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ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Γράφει ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος

Μετά την άλωση ο δεσμός Ελληνισμού και Ορθοδοξίας σφυρηλατήθηκε ακατάλυτα και το
Έθνος πορεύτηκε στα μακρά χρόνια της δουλείας ως την Επανάσταση του 1821 γαλουχημένο
από την Εκκλησία. Σε κάθε πόλη και χωριό η ενορία με τον ιερέα της υπήρξε ο αρχικός πυρήνας εθνικής επιβίωσης. Γύρω και μέσα στους φτωχικούς ναούς χιλιάδες ιερωμένοι με όπλο
τα λίγα γράμματα αλλά με γεμάτη την καρδιά τους από πίστη αναλάμβαναν να σκεπάσουν κάτω
από τις πτέρυγες της Εκκλησίας τις οικογένειες των Ελλήνων και τα μέλη τους. Σε αγαστή
σύμπνοια αρχηγοί οικογενειών, ιερείς και αιρετοί εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων
αντιμετώπισαν το δυσβάστακτο βάρος της επιβίωσης μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς, χωρίς το
δικαίωμα να επισκευάζουν τους ναούς τους, χωρίς το δικαίωμα να έχουν καμπάνες να χτυπούν,
χωρίς το δικαίωμα να διακηρύσσουν φανερά την πίστη τους.
Οι Έλληνες επιβίωσαν 400 ολόκληρα χρόνια στηριγμένοι από την Εκκλησία. Ο κλήρος μαζί
τους στη χαρά και τη λύπη. Μαζί τους στον πόθο για εθνική αποκατάσταση. Μαζί τους στις
επαναστατικές τους κινήσεις. Μαζί τους και στις θυσίες. Αμέτρητοι οι ιερωμένοι, που έδωσαν
το αίμα τους πρώτοι αυτοί στον αγώνα για ελευθερία.
Αν ψάξει κανείς στα πάνω από 10 επαναστατικά κινήματα και πλήθος μικρότερα, θα βρει
μεγάλο αριθμό ιερωμένων να θυσιάζονται. Από επώνυμους πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη
μέχρι ανώνυμους ιερείς και μοναχούς. Μιλούσαν οι ιερείς στους πιστούς για τα μαρτύρια των
αγίων. Ο λαός τα βίωνε στα δικά του μαρτύρια. Μιλούσαν για Σταύρωση κι ο λαός έβλεπε το
Έθνος στο Σταυρό. Μοιρολογούσαν το νεκρό Ιησού και βαθιά μέσα τους μοιρολογούσαν το
ελληνικό έθνος «κείμενον εν τάφω». Και τη νύχτα του Πάσχα που ακούγονταν θριαμβευτικά το
«Χριστός Ανέστη» στις ψυχές των σκλάβων περνούσε το μήνυμα πως και το ελληνικό έθνος
θα αναστηθεί.
Λένε κάποιοι από τους Ευρωπαίους χριστιανούς πως εμείς οι Έλληνες, σε αντίθεση με
αυτούς, βιώνουμε από τις χριστιανικές εορτές πιο έντονα την Ανάσταση παρά τη Γέννηση του
Χριστού. Ίσως έχουν δίκιο. Δεν έχουν όμως ζήσει αυτοί 400 χρόνια μαρτυρίου, δεν έχουν
μείνει στο σταυρό 400 χρόνια. Δεν έχουν περάσει νύχτες 400 χρόνων ονειρευόμενοι την
Ανάσταση. Γι΄ αυτό ξεσπούσαν και ξεσπούν οι Έλληνες το Πάσχα. Η Ανάσταση είναι προσωπική
αλλά υποσυνείδητα και συλλογική εθνική. Στα χρόνια, λοιπόν, της σκλαβιάς η εκκλησία συντηρούσε το «πάλι με χρόνια με καιρούς».
Αυτή η αόριστη ελπίδα της Εθνικής Ανάστασης γινόταν πιο σαφής στα σχολεία. Ας μην πάει
ο νους μας στα σημερινά σχολεία. Σε κάθε χωριουδάκι και σε κάθε μοναστήρι ο γερο - καλόγερος ή ο παπάς μάζευε όποτε μπορούσε τα μικρά ελληνόπουλα και καθοδηγούσε το δαχτυλάκι
τους πάνω στα κεφαλαία αρχικά γράμματα της Οκτωήχου, των Μηναίων, των άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων για να αρχίσουν να μαθαίνουν την ελληνική αλφαβήτα. Ο χριστιανισμός ίππευσε
παλιά το όχημα της ελληνικής γλώσσας για να διαδώσει το μήνυμά του σε όλον τον κόσμο.
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Τώρα η Εκκλησία ανταπέδιδε την ευεργεσία. Γινόταν ο δάσκαλος αυτής της γλώσσας. Μα δεν
δίδασκαν μόνον τα γράμματα της αλφαβήτου. Δίδασκαν και την Ιστορία και τις παλιές δόξες.
Άναβαν στις παιδικές ψυχούλες φλόγες μέσα στο μεταφορικό σκοτάδι της σκλαβιάς και οδηγούσαν τα ποδαράκια των παιδιών πίσω στην πατρική καλύβα και στην αγκαλιά της μάνας να
γευτούν το λιγοστό ψωμί και να χορτάσουν την πείνα τους με τα όνειρα της λευτεριάς... Έτσι
κυλούσαν αργά - αργά τα χρόνια.
Όταν αργότερα οι οικονομικές συνθήκες άλλαξαν κάπως και ο κατακτητής άρχισε να εμφανίζει σημεία κάμψης, οι ανώνυμοι ιερωμένοι έγιναν επώνυμοι δάσκαλοι στα νησιά του Αιγαίου,
στα χωριά της Ηπείρου, στα βουνά των Αγράφων, στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, στις μεγάλες πόλεις με πρώτη την Βασιλεύουσα. Έγιναν ο Ευγένιος ο Αιτωλός, ο Αναστάσιος Γόρδιος, ο
Ηλίας Μηνιάτης, ο Ευγένιος Βούλγαρις, ο Νικηφόρος Θεοτόκης και τόσοι άλλοι. Ως λίγα χρόνια
πριν την Επανάσταση η πλειονότητα των Μεγάλων Δασκάλων ήταν ιερωμένοι και τα σχολεία
εξαρτημένα από εκκλησίες και μοναστήρια. Φλογεροί ιερωμένοι, Διδάσκαλοι του Γένους, όπως
ο Κοσμάς ο Αιτωλός τολμούσαν να πουν στους χριστιανούς πως ήταν καλλίτερο στο χωριό τους
να έχουν σχολείο παρά εκκλησία...

$
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ
Ο Τάκης Τουλούπας μένει πάντα αγαπητός στους Ευρυτάνες. Τιμήθηκε η Μνήμη του με μια εκδήλωση συμπατριωτών και φίλων του (με
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Μελετών και Πανευρυτανικής Ένωσης) όπου αναλύθηκε η προσωπικότητά του
αλλά και η μαχητικότητά του στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της
Χούντας. Θα μείνει σαν υπόδειγμα τίμιου και συνεπούς πολιτικού άνδρα.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ο Καθηγητής Μένιος Κουτσούκης πάντα πρωτοπόρος στις ιδέες για την προβολή της
Ευρυτανίας, εισηγήθηκε σε σημαντικούς ανθρώπους της Επιστήμης και του Πνεύματος και ίδρυσαν το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών». Με επιτυχία έγινε το ιστορικό
Συνέδριο στο Καρπενήσι, πράγμα που φαίνεται από τον ογκώδη τόμο των Πρακτικών. Αυτός ο
τόμος παρουσιάστηκε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, όπου πλήθος κόσμου παραβρέθηκε.
Ο ΠΑΠΑΒΑΣΤΑΚΗΣ
Ο αγαπημένος και σεβαστός ΠαπαΒαστάκης έκλεισε πενήντα δύο χρόνια Ιεραποστολής.
Ας μου επιτραπεί να χαρακτηρίσω έτσι το ιερατικό του Λειτούργημα. Τίμησε και τιμάει το ράσο.
Το τι πρόσφερε στο λαό των ενοριών του και στους πάσχοντες αδερφούς - ανθρώπους πρέπει κάποτε να ιστορηθούν και σαν παράδειγμα για το πώς πρέπει να βλέπουμε το ρόλο της
Εκκλησίας.
Ο ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Στην αίθουσα αυτή της Παλιάς Βουλής κάποτε ακουγότανε η σοφή αλλά και μαχητική η
φωνή του Γεωργίου Καφαντάρη. Κι όσοι Ευρυτάνες βρέθηκαν τελευταία εκεί, στις εκδηλώσεις
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών και της Πανευρυτανικής Ένωσης,
τον θυμήθηκαν κι ένιωσαν περηφάνια και συγκίνηση.
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ
Ο Ηλίας Καρανίκας πήγε στη Γάζα όταν η αξία της ανθρώπινης ζωής ήταν πολύ φτηνή. Τον
είδαμε και με την μπλούζα του γιατρού αλλά και με την προσπάθεια κατευνασμού των παθών.
Έτσι, όπως τον γνωρίζω ήπιο πάντα, θυμήθηκα τον λόγο του Παλαμά «Κι είναι μέσα στους
δειλούς τα παλληκάρια». Όχι φυσικά πως είναι δειλός. Το ποίημα το λέει... Παλληκάρι πάντως
αποδείχθηκε πως είναι...
Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βράβευσε τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο
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Καρπενησίου για την πολυσχιδή προσφορά του. Ένα μεγάλο εύγε στους μοχθούντας για το
ευρυτανικό κοινό. Και το ευρυτανικό όνομα.
ΟΙ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΕΣ
Οι νέοι Αντινομάρχες Χρήστος Αρβανίτης και Όλγα Διώτη φανερώνουν την προσήλωση του Νομάρχη κ. Κοντογεώργου στην ποσόστοση αρρένων - θηλέων - παμπάλαιη διεκδίκηση πρωτοπόρων γυναικείων οργανώσεων αλλά και νόμων του Κράτους.
OI ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών δραστήριος Κώστας Φούκας ενημερώνει
πως η «Αδελφότητα Γρανιτσιωτών» και η «Πανευρυτανική» οργανώνουν Ημερίδα στην κατακαημένη Γρανίτσα. Ευκαιρία να ακουστεί και η ιστορική διαδρομή των Απεραντίων για να τη μάθουν
και οι αρχές του τόπου.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ας ευλογήσουμε και τα ... γένια μας. Στο Ίδρυμα Καφαντάρη της Φραγκίστας έστειλα κάπου
7.500 βιβλία και περιοδικά στην αρχή του πλουτισμού της και με άλλες δωρεές. Όσοι έχουν την
ευχέρεια ας συντρέξουν. Εγώ τους ετοιμάζω και άλλα μαζί με όσα άλλα θυμητικά του Μεγάλου
Ευρυτάνα έχω. Είχα υποσχεθεί 3.500 βιβλία αλλά βγήκαν 7.5000.
ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Και στη Δομνίστα λειτουργεί βιβλιοθήκη με σημαντικά βιβλία, μερικά από τα οποία δώρισα
εκτιμώντας τις προσπάθειες του Δημάρχου Γιάννη Σταμάτη και άλλων συγχωριανών του να
κάνουν το όμορφο χωριό τους Κέντρο Πνευματικών Μελετών.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στη Δομνίστα λειτουργεί επίσης Αντιστασιακή Βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία διαφόρων μελετητών και διαφόρων ιδεολογικών προσανατολισμών. Όσοι έχουν τέτοια βιβλία καλό θα είναι να
δοθούν εκεί γιατί είναι η μοναδική Αντιστασιακή Βιβλιοθήκη της Χώρας.
ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΣ
Ο «Ευρυτανικός Παλμός» και ο «Ευρυτανικός Τύπος» - οι καλές αυτές εφημερίδες των 30
σελίδων που λαβαίνω - όταν έρχονται θυμάμαι το τετρασελιδάκι της «Φωνής της Ευρυτανίας»
που ο Νίκος Θάνος βασανιζότανε σ΄ ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου του Κριτσέλη να τη γράψει , να την τυπώσει ο Φώτης Μάλλιος και να την ταχυδρομήσει στους συνδρομητές που
ξεχνούσαν να στείλουν και τη μικρή συνδρομή.
«ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»
Αλλά ο Νίκος Θάνος όταν γύρισε από τη Μέση Ανατολή προερχόμενος από την Αμερική
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ίδρυσε την Εφημερίδα «Τα Ψηλά Βουνά» ωραιότατη και μοντέρνα για την εποχή της. Τότε
προσχώρησε και στο ΕΑΜ και όσοι συμμετείχαν σ΄ αυτό είχαν γίνει πρόσωπα τραγωδίας ανάμεσα σε δυο κακά: την Αγγλοκρατία και την Κομματική Ηγεσία. Κι έτσι ο Νίκος πάντα ιδαλγός
καλλίτερων ημερών πλήρωσε τον ΕΑΜισμό του με κάμποσα καρούμπαλα στο κεφάλι και κάποια
εξορία. Το κακό είναι πως τα... ιδεολογικά καρούμπαλα που έφαγε στην Αμερική από κάποιους
συμπατριώτες του δεν είχαν ισοπεδωθεί ακόμα επί της κεφαλής του.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Σε συνέντευξη του Δημάρχου κ. Καραμπά στη Βιβή Καρδαμπίκη όταν ρωτήθηκε γι΄
αυτό που ακούγεται πως ο Νομάρχης δεν έχει καλές σχέσεις με το βουλευτή μας είπε αυτά τα
πολύ σωστά: «Δεν διαρρηγνύονται έτσι εύκολα οι σχέσεις πολιτικών προσώπων». Έτσι είναι,
αφού μάλιστα και ου δύο είναι άνθρωποι συνετοί και χαμηλών τόνων.
Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
Στον συγγραφέα και τ. Ανώτατο Δικαστή κ. Θανάση Παπαθανασόπουλο αποφασίστηκε
στη δεκαετία του 1960 να του απονεμηθεί το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Όταν ήρθε η ώρα να
υπογράψουν τα μέλη της Επιτροπής, ένας αρνήθηκε εκβιάζοντας και τους άλλους «Μην τολμήσετε τη βράβευσή του γιατί η κομμουνίστρια Έλλη Αλεξίου δημνοσίευσε στον «Ελεύθερο» του
Πουρνάρα ύμνο για τη συλλογή του. Αυτό μας έλειπε να βραβεύουμε και βιβλία που εκθειάζουν
οι κομμουνιστές». Τι χρόνια κι εκείνα!
«ΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ»
Ο αγαπητός μου Παπα - Γιάννης Διώτης στην εκδήλωση για τον Μάρκο Γκιόλια θυμήθηκε φανατικά τους συμμορίτες της εποχής του αίματος και των δακρύων. Του θυμίζω πως ο
Παναγιώτης Κανελλόπουλος έβγαλε τον επικήδειο του ηγέτη του Κ.Κ.Ε. Δ. Παρτσαλίδη,
πως ο «συμμορίτης» Χ. Φλωράκης έβγαλε τον επικήδειο του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ,
πως στην κηδεία του Καπετάν Γιώτη παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός,
το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όλη η Αντιπολίτευση. Όλοι αυτοί ακολούθησαν τον χριστιανικό
λόγο «ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις». Πόσο ωραίος ο χριστιανικός λόγος όταν τηρείται...!
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
Το σπουδαίο βιβλίο του π. Κ.Δ. Βαστάκη «Ο Οσιομάρτυς Άγιος Γεράσιμος ο Νέος, ο Μεγαλοχωρίτης» γραμμένο με άγνωστα στοιχεία, τεκμηρίωση και ωραία δημοτική γλώσσα παρουσιάζει το βίο, το μαρτύριο και τις ασματικές ακολουθίες για τον δικό μας Άγιο. Ανεξάντλητες
οι προσφορές του πρωτοπρεσβυτέρου συγγραφέα μας στην Ορθοδοξία.
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H ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΤΣΙΓΚΟΛΗ
Γράφει ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος - Συγγραφέας

Οι Γιολδασαίοι είναι αρματολική οικογένεια της Ευρυτανίας, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στην περιοχή. Μετά την Επανάσταση μέλη της οικογένειας ανέπτυξαν πολιτική δράση, κυρίως, κατά την α΄ περίοδο του ελεύθερου βίου της Ελλάδας - περίοδος
βασιλείας Όθωνα 1833 - 1862.
Τα πρώτα ιστορικά στοιχεία, τα οποία διαθέτουμε στην οικογένεια, προέρχονται από τον 18ο αι.
Το όνομα Γιολδάσης είναι τουρκικής ρίζας και σημαίνει ο σύντροφος, ο φίλος. Καθόλου περίεργο
γιατί πολλοί των Ελλήνων και τότε και αργότερα έχουν ονόματα με τουρκική ρίζα μια και επί 400
ολόκληρα χρόνια η συνοίκηση Ελλήνων και Τούρκων οδηγούσε και σε ανάμειξη πολιτιστικών
στοιχείων και μάλιστα γλωσσικών.
Η περιοχή προέλευσης της οικογένειας εντοπίζεται στα χωριά ένθεν κακείθεν του Κρικελλοποτάμου (Σέλος, Ψιανά, Μαρίνου, Σέλισα (Καστανούλα), Βοϊδοκοιμηθιά (Άγιος Χαράλαμπος). Η
περιοχή παρότι είναι άκρως δυσπρόσιτη διέθετε πληθυσμό Ελλήνων ήδη από τα προοθωμανικά
χρόνια. Σε κάποια χρονική στιγμή μέλη της οικογένειας χρησιμοποίησαν ως βάση τους τη Δομνίστα,
όπου ο τόπος είναι λιγότερο δύσβατος και κοντά σε δρόμους που οδηγούσαν από τη Φθιώτιδα
στην Αιτωλοακαρνανία (Θέρμο).
Η παλαιότερη αυτή τη στιγμή μαρτυρία για την οικογένεια είναι από το 1764 σε ενθύμηση της
Ι. Μ. Κουμασίων Κορυσχάδων:
«1764 Μαϊου: Εν ημέρα Κυριακή καθ΄ ην ετελείτο τότε η εβδομαδιαία αγορά, επιπεσόντες κατά
της πόλεως ταύτης - Καρπενήσιον - οι λήσταρχοι Γιολδάσης και Τουρκέτος, ων ο μεν πρώτος
Τουρκαλβανός, Έλλην δε ο δεύτερος, έχοντες και ετέρους μεθ΄ εαυτών κακούργους επέκεινα των
τριακοσίων, πολλά κακά ειργάσαντο τοις δυστυχέσι κατοίκοις, πάσαν μεν την κινητήν αυτών ουσίαν
διαρπάσαντες, πολλούς δε αιχμαλώτους απαγαγόντες εξ ων τινές - εν οις και ο Ν. Λέλης - εν
τη αιχμαλωσία απέθανον, οι λοιποί δε μετά πολύμηνον ταλαιπωρίαν και κακοπάθειαν, διά λύτρων
διασώθησαν».
Από την ενθύμηση φαίνεται ότι οι Γιολδασαίοι ήταν ληστές, κλέφτες. Όπως γνωρίζουμε τα όρια
μεταξύ κοινών κλεφτών ή ληστών και των εξιδανικευμένων ενόπλων πολεμίων των Τούρκων είναι
δυσδιάκριτα. Το ίδιο είναι τα όρια μεταξύ κλεφτών - σε πλήρη παρανομία - και αρματολών - ενόπλων στην υπηρεσία των Τούρκων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Οθωμανική εξουσία εξαγόραζε
δυναμικούς κλέφτες ορίζοντάς τους αρματολούς. Συνέβαινε και το αντίστροφο: αρματολοί να
περιπέσουν σε κλέφτες και τανάπαλι. Στην ενθύμηση ο Γιολδάσης ορίζεται ως Τουρκαλβανός,
μάλλον απίθανο γιατί ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί και καμία πληροφορία δεν υπάρχει εκ παράδοσης
περί προσηλυτισμού τους στον χριστιανισμό, πράγμα αδιανόητο σε μια ισλαμική χώρα. Η πληροφορία λοιπόν είναι αμφισβητήσιμη. Εκτός και αν εννοεί χριστιανός από την Αλβανία, την Ήπειρο
δηλαδή. Έχουμε αρκετές αναφορές σε χριστιανούς που από την Ήπειρο και την Αλβανία κατέ8

