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Eικόνα εξωφύλλου: «Ὁ Σεραφεὶμ πατάσσει ἐμὲ τὴν
πανώλην τὴν βροτολοιγόν, φεῦ μοι φεῦ, πῶς ὁρῶμαι ὑπτία,
γυμνή, δυσειδής, κτεινομένη»· ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ 1790
τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος ἁγίου Σεραφείμ, σ. 12.

Ὁ ἅγιος Σεραφείμ Φαναρίου ὁ ἐξ Ἀγράφων
καί τό μήνυμα τῆς θυσίας τῶν Νεομαρτύρων
Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Kάθε χρόνο η Άνοιξη στην Πατρίδα
μας οριοθετείται από την εορτή του Ευαγγελισμού και από την Εθνική Επέτειο
της Επανάστασης του 1821. Γενέθλια,
ελπιδοφόρα για το λαό μας. Όμως η
Επανάσταση του 1821 δεν ήταν και η
μοναδική. Η γενεσιουργός της Ελεύθερης Πατρίδας μας, ναι. Η μοναδική, όχι.
Στα τετρακόσια χρόνια της δουλείας και
αμέσως μετά την Άλωση στις 29 Μαϊου
1453, επαναστάσεις, μικρές και μεγαλύτερες, αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να
ξαναφέρουν την Ελευθερία στη ζωή του
Έθνους μας. Μια απ’ αυτές, που άγγιξε
ιδιαίτερα και την ιδιαίτερη πατρίδα μας,
την Ευρυτανία, ήταν η Επανάσταση του Διονυσίου Επισκόπου Λαρίσης, του Φιλοσόφου,
στις αρχές του 17ου αιώνα. Μεταξύ των θυμάτων της και ο εκ της περιιοχής των Αγράφων
καταγόμενος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου, που μαρτύρησε το 1601 (ή
κατά νεότερες έρευνες το 1600). Τον νεομάρτυρα αυτόν του τόπου μας τίμησε η Πανευρυτανική Ένωση ιδιαίτερα στις 10-12-2016, κατά την καθιερωνένη θρησκευτική εκδήλωση
προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων. Κύριος ομιλητής ο μοναχός Πατάπιος Καυσoκαλυβίτης,
του οποίου και δημοσιεύουμε τη σχετική εισήγησή του.
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας γιόρτασε πρίν λίγες μέρες τή μνήμη τοῦ
ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφείμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἄστρου τῆς εὐσεβείας, πού ἀνέτειλε στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, γιά νά σκορπίσει τήν θεία εὐσπλαγχνία στόν σκλαβωμένο λαό, καί νά φέρει
στήν ὁδό τῆς ἀρετῆς πλῆθος ψυχῶν.
«Τῶν Ἀγράφων τόν γόνον, Φαναρίου τόν πρόεδρον, καί Μονῆς Κορώνης τό
κλέος Σεραφείμ εὐφημήσωμεν», ψάλλαμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου.
Και πράγματι, ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Σεραφείμ, σύμφωνα με ὅσα ρητῶς ἀναγράφονται
σέ ἀφιερωματική ἐπιγραφή φορητῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου τοῦ ἔτους 1812, πού φυλασσόταν στόν ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Πέραν τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
θεωρεῖται ὁ πολιοῦχος Ἅγιος τῆς Εὐρυτανίας.
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Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Σεραφείμ γεννήθηκε περί τά μέσα τοῦ 16ου αἰώνα στό χωριό
Μπεζούλα τῶν Ἀγράφων. Οἱ γονεῖς του Σωφρόνιος καί Μαρία τόν ἀνέθρεψαν μέ
εὐλάβεια καί φροντίδα γιά τήν πνευματική του καλλιέργεια. Ὁ νεαρός Σεραφείμ
ἔδειξε ἐξαιρετική ἐπίδοση στή μελέτη τῶν ἱερῶν γραμμάτων, ἐνῶ ἀπό πολύ νωρίς
διαφάνηκε ἡ κλίση του πρός τήν μοναχική ζωή. Ἔτσι προσῆλθε στήν πλησιόχωρη τῆς
ἰδιαίτερης πατρίδας του ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ἐπονομαζομένη
Κορώνη ἤ Κρυερά Βρύση, ὅπου καί ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχός, ἀσκούμενος θεοφιλῶς και διαλάμποντας στήν ἀρετή, μιμούμενος τούς ἐκεῖ ἐνάρετους πατέρες καί
συλλέγοντας σάν φίλεργη μέλισσα ἀπό κάθε ἕναν ἀπ᾿ αὐτούς τά διάφορα ἄνθη τῶν
ἀρετῶν. Τόσο μάλιστα πρόκοψε στήν ἀγγελομίμητη μοναχική πολιτεία ὥστε γενόμενος σκεῦος ἐκλογῆς, ἀποφασίσθηκε ἀπό τόν προεστῶτα τῆς Μονῆς νά χειροτονηθεῖ
ἱερέας Ὅταν μετά παρέλευση λίγων χρόνων, καί ἐφόσον ἡ Ἀρχιεπισκοπή Φαναρίου
καί Νεοχωρίου εἶχε χηρεύσει μετά τόν θάνατο τοῦ τοπικοῦ ἀρχιερέα, ὁ Σεραφείμ
κρίθηκε ἄξιος καί ἱκανός γιά τή θέση τοῦ ποιμενάρχου τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς, ὥστε
χειροτονήθηκε ἀρχιεπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου. Ἀπό τήν ὑψηλή δε αὐτή
θέση ποίμανε θεοφιλῶς καί θεαρέστως τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἄν καί ὁ ἴδιος, εἶχε τόση
ταπείνωση ὥστε θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἀχρεῖο δοῦλο καί ὅτι δέν ἔκανε τίποτε τό
εὐάρεστο στόν Θεό.
Ὅταν τό φθινόπωρο τοῦ ἔτους 1601 ξέσπασε ἡ ἄκαιρη, ἀνοργάνωτη καί ἀσυντόνιστη ἐξέγερση τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου, πού καταπνίγηκε στό αἷμα τῶν ἀντιποίνων ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές, ὁ ἅγιος Σεραφείμ
δέν ἦταν μέτοχος καί ἀπέφευγε μέ κάθε τρόπο νά ἐμπλακεῖ σ᾿ αὐτήν. Ἀντ᾿ αὐτοῦ
περιερχόταν τά χωριά τῆς ἐπισκοπικῆς του ἐπαρχίας καί δίδασκε στούς πιστούς τήν
εἰρήνη καί τήν εὐλάβεια. Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἐπειδή λόγω τοῦ φθόνου τῶν κατακτητῶν
γιά τήν ἐνάρετη ζωή του καί τήν ἀγάπη πού ἔτρεφε πρός αὐτόν ὁ κόσμος, ἀλλά καί
λόγω τῆς ἀποτυχίας τοῦ κινήματος τοῦ Διονυσίου ὁπότε καί ἐπικρατοῦσε μεγάλη
ταραχή καί δυσπιστία πρός τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες ἐκ μέρους τῶν κατακτητῶν,
οἱ Τούρκοι συνέλαβαν τόν ἅγιο Σεραφείμ (ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Διονύσιος κατάφερε νά
διαφύγει), κατηγορώντας τον ψευδῶς ὅτι εἶχε ὑποστηρίξει τήν ἐπανάσταση τοῦ Διονυσίου, ἄν καί ἀπουσίαζε τίς ἡμέρες τοῦ κινήματος ἀπό τήν ἐπαρχία του. Ἀνάμεσα
μάλιστα στά θύματα τῆς ὀργῆς τῶν Ὀθωμανῶν ἦταν καί οἱ ἐπίσκοποι Δημητριάδος
Ἀγάπιος καί Λιτζᾶς καί Ἀγράφων Ἰάκωβος.
Ὁ ἅγιος Σεραφείμ παρέμεινε ἀκλόνητος στίς ἀπειλές καί στίς κολακεῖες τοῦ δικαστῆ πού τοῦ πρότεινε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Ἰησοῦ Χριστό καί νά γίνει
μουσουλμάνος, προκειμένου νά σώσει τή ζωή του, τάζοντάς του μάλιστα πολλές
τιμές καί προνόμια. «Ὅτι μέν ἀδίκως πάσχω ἄν καί εἶμαι ἀναίτιος, ὡς ὑπαίτιος
παραδόθηκα σέ σένα, τό γνωρίζεις καλά. Ὅμως ἐγώ τήν πίστη μου δέν θέλω νά
τήν ἀρνηθῶ, οὔτε θέλω ποτέ νά χωρισθῶ ἀπό τόν γλυκύτατό μου Ἰησοῦ Χριστό.
Ἀκόμα κι ἄν λάβω μυρίους θανάτους γιά τό ὄνομά Του τό ἅγιο, θά εἶναι γιά μένα
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ἀφορμή χαρᾶς καί εὐφροσύνης», ἀπάντησε ὁ Ἅγιος μέ θάρρος στόν δικαστή, ὁ
ὁποῖος χωρίς χρονοτριβή διέταξε νά ὑποβάλουν τόν Ἅγιο σέ φρικτά μαρτύρια, τά
ὁποῖα ὑπέμεινε ἀγόγγυστα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτό γιατί βλέποντας
ὁ Ἅγιος ὅτι γίνεται μιμητής τῶν παθῶν
τοῦ Κυρίου, ἔχαιρε καί δόξαζε τόν Θεό
καθώς τόν ἀξίωσε νά πάθει γιά τό πανάγιο ὄνομά Του, καί τόν παρακαλοῦσε νά
τοῦ δώσει ὑπομονή νά τελειώσει τό μαρτύριό του. Βλέποντας αὐτά οἱ δήμιοι, τό
νά ὑπομένει δηλαδή τά βασανιστήρια μέ
εὐχαρίστηση καί ὅτι τό πρόσωπό του παρέμενε λαμπρό καί εὐφραινόμενο, θαύμαζαν. Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ὁ δικαστής βλέποντας τό στερεό καί ἀμετάθετο τῆς γνώμης
Φορητή εἰκόνα ἀρχῶν 20ου αἰ. Ἱερά Καλύβη
τοῦ Ἁγίου, νά μήν ἀρνεῖται δηλαδή τόν
ἁγ. Σεραφείμ σκήτης Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους.
Χριστό, ἔλαβε τήν καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ θανάτου του.
Κατά τή μεταφορά του Ἁγίου στόν τόπο τῆς καταδίκης του, μιά μουσουλμάνα
ἀνέβηκε σέ ἕνα τοῖχο καί λοιδωροῦσε μέ χυδαιότητα τόν Ἅγιο. Ὅμως, ὁ μιμητής
τοῦ Χριστοῦ ἅγιος Σεραφείμ, στράφηκε καί ἁπλῶς τήν κοίταξε μέ τό ἱλαρό καί
εὐλογημένο του πρόσωπο, καί τήν ἴδια στιγμή, σάν νά βγῆκε μία δύναμη ἀπ᾿ αὐτόν,
τό πρόσωπο τῆς γυναίκας αὐτῆς στράφηκε πρός τά πίσω, ὁμοίως και τά μάτια και
το στόμα της κατάσταση στήν ὁποία παρέμεινε γιά δεκαπέντε χρόνια, γενόμενη
οἰκτρό θέαμα σέ ὅλους, μέχρι πού ἐτελεύτησε ἀμετανόητη.
Φθάνοντας στή συνέχεια ὁ Ἅγιος στό παζάρι τοῦ Φαναρίου, ἐκτελέστηκε μέ ἀνασκολοπισμό, στίς 4 Δεκεμβρίου τοῦ 1601 (οἱ νεώτερες ἔρευνες δείχνουν ἐπικρατέστερο τό ἔτος 1600 ὡς ἔτος μαρτυρίου, ἕνα μῆνα δηλ. μετά τήν καταστολή τοῦ
κινήματος τοῦ Διονυσίου). Καί μέ ἀπόφαση τοῦ κριτῆ, καί γιά σωφρονισμό τῶν
Χριστιανῶν, ἀφέθηκε γιά πολλές μέρες τό σουβλισμένο σῶμα τοῦ Ἁγίου πάνω στό
ξύλο, χωρίς αὐτό νά ἀλλοιωθεῖ καθόλου ὅπως εἶναι φυσικό σέ νεκρά σώματα, ἀλλά
ἀντιθέτως νά εὐωδιάζει ἀρρήτως καί νά φαίνεται σάν ζωντανό μέ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ. Βλέποντας αὐτά, οἱ μέν ἀλλόθρησκοι θαύμαζαν οἱ δέ εὐσεβεῖς χριστιανοί χαίρονταν καί δοξολογοῦσαν τόν Θεό πού ἀξίωσε τον ἅγιο Σεραφείμ νά ὁλοκληρώσει
τό Μαρτύριό του καί ἐκείνους να τούς ἀξιώσει νά δοῦν στίς μέρες τους ὅσα ἄκουγαν
καί διάβαζαν σχετικά μέ τούς ἁγίους μάρτυρες στούς παλαιούς καιρούς.
Μετά ἀπό πολλές μέρες οἱ τύραννοι ἀπέκοψαν τήν τιμία κεφαλή του καί τήν
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μετέφεραν στά Τρίκαλα μαζί μέ κεφαλές ἄλλων κακούργων, τίς ὁποῖες ἀφοῦ
ἐνέπηξαν σέ κοντάρια, τίς ἔστησαν κατά σειρά ὅλες νά βλέπουν προς δυσμάς.
Ἐνῶ δέ ὅλες οἱ κεφαλές ἔβλεπαν πρός δυσμάς, τοῦ ἁγίου Σεραφείμ ἡ κεφαλή
βρέθηκε τό πρωΐ νά εἶναι στραμμένη πρός ἀνατολάς, ἄν καί αὐτή φυλασσόταν
καθ᾿ ὅλη τή νύκτα. Τό θαῦμα αὐτό ἐπαναλαμβανόταν γιά πολλές μέρες. Τίς μέρες
ἐκεῖνες βρέθηκε στά Τρίκαλα ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Δουσίκου, ὁ ὁποῖος βλέποντας ὀφθαλμοφανῶς τό θαυμαστό αὐτό θέαμα, ἔβαλε τόν καλό λογισμό νά βρεῖ
τρόπο νά ἀποκτήσει τό ἱερό λείψανο ὡς θησαύρισμα ἅγιο. Πλήρωσε λοιπόν ἕναν
Ἀλβανίτη χριστιανό, ὁ ὁποῖος, μιά νύχτα πού εἶχαν ἀποκοιμηθεῖ οἱ φύλακες, πῆγε
καί πῆρε την τιμία κεφαλή. Ἔγινε ὅμως ἀντιληπτός ἀπό τούς φρουρούς, οἱ ὁποῖοι
τόν κατεδίωξαν, ὥσπου ἀναγκάστηκε νά τήν ρίψει στόν ποταμό Πηνειό. Ἐκεῖ ἡ
τιμία κάρα πιάστηκε ἀπό τά μαλλιά σέ φράκτη πού εἶχαν κατασκευάσει οἱ ψαράδες γιά νά ἁλιεύουν τά ψάρια. Ὅμως, δύο ἀπό τούς ψαράδες ὁδηγούμενοι με
θαυμαστό τρόπο ἀπό πύρινο στύλο πού ἔφθανε ἀπό τόν φράκτη μέχρι τόν οὐρανό
καί ἀκούγοντας συνάμα καί ὑπερκόσμιες ὑμνωδίες, κατέβηκαν στό ποτάμι καί
ἀφοῦ βρῆκαν τήν χαριτόβρυτη μαρτυρική κεφαλή περιπεπλεγμένη γύρω ἀπό τόν
φράκτη, τήν ὁποία καί ἀναγνώρισαν μετά χαρᾶς μεγάλης ὅτι ἀνῆκε στόν ἅγιο
Σεραφείμ, παρέδωσαν τόν πολύτιμο αὐτό θησαυρό στόν ἡγούμενο τῆς μονῆς Δουσίκου ἀρχιμανδρίτη Ὰθανάσιο. Κατόπιν ὅμως αἰτήσεως τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς
Κορώνης καί μεσολαβήσεως τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου
παραδόθηκε στή μονή αὐτή τῆς μετανοίας του. Ἀπό τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου
Σεραφείμ διασώθηκε μόνο ἡ ἁγία κάρα του, ἡ ὁποία καί φυλάσσεται στή ἱερά
Μονή Κορώνης ὡς πολύτιμος θησαυρός μέχρι σήμερα, ἐπιτελώντας πολλά θαύματα, καί ἀπαλάττοντας ἀπό πολλά νοσήματα ὅσους προσέρχονται ἐκεῖ μέ θερμή
πίστη.
Αὐτός ἦταν ἀγαπητοί μου, ὁ Βίος καί τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφείμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τοῦ ἐξ Ἀγράφων, ὅπως τόν συνετάξαμε γιά τίς ἀνάγκες αὐτῆς τῆς ὁμιλίας, σέ συνοπτική δομή, βασισμένοι στίς σωζόμενες
πηγές.
					
Ἑνός Ἁγίου, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη δέν τιμᾶται ἀπό τούς πιστούς μόνο τῶν περιοχῶν ὅπου ὠφέλησε μέ τήν ποιμαντική του δράση ἀλλά καί τό Μαρτύριό του,
ἀλλά καί ἀπό τούς μοναστές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό Ἅγιον Ὄρος ἔχει μεγάλη καί
οὐσιαστική συμβολή στήν ἀνάδειξη νεοφανῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τουλάχιστον τό ἕνα τρίτο ἀπό αὐτούς εἶναι Ἁγιορεῖτες ἤ πνευματικά τέκνα Ἁγιορειτῶν
πατέρων ἀπό τούς ὁποίους καθοδηγούμενοι καί ἐνισχυόμενοι ἀναδείχθηκαν σκεύη
ἐκλογῆς καί ἀξιώθηκαν τοῦ ἑκουσίου ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ Μαρτυρίου. Μέ τόν τρόπο
αὐτό ἔγιναν τό ὁλοκάρπωμα τῆς θυσίας καί τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους στόν
βωμό τῆς ἐσταυρωμένης Ὀρθοδοξίας. Οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες λοιπόν ἐτίμησαν μέ
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διάφορους τρόπους τόν ἅγιο θεοδόξαστο ἱερομάρτυρα Σεραφείμ. Ἄς σταθοῦμε σέ
κάποιους ἀπ᾿ αὐτούς.
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ βιογράφος τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, ὁ σοφώτατος διδάσκαλος
τοῦ Γένους καί ὁσιακῆς βιοτῆς ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Γόρδιος, πού καταγόταν
ἀπό τά Βραγγιανά τῶν Ἀγράφων, συνέθεσε καί τήν Ἀκολουθία στόν Ἅγιο αὐτό, πού
ἐκδόθηκε στή Μοσχόπολη τῆς Βορείου Ἠπείρου τό 1740 (ἄθελά ὅμως ὁ Γόρδιος
ταύτισε ἐσφαλμένως τήν θεσσαλική ἐπανάσταση τοῦ 1600 μέ τήν ἠπειρωτική τοῦ
1611, γεγονός πού προκάλεσε σύγχυση στή βιβλιογραφία, ἡ ὁποία συμπεριέλαβε
τό ἔτος 1611 ὡς πιθανή ή χρονολογία θανάτου τοῦ ἁγίου Σεραφείμ). Πέντε χρόνια
ἀργότερα, ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, τήν ἐπανεξέδωσε, ἀφοῦ προχώρησε καί σέ ἀναγκαῖες συμπληρώσεις. Ἐπιπροσθέτως, σέ
μία ἀπό τίς ἐπανεκδόσεις τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς
(Βενετία 1802) περιελήφθησαν καί Κανόνες ὀκτώηχοι, προσόμοια και ἰδιόμελα τροπάρια «εἰς τόν
ἅγιον Σεραφείμ, ψαλλόμενοι κατά πᾶσαν ἑσπέραν
τῆς Δευτέρας», ποίημα τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ
Χριστοφόρου, πού ἀσκήθηκε στήν ἰβηριτική Σκήτη
Προδρόμου στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, γνωστοῦ καί
ἀπό τά ὑμνογραφήματά του πρός τήν προστάτιδα
τῶν Ἀγράφων, τήν Παναγία τοῦ Προυσοῦ, ἐνῶ μία
ἄλλη ἔκδοση (Ἰάσιον 1817) πραγματοποιήθηκε μέ
μέριμνα καί δαπάνη τοῦ Ἁγιορείτου ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ Καρακαλληνοῦ. Νά σημειώσουμε
ἐδῶ ὅτι στόν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς
Καρακάλλου ὑπάρχει καί τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου.
Τέλος, στά μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνα, ὁ Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
Ἁγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης,
συνέθεσε πανηγυρική Ἀκολουθία στόν ἅγιο Σεραφείμ, γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Πανηγύρεως τῆς Καλύβης πού εἶναι ἀφιερωμένη στόν ἅγιο
Σεραφείμ, στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, στό Ἅγιον
Ὄρος. Στήν Καλύβη μάλιστα τοῦ ἁγίου Σεραφείμ
λειτουργοῦσε τον περασμένο αἰῶνα καί φημισμένο
«Ὁ ἅγιος Σεραφείμ ὁ ἐξ Ἀγράφων».
ἐργαστήριο ἁγιογραφίας. Στή μελέτη αὐτή παραΤοιχογραφία τοῦ ἔτους 1820
στον νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ
θέτουμε τήν ἀδημοσίευτη ἐφέστια φορητή εἰκόνα
τῆς ἁγιορειτικῆς Σκήτης
τοῦ ἁγίου Σεραφείμ ἀπό τό τέμπλο τοῦ παρεκκληΚαυσοκαλυβίων.
σίου τῆς Καλύβης, ἔργο τοῦ παραπάνω ἐργαστηἘργαστήριο τῶν Καρπενησιωτῶν
ρίου. Ἀναφέρουμε ἐπίσης, ἐνδεικτικά, τοιχογραφία
ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
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τοῦ ἔτους 1820 πού εἶναι ἱστορημένη στόν νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς ἁγιορειτικῆς
Σκήτης Καυσοκαλυβίων, καί φέρει τήν ἐπιγραφή: «Ὁ ἅγιος Σεραφείμ ὁ ἐξ Ἀγράφων». Πρόκειται γιά δημιουργία τοῦ ἐργαστηρίου τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων,
πού εἶχαν ἔδρα τίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ τοιχογραφία αὐτή κοσμεῖ τήν
προσκλητήρια κάρτα πού κρατᾶτε στά χέρια σας, τήν ὁποία εὐγενικά φιλοτέχνησε
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Τσιώλης καί τήν παραθέτουμε στό πλαίσιο τῆς παρούσας μελέτης. Τέλος, τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Σεραφείμ συμπεριέλαβαν οἱ ἅγιοι Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης καί πρώην Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς στό περίφημο ἔργο τους Νέον
Μαρτυρολόγιον (Βενετία 1799).
Σεβαστοί μου πατέρες, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐκλεκτό φιλάγιο ἀκροατήριο.
«Νέα φωταγωγία, ἐν νυκτί τῆς δουλείας, ἐδείχθης τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ∙ ὀρθρίσας γάρ τῷ ἀδύτῳ Ἡλίῳ, ἀθλητικαῖς σελασφορίαις τούς ἐχθρούς ἐσκότασας, οἱ
δέ φωτισθέντες πιστῶς σοί βοῶμεν,
Χαίροις Σεραφείμ ἀξιάγαστε».
		
