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                Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Γ.Α.Κ.   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

«Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  –  Ο Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια                  

μετά» 

 Για μια ακόμα φορά η φιλόξενη και ιστορική αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων 

κατακλύστηκε από εκατοντάδες Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων, την 

Κυριακή, 3-2-2013,  οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι σε σχετική πρόσκληση της 

Πανευρυτανικής Ένωσης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας,, τίμησαν με την παρουσία τους την 

εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου «Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Ο 

Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος (1854-1912) 100 χρόνια μετά», προϊόν 

Επιστημονικής Ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Βλάσιο στις 

25-6-2012.   

 Όπως τονίστηκε, κατά την έναρξη του προγράμματος,  από τον 

συντονιστή κ. Αθανάσιο Σταμάτη, Φιλόλογο, και Αντιπρόεδρο της 

Πανευρυτανικής Ένωσης η περιοχή  Σοβολάκου (Παρακαμπυλίων,) από 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ακόμα,  υπαγόταν ως ναχιγές (δήμος) 

στον καζά (επαρχία Καρπενησίου) και, έκτοτε ο χώρος εξακολουθεί να 

είναι ενιαίος με την Ευρυτανία και, επομένως,  ορθώς  η Πανευρυτανική 

Ένωση, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία των Ν. 



Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας  ανέλαβαν την πρωτοβουλία της 

διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης.  

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με το πρόγραμμα,  ο πρόεδρος της 

Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδόπουλος  κατά την 

προσφώνησή του, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την αθρόα 

συμμετοχή τους, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι  «αναμφισβήτητα, οι 

ανακοινώσεις και οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν, 

αποτελούν πηγή πολλών και ποικίλων νέων στοιχείων για κάθε ερευνητή 

της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, κυρίως, του τ. Δήμου Παρακαμπυλίων του 

νομού Ευρυτανίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Άπαντες οι εισηγητές 

– εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά και εραστές της τοπικής ιστορίας μας, -  

μας «προσεκόμισαν πλούσιον αμητόν», μας κατέθεσαν αξιόλογο 

πρωτογενές υλικό, ενώ σημαντικές και αξιόλογες ήταν και οι γενόμενες 

παρεμβάσεις.  Όμως, πιστεύω ακράδαντα; πως, στις μέρες μας, που τόσο 

πολύ δοκιμάζεται το πνεύμα και υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση αξιών, 

απόρροια των οποίων είναι και η οικονομική κρίση, μέσα από τον τόμο αυτόν 

προβάλλεται ως αξιομίμητο πρότυπο Εκπαιδευτικού Λειτουργού ο 

σπουδαίος, για την εποχή του,   Σχολάρχης Ιωάννης Κούρος Τέλος, 

εξέφρασε τις   ιδιαίτερες ευχαριστίες, επαίνους  και συγχαρητήρια στον 

εμπνευστή και χορηγό της ημερίδας,  της έκδοσης του τόμου των 

πρακτικών, καθώς και της  εκδήλωσης αυτής, διακεκριμένο δικηγόρο κ. 

Ιωάννη Τσαλάκο,  ο οποίος  ετέλεσε το Χρέος του, ως αντάξιος εγγονός 

προς τον φωτισμένο Δάσκαλο παππού του Ιωάννη Κούρο, στήνοντάς του  

προτομές: μία μόνιμη, από μπρούτζο στον Άγιο Βλάση και άλλες, κινητές, 

με τα εκδοθέντα βιβλία μνήμης του…» 

Ακολούθησαν προσφωνήσεις από τις Προϊστάμενες των Γ.Α.Κ. των 

Ν.  Ευρυτανίας  και Αιτωλοακαρνανίας κ. κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου  - 

Μποτονάκη και Μαρία Μπακαδήμα, αντίστοιχα, τον  κ. Πέτρο 

Σπυρέλη, Εκπρόσωπο του Συλλόγου «Φίλοι της Ιστορικής Μνήμης της 

Μάχης της Κορομηλιάς και του Θεάτρου», και Τριαντάφυλλο Μέντζο, 

Δικηγόρο, Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αγιοβλασιτών Αγρινίου. Στη 

