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Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο Υ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΑΛΑΙΑ 

ΒΟΥΛΗ) ΤΟ 2ΤΟΜΟ ΕΡΓΟ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ          

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)» 

 Για μια ακόμα φορά οι Ευρυτάνες της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 

Πανευρυτανικής Ένωσης  και προσήλθαν αθρόα στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς 

Βουλής στις 29-3-2014, ημέρα Σάββατο, για την παρουσίαση του 2τομου μνημειώδους, 

όπως χαρακτηρίστηκε, έργου «Ιστορία και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά 

Ευρυτανίας (Πρακτικά Συνεδρίου, Φουρνάς – Βράχα – Κλειτσός, 20, 21 και 22 Ιουλίου 

2012)». 

 Πριν από την έναρξη και κατά την διάρκεια της προσέλευσης παρουσιάστηκε 

ένα σύντομο οδοιπορικό στην περιοχή της Βράχας, δημιούργημα των κ .κ. Γεωργίου 

Αθανασιά και Γεωργίου Χαλιάσου..  

 Η έναρξη του προγράμματος έγινε από τον Αντιπρόεδρο της Πανευρυτανικής 

Ένωσης κ. Αθανάσιο Σταμάτη, ο οποίος, μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή του  για το 

θέμα,  έδωσε το λόγο για τον καθιερωμένο χαιρετισμό, στον Πρόεδρο της 

Πανευρυτανικής Ένωσης και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του παραπάνω 

επιστημονικού συνεδρίου κ. Κώστα Παπαδόπουλο.  Ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, κατά τον 

ολιγόλεπτο  χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε  το μεγάλο και εκλεκτό ακροατήριο για 

την αθρόα προσέλευσή του, καθώς  και το Δ.Σ. της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 

της Ελλάδος για την, κατ’  εξαίρεση, δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας, αναφέρθηκε 

στο ιστορικό της πραγματοποίησης του Συνεδρίου στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά 

(Φουρνάς, Κλειτσός, Βράχα), η τεράστια επιτυχία του οποίου οφείλεται «στη 

συνεργατικότητα μεταξύ των μελών  και επιστημόνων – συνεργατών της 

Πανευρυτανικής Ένωσης αφενός, και των τοπικών  φορέων και κοινωνιών, αφετέρου. Η 

ιδέα της πραγματοποίησης του Συνεδρίου αυτού στην Δημοτική Ενότητα Φουρνά,  όπως 
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χαρακτηριστικά τόνισε,  «ανήκει στο Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, η υλοποίησή της 

όμως στηρίχθηκε και  οφείλεται στην ανταπόκριση που είχε και στην αγαστή 

συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών πολιτιστικών Συλλόγων Φουρνά, Βράχας 

και Κλειτσού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  α΄ και β΄ βαθμού (Δήμου Καρπενησίου  και 

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας) αλλά και της τοπικής κοινωνίας  και, κυρίως, στη 

συγκινητική και γενναία ηθική και υλική συνδρομή ιδιωτών, με κορυφαία αυτή  του «εκ 

Βράχας ορμώμενου» Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα. Το συνέδριο   

ολοκληρώθηκε με την έκδοση του παρουσιαζόμενου σήμερα ενώπιόν σας 2τομου έργου 

με τον τίτλο «Ιστορία και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας» 

στο οποίο καταφαίνεται και η «πλούσια καρποφορία του»,  κατά τον Μητροπολίτη μας  

κ. Νικόλαο. Τη σύντομη  ομιλία του κατέκλυσε με ενδόμυχες και ευγνώμονες 

ευχαριστίες προς τους εισηγητές που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο, στα μέλη της   

Επιστημονικής  Επιτροπής του Συνεδρίου, μέσω της προέδρου της  κ. Κέλλυς 

Μπουρδάρα, στους συνδιοργανωτές -  εκπροσώπους των Τοπικών Συλλόγων Φουρνά κ. 

Πέτρο Τσέλιο, Κλειτσού κ. Φώτη Κουλαρμάνη και Βράχας Ηλία Ντζιώρα, 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Καραμπά και στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λάμπρο 

Τσιτσάνη, παρόντα σε όλες τις εργασίες του Συνεδρίου,  στον  Δήμαρχο Καρπενησίου κ. 

Κ. Μπακογιάννη και τους συνεργάτες του, προς τις ομάδες εργασίας των γυναικών της 

περιοχής μέσω της κ. Νάνσυ Ντζιώρα και της κ. Γεωργίας Γκαρίλα - Διαμαντή που 

έπαιξαν ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας 

και της διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου μας». Ευχαριστίες εκφράστηκαν και  

προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, ο οποίος «με την συνεχή 

παρουσία του σε όλα τα συνέδριά μας και τον εμπνευσμένο λόγο του πάντα μας ευλογεί 

και μας ενισχύει…», προς την εταιρεία ΣΤΙΓΜΗ Ε.Π.Ε. του συμπατριώτη μας κ. Παύλου 

Χαρμαντζή, βασικότατο συντελεστή της άρτιας αυτής έκδοσης των δύο αυτών τόμων 

αλλά και προς τον κ. Κων/νο Τσιώλη για την ουσιαστική συμβολή του στις διορθώσεις 

των κειμένων και όχι μόνον. Τέλος, ευχαρίστησε «ευγνωμόνως και υποκαρδίως» τον 

μεγάλο χορηγό του Συνεδρίου αλλά και της έκδοσης  κ. Ηλία Β. Ντζιώρα.  

