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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά «Δημήτρης
Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»

‘Ένα ακόμα

«χρέος» των Ευρυτάνων εξόφλησε η Πανευρυτανική Ένωση

με την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη ΣΤΑΦΥΛΑ «Δημήτρης
Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ», η
οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα ης
Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.30΄ αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
(Ακαδημίας 20).

Η ανακαινισμένη αίθουσα τελετών της ιστορικής Ε.Σ.Η.Ε.Α., της οποίας ο
αείμνηστος Δημήτρης Πουρνάρας διατέλεσε Πρόεδρος και αντιπρόεδρος επί
σειράν ετών, κατακλύστηκε κυριολεκτικά από πλήθος Ευρυτάνων αλλά και
από αρκετούς γνωστούς δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Τύπου και της
Ελληνικής Τηλεόρασης.

Η

εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο καλωσόρισμα εκ μέρους της
Πανευρυτανικής Ένωσης από τον κ. Αθανάσιο Σταμάτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
και εκ μέρους της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.,Η.Ε.Α. η κ.
Φάνη Πετραλιά. Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ.
Μαρία Αντωνιάδου, η οποία αναφέρθηκε με λίγα, αλλά λίαν περιεκτικά, λόγια
στη σημασία της εκδήλωσης και της απονεμόμενης τιμής στον Δημήτρη
Πουρνάρα.

Ακολούθως ο λόγος

δόθηκε στον Υφυπουργό Δημόσιας Τηλεόρασης και
έγκριτο Δημοσιογράφο κ. Μανόλη Καψή, ο οποίος αναφέρθηκε, κυρίως, στο
δημοσιογραφικό λειτούργημα του Δ. Πουρνάρα με συγκεκριμένα στοιχεία

αντλημένα από το παρουσιαζόμενο βιβλίο, το οποίο φαίνεται πως δεν το
διάβασε απλώς αλλά το μελέτησε επισταμένα....

Στη συνέχεια ο λόγιος και γεραρός τ. Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α κ. Βασίλης
Κοραχάης, λίαν συγκινημένος, λόγω της προσωπικής γνωριμίας του με τον
αείμνηστο Δ. Πουρνάρα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και εντιμότητα του
ανδρός, στην αγωνιστικότητα και την μαχητικότητα, που τον διέκρινε, για την
δημοκρατία,, στη συνέπεια των ιδεών του και τη μεγάλη προσφορά του, όχι μόνο
στη δημοσιογραφία αλλά και στα ελληνικά γράμματα, στην πολιτική και στην
εθνική μας ζωή. Ο κ. Κοραχάης μετέφερε την συγκινησιακή του φόρτιση και στο
ακροατήριο και, γενικά, ήταν συναρπαστικός…

Ο

Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, τρίτος κύριος ομιλητής,
παρουσίασε διεξοδικότερα, μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια και με τρόπο
ελκυστικό, το βιβλίο του κ. Μιχάλη Σταφυλά. «Στάθηκε» ιδιαίτερα σε σημαντικά
γεγονότα της ζωής του Δημήτρη Πουρνάρα, ενώ η υπέροχη ανάγνωση
επιλεγμένων κειμένων, μέσα από το βιβλίο, από τη ηθοποιό κ. Άννα Πολυτίμου
– Παπακωνσταντίνου καθήλωσε κυριολεκτικά τους ακροατές.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου

τον λόγο πήρε ο συγγραφέας του κ.
Μιχάλης Σταφυλάς, ο οποίος με τον γνωστό του τρόπο και με πολύ λίγα λόγια
μας είπε τόσα πολλά για τον Δημήτρη Πουρνάρα. Δικαιολογημένα
καταχειροκροτήθηκε από το πολυπληθές ακροατήριο. Τελειώνοντας την ομιλία
του το λόγο πήρε και πάλι η κ. Άννα Πολυτίομου – Παπακωνσταντίνου για να
διαβάσει αποσπάσματα του βιβλίου και να απαγγείλει ένα θαυμάσιο ποίημα,
αφιερωμένο στον Δημήτρη Πουρνάρα, για να εισπράξει και πάλι θερμότατα
χειροκροτήματα.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας
Παπαδόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «…
σήμερα εκπληρώνουμε ένα ακόμα, ελάχιστο, «Χρέος» με απόλυτο σεβασμό στην
ιστορική μνήμη, ένα «Χρέος» οφειλόμενο προ πολλού, στον Δημήτρη
Πουρνάρα, τον “Χαλκέντερο» αυτόν βάρδο του Τύπου και προοδευτικό ταγό
του τόπου μας,
τον «Απόστολο της Δημοκρατίας», όπως
δικαιότατα
χαρακτηρίστηκε. και που ο λόγος του αποδείχθηκε, κυρίως στις μέρες μας, λίαν
ουσιαστικός, διδακτικός, αλλά και προφητικός… (Μακεδονικό, Κυπριακό,
Γερμανικές αποζημιώσεις κ.λπ.).

Ιδιαίτερη,

όμως, συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ανέβηκε στο βήμα η κ.
Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα, για να εκφράσει τις ευχαριστίες της τις
προσωπικές αλλά και του παριστάμενου αδελφού της Καθηγητή Ιατρού κ.
Νικολάου Πουρνάρα. Κατασυγκινημένη η ίδια με τα λίγα αλλά λίαν μεστά
λόγια της ευχαρίστησε το συγγραφέα, τους συντελεστές της λαμπρής αυτής
εκδήλωσης και τους πολυπληθείς ακροατές. Μετά την κ. Ελένη Καρκαζή –
Πουρνάρα το λόγο έλαβαν ο ιστορικός και συγγραφέας κ. Μάρκος Γκιόλιας και

ο εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π.
Σάββας –
Δαμασκηνός, οι οποίοι συνοπτικότατα αναφέρθηκαν στην προσφορά του
Δημήτρη Πουρνάρα.

Η εκδήλωση αυτή – μυσταγωγία, όπως δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε,
παρουσιάστηκε με αριστοτεχνικό τρόπο από τους Φιλολόγους κ.κ. Αθανάσιο
Σταμάτη και Ηλία Λιάσκο και τελείωσε με την απονομή τιμής στην κ. Ελένη
Κυριαζή Πουρνάρα και κ. Νικόλαο Δ. Πουρνάρα από τον Δήμαρχο
Καρπενησίου κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη, για την προσφορά τους στην
Ευρυτανία. Ο κ. Κ. Μπακογιάννης επέδωσε καλαίσθητες τιμητικές πλακέτες
στους ανωτέρω με τα παρακάτω κείμενα:

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΖΗ – ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ΑΠ’
ΟΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΑΘΗΝΑ, 17-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
_____________

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Π{ΑΡΑΔΟΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΠΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 17-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης ακολούθησε πλούσια δεξίωση.
Όπως προαναφέρθηκε, για

μια ακόμα φορά εκατοντάδες Ευρυτάνες, και όχι μόνο - παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ανταποκρίθηκαν στην
σχετική πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και προσήλθαν στην
παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου. Το πυκνό ακροατήριο ήταν και εκλεκτό και
ποιοτικό. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους, εκτός του Δημάρχου Καρπενησίου
κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη, παρόντες ήταν και ο πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης π. Σάββας – Δαμασκηνός, εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β΄, ο π. Δημήτριος
Σκόνδρας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, εκπρόσωπος
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. βουλευτής
και Υφυπουργός κ. Κέλλυ
Μπουρδάρα, ο κ. Δ. Γουργουράκος, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου
και Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Βασίλειος Κόκκινος, τ. Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, ο κ. Απόστολος Μπότσος, τ. Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας (ΑΙ.ΠΟ.Ε.)
Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Κοντός, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Ε. κ. Φώτης Κουλαρμάνης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Λάμπρος Καρράς,
άλλα μέλη των παραπάνω Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι πολλών άλλων
Πολιτιστικών Σωματείων και Φορέων.

Σημειώνεται ότι το παρουσιασθέν βιβλίο διανεμήθηκε δωρεάν σε όλους
τους παρισταμένους (δόθηκαν πάνω από 300 αντίτυπα!)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.

Ο Γραμματέας

Ηλίας Γ. Λιάσκος.-