Καί σέ δική μας νεοελληνική μετάφραση:
«Μέσα στό σκοτάδι τῆς δουλείας καί τῆς σκλαβιᾶς, ἔλλαμψες σάν νέο λαμπρό
φῶς στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γιατί, ἀφοῦ, μαζί μέ τόν Ἥλιο πού δέν δύει ποτέ,
τόν Χριστό, ἀνέτειλες κι ἐσύ σάν ἄλλο ὀρθρινό ἀστέρι, ἔκανες, μέ τήν φωτοφόρο
σου ἄθληση, τό Μαρτύριό σου, νά βυθιστοῦν στό σκοτάδι οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, κι
ἐμᾶς πού φωτισθήκαμε ἀπό σένα ἐνέπνευσες νά σοῦ ψάλλουμε, Χαῖρε Σεραφείμ
ἀξιοσέβαστε!».
Αὐτά ψάλλουμε σέ ἕναν ἀπό τούς Εἰκοσιτέσσερεις Χαιρετιστήριους Οἴκους στόν
ἅγιο ἔνδοξο ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, ἀρχιεπίσκοπο Φαναρίου τόν θαυματουργό,
ὑμνογράφημα πού συνέθεσε ὁ μακαριστός Ἁγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί σέ ἐποχές, «ὅπου ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος
ἔλειψεν· ὅταν ἡ πίστις ἠσθένησεν· ὅταν ἡ ἐλπίς ὀλιγόστευσεν· ὅταν ἡ ἀρετή ἐξέλιπε
καί ἡ κακία ἐπερίσσευσεν· ὅταν ὁ νόμος ἠπράκτησε... ἡ ἀνομία ἐπληθύνθη, ἡ δέ
ἀγάπη ἐψύγη κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου...», ὅπως μέ ἔμφαση σημειώνει ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σ᾿ αὐτή λοιπόν τή δύσκολη ἐποχή, ἕνα καί μόνο ἀνάχωμα
καί μία μόνη δύναμη, μποροῦσε νά ἀνακόψει τό κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ καί τοῦ
βίαιου ἤ καί ἀθρόου μερικές φορές ἐξισλαμισμοῦ πού συνεχῶς διογκωνόταν μιά
δεινή κατάσταση πού γνωρίζουμε ὅτι ἦταν ἀποτελέσματα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς,
τῆς βίας, καί τῆς παντοειδοῦς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπό τούς ὀθωμανούς κατακτητές. Αὐτό τό ἀνάχωμα καί ἡ δύναμη ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες.
Αὐτό τό νέφος τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, μέ τό μαρτυρικό τους τέλος, λειτούργησε ἀφυπνιστικά γιά τούς ταλαιπωρημένους καί τρομοκρατημένους ὑπόδουλους
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Ἕλληνες, δυνάμωσε τήν πίστη τους καί δημιούργησε πολλά προβλήματα στά τουρκικά σχέδια νά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική συνείδηση τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, πού
ἀναπτέρωναν τίς ἐλπίδες τους. Ἦταν ἡ περίτρανη ἀπόδειξη πώς ὅσο δυνατός καί
ἀδυσώπητος καί νά ἦταν ὁ κατακτητής, δέν μποροῦσε μέ καμμία δύναμη νά ὑποδουλώσει τίς ψυχές τῶν ὀρθόδοξων Ρωμιῶν.
Ἕνας ξένος περιηγητής, ὁ Ἰησουίτης μοναχός Richard, τό 1650, πενῆντα χρόνια μετά τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, σημειώνει ἔκπληκτος: «Πολλές φορές
ἀπορῶ πῶς κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει ἡ χριστιανική πίστη στήν Τουρκιά καί πῶς
ὑπάρχουν στά ἑλληνικά χώματα ἕνα ἐκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι οὐδέποτε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνος καί τοῦ
Διοκλητιανοῦ ἔχει ὑποστεῖ ὁ χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους ἀπό αὐτούς πού
ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνατολική Ἐκκλησία». «Τό μαρτύριο τοῦ ἑνός -ἀναφερόμενος στούς Νεομάρτυρες- παρασύρει καί τούς ἄλλους. Οἱ τιμές καί τά πλούτη, καί
οἱ ἡδονές πού τούς προσφέρουν οἱ κατακτητές, ἀντί νά τούς μεταστρέψουν, τούς
ἔκαναν γενναιότερους γιά νά παραδοθοῦν στό μαρτύριο. Οἱ Ἑλληνες θά πρέπει νά
εἶναι πολύ εὐλογημένοι πού παραμένουν χριστιανοί».
Πολλές ἦταν οἱ αἰτίες καί οἱ ἀφορμές πού μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν ἕναν
χριστιανό στό δίλημμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ ἤ τοῦ μαρτυρίου: ἀπό μία ἁπλή φιλονικία του μέ ἕναν Τοῦρκο, τή συκοφαντία σχετικά μέ τυχόν σχέσεις χριστιανοῦ μέ
μουσουλμάνιδα, τόν φθόνο τῶν Τούρκων γιά τό σωματικό κάλλος, τή σωφροσύνη καί
τήν εὐσέβεια τῶν χριστιανῶν νέων, τόν φανατισμό τοῦ τουρκικοῦ ὄχλου καί τίς ἐπαναστάσεις, μέχρι τήν ἀποστολική καί κοινωνική δράση κληρικῶν καί μοναχῶν καί τόν
ἐνθουσιασμό καί τόν πόθο τῶν χριστιανῶν γιά μαρτύριο. Ἐπιπλέον, κάθε χριστιανός
πού καταδικάζονταν ἀπό τά τουρκικά δικαστήρια, γιά ὁποιαδήποτε αἰτία, ἀφήνονταν ἀμέσως ἐλεύθερος ἄν δεχόταν νά ἀρνηθεῖ τήν Ὀρθοδοξία καί νά ἀσπασθεῖ τόν
μουσουλμανισμό. Ἐπιπλέον, ὁ ἀρνησίχριστος ἀπαλλάσσονταν ἀπό κάθε φορολογία,
ἀπολάμβανε ἰδιαίτερες τιμές καί διακρίσεις καί τοῦ δίνονταν ἡ εὐκαιρία νά ἀνέλθει
ἀκόμη καί σέ ἀνώτατα ἀξιώματα τῆς πολιτείας.
Ὁρισμένοι μετέπειτα Νεομάρτυρες ἐξαναγκάζονταν μέ ἐπινοήσεις καί μεθόδους
τῶν Ὀθωμανῶν νά ἐξισλαμιστοῦν. Κατόπιν ὅμως συναισθάνονταν τήν πράξη τους,
ἀκόμη καί μετά τήν παρέλευση ἀρκετῶν ἐτῶν, προετοιμάσθηκαν πνευματικά καί
ἠθικά καί βάδισαν οἰκειοθελῶς στό μαρτύριο, ἀποκλείοντας τήν λύση τοῦ κρυπτοχριστιανισμοῦ καί ὁμολογώντας περίτρανα τήν χριστιανική τους ταυτότητα. Ὁρισμένοι πάλι ὑπέκυπταν ἀρχικά στά βασανιστήρια ἤ στίς ἀνακρίσεις στό δικαστήριο,
πρόδιδαν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί στή συνέχεια μετανοοῦσαν.
Στήν παγκόσμια ἱστορία ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἐπιβίωση ἑνός ἀτόμου ἤ ἀκόμα
κι ἑνός ὁλόκληρου ἔθνους, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει μέ ἐπιτυχία τίς σκληρές
ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς πρέπει νά διαπνέεται ἀπό ἰδανικά καί κάποια ἀξιόλογη
πνευματική παράδοση, ἡ ὁποία θά ἐμπνέει καί θά δίνει ἰδιαίτερο νόημα καί περιε9

χόμενο στόν ἀγῶνα του καί νά δικαιολογεῖ τίς ὁποιεσδήποτε ὁδυνηρές θυσίες στήν
πορεία τῆς ζωῆς του. Στήν περίπτωση τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων πνευματικό ὑπόβαθρο γιά τήν ἀνάδειξή τους στάθηκε μία ἱστορική πραγματικότητα: ἡ ἑλληνορθόδοξη
παράδοση.
Στήν παράδοση τῆς Ρωμιοσύνης, ἀνέκαθεν, δινόταν μεγαλύτερη βαρύτητα στήν
πνευματικότητα, παρά στήν ἐγγράμματη σοφία. Ἀκμή γιά τήν Ρωμιοσύνη, παρά
τήν ἐντυπωσιακή ἐπίδοση στά γράμματα, κατά τούς τελευταίους βυζαντινούς
αἰῶνες, δέν ἦταν ἡ παραγωγή σοφῶν ἀλλά ἡ ἀνάδειξη Ἁγίων: «Ἡ Ρωμιοσύνη
μετρᾶ τήν ἀκμή της μέ κριτήριο τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικότητάς της». Μέ βάση
αὐτό τό κριτήριο, ἡ δουλεία δέν σήμανε καθόλου κατάπτωση γιά τήν Ρωμιοσύνη,
ἀφοῦ δέν χάθηκε ἡ δυνατότητα ἀνάδειξης ἁγίων-θεουμένων. Τά δεινά τῆς δουλείας τοῦ Γένους δέν ἦσαν παρά τό μέσον διά τοῦ ὁποίου ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ
πραγματευόταν τήν σωτηρία τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ Του, ἐφόσον αὐτά τά δεινά γινόντουσαν γέφυρα τῶν Ὀρθοδόξων πρός τήν ἀτελεύτητη ἀπόλαυση τῆς βασιλείας
τῶν Οὐρανῶν.
Ἡ περίπτωση τῶν Νεομαρτύρων πιστοποιεῖ τήν συνέχεια καί κατά τήν Τουρκοκρατία, τοῦ πνευματικοῦ κλίματος μέσα στό ὁποῖο εἶναι δυνατόν νά πραγματωθεῖ ἡ
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Νεομάρτυρες ἀγωνίζονταν γιά τήν ἀρετή, καί ἀποδείκνυαν
μέ τήν θυσία τους τήν πραγματικότητα τῆς ἐλπίδας τους. Ἡ ἐμφάνιση τῶν Νεομαρτύρων ἀναζωογονεῖ τήν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, οἱ
ὁποῖοι δέν μποροῦν πλέον νά ἀμφιβάλλουν γιά τά μαρτύρια τῶν παλαιῶν μαρτύρων,
πού ὑπέμειναν γιά τόν Χριστό, ἐκριζώνοντας ἀπό τίς καρδιές τους κάθε ἀπορία καί
δισταγμό. Κι αὐτό διότι καί στίς μέρες τους ἔχουν τήν δυνατότητα, νά δοῦν μέ τά
μάτια τους παρόμοια μαρτύρια καί ὄχι μόνο νά ἀκούσουν γι᾿ αὐτά.
Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως τῶν Νεομαρτύρων, ἡ ἀξιοζήλευτη προσήλωση στήν ὀρθόδοξη χριστιανική καί ἑλληνική ἰδιότητά τους (ὅταν ἐπρόκειτο γιά Ἕλληνες), ἡ ὑπομονή καί ἡ ἀξιοθαύμαστη καρτερικότητά τους στά ἀπάνθρωπα βασανιστήρια καθώς
καί ἡ ἀνεξικακία τους γιά τούς διώκτες τους, σέ συνδυασμό μέ τό θαυματουργικό
χάρισμα, ἦταν ἀπό τά κυριότερα κοινά χαρακτηριστικά τῶν Νεομαρτύρων. Μερικοί
μάλιστα ἀπό τούς Νεομάρτυρες ἐπισκίαζαν ὁρισμένες φορές μέ τή θαυμαστή ἄθλησή τους, τίς ἀρετές καί τά θαύματά τους, ἀκόμα καί τούς παλαιότερους μάρτυρες.
Ἄλλωστε δέν ὑπάρχει ἑλληνική γῆ, ἡ ὁποία νά μήν ἀνέδειξε καί κάποιον Νεομάρτυρα. Ὁ λαός παρακολουθοῦσε καί συμμετεῖχε μέ συντριβή καί δέος στά μαρτύριά
τους, ἀφοῦ ἡ αὐτοθυσία τῶν Νεομαρτύρων τόνωνε τό ἡθικό του καί ἀποτελοῦσε
παράδειγμα πρός μίμηση. Παράλληλα, τά Συναξάρια τῶν νέων μαρτύρων ἀποτελοῦσαν τίς πιό διαδεδομένες «ψυχωφελεῖς» διηγήσεις, οἱ ὁποῖες παρηγοροῦσαν καί
ἐνθάρρυναν τόν πιστό λαό.
Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὁ κυριότερος σύνδεσμος μεταξύ τοῦ δύοντος ὀρθόδοξου Βυζαντίου καί τῆς ἀνισταμένης ψυχῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
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στό Προοίμιό του στό ἔργο του μέ τόν τίτλο Νέον Μαρτυρολόγιον, ἐξυμνώντας τούς
Νεομάρτυρες ὡς παράδειγμα ὑπομονῆς σ᾿ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους, «ὅπου τυραννοῦνται ὑπό τόν ζυγόν τῆς αἰχμαλωσίας» καί ἀποβλέποντας νά τονωθεῖ τό ἠθικό
τῶν χειμαζομένων ἀδελφῶν του, ἀναφέρεται σέ μία διδασκαλία τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἱδρυτοῦ τῆς σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, στοῦ
ὁποίου τό Ἡσυχαστήριο, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀσκοῦμαι: Ἐνῶ προσευχόταν κάποτε
ὁ ὅσιος Ἀκάκιος, ἀνυψώθηκε ὁ νοῦς του στόν οὐρανό, καί ἀξιώθηκε ὀπτασίας καί
ἀποκαλύψεως. Εἶδε ἕναν ἀπέραντο, ὡραιότατο καί φωτεινό κάμπο γεμᾶτο ἀπό πανέμορφα παλάτια καί σπίτια, τά ὁποῖα ὅμως ἦταν ἔρημα ἀπό κατοίκους. Σέ ἀπορία
τοῦ Ὁσίου, γιατί τόσα παλάτια νά εἶναι ἀκατοίκητα καί νά χάνεται ἔτσι μάταια
τόση ὀμορφιά, ὁ ἄγγελος πού τόν ξεναγοῦσε, τοῦ ἀποκρίθηκε, ὅτι αὐτά τά ἔκτισαν
οἱ Τοῦρκοι, γιά νά τά κατοικήσουν μετά τήν ἀνάσταση, οἱ Χριστιανοί ἐκεῖνοι πού
πληρώνουν δοσίματα στούς Ἀγαρηνούς καί ὑπομένουν μέ καρτερία τά δεινά καί τίς
θλίψεις, πού τούς προξενοῦν οἱ ἐχθροί τῆς πίστης.
Ἡ τιμή τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων εἶναι μεγάλη στίς μέρες μας. Τά ἱερά λείψανα
τῶν ἡρώων αὐτῶν τῆς πίστεώς μας ἐνταφιάζονταν μέ τιμές ἀπό τούς πιστούς, ἐνῶ
σέ κάποιες περιπτώσεις ἐξαγοράζονταν ἀπό τούς χριστιανούς ἀντί μεγάλης ἀμοιβῆς
πού προσέφεραν στούς Τούρκους. Σήμερα φυλάσσονται σέ πολύτιμες λάρνακες καί
λειψανοθῆκες, ὡς μαργαριτάρια τῆς πίστεώς μας καί παρέχονται στούς πιστούς
πρός ἀσπασμό, ὡς εὐλογία καί ἁγιασμό τους. Ναοί ἀνεγείρονται πρός τιμήν τους,
εἰκόνες ἱστοροῦν τήν ἄθλησή τους, ἐνῶ καθιερώνονται τοπικές ἑορτές στόν τόπο τῆς
γεννήσεώς τους ἤ τοῦ μαρτυρίου τους. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή Σύναξη τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, κάθε χρόνο, κατά τήν Γ΄ Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή.
Στίς μέρες μας, οἱ Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, τά πορίσματα τῆς ὁποίας καταγράφονται ἀπό τούς
ἐρευνητές σέ μελέτες καί ἄρθρα ἀλλά καί στά Πρακτικά εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων πού ἔχουν διοργανωθεῖ κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες στόν τόπο μας. Στό
πλαίσιο αὐτό, νέα, ἄγνωστα τίς περισσότερες φορές ἁγιολογικά κείμενα, Μαρτύρια
καί Ἀκολουθίες, τῆς μεταβυζαντινῆς κυρίως περιόδου, βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητας, συμβάλλοντας στή μελέτη τόσο τοῦ φαινομένου τῶν Νεομαρτύρων ὅσο καί
τῆς περαιτέρω λειτουργικῆς τους τιμῆς.
Τό μήνυμα τῆς θυσίας τῶν Νεομαρτύρων εἶναι πάντα ἐπίκαιρο. Ἀκόμη καί σήμερα, πού οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες τοῦ τρόπου ζωῆς καί ἐργασίας δημιουργοῦν ὅλο καί
πιό πολλά ἐμπόδια στό νά ζήσει κανείς στήν πληρότητά της τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Οἱ
διάφορες πολιτικές ἱδεολογίες προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν στόν σύγχρονο ἄνθρωπο
τίς δικές τους ἰδεοληψίες καί νά διαμορφώσουν χαρακτῆρες περισσότερο φανατισμένων ὁπαδῶν παρά ἀνθρώπους ἐλεύθερους μέ κριτική σκέψη. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά
ἡ καταναλωτική κοινωνία, πού στίς μέρες μας βρίσκεται σέ βαθειά κρίση, καθώς καί
ὁ τεχνοκρατικός πολιτισμός, προβάλλουν τόν δικό τους ἰδιόμορφο εὐδαιμονισμό, μέ
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τήν ἀπόκτηση περισσότερων ὑλικῶν ἀγαθῶν νά ἀποτελεῖ γιά τούς περισσότερους
ἀνθρώπους αὐτοσκοπό.
Ἤδη στήν δεύτερη δεκαετία τῆς τρίτης χιλιετίας καί στούς ἔσχατους καιρούς
πού ζοῦμε, ἡ πρόσκληση αὐτή τῶν Νεομαρτύρων νά ὑπομείνουμε κι ἐμεῖς μαρτύριο
γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, «ὅταν ἤθελε τό καλέσει ὁ καιρός καί ἡ χρεία», ἀποκτᾶ
ἐπίκαιρο χαρακτήρα. Καί δέν εἶναι μόνο ὁ ἔντονος σύγχρονος προβληματισμός καί
ἡ ἀναπόφευκτη παραφιλολογία γύρω ἀπό τά ἐσχατολογικά θέματα (ἀναμενόμενος
ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου, 666, νέες ταυτότητες, κάρτες κ.ἄ.) ἤ ἡ ἔξαρση τῆς δράσης
τῶν αἱρετικῶν ὁμάδων, καθώς καί τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν καί σεκτῶν ἤ καί ἡ
ἀθρόα καί ἀνεξέλεγκτη προσέλευση μεγάλου ἀριθμοῦ ἀλλοθρήσκων στή χώρα μας,
κατά τήν περίοδο πού διανύουμε.
Ἡ γενιά μας ἀξιώθηκε νά ζεῖ σέ μία ἐλεύθερη χώρα, πού ἄν καί διστάζει νά
αὐτοπροσδιοριστεῖ πολιτισμικά, συνεχίζει, ἐν μέσῳ τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς ἀλλά καί μεταναστευτικῆς κρίσης, συνεχίζει, λέγω, τήν πορεία της στόν
σύγχρονο ὑλοκρατούμενο κόσμο, κινδυνεύοντας καθημερινά νά ὑποστεῖ μιά νέα
μορφή ἁλώσεως, τήν πιό ὕπουλη καί ἐπικίνδυνη ἀπ᾿ ὅλες. Κανείς ὅμως δέν μᾶς ἔχει
ἐξασφαλίσει τήν συνέχιση τῆς εἰρηναίας αὐτῆς προοπτικῆς καί τήν ἀπρόσκοπτη
ἔκφραση τῆς πίστης καί τῆς λατρείας μας πρός τόν Θεό, πού πάντως, ἔχει κάτω ἀπό
τό «παντέφορον ὄμμα» τῆς θείας Του πρόνοιας τήν πατρίδα μας.
Ὅπως ὅμως ξεκάθαρα μᾶς λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης:
«Ξέρετε, αὐτό πού λέει ἡ Γραφή, "καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν ἠριθμημέναι
εἰσί", εἶναι πραγματικότητα. Ἔτσι εἶναι. Τίποτε στή ζωή μας δέν εἶναι τυχαῖο. Ὁ
Θεός φροντίζει ἀκόμη καί γιά τίς πιό μικρές λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Δέν ἀδιαφορεῖ γιά μᾶς, δέν εἴμαστε μόνοι στόν κόσμο. Μᾶς ἀγαπᾶ πολύ, μᾶς ἔχει στό νοῦ
του κάθε στιγμή καί μᾶς προστατεύει. Πρέπει νά τό καταλάβουμε αὐτό καί νά μή
φοβόμαστε τίποτε». Καί συμπληρώνει παρηγορητικά:
«Ἔχει ὁ Θεός ! Ἐκεῖ πού ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι πού δέν τό περιμένεις.
Ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύεις καί νά Τόν ἀγαπᾶς. Ὅπως καί Ἐκεῖνος μᾶς ἀγαπᾶ καί
φροντίζει γιά ἐμᾶς, ὅπως ὁ κάθε πατέρας γιά τά παιδιά του. Καί ὅλοι μας εἴμαστε
παιδιά τοῦ Θεοῦ».
Καί σήμερα, παρόλες τίς ἀντιξοότητες ἡ Ρωμηοσύνη ζεῖ. Μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου, τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἡ Ρωμιοσύνη λέγω,
θά συνεχίσει νά ὑπάρχει. Θά ζεῖ τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία. Θά ἀναπνέει τό ἄρωμα
τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος πού ἐξασφάλισαν μέ τίς θυσίες τους οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τοῦ Γένους. Ἀνάμεσά τους καί οἱ θυσίες τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφείμ,
ἀλλά καί τοῦ ἁγίου Μιχαήλ τοῦ ἐκ Γρανίτζης, τῶν ἔνθερμων αὐτῶν πρεσβευτῶν
στόν οὐρανό ὅλων τῶν Εὐρυτάνων.
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Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ

«Ποίημα, ἱερομονάχου Ἀναστασίου, τοῦ Γορδίου». Ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς ἀκολουθίας
τοῦ ἱερομάρτυρος ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ 1802, [σ. 15], μὲ δαπάνη τοῦ προεστοῦ
τῶν Ἀγράφων Δημητρίου Τσολάκογλου τοῦ ἐκ Ῥενδίνης.