 Στη συνέχεια, προσκλήθηκε και ανέβηκε στο βήμα ο Τιτουλάριος Μητροπολίτης 

Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος απηύθυνε εμπνευσμένο μήνυμα του 

Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, που δεν 

παρέστη,  λόγω εκτάκτων ανειλημμένων υποχρεώσεών του.  

 Μετά το  α΄ μέρος της εκδήλωσης ο λόγος δόθηκε στην Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου και τ. Υπουργό   κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Πρόεδρο της Επιστημονικής 

Επιτροπής του Συνεδρίου, η οποία και συντόνισε το κύριο μέρος της εκδήλωσης, που 

ήταν η παρουσίαση  του 2τομου  έργου «Ιστορία και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας 

Φουρνά». Η κ. Μπουρδάρα, στη συνέχεια, έδωσε το λόγο διαδοχικά στους εισηγητές της 

παρουσίασης του παραπάνω έργου, που ήταν οι κ.κ. Παναγιώτης Κ. Τσούκας, 

Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, η Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, Δ/ντρια 

του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο 

Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.   

 Ο κ. Παν. Τσούκας παρουσίασε συνοπτικά αλλά λίαν εμπεριστατωμένα  

συνολικά το έργο, κατά θεματικές ενότητες, κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις, η κ. 



Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, με γλαφυρό τρόπο ανέδειξε, κυρίως, τα 

λαογραφικά και πολιτισμικά στοιχεία του έργου και, τέλος, ο τιτουλάριος Μητροπολίτης 

Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε  κατεξοχήν στις εισηγήσεις τις σχετικές με  τις 

άγιες μορφές της περιοχής, τα μοναστήρια της περιοχής, τα θρησκευτικά κειμήλια, τους 

Διδασκάλους του Γένους μας, τους αγιογράφους και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες 

του καθαγιασμένου αυτού τόπου… «Ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος από την οπτικήν 

θεώρησιν του έργου αυτού. Ο όγκος του εντυπωσιάζει. Το περιεχόμενό του συγκινεί και 

γεννά τον θαυμασμόν…», τόνισε μεταξύ άλλων ο π. Δαμασκηνός. Οι εισηγήσεις και των 

τριών (3) ομιλητών ήταν καθόλα άρτιες και πλήρως τεκμηριωμένες, θα δημοσιευθούν δε 

στο σύνολό τους στο περιοδικό μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».   

 Η εκδήλωση  έκλεισε με την απονομή τιμής από την Πανευρυτανική Ένωση 

στους κ. κ. Ηλία Β. Ντζιώρα και Ιωάννη Δ. Μάγκα.    

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλίας Β. Ντζιώρας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της 

Πανευρυτανικής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της,  

ανακηρύσσεται ως ευεργέτης για την  συνεχή,  έκθυμη, αφειδώλευτη  ηθική και υλική 

συμβολή του, καταλυτική δε για την επίτευξη των στόχων  και δραστηριοτήτων της.  Ο 

διακεκριμένος και πανελλήνια γνωστό Πανεπιστημιακός Καθηγητής (Ε.Μ.Π.) κ. Ηλίας 

Β. Ντζιώρας  δεν διέθεσε μόνον  χρηματική χορηγία για την πραγματοποίηση του 

Συνεδρίου μας στην περιοχή Φουρνά και για την έκδοση του μνημειώδους 2τομου έργου 

των πρακτικών  αλλά, διέθεσε,  και διαθέτει, κυρίως πνευματική χορηγία από   το 

περίσσευμα του πνευματικού του πλούτου,  τον οποίον  επί δεκαετίες ολόκληρες 

πρόσφερε στο βωμό της παιδείας μας, ως μεγάλος πανεπιστημιακός   Δάσκαλος.  