βαιναν και εγκαθίσταντο νότια. Μπορεί να είναι και υπερβολή του καταγραφέα του ενθυμήματος.
Άλλο στοιχείο που κάνει εντύπωση είναι ο αριθμός των ενόπλων ληστών, πάνω από 300. Αυτό
σημαίνει ότι οι δύο αρχηγοί ήταν δυναμικοί και ικανοί για να τους ακολουθεί τόσο πλήθος. Ποιος
Γιολδάσης είναι αυτός;
Πιθανόν να είναι ο Γιαννάκης Γιολδάσης, ο πρεσβύτερος. Η οικογένεια Γιολδάση συνδέεται κατά τον 18ο αι. με βίαιο αρχικά τρόπο με μια μεγάλη οικογένεια κτηνοτρόφων και αρματολών
ή κλεφτών των Συκάδων ή Βλαχόπουλων. Αυτοί ήταν σκηνίτες κτηνοτρόφοι Σαρακατσαναίοι
που από βορειότερα βρέθηκαν στην περιοχή των Γιολδασαίων, περιοχή Δομνίστας.
Ήταν πολυμελής οικογένεια οι Συκάδες ή Βλαχόπουλοι με πολλούς συγγενείς και πολλούς
ενόπλους. Φαίνεται ότι ήρθαν σε σύγκρουση με τους ντόπιους, εν προκειμένω τους Γιολδασαίους.
Ο Νίκος Γιολδάδσης σκότωσε τον Γεώργιο Βλαχόπουλο. Γράφει σε υποσημείωση ο Ν. Κασομούλης: «Ο Γεώργιος Βλαχόπουλος εφονεύθη από τον Νίκον Γιολδάσην εντόπιον, έπειτα δε
συμπεθέριασαν διά την μεταξύ των ειρήνην. Εντεύθεν αρχίζει το καπιτανάτον». Ο φθόνος θα μπορούσε να εξοντώσει και τις δύο οικογένειες με τις αντεκδικήσεις. Γι΄ αυτό έκαμαν την υπέρβαση.
Πάντρεψαν την κόρη του Γεωργίου Βλαχόπουλου με τον γιο του Νίκου Γιολδάση, το Γιαννάκη.
Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στα 1750. Από το γάμο αυτόν γεννήθηκε ο Γεώργιος, που φαίνεται ότι
εσκεμμένα πήρε το όνομα του φονευμένου παππού του. Μεγαλώνοντας ο Γεώργιος Γιολδάσης
και με τη βοήθεια των συγγενών Βλαχόπουλων έγινε καπετάνιος - αρματολός Καρπενησίου, της
περιοχής δηλ. που άρχιζε από τα όρια της Ευρυτανίας με τη Ναυπακτία και έφτανε ως το Βελούχι.
Πιθανόν ο πατέρας του Γιαννάκης να ήταν ο λήσταρχος του Καρπενησίου το 1764.
Ο Γεώργιος Γιολδάσης απόχτησε πολυμελή οικογένεια: Το Γιαννάκη, το Σερέτη (Κώστας, το
σερέτης στα τουρκικά σημαίνει δύστροπος), το Μήτρο, το Ζαχαρία, το Νικόλαο και τον Θανασάκη. Στην περιοχή της Δομνίστας αυτή η ανάμνηση της πολυμελούς οικογένειας παραμένει ως
ενθύμηση στη φράση «Δώδεκα Γιολδασαίοι, δεκατρείς ταμπουράδες», με την έννοια των πολλών
και φιλόξενων ανθρώπων. Ο 13ος ταμπουράς ήταν για τους μουσαφίρηδες. Οι πληροφορίες για την
περαιτέρω πορεία της οικογένειας που ακολουθούν προέρχονται βασικά από τα όσα γρ΄λαφει ο
Κασομούλης και κυρίως σε αυτό το κείμενο από τα όσα γράφει ο Ι. Τσιγκόλης, γερουσιαστής
και πολιτικός κατά το α΄ ήμισυ του 20ου αι. Το αρχείο του με ευγενή παραχώρηση του Ι. Μαυρομύτη, εργατικότατου ιστορικού ερευνητή της Ευρυτανίας, χρησιμοποιήθηκε εδώ.
Στα αρχεία της οικογένειας Γιολδάση υπάρχει συμβόλαιο διανομής της πατρικής περιουσίας
από το έτος 1813. Εκεί διανέμουν την πατρική περιουσία στο Μαρίνου και στη Μπερζιανή. Υπογράφουν οι 5 από τους 6 αδελφούς. Δεν αναγράφεται ο Θανασάκης. Σε συμπληρωματικά έγγραφα
αναφέρονται όρια κοντά στο κτήμα του μακαρίτη αδελφού τους Θανάση. Άρα το 1813 ήταν νεκρός.
Το επόμενο έγγραφο που αφορά προεπαναστατικά τους Γιολδασαίους είναι ένα συμβόλαιο του
1816. Εκεί ο Κωνσταντής Γιολδάσης ανταλλάσσει οικόπεδο στη Δομνίστα με τον Νικόλαο
Δημ. Φαρμάκη.
Η δράση των Γιολδασαίων κατά την Επανάσταση και μετά δεν θα αναλυθεί εδώ. Θα δοθούν
μόνο ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την τύχη των μελών της οικογένειας, για να χρησιμοποιηθούν ως βάση περαιτέρω μελέτης στο μέλλον.
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Αρχηγός της οικογένειας ήταν ο Γιαννάκης Γεωργίου Γιολδάσης. Οπλαρχηγός της περιοχής προεπαναστατικά πρωτοστάτησε στην Επανάσταση στην περιοχή και ανεδείχθη στο αξίωμα
του στρατηγού. Μετά την Επανάσταση εξελέγη βουλευτής. Θα πρέπει να πέθανε γύρω στα 185560. Ο Κασομούλης αναφέρει ως γιο του τον Γεώργιο (Γεωργούλα) και το Σπύρο, που το
1841 είχε γιο ανήλικο, τον Νικόλαο. Ο Γεωργούλας Γιαννάκη Γιολδάσης στην Επανάσταση
ήταν άνδρας και έφτασε στο βαθμό του χιλιάρχου. Μετεπαναστατικά διετέλεσε, γύρω στα 1841,
δήμαρχος της περιοχής. Ο Τσιγκόλης αναφέρει γιο του Γιαννάκη τον Κωνσταντάκη (Γι΄ αυτόν
λέει πως επί σειράν ετών ήταν βουλευτής Ευρυτανίας και πέθανε το 1896 δήμαρχος Ευρυτάνων).
Πιο κάτω μιλάει για τον Γεωργούλα που ήταν λοχαγός της φάλαγγας, νυμφεύτηκε στη Δομνίστα
και άφησε δυο αγάμους γιους , τον Κώστα γεν. το 1843) και τον Ελευθέριο που ήταν γνωστοί
ως Γεωργουλόπουλοι, για να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Οι καταγραφές του Τσιγκόλη, αν
ερμηνεύονται σωστά θα πρέπει να έχουν κάποιο λάθος. Μήπως ο Κωνσταντάκης ήταν εγγονός
του Γιαννάκη και όχι γιος;
Ο Σερέτης ή Κωνσταντής Γιολδάσης διακρίθηκε στην Επανάσταση του 1821. Γιος του
Σερέτη ήταν ο Ελευθέριος, που κατά τον Κασομούλη ήταν ανήλικος το 1841. Μετά την
Επανάσταση ο Σερέτης με το γιο του εγκαταστάθηκαν στην Ναύπακτο. Ο Ελευθέριος Κων.
Γιολδάσης νυμφεύθηκε κόρη από την οικογένεια Τζαβέλα. Να σημειωθεί πως η Σουλιώτικη
αυτή οικογένεια, όπως και αρκετές άλλες Σουλιωτών, εγκαταστάθηκαν μετεπαναστατικά στη Ναύπακτο και αποτέλεσαν βασικό πυρήνα του πληθυσμού της πόλης. Από τον γάμο αυτόν γεννήθηκαν
ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος που κατά τον Τσιγκόλη ήταν «γνωστοί δημοσιογράφοι εις
Αθήνας». Ο Κωνσταντίνος ασχολήθηκε και με την πολιτική και έγινε το 1810, στις εκλογές του
Αυγούστου, βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το συνδυασμό των ανεξαρτήτων. Και αυτός και ο αδελφός του πέθαναν άγαμοι.
Ο Μήτρος Γιολδάσης σκοτώθηκε στα Καγκέλια του Καρπενησίου, όπως γράφει ο Τσιγκόλης. Η μάχη αυτή έγινε τον Ιούνιο του 1821 όταν τουρκική δύναμη από την Θεσσαλία έφτασε
στο Καρπενήσι όπου οι Επαναστάτες πολιορκούσαν τους Τούρκους της πόλης. Οι Γιολδασαίοι
και οι άλλοι οπλαρχηγοί έστειλαν δύναμη στα Καγκέλια για να τους αναχαιτίσει. Στη μάχη έπεσε,
κατά τον Ι. Τσιγκόλη, ένας από τους Γιολδασαίους, ο Μήτρος. Από τα υφιστάμενα στοιχεία του
Αγώνα και τους φακέλους αγωνιστών όμως ο Μήτρος φαίνεται ζωντανός κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης και έφτασε μάλιστα στο βαθμό του υποστρατήγου. Εκτός και η μάχη στα Καγκέλια
αφορά το 1828 που έφευγαν οι Τούρκοι από το Καρπενήσι. Και πάλι είναι αμφίβολη η εγκυρότητα
της πληροφορίας.
Ο Μήτρος είχε γιο τον Κωνσταντάκη (γεν. 1818). Ο Κωνσταντάκης πήρε σύζυγο κόρη
του Σισμάνη (της μεγάλης οικογένειας των προκρίτων της Αράχωβας Ναυποακτίας) και απόχτησε
το Δημήτριο (1862), τον Ιωάννη (1865), το Νικόλαο (1869) και μια θυγατέρα η οποία παντρεύτηκε τον Κωστούλα Θέο, δήμαρχο Αγραίων και γόνο προεπαναστατικών κοτζαμπάσηδων της
Φουρνάς. Κόρη αυτής της Γιολδασοπούλας πήρε τον Χαράλαμπο Τσιγκόλη από την Τσεκλείστα. Γιος της ήταν ο μετέπειτα πολιτικός και γερουσιαστής Ιωάννης Τσιγκόλης, που μας δίνει
πολύτιμες πληροφορίες για την οικογένεια της εκ μητρός γιαγιάς του. Είχε ακόμα την Ολυμπιάδα,
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σύζυγο Πετροκωστόπουλου από τη Δομνίστα και τη Ζωίτσα, σύζυγο Γ. Κοπάνη από Νεοχώρι
Ναυπακτίας. Το όνομα της συζύγου του Θέου θα πρέπει να ήταν Ξανθούλα.
Από τα αγόρια του Κωνσταντάκη Δ. Γιολδάση ο
Δημήτριος έγινε στρατιωτικός και πέθανε άγαμος. Ο
Νικόλαος, επίσης στρατιωτικός, πήρε μέρος στον πόλεμο του 1897 και σκοτώθηκε ως υπολοχαγός στις 19-61913, κατά τη διάρκεια του Ελληνοβουλγαρικού Πολέμου.
Κατά τα αρχεία του ΓΕΣ «εφονεύθη ηρωικώς μαχόμενος
εις την λίμνην Χατζηκιόλ Μακεδονίας την πρώτη μέρα του
πολέμου». Κατά τον Ιωάννη Τσιγκόλη τραυματίστηκε
στη μάχη Λαχανά και κάηκε ζωντανός μέσα στα σιτάρια.
Ο Ιωάννης έμεινε μόνιμα στο Μαρίνου και απόχτησε
τον Κωνσταντάκη (1898). Αδελφές του Κωνσταντάκη
ήταν η Αρχόντω που παντρεύτηκε τον Κων. Καραδήμα στη Δομνίστα, η Σοφία που πήρε τον Κ. Πολονύφη
στο Κρίκελλο, η Ελένη που πήρε τον Κ. Κοντούλα από
την Πιάρα (Καλλιθέα) Καρπενησίου, η Ειρήνη που πήρε
Ι. Τσιγκόλης (1898) δισέγγονος
τον
Παναγιώτη Μπούρα στο Καρπενήσι και η Παραεκ μητρός Μήτρου Γιολδάση
(Αρχείο Ι.Μαυρομύτη)
σκευή που πήρε τον Λάμπρο Γιαννακόπουλο από τα
Ψιανά. Ο Κωνσταντάκης παντρεύτηκε τη Μαρία Σ.
Παπαδοπούλου από τη Δομνίστα. Παιδιά τους, που άφησαν απογόνους, ο Σπύρος, ο Αθανάσιος, ο Ιωάννης (σκοτώθηκε μαθητής σε ατύχημα στο Καρπενήσι το 1948) και η Βασιλική
(Κούλα), που παντρεύτηκε τον Θ. Τσούτσουρα, στην Αθήνα.
Ο Νικόλαος Γ. Γιολδάσης πολέμησε στην
Επανάσταση ως αξιωματικός (λοχαγός της φάλαγγας
αργότερα) και πήρε γυναίκα του την Ευφροσύνη
Λάμπρου Τζαβέλλα Όπως γράφει ο Τσιγκόλης,
πέθανε στο Μαρίνου άτεκνος. Αυτό δεν είναι σωστό.
Από τα υπάρχοντα αρχεία ο Νικόλαος διετέλεσε
Γερουσιαστής της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος το 1822.
Έφτασε στο βαθμό του χιλιάρχου. Μετεπαναστατικά
εξελέγη δήμαρχος στην περιοχή. Είχε γιους τον Χαράλαμπο (γεν. 1835) και τον Ανδρέα (γεν. 1839). Το
1865 δεν ζούσε. Σε βεβαίωση φαίνονται κληρονόμοι
του η σύζυγός του Βασιλική, ετών 65, οι γιοί του Ανδρέας ετών 35 και Χαράλαμπος ετών 30. Επίσης
η κόρη του Μελπομένη σύζυγος Ευαγγέλου Παπαγεωργίου(;). Ο Τσιγκόλης αναφέρει ότι ένας
Σπύρος Κωνσταντάκη Γιολδάσης
Ανδρέας Γιολδάσης πήρε κόρη από την οικογένεια
(1970), απόγονος Μήτρου Γιολδάση
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Στράτου του Βάλτου και δεν άφησε απογόνους. Ίσως να είναι γιος άλλου Γιολδάση. Σε συμβόλαια των ετών 1872-1891 αναφέρεται Ανδρέας Ν. Γιολδάσης δικολάβος. Φαίνεται ότι δεν
άφησε απογόνους. Ο Χαράλαμπος φαίνεται να απόχτησε το Νικόλαο (γεν. 1889) και τον Επαμεινώνδα (1895). Παιδιά του Νικολάου ο Χαράλαμπος, ο Επαμεινώνδας, ο Κωνσταντίνος,
ο Ιωάννης, η Βασιλική, η Ασπασία, η Σοφία. Ο Επαμεινώνδας απόχτησε το Χαράλαμπο,
τον Δημήτριο, τον Παύλο, την Αγγελική, τη Σπυριδούλα. Σήμερα από τον κλάδο αυτόν των
Γιολδασαίων μένει στο Μαρίνου ο Δημήτριος Επαμ. Γιολδάσης. Ο άλλος, τελευταίος Γιολδάσης, κάτοικος στο Μαρίνου, όπου ζει η σύζυγός του, ήταν ο Σπύρος Κωνσταντάκη Γιολδάσης,
που πέθανε πριν λίγα χρόνια.
Ο Ζαχαρίας Γιολδάσης, κατά τον Τσιγκόλη, είχε παιδί τον Γεωργούλα, που πήρε την
κόρη του Κώστα Γιαννάκη, δημάρχου Κτημενίων και πέθανε άτεκνος. Ο άλλος γιος ο Νικήτας,
λοχαγός πεζικού, πήρε γυναίκα από το Καρπενήσι και απόχτησε το Δημήτριο. Μετεπαναστατικά ο
Ζαχαρίας Γιολδάσης φαίνεται να διατέλεσε κι αυτός δήμαρχος στην περιοχή. Σχετικά με τα
παιδιά του, από τα αρχεία της περιοχής, φαίνεται ότι ο Ζαχαρίας Γιολδάσης απόχτησε το Γεωργούλα (γεν. 1830), που το 1865 ήταν δήμαρχος, τον Κωνσταντίνο (γεν. 1832), το Δημήτριο
(γεν. 1837), το Νικόλαο (γεν.1840). Το έτος εκείνο δεν ζούσε ο Ζαχαρίας Γιολδάσης. Απόγονοι του Δημητρίου ήταν ο Ζαχαρίας (1882), ο Κωνσταντίνος (1884), ο Αθανάσιος (1887).
Γιος του Ζαχαρία Δ. Γιολδάση ήταν ο Δημήτριος που στη δεκαετία 1970-1980 διετέλεσε ένα
διάστημα Πρόεδρος της Κοινότητας Δομνίστας. Η σύζυγός του, οι γιοι του Ζαχαρίας και Κωνσταντίνος και η κόρη του Γεωργία μένουν σήμερα στη Λαμία.
Ο Θανασάκης Γ. Γιολδάσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πρέπει να πέθανε πριν
από το 1813 και να μην άφησε απογόνους αν και ο Κασομούλης μνημονεύει παιδιά του τον Ανδρέα και τον Χαράλαμπο, ανήλικα τον καιρό της Επανάστασης. Το θέμα είναι προς διερεύνηση
εκτός και τα συγχέει με τα παιδιά του Νικολάου Γιολδάση.
Ο Τσιγκόλης, τέλος, αναφέρει και μία κόρη Γιολδασαίων που παντρεύτηκε τον πρόκριτο και
αγωνιστή του Προυσού Δ. Γουβέλη, χωρίς να προσδιορίζει τίνος θυγατέρα ήταν
Αυτή είναι εν συντομία μια πρώτη απόπειρα καταγραφής της εξέλιξης μιας ιστορικής οικογένειας της νότιας Ευρυτανίας. Απομένει ευρύτερη έρευνα με περισσότερα στοιχεία στο μέλλον για
το ρόλο τους στον τόπο πριν και μετά την Επανάσταση του 1821 ως τις μέρες μας.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.- Αρχείο Τσιγκόλη (ανέκδοτο)
2.- Κ.Α. Σαρρή, «Χρονικό Κορυσχάδων», τεύχος Ε1, Αθήνα 1992
3.- Ν. Κασομούλη, «Απομνημονεύματα της Επανάστασης των Ελλήνων 1821-1832», τ. Α΄Αθήνα
χ.χ.
4.- Ανάργυρου - Γιάννη Δ. Μαυρομύτη, «Καρπενήσι 1810-1820», Αθήνα 2006, Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης.
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ΤΑΚΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς

Πολλοί συναγωνιστές και φίλοι του Τάκη Τουλούπα συγκεντρώθηκαν πρόσφατα στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών και της Πανευρυτανικής Ένωσης, για να τιμήσουν τη Μνήμη του.
Ένας τόμος δημοσιευμάτων και ομιλιών για τον έξοχο αυτόν συμπολίτη μας είναι απαραίτητος
ώστε να μείνει η προσφορά του σαν υπόδειγμα ζωής για τις γενεές που έρχονται.
Αν ζούσε σήμερα ο Τάκης Τουλούπας θα ένιωθε ντροπή για την κατάντια της Δημοκρατίας μας, που έπαψε να΄ ναι κοινοβουλευτική κι έγινε αρχηγική. Άλλοτε στην Κίνα η σκέψη
του Μάο ήταν αυτή που προσδιόριζε τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα σε μας είναι η σκέψη του
αρχηγού.
Ο Τάκης Τουλούπας έφερνε κάτι καινούριο στον δημόσιο βίο. Την ειλικρίνεια ανάμεσα στον πολιτικό και στον ψηφοφόρο. Τον εγκλωβισμό του ψηφοφόρου στην υποσχεσιολογία δεν τον θεωρούσε απλά ανήθικο αλλά απάτη. Η μόνη υπόσχεση που έκανε ήταν
προς τον εαυτό του: «Θα κάμω ό,τι μπορέσω για την Ελλάδα και την Ευρυτανία». Όταν
μιλούσες μαζί του ένοιωθες πως έμαθες κάτι που δεν ήξερες. Μια σοφή κουβέντα, ένα
αισιόδοξο μήνυμα πως όλα θα πάνε προς το καλλίτερο. Αλλά ακριβώς γι΄ αυτό το καλλίτερο
μπήκε στον πολιτικό, εθνικό και κοινωνικό αγώνα. Μπήκε για να δώσει και όχι να πάρει.
Μπήκε σαν μαχητής. Και το έδειξε αυτό όταν τα μαύρα σκοτάδια της χούντας σκεπάσανε
τον ελληνικό ουρανό. Μπροστάρης στον Αγώνα. Με λεβεντιά και θάρρος. Όπως φαίνεται
από το χειρόγραφο γράμμα του αρχηγού του Π.Α.Κ. Ανδρέα Παπανδρέου ο Τάκης
Τουλούπας ήταν ο κυριότερος σύνδεσμος ανάμεσα στους αγωνιστές. Ακόμα και μετά τα
χρόνια των εξοριών και των διώξεων ενώ ήξερε πως παρακολουθείται δεν υπέστειλε τη
σημαία της Αντίστασης.
Αλλά πρωτύτερα και στην Εθνική Αντίσταση βρέθηκε στις γραμμές του Αγώνα ενάντια
στους ξένους καταχτητές. Για αρκετό καιρό γερμανοκρατούμενος έζησε στο φοβερό κολαστήριο του Χαϊδαριού, που ήταν ο προθάλαμος θανάτου για πολλούς αγωνιστές. Και τότε έκανε
ό,τι μπορούσε αφού ήξερε τη γεραμνική γλώσσα και άκουγε το τι λέγανε οι δεσμοφύλακες
σχετικά με τους κρατούμενους.
Από ένα επίσημο έγγραφο του Αμερικάνικου Γενικού Προξενείου (Κωνσταντινούπολη, 5
Αυγ. 1944) φαίνεται πως η δραστηριότητά του, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, είχε ξεπεράσει τα
ελληνικά σύνορα και αναγνωρίζονταν η προσφορά του στον συμμαχικό αγώνα. (Σ.Σ.: Βλ. σχετ.
και το άρθρο του Καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη στα Ε.Χ., αριθ. τεύχους 27, σελ. 48)
Το θέμα Τάκης Τουλούπας είναι ανεξάντλητο. Από τα δυο ιστορικά στοιχεία που παραθέτουμε φαίνεται το τι πρόσφερε όταν «όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».
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Η επιστολή του Ανδρέα Παπανδρέου προς το Γιάννη Χαραλαμπόπουλο από την οποία αποδεικνύεται
πως ο Τάκης Τουλούπας ήταν ο σύνδεσμος μερταξύ των αντιστασιακών
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Μνήμη Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα
Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε το πολιτικό μνημόσυνο για τον Δημήτριο
(Τάκη) Τουλούπα, στις 09-02-2009 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών
Σπουδών και Ερευνών (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.) και της Πανευρυτανικής Ένωσης και το οποίο, αρχικά, είχε
προγραμματιστεί για τις 09-12-2008 αλλά αναβλήθηκε, λόγω των τότε γνωστών επεισοδίων
στο κέντρο της Αθήνας.
Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό - καλωσόρισμα του κ. Κώστα Παπαδόπουλου, Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης, ενώ στη συνέχεια ο Καθηγητής κ. Κλεομένης
Κουτσούκης, πρόεδρος του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. μίλησε για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου Τάκη
Τουλούπα. Στη συνέχεια μίλησαν οι:
α.- κ. Χαρίλαος Γκούτος, καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με
θέμα: «Ο Τάκης Τουλούπας ως νομικός και η συμβολή του στο Εργατικό Δίκαιο».
β.- κ. Τάσος Λέρτας, σκηνοθέτης και συγγραφέας με θέμα: «Ο Τάκης Τουλούπας ως
αντιστασιακός στην Κατοχή και η ομηρία του στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου».
Ακολούθησαν ολιγόλεπτοι χαιρετισμοί - μαρτυρίες κορυφαίων πολιτικών - συνεργατών και
συναγωνιστών του αείμνηστου Τάκη Τουλούπα, όπως των κ.κ. Απόστολου Κακλαμάνη, τ.
προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Γιώργου Ρωμαίου, τ. Υπουργού, Λευτέρη Βερυβάκη
τ. Υπουργού, Παναγιώτη Κρητικού, τ. Αντιπροέδρου της Βουλής, Αντώνη Λιβάνη βουλευτή
και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσιγαρίδα, τ. Υπουργού, Τάκη Παπαγιαννόπουλου, στρατηγού ε.α.., Κώστα Φούκα, μέλους του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, Π.
Αρβανίτη, κ.ά. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ.: Ηλίας Καρανίκας, Βουλευτής Ευρυτανίας,
Βασίλης Καραμπάς, Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Αρβανίτης, Αντινομάρχης Ευρυτανίας, Γ. Σταυράκης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ.ά.
Μέσα σε κλίμα συγκινησιακό και φορτισμένο από τα λεχθέντα, άγνωστα σε πολλούς στοιχεία, μίλησε η σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Τουλούπα κ. Έβη Τουλούπα, η οποία κατασυγκινημένη ευχαρίστησε όλους τους παρευρεθέντες, ιδιαίτερα δε τους διοργανωτές του πνευματικού αυτού μνημοσύνου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν περίμενε να πραγματοποιηθεί
τέτοια πετυχημένη εκδήλωση μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.
Την εκδήλωση συντόνισε αριστοτεχνικά ο Γενικός Γραμματέας της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Σταμάτης, φιλόλογος.
Σημειώνεται ότι η αίθουσα κατακλύσθηκε από Ευρυτάνες και μη, φίλους και συνεργάτες του
Τάκη Τουλούπα. Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων ομιλητών, πολιτικών και μη, τίμησαν με
την παρουσία τους και οι: π. Κ. Βαστάκης πρωτοπρεσβύτερος από το Μεγάλο Χωριό (γενέτειρα του Τάκη Τουλούπα), Αναστ. Πεπονής τ. Υπουργός, Κώστας Λαλιώτης τ. Υπουργός,
Ν. Σαλαγιάννης τ. Υπουργός, Β. Πριόβολος (Καπετάν - Ερμής), Γ. Λάγαρης Νομαρχιακός
Σύμβουλος, οι πολιτευτές Λ. Μάκκας, Νάσος Γεωργαλής, Κ. Μπουμπουρής και Έλσα
Σταμέλου, o πρύτανης των ευρυτανικών γραμμάτων κ. Μ. Σταφυλάς, η κ. Μ. Καλιάνη,
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Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ως και άλλα μέλη του Δ.Σ.,
εκπρόσωποι συλλόγων και άλλων πολιτιστικών φορέων του Νομού μας κ.ά.
Τέλος, με την εκδήλωση αυτή, οι συνδιοργανωτές της (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε και Πανευρυτανική Ένωση), πιστεύουν πως εκπληρώθηκε ένα μέρος από το οφειλόμενο και επιβεβλημένο χρέος,
έστω και με τόση καθυστέρηση, προς έναν ακέραιο ΑΝΘΡΩΠΟ, προς έναν ακέραιο πολιτικό και
Δάσκαλο της πολιτικής, τον αείμνηστο Τάκη Τουλούπα, σύντομα δε θα υπάρξει και σχετικός
αφιερωματικός τόμος, με βάση τις ομιλίες της παραπάνω εκδήλωσης.
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
«Το Δ.Σ της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα από σχετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, του οποίου ηγείται ο καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, αποδέχθηκε αμέσως και ομόφωνα τη συνδιοργάνωση του παρόντος πολιτικού μνημοσύνου για τον Δημήτριο (Τάκη) Τουλούπα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
τριάντα (30) χρόνων από το θάνατό του.
Και τούτο γιατί:
Εκπληροί ένα ΧΡΕΟΣ, έστω και με καθυστέρηση, επιβεβλημένο, προς
έναν ακέραιο ΑΝΘΡΩΠΟ (με κεφαλαία), προς έναν πολιτικό και Δάσκαλο της πολιτικής, τον
αείμνηστο Τάκη Τουλούπα.
Ο Τάκης Τουλούπας, τίμιος, ανιδιοτελής και πάντοτε ευπρεπής, πράος, αμνησίκακος,
ειλικρινής και μετριόφρων αναδείχθηκε σε σθεναρό αγωνιστή και αδάμαστο στρατιώτη της
Δημοκρατίας μας, σε άκαμπτο και θαρραλέο υπέρμαχο των δημοκρατικών θεσμών μας, αλλά και
σε σκληρό πολέμιο των ανελεύθερων καθεστώτων.
Από τα νεανικά του χρόνια γαλουχήθηκε με τις δημοκρατικές αρχές κοντά στον «ανένδοτο
μαχητή της Δημοκρατίας», τον «Μεγάλο Δάσκαλο του Κοινοβουλίου μας», τον Ευρυτάνα πολιτικό
Γεώργιο Καφαντάρη, ως την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο και τα μετά τον Εμφύλιο
δύσκολα χρόνια. Αλλά και μετέπειτα έμεινε σταθερός κι αταλάντευτος στις αρχές του, τις οποίες με άκρατη ευπρέπεια υπερασπίστηκε και, μάλιστα, με μεγάλο προσωπικό τίμημα.
Με ακαταμάχητα όπλα του, την αγωνιστικότητα, την εντιμότητα και το απαράμιλλο ήθος του δεν
λύγισε ποτέ, παρά τις επανειλημμένες διώξεις του και ουδέποτε συμβιβάστηκε, αλλά παρέμεινε πάντα
όρθιος, σαν τα περήφανα στητά κι ολόρθα ελάτια της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ευρυτανίας.
Σίγουρα ο αείμνηστος Τάκης Τουλούπας, στις μέρες μας ιδιαίτερα, πρέπει να αποτελεί
ένα φωτεινό μετέωρο και ένα άριστο παράδειγμα προς μίμηση από τους σύγχρονους πολιτικούς, αλλά και τους μεταγενέστερους. Για μας αποτελεί όχι μόνο καθήκον αλλά και υποχρέωσή
μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη διατήρηση και στην παράδοση στις επόμενες γενιές
της χρυσής παρακαταθήκης, που μας κατέλειπε ο Τάκης Τουλούπας.
Κυρίες και κύριοι,
Επειδή άλλοι, πιο ειδικοί, στη συνέχεια, θα μας μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Τάκη
Τουλούπα, εγώ περιορίζομαι να σας ευχαριστήσω για την αυθόρμητη αυτή προσέλευσή σας και
να σας καλωσορίσω.
Ευχαριστώ!
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ,
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο Τάκης Τουλούπας γεννήθηκε το 1909 στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Ήταν ένα από τα
πολλά παιδιά μιας εύπορης ιστορικής οικογένειας, που είχε δώσει πολλούς αγωνιστές στην
Επανάσταση του 1821. Μικρός ήλθε στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του, Ανδρέας Τουλούπας,
ευδοκιμούσε ως επιτυχημένος και γνωστός κοσμηματοπώλης. Ο Τάκης αποφοίτησε από το
Βαρβάκειο Σχολείο και μπήκε πρώτος στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η γνωριμία του όμως με τον διαπρεπή Ευρυτάνα πολιτικό, Γεώργιο Καφαντάρη, του
οποίου διετέλεσε ιδιαίτερος Γραμματέας, στάθηκε, ίσως, αφορμή να εγκαταλείψει στο δεύτερο
έτος το Πολυτεχνείο και να στραφεί σε νομικές σπουδές. Όταν τελείωσε τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, έφυγε για τη Γερμανία, όπου πραγματοποίησε λαμπρές μεταπτυχιακές
σπουδές στα πανεπιστήμια Κιέλου και Βερολίνου. Έλαβε το διδακτορικό του από τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Λειψίας το 1939, με ειδίκευση σε θέματα του εργατικού δικαίου,
που ήταν τότε πρωτοποριακός κλάδος Δικαίου, γεγονός που τον προετοίμαζε για μια πανεπιστημιακή καριέρα.
Με την έναρξη του Β΄ Π.Π. επιστρέφει
στην Ελλάδα και στρατευμένος υπηρετεί στη
«ζώνη των πρόσω» του Αλβανικού μετώπου.
Στα χρόνια της εχθρικής κατοχής εντάσσεται σε αντιστασιακή ομάδα υπό τον Γεώργιο
Παπανδρέου και μαζί με τον Λουκή Ακρίτα
και το Δημ. Άρχο, εκδίδει την παράνομη εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Σε αυτή έγραφαν τότε
πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Γεώργιος
Θεοτοκάς, ο Μάρκος Αυγέρης, ο Άγγελος
Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης στο βήμα
Σικελιανός κ.ά. Στις 21 Μαρτίου 1942, μαζί
(Φωτ. Γ. Τάσιος)
με τον Γεώργιο Παπανδρέου και άλλα μέλη
της ομάδας, συλλαμβάνεται και κρατείται στις φυλακές Αβέρωφ. Αναλαμβάνει ο ίδιος την
ευθύνη για λογαριασμό της ομάδας, με συνέπεια να καταδικαστεί σε φυλάκιση 12½ χρόνων.
Ενώ, οι άλλοι σ’ ένα μήνα απολύονται, αυτός μεταφέρεται στις φυλακές της Λάρισας. Με την
εισβολή των Γερμανών, οι Ιταλοί θα τον παραδώσουν σ’ αυτούς και από κει θα τον μεταφέρουν
στο θρυλικό στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
Είναι γεγονός, ότι μετά την αποφυλάκισή του από το Χαϊδάρι, ο Τάκης Τουλούπας θα
φύγει κρυφά για την Μέση Ανατολή. Από κει θα γυρίσει μετά την απελευθέρωση. Στην πρώτη
κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου,
θα αναλάβει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με πολλές αρμοδιότητες και πολύ
δουλειά τον πρώτο εκείνο καιρό της απελευθέρωσης. Είναι ένα κεφάλαιο της πολύτιμης προ18