Στὶς 4 Δεκεμβρίου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ τοῦ ἐξ
Ἀγράφων, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Γεννήθηκε περὶ τὰ μέσα τοῦ 16ου αἰ. στὸ χωριὸ Μπεζήλα τῶν Ἀγράφων μὲ
γονεῖς του τὸν Σωφρόνιο καὶ τὴ Μαρία. Μετὰ τὴν ἐκμάθηση τῶν πρώτων «ἱερῶν
γραμμάτων» σὲ σχολεῖο τῆς περιοχῆς κατέφυγε στὴ γειτονικὴ ἱερὰ μονὴ τῆς
Κορώνης, ὅπου ἐκάρη μοναχός. Σύντομα, ἀξιώθηκε καὶ τοῦ χαρίσματος τῆς
Ἱερωσύνης. Χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος καὶ κατόπιν ἐκλέχθηκε καὶ
χειροτονήθηκε ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου.
Κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. ἐνοχοποιήθηκε ψευδῶς ὡς συνεργὸς τῆς ἀποτυχημένης
ἐπανάστασης τοῦ μαρτυρικοῦ μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου.
Συνελήφθη καὶ μετὰ ἀπὸ φρικτότατα βασανιστήρια ὑπέστη «τυραννικῇ ἀπηνείᾳ καὶ
ὠμότητι, τὸν δι᾿ ἀνασκολοπισμοῦ πολυώδυνον θάνατον» στὶς 4 Δεκεμβρίου 1601.1
1

«Nεώτερες ἔρευνες δείχνουν ἐπικρατέστερο τὸ ἔτος 1600 ὡς ἔτος μαρτυρίου, ἕνα μῆνα
δηλ. μετὰ τὴν καταστολὴ τοῦ κινήματος τῆς ἄκαιρης, ἀνοργάνωτης καί ἀσυντόνιστης
ἐξέγερσης τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου»· βλ. Πατάπιος μοναχὸς
Καυσοκαλυβίτης, «Ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ Φαναρίου ὁ ἐξ Ἀγράφων καὶ τὸ μήνυμα τῆς θυσίας
τῶν Νεομαρτύρων», Εὐρυτανικὰ Χρονικὰ 53 (2017) 5.
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Ἡ σελίδα τίτλου ἀπὸ τὴν ἔκδοση στὴ Βενετία
τὸ 1745 τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος
ἁγίου Σεραφείμ.
2
3
4
5

Ἡ ἁγία καὶ σεπτὴ Κάρα του, ὡς
μέγα θησαύρισμα, φυλάσσεται στὸ
Μοναστήρι τῆς μετανοίας του, στήν
«Κορώνη» Ἀγράφων. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται ἰδιαίτερα τόσο στὴν Εὐρυτανία,
ὅσο καὶ στὸν Θεσσαλικὸ κάμπο, οἱ δὲ
Εὐρυτάνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως
εἶχαν τὸν ἅγιο Σεραφεὶμ τὸν ἐξ
Ἀγράφων, τὸν Θαυματουργό, ὡς
προστάτη τους.
Μὲ δαπάνες τοῦ Δ. Τσολάκογλου
«τοῦ ἐκ Ῥενδίνης τῶν Ἀγράφων»2
τυπώθηκε τὸ 17903 ‒β΄ ἔκδ. τὸ 18024‒
ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγ. Σεραφεὶμ ἀρχιεπ.
Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου, τὴν ὁποία
εἶχε συνθέσει ὁ ἐκ Βρανιανῶν τῶν
Ἀγράφων (νῦν Μεγάλα Βραγγιανά)
λόγιος ἱερομόναχος Ἀναστάσιος ὁ
Γόρδιος (1654-1729).5 Εἶχαν προηγηθεῖ

Βλ. Ν. Κ. Σπυρόπουλος, «Ἀπὸ τὴν Ρεντίναν τῶν Ἀγράφων», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 4 (1933)
164-165.
Θωμᾶς Ι. Παπαδόπουλος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (1466ci-1800), τ. 2: Ἀλφαβητικὴ καὶ
χρονολογικὴ ἀνακατάταξις [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 48], Ἀθήνα 1986, σ. 16.
Γ. Βελουδῆς, Τὸ ἑλληνικὸ τυπογραφεῖο τῶν Γλυκήδων στὴ Βενετία (1670-1854), Ἀθήνα
1987, σ. 247-248.
«Ποίημα, Ἀναστασίου ἱερομονάχου, τοῦ Γορδίου»· βλ. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος
Σεραφείμ, ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐκδ. Νικόλαος
Γλυκῆς, Βενετία 1790, σ. 15· Συμεὼν Α. Πασχαλίδης, «Μεταβυζαντινοὶ ὑμνογράφοι ἐξ
Ἀγράφων (17ος-19ος)», Ἐπιστ. Ἑπετ. Θεολ. Σχολῆς ΑΠΘ, Τμ. Ποιμαντικῆς Θεολογίας, τ.
10, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 104-105· Ἰεζεκιήλ, μητροπ. Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων,
«Ἀρχιερεῖς Ἀγραφιῶται», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 3 (1932) 101· Γ. Ν. Οἰκονόμου, Ἡ Ρεντίνα
τῶν Ἀγράφων καὶ τὰ μεταβυζαντινά της μνημεῖα,[Δῆμος Ρεντίνας], χ. τ., χ. χ., σ. 41· Ἡ
ἀκολουθία κατὰ πρῶτον ἐκδόθηκε στὴ Μοσχόπολη τὸ 1740· βλ. Anastasios Gordios, Sur
Mahomet et contre les Latins, ἐκδ. Astérios Argyriou, [Ἑταιρεία Στερεοελλαδικῶν Μελετῶν,
Κείμενα καὶ Μελέται, 3], Ἀθήνα 1983, σ. 292. ‒ Γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ὁ Καισάριος Δαπόντες
στὸ ἔργο του Ἄνθη Νοητὰ ἔγραψε: «Ἀκούω κατὰ τ᾿ Ἄγραφα … σώζεται χάριτι τοῦ Κυρίου
/ ἡ κεφαλὴ τοῦ Σεραφείμ, νεοφανοῦς ἁγίου, / τοῦ καὶ ἱερομάρτυρος, καθὸ τοῦ Φαναρίου /
ἀρχιερεὺς ἐστάθηκε καὶ τοῦ Νεοχωρίου, / καὶ ὁποῦ ἐμαρτύρησεν εἰς χρόνους τοὺς χιλίους
/ ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως ἕνα κἑξακοσίους, / ὡς φαίνεται εἰς τὸν αὐτοῦ βίον καὶ πολιτείαν
/ ὁποῦ εἰς τὴν Μοσχόπολιν τυπώθη κατ᾿ ἀξίαν»· βλ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραµεύς, Texte
greceşti, στὸ Eud. Hurmuzaki, Dοcumente privοtοare la Istοria Rοmânilοr, τ.ΧΙΙΙ, Βουκουρέστι
1909, σ. 291. ‒ Ὁ ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων διασκεύασε καὶ
συμπλήρωσε τὸ ὑμνογραφικὸ αὐτὸ ἔργο· βλ. Ι. Φ. Ἀθανασόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ δοκίμια
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δύο ἐκδόσεις αὐτῆς τῆς ὑπὸ τοῦ Γορδίου
συντεθείσης ἀκολουθίας τοῦ νεομάρτυρος
Σεραφείμ· ἡ πρώτη τὸ 1740 στὴν Μοσχόπολη
καὶ ἡ δεύτερη στὴ Βενετία τὸ 1745.6
Σὲ συλλογὴ Ἠπειρωτικῶν τραγουδιῶν
καταχωρίζεται τὸ δημῶδες «Ἐπίσκοπος
Σεραφεὶμ Φαναρίου», ποὺ ἀναφέρεται ἔμμετρα
στὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, τὴν εὕρεση τῆς κάρας
του καὶ τὴ μεταφορά της στὴ μονὴ Κορώνης:
«ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ) 16127
Τοῦ Φαναριοῦ τὸν ᾿πίσκοπο τὸν Γεροσεραφείμη,
Στὴν ἀβανιὰ τὸν ἔρριξαν οἱ Τοῦρκοι τῶν
Φερσάλων,
Στὸ κούτσουρο τὸν ἔβαλαν καὶ στὰ βασανιστήρια, Ἡ σελίδα τίτλου ἀπὸ τὴν ἔκδοση στὴ
Βενετία τὸ 1802 τῆς ἀκολουθίας τοῦ
Καὶ τὸ κεφάλι τὤκοψαν σιμὰ σὲ κυπαρίσσι,
ἱερομάρτυρος ἁγίου Σεραφείμ, μὲ
Κι’ οἱ ρίζες τοῦ κυπαρισσιοῦ ὅλες ἐξηραθῆκαν.
δαπάνη τοῦ προεστοῦ τῶν Ἀγράφων
Μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπον ἔκοψαν καὶ τρεῖς κλέφτες, Δημητρίου Τσολάκογλου τοῦ ἐκ
Κι᾿ ἐκεῖ ποὺ τἄρριξαν μαζὶ τὰ τέσσερα κεφάλια,
Ῥενδίνης.
Τὴ νύχτα εἶδεν ἕνα φῶς ἕνας καλὸς τσομπάνος,
Κι᾿ ἔτρεξε στὸν ἀφέντη του νὰ τοῦ τὸ μολογήσει.
Ἀφέντης του τὸν διάταξε νὰ κλέψει τὸ κεφάλι,
Ἐκεῖν’ ὁποὺ ἔχυνε τὸ φῶς καὶ νὰ τὸ πάει στὸ Δοῦσκο.8
Τὸ πῆρε κι᾿ ἔτρεχε ὁ βοσκὸς στῆς Σαλαμβριᾶς τὴν ἄκρη.
Τρέχουν καὶ δυὸ Γενίτσαροι, τρέχουν τὸν κυνηγοῦνε

6
7
8

Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου
Φαναρίου», Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ καὶ τὸ ἔργον του, Πρακτικὰ Συνεδρίου, Καρπενήσιον
11-14 Ὀκτ. 1996, [Ι. Μητρ. Καρπενησίου ‒ Ι. Μ. Κουτλουμουσίου], Ἀθήνα 2003, σ. 507521· μον. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, «Ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ
καὶ τὸ εἰκονογραφικό του ἐργαστήριο», Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς καὶ αἱ Σχολαὶ τῶν
Ἀγράφων κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν, Πρακτικὰ Συνεδρίου Καρπενήσιον 7-9 Ὀκτωβρίου
2014, [Σύνδεσμος «Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός»], Ἀθήνα 2014, σ. 1052. ‒ Τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγ.
Σεραφεὶμ ἀπὸ τὸν Γόρδιο ἐξέδωσε ‒μὲ βάση τὴν ἔκδ. 1802‒ καὶ ὁ σύγχρονος ἀνακαινιστὴς
τῆς μονῆς Ρεντίνας Ἰεζεκιὴλ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων· βλ. Ἀκολουθία
τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ
θαυματουργοῦ,τὸ πρῶτον συντεθεῖσα ὑπὸ Ἀναστασίου Ἱερομ. Γορδίου», ἐπιμ. Ἰεζεκιὴλ
μητρ. Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων, ἐκδ. Φοῖνιξ, Ἀθήνα 1931, σ. 11-16.
Argyriou, Sur Mahomet, σ. 292.
Ἰνστιτοῦτον Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, «Ἠπειρωτικὰ Δημοτικὰ Τραγούδια 1000-1958», ἐκδ.
ΠΥΡΡΟΣ, Ἀθῆναι 1959, σελ. 47-48.
Δοῦσκο, Ἱερὰ Μονὴ Δουσίκου.
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Κι᾿ ἐκεῖνος ἀπ’ τὸ φόβο του τὤρριξε στὸ ποτάμι,
Κι᾿ ἔτρεξε στὸν ἀφέντη του νὰ εἰπῇ τὶ τοῦ συνέβη.
Οἱ δυὸ πρὸς τὰ μεσάνυχτα στὴ Σαλαμβριὰ πηγαίνουν,
Ψάχνουν, κι᾿ ἀπ’ τὴν ἀναλαμπὴ τὥβρηκαν τὸ κεφάλι
Καὶ πηλαλώντας μὲ χαρὰ στὸ Δοῦσκο ξημερώνουν.
Ἔτρεξαν νιοὶ καὶ γέροντες οἱ Ἀσπροποταμίτες,
Καὶ μὲ τιμὴ τὸ θάψανε μέσα στὸ Ἅγιο Βῆμα.
Οἱ Ἀγραφιῶτες τὤμαθαν, γράφουν στὸν Πατριάρχη
Γιὰ νὰ τοὺς στείλει προσταγὴ τὴν κάρα νὰ τοὺς
δώσουν.
Τὴν πῆραν καὶ τὴν ἔβαλαν ψηλὰ μέσ’ τὴν Κορώνα
Γιὰ νὰ τὴν ἑορτάζουνε καὶ σκέπη νὰ τὴν ἔχουν.
Στὸ κόνισμα ποὺ τὄφκιασεν ἕνας καλὸς ζωγράφος
Ἔφτιασ’ ἀπάνου τὸ βοσκὸ καὶ τοὺς Γιαννιτσαραίους,
Καὶ κάτω στὰ ποδάρια του τὴν τρομερὴ πανούκλα,
Ὁποὺ τὴν ἐκομάτιαζε καὶ τὴν κλωτσοπατοῦσε.
Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τότες στ’ Ἄγραφα θανατικὸ δὲν
μπαίνει.

Ἡ σελίδα τίτλου ἀπὸ τὴν
ἔκδοση στὴ Βενετία τὸ 1790 τῆς
ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος
ἁγίου Σεραφείμ, μὲ δαπάνη
τοῦ προεστοῦ τῶν Ἀγράφων
Δημητρίου Τσολάκογλου τοῦ ἐκ
Ῥενδίνης.

(PASSOW, 492)

Σημ. Ὁ ἐπίσκοπος Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου
Σεραφεὶμ θανατώθηκε στὶς 4 Δεκεμβρίου 1612 ἀπὸ
τοὺς Τούρκους σὰν συνεργάτης τοῦ ἐπισκόπου Διονυσίου τοῦ Σκυλοσόφου, ποὺ μὲ
τοὺς Σουλιῶτες τὸ ἔτος αὐτὸ κατέλαβε τὰ Ἰωάννινα. Μαζί του ξεσηκώθηκαν κι᾿ οἱ
Ἀγραφιῶτες».9

9

«Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ βιογράφος τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, ὁ σοφώτατος διδάσκαλος τοῦ
Γένους καί ὁσιακῆς βιοτῆς ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Γόρδιος, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὰ
Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, συνέθεσε καὶ τὴν Ἀκολουθία στὸν Ἅγιο αὐτό, ποὺ ἐκδόθηκε
στὴ Μοσχόπολη τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ 1740 (ἄθελά του ὅμως ὁ Γόρδιος ταύτισε
ἐσφαλμένως τὴ θεσσαλικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1600 μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ τοῦ 1611, γεγονὸς
ποὺ προκάλεσε σύγχυση στὴ βιβλιογραφία, ἡ ὁποία συμπεριέλαβε τὸ ἔτος 1611 ὡς πιθανὴ
χρονολογία θανάτου τοῦ ἁγίου Σεραφείμ)»· βλ. Πατάπιος μοναχὸς Καυσοκαλυβίτης, «Ὁ
ἅγιος Σεραφεὶμ Φαναρίου ὁ ἐξ Ἀγράφων καὶ τὸ μήνυμα τῆς θυσίας τῶν Νεομαρτύρων»,
Εὐρυτανικὰ Χρονικὰ 53 (2017) 6.
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«Ὁ Σεραφεὶμ πατάσσει ἐμὲ τὴν πανώλην τὴν βροτολοιγόν, φεῦ μοι φεῦ,
πῶς ὁρῶμαι ὑπτία, γυμνή, δυσειδής, κτεινομένη»· ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ 1790
τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος ἁγίου Σεραφείμ, σ. 12.
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Εκατό χρόνια από το έπος του 1912 -1913.
Εκδηλώσεις στα Γιάννενα για το διπλασιασμό της Ελλάδας.
Ιστορική ομιλία του ποιητή Μιχάλη Γκανά
Του Ηλία Α Μπουμπουρή

			

«Έτσι ήταν η Ελλάδα πάντοτε
ένας δίσκος με αντίδωρα.
Κανένας δεν τη χόρτασε».
			
