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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ…
Κλείνουν εφέτος 74 χρόνια από το Δεκέμβριο του 1942 που στο Μικρό Χωριό μαρτύρησε μεταξύ των άλλων και ο ιερέας του Μεγάλου Χωριού παπα-Δημήτρης Βαστάκης.
Μαζί με τον αστυνόμο Χαρίλαο Κατσίμπα τους έριξαν σε ένα φλεγόμενο σπίτι και κάηκαν
ζωντανοί. Για καιρό μετά οι δικοί του έψαχναν τα ίχνη του επί ματαίω. Μέσα και από ενύπνια βρήκαν τελικά το σημείο των, σχεδόν, ανύπαρκτων πια από τη φωτιά λειψάνων του.
Σχεδόν μοναδικό στοιχείο αναγνώρισης ένας μεταλλικός σταυρός που έφερε πάνω του ο
παπα – Δημήτρης. Τον θρήνησαν ως έπρεπε και τον τίμησαν οικογένεια και κοινωνία αλλά
κηδεία κανονική δεν έγινε και δεν συνηθίζεται. Αν και ο Θουκυδίδης περιγράφει κηδεία
λειψάνων των πεσόντων Αθηναίων εν πολέμω, προς τιμήν των οποίων ο Περικλής εκφώνησε τον περίφημο «Επιτάφιο».
Ιδιαίτερα συγκλονιστική και αξιοσημείωτη είναι η μαρτυρία του διασωθέντος μελλοθάνατου Ιωάννη Κ. Ραφτογιάννη, σύμφωνα με την οποία προ της εκτέλεσης ο παπαΔημήτρης Βαστάκης και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες έψαλαν την Νεκρώσιμη Ακολουθία
τους, Χριστουγεννιάτικους ύμνους και τον Εθνικό μας Ύμνο. Αυτό όμως θεωρείται ως μία
προσωπική τους προσευχή.
Εβδομήντα τέσσερα (74) χρόνια μετά ο επιζών υιός του παπα-Δημήτρη π. Κωνσταντίνος Βαστάκης θέλησε να προσφέρει στον αείμνηστο ιερομάρτυρα πατέρα του αυτό που
και ο τελευταίος των ανθρώπων δικαιούται: μια θρησκευτική κηδεία. Αν και στα 90 του ο
γέρων ιερέας έκανε πράξη στις 6 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάβββατo, το ύστατο Χρέος. O
ίδιος – επί παρουσία μόνο της οικογένειάς του - ενεδύθη τα ιερατικά του άμφια και τέλεσε
το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τη νεκρώσιμη ακολουθία. Μαζί του συνέψαλλαν
ο αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Μαγγιρίδης, του κλίματος Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο
π. Βασίλειος Βολουδάκης, Προϊστάμενος του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πευκακίων και ο π.
Παναγιώτης Χαβάντζας του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κυψέλης και πνευματικοπαίδι του π.
Κωνσταντίνου, ενώ παρών ήτο και ο συμπροσευχόμενος οσιολογιότατος μοναχός Σίμων
Κουτλουμουσιανός, προϊστάμενος του παρεκκλησίου Αγίου Στεφάνου.
Τα κόλλυβα ετοίμασε, παρά το βάρος των χρόνων της, η πρεσβυτέρα του π. Κωνσταντίνου, που από νέα νύφη στην οικογένεια του ιερομάρτυρα π. Δημητρίου Βαστάκη υπεσχέθη και ανέλαβε αυτό το χρέος επί 10ετίες ολόκληρες και εις «μνημόσυνον αιώνιον»...
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
(Σ.Σ.: Το περιοδικό μας προτείνει όπως κατά Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιηθούν
επετειακές εκδηλώσεις για τη θυσία του παπα-Δημήτρη Βαστάκη και των άλλων 12 θυσιασθέντων συμπατριωτών μας στις 24 Δεκεμβρίου 1942 στο Μικρό Χωριό με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 75 χρόνων).

4

ΚΡΑΥΓΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – KURTULUS
Ο χειμώνας 1941-42 υπήρξε βαρύτατος για τη χώρα. Εικόνες φρίκης μεταφοράς
πτωμάτων θανόντων εκ πείνας έχουν αποτυπωθεί στο φωτογραφικό αρχείο της Βούλας
Παπαϊωάννου, που σήμερα ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη. Φοβερές είναι και οι εικόνες δύσμοιρων ρακένδυτων παιδιών με οιδήματα πείνας. Συνάνθρωποί μας περιεφέροντο
στην Αθήνα, ιδίως τον Φεβρουάριο 1942 με τις πυκνές χιονοπτώσεις προφέροντας τη λέξη
«πεινάω». Τραγικές στιγμές για τον ελληνικό πληθυσμό, κυρίως των αστικών κέντρων, όπου
τα ελάχιστα τρόφιμα ως ένα βαθμό προήρχοντο από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, ή συνήθως έφθαναν από ουδέτερες χώρες (π.χ. Σουηδία) με το τουρκικό φορτηγό πλοίο Kurtulus,
που δυστυχώς βυθίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1942 στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κατά
τη διάρκεια του πέμπτου ταξιδιού του από την Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά. Πρέπει να
σημειωθεί ότι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί βοήθησαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης
πείνας με την μεταφορά τροφίμων στην κατεχόμενη Ελλάδα. Κύριοι χρηματοδότες ήταν η
Ελληνοαμερικανική Πρωτοβουλία Αποκατάστασης Θυμάτων Πολέμου και η Ελληνική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Το Kurtulus, που έφερε στις δύο πλευρές του τα σύμβολα της
Ερυθράς Ημισελήνου, έκανε το πρώτο του ταξίδι στις 6 Οκτωβρίου 1941 και στη συνέχεια
άλλα τέσσερα (4) μεταφέροντας συνολικά 7.100 τόνους τροφίμων. Η ανθρωπιστική βοήθεια από την Τουρκία στην Ελλάδα συνεχίστηκε με άλλα πλοία μέχρι το 1946.
ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Παρά τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των Αθηνών και τη σκληρή
στάση των αρχών κατοχής, οι Ευρυτάνες της Αθήνας δεν ελησμόνησαν τον δύσμοιρο
πτωχό τόπο προέλευσής τους, ο οποίος υπέφερε βαρέως από την έλλειψη στοιχειωδών
τροφίμων. Υπό την Προεδρία του αειμνήστου Ευρυτάνα πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη συστήθηκε «η εν Αθήναις Επιτροπή Ευρυτάνων» στην οποία μετείχαν έγκριτοι Ευρυτάνες: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Τσάτσος, Νικόλαος Τσαμπούλας, Γεώργιος Μπουρδάρας, Μαρία Καναβαριώτου, Αιμίλιος Καρανίκας, Ανδρέας
Πουρνάρας, Νικόλαος Τσιτσόπουλος, Γεώργιος Π. Καρανίκας, Τάκης Τσιτσάρας,
Αθανάσιος Καμπουρόπουλος, Γεώργιος Δ. Ιατρίδης, Τάκης Τσαούσης, Δημήτριος
Τουλούπας και Σπύρος Μπαρτσόκας.
Στις 17 Φεβρουαρίου 1942 απευθύνονται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στις 20 Φεβρουαρίου 1942 στον Υπουργό Επισιτισμού της κατοχικής Κυβερνήσεως και στη συνέχεια
στη Διεύθυνση του Πατριωτικού Ιδρύματος - Τμήμα Προστασίας Παιδιού και αφού, μετά
τις παραπάνω παραστάσεις, ελήφθη η απόφαση του Ερυθρού Σταυρού να αρχίσει η διανο5

μή τροφίμων στην Ευρυτανία με τηλεγράφημα υποδεικνύουν τα της μεταφοράς και διανομής των τροφίμων στο Καρπενήσι και στις κοινοτικές επιτροπές συσσιτίων. Στο τηλεγράφημά του ο Γεώργιος Καφαντάρης ενημερώνει ότι έπονται και άλλες αποστολές τροφίμων,
π.χ. ελαιών, σταφίδας και ορύζης.
ΠΡΟΣ
Την Διεύθυνσιν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ενταύθα
Λαμβάνομεν την τιμήν να επιστήσωμεν την όλως ιδιαιτέραν προσοχήν σας επί της επισιτιστικής
καταστάσεως της Ευρυτανίας, η οποία από της απόψεως ταύτης ευρίσκεται εις εξαιρετικώς κρίσιμον και τραγικήν άνευ υπερβολής θέσιν. Ορεινή και βραχώδης όπως είναι απ’ άκρου εις άκρον
δεν έχει ιδικήν της παραγωγήν ούτε εις σιτηρά ούτε εις όσπρια ούτε εις άλλα είδη τροφίμων. Οι
κάτοικοί της εγκατεσπαρμένοι εις μίαν άγονον έκτασιν συνετηρούντο και εις ομαλάς περιστάσεις
αφ’ ενός μεν το καλαμπόκι που διέθετε το Κράτος διά της Αγροτικής Τραπέζης και διένειμε διά των
ιδρυθέντων εις όλους τους Δήμους Πρατηρίων, και αφ’ ετέρου με τα εμβάσματα της Αμερικής.
Τα εμβάσματα σήμερον λείπουν, τα πρατήρια δεν λειτουργούν και αι ολίγαι γίδες που διέθετε
κάθε οικογένεια για να ανακουφίζηται κάπως και να τρέφη τα παιδιά της εξοντώθησαν τα τελευταία
χρόνια διά των μέτρων κατά της αιγοτροφίας. Έτσι ο αγνός αυτός και αρρενωπός πληθυσμός, που
δίδει στοιχεία εκλεκτά σε όλους τους εθνικούς αγώνας, κινδυνεύει σήμερα να εξαφανισθή τελείως,
αν δεν ληφθή εγκαίρως πρόνοια να προληφθή το κακόν.
Δι’ αυτό θερμότατα παρακαλούμεν την Διεύθυνσιν του Ερυθρού Σταυρού όσον λίγα και εάν
είναι τα είδη διατροφής που πρόκειται να φθάσουν με το Τουρκικόν ατμόπλοιον να διαθέση εξ’
αυτών κατά προτίμηοιν και επειγόντως ποσότητας επαρκείς διά την Ευρυτανίαν, η οποία έχει πληθυσμόν 50.000 περίπου κατοίκων και 8 Δήμους όλους δεινώς πάσχοντας.
Η διανομή θα γίνη εις μεν την Πρωτεύουσαν της Επαρχίας, το Καρπενήσιον, διά συσσιτίου, στα
χωριά όμως θα είναι δυσκολώτατον να λειτουργήσουν και η διανομή πρέπει κατ’ ανάγκην να γίνη
εις είδος. Διά την διάθεσιν εν γένει των αποσταλησομένων τροφίμων θεωρούμεν καλόν να καταρτισθή επιτροπή, της οποίας υποδεικνύομεν ως μέλη τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών, τον Έπαρχον,
τον Διευθυντήν της Αγροτικής ή Εθνικής Τραπέζης, τον Πρόεδρον του Εμπορικού Συλλόγου, τον
Πρόεδρον του Επαγγελματικού Συλλόγου, τον Πρόεδρον του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Δικηγόρον κ. Κόπανον και τον Πρόεδρον του Ιατρικού Συλλόγου.
Εν Αθήναις τη 17 Φεβρ. 1942. Μετά τιμής. Η εν Αθήναις Επιτροπή Ευρυτάνων.
Ο Πρόεδρος (υπ.) Γεώργιος Καφαντάρης. Τα μέλη της Επιτροπής είναι: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Κων/ντίνος Δ. Τσάτσος, Νικόλαος Τσαμπούλας, Γεώργιος Μπουρδάρας, Μαρία Καναβαριώτου, Αιμίλιος Καρανίκας, Ανδρέας Πουρνάρας, Νικόλαος Τσιτσόπουλος, Γεώργιος Π. Καρανίκας,
Τάκης Τσιτσάρας, Αθαν. Καμπουρόπουλος, Γεώργ. Δ. Ιατρίδης, Τάκης Τσαούσης, Δημήτριος Τουλούπας, Σπύρος Μπαρτσόκας».
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Νέα επιστολή στις 20 Φεβρουαρίου 1942, απευθύνεται στον Υπουργό Επισιτισμού. Η
αγωνία για την επιβίωση του πληθυσμού της Ευρυτανίας είναι ακόμη πιο έκδηλη:
«Προς
Τον κ. Υπουργόν Επισιτισμού
Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,
Η φωνή της απογνώσεως που καταφθάνει κάθε ημέραν περισσότερον σπαρακτική από την
Ευρυτανίαν μας έδωκεν αφορμήν να συγκροτήσωμεν Επιτροπήν εξ’ Ευρυτάνων διαμενόντων εν
Αθήναις διά να παρακολουθή τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με την επισιτιστικήν και την υγιεινήν
κατάστασιν της ιδιαιτέρας μας Πατρίδος. Έχει δυστυχώς καθ’ όλας μας τας πληροφορίας περιέλθη
η Επαρχία αυτή όχι εις κρίσιμον απλώς αλλ’ εις τραγικήν αυτόχρημα θέσιν, και θα είναι υπερβολή
να είπωμεν ότι είναι άμεσος ο κίνδυνος ομαδικής λιμοκτονίας.
Πράγματι, ορεινή όπως είναι απ’ άκρου εις άκρον και πετρώδης η Ευρυτανία δεν έχει ιδικήν της
παραγωγήν ούτε εις σιτηρά, ούτε εις όσπρια, ούτε σε εληές, ούτε σε λάδι, ούτε σε σταφίδα, ούτε
εις κανέν άλλο είδος τροφίμων. Οι κάτοικοί της εγκατεσπαρμένοι εις μίαν αχανή άγριον έκτασιν
συνετηρούντα και εις ομαλάς περιπτώσεις αφ’ ενός με το καλαμπόκι που διέθετε το Κράτος διά της
Αγροτικής Τραπέζης και διένειμε διά των ιδρυθέντων εις όλους τους Δήμους πρατηρίων και εξ άλλου με τα εμβάσματα της Αμερικής, Τα εμβάσματα σήμερον δεν έρχονται, τα πρατήρια δεν λειτουργούν και οι λίγες γίδες που διέθετε κάθε οικογένεια για να ανακουφίζεται κάπως και να τρέφη τα
παιδιά της, εξοντώθηκαν τα τελευταία χρόνια διά των ληφθέντων εναντίον της αιγοτροφίας μέτρων.
Έτσι, ο αγνός, ο φιλήσυχος και ο αρρενωπός πληθυσμός της αποκλήρου αυτής Επαρχίας που δίνει
στοιχεία εκλεκτά σε όλους τους εθνικούς αγώνας, χωρίς να λάβη τίποτε από το Κράτος, έως τώρα,
κινδυνεύει να εξαφανισθή τελείως, αν δεν ληφθή έγκαιρος πρόνοια προς αποσόβησιν του κακού.
Δεν αγνοούμεν, κ. Υπουργέ, τας δυσκολίας που προκύπτουν διά την εξοικονόμησιν υπό τας
σημερινάς συνθήκας και μεταφοράν τροφίμων. Αλλά ο κίνδυνος όστις απειλεί την Ευρυτανίαν είναι
τόσον μεγάλος ώστε να επιβάλληται ώστε να παρακαμφθούν με κάθε τρόπον και θυσίαν αι δυσχέρειαι διά να εξευρεθούν και να διατεθούν από τα υπάρχοντα τρόφιμα επαρκείς ποσότητες διά την
επαρχίαν αυτήν, η οποία έχει, ως είναι γνωστόν, 50 χιλ. κατοίκων και 8 δήμους, όλους δεινώς πάσχοντας. Είμεθα βέβαιοι, κ. Υπουργέ, ότι με την καλήν θέλησιν και με τον ζήλον που σας διακρίνει
τα μέσα θα ευρεθούν και η συμφορά θα προληφθή. Και καλαμπόκι υπάρχει, και σταφίς, και λάδι,
και εληές και άλλα τρόφιμα. Θα μας επιτρέψητε μάλιστα επί τη ευκαιρία αυτή να επιστήσωμεν την
προσοχήν σας επί ενός ατόπου που συνηθέστατα παρουσιάζεται κατά τας πληροφορίας μας. Ωρισμένα διαμερίσματα προνομιούχα από την έποψιν της ευφορίας, έχουν, αν όχι πλεονάζοντα, πάντως
άξια λόγου κάπως αποθέματα εγχωρίων προϊόντων εις ωρισμένον έκαστον είδος, τα οποία όμως
εννοούν να τα παραφυλάξουν δι’ ιδίαν των μόνον χρήσιν ή εν τινι μέτρω να τα ανταλλάξουν με άλλα
είδη των οποίων έχουν έλλειψιν.
Εις τούτο δυστυχώς, αν αι πληροφορίαι μας είναι ακριβείς, επικυρούνται κατά τρόπον σχο7

λαστικόν από τας επιτοπίους αρχάς, αι οποίαι δεν επιτρέπουν και όταν ακόμη το κέντρον άλλως
διατάσσει, την εξαγωγήν εκ της περιφερείας των ειδών διατροφής. Υπό τοιούτους όμως όρους
μεταβάλλονται εις αληθινούς παρίας οι ορεινοί πληθυσμοί και προ παντός ο ορεινότερος όλων, ο
πληθυσμός της Ευρυτανίας, ο πάσχων και εις ομαλάς περιπτώσεις, όταν οι άλλοι, οι ευνοηθέντες
από την τύχην, ευημερούν, απειλούμενος σήμερον με ολοσχερή εξολόθρευσιν.
Δεν αμφιβάλλομεν ότι εις την προκειμένην περίστασιν θα παραμερισθή κάθε εμπόδιον και θα
φθάσουν εγκαίρως και ΑΣΦΑΛΩΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ εις την Ευρυτανίαν τα μέσα
της διασώσεως των κατοίκων της.
Η διανομή των τροφίμων εις μεν την πρωτεύουσαν της Επαρχίας, το Καρπενήσι, είναι δυνατόν
να γίνη εν μέρει διά συσσιτίου, εις τα χωρία όμως συσσίτια είναι σχεδόν αδύνατον να λειτουργήσουν και η διανομή πρέπει να γίνη εις είδος. Δύναται κατά την γνώμην μας να προνοήση κατά
τον προσήκοντα τρόπον διά την διάθεσίν των Επιτροπή, της οποίας υποδεικνύομεν ως μέλη τον
Πρόεδρον των Πρωτοδικών, τον Έπαρχον, τον Διευθυντήν της Αγροτικής ή Εθνικής Τραπέζης, τον
Πρόεδρον του Επαγγελματικού Συλλόγου, τον Πρόεδρον του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Δικηγόρον κ. Κόπανον και τον Πρόεδρον του Ιατρικού Συλλόγου.
Με την βαθειάν πεποίθησιν, κ. Υπουργέ, ότι άμεσος, αμέριστος και αποτελεσματική θα εκδηλωθή η μέριμνά σας, σας εκφράζομεν εκ των προτέρων τας προσωπικάς μας θερμάς ευχαριστίας και
την ευγνωμοσύνην των συνεπαρχιωτών μας.
					
Εν Αθήναις τη 20η Φεβρουαρίου 1942
						
Μετά τιμής
			
Η εν Αθήναις Επιτροπή Ευρυτάνων. Ο Πρόεδρος, Γ. Καφαντάρης.-»
Ακολουθεί επιστολή προς το Πατριωτικόν Ίδρυμα με προτάσεις για την καλύτερη μέριμνα των παιδιών της Ευρυτανίας.
«Προς
Την Διεύθυνσιν του Πατριωτικού Ιδρύματος
Τμήμα Προστασίας Παιδιού
Ενταύθα
Λόγω της εξαιρετικής κρισίμου και τραγικής χωρίς υπερβολήν θέσεως εις την οποίαν ευρίσκεται η Επαρχία Ευρυτανίας σήμερον συνέστη ενταύθα Επιτροπή εξ Ευρυτάνων διαμενόντων εν Αθήναις διά να παρακολουθή τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με την επισιτιστικήν και υγιεινήν κατάστασιν
της ιδιαιτέρας μας Πατρίδος. Εν εκ των μέτρων τα οποία επιβάλλεται να ληφθούν διά να προληφθή
η επαπειλούμενη πλήρης εξόντωσις του πληθυσμού της επαρχίας ταύτης είναι και η μέριμνα διά
την παιδικήν ηλικίαν. Παρακαλούμεν διά τούτο θερμότατα την Διεύθυνσιν του Πατριωτ. Ιδρύματος
να ευαρεστηθή και λάβη άμεσον μέριμναν διά την αποστολήν εις Ευρυτανίαν τροφίμων και φαρμάκων απαραιτήτων διά την συντήρησιν των παιδιών τα οποία εις την ορεινήν και τελείως άγονον
περιφέρειαν ταύτην είναι εκτεθειμένα εις ασυγκρίτως μεγαλυτέρους κινδύνους από τα παιδιά των
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άλλων Επαρχιών. Παρακαλούμεν επίσης να ιδρυθή Παιδικός Σταθμός εις την Πρωτεύουσαν της
Επαρχίας εις τον οποίον να ανατεθή η φροντίς της διανομής των αποσταλησομένων φαρμάκων και
ειδών διατροφής όχι μόνον διά την Πρωτεύουσαν της Επαρχίας αλλά δι’ όλας τας Κοινότητας.
Εκφράζοντες εκ των προτέρων τας βαθυτάτας μας προς την Διεύθυνσιν του Πατριωτ. Ιδρύματος
ευχαριστίας διά την άμεσον και αποτελεσματικήν μέριμνάν της, περί της οποίας δεν αμφιβάλλομεν.
Διατελούμεν μετά πάσης τιμής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρυτάνων (Υπ.) Γ. Καφαντάρης».
Τέλος, με τηλεγράφημα του Γεωργίου Καφαντάρη προς τον Έπαρχον Ευρυτανίας ανακοινώνεται η απόφαση του Ερυθρού Σταυρού για τη διάθεση 15.000 οκάδων οσπρίων
με το αφιχθέν εκ Τουρκίας φορτίο τροφίμων. Ο Έπαρχος Ευρυτανίας ενημερώνεται ότι η
μεταφορά των τροφίμων θα γίνει με αυτοκίνητα του Υπουργείου Επισιτισμού, συνοδευόμενα από τον κ. Δημ. Δημητρακόπουλον. Με το τηλεγράφημα συνιστάται να επιμεληθεί
της διανομής κεντρική επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Έπαρχο, τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
Καρπενησίου, τους Προέδρους των διαφόρων συλλόγων, του Αρχιερατικού Επιτρόπου και
τον δικηγόρον κ. Κόπανον.
«Κύριον Έπαρχον Ευρυτανίας Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ Ι Ο Ν
Συνέστη προ τινος ενταύθα υπό την προεδρίαν μου πολυμελής επιτροπή Ευρυτάνων διαμενόντων εν Αθήναις προς παρακολούθησιν των ζητημάτων των σχετιζομένων με την επισιτιστικήν και
υγιεινήν κατάστασιν Επαρχίας και αποσόβησιν κατά το δυνατόν των εκ λιμού και ασθενειών κινδύνων ΣΤΟΠ. Κατόπιν παραστάσεών της ελήφθη ήδη απόφασις Ερυθρού Σταυρού όπως διατεθούν
δι’ Ευρυτανίαν από το αφιχθέν εκ Τουρκίας φορτίον τροφίμων δεκαπέντε χιλιάδες οκ. Οσπρίων εκδοθείσης διατακτικής προς παραλαβήν επ’ ονόματι Δημητ. Δημητρακοπούλου ΣΤΟΠ. Η μεταφορά
θα γίνη δι’ αυτοκινήτων Υπουργ. Επισιτισμού τα οποία θα αναχωρήσουν εντεύθεν μέχρι προσεχούς
Δευτέρας, συνοδευόμενα παρά κ. Δημητρακοπούλου και Οργάνων Ασφαλείας ΣΤΟΠ.
Τα τρόφιμα ταύτα δέον να διανεμηθούν εν απολύτω ίση μοίρα εις απορωτέρους και αμεσώτερον κινδυνεύοντας κατοίκους ολοκλήρου Ευρυτανίας ΣΤΟΠ.
Της διανομής θέλει επιμεληθή Κεντρική Επιτροπή εδρεύουσα εν Καρπενησίω και απαρτιζομένη από Υμάς, Πρόεδρον Πρωτοδικών, Αρχιερατικόν Επίτροπον, Πρόεδρον Εμπορικού Συλλόγου,
Πρόεδρον Δικηγορικού Συλλόγου, Πρόεδρον Ιατρικού Συλλόγου, Πρόεδρον Επαγγελματικού Συλλόγου και Δικηγόρον κ. Κόπανον ΣΤΟΠ.
Η διάθεσις των τροφών καλόν είνε να γίνεται όπου τούτο είναι δυνατόν διά της λειτουργίας
συσσιτίων, όπου όμως τούτο καθίσταται ανέφικτον δύναται να γίνη εις είδος ΣΤΟΠ. Εις ας Κοινότητας υφίσταται ήδη Επιτροπή Συσσιτίων θέλουν παραλαμβάνει αύται εν ίση πάντοτεε μοίρα με
τας λοιπάς τα τρόφιμα από την Κεντρικήν Επιτροπήν Επισιτισμού ΣΤΟΠ. Τη ενεργεία της Επιτροπής
Ευρυτάνων ιδρύθη αυτόθι από του Πατριωτικού Ιδρύματος Σταθμός Μητρός και Παιδιού εις τον
οποίον αποστέλλονται συγχρόνως είδη τινα ιματισμού ως πρώτη δόσις. ΣΤΟΠ. Η Επιτροπή Ευρυτάνων προέβη ήδη και εις τα αναγκαία διαβήματα όπως αποσταλούν συντόμως από το Υπουργείον Επι9

