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ΜΕ ΠΡΩΤΥΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση μνήμης στα 70 χρόνια από το θάνατο
του μεγάλου Ευρυτάνα λογίου Ζαχαρία Παπαντωνίου, που οργανώθηκε από το
Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και την Πανευρυτανική Ένωση στην υπέροχη
αίθουσα συναυλιών του υπερσύγχρονου διδακτηρίου του παραπάνω Σχολείου.
Η εκδήλωση άρχισε με προσφώνηση της Διευθύντριας του Σχολείου κ. Μαρίας
Μαμασούλα και με χαιρετισμό του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα
Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια, και στο Α΄ Μέρος της εκδήλωσης, η Φιλόλογος κ.
Μεταξούλα Μανικάρου ανέπτυξε το θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-194)): Ο
άνθρωπος, ο λογοτέχνης, ο δημόσιος λειτουργός. Μια διαδρομή από τα ψηλά βουνά της
Ευρυτανίας στην Ακαδημία Αθηνών», με ταυτόχρονη προβολή εικόνων και απαγγελία
ποιημάτων από τη θεατρολόγο κ. Βάια Σπυρέλη. Η άρτια και εμπεριστατωμένη εισήγηση
της κ. Μανικάρου και η θαυμάσια απαγγελία της κ. Σπυρέλη εντυπωσίασαν τους
ακροατές, οι οποίοι σίγουρα, με τα όσα ακούστηκαν, γνώρισαν πληρέστερα τον Ζαχαρία
Παπαντωνίου και το έργο του.
Κατά το Β΄ Μέρος της εκδήλωσης αποδόθηκαν με θαυμάσιο τρόπο πασίγνωστα
μελοποιημένα ποιήματα του Ζαχαρία Παπαντωνίου από την καταπληκτική πολυμελή
χορωδία «Αλθαία» του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Αγρινίου υπό τη διεύθυνση της
καθηγήτριας κ. Άννας Πανοπούλου, ενώ συμμετείχε και η καθηγήτρια κ. Βάσω Τσαρούχη.
Στο πιάνο συνόδευε η κ. Αμαλία Σαγώνα. Το άκουσμα των μελοποιημένων αυτών
τραγουδιών μας έφερε νοσταλγικά αρκετά πίσω, και μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Γιατί, ποιος
από τους παλιότερους δεν άκουσε και δεν αγάπησε και δεν σιγοτραγούδησε τον Πεύκο, τον
Γάιδαρο, τον Τζίτζικα, το Ευλογημένο Καράβι, τα Ευζωνάκια και τόσα άλλα που μας
πρόσφεραν τόσο μελωδικά τα παιδιά της πολυβραβευμένης - και με διεθνή βραβεία αυτής Χορωδίας; Η μουσική αυτή πανδαισία έκλεισε με τα «λυπημένα δειλινά» (στίχοι Ζ.
Παπαντωνίου και μουσική Γιάννη Σπανού), που καταπληκτικά απέδωσε η κ. Άννα
Πανοπούλου. Εκτός προγράμματος ο Ευρυτάνας Λόγιος και Εκδότης κ. Στέφανος
Βασιλόπουλος απάγγειλε με θαυμάσιο τρόπο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου σχετικό
με την τρίτη ηλικία…
Η υπέροχη αυτή εκδήλωση από Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
αποκάλυψε ακόμα πιο ανάγλυφα και πιο πολύ την προσφορά του Μεγάλου Ευρυτάνα
Λογίου και ένθερμου φίλου της Μελωδίας Ζαχαρία Παπαντωνίου. Και μας πρόσφερε
μοναδικές στιγμές, γεμάτες από ποίηση και μουσική

Τέλος, η εκδήλωση «έκλεισε» με ευχαριστίες, συγχαρητήρια και επαίνους προς τη
Δ/ντρια του Σχολείου κ. Μαρία Μαμασούλα,, τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
εκπαιδευτικούς και, κυρίως, προς τα μέλη - μαθήτριες και μαθητές – της Χορωδίας
«Αλθαία», από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο, ενώ
επιδόθηκε από τον ίδιο και τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ηλία Λιάσκο, Αθανάσιο
Σταμάτη, Βασίλειο Σιορόκο και Αγαθοκλή Μπακογιάννη τιμητικό δίπλωμα με σχετική
πλακέτα. Η Δ/νση του Σχολείου αντιπρόσφερε στους συνδιοργανωτές ωραιότατο και
καλαίσθητο «Ημερολόγιο 2011», αφιερωμένο στη Μάνα, καθώς και άλλα αναμνηστικά
δώρα.
Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές κ. κ. Αθανάσιος Παλιούρας και Κώστας Κονταξής, ο τ. Νομάρχης και τ.
βουλευτής Ευρυτανίας κ. Δημοσθένης Τσαμάκης, ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και Δημοτικός
Σύμβουλος Καρπενησίου κ. Γιάννης Σταμάτης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του
Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Η
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας και πολλοί άλλοι Ευρυτάνες, που κατοικούν στην
φιλόξενη γη της περιοχής του Αγρινίου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης.-