Μιχάλης Γκανάς

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2013, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «100 Χρόνια Ελεύθερα Γιάννενα» ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς, προσκεκλημένος του Δημάρχου Ιωαννίνων
Φίλιππα Φίλιου, εκφώνησε στα Γιάννενα τον Πανηγυρικό για την αποτίναξη του Τουρκικού
ζυγού και την ενσωμάτωση της Ηπείρου στον κορμό της Μητέρας Πατρίδας. «Ένα όνειρο
αιώνων έγινε πραγματικότητα» ανέφερε ο ποιητής… Kατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μιχάλης Γκανάς, αναφέρθηκε και στο έπος του '40 και έκανε ειδική μνεία «στον δικό μας» ήρωα,
Ευρυτάνα Στρατηγό Κατσιμήτρο.
Η ομιλία του ποιητή με τίτλο: «Λόγος Πολυφωνικός για τα Γιάννενα: τα Ελεύθερα, τα
Γυάλινα και τα Μαλαματένια» τυπώθηκε και κυκλοφόρησε εκτός εμπορίου από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, τον Απρίλιο του 2013. Ευχαριστώ θερμά το Μιχάλη Γκανά
και τη γυναίκα του Πόπη Γκανά για την ευγενική προσφορά και άδεια δημοσίευσης της ομιλίας στο περιοδικό της Πανευρυτανικής Ένωσης «Ευρυτανικά Χρονικά», ως συνέχεια των
εκδηλώσεων για τους Ευρυτάνες των πολέμων του 1912–1913, που έλαβαν χώρα -κυρίως- στο Δημοτικό Διαμέρισμα Προυσού του Δήμου Καρπενησίου αλλά και με την ευκαιρία
της έκδοσης των πρακτικών του σχετικού Συνεδρίου, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην
Αθήνα (12-3-2017)».
Λόγος Πολυφωνικός για τα Γιάννενα: τα Ελεύθερα, τα Γυάλινα και τα Μαλαματένια:
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
H Ήπειρος χρειάστηκε να περιμένει 100 χρόνια, μέχρι να καμαρώσει τον πρώτο Ηπειρώτη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας*.
Είμαστε υπερήφανοι για Σας και ευχόμαστε να μην χρειαστούν άλλα τόσα χρόνια για
τον επόμενο Πρόεδρό μας.
Αν βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το βήμα το οφείλω στον Δήμαρχο των Ιωαννίνων, κύριο
Φίλιππο Φίλιο. Τον ευχαριστώ θερμά, τόσο εκείνον όσο και τους συνεργάτες του, για την
μεγάλη τιμή που μου έκαναν.
Ιδού, λοιπόν, ενώπιόν σας ένας ποιητής, ολιγογράφος και μάλλον χαμηλόφωνος, που
έχει πλήρη άγνοια της ρητορικής των επετειακών Λόγων. Είναι έτοιμος ωστόσο να εκφωνήσει τον Πανηγυρικό της ημέρας, σε μια έκτακτη μάλιστα περίσταση όπως αυτή, κατά την
οποία εορτάζουμε τα Ελευθέρια της πόλεως των Ιωαννίνων. Εκατό χρόνια Ελεύθερα Γιάν*

Πρόκειται για τον Κάρολο Παπούλια.
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νενα και Ελεύθερη Ήπειρος.
Ένα όνειρο αιώνων, η αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και η ενσωμάτωση της Ηπείρου
στο κορμό της μητέρας – Πατρίδας, έγινε πραγματικότητα!
Επειδή η ευθύνη είναι μεγάλη σκέφτηκα να επιστρατεύσω μερικούς Ηπειρώτες ομοτέχνους μου, ζώντες και τεθνεώτες, από τον Κρυστάλλη και τον Ελιγιά (ίσως και τον Χατζή
Σεχρέτη του Εγγονόπουλου με την Αληπασιάδα του, αν χρειαστεί...) μέχρι τους νεώτερους
και να συνθέσω με τους στίχους και τις φωνές τους ένα πολυφωνικό ποίημα.
Ένα ποίημα που να αποδίδει την γενναία και ντελικάτη ταυτόχρονα ψυχή αυτού του τόπου, τη λάμψη και την ακτινοβολία αυτής της πόλης που ανήκει λιγότερο στην ιστορία και
περισσότερο στους θρύλους και τον Μύθο.
Εγώ τουλάχιστον, που είμαι Θεσπρωτός και δεν έχω ζήσει καθόλου στα Γιάννενα και
δεν τα έχω «φθείρει» με την καθημερινότητα και τις αναπόφευκτες σκοτούρες του βίου και
του βιοπορισμού, τα αγαπώ με το θάμβος ενός αλαφροΐσκιωτου παιδιού που του αρέσουν
οι ιστορίες -μεσελέδες τις έλεγαν οι παλιοί - και με τον θαυμασμό ενός μεγάλου που του
αρέσουν τα παραμύθια.
Ιστορίες, θρύλοι, μύθοι και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος αποτελούν τα δομικά υλικά μιας
αχειροποίητης πνευματικής Πρωτεύουσας, όχι μόνο των Ηπειρωτών αλλά και κάθε Έλληνα.
Κάθε Έλληνα που δεν διακατέχεται από την σύγχρονη τάση της απομυθοποίησης των πάντων αλλά διψάει για μια σωτήρια Μυθοποίηση της ζωής και της τέχνης. Για μια επαναμαύγευση του κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι αυτό που μας παρουσιάζουν με όλους τους
τρόπους και με όλα τα Μέσα. Δεν μπορεί ο προορισμός του ανθρώπου να είναι η ...Λογιστική!
Σ’ αυτό το πολυφωνικό ποίημα θα ήθελα να ακουστούν μόνο οι στίχοι των ποιητών και
όχι τα ονόματά τους. Αυτό ισχύει και για μένα φυσικά, αλλά δεν ισχύει για τους κεκοιμημένους ποιητές μας. Γιατί αυτή η ανωνυμία, θα μου πείτε. Γιατί θέλω να επιστρέψουμε, έστω
για λίγο, στη ταπεινότητα των αφανών και ανωνύμων οι οποίοι δημιούργησαν τα λαμπρότερα έργα του Λόγου που άνθισαν στην Ήπειρο και όχι μόνο. Εννοώ τα Δημοτικά τραγούδια.
Οι ανώνυμοι Ποιητές αυτών των αριστουργημάτων ας είναι το πρότυπό μας. Ας τους
αφιερώσουμε λίγων λεπτών σιγή. Ας ξεχάσουμε το εγώ μας, ειδικά σήμερα που το Εγώ,
με έψιλον κεφαλαίο, γιγαντώθηκε τόσο ώστε να εξαφανίσει το Εμείς για να μας οδηγήσει
εδώ που βρισκόμαστε.
Δεν πρόκειται να αναφερθώ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις γιατί τα γεγονότα είναι λίγο
πολύ γνωστά και χιλιοειπωμένα. Ειδικά τώρα με το διαδίκτυο όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί γρήγορα και άκοπα.
Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι τα Γιάννενα και η Ήπειρος απελευθερώθηκαν μέσα
σε ένα κλίμα εθνικής ομοψυχίας, αλληλεγγύης και αυταπάρνησης και αυτό φαίνεται από την
αθρόα και ενθουσιώδη προσεύλευση των εθελοντών που έλαβαν μέρος στις πολεμικές
επιχειρήσεις.
Εκτός από τους Ηπειρώτες και τους Βορειοηπειρώτες που έσπευσαν πρώτοι-υπόψιν ότι
πολλοί ήρθαν από την Αμερική αφήνοντας τις δουλειές και τα σχέδιά τους στη μέση, ανάμεσά τους και ο παππούς μου- εκτός λοιπόν από τους Ηπειρώτες ήταν και τα σώματα των εθε19

λοντών από την Κρήτη του Βενιζέλου, από τη Μάνη και από άλλα μέρη της ελεύθερης αλλά
και αλύτρωτης ακόμη Ελλάδας. Ανάμεσά τους και ένα σώμα εθελοντών από την μαρτυρική
Κύπρο. Ο επικεφαλής των Κυπρίων, βουλευτής και Δήμαρχος της Λεμεσσού Χριστόδουλος Σώζος ήρθε, πολέμησε και άφησε τα κόκκαλά του στην Ήπειρο.
Νωρίτερα, στις 28 Νοεμβρίου του ’12 σκοτώθηκε στο Δρίσκο ο Κερκυραίος ευπατρίδης και αισθαντικός ποιητής Λορέντσος Μαβίλης, που είχε καταταγεί εθελοντής - στα 55
του - στο σώμα των Γαριβαλδινών.
Συγκινείται κανείς όταν σκέφτεται τι έκαναν οι Έλληνες κάποτε, μετά από δουλεία αιώνων και τι κάνουμε εμείς σήμερα, έχοντας κληρονομήσει μια ελεύθερη πατρίδα χάρη στους
αγώνες και τις θυσίες εκείνων.
Αρκεί να σκεφτούμε την Ηπειρωτική ευποιία, τους Ευεργέτες μας που στήριξαν το Έθνος
με γενναίες χορηγίες ψυχικού σθένους και χρημάτων, πολλών χρημάτων που κέρδισαν
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στην Ρωσία και στην Αυστροουγγαρία, έξω από τον Ελλαδικό χώρο, ενώ τώρα πολλοί από τους πάμπλουτους Έλληνες επιχειρηματίες κυρίως, που
«καζάντησαν» εκμεταλλευόμενοι το Ελληνικό Δημόσιο, έβγαλαν τα χρήματά τους έξω, στις
Ελβετικές Τράπεζες και όπου αλλού.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ για λίγο στον ένδοξο αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού Ιωάννη Βελισσαρίου που, με μια παράτολμη κίνηση, και μάλλον παρά τις ισχύουσες
διαταγές, παρέκαμψε την αντίσταση του Μπιζανίου και της Μανωλιάσσας, προχώρησε αριστερά στο διάσελο του Αγίου Νικολάου, το βρήκε αφύλαχτο κι έφτασε με το σώμα του στην
άκρη των Ιωαννίνων.
Ο Εσσάτ-Πασάς, ο Τούρκος Φρούραρχος, αιφνιδιάστηκε και παρέδωσε την πόλη. Νομίζω ότι αιφνιδιάστηκαν όλοι, τόσο οι εχθρικές όσο και οι φίλιες δυνάμεις.
Αυτά είναι επίσης γνωστά αλλά θέλω να επισημάνω μια παρατήρηση του γνωστού, διακεκριμένου και Ηπειρώτη, φυσικά, πεζογράφου μας, του Χριστόφορου Μηλιώνη. Διαβάζω: «Ο Βελισσάριος που είχε ενεργήσει αστόχαστα και χωρίς διαταγή, γλίτωσε το Στρατοδικείο. Αλλά φαίνεται πως τα μεγάλα κατορθώματα μόνον οι αστόχαστοι τα πετυχαίνουν.
Το ίδιο έγινε αργότερα, το 1940, με τον Μέραρχο της ογδόης Μεραρχίας, τον Κατσιμήτρο, που αντί να συμπτυχθεί στο Μακρυνόρος, όπως του είχε ορίσει το Γενικό Επιτελείο,
περίμενε τους Ιταλούς στο Καλπάκι και τους έστειλε στον αγύριστο».
Τα πήραμε τα Γιάννενα, λοιπόν, πριν από εκατό χρόνια ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος
ήταν Τετάρτη, όπως και σήμερα.
Διώξαμε τους Τούρκους που είχαν στρογγυλοκάτσει στην Ήπειρο κοντά 500 χρόνια, 483
για τη ακρίβεια! Οι Γιαννιώτες πετούσαν, λέει, τα κόκκινα φέσια τους, στους δρόμους που έμοιαζαν σαν να ήταν στρωμένοι με κόκκινο χαλί για να περάσει ο νικηφόρος Ελληνικός Στρατός.
Παρά τις προσπάθειες του Στρατηγού Κατσιμήτρου και των γενναίων μαχητών του,
αυτό που ονομάστηκε αργότερα Έπος του ’40, τα χάσαμε τα Γιάννενα στον πόλεμο για να
τα ξαναπάρουμε το 1944.
Είχαμε χάσει εν τω μεταξύ ολόκληρη σχεδόν την Εβραϊκή Κοινότητα. Μια άλλη πόλη πρέπει
να ήταν τα Γιάννενα πλέον, σημαδεμένη από την απουσία των Εβραίων και την τραγική κατάλη20

ξη μιας φιλήσυχης και προκομμένης κοινότητας, με βαθιές, βαθύτατες ρίζες στον τόπο.
Αναρωτιέται κανείς πώς θα ήταν, η πόλη των Ιωαννίνων, μετά από αυτό το επώδυνο
και τρομακτικό κενό που δημιουργήθηκε. Πώς θα ήταν, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι
δρόμοι, τα καφενεία και τα μαγαζιά, τα χάνια και οι βρύσες, οι νερουλάδες και οι ζητιάνοι,
ακόμη και το Κάστρο, το Μιτσικέλι, η Παμβώτιδα του Γιωσέφ Ελιγιά.
Ώ λίμνη, στα γαλανά σου τα νερά
Πόσα όνειρα παιδιάτικα λουσμένα
-Αχ πως ροδογελούν τα Περασμένα
Στης μνήμης τα γιγάντια τα φτερά.
Απ’ το γαλάζιο κόρφο σου, η Χαρά
Η παιδική χαρά μου ξεπροβάλλει
σεμνή, με τα σεμνά τρελά της κάλλη
με δυο ματάκια αθώα κι αστραφτερά.
Ο ποιητής Γιωσέφ Ελιγιά, είχε πεθάνει το 1931 και μπορεί να πει κανείς ευτυχώς γιατί
γλύτωσε τα χειρότερα. Έλα όμως που ήταν μόλις 30 ετών και είχε πολλά να κάνει και να
ζήσει ακόμα.
Μετά ήρθε ο Εμφύλιος και χάσαμε την ψυχή μας, έτσι που μας δίχασε το αδερφικό αίμα.
Προσπαθήσαμε πολύ και την βρήκαμε σιγά σιγά με τη βοήθεια ανθρώπων που λάμπρυναν
τη ζωή του τόπου με τα έργα και το ήθος τους. Να μνημονεύσω ονόματα και πρώτα πρώτα
τρείς γιατρούς της πόλης, τον Αποστολίδη, πατέρα του Τάτση, μεγάλο βιολονίστα και
Έξαρχο της Κρατικής Ορχήστρας για πολλά χρόνια, τον Μελανίδη και τον Σκοπούλη,
που γιατροπόρεψαν κόσμο και κοσμάκη, κοσμάκη κυρίως, έπιναν νερό στο όνομά τους οι
Θεσπρωτοί, το ξέρω από πρώτο χέρι και οι Αρτινοί και οι Πρεβεζάνοι, φαντάζομαι αν και
αυτοί είχαν απέναντί τους τον Γρηγόρη, τον Λευκαδίτη γιατρό.
Να μη ξεχάσω τον Φρόντζο, ο οποίος διέσωσε πολύτιμα στοιχεία της Λαϊκής Τέχνης,
ζωντάνεψε το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, έστησε την Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών και
για πολλά χρόνια ήταν το στοιχειό της πόλης.
Θέλω να αναφέρω επίσης τον Γεώργιο Μυλωνά, που ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 1964. Το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε με την λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής-200
φοιτητές όλοι κι όλοι- και στεγάστηκε στο κτήριο της ιστορικής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής
Ακαδημίας, εξ ανάγκης υποθέτω αλλά ο συμβολισμός είναι προφανής.
Απών από την πόλη και τη χώρα, για πολλά πολλά χρόνια, ήταν ο μεγαλύτερος συγγραφέας της Ηπείρου και ένας απ’ τους σημαντικότερους της Ελλάδας ο Δημήτρης Χατζής, ο
γιός του ό Γεωργίου Χατζή-Πελλερέν. Ο Χατζής άφησε βαθύ και ευδιάκριτο αποτύπωμα
στην Ελληνική Λογοτεχνία και σημάδεψε τα Γιάννενα με το αριστούργημά του, το Τέλος της
μικρής μας πόλης.
(Επιτρέψτε μου κάτι πολύ προσωπικό. Τι δεν θά ‘δινα να τον έβλεπα στα Γάννενα μετά
τον επαναπατρισμό του από την Ουγγαρία. Πού να πρωτοπήγε, αν έκλαψε, αν γέλασε, αν
μέθυσε...)
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Ήρθε η ώρα όμως του πολυφωνικού ποιήματος που σας έταξα. Ακούστε το, έρχεται και
από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με τέσσερις ζυγιές κι αμέτρητα κλαρίνα του Μπατζή,
του Χαρισιάδη, του Ρούντα, του Τάσου Χαλκιά, του Πέτρο Λούκα-Χαλκιά, του Καψάλη, του Δάμου...
Σ’ ούλο τον κόσμο ξαστεριά σ’ ούλο τον κόσμο ήλιος
Και στα καημένα Γιάννενα όλο βροχή κι αντάρα...
Πρώτη φωνή, από την Παραμυθιά
Τέλειωσε ο κατακλυσμός.
Η στάθμη κατεβαίνει λίγο λίγο.
Σμόλικας Γράμμος Γκαμήλα
Τζουμέρκα Νεμέρτσκα Λάκμος
Τόμαρος Μουργκάνα Κουρύλας.
Κατάρτια της πατρίδας πετρωμένα.
Άλλη φωνή από το Φιλιάτι
Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά
Κι ανάτελλε τα ζωντανά του,
Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες,
Αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρην
Οφθαλμού και κάστρα πατημένα.
Θά ‘ναι τα Γιάννενα, ψιθύρισα,
Στο χιόνι και στον άγριο καιρό
Γυάλινα και μαλαματένια.
Κι όσο πήγαινε η μέρα,
Σαν το βαπόρι σε καλά νερά,
Είδα και μιναρέδες κι άκουσα
Μπακίρια να βελάζουν.
Άλλη φωνή από την Φιλιππιάδα
Ολύτσικα Τζουμέρκα πες τα φρουρά ισόβια
Άραχθος Λούρος πες τους ταχυδρόμους των βουνών
Κάτω η κοιλάδα τους παιχνίδι για τους ζωντανούς
Την ξεφυλλίζει η άνοιξη κίτρινη η ανταρσία κόκκινη
Σαν εναέρια Βίβλος.
Ξανά η φωνή του Παραμυθιώτη
Αώος, Άραχθος, Αχέροντας
Καλαμάς και Λούρος
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία της Πατρίδας.
22

Μετά από τόσα παραπετάσματα βουνών και λυγερά ποτάμια, ας ακουστεί και μια νότα
για την Λυρική Παμβώτιδα, από μια ποιήτρια. Χωρίς κλαρίνα, μόνο με το βιολί του Τάτση
Αποστολίδη.
Παμβώτις!
Η αγέραστη κομψότητα
του μαργαριταριού,
κρεμασμένου χρόνια
στο λαιμό της πόλης.
Αλλά τα βουνά επιμένουν όπως και η φωνή ενός Κονιτσιώτη...
Τότε παίρνω σβάρνα τις κοιλάδες της Τύμφης
Νιώθω να με κρατάει από το χέρι
Ωραίος και αγέρωχος σαν οξυά
Ο ποιητης Νικόλαος Εγγονόπουλος.
Βροχές γδέρνουν τα βουνά
Και κόκκινοι αητοί των ονείρων του
Τροχούν τ’ άγρια νύχια τους στα σκέμια
Και τότε εγείρεται ο ποιητής Κώστας Κρυστάλλης, ο μικρο-Κωνστανίνος όλων εμάς
που γράφουμε, ο μικρότερος αδερφός μας, και συνεχίζει το ποίημα...
Θέλω ν’ ακούω τριγύρω μου πεύκα κι οξιές να σκούζουν
Θέλω να περπατώ γκρεμούς, ραϊδιά, ψηλά στεφάνια
Θέλω κρεμάμενα νερά δεξιά ζερβιά να βλέπω
Θέλω ν’ ακούω τα νύχια σου να τα τροχάς στα βράχια
Ν’ ακούω την άγρια σου κραυγή, τον ίσκιο σου να βλέπω.
Θέλω μα δεν έχω φτερά, δεν έχω κλαπατάρια
Και τυραννιέμαι και πονώ και σβυέμαι νύχτα μέρα.
Παρακαλώ σε σταυραετέ για χαμηλώσου ολίγο
Και δος μου τες φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου,
Πάρε με απάνου στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος.
Πολλά χρόνια αργότερα ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης υποβάλλει το ίδιο
αίτημα, με τον 26χρονο τραγουδιστή του χωριού και της στάνης, τον ίδιο καημό που μας
καίει και σήμερα.
Λίγο ακόμα
Θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
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Τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
Τη θάλασσα να κυματίζει.
Λίγο ακόμα
Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.
Αμήν.
Και τώρα ένα ποίημα ντροπαλό κι αμήχανο απ’ την Αητομηλίτσα. Απαντάει, με τα μάτια
κάτω, σε ερώτηση τηλεοπτικού ρεπόρτερ που το ρωτάει, με το γνωστό θράσος, γιατί δεν
φεύγουνε Απέκει νά ‘ρθουν Απέδω...
Δεν μας αφήνουν τα εικονίσματα του λέει
να φύγουμε από δω.
Οι άγιοι δεν μας αφήνουν.
Αλλά και πού να πάμε;
Φωνή από τη Θεσπρωτία, βραχνή, όλο γρέζι...
Γρηγόρη, Πέτρο, Νικηφόρε,
Δημοδιδάσκαλοι της Θεσπρωτίας,
Οι μαθηταί σας διαρκώς μειούνται,
Τα δημητριακά μας λιγοστεύουν,
Θα πούμε το ψωμί π-σ-ω-μ-ά-κ-ι
Προσέξτε, το ψωμάκι είναι γραμμένο όχι με Ψ αλλά με Πι και Σίγμα, η λέξη προφέρεται
συλλαβιστά, σαν να ‘ναι ψίχουλα τα γράμματα που τα μαζεύει ένα ένα κάποιος πεινασμένος.
Ώρα όμως ν’ ακουστεί ένα ποίημα από τη Γρανίτσα Ιωαννίνων, πρωτότυπο, χιουμοριστικό και αισιόδοξο, επιτέλους.
Κύριε Λιμενάρχα, αφήστε μια φορά
κι εμάς τους Ηπειρώτες να πάμε με καράβι στην πατρίδα.
Ν’ ακούσουμε το ράδιο να λέει:
Σήμερα 14 Αυγούστου και ώρα 2 μετά μεσημβρίαν το ΡΟΒΑΣ
αναχωρεί από Πετρούπολη για Καλαμπάκα-Μέτσοβο-Γιάννενα.
Ω, θα ναι ανεπανάληπτο ταξίδι, καθώς θα φυλάγεται
στούς ύφαλους των Μετεώρων, σαν άτι πρωτοκαλύβωτο.
Ύστερα θα σκαμπανεβάζει στά ψηλά-σαν κύματα-βουνά του Πίνδου
και στο βυθό τα χωριουδάκια, αποικίες ταπεινών οστράκων.
Περνώντας το Μέτσοβο θ’ ακολουθήσει την πορεία του Αράχθου,
ώσπου να ξαγναντίσει στο Δρίσκο.
Την ώρα που θα σκύψει να σβήσει τη δίψα του στη λίμνη
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οι επιβάτες θα πηδήξουν απ’ τα ντεκ,
θ’ αφανιστούν στα γύρω πανηγύρια.
Και τώρα ένα ποίημα απ’ το Πωγώνι, ξενιτεμένο στη μεγάλη πόλη και μέσα στο σαλόνι
του σπιτιού του.
Γράφω γιατί το πέτρινο σπίτι είναι μακριά
Το μισό στο χιόνι και τ’ αλλο μισό στο μπάσσο κλαρίνο
Γράφω γιατί το ποτάμι με ξυπνάει με τις κραυγές του
-πέστροφες κόντρα στο ρέμα κι ελάφια σκύβοντας για νερόΓιατί τα παιδιά μου ξέρουν τη Νεμέρτσκα από φωτογραφίες
Γιατί το δάσος ουρλιάζει-ζητώντας τ’ αγρίμια τουΤην ώρα του δείπνου στην δρύινη τραπεζαρία.
Και τώρα ένα γράμμα που γράφει μια μάννα στο παιδί της, απ’ την Οξιά της Κόνιτσας,
και το στέλνει με το Ρόβα στην Αθήνα, στη Βουδαπέστη, στο Σικάγο, στην Τασκένδη ή στο
Μόναχο μπας και το βρεί...
Χτες σου ταχυδρόμησα
Ένα κομμάτι φεγγάρι
Από το δικό μας,
Σκηνές από το προσεχές καλοκαίρι,
Και τον κατάλογο των απόντων.
Ν’ ανοίξεις το γράμμα μου προσεκτικά.
Σε φιλώ.
Ακούγονται σκόρπιες φωνές σαν να τις φέρνει ο άνεμος από μακριά...
Χλωρίδα μου πατρίδα μου...
Μωρή κοντούλα λεμονιά
Πανίδα μου πατρίδα μου
Πέρδικα πού ‘σαι στα πλάγια
Αθέατος βασιλικός μυρίζει
Γιάννη μου το μαντήλι σου
Βασιλικός πλατύφυλλης αποδημίας...
Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο
Πατρίδα μου ασπίδα μου
Και δόρυ αιχμηρό στο στήθος
Παίρνω το αίμα, αίμα μου και σε γυρεύω
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Στον κάτω κόσμο, στον απάνω-άφαντη
Στις πολιτείες, στα χωριά σου-άχνα
Και λέω δεν υπάρχεις σ’ ονειρεύτηκα
Κι αχειροποίητη σε χτίζω με το ράμφος μου.
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Θέλησα να κλείσω αυτή την ομιλία με ένα πολυφωνικό ποίημα που εν πολλοίς έχει τη
δωρικότητα του τόπου και του τρόπου μας, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι σκοτεινοί και ελεγειακοί τόνοι.
Αλλά αυτοί οι τόνοι είναι μέσα στην παράδοσή μας. Όλοι ξέρουμε ότι συχνά στα πανηγύρια και τις χαρές μας βάζουμε και κανένα μοιρολόι, σαν ν’ αφήνουμε φυρή τη θύρα
ανάμεσα στον πάνω και τον κάτω κόσμο ν’ ακούνε οι κεκοιμημένοι μας τις φωνές και τα
κλαρίνα, τα γέλια και τα κλάματά μας.
Αλλά να θυμόμαστε κι εμείς τα έργα και το ήθος των προγόνων μας. Είμαστε από καλή
γενιά που τραγούδησε απαράμιλλα την αγάπη, την ξενιτιά και τον οριστικό αποχωρισμό,
έχτισε γεφύρια για να φέρει κοντά τους ανθρώπους, έστω κι αν χρειάστηκε να θυσιάσει
ό,τι αγαπούσε περισσότερο, ξενιτεύτηκε όπου γης, δούλεψε σκληρά, πρόκοψε και καζάντησε, διάβασε, έγραψε, τύπωσε βιβλία, κράτησε άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής ψυχής,
μολονότι έζησε κοντά 500 χρόνια κάτω από τον Τούρκικο ζυγό, τον οποίο αποτίναξε στις
21 Φεβρουαρίου του 1913.
Να θυμόμαστε και να παίρνουμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που
έχουμε μπροστά μας.
Είμαστε υποχρεωμένοι -καταδικασμένοι θα έλεγα - να τα καταφέρουμε και μπορούμε να
το κάνουμε αν πιστέψουμε στην δύναμη της Ελληνικής ψυχής που έκανε θαύματα σε ακόμη
πιο δύσκολες περιστάσεις από την σημερινή.
	