συνέχεια το λόγο πήραν οι εισηγητές της παρουσίασης του βιβλίου, ήτοι  η 

Δ/ντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους  κ. Μαριέττα Μινώτου, ο 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.  Παναγιώτης Κοντός, ο 

Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 

Γεώργιος  Παπαδόπουλος και ο Ομότιμος Καθηγητής του 



Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Παλιούρας. Άπαντες 

εξέπληξαν το πολυπληθές ακροατήριο με τις λίαν εμπεριστατωμένες 

εισηγήσεις τους.  Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε ο χορηγός, 

συνταξιούχος δικηγόρος, κ. Ιωάννης Τσαλάκος, ο οποίος, αφού 

ευχαρίστησε τους διοργανωτές της λαμπρής αυτής εκδήλωσης, καθώς 

επίσης, και τους αξιότιμους κ. κ. εισηγητές,  αναφέρθηκε, κυρίως,   στους 

αγώνες και στις αγωνίες του,  για την απόθεση εκ μέρους του στη 

γενέτειρά του, τον Άγιο Βλάσιο,  ενός σημαντικού «μνημονικού φορτίου», 

που σχετίζεται με την Ιστορία της Εκπαίδευσης της περιοχής μας και 

ιδιαίτερα με την κοινωνική προσφορά του γηγενούς Σχολάρχη Ιωάννη 

Κούρου, πάππου του εκ μητρός..  

 Όπως προαναφέρθηκε το πυκνό ακροατήριο ήταν και εκλεκτό και 

ποιοτικό. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους παρόντες ήταν και οι Ευρυτάνες 

πρωτοπρεσβύτεροι π. Ιωάννης Διώτης, π. Δημήτριος Παπασπύρος και π. 

Δημήτριος Σκόνδρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και τ. Πρόεδρος του Αρείου 

Πάγου κ. Ιωάννης Γρίβας, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας 

Μπακογιάννης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος 

Τσιτσάνης,  η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και 

τ. Βουλευτής - Υπουργός, ο κ. Αλέξανδρος  Μπαλτάς, τ. Υπουργός,  οι 

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ.κ. Κλεομένης Κουτσούκης, Σπύρος Κυρίτσης, 

Γιώργος Τσιτούρης και Γιώργος Γιαννίτσαρης, οι πρώην Βουλευτές κ. Ηλίας 

Καρανίκας (Ευρυτανίας) και Κώστας Παπαλέξης (Αιτωλοακαρνανίας) ο 

Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Ιωάννης 

Παπανίκος, ο τ. Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος 

Ζωρογιαννίδης, η ηθοποιός κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου,  ο 

ηθοποιός και τ. πολιτευτής κ. Νίκος Μπακογιάννης η δημοσιογράφος κ. Λίτσα 

Χατζηφώτη, ως εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος,  Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 

Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων των Νομών Ευρυτανίας και 

Αιτωλοακαρνανίας κ.ά. Σχετικά μηνύματα απέστειλαν η Βουλευτής κ. Ντόρα 

Μπακογιάννη, Πρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, η οποία 

δεν παρέστη λόγω απουσίας της στο εξωτερικό,  ο Καθηγητής κ. Ανδρέας 

Καμπιζιώνης, εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής Ένωσης στις Η. Π. Α. κ.ά. 

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο Πρόεδρος 

      Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.-  



   

 

Από την έναρξη της  εκδήλωσης. Στο βήμα ο κ. Αθαν. Σταμάτης και στο πάνελ η κ. 

Μαριέττα  Μινώτου και οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ. κ. Παν. Κοντός, Γ. 

Παπαδόπουλος, Αθαν. Παλιούρας και ο χορηγός κ.  Ιωάννης Τσαλάκος.  

 



  Στο μικρόφωνο η  Δ/ντρια των Γ.Α.Κ. κ. Μαριέττα Μινώτου  

 

 

 Μερική άποψη της  ιστορικής αίθουσας της Παλαιάς Βουλής 

 

 

 

 Μετά την εκδήλωση: Διακρίνονται οι Κ. Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τσαλάκος, 

Παν. Κοντός, Αθανάσιος Παλιούρας κ.ά.  



 

  Ο κ. Ιωάννης Τσαλάκος κατά την καταληκτήρια ομιλία του.  

 


