμή αλλά και πηγή αγαλλιάσεως η συμμετοχή μου
στον σήμερα παρουσιαζόμενο Τόμο των Πρακτικών. Και γι’ αυτό το λόγο είμαι ευγνώμων
στους διοργανωτές της Ημερίδας καθώς και τον Κωνσταντίνο Σπ. Τσιώλη για την φροντίδα παρουσίασης της εισήγησής μου.
Ο λόγος είναι ότι η ιστορική και αγιοτόκος Καλύβη του Αγίου Ακακίου, το ιερό Ησυχαστήριο στο οποίο με τη χάρη του Θεού ασκούμαι επί ένα τέταρτο του αιώνα, διατηρεί από
αιώνες, μέσα από μια αμφίδρομη σχέση, ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς με την αγιοτρόφο Ευρυτανία γενικότερα αλλά και με την Μονή Προυσού ειδικότερα. Και δεν αναφέρομαι
μόνο στον ιδρυτή του Ησυχαστηρίου μου όσιο Ακάκιο τον Καυσοκαλυβίτη (†1730) τον
εξ Αγράφων και τον μαθητή του οσιομάρτυρα Ρωμανό τον εξ Ασπροπύργου (†1694),
ο οποίος πριν έλθει στο Άγιον Όρος έκανε δόκιμος μοναχός στην Μονή Προυσού. Αναφέρομαι επίσης στην οσιακής βιοτής λογία μορφή του ιερομονάχου Ιωνά του Καυσοκαλυβίτου (†1765), αλλά και τον υποτακτικό του, ιερομόναχο Πελάγιο τον Καυσοκαλυβίτη
από την Αντράνοβα (†1788), που ως γνωστόν διατέλεσε ηγούμενος και ανακαινιστής της
Μονής Προυσού, πριν από τον Κύριλλο Καστανοφύλλη.
Ολοκληρώνοντας τον σύντομο αυτόν Χαιρετισμό μας κατά την παρουσίαση του παρόντος Τόμου, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την ευαρέσκειά μας για την εκδοτική αυτή επιτυχία, και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς και μεγάλης οικονομικής στενότητας, συγχαίροντας
όλους όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίησή της.
Ευχόμαστε, ο σήμερα τιμώμενος Κύριλλος Καστανοφύλλης ένας από τους κρίκους
της χρυσής αλυσίδας που συνδέει τους δύο τόπους μας, την Ευρυτανία και το Άγιον Όρος,
να συνεχίσει να εμπνέει όλους μας στον καλόν αγώνα, με το σημαντικό κτητορικό και παιδαγωγικό του έργο αλλά και την πνευματική διδαχή που προσφέρει στις διψώσες καρδιές
των ανθρώπων.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
«Καὶ ἂν εἶχα καὶ θησαυρὸν χρημάτων,
ἤθελα τὸν ἐξοδιάσῃ εἰς θησαυρὸν βιβλίων»
			

(Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)

«ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ, Το ανακαινιστικό
και αναμορφωτικό έργο του στην Ιερά Μονή της
Παναγίας Προυσιώτισσας» (Πρακτικά Ημερίδας),
έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2016
«… Μέσα σ' αυτή την ισοπεδωτική λαίλαπα που ζούμε, κάθε
προσπάθεια ανακλήσεως στη μνήμη μας προσωπικοτήτων του παρελθόντος, αν και για κάποιους είναι άσκοπος και ουτοπιστική,
πιστεύω πως συμβάλλει σε μια προσπάθεια αφυπνίσεώς μας. Αν
σκεφθούμε την εποχή που έζησε ο Κύριλλος Καστανοφύλλης,
τις συνθήκες και τα ανυπέρβλητα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει, θα κατανοήσουμε το μεγαλείο του ανδρός, το μέγεθος της
προσφοράς του, μα συνάμα και το δυναμισμό που κρύβει αυτός ο
λαός όταν ενεργοποιήσει τις μεγάλες του αρετές.
Αυτή ακριβώς την ελπίδα διατηρεί η «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» τόσο με την οργάνωση ημερίδας αφιερωμένης στο ανακαινιστικό και αναμορφωτικό έργο του Κυρίλλου Καστανοφύλλη, στην
Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, όσο και με την έκδοση των πρακτικών της ημερίδας…»
Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από τον πρόλογο του Μητροπολίτη Καρπενησίου
κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στον νεοεκδοθέντα από την Πανευρυτανική Ένωση τόμο με τίτλο: «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ, Το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό έργο του στην Ιερά Μονή
της Παναγίας Προυσιώτισσας» (Πρακτικά Ημερίδας στην Καστανιά Προυσού (10-8-2014).
Ο τόμος αποτελείται από 200 σελίδες και χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα πρακτικά της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην
Καστανιά Προυσού στις 10-8-2014 και είχε ως θέμα της: «Κύριλλος Καστανοφύλλης, Ο
αναμορφωτής και ανακαινιστής της Ιεράς Μονής της Παναγίας Προυσιώτισσας». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που έγιναν, ήτοι:
α.- «Και τον μοναχόν απώλεσα και μοναχούς ουκ εποίησα». Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος,
Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μηνής Τατάρνης.
β.-«Κύριλλος Καστανοφύλλης και Καστανιά». Ιωάννης Υφαντόπουλος, Φιλόλογος Ιστορικός, τ. Λυκειάρχης.
γ.-«Κύριλλος Καστανοφύλλης: ο χαρισματικός κληρικός και λόγιος και η Κρυπτική ιδεολογική
σχέση με το Νεοφωτιστικό Κίνημα του 18ου-19ου αι. στην Ελλάδα, όπως αυτή ανιχνεύεται στο ανακαινιστικό έργο του στην Ιερά Μονή Προυσού και τα ποικίλα γραπτά του». Ειρήνη Πιπερίγκου
- Κυριαζή, Φιλόλογος, Ιστορικός, Συγγραφέας.
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δ- «Ο Ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλλης ως Αγιορείτης λόγιος». Πατάπιος, μοναχός
Καυσοκαλυβίτης, Βιβλιοθηκάριος Σκήτης Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους, Δρ. Α.Π.Θ.
ε.- «Οφειλές στον Κύριλλο Καστανοφύλλη: Σκέψεις για τη ζωή και τη δράση του υπό το πρίσμα
του 21ου αιώνα». Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας, ΠΕ
Αρχειονόμος, Προϊσταμένη ΓΑΚ Ευρυτανίας.
στ.- «Έτερον χειρόγραφον βιβλίον του Γορδίου. Η πρόσληψη από τον Κύριλλο Καστανοφύλλη
του έργου και της βιωτής του Αναστασίου Γορδίου». Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης, Ιατρός,
Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας.
Το Β΄ μέρος του τόμου περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Κύριλλου Καστανοφύλλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στον μικρό αλλά ευσύνοπτο τόμο με τον τίτλο: «Κύριλλος
Καστανοφύλλης (βίος, δράσις και ανέκδοτος αλληλογραφία). Συμβολή εις την Ιστορίαν
της Ευρυτανίας», Εκδ. Γρηγόρη, 1965, σελ. 112)., του π. Δοσιθέου. Ο π. Δοσίθεος
υπηρετώντας ως ιεροδιάκονος στις αρχές της δεκαετίας του ’60 στην Ιερά Μονή Προυσού,
ανάμεσα στις πρώτες ερευνητικές του εργασίες συμπεριέλαβε και αυτή για τον Κύριλλο
Καστανοφύλλη, ο οποίος υπήρξε, όντως μία μεγάλη πατερική προσωπικότητα.
Το παραπάνω έργο του π. Δοσιθέου διαιρείται σε τρία (3) μέρη, ήτοι : Το πρώτο περιλαμβάνει «τον βίον του ανδρός», το δεύτερο «τα όσα επετέλεσεν εις τε την Μονήν και την
Ευρυτανίαν» και το τρίτο την ανέκδοτη αλληλογραφία του.
Το τρίτο, λοιπόν, αυτό μέρος παρατίθεται αυτούσιο στον παρουσιαζόμενο τόμο, ύστερα
από σχετική «άδεια» του π. Δοσιθέου.
Στις τελευταίες σελίδες του τόμου αυτού παρατίθεται λίαν διδακτικό ποίημα του Κύριλλου Καστανοφύλλη με τίτλο «Στίχοι Πολιτικοί, Περί της αληθινής πολιτείας των μοναχών», καθώς και πίνακας ονομάτων .
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η άρτια, κατά κοινή ομολογία, αυτή έκδοση έγινε με τη
χορηγία των ευεργετών της Ένωσής μας Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, προς τους
οποίους εκφράζονται και πάλι ευγνώμονες ευχαριστίες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΒΡΑΧΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Οι τοιχογραφίες μετά τις εργασίες συντήρησης, ΛΑΜΙΑ
2015
Ένας λίαν καλαίσθητος τόμος – λεύκωμα μεγάλου σχήματος (23Χ33) κυκλοφορήθηκε
στα τέλη του παρελθόντος έτους (2015) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού –
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας με τον τίτλο: «ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΑΧΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Οι τοιχογραφίες μετά τις εργασίες
συντήρησης».
Η Βράχα, κεφαλοχώρι, παλιότερα, της ΒΑ Ευρυτανίας, είναι πασίγνωστη λόγω, κυρίως, του ιστορικού σταυροπηγιακού μοναστηριού της, αφιερωμένου στην Μεταμόρφωση
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του Σωτήρος. Η ίδρυσή του δεν είναι γνωστή. Σύμφωνα με
επιγραφή στον σωζόμενο σήμερα ναό «ΕΓΙΝΕ ΟΥΤΟΣ Ο
ΝΑΟΣ» το «ΑΨΜΕ΄» (=1745). Φαίνεται όμως ότι οι υπάρχουσες εικόνες του 1662-64 να ανήκουν σε παλαιότερο
ναό… Στην Εισαγωγή του παρουσιαζόμενου τόμου – λευκώματος αναφέρεται περιληπτικά το ιστορικό της Μονής, η
οποία κατά την Τουρκοκρατία υπήρξε καταφύγιο και ορμητήριο πολλών κλεφταρματωλών και διατηρούσε αξιόλογο σχολείο κοινών γραμμάτων. Το 1833 διαλύθηκε με Διάταγμα
του Όθωνα, όπως και τα περισσότερα μοναστήρια της Χώρας μας. Τα κελιά καταστράφηκαν ολοσχερώς το 1929/30.
Σήμερα, εργασίες αποκατάστασης και αποπεράτωσής τους
βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το 1956 με σχετικό Διάταγμα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό
διατηρητέο Μνημείο του Κράτους (ΦΕΚ281/Β/29-12-1956).
Ευτύχημα είναι το γεγονός ότι η συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι. Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βράχας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 και ήδη υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την 24η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (2011-2014) και από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (2014-2015) και με την συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών τόμος- λεύκωμα, που περιλαμβάνει πλήθος τοιχογραφιών, έργων
αξιόλογων καλλιτεχνών του 18ου αι., πιθανότατα μαθητών της Σχολής του Διονυσίου του
εκ Φουρνά, είναι απόρροια του μεγάλου αυτού έργου.
Στις πρώτες σελίδες του λευκώματος παρατίθενται χαιρετισμοί της Γενικής Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (σελ. 9)
και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη (σ.11). Ακολουθεί κατατοπιστικός πρόλογος, για το μεγάλο αυτό έργο της συντήρησης των τοιχογραφιών, της
Διευθύντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος – Ευρυτανίας κ. Μαρίας-Φωτεινής Παπακωνσταντίνου (σ.13), η οποία είχε και τον Συντονισμό – Γενική Επιμέλεια της έκδοσης
και, στη συνέχεια, υπάρχει λίαν κατατοπιστική εισαγωγή για το Μοναστήρι, το καθολικό,
την αρχιτεκτονική, την κατάσταση διατήρησης του κτιρίου, τον ζωγραφικό διάκοσμο, την
κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών και, τέλος, το έργο της συντήρησης και της αποκατάστασής τους (σ. 17-22). Ανάμεσα στον πρόλογο και στην εισαγωγή (σ. 14-15) βρίσκεται μία 2σέλιδη υπέροχη αεροφωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο Ναός της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος και στο βάθος το επιβλητικό ύψωμα της Τσούκας» και στην επόμενη σ. (16) είναι
«Οι κτήτορες του ναού. Ο Δαμασκηνός ιερομόναχος και Δημήτριος ο Προσκυνητής».
Το κυρίως λεύκωμα περιλαμβάνει 189 θαυμάσιες φωτογραφίες εικόνων από τον Εξωνάρθηκα (27-31), τον Νάρθηκα (34-85), τον Κυρίως Ναό (88-127), και το Ιερό Βήμα
(130-189), καθώς και 23 αρχιτεκτονικά σχέδια. Η εικόνα του εξωφύλλου είναι από τον
Τρούλο του Ιερού Βήματος και απεικονίζει Άγγελο βαστάζοντα την ουράνια σφαίρα. Τέλος,
στη σελίδα 191 υπάρχει «Επιλογή Βιβλιογραφίας».
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Το παραπάνω υπέροχο λεύκωμα ασφαλώς και είναι συλλεκτικό, συμφωνούμε δε απόλυτα με την κ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, πως: «… Η έκδοση, τέλος, ενός καλαίσθητου
λευκώματος με τις σημαντικότερες τοιχογραφίες του ναού, αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία
και το αποκορύφωμα μιας πολύχρονης προσπάθειας στο πλαίσιο του έργου, το οποίο με τον τρόπο αυτό γίνεται προσιτό, όχι μόνο στους επισκέπτες και στους πιστούς, αλλά και ευρύτερα στους
αναγνώστες του βιβλίου».
Τέλος, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι αξίζουν έπαινοι και συγχαρητήρια
στους Βραχηνούς και ιδιαίτερα σε όσους πρόσφεραν και προσφέρουν αφειδώλευτα πολύτιμες υπηρεσίες – ηθικές και υλικές- στη γενέθλια γη τους, για δεκαετίες τώρα, συνεχώς και
εκθύμως. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ενδεικτικά το ζεύγος Ηλία και Νάνσυς Ντζιώρα,
τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Ιωάννη Μάγκα κ.λπ. Είναι γνωστό σε όλους ότι η ανέγερση των
κελιών του ιστορικού Μοναστηριού της Βράχας, αλλά και οι ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών του Ναού και, κυρίως,
η επανίδρυση του Μοναστηριού μετά από 180, περίπου, χρόνια οφείλονται στους παραπάνω, καθώς και στον σχολάζοντα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο,
στον οποίο ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση.
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (1942-2016)
Στο Κοιμητήριο του Βύρωνα αποχαιρετήσαμε στις 10-10-16 συγγενείς και φίλοι την
Ιωάννα, κόρη του αείμνηστου ιερέως Παπαζωγραφόπουλου.
Η εκλιπούσα, γόνος εξαιρετικής οικογένειας με συνεισφορά στην ιστορία του λαού μας,
υπήρξε, επί σειράν ετών, εκλεκτό μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης. Ως μέλος της Ένωσης και ως μέλος του Δ.Σ. προσέφερε πολλαπλά. Έφερε μαζί της πρώτα την προσωπική
της διάθεση προσφοράς στα κοινά, την καλοσύνη και την αξιοπρέπειά της, με την οποία
οικοδόμησε την οικογενειακή της ευτυχία και τις κοινωνικές της σχέσεις. Έφερε, επίσης, την
εξαίρετη οικογενειακή της παράδοση του πατέρα της, ιερέα και δάσκαλου, και του αδελφού
της ποιητή Δώρη Άνθη, που το 1944, στην άνθηση της νεότητάς του και έχοντας να επιλέξει μεταξύ του «ζην» και του «εύ ζην» επέλεξε το «ευ ζην» προσφέροντας τη ζωή του για τα
μεγάλα ιδανικά και την προκοπή και την ευτυχία του λαού μας.
Ας είναι αιωνία της η μνήμη και τα παιδιά και τα εγγόνια της ας συνεχίσουν το δικό της
ωραίο έργο στη ζωή.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
(Σ.Σ.: Ο κ. Α. Σταμάτης μίλησε σχετικά και
κατά την εξόδιο ακολουθία της)
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ΕΥΡΥΤΑΝΙKH ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΦΑΜΕΛΙΤΗΣ

Προσπέρασε κι’ ούτ’ είπε καλησπέρα
και κύρτωναν οι ώμοι του βαριά.
Η κόμη του δε σείστη στον αγέρα,
τα μάτια του δε λάμψανε φλουριά.

Α! το ψωμί στη γάσζτρα που ανασταίνει
την μυρωδιά του σααν τρανή χαρά
το ξέρει αυτός με τι ιδρώτα βγαίνει.
το μέτωπο απλώνει μια φορά…

Στη στράτα βιαστικός τρεχάτος πάει
κι αγνώριστος περνά στην αγορά
τάχα τα βάσανά του να αστοχάει
κοντά στ’ αγαπημένα του παιδιά;

Μια γυναικούλα πολυαγαπημένη
στο σπίτι, τρία τέσσερα παιδιά…
Καλύτερους καιρούς αυτός προσμένει
κι η ελπίδα δεν του λείπει στην καρδιά.

Το βράδυ στου σπιτιού του τη γαλήνη
να γαληνεύει τάχα η συλλοή;
το γέλιο των παιδιών του να του σβύνει
τον πόνο τον πικρό πώχει η ζωή;

Στο Γολγοθά του σέρνει το σταυρό του
κι απόκαμε πολύ μεσοστρατίς
και λέει κάτι λέει στο Θεό του
σαν πρώτος και σαν δεύτερος ληστής.

Δώρης Άνθης (Νίκος Ζωγραφόπουλος)
(Από το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά
«Της πατρίδας και της λευτεριάς»,
Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 1988, σελ.8)

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Νεράιδα των ονείρων μου η νιότη
παίρνει πνοή αθάνατη στη θεία σου απλότη.
Χαρίζει ο Έρως σου λαμπρόδετα
μαργαριτάρια της τιμής.
Για σένα πλέκει τ’ ασημόδετα
στεφάνια η Μούσα της Αυγής.
Αγάπη της αγάπης μου η μέθη
της ομορφιάς ολόχρυσα τα νήματα μου γνέθει.
Παίρνει από σένα την φωτόβολη
τη δόξα παίρνει ο ποιητής.
Για σένα η μέρα η πιο ροδόβολη
κι η ανεπάντεχη που ζη.
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Ώ, Μούσα λαμπρογέννητη στη χώρα
των ποιητών βραβεύουνε την ομορφιά με
δώρα.
Για σένα ηχούν τα γλυκολάλητα
τραγούδια της απαντοχής.
Για σε λαλούν τα πρωτολάλητα
τ’ αηδόνια της Ανατολής.
22.11.41
(Από ανέκδοτη συλλογή του
† ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΣΟΥ,
Κεράσοβο, 1917-1943)

Η πνευματική κληρονομιά
της Ευρυτανίας στη Βρετανία
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Οκτωβρίου το συνέδριο του πανεπιστημίου Royal Holloway – University of London, με θέμα «Έλληνες και Κύπριοι στο
Ηνωμένο Βασίλειο 1815-2015. Πολιτισμός, Εμπόριο, Πολιτική», στο Ελληνικό Κέντρο του
Λονδίνου, στο οποίο συμμετείχε η ιστορικός και μέλος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Θανασούλα Λεωνή με την εισήγησή της για τον Ευρυτάνα ευεργέτη και λόγιο, Αναστάσιο
Αγαθίδη (Προυσός 1816 - Λονδίνο 1881).
Η παρουσίαση ανέδειξε μια ενδιαφέρουσα και έντονη προσωπικότητα της ομογένειας
του Λονδίνου κατά τη Βικτωριανή εποχή, τη δράση του Αγαθίδη ως πνευματικού ανθρώπου, τον ρόλο της Ι.Μ. Προυσού στη διαμόρφωσή του και την ταυτότητά του ως μέλος της
παροικίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως ευεργέτη, όπως και τις πολύπλοκες κοινωνικοοικονομικές σχέσεις στο εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας της εποχής, αλλά και τη
σχέση της με την Ελλάδα. Στο εν λόγω συνέδριο, ο Προυσός τιμήθηκε ιδιαίτερα, καθώς
τυχαία η εισήγηση που ακολούθησε της κ. Θανασούλα αφορούσε μια ενδιαφέρουσα φιλολογική προσέγγιση του ταξιδιωτικού διηγήματος του Αλεξάνδρου Πάλλη: «Μπρουσός»,
του καθηγητή του King’s College Σύγχρονης Ελληνικής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Ντέιβιντ
Ρικς, (David Ricks).Την έναρξη του συνεδρίου τίμησαν με τις ομιλίες τους η κ. Αγάθα
Καλησπέρα, διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου, ο κ. Χαράλαμπος Δενδρινός, διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου του Royal Holloway, ο κ. Αχιλλέας Χατζηκυριάκου,
Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στο Λονδίνο, ο Έλληνας Πρέσβης στο
Λονδίνο κ. Δημήτριος Καραμήτσος- Τζιράς, o διοργανωτής καθηγητής κ. Γεώργιος Βασιάδης, ο διάκονος Μελίτων Όακς, ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μ. Βρετανίας, ο καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας κ. Ρίτσαρντ Κλογκ, και ο καθηγητής του
πανεπιστημίου της Σορβόννης κ. Γεώργιος Πρεβελάκης.

Το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου όπου
πραγματοποιήθηκε το συνέδριο.
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Η κ. Θανασούλα κατά την ομιλία της.
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Σύντομος βίος
Αἰτωλοῦ
τοῦ ὁσίου Εὐγενίου τοῦ

ω στὰ 1597 στὸ
Αἰτωλὸς γεννήθηκε γύρ
Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ μου Αἰτωλίας. Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν μετέβη
Μέγα Δένδρο τοῦ ΘέρΒλοχοῦ Τριχωνίδος, ὅπου ἔλαβε τὶς πρῶτες
ς
ς τοῦ
στὴ μονὴ τῆς Παναγία έχισε τὰ μαθήματά του στὴ μονὴ τῆς Παναγία
χειἐγκύκλιες γνώσεις. Συν Ἀγράφων. Στὴ συνέχεια, περὶ τὸ 1616, ἐκεῖ
τοῦ χωριοῦ Τροβάτο τῶν ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Τατάρνας. Ἀπὸ α
ροτονήθηκε διάκονος στὸ ος, ὅπου μαθήτευσε κοντὰ στὸν παραιτηθέντ
κοπο Χαραλάμπη. Κα-,
ταξίδευσε στὸ Ἅγιον Ὄρ
μονὴ Ξηροποτάμου ἐπίσ
ρεια
καὶ ἐφησυχάζοντα στὴ πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, βρέθηκε στὴν ἈλεξάνδἈκοτου
Λούκαρι.
τόπιν, στὴν πορεία
τὸν Πατριάρχη Κύριλλοου Κωνσταντίνου
ἀπὸ
ας
ἱερέ
κε
νήθη
οτο
τοῦ Ἁγί
ὅπου χειρ
τὴν
τρία ἔτη στὸν ἱερὸ ναὸ
λούθως, διακόνησε ἐπὶ , συνέχισε τὶς σπουδές του στὰ Τρίκαλα, σηστὰ Ἱεροσόλυμα. Κατόπιν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη κοντὰ στοὺς λλέα
υνθο
υδα
Ζάκ
Κορ
τὴ
,
φιλο
αξᾶ, Θεό
Κεφαλλονιά
τῆς ἐποχῆς Παΐσιο Μετ
μαντικοὺς διδασκάλους
Σχολὴ γραμμάτων στὸ
καὶ Μελέτιο Συρίγο.
σε
ἵδρυ
ον,
1
σκαλος πλέ
Περὶ τὸ 1639, ὡς διδά α τὸ 1645 στὸ Καρπενήσι, ἐνῶ τέλος, τὸ 166καὶ
Αἰτωλικό, καὶ στὴ συνέχειάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, τὸ γνωστὸ 2
168
Μεγ
του
στὰ
6 Αὐγούσ
ἵδρυσε Σχολεῖο
άφων». Ἐκοιμήθη στὶς
τῆς
ὡς «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγρκαὶ ἐτάφη στὸν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ συγστὰ Μεγ. ΒραγγιανὰΠαρασκευῆς. Κατέλιπε πλούσιο παιδευτικό, ποὺ
,
ητές
Ἁγ.
λοὺς ἄξιους μαθ
ἱερᾶς μονῆς τῆς
ρος
νθρωπικὸ ἔργο καὶ πολ
γραφικὸ ἀλλὰ καὶ φιλα τα καὶ συνέχισαν τὸ ἔργο του. Σπουδαιότε ὁ
διέπρεψαν στὰ Γράμμα ράφος του, λόγιος ἱερομόναχος Ἀναστάσιοςκαὶ
βιογ
χικὴ
ὁ
ι
ριαρ
-1982 Πατ
ἀπὸ αὐτοὺς εἶνα
Μὲ τὴν ὑπ’ ἀρ. 346/1-7
κατ’
Γόρδιος (1654-1729). η ἐπισήμως στὴ χορεία τῶν Ἁγίων τῆς
Συνοδικὴ Πράξη κατετάγ λησίας.
Ἐκκ
ξου
οδό
Ἀνατολὰς Ὀρθ

στὶς 5 Αὐγούστου.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται
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