Σας Ευχαριστώ πολύ
(Ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς γεννήθηκε στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας το 1944. Φοίτησε
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του
και από το 1962 ζεί και εργάζεται στην Αθήνα. Εργάστηκε ως βιβλιοπώλης, ως επιμελητής
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και ως σεναριογράφος. Ποιήματά του έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και επίσης πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από
σημαντικούς Έλληνες και ξένους μουσικοσυνθέτες. Έχει μεταφράσει τις Νεφέλες του Αριστοφάνη για το Θέατρο Τέχνης-Κάρολος Κούν και τους επτά επι Θήβαις του Αισχύλου για
το ΔΗΠΕΘΕ Πατρών . Το 1994 τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο ποίησης. για το βιβλίο
του «Παραλλογή» , το 2009 με το βραβείο Καβάφη και το 2011 από την Ακαδημία Αθηνών
(Ίδρυμα Πέτρου Χάρη) για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Το Νοέμβριο του 2013,
κυκλοφόρησε το σύνολο του ποιητικού του έργο από τις εκδόσεις «Μελάνι» , Σκουφά 71 Α,
Αθήνα, με τίτλο «Μιχάλης Γκανάς, Ποιήματα, 1978-2012».

26

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΤΟΜΟΣ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ»

Οι Ευρυτάνες της Αθήνας τίμησαν
τους προγόνους μας Βαλκανιομάχους
Η ιστορική Αίθουσα Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων φιλοξένησε και
πάλι στα έδρανά της την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, εκατοντάδες Ευρυτάνες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετικό κάλεσμα για την παρουσίαση του μνημειώδους τόμου «Η
Συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913», που εκδόθηκε
πρόσφατα από την Πανευρυτανική Ένωση. Πρόκειται για τον τόμο που περιλαμβάνει τα
πρακτικά του επετειακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου 2013
στη Δημοτική Ενότητα Προυσού και συγκεκριμένα στον Προυσό, Καστανιά και Τόρνο, με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό (100) χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης του
Βουκουρεστίου (28-7-1913).
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε με την καθιερωμένη προσφώνηση από τον Καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη, συντονιστή της εκδήλωσης, και με χαιρετισμό του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανασίου Δ. Σταμάτη. Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στους εισηγητές κ. Αθανάσιο Νικολοδήμο, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Καίτη Αρώνη – Τσίχλη, Ομότιμη
Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας; Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και κ. Γιάννη Σακκά,
Καθηγητή της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Οι εισηγήσεις και των τριών (3) παραπάνω ομιλητών ήταν άρτιες και λίαν εμπεριστατωμένες. Οι ακροατές μεταφέρθηκαν στο κλίμα της εποχής, αφενός, και, αφετέρου, στο πνεύμα
των ηρώων – μαχητών προγόνων μας, οι οποίοι έγραψαν χρυσές σελίδες στη νεότερη
ιστορία της Πατρίδας μας.
Σημειώνεται ότι μετά από κάθε εισήγηση ο Ευρυτάνας ηθοποιός, από τη Γρανίτσα,
κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου, απόγονος του αείμνηστου Στρατηγού Ιωάννη Κωνσταντίνου, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στους ένδοξους εκείνους Πολέμους του 1912-13,
απάγγειλε, με υπέροχο τρόπο, ποιήματα επίκαιρα των Βαλκανικών Πολέμων καταχειροκροτούμενος. Σημειώνεται ότι οι απαγγελίες αυτές ήταν εκτός του αρχικού προγράμματος και προστέθηκαν σε αντικατάσταση των τραγουδιών που θα απέδιδε ο Ευρυτάνας
πρωτοψάλτης και τραγουδιστής κ. Χρήστος Σερέτης, ο οποίος απουσίασε για λόγους
υγείας.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επιμελητής της έκδοσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε εν ολίγοις στο ιστορικό της πραγματοποίησης του Συνεδρίου, είπε μεταξύ άλλων:
«… Η ιδέα της πραγματοποίησης του επετειακού επιστημονικού αυτού συνεδρίου ανήκει στην
Πανευρυτανική Ένωση, η υλοποίηση όμως στηρίχθηκε στην αγαστή και θαυμαστή συνεργασία με
το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε., διά του Προέδρου του Καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη, τους εκπροσώπους
των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων του Προυσού, της Καστανιάς και του Τόρνου, της τοπικής κοι27

νωνίας, αλλά και της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Προυσιώτισσας, όπου η φιλοξενία απάντων
των Συνέδρων υπήρξε ανιδιοτελής και αβραμιαία ….
Οι προσδοκίες μας για την επιτυχή έκβαση και του Συνεδρίου στηρίχθηκαν ακόμα και επιβεβαιώθηκαν με τη συμμετοχή των δεκάδων Ευρυτάνων και φιλευρυτάνων εισηγητών, οι οποίοι με
την μακροχρόνια συνεργασία μας και την συμμετοχή τους στα λίαν - κατά κοινή ομολογία – επιτυχή
και έγκαρπα Συνέδριά μας και στις επιστημονικές ημερίδες μας ανά την Ευρυτανία, έχουν τεράστια
εισφορά στον επιστημονικό αμητό του τόπου μας. Οι εκδοθέντες δεκάδες τόμοι κατά την τελευταία
10ετία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές…. Οι ευχαριστίες μας προς όλους τους παραπάνω είναι
και ειλικρινείς και ανυπόκριτες… Πολλοί εκ των εισηγητών είναι παρόντες. Aνάμεσα σ’ αυτούς θα
μου επιτρέψετε να αναφέρω την παρουσία της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη, Δ/
ντριας των ΓΑΚ ν. Ευρυτανίας, η οποία ερχόμενη από το Καρπενήσι χθες βράδυ μας έφερε ένα ακόμα δώρο: Αρχειακό υλικό αναφερόμενο σε Ευρυτάνες Βαλκανιομάχου, κυρίως από το αρχείο του
ιστορικού φωτογράφουυ του Καρπενησίου Καλατζή. Όμως, υπάρχουν και δύο εκ των εισηγητών
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας, οι ψυχές όμως υπερίπτανται ανάμεσά μας. Πρόκειται για τους
αείμνηστους Γεώργιο Τσιτούρη και Ηλία Λιάσκο. Άρχοντες στην κυριολεξία και οι δυο τους…
Ο Ηλίας μάλιστα –εκτός από την εμπεριστατωμένη εισήγησή του που μας άφησε–, ήταν και ένας
από τους βασικότερους συντελεστές της επιτυχίας του Συνεδρίου αυτού. Μαζί ξενυχτίσαμε, μαζί
συνταξιδέψαμε στην περιοχή Προυσού επανειλημμένα για την προετοιμασία του Συνεδρίου, μαζί
συγκεντρώσαμε τις εισηγήσεις … Δεν πρόλαβε όμως να γευθεί κι αυτός τη χαρά και την ικανοποίηση από την έκδοση αυτή. Κι αυτό, γιατί η οικονομική κρίση που μαστίζει τη Χώρα μας κατά την
τελευταία επταετία, μας πήγε πίσω στο χρόνο.
Η Ένωσή μας, με τις συνδρομές των μελών της ήταν αδύνατο να προβεί στην έκδοση αυτή.
Όμως η Παναγία μας η Προυσιώτισσα, η Παναγιά της Ρούμελης, που ως πρόμαχος «προϊσταται
απάσης της Ελλάδος», μας έστειλε «ως επί γης αγγέλους». αρωγούς και ευεργέτες μας τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και τη σύζυγό του κ. Μαρίνα, το γένος Ευστάθιου Μπαρτσιώκα, εξ Άμπλιανης
ορμώμενης, και οι οποίοι, με την γενναιοδωρία και τον πατριωτισμό που τους διακρίνει ανταποκρίθηκαν άμεσα σε σχετικό αίτημά μας και ανέλαβαν την έκδοση του παρόντος τόμου, την έκδοση
των πρακτικών Ημερίδας σχετικής με τον Κύριλλο Καστανοφύλλη, καθώς και την έκδοση των 4
τευχών του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», που αντίτυπά τους υπάρχουν στην είσοδο
της αίθουσας αυτής.
Για τη μεγάλη τους αυτή χορηγία οι Αθανάσιος και Μαρίνα Μαρτίνου ανακηρύχθηκαν ως
ευεργέτες της Ένωσής μας, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού. Σήμερα λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό δεν είναι παρόντες. Θα τους αποδοθούν όμως οι δέουσες
τιμές σε άλλη εκδήλωση της Ένωσής μας. Όμως, εδώ, θα πρέπει να αναφέρω ότι μας τιμά με την
παρουσία του ο συγγενής εξ αίματος της κ. Μαρίνας Μπαρτσιώκα- Μαρτίνου, ο φιλίστορας και
διακεκριμένος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Μπαρτσόκας, ο οποίος και μας βοήθησε τα μέγιστα για τη χορηγία αυτή. Του εκφράζουμε και δημόσια – αν
και σίγουρα προσκρούομε στην μετριοφροσύνη του - τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας…»
Στη συνέχεια ο κ. Κ. Α. Παπαδόπουλος τόνισε πως το σημαντικό έργο της Πανευρυ28

ητανικής Ένωσης κατά
την τελευταία 10ετία
στηρίχθηκε και στηρίζεται, παρά την οικονομική κρίση, σε συμπατριώτες μας, που
το βλέπουν, το εκτιμούν και το ενισχύουν
οικονομικά. Έτσι, στη
συνέχεια άλλων ευεργετών, που τιμήθηκαν
κατά το παρελθόν,
κατά την τελευταία τριΓενική άποψη της Αίθουσας της Παλαιάς Βουλής.
ετία εκτός του ζεύγους
Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, που
προαναφέραμε, ανακηρύχθηκαν ως ευεργέτες και η κ. Ελένη
Πουρνάρα - Καρκαζή και ο διακεκριμένος
Καθηγητής γιατρός κ.
Νίκος Δημ. Πουρνάρας, «για την μόνιμη,
σταθερή και αφειδώλευτη ηθική και υλική
συμβολή τους στην
επίτευξη των στόχων
Από αριστερά: Αθανάσιος Νικολοδήμος, Κλεομένης Κουτσούκης,
και δραστηριοτήτων
Καίτη Αρώνη – Τσίχλη, Γιάννης Σακκάς, Κώστας Παπαδόπουλος.
της Ένωσής μας αλλά
και για την τεράστια συμβολή τους στα πολιτιστικά δρώμενα της γενέθλιας γης μας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης του Δ.Σ. (χορηγίες έκδοσης
βιβλίων, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού, χορηγίες πραγματοποίησης
εκδηλώσεων στην ιστορική αίθουσα της ΕΣΗΕΑ κ.ά.)
Η Ένωσή μας ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ς τις ολόθερμες και ευγνώμονες ευχαριστίες του, καθώς και τις ολόψυχες ευχές του για υγεία και μακροημέρευση, αμφοτέρων, τους απονέμει
σήμερα σχετική τιμητική πλακέτα. Για την επίδοση προσκαλεί τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιο Σταμάτη και τον Πρόεδρο του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. κ. Κλεομένη
Κουτσούκη.
29

Εκ μέρους των τιμηθέντων ευεργετών η κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή, λίαν συγκινημένη, ευχαρίστησε από του βήματος την Πανευρυτανική Ένωση για την απονομή της τιμής αυτής
και ευχήθηκε συνέχιση του πολύπλευρου και πολύτιμου έργου της για το καλό του τόπου μας.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η οθόνη έδειχνε σκηνές από τις εργασίες του Συνεδρίου σε Προυσό, Τόρνο και Καστανιά.
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το ακροατήριο ήταν και πολυπληθές και ποιοτικό. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: Αιδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος π.
Δημήτριος Σκόνδρας, ο Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Παν. Νικολοδήμος, ο Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Καραμέτος, οι π. Βουλευτές κ.κ. Θωμάς Κώτσιας και Κώστας Παπαλέξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, οι
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ .κ. Γ. Γιαννίτσαρης, Χρ. Μπαρτσόκας, Κέλλυ Μπουρδάρα (τ. Υπουργός – Βουλευτής), Ηλίας Ντζιώρας, Ν. Πουρνάρας, ο Πτέραρχος κ. Ιωάννης Τσίρκας, οι Στρατηγοί κ.κ. Νίκος Κολόμβας, Δ. Λακαφώτης, Δ. Μανθόπουλος,
Ηλίας Σιακαβέλλας, Δ. Σπυρίδων, ο υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α. κ. Ν. Παραλίκας, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ.κ. Ελευθέριος
Τζόκας και Τάκης Παπαδημητρίου, αντίστοιχα, ο επίτ. Γεν. Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ν. Ζωρογιαννίδης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. κ. Φώτης Κουλαρμάνης και μέλη
του Δ.Σ., εκπρόσωποι άλλων πολιτιστικών Συλλόγων κ.ά.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατά την παρουσίαση του τόμου
«Η Συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13)»
12 Μαρτίου 2017 (Κυριακή) Παλαιά Βουλή
Αθανάσιος Νικολοδήμος1
Αντιστράτηγος ε.α.

Αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα, η συμμετοχή μου στην σημερινή εκδήλωση για την
παρουσίαση αυτού του ιστορικού βιβλίου, και η σύντομη αναφορά μου στη συμμετοχή των
Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, που αποτελούν ιστορικό ορόσημο της
νεότερης ιστορίας μας και μία από τις μεγαλύτερες εθνικές επιτυχίες της φυλής μας.
1

Ο κ. Αθανάσιος Νικολοδήμος κατάγεται από το Γαρδίκι Ομιλαίων Φθιώτιδας. Απόφοιτος της
Ανώτατης Σχολής Πολέμου, Σχολής Εθνικής Άμυνας και Ακαδημίας Πολέμου Γερμανίας, υπηρέτησε σε πολλές επιθετλικές θέσεις. Διατέλεσε Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. Τιμήθηκε με πολλά παράσημα και διακρίσεις. Σπουδαιότερο
έργο του: «ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (1902-1922), ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», Έκδ. Κέντρου
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2005, σελ. 474.
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Και θέλω πρωτίστως να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Πανευρυτανική
Ένωση για την εξαιρετική ιδέα πραγματοποίησης του Επετειακού Επιστημονικού και Ιστορικού Συνεδρίου με θέμα « Η συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους – 100
χρόνια από το Έπος του 1912-13» και την έκδοση, στον καλαίσθητο αυτό τόμο των 500
σελίδων, των Πρακτικών του Συνεδρίου.
Η σύλληψη της ιδέας και η διεξαγωγή αυτού του Συνεδρίου εκτιμώ ότι ενέχει δυο ισχυρούς συμβολισμούς:
Πρώτον:
Τον συμβολισμό του τόπου διεξαγωγής.
Διεξήχθη στον τόπο και στον χώρο όπου βρίσκεται το «καύχημα της Ορθοδοξίας» το
ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσώτισσας και κάτω από τον Πύργο του Στρατηγού της Ρούμελης του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Δεύτερον:
Τον συμβολισμό του χρόνου.
Πράγματι καθήκον ιερό αλλά και ένδοξον ύστερα από 100 χρόνια, οδήγησε τους διοργανωτές του Συνεδρίου για να τιμήσουν αυτή την Επέτειο και να αποτίσουν τον ελάχιστο
φόρο τιμής σεβασμού και χρέους στους Ευρυτάνες ήρωες Αξ/κούς και οπλίτες που πολέμησαν και έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος σ’ αυτούς τους πολέμους.
Το Συνέδριο διεξήχθη 27 και 28 Ιουλίου 2013. Συνολικά ανακοινώθηκαν 27 εισηγήσεις και έγιναν παράλληλα εποικοδομητικές συζητήσεις και σημαντικές παρεμβάσεις. Διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές, Ιστορικοί, Ιερωμένοι, Λογοτέχνες, Στρατιωτικοί και
άλλοι καταξιωμένοι επιστήμονες εξήντλησαν διεξοδικά και με ιστορικά στοιχεία από πάσης
πλευράς το θέμα και κατέδειξαν τη μεγίστη σημασία αυτής της εθνικής εποποιίας γενικότερα, και τη συμμετοχή των Ευρυτάνων σε αυτή ειδικότερα.
Πιστεύουμε ότι όποιος επιχειρεί να εκθέσει και να κρίνει ανθρώπινες πράξεις, καταρτίζει μια άγραφη σύμβαση με τη συνείδησή του, το περιβάλλον του και με την αιωνιότητα για
να πει την αλήθεια με ψυχή απελευθερωμένη από το φόβο και ανεπηρέαστη από τα πάθη.
Ένα μόνον πάθος τον διακρίνει και μόνο ένας φόβος τον διακατέχει: το πάθος να ερευνήσει σε βάθος, και το φόβο μήπως δεν υπηρετεί την αλήθεια και την ιστορία. Συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία της ιστορίας υπήρξαν μεταξύ άλλων απλοί, ταπεινοί και αφανείς
ήρωες, χωρίς ποτέ στην ζωή τους να μιλήσουν οι ίδιοι για τις πράξεις και τα επιτεύγματά
τους.
Έτσι εκθέτοντας τη ζωή και τη δράση τέτοιων αφανών σκαπανέων και συνοδοιπόρων
της ιστορίας, όπως οι Ευρυτάνες, επιτελούμε ένα χρέος απέναντι σ’ αυτούς που αφιέρωσαν
τη ζωή τους σε ένα υψηλό ιδανικό, τη δόξα της Ελλάδας και απέναντι στο Έθνος και το Λαό
του.
Οι πόλεμοι αυτοί του 1912-13,έμειναν στην ιστορία με την ονομασία «Βαλκανικοί
Πόλεμοι». Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1912-13), έφερε αντιμέτωπους την Οθωμανική
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Αυτοκρατορία, με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ενώ ο Β΄
Βαλκανικός Πόλεμος (1913), αποτέλεσε την πολεμική αντιπαράθεση της Βουλγαρίας με τις
δυνάμεις της Ελλάδας και της Σερβίας. Όσον αφορά την Ελλάδα διεξήχθησαν στη στεριά
από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία και στη θάλασσα στο Αιγαίο Πέλαγος.
Τρία ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των πολέμων για την Ελλάδα:
α. Η άρτια προπαρασκευή του Στρατού μας και το «επιθετικό δόγμα».
β. Το υψηλό ηθικό.
γ. Ο εθελοντισμός και το πνεύμα της αυτοθυσίας.
Μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας το 1821, και ύστερα από τον ατυχή πόλεμο το 1897,
το Ελληνικό Έθνος επιχειρεί τη δεύτερη μεγάλη εξόρμηση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1912-13, σε μια στιγμή ομοψυχίας σύσσωμου του Ελληνικού λαού και της
άξιας τότε ηγεσίας του.
Οι Έλληνες αντελήφθησαν τότε, ότι για την επιτυχή διεξαγωγή ενός πολέμου, δεν αρκούν οι μεγαλόστομοι πατριωτισμοί, αλλά απαιτείται συστηματική και επίμονη προσπάθεια
για την προπαρασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων του Έθνους. Η προσπάθεια αυτή όντως
καταβλήθηκε και απέδωσε τους καρπούς της. Ο Ελληνικός Στρατός των Βαλκανικών Πολέμων ήταν αναδιοργανωμένος, πειθαρχημένος, αξιόμαχος και με υψηλό ηθικό. Ανάλογη
προπαρασκευή έγινε στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα.
Το 1910 ο Βενιζέλος μετακάλεσε δυο εκπαιδευτικές αποστολές, μια Γαλλική και μια Αγγλική, για στην αρτιότερη οργάνωση και εκπαίδευση του Στρατού και του Ναυτικού, αντιστοίχως. Η εκπαίδευση για πρώτη φορά γίνεται ρεαλιστική και οι Μονάδες ασκούνται επί
παντοδαπού εδάφους. Ιδρύονται Στρατιωτικές Ακαδημίες και αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων.
Ο εφοδιασμός του είχε πάρει ρεαλιστική μορφή και βρισκόταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Από το 1907 ο ελαφρύς οπλισμός άλλαξε με τα Αυστριακά Τυφέκια Manlicher και τα
Γαλλικά Γκρα και από το 1902 εισάγεται η «Χακί» στολή ως μοναδική για οπλίτες με ομοιόχρωμη χλαίνη και αδιάβροχο.Τέλος εισάγεται το «Δόγμα» η αρχή της «ακράτου επιθέσεως».
Το σύνθημα ήταν « Κάτω τα σκαπανικά, εμπρός δια της λόγχης»:
«Εμπρός αδέλφια ατράνταχτοι κι ας πέφτει αστροπελέκι, να το σπαθί γοργόστραψε βρόντησε το τουφέκι. Κρήτη, ο Μοργιάς, η Ρούμελη εμπρός η Ελλάδα λάμπει, αχολογούν οι
κάμποι, καίνε οι καρδιές, εμπρός», έψαλλε ο Παλαμάς στις 28 Σεπτεμβρίου του 1912 στις
παραμονές του πολέμου.
Στο προσκλητήριο της επιστράτευσης στις 17 Σεπτεμβρίου1912 προσέτρεξαν με προθυμία οι επίστρατοι από όλα τα μέρη. Συγκινητική όμως ήταν η προθυμία και ο εθελοντισμός των ξενιτεμένων στην Αμερική.
Στο ερώτημά τους προς την κυβέρνηση με την κήρυξη του πολέμου, τι έπρεπε να πράξουν, ο Βενιζέλος τους απάντησε λιτά και δωρικά: «Η πατρίς επιστρατεύεται πράξατε το
καθήκον σας». Πράγματι, έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους. Ήρθαν εθελοντικά, πο32