σιτισμού και άλλα είδη τροφίμων ως ελαίαι, σταφίς και από τα κάτω τμήματα Νομού εγχώριον ρύζι
ΣΤΟΠ. Της αποστολής και των ειδών τούτων θέλομεν κρατήσει Υμάς ενήμερους ΣΤΟΠ. Θερμώς
παρακαλούμεν όπως έχητε την καλωσύνην και, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Φαρμακευτικόν Σύλλογον Καρπενησίου και τηλεφωνικής επικοινωνίας με ιατρούς χωριών, τηλεγραφήσατε Υπουργείον
Υγιεινής ειδοποιούντες ει δυνατόν και ημάς ποίων φαρμάκων υπάρχει έλλειψις ΣΤΟΠ. Η Επιτροπή
Ευρυτάνων δεν θα χαλαρώση και εφεξής τας προσπαθείας της τονίζουσα προς κάθε κατεύθυνσιν
την ανάγκην αδιακόπου εν τω μέτρω του δυνατού αποστολής τροφίμων και άλλων ειδών εις την
περισσότερον παντός άλλου διαμερίσματος της χώρας δοκιμαζομένην και κινδυνεύουσαν Ευρυτανίαν ΣΤΟΠ.
Μη αμφιβάλλοντες ότι θα ληφθή κάθε φρτοντίς να γίνη ακριβοδικαία και απροκατάληπτος
η διανομή, σας εκφράζομεν εκ των προτέρων κ. Έπαρχε απείρους ευχαριστίας διά τας φροντίδας
σας και θερμώς παρακαλούμεν όπως μη φειδόμενοι κόπων διαθέσητε μετά των λοιπών μελών της
Κεντρικής Επιτροπής Επισιτισμού όλον σας τον ζήλον και την στοργήν διά την ανακούφισιν των
δεινοπαθούντων κατοίκων της Επαρχίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ».
Η Επιτροπή των Ευρυτάνων υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της και για την
κάλυψη της ελλείψεως φαρμάκων και άλλων ειδών. Η προσπάθεια των Ευρυτάνων των
Αθηνών, οι οποίοι και αυτοί υπέφεραν από την σκληρότητα των πράξεων του κατακτητού,
απέδειξε ότι η αγάπη για τον τόπο καταγωγής και η αφοσίωση στους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες, δεν έλειψαν ούτε στα τραγικά εκείνα χρόνια της Κατοχής!

ΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΑΝΑ
Ανδρέας Κάππας

Μάνα!
Όλου του κόσμου είσαι η γέννα
τη ζωή μου τη χρωστώ σε σένα
τ’ όνομά σου σύμβολο απ’ άκρη σ’ άκρη
γιατρός στον πόνο, γιατρός στο δάκρυ.

Μάνα!
Κουράστηκες και πόνεσες για μας πολύ
δεν δείλιασες ποτέ, έμεινες η καλή
σωρό των γενεών σου οι υμνηστές
στίχους σου γράψανε οι ποιητές.

Μάνα!
Η αγκαλιά σου πάντα … νεογνών φωλιά
στον κόρφο σου ρούφηξαν την πρώτη γουλιά
όλων των φυλών της γης παιδιά
στη δική σου μεγάλωσαν ζεστή φωλιά.

Μάνα!
Για όσα έκανες… είπες… και λες…
μύριες… σου πρέπουνε τιμές,
εγώ μονάχα δυο λόγια θα σου πω:
σ’ αγάπησα πολύ και θα σ’ αγαπώ!!!

(Από την ποιητική συλλογή «ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ», Αθήνα 1999)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

«Ὁ οἰκονόμος καὶ διδάσκαλος τοῦ Καρπενησίου
Πέτρος Καραβίας [ὁ Πανταζάτος]»
(Ἰθάκη περ. 1750 – Καρπενήσι 1819)
Ὁ διδάσκαλος τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας Πέτρος ὁ οἰκονομοδιδάσκαλος, εἶναι περισσότερο γνωστός, λόγω καταγωγῆς, ὡς παπα Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος.
Ὅπως δηλώνει ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἰθάκης Νικόλαος Καραβίας-Γρίβας:
«Ἐξ ὅλων τῶν ἐπιθέτων τοῦ Ὀδυσσέως [περίπου 30] (π.χ. ἀγάκλυτος, ἀμύμων,
πολύμητις, πυκιμήδης, ταλασίφρων κ. ἄ.) ὁ Ὅμηρος ἐμεταχειρίζετο τὴν λέξιν Ἰθακήσιος ὡς ἐπίθετον ἀνώτερον πάντων τῶν ἄλλων εἰρημένων. Ταῦτα πάντα φανερώνουσι τὸ ἔξοχον τοῦ ἀνδρός».1
Σύμφωνα μὲ ὅσα σώζουν οἱ γραπτὲς πηγὲς γιὰ τὸν ὡς ἄνω διδάσκαλο θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ θεωρήσει πὼς τό «Ἰθακήσιος», ὑπὸ τὴν ὁμηρικὴν ἔννοιαν, φανερώνει τὸ ἔξοχον τοῦ ἀνδρός, τοῦ ταπεινοῦ αὐτοῦ δάσκαλου τῆς ἐπισκοπῆς Λιτζᾶς
καὶ Ἀγράφων ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἔζησε 35 χρόνια στὸ Καρπενήσι, ὅπου
καὶ ἐκοιμήθη στὶς 5 Ἰανουαρίου 1819.
Στὸν κώδικα 242 τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους, γνωστὸ καὶ ὡς κώδικα
Ἰατρίδη,2 σώζεται στὶς σελ. 120v-121r μία ἐπιστολὴ μὲ τὴν προσφώνηση: «Εὐγένιος
Πέτρῳ τῷ ἐμῷ ἐξαδέλφῳ». Σὲ ὑποσημείωση μὲ παραπομπὴ στὸ ὄνομα «Εὐγένιος», ὁ γραφέας καὶ κάτοχος τοῦ κώδικα 242,3 λόγιος προεστὸς τοῦ Καρπενησίου
καὶ μαθητὴς τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου, Γεώργιος Ἀναγνώστης Ἰατρίδης (17891869),4 ‒πρόσωπο ποὺ εἶχε σημαντικὴ προεπαναστατικὴ καὶ μετεπαναστατικὴ
δράση στὸν χῶρο τῶν Ἀγράφων καὶ τῆς Αἰτωλίας‒ παραθέτει ἕνα σύντομο ἀλλὰ
ἀρκετὰ περιεκτικὸ βιογραφικὸ τοῦ Εὐγενίου:
1. Νικόλας Καραβίας-Γρίβας, Ἱστορία τῆς νήσου Ἰθάκης, Ἀθήνα 1949, σ. 16-17.
2. Κ. Α. Διαμάντης (ἐπιμ.), «Κῶδιξ Ἰατρίδου (Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, Χφ. ἀρ. 242)», Ἐπετηρὶς
Ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν Μελετῶν 2 (1969-1970) 281-296. Ὁ κώδικας φέρει τὸν τίτλο: «1816 /
Κῶδιξ τῆς Ἑλληνικῆς σχολῆς τῆς ἐν τῇ κω-/ μοπόλει Καρπενησίου».
3. «Γραφὴ ἐπιμελής ... ἐγκρατέστατος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὡς καταφαίνεται ἐκ τοῦ κώδικος ἔνθα
οὐδὲν ὀρθογραφικὸν ἢ συντακτικὸν σφάλμα παρατηρεῖται»· Διαμάντης, «Κῶδιξ Ἰατρίδου», 281-283.
Μέρος τοῦ κώδικα (5 σελ.) ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τὸν Εὐθύμιο, υἱὸ τοῦ Γεωργίου Α. Ἰατρίδη· Διαμάντης,
«Κῶδιξ Ἰατρίδου», 281.
4. Γιὰ τὸν Γεώργιο Ἀναγνώστη Ἰατρίδη βλ. Κ. Α. Διαμάντης, «Κῶδιξ Ἰατρίδου», 283-285· ἈνάργυροςΓιάννης Μαυρομύτης, «Εὐρυτάνες Πολιτικοὶ τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821», Στερεὰ Ἑλλάς, ΛΖ´/433 (2005)
21/201, σημ. 10· Εἰρήνη Πιπερίγκου-Κυριαζῆ, Παναγία Προυσιώτισσα, Ἱερὰ Μονὴ Προυσοῦ
Εὐρυτανίας, Ἀθήνα 2001, σ. 176-178· Γεώργιος Α. Φαρμακίδης, Ὁ ζωγράφος
Ἀθανάσιος
Ἰατρίδης, Ἀθήνα 1969, σ. 34-36· Πάνος Βασιλείου, «Ἰατρίδης Γεώργιος», Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ
Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 6, στ. 688.
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«Πατρὶς τούτου ἦν ἡ νῆσος Ἰθάκη. Ἐκαλεῖτο ἐν τοῖς λαϊκοῖς Ἐλευθέριος.5
Ἐμαθήτευσεν ἐν Μεσολογγίῳ παρὰ τῷ Παναγιώτῃ Παλαμᾷ,6 καὶ ἐσχολάρχησεν ἐν Κατούνῃ τῆς Ἀκαρνανί(ας). Ἀνελθὼν δ᾿ εἰς τὴν τοῦ Βύζαντος, καὶ τὸ
διδασκαλικὸν μετερχόμενος ἐπάγγελμα, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἑπομένως ἠξιώθη
βαθμοῦ, προστὰς τῆς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, εἴτα τῆς Ἀγχιάλου.
Τελευταῖον βληθεὶς καὶ οὗτος τῇ τοῦ Ἀρχικηπουροῦ (Μποστατσήμπαση) φυλακῇ μετὰ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τοῦ τε Ἐφέσου Διονυσί(ου) τοῦ Καλλιάρχη,
Νικομηδείας Ἀθανασί(ου) καὶ τοῦ Δέρκων Γρηγορί(ου), κᾳκεῖθεν ἐξαχθείς, τῇ
τῶν Τυράννων μανίᾳ, τὸν δι᾿ ἀγχόνης ὑπέστη θάνατον,7 κατὰ τὸ αωκα΄, τὴν
΄
ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἥτις ἦν ἡ δεκάτη τοῦ Ἀπριλί(ου).» 8

Πρόκειται σαφῶς περὶ τοῦ Εὐγενίου Καραβία,9 μητροπολίτου Ἀγχιάλου ἀπαγχονισθέντα, μαζὶ μὲ τὸν πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄ καὶ ἄλλους ἀρχιερεῖς, τὸ Πάσχα τοῦ 1821.10 Ἡ προτομή του κοσμεῖ τὸν αὔλειο χῶρο τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Βαθὺ τῆς Ἰθάκης.11 Βασικὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς
παραδίδει τὸ ὑπὸ Ἰατρίδη βιογραφικό του σημείωμα εἶναι πὼς τὸ κοσμικό του
ὄνομα ἦταν Ἐλευθέριος, ὑπῆρξε μαθητὴς τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης μὲ
διδασκάλους του τοὺς ὁμοπατρίους του Ἱερόθεο Δενδρινὸ καὶ Χρύσανθο Καρα5. Ὁ Ἱπποκράτης Καραβίας, χωρὶς νὰ παραπέμπει σὲ κάποια γραπτὴ πηγή, σημειώνει: «Ὁ Εὐγένιος
Καραβίας ἐγεννήθη ἐν Ἰθάκῃ τὴν 27ην Ἰανουαρίου 1752 ἐκ πατρὸς Κωνσταντίνου ἱερέως καὶ μητρὸς
Μαργαρίτας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου εἰς τὸ Κουνουβάτο,
λαβὼν κατὰ τὴν βάπτισιν τὸ ὄνομα Εὐστάθιος ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου του Κοσμᾶ ἱερέως Βλασσοπούλου»·
Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Ὁ ἐθνομάρτυς Εὐγένιος Καραβίας μητροπολίτης Ἀγχιάλου, Ἀθήνα 1955,
σ. 27. Περὶ τοῦ κοσμικοῦ ὀνόματος τοῦ Εὐγενίου ἴσως ὀρθότερη εἶναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἰατρίδη καθώς,
προφανέστατα, ἄντλησε τὴν πληροφορία ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν παπα-Πέτρο τὸν διδάσκαλό του.
6. "Ἐνηλικιωθείς, μετέβη εἰς Σμύρνην καὶ ἐμαθήτευσεν εἰς τὴν περίφημον Εὐαγγελικὴν Σχολήν, τῆς
ὁποίας οἱ δύο πρῶτοι Διευθυνταὶ ἦσαν Ἰθακήσιοι, ὁ Ἱερόθεος Δενδρινὸς καὶ ὁ Χρύσανθος Καραβίας»·
Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Εὐγένιος Καραβίας, σ. 27.
7. Γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ Εὐγενίου Καραβία βλ. Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Εὐγένιος Καραβίας, σ. 28-37.
8. Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, κώδ. 242, φ. 120v- 121r.
9. Περὶ τῆς καταγωγῆς τῆς οἰκογένειας Καραβία καὶ τῶν διαφόρων κλάδων αὐτῆς βλ Καραβίας-Γρίβας,
Ἱστορία τῆς νήσου Ἰθάκης, σ. 115-118.
10. Περὶ τοῦ Εὐγενίου Καραβία (Τσεμπερῆ) [1752-1821] καὶ τοῦ μαρτυρίου του βλ. Καραβίας-Γρίβας,
Ἱστορία τῆς νήσου Ἰθάκης, σ. 39-143· Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Εὐγένιος Καραβίας, σ. 27-45·
Νικόλαος Καραβίας-Γρίβας, Λεξικὸν τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, Κωνσταντινούπολη 1841, τ. 1, σ. 138,
ὅπου γράφει –μᾶλλον λανθασμένα– πὼς γεννήθηκε τὸ 1764.
11. Ἡ προτομὴ εἶναι ἔργο (1930) τοῦ γνωστοῦ γλύπτη, ζωγράφου καὶ καθηγητὴ τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς
Καλῶν Τεχνῶν, Θωμᾶ Θωμόπουλου (Σμύρνη 1873-Ἀθήνα 1937) ὁ ὁποῖος μεταξὺ πολλῶν ἄλλων γλυπτῶν
ἔχει φιλοτεχνήσει τὴν προτομὴ τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο (1924), τοῦ Ἐμμανουὴλ
Ξάνθου στὴν πλατεία Κολωνακίου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στὴν πλατεία δεξαμενῆς τοῦ
Κολωνακίου, τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Χαριλάου Τρικούπη μπροστὰ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, κ. ἄ. Κριτικὴ
ἀποτύπωση τοῦ ἔργου του βλ. στὸ Διον. Α. Κόκκινος, «Θωμᾶς Θωμόπουλος», Νέα Ἑστία 258 (15
Σεπτ. 1937) 1417-1418. Ἡ κατασκευὴ τῆς προτομῆς πραγματοποήθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἑνώσεως
ἁπανταχοῦ Ἰθακησίων, ὁ δὲ καλλιτέχνης Θ. Θωμόπουλος μετέβη ὁ ἴδιος στὴν Ἰθάκη γιὰ νὰ ἐπιβλέψει
τὴν τοποθέτηση τῆς προτομῆς ἡ ὁποία ἀρχικὰ τοποθετήθηκε σὲ μικρὴ πλατεία ἔμπροσθεν τῆς οἰκίας
τοῦ Ἀναστασίου Καραβία Γιαννούτσου, ἡ δὲ τελετὴ ἀποκαλύψεως πραγματοποιήθηκε τὸν Σεπτέμβριο
τοὺ 1930 γιὰ τὶς ἑορτὲς τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἀργότερα
ἔγινε ἡ μεταφορὰ τῆς προτομῆς στὴ σημερινή της θέση· Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Εὐγένιος Καραβίας,
σ. 37-38.
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βία, καθὼς καὶ τοῦ Παναγιώτου Παλαμᾶ στὴν ὁμώνυμη σχολὴ τοῦ Μεσολογγίου.
Διετέλεσε διδάσκαλος στὴ σχολὴ Κατούνας Ἀκαρνανίας12 καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη.13
Σὲ δεύτερη ὑποσημείωση μὲ παραπομπὴ στὸ ὄνομα «Πέτρος», στὸ φ. 121r, ὁ
Ἰατρίδης παραθέτει τὸ βιογραφικὸ τοῦ διδασκάλου του παπα-Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου, ὁ ὁποῖος ὅπως δηλώνει ὁ ἀποστολέας Εὐγένιος Καραβίας εἶναι ἐξαδέλφός του. Βάσιμα μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς ὁ Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος εἶναι
μέλος τῆς γνωστῆς ἱστορικῆς οἰκογένειας τῆς Ἰθάκης,14 τῆς οἰκογένειας Καραβία:
«Ἰθακήσιος ἦν οὗτος, καὶ καθηγητὴς ἡμέτερος. Ἐδιδάχθη δὲ τὰ Ἱερὰ γράμματα
πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, παρά τινι Παϊσίῳ Ἱερομονάχῳ. Εἶθ’ οὗτος παρὰ τοῖς
ἐν Σμύρνῃ Ἱεροδιδασκάλοις Ἱεροθέῳ καὶ Χρυσάνθῳ· κᾀκεῖθεν μεταβὰς εἰς Μεσολόγγιον παρὰ τῷ Παναγιώτῃ Παλαμᾷ· τέλος δίδωσι τῶν Γραμματικῶν μαθημάτων, καὶ
τῆς τοῦ Νικηφόρ(ου) τοῦ Βλεμύδου Λογικῆς ἀκούει. Ἐν Λοκροῖς δὲ εἰς ἐνιαυτὸν τῶν
Γραμματικῶν μαθημάτων καθηγησάμενος, παρὰ τῶν Καρπενησιωτῶν μεταπέμπεται,
καὶ τοὺς οἴακας τῆς ἐνταῦθα Σχολῆς ἐγχειρίζεται λαϊκὸς ἔτι ὢν κατὰ τὸ αψπδ΄
΄
σωτήριον ἔτος, τοῦ πρῴην Διδασκάλ(ου) Δημητρί(ου) Ἱερέως τοῦ Χρυσάφου πρὸ
ἐνιαυτοῦ πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος· ὅπου καὶ γάμοις ὁμιλήσας, Ἱερωθείς τε, καὶ εἰς
τὸ τοῦ Οἰκονόμ(ου) ἀξίωμα προβιβασθείς, βλέψεις τε οὐ μικρὰς ὑποστὰς διά τε τὴν
πρὸ ὥρας τῆς ἑαυτοῦ ὁμοζύγου στέρησιν, κατὰ τὸ αω΄ ἀποβιωσάσης, διά τε τὴν τῶν
΄
υἱῶν, ἐξαιρέτως δὲ τοῦ Νικολάου εἰκοσαετοῦς γενομέν(ου), καὶ ὑπὸ τῆς πανώλους
ἁρπαγέντος κατὰ τὸ ͵αωιδ΄· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ πλήθους ἐνοχλούμενος, καὶ παραμελήσας τῆς σωματικῆς διαίτης, εἰς ἀποπληξίαν περιέπεσεν, καὶ μετὰ διετίαν σχεδὸν
πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε τῇ ε΄ Ἰανουαρί(ου) τοῦ ͵αωιθ΄. ἔτους, τὸ ἑβδομηκοστὸν ὡς
ἔγγιστα συμπληρώσας ἔτος».