Ο κ. Ιωάννης Δ. Μάγκας επίλεκτο μέλος της Ένωσης τιμήθηκε για την μέχρι 

τώρα ηθική  και ουσιαστική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων 

της Ένωσής  μας. Ο κ. Ιωάννης Δ. Μάγκας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρόσφερε τις 

πολύτιμες επιστημονικές υπηρεσίες του για την ανακαίνιση του τάφου του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, ενώ σημαντική ήταν και  αθόρυβη η συμβολή 

του σε όλες τις φάσεις της  πραγματοποίησης του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου στη 

Δημοτική Ενότητα Φουρνά (20,21 και 22 Ιουλίου 2012), 

Στους παραπάνω τιμηθέντες επιδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής 

Ένωσης αναμνηστικές πλακέτες συνοδευόμενες από σχετικά διπλώματα επί 

περγαμηνής, καθώς και το 2τομο μνημειώδες έργο των Πρακτικών του Συνεδρίου. Οι 

τόμοι, προσφέρθηκαν τιμητικά και στον κ. Ιωάννη Γρίβα, πρώην πρωθυπουργό και επίτ. 

Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, καθώς και στην κ. Νάνσυ Ντζιώρα, ως εκπρόσωπο της 

ομάδας εργασίας των γυναικών της περιοχής Φουρνά, για την ουσιαστική βοήθειά τους  

καθ’  όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των εργασιών του 

παραπάνω Συνεδρίου.  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το ακροατήριο ήταν πυκνό και εκλεκτό. Ανάμεσα 

στους παρευρισκόμενους ήταν: ο Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός 

ως εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερωνύμου Β΄, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Σκόνδρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και 



επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγοιυ κ. Ιωάννης Γρίβας, ο επίτ. Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Επικρατείας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. 

Λάμπρος Τσιτσάνης ο πρώην Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, οι 

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ .κ. Χρ. Μπαρτσώκας, Γ. Παπαδόπουλος, Κλεομ. 

Κουτσούκης, Γ. Γιαννίτσαρης, Γ. Τσιτούρης και Ν. Πουρνάρας,, ο επίτ. Γεν. Δ/ντής του 

Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ν. Ζωρογιαννίδης, ο π. Γραμματέας της Βουλής κ. Σταύρος 

Μπαλτάς, ο κ. Βασ. Πριόβολος (Ερμής), ο ιστορικός συγγραφέας κ. Μάρκος Γκιόλιας,  

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ. κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος (και τ. Δήμαρχος Φουρνάς), 

Γιάννης Σταμάτης (και. τ.. Δήμαρχος Δομνίστας) και Κώστας Λιάπης, ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» κ. Παν. Βλάχος, ο Πρόεδρος της Εταιρείας 

Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Φ. Κουλαρμάνης, η Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας 

Ευρυτανικών Συλλόγων κ. Αγγ. Σκοτίδα, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σωματείου «Ο 

ΕΥΡΥΤΟΣ», ο κ. Σωτ. Πεσίνης ως εκπρόσωπος του  Πανευρυτανικού Συλλόγου 

Αγρινίου, πολλοί  εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού μας, οι πολιτευτές κ.  

κ. Θωμάς Κώτσιας και Χρήστος Αρβανίτης κ.ά. Σχετικό μήνυμα απέστειλε ο  

Πανεπιστημιακός Καθηγητής και αντιπρόσωπος της Πανευρυτανικής στις Η.Π.Α. κ. 

Ανδρέας Καμπιζιώνης.   

       Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας   

 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ           ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ 

 

 Άποψη της αίθουσας. Διακρίνονται στην πρώτη σειρά οι: Ηλίας Ντζιώρας, Ι. Γρίβας, , Γ. 

Παμαγιωτόπουλος, Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός. Στη δεύτερη σειρά: Αθαν. Παναγιωτόπουλος, π. 

Δημ. Σκόνδρας, Λ. Τσιτσάνης. 

  

 



 

Στο βήμα ο Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους του         

Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου.  

  

 

 

 

 Στο πάνελ οκ. Κ. Παπαδόπουλος, ο  Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεσττίνου κ., Δαμασκηνός, 

εισηγούμενος το θέμα του, η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα,  η κ. Αικ.  Πολυμέρου – Καμηλάκη, και ο κ. 

Παν.  Τσούκας.  



 

 Ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, επιδίδοντας την αναμνηστική πλακέτα και το σχετικό δίπλωμα στον χορηγό κ. Ηλία Β. 

Ντζιώρα.  

 

 

        
Ο  κ. Ηλίας Β. Ντζιώρας στο βήμα κατά την αντιφώνησή του. Δίπλα του ο Γραμματέας της Πανευρυτανικής κ. 

Ηλίας Λιάσκος.  

 



 

 

Ο  κ. Ιωάννης Μάγκας  ενώ παραλαμβάνει την αναμνηστική πλακέτα και το σχετικό δίπλωμα από τον Πρόεδρο 

της Πανευρυτανικής κ. Κ. Παπαδόπουλο.  

 

  Ο κ. Ι. Μάγκας ευχαριστεί από του βήματος 

 

 



 

 

 Η κ. Νάνσυ Ντζιώρα  παραλαμβάνοντας το 2τομο έργο…. Δίπλα ο κ.  Κ. Παπαδόπουλος και πίσω ο κ. 

Αθαν. Σταμάτης 

 

 

  Άλλη  γενική άποψη της αίθουσας.  

 

    