λέμησαν και πέθαναν για την πατρίδα. Επίσης ο πρωθυπουργός, ο Βενιζέλος, κατευοδόνοντας το στόλο για το Αιγαίο και απευθυνόμενος στους Αξ/κούς και Ναύτες στη Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων τους είπε «Η πατρίς απαιτεί από εσάς όχι απλώς να πεθάνετε αλλά να
νικήσετε».
Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης ευρισκόμενος στη Ναυαρχίδα του Στόλου στο θρυλικό
«Αβέρωφ», όταν τον ρώτησαν γιατί προχωράει μόνος του προς τα Δαρδανέλια είπε: « Ήταν
στις απέναντι ακτές ο Θεμιστοκλής, ο Κανάρης, ο Μιαούλης και μου φώναζαν προχώρα,
προχώρα».
Συνολικά επιστρατεύθηκαν 8 Μεραρχίες και αριθμός ανεξαρτήτων Αποσπασμάτων και
Εθελοντικών Σωμάτων περίπου 130.000 άνδρες.
Η εξόρμηση άρχισε την αυγή της 5ης Οκτωβρίου του 1912 με τον όγκο του Στρατού από
τα σύνορα της μικρής και πτωχής τότε Ελλάδας από τη Μελούνα (Τσαριτσάνη) της Θεσσαλίας με Αρχιστράτηγο το Διάδοχο Κωνσταντίνο, και από τη Φιλιππιάδα της Ηπείρου με το
«Τμήμα Στρατιάς Ηπείρου» με τον Αντιστράτηγο Σαπουντζάκη και άρχισε ο Α’ Βαλκανικός
Πόλεμος που στέφθηκε με περίλαμπρες νίκες εναντίον των Τούρκων στη Μακεδονία, την
Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου στη θάλασσα.
9-10 Οκτωβρίου το 1912 ο Σαραντάπορος, 19-20 Οκτωβρίου τα Γιαννιτσά, 26 Οκτωβρίου απελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη και 21 Φεβρουαρίου πέφτει το Μπιζάνι και απελευθερώνονται τα Γιάννενα.
Και πριν καλά-καλά τελειώσει ο Α’ Πόλεμος οι σύμμαχοι τότε και φίλοι Βούλγαροι εποφθαλμιούσαν τη Μακεδονία μας και τη θάλασσά μας και τότε αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος.
Ήταν 18 Ιουνίου το 1913, ο Ελληνικός Στρατός επιτίθεται με σφοδρότητα στο Λαχανά και στο Κιλκίς που τα κατέχουν οι Βούλγαροι. Η τιτανομαχία κράτησε 3 μέρες. Πέφτει
πρώτα ο Λαχανάς, αλλά κρατάει το Κιλκίς και έπρεπε μέχρι το βράδυ της 20ης Ιουνίου να
καταληφθεί. Εξορμούν οι Μεραρχίες και το Κιλκίς καταλαμβάνεται. Τα πρώτα τμήματα που
κατέλαβαν με τη λόγχη το Κιλκίς ήταν Λόχοι του 22 Σ.Π. της V ΜΠ τα «λιοντάρια της Ρούμελης» όπως τους αποκαλούσαν.
10.000 νεκροί και μεταξύ αυτών οι Διοικητές ΣΠ-Λόχων κάλυψαν το πεδίο μάχης μέσα σε
τρείς ημέρες, αλλά η διαταγή του Γενικού Στρατηγείου για συνέχιση της επίθεσης ήταν σκληρή:
«Κιλκίς καταλαμβάνεται, εχθρός καταδιώκεται, καταδιώξατε αυτόν απηνώς και αγρίως μέχρι
τελείας εξαντλήσεώς σας» και η καταδίωξη συνεχίζεται στη Δοϊράνη και στη Κρέσνα μέσα στη
Βουλγαρία. Ο πόλεμος τελείωσε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου 1913
και τα σύνορα της Ελλάδας έφτασαν στο Στρυμώνα ποταμό και στην Καβάλα, και η Ελλάδα
διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό (από 64.000 τ.χ. σε 120.000 τ.χ. και από 2,6 εκατομμύρια πληθυσμό σε 4,7). Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος απηύθυνε συγχαρητήριο Σήμα: «Εις
τον ανδρείον στρατό μου, τον επιδείξαντα τοιούτον ηρωισμόν κατά τας μάχας των ημερών
τούτων, τον συντρίψαντα τον εχθρόν οπουδήποτε και αν τον συνήντησε, εκφράζω τον θαυμασμόν μου και την υπρηφάνειά μου διότι ηγούμαι αυτού. Κωνσταντίνος».
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Στον τιτάνιο αυτόν αγώνα, έλαβαν μέρος οι Ευρυτάνες και γενικότερα οι Ρουμελιώτες
Αξιωματικοί και οπλίτες, ντόπιοι και ξενιτεμένοι, που ήρθαν από την Αμερική να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την πατρίδα.
Στην πρόσκληση του πρωθυπουργού τότε Ελ. Βενιζέλου ότι «η πατρίς επιστρατεύεται,
πράξατε το καθήκον σας», έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους.
Οι εισηγητές στο Συνέδριο του Ιουλίου 2013 περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια και
ιστορική ακρίβεια αυτή τη συμμετοχή αναφερόμενοι σε ιστορικά κείμενα, Πολεμικά Ημερολόγια, βιβλία και αφηγήσεις που δίνουν ένα μεγαλείο αυτοθυσίας και ηρωισμού.
Η Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα) και ειδικά η Ευρυτανία με γεωγραφικό κέντρο το Καρπενήσι χαρακτηριζόταν από το ορεινό ανάγλυφό της με τους ευσταλείς, γεροδεμένους, ορεσίβιους κατοίκους της.
Ο χαρακτηριστικός τύπος του Έλληνα Ρουμελιώτη και Ευρυτάνα πολεμιστή ήταν ο Εύζωνας. Οι Εύζωνες κατέστησαν ονομαστό Σώμα και μέχρις ενός σημείου το όνομά τους αναμίχθηκε με θρύλους, κυρίως μετά το Μακεδονικό αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους.
Ήταν οι βουνίσιοι Ρουμελιώτες Εύζωνες που έφεραν μέσα τους έντονη την κλέφτικη
παράδοση της Ρούμελης.
Οι Ευρυτάνες Έφεδροι- Επίστρατοι- κατετάγησαν κυρίως στο 2ο ΣΠ (Λαμίας), 22 ΣΠ,
ου
3 ΣΠ (Χαλκίδα), 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων (Λαμία), στο 5ο ΣΠ (Τρίκαλα), 39ο (Μεσολόγγι). Συνολικά επιστρατεύτηκαν 4.235 άνδρες από 21-41 ετών. 66 από αυτούς δεν
επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, έπεσαν επί του πεδίου της μάχης (ο αριθμός δεν είναι
ακριβής…)
Με την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πόλεμου στις 5 Οκτ. 1912 οι πρώτοι νεκροί ήταν
ο Στρ. Καντζώνης Κωνσταντίνος του 4ου Λόχου/2ου ΣΠ από το Καρπενήσι στη μάχη
της Γκριτζόβαλης (Βουτανοχώρι του Δήμου Τιρνάβου). Ο Στρ. Μπαρτζόκας Ευάγγελος
3ου Λόχου/2ου ΣΠ από την Άμπλιανη και πρώτος νεκρός Αξιωματικός ο Ανθυπολοχαγός
Μπούκιος Νικόλαος από το Γαρδίκι στην μάχη της Ελασσόνας.
Θρυλικός κατέστη ο Τχης και μετέπειτα Στρατηγός Κωνσταντίνος Τριαντάκης από
το Κεράσοβο των Αγράφων, ο οποίος ως Δκτής του Τάγματος Ευζώνων στο πλαίσιο της
ΙΙΜΠ (Καλλάρης) μαζί με τα Ευζωνικά Τάγματα, 8ο του Ιατρίδη και 9ο του Βελισσαρίου
με αιφνιδιαστική υπερκερατική ενέργεια στις 21 Φεβρουαρίου 1913 κατέλαβαν το Μπιζάνι
που σύμφωνα με τον Γερμανό Σχη Vonder Golts, που το είχε οχυρώσει, ήταν απόρθητο,
και απελευθέρωσαν τα Γιάννενα στις 21 Φεβρουαρίου 1913.
Η καταπληκτική και παράτολμη αυτή ενέργεια των Ευζώνων, παρά τις υφιστάμενες
διαταγές τους, έφερε στα νώτα του εχθρού και ανάγκασε τον Εσάτ Πασά σε συνθηκολόγηση.
Μάλιστα όταν ο Τχης Βελισσαρίου, με τον επίσκοπο Δωδώνης οδηγούσαν τον Εσάτ
Πασά στο χάνι του Εμίν Αγά όπου ήταν το Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού για την
υπογραφή της συνθηκολόγησης και την παράδοση των Ιωαννίνων, ο Πασάς μη βλέποντας
άλλα στρατεύματα εκτός από τους λίγους εύζωνες γύρω του έκπληκτος ρώτησε τον Βελισ34

σαρίου πού είναι ο Ελληνικός Στρατός και τότε κατάλαβε τι είχε συμβεί, ότι δηλαδή λίγοι
παράτολμοι Ρουμελιώτες Εύζωνες και Αξιωματικοί κατάφεραν την πτώση του Μπιζανίου.
Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος με Ημερήσια Διαταγή του εξήρε το κατόρθωμα της
άλωσης του Φρουρίου των Ιωαννίνων.
Παρασκευόπουλος Λεωνίδας
Χάνι Εμίν Αγά 21/2/1913
«Δόξα σοι ο Θεός, τιμή και δόξα εις την πατρίδα μας. Μετά διήμερον νυχθημερόν αγώνα τα Ιωάννινα έπεσαν σήμερον εις τοις 3 το πρωί, παραδοθέντος του Εσσάτ Πασά, μετά
33 χιλιάδων στρατού και πλέον των 100 πυροβόλων.
Είμαι άυπνος, εξαντλημένος από όλην αυτήν την γιγαντομαχίαν των 2 ημερών αλλά
υπερήφανος και ικανοποιημένος διότι έπραξα το καθήκον μου.
Η πτώσις των Ιωαννίνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γεγονότα της στρατιωτικής ιστορίας. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική εθνική δόξα.
Σήμερον εις τα 11 ½ θα εισέλθει ο Διάδοχος. Η φάλαγξ η οποία θα εισέλθει και θα
διέλθει διά της πόλεως θα είναι μια Μεραρχία αποτελούμενη από ένα Σύνταγμα έκαστης
Μεραρχίας και δύο πεδινάς πυροβολαρχίας και τα ευζωνικά τάγματα. Την φάλαγγα αυτή θα
διοικεί ο Στρατηγός Μοσχόπουλος».
Ο Στρατηγός Καλλάρης, Διοικητής της ΙΙ Μεραρχίας, μια από τις πλέον επιβλητικές
στρατιωτικές μορφές του πολέμου. Είχε δυο γιους Εφέδρους στον πόλεμο. Ο ένας σκοτώθηκε στις επιχειρήσεις στην Ήπειρο στο Μπιζάνι.
Ο Στρατηγός – πατέρας έλαβε ολιγόωρη άδεια να θάψει τον γιο του και του είπε τα εξής
λόγια: « Εις την καρδιάν του πατρός Καλλάρη φέρεις θλίψιν, εις την οικογένειαν του Στρατηγού Καλλάρη φέρεις δόξαν. Αιωνία σου η μνήμη». Έσκυψε και φίλησε το μέτωπόν του.
Στραφείς κατόπιν προς τον Υπολοχαγόν Υπασπιστήν του είπε: «Φροντίσατε παρακαλώ για
την κηδείαν του παιδιού μου. Οι Αξκοί επί των ίππων» και έφυγε για να διευθύνει την μάχην.
Αλλά και ο ανθρωπισμός και ο πολιτισμός εκδηλώνεται και μέσα από τη φρίκη του πολέμου. Θαυμάζουμε την ανωτερότητα και την μεγαλοψυχία του Λοχαγού Δκτή Λόχου Ευζώνωνκαι μετέπειτα Στρατηγού Γιάννη Κωνσταντίνου, από τη Γρανίτσα.
«Οι άνδρες της φρουράς του Μπιζανίου (Τούρκοι) απέθνησκαν εκ της πείνης και των
εξαντλήσεων. Ήτο άκρως λυπηρά η κατάστασίς των. Διά τους Αξκούς απέστειλα ολίγους
άρτους από το ψωμί των ανδρών μου και ολίγο κρέας βραστό. Οι Τούρκοι Αξκοί εθαύμαζαν τους άνδρες μου με τους οποίους είχαν πολεμήσει στην Αετοράχη».
Μετά την μάχη της Ελασσόνας στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Στρατιά της Θεσσαλίας προήλασε προς τα στενά του Σαραντοπόρου τα οποία είχαν οχυρωθεί από το Γερμανό Σχη
Vander Golts και σύμφωνα με την εκτίμησή του θα γίνονταν «ο Τάφος του Ελληνικού
Στρατού».
Όμως η σφοδρή κατά μέτωπο επίθεση των Μεραρχιών και η υπερκέραση από την Ι ΜΠ
(2ο ΣΠ) ανάγκασε τον εχθρό μετά από διήμερο αγώνα (9-10 Οκτωβρίου) να εγκαταλείψει
την τοποθεσία και να συμπτυχθεί προς την Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι.
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Χαρακτηριστικό είναι το Ημερολόγιο του Ρουμελιώτη Δεκανέα Λατσούδη από την Ερατινή Φωκίδος.
10 Οκτωβρίου 1912 (Σαραντάπορος)
«Θραύσιν κατά την μάχην έπαθαν τα Ευζωνικά Τάγματα, άτινα εμάχοντο στήθος προς
στήθος. Εν συγκρίσει όμως αι του εχθρού απώλειαι ήσαν πολύ μεγάλαι. Αναχωρήσαντες
ολίγον έξωθι του χωριού είδον 17 πτώματα Ευζώνων και ενός Ανθυπολοχαγού άτι να
ετοίμαζον όπως τα θάψωσιν. Διαφυγών της γραμμής επλησίασα. Ήτο φοβερόν το θέαμα.
Εις ενός εκάστου την μορφήν ήτο ζωγραφισμένη η αγωνία του θανάτου και του πόνου
όπως εξέπνευσαν. Τα μάτια όλων ανοικτά, τα χέρια και τα γόνατα κεκλιμένα, φρικιαστικό
το θέαμα!.....…»
Η τριήμερη εποποιία του Κιλκίς – Λαχανά είναι αδύνατον να περιγραφεί με στρατιωτική ορολογία. Εδώ οι Ρουμελιώτες και Ευρυτάνες Αξιωματικοί και οπλίτες υπερέβησαν σε
ηρωισμό και αυτοθυσία κάθε περιγραφή.Ο Στρατιωτικός Ιερέας Καλλίμαχος της V ΜΠ,
η οποία σήκωσε το βάρος της επίθεσης στο Κιλκίς (22,23,16 ΣΠ), όπως και η Ι ΜΠ στο
Λαχανά με το Τάγμα Ευζώνων του Βελισσαρίου περιγράφει στο Βιβλίο «Το Στρατόπεδον»,
που εκδόθηκε το 1914 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
«Οι Αθάνατοι της Ρούμελης.
Προχωρούμεν δεξιότερα. Οι άνδρες του 22ου βαδίζουν κατά φάλαγγα. Ευρέθην εκείνην την ημέρα το πρωί με τα παλληκάρια της Ρούμελης.
Παππούλη! Μην πας σε άλλο Σύνταγμα, έλα σήμερα με μας, να δεις τι έχουν να πάθουν
οι γουρουνομύτες από τα Ρουμελιώτικα Λιοντάρια.
Έλα να μας καμαρώσης και να δης αν έπιασαν τόπο οι διδασκαλίες σου. «Μήτρο πάντα
μπρος» την χαριτωμένην εκείνην συμβουλήν ενός ευζώνου προς συνάδελφόν του «πάντα
μπρος Μήτρο αν θέλης να σωθής» που την ανέφερα εις μίαν από τα νυκτερινάς διδασκαλίας μου εις το Μπουγορίοβο.
Κύττα παππούλη, κύττα πόσοι μείναμε 82 μόνον από 330 που είχεν ο Λόχος μας και
κανένας Αξιωματικός. Χαλάλι όμως τους τσακίσαμε.
Την απαραδειγμάτιστον προς τον θάνατον καταφρόνησιν την εθαύμασα εν τω προσώπω και στρατιωτών και Αξιωματικών.
Στρατιώτης του 22ου ετραυματίσθη εις βραχίονα. Με το δεξιόν του χέρι μοι έκαμε νεύμα
και επλησίασα.
-Τι έχεις παλληκάρι μου; Θέλεις τίποτε, να σε βοηθήσω;
-Όχι παππουλάκιμ’ εγώ το λαδίμ τελειών’, μοι είπε με φωνήν διακοπτόμενην. Μόνο
θέλου να μου πης αν πάμε καλά!
-Θριαμβεύουμε, παλληκάρι μου, δε βλέπεις γύρω σου τι γίνεται, τους ετσακίσαμε τους
δολοφόνους.
-Αι τότε πααίνω φχαριστημένος χαλάλι νάναι για την Πατρίδα!....
Έσκυψα και εφίλησα το τιμημένον μέτωπον του μεγάλου αυτού ορεσιβίου…» Έμεινα
μαζί τους.
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Μεγάλη η προσφορά και η συμμετοχή επωνύμων Αξκών και απλών στρατιωτών Ευρυτάνων όπως:
Ο ατρόμητος Γεώργιος Κονδύλης από το Προυσό
Ο μετέπειτα ένδοξος Στρατηγός Κατσιμήτρος από το Κλειτσό
Ο Γιολδάσης από τη Δομνίστα 16 ΣΠ-VM
Ο Ζωρογιαννίδης από το Καρπενήσι
Ο Αριστείδης Τσούλος από το Ψηλόβραχο ή Σοβολάκο
Ο Στέφανος Γρανίτσας (Έφεδρος Ανθυπολοχαγός) από τη Γρανίτσα
Ο Παπά Μπάζας από την Φουρνά Ιεροκήρυκας 10 ΣΠ/ΙΙΙ Μ
Ο Αβράμπος Δημήτριος του Γεωργίου από τα Άγραφα/Επαινιανά.
Ο Αβράμπος Δημήτριος του Θεοδοσίου από τα Άγραφα/Επαινιανά.
Ο Τσιτούρης από το Κεράσοβο.
Ο Χρηστίδης Δημήτριος από τα Άγραφα και τόσοι άλλοι.
Όμως ο ίδιος αυτός Στρατός και οι ίδιοι στρατιώτες που πολεμούσαν και νικούσαν επί
δέκα σχεδόν χρόνια, στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918), στην Μεσημβρινή Ρωσία
(1918-1919) και την Μικρά Ασία (1919-1922) και έφθασαν μέχρι το Σαγγάριο, αναγκάσθηκαν σε υποχώρηση και Εθνική Καταστροφή. Ο Κονδύλης Δκτής του 3ου ΣΠ και ο
Πλαστήρας Δκτής 5/42 διερχόμενοι το Βόσπορο για την Ουκρανία και αντικρίζοντας την
Πόλη και τη Αγία Σοφιά ο Κονδύλης είπε: «Νίκο τι θέλουμε εμείς στην Ουκρανία δεν αποβιβαζόμαστε εδώ στην Πόλη;» Το όνειρο δηλαδή της «Μεγάλης Ιδέας» του Έθνους.
Οι συνέπειες του Πολέμου δημιούργησαν, όπως ήταν φυσικό, προβλήματα στην επιβίωση των Ευρυτάνων. Όμως η κρατική μέριμνα μπόρεσε μέσα στις πενιχρές τις δυνατότητες
που διέθετε τότε να απαλύνει τον πόνο και τη δυστυχία των κατοίκων.
Συγκινητική είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία του Μαρτίου 1914 που διοργανώθηκε στο
Δημοτικό Σχολείο της Φουρνάς χοροεσπερίδα της οποίας οι εισπράξεις διατέθηκαν για το
ταμείο περίθαλψης των απόρων οικογενειών όσων είχαν σκοτωθεί στους Βαλκανικούς Πολέμους. Την οργάνωση ανέλαβαν ο Σχολάρχης κ.Κ. Παπακαριάς, ο δάσκαλος Αθ. Ρέλιας,
η δασκάλα Ειρήνη Μαγουλάκη και ο Ξενοφών Μπουρδάρας (τελειόφοιτος της Νομικής).
Το Συνέδριο που ο σκοπός του ήταν η διάσωση της ιστορικής μνήμης για μια από τις
ενδοξότερες για το Έθνος μας περιόδους κατέληξε και σε προτάσεις όπως:
– Να αναγερθεί «Μνημείο Ευρυτάνα Μετανάστη»
– Να τοποθετηθούν αναμνηστικές στήλες όλων των ηρώων-νεκρών σε όλες τις τοπικές
κοινότητες της Ευρυτανίας.
Εκατό χρόνια μετά, σήμερα, εδώ στην Παλαιά Βουλή των Ελλήνων, οι απόγονοί τους
Ευρυτάνες συγκεντρωθήκαμε «Μνημόσυνον τελούντες» να αποδώσουμε τις επιβαλλόμενες
τιμές και να καταθέσουμε στεφάνια της τιμής σ’ αυτούς που δείχθηκαν γενναίοι με έργα και
θα πρέπει με έργα να δεχθούν και τις τιμές.
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Είναι δίκαιο μαζί και ταιριαστό σε τέτοια εκδήλωση να τους δίνεται η τιμή αυτή της
μνημόνευσης. Ο θάνατος αυτών εδώ φανερώνει την ανδρεία τους. Γιατί προσφέροντας
όλοι μαζί την ζωή τους έπαιρναν ξεχωριστά ο καθένας τον αιώνιο έπαινο και τον τάφο
λαμπρότατο, όχι τόσο αυτόν στον οποίον είναι θαμμένοι αλλά όσον εκείνον στον οποίο η
δόξα τους μένει και μνημονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, «Ανδρών
επιφανών γαρ πάσα γη τάφος».
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, για τον αδελφό τον σκλαβωμένο και για της πατρίδας την τιμή,
δόξασαν την Ελλάδα, την διπλασίασαν και γέμισαν τον λαό της με εθνική υπερηφάνεια. Σαραντόπορος, Γιαννιτσά, Μπιζάνι, Αμύνταιο, Φλώρινα, Κιλκίς, Λαχανάς, Δοϊράνη, Κρέσνα
είναι μάχες και τόποι αίματος, θυσίας και δόξας.
Αλλά οι Ευρυτάνες την ίδια προσφορά, την ίδια ανδρεία και την ίδια συμμετοχή είχαν
σε όλους τους αγώνες του έθνους από τότε μέχρι σήμερα.
Γνήσιοι τύποι Ρουμελιωτών, δωρικού ρυθμού, ατρόμητοι εις τας μάχας, πιστοί στον
όρκο τους, γνήσιοι απόγονοι των αγωνιστών του ’21, με μοναδικό εφόδιο τη λεβεντιά
τους και την ιερή φλόγα του πατριωτισμού, ξεκίνησαν από τα χωριά τους και με το σπαθί
τους και το τουφέκι τους γέμισαν τα στήθια τους παράσημα και τους ώμους τους γαλόνια,
και αγωνίσθηκαν και πέθαναν για να χαίρεται όλος ο κόσμος σήμερα την ελευθερία και όλα
τα αγαθά της. Γιατί η Ειρήνη και η Ελευθερία είναι τόσο σπουδαία και μεγάλα αγαθά ώστε
κανένα τίμημα όσο βαρύ κι αν είναι δεν μπορεί να τα εξαγοράσει.
Οι συγχωριανοί τους θα τους μνημονεύουν ως ήρωες, οι δε συγγενείς τους θα είναι
υπερήφανοι διότι κληρονόμησαν από αυτούς μια εντιμότατην πενίαν και ένα ενδοξότατον
πένθος.
Εκατό χρόνια μετά από την ένδοξη αυτή επέτειο, πιστεύουμε, ιδιαίτερα σήμερα, που η
πατρίδα μας αντιμετωπίζει πολλαπλούς κινδύνους ότι: εκεί οπού οι άνθρωποι μνημονεύουν
και τιμούν τους νεκρούς τους, για την ανδρεία τους σε τέτοιους αγώνες, προσφέροντας
ένα πολύ μεγάλο νομοθετημένο έπαθλο, δηλ. μια μνημόνευση, εκεί ζουν άριστοι πολίτες.
Ευχαριστώ!
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1.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ
Η καταστροφή του ιστορικού Καρπενησιού από τους
Γερμανούς.
(Από το περιοδ, «ΑΕΡΑ», αριθ. 95, τεύχ. Σεπτεμ. 1945, που
το αναφέρει ως χωριό.
Για το δράμα αυτού του χωριού αφιερώνουμε τις σελίδες
μας 4, 5 και 6. Το ρεπορτάζ έχει γίνει από δύο συνεργάτες
του «Αέρα» που έκαμαν επιτόπια έρευνα και δίνουν το δράμα
του Ελληνικού αυτού χωριού με εικόνες και σχέδια.)
«Καρπενήσι, το χωριό που ξαναζεί.
Ένα από τα χωριά που είχαν τραγική μοίρα στην Ελλάδα,
ήταν και το Καρπενήσι. Η τοποθεσία του είναι τέτοια που στάθηκε απαραίτητο ορμητήριο για την Εθνική Αντίσταση κατά
των Γερμανών. Εκεί είχεν εγκατασταθεί η Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή και η 13η Μεραρχία του Ε.Λ.Α.Σ. Αυτήν
την φωλιά της Αντιστάσεως βεβαίως δεν μπορούσαν ποτέ να
την ανεχθούν οι Γερμανοί και το Νοέμβριο του 1943 έκαμαν
εναντίον του Καρπενησίου επίθεση από τη Λαμία και το Αγρίνιον. Οι κάτοικοί του θα θυμούνται με φρίκη τις σκηνές του
τρόμου και της αγριότητας που ξετυλίχθηκαν στο ήσυχο χωριό τους. Οι κατακτηταί έκαψαν μέγα μέρος του χωριού και
σκότωσαν πολλούς από τους Καρπενησιώτες και για μέρες το
χωριό σκεπάζονταν από το βαρύ πέπλο του πένθους και της
φρίκης. Εκεί που πρώτα κυμάτιζαν τα φλάμπουρα της Λευτεριάς και η Αντίσταση τραγουδούσε τα περήφανα τραγούδια της, τώρα έμεναν μόνο σταυροί και ερείπια.
Μα οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να μείνουν για πολύ στο Καρπενήσι που λες και η ψυχή
του είχε επαναστατήσει και μέσα από τα χαλάσματα ξεπετιόνταν κάθε μέρα και νέοι μαχη39