σφοράς του, που αξίζει κανείς να το μελετήσει, για την ρύθμιση των θεμάτων παιδείας και
γενικότερα της πνευματικής ζωής και τον γραμμάτων την κρίσιμη εκείνη εποχή, που η χώρα
μας έβγαινε κατεστραμμένη απ’ τον πολυετή πόλεμο και την εχθρική κατοχή. Στη συνέχεια θα
θητεύσει ως Γεν. Γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Λίγο αργότερα, θα τον καλέσει ο Κων. Δοξιάδης να πλαισιώσει την επιτελική ομάδα του,
από την οποία δημιουργήθηκε το μετέπειτα Υπουργείο Συντονισμού, γνωστό για τον στρατηγικό
ρόλο που έπαιξε με εξέχοντες επιστήμονες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως στο
Υπουργείο Παιδείας, έτσι κι εδώ, ο Τάκης Τουλούπας θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση του
κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών με σχέδια νόμων και οργανισμών που συνέταξε ο ίδιος,
ως προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συντονισμού.
Μετά από δεκαετή θητεία, θα προσληφθεί ως Νομικός Σύμβουλος στα Κρατικά
Διυλιστήρια Πετρελαίου (Ασπροπύργου), απ’
όπου θα αποχωρήσει το 1964 για να αναλάβει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γεωργίου
Παπανδρέου ως την κρίση των Ιουλιανών
του 1965. Ήδη από τη δεκαετία του ’50,
ανεβοκατεβαίνει στην Ευρυτανία προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στους πονεμένους συμπατριώτες του Ευρυτάνες. Στο
μεταξύ, έχει βρει την εκλεκτή της καρδιάς του στο πρόσωπο της Έβης Στασινοπούλου, την
οποία νυμφεύεται στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
Το γραφείο του στην Αθήνα κατακλύζεται από κατατρεγμένους συμπατριώτες από το μετεμφυλιακό κράτος, που ζητούν την πολιτική και νομική του συμπαράσταση. Ο Τάκης Τουλούπας
θα προσθέσει και τη δική του, όχι μόνο νομική και πολιτική συνηγορία αλλά και την ηθική και
ανθρώπινη συμπαράσταση. Πλήθος επιστολών Ευρυτάνων και δημοσιεύματα στον τύπο μαρτυρούν την ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του.
Την πολιτική του δραστηριότητα θα ανακόψει η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967.
Από τους πρώτους θα λάβει μέρος στην αντίσταση κατά του στρατιωτικού καθεστώτος, ως μέλος της Δ. Ε. του ΠΑΚ, με συνέπεια να συλληφθεί και να εκτοπισθεί στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας
τον Ιούνιο του 1969. Μετά από μήνες, μετάγεται στο Καστρί Κυνουρίας (Άγιο Νικόλαο). Από κει,
πάλι ύστερα από καιρό, θα μεταχθεί στα θρυλικά κρατητήρια του ΕΑΤ / ΕΣΑ και από κει στις
φυλακές Κορυδαλλού, μαζί με άλλους αγωνιστές του ΠΑΚ, απ’ όπου θα εξέλθει το 1972.
Το 1973, με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, θα συλληφθεί εκ νέου για να υποστεί νέες
μεγάλες ταλαιπωρίες αυτός και η γυναίκα του. Μετά από ένα μήνα κράτησης θα μεταφερθεί
σε αφασία στο 401 Νοσοκομείο, απ’ όπου τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Στην μεταπολίτευση ο
Τάκης Τουλούπας πολιτεύεται με το ΠΑΣΟΚ έχοντας στενή συνεργασία με τον ιδρυτή και αρχηγό του Ανδρέα Παπανδρέου. Δίπλα του, συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στην σύνταξη της
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καταστατικής διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη 1974. Αντί, όμως, να εκμεταλλευθεί την προνομιακή
θέση που του έδινε ο αρχηγός στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο Τάκης Τουλούπας
επέλεξε να αγωνισθεί και να επιδιώξει την εκλογή του μέσα απ’ το λαό στην γενέτειρά του,
την Ευρυτανία, διότι, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, «προτιμώ να περιοδεύσω στα βουνά της
ιδιαίτερης πατρίδας μου, παρά στους δρόμους της πρωτεύουσας». Η μεγαλύτερη ικανοποίησή
του ήταν η επαφή και επικοινωνία του με τους ανθρώπους και τους πιστούς του φίλους σε
όλα σχεδόν τα χωριά της Ευρυτανίας. Την αισιόδοξη κι ελπιδοφόρα αυτή πορεία του ανέκοψε
ένα τροχαίο περιστατικό στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 1978, που στάθηκε μοιραίο για τη ζωή
του Ευρυτάνα πολιτικού. Ο θάνατός του υπήρξε μια μεγάλη απώλεια για την Ευρυτανία. Έθλιψε
βαθύτατα όλους τους Ευρυτάνες.
Ο Τάκης Τουλούπας, όσο ζούσε
έτυχε καθολικής αναγνώρισης. Υπηρέτησε με πολλές θυσίες την πατρίδα, το
κράτος και την ελληνική κοινωνία από
διάφορες θέσεις. Αγωνίσθηκε για τον
άνθρωπο και τη δημοκρατία με ηρωισμό
και αυταπάρνηση και υπέφερε γι’ αυτήν,
όσο λίγοι. Ατυχείς συγκυρίες δεν ευνόησαν την ανάδειξή του στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο. Αυτό όμως, δεν μειώνει σε
τίποτε το μέγεθος της προσφοράς του
και την μεγαλοσύνη της προσωπικότητάς
του. Ανήκει στην κατηγορία των υπεύθυνων πολιτικών, αυτών «της ευθύνης»,
σύμφωνα με τη διάκριση που κάνει ο
Γερμανός κοινωνιολόγος Max Weber.
Η μακρόχρονη θητεία και μαθητεία
του κοντά στο μεγάλο Ευρυτάνα πολιτικό, Γεώργιο Καφαντάρη, τον δίδαξε να
ζει για την πολιτική και όχι από την πολιτική. Γι’ αυτό, σήμερα, για μας τους Ευρυτάνες κοσμεί και εμπλουτίζει την πινακοθήκη των
Ευρυτάνων πολιτικών, που με τη δράση και συμπεριφορά τους φώτισαν και θα φωτίζουν τον
δρόμο των επερχόμενων γενεών.
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ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Η ΗΜΕΡΙΔΑ:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΚΙΟΛΙΑ
Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως πλούσιο πνευματικό συμπόσιο η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, την Κυριακή, 22-2-2008, με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ευρυτανίας και που είχε ως
θέμα της: «Πνευματικές Προσεγγίσεις: Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια».
Την έναρξη της Ημερίδας
κήρυξε ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας
Αντ. Παπαδόπουλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ.
της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας για την παραχώρηση
της αίθουσας της Παλαιάς Βουλής, τους διακεκριμένους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς
Δασκάλους - εισηγητές, ως και
όλους τους παρευρεθέντες, τόνισε πως η Πανευρυτανική Ένωση,
Γενική άποψη του ακροατηρίου.
με την Ημερίδα αυτή, φιλοδοξεί
να επαναδραστηριοποιήσει σχετικό παλαιότερο πρόγραμμά της, ώστε να «τιμήσει επάξια και
εν ζωή όλους εκείνους τους Ευρυτάνες, που έθεσαν ως βασικό σκοπό τους να υπηρετήσουν
και να προσφέρουν με καθοιονδήποτε τρόπο στο κοινό των Ευρυτάνων». Υπενθύμισε πως στα
πλαίσια αυτά «διοργανώθηκαν
κατά το παρελθόν εκδηλώσεις
τιμής και προσέγγισης του έργου σημαντικών προσωπικοτήτων του τόπου μας, όπως των
Πάνου Βασιλείου, Γιάννη Βράχα
κ.ά., και ενόσω αυτοί ήταν ακόμη
εν ζωή»...
Αλλά η Πανευρυτανική Ένωση δίκαια καυχάται και για τα
πνευματικά μνημόσυνα που κατά
καιρούς τέλεσε με την έκδοση
βιβλίων και αφιερωμάτων στο
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης, κ. Κ. Παπαδόπουλος.
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Περιοδικό «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», προς
τιμήν κορυφαίων συμπατριωτών μας, οι
οποίοι διέπρεψαν στις επιστήμες και στα
γράμματα, όπως των Κ. Τριανταφυλλόπουλου, Κ. Τσάτσου, Δ. Βουλπιώτη,
Γ. Καφαντάρη, Ανδρέα και Δημήτρη
Πουρνάρα, Στέφανου Γρανίτσα, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Δημήτρη Σταμέλου κ. ά. Τέλος, τόνισε πως «η επιλογή
για την προσέγγιση του έργου του Μάρκου Γκιόλια δεν ήταν τυχαία. Ο Μάρκος
Ο κ. Μάρκος Γκιόλιας.
Γκιόλιας με το έργο του τιμά την Ευρυτανία και αποτελεί άξιο και άριστο παράδειγμα προς μίμηση... Με τις εκδηλώσεις αυτές πιστεύουμε πως βρισκόμαστε μέσα στον παλμό της
ζωής της Ευρυτανίας και προσφέρουμε την ευκαιρία γνωριμίας του λαού της με τους κάθε
λογής ταγούς της».
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον εισηγητής - συντονιστή της Ημερίδας κ. Χαρίδημο
Τσούκα, καθηγητή στο ALBA και στο Πανεπιστήμιο WarwicK. Ο κ. Τσούκας αρχικά μίλησε με
ευσύνοπτο τρόπο για τη ζωή και το έργο του Μάρκου Γκιόλια και στη συνέχεια με αριστοτεχνικό τρόπο συντόνισε την όλη εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε τις παρακάτω εισηγήσεις:
Μανικάρου Μεταξούλα, Δρ. Φιλολογίας: Το περιοδικό «ΑΙΤΩΛΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ»: Πνευματική αφετηρία από το Αγρίνιο.
Καραπιδάκης Νίκος, Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο: Ο Μάρκος Γκιόλιας: Για την Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία.
Μηλιός Ιωάννης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Ε. Μ. Π.: Ο
Μάρκος Γκιόλιας ως ιστορικός του εργατικού κινήματος.
Μαρία Παναγιωτοπούλου, Δρ. Φιλολογίας, Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ν.
Ευρυτανίας: Ο Μάρκος Γκιόλιας ιστορικός της Ευρυτανίας.
Ελευθέριος Αλεξάκης, Δρ. Εθνολόγος, Λαογράφος, Δ/ντής Ερευνών
στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών: Ο Μάρκος Γκιόλιας
μελετητής των λαϊκών θεσμών.
Οι εισηγήσεις των παραπάνω πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών ήταν λίαν εμπεριστατωμένες και καταχειροκροτήθηκαν από το πυκνό ακροατήριο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν:
Ο κ. Ιωάννης Γρίβας, πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Η κ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Η κ. Μαρία Δρούλια, Ομότιμη Διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
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Ο κ. Χρήστος Αρβανίτης, Αντινομάρχης - Αναπληρωτής του Νομάρχη Ευρυτανίας
Η κ. Όλγα Διώτη, Αντινομάρχης Ευρυτανίας
Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας κ. Γεώργιος Λάγαρης, κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου και κ. Δημήτριος Τσιώλης.
Καθηγητές Πανεπιστημίου.
Εκπρόσωποι ευρυτανικών συλλόγων και σωματείων και πολλοί Ευρυτάνες και φίλοι της
Ευρυτανίας.
Τέλος, μηνύματα έστειλαν οι: κ. Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργός Εξωτερικών, Ηλίας Καρανίκας, Βουλευτής Ευρυτανίας, Βασίλης Καραμπάς Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος
της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ευρυτανίας, Γιάννης Σταμάτης, Δήμαρχος Δομνίστας κ.ά.
Παρακάτω δημοσιεύουμε την εισήγηση της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου με θέμα:

«Από την Ιστορία στην τοπική ιστορία: η συμβολή του Μάρκου Γκιόλια
στην εμβάθυνση της λεγόμενης ευρυτανικής ιστορίας»
Φίλτατε Μάρκο, κύριε πρόεδρε της ημερίδας,
Εκπροσωπώντας τα Γενικά Αρχεία Κράτους Αρχεία Νομού Ευρυτανίας, την κεντρική μονάδα
μνήμης του νομού και έναν από τους κύριους και επίσημους φορείς έρευνας της τοπικής ιστορίας, το καλώς ήλθατε θα πω σε όλους εσάς στην ιστορική αυτή αίθουσα. Στους διαπρεπείς ομιλητές που τιμούν με τον λόγο τους τον επιστημονικό τον εκλεκτό συμπατριώτη μας και εξέχον
μέλος της ιστορικής κοινότητας μα και σε σας, τους ευγενείς προσκεκλημένους, Ευρυτάνες και
μη, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας .
Σ΄ έναν αγώνα σκυταλοδρομίας, όπως η ιστορική έρευνα, αποτελεί ευτύχημα και διανοητική
πρόκληση όταν στον αγωνιστικό χώρο, της προσδιορισμένης ειδικά ως τοπικής ιστορίας, εισέρχονται δρομείς όπως ο Μάρκος Γκιόλιας.
Μα πριν σας μιλήσω γι’ αυτόν και για τον συναρπαστικό τρόπο που αγωνίζεται, καταχρώμενη του ολίγου διαθέσιμου χρόνου, παρακαλώ σας να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας της ιστορίας
το νόημα.
Είναι από τη μια το ζυμωμένο με το καθημερινό μας το μόχθο γίγνεσθαι, το οικονομικό, το
κοινωνικό και το πολιτισμικό εντός ενός συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος και με βάση
ορισμένες υλικοτεχνικές συνθήκες. Για να μη μιλήσουμε για τα σημαδιακά πολεμικά και πολιτικά γεγονότα που σφραγίζουν τη ζωή των ανθρώπων στο γύρισμα των αιώνων.
Κι από την άλλη όλοι βέβαια γνωρίζουν ότι Ιστορία, σημαίνει την προσέγγιση και την ερμηνεία αυτού του γίγνεσθαι από τους μεταγενεστέρους.
Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για την Ιστορία ως Λόγο, που επιχειρεί να ανασυνθέσει το
παρελθόν, αφηγηματικά και ερμηνευτικά. Με άλλα λόγια, μιλάμε για την Ιστορία ως Επιστήμη, κοινωνική, όπως την χαρακτηρίζει ο Μάρκος Γκιόλιας στο βιβλίο του για τους αρχαίους Ευρυτάνες.
Τούτο το γίγνεσθαι των ανθρώπων που κατοίκησαν τα Ψηλά βουνά, οδηγημένοι από τι; Από
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το Αυτεξούσιό τους; από την ιστορική συγκυρία; Από το θέλημα του Θεού; Διαλέχτε εσείς την
αιτία· αυτήν ακριβώς ερευνά ο Μάρκος Γκιόλας με ζήλο και πρωτότυπο τρόπο.
Η έρευνά του για τη λεγόμενη ευρυτανική ιστορία, φαίνεται από αρκετά πονήματά του τα
οποία και συμπεριελάβαμε στο Βιβλιογραφικό Οδηγό Ευρυτανίας που εκδόθηκε το 2007 από
την υπηρεσία μας, με χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου.
Ας με συγχωρέσει όμως ο Μάρκος να με συμπαθάτε και εσείς, που παρακάμπτω εδώ ακόμη
και την ανάγνωση των τίτλων.
Στην εξαίρετη μελέτη του για το τσελιγκάτο βρίσκει επίσης κανείς διάσπαρτες σημαντικές
πληροφορίες και ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για την ιστορία του τόπου τούτου.
Οπωσδήποτε όμως δύο είναι τα σπουδαιότερα πονήματα του, συμβολή στην τοπική ιστορία.
Τα βιβλία Ιστορία των αρχαίων Ευρυτάνων, και Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεότερους
χρόνους 1393-1821
Σε αυτά σας προσκαλώ να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Κι αν επιμείνω περισσότερο
στο πρώτο ελπίζω να κατανοήσετε την αιτία.
Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων
Ο Μάρκος, συνετώς και κυρίως ιστορικώς ενεργών, τιτλοφόρησε το βιβλίο Ιστορία των
Αρχαίων Ευρυτάνων και όχι της Αρχαίας Ευρυτανίας. Και βεβαίως γνωρίζετε το γιατί, όσοι είστε
της ευρυτανικής ιστορίας εραστές. Αλλά ίσως είναι καλό να το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας,
μια και μιλάμε για τοπική ιστορία.
Ξεκινώντας λοιπόν από την ονομάτων επίσκεψιν η λέξη Ευρυτανία, ως όρος είναι νεολογισμός του νεοελληνικού κράτους. Δεν υπήρχε ούτε κατά την αρχαιότητα ούτε κατά την τουρκοκρατία, τουλάχιστον σύμφωνα με τις παραδεδομένες πηγές.
Και θα χρειαζόταν στο σημείο αυτό να αφιερωθεί χρόνος για να αναλυθεί τι ακριβώς σημαίνει ο όρος ευρυτανική ιστορία. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από τον κύριο στόχο μας.
Επιπλέον, με τον τίτλο αυτό, περιορίζει χωροχρονικά το θέμα του, αποκλείοντας από την
ιστορική οπτική του προσέγγιση, τα άλλα αιτωλικά φύλα που κατοίκησαν την περιοχή, τους
Αγραίους, τους Απεραντούς (εξαιρέσει σ.84-85) και τούς Δόλοπες.
Για την ευρυτανική ιστοριογραφία είναι σημαντικό ότι ο Μάρκος Γκιόλιας ξεκινά το δεύτερο
κεφάλαιο του βιβλίου με τη φράση:
Οι ιστορικές πηγές για τους Ευρυτάνες είναι ελάχιστες.
Σε αυτή του τη φράση ας προστεθεί η διαπίστωση ότι και η αρχαιολογική έρευνα για το
νομό ήταν ελλιπέστατη, τον καιρό που ο Μάρκος συνέθεσε τη μελέτη του. Κι ένας λόγος φαίνεται να ήταν, κατά τη γνώμη μας, ότι η περιοχή είχε αξιολογηθεί ως ήσσονος αρχαιολογικής
σημασίας, όπως μαρτυρεί έγγραφο από αρχείο που φυλάσσεται στην υπηρεσία μας.
Ο συνδυασμός αυτός της απουσίας επαρκών γραπτών πηγών και αντιστοίχων αρχαιολογικών ευρημάτων ανοίγει έμπροσθέν μας θα λέγαμε χαοτικό ένα κενό σιωπής για όποιον θέλει
να μελετήσει την ιστορία των αρχαίων αυτών φύλων.
Και δεν βρίσκω καλύτερη διατύπωση για το κενό αυτό, από το γνωστό ποίημα του Γιώργου
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Σεφέρη που μιλά για το βασιλιά της Ασίνης. Επιτρέψτε μου μερικούς στίχους επιλεχτικά να σας
διαβάσω, αφιερωμένους εξαιρετικά στο Μάρκο Γκιόλια:
Κοιτάξαμε ὅλο τὸ πρωὶ γύρω-γύρω τὸ κάστρο
ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ ἴσκιου
Κανένα πλάσμα ζωντανὸ τ’ ἀγριοπερίστερα φευγάτα
κι ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀσινής που τὸν γυρεύουμε δυὸ χρόνια
τώρα
ἄγνωστος λησμονημένος ἀπ’ ὅλους κι ἀπὸ τὸν Ὅμηρο
μόνο μία λέξῃ στην Ἰλιάδα κι ἐκείνη ἀβέβαιη
ῥιγμένη ἔδω σὰν τὴν ἐντάφια χρυσὴ προσωπίδα
Ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀσινὴς ἕνα κενὸ κάτω ἀπὸ τὴν προσωπίδα
παντοῦ μαζὶ μας παντοῦ μαζὶ μας, κάτω ἀπὸ ἕνα ὄνομα:
“ Ἀσίνην τε....Ἀσίνην τε....”
Κι ὁ ποιητὴς ἀργοπορεὶ κοιτάζοντάς τις πέτρες κι ἀνάῥωτιέται
ὑπάρχουν ἄραγε
ἀνάμεσα στις χαλασμένες τοῦτες γραμμές τις ἀκμές τις
αἰχμὲς τὰ κοῖλα καὶ τὶς καμπύλες
ὑπάρχουν ἄραγε
ἔδω που συναντιέται τὸ πέρασμα τῆς βροχῆς τοῦ ἀγέρα
καὶ τῆς φθορᾶς
ὑπάρχουν, ἡ κινήσῃ τοῦ προσώπου τὸ σχῆμα τῆς στοργῆς
αὐτῶν που ἀπόμειναν σκιὲς κυμάτων καὶ στοχασμοὶ μὲ
τὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ πελάγου
ἡ μήπως ὄχι δεν ἀπομένει τίποτε παρὰ μόνο τὸ βάρος
ἡ νοσταλγία τοῦ βάρους μιᾶς ὑπάρξῃς ζωντανής

Τον σκέφτομαι τον Μάρκο Γκιόλια, όπως άλλωστε και κάθε ιστορικό.
Κουβαλά στους ώμους του τούτη την ασήκωτη νοσταλγία του βάρους της ύπαρξης όλων
αυτών των ανθρώπων που έζησαν εκεί πάνω, στα ουρανομήκη όρη του Αναστασίου Γορδίου.
Αυτήν, νομίζω ότι προσπάθησε, να αποτινάξει από τους ώμους του.
Τον βλέπω σκυμμένο πάνω στις σημειώσεις του.
Διαβάζει, ξανά και ξανά την περίφημη Θουκυδίδεια αναφορά στους Ευρυτάνες, που τους
αναφέρει ως το μέγιστο μέρος των Αιτωλών, να κατοικούν σε κώμες ατείχιστες, να μιλούν μια
γλώσσα αγνωστότατη και να είναι ωμοφάγοι. Προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το νόημά της .
Στο βιβλίο του την αναλύει αριστοτεχνικά και διεξοδικά σε τρία κεφάλαια, ερμηνεύοντάς
την αυτή και τις ολίγιστες άλλες, μετρημένες στα δάκτυλα αρχαίες γραπτές πηγές, με τον δικό
του πρωτότυπο, ρηξικέλευθο εν πολλοίς τρόπο. Επιστρατεύει μια πλούσια βιβλιογραφία η οποία
κινείται περιμετρικά, συγκριτικά αλλά και αντιθετικά προς τους αρχαίους Ευρυτάνες.
Βασίστηκε στην ευρυμάθειά του, στη συνθετική του ματιά, στη φαντασία του, στη συγκριτι25