Ἀπὸ τὸ βιογραφικό του προκύπτει πὼς ὁ Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος15 γεννήθηκε στὴν
Ἰθάκη περὶ τὸ 1750 καὶ μαθήτευσε πρῶτα στὸν τόπο καταγωγῆς του μὲ διδάσκαλο
τὸν ἱερομόναχο Παΐσιο,16 κατόπιν μετέβη στὴ Σμύρνη ὡς μαθητὴς τῆς Εὐαγγε12. Ἡ πληροφορία αὐτὴ γιὰ ὕπαρξη Σχολῆς Γραμμάτων στὴν Κατούνα εἶναι ἡ πρωϊμότερη σωζομένη σὲ
γραπτὲς πηγές, καθὼς οἱ ἄλλες σωζόμενες πηγὲς ἀναφέρουν τὴν ὕπαρξη σχολῆς σὲ μεταγενέστερο
χρόνο. «Λέγεται ὅτι ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἵδρυσε (τὸ 1760) στὴν Ἅη-Δευτέρα Κατούνας Σχολή,
στὴν ὁποία δίδασκε, ὁ δάσκαλος Κώστας Καραπᾶνος ἀπὸ τὴν Ζάβιτσα καὶ ἀποτελοῦσε κέντρο
πνευματικῆς μόρφωσης τῆς γύρω περιοχῆς»· Νῖκος Θεοδ. Μήτσης, Κατούνα Ξηρομέρου, ἔκδ. Δῆμος
Κατούνας, Ἀθήνα 1990, σ. 18. Ὁ Εὐαγγελίδης ἀναφέρει τὴν ὕπαρξη σχολείου στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ·
Τρ. Ε. Εὐαγγελίδης, Ἡ Παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας ( Ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι
Καποδιστρίου), τ. 1, Ἀθήνα 1936, σ. 288.
13. Ἱπποκράτης Σ. Καραβίας, Εὐγένιος Καραβίας, σ. 27.
14. Ὁ λόγιος ἰατρὸς καὶ ἱστορικὸς τῆς Ἰθάκης Νικόλαος Καραβίας Γρίβας (Ἰθάκη;-Ἰθάκη 1865) ἀναφέρει
τὸν Πέτρο τὸν Ἰθακήσιο ὡς «Πέτρος Καραβίας ὁ Πανταζάτος, διδάσκαλος Ἀγράφων»· Νικόλαος.
Καραβίας-Γρίβας, Λεξικὸν τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, Κωνσταντινούπολη 1842, τ. 2, σ. 137.
15. Πρέπει ὅμως νὰ διαχωρίζεται ἀπὸ τὸν ὁμώνυμό του Πέτρο Ἰθακήσιο, ἀδελφοῦ τῶν Ἀγαπίου, Δωροθέου
καὶ Ἰωάννου τῶν Βουλησμάδων, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ ὡς διδάσκαλος στὴ σχολὴ Δημητσάνας στὰ τέλη τοῦ
17ου αἰ.ˆ βλ. Μανουὴλ Γεδεών, «Λόγιοι καὶ Σχολαὶ τῆς ΙΗ΄ ἑκατονταετηρίδος», Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια
9 (1889) 332.
16. Πρόκειται περὶ τοῦ Παϊσίου (Παύλου) Καραβία τοῦ Ἰθακησίου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε διδάσκαλος
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λικῆς Σχολῆς Σμύρνης ὅπου δίδασκαν οἱ ὁμοπάτριοί του ὀνομαστοὶ διδάσκαλοι τῆς ἐποχῆς Ἱερόθεος Δενδρινὸς καὶ Χρύσανθος Καραβίας.17 Κατόπιν βρέθηκε
στὸ Μεσολόγγι μαθητὴς τοῦ Παναγιώτου Παλαμᾶ,18 τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς γνωστῆς ὡς
Παλαμαίας Σχολῆς τοῦ Μεσολογγίου.19 Ἀφοῦ δίδαξε γιὰ ἕνα περίπου ἔτος στὴν
περιοχὴ τῆς Λοκρίδος,20 τὸ 1784, ἀνταποκριθεὶς σὲ σχετικὸ αἴτημα τῶν Καρπενησιωτῶν ἀνέλαβε ὡς διδάσκαλος τῆς σχολῆς Γραμμάτων τοῦ Καρπενησίου, ὅπου
σχολάρχησε ἐπὶ τριαντακονταετίαν (1784-1814),21 διαδεχθεὶς τὸν πρὸ ἑνὸς ἔτους
κοιμηθέντα διδάσκαλο Δημήτριο Χρυσάφη ἱερέα. Στὸ Καρπενήσι, ἦλθε ὅπως φαί-

17.

18.
19.

20.
21.

στὴν Ἀθήνα, στὸ Αἰτωλικὸ καὶ τὴν Ἰθάκη· βλ. Νικόλαος Γρ. Ζαχαρόπουλος, Δωρόθεος Βουλησμᾶς,
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 17· Ν. Καραβίας-Γρίβας, Λεξικὸν τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, τ. 2, σ. 110· Τρύφων
Εὐαγγελίδης, Ἡ παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τ. 2, Ἀθήνα 1936, σ. 230. Τὸ 1732 ἀναφέρεται ὡς
διδάσκαλος στὴν Ἀθήνα ὁ Παΐσιος Βουλησμᾶς, ὁ ὁποῖος ἴσως ταυτίζεται μὲ τὸν Παΐσιο τὸν δάσκαλο
τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου· Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, Ἀνέκδοται ἐπιστολαὶ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
Ἐφραίμ, Ἑστία, Ἀθήνα 1901, σ. 3.
Σχετικὰ μὲ τὸν βίο ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργο τῶν δύο αὐτῶν σπουδαίων Ἰθακησίων διδασκάλων τῆς
Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης βλ. Σ. Σολομωνίδης, Οἱ δύο πρῶτοι τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Διευθυνταὶ
Ἱερόθεος Δενδρινὸς καὶ Χρύσανθος Καραβίας, Σμύρνη 1879, σ. 5-31. Ὁ Ἱερόθεος Δενδρινὸς ὑπῆρξε
ἱδρυτὴς καὶ ὁ πρῶτος διευθυντὴς τῆς ὀνομαστῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς τῆς Σμύρνης τὸ 1733. Πρῶτος
μαθητὴς τοῦ Ἱεροθέου καὶ στὴ συνέχεια βοηθός του στὴ διδασκαλία καὶ κατ᾿ ἐπιθυμίαν του διάδοχός
του στὴ διεύθυνση τῆς Σχολῆς, μετὰ τὴν κοίμησή του τὸ 1780, ὑπῆρξε ὁ ἐξ Ἰθάκης ἐπίσης Χρύσανθος
Καραβίας ὁ ὁποῖος διηύθυνε τὴ Σχολὴ μέχρι τὴν κοίμησή του τὸ 1812· Χρῆστος Σωκρ. Σολομωνίδης,
Ἡ παιδεία στὴ Σμύρνη, Ἀθήνα 1961, σ. 22, 37, 40. Ὁ Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος ἐφ᾿ ὅσον ἐγεννήθη περὶ τὸ
1750 καὶ ὑπῆρξε συμμαθητὴς τοῦ γεννηθέντος τὸ 1752 Εὐγενίου Καραβία ‒ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὸν
βιογράφο του Ἱπποκράτη Καραβία μετέβη στὴ Σμύρνη μετὰ τὴν ἐνηλικίωσή του‒ μποροῦμε βάσιμα
νὰ ὑποθέσουμε πὼς στὴν Εὐαγγελικὴ Σχολὴ πρέπει νὰ μαθήτευσε περὶ τὸ 1770· ὁπωσδήποτε πρὸ τῆς
ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς τῆς Σχολῆς ἀπὸ πυρκαϊὰ τὸ 1778· Χρῆστος Σωκρ. Σολομωνίδης, σ. 34-35.
Γιὰ τὸν λόγιο διδάσκαλο τῆς Τουρκοκρατίας Παναγιώτη Παλαμᾶ, βλ. Π. Ἀραβαντινός, Βιογραφικὴ
Συλλογὴ λογίων τῆς Τουρκοκρατίας, εἰσ. ἐπιμ. Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἰωάννινα 1960, σ. 154-159.
«Τοσοῦτον δὲ ἐπιτυχῶς ὁ Π. Παλαμᾶς καὶ ὁ Γρηγόριος ἀνέλυον καὶ ἀνέπτυσσον αὐτό (τὸ Συντακτικόν)
ὥστε ἐθεωροῦντο μοναδικοί, ὡς δ᾿ ἐκτούτου τελειόφοιτοί τινες τῶν σχολῶν τῆς Χίου, Σμύρνης καὶ
Κυδωνιῶν μετέβαινον εἰς τὴν Παλαμαίαν Σχολὴν ἵνα ἀκούσωσι τὸ ὡς εἴρηται συντακτικὸν μάθημα»·
Γρ.Ν. Ζαχαρόπουλος Ἡ παιδεία στὴν Τουρκοκρατία, ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 141. Περὶ
τῆς Παλαμαίας Σχολῆς Μεσολογγίου βλ. Μιλτ. Τζαννῆς, «Ἡ Παλαμαία Σχολὴ καὶ οἱ μαθηταί της»,
Φθιῶτις 17 (1958) 278-279 Διονύσιος Μπερερῆς, Ἡ παιδεία στὴν Πολιτεία τοῦ λόγου καὶ τοῦ σπαθιοῦ
(Ἱ. Π. Μεσολογγίου1760-2013), 53-71· Δ. Β. Παναγόπουλος, «Παλαμᾶς Παναγιώτης», Θρησκευτικὴ
καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 9, στ. 884-885.
Γιὰ τὶς σχολὲς Γραμμάτων στὴν περιοχὴ τῆς Λοκρίδος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία βλ. Εὐαγγελίδης, Ἡ
Παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τ. 1, σ. 280-292.
Μετὰ τὴν διακοπὴ τῶν μαθημάτων στὴ Σχολὴ τοῦ Καρπενησίου στὰ 1814 λόγω ἀδυναμίας, γιὰ λόγους
ὑγείας, τοῦ διδασκάλου παπα-Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου νὰ ἀσκήσει τὰ καθήκοντά του ἀλλὰ καὶ τῆς
ἐπιδημίας πανώλους ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ Καρπενήσι καὶ μέχρι τὴν κοίμησή του στὰ 1819 δὲν φαίνεται
νὰ προσελήφθη δάσκαλος τοὐλάχιστον γιὰ τὰ ἀνώτερα μαθήματα ἑλληνικῶν παρὰ τὶς προσπάθειες
τῶν Καρπενησιωτῶν· Ἀνάργυρος-Γιάννης Μαυρομύτης, Καρπενήσι 1810-1820, [Πανευρυτανικὴ
Ἕνωση], Ἀθήνα 2006, σ. 44-47. Καὶ ὁ Κύριλλος Καστανοφύλλης εἶχε φροντίσει εὑρισκόμενος στὸ
Μεσολόγγι νὰ βρεθεῖ δάσκαλος γιὰ τὴ Σχολὴ Καρπενησίου στὰ 1817 ἀλλὰ φαίνεται πὼς ἡ δαπάνη
κρίθηκε μεγάλη, περίπου 1000 γρόσια, καὶ ἡ πρόσληψη δὲν εὐωδόθηκε: «Ἐδῶ ἐφρόντισα καὶ διὰ
διδάσκαλον τοῦ Καρπενησίου καὶ ἐπέτυχα ἄνθρωπον χριστιανικώτατον, οὐχὶ μόνον εἰς τὰ ἑλληνικὰ
τέλειον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ μουσικὰ ἀρκετόν. Ὁ μισθός του ὅμως δὲν δύναται νὰ καταβῇ ἀπὸ τὰ χίλια
γρόσια οὐδ᾿ ὀβολόν»· Δοσίθεος Προυσιώτης, Κύριλλος ὁ Καστανοφύλλης, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 22016,
σ. 94. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ 19ου αἰ., τὸ Καρπενήσι ἦταν μιὰ πόλη μὲ πληθυσμὸ
ἀμιγῆ χριστιανικὸ καὶ περίπου 1000-1200 κατοίκους· Μαυρομύτης, Καρπενήσι 1810-1820, σ. 15.
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νεται ὡς προστατευόμενος τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου Διονυσίου «τοῦ Λαρισαίου». Ἡ
γνωριμία του μὲ τὸν Διονύσιο πραγματοποιήθηκε, μᾶλλον, μέσῳ τοῦ διδασκάλου
καὶ ἱεροκήρυκος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Δωροθέου Βουλησμᾶ22, ὁ
ὁποῖος διατηροῦσε φιλικὴ προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν τότε ἐπίσκοπο Λιτζᾶς καὶ
Ἀγράφων23. Μετὰ δεκαετῆ περίπου παραμονὴ στὸ Καρπενήσι ἐνυμφεύφθη καὶ
ἔλαβε τὸ ἐκκλησιαστικὸν ὀφφίκιον τοῦ οἰκονόμου. Τὸ 1800 ἐκοιμήθη προώρως ἡ
σύζυγός του. Ἐπίσης, ἀπεβίωσαν καὶ τὰ τέκνα τους, ὁ υἱὸς του δὲ Νικόλαος σὲ
ἡλικία μόλις εἴκοσι ἐτῶν τὸ 1814 ἀπὸ ἐπιδημία πανώλης.24 Αὐτὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ
22. Ὁ Δωρόθεος Βουλησμᾶς, περὶ τὸ 1775, σὲ περιοδεία του ὡς ἱεροκήρυκας βρέθηκε στὴ μονὴ Τατάρνας
τῆς ἐπισκοπῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων. Γιὰ τὴν ἐκεῖ παραμονή του ζήτησε καὶ ἔλαβε ἄδεια ἀπὸ
τὸν οἰκεῖο μητροπολίτη Διονύσιο ‒ὁ ὁποῖος γνώριζε, ὡς φαίνεται, τὴν ἀξία τοῦ κηρύγματος τοῦ
Δωροθέου‒ καὶ μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια ἀνεπτύχθη ἡ φιλικὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν· βλ.
Ζαχαρόπουλος, Δωρόθεος Βουλησμᾶς, σ. 30, σημ. 4 καὶ σ. 41. Ὅταν, λοιπόν, ἐχήρευσε ἡ θέση τοῦ
διδασκάλου στὴ σχολὴ Καρπενησίου, ὁ Διονύσιος φαίνεται πὼς ἀπευθύνθηκε στὸν Δωρόθεο γιὰ νὰ
τοῦ συστήσει κάποιον ἱκανὸ δάσκαλο, καὶ ἐκεῖνος τοῦ πρότεινε τὸν ὁμοχώριό του Πέτρο τὸν Ἰθακήσιο,
ποὺ τότε βρισκόταν στὴν Λοκρίδα. Ἐνδεχομένως, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς μὲ μεσολάβηση τοῦ
Παναγιώτη Παλαμᾶ ἔγινε ἡ μετάβαση τοῦ μαθητῆ του Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου στὸ Καρπενήσι καθὼς
αὐτὸς διατηροῦσε φιλικὲς σχέσεις μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία τοῦ Καρπενησίου καὶ
τῶν Ἀγράφων.
23. Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ λογίου διδασκάλου Δωρόθεου Βουλησμᾶ τοῦ Ἰθακησίου, στὶς 8 Noε. 1786, ἀπὸ τὴν
Κωνσταντινούπολη πρὸς τὸν Διονύσιο Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων, ὁ Δωρόθεος δηλώνει πὼς τοῦ στέλνει
ἀντίτυπα ἔκδοσης τῆς Λογικῆς τοῦ Βλεμμύδου καὶ τοῦ παραγγέλει νὰ δώσει ἕνα στὸν συμπατριώτη,
γνώριμό του καὶ προστατευόμενο τοῦ Διονυσίου, διδάσκαλο Πέτρο τὸν Ἰθακήσιο. Διακινητὴς τῶν
βιβλίων ἦταν ὁ ἱερομόναχος τῆς Φουρνᾶς Γαβριὴλ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τῶν Ἀγράφων,
ὀνομασθεὶς καί «πιστὸς Βλεμμυδοφόρος»· βλ. Ζαχαρόπουλος, Δωρόθεος Βουλησμᾶς, σ. 72, 90, 185.
Ὁ Γαβριὴλ αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἱδρυτής, στὸ β΄ μισὸ τοῦ 18ου αἰ., τῆς μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος τῶν
Ἀγράφων· βλ. Πάνος Βασιλείου, Ἡ ἐπισκοπὴ Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων ἐπὶ Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα 1960,
σ. 78. Ἡ διακίνηση τῆς Λογικῆς τοῦ Βλεμμύδη ἀπὸ τὸν Δωρόθεο Βουλησμᾶ γινόταν ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν
θεωρουμένων ὡς συντηρητικῶν ὅσον ἀφορᾶ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλη στὰ σχολεῖα τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, μὲ σκοπὸ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη ποὺ ἐκπροσωποῦσε
τὴν θεωρυμένη ὡς προοδευτικὴ ὡς πρὸς τὶς μεθόδους διδασκαλίας ὁμάδα. «Οἱ συντηρητικοὶ ἱερωμένοι
ἀντίπαλοι τοῦ Βούλγαρη τὸ 1784 ἐκδίδουν στὸ ἴδιο τυπογραφεῖο τῆς Λειψίας τὴ Λογικὴ τοῦ Βλεμμύδη μὲ
κωδικοποιημένο μήνυμα σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα καὶ τοὺς στόχους τους …. Μὲ τὸ ἔργο [ἐπιθυμοῦσαν]
νὰ διδαχθεῖ ἡ σωστὴ λογικὴ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, δηλαδή, σὲ σχολὲς ὅπως τῆς Σμύρνης, τῆς Δημητσάνας
καὶ τῆς Πάτμου. Στὴ Δημητσάνα ἀκολουθοῦσαν ἀκριβῶς τὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τῆς σχολῆς τῆς
Σμύρνης, ὅπου σχολαρχοῦσε ὁ Ἱερόθεος Δενδρινός, ἕνας ἀπὸ τοὺς συντηρικότερους λογίους ὅλων τῶν
ἐποχῶν μὲ μαθητές του ἐπίσης συντηρητικούς λογίους (Ἀθανάσιος Πάριος, Νικόδημος Ἁγιορείτης,
Βουλησμᾶς κλπ)»· Ἠλίας Τεμπέλης, «Οἱ ἀριστοτελικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ τῆς Δημητσάνας»,
1ο Ἀριστοτελικὸ Συνέδριο «Ἀριστοτέλης καὶ Πελοπόννησος», Ἀθήνα, 22 Ὀκτωβρίου 2016, Πρακτικά,
[Ὅμιλος Πελοποννησιακῶν Μελετῶν], ὑπὸ ἔκδοσιν. Φαίνεται πὼς σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ‒τῆς διάδοσης
τῆς Λογικῆς τοῦ Βλεμμύδη καὶ τῶν συντηρητικῶν ἰδεῶν ἐν σχέσει μὲ ἐκείνη τοῦ Βούλγαρη καὶ ὅσων
νεωτερικῶν γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη πρέσβευε‒, ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Δωρόθεο Βουλησμᾶ
τῶν βιβλίων στὸ Καρπενήσι, στὸν Πέτρο τὼν Ἰθακήσιο, μὲ σκοπὸ νὰ διδαχθεῖ αὐτὴ ἡ Λογικὴ στοὺς
μαθητὲς τῆς σχολῆς τοῦ Καρπενησίου. Ὁ Γ. Ἀ. Ἰατρίδης στὸ βιογραφικὸ τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου
στὸν κώδικα 242 φ. 121r ἀναφέρει πὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰθακήσιος ἐδιδάχθη πιθανώτατα στὸ Μεσολόγγι
τὴ Λογικὴ τοῦ Βλεμμύδη: «τέλος δίδωσι τῶν Γραμματικῶν μαθημάτων, καὶ τῆς τοῦ Νικηφόρ(ου) τοῦ
Βλεμύδου Λογικῆς ἀκούει» πιθανῶς ἀπὸ ἄλλη ἔκδοση (;) καθὼς ἡ ἔκδοση τοῦ Δωροθέου Βουλησμᾶ
εἶναι τοῦ 1784 ὅταν ὁ Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος ἦταν ἤδη δάσκαλος στὸ Καρπενήσι.
24. Στὸν κώδικα Ἰατρίδη γίνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιδημία πανώλης. Βλ. Διαμάντης, «Κῶδιξ Ἰατρίδου»,
σ. 287 ὅπου ΄τὸ 1802 ἀναφέρεται ἡ κοίμηση δύο ἱερέων τοῦ οἰκονόμου Παπαδημήτρη σὲ ἡλικία 80
ἐτῶν καὶ τοῦ Παπαγεώργιου Γερούκη. Ἐπίσης, γιὰ τὶς συνέπειες τῆς ἐπιδημίας στὸ Καρπενήσι βλ.
Φαρμακίδης, Ἀθανάσιος Ἰατρίδης, σ. 37.
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πολλὲς δυσκολίες ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ τὴν τοπικὴ κοινωνία καὶ διοίκηση
τὸν ὁδήγησαν νὰ παραμελήσει τὸν ἑαυτόν του, νὰ ἀσθενήσει καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἐκοιμήθη στὸ Καρπενήσι στὶς 5 Ἰανουαρίου 1819 σὲ ἡλικία περίπου
ἑβδομῆντα ἐτῶν.
Ἀπὸ τὴν σωζόμενη περὶ αὐτὸν ἀλληλογραφία τῆς ἐποχῆς προκύπτει ἐπίσης πὼς
διατηροῦσε προσωπικὴ φιλικὴ σχέση μὲ τὸν ἐκ Καστανιᾶς τοῦ Προυσοῦ Κύριλλο Καστανοφύλλη (1775-1835), τὸν γνωστὸ λόγιο, ἁγιορείτη ἡγούμενο καὶ ἀνακαινιστὴ τῆς μονῆς Προυσοῦ, μαθητή του καὶ μαθητὴ ἐπίσης τῆς Παλαμιαίας
Σχολῆς. Ἀκόμη, ὁ μαθητὴς του καὶ κτήτορας τοῦ κώδιακ 242 τῶν ΓΑΚ, ἀπὸ ὅπου
ἀντλοῦνται οἱ πληροφορίες περὶ τὸν παπα-Πέτρο τὸν Ἰθακήσιο, λόγιος καὶ προεστὸς τοῦ Καρπενησίου Γεώργιο-Ἀναγνώστης Ἰατρίδης (1789-1869), ἦταν ἐπίσης
ἑπτανησιακῆς καταγωγῆς καθὼς ὁ παππούς του Παναγιώτης Σανδρίβαλλης καὶ ὁ
πατέρας του Δημήτριος ἰατροὶ στὸ ἐπάγγελμα ἦταν ἀπὸ τὴν Κεφαλλονιά. Μετὰ
τὴν ἐγκατάσταση τοῦ Δημητρίου στὸ Καρπενήσι ἔλαβε ἕνεκα τοὺ ἐπαγγέλματός
του τὸ ἐπώνυμο Ἰατρίδης, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀναγνώστης ὑπηρέτησε προεπαναστατικὰ
ὡς οἰκονομικὸς καὶ διοικητικὸς παράγων στὸ Ἀγρίνιο. Σὲ σημείωσή του, στὸ φ. 2r
τοῦ κώδικα 242 τῶν ΓΑΚ ὁ Γ. Ἀ. Ἰατρίδης καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ Πέτρου
τοῦ Ἰθακησίου ὡς ἑξῆς:
« αωιθ΄: τῇ εῃ Ἰανουαρί(ου), ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, ἀνεπαύσατο διὰ βί(ου) ὁ τῆς
΄
ὁσί(ας) μνήμης Ἱεροδιδάσκαλ(ος) καὶ οἰκονόμ(ος), Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος, ὁ τεσσαρακονταετίαν σχεδὸν τῆς δε τῆς σχολῆς σχολαρχήσας»

Ἀναγνωρίστηκε ὡς μία σπουδαία λόγια μορφὴ τῆς ἐποχῆς του, ποὺ διακόνησε
τὴν παιδεία στὴν Δυτικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, συνεχιστὴς τῆς παράδοσης τῆς παιδείας
ποὺ θεμελίωσε στὰ μέσα τοῦ 17ου αἰῶνος, στὸ Καρπενήσι καὶ τὴν εὐρυτερη περιοχὴ
τῶν Ἀγράφων καὶ τῆς Αἰτωλίας, ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός.
Ὁ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος στὸ ταξιδιωτικό του «Ἱερὰ πόλις», γράφει γιὰ τὴ
Σχολὴ τοῦ Μεσολογγίου:
«Ἀπ᾿ τὴ σχολὴ τοῦ Παλαμᾶ, βγῆκαν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴ φωτισμένη καὶ γυμνασμένη φιλοπατρία· καὶ ὑπῆρξε ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς πὼς οἱ περισσότεροι πρόκριτοι καὶ πολέμαρχοι τοῦ Μεσολογγιοῦ, ἀντίθετα πρὸς τοὺς ἄλλους τῆς λοιπῆς
Ἑλλάδας, ἦταν ἄνθρωποι γραμματισμένοι, ἱκανοὶ νὰ γεμίσουν μὲ ὑπέρτερο πνευματικὸ περιεχόμενο τὴν πρωτόρμητη ἡρωϊκή τους ἀπόφαση».
Μία ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς φωτισμένες μορφὲς ποὺ φοίτησαν στὴ σχολὴ τοῦ Παν. Παλαμᾶ ἦταν καὶ ὁ παπα-Πέτρος ὁ Ἰθακήσιος. Μὲ τὸ παιδευτικό του ἔργο συνέβαλε
καὶ αὐτός, κατὰ τὶς δυνάμεις του, στὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνείδησίας τοῦ
Γένους, ποὺ ὁδήγησε στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Δὲν ἔζησε τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του, οὔτε τῶν Ἀγράφων καὶ τῆς Αἰτωλίας ὅπου ὑπηρέτησε
ὡς δάσκαλος γιὰ περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια. Ὅμως, θεωροῦμε πὼς βρίσκεται
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στὸν τόπο καὶ τὸν χῶρο τῆς θριαμβεύουσας ἐκκλησίας ἀπ᾿ ὅπου καὶ πρεσβεύει
ὑπὲρ ἡμῶν ποὺ ζοῦμε, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες, σὲ μία ἐλεύθερη πατρίδα.
*Προδημοσίευση μέρους ἀπὸ τὴ μελέτη ποὺ θὰ δημοσιευθεῖ στὰ Πρακτικὰ τοῦ 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Τοπικῆς Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ: «Ἡ χώρα τῶν Θεστιέων στὸν ἱστορικὸ χῶρο καὶ τὸν χρόνο», Βλοχός
14 καὶ 15 Μαΐου 2016 μὲ τίτλο: «Πέτρος ἱερεὺς ὁ Ἰθακήσιος, ὁ ἐν Καρπενησίῳ οἰκονομοδιδάσκαλος»,
Ἐκ τοῦ κύκλου τῶν μαθητῶν τοῦ Παναγιώτου Παλαμᾶ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Μoνὴ Προυσοῦ, κώδ. 3, σ. 5. Tὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου
στὸ πολὺ γνωστὸ ἔργο «Ἱερὰ Διήγησις», τοῦ μαθητοῦ του, λογίου ἡγουμένου
τῆς μονῆς Προυσοῦ Κυρίλλου Καστανοφύλλη.
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Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, κώδ. 242, φ. 2r.. Ὁ μαθητὴς τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου, λόγιος καὶ
προεστὸς τοῦ Καρπενησίου Γ. Ἀ. Ἰατρίδης, καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ διδασκάλου του.

Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, κώδ. 242, φ. 121r.. Ὁ μαθητὴς τοῦ Πέτρου τοῦ Ἰθακησίου,
λόγιος καὶ προεστὸς τοῦ Καρπενησίου Γ. Ἀ. Ἰατρίδης, παραθέτει
ἕνα σύντομο βιογραφικὸ τοῦ διδασκάλου του.

Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, κώδ. 242, φ. 120v.
Ἐπιστολὴ τοῦ Εὐγενίου Καραβία πρὸς τὸν ἐξάδελφό του (παπα) Πέτρο τὸν Ἰθακήσιο.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ25
Γράφει ο Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά, ο σχηματισμός τακτικού στρατού (νόμος αριθ. 53 της 20-9-1825), που λόγω των πολεμικών και
πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν έμειναν στα χαρτιά. Ο Καποδίστριας προσπάθησε
κι αυτός, με σκοπό ν’ απασχολήσει τους αγωνιστές του Αγώνα, σχημάτισε έναν ημιτακτικό
στρατό, που δεν πρόφτασε να τον μετατρέψει βαθμηδόν σε αμιγή τακτικό. 26
Όταν ανέλαβαν τα ηνία του Κράτους, κατάργησαν αμέσως τον ημικρατικό στρατό του
Καποδίστρια, πετώντας στους δρόμους τους αγωνιστές κι αναγκάζοντας πολλούς από αυτούς να στραφούν στη ληστεία. Δημιούργησαν έναν στρατό αποτελούμενο από πολλούς
Βαυαρούς και λίγους Έλληνες. 2/3 προς 1/327.
Όμως, το 1837 με το νόμο της 28 – 11/10-12-1837, ΦΕΚ 40, «Περί απογραφής»,
μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία εθνικού στρατού, αποτελούμενου αποκλειστικά από
Έλληνες, «Χρέος εκάστου Έλληνος είναι να υπηρετή την πατρίδα του εις τον εθνικόν στρατόν…» (άρθρο 1), και με το εκτελεστικό – κανονιστικό διάταγμα της 18 (30) Ιανουαρίου
1838, ΦΕΚ 1 «Περί εκτελέσεως του από 28-11/10-12-1837» Νόμου, «Περί συμπληρώσεως του στρατού», ρυθμίστηκαν οι … διαδικασίες κατάταξης των υποχρέων προς κατάταξη
στο στρατό.
Από τις διατάξεις του νόμου ορίζεται ότι: «Η διάρκεια του καιρού της υπηρεσίας μένει
προσδιορισμένος διά τέσσαρα έτη, λογιζομένη από την ημέραν της κατατάξεως εις έν των
σωμάτων του στρατού».
Με τον νόμο «περί απογραφής» ανατέθηκαν στρατολογικά καθήκοντα στους δήμους. Οι
δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να στέλνουν κάθε χρόνο συγκεκριμένον αριθμό νέων για κατάταξη, ο αριθμός των οποίων ήταν προκαθορισμένος με πληθυσμιακά κριτήρια. Ο αριθμός
αυτός, ως προς τα πρόσωπα, επιλέγονταν με τη διαδικασία της κλήρωσης με ευθύνη των
δημάρχων. Έτσι δημιουργήθηκε ο όρος «κληρωτός» στο τακτικό, που άτυπα ισχύει μέχρι
σήμερα.
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εκτελεστικού του διατάγματος καθιερώθηκε

25. Για το θέμα αυτό βλ. την εμπεριστατωμένη μελέτη του κ. Περικλή Κ. Φύκα, «Ο θεσμός της αντι-

κατάστασης στρατευσίμων (Η περίπτωση της ακριτικής Φθιώτιδας) στο Περιοδικό «ΦΘΙΩΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ», 26 (2005).
26. Στέφανος Παπαγεωργίου, Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια, Αθήνα, 1984.
27. Το θέρος του 1835 σε συνολικό αριθμό 8.208 τακτικών στρατιωτών, σε επίπεδο ανώτερων
αξιωματικών, από τους συνολικά 30, οι 23 ήταν Βαυαροί και οι 7 Έλληνες, από τους οποίους κανένας στρατηγός. Στους κατώτερους , επί 258 οι 139 ήταν Βαυαροί και 119 Έλληνες. Επί 4.860
υπαξιωματικών και στρατιωτών, 3.250 Βαυαροί και 1.610 Έλληνες. Νικόλαος Κτενιάδης, «Ελληνική Χωροφυλακή», Αθήναι 1960.
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και ο θεσμός της αντικατάστασης. Εύκολα οι εύποροι του κάμποιυ και ελάχιστοι των ορεινών περιοχών έβρισκαν αντικαταστάτες ανάμεσα σε νέους των άγονων και ασθενέστερων
οικονομικά επαρχιών, αλλά και των αλύτρωτων ελληνικών περιοχών που κατέφευγαν στην
ακριτική τότε Στερεά Ελλάδα και τους «ενοικίαζαν». …
Δεδομένου ότι ο στρατιώτης είχε εξασφαλισμένο το φαγητό, την ενδυμασία και λοιπά
χρειώδη, όταν τελείωνε η θητεία του ως αντικαταστάτη, ή όταν έπαιρνε κάποια χρήματα
προκαταβολή, εύρισκε ένα χρηματικό ποσό, το οποίο άμβλυνε το οικονομικό του πρόβλημα.
Στον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος της σύντομης εισαγωγής, τα αναγραφόμενα
στοιχεία αγγίζουν κάπως το θέμα της αγοραστικής δύναμης της δραχμής σε Αθήνα και Πειραιά, από το έτος 1835 μέχρι 1873, περίοδο σύναψης των συμβολαίων αντικατάστασης
στρατευσίμων. Επίσης αναγράφονται οι μηνιαίοι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων ετών 1842,
1843 και 1854, ενδεικτικά, για σύγκριση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ (1835-1873)
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1.- Ειρηνοδίκη Ευρυτανίας Α΄ τάξεως
Γραμματέα Ειρηνοδίκη Ευρυτανίας
Δ/γμα 20-4/2-5-1839, ΦΕΚ 11/21-5-1839

Δρχ.: 40
-//- 30

2.- Φύλακα Τελωνειακού Φυλακείου Καλλιδρόμης (Καρπενησίου)
Δρχ. 50
Ν
 όμος «Περί Οργανισμού των Τελωνείων του Κράτους της 25-5-1842»,
ΦΕΚ12/2-6-1842.
3.- Ειρηνοδίκη Ειρηνοδικείου Καρπενησίου
Γραμματέα
-//-//-
Δ/γμα της 9/216- 1843 ΦΕΚ 13/16-6-1843
4.- Εφόρου Εφορείας
Γραμματέα Εφορείας
Πρωτοκολλιστή
Κλητήρα
Νόμος ΣΞΒ (:262) της 2-12-1874, ΦΕΚ 56/29-12-1854.

Δρχ. 20
-//- 15

Δρχ. 150
-//- 100
-//- 60
-//- 20

Με το άρθρο 41 του δ/τος ορίζεται ότι «Η αντικατάστασις ενεργείται διά συμφωνητικού διομολογουμένου μεταξύ του αντικατασταίνοντος και του αντικατασταινομένου. Το
συμφωνητικόν γίνεται ενώπιον του ανήκοντος συμβολαιογράφου, ως και τα λοιπά συμφωνητικά».
Στα ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Φθιώτιδας, εντοπίστηκαν από τους φίλους κ. Περικλή Φύκα και
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Γιώργο Δημητρίου, ερευνητές – συγγραφείς 10 συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογράφων Λαμίας, που αφορούσαν αντικατάσταση στρατευσίμων με ευρυτανόπουλα, κατά
τη χρονική περίοδο 1839-1873. Δημοσιεύονται παρακάτω, ενδεικτικά, δύο (2) συμβόλαια, όπως έχουν, διατηρουμένης της ορθογραφίας και της σύνταξης (με τις αναγκαίες
διορθώσεις) των πρωτοτύπων:

«Αριθ. 9204»
Εν Λαμία την εικοστήν τετάρτην αυγούστου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού τετάρτου
έτους, ημέραν Δευτέραν της εβδομάδος, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου κατοίκου Λαμίας
Θεοδώρου Δυοβουνιώτου, εν τω γραφείω μου ευρισκομένω εν τη οικία των αδελφών Γραμματίκα
κειμένου επί της πλατείας της Ελευθερίας και των μαρτύρων κυρίων Γεωργίου Μακτάλκοντος δικαστικού κλητήρος κατοίκου Αταλάντης, και Νικολάου Ψαλτάκη λοχίου κατοίκου Λαμίας, γνωστών
μοι πολιτών Ελλήνων και μη εξαιρουμένων, ενεφανίσθησαν οι Σταμάτης Λιβέρης, γεωργός κάτοικος Μαρτίνου, και Χρήστος Τασσόπουλος28, Στρατιώτης του εβδόμου πεζικού τάγματος, κάτοικος
Σέλλου29 της Ευρυτανίας διαμένων ενταύθα, γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος και εξέθεσαν τα
εξής. Ο μεν δεύτερος ότι αντικατασταίνει εις τον Στρατόν τον Γεώργιον Λιβέρην έχοντα το της αντικαταστάσεως δικαίωμα όπως υπηρετήση αντί του αδελφού του Σταμάτη Λιβέρη, Γεωργίου, κατοίκου Μαρτίνου30, λαχόντος κλήρου υποχρεωτικού, εν τη εφετεινή κληρώσει των Στρατευσίμων του
Δήμου Λαρύμνης της Λοκρίδος, τρία έτη εν ενεργεία και τρία εν εφεδρεία επί αντιμισθία δραχμών
επτακοσίων αριθ. 700. Ο Χρήστος Τασσόμενος εξέθεσεν ότι παραδεχόμενος το παρόν υπόσχεται
να υπηρετήση εις τον Στρατόν τον άνω ειρημένον χρόνον της τε ενεργείας και της εφεδρείας αντί
του ρηθέντος κληρούχου, και διά δραχμάς επτακοσίας προς ασφάλειαν δε του Σταματίου Λιβέρη,
χορηγεί αυτώ αλληλέγγυον εγγυητήν του, τον Μιχαήλ Θεοδώρου έμπορον κάτοικον ενταύθα μη
εξαιρούμενον, όστις παρών εξέθεσεν ότι εγγυάται αλληλεγγύως, παραιτούμενος του ευεργετήματος
της διζήσεως, και υπόσχεται να επιστρέψη τας άνω δραχμάς, τας οποίας παρέλαβεν ο αυτού εγγυητής ως μας ωμολόγησεν εις τον Σταμάτην Λιβέρην, εάν, εντός ενός έτους και μιας ημέρας από της εις
τον στρατόν κατατάξεως του αντικαταστάτου λειποτακτήση ούτος, ή και δεν γείνη δεκτός από τούδε
δι’ οιονδήποτε λόγον. Διό συνετάγη το παρόν τη αιτήσει των ανεγνώσθη ευκρινώς ενώπιον πάντων
των άνω και υπεγράφη ως εξής, εκτός του Σταματίου Λιβέρη ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων.
		
Οι Μάρτυρες				
Οι Συμβαλλόμενοι
(υπογραφή): Γεώρ. Μαντάλκων (:)			
…………………………
-//Ν. Ψαλτάκης		
		
Χρήστος Τασόπουλος
				
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
				
(Τ.Σ.) υπογραφή: Θ. Δυοβουνιώτης
Εν Λαμία την δεκάτην ογδόην Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού έκτου έτους
28. Δεν ανευρέθησαν δημοτολογικά στοιχεία
29. Ο συνοικισμός Σέλον, το τ. Κοινότητας Ψιανών Ευρυτανίας μετονομάστηκε σε «Βύθισμα», δ/γμα 152-1930, ΦΕΚ 51Α 1930
30. Μαρτίνο, χωριό τ. δ. Λαρύμνης Λοκρίδος Φθιώτιδος, Δρακάκη – Κούνδουρου, σ. 40.
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ημέραν Παρασκευήν της εβδομάδος ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Θεοδώρου Δυοβουνιώτου εν τω γραφείω μου ευρισκομένω εν τη οικία του ……… Αναστασίου κειμένη
επί της εβδομαδιαίας αγοράς παρόντων και των μαρτύρων Επαμεινώνδα Τσιντσιλώνη εμπόρου και
Χρήστου Πρεβεζάνου εμπόρου κατοίκων Λαμίας αμφοτέρων του ιδίου Δήμου, γνωστών μοι πολιτών
Ελλήνων και μη υποκειμένων εις νόμιμον εξαίρεσιν ενεφανίσθη ο Χρήστος Τασσόπουλος στρατιώτης
πεζικού κάτοικος Σέλας (:Σέλου) Ευρυτανίας γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος και εξέθεσεν ότι
εξοφλεί το παρόν διότι επληρώθη από τον εγγυηξ τήν Μιχαήλ Θεοδώρου τας άνωθεν δραχμάς και
δεν έχει απαίτησιν τινα. Διό συνετάγη τη αιτήσει του ανεγνώσθη ευκρινώς και υπεγράφη ως εξής:
Οι Μάρτυρες
(υπογραφή): Επαμ. Τσιντσιλώνης				
Ο εξοφληθείς
-//Χρήστο Πρεβεζάνος		
(υπογραφή) Τασιόπουλος Χρήστος
								
			
		
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
			
(Τ.Σ.) υπογραφή: Θ. Δυοβουνιώτης

«Αριθ. 9869»31
Εν Λαμία την δεκάτην εβδόμην Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού εννάτου
έτους, ημέραν Σάββατον, ώραν ογδόην προ Μεσημβρίας εις το εν οικία του Μελετίου Γεωργιάδου
εν τη Πλατεία Όθωνος Συμβολαιογραφείον μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου
Λαμίας Αλεξάνδρου Χαντσίσκου, και των μαρτύρων Νικήτα Κ. Καλούτση, ξενοδόχου, και Ιωάννου
Κολιοπούλου, καλαντσή, κατοίκων αμφοτέρων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν, εμφανισθέντες αφενός ο Γεώργιος Καρφής32 πρώην στρατιώτης, κάτοικος
Καρπενησίου, και αφ’ ετέρου ο Κωνσταντίνος Εξηδάκτυλος, στρατιώτης του τρίτου λόχου του
τρίτου τάγματος των ακροβολιστών, κάτοικος Τριπόλεως, γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος από τον
Νόμον, εξέθεσαν, ο μεν Γεώργιος Καρφής, ότι ευχαρίστως και οικειοθελώς αντικατασταίνει εις τον
Στρατόν (τον) Κωνσταντίνον Εξηδάκτυλον διά το υπόλοιπον της στρατιωτικής υπηρεσίας του, ήτοι
δι’ είκοσι μήνας, και υπόσχεται να υπηρετήση αντ’ αυτού εις τον Στρατόν καθ’ όλον το διάστημα
αυτό με αντιμισθίαν δραχμών τριακοσίων. Ο δε Κωνσταντίνος Εξηδάκτυλος ότι διά την αντικατάστασιν ταύτην προσφέρει προς τον Γεώργιον Καρφήν δι’ αντιμισθίαν του δραχμάς τριακοσίας αριθ.
300, εννοουμένας δι’ όλον το ανωτέρω διάστημα της υπηρεσίας του, τας οποίας θέλει καταθέσει
εις το Ταμείον του τρίτου Τάγματος των ακροβολιστών διά να μένωσι παρ’ αυτώ διά λογαριασμόν
του αντικαταστάτου Γεωργίου Καρφή. Εγκρίσει του Διοικητού του Σώματος ο αντικαταστάτης δύναται μεν να λάβη μέρος της ειρημένης χρηματικής ποσότητος κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας
του και αναλόγως του παρελθόντος χρόνου αυτής, δεν δύναται δε πριν λήξη η ρηθείσα προθεσμία
της στρατιωτικής υπηρεσίας του να δανεισθή επ’ αυτής ή να μεταβιβάση το όλον ή μέρος αυτής

31. Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαμίας Αλέξανδρου Χαντσίσκου, Γ.Α.Κ., Αρχεία Ν. Φθιώτιδας.
32. Ο Κων/νος Καρφής του Ιωάννου φέρεται εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο τ. δ. Καρπενησίων,
στο χωριό Λάσπη (σημ. Άγιος Νικόλαος) έτους 1865, ηλικίας 28 ετών, επαγγέλματος χωροφύλακα.
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εις άλλο πρόσωπον ή να διαθέση αυτήν οπωσδήποτε άλλως. Πάσα τοιαύτη πράξις γενομένη προ
της λήξεως της ρηθείσης προθεσμίας, λογίζεται ενώπιον του Νόμου ως μη έχουσα κύρος ουδέ
ισχύν. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν
μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και
εμού του Συμβολαιογράφου.
		
Οι συμβαλλόμενοι 				
Οι μάρτυρες
Υπογραφή: Κωνσταντίνος Εξηδάκτυλος
υπογραφή: Νικήτας Καλοίτζης
-//Γεώργιος Καρφής		
-//: Ιωάννης κογιόπουλος
				
Ο Συμβολαιογράφος
			
(Τ.Σ.) υπογραφή: Α. Χατσίσκος.-

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα
– Τι είπες, ρε μάνα, έρχεται ο Ανέστης;
– Ναι, κακό είναι; Το ίδιο αίμα τρέχει στις φλέβες σας. Αδέρφια είσθε, που να με πάρει
και να με σηκώσει, μην κάνεις έτσι!
– Ή εγώ, μάνα, ή εκείνος. Άλλα μυαλά αυτός, άλλα στο δικό μου το κεφάλι. Οι ιδέες
μας, μάνα…
– Τι, δηλαδή, ως πότε θα σας χωρίσουν οι ιδέες;
– Ναι, οι ιδέες, που κυβερνούν ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να τις έχουμε πάνω απ’
τη ζωή μας. Με καταλαβαίνεις, μάνα;
– Όχι, παιδί μου. Τι πάει να πει να εχθρεύεσαι τον αδερφό σου, επειδή σκέφτεται αλλιώτικα από σένα; Η αγάπη είναι πάνω απ’ όλα… κι έρχονται και Χριστούγεννα.
– Άκουσε να σου πω δυο κουβέντες για να καταλάβεις όσα δεν ένιωσες σ’ ολόκληρη τη
ζωή σου. Ο κόσμος…
Δεν πρόλαβε να πει άλλη λέξη κι ακούστηκαν βήματα έξω απ’ την πόρτα. Ήταν του Ανέστη. Γνώριμος ο ήχος. «Σουτ», έκανε ο Βασίλης, φέρνοντας ένα δάχτυλο στο στόμα του κι
έτρεξε προς το παράθυρο.
Το άνοιξε, δρασκέλισε και πριν πηδήξει, της είπε σιγανά:
– Μην πεις πως ήμουν εδώ. Να ξέρεις πως, όταν τον πιάσουν, δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Θα τον κρεμάσουν.
Έκλεισε η μάνα το παράθυρο, άνοιξε την πόρτα, αγκάλιασε τον Ανέστη της, όπως λίγο
πιο πριν τον Βασίλη της και του ’βαλε να φάει. Λέξη δεν είπε για τον άλλο της γιο κι όταν
εκείνος ρώτησε, απάντησε πως είχε μήνες να τον δει.
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– Είναι καλά ακόμα, αυτό το καθίκι;
– Γιατί τον λες έτσι; Απ’ την ίδια κοιλιά βγήκατε. Δεν ντρέπεστε; Αδέρφια είστε εσείς;
– Εχθροί, μάνα, είμαστε. Εχθροί, που οφείλουμε ο καθένας να ξεκάνει τον άλλον.
– Πού το οφείλετε, γιόκα μου;
– Στην πίστη που ’χουμε, μάνα.
– Σ’ αυτά, που λένε, για να σας παίρνουν τα μυαλά και να γινόσαστε όργανά τους; Καλά
τα ’λεγε ο μακαρίτης ο πατέρας σας, πως τη φαγωμάρα τη σπέρνουν αυτοί που ’χουν συμφέροντα, κι οι άλλοι, οι μικροί, που τους ακολουθάνε, γίνονται θύματα.
– Άφησε τον πατέρα. Κι εκείνος τα ίδια μυαλά είχε, σαν τον μεγάλο σου…
– Για τον Βασίλη λες;
– Ναι, γι’ αυτόν. Ούτε τ’ όνομά του δε θέλω να λέω.
Η μάνα είδε πως, χωρίς να το θέλει, μεγάλωνε τη διχόνοια κι έκατσε δίπλα του, άφωνη.
Ήξερε πως δε θα κατάφερνε τίποτα κι άρχισε να του μιλάει για τα χωράφια, που τα νοίκιασε, και για τα ζωντανά, που τα φρόντιζε μαζί με τα δικά του, ο γείτονας, ο Πέτρος. Τη
λυπόταν, έτσι όπως ήταν ανήμπορη κι ολομόναχη.
Έτσι καθώς κύλαγε η κουβέντα κι η έξαρση του μίσους για τον αδερφό του καταλάγιαζε
σιγά-σιγά, δεν πήραν χαμπάρι πως το σπίτι κυκλώθηκε απ’ τους αντίπαλους, παρά μονάχα
όταν, με μια κλοτσιά, βούλιαξαν την ξεκλείδωτη πόρτα κι είδαν πέντε όπλα στραμμένα πάνω
στον Ανέστη.
Την άλλη μέρα, χαράματα, τον ξέκαμαν στο λόγκο.*
– Τι έμαθα, ρε μάνα, ρώτησε μετά από λίγο καιρό ο Βασίλης, σκότωσαν τον Ανέστη;
– Ναι, παιδάκι μου, κι έσφιξε τα δόντια της, η δόλια. Δε βλέπεις τα μαύρα;
– Α, ναι, έκανε εκείνος, σα να λυπόταν για την επιβεβαίωση.
– Κάτσε να φας.
Έστρωσε τραπέζι, ζέστανε φαγητό, του σερβίρισε κι έφυγε, λέγοντας πως θα γύριζε
αμέσως.
Δεν ξαναδιάβηκε του σπιτιού της το κατώφλι.
Φεύγοντας, κλείδωσε καλά-καλά την καινούργια της πόρτα κι άρχισε να τρέχει φωνάζοντας «προδότη…προδότη…προδότη».
Δεν ήθελε ν’ ακούσει τις στριγκλιές του Βασίλη απ’ το φαρμάκι που ’χε ρίξει στο πιάτο
του.

Διήγημα του
Νίκου Α. Ζωρογιαννίδη
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Το Νοσοκομείο Καρπενησίου μετά τη Γερμανική κατοχή.
(Από το περιοδικό «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», αριθ. 1, Ιανουάριος 1946)
«Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ. Ως γνωστόν το Καρπενήσι εδεινοπάθησεν
όσον ολίγαι πόλεις της Ελλάδος. Αρκεί να σημειωθεί ότι πέντε μόνον οικήματα παρέμειναν
ανέπαφα από την καταστροφήν, μεταξύ των οποίων και το κτίριον εις το οποίον εστεγάζετο το νοσοκομείον προ του πολέμου. Πλην, επειδή εν τω μεταξύ είχον εγκατασταθεί εις
το κτίριον τούτο αι δικαστικαί αρχαί, εδέησε να οργανωθεί το νοσοκομείον υπό σκηνάς,
με ξύλινα ημιμόνιμα παραπήγματα διά χειρουργείον, μαγειρείον, εξωτερικόν ιατρείον και
αποθήκην.
Υπ’ αυτάς τας συνθήκας ελειτούργησε το νοσοκομείον μέχρι του Οκτωβρίου, με τμήμα
χειρουργικόν και παθολογικόν και με αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία.
Περί τα μέσα Οκτωβρίου το νοσοκομείον διελύθη λόγω του χειμώνος. Ήδη αναμένεται
η μεταφορά των δικαστικών αρχών εις έτερον επισκευαζόμενον κτίριον, οπότε θα καταστεί
δυνατόν να επαναρχίσει η λειτουργία του νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ παρέμειναν λειτουργούντα μόνον τα δύο εξωτερικά ιατρεία».
Το μοναστήρι του Προυσού μέσα στους αιώνες
συνδέθηκε με την ελληνική παράδοση και αποτελεί μόνιμη αναφορά στη λαϊκή πίστη και λατρεία.
(Από το βιβλίο του ευρυτανικής καταγωγής καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Θανάση Παλιούρα (19372014) «Το Μοναστήρι της Παναγίας στον Προυσό».
1997 )
«….Κοίταξα το ατελείωτο κοπάδι των χριστιανών που
ανηφόριζε. Σκαμμένες φυσιογνωμίες, μάτια φωτεινά, μέτωπα ιδρωμένα, χέρια ροζιασμένα, κορμιά που έκρυβαν
μέσα τους μια καρδιά που ταξίδευε για το σπίτι της Παναγίας.
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-Να οι άνθρωποι που πιστεύουν, είπα μέσα μου. Με τις αμαρτίες, τις αδυναμίες, τις αρνήσεις ακόμα. Όλα αυτά μέσα στην εκκλησία, καθαρίζονται και ο άνθρωπος αγιάζεται. Αυτή
είναι η ορθοδοξία μας. Συνέχεια ανηφορίζουμε προς την Παναγία. Συνέχεια ανηφορίζουμε
προς το Θεό…»

Ο Στέφανος Γρανίτσας και το «Γιοφύρι του Μανώλη».
(Από περιοδικό Στερεοελλαδική Εστία, τεύχ. 2-3/1960)
«Όλο το κάτω μέρος του πολυμυθικού γεφυριού είναι κατάστικτο από φωλιές πετροχελιδονιών. Στην άκρη του γεφυριού υπάρχει ένα χάνι, όπου θ’ ακούσετε χιλιόρυθμη την
παράδοση του στοιχειωμένου γεφυριού. Είχα κοιμηθεί εκεί προπέρσι, αφού πολλές ώρες
άκουγα την παράδοση της όμορφης πρωτομαστορίνας, που ξυπνάει τη νύχτα με τη ρόκα
της, έτσι όπως της πήραν τον ίσκιο της και φωνάζει τον άντρα της. Τα μεσάνυχτα η σιωπηλή
σαν τάφος ρεματιά βούιξε από μια σπαρακτική κραυγή.
-Δεν είναι η πρωτομαστορίνα, μου είπε ο Χατζής. Είναι η αγριόγατα. Έρχεται για τα
πετροχελίδονα…»
Ο Στέφανος Γρανίτσας του πολυδιαβασμένου «Τα Άγρια και τα Ήμερα του Βουνού και
του Λόγγου», δεν ήταν μόνο πεζογράφος, χρονογράφος αλλά και ποιητής, που τραγούδησε τη φύση, τα βουνά, τους καημούς της ζωής. !
Η Καμπάνα
Καμπάνα που χορτάριασες μες στ’ αψηλό πουρνάρι
και στον θαμπό τον κόρφο σου φαντάζεις σαν κλωνάρι,
τάχα χεράκια ανθρώπινα να φτιάχνουν τον αχό σου,
όντας το θάνατο μηνάς στο πρόσχαρο χωριό σου ;
Ή τάχα σε κρυφόδεσαν μ’ ανθρώπους και με χώμα
και στη θλιμμένη σου φωνή πηδάει κι η πέτρα ακόμα ;
Άκου ! τ’αλέτρι ανατρομάει στου ζευγολά τα χέρια
κλάμα στις πέτρες γίνονται τ’ άσπρα τα βρυσονέρια,
ανάερα στέκουν τα τσαπιά, τ’ αδράχτια λαγγεμένα
νείλονται πως γεννήθηκαν νυφούλες να πλουμίσουν
και το Θεό παρακαλούν να μη νεκροστολίσουν !
Χάρη
Για μη στης λίμνης τριγυρνάς
το γαλαζένιο δίσκο
γιατί ζηλεύω τα νερά
που σου φιλούν τον ίσκιο..
Για μες το λόγγο σαν περνάς
τ’ αχείλι σου μην κρένει
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ζηλεύω τη ριζοσπηλιά
που τον αχό σου παίρνει.
Για σπάσ’ ετούτο το γυαλί
οπού σε καθρεφτίζει
δεν θέλω μήτ’ ο ίσκιος σου
σιμά να σ’ αντικρίζει.

Απριλιάτικο Βράδυ
Απόψε λες και γιόμισαν την κάθε βρύση μάγια
κι ήπιαν οι ράθυμοι βοσκοί κι αγάλιασαν τα πλάγια
χοροί στον κάθε ανάραχο, αχοί στο κάθε ρέμα
χίλιες ‘μορφιές υφαίνοντας σε μεταξένιο γνέμα
πάνω στους λόγγους τους γλαρούς και των γκρεμνών τ ’απόσκια
και τα λιοβασιλέματα στερνοφιλούν τα μόσκια.
Ως και τα κυπροκούδουνα κ’ οι γκιώνηδες κ’ οι γρύλοι
εμέθυσαν απ’ τη χαρά τα’ αποψινού τ’ Απρίλη
κ’ εσώπασαν το κλάμα τους, το πικρολάλημά τους,
να τραγουδήσουν οι καλοί τις νιες στο πέρασμά τους
απ’ τα ψηλά τα διάσελα σ’ ανάργια μονοπάτια,
με το γοργό περπάτημα, τα χαμηλά τα μάτια.
Ο Αη Ταξιάρχης του Μάραθου (Μύρεσης) Αγράφων, ένας «Καλλιτεχνικός Θησαυρός»
«Καλλιτεχνικό Θησαυρό» ονόμασε την εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη Μάραθου Αγράφων, της
γενέτειρας του Κατσαντώνη, ο
Ευρυτάνας ιστορικός φυσιοδίφης
Πάνος Βασιλείου. Ολοζωγράφιστο όλο το εσωτερικό της εκκλησίας με θαυμάσιες αγιογραφίεςτοιχογραφίες, δημιουργήθηκαν
από δύο σπουδαίους αγιογράφους του 18ου αιώνα, τους οποίους θα γνωρίσουμε μέσα από ένα
δημοσίευμα του ίδιου στο περιοδικό «Ζυγός» Νοέμβρ. 1957).
«...Ο Γεώργιος Γεωργίου και Γεώργιος Αναγνώστης, οι δύο αυτοί αχώριστοι ζωγράφοι-αγιογράφοι κατάγονταν ο μεν πρώτος από το Μαυρίλο (Τυμφρηστού), ο δε δεύτερος από τη Φουρνά και ήταν γιος κάποιου Διαμαντή. Χρονολογίες για τη γέννηση και το
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θάνατό τους δεν έχουμε. Πάντως η δράση τους περιλαμβάνεται ανάμεσα από το 1750 έως
το τέλος του 18ου αιώνα και ως τις αρχές του 19ου. Αν και προέρχονταν αμφότεροι από τη
Σχολή του Διονυσίου, φαίνεται ότι ενώ ακολούθησαν πιστά την «Ερμηνεία» του, δεν τον μιμήθηκαν στον επηρεασμό του από τη Δύση ή στην αυθόρμητη προοδευτικότητά του και έτσι
αυτοί τράβηξαν με δημιουργικήν επιτυχία τον κλασσικό δρόμο της βυζαντινής αγιογραφίας,
τόσο στην τεχνοτροπία, όσο και στην απόδοση των μορφών. Σχεδόν σε όλα τα έργα τους
οι Γεώργιοι μας παρουσιάζουν τη σφραγίδα της ατομικότητας, την πλήρη γνώση της τέχνης
τους που αποδείχνεται από μιαν εξαιρετικήν ευχέρεια στην πραγματοποίηση του σκοπού
των και τέλος χρησιμοποιούν ατόφια, καθώς είπαμε, και ολοζώντανη την ιδιότυπη τεχνοτροπία της βυζαντινής αγιογραφίας και μάλιστα στα καλύτερα πρότυπά της. Μιαν εκπληκτική
ομοιότητα βρίσκουμε σε πολλά από τα έργα των ζωγράφων αυτών με εκείνα του Θεοφάνη
του Κρητός που, καθώς είναι γνωστό, θεωρείται μαθητής του Πανσελήνου. Πάντως σ’
αυτούς τους δύο αχώριστους ζωγράφους οφείλεται η αγιογράφηση των περισσοτέρων
εκκλησιών και μοναστηριών της Ευρυτανίας αλλά και άλλων επαρχιών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις επόμενες εκκλησιές, όπου υπάρχουν έργα των, ιδίως τοιχογραφίες:
α) Του Αγίου Ταξιάρχη της Μύρεσης (σήμ. Μάραθος) Αγράφων, με χρονολογία 1771
επισκοπεύοντος του Λιτζάς και Αγράφων Διονυσίου του Λαρισαίου.
β) Του μοναστηριού του Μπρουσού στα 1785 Σεπτ. 5.
γ) Της Παναγίας των Δομιανών στα 1787 Δεκεμβ. 13.
δ) Του Προφήτου Ηλία Αγ. Τριάδος-Κτημενίων, μεταξύ 1785-1790.
ε) Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δεμερλή (Σταυρός), στα 1795 από την οποία επιγραφή πληροφορηθήκαμε τον τόπο καταγωγής των.
Στο μοναστήρι του Αγ. Αθανασίου Ομβριακής Φθιώτιδας υπάρχει επιγραφή που αντιγράφτηκε από τον Σπ. Καρατζάβελο, στην οποία αναφέρεται ότι ζωγραφίστηκε η εκκλησιά του μοναστηριού αυτού «διά χειρός Γεωργίου και Γεωργίου και Ιωάννου εκ κώμης
Μαυρίλου 1810». Άλλες επιγραφές σε εικόνες της μονής Μπρουσού αναφέρουν «χειρί
Γεωργίου εκ Μαυρίλου 1815 Δεκεμβ. 17». Σε άλλη υπάρχει χρονολογία 1818. Υποθέτω,
ότι πρόκειται για τον ίδιο Μαυριλιώτη αγιογράφο. Επίσης ο αναφερόμενος «Αναγνώστης
αγιογράφος του Διαμαντή», που υπογράφει σε ομολογιακό έγγραφο της μονής Ζωοδόχου
Πηγής (Φουρνάς) ως μάρτυρας, δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος με τον Γεώργιο Διαμαντόπουλο, αγιογράφο, γραφέα και μάρτυρα σε άλλο πωλητήριο έγγραφο του ίδιου μοναστηριού που το υπογράφει στα 1782. Στις επιγραφές πάντως των περισσοτέρων εκκλησιών
που σημειώσαμε πιο πάνω αναφέρεται «διά χειρών Γεωργίου Γεωργίου και Γεωργίου
Αναγνώστου».

Καρπενησιώτικοι ιδιωματισμοί!
Κάποτε, ένα Δευτεριάτικο πρωινό, νεοδιόριστος, πρώτες μέρες στη δουλειά μου και τα
αυτιά μου «έπιασαν» μια συναδέλφισσα να μιλάει για Καρπενήσι.
-Πήγαμε με τον άντρα μου στο Καρπενήσι το Σαββατοκύριακο.
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- Περάσατε καλά; ρωτήθηκε.
- Πάρα πολύ καλά....! και συνέχισε να εξιστορεί για την εκδρομή της στην ευρυτανική
πρωτεύουσα. Κάποια στιγμή μίλησε και για το Καρπενησιώτικο φαϊ.
- Α, πού να σας τα λέω, πήγαμε να φάμε και ήρθε ο Καρπενησιώτης εστιάτορας να παραγγείλουμε.
- Τι θα πάρ’τει; θέλ’τει κριάς (κρέας);
- Ναι, φέρε μας κρέας.
- Τι κριάς, θέλ’τει μπσκάρ’ (μοσχάρι).
- Φέρτε μοσχάρι.
- Θέλ’τει κι ζ’μι (ζουμί) ;...... και χα χα χα με τις συναδέλφους φιλενάδες της.
Κάποια στιγμή, μια συνάδελφος που με γνώριζε καλύτερα, μίλησε.
- Πρόσεξε να μην παρεξηγηθεί ο Γιάννης, είναι απ’ το Καρπενήσι.
Φυσικά, γέλασα κι εγώ μαζί τους και μάλιστα προσφέρθηκα να τους κάνω φροντιστήριο
στα ευρυτανικά, για να τα γνωρίζουν καλά όταν θα ξαναπάνε !!!

Ρουμελιώτικες….νοσταλγίες !
Ο Γεώργιος Τσουκαλάς (1903-1975), πεζογράφος, ποιητής, δημοσιογράφος, είναι
μια μεγάλη ευρυτανική πνευματική φυσιογνωμία, που μελλοντικά θα δημοσιεύσουμε εδώ
στο περιοδικό μας τη βιογραφία του. Ο Προυσιώτης, αυτός, λαϊκός μυθιστοριογράφος,
συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων του είδους, προικισμένος με φαντασία, δημιούργησε έργα εμπνευσμένα κυρίως από την Επανάσταση του 1821, με τα οποία έτερψε και διαπαιδαγώγησε τις γενιές των αρχών του εικοστού αιώνα. Στα μυθιστορήματά του, ακόμα και
σε ποιήματά του, κυριαρχεί το ρουμελιώτικο στοιχείο, δεν ξεχνά την ευρυτανική καταγωγή
του. Στο ποίημά του «Ρουμελιώτικο» ξεχύνεται η νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα του
(περιοδ. «Στερεοελλαδική Εστία», τεύχ. 2-3 /1960»:
«Τώρα τα πουλιά, τώρα η άνοιξη,
καημένη Ρούμελη.
Τώρα το κλαρίνο ξαναβόγγησε
τώρα τα κοτσύφια κελαηδήσανε
και στις ρεματιές πηδάνε πέστροφες.
Τώρα τα πουλιά, τώρα η άνοιξη,
καημένη Ρούμελη.
Τώρα είναι καιρός να πιάσω διάσελο
για στ’ Αραποκέφαλα, για Μακριά Λογγά.
Τώρα είναι καιρός ν’ αφήσω πίσω μου
όλες μου τις πίκρες, τις λαχτάρες μου.
Τώρα τα πουλιά, τώρα η άνοιξη,
καημένη Ρούμελη.
Κάπα και τσαρούχια και πριόβολο,
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κι ένα καλυβάκι από ελατόκλαρα.
Μιαν αγκλίτσα μόνο για συντρόφισσα
και καπνό στριμμένο σε ροκόφυλλο.
Τώρα τα πουλιά, τώρα η άνοιξη,
καημένη Ρούμελη…».

Στη Χώρα των Απεραντίων.
(του Σεραφείμ Τσιτσά, Στερεοελλαδική Εστία, τ. 2-3 /1960)
«…Δεν έλειψε από τους Απεράντιους η φιλοπαίγμονη και σκωπτική διάθεση ούτε στους
πιο δύστυχους καιρούς του πρόσφατου χαλασμού με την ιταλογερμανική κατοχή και το
κάψιμο των χωριών. Όταν το 1945, ύστερα από τη φυγή των Γερμανών και την άφιξη
των Συμμάχων, έφτασαν στο Καρπενήσι τα πρώτα φορτία τροφίμων, ο Αμερικανός που
τα συνόδεψε είπε να σταλούν στα πιο μακρινά χωριά της Ευρυτανίας και να συνεχίζεται
η προώθηση των φορτίων που θάρχονταν με βάση προτεραιότητας την απόσταση από το
Καρπενήσι. Έτσι βρέθηκαν δυο- τρία χωριά των Αγράφων (Τροβάτο, Βραγγιανά) να προηγούνται σε απόσταση από τη χώρα των Απεραντίων.
Στο Καρπενήσι ήρθαν, μόλις μαθεύτηκε η αποστολή τροφίμων, αντιπροσωπείες όλων
σχεδόν των χωριών. Από τους πρώτους κατέφθασαν και οι θεονήστικοι Απεράντιοι. Όταν
έμαθαν πως η «μπροσ’νέλλα» των τροφίμων (η πρώτη δηλαδή αποστολή, τα πρώτα αυτοκίνητα) θα όδευε για τα’ Άγραφα, έβαλαν σ’ ενέργεια την ίδια στιγμή το εύθυμο σχέδιό τους,
με το οποίο διαπόμπεψαν την ίδια τη νεκρική…πομπή. Την ώρα που τέλειωσαν οι ονομαστικοί κατάλογοι των δικαιούχων και ετοιμάζονταν για τη φόρτωση στα λιγοστά υποζύγια και
στις πλάτες των χωρικών, μια κηδεία σιγοδιάβαινε στην πλατεία του Καρπενησιού. Ο παπάς
έψελνε «αργώς και μετά μέλους» : -Άααγιιιιιιος οοο Θεεεοοοός.
Στάθηκαν όλοι προσοχή. Σιγή λίγων λεπτών. Στάθηκε και το ξόδι για το «τρισάγιο»:
«Ότι συ ει η ζωή, η ανάστασις και αιωνία ανάπαυσις Χριστέ ο Θεός…»
Οι Απεράντιοι που συνόδευαν το «νεκρό», έκαναν κοινωνούς της συμφοράς τους τα
μέλη της επιτροπής τροφίμων και προπαντός τον Αμερικανό.
-Ένας δικός μας ήταν ο φουκαράς ! Ήρθε μαζί μας χτες απ’ του χουριό πρησμένους απ’
την πείνα… αλλά δεν άντεξε να καλοσκαιρίσ’ λίγου ψουμάκι. Στο δρόμο απόμειναν κι άλλοι
πέντ’ έξι απ’ ψυχοσέρνουν απ’ την πείνα. Ας έχει δόξα ου μιγαλουδύναμους…»
Συγκινήθηκε ο Αμερικανός κι άλλαξε την εντολή. Έτσι τα τρόφιμα τα πήραν οι Απεράντιοι. Αργά, όταν είχαν περάσει τη Μέγδοβα, μαθεύτηκε η μακάβρια φάρσα. Είχαν τσακώσει
το… νεκρό να τα κοπανάει με τον παπά σε μια παράγκα. Τους έπιασε η Αστυνομία και τους
έκλεισε μέσα. Έσπαζαν τώρα το κεφάλι τους κι οι ίδιοι οι δικαστικοί του Καρπενησιού για το
χαρακτηρισμό του περίεργου αυτού ποινικού αδικήματος. Έμοιαζε με απάτη, με… πλαστογραφία, με αντιποίηση… κηδείας γνήσιας. Ήταν πάντως εφεύρημα γνήσιο των Απεραντίων.
Όταν το έμαθε ο Αμερικανός, παρεκάλεσε να τους απολύσουν. «Για να φτάσουν σε αυτή
τη φάρσα, σημαίνει πως αληθινά πεθαίνουν της πείνας, γι’ αυτό αξίζουν την προτεραιότητα,
που την απέσπασαν με το δικό τους πρωτότυπο τρόπο !».
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Από το κοινωφελές έργο της “Πανευρυτανικής Εταιρείας (Ένωσης)”.
(Περιοδ. «Φθιώτις» τ. 11-12/ 1957,15-16/ 1958)
-«Βραβεία εις τους αριστεύοντας Ευρυτάνας μαθητάς.
Η “Πανευρυτανική Εταιρία” απεφάσισεν όπως και κατά το νέον σχολικόν έτος απονείμει
βραβεία εις τους αριστεύοντας μαθητάς της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου Καρπενησίου
και των Γυμνασιακών Παραρτημάτων Προυσού και Φουρνάς».
-«Διαγωνισμός της Ακαδημίας δια την Ιστορίαν της Ευρυτανίας.
Η εν Αθήναις ιστορική και λαογραφική “Πανευρυτανική Εταιρία” προεκήρυξε διαγωνισμόν δια την συγγραφην της ιστορίας της Ευρυτανίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
σήμερον με χρηματικόν βραβείον δραχ. Δέκα χιλιάδων (10.000). Ο διαγωνισμός και η
απονομή του βραβείου θα γίνει μέσω της Ακαδημίας Αθηνών. Προθεσμία παραδόσεως
των χειρογράφων εις την Ακαδημίαν ορίζεται διετής, ήτοι μέχρι του Δεκεμβρίου 1959».
-« Οδός Θανάση Καρπενησιώτη.
Η «Πανευρυτανική Εταιρία» δι’ εγγράφου της προς τον Δήμαρχον Αθηναίων κ. Π. Κατσώταν υπέδειξεν εκ νέου όπως εις μίαν των αθηναϊκών οδών δοθεί το όνομα του εν
Σκουλενίου της Ρουμανίας ηρωικώς πεσόντως κατά την έναρξιν της Επαναστάσεως του
1821 Ευρυτάνος πολεμάρχου Θανάση Καρπενησιώτη, του οποίου μαρμαρίνην στήλην έχει
ανεγείρει προ ετών εν Καρπενησίω ο παλαιός Σύλλογος Ευρυτάνων προεδρευόμενος υπό
του κ. Ανδρέα Πουρνάρα».
-«Εις μνήμην Ν. Γρανίτσα.
Η “Πανευρυτανική Εταιρία” εις μνήμην του εισαγγελέως εφετών Νικ. Γρανίτσα διατελέσαντος πρώτου αντιπροέδρου του σωματείου, απέστειλε προς τον Νομάρχην Ευρυτανίας
δραχ. 500 ίνα διατεθούν εις τους απόρους της κοινότητος Γρανίτσης, γενέτειρας του αποβιώσαντος».
-«Βραβεία εις μαθητάς.
Καρπενήσιον. Υπό της Νομαρχίας Ευρυτανίας ανεκοινώθη ότι τα ετήσια βραβεία της
“Πανευρυτανικής Εταιρίας” Αθηνών απενεμήθησαν κατά την εφετεινήν λήξιν του σχολικού
έτους εις τους εξής πρωτεύσαντας μαθητάς : Αθ. Φ. Πατσογιάννην του Γυμνασίου Καρπενησίου εξ Ασπροπύργου, Παν. Χ. Μακρυπούλιαν του Γυμν. Παραρτήματος Προυσού εξ
Εσωχωρίων και Χαρ. Γ. Τσιρώνην του Γυμν. Παραρτήματος Φουρνάς εκ Βράχας. Διά το
προσεχές σχολικόν έτος η “Πανευρυτανική” θα περιλάβει εις την βράβευσιν και το νεοσύστατον Γυμν. Παράρτημα Κερασοχωρίου Ευρυτανίας».

31

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (1.000,00)
ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης υλοποιώντας έναν από τους σκοπούς που προβλέπονται στο Καταστατικό της (άρθρο 3), αθόρυβα, σεμνά και χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες και ιδιαίτερες εκδηλώσεις χορήγησε πρόσφατα δέκα (10) υποτροφίες των
Χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ σε πρωτοετείς φοιτητές, απόφοιτους Σχολείων της γενέτειράς
μας Ευρυτανίας!
Η απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα από τη διάθεση του ποσού των δέκα χιλιάδων
(10.000,00) ΕΥΡΩ από ένα από τα εκλεκτότερα μέλη – ευεργέτες της ιστορικής Ένωσής
μας, που θέλει να διατηρηθεί η ανωνυμία του, αποφάσισε να βοηθήσει, όχι μόνον ηθικά
αλλά και υλικά, την προσπάθεια νέων παιδιών της γενέθλιας γης μας, ώστε να σπουδάσουν.
Ο/η ανώνυμος/η αυτός/ή ευεργέτης μας, γνωρίζοντας καλά τις οικονομικές συνθήκες,
που διαχρονικά δυσκολεύουν τους νέους που αποφοιτούν από Σχολεία της Ευρυτανίας
μας και εισάγονται σε διάφορες Ανώτατες Σχολές, διέθεσε το παραπάνω ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000,00) ΕΥΡΩ για τον σκοπό αυτόν, μέσω της Πανευρυτανικής Ένωσης, και
με μοναδικό όρο να τηρηθεί η ανωνυμία του/-ης! Το Δ.Σ. της Ένωσής μας έχοντας υπόψη
και άλλες σημαντικές ενισχύσεις αλλά και ευεργεσίες του/ης εκλεκτού/ής αυτού μέλους
της, με σχετική ομόφωνη απόφασή του έχει προτείνει σε επόμενη Γ.Σ. την ανακήρυξή του/
ης ως ευεργέτη «για την μόνιμη, σταθερή και αφειδώλευτη ηθική και υλική συμβολή στην
επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων της, αλλά και για την τεράστια συμβολή στα
πολιτιστικά δρώμενα της γενέθλιας γης μας…».
Η Ένωσή μας, ύστερα από την παραπάνω θεάρεστη πράξη ευεργεσίας, σε συνεργασία
με υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες της ιδιαίτερης πατρίδας μας, επέλεξε δέκα (10)
απόφοιτους Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρυτανίας, οι οποίοι εισήχθησαν
σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-17, για την ηθική βράβευση
και υλική αυτή στήριξή τους και ήδη από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 κατατέθηκε το ποσό των
χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ για καθέναν φοιτητή/τρια και σε τραπεζιτικό λογαριασμό του/ης.
Τέλος, το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης σε σχετική επιστολή προς τους παραπάνω
φοιτητές, τους συγχαίρει και τους γνωρίζει ότι η οικονομική αυτή ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον υπάρξουν από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους. Και τους εύχεται:
Καλές σπουδές!
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!
(Σημείωση: Οι περισσότεροι από τους παραπάνω φοιτητές έχουν ήδη αποστείλει σχετικές ευχαριστήριες επιστολές, με τις οποίες εκφράζουν τις ευγνώμονες ευχαριστίες τους
προς τον/ην χορηγό, μέσω της Πανευρυτανικής Ένωσης).
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας, Πρεσβυτέρα

(Σκηνικό: ένα τζάκι, ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο, ένα στρώμα με σκεπάσματα δίπλα
στο δένδρο).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Παραμονή Χριστουγέννων.... Η μικρή Μπέσυ περιμένει, όπως τόσα παιδιά σε όλη την γη, με αγωνία....Θα έρθει ο Αη-Βασίλης; Τί ώρα; Θα της φέρει το δώρο
που θέλει;
Μπέσυ: (μονολογεί, περπατώντας πάνω-κάτω): Η μαμά μου είπε ότι θα το βάλει κάτω
από το δένδρο και όταν ξυπνήσω θα το βρω. Θα έρθει, λέει, κρυφά, την ώρα που κοιμάμαι.... Αν, λέει, ήμουν καλό παιδί! (Στέκεται). Ήμουν; Χθες τσακώθηκα με την φίλη μου και
την είπα...κατσίκα! Λες να το άκουσε ο Αη-Βασίλης και να νομίσει ότι δεν είμαι καλό παιδί;
Αχ! σε παρακαλώ Αη-Βασίλη, δεν το ΄θελα, μου ξέφυγε! Μη θυμώσεις. ....
- Τί ώρα να είναι; (κοιτάει ρολόι). Θα το βάλει άραγε στο δένδρο ; Μήπως το βάζει
στην κάλτσα που μας είπαν στο σχολείο να κρεμάσουμε στο τζάκι; Ας την κρεμάσω, τι έχω
να χάσω; (κρεμάει κάλτσα). Κι από πού άραγε να μπει; Λένε ότι μπαίνει από την καμινάδα.....Μα δεν καίγεται, αφού το τζάκι καίει για τα καλά; Τι ώρα να είναι τώρα; (ρολόι). Αχ
δεν περνά η ώρα!
Και να το πήρε άραγε το γράμμα που του έστειλα; Μήπως χάθηκε στο δρόμο; Κι αν δεν
μου φέρει αυτό που ζήτησα; Αη-Βασίλη μου, σε παρακαλώ, αν με ακούς, φέρε μου την
κούκλα που θέλω....ξέρεις εκείνη την μεγάλη που τα κάνει όλα με το τηλε-κοντρόλ. Βάλε
την κάτω από το δένδρο γιατί είναι μεγάλη και δεν χωράει στην κάλτσα. … Και, Άγιε μου
Βασίλη, αν σου περισσεύει, στην κάλτσα βάλε μου εκείνο το τάμπλετ που θέλω....Άντε, γιατί
αργείς; (χασμουριέται).
Ας πάω να ξαπλώσω, μάλλον θ’ αργήσει......Θα ξαπλώσω εδώ δίπλα στο δένδρο. Έτσι
χοντρός που είναι μπορεί να σφηνώσει στην καμινάδα. Άγιε Βασίλη, αν σφηνώσεις, φώναξε «Μπέσυ!!!» για να σε βοηθήσω. Αλήθεια μήπως πρέπει να κάνεις διατροφή; Το καημένο
το ταρανδάκι, πώς σηκώνει τόσο βάρος! Βάλε τον χοντρομπαλά τον Άγιο, βάλε και το
τσουβάλι με τα δώρα....ού, του βγαίνει η ψυχή σίγουρα να σέρνει το έλκηθρο! Άσε που
μπορεί να έχει πολύ χιόνι. Αλήθεια, πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα εκεί που δεν έχει χιόνι
τέτοια εποχή; Περίεργο μου φαίνεται....
(χασμουριέται, κοιμάται....προβάλλονται στίχοι από τραγούδι Santa Klauss, βίντεο μέχρι 1η στροφή).
Καλύτερα να προσέχεις
Καλύτερα να μην κλαις
Καλύτερα να μην κατσουφιάζεις
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Θα σου πω γιατί
Ο Άη - Βασίλης έρχεται στην πόλη.
Κάνει μια λίστα,
Και την ελέγχει δύο φορές
Θα βρει ποιος είναι άτακτος και (ποιος) καλός.
Ο Άη - Βασίλης έρχεται στην πόλη
Σε βλέπει όταν κοιμάσαι
Ξέρει πότε ξυπνάς
Ξέρει αν ήσουν κακός ή καλός
Γι’ αυτό να είσαι καλός για όνομα του Θεού!
Ω! Καλύτερα να προσέχεις!
Καλύτερα να μην κλαις.
Καλύτερα να μην κατσουφιάζεις, θα σου πω γιατί.
Ο Άη - Βασίλης έρχεται στην πόλη.
Ο Άη - Βασίλης έρχεται στην πόλη.
Χτυπά το ρολόι 11 (ήχος ρολογιού). Η Μπέσυ ανακάθεται, τρίβει μάτια, κοιτάει γύρω,
σηκώνεται, τρέχει στο δένδρο, στο τζάκι, τίποτα! Απογοητευμένη, λέει:
Μπέσυ: Τίποτα ακόμη....πού να είναι; θα έχει πολύ δουλειά.....(χασμουριέται) πώς νυστάζω.... καλός ο Αη-Βασίλης, καλά και τα δώρα του, αλλά δεν μπορώ, θα κλείσω πάλι τα
μάτια μου....να έτσι...(χασμουριέται) λίγο.....(κοιμάται).
(Όνειρο: Αλλάζει ο φωτισμός. Η Μπέσυ σηκώνεται σαν υπνοβάτης, παίρνει την κάλτσα
από το τζάκι .Στέκεται δίπλα στο δένδρο κρατώντας την κάλτσα που παίρνει από το τζάκι.
Ακούγεται τραγούδι, προβάλλεται βίντεο με τραγούδι μέχρι και 2η στροφή. Μπαίνουν παιδιά διάφορα στη σκηνή. Περπατούν αργά, κρατούν όλα κάλτσες, δεν μιλούν ούτε κοιτιούνται. Σχεδόν όλα κοιτάνε κάτι στο κινητό. τάμπλετ. Ακινητοποιούνται όπου είναι το καθένα
και κοιτάνε όλα κινητό. Το παιδί α κοιτάει πού-και πού ψηλά προς τον ουρανό).
παιδί α (αγόρι): έρχεται, τον είδα!
παιδί β (κορίτσι) : Αχ! πού ν΄τος ; Να δω... και εγώ!
παιδί γ (αγόρι): Λέτε να τα φέρνει όλα; Σαν πολλοί δεν είμαστε; πώς χωράνε στο σακί;
Μπέσυ (φωνάζει): Φύγετε, φύγετε, το δικό μου δώρο φέρνει!
παιδί α: Τι λες βρε... κατσίκα; Στο έλκηθρο έχει δώρα για όλους μας!!!.
παιδί Β: Αρκεί να ήμασταν καλά παιδιά, να μην λέμε παλιοκούβεντες, όπως εσύ που με
είπες χθες κατσίκα! (Τα παιδιά γελάνε, η Μπέσυ σφίγγει με αγωνία την κάλτσα)
(Το τραγούδι συνεχίζεται. Τα παιδιά ξανά στα κινητά/τάμπλετ. Στη σκηνή μπαίνει ένα
παιδί που βαστά ταγάρι. Πλησιάζει κάθε παιδί, το αγγίζει, του μιλά, του χαμογελά, βγάζει
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κάτι από το ταγάρι και το δίνει....Μα κανένα παιδί δεν καταδέχεται ούτε να τον κοιτάξει...
του στρέφουν την πλάτη, συνεχίζοντας να κοιτάνε κινητό. Απογοητευμένο κάθεται στην
άκρη...αναστενάζει, σκύβει κεφάλι....)
Βίλυ: Μπαίνει στη σκηνή τρέχοντας, λαχανιασμένο.
Τα παιδιά όλα μαζί: Τι έπαθες Βίλυ; Τι έγινε;
Βίλυ: Άη-Βασίλης τέλος!
παιδιά: Τι λες, μωρέ;
Βίλυ: Δεν θα έρθει!!! (φωνάζει)
παιδιά: Γιατίίί;
Βίλυ: Άκουσα τους γονείς μου να λένε ότι έχουν απεργία1
παιδί α : Ποιοι; οι γονείς σου; και τί μας νοιάζει εμάς;
Βίλυ: Όχι καλέ, ο Άη-Βασίλης....ή μάλλον όλοι οι Αη-Βασίληδες!
παιδί β: Τρελάθηκες τελείως; Ένας είναι ο Αη-Βασίλης!
Βίλυ: Όχι, όχι ακούστε να σας πω. Μόλις άκουσα έτσι, άνοιξα κρυφά τον υπολογιστή
μου στο κρεβάτι και μπήκα στο facebook. Εκεί είδα ότι το σωματείο των Αη-Βασίληδων
καλεί όλα τα μέλη σε απεργία....
παιδί γ : Σωματείο; τί είναι αυτό; και γιατί κάνουν απεργία;
Βίλυ : Ένα-ένα. ... Όλοι οι Αγιοι-Βασίληδες είναι γραμμένοι στο σωματείο. Τέτοιες μέρες κοιτάνε, λέει, να βγάλουν κανένα ευρώ.....
παιδί δ: Να βγάλει κανένα ευρώ;, ο Αη-Βασίλης .....;που μας φέρνει τα δώρα... Χα-χά,
ας γελάσω.
Βίλυ: Καλέ αφήστε να σας πω....Είναι άνθρωποι απλοί, σαν κι εμάς, και γυναίκες και
άνδρες. Και γέροι και νέοι. Δουλεύουν σας λέω, ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες! Τους είδα σας
λέω! έχουν αναρτήσει φωτογραφίες και selfie! . Ετοιμάζονται λέει και για διαδήλωση! Είδα
και το σύνθημά τους:
όχι άλλη κοροϊδία/τα αφεντικά μας δίνουν ψιχία!
παιδί β: Ψυγεία; τους μοιράζουν ψυγεία; Και φωνάζουν κιόλας;
παιδί δ: Με το δίκιο τους! τί να τα κάνουν τα ψυγεία....
παιδί γ: Σάμπως έχουν και τίποτα να βάλουν μέσα...
Βίλυ: Όχι καλέ, ψιχία είπα! Ψι-χί-α! ( συλλαβιστά και δυνατά)
παιδί γ: Τί είναι αυτό; τρώγεται;
παιδί δ: Μια στιγμή να το κουγκλάρω. (κοιτάει) Ψιχία, =ίσον ψίχουλα!
Βίλυ: Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούν.! Βέβαια! ... διαμαρτύρονται λέει γιατί τους πληρώνουν λίγο, ελάχιστα. Στέκονται, όρθιοι με τις ώρες. Ξεπαγιάζουν όταν φυσά ξεροβόρι
και συνάμα ιδροκοπάνε από τα αυτά τα πλαστικά που φοράνε: τα συνθετικά ρούχα, τα
ψεύτικα γένια, τις γαλότσες....
Μπέσυ: Τίιι, είναι ψεύτικη η άσπρη γενειάδα;
Βίλυ: Τα πόδια τους είναι πρησμένα, γεμάτα φουσκάλες όταν βγάζουν τις γαλότσες.
Η αναπνοή τους έχει κοπεί από τα πανιά που έχουν στοιβάξει σφιχτοδεμένα στην κοιλιά
35

για να φαίνονται χοντροί....Η μέση τους πονάει από τα βάρη που κουβαλάνε: τα δώρα στο
τσουβάλι! τους έρχεται, λένε, να του δώσουν μια, να τα πετάξουν...
παιδί γ: Τα δώρα μας;
Βίλυ: Πονάνε λέει όλα τους, γόνατα, μέση, χέρια και από το σκύψε, σήκω, κουβάλα....
παιδί δ: Τί είναι πάλι αυτό;
Βίλυ: Σκύψε να μιλήσεις με το παιδί, σήκω και πάρ΄ το αγκαλιά, βάλ΄το πάνω στο αλογάκι να βγείτε φωτογραφία....
παιδί δ: Κάνει και τέτοια ο Αη _Βασίλης; Θέλω κι εγώ φωτογραφία στο αλογάκι μαζί
του!
παιδί α : Α, βρε χαζέ, αυτά γίνονται στην Αθήνα, εγώ έχω βγάλει φωτογραφία τέτοια
( με καμάρι) ...Στο Καρπενήσι δεν έρχεται τέτοιος Αη-Βασίλης!
παιδί β: Να ζητήσουμε σε κάποιον να μας φέρει! Σε ποιον όμως ;
παιδί γ: Να το πούμε στο δήμαρχο.....
παιδί β: Και γιατί να το πούμε στο δήμαρχο;
παιδί γ : Και σε ποιον να το πούμε;
παιδί β: Να το πούμε στο βουλευτή, αυτός είναι εκεί στο Σύνταγμα....η Βουλή εκεί δεν
είναι;
παιδί δ : Εγώ λέω να το πούμε στον αντιπεριφερειάρχη να το πει στον περιφερειάρχη!
μπορεί να έχει κανέναν στην Λαμία και να μας τον στείλει για λίγο...κοντά είναι!
Μπέσυ: Εγώ νομίζω ότι μια και μιλάμε για άγιο να τον πούμε σε κανέναν παπά....αλλά
σε ποιον;
παιδί α: Το βρήκα! στον αρχηγό τους. Αφού έχουν οι Αγιοι-Βασίληδες σωματείο, ε,
δεν θα έχουν και οι παπάδες αρχηγό;
Μπέσυ; Έχουν και παραέχουν . Τον λένε μητροπολίτη....σ΄αυτόν θα πάμε! και γρήγορα
....Θέλω κι εγώ φωτογραφία με τον Αη-Βασίλη.
Βίλυ: Αφήστε τις βλακείες. Δεν καταλάβατε ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι-Βασίληδες είναι
ψεύτικοι;
Φωνές: Ψέματα λες, (δυνατά)
παιδί γ: Το κάνεις για να φύγουμε! (δυνατά)
παιδί β¨:Να μείνεις μόνος σου! δυνατά)
παιδί δ: Να έρθει ο Αγ. Βασίλης και να μας πάρεις τα δώρα μας!. (δυνατά)
Βίλυ: Όχι, όχι, αλήθεια σας λέω.....Να ακούστε και το άλλο σύνθημα που διάβασα:
Απεργία/απεργία/δεν έχει καμιάν αξία/
να είσαι σαν Αη-Βασίλης/και να γίνεσαι ρεζίλης......
παιδιά: Ρεζίλι; ο Αη-Βασίλης;
Βίλυ: Όχι καλέ, αυτοί που ντύνονται έτσι και παριστάνουν τον Αη-Βασίλη!
(Τα παιδιά ακινητοποιούνται. Ακούγεται τραγούδι σε ρυθμό τα πολυβόλα σωπάσαν. Μ.
Λοϊζου).
36

Τα τραγουδάκια τελειώσαν/επάψαν, κι οι φωνές πια βουβαθήκαν
ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη
ο Αη-Βασίλης γυρνά, ρωτά για να βρει ποιος τον θέλει
κι ούτ' ένα στόμα δεν είναι να πει έλα δω
Κοίτα καλά, δεν είναι αυτός που ξέρεις,
κοίτα καλά, κοίτα, καλά......
ψάξε βαθειά μες την καρδιά κι ίσως να βρεις ποιος είναι ποιος...
ρώτα να δεις ποια είναι η αρχή, και πως την ά και πως την άκρη θα βρεις
(Με το τέλος του τραγουδιού το σιωπηλό παιδί (Μ. Βασίλειος) κινείται προς τα παιδιά
Παιδί β : Αυτός πάλι ποιος είναι; πότε ήρθε; Γιατί δεν τον είδαμε να μπαίνει;
(Η Μπέσυ τον πλησιάζει, μαζί και όλα τα παιδιά).
Μπέσυ:Γεια ....
Άγιος: Γειά σου
Μπέσυ: Με λένε Μπέσυ, εσένα;
Άγιος: Βασίλη
Βίλυ: Και εμένα Βασίλη με βαφτίσανε αλλά με φωνάζουνε Βίλυ....Κόλλα το!
Μπέσυ: Και μένα Βασιλική αλλά μου το κάνανε πιο χαριτωμένο, Μπέσυ! Μα τι έχεις,
φαίνεσαι στεναχωρημένος....
Άγιος: Πού να σας λέω...
Βίλυ: Έλα, μεγάλε, πες μας
παιδί Α : Έλα, πες μας να περάσει και η ώρα!
παιδί Β: Μέχρι να έρθει ο Άγιος Βασίλης....
παιδί Γ : Περιμένεις και εσύ δώρο; τί ζήτησες;
παιδί Δ: Ήσουν όμως καλό παιδί; αλλιώς δώρο καπούτ!
Βίλυ: Γι' αυτό είσαι στενοχωρημένος; Φοβάσαι πώς δεν θα έχεις δώρο; Έλα βρε, που
έχουμε και το ίδιο όνομα, πες μας!
Άγιος (κουνώντας κεφάλι): Στεναχωριέμαι γιατί έχει γίνει ένα πολύ πολύ μεγάλο μπέρδεμα!
παιδιά: Μπέρδεμα; τι εννοείς; Πες μας , θα μας σκάσεις1
Άγιος :Άντε να σας πω μπας και ξεσκάσω !
παιδιά: Για λέγε...
Άγιος: Εμένα που λέτε με φωνάζουν Βασίλειο....
Βίλυ: Το είπαμε αυτό. Και εμένα έτσι με λένε, Βασίλειο, αλλά είπαμε ....Βίλυς !
Άγιος: Είδες γιατί στενοχωριέμαι;
παιδιά: Γιατί;
Άγιος: Γιατί μου αλλάζουν το όνομα...
Βίλυ: Το δικό σου; Το δικό μου αλλάξανε!..
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Άγιος : Το δικό μου που είναι δικό σου και το δικό σου (στην Μπέσυ) που είναι δικό
μου...
Βίλυ: Δεν πολυκαταλαβαίνω, αλλά για συνέχισε μήπως βγάλουμε άκρη....
Άγιος: Δεν είναι μόνο ότι μου αλλάζουν το όνομα.
παιδιά: Αλλά;
Άγιος: Μου αλλάζουν τη μορφή ... ήμουν ψηλός, λεπτός, με μαύρα μαλλιά και γένια.....
Μου αλλάξαν ακόμη και την πατρίδα. Από τη ζεστή ανατολή με πήγαν στον παγωμένο βοριά
....Με μπέρδεψαν με τον Σάντα Κλάους...
παιδί Α: Τον σάντακλάους; Πώς γίνεται αυτό;
παιδί Δ: Ποιος είναι πάλι αυτός;
Άγιος : Άμα σας πω τη συνέχεια θα καταλάβετε. Ο φίλος μου ο Άγιος Νικόλαος....
παιδί Α: Πολύ μας τα μπερδεύεις..
Άγιος : Ο φίλος μου ο Αη-Νικόλας λοιπόν είναι γνωστός πολύ εκεί στις χώρες του
Βορρά. Τον λένε santa Niklauss, για συντομία santaklauss.... Τέτοιες μέρες πιστεύουν ότι
τους φέρνει δώρα....και μια και έχουν χιόνια και πάγους νομίζουν ότι έρχεται με έλκηθρο,
που το σέρνουν τάρανδοι ...
παιδί Β: Αν είναι καλά παιδιά (κοιτάει με νόημα την Μπέσυ). Αν λένε παλιοκούβεντες,
όπως κατσίκα, δεν θα τους πάει δώρο (την σκουντάει, η Μπέσυ ανταποδίδει)
άγιος : Όταν πριν πολλά πολλά χρόνια, έφυγαν κάποιοι από εκεί και πήγαν στην
παιδί Γ: Να το πω; στην Αμερική! Το ξέρω, πήγαν και οι παπούδες μου εκεί... έχουμε
θείους...
Άγιος: Πήραν τον santaklauss, του άλλαξαν ρούχα κι αυτουνού, του φόρεσαν αυτά
τα κόκκινα, τον έκαναν χοντρό, του κότσαραν και άσπρα γένια, ψεύτικα βέβαια, και έγινε
διάσημος! Έγινε διαφήμιση για κάτι αναψυκτικά....πώς να μην χοντρύνει;
Βίλυ: Ώστε santaklauss είναι ντυμένοι αυτοί του σωματείου! όχι Άγιοι Βασίληδες!
Μπέσυ: Μπράβο, κάνεις για ντεκτέβιβ.! Άσε τον άνθρωπο να συνεχίσει...
Άγιος: Ήρθε λοιπόν κάποτε ο σάντακλάους και στα μέρη μας....Θα ναι κοντά 70 χρόνια
τώρα.... (αναστενάζει). Τότε του έδωσαν το όνομά μου......
παιδιά: Μα ποιος είσαι;
Άγιος: Με ξέρετε, λέτε το όνομά μου όταν τραγουδάτε τα κάλαντα...
παιδιά: (φοβισμένα οπισθοχωρούν, τον κυκλώνουν).
Άγιος: Με ξέρετε, αλλά έχετε ξεχάσει τη μορφή μου.. Ήμουν αδύνατος, και με θέλετε... χοντρομπαλά. Μου αλλάξατε τα ρούχα, το όνομα, την πατρίδα, τις συνήθειες....
Βίλυ: Στάσου για να καταλάβω. Εσύ είσαι ο Άγιος Βασίλειος που γιορτάζουμε την 1η
Ιανουαρίου;
Μπέσυ: Ο Μέγας! το θυμάμαι από τα Θρησκευτικά στο σχολείο!
Άγιος: Ναι.
Βίλυ: Και αυτοί που λένε ότι είναι Αη-Βασίληδες είναι στην πραγματικότητα ΣανταΚλάους!
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Άγιος: Περίπου.
Μπέσυ: Δηλαδή:
Άγιος: Πήραν από τον σάνταΝικλάους, τον Κλάους που σας έλεγα, το όνομα...έφτιαξαν
και αυτήν την αστεία μορφή και την κάνανε διάσημη σε όλη τη γη! Μέχρι και τραγούδια της
έχουν γράψει!
Μπέσυ: Σε λέμπριτυ δηλαδή! Για κάτσε να δω μια στιγμή ....( σερφάρει) ...Σαντα Κλάους τραγούδι: Το Santa Claus Is Coming To Town είναι το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι !! Γράφτηκε από τον J. Fred Coots και Haven Gillespie, ενώ ακούστηκε για πρώτη
φορά από το ραδιόφωνο, το Νοέμβριο του 1934 και έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία
Άγιος: (Αναστενάζει). Και εδώ του έδωσαν και το όνομά μου!
Βίλυ: Άκου, φίλε μου...
Άγιος: Έτσι ξεχάστηκε σιγά-σιγά η μορφή μου.
Βίλυ: Επ! μην στενοχωριέσαι. Δεν σε ξεχάσαμε...περιμένουμε τη γιορτή σου για ...
παιδί α: Να κάνουμε ρεβεγιόν!
παιδί β: Να παίξουμε χαρτιά!!
όλοι μαζί: να κόψουμε την πίτα!!!
Βίλυ: Την βασιλόπιτα... είδες; σε θυμόμαστε!
παιδί α: Είναι γούρι, αν σου τύχει το φλουρί!
Άγιος: Είναι κάτι καλύτερο, αλλά και αυτό έχει ξεχαστεί.
παιδιά: Πες μας, τι είναι;
Άγιοςε Εναι για να θυμίζει την ιστορία μου...
παιδιά: Θα μας την πεις... Σε παρακαλούμε, θέλουμε να την μάθουμε!
Άγιος: Άντε, καθίστε εδώ τριγύρω μου να την πω.
Βίλυ: Ένα λεπτό! παιδιά, κλείστε όλοι τα κινητά σας.....
(κάθονται, ακούγεται τραγούδι κάλαντα) Μόλις τελειώνει το τραγούδι η κοιμισμένη
Μπέσυ ξυπνάει.
Μπέσυ: Έ, λοιπόν αυτό κι αν ήταν όνειρο!: Πω-πώ φοβερό μπέρδεμα! Θα πάω να
ρωτήσω τη μαμά μου να μου πει για τον άη Βασίλη. Αν δεν ξέρει, θα ρωτήσω άλλον.....
κάποιος θα ξέρει, δεν μπορεί....
Σημείωση: Το μικρό αυτό θεατρικό συγγράφηκε από την Μ. Παναγιωτοπούλου για
το Κατηχητικό Σχολείο Ι. Ν. Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου. Παρουσιάστηκε από παιδιά
του Κατηχητικού στις 18/12/2016 με την επίβλεψη της Κατηχήτριάς τους πρεσβυτέρας
Ελένης Κ. Μακράκη και την βοήθεια του μουσικού κ. Αναστασίου Ηλιόπουλου, καθώς και της κ. Κατερίνας Αναγνώστου.
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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)
Επιμέλεια: Κ. Α. Παπαδόπουλος

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, «Η Συμμετοχή των Ευρυτάνων στους
Βαλκανικούς Πολέμους (Πρακτικά Συνεδρίου)», Αθήνα 2016, σελ. 512
Ένας ακόμα τόμος, με ιστορικό περιεχόμενο, προστίθεται στην Ευρυτανική βιβλιογραφία. Τίτλος του: «Η Συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους».
Πρόκειται για την έκδοση των Πρακτικών του διήμερου
επετειακού επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου 2013 στην Δημοτική Ενότητα
Προυσού και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Προυσού, Καστανιάς και Τόρνου. Ανήκει στη σειρά των ιστορικών εκδόσεων της Πανευρυτανικής Ένωσης, στα πλαίσια
των προσπαθειών που καταβάλλει από της ιδρύσεώς της
(1955) - κυρίως όμως κατά την τελευταία 10ετία – για την
ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της γενέθλιας
γης μας. Προς τούτο, όπως είναι γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Συνέδρια και Ημερίδες στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες
των Δήμων Αγράφων και Καρπενησίου και έχουν εκδοθεί μνημειώδεις – κατά κοινή ομολογία – τόμοι των αντίστοιχων πρακτικών.
Στον παραπάνω τόμο και μέσα στις 512 σελίδες του παρουσιάζονται είκοσι οκτώ (28)
εισηγήσεις, καθώς και αξιόλογες παρεμβάσεις, με τις οποίες αναδείχθηκαν θυσίες και ηρωισμοί πολλών Ευρυτάνων, επώνυμων και ανώνυμων, πολλοί εκ των οποίων έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στα άγια και ιερά χώματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας μας. Αναλύθηκαν,
επίσης, ημερολόγια και σημειώσεις Ευρυτάνων Βαλκανιομάχων, παρουσιάστηκαν βιογραφικά και άλλα πολύτιμα στοιχεία πολλών συμπατριωτών μας και ακούστηκαν συγκινητικότατες ιστορίες πολεμιστών μας των ένδοξων εκείνων χρόνων.
Το έργο προλογίζεται από τον επιμελητή της έκδοσης Κ. Α. Παπαδόπουλο, και στις
πρώτες σελίδες του περιλαμβάνει το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, τις προσφωνήσεις, τους
χαιρετισμούς και την εναρκτήρια ομιλία – ευλογία του εφησυχάζοντα στην Ι. Μ. Προυσού
τ. Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικολάου και ακολουθούν οι εισηγήσεις κατά συνεδρίαση.
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Η α΄ και η β΄ Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκαν στον Προυσό στις 27-7-2013
περιλαμβάνουν δεκατρείς (13) εισηγήσεις, η γ΄ που πραγματοποιήθηκε στον Τόρνο στις
28-7-2013 οκτώ (8) εισηγήσεις και μία (1) παρέμβαση και η δ΄, που έγινε στην Καστανιά
στις 28-7-2013 επτά (7) εισηγήσεις και μία (1) παρέμβαση. Ακολουθεί η καταληκτήρια
ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις. Στις τελευταίες σελίδες παρατίθενται το ευρετήριο των
εισηγητών, πίνακας ονομάτων και χάρτες.
Το εξώφυλλο κοσμείται από φωτογραφία ευζώνων που ξεκουράζονται μετά το πέρας
της σπουδαίας μάχης της Αετοράχης (7-1-13) και το οπισθόφυλλο με τα μνημεία Πεσόντων στο Μπιζάνι, στο Κιλκίς και στον Λαχανά.
Τέλος, όπως σημειώνεται και στον πρόλογο, η έκδοση του τόμου αυτού δεν θα ήταν
εφικτή, εάν δεν παρουσιάζονταν ως «από μηχανής θεοί» και «ως άγγελοι επί γης» ο κ.
Αθανάσιος Μαρτίνος και η σύζυγός του κ. Μαρίνα, το γένος Ευστάθιου Μπαρτσώκα,
«εξ Άμπλιανης ορμώμενη», οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα σε σχετικό αίτημά μας. Η
χορηγία τους αυτή, όπως το πλήθος άλλων ευεργεσιών τους προς Νοσοκομεία, Ιδρύματα,
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ναούς κ.λπ.
υποδηλώνει και το περιεχόμενο του πνευματικού πλούτου που διαθέτουν…
Ο τόμος διατίθεται στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, τηλ.
2103240001, 6977366813) και θα παρουσιασθεί σύντομα στην Αθήνα.
Κ.Α.Π.

ΖΑΧΑΡΙΑ Γ. ΖΗΝΕΛΗ, Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΥΡΩ
ΧΩΡΙΑ, Μνήμες και Μαρτυρίες, Έκδοση του Συλλόγου Απανταχού Καστανιωτών
Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΑΘΗΝΑ, 2016, σελ. 720.
Ο Ζαχαρίας Ζηνέλης γέννημα και θρέμμα της Καστανιάς, τόλμησε, περνώντας με δεξιοτεχνία πολλούς σκοπέλους και πλείστες δύσκολες ατραπούς για να μας δώσει
το παραπάνω βιβλίο του, το οποίο, ασφαλώς, είναι καρπός
πολύμοχθης και επίπονης έρευνας. Καίτοι καλύπτει την τοπική ιστορία μιας δεκαετίας και μόνο, ήτοι της δεκαετίας
του 40-50, που είναι, βέβαια και η πιο ταραχώδης της νεότερης ιστορίας μας, αποτελείται από 720 σελίδες!
Ο τίτλος, «Η Δεκαετία του Σαράντα στην Καστανιά και
για γύρω χωριά» και ο υπότιτλος του έργου «Μνήμες και
Μαρτυρίες», -προϊδεάζουν τον αναγνώστη για το περιεχόμενό του. Ο σ. έχει αποθησαυρίσει πλήθος πληροφοριών
και περιστατικών της τοπικής ιστορίας για τη συγκεκριμένη περίοδο, ό,τι και όπως τα
βρήκε, χωρίς αοριστίες και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία μονομέρειας και πολιτικής στρά41

τευσης, όπως συμβαίνει σε όλα, σχεδόν τα βιβλία που έχουν γραφεί μέχρι σήμερα για την
Εθνική μας Αντίσταση και, τον Εμφύλιο… Έκανε δηλ. αυτό που απαιτεί η αληθινή ιστορία:
κατέγραψε τα γεγονότα «εκ βαθέων – και χωρίς φόβο και πάθος» , όπως σημειώνει ο ίδιος
στην εισαγωγή του, και ο αναγνώστης καλείται να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα…
Έγραψε την ιστορία αυτή με δωρική λιτότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, τεκμηριωμένη με έγκυρες και αδιάσειστες πηγές.
Όπως προαναφέρθηκε, το έργο αποτελείται από 720 σελίδες και έχει πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό (312 ασπρόμαυρες φωτογραφίες!). Εικόνα εξωφύλλου: Η Νίκη προσφέρει σπονδή στον Βωμό των πεσόντων. Εικόνα οπισθοφύλλου: κολάζ, που περιλαμβάνει
φωτογραφία της ανατολικής πλευράς της κορυφής της Τριανταφυλλιάς του όρους Παναιτωλικόν, πεδίου μαχών της ιστορούμενης δεκαετίας, με φόντο αποσπάσματα χειρογράφων ή
σημειωμάτων που αποτέλεσαν πηγές του περιεχομένου του βιβλίου του.
Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) μέρη.
Το Α΄ Μέρος (σελ. 45-140) περιλαμβάνει 5 κεφάλαια και αναφέρεται στην Εποποιία
του ’40 και ειδικότερα στην κατάσταση προ του πολέμου, στο ξέσπασμα του πολέμου, στην
πρώτη γραμμή και στους πεσόντες Καστανιώτες, αλλά και στους πεσόντες από τα γύρω
χωριά, στα μεταγωγικά ζώα, στην επιστροφή από το Μέτωπο και στη συμβολή των δύο
Ρουμελιώτικων Ευζωνικών Συνταγμάτων, ήτοι του 2/39 Μεσολογγίου και του 5/42 της
Λαμίας.
Το Β΄ Μέρος (141-356) αναφέρεται στην Κατοχή και στην Αντίσταση. Περιλαμβάνει
δώδεκα (12) συνολικά κεφάλαια (από το 6ο μέχρι και το 17ο). Στο α΄ Κεφάλαιο του Β΄
Μέρους ο σ. αναφέρεται στην οργάνωση των Καστανιωτών στο ΕΑΜ και στα επόμενα γίνεται λόγος για το πέρασμα του Άρη Βελουχιώτη από την Καστανιά, την αμφισβητούμενη
εκεί ορκωμοσία δώδεκα (12) αναρτών του από τον τότε ιερέα του χωριού Παπακώστα
Παπαχρήστου, την πορεία του μετά την μάχη του Κρικέλλου (29-10-42) και τον ερχομό
του στην περιοχή κ.λπ. Ακολούθως γίνεται αναφορά στη ζωή του χωριού κατά την Κατοχή
με τη λειτουργία των λαϊκών δικαστηρίων, αλλά και την Επιμελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ).
Στα επόμενα κεφάλαια του Β΄ Μέρους ο σ. με κάθε λεπτομέρεια περιγράφει την καθημερινότητα, την πείνα, τους θανάτους, εξαιτίας της, δολοφονίες, εκτελέσεις, θύματα της αντίστασης από Ιταλούς και Γερμανούς, μάχες με Ιταλούς, αρχικά και κατόπιν για τις επιδρομές
των Γερμανών στην περιοχή και το μαρτύριο του μοναχού Νικόδημου Ραυτογιάννη, τη
μάχη του Χαλικίου – Τριανταφυλλιάς, τα μετά τη μάχη, τα καμένα σπίτια, την πυρπόληση του
Μοναστηριού της Παναγίας της Προυσιώτισσας, την αποχώρηση των Γερμανών από την
περιοχή και την επάνοδο των κατοίκων αλλά και των ανταρτών στην Καστανιά κ.λπ.
Το Γ΄ και το μεγαλύτερο σε έκταση μέρος του έργου φέρει τον τίτλο: «Η τραγωδία του
Εμφυλίου» (σελ. 357-710). Αρχίζει από το 18ο Κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο Μεσοδιάστημα και στα μετά τη Βάρκιζα. Απ΄ την αρχή ο σ. βάζει τον αναγνώστη σε αγωνία να
διαβάσει και τα επόμενα κεφάλαια, αφού όπως γράφει «άρχισαν τα πάθη να σιγοκαίουν...»
και καταλήγει στο συμπέρασμα πως «Η τραγωδία ήταν αναπόφευκτη, ο χορός αρχίζει και τα
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χέρια βάφονται με αίμα…!» Διωγμοί και εκτελέσεις εκατέρωθεν. Περιγραφές και μαρτυρίες
συγκλονιστικές. Μάχες επί μαχών.
Κι ο εμφύλιος δεν έχει τελειωμό.«Αντάρτες και Γανωμεναίοι αλληλοκυνηγιούνται και οι
Καστανιώτες δεν ξέρουν από ποιον και πώς να φυλαχτούν». Όπως χαρακτηριστικά γράφει :
«Γανωμεναίοι και αντάρτες έπαιζαν κρυφτούλι… Οι σφαίρες των Γανωμεναίων κατευθύνονταν παντού, όπου έβλεπαν κίνηση, στα σπίτια, στις αυλές, στις καλύβες, στα χωράφια, στους κατοίκους
αδιάκοπα… Αν οι παρακρατικοί δεν πυροβολούσαν από απέναντι… τότε αλώνιζαν μέσα στο χωριό,
πλιατσικολογούσαν και είχαν το νου τους ποιες γυναίκες θα γίνουν τα θύματά τους για τις κτηνώδεις ορέξεις τους…» (σελ. 450).
Και ύστερα από όλα αυτά φτάνουμε στον γενικό ξεριζωμό. Τα χωριά, ήδη από το
1946 άρχισαν να ερημώνουν αφού πάνω από 700.000 είναι οι «συμμοριόπληκτοι» ή
«ανταρτόπληκτοι», που μετακινήθηκαν με ευθύνη του στρατού στις πόλεις. Ο ολοκληρωτικός ξεριζωμός των Καστανιωτών – όσων επέζησαν από τη σφαγή - έγινε το καλοκαίρι
του 1948.
Στη συνέχεια και στο 31ο κεφάλαιο ο Ζαχ. Ζηνέλης αναφέρεται στην κατάσταση που
επικρατεί στο Καρπενήσι και ειδικότερα στη δράση και στο τέλος του Καστανιώτη Κώστα
Ν. Κουτρούμπα, κάνοντας ο ίδιος τις δικές του επισημάνσεις και παρατηρήσεις σε αναλήθειες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τρίτους.
Τότε, ακόμα και η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας έγινε πρόσφυγας για
το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου 1948 μέχρι και 30 Απριλίου 1950!
Πίσω τα πολεμικά επεισόδια σε Παραβόλα, Καρπενήσι, Βελωτά κ.λπ. συνεχίζονται Οι
Γανωμεναίοι επιτέλους αφοπλίζονται Και από τους Καστανιώτες άλλοι έχουν καλά και άλλοι
άσχημα ξεμπερδέματα. Οι νέες συνθήκες ζωής των προσφύγων είναι πολύ χειρότερες από
αυτές των σημερινών προσφύγων που εγκαταβιούν στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες. Ακολουθεί ο Γολγοθάς του επαναπατρισμού, η επιστροφή στις ρίζες, όπου ολόκληρες
περιουσίες είχαν καταστραφεί και – το χειρότερο - είχε διαρραγεί η κοινωνική συνοχή τους
με τα γνωστά λίαν δυσάρεστα επακόλουθα…. Και συνεχίζει με άλλες περιπτώσεις διώξεων, δικών, φυλακίσεων και αποφυλακίσεων, υπό όρους.
Όλα αυτά όμως τελείωσαν. Οι Καστανιώτες έγραψαν τη δική τους ιστορία με τις θυσίες τους και το αίμα τους. Η Καστανιά ξαναβρήκε, κατά το δυνατόν, το ρυθμό της. Και οι
νεότεροι θέλοντας να τιμήσουν ΟΛΟΥΣ εκείνους, από οποιοδήποτε μετερίζι και αν αγωνίστηκαν για την κοινή Ελευθερία «πάλαι τε και επ΄ εσχάτων» ύστερα από πολλούς αγώνες,
στους οποίους πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και ο συγγραφέας, έστησαν επιβλητικότατο
μνημείο προς τιμή τους. Είναι ένα μνημείο μοναδικό στον τόπο μας, αφού αναγράφει 65
ονόματα πεσόντων αγωνιστών, ξεκινώντας από την Επανάσταση του 1821 μέχρι και την
περίοδο του Εμφυλίου, τα θύματα του οποίου ανέρχονται σε 33, αριθμός, πιστεύω, που
δεν υπάρχει σε άλλη Τοπική Κοινότητα Σε όλους όσους συνέβαλαν για το μνημειώδες αυτό
έργο αξίζουν έπαινοι και συγχαρητήρια., γιατί πρόκειται για ένα σύμβολο εθνικής ομοψυχίας και ενότητας
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Ακολούθως, στις επόμενες σελίδες, υπάρχουν εκτενέστερες αναφορές για τα θύματα
του εμφυλίου, παραθέτει στατιστικό πίνακα με στήλες κατά περίοδο χρονική, γραμμένους
και άγραφους πεσόντες, ιδιότητα και φύλο (59 άνδρες, 6 γυναίκες!).
Στο επόμενο κεφάλαιο (37ο) ο σ. αποδίδει τιμές ιδιαίτερες και στους πεσόντες – θύματα και από τα γύρο χωριά, ήτοι τον Τόρνο, τον Πρόδρομο, το Αργυρό Πηγάδι , ενώ
κάνει λόγο και για το Ηρώο του Προυσού. Και στο 38ο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτει
επιστολές – κείμενα – έγγραφα της 10ετίας 1940-50, καθώς και τη μνημειώδη εισήγηση
του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη για το Ν. 1863/1989 «Περί άρσεως των συνεπειών του Εμφυλίου Πολέμου 1944-1949».
Και φτάνουμε στο τέλος, στον επίλογο, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως «τόλμησε
να ανοίξει ένα επτασφράγιστο κεφάλαιο της τοπικής μας ιστορίας, φωτίζοντας πρόσωπα και
γεγονότα, όσο μπόρεσε, χωρίς να γίνει σταυρωτής» Και το πέτυχε! Ο Ζαχαρίας Ζηνέλης στο
βιβλίο του αυτό ενδοσκοπεί και ετάζει τα ιστορικά γεγονότα της εποχής αυτής με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση τέτοια, ώστε ο αδυσώπητος χρόνος, που ανοίγει ρωγμές στη
μνήμη μας, να μην μπορεί να ασκήσει το διαβρωτικό έργο του. Ο συγγραφέας δούλεψε
στις άμεσες πηγές της ιστορίας και της επιβιωμένης λαϊκής μνήμης. Οι δυο αυτές παράμετροι θεμελιώνουν και την εγκυρότητα του βιβλίου του, όπως γράφει για άλλο παρόμοιο
έργο ο Μάρκος Γκιόλιας.
Η συμμετρία στα συναισθήματα, στις ιδέες, στους χαρακτηρισμούς είναι από τις αρετές
του βιβλίου. Γράφει απλά, στρωτά και ουσιαστικά. απλά, στρωτά, ουσιαστικά. Γνωρίζει
ως συγγραφέας ότι αποστολή του κάθε ιστορικού είναι να δείχνει και να αποδείχνει. Και
προπαντός να πείθει για την αλήθειά του, να κοινωνεί τα ιστορούμενα. Κι αυτό το πετυχαίνεi!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ, ΠΡΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Β΄ ΜΕΡΟΣ (Εθιμική Λαογραφία), Πειραιάς 2016, σελ. 168.
Ο Βασίλειος Γ. Χαλαστάνης, Θεολόγος και Φιλόλογος, διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεταπτυχιακές σπουδές στην
Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική Ιστορία, «εκ Πρασιάς ορμώμενος», δεν ασχολήθηκε μόνον με τα της Επιστήμης
που σπούδασε αλλά ασχολήθηκε και ασχολείται ακόμα
περισσότερο μετά τη συνταξιοδότησή του με την ιστορία και τον πολιτισμό της γενέθλιας γης του. Καρπός της
ενασχόλησης αυτής είναι και η έκδοση των παρακάτω:
Πρασιά Ευρυτανίας Α΄ Μέρος, Τόπος – Ιστορία – Κάτοικοι,
Αθήνα 2005, σελ. 304, Δήμος Ασπροποιτάμου Ευρυτανίας,
Ενημερωτικός – Τουριστικός Οδηγός, Αθήνα 2006, σελ. 84
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και το εκδοθέν πρόσφατα Πρασιά Ευρυτανίας, Β΄ Μέρος (Εθιμική Λαογραφία), Πειραιάς
2016, σελ. 168.
Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο κοσμούνται με φωτογραφίες χορευτών της Πρασιάς
με τις παραδοσιακές στολές του , σε «Ανταμώματα» Πρασιωτών στη γενέτειρά τους. Ο συγγραφέας συναισθανόμενος την «ευθύνη όλων, ιδίως των πνευματικών ανθρώπων», όπως
τονίζει στον πρόλογό του, ασχολήθηκε με «την καταγραφή της Εθιμικής Λαογραφίας»
στο χωριό του, αφενός « γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά
και αφετέρου γιατί οφείλουμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και τους πολιτιστικούς μας
ορίζοντες μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι…».
Το υλικό του βιβλίου, που αποτελείται από 168 σελίδες, είναι ταξινομημένο σε δύο (2)
κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζεται ένας λαϊκός θησαυρός, που προκαλεί θαυμασμό τη
νοσταλγία, αλλά ταυτόχρονα και προβληματισμούς. Ανοίγεται μπροστά μας ένα πολύτιμο
αποθησαύρισμα. Ο σ. γνωρίζοντας άριστα την παλιότερη ζωή του χωριού του και της περιοχής, γενικότερα, κατόρθωσε να διεισδύσει στα καθέκαστα και σ’ όλες τις μορφές της
ζωής των κατοίκων της γενέθλιας γης μας και να μας τα προσφέρει με παραστατικότητα και
δύναμη που εντυπωσιάζει.
Επιγραμματικά, το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Κεφάλαιο Α΄ (σελ. 11-94): Λαϊκός Πολιτισμός ήτοι: ¨Λατρεία και θρησκευτικά έθιμα,
έθιμα από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό βίο, έθιμα ισχυροποίησης της κοινωνικής ζωής,
έθιμα με αντικοινωνικό χαρακτήρα;, διατροφή, λαϊκή ιατρική, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, μαντική 						
Κεφάλαιο Β΄(σελ. 95-158) Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις Τέχνες και συγκεκριμένα: α) στην Αρχιτεκτονική ( ανέγερση και διαμόρφωση κατοικίας, υλικά κατασκευής,
τα δυο σπίτια των Κουτεραίων στα Φουσιανά, οι ναοί, οι νερόμυλοι, λαϊκοί τεχνίτες, ο
Θωμάς Σιαλμάς ως κτίστης). Β) Γλύπτες, ξυλογλύπτες και μαραγκοί. Γ) Σιδηρουργοί, δ) Καλαϊτζήδες, ε) Υφαντική (πρώτες ύλες και επεξεργασία, ενδυμασία). στ) Πλέξιμο και κέντημα
ζ) Μουσική τέχνη και οργανοπαίχτες η) Άλλες τέχνες. Μετά το δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί βιβλιογραφία και στη συνέχεια παρατίθεται ευρετήριο προσώπων, εννοιών, τόπων και
κτισμάτων.
Τέλος, η όλη δομή του βιβλίου είναι άριστη. Το πλήθος των θεμάτων μας εντυπωσιάζει
νοσταλγικά, όπως και η γραφή του και η σωστή δημοτική γλώσσα του. Η κάθε σελίδα του
μας παρασύρει και μας μεταφέρει στα χωριά μας και στην παλιά εικόνα του ευρυτανικού
χωριού. Ζούμε την παράδοση και αναβαπτιζόμαστε στα αρχέτυπα της λαϊκής ψυχής, που
είναι και αρχέτυπα αληθινής ζωής.
Γενικά, το βιβλίο αυτό του Βασίλη Χαλαστάνη είναι ένα βιβλίο νοσταλγίας, αλλά και
διδαχής. Εμείς, οι παλιότεροι, διαβάζοντάς το θα θυμούμαστε τα περασμένα, ενώ οι νέοι
μας θα πλουτίζουν τις γνώσεις τους και θα γνωρίζουν τις ρίζες τους, για να επιζήσουν…
Κ.Α.Π.
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«Φθιωτικά Χρονικά», Ετήσια φιλολογική έκδοση, Τόμος και χρόνος τριακοστός έβδομος, ΛΑΜΙΑ 2016, σελ. 128.
Ο Δημήτρης Νάτσιος, φιλόλογος, τ. Διευθυντής των
Γενικών Αρχείων του Κράτους – Νομού Φθιώτιδας και συνεργάτης της Πανρευρυτανικής Ένωσης (και του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», ξεκίνησε το 1980 να
εκδίδσδει και να κυκλοφορεί το σπουδαίο περιοδικό «Φθιωτικά Χρονικά, ετήσια φιλολογική έκδοση με πλούσια ύλη,
αλλά και με αφιερώματα, όπως στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, στη Λαμία (4 τεύχη), στα Φθιωτικά Μοναστήρια, στην
Υπάτη, στο Γυμνάσιο Λαμίας, στη Φθιωτική Λαογραφία, στη
Φθιωτική Ποίηση, στην Τοπική Ιστορία, στην Φθιώτιδα της
περιόδου 1833-1881, στα Βιβλιοπωλεία της Λαμίας κ.ά.
Στο τελευταίο τεύχος του, Τόμος και χρόνος τριακοστός έβδομος, 2016, περιλαμβάνονται αξιόλογες μελέτες και άρθρα, όπως του ιδίου «Ο
Φθιώτης Λαογράφος Ξενοφών Γ. Αναγνωστόπουλος (1893-1965) και το έργο του (σελ.
7-15), της ιστορικού Μαρίας Σελέκου «Η μεγαλοσύνη των μικρών πραγμάτων (βιβλιοκτριτικό δοκίμιο (17—27), της κ. Μαρίας Τζιβελέκη – Πολυμεροπούλου, συγγραφέα, «Η
Οδός Αγίου Λουκά», του Κώστα Δημοσθ. Γαλλή, ιστορικού ερευνητή «Οι συγκρούσεις στη
Θεσσαλία (Μάιος 1886) και ο Δημήτριος Ν. Δημητρέσσας (1859-1886) (σ. 33-43), του,
επίσης, ιστορικού ερευνητή Ιωάννου Παν. Σκορδά «Ο εκπαιδευτικός Χρήστος Μιχ. Ενισλείδης (1895 – 1985) και το έργο του» (σ. 45-49), Μετακινήσεις πληθυσμών στη Φθιώτιδα
(Από τον 18ο ως τις αρχές του 20ου αιω., του Γιώργιου Παν. Σταυρόπουλου (σ. 51-71),
Το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του Δημητρίου Ζ. Αινιάνος (1800-1891) του Δημητρίου
Θ. Νάτσιου (σ.73-79), «Οδολόγιον ζητείαςστην κοιλάδα του Κηφισσού», του Παναγιώτη
Γ. Δημάκη (σ. 81-88), Ιωβιλαία και επέτειοι της Λαμίας», της ιστορικού Βαρβάρας Δημ.
Νάτσιου (σ. 89-91), «Οιμ ορεσίβειοι ημινομάδες Βλάχοι (Η παρουσία τους στους Φθιωτικούς κάμπους - Μία εμπορική πράξη του 1912), του ιστορικού ερευνητ5ή Π)ερικλήΚ.
Φύκα (σ. 93-102), «Για τον Αριστοφάνη λόγια επίκαιρα (δοκιμιακός Λόγος) του Άγγελου
Παπαδημητρίου (σ. 103-108). Στις τελευταίες σελίδες υπάρχουν διαφημίσεις, που έχουν
ως κύριο σκοπό την οικονομική ενίσχυση του περιοδικού.
Σημειώνεται ότι μερικές σελίδες περιλαμβάνουν υπέροχες φωτογραφίες ή σκίτσα που
σχετίζονται με τη Λαμία και, κυρίως, την Ιστορία της. Ενδεικτικές είναι οι ασπρόμαυρες
φωτογραφίες «Ο ανδριάντας του Αθανασίου Διάκου στη Λαμία» 9σ. 16) Νεοκλασικό της
Λαμίας τον περασμένο αιώνα (σ. 28), Οροφογραφή Νεοκλασικού της Λαμίας του περασμένου αιώνα (σ. 32), Τα δυο καμπαναριά του Μητροπολιτικού Ι. Ναού της Λαμίας κ.ά.
Τέλος, σημειώνεται ότι στα περισσότερα από τα κυκλοφορήσαντα τεύχη (τόμοι) υπάρχουν πολλές αναφορές σε ευρυτανικά θέματα.
Κ. Α. Π.
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ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΙΑΣΚΟΥ
Εκατοντάδες Ευρυτάνες το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, κατέκλυσαν το εκκλησάκι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ του «εκ Γρανίτσης» και τον αύλειο χώρο του, στον Βύρωνα,
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» και του Συλλόγου Πρασιωτών «ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ»
αφενός μεν για να τιμήσουν τους Ευρυτάνες Αγίους στην καθιερωμένη από 10ετίας, περίπου, από την Πανευρυτανική Ένωση ετήσιας θρησκευτικής και πνευματικής εκδήλωσης και
να παραστούν, αφετέρου, στο 6μηνιαίο μνημόσυνο του αείμνηστου Προέδρου της Ηλία
Γ. Λιάσκου. Η τέλεση του μνημοσύνου έγινε ύστερα από συνεννόηση της Πανευρυτανικής
Ένωσης και των συνδιοργανωτών με την οικογένεια του.
Από πολύ ενωρίς άρχισαν να καταφθάνουν στον Ιερό Ναό οι συμπατριώτες μας. Τη
θεία λειτουργία τέλεσαν τρεις (3) ιερείς, ήτοι ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δ. Σκόνδρας, ο
πρωτοπρεσβύτερος π. Γ. Χρυσαφογεώργος και ο Αρχιμανδρίτης π. Νήφων, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας κ. Γεωργίου. Ο π. Γεώργιος και ο π. Νήφων ήρθαν για τον σκοπό αυτόν από το Καρπενήσι.
Σημειώνεται ότι ο π. Γ. Χρυσαφογεώργος είναι ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Ευρυτάνων Καρπενησίου, που είναι και ο πρώτος ενοριακός ναός που υπάρχει στον τόπο μας.
Στο ψαλτήρι ο αριστοτέχνης ιεροψάλτης του Ι. Ναού Αγίας Μαρίνας Εκάλης κ. Άγγελος
Δούριδας και βοηθός του ο Γρανιτσιώτης κ. Γ. Μπουρτζιάπης.
Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο νέος Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεώς μας π.
Νήφων,, αφού μετέφερε την ευλογία του Μητροπολίτη μας κ. Γεωργίου κήρυξε το Θείο
Λόγο. Ο λόγος του, σύντομος, μεστός και περιεκτικός εντυπωσίασε το εκκλησίασμα. Ακολούθησε το μνημόσυνο του αείμνηστου Προέδρου μας Ηλία Γ. Λιάσκου, μέσα σε λίαν
συγκινησιακή ατμόσφαιρα, και κατόπιν έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία, η περιφορά της
εικόνας των Αγίων Ευρυτάνων και η απόλυση. Επισημαίνεται ότι δεν εκφωνήθηκαν επιμνημόσυνοι λόγοι κατόπιν επιθυμίας που εκφράστηκε από την οικογένειά του.
Μετά την απόλυση άπαντες κατευθύνθηκαν στην λίαν φιλόξενη αίθουσα του ναού, όπου
πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Ξεκίνησε με χαιρετισμούς εκ μέρους
του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθ. Σταμάτη, του Προέδρου της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» κ. Αλέξη Καρδαμπίκη και του εκπροσώπου του Συλλόγου Πρασιωτών «ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ» π. Γ. Χρυσαφογεώργου. Ο λόγος στη
συνέχεια δόθηκε στο λόγιο Αγιορείτη Μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, Γέροντα της
Καλύβης Αγίου Ακακίου του εξ Αγράφων, Δρ. του Α.Π.Θ., το οποίο και ανέπτυξε λίαν εμπεριστατωμένο και με γλαφυρότατο τρόπο το θέμα: «Ο Άγιος Σεραφείμ ο εξ Αγράφων και το
μήνυμα της θυσίας των νεομαρτύρων». Ο π. Πατάπιος, παρά του ότι η αίθουσα δεν διέθετε μικροφωνική εγκατάσταση και ήταν υπερπλήρης (αρκετοί ήταν όρθιοι και πολλοί πα47

ρέμειναν στον αύλειο χώρο)
κατάφερε να προσελκύσει το
ενδιαφέρον και την προσοχή
όλων των παρισταμένων.
Ακολούθησε
δεξίωση
στην οποία προσφέρθηκαν
πλούσια εδέσματα (νηστήσιμα όλα), καφές και τσίπουρο,
προσφορά των Συλλόγων
Δομνίστας και Γρανίτσας. Σημειώνεται ότι το σερβίρισμα
και η όλη εξυπηρέτηση ήταν
Ο π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος στο βήμα. Αριστερά του ο π. Δημήτριος
προσφορά γυναικών από
Σκόνδρας, ο ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Καρπενησίου π. Νήφων και ο
τη Γρανίτσα, ήτοι των κυριπ. Πατάπιος.
ών Σίας Κ. Φούκα, Λούλας Φούκα, Ι. Βασιλείου,
Κούλας
Παπαντωνίου,
Αργυρώς Μάλλιου και Ειρήνης Μάλλιου. Η εξυπηρέτηση ήταν άψογη και η φιλοξενία τους αβραμιαία.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λ.
Τσιτσάνης, ο τ. Βουλευτής
Ευρυτανίας κ. Ηλ. Καρανίκας ο Πρόεδρος του ΕυΟι εκ Γρανίτσης κυρίες επί το έργον…
ρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών
(ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.) Καθηγητής κ. Κλ. Κουτσούκης, ο Πρόεδρος του «ΕΥΡΥΤΟΥ» Πανεπιστημιακός Καθηγητής (Ε.Μ.Π.) κ. Ηλίας Ντζιώρας καθώς ολόκληρο, σχεδόν το Δ.Σ. του
Σωματείου αυτού, Εκπρόσωποι της Ε. Ε. Ε. και της Ο.Ε.Σ., ο τ. Γεν. Δ/ντής του Γ.Λ.Κ.
κ. Ελ. Φούκας, εκπρόσωποι Συλλόγων της Ευρυτανίας κ.ά.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
κ. Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη, Λαμία. Λάβαμε την συνδρομή σας, καθώς και την ευχαριστήρια επιστολή σας, την οποία και δημοσιεύουμε παρακάτω:
«Θέλω μέσα από το Περιοδικό μας –«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», να συγχαρώ τον νέο
Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιο Σταμάτη και να τον καλωσορίσω
στην θέση αυτή του Δ. Σ. της Ένωσής μας. Όπως και να ευχηθώ μέσα από μια καλή συνεργασία και μέσα από πνεύμα καλοπροαίρετο να επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα σ’
οποιαδήποτε προοδευτική προσπάθεια.
Επίσης θέλω εγκάρδια να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του στην κηδεία της λατρευτής αδελφής μου Ιωάννας, τέως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης.
Εκεί ανάμεσα στα συγκινητικά λόγια που είπε για την Ιωάννα μας δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και στον αείμνηστο πατέρα μας ιερέα και Διδάσκαλο Δ. Ζωγραφόπουλο και στον
αδελφό μας Νίκο Ζωγραφόπουλο (Δώρη Άνθη), που συγκίνησε συγγενείς και φίλους
της οικογένειας.
Η παρουσία σας κ. Σταμάτη κοντά μας αυτές τις δύσκολες ώρες, υπήρξε τιμή για όλους
μας, κυρίως για τα δύο παιδιά της, την Αγγελική και τον Αριστείδη.
Το εκτιμούμε
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη
Λαμία, Νοέμβριος 2016»

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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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Aλαμπασίνη Κατερίνα
Ζηνέλης Δημήτριος
Κουτρής Στυλιανός
Ντανιά Ελένη 
Σιορόκος Βασίλειος
Κεράνης Αθανάσιος
Καλύβας Παύλος
Μπάκας Νικόλαος
Ντζιώρας Ηλίας
Σιάτρας Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Ιωάννης
Ανώνυμος
Καμπιζιώνης Ανδρέας
Ταραμπίκος Παναγιώτης
Αβράμπος Γ.
Νταλιάνης Κ.
Πούλος Δ.
Μάκκας Ιωάννης
Πάνου Χρυσόστομος
Τσιάκας Ευθ.
Καρατζόγλου Ι.
Νικολακόπουλος Γ.
Δάρας Γ.
Κασιμάτης Μ.
Παπανίκος Ι.
Πολύζου Αικατερίνη
π. Παπασπύρος
Τσιαχρής Κ.
Γεωργογιάννης Ι.
Κορέντζελος Ι.
Κορέντζελος Δ.
Μπουμπουρής Ηλίας
Μάγκας Ιωάννης
Τσιλιμέκης Δ.
Μπακογιάννης Αγαθοκλής
Νιαβής Ευάγγελος
Ανώνυμος
Σκλαβενίτης Α.Ε.
Οικονόμου Γ.
Μπόνιας Κ.
Κυρίτσης Σπ.
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40,00 €
25,00 €
50,00 €
20,00 €
40,00 €
40,00 €
20,00 €
100,00 €
300,00 €
30,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
35,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
150,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Σύλλογος Καστανιάς
10,00 €
Ζούμπος Κ.
15,00 €
Παπαδόπουλος Γ.
10,00 €
Τσέλιος Δ.
10,00 €
Γρίβας Γ.
20,00 €
Γεωργίου Ροξάνη
10,00 €
Μαραγιάννη Δήμητρα
10,00 €
Τριαντογιάννης Γ.
10,00 €
Κουτρομάνος Χρ.
10,00 €
Μάκκας Λάμπρος
10,00 €
Σταθοπούλου-Μπομποτσιάρη Ελ.
10,00 €
Κοπανάκης Γ.
25,00 €
Μπουρτζιάπης Γ.
10,00 €
Γατής Λάμπρος
10,00 €
Λάγαρης Γεώργιος
10,00 €
Λαμπράκης Ξενοφών
10,00 €
Παπαϊωάννου Μαρία
10,00 €
Σκάνδαλος Γ.
10,00 €
Πουρνάρα Ελένη
300,00 €
Λερογιάννης Ευάγγελος
20,00 €
Ζάχος Δημήτριος
20,00 €
Παπαδοπούλου Παναγιώτα
40,00 €
Μπουτοπούλου Βιολέττα
10,00 €
Αδοσίδη-Παπαδοπούλου Νίκη
10,00 €
Γρίβας Σπύρος
20,00 €
Σκάνδαλος Σωτήρης
20,00 €
Νταβαρίνος Κων.
15,00 €
Παπασταματόπουλος Αναστ.
20,00 €
Ευαγγελοδήμου Μαρία
70,00 €
Πουρνάρα-Καρκατζή Ελένη
10.500,00 €
Λιούπρα Αρετή
50,00 €
Χαλαστάνης Ι.
20,00 €
Τζερεμέ Ξανθή
20,00 €
Πότσιου Αρετή
20,00 €
Ζωγραφοπούλου-Τσιάμη Αρχ.
40,00 €
Τσιτσάνης Λάμπρος
50,00 €
Σταμάτης Αθανάσιος
20,00 €
Παπαδόπουλος Κ.
20,00 €
Φούκας Κων/νος
20,00 €
Ζούκας Ανδρέας
20,00 €

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.) σε συνεργασία με την Πανευρυτανική Ένωση, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Νομού Ευρυτανίας και τον Προοδευτικό Σύλλογο Καρπενησιωτών Αθήνας «Το ΒΕΛΟΥΧΙ» προαναγγέλλει
ότι προετοιμάζει για το 2017 Συνέδριο με θέμα:

«Το Καρπενήσι στη διαχρονική του πορεία»
Σκοπός και φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να δώσει μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη εικόνα της εξέλιξης της σημερινής πόλης του Καρπενησίου από τα βάθη της ιστορίας
ως της μέρες μας (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, Επανάσταση του 1821, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Έπος του 1940-41, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος κ.λπ.).
Οι εισηγήσεις θα καλύπτουν θέματα ιστορίας, ανθρωπογεωγραφίας, γεωργοκτηνοτροφίας, βιοποριστικών επαγγελμάτων, δημογραφικής εξέλιξης και δημοτικής οργάνωσης,
εκπαίδευσης, θρησκείας, εμπορίου, οικονομίας, χωροταξίας κ.λπ. , καθώς και πολιτισμού:
γλώσσα, έθιμα και παραδόσεις, πνευματική κίνηση, τύπος, περιβάλλον κ.ά.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σύντομα με σχετικά Δελτία Τύπου.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
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