τές της Ελλάδος. Σιγά-σιγά λοιπόν το ήσυχο χωριό ξαναπήρε το
ρυθμό της ζωής του, οι Αντάρτες ξαναγύρισαν εκεί. Περήφανο το Καρπενήσι ξανασήκωσε το φλάμπουρό του και σάλπισε
σ’ όλη την Ελλάδα το κήρυγμα της Λευτεριάς. Ήταν από τα πιο
εκπληκτικά φαινόμενα της κατεχόμενης Ευρώπης : Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα φυλάκια των Γερμανών, ένα Ελληνικό χωριό
ελεύθερο ανέπνεε και ζούσε με το στρατό του.
Ένας επισκέπτης περιγράφει ως εξής το δράμα του Καρπενησίου: «Παντού μέχρι το Καρπενήσι χαλάσματα και δυστυχισμένοι γυμνοί και πεινασμένοι αγρότες. Και τα σπιτάκια των χωρίων γκρεμισμένα με επιστημονική προσοχή ένα προς ένα. Όλα
τα σάρωσε η γερμανική θηριωδία. Χαρακτηριστικόν είναι πως
δεν παρέλειψαν να καταστρέψουν ούτε τα 4-5 μικρά εξωκλήσια-μικροσκοπικά καλύτερα
καταφύγια για τους οδοιπόρους, σε κακό καιρό-που βρέθηκαν στο δρόμο τους. Στο Κάψι
κείτονται ερείπια κι οι δύο εκκλησίες του. Στη Λάσπη είναι κατακαμμένος ο Αη Νικόλας της.
Ευτύχημα είναι πως δεν υπάρχουν στην Ευρυτανία ανθρώπινες εκατόμβες. Γιατί στα ψηλά
βουνά της περιοχής αυτής πρωτοφούντωσε το αντάρτικο. Εδώ ήταν η Ελεύθερη ορεινή
Ελλάδα. Κατακτητής δεν έφτανε εδώ ψηλά. Έκανε μια-δυο εξορμήσεις, κατέστρεφε ό,τι
εύρισκε και έφευγε. Οι αντάρτες μάθαιναν τις μετακινήσεις του στρατού των και ειδοποιούσαν τους κατοίκους να φύγουν. Τον Αύγουστο όμως του '44 έκαναν ολόκληρη εκστρατεία
με χιλιάδες στρατό που έφτασε μέχρι το Καρπενήσι. Μία ολόκληρη εβδομάδα γκρέμιζαν,
έκαιγαν, ανατίναζαν στον αέρα ένα προς ένα με σύστημα, με υπομονή όλα τα σπίτια του
Καρπενησιού. Απ’ την ωραία κωμόπολη την ριζωμένη σε μια καταπράσινη πλαγιά του Βελουχιού δεν άφησαν φεύγοντας παρά στάχτη και χαλάσματα.
Οκτώ σπίτια μόνον έμειναν όρθια από τα 1.000 που είχε. Οι κάτοικοι δε από τα ψηλώματα που είχαν καταφύγει, κρυμμένοι σε σπηλιές και δάση, έβλεπαν το ρήμαγμα και τις
ανατινάξεις των σπιτιών τους. Όσοι γέροι έμειναν ανήμποροι για φευγάλα κι άρρωστοι
βρήκαν φοβερό θάνατο.»
Έτσι το Καρπενήσι βυθίσθηκε στην
οδύνη των τόσων άλλων ελληνικών
χωριών που είχαν την ίδια τραγική
μοίρα. Τα χαλάσματα έμειναν μόνο,
σιωπηλοί μάρτυρες της τραγωδίας.
Και ένα πρωί χάραξε ο ήλιος της Λευτεριάς.
Το Καρπενήσι δεν τη χάρηκε
τη μεγάλη ημέρα όπως την περίμενε. Ήταν βαριές οι πληγές που του
έδωσε ο πόλεμος και η Κατοχή. Με
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το πέρασμα όμως του καιρού άρχισε να ξαναβρίσκει την περήφανη ψυχή του. Λες και
κατέβηκαν από τα βουνά τα πνεύματα των ηρώων που εύρισκαν άσυλο κατά την Κατοχή και το χωριό ξαναπήρε την πρωτινή του χαρούμενη μορφή. Διάχυτο απλώθηκε στο
χωριό το σύνθημα της ανοικοδομήσεως. Τυχερό στάθηκε και στο ότι στην περιοχή του,
εγκαταστάθηκε το αρχηγείο της Ούνρα για την ανοικοδόμηση. Μόνο για τα γύρω χωριά
διατίθενται 50.000 μερίδες τροφίμων και μερικά απ’ τα χωριά για να απολαύσουν τα
αγαθά στέλνουν τους κατοίκους τους σε απόσταση 24 ωρών με τα μουλάρια. Τα τρόφιμα
μοιράζονται δωρεάν και βλέπει κανείς τους Έλληνας χωρικούς να δίνουν σκληρή τη μάχη
της ανοικοδομήσεως μα με την απόφαση να την κερδίσουν για να δώσουν στην πατρίδα
τους γρήγορα τα εφόδια να ξαναφτιάσει την καινούρια της ζωή, μια ζωή που θα είναι
καλύτερη από την περασμένη γιατί θα βγαίνει μέσα από την οικονομική και ιδεολoγική
κολυμβήθρα του πολέμου.
Ο «Αέρας» είναι ευτυχής σήμερα που δίνει αυτήν την εικόνα του αναγεννωμένου Ελληνικού χωριού, αδιάφορο αν λέγεται Καρπενήσι ή έχει ένα άλλο όνομα. Δυο συνεργάται μας ο
φωτογράφος Λοχαγός Μίτσελ Χέτζες και ο καλλιτέχνης Σεβέκ, πήραν διάφορες απόψεις
από την εργασία που συντελείται σιωπηλά μα τόσο παραγωγικά, ανάμεσα στα χαλάσματα
των Ελληνικών χωριών. Η ιστορία του Καρπενησίου δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι το
κοινό δράμα όλων των κατωκοιμένων περιοχών που δοκίμασαν τη Γερμανική καταστροφή.
Μα κοινό είναι και το αίσθημα του Έλληνος χωρικού: Κατέστρεψαν το σπίτι μου μα δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν και την αγάπη μου για τη δημιουργία της καινούριας ζωής.
Οι χωρικοί της Ελλάδος είναι κουρασμένοι από τις δοκιμασίες της Κατοχής μα με την
ψυχή τους γεμάτη πόθο για εργασία».

Η καταστροφή του Καρπενησίου
(από το βιβλίο του Κων. Ευθ. Χινόπωρου «Ο Σπαραγμός της Ευρυτανίας», 1945)
«….Αλλά προ πάντων στο Καρπενήσι έδρασαν με ακόμη μεγαλύτερη μανία. Ελεηλάτησαν κάμποσα σπίτια και την αγορά. Διήρπασαν εβδομήντα χιλιάδες οκάδες άλευρα του
Ερυθρού Σταυρού, τα φόρτωσαν στ’ αυτοκίνητα και τα μετέφεραν στη Λαμία. Ανατίναξαν
το Γυμνάσιο, τα τρία τουριστικά ξενοδοχεία «Τυμφρηστό», «Ευρώπη» και «Νέα Υόρκη» κι
έκαψαν δεκαεπτά ακόμη σπίτια κι ολόκληρη σχεδόν την αγορά. Σκότωσαν το σωφέρ Νικ.
Τσουκαλά και το κοριτσάκι του βιβλιοπώλη Κ. Κοτοπούλη, τη Ρωξάνη. Το πιο αποτρόπαιο από όλα τους τα κατορθώματα κατά την επιδρομή αυτή του Νοεμβρίου 1943 ήταν ο
μαρτυρικός θάνατος του Ι. Ψιλοπούλου μαζί με τη γυναίκα του και το κοριτσάκι τους τη
Ντία, ένδεκα μόλις χρονών. Τους έκαψαν ζωντανούς μέσα στο σπίτι τους που το επυρπόλησαν. Αυτοί οι δυστυχισμένοι δεν ήθελαν να βγουν έξω με την αφελή σκέψη πως οι Γερμανοί
στο τέλος δεν θα έβαζαν φωτιά στο σπίτι τους για να μην τους κάψουν μέσα ζωντανούς, κι
έτσι την έπαθαν».
«…Οι κάτοικοι μόλις την τελευταία στιγμή έμαθαν πως οι Γερμανικές δυνάμεις έχουν
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πλησιάσει στα όρια της Ευρυτανίας. Επεκράτησε στα χωριά και στο Καρπενήσι αφάνταστη
σύγχυση, γιατί ούτε τον καιρό, αλλά το σπουδαιότερο, ούτε και τα μέσα είχαν πλέον ν’
αδειάσουν τα σπίτια των, να μεταφέρουν και αποκρύψουν τα πράγματά των. Κι αυτό γιατί
οι αντάρτες που είχαν εγκαίρως πληροφορηθεί την επικειμένη επιδρομή είχαν επιτάξει όλα
τα φορτηγά ζώα για τις ανάγκες τους και ιδίως για τη μετακίνησή τους προς την απομακρυσμένη περιοχή των Αγράφων. Τι να έκαναν λοιπόν; Ετοποθετούσαν τα πράγματά των μέσα
σε πρόχειρους λάκκους που τους άνοιγαν στις αυλές και τους κήπους. Άλλοι καθώς είπαμε τ’
άφηναν έξω από τα σπίτια τους. Έτσι εγκατέλειψαν οι περισσότεροι τα πάντα στην τύχη και
σκόρπισαν στα γύρω βουνά για να σώσουν τη ζωή τους. Οι Γερμανοί φυσικά δεν άφησαν
λίθον επί λίθου. Σκότωσαν ή και έκαψαν ζωντανούς όσους βρήκαν μπροστά των, ελεηλάτησαν και διήρπασαν, έκαψαν και ανατίναξαν εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, σπίτια,
ολόκληρο το Καρπενήσι, ολόκληρα χωριά κατέστρεψαν, ισοπέδωσαν τα πάντα. Έσπειραν
όπου πέρασαν αλάτι. Φανήκανε αντάξιοι των παλαιών προγόνων τους, των Αλαμανών που
το όνομά τους είχε προκαλέσει τέτοια φρίκη ώστε να διαιωνισθεί η ανάμνησή τους μέχρι
της εποχής μας και να λέμε για τις πολύ κακές γυναίκες «αυτή άμα σε περιλάβει είναι ικανή
να σε αλαμανίσει».

Ο χαλασμός του Καρπενησίου.
Και τώρα ας μιλήσουμε για το Καρπενήσι την
πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, όπου οι καταραμένοι
αυτοί Γερμανο-Ούννοι δεν άφησαν τίποτε όρθιο.
Από τα χίλια περίπου σπίτια και άλλα κτίρια που
είχαν απομείνει μετά την προηγούμενη επιδρομή
του Νοεμβρίου 1943, μόνον οκτώ διεσώθησαν.
Όλα τα άλλα κάηκαν ή ανατινάχθηκαν. Επί τέσσαρες ημέρες (10-13 Αυγούστου του 1944) ειδικά συνεργεία τους έκαιγαν και ανατίναζαν τα
κτίρια και ερευνούσαν για ν’ αρπάζουν ή να καταστρέφουν, παν ότι είχε κρυβεί σε λάκκους
ή σε άλλες κρύπτες. Με μια λέξη το Καρπενήσι μεταβλήθηκε σε μια αληθινή Πομπηία. Όσοι
των κατοίκων δεν μπόρεσαν να φύγουν ή ενόμισαν ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τα
σπίτια των, βρήκαν οικτρό θάνατο. Ο αείμνηστος Αλέξανδρος Φαρμάκης (Φαρμακίδης), απόστρατος αρχίατρος ενενήντα χρονών, ο οποίος επί τεσσαρακονταετία ολόκληρη
προσέφερε με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες του και τις γνώσεις του σε κάθε φτωχό, καθώς
και η σύζυγός του Ανδρομάχη Αλεξ. Φαρμάκη ογδόντα χρονών κάηκαν ζωντανοί μέσα
στο σπίτι των. Ο Ανδρ. Κουσόπουλος, απόστρατος αξιωματικός από του 1895, εκατό
χρονών, κάηκε κι αυτός ζωντανός. Επίσης η Ελένη χήρα Αθ. Λιάπη, ογδόντα χρονών και
η Αγγελική Γιαταγάνα ογδόντα χρονών κάηκαν ζωντανές. Οι Αναστ. Ράτζος ογδόντα
χρονών, Γεώρ. Τσαβαλιάς πενήντα χρονών, Μάρθα χήρα Γεωρ. Κλειτσάκη εβδομήντα
χρονών, Φωτεινή χήρα Ανδρ. Μαμαλιού εβδομήντα χρονών και Δημ. Γκούβας τριάντα
χρονών εφονεύθησαν».
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Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(Από Γ. Α. Φαρμακίδη: «Πεπραγμένα της παρά τω Πρωθυπουργώ Υπηρεσίας Ανταποκρίσεων μετά των Γερμανικών Αρχών κατά την Κατοχήν. Περιληπτική Έκθεσις. Αθήναι 1957»)
Επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως 
προς τον Γερμανόν Επιτετραμμένον Graewenitz 

Αρ. πρωτ. Ε2535 IV) 8
Εν Αθήναις τη 4 Οκτωβρίου 1944

Κύριε Επιτετραμμένε !
Ως μόλις τώρα επληροφορήθην, λόγω μη υπάρξεως συγκοινωνιών, μεταξύ 6ης και 13ης
Αυγούστου 1944 τμήματα γερμανικών στρατιωτικών σχηματισμών, ορμηθέντα εκ Λαμίας,
επέδραμον εις την προς δυσμάς της πόλεως ταύτης κειμένην επαρχίαν Ευρυτανίαν προς
ενέργειαν επιχειρήσεων κατά των ανταρτών. Και τοιαύτας μεν επιχειρήσεις δεν ενήργησαν οι γερμανικοί σχηματισμοί, είτε διότι δεν υπήρχον αντάρται είτε διότι οι υπάρχοντες
απεσύρθησαν. Προέβησαν όμως εις μεγάλης εκτάσεως καταστροφάς εν τη επαρχία ταύτη,
καταστρέψαντες συστηματικώς, διά του πυρός και δι’ ανατινάξεως, μέγαν αριθμών οικιών
ομού μετά των εν αυταίς επίπλων, σκευών και ζωοτροφιών. Επιπλέον εφονεύθησαν κατά
τας ενεργείας ταύτας τεσσαράκοντα δύο πρόσωπα, κατά το πλείστον γέροντες και ασθενείς, εις τους οποίους δεν επετράπη ν’ απομακρυνθούν εκ των καιομένων και ανατινασσομένων οικιών των. Οι λοιποί κάτοικοι εσώθησαν μόνον διότι ολίγων προ της αφίξεως
των γερμανικών στρατευμάτων απεμακρύνθησαν της πόλεως και ετράπησαν εις τα όρη. Αι
προξενηθείσαι υλικαί καταστροφαί εμφαίνονται εκ του ακολούθου πίνακος.
Καρπενήσιον (πρωτεύουσα της επαρχίας).
Είχε 700 οικίας. Απέμειναν 8.
Χωρίον Βουτύρου
Είχε 98 οικίας. Απέμειναν 33.
Χωρίον Νόστιμον
Είχε 62 οικίας. Απέμειναν 15.
Χωρίον Μικρόν Χωρίον
Είχε 185 οικίας. Απέμειναν 45.
Χωρίον Μεγάλο Χωρίον
Είχε 250 οικίας. Απέμειναν 94.
Χωρίον Κλαυσείον
Είχε 142 οικίας. Απέμειναν 52.
Χωρίον Μυρίση
Είχε 105 οικίας. Απέμειναν 47.
Χωρίον Μιάρα
Είχε 20 οικίας. Απέμειναν 7.
Χωρίον Λάσπη
Είχε 197 οικίας. Απέμειναν 3.
Χωρίον Καλεσμένου
Είχε 120 οικίας. Απέμειναν 64.
Χωρίον Κρίκελλον
Είχε 370 οικίας. Απέμειναν 212.
Χωρίον Φραγκίστα
Είχε 229 οικίας. Απέμειναν 27.
Χωρίον Επισκοπή
Είχε 80 οικίας. Απέμειναν 16.
Χωρίον Βίνιανη
Είχε 87 οικίας. Απέμειναν 51.
Χωρίον Μαυρίλλου
Είχε 22 οικίας. Απέμειναν 16.
Επιπλέον εκάησαν 7 σχολεία, καθώς και τα κελία και οι ξενώνες της Μονής Προυσού.
Συνεπεία της φοβεράς ταύτης καταστροφής 12.500 κάτοικοι της πρωτευούσης της
επαρχίας και των χωρίων παραμένουν έκτοτε άστεγοι, γυμνητεύοντες και ανυπόδητοι. Ως
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δε ήτο φυσικόν, ενέσκηψαν εις την δοκιμασθείσαν περιοχήν ασθένειαι, ήτοι πνευμονίαι, τύφος,
αποβοταμινώσεις κλπ, δεδομένου ότι οι κάτοικοι
από πολλού υποσιτίζονται.
Δεν δύναμαι ειμή να διαμαρτυρηθώ όση μοι
δύναμις και να εκφράσω την βαθυτάτην λύπην
μου διά τα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία έρχονται να προστεθούν εις τας τόσας προηγουμένας
καταστροφάς, ας υπέστη η ελληνική ύπαιθρος συνεπεία στρατιωτικών επιχειρήσεων, μη
στρεφομένων κατά των ανταρτών, αλλά κατά του αμετόχου πληθυσμού, καθώς πλειστάκις
μέχρι τούδε η Κυβέρνησίς μου έλαβεν αφορμήν να τονίσει διά διακοινώσεών της είτε προς
το Γραφείον του Πληρεξουσίου του Ράιχ είτε προς τον Στρατιωτικόν Διοικητήν.
Υπογραφή Ι. ΡΑΛΛΗΣ

ΧII.- ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Από των μέσων του 1942 η ορεινή και συγκοινωνιακώς έκκεντρος επαρχία Ευρυτανία είχε
την κακήν τύχην, εις ήν οφείλει την κατά το 1944 ολοσχερή καταστροφήν της πρωτευούσης
της Καρπενησίου, ν’ αποβεί ο τόπος συγκεντρώσεως των υπό την αρχηγίαν του εκ Λαμίας
Αθανασίου Κλάρα (Άρη Βελουχιώτη) κομμουνιστών, οι οποίοι εγκατέστησαν εις το Καρπενήσι την κεντρικήν πολιτικήν και στρατιωτικήν οργάνωσίν των. Το θέρος του 1944 εγκατεστάθη εκεί και η λεγομένη Κυβέρνησις των Βουνών (Π.Ε.Ε.Α.). Από του 1943 οι Γερμανοί
είχον κηρύξει την επαρχίαν ταύτην εις οικονομικόν και επισιτιστικόν αποκλεισμόν. Προς άρσιν
αυτού, ο Διευθυντής Ανταποκρίσεων κατέβαλε, χάριν του πληθυσμού, ιδιαιτέρας προσπαθείας, προβάς εις πλείστα διαβήματα προς τας γερμανικάς αρχάς. Εντέλει ο Στρατ. Διοικητής
Ελλάδος ήρε την απαγόρευσιν αποστολής τροφίμων του Διενούς Ερυθρού Σταυρού και χρημάτων, ανακοινώσας τούτο διά του υπ’ αριθ. C20 της 18.12.1943 εγγράφου. Αλλ’ η έγκρισις
ηκυρώθει μετά τινας μήνας, κατόπιν νέας δράσεως των εξ Ευρυτανίας ορμωμένων ανταρτών.
Σχετική είναι η από 27.2.1944 επιστολή του Διευθυντού Ανταποκρίσεων προς τον εν
Λαμία εκπρόσωπον της Στρατιωτικής Διοικήσεως Σύμβουλον Στρατ. Διοικήσεως Meller.

2. Καρπενήσι 12 χρόνια μετά την καταστροφή.
(Από εφημ. «Φωνή του Ρουμελιώτου» 20-6-1956)
«Η ζωή και τα έργα εις το Καρπενήσιον …τα νέα μεγαλόπρεπα κτίρια του Διοικητηρίου, του
Γυμνασίου, του Δημοτικού Σχολείου, του Νοσοκομείου που ανεγέρθη δαπάναις των εν Αμερική
Ευρυτάνων, του Εθνικού Ιδρύματος όπου και ο ραδιοφωνικός σταθμός, στολίζουν με την επιβλητικότητά τους την πόλιν. Όμως η ανοικοδόμησις της πόλεως δεν επετεύχθη εξ ολοκλήρου.
Τα δείγματα της καταστροφής διακρίνονται παντού. Εύκολα διακρίνονται επίσης και τα πολλά
προβλήματα που παραμένουν ακόμα άλυτα. Ένα εξ αυτών των προβλημάτων, από τα πλέον σο44

βαρά, είναι η έλλειψις μεγάλου τουριστικού ξενοδοχείου. Είναι απαράδεκτον οι τουρίσται που
έρχονται εις την πόλιν μας να εξαναγκάζονται να φύγουν αμέσως από την έλλειψιν τουριστικού
ξενοδοχείου, διά να μην επανέλθουν και διά να παρεμποδίζουν και άλλους να φθάσουν εδώ.
Έτσι, με την έλλειψιν τουριστικού ξενοδοχείου, χάνει η πόλις και την τουριστικήν της αξίαν.
Προς λύσιν του σοβαροτάτου αυτού προβλήματος, επικαλούμεθα το ενδιαφέρον του
Κράτους. Γνωρίζομεν πως ο Ελληνικός Τουρισμός εδημιούργησε πολυτελή τουριστικά ξενοδοχεία σε διάφορα μέρη της χώρας. Η τοιαύτη ενέργεια θα μετέβαλλεν την πόλιν μας εις
ζηλευτόν τουριστικόν κέντρον και θα προσέφερεν στους τουρίστας άνετον διαμονήν εις το
πλέον μαγευτικόν και υγιεινόν περιβάλλον».

3. Καρπενήσι 1957.
(Από εφημ. «Φωνή του Ρουμελιώτου», Απρίλιος 1957)
«Χοροεσπερίς διά την προικοδότησιν απόρων κοριτσιών του νομού Ευρυτανίας.

Την 23ην Μαρτίου 1957 έγινεν χοροεσπερίς εις Καρπενήσιον τη πρωτοβουλία του
Νομάρχου Ευρυτανίας κ. Μαρκοπούλου (πατέρα του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιάννη
Μαρκόπουλου) διά την προικοδότησιν των απόρων κοριτσιών του Νομού Ευρυτανίας. Η
χοροεσπερίς είχεν εξαιρετικήν επιτυχίαν λόγω του ιερού σκοπού της.
Παρευρέθησαν άνω των 150 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο Υφυπουργός κ. Χ.
Καραπιπέρης.»

4. Οκτώβριος του 1909 στο Καρπενήσι.
(Από περιοδ. «ΕΛΛΑΣ», 4-10-1909)
Καρπενήσιον. Τελευταίως ο καιρός ήρχισε να μεταβάλλεται εις ψυχρόν, ένεκα δε τούτου
οι νέοι της πόλεώς μας έπαυσαν πλέον τας τόσον ευχαρίστους δι’ ημάς μεταμεσονυκτίους
σερενάτας των.
Πρότινων ημερών ανεχώρησαν οι λαμπροί νέοι Βασ. Βασιλάκης και Δημ. Ν. Γιολδάσης δι’ Αθήνας και η δεσποινίς Ελισ. Τσιτσάρα, προς αποπεράτωσιν των σπουδών των,
καθώς και πλείστοι φοιτηταί. Ούτω δε η πόλις μας θα βυθισθεί και πάλιν εις την συνήθη
αυτής νάρκην.
Ομάς δεσποινίδων εξέδραμε μέχρι της θέσεως «Κεφαλόβρυσον» όπου παρεδόθη εις
διασκεδάσεις. Κατ’ αυτάς μας επεσκέφθη καφέ αμάν.
Από εβδομάδος μας τέρπει η αφιχθείσα οικογενειακή ταραντέλα η εγκατασταθείσα εν
τινι καφενείω, κειμένω εις το κέντρον της πόλεώς μας.
Μεγαλοπρεπώς, παρισταμένου και του δημάρχου μας κ. Σ.Τσιτσάρα, εορτάσθη εις το
ελληνικόν σχολείον μας (σχολαρχείον) η εορτή της Σημαίας, εκφωνηθέντος του καταλλήλου λόγου παρά του σχολάρχου μας κ. Σάρδη. ( Β. Σ. Β.σ.λ.κ.ς)
5. Ευρυτανία. Ένας ακούραστος διδάσκαλος.
(Εφημ. «Βελούχι», 15 Απριλίου 1933)
Βουτύρου. Πολλά ήκουσα διά τον διδάσκαλον του Στεφανίου κ. Ευάγγελον Γ. Μάλλιον και διά την καλύκαρπον αυτού εργασίαν τόσον εντός του σχολείου όσον και εκτός
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αυτού και έσπευσα εκ των πρώτων κατά την Εθνικήν εορτήν της 25ης Μαρτίου να ευρεθώ
πρώτος εις το σχολείον του. Ήλθε η 25η Μαρτίου και με έκαμε να τιμήσω διά της σιωπής
μου τον Απόστολον αυτόν του ευτυχισμένου σχολείου μη ευρίσκων λόγια άξια της φιλοτίμου εργασίας του και της πραγματικής ελληνοπρεπούς μορφώσεώς του. Ακούραστος εις
την εκκλησίαν με τους μαθητάς του, συχνότατος επισκέπτης και βοηθός εις τους εκάστοτε
ασθενούντας μαθητάς του και διά τας ελλείψεις τας οποίας παρουσιάζει το χωρίον Στεφάνι,
εξακολουθεί άνευ θορύβου την εργασίαν του παρασκευάζων καρπούς με τους οποίους και
η οικογένεια και η κοινωνία και η πατρίς θα ευημερήσουν. Βλέπων εσχάτως ότι οι μαθηταί του όντως το πλείστον άποροι ήρχισαν να απουσιάζουν ένεκα πείνης, δεν εδίστασε ο
καλόκαρδος διδάσκαλος και συσσίτιον να οργανώσει υπέρ των απόρων και πόρους να
εξεύρει, περιερχόμενος τα γειτονικά χωριά και ζητών συνδρομήν διά τους απόρους του
σχολείου του παρακάμπτοντας έτσι και τον σκοπόν αυτόν άνευ θορύβου. Ευτυχισμένον
είναι το χωρίον Στεφάνι με τέτοιον διδάσκαλον και άξιος διαπύρων ευχαριστιών ο κ. Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων Ευρυτανίας κ. Κων. Δραγώτης, όστις διακοσμεί τας
αποκρήμνους γωνίας της Ευρυτανίας και τα πτωχά μας χωριά με τοιούτους θεράποντας του
μεγαλείου της παιδείας και της κοινωνίας των οποίων έχωμεν ανάγκην κατά περισσότερον
λόγον εμείς, παρά αι πόλεις, όπου πολλοί οι καλοί οδηγοί.»

6. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στη Δομνίστα Ευρυτανίας.
( Γιάννης Βλαχογιάννης -Διασκευή Ν.Α. Κοντοπούλου. Από το Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού
1949)
«Ευσέβεια
Ο Καραϊσκάκης άρρωστος βαριά πήγε στη Δομνίστα της Ευρυτανίας, όπου αρκετό
καιρό τον φιλοξενούσαν οι φίλοι του Γιολδασαίοι. Μεταξύ άλλων τον έβλεπε τακτικά και
ο ευσεβέστατος παπάς, Παπαγιάννης Φαρμάκης. Αυτός έλεγε κατόπιν σε όλους, πόσο
μεγάλος ήταν ο πατριωτισμός του καπετάνιου της Ρούμελης και πόσο θερμή η πίστη του.
Όταν μια μέρα τον προσκάλεσε ο Καραϊσκάκης, να του διαβάσει ευχές, για να γίνει
καλά, μόλις τον είδε ανασηκώθηκε από το κρεβάτι του και με δάκρυα στα μάτια του είπε :
-Παρακάλει, παπά μου, το Θεό, παρακάλει τον να γίνω καλά για το Γένος.
Και λιπόθυμος από τους πόνους έπεσε στο κρεβάτι».
7. Εμποροπανήγυρη (παζάρι) στη Δομνίστα Ευρυτανίας το 1909.
(Από περιοδ. «ΕΛΛΑΣ» 4-10-1909)
«Μετά μεγίστης επιτυχίας διεξήχθη η κατ’ έτος τελουμένη εμπορική πανήγυρις. Πολύ
πλήθος είχε συρρεύσει όχι μόνον από τον δήμον Ευρυτάνων, αλλά και από τους γειτονικούς δήμους. Από τινων ημερών ενεργείται γενική καθαριότης ανά την κωμόπολίν μας τη
φροντίδι του κ. Δημάρχου μας.
Τάκης Νικ. Γιολδάσης».
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Όπως είναι γνωστό το πλουσιότατο πολιτιστικό έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης αναγνωρίζεται από πολλούς και στηρίζεται ποικιλοτρόπως. Το σημαντικό έργο της κατά την τελευταία 10ετία ενισχύθηκε σημαντικά, παρά την οικονομική κρίση, από συμπατριώτες μας,
που το βλέπουν, το εκτιμούν και το ενισχύουν οικονομικά.
Η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις ευεργεσίες αυτών των συμπατριωτών μας, σύμφωνα με
το άρθρο 28, παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της, προέβη στην ανακήρυξή τους ως
ευεργετών της. Αυτοί είναι:
1.- Στέφανος Κωστούλας, επιχειρηματίας,. Ανακηρύχθηκε ως ευεργέτης για τη χορηγία έκδοσης του μνημειώδους 2τομου έργου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας,
Πρακτικά Συνεδρίου», (Αθήνα 2009, σελ. 1.048) καθώς και του υπέροχου τόμου βιβλίου
του κ. Γεωργίου Κ. Γιαννίτσαρη «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας» (Αθήνα 2010, σελ. 448). Τιμήθηκε δεόντως στις 3-3-2010 στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς
Βουλής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
2.- Ηλίας Ντζιώρας, Πανεπιστημιακός Καθηγητής (Ε.Μ.Π.). Τιμήθηκε ως ευεργέτης
για «την συνεχή, έκθυμη, αφειδώλευτη ηθική και υλική συμβολή του, καταλυτική δε για την
επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων μας, όπως χορηγίες για την πραγματοποίηση
του Συνεδρίου στην περιοχή Φουρνά και την έκδοση των αντίστοιχων πρακτικών (2 μνημειώδεις τόμοι) κ.ά. Η απονομή τιμής στον κ. Ηλία Ντζιώρα έγινε στις 29-3-2014 στην
κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, κατά την παρουσίαση του 2τομου έργου «Ιστορία
και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας», (Αθήνα 2014, σελ. ).
3.- Αθανάσιος και Μαρίνα Μαρτίνου, οι οποίοι, με την γενναιοδωρία και τον πατριωτισμό που τους διακρίνει, ανταποκρίθηκαν άμεσα σε σχετικό αίτημά μας και ανέλαβαν την
έκδοση των τόμων «Η Συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13»
(Πρακτικά Συνεδρίου), «Κύριλλος Καστανοφύλλης, το ανακαινιστικό και αναμορφωτικό
έργο του στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας» (Πρακτικά Ημερίδας), καθώς και
την έκδοση κατά το παρελθόν έτος 2016 των 4 τευχών του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ». Η απονομή τιμής στο ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου θα αποδοθεί
σε μελλοντική εκδήλωση της Ένωσης.
4.- Ελένη Πουρνάρα - Καρκαζή και Νίκος Δημ. Πουρνάρας. Ανακηρύχθηκαν ως
ευεργέτες καθότι:
α.- Κατά την τελευταία τετραετία πρόσφεραν ποσά άνω των δέκα (10.000,00) ΕΥΡΩ
για την έκδοση του Περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, των βιβλίων: α). «Δημήτρης
Πουρνάρας, Ο Ανεξάρτητος και Ελεύθερος Δημοσιογράφος», του Μιχάλη Σταφυλά,
Αθήνα, 2013, σελ. 336 και β) «Νεκροί και Μνήμες, Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά πεσόντες Ευρυτάνες κατά το Έπος 1940-41», του Κ. Α. Παπαδόπουλου, Αθήνα 2015, σελ.
472, καθώς και για άλλες δραστηριότητές μας στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
β.- Σημαντική, επίσης, είναι και η προσφορά των αδελφών κ. Ελένης Δ. Πουρνάρα Καρκαζή και Νικολάου Δ. Πουρνάρα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μεγά47

λου Χωριού, αφού το έναυσμα της δωρεάς από την αείμνηστη Μάντω Λ. Οικονομίδου,
145 σημαντικών αντικειμένων από τη συλλογή του συζύγου της Λόντου, στο παραπάνω
Μουσείο, ήταν η φιλία τους. Αλλά και η ανακαίνιση του χώρου της έκθεσης και η εκτύπωση ωραιότατων ενημερωτικών εντύπων πραγματοποιήθηκαν με δαπάνες της κ. Ελένης
Πουρνάρα – Καρκαζή και του κ. Νίκου Δ. Πουρνάρα…
γ.- Τέλος, με χορηγίες της κ. Ελένης Πουρνάρα – Καρκαζή, πραγματοποιήθηκαν λίαν
πετυχημένες εκδηλώσεις στην ιστορική αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, κατά την τελευταία διετία, με
τις οποίες προβλήθηκε δεόντως η Πανευρυτανική Ένωση και κατ' επέκταση η γενέθλια γης
μας, η Ευρυτανία μας.
Η Ένωσή μας απένειμε στην κ. Ελένη Πουρνάρα-Καρκαζή και στον κ. Νίκο Δ. Πουρνάρα σε πρόσφατη μεγαλειώδη εκδήλωσή της στην Παλαιά Βουλή (12-3-2017) σχετικές
πλακέτες, ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ς ταυτόχρονα τις ολόθερμες και ευγνώμονες ευχαριστίες του
Δ.Σ., καθώς και τις ολόψυχες ευχές για υγεία και μακροημέρευση, αμφοτέρων,
Οι τιμητικές αυτές πλακέτες αναγράφουν:
«Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στην ευεργέτιδά της κ. ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ – ΚΑΡΚΑΖΗ,
που, εκλεκτός γόνος Ευρυτάνων, συνεχίζει την σταθερή και αφειδώλευτη
ηθική και υλική προσφορά της στα πολιτιστικά δρώμενα της γενέτειράς μας».
«Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στον ευεργέτη της κ ΝΙΚΟ ΔