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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ 
 
 Εκατοντάδες Ευρυτάνες της περιοχής Αγρινίου ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 
της Πανευρυτανικής Ένωσης, του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και άλλων 
Ευρυτανικών Συλλόγων και  έδωσαν  το παρόν στην εκδήλωση της παρουσίασης των 
πρακτικών των Συνεδρίων  των Αγράφων, της Γρανίτσας και της Δομνίστας, που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Παπαστράτειου Μεγάρου  της ιστορικής Γυμναστικής 
Εταιρείας  Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) το Σάββατο, 5-2-2011.  
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση – χαιρετισμό του Προέδρου της 
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος αφού στην αρχή ευχαρίστησε  
εκ μέρους όλων των συνδιοργανωτών τους παρισταμένους,  αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην 
παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά και στη συνέχεια τόνισε  
το έργο που επιτέλεσε κατά την τελευταία περίοδο η Πανευρυτανική Ένωση, κυρίως ως 
προς την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της γενέθλιας γης μας, έργο 
το οποίο αποτυπώνεται στους εκδοθέντες κατά την τελευταία τριετία τόμους και στις 
χιλιάδες των σελίδων τους…. 
 Στη συνέχεια απηύθυνε εμπνευσμένο χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε  στις σχέσεις  Αιτωλών και 
Ευρυτάνων μέσω  της κοινής ζωής κατά το παρελθόν και ιδίως των προσκυνημάτων της 
Ευρυτανίας (Προυσός, Τατάρνα, Τροβάτο, Άγραφα,  κ.ά.)των κοινών αγίων τους (Κοσμά του 
Αιτωλού, Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού κ.ά.) και  εξέφρασε τα συγχαρητήριά του  για το 
επιτελούμενο έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης. Ακολούθησαν χαιρετισμοί του 
Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελάδας κ. Λάμπρου Τσιτσάνη εκ μέρους του 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Καραμπά, του τ. Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη, του 
Αντιδημάρχου Αγρινίου κ. Στάθη Τσούκαλου ως εκπροσώπου του Δημάρχου Αγρινίου κ. 
Μοσχολιού, της Δημοτικής Συμβούλου Αγράφων κ. Κλεάνθης  Φουρλίγκα, ως εκπροσώπου 
του Δημάρχου Αγράφων κ. Δημ. Τάτση, και των   εκπροσώπων των συνδιοργανωτών 
συλλόγων, ήτοι του Προέδρου του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας κ. 
Στράτου Νταλλή, του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ»  και των  Συλλόγων Μεγάλων 
Βραγγιανών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. Κων/νου Τσιώλη, Δομνίστας  κ. Γιάννη 
Παπαδόπουλου και  Στάβλων κ. Ν. Κολτσίδα.  
 Ύστερα από τους παραπάνω σύντομους χαιρετισμούς,  η καθηγήτρια και  Δρ. 
Φιλολογίας κ. Μεταξούλα Μανικάρου εισηγήθηκε το θέμα «Πανευρυτανική Ένωση: Μια 
διαδρομή  προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως το 2010», προβάλλοντας 



ταυτόχρονα και εικόνες από τις διάφορες δραστηριότητες και αναλύοντας τις τρεις 
περιόδους της  μέχρι τώρα παρουσίας της, ήτοι την α΄ περίοδο της προεδρίας Ανδρέα 
Πουρνάρα, τη β΄ της  προεδρίας  Π. Κωστοπαnαγιώτη και τη γ΄ περίοδο  της προεδρίας Κ. 
Παπαδόπουλου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε  στην έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ» και στις πλούσιες εκδόσεις των τελευταίων χρόνων.   

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
τ. Γραμματέας του ιδίου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Κοντός, ο οποίος, με την ευφράδεια 
λόγου που τον διακρίνει, παρουσίασε, το δίτομο έργο «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της 
Ιστορίας» (Πρακτικά Συνεδρίου).  Οι ακροατές  παρακολουθούσαν τα λεγόμενά του με 
θρησκευτική ευλάβεια, αφού σε κάποιο σημείο η ατμόσφαιρα φαιδρύθηκε  από την 
παρέμβαση κάποιων που θέλησαν να συμπληρώσουν… Αυτό δηλώνει και το ενδιαφέρον 
τους.  Τα λόγια του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθότι πέραν των άλλων ιδιοτήτων του ως 
Πρόεδρος της Αιτωλικής  Εταιρείας έχει να μας παρουσιάσει  συνέδρια, εκδόσεις και 
πολλές άλλες δράσεις σχετικές με την τοπική ιστορία και την πνευματική ζωή του τόπου 
του.    Ο μεστός και εμπεριστατωμένος λόγος του ενθουσίασε το ακροατήριο, to οποίο και 
τον καταχειροκρότησε.   

Ακολούθησε η παρουσίαση του τόμου: «Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Δυτικής Ευρυτανίας» από τον κ. Χαρίλαο Γρανίτσα, Δ/ντή του Υποκαταστήματος της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στη Ναύπακτο. Η εισήγησή του,  περιεκτική, μας μετέφερε στην 
πανέμορφη Γρανίτσα και μας θύμισε την  πλούσια ιστορία της και τους πνευματικούς  
ανθρώπους της.  

Η τελευταία εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή  της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  κ. Αθανασίου Παλιούρα, (ο οποίος κατάγεται από την Ευρυτανία, 
καθότι ο πατέρας του γεννήθηκε στη Ροσκά του Δήμου Δομνίστας) ήταν εντυπωσιακή. Ο κ. 
Καθηγητής, μέσα σε ελάχιστα  λεπτά ( 7΄-8΄) κατόρθωσε το ακατόρθωτο.  Μας τα είπε όλα!  
Τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «…. το  υλικό που κατατέθηκε είναι τεράστιο, απρόσμενο, 
αποκαλυπτικό και συχνά βιωματικό…. 1014 σελίδες για να χωρέσουν τα κείμενα για ένα 
μικρό ορεινό δήμο φανερώνουν τον πλούτο της ιστορίας του, τη σπουδαιότητα της 
παράδοσής του, τις ομορφιές του περιβάλλοντός του, την αξία των προσωπικοτήτων που 
γέννησε, τις αρετές του λαϊκού πολιτισμού του, την ανάπτυξη της οικονομίας του, την 
αποκάλυψη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του, τη δυνατή μαρτυρία της ζωντανής 
παρουσίας του στο πέρασμα του χρόνου….». Και ακόμη:  «… Για όποιον ξέρει από εκδόσεις 
η εκτύπωση δίτομου έργου πρακτικών συνεδρίου χιλίων και πλέον σελίδων σε πέντε μήνες 
ισοδυναμεί με άθλο. Πρόκειται για απίστευτο ρεκόρ… Μπράβο, χίλιες φορές εύγε!...»  

Η εκδήλωση τελείωσε με μια ευχάριστη έκπληξη, που ήταν εκτός προγράμματος:  Ο  
πολυμελής Χορευτικός Όμιλος  «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», 
υπό τον Χοροδιδάσκαλο κ. Απόστολο Τασιούλη, παρουσίασε  παραδοσιακά τραγούδια και 
χορούς του τόπου μας  και κέρδισε τις εντυπώσεις όλων μας! 

Την εκδήλωση,  εκτός του πλήθους των συμπατριωτών μας στην περιοχή Αγρινίου 
και των προαναφερθέντων, που χαιρέτησαν,  τίμησαν με την παρουσία τους και οι οι: 
Δημήτρης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος Καρπενησίου ως εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, ο οποίος έστειλε και σχετικό μήνυμα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του  Δήμου 
Καρπενησίου κ.κ. Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος και Χρήστος Σκαρμούτσος, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Αγρινίου κ. Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ευρυτανίας, τ. Αντινομάρχης και πολιτευτής Ευρυτανίας κ. Χρήστος Αρβανίτης, ο 
Εκπρόσωπος της Προέδρου του Κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ. Ντόρας 
Μπακογιάννη  Καθηγητής κ. Γ.  Σιορίκης,  ο ιατρός, τ. Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας  και 
τ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Νικόλαος Ρούσσης, οι 
εκπρόσωποι των Συλλόγων Άμπλιανης «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας και του 
«ΣΤΕΓΚΟΥ» κ. Κατερίνα Τζινιέρη, Μυρίκης κ. Λάμπρος Καρράς (και Αντιπρόεδρος του 
Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας) Μοναστηρακίου Αγράφων κ. Παναγιώτης 



Μπακογιάννης,  ο Δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Θεόδωρος Πολίτης,  ο Σύμβουλος 
Φιλολόγων και Δρ. του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Νερατζής, η Δημοσιογράφος κ. 
Λίτσα Χατζηφώτη κ.,ά.  
 Μηνύματα απέστειλαν ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο οποίος  
απουσίαζε λόγω συμμετοχής του σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη, ο 
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης (εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Δημήτρη Σταμάτη, όπως προαναφέρθηκε),  ο  πανεπιστημιακός καθηγητής  στις Η.Π.Α. κ. 
Ανδρέας Καμπιζιώνης κ.ά.   
 Η εκδήλωση έκλεισε με τα συγχαρητήρια των ακροατών προς όλους τους 
συντελεστές της λαμπρής αυτής εκδήλωσης.  
 
      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
     Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας  
 
           

       Κ. Α. Παπαδόπουλος                    Αθανάσιος Δ. Σταμάτης  
  

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