κή του ικανότητα. Και το κυριότερο, θα έλεγα, στην ιστορική, επιστημονική και θεωρητική του
γνώση, που από όσο μπόρεσα να κρίνω τον κατατάσσει μεταξύ των θιασωτών της γαλλικής
σχολής των Αnnales.
Πρόκειται για μια ιστορική σχολή που με όργανο έκφρασή της το ομότιτλο περιοδικό, το
οποίο έχει ως συμπλήρωμα του τίτλου του τις χαρακτηριστικές λέξεις Economies, Societes,
Civilisations, δηλ. οικονομίες, κοινωνίες, πολιτισμοί, προσεγγίζει το ιστορικό παρελθόν με έναν
τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ο κλασσικός ιστορικισμός .
Μερικά χαρακτηριστικά αυτής της ιστορικής σχολής, που είναι εμφανή και στα δύο βιβλία
του Μάρκου Γκιόλια για την Ευρυτανία, είναι:
1. Η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος γίνεται διεπιστημονικά, αξιοποιώντας δηλαδή
στοιχεία από πολλαπλές επιστήμες. Τούτο είναι φανερό και στην ιστορική προσέγγιση την
οποία επιχειρεί ο Γκιόλιας όπως καταμαρτυρεί η πολυσχιδής βιβλιογραφία που παρατίθεται στο
τέλος και των δύο βιβλίων, αντλημένη από διάφορες επιστήμες του ανθρώπου.
2. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σχολής των Ανναλες είναι ότι αποδίνεται ιδιαίτερη σημασία στον γεωγραφικό-φυσικό παράγοντα, με κύριο εκφραστή τον γάλλο ιστορικό Φερνάντ
Μπρωντέλ και το μνημειώδες έργο του για τη Μεσόγειο.
Ανάλογα και ο Μάρκος στο μεν έργο του για τους αρχαίους Ευρυτάνες αναλύει σε σελίδες
του πρώτου κεφαλαίου τη σημασία του παράγοντα αυτού και την επίδρασή του ακόμη και στην
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, στο δε άλλο βιβλίο του αφιερώνει, το πρώτο κεφάλαιο με τον
αποκαλυπτικό τίτλο «Το γεωφυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη δράση στον παράγοντα αυτό».
Όμως, ο Μάρκος είναι και παραμένει ένας κλασικός ανθρωπιστής από ό,τι δείχνουν τα
παρακάτω λόγια του:
«ο γεωγραφικός χώρος δεν φτιάχνει την ιστορία. Αυτήν την δημιουργούν οι άνθρωποι που
επιλέγουν και οργανώνουν τον συγκεκριμένο χώρο».
Και στην περίπτωσή μας, χώρος είναι τα Ψηλά Βουνά μας που την αξιοποίησή τους ως χώρου ζωής από τους ανθρώπους εξετάζει και αναλύει ο Μάρκος με διαχρονική ματιά.
3. Και αυτό είναι το κύριο γνώρισμα της σχολής αυτής των Annales ότι εξετάζει το ιστορικό
παρελθόν στη λεγόμενη μακρά διάρκεια.
Το καλύτερο παράδειγμα που νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω θεωρώ ότι αποτελεί ταυτόχρονα και πυρηνική σκέψη του Μάρκου.
Αφορά ένα θεσμό, αλλιώς μια συνήθεια, ένα γνώρισμα, ένα χαρακτηριστικό, των σύγχρονων Ευρυτάνων, που τους συνέδεσε και ηρωικά με την παράδοση των κλεφτών του 1821 και
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από όσο γνωρίζω με τη συνήθεια του κυνηγιού: πρόκειται για
την ενοπλη παράδοση την οποία αναλύει σε βάθος χρόνου.
Και αναφέρω ως επιβεβαίωση ότι κατά την πρόσφατη ενημέρωση που πραγματοποίησε ο
διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Ευρυτανίας κύριος Παυλέτσης αναφέρθηκε και στην
παράνομη οπλοφορία των Ευρυτάνων σε σχέση βέβαια με τη συνήθεια του κυνηγιού κυρίως.
Δεν θα διστάσει μάλιστα, επειδή είναι ιστορικός, και ο ιστορικός δεν εξιδανικεύει, ούτε
αποσκοπεί στην ωραιοποίηση του παρελθόντος, να την συνδέσει με τη ληστεία. Παρόλο που
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αυτό πιθανότατα να ενοχλήσει όσους φαντασιώνουν ένα παρελθόν με ήρωες αγνούς και αμόλυντους, «που δεν μας αφήνουν να στοχαστούμε πως ήταν κι αυτοί άνθρωποι που πάλεψαν
μέσα στον κόσμο με την ψυχή και με το σώμα» κατά το σεφερικό στίχο.
Άλλωστε, όπως μας υπενθυμίζει, είναι ο Αριστοτέλης που πρώτος επεσήμανε τη διασύνδεση
των τρόπων παραγωγής, εν προκειμένω της ληστείας και της κτηνοτροφίας.
Το θέμα τούτο κυριαρχεί στη σκέψη του και στα βιβλία του. Θα το βρούμε κατ’ αρχάς στο
«Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων», όπου του αφιερώνει το έκτο κεφάλαιο με τίτλο «Τα praesidia armata των ρωμαίων και η ένοπλη παράδοση των Ευρυτάνων». Αλλά και στο «Ιστορία της
Ευρυτανίας», επίσης το έκτο κεφάλαιο του επιγράφεται «Η κοινωνία των όπλων και οι θεσμοί
της», με το πρώτο μέρος να τιτλοφορείται «ένοπλη παράδοση και κτηνοτροφική οργάνωση της
περιοχής: ο θεσμός των κλεφτών». Ο Γκιόλιας αναλύει το φαινόμενο στην τοπικότητά του και
στη συνάρτησή του στη σχέση του με δύο άλλους αλληλένδετους θεσμούς: τους κλέφτες και
τα αρματολίκια. Αλλά και στο βιβλίο για το Τσελιγκάτο, υπάρχει σχετική ανάλυση.
Αλλά σας μιλούσα και για ένα χαοτικό κενό σιωπής, σχετικά με τους αρχαίους κατοίκους
της σημερινής Ευρυτανίας.
Απέναντι σ’ αυτό ο Μάρκος Γκιόλιας, οπλισμένος με όσα αναφέραμε, αντιπροτείνει μια
θεωρία, ένα ολόκληρο οικοδόμημα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό για τους
αρχαίους Ευρυτάνες.
Τον φαντάζομαι, σαν τον ποιητή που αργοπορεί βαδίζοντας ανάμεσα στα χαλάσματα της
Ασίνης, πασχίζοντας να ερμηνεύσει την αβέβαιη ομηρική μαρτυρία.
Εν προκειμένω, να αποκρυπτογραφήσει τη θουκυδίδεια αναφορά, και τις ελάχιστες άλλες αναφορές στους αρχαίους Ευρυτάνες που μιλούν π.χ. για ένα μαντείο του Οδυσσέα. Και να καταλήξει,
όπως εκτιμά ο καθηγητής Πέτερ Δοορν, του Πανεπιστημίου Λέιδεν που προλογίζει το βιβλίο:
ότι ο ιστορικός Μάρκος Γκιόλιας, αποφεύγει τη ρητορεία του τοπικισμού και πετυχαίνει να
«αποδώσει στους Ευρυτάνες την αρχαία ιστορία τους».
Προσωπικά θα προσθέσω ότι προτείνει, γι’ αυτό το ιστορικό παρελθόν, που το καλύπτει ένα
κενό σιωπής, ένα ερμηνευτικό σχήμα περιεκτικό, πειστικό, ενδιαφέρον και συναρπαστικό.
Αλλά έστω εδώ ο λόγος περί της αρχαίας ιστορίας
Στο βιβλίο «Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους», με πρόλογο του καθηγητή
Σπύρου Ασδραχά, ο ιστορικός αυτοπεριορίζεται χρονολογικά και καλύπτει την περίοδο 1393
έως 1821.
Στη δομή και στην ουσία του το βιβλίο είναι μια σύνθεση της ιστορίας του τόπου υπό οθωμανική κατοχή. Για τούτο άλλωστε φροντίζει ο ιστορικός να μας αναλύσει τις συνθήκες της
οθωμανικής κυριαρχίας καθώς αποτελούσαν δομικά γνωρίσματα της διάρκειας, προσδιορίζοντάς τες συνάμα και στην τοπικότητά τους:
Ένα άκρως ενδιαφέρον σημείο για την τοπική ιστορία είναι ότι ο ιστορικός αξιοποιεί συγκριτικά πλήθος πηγών: μετρήσαμε 729 λήμματα στην βιβλιογραφία αν και έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «επιλογή». Εκεί περιλαμβάνονται ελληνικές και οθωμανικές πηγές, ξένοι περιηγητές
της εποχής καθώς και έλληνες και ξένοι ιστορικοί και συγγραφείς.
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Πρόκειται για μια ατέρμονη θάλασσα πληροφοριών που ο ιστορικός αξιοποιεί με μαεστρία
για να προσεγγίσει τον στόχο του ο οποίος είναι πολυπρισματικός Με απώτερο σκοπό να καταδείξει, όπως λέει ο Σπύρος Ασδραχάς στον πρόλογό του, ότι
«η τοπική ιστορία ως διανοητική πράξη δεν έχει τοπικά σύνορα και ο αφηγητής της πρέπει
να αφηγείται μαζί μ’ αυτήν μια ευρύτερη ιστορία. Στο βιβλίο για το οποίο μιλούμε αυτή η ευρύτερη ιστορία είναι παρούσα ως παρέκβαση αλλά και ως μηχανισμός».
Τούτο ακριβώς πετυχαίνει ο Γκιόλιας που αναλύει την κοινωνία των Ψηλών Βουνών μας,
έχοντας ως βάση μια τυπολογία: εκείνη που χαρακτηρίζει γενικά τις ορεινές κτηνοτροφικές
και βιοτεχνικές κοινωνίες. Και μας προσκαλεί, μαζί του, καθώς η σκέψη του ξετυλίγεται, να
προβληματιστούμε πάνω στις δομές του ορεινού χώρου. Και το πετυχαίνει απόλυτα καθώς
φροντίζει να μας παραθέσει συγκριτικά στοιχεία και από άλλες ανάλογες περιπτώσεις τέτοιων
κοινωνιών που επιβεβαιώνουν τα πορίσματά του.
Στην προκείμενη περίπτωση, του ευρυτανικού και αγραφιώτικου τοπίου, χρησιμοποιεί, ως
πηγές του, από τη μια τα πολιτιστικά παράγωγα των ανθρώπων που έζησαν στον χώρο αυτό:
είναι κατά την κρίση μας πραγματικά αριστοτεχνικός ο τρόπος που αξιοποιεί τις γραπτές πηγές,
όπως τις επιστολές του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού που τόσο προσεχτικά φαίνεται να έχει
μελετήσει και τα δημοτικά τραγούδια με τα οποία διανθίζει το λόγο του, όπου χρειάζεται.
Από την άλλη ο Μάρκος ξανοίγεται στην έρευνά του σε πηγές εκτός των ελληνικών συνόρων, που του επιτρέπουν να έχει μια άλλη ματιά για τα γεγονότα.
Το βιβλίο είναι πολυθεματικό και ανιχνεύει τα γενικά φαινόμενα στο τοπικό πεδίο γράφει
ο Σπύρος Ασδραχάς στον πρόλογο του.
Εμείς, ως ερευνητές της τοπικής ιστορίας, το έχουμε πολύτιμο οδηγό, γιατί αποτελεί, μια
πανοραμική σύνθεση του ευρυτανικού τοπίου και των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο διάστημα αυτό. Χαρακτηριστικά γράφει ο Μάρκος:
«ο επαγγελματικός βίος αναπτύσσεται και οργανώνεται κατά στάδια. Και παρακμάζει επίσης
κατά τον ίδιο τρόπο. Τα διάφορα επαγγέλματα σχηματίζονται ή διαφοροποιούνται από μόνα τους.
Γεννιούνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν ακολουθώντας τους παλμούς της οικονομικής ζωής...»
Επιπλέον είναι εκπληκτικό να διαπιστώνει κανείς στις σελίδες του βιβλίου τούτου ότι ο τόπος αυτός, που σήμερα φαίνεται να μαραίνεται δημογραφικά, τότε ανθούσε, όπως γενικότερα
οι ορεινοί όγκοι καθώς συγκριτικά διαπιστώνει ο συγγραφέας.
Η πολυθεματική, πολυπρισματική προσέγγιση που υιοθετεί ο ιστορικός αντιστοιχεί σε μια
ανάλογη ταξινόμηση που οδηγεί σε μια ιστορική αξονική τομογραφία του τόπου σε όλα τα επίπεδά του. Προκύπτει έτσι μια επίτομος εγκυκλοπαιδεία εντός της οποίας συγκεντρώνονται τα
πάντα, όχι απλώς αφηγηματικά, αλλά με ερμηνευτική ματιά.
Καθώς κλείνεις το βιβλίο για πολλοστή φορά νιώθεις την ανάγκη να απευθύνεις στον
ιστορικό ένα μεγάλο ευχαριστώ:
Μάρκο Γκιόλια, σε ευχαριστούμε, γιατί η ιστορική σου προσέγγιση
μας προκαλεί και μας προσκαλεί να εισέλθουμε στον αγωνιστικό χώρο, να τρέξουμε πλάι
σου, για να παραδοθεί η σκυτάλη πλούσια σε ιστορικά ερεθίσματα σ’ αυτούς που σαν και σένα,
σαν τον ποιητή θα τους βαραίνει η νοσταλγία του βάρους μιας ύπαρξης ζωντανής...
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»
Το 1985 το Κοινοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Φραγκίστας, με πρωτοβουλία και ενέργειες
του τότε προέδρου της εν λόγω Κοινότητας Κώστα Πατσιούρα, θερσμοθέτησε τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων «Καφαντάρεια», προς τιμήν του αείμνηστου πρωθυπουργού Γεωργίου Καφαντάρη. Οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται ανά διετία, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Το 2000 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φραγκίστας, συστήθηκε Νομικό
Πρόσωπο στο Δ. Δ. Ανατολικής Φραγκίστας με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», διεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δημοτικού Κώδικα (ΠΔ
410/95).
Σκοπός του Νομικού
αυτού Προσώπου είναι η
διάσωση και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς,
που προκύπτει μέσα από
τη ζωή και το έργο του
Γεωργίου Καφαντάρη, με
αναφορές στη σύγχρονη
πολιτιστική και πολιτισμική
πραγματικότητα του Δήμου
Φραγκίστας.
Το 2007 εκλέχθηκε το
Το κτίριο (πριν την αναπαλαίωση)
Δ.Σ. του Ιδρύματος πρόεπου θα στεγαστεί το ΙΔΡΥΝΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»
δρος του οποίου ορίστηκε
ο Κώστας Κωστόπουλος. Για την κάλυψη των αναγκών του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε η χρήση του ιστορικού οικήματος Ζώτου με τον περιβάλλοντα χώρο
στο Ίδρυμα.
Έκτοτε το Δ.Σ. άρχισε τις σχετικές του δραστηριότητες, για την εξασφάλιση των αναγκαίων
πόρων εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για την αναπαλαίωση του παραπάνω οικήματος.
Πρώτος του στόχος ήταν η σύνταξη μελέτης του οικήματος και του περιβάλλοντος χώρου, η
οποία και έγινε δωρεάν από τον κ. Στράτο Σκουτέλα, Αρχιτέκτονα - Μηχανικό από τη Θεσσαλονίκη και Νικόλαο Σουλιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, συντοπίτη.
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι περισσότερες εκ των απαιτούμενων εργασιών.
Πρέπει να τονιστεί ότι στον α΄ όροφο θα στεγαστεί το «Καφαντάρειο Ίδρυμα», στη μία του
αίθουσα, στο οποίο ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει αρχειακό υλικό και δημοσιεύματα;
Εφημερίδων της εποχής του μεγάλου αυτού πολιτικού ανδρός, ενώ η άλλη θα είναι αφιερωμένη
τον συγγραφέας της «Ωραίας του Πέραν» Δημήτριο Παπαδόπουλο, γνωστό με το ψευδώνυμο
«Τυμφρηστός».
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Στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής και έκθεση
φωτογραφίας ρετρό.
Το Ίδρυμα δέχθηκε για τη βιβλιοθήκη του μεγάλη δωρεά 5.000 βιβλίων του μεγάλου Ευρυτάνα συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά.
Πρόθεση του Δ.Σ. είναι το ίδρυμα να καταστεί σημείο αναφοράς πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της ευρύτερης περιοχής. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για πρώτη φορά από το
θάνατο του αείμνηστου πρωθυπουργού τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του με την
παρουσία τοπικών αρχών - βουλευτών και άλλων παραγόντων του τόπου.
Τέλος, γνωστοποιείται η αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα τον
προσδιορισμό συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης για τη ζωή, το έργο, την προσωπικότητα και
εν γένει την προσφορά του Γεωργίου Καφαντάρη στον τόπο μας.
Κώστας Β. Κωστόπουλος.(Σ.Σ.: Παρόμοια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής - και ύστερα από συνεννόηση
με τον κ. Κωστόπουλο - εστάλη και από την Πανευρυτανική Ένωση)

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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Τριπόταμος Τατάρνας
Γράφει η κ. Έβη Τουλούπα

Οι ποταμοί Άσπρος, Μέγδοβας και Αγραφιώτης συναντιόνταν στην περιοχή Τατάρνα της
Ευρυτανίας και κυλούσαν πια με το όνομα Αχελώος στην Αιτωλοακαρνανία. Εκεί κοντά κατασκευάστηκε το φράγμα των Κρεμααστών, το 1963, και δημιουργήθηκε έτσι μια μεγάλη λίμνη.
Το χωριό Τριπόταμος, που ήταν ορεινό, βρίσκεται τώρα σε μια γλώσσα ξηράς που εισχωρεί
μέσα στη λίμνη. Απέχει 70 χλμ. Από το Καρπενήσι και 1000 χλμ. Από το Αγρίνιο. Είναι από τους
λίγους τόπους της χώρας μας που όχι μόνον δεν χάλασε, αλλά έγινε ομορφότερος. Τουρισμός
εδώ δεν έχει αναπτυχθεί και δεν ξέρω τι να ευχηθώ: Να γίνει ευρύτερα γνωστός και να τον
θαυμάζουν περισσότεροι άνθρωποι ή να μείνει αλώβητος και να τον χαίρονται οι λίγοι που
ξέρουν να απολαμβάνουν...
Τα κτήματα των κατοίκων έμειναν στα βάθη της λίμνης, όπως και ο βυζαντινός ναός της
Επισκοπής (Η αρχαιολογική υπηρεσία αφαίρεσε εγκαίρως τρία στρώματα τοιχογραφιών που
ελπίζουμε να δόμε κάποτε εκτεθειμένα στο νέο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας). Βυθίστηκε και
το γεφύρι του Μανώλη, του 17ου αιώνα, αλλά όταν κατεβαίνει η στάθμη της λίμνης, προβάλλει η
καμαρωτή του καμπύλη, όπως προβάλλουν τα νησάκια και οι κορυφές των λόφων. Στο χώρο της
παλιάς γέφυρας της Τατάρνας που ένωνε την Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία, κτίστηκε πιο
ψηλά η νέα γέφυρα που είναι από τα ωραιότερα σύγχρονα έργα. (Μελέτη Αριστείδη Οικονόμου,
3 διεθνή βραβεία).
Ο χώρος όμως είναι γνωστός για το μοναστήρι του. Στο βιβλίο για την ιστορία της Μονής,
που έγραψε ο φωτισμένος ηγούμενος αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, μαθαίνουμε πολλά: Τατάρνα ή
Τετάρνα , εάν είναι από βλάχικη ρίζα σημαίνει τόπο συγκέντρωσης, εάν είναι σερβοκροατική
σημαίνει τόπο με πλούσια βλάστηση. Το «βασιλομονάστηρο» ιδρύθηκε το 1111 και αναδείχθηκε
τον 13ο αιώνα με τη βοήθεια της Αγίας Θεοδώρας της Άρτας. Στα χρόνια αυτά χρονολογείται
και η ψηφιδωτή εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης, που βρίσκεται με πολλά άλλα κειμήλια στο
σκευοφυλάκιο της Μονής.
Ύστερα από κάποια ίσως καταστροφή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ανακηρύσσει,
το 1556, με σιγίλιο, τη μονή Σταυροπηγιακή. Σπουδαίο κειμήλιο αυτής της δεύτερης εποχής είναι
ο αργυροχρυσοκέντητος Επιτάφιος. Το Μοναστήρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν σχολείο
κοινών γραμμάτων και κατά την Επανάσταση φιλοξένησε όσους αρματολούς κατέφευγαν εκεί.
Το 1821 ο ηγούμενος Κυπριανός πολέμησε μαζί με τους μοναχούς στη μάχη της Τατάρνας
στο πλευρό του Ανδρούτσου και στη μάχη της Κορομηλιάς στο πλευρό του Καραϊσκάκη. Το
μοναστήρι κάηκε από τον Χουρσίτ Πασά το 1823.
Ξαναχτίστηκε για τρίτη φορά από Τζουμερκιώτες μαστόρους, το 1841, αλλά σε μια μεγάλη
κατολίσθηση το 1963, κατέρρευσε. Με αποζημιώσεις από τα απαλλοτριωμένα κτήματα και με
δωρεές πιστών ανοικοδομήθηκε το 1969, το νέο μοναστήρι, που ανθίζει σήμερα. Οι κάτοικοι
παρέδωσαν όσα κειμήλια είχαν διασώσει, μεταξύ των οποίων και την εικόνα της Παναγίας
Ταταρνιώτισσας.
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Οι αυστηροί κανόνες του μοναχικού βίου επιβάλλουν αποχή από κρεοφαγία και οινοποσία.
Ο ηγούμενος έχει συγγράψει και οδηγό μαγειρικής με τίτλο Οψιοποιών μαγγανείαι που θα πει
μάγια των μαγείρων! Περιέχει συνταγές για φαγητά νηστίσιμα, ό,τι πρέπει για τις ημέρες της
Σαρακοστής!
(Από το βιβλίο της κ. Τουλούπα «Περασμένα και όχι ξεχασμένα»,
εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 2008, σελ. 42-44)
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Γράφει η Θέμις Σταφυλά

(Σ.Σ.: Ο αείμνηστος Ηθοποιός και Δάσκαλος του Θεάτρου Νίκος Παπακωνσταντίνου
έχει την καταγωγή του, «εκ μητρός», από την Σκοπιά (Τσεκλείστα) του Δήμου Δομνίστας. Είναι ο δημιουργός του Θεάτρου Σέτας, όπου η σύζυγός του κ. Άννα Πολυτίμου
και ο γιος τους Δημήτρης, κάθε Αύγουστο, συνεχίζοντας την παράδοση, «ανεβάζουν»
έργα ποιότητας.)

ΤΡΙΑΝΤΑ χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, παίρνοντας το δρόμο για τη νότια Εύβοια, συναντάς
την Αμάρυνθο. Ένα όμορφο ψαροχώρι, που θα ήταν ακόμη πιο όμορφο, αν η απληστία και η
προσπάθεια για το εύκολο κέρδος, άφηναν τους κατοίκους να δείξουν τον καλό εαυτό τους.
Ένα τόξο μας οδηγεί στο δρόμο που πάει για τη Σέτα.
Ένας δρόμος ασφαλτοστρωμένος με πολλές στροφές. Σε είκοσι περίπου χιλιόμετρα νάμαστε στη Σέτα. Ξαφνικά νομίζεις πως βρίσκεσαι σ΄ άλλον κόσμο. Εδώ τα ρολόγια δείχνουν να
είναι όλα σταματημένα από καιρό.
Το χωριό ο0ρεινό κι όλο - όλο μια μπουκιά. Οι χωριανοί δεν βιάζονται για τίποτα. Τα σπίτια
τα πιο πολλά πέτρινα με κεραμίδια. Το πιο μεγάλο κτίσμα δείχνει να είναι η εκκλησία. Όλο
γραφικότητα με τα πανύψηλα δέντρα και τα τρεχούμενα νερά.
Τρία καφενεία στη σειρά, που όταν το καλεί η ανάγκη γίνονται και φαγάδικα. Εκεί πίνεις
τον πιο νόστιμο καφέ με νερό κρύο από την πηγή. Μόνο μην ζητήσεις να μείνεις το βράδυ.
Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για ένα κατάλυμα. Στάθηκε αδύνατο.
Ένα τόξο, κι εδώ λέει «προς Θέατρο». Περπατάμε την ανηφοριά παίρνοντας βαθιές αναπνοές. Προσπαθούμε να ρουφήξουμε λίγο οξυγόνο απ΄ το περίσσιο που υπάρχει εδώ. Οι αναπνοές σταματάνε απότομα. Το Θέατρο βρίσκεται μπροστά μας. Ένα μικρό, πιστό αντίγραφο της
Επιδαύρου. Στη μέση μια μορφή. Το μυαλό ταξιδεύει στο χρόνο. Προσπαθείς να καταλάβεις τι
σου θυμίζει αυτή η μορφή. Είναι ο Οιδίποδας; Ο Σοφοκλής ο ίδιος; Μήπως είναι ο παππούς ο
Αριστοφάνης; Ή μήπως ο Προμηθέας Δεσμώτης;
Ναι, αυτό είναι. Ένας Δεσμώτης του θεατρικού του πάθους. Ο Νίκος Παπακωνσταντίνου.
Λιπόσαρκος, με μακριά άσπρα γένια, με φωνή που πάλλεται σε χίλιες αποχρώσεις. Και φυσιογνωμία που αλλάζει χίλια πρόσωπα.
Όλες αυτές τις πλάκες τις κουβάλησα με αυτά εδώ τα χέρια, μας λέει γεμάτος περηφάνια
και μας δείχνει τα μπράτσα του κι αναρωτιόμαστε, πώς μπορεί με τόσο λίγο βάρος να έχει
τέτοιους μυς.
Το θέατρο έχει 650 θέσεις. Ένα τόσο καλοφτιαγμένο, τόσο ωραίο, τόσο καθαρό. Τα ψηλά
έλατα που το περιβάλλουν, αφήνουν πού και πού να φαίνεται λίγο απ΄το γαλάζιο του ουρανού.
Ο Νίκος ετοιμάζει παράσταση κι εμείς μόνο εμπόδιο είμαστε, μα δεν μας κάνει καρδιά να
φύγουμε. Μέσα στον πυρετό της δουλειάς βρίσκει το χρόνο να απαντάει σ΄ ό,τι τον ρωτάμε.
Δίπλα του η Άννα, η γυναίκα του. Του λέμε, για να τον πειράξουμε, πως μοιάζει για κόρη
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του. Την κοιτάει με τρυφερότητα και χαμογελάει. Φαίνεται πως είναι γι΄ αυτήν περήφανος και
το δείχνει.
Καθώς κατηφορίζουμε, μια λέξη στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Τσαγανό. Την έλεγε η μάνα
μου συχνά. Όταν υπάρχει τσαγανό! Και εννοούσε τη ζωντάνια, τη θέληση, την ψυχική δύναμη,
αυτό που σε τρώει και σε σπρώχνει να δημιουργήσεις και να μεγαλουργήσεις.
Η ματιά μου ακουμπάει, μια στο θέατρο, που χρειάσθηκε τόσο κόπο, τόσην επιμονή και
υπομονή για να γίνει και μια σ΄ αυτόν τον Θεατράνθρωπο, τον ντελικάτο, τον αιθέριο και λέω
μόνη μου, εδώ υπάρχει τσαγανό!
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Τ΄ΑΓΡΑΦΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ
ΥΠΟ Δ. ΓΙΟΛΔΑΣΗ
Επιλογή: Γιάνης Μάκκας

Στην Καστανιά των Αγράφων στο σπίτι του κυρ - Παναγιώτη, πέρασα ώρες ευχάριστες πλάι
στη φωτιά, που με το κάψιμό τους μας ανάγκαζε ν΄ αποτραβηχτούμε. Μετά το δείπνο, όπου
ήπιαμε και το θαυμάσιο καστανιώτικο κρασί, που κατέχει τα σκήπτρα στα περίφημα κρασιά των
Αγράφων, ο οικοδεσπότης μου μίλησε για το χωριό, που το καλοκαίρι για τον αέρα του πού
‘ρχεται απ΄ το δάσος της Τσιούκας και το θαυμάσιο νερό του έρχονται ως εκατό και πλέον
ξένες οικογένειες απ΄ τις πόλεις της Θεσσαλίας ως κι απ΄την Αθήνα ακόμα. Αν ερχόμουνα το
καλοκαίρι, όπως μου είπε, θα μπορούσα ν΄ ανέβω στην Τσιούκα να δω τον Ίταμο και τις άλλες
κορφές των Αγράφων. Θα μπορούσα να πάω στον ορμητικό ποταμό Μέγδοβα, όπου θα ‘βλεπα
την ξυλεία που κατεβάζουν οι υλοτόμοι και με το ποτάμι αυτό που χύνεται στον Ασπροπόταμο
τα στέλνουν στη θάλασσα κι από κει τα πάνε στην Πάτρα. Τώρα το χειμώνα δύσκολα να βγει
κανείς πιο πάνω από το χωριό γιατί τον κλείνει το χιόνι και πάει καλιά του, δίχως να τον πάρει
χαμπάρι κανείς!
Το χειμώνα τά ΄1χουμε πολύ δύσκολα, μου λέει, και προπάντων αυτοί που δεν έβαλαν την
τροφή τους από πριν. Γιατί, όταν μας κλείσει το χιόνι κανένας δεν το κουνάει απ΄ το σπίτι του,
από τη φωτιά του.
Ύστερα μου μίλησε για τους βοσκούς. Όσοι έχουν γιδοπρόβατα δυσκολεύονται πολύ να τα
ξεχειμωνιάσουν. Γι΄ αυτό αποθηκεύουν από το καλοκαίρι κλαρί και τα ταϊζουν το χειμώνα στο
μαντρί. Κι ακόμα όταν το χιόνι δεν έχει πέσει πάρα πολύ τινάζουν όσο μπορούν το χιόνι και
κόβουν φρέσκο κλαρί από έλατο ή φυλίκι, που είναι προτιμότερο.
Εφέτος δεν είχαμε βαρύ χειμώνα, αλλά άλλες χρονιές δυσκολεύονται πολύ οι κτηνοτρόφοι
και πολλές φορές χάνουν τα γίδια και τα πρόβατά τους. .
Για το σχολειό τους μου είπε ότι έχουν έναν μόνο δάσκαλο για 180 παιδιά, αγόρια και κορίτσια μαζί! Ποιον θα πρωτομάθει γράμματα αυτός ο δάσκαλος, απ΄ τα τόσα παιδιά, μου έλεγε!
Ο Επιθεωρητής μας υποσχέθηκε πως θα μας στείλει κι άλλον. Αλλά ποιος έρχεται στο βουνό το
χειμώνα. Και μάλιστα με τόσον λίγο μισθό που τους δίνουνε; Αυτός που έχουμε είναι χωριανός
μας και μένει στο σπίτι του. Στον πόλεμο μείναμε έξι χρόνια χωρίς δάσκαλο! Πώς θα μάθουνε
γράμματα τα παιδιά μας;
Οι κουβέντες και οι ιστορίες τελειωμό δεν είχαν. Μα ο ύπνος κλείνει τα μάτια του κουρασμένου. Έτσι έκλεισε και τα δικά μου και καληνυχτώντας την ευτυχισμένη οικογένεια πήγα στο
κρεβάτι μου που μου το ετοίμασαν σ΄ ένα δωματιάκι και τον πήρα μονορούφι ως την αυγή.
Το πρωί είδα από το μπαλκόνι κάτω από τα πόδια μου το χωριό πανοραματικότατο και κάτασπρο απ΄ άκρη σ΄ άκρη. Δεν εχιόνιζε πια. Αν και ήταν συννεφιά, μπορούσα να διακρίνω και τις

1. Από την Εφημερίδα «Η Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος», 20-3-1927
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άσπρες πλαγιές μακριά, που τις ποικίλλουν εδώ κι εκεί οι μαβιές κηλίδες των δασών, ως κάτω
στον κάμπο πού ΄ναι σκούρος, γιατί δεν σκεπάστηκε από το χιόνι.
Ετοιμάστηκα και πίνοντας ένα τσάι βουνίσιο που μου πρόσφεραν, κατέβηκα με την κασετίνα
μου να ζωγραφίσω χιονισμένα σπίτια.
Ήταν Κυριακή και τα παιδιά, που δεν είχαν σχολειό, μαζεύτηκαν περίεργα σιγά σιγά γύρω
μου. Πρώτη φορά βλέπουν τέτοιο θέαμα κι όσοι περνούν σταματούν και περίεργα ρωτούν να
μάθουν τι συμβαίνει. Το απόγευμα ήταν καλός ήλιος και στάθηκα να ζωγραφίσω την εκκλησιά
με το χαλασμένο καμπαναριό. Τώρα όλο το χωριό είχε μάθει πώς ένας ζωγράφος «χειρογράφος» ήρθε από την Καρδίτσα να ξεσηκώσει το χωριό και περνούσαν και σταματούσαν να ιδούν
πώς είναι δυνατόν με το χέρι να ξεσηκώνει σπίτια. Απορούσαν και θαύμαζαν και σταυροκοπιούνταν κι όσοι δεν πίστευαν βεβαιώθηκαν για το θαύμα, γιατί μόνο με τη μηχανή ήξεραν αυτοί
πως ξεσηκώνουν, όχι και με το χέρι.
– Να και η εκκλησιά, ντιπ ίδια μι του καμπαναριό κι μι του χιόνι κι την πόρτα όπως είνι γαλάζια την έφτιαξι. Να κι του σπίτ΄ τσ΄ Νικόλινας, να κι η γναίκα μι του γκιούμι να πάει στ΄βρύση
μι την κόκκιν΄τ΄φούστα. Να κι ου γέρους μι τ΄γκλίτσα τ΄ στου χέρι!...
Όλοι παρακολουθούν από πίσω μου. Στέκουν όρθιοι και προσέχουν να μη μ΄αγγίξει κανείς..
Οι μεγαλύτεροι τραβούν τα παιδιά από κοντά μου.
– Μην κμπάτι απάνω στουν άνθρωπου. Φιβγάστι απ΄ αυτού.
Πριν ακόμα τελειώσω, το παιδί του καφενείου έρχεται με το δίσκο και μου φέρνει καφέ.
Δεν τον παρήγγειλα.
– Σου τον προσφέρνει τα΄ αφεντικό, μου λέει.
Όταν τελείωσα παίρνοντας την κασετίνα στον ώμο, γυρίζω στο χωριό. Μερικά παιδιά με
ακολουθούν προθυμότατα μνα με εξυπηρετήσουν να μου δείξουν το δρόμο. Με συγκινούσαν
πολύ με την προθυμία τους.. Και στα σπίτια, που γύριζα να δω κανένα μπαλκόνι ή κήπο με ήξεραν. Κόπιασε, μούλεγαν, να πάρεις έναν καφέ.
– Ξέρουμε ποιος είσαι. Είσαι ο χειρογράφους που θα ξισκώς΄ του χουριό μας. Να κουπιάς΄
νάρθς κι του καλουκαίρι πούν΄ καλύτερα.
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Κανένας δεν τους δίδαξε τι είναι τέχνη, τι είναι ζωγραφική, κανένας δεν τους μίλησε για
τον Παρθενώνα, για το Φειδία, για τον Όμηρο, για τον Ρέμπραντ, για το Θεοτοκόπουλο για το
Σεζάν και όμως αισθάνονται τόσο καλά την τέχνη. Αυτό το δείχνουν και τα διάφορα κοσμήματα
που φκιάνουν στα φορέματά τους, στις γκλίτσες τους, στις ρόκες και σε τόσα άλλα χειροτεχνήματά τους.
– Είναι σπουδαία τέχν΄ αυτή, ξέρς τι θα πει να ζουγραφίζ΄μι του χέρι. Όποιους κι όποιους
μπορεί να φκιάσει αυτό; Πρέπει νάσαι σπουδαγμένους. Τι φκιάχνουν τα γράμματα! Ημείς ιδώ
χουριάτις αγράμματ΄πού καταλαβαίνουμι απ΄ αυτά!
Οι άνθρωποι αυτοί, που δεν διαφέρουν πολύ από τους πρωτόγονους, αγριεύουν και τρομάζουν και δεν πιστεύουν σαν ιδούν κάτι πρωτοφανές γι΄ αυτούς. Κι όμως πόση διάθεση
και αγάπη δείχνουν σαν πεισθούν και νιώσουν πως είναι κάτι ανώτερο. Το λατρεύουν και το
προσκυνούν. Αγαθοί, καλοί και κακοί μαζί, από άγνοια, μοιάζουν τα παιδιά. Δεν μεγάλωσαν
ακόμα. Μα αλίμονο, το τι τους γράφει η μοίρα! Δεν θ΄ αργήσουν να μεγαλώσουν κι αυτοί μια
μέρα, γιατί ο ηλεκτρισμός κινεί τόσο γρήγορα και μεταφέρει τον πολιτισμό στα απροσιτότερα
μέρη. Θα ΄ρθει και σ΄ αυτούς... Και πώς δεν ήρθε ακόμα αυτό, ας έχουν χάρη που ζουν στην
Ελλάδα... Μα θα ξαπλωθεί κι ως εδώ η συγκοινωνία και θα ‘ρθει και σ΄ αυτούς η μόδα με τα
κομμένα μαλλιά, θα ΄ρθει η τζαντ - μπαντ, το τσάρλεστον, το κραγιόνι και τότε, αντίο πρωτόγονη
ομορφιά! Τότε και η ζωή του χωριάτη θα γίνει βαριά. Θα ζει σα σκλάβος κι αυτός που ζούσε
στο κλαρί με τα θηρία!
Την άλλη μέρα έκανε πολύ κρύο και δεν βγήκε καθόλου ήλιος. Γύρισα μ΄ όλα ταύτα το
χωριό κι απομακρύνθηκα ψηλότερα δεξιά από το δάσος και βγήκα σε μια κοιλάδα κάτασπρη,
που στο βάθος στη ρευματιά ξεχώριζαν οι κορφές άλλου δάσους ελάτων. Ήταν ωραιότατη αυτή
η θέα από κει. Μακριά φαίνονταν και οι ψηλότερες μυτερές κορφές των Αγράφων. Ήθελα ν΄
ανέβω και στην Τσιούκα, αριστερά στην κορφή, πάνω από το δάσος, μα ο δρόμος ήταν κλειστός από το χιόνι., Το απόγευμα το κρύο δυνάμωσε κι άρχισε ξανά να χιονίζει κι εξακολούθησε
όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα, μαζί με δυνατό κρύο.
Την Τετάρτη μέρα αποχαιρέτησα το χωριό και μαζί με τον Λία, το γιο του κυρ Παναγιώτη και
έναν άλλο αγωγιάτη με δυο ζώα που πήγαιναν στην Καρδίτσα για ψώνια ξεκινήσαμε!
Φεύγοντας έριχνα το βλέμμα μου δεξιά κι αριστερά και λυπόμουνα πολύ που δεν θα ξανάβλεπα αυτά τα ωραία σπιτάκια, σκεπασμένα με το φρέσκο χιόνι, τις φράχτες, τα γυμνά δέντρα,
τα βουνά, τους χωριάτες και τα όμορφα στρογγυλοπρόσωπα κοριτσάκια με τα κόκκινα μάγουλα
που πήγαιναν με τις βαρέλες στον ώμο στη βρύση να τις γιομίσουν. Βγήκαμε από το χωριό, κατεβαίνοντας στον κατήφορο και όσο μακραίναμε τόσο και χάνονταν από τα μάτια μας ανάμεσα
στα δέντρα και στα σύννεφα από το χιόνι πού ΄ριχνε.
Περάσαμε πάλι από τον ίδιο δρόμο, πότε καβάλα πότε πεζή, φθάσαμε στα χαμηλότερα
βουνά. Εκεί, ούτε χιόνιζε πια ούτε η γη ήταν σκεπασμένη. Ο κάμπος ήταν σκούρος, βαρύς και
μελαγχολικός, καθώς κι η ψυχή μου....
Δ. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ, ζωγράφος.
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΜΕΛΙΣΣΙ
Γράφει ο Αγαθοκλής Λεων. Μπακογιάννης, Δικηγόρος

Στο χωριό μου, το Μοναστηράκι των Αγράφων και άγρια μελίσσια έκτιζαν το σπίτι τους
στους ψηλούς και απότομους βράχους και ζούσαν εκεί αμέριμνα και απείραχτα αιώνες, ποιος
ξέρει πόσους αιώνες, κι έγιναν στοιχειωμένα.
Στοιχειωμένο το θέλει η παράδοση το άγριο μελίσσι που βρέθηκε στον κοφτό και χρυσαφένιο βράχο, που βρίσκεται βόρεια του δημοτικού δρόμου, σήμερα αμαξιτού, που συνεχίζει από
το χωριό, περνάει το πρώτο πέτρινο γεφύρι, μπροστά από το νερόμυλο του Τόλη και συνεχίζει
ΝΔ και πριν φτάσει στο δεύτερο πέτρινο γεφύρι, το ψηλό γεφύρι, όπως λέγεται, δεξιά και σε
απόσταση σε ευθεία γραμμή 1 χλμ., περίπου, βλέπει ο καθένας τον επιβλητικό και με μαχαίρι
κάθετα κομμένο βράχο, με μια σπηλιά μεγάλη και ευρύχωρη, που ποτέ δεν βρέχεται γιατί το
κοίλωμά της είναι τέτοιο που δεν φτάνει εκεί βροχή. Ο βράχοι γύρω από τη σπηλιά έχει χρώμα
άσπρο, σε αντίθεση με τον όλο βράχο που είναι χρυσαφένιος.
Οι Μοιναστηρακιώτες που είχαν ανάγκη να ποτίσουν τα χωράφια τους στο χωριό και γύρω
απ΄ αυτό αποφάσισαν να φέρουν το νερό από τον Άγιο Νικόλαο και μετά από απόφαση όλων
ανέθεσαν το μεγάλο αυτ6ό έργο σε Τζουμερκιώτες τεχνίτες. Αφού συμφώνησαν σε όλα άρχισε η εκτέλεση του έργου και προχωρούσε κανονικά. Σαν το αυλάκι έφθασε κάτω από το μεγάλο βράχο οι εργάτες είδαν στην πάνω πλευρά του ένα άνοιγμα από το οποίο μπαινόβγαιναν
ασταμάτητα μέλισσες. Αφού τις έβλεπαν πολλές ώρες και πολλές φορές να μπαινοβγαίνουν
το είπαν στον πρωτομάστορα Θανάση κι εκείνος με τη σειρά του παρακολούθησε για αρκετό
χρόνο το πήγαινε - έλα των μελισσών.
Αφού βεβαιώθηκε κι ο πρωτομάστορας την ύπαρξη του αγριομελισσιού άρχισε να σκέπτεται
με τι τρόπο θα φθάσει στην είσοδό του για να το τρυγήσει. Αρχικά νόμισε πως θα το φτάσει
από κάτω και γι΄ αυτό είπε στους εργάτες να του φτιάξουν μια ξύλινη σκάλα 20 και πλέον μέτρων - γιατί τόσο υπολόγιζε πως ήταν το ύψος - για να φτάσει στην είσοδο του στοιχειωμένου
μελισσιού.
Έγινε η σκάλα από κέδρινο ξύλο, τοποθετήθηκε στη θέση που υπέδειξε ο πρωτομάστορας,
στερεώθηκε καλά και περιχαρής ανέβηκε μέχρι την κορυφή της, αλλά εις μάτην. Το μελίσσι
ήταν ψηλότερα και δεν το έφτανε.
Δεν εγκατέλειψε όμως το σκοπό του. Ήθελε οπωσδήποτε να το τρυγήσει, γιατί πίστευε πως
ο τρύγος αυτός θα του έδινε πολλά χρήματα. Γι΄ αυτό τώρα ξεκινάει την προσπάθεια για να
φτάσει στην είσοδο του μελισσιού από την κορυφή του βράχου. Δένεται με δυο σαμαροτριχιές
γερές, τις οποίες κρατούσαν από τις άκρες τους δυο συνεργάτες του και είχαν δεμένα και δυο
καζάνια που θα ανεβοκατέβαζαν με τις κερήθρες με το μέλι,
Αφού κατέβασε πολλά καζάνια με κερήθρες με μέλι, ξαφνικά ακούει μια φωνή:
Σώνει!
Πού να σταματήσει ο πρωτομάστορας Θανάσης! Συνέχισε να γεμίζει τα καζάνια γιατί νόμισε
πως του φώναζαν να σταματήσει οι δικοί του άνθρωποι από κάτω. Ξανακούει την ίδια φωνή:
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Σώνει!
Ο πρωτομάστορας δε σταμάτησε ούτε με τη δεύτερη φωνή που άκουσε και συνέχισε να
γεμίζει τα καζάνια με τις κερήθρες με μέλι, να τα κατεβάζει κάτω για να τα αδειάσουν, οπότε
βλέπει να έρχονται δυο μεγάλα φίδια, έτοιμα να τον κατασπαράξουν. Δεν χάνει καιρό και με
το μαχαίρι που έκοβε τις κερήθρες κόβει τα δυο φίδια για να αποφύγει τον άμεσο κίνδυνο
και να συνεχίσει να τρυγάει... Δυστυχώς όμως για τον πρωτομάστορα αντί για τα φίδια έκοψε
τις τριχιές....
Έτσι, ο τολμηρός τρυγητής του στοιχειωμένου άγριου μελισσιού έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Από τότε υπάρχει εκεί η κέδρινη σκάλα όπως τοποθετήθηκε και θα μένει εκεί για να
διηγείται την ιστορία του στοιχειωμένου μελισσιού....

TA AΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΥΚΕΒΙΛ1
«...Το όρος Σμόκοβο ή Τυμφρηστός, που αποτελεί το υψηλότερο σημείο της επαρχίας
Αγράφων, έχει τη μορφή μιας σειράς γεισωμάτων, που μόνον αγριοκάτσικα τα πατούν, όταν το
καλοκαίρι λιώνουν τα χιόνια. Σ΄ αυτή την αιολική κορυφογραμμή υψώνονται οι κανονικοί άνεμοι
που φυσούν στις ακτές με την ανατολή και την ανατολή του ήλιου. Οι ναυτικοί τους λένε στεριανές αύρες. Στα σημεία συγκέντρωσης των πηγών, όπου σχηματίζονται ποτάμια που αρδεύουν
τις κοιλάδες, υπάρχουν πολλά χωριά ακραιφνώς ελληνικών οικογενειών, που τα εύρωστα μέλη
τους μοιάζουν να έχουν ταχθεί εκεί φύλακες στις επάλξεις, καταφύγια για τις συμφορές, για
να επιβεβαιώνουν και να διεκδικούν, σε χρόνο που υποδεικνύει η Θεία Πρόνοια, τα δικαιώματα
των χριστιανών στο ιερό έδαφος της πατρίδας τους...».

2. Α πό το βιβλίο: Ταξίδι στην Ελλάδα -Στερεά - Αττική - Κόρινθος, (Μετ. ΜΙΡΚΑ ΣΚΑΡΑ), Εκδ. Αφών ΤΟΛΙΔΗ, Αθήνα
1995 (Από το Αρχείο του Γιάννη Μάκκα)
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ

Χωριάτισσα, ξυπόλυτη, φτωχή,
βαρειά ζαλιγκωμένη,
άσκεπη μέσα στη βροχή,
πού πας εσύ καϋμένη;
Στον έλατο ξεσπά ο κεραυνός
Το ρέμμα πλημμυρίζει.
Μαύρος, θολός κι ο ουρανός
σα να σε φοβερίζει.
Η νύχτα θεοσκότεινη θα ρθεί.
Το κρύο σε παγώνει.
Σε βλέπω πόχεις κουρασθεί.
Το μάτι σου ιδρώνει.
Κι όμως σκυφτή περνάς και δε μιλάς.
Σκουπίζεις τη ματιά σου.
Ω! με τι κόπο κουβαλάς
ψωμί για τα παιδιά σου!...
Νίκος Δ. Ζωγραφόποιυλος
(Δημοσιεύθηκε στη «Φωνή της Ευρυτανίας» (12-6-1938)

με το ψευδώνυμο «Δώρης Άνθης»

ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ
Ψηλά κρατείς, καλά κρατείς, της γνώσης τη Σημαία
Κι άλλοι πολλοί θ΄ αράξουνε σ΄ αυτήν την προκυμαία
Να την θωρούν, να χαίρονται, να σειέται ο λογισμός τους
Και να χαράξουνε για ‘ κεί το δρόμο το δικό τους!
Αυγερινός Ανδρέου
Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών
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ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
Διαβάτης της ζωής το δρόμο σέρνω
Αργά τα κουρασμένα βήματά μου.
Απ΄ τη ζωή τίποτα εγώ δεν παίρνω...
Όλα περνούν αδιάφορα μπροστά μου.
Κι αν είναι αγάπη - πόσες ξεχασμένες Αν είναι γέλιο - το ΄χω λησμονήσει Αν είναι λύπες - πόσες περασμένες Κι αν είναι δάκρυ - πόσο έχω δακρύσει!
Κι αργά την ώρα που ο ήλιος έχει σβήσει
Και μια στερνή αχτίδα έχ΄ απομείνει,
Μια λάμψη, είδα, γοργή μέσα στη δύση...
Ήταν η ελπίδα που έσβηνε κι εκείνη.
Κι έτσι, απ΄ τη ζωή εγώ δεν παίρνω
Τίποτα απ΄ό,τι βρίσκεται μπροστά μου,
Διαβάτης στης ζωής το δρόμο σέρνω
Αργά, τα κουρασμένα βήματά μου....
Φλεβάρης 1963, Λευτέρης Θεοδώρου
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ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΛΕΞΕΙΣ
Θανάσης Φούντας

Ένας ποιμένας προβάτων βουνών και κοιλάδων
Και στον Αϊ - Χαράλαμπο ψάλτης ταπεινός
Μ΄έμαθε να διαβάζω
Κάθε πράξη και μια φράση
Ένα ρήμα και ένας ανήφορος
Ένα δέντρο και μια πέτρα
Βοή παιδιών
Πένθιμο μπε μπεε μπεεεε προβάτων
‘Αιντε, κόρη μου, για κρύο νερό
Και μ΄ένα κοντύλι από κρανιά
Της Ανηφόρας τ όνομα έγραφε στην άμμο
«Του Κοτρολού η βρύση»
Σαν τη βοή των ανέμων τρέξε
Το στάρι να σώσεις απ΄ το κοπάδι
Έγραφε «βοήθεια»
Μου έδωσε ένα λουλούδι
Κι ‘ έγραψε «μαργαρίτα»
Θύμωσα κι έγραψε το θυμό μου πάνω στο χιόνι
Ο ήλιος να τον λιώσει.
Γέμισαν τα λιβάδια βοσκοπούλες λέξεις
Λέξεις όσες οι ποικιλίες των ανθέων
Γεύσεων και ακουσμάτων
Ζεστές απ΄ τον ιδρώτα
Με ρόζους στα χέρια
Λέξεις με ξηραμένες συλλαβές
Το πρόβατο «πρότο»
Αλαφριές σαν πεταλούδες
Σκληρές σαν πέτρα
Ρήματα που ψιχαλίζουν πίκρα
Ρήματα π΄ ανθίζουν, τραγουδούν
Να χορέψει η χλόη
Ο βοσκός φυλάει τα σύνορα
Η Κατερίνα η νεωκόρισσα
Μόνη πίνει εσπερινό απ΄ την καμπάνα τ΄Αϊ - Χαράλαμπου.
(Ο Θανάσης Φούντας κατάγεται από τους Στάβλους
και είναι πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

H ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Από την αρχαιότητα ως
την εποχή μας, Πρακτικά Συνεδρίου, Επιμέλεια
- Πρόλογος: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, Ομ.
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Έκδοση ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.
Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένας ογκώδης και καλαίσθητος τόμος 726 σελ. με τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2007 στο Καρπενήσι από τον καθηγητή
Κλεομένη Κουτσούκη και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών
Σπουδών και Ερευνών, του οποίου ηγείται. Το συνέδριο αυτό
ήταν ένας πρόσφατος κρίκος σε μία αλυσίδα επιτυχημένων συνεδρίων που έχει πραγματοποιήσει ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κλεομένης
Κουτσούκης με το Πάντειο και σήμερα με το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.
Όλα τα συνέδριά του ανέδειξαν πολύτιμα στοιχεία για τη ζωή και την ιστορία της Ευρυτανίας. Το ίδιο και το πρόσφατο από το οποίο προήλθε ο μνημονευόμενος τόμος. Ήταν γοητευτική
η περιήγηση στο πρόσφατο και απώτατο παρελθόν του τόπου μας κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του συνεδρίου. Ακόμα γοητευτικότερη είναι σήμερα η ανάγνωση των εισηγήσεων
χωρίς την πίεση του χρόνου και με τη δυνατότητα να εντρυφεί κανείς πάλι και πάλι σε πολλά
ενδιαφέροντα κείμενα.
Το βιβλίο διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:
Α΄.- Αρχαία και βυζαντινή περίοδος, Μυθολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία. Η ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις (4) εισηγήσεις, τις λιγότερες αναλογικά, λαμβανομένου υπόψη ότι η περίοδος
αυτή είναι και η πιο δύσκολη για έρευνα, μια και λείπουν οι πηγές και οι ανάλογες προγενέστερες ερευνητικές εργασίες.
Β΄.- Περίοδος Τουρκοκρατίας. Πρώτοι περιηγητές και συγγραφείς. Ζωή και μορφές στον
ευρυτανικό χώροι τον 17ο και 18ο αι. Αναλογικά είναι η ενότητα με τις περισσότερες και άκρως
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις (11 τον αριθμό).
Γ΄.- Προεπαναστατική και Πρώτη μετεπαναστατική περίοδος ( 6 εισηγήσεις).
Δ΄.- Περτιηγητές από τα μέσα του 19ου αι. ως τις αρχές του 20ου αι. ως τις αρχές του 20ου
αι. (7 εισηγήσεις).
Ε΄.- Σύγχρονη εποχή: 20ος αιώνας. Η Ευρυτανία στο έργο λογοτεχνών, λαογράφων, δημοσιογράφων Ευρυτάνων και μη (7 εισηγήσεις)
ΣΤ΄.- Σύγχρονες οπτικές. Περιηγητικά κείμενα, αναγνωστικά και οδοιπορικά από την Εθνική
Αντίσταση κ.ά. (7 εισηγήσεις)
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
43

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
2009,
(Υπεύθυνος ύλης: Αρχιμ. Δοσίθεος, Ηγούμενος Ι. Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, εκδοτική
παραγωγή «Επτάλοφος» Α.Β.Ε.Ε.)
Κάθε χρόνο κυκλοφορούν αρκετά αξιόλογα ημερολόγια
τα οποία, εκτός από τις χρήσιμες ημερολογιακές πληροφορίες που μας δίνουν μας παρέχουν και αξιόλογη πνευματική
τροφή, που έχει σχέση με την ιστορία, την πατρίδα και τη
θρησκεία μας. Ένα τέτοιο ημερολόγιο μας προσφέρει κάθε
χρόνο, ως «ευλογία» και «εν τη αγάπη του Σωτήρος Χριστού
και εν ευχαίς από καρδίας» ο π. Δοσίθεος. Και είναι όντως
ευλογία Θεού και το εγκόλπιο αυτό Ημερολόγιο του 2009,
καθότι ανήκει μεν στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, εκδίδεται δε από ετών «τη φιλεργία» του
π. Δοσιθέου.
Το «Ημερολόγιον 2009», σε πολυτελή έκδοση, αποτελείται από 288 σελίδες μικρού σχήματος (Ο,10Χ0,14). Είναι αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό μας, φύλακα και άγρυπνο φρουρό της
Κωνσταντινούπολης, την οποία ο σ. ονομάζει και «Χριστούπολιν». Το εξώφυλλο κοσμείται πάλι
(όπως και αυτό του 2008) από την εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου (ΙΔ΄αι.). Στις πρώτες
σελίδες του παρατίθεται η εικόνα του Κυρίου (σελ. 3), φωτογραφία της Α.Θ.Π. του Πατριάρχη,
ένα υπέροχο κείμενο «Τι εστί Πατριάρχης» (εκ της Επαναγωγής Λέοντος του ΣΤ΄), επιστολή
του Οικουμενικού Πατριάρχη και βιογραφικά του στοιχεία. Ακολουθούν τα πέντε (5) μέρη του
Ημερολογίου, ήτοι:
Α΄.- Μέρος (σελ. 15-103); Είναι αφιερωμένο, όπως προαναφέρθηκε, στον Κύριο και στην
Πόλη. Επιμέρους κεφάλαια: «Ιησούς ο εμός», «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Πόλις»,
«Ναοί και Μοναί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το πάλαι», «Ναοί και Μοναί της Αγίας Τριάδος
το πάλαι», «Ιεραί Μοναί του Κυρίου εν Κων/πόλει εν λειτουργία», Ιεροί Ναοί του Χριστού και
της Παναγίας Τριάδος εις Αρχιεπισκοπήν Κων/πόλεως και τας ομόρους Ι. Μητροπόλεις λειτουργούντες».
Β΄. Μέρος (σελ. 106-152). Περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το Οικουμενικό
μας Πατριαρχείο (δομή, οργάνωση κ.λπ.).
Γ΄.- Μέρος (σελ.153-202). Είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη του «Πόλη». Στις σελίδες του
περιέχονται 4 θαυμάσια ποιήματα - ύμνοι για τη Βασιλεύουσα, πολλά ιστορικά στοιχεία, όπως οι
σημαντικότερες χρονολογίες Βυζαντίου - Κων/πόλεως, Πολιορκίες της Κων/πολης, οι πλέον
καταστρεπτικοί σεισμοί, οι μεγαλύτερες πυρκαϊές κ.ά.
Δ΄.- Μέρος (σελ. 205-250. Περιλαμβάνει το Μηνολόγιο 2009, «Κανόνιον», Αναγνώσματα
Κυριακών, «Νηστειοδρόμιον 2009», Αργιοδρόμιο και Πασχαλιοδρόμιο.
Ε΄.- Μέρος (σελ. 251-282). Οι τελευταίες σελίδες του Ημερολογίου κοσμούνται από φωτογραφίες Ιερών Ναών της Πόλης, αφιερωμένων στον Κύριο, ως και εικόνων.
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Τέλος, η γλώσσα και το ύφος του π. Δοσιθέου, αλλά και η όλη δομή του Ημερολογίου αυτού, «υποχρεώνουν» τον κάτοχό του να αφήσει στην «άκρη» όλα τα άλλα ημερολόγια και να έχει
μόνο αυτό προς χρήση. Αλλά και η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μας
συμβουλεύει: «Τρυφήσατε τοίνυν πάντες οι χριστώνυμοι και φιλόχριστοι εν τοις σελίσι τούτου
και ευρήσετε ιστορικάς ειδήσεις ου τας τυχούσας, αλλά και ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών...»
(Για παραγγελίες: Ιερά Μονή Παναγίας Τατάρνας Ευρυτανίας,
36072 Γρανίτσα, τηλ. 22370-95400)

Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δ. Βαστάκη, Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΕΟΣ Ο
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ (Βίος, μαρτύριο, ασματικές Ακολουθίες), Αθήνα 2008 (σελ. 366).
Ο π. Κωνσταντίνος Βαστάκης είναι πασίγνωστος
στους Ευρυτάνες αλλά και πολύ πιο πέρα αρχής γενομένης
από το λαό της πρωτεύουσας της χώρας. Γόνος ένδοξης ιερατικής γενιάς (ο πατέρας του εθνομάρτυρας ιερέας το 1942)
λαμπρύνει με το ιερατικό του αξίωμα με την ευλάβεια, τη
χριστιανική αγάπη και ανιδιοτέλεια, το σεβασμό στις θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις. Η ψυχή του, ψυχή μικρού
και άκακου παιδιού σκορπίζει αγιότητα όπου βρίσκεται και η
ιλαρότητα του βλέμματός του γλυκαίνει τον κάθε κοπιώντα και διψασμένο του κόσμου τούτου.
Μέσα στις άλλες δραστηριότητες της πληθωρικής προσωπικότητάς του είναι και η συγγραφική ενασχόλησή του. Έχουμε αναφερθεί ξανά στα πνευματικά συγγραφικά του πονήματα.
Πρόσφατο είναι το ανωτέρω πρόσφατο βιβλίο του, το οποίο αφιερώνεται: «Εις τον μακαριστό
πατέρα μου Ιεροδιδάσκαλο και Ιεροεθνομάρτυρα + Οικονόμο ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ. ΒΑΣΤΑΚΗ (+24
Δεκεμβρίου 1942) του οποίου η Πρόνοια του Θεού κατά τις ανερεύνητες Αυτής Βουλές εξεπλήρωσε το από τα ιεροσπουδαστικά του έδρανα ποθούμενο μακάριο των ενδόξων ΜΑΡΤΥΡΩΝ
τέλος υπέρ της αμωμήτου Πίστεώς μας και της φιλτάτης ημών Πατρίδος χρέος σεβάσμιο υϊικό
καταθέσιο».
Σε ένα ευμεγέθη καλαίσθητο τόμο διέρχεται το βίο και τα αφορώντα την αγιολογική ανάδειξη και τιμή του οσιομάρτυρα Γερασίμου του νέου του Μεγαλοχωρίτη. Ο όσιος, ένας από
την πλειάδα των Ευρυτάνων αγίων των προσφάτων αιώνων, υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην
Κωνσταντινούπολη, ομολογώντας την πίστη του στον Χριστό. Ο π. Κωνσταντίνος καταγράφει
επιμελώς τα του βίου του οσιομάρτυρα Γερασίμου και το μαρτύριό του, τα ποικίλα υμνολογικά
έργα στη μνήμη του, ασματικές ακολουθίες με μουσικά παραρτήματα. Τέλος, υπάρχει πλούσια
βιβλιογραφική αναφορά του αγίου, καθώς και άφθονο φωτογραφικό υλικό που αφορά τα μέρη
όπου έδρασε ο άγιος και τις εκδηλώσεις στη μνήμη του που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικές
στιγμές.
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Το πνευματικό δώρο του π. Κωνσταντίνου Βαστάκη είναι πολύτιμη παρακαταθήκη στους
αναγνώστες και ιδίως τους Ευρυτάνες.
Η ευγνωμοσύνη μας είναι δεδομένη. Η αγάπη μας το ίδιο προς το πρόσωπό του. Οι προσευχές μας καθολικές για μακροημέρευση και συνεχή πνευματική προσφορά και ευλογία.
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ (Ιστορική και Κοινωνική Προσέγγιση), Εκδ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα 2008 (σελ. 376).
O Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης, εξαίρετος φιλόλογος
και άριστος χειριστής του λόγου, με γόνιμη θητεία στα γράμματα, άοκνος μελετητής κι ερευνητής με πλούσια συγγραφική
δραστηριότητα, εμπλούτισε την ευρυτανική βιβλιογραφία με
το εξαίρετο και λίαν καλαίσθητο βιβλίο του «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ (Ιστορική και Κοινωνική Προσέγγιση)». Λάτρης της
γενέτειράς του, του πανέμορφου Τροβάτου των Αγράφων, ο
σ. στις 376 σελίδες του βιβλίου του αυτού, δεν κατορθώνει
μόνο να βάλει «ένα μικρό λιθαράκι στην ιστορία του χωριού»
του, όπως αναφέρει στον πρόλογό του, αλλά με «εν ολίγοις πολλά» να σκιαγραφήσει πλήρως
την ιδιαίτερη πατρίδα του και όχι μόνον. Πετυχαίνει απόλυτα αυτό που ο ίδιος γράφει: «Με το
βιβλίο μου αυτό προσπάθησα, όσο πιο συνοπτικά μπορούσα, να κάνω γνωστές μερικές πλευρές
της παλαιότερης, αλλά και της πρόσφατης ιστορίας του Τροβάτου, να αναφερθώ σε μερικά
πολιτιστικά - ιστορικά μνημεία του παρελθόντος και σε μερικές από τις παλαιότερες ασχολίες
των κατοίκων, να καταγράψω τα κυριότερα ήθη και έθιμα και τα κυριότερα δημοτικά τραγούδια,
να προσεγγίσω διαχρονικά στοιχεία του χαρακτήρα των Τροβατιανών και να δώσω τον τρόπο
ομιλίας τους και τις κυριότερες λέξεις του Τροβατιανού λεξιλογίου, που αναφέρονται κυρίως
στην ποιμενική ζωή και που η αλλαγή του τρόπου ζωής και η λαίλαπα του σημερινού τεχνικού
πολιτισμού θα τις εξαλείψει παντελώς».
Ο Παναγιώτης Σαλαγιάννης με την αστείρευτη έμπνευσή του, μας παρουσιάζει ζωντανά,
εύληπτα, γλαφυρά και αβίαστα και προπαντός με απλότητα την ταυτότητα της γενέθλιας γης του
(γεωγραφική, πληθυσμιακή, ιστορική, λαογραφική, γλωσσική κ.λπ.). Στις σελίδες του βιβλίου
του αυτού βρίσκουμε άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία και πληροφορίες για προσωπικότητες
του Τροβάτου κατά την Τουρκοκρατία, όπως είναι οι: Αντώνιος και Σάββας από Τροβάτου,
Παναγιώτης Στάνος και π. Αρσένιος, ως και τις σχέσεις του ιστορικού αυτού χωριού με τους
Αγίους Ευγένιο Γιαννούλη και Κοσμά τον Αιτωλό, τον Κατσαντώνη κ.ά. Αρκετές είναι οι σελίδες
στις οποίες καταγράφονται πολύτιμα στοιχεία για τη ζωή και τον πολιτισμό των Σαρακατσαναίων, οι οποίοι όπου και αν ζουν σήμερα θεωρούν ως κοιτίδα τους την περιοχή των Αγράφων
(σελ. 77-114). Ακολουθούν στοιχεία για την κτηνοτροφία και τη γεωργία , την ενδυμασία, τις
ασχολίες των γυναικών, τη διατροφή, τα επαγγέλματα, την εκπαίδευση και πολλά πολλά άλλα
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στοιχεία λαογραφικά κ.λπ. Αναφορά με την ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση του σ. γίνεται για
το γλωσσικό ιδίωμα των Τροβατιανών και το ποιμενικό λεξιλόγιο.
Ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση στο έργο αυτό έχει η πλούσια συλλογή των Δημοτικών Τραγουδιών των Τροβατιανών (σελ. 261 - 366), που είναι «στην συντριπτική τους πλειονότητα
τραγούδια των Σαρακατσαναίων, εκφράζουν όλες τις φάσεις της ζωής τους και όλες τις διακυμάνσεις της ψυχής τους...». Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει συνολικά 323 τραγούδια, από τα
οποία 82 κλέφτικα και της τάβλας, 160 της ξενιτιάς, ερωτικά και του χορού, 36 αλληγορικά, 31
του γάμου, 8 σατιρικά και 5 νανουρίσματα.
Τέλος, ο τόμος αυτός περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό (ανάμεσά του και ένθετο
8σέλιδο με καταπληκτικές έγχρωμες φωτογραφίες), ενώ στις τελευταίες σελίδες του υπάρχει
το «Ευρετήριο Κυριότερων Ονομάτων και Όρων» (σελ. 367-373) και πλούσια βιβλιογραφία (σελ.
374-375).
Το βιβλίο αυτό του Παναγιώτη Σαλαγιάννη, που είναι αφιερωμένο στους γονείς του «που
περπάτησαν στα άγια χώματα του Τροβάτου», μας ταξιδεύει νοερά στο πανέμορφο Τροβάτο των
Αγράφων, «στη χώρα της ομορφιάς», εκδόθηκε με δαπάνη και για λογαριασμό του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου (η α΄έκδοση). Αξίζουν συγχαρητήρια στα δραστήρια
μέλη του Δ.Σ. του παραπάνω Συλλόγου για την αξιέπαινη αυτή απόφασή τους.... Διατίθεται από
το Σύλλογο Τροβάτου (πληροφορίες κ. Παναγιώτης Κουτσολάμπρος, τηλ. 6942201960) και στο
βιβλιοπωλείο της κ. Σπυριδούλας Κρουστάλλη στο Καρπενήσι.
Κ.Α.Π.
ETAIΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΗΛΙΑΣ
Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ο επιστήμονας, ο ποιητής και το
έργο του, Εκδ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ, σελ. 80.
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων, τα τελευταία χρόνια,
με σημαντικές εκδηλώσεις τιμάει διακεκριμένους Ευρυτάνες - προσωπικότητες με πανελλήνια εμβέλεια. Προ διετίας
(9-6-2006) σε μια τέτοια σχετική εκδήλωση τίμησε και τον
αείμνηστο Ηλία Κ. Αλεξόπουλο, η μητέρα του οποίου κατάγεται εκ Φουρνάς.2 Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης αυτής
αποτελούν και τον κορμό του υπό παρουσίαση τεύχους, το
οποίο συμπληρώνεται με αποσπάσματα επιστημονικών έργων του, αλλά και με ποιήματά του τα οποία «καταδεικνύουν
την πνευματική του καλλιέργεια και το ψυχικό του κάλλος».
Ειδικότερα, στα περιεχόμενα του τεύχους αυτού περιλαμβάνονται, μετά το σχετικό πρόλογο
του προέδρου της Ε.Ε.Ε. κ. Ιωάννη Ζούμπου, εισαγωγικά στοιχεία (βιογραφικά, σπουδές και
2. Τ
 α «Ευρυτανικά Χρονικά» έχουν παρουσιάσει κατά το παρελθόν σχετικά κείμενα για τον αείμνηστο Ηλία
Αλεξόπουλο (βλ. τεύχη 21 και 25)
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δημοσιεύσεις του τιμώμενου), ομιλίες του Πανεπιστημιακού Καθηγητή Π. Τσάκωνα και του
Δικηγόρου Η. Γιαννικόπουλου, ποιήματα του Ηλία Αλεξόπουλου κ.ά. ενώ στο παράρτημα
απολαμβάνουμε κείμενα των πανεπιστημιακών Ηλία Θερμού και Κλεομένη Κουτσούκη, του
πρέσβη ε.τ. κ. Γ. Σέκερη, τρία ποιήματα του Ηλία Αλεξόπουλου από το Μιχάλη Σταφυλά
και αποσπάσματα από το έργο του, τα οποία «αποτελούν μια συνεχώς παρούσα επικαιρότητα,
επιβεβαίωση και κατάφαση της οξυδέρκειας με την οποία ο Ηλίας Αλεξόπουλος έβλεπε ω;
επιστήμονας σε βάθος χρόνου, τις επερχόμενες εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα και στις διακρατικές σχέσεις».
Τέλος, όπως τονίζεται στο οπισθόφυλλο του τεύχους, η έκδοση αυτή «αποσκοπεί σε μια
προσπάθεια επικοινωνίας με τον αναγνώστη, που σκοπό έχει να αποτελέσει ένα αμυντήριο στη
λήθη, για να μη λειτουργήσει αυτή διαβρωτικά και φυλλοβόλα...». Αυτό πιστεύουμε πως και το
πετυχαίνει.
Κ.Α.Π.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ, Φλουρί Κωνσταντινάτο, εκδ.
«Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σελ. 184.
Από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» (σειρά «Σύγχρονη Ελληνική Πεζογραφία») εκδόθηκε πρόσφατα το πρώτο
μυθιστόρημα, με τον τίτλο «Φλουρί Κωνσταντινάτο» της
γνωστής στους αναγνώστες των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»,
από δημοσιευμένα ποιήματα και διηγήματα, λογοτέχνιδας Μαρίας Καρδαρά.
Πρόκειται για ένα καθαρά βιωματικό μυθιστόρημα, αφού
πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη πλοκή του παίζουν άτομα του
άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός της. Η ίδια η συγγραφέας, εξάλλου, το δηλώνει αυτό στην αφιέρωσή της: «Στους γονείς μου, στη Λίμπω, στη Φώτω,
στην Ελένη, στον Νίκο και σ΄ όσους με τη ζωή τους γράψαν αυτήν την ιστορία».
Οι εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» σε σχετικό Δελτίο Τύπου γράφουν μεταξύ άλλων: «Τρεις
γυναίκες μιας οικογένειας με πείσμα και επινοητικότητα, αυτοθυσία και γενναιότητα ψυχής,
αφηγούνται τις μνήμες τους: Κατοχή, Εμφύλιος, εσωτερική μετανάστευση στην πόλη, αλλά και
έρωτες που δεν ευτύχησαν, επιθυμίες που δεν ευοδώθηκαν, μια εποχή που οι γυναίκες ήταν ή
του πατρός τους ή του αντρός τους. Καταθέτουν τη διαδρομή της ζωής τους, μέχρι σήμερα, μιας
ζωής που ακολουθεί την τύχη του κωνσταντινάτου, του φλουριού που χαρίζει τύχη στον κάτοχό
του, του χαμένου φλουριού που θα λάμψει και πάλι στην παλάμη της τρίτης γενιάς...
Τα πάντα είναι σκληρά σ΄ εκείνο τον τόπο. Τα βουνά κρεμασμένα στα ουράνια, ο ποταμός
σύνορο αδιάβατο και το χώμα στις πλαγιές της Χελιδόνας λιγοστό. Οι άνθρωποι πάλευαν, συμφιλιωμένοι, με τη φύση για να επιβιώσουν. Άλλοι έπαιρναν το δρόμο της προσφυγιάς προς την
Αμερική ή την Αυστραλία.
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Ο πατέρας, μετανάστης στην Αμερική, επιστρέφει, ξένος πια κι από τα παιδιά του, λίγο πριν
ξεσπάσουν οι ταραχές. Αναγκάζει τις κόρες του να διακόψουν το σχολείο για να βοηθούν τη
μάνα τους στα χωράφια. Στο Εμφύλιο, η οικογένεια, αψηφώντας τους κινδύνους, βοηθά τους
αντάρτες (η συγγραφέας δεν τους ηρωοποιεί), με αποτέλεσμα οι Μάυδες του χωριού, καθώς το
μίσος βράζει, να φροντίσουν να περάσουν τα πάνινα: κακουχίες, φτώχεια, βάσανα.
Στο μεταξύ η συγγραφέας παρακολουθεί τους γάμους των κοριτσιών και την προσωπική
τους μοίρα, ενώ η ιστορία εκτείνεται έως την εποχή που μεγαλώνουν τα εγγόνια της οικογένειας, τη δεκαετία του ΄80»....
Η συγγραφέας Μαρία Καρδαρά με την γόνιμη θητεία της στην ελληνική λογοτεχνία και
την αστείρευτη έμπνευσή της, με το μυθιστόρημά της αυτό μας παρουσιάζει εικόνες ζωντανές και ατόφιες, εκφράζει δε τα ανθρώπινα αισθήματα και συναισθήματα με τρόπο εύληπτο,
γλαφυρό κι αβίαστο και, κυρίως, με απλότητα. Η πλοκή του μυθιστορήματος εμπλουτίζεται με
ωραία ευρυτανικά δημοτικά τραγούδια, ενώ το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα είναι εμφανές. Γι΄αυτό
και στο τέλος παρατίθεται και σχετικό γλωσσάρι. Η κεντρική διάθεση του βιβλίου γίνεται από
τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», Ζωοδόχου Πηγής 21 και Τζαβέλλα 1, 10681 Αθήνα, τηλ.:
2103806661 και στο Καρπενήσι στο βιβλιοπωλείο της κ. Σπυριδούλας Κρουστάλλη (Ξηριάς, τηλ.
2237024004).
Κ.Α.Π.
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (29+1 Παραδοσιακά Παραμύθια της Ευρυτανίας),
Εικονογράφηση: Χριστίνα Σφακιανάκη, Καρπενήσι 2008,
σελ. 280.
Αναμφισβήτητα μία από τις κυριότερες πηγές της λαϊκής
μας σοφίας είναι και τα παραμύθια. Η αυθεντική καταγραφή,
η διάσωσή τους και η μελέτη τους φέρνουν στο φως συμπυκνωμένη τη φιλοσοφία του δημιουργού - λαού μας. Το
έργο αυτό, όμως, δεν είναι και τόσο εύκολο. Χρειάζεται τους
«ειδικούς», χρειάζεται έρευνες πολύχρονες και πολύμοχθες,
χρειάζεται μερακλήδες στο «είδος», όπως είναι και ο Γιώργος Αθανασιάς.
Ο Γιώργος Αθανασιάς πριν από έναν, περίπου, χρόνο μας χάρισε το πρώτο του θαυμάσιο βιβλίο «Ο Πατροκοσμάς στα Δύσβατα Ευρυτανικά Μονοπάτια», Καρπενήσι 2007,
«έργο, ως επί το πλείστον λαογραφικό, γραμμένο και αποτελούμενο από τις διασωθείσες
λαϊκές παραδόσεις...» (βλ. «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τεύχος 25, σελ. 24, από την εισήγηση του
π. Κωνσταντίνου Βαστάκη κατά την παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου). Πρόσφατα μας
έδωσε τη δεύτερη λαογραφική μελέτη του: «ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (29+1 Παραμύθια της
Ευρυτανίας). Πρόκειται για ένα βιβλίο πολύτιμο για τη γνώση της ψυχοσύνθεσης του λαού μας...
Για ένα βιβλίο που, σύμφωνα με το συγγραφέα, μέσα από τα 29+1 παραμύθια (το 1, «Ο παπάς
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και η παπαδιά», είναι παραλλαγή) θα μας γυρίσει «πίσωθε στο χρόνο». Θα μας μεταφέρει «σε
αστοχημένες εποχές, σε καιρούς ξεθωριασμένους και σε περασμένα χρόνια».
Μέσα στις σελίδες του θα συναντήσουμε «την ευρυμάθεια ενός αγράμματου λαού, ενός
λαού που απάνω στης φτώχειας του τις δόξες και στης ανέχειας την ευμάρεια οικοδομούσε
πύργους σοφίας και μέγαρα ορθοφροσύνης. Βέβαια, πολλά από τα παραμύθια αυτά είναι τραχιά,
είναι απότομα, ίσως και λίγο σκληρά, όμως τραχιά, σκληρή κι απότομη ήταν και του Ευρυτάνα η
ζωή, άστοργη η ζήση του κι ανηλεής ο βίος του...».
Όπως προαναφέρθηκε είκοσι εννιά (29) παραμύθια (και μία παραλλαγή) αποτελούν το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού. Δύσκολη είναι η ανθολόγησή τους. Όλα τους συγκροτούν ένα
ολοκληρωμένο λαογραφικό έργο, πολύτιμο αποθησαύρισμα, γεμάτο λαοσοφία... Αναφέρουμε
μερικούς μόνον χαρακτηριστικούς τίτλους παραμυθιών: «Η Χρυσοφεγγαρούλα», «Η κόρη των
τριών λεμονιών», «Το μαγεμένο Βασιλόπουλο», «Η Σταχτομάρω», «Ο Βισβιούλης», «Οι τρεις
συμβουλές», «Ο καλοκάγαθος χωριάτης», «Ο δεκατρίας», «Ο Γιδοβύζης», «Τα τρία αδέρφια», «Ο
Σκανταλάκης», «Ο παπάς και η παπαδούλα», «Ο παλαβός κι ο φρόνιμος»,, «Η αλεπού κι ο λύκος»,
«Ο Γάιδαρος και τα σφουγγάρια», «Ο γέρος κι η γριά..».
Η δομή της ύλης είναι επιτυχής, η γλώσσα πλούσια και κατανοητή, το ύφος δωρικό. Έντονη
είναι η λογοτεχνική πνοή και πλοκή, η δε διήγηση συναρπαστική και γλαφυρή. Κάθε παραμύθι
είναι και ένα ταξίδι στον κόσμο της λαϊκής ψυχής. Γενικά ο σ. ερεύνησε το υλικό του με πολύ
μόχθο και διέθεσε προς τούτο πολύ χρόνο. Ο κάθε αναγνώστης του βιβλίου αυτού το ανοίγει
με αγάπη και το κλείνει με θαυμασμό.
Τέλος, ο σ. εντυπωσιάζει με την αφιέρωσή του: «Στον Παππούλη του άλλοτε και στη Βάβω
των περασμένων , όπου αφήνοντας παράμερα της μέρας τους τον κόπο, του βίου τους τις σκοτούρες και των χρόνων τους το βάρος το ασήκωτο, κάθονταν κατάνακρα στη γωνιά, άρχιζαν τα
παραμύθια και - μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο - αναλίκωναν των παιδιών τους τα παιδιά
και τράνευαν τα δικά τους τα εγγόνια. Σ΄ αυτούς τους ακάματους της λαϊκής σοφίας δημιουργούς και άοκνους της Ευρυτανικής παράδοσης συνεχιστές, ως ελάχιστη έκφραση αναγνώρισης
και ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης ταπεινό, με βαθύτατο σεβασμό αφιερώνεται».
Κ.Α.Π.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΟΥ
ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ «ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 8 Μαρτίου 2009, μετά τη Θεία Λειτουργία με πρωτοβουλία
των Σχολών Εκκλησιαστικών Τεχνών της Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Αποστολικής Διακονίας στην Αρναία η 4η Συνάντηση των
Αγιογράφων της Σχολής Αγιογραφίας (αποφοίτων και μαθητών).
Κατά την εκδήλωση έγινε από την Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. - Αρχείων του Ν. Ευρυτανίας κ.
Μαρία Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, διδάκτορα Φιλολογίας, η παρουσίαση της έντυπης έκδο50

σης (από τις εκδόσεις «Ερμηνεία») του χειρόγραφου βιβλίου της «Ερμηνείας της ζωγραφικής
τέχνης» του Αγιορείτη Ιερομονάχου Διονυσίου «του εκ Φουρνά των Αγράφων» (18ος αι.), με την
επιμέλεια του επίσης Αγιορείτη Ιερομονάχου (και εφημερίου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γοματίου Χαλκιδικής) Αναστασίου Τοπούζη, ο οποίος μίλησε για λίγο στο τέλος για την έκδοση.
Στη συνέχεια μίλησε ο Θεολόγος - Αγιογράφος και Δάσκαλος της Σχολής κ. Νικ. Ζέκιος με
θέμα: «Οι εικόνες του Σταυρού και της Αναστάσεως»
Στο τέλος έκανε μια σύντομη παρέμβαση ο υπογράφων το παρόν ειδησεογράφημα παρουσιάζοντας ένα από τα κυκλοφορούντα αντίγραφα της «Ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης», το
οποίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του, μετά από δωρεά του κλήρονόμου της Βιβλιοθήκης του
Αρναιώτη ιερέα - αγιογράφου Ιωάννη Ζωγράφου, ο οποίος το χρησιμοποιούσε ασχολούμενος
με την τέχνη της αγιογραφίας στην Αρναία.
Συντονιστής του Προγράμματος της εκδήλωσης ήταν ο Διευθυντής των Σχολών και Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης.
Δημήτριος Θ. Κύρου
Θεολόγος - Φιλόλογος
Εκδότης - Διευθυντής του Περιοδικού «Αρναία»
EKΔΟΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ένα καλαίσθητο βιβλίο 144 σελίδων εκδόθηκε πρόσφατα από την Πανευρυτανική Ένωση
με χορηγίες της συνολικής δαπάνης. Πρόκειται για το θεατρικό «Ο Στραβομανώλης», «Οι Τρεις
Συμβουλές» του Γιάννη Σταθόπουλου. Ήδη διατίθεται από βιβλιοπωλεία του Καρπενησίου και τον
συγγραφέα (Τηλ.: 22370 23074)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε τελευταία την έκδοση αρκετών βιβλίων από Ευρυτάνες. Η Ευρυτανική βιβλιογραφία συνεχώς
εμπλουτίζεται.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς που καταθέτουν βιβλία για παρουσίαση στα Ευρυτανικά Χρονικά να καταθέτουν από δύο (2) αντίτυπα.
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«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Στις 24-12-2008 «έφυγε» για πάντα από κοντά μας ένας ακέραιος δικαστικός (εισαγγελέας
εφετών) και υπέροχος Άνθρωπος, φίλος, εκλεκτός συμπαραστάτης και πολύτιμος αρωγός της
Ένωσής μας, ο Αλέξανδρος Φλώρος.
Ο αείμνηστος Αλέξανδρος Φλώρος γεννήθηκε στο Νεοχώρι Ναυπακτίας το 1913. Σπούδασε
νομικά και διακρίθηκε ως Δικαστικός Λειτουργός. Υπηρέτησε στην Τρίπολη, Κοζάνη, Λάρισα,
Χανιά, Αθήνα, Τρίκαλα και Ρόδο. Χαρακτηριστικά του γνωρίσματα: αντικειμενικός, αδέκαστος,
αμερόληπτος, δημοκρατικός, αγωνιστικός και πέραν των δικαστικών αιθουσών και με τεράστια
κοινωνική προσφορά. Συγκεκριμένα, εκτός από την έμπρακτη αγάπη και λατρεία του προς
τη γενέτειρά του, το Νεοχώρι Ναυπακτίας, και τους συγχωριανούς του, πρόσφερε τεράστιο
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, όπου κι αν υπηρέτησε. Μεγάλη η προσφορά του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά (διατέλεσε Πρόεδρός του), στις
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και Αποφυλακισμένων, στα Ορφανοτροφεία Ρόδου, στον Οίκο
Ευγηρίας Δωδεκανήσου κ.ά.
Η επίσημη Πολιτεία αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, αλλά και
τον ακέραιο χαρακτήρα του, τον όρισε το 1985 υπηρεσιακό υπουργό Δημόσιας Τάξης για τη
διενέργεια των τότε εκλογών.
Ιδιαίτερη και σημαντική ήταν η συμβολή του στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων της γενέτειράς του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της ορεινής Ναυπακτίας, όπως και της γειτονικής
Ευρυτανίας. Μεταξύ άλλων βοήθησε σημαντικά και την Ένωσή μας. Συγκεκριμένα ως Πρόεδρος
του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά βοήθησε τα μέγιστα την Ομάδα Γιατρών Αλληλεγγύης για
τις εξορμήσεις της στα χωριά του Νομού μας, αφού διέθεσε επανειλημμένα αυτοκίνητο για
τη μεταφορά τους και, ακόμη, με την προτροπή του, αρκετοί γιατροί του παραπάνω ιδρύματος
συμμετείχαν στις εξορμήσεις αυτές. Εξάλλου πάντα τιμούσε με την παρουσία του όλες τις
εκδηλώσεις της Πανευρυτανικής και ήταν τόσο τυπικός, ώστε έστελνε τη συνδρομή του πάντα
με την έναρξη του νέου έτους, ως μέλος της αλλά και ως συνδρομητής των ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΩΝ.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς έγραψε το 2000 στην «Πνευματική Ζωή» για τον αείμνηστο Αλέκο
Φλώρο και με τίτλο «Ντοκουμέντα λεβεντιάς για έναν εισαγγελέα» το αναδημοσιευόμενο από το περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» (2000) στις επόμενες σελίδες υπέροχο άρθρο
του.
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε το θάνατό του ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
10552 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004 

Αθήνα, 8 Iαν. 2009
Αριθ. Πρωτ.
2

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο
του έντιμου και ανιδιοτελούς δικαστικού λειτουργού, του κοινωνικού εργάτη και τ. Υπουργού
Αλεξάνδρου Φλώρου, εκλεκτού συμπαραστάτη της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης και
πολύτιμου αρωγού στο πολύπλευρο έργο της, συνεδρίασε εκτάκτως και απεφάσισε τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του, τους Συλλόγους
Νεοχωριτών Ναυπακτίας (Ελλάδας και Αμερικής) και προς όλους τους Νεοχωρίτες, που πενθούν
για τον θάνατο του άξιου αυτού τέκνου της γενέθλιας γης τους.
2.- Να παραστεί αντιπροσωπεία της Ένωσής μας στο 40ήμερο μνημόσυνο.
3.- Νεκρολογία του εκλιπόντος να δημοσιευθεί στο Περιοδικό μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
του οποίου επί σειράν ετών υπήρξε συνδρομητής.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο.
		
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.
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«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Ένας Τερτσέτης ζει ανάμεσά μας
Του Μιχάλη Σταφυλά

Την τιμή της δικαιοσύνης στα χρόνια της Χούντας την έσωσαν ψυχωμένοι δικαστές, που
διέθεταν αρετήν και τόλμην. Διέθεταν ήθος.
Ένας από αυτούς ο Εισαγγελέας Αλέξανδρος Γ. Φλώρος. Είμαι βέβαιος ότι θα προσκρούσω
στη σεμνότητά του, αλλά δεν θέλω να πάνε χαμένες οι έρευνες που έκαμα, φτάνοντας ως
άκρως απόρρητα στοιχεία. Και το κάνω βασικά για τον ιστορικό του μέλλοντος, που θα κωδικοποιήσει την Ελληνική Ιστορία, αλλά και γιατί πιστεύω στο λόγο της Βιρτζίνια Γουλφ, πως «ό,τι
δεν έχει γραφεί, δεν έχει συμβεί».
Αμέσως μετά την 21η Απριλίου 1967, ο δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας Νικηφόρος Μανδηλαράς πνίγηκε κάπου στη θάλασσα της Ρόδου, αλλά ο πνιγμός του ήταν καθαρή
δολοφονία. Ο Εισαγγελέας της περιοχής παρέπεμψε τον πλοίαρχο Ε.Ν. Π. Πόταγο στη Δικαιοσύνη παρά τις επίσημες «Κυβερνητικές» δηλώσεις ότι ο Μανδηλαράς «εις την προσπάθειάν
του να διαφύγει εξ Ελλάδος επνίγη». Και όταν έγινε η Δίκη ο Διοικητής Ασφαλείας Λεων.
Τσαρπαλής που παρακολουθούσε τον Εισαγγελέα(!), στέλνει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το
116/3000/17κβ/18-8-1967 αυστηρώς απόρρητο έγγραφο, όπου ανάμεσα στ΄ άλλα έλεγε: «Ο
Εισαγγελεύς Φλώρος Αλέξανδρος αγορεύων με ασυνήθη στόμφον και έμφασιν είπεν: «Κρίνω την παρουσίαν της χήρας Μανδηλαρά απαραίτητον, διότι εις την κατάθεσίν της αναφέρει
πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων αποδίδει ευθύνην και εις έτερα πρόσωπα πέραν του
Πλοιάρχου, ισχυριζομένη ότι πρόκειται περί πολιτικού εγκλήματος. Τούτο επιβάλλεται, τοσούτω
μάλλον, διότι η υπόθεσις συνεκίνησε βαθύτατα και απησχόλησε την κοινήν γνώμην της Ελλάδος
και του εξωτερικού... Εφ΄ όσον προκύψει ότι πρόκειται περί πολιτικού εγκλήματος, θα πρέπει
περί αυτού να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη εδώ και εις το εξωτερικόν. Δεν μας ενδιαφέρει
ποίος είναι σήμερον εις την Κυβέρνησιν. Τα δικαστήρια δεν λαμβάνουν - και δεν πρέπει να
λαμβάνουν υπ΄ όψιν των - τας εκάστοτε επικρατούσας πολιτικάς καταστάσεις και να τιμωρούν
τους ενόχους όποιοι και εάν είναι αυτοί.» Και επισημαίνει ο αναφορογράφος ότι «τα λεχθέντα
εκ του τρόπου, του ύφους και της εμφάσεως με την οποίαν ετονίσθη το ενδεχόμενον της
αποκαλύψεως πολιτικού εγκλήματος επροκάλεσαν ζωηρότατον ενδιαφέρον και εδημιούργησαν ερωτηματικά. Η φράσις «Δεν μας ενδιαφέρει ποίος είναι σήμερον εις την Κυβέρνησιν»
συνδυαζομένη με το ενδεχόμενον της αποκαλύψεως του πολιτικού εγκλήματος ενείχε σαφή
περιφρόνησιν προς το καθεστώς και την Κυβέρνησιν και απειλήν κατά των αρχών.
Κάτι ήξερε ο Διοικητής της Χωροφυλακής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες μεταχουντικά παρουσιάστηκε ως ... αντιστασιακός. (Όπως παρουσιάστηκαν μετακατοχικά, πολλοί γερμανοτσολιάδες ως αντιστασιακοί και πήραν συντάξεις. Αυτός ο κύριος διοικητής όμως θα ήξερε
ασφαλώς για έναν αστυνόμο που υπηρετούσε στο Τμήμα Παγκρατίου και άνθρωποι του πλοιάρχου διέρρευσαν το μυστικό, πως αυτός έδωσε την πληροφορία ότι ο Μανδηλαράς ταξίδευε για
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Κύπρο με το καράβι του. Ο αστυνόμος, καταγόμενος από χωριό της Ρούμελης, κλείστηκε στο
κρατητήριο από το Διοικητή του, όταν πήρε διαστάσεις η υπόθεση, αλλά σε δυο μέρες ο αστυνόμος αποφυλακίστηκε θριαμβευτής και ο Διοικητής στάλθηκε στο σπίτι του την ώρα μάλιστα
που περίμενε συγχαρητήρια για την αποκάλυψη της συγκλονιστικής δολοφονίας!).
Το πήρε το απόρρητο έγγραφο ο Υπουργός - αφού προηγούμενα κάποιος νομικός φωστήρας (φοιυντοτσάρουχος προφανώς) σημείωσε πάνω στο έγγραφο: «Πρέπει να διωχθεί ποινικώς» Όχι οι δολοφόνοι του άτυχου Μανδηλαρά αλλά ο Εισαγγελέας που τους αποκάλυπτε.
Θεέ και Κύριε! Να διωχθεί ποινικά ο Εισαγγελέας, γιατί θέλει να αποκαλύψει την πάσα αλήθεια για μια στυγερή πολιτική δολοφονία. Ο Υπουργός (φυσικά στρατιωτικός), την ίδια μέρα που
πήρε το έγγραφο στέλνει το 6/8212/158881/28-8-1967 απόρρητο προσωπικό έγγραφο προς
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης ανώτατο Δικαστικό - δυστυχώς για τη Δικαιοσύνη. Του γράφει:
«Ως προκύπτει εκ της αναφοράς, αι αναπτυχθείσαι απόψεις από της έδρας και τον τρόπον
της διατυπώσεώς των δίδουν τροφήν εις την κοινήν γνώμην και παρέχουν σαφή εικόνα των
σκέψεων του Εισαγγελέως έναντι της Εθνικής Κυβερνήσεως. Καθ΄ ημάς ο ειρημένος Εισαγγελεύς ενήργησεν εσκεμμένως και θα πρέπει να απολυθεί εκ της θέσεώς του».
Να, λοιπόν, που και η σκέψις διώκεται. Μήπως προηγούμενα στη Βουλή των Ελλήνων δεν
διατυπώθηκε από τον Αβέρωφ και άλλους ότι η σκέψις είναι πράξις; Και μήπως οι καταλυτές
της Δημοκρατίας δεν είχαν στις φαρέτρες τους κατά της Δημοκρατίας όπλα από την Κοινοβουλευτική λεγόμενη Δημοκρατία; (Θα δούμε παρακάτω και άλλα σχετικά).
Ο ίδιος όμως αυτός Υπουργός, αφού περίμενε ως το Δεκέμβρη του 1967 την απόλυση και την
ποινική δίωξη του Εισαγγελέα Αλεξ. Φλώρου, επανέρχεταιι δριμύτερος και με «συντριπτικά»
στοιχεία. Με το 6/8212/239493/4.12.67 αυστηρώς απόρρητο - προσωπικό έγγραφο προς το
Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει, εκτός των άλλων ότι: «Ο Εισαγγελεύς Αλέξανδρος Φλώρος
1.- Κατά το διάστημα της εχθρικής κατοχής και της Εαμοκρατίας διαμένων εις το χωρίον
του Νεοχώριον Ναυπακτίας ανεμίχθη ενεργώς εις το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ με το ψευδώνυμον
Τριβωνιανός.
2.- Κατά την δίκη κομμουνιστών εν Τριπόλει την 17.4.1946 κατηγορουμένων ότι έψαλλον
επαναστατικά άσματα «Θάνατος - θάνατος στους μπουρζουάδες», ο εν θέματι κατέχων την εισαγγελικήν έδραν είπε εις τον μάρτυρα χωροφύλακα: «Δε μου λες, χωροφύλαξ, σε πειράζουν
εσένα τα τραγούδια της Εθνικής Αντιστάσεως;». Εν συνεχεία με δόσιν ειρωνείας: «Πώς σας
πειράζουν τα τραγούδια της Εθνικής Αντιστάσεως και: του αητού ο γιος δεν σας πειράζει;». Και
συνεχίζει το απόρρητο προσωπικό έγγραφο: « Εις την ιδίαν πόλιν εις τας διεξαγομένας δίκας
εγκληματιών του ΕΛΑΣ, εφαίνετο ευμενώς διατεθειμένος υπέρ των κατηγορουμένων και υπέβαλεν ευνοϊκάς δι΄ αυτούς ερωτήσεις, ενώ εγένετο το αντίθετον εις δίκας εθνικοφρόνων».
3.- Δι΄ αναφοράς του επεδίωξε να εμφανίση τον επικίνδυνον κομμουνιστήν Παρασόν Παράσχον υπάλληλον της εισαγγελίας Ρόδου, συλληφθέντα και εκτοπισθέντα εις Γυάρον, ως
εμφορούμενον υπό υγειών κοινωνικών φρονημάτων.
4.- Την 10.5.1967 εις δίκην ανδρών της Χωροφυλακής, δι΄ αγορεύσεώς του κατεφέρθη
δριμύτατα κατά των αστυνομικών οργάνων (που παρανόμησαν).
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5.- Την 16.1.1967 επεσκέφθη τον τότε βουλευτήν της Ε.Κ. Ζίγδην Ιωάννην και ακολούθως
ενήργησεν αιφνιδιαστικάς ερεύνας κατά τρόπον μαρτυρούντα εμπάθειαν πολιτικήν εις τα Αστυνομικά Καταστήματα Ρόδου, Σχολάς Οπλιτών και τινας Σταθμούς Χωροφυλακής (σημ. οι αστυνομικές αρχές κυκλοφορούσαν φυλλάδια φασιστικά)
6.- Την 20.9.1967 εζήτησεν την απαλλαγήν κατηγορουμένου που εξύβρισεν την Α.Μ. τον
Βασιλέα και απεκάλεσεν σκευωρόν τον μάρτυρα κατηγορίας».
Είναι πολλές ακόμη οι ... κατηγορίες κατά του Εισαγγελέα, όπως η μειοψηφία του σε περιπτώσεις συλλήψεων «κομμουνιστών», η απειλή παραιτήσεώς του από την Επιτροπή Προστασίας
Ανηλίκων Ρόδου, γιατί δεν επαναδιορίστηκαν παλαιά μέλη που «εργάσθηκαν εμφανώς υπέρ
ορισμένης πολιτικής παρατάξεως».
Και καταλήγει το έγγραφο του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:
«Ως εκ τούτου ούτος θεωρείται παρ΄ ημίν και παρά της υγιώς σκεπτομένης κοινωνίας ως επικίνδυνος εθνικώς και δέον να απομακρυνθεί αμέσως εκ των καθηκόντων του».
Φυσικά και απομακρύνθηκε ο έντιμος αυτός εισαγγελικός λειτουργός που δίκαια μπορεί
να αποκληθεί Τερτσέτης της εποχής εκείνης. Αλλά πρέπει να επισημανθεί για τον ιστορικό
του μέλλοντος ότι μετεδεκεμβραινά δεν είχαμε Δημοκρατία, αλλά Δικτατορία με δημοκρατικό
μανδύα, χειρότερη και από την 21 Απριλίου. Τι Δημοκρατία ήταν όταν χωροφύλακες παρακολουθούσαν εισαγγελείς και κατέγραφαν αγορεύσεις τους από της έδρας; Τι Δημοκρατία είχαμε
και μάλιστα με «πατέρες», αφού οι αστυνομικοί φάκελλοι των έντιμων δικαστών καθημερινά
εφούσκωναν, ενώ οι επίορκοι ήταν υπεράνω υποψίας και κατηγοριών;
Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσουμε, είναι πως λειτουργοί της Δικαιοσύνης σαν τον Αλέξανδρο Φλώρο θα μείνουν στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία σαν παραδείγματα υψηλού ήθους
και ύφους. Δίπλα στον Τερτσέτη, τον Πολυζωίδη και μερικούς ακόμη που διέθεταν αρετήν και
τόλμην. Φυσικά και ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με αυτούς ο κ. Φλώρος. Διώξεις, εξορίες και
προπηλακισμούς από πολυποίκιλα καθάρματα του δημόσιου βίου σ΄ εκείνα τα πέτρινα χρόνια.
Και ήταν σωστός ο τίτλος ροδίτικης εφημερίδας («Πρόοδος» 15.9.1974), όταν γράφοντας για
την υπόθεση Μανδηλαρά αναφέρθηκε στη στάση του Εισαγγελέα Αλ. Φλώρου με τον τίτλο:
«Ντοκουμέντα Λεβεντιάς».
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΣΟ...
Γράφει η Θέμις Σταφυλά

Η γιορτή ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Είχε όλα τα σχετικά για μια χαρούμενη μέρα. Όπως
πρέπει να είναι για μια γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Άλλωστε, ο Γιάννης
Ζούμπος, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, είναι «μανούλα» σ΄αυτά και
μπορούμε να πούμε πως έχει μάστερ στις διοργανώσεις τέτοιων γιορτών.
Όμως αυτή τη φορά την παράσταση έκλεψε ένας απών. Ο Τάσος Κοντομέρκος. Γιατί η
γιορτή ήταν αφιερωμένη σ΄ αυτό το γλυκό, το γελαστό παιδί τον Τάσο. Το γιατρό που ποτέ δεν
αρνήθηκε την βοήθειά του σε κανένα μας. Τον Τάσο, που μέλημά του ήταν πώς να βοηθήσει
και να δώσει ό,τι μπορούσε για την πρόοδο του χωριού του και των χωριανών του σε θέματα
υγείας και πνευματικής ανόδου. Ο Καθηγητής της Ιατρικής κ. Νικόλαος Πουρνάρας, με πολύ
απλά και ζουμερά λόγια, μας μίλησε για τον Τάσο, τον συγγενή του και συγχωριανό του, έτσι
που μας συγκίνησε όλους. Ο καθηγητής της Νομικής κ. Γιάννης Υφαντόπουλος τα κατάφερε με επιλεγμένες διαφάνειες (από το Αρχείο της Πανευρυτανικής Ένωσης) να μας βάλει στο
κλίμα της ζωής του Τάσου. Με τον τίτλο η θεωρητική αντίληψη του Τάσου Κοντομέρκου,
μας έκανε κοινωνούς των αγώνων και της αγωνίας του, όσον αφορά στο έργο του που δεν
ήταν άλλο από την φροντίδα των φτωχών Ευρυτάνων και κυρίως των παιδιών. Και ας μην είχε
παιδιά εκείνος. Ήταν μια γιορτή που εκτός από τη χαρά της συνάντησης των χωριανών και
αγαπημένων προσώπων, εκτός από το φροντισμένο περιβάλλον του ξενοδοχείου Τιτάνια, μας
άφησε κάτι μέσα μας. Την εικόνα του Τάσου. Νομίζω πως όλοι φύγαμε λίγο καλλίτεροι από
αυτή τη γιορτή εκείνης της Κυριακής.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΓΑΖΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν να
βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό στην πολύπαθη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Με κίνδυνο της ζωής του συμμετείχε ως μέλος ιατρικής και ανθρωπιστικής αποστολής του
Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς κ. Γ. Παπανδρέου. Εκεί, ο κ. Ηλίας Καρανίκας, νύχτα
- μέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο της μαρτυρικής Γάζας πολλά από τα θύματα του άμαχου
πληθυσμού από τους ανελέητους βομβαρδισμούς και, κυρίως, παιδιά, αφού η ειδικότητά του
είναι αυτή του παιδιάτρου - ορθοπεδικού. Σύμφωνα με δηλώσεις του σε τηλεοπτικούς σταθμούς
και εφημερίδες, η περιοχή είχε μετατραπεί σε «κρανίου τόπο», ενώ οι ελλείψεις σε φάρμακα,
ιατροφαρμακευτικό υλικό, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης ήταν τεράστιες, λόγω της
απαγόρευσης από το Ισραήλ να μπουν στο Παλαιστινιακό έδαφος οι διάφορες ανθρωπιστικές
αποστολές.
Η πράξη αυτή του Βουλευτή μας κ. Ηλία Καρανίκα δίκαια χαρακτηρίστηκε ως «άκρως
ηρωική και τολμηρή», γιατί δύσκολα κανείς αποφασίζει να πάει μέσα στη φωτιά του πολέμου και της φρίκης. Σημειώνεται ότι η φάλαγγα που μετέφερε την παραπάνω αποστολή στην
μαρτυρική Γάζα βομβαρδίστηκε από τους ισραηλινούς με αποτέλεσμα το θάνατο ενός οδηγού
Αιγύπτιου και τον τραυματισμό πολλών άλλων.
AΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΕΛΟΥΧΙ»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε κι εφέτος, η ετήσια εκδήλωση απονομής των χρηματικών βραβείων και επαίνων προς Ευρυτάνες φοιτητές, που πληρούν τους σχετικούς όρους,
από την Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής το «ΒΕΛΟΥΧΙ» και την
Επιτροπή Απονομής Υποτροφιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Σάββατο, σε χώρο του φιλόξενου Ξενοδοχείου «Πάρνων», που παραχωρεί, εδώ και αρκετά
χρόνια, δωρεάν ο ιδιοκτήτης του κ. Κώστας Αβράμπος, από τα Επινιανά των Αγράφων.
Βραβεύτηκαν 4 φοιτητές με χρηματικό βραβείο 2.000 δολ., 8 με 1.000 δολ. και 6 φοιτητές
με Αριστείο. Σημειώνεται ιδιαίτερα η παρουσία στην εκδήλωση του Ευρυτάνα Υφυπουργού
Οικονομικών κ. Αθανασίου Μπούρα, καθώς και του Προέδρου της Ενώσεως Ευρυτάνων
Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» κ. Σεραφείμ Νικόπουλου. Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε το
σχετικό καλωσόρισμα από τον κ. Βασίλειο Τριχιά, γραμματέα της αντιπροσωπείας και της
Επιτροπής Υποτροφιών στην Ελλάδα, στη συνέχεια μίλησε ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής, και τέλος, χαιρέτησαν οι κ.κ. Αθανάσιος
Μπούρας, Σεραφείμ Νικόπουλος, και ο Ηλίας Καρανίκας, βουλευτής του Νομού μας.
Εκ μέρους των βραβευθέντων ευχαρίστησαν οι φοιτήτριες Ξανθή Τζερεμέ και Δήμητρα
Νιαβή. Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας.
Η εκδήλωση καλύφθηκε και από το κρατικό δορυφορικό κανάλι της ΕΤ1, όπου σημαντική
θέση κατέχει ο Ευρυτάνας δημοσιογράφος κ. Ζαχαρίας Σώκος (από Δομνίστα), τον οποίον
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οι απόδημοι συμπατριώτες μας τον έχουν ανακηρύξει και επίτιμο μέλος τους κατά το περυσινό
Συνέδριό τους. Συνέντευξη στο κανάλι αυτό δόθηκε και από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ως Υφυπουργός Οικονομικών ορκίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου ο Ευρυτάνας πολιτικός, βουλευτής Υπολοίπου Αττικής, κ. Αθανάσιος Κων. Μπούρας. Ο κ. Μπούρας ανέλαβε ήδη τον
κρίσιμο τομέα της παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δηλ. του Δ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, γνωστού ως ΕΣΠΑ.
Ο νέος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Αθανάσιος Μπούρας γεννήθηκε στο Καρπενήσι το
1947. Ο πατέρας του, Κων/νος Μπούρας διατηρούσε στο Καρπενήσι το γνωστό εστιατόριο
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ», καθώς και Ξενοδοχείο Ύπνου.
Ο Αθανάσιος Μπούρας μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Καρπενησίου, σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Μετεωρολογία (μάστερ) και στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία (μάστερ), ενώ κατέχει και
πτυχίο παιδαγωγικών και είναι αριστούχος διδάκτορας των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.
Αρχικά σταδιοδρόμησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών ως
τακτικός καθηγητής μέχρι το 1989, οπότε και άρχισε να ασχολείται με την πολιτική. Ξεκίνησε
ως υποψήφιος βουλευτής στο νομό μας με τη Νέα Δημοκρατία. Διατέλεσε Νομάρχης Εύβοιας
(1989-1990) και Δυτικής Αττικής (1990-93), όπου άφησε θετικότατο έργο. Είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. Εκλέχθηκε επανειλημμένα βουλευτής της Περιφέρειας του Υπολοίπου Αττικής. Τελευταία διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής.
Πιστεύουμε πως με όπλα το ήθος και την εργατικότητά του θα πετύχει στο δύσκολο έργο
του, ενώ προσδοκούμε πως θα βοηθήσει - κατά δύναμη - και στην επίλυση πολλών προβλημάτων του τόπου μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ» κ. ΣΕΡ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην
Ελλάδα (κατά μήνα Ιανουάριο 2009) ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ» κ. Σεραφείμ Νικόπουλος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης ως και διαφόρων πολιτιστικών φορέων
του Νομού μας. Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών επισκέφθηκε και τα Γραφεία μας,
όπου ενημερώθηκε για το επιτελούμενο από
Στα Γραφεία της Πανευρυτανικής οι κ. κ. Σερ. Νικότην Ένωσή μας πλούσιο πολιτιστικό έργο. Ο
πουλος, Κ. Παπαδόπουλος και Β. Σιορόκος
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κ. Νικόπουλος εξέφρασε προς το Δ.Σ. την απόλυτη ικανοποίησή του και τα συγχαρητήριά του
για τις πλούσιες δραστηριότητες της Πανευρυτανικής Ένωσης, κατά την τελευταία τριετία, και
ευχήθηκε τη συνέχισή τους με τον αυτό ρυθμό.
Ο κ. Νικόπουλος ήρθε στην Ελλάδα στις 17 Ιανουαρίου 2009 και την ίδια μέρα παρέστη
στην εκδήλωση της βράβευσης των φοιτητών από το «ΒΕΛΟΥΧΙ» και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γενέτειρα επισκέφθηκε επανειλημμένα το Καρπενήσι και παρέστη σε διάφορες
εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων.
ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ
Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης νέος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη θέση του κ. Αθαν. Σκορδά, τοποθετήθηκε ο κ. Παντελής
Σκλιάς.
Ο κ. Παντελής Σκλιάς γεννήθηκε το 1969 στη Ραφήνα. Είναι έγγαμος με την Πετρούλα
Τσιάμη και πατέρας ενός παιδιού. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Αρχικά σταδιοδρόμησε ως Εκπαιδευτικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα συνεργάστηκε με διάφορους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και Ιδιωτικούς.
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ
Με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών τιμήθηκε ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Ιωάννης Διώτης
κατά την πανηγυρική ετήσια συνεδρίασή της στις 28 Δεκεμβρίου 2008, για την εκδοτική και
δημοσιογραφική του προσφορά.
Κατά την τελετή της απονομής του παραπάνω επαίνου ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας;
Αθηνών κ. Ν. Ματσανιώτης είπε μεταξύ άλλων: «Ο βραβευόμενος θεολόγος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης προσέφερε πολλά στην Εκκλησία, την Κοινωνία και τα Ελληνικά
Γράμματα. Έχει γράψει εκατοντάδες δημοσιογραφικά άρθρα και έχει επιμεληθεί της εκδόσεως
εκατοντάδων τόμων με πατερικά και βυζαντινά κείμενα. Το σημαντικότερο έργο του είναι της,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επανέκδοσης με αξιόλογα επιστημονικά συμπληρώματα του ιστορικού έργου του Jacques Paul Migne «Ελληνική Πατρολογία», το οποίο αποτελείται από 161
ογκώδεις τόμους και αποτελεί την πληρέστερη πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων
διεθνώς.... Ίδρυσε (ο τιμώμενος) και διευθύνει το «Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων»...
Σημειώνεται ότι ο π. Ιωάννης Διώτης κατάγεται από την Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας,
υπηρέτησε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και επί πολλά έτη στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος
Αχαρνών. Τιμήθηκε ακόμα από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Φιλολογικό
Σύλλογο «Παρνασσός», το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών κ.λπ.
Ο κ. ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άλλος ένας ευρυτανικής καταγωγής πολιτικός ορκίστηκε κατά τον πρόσφατο ανασχηματι60

σμό της Κυβέρνησης ως Υφυπουργός. Πρόκειται για τον κ. Μάριο Σαλμά, ο οποίος ορκίστηκε
ως Υφυπουργός Υγείας και κατάγεται από τα Λεπιανά, εκλέγεται δε βουλευτής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας από το 2000 κ.ε. Είναι γιατρός στο επάγγελμα (πτυχιούχος της ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών). Κατά την
περίοδο 2001-2004 είχε οριστεί από τη Νέα Δημοκρατία ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος στον
Τομέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Διατηρεί στενούς δεσμούς με τη γενέτειρα και υποστηρίζεται
από πολλούς συμπατριώτες μας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Πιστεύουμε πως από τη θέση αυτή θα βοηθήσει γενικά στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας,
ιδιαίτερα το νομό στον οποίον εκλέγεται, αλλά και τον τόπο της καταγωγής του.
NEO Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο δραστήριος Σύλλογος των συμπατριωτών μας Ευρυτάνων της Βόρειας Ελλάδας «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ» μας γνωστοποίησε για δημοσίευση τη νέα σύνθεση του Δ.Σ., που προέκυψε από τις
εκλογές της 7-12-2008 και που έχει ως εξής:
• Πρόεδρος: Αθανασία Ζαρμακούπη, Δικηγόρος
• Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μήτσιου, Συνταξιούχος Υπάλληλος
• Γεν. Γραμματέας: Διονύσιος Τσολάκος, Συνταξιούχος Δασοπόνος
• Ειδικός Γραμματέας: Επαμεινώνδας Νιαβής, Τραπεζικός Υπάλληλος
• Ταμίας: Γεώργιος Χειλάς, Συνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος
• Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννης Γκούρλιας, Δημόσιος Υπάλληλος
• Μέλος: Νικόλαος Σκουτέλας, Πολιτικός μηχανικός.
• Καλή επιτυχία στο έργο τους!
BΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με το «Βραβείο Υγείας» τμήθηκε πρόσφατα (08-12-2008) ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Καρπενησίου από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Υπουργείο,
αναγνωρίζοντας, σύμφωνα με το σκεπτικό, «το πολύτιμο έργο της κοινωνίας των πολιτών και
τιμώντες τις πανανθρώπινες αξίες του εθελοντικού κινήματος», απένειμε το βραβείο αυτό στον
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Καρπενησίου, κυρίως, «για την ίδρυση και λειτουργία του οικοτροφείου μαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης και για την ίδρυση του γηροκομείου στην περιοχή,
το οποίο δωρίθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί ως ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας από
το 1992».
Σημειώνεται ότι ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καρπενησίου ιδρύθηκε το 1964 με κύριο
σκοπό τη σίτιση των απόρων μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης κι αργότερα, με σχετική
τροποποίηση του Καταστατικού, επωμίστηκε την ανέγερση του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας
(Γηροκομείου) στο Καρπενήσι, έργο το οποίο κοσμεί τον τόπο μας, αφού δεκάδες συμπατριώτες μας, υπερήλικες σήμερα, στεγάζονται και σιζίτονται υποδειγματικά σε αυτό, ενώ παράλληλα έχουν και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί η συμβολή
στην ανέγερση του Ιδρύματος και στη λειτουργία του του Προέδρου του παραπάνω Συλλόγου
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κ. Γεωργίου Αρμάγου, καθώς και της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», της
Πανευρυτανικής Ένωσης και του τότε προέδρου της κ. Παν. Κωστοπαναγιώτη και άλλων
παραγόντων τα του τόπου μας
ΤΑ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η εβδομαδιαία Ευρυτανική εφημερίδα «Ευρυτανικά ΝΕΑ», σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμά της (Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009/ σελ. 3) «...για μια ακόμα φορά βρέθηκε στην πρωτοπορία
του ελληνικού περιφερειακού Τύπου, συμμετέχοντας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σεμινάριο
που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό
Κέντρο και είχε ως κεντρικό θέμα την κάλυψη των επερχόμενων Ευρωεκλογών».
Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν 15 ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης και η επιλογή
έγινε με ορισμένα κριτήρια αναγνωσιμότητας και ποιότητας. Τα «Ευρυτανικά ΝΕΑ» ήταν η
μοναδική ελληνική εφημερίδα που συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε από τον συνεργάτη της κ.
Διονύση Παρούτσα.
Ευχόμαστε πάντα διακρίσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ
Σε επιστολή του προς την ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας ζητά τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την αξιοποίηση του δασικού και υδάτινου πλούτου
της Ευρυτανίας. Προτείνει όπως οι εισηγητές της διεπιστημονικής αυτής Ημερίδας να είναι ειδικοί επιστήμονες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν
τα ερευνητικά τους δεδομένα των μελετών στα ποτάμια και τα ορεινά ρέματα του Νομού μας
καθώς και άλλοι επιστήμονες που έχουν συντάξει ήδη σχετικές μελέτες. Επισημαίνει, τέλος, την
ανάγκη πληροφόρησης όλων των αυτοδιοικητικών παραγόντων, των απλών πολιτών, των νέων
και όλων γενικά των Ευρυτάνων.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Ίδρυση Δευτέρου Τμήματος στο ΤΕΙ Καρπενησίου εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Τ.Ε.Ι.
Λαμίας. Το υπό ίδρυση Τμήμα εντάσσεται στις οικονομικές επιστήμες και αφορά τη «Λογιστική».
Προβλέπεται να λειτουργήσει από το 2010, με προοπτική να φοιτούν σε αυτό τριακόσιοι (300),
περίπου, φοιτητές.
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Γενικός Γραμματέας Στερεάς
Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς επισκέφθηκε όλους τους Δήμους του Νομού Ευρυτανίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προβλήματά τους, ενώ συνάντηση είχε και με το Νομάρχη Ευρυτανίας κ.
Κώστα Κοντογεώργο, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα γόνιμη και αποδοτική».
Οι επισκέψεις του νέου Γενικού Γραμματέα κ. Παντελή Σκλιά στους Δήμους μας και
μάλιστα μέσα σε βαρυχειμωνιά δείχνει τουλάχιστον το αμέριστο ενδιαφέρον του για την Ευρυτανία.
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TIMHΘHKE O π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»
Από το Σύλλογο «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» και κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
των μελών της στις 8-2-2008 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών τιμήθηκε ο αιδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης για την πολυετή προσφορά του
στο Σύλλογο και όχι μόνο. Όπως είναι γνωστό ο π. Κωνσταντίνος κατάγεται από τα Δολιανά
(Στουρνάρα), όπου γεννήθηκε ο αείμνηστος πατέρας του εθνοϊερομάρτυρας Παπα-Δημήτρης
Βαστάκης, ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο, ύστερα από φρικτά βασανιστήρια από τους
Ιταλούς στις 24-12-1942.
Στην αρχή της εκδήλωσης, αφού ευχαρίστησε σχετικά ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος
Μπούρας τον π. Κωνσταντίνο για τη μεγάλη του προσφορά έδωσε το λόγο στον Γραμματέα
του Συλλόγου κ. Κώστα Πρασσά, ο οποίος με συγκινητικά λόγια μίλησε για τη ζωή και το
έργο του π. Κωνσταντίνου. Ακολούθως του επιδόθηκε τιμητική πλακέτα από τον Ταμία του
Συλλόγου κ. Δ. Πουρνάρα μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Στη συνέχεια
απηύθυναν χαιρετισμούς διάφοροι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδόπουλος. Τέλος, μίλησε με γλαφυρά και συγκινητικά ευχαριστήρια λόγια ο π. Κωνσταντίνος Βαστάκης.
«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Σε θεατρική διασκευή της ταινίας «Τα παιδιά της χορωδίας» του Christophe Barratier
παρουσιάστηκε από τη Θεατρική Ομάδα του Λυκείου Καρπενησίου στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, στις 15-3-2009 και στα πλαίσια των Περιφερειακών Καλλιτεχνικών Αγώνων Σύγχρονου
Θεάτρου. H παρουσίαση έγινε υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου καθηγήτριας κ. Βασιλικής
Σταμάτη, η οποία έκανε και τη διασκευή, ενώ η διδασκαλία των τραγουδιών έγινε από τον
μουσικό κ. Τάσο Ηλιόπουλο. Ο θίασος αποτελείται από είκοσι (20) μαθητές και μαθήτριες
των Α΄και Β΄ τάξεων του Λυκείου Καρπενησίου, οι οποίοι και έλαβαν τιμητικό έπαινο για την
αξιόλογη προσπάθειά τους. Το έργο θα ανεβαστεί και στο Καρπενήσι προσεχώς.
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ελπίδες για το μέλλον των Τοπικών Συλλόγων μας στέλνουν οι νέοι μας με την ενεργό
συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια. Το περασμένο καλοκαίρι το παράδειγμα έδωσαν οι
νέοι της Δομνίστας που εξέλεξαν στο Συμβούλιο του δραστήριου Συλλόγου τους νέους, ηλικίας
γύρω στα τριάντα τους. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητές τους (συνέχιση έκδοσης της Εφημερίδας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», γιορτή τσίπουρου, χοροεσπερίδα στην Αθήνα κ.ά.) δείχνουν το σωστό δρόμο
τους. Πρόσφατα το παράδειγμά τους ακολούθησαν και οι νέοι του Συλλόγου Αγραφιωτών, στο
Δ.Σ. του οποίου εκλέχθηκαν 4 νέα μέλη ηλικίας 21-27 χρόνων. Ευχόμαστε να έχουν πάντα
επιτυχίες.
ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ένδεκα (11) μετάλλια κέρδισαν συνολικά οι μικροί αθλητές του Κολυμβητικού Ομίλου Καρ63

πενησίου στους χειμερινούς αγώνες κολύμβησης που πραγματοποιήθηκαν στις 14-3-2009 στη
Χαλκίδα, σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι τα μετάλλια αυτά κέρδισαν
έξι συνολικά αθλητές, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία και άλλων μικρών δελφινιών μας.
Αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων!.
ΠΡΩΤΙΑ KAI ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τρίτη συνεχή χρονιά η συνεργασία των μαθητών
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, στον τομέα
της μουσικής, απέδωσε καλλιτεχνικούς καρπούς. Το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία «Χορωδίας και ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής» απέσπασε το σύνολο που απαρτίζεται
από μαθητές Α΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λύκειου στους φετινούς Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες,
που διεξήχθησαν στην Άμφισσα, την Πέμπτη 13 Μαρτίου.
Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και διάγουν φέτος τη
15η χρονιά τους. Το σύνολο των εκδηλώσεων αυτών, πέρα
από μια μεγάλη γιορτή για μαθητές και εκπαιδευτικούς, είναι
για τα παιδιά μια πηγή έμπνευσης καθώς και μια ευκαιρία
να εκφρασθούν δημιουργικά και να έρθουν σε επαφή με
τις τέχνες . Δίνουν ακόμα την ευκαιρία να εδραιωθούν οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και
να καλλιεργηθεί ένα πνεύμα συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας . Μέσα από τη σύνθεση των
γνώσεων, τη φαντασία, και την αγάπη του ωραίου, ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για
τις τέχνες και κάνουν το σχολείο χώρο έκφρασης, δημιουργικής επικοινωνίας .Με αυτό τον τρόπο
το σχολείο ανοίγεται δυναμικά και δημιουργικά στην κοινωνία.
Το πρόγραμμα της χορωδίας ήταν ευρυτανικό με τραγούδια από την Άμπλιανη και από
τον Απεράντιο. Συγκεκριμένα τραγουδήθηκαν τα: Φίλοι μ’ καλωσορίσατε, Στης μαντζουράνας τον ανθό, Αυτά τα μάτια σ’, Δήμο μ’, η Παπαδούλα, Βιολέτα μ’, ανθισμένη
και το Φεγγάρι μου χαμήλωσε. Τα παιδιά ευχαριστούν τον κ. Γιώργο Αθανασιά, τον κ.
Γιώργος Πότσιο (Ζαβλάνη) από την Πρασσιά, την κ. Μαρία Χασάνου-Μάντη και τον κ.
Θεόδωρο Χασάνο από την Άμπλιανη, πάνω στις ηχογραφήσεις των οποίων στηρίχθηκε η
διδασκαλία των τραγουδιών.
Τα μέλη της χορωδίας είναι οι: Γκρίζη Όλγα, Δαράβαλη Ελένη, Δαράβαλης Ι., Δαράβαλης Μιχ., Δημοπούλου Βασ., Ζαχαρόπουλος Αντ., Ζαχαρόπουλος Δημ., Καββαδία
Βας., Καγκαράς Απόστολος, Καμαρέτσου Αλεξ., Κοντοπάνος Ν., Λάππα Βασιλική,
Λάππας Δημ., Μαργιώτης Κων., Μπαστάνη Δέσποινα, Μπουμπουρή Βαρβάρα, Πάστρα Ελένη, Πολονύφη Μαριάννα, Πολύζος Απόστολος, Πολύζος Κων., Σαλαμάρα
Αντωνία, Σαλαμάρας Δημ., Σαπούνης Κων., Σουλιώτης Αθαν., Σουλιώτης Φώτης,
Σταμάτη Κυριακή, Σταμάτης Δημ., Σταμάτης Χαράλαμπος.
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Τα μέλη της ορχήστρας: Λάππας Δημ.:
κρουστά (τουμπελέκι, ηπειρώτικο ντέφι, νταούλι), Σταμάτης Δημ.: Λαγούτο, Πολύζος Κων.:
βιολί, Σαπούνης Κων.: βιολί, Σταμάτης Χαρ.:
ακκορντεόν, Σουλιώτης Αθαν.: φλογέρα, Δαράβαλη Ελένη: σαντούρι
Η διδασκαλία της χορωδίας και ορχήστρας
έγινε από τον κ. Ηλιόπουλο Αναστάσιο, καθηγητή μουσικής του Γυμνασίου, αποσπασμένο στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους. Η όλη προσπάθεια
αυτή εντάσσεται στις ενέργειες των Γ.Α.Κ. και
της Πανευρυτανικής Ενώσεως για την δημιουργία
Αρχείου Παραδοσιακής Ευρυτανικής Μουσικής, με
απώτερο σκοπό την διάδοση και διδασκαλία της.
Οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν στην καλλιτεχνική εβδομάδα που θα γίνει στην Αθήνα από
τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου. Ευχόμαστε στα παιδιά καλή πρόοδο στις μουσικές και τις
εν γένει σπουδές τους.
Ηλιόπουλος Αναστάσιος
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Μεγάλη επιτυχία είχε η έκθεση με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Πριν και μετά, Αναπαραστάσεις αρχαίων Ελληνικών μνημείων», η οποία παρουσιάστηκε στην αίθουσα «Γύζης» του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων από 10-22 Μαρτίου 2009. Η Έκθεση συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων και του «Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής
και Ανατολικής Τέχνης 1984», στο οποίο προεδρεύει ο Ευρυτανίας κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης,
επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Πολιτισμού.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν στις
10 Μαρτίου 2009 από τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Άγγελο Μοσχονά. Παρέστησαν
αρκετοί Ευρυτάνες, ανάμεσά τους και όλα,
σχεδόν, τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Η Έκθεση αυτή, θα παρουσιαστεί και
στο Καρπενήσι κατά το δεύτερο 10ήμερο
του Μαϊου 2009 σε συνεργασία του Δήμου
Καρπενησίου, του Νέου Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης 1984» και της
Από τα εγκαίνια της έκθεσης. Σε πρώτο πλάνο οι
Πανευρυτανικής Ένωσης.
κ.κ. Ν. Ζωρογιαννίδης και Άγγελος Μοσχονάς.
(Φωτ. Γ. Τάσιος)
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O ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΟΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Πανάξια πρόσφατα εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών ο γνωστός
Ηπειρώτης λογοτέχνης κ. Λευτέρης Τζόκας, Η εκλογή του αποτελεί επιβράβευση του θαυμάσιου
λογοτεχνικού έργου αλλά και της πολύχρονης προσφοράς του σε ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά σωματεία της χώρας μας, όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών (έτος ίδρυσης 1930).
Η προσφορά του, όμως, είναι σημαντική και σε άλλους πολιτιστικούς φορείς και σωματεία,
όπως είναι ο Σύνδεσμος Ιστορικών Σωματείων κ.ά.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
Υφαντόπουλος Ιωάννης............................ ΕΥΡΩ:
Φούκας Κώστας.............................................- » Παπαδόπουλος Κώστας Αντ.....................- » Μπακογιάννης Αγαθοκλής .......................- » Μπαμπαλής Θεόδωρος ..............................- » Λιάσκος Ηλίας.................................................- » Φαλλής Δημήτριος........................................- » Σιορόκος Βασίλης.........................................- » Σταμάτης Αθανάσιος....................................- » Ντάλλα Άννα....................................................- » Σκέντέρης Γιώργος......................................- » Πάζιος Ιωάννης..............................................- » Διαμαντής Στέλιος.........................................- » Βλάχμπεης Ερρίκος...................................... - » Κακκαβάς...........................................................- » Αυγέρης Παναγιώτης...................................- » Ζωγραφόπουλος Βασίλειος.....................- » Παπανίκος Γεώργιος................................... - » Φλώρος Ιωάννης...........................................- » Μπουλάκος Αθανάσιος...............................- » Γιαννακόπουλος Παναγιώτης...................- » Μπαλτάς Σ.........................................................- » Ζαχαράκης Δ....................................................- » Κουμπαράκης Γεώργιος.............................- » Αμανατίδης Δαμιανός...................................- » -

100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
50,00
20,00
50,00
20,00
20,00
40,00
15,00
20,00
20,00
20,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Καραθάνος Κ΄βωστας (Αθιήνα)...............- » - 30,00
Μπακατσιάς Κων/νος.................................- » - 20,00
Γιαμβριάς Αντώνιος ................................... - » - 150,00
Σαλαγιάννης Παναγιώτης..........................- » - 20,00
Ρουμελιώτης Παντελής...............................- » - 20,00
Βράχας Δημήτριος.........................................- » - 20,00
Χατζηνικολάου Τρύφωνας........................- » - 30,00
Κοροβέση Ιωάννα.........................................- » - 20,00
Νικολάου Πέτρος .........................................- » - 20,00
Κώτσιας Θωμάς..............................................- » - 50,00
Μανικάρου Μεταξούλα................................- » - 20,00
Νιαβής Ευάγγελος........................................- » - 20,00
Τσιάκκα-Γιαννοπούλου Καλ. ...................- » - 20,00
Καλλιάνη Μαίρη..............................................- » - 20,00
Αρμάγου Ιουλία...............................................- » - 40,00
Νούλας Ανδρέας............................................- » - 40,00
Ανώνυμος ........................................................- » - 100,00
Κάππας Ανδρέας............................................- » - 70,00
Πολύζου Αικατερίνη.....................................- » - 20,00
Κεράνης Ι. Αθαν. ..........................................- » - 50,00
Χασάνου Βιολέττα .......................................- » - 20,00
Δήμος Δοιμνίστας...........................................- » - 400,00
Κωστούλας Στέφανος................................ - » - 2.000,00
Νικόπουλος Σεραφείμ Δολ. ΗΠΑ.......... - » - 100,00

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες
του στους κ.κ.:
1.- Στέφανο Κωστούλα, γνωστό Ευρυτάνα επιχειρηματία, για τη διάθεση του ποσού των δύο
χιλιάδων (2.000,00) ΕΥΡΩ για την επικείμενη εξόρμηση της Ομάδας Γιατρών Αλληλεγγύης της
Πανευρυτανικής στα Άγραφα.
2.- Σωτήριο Σκάνδαλο για τη δωρεά ενός καλαίσθητου επιτοίχιου ωρολογίου για την τοποθέτησή του στα Γραφεία μας.
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ΑΠ΄ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
1.- Καθηγητήν κ. Ανδρέαν Καμπιζιώνην, Η.Π.Α. Πήραμε και τις νέες
Δ/νσεις των συμπατριωτών μας της Αμερικής και σας ευχαριστούμε θερμά.
2.- Καθηγητήν κ. Δημήτριον Θ. Κύρου, Αρναία Χαλκιδικής: Ευχαριστούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά με την παρουσίαση της έκδοσης της «Ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης του
Αγιορείτη Ιερομονάχου Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων». Η επιστολή σας ευχαρίστως
δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
3.- π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, Προϊστάμενο του Ι. Ναού Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου, Καρπενήσι:. Ευχαριστούμε για το «Ευχαριστήριο Αντιδώρημα» που μας στείλατε και που το
δημοσιεύουμε παρακάτω, καθώς και για τις πατρικές ευχές σας.
4.- κ. Κώστα Παν. Θωμά, Ενταύθα: Λάβαμε το βιβλίο σας «Το Ιστορικό Κεράσοβο
(Κερασοχώρι) Ευρυτανίας», Αθήνα 2008, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος
μας. Σας ευχαριστούμε.
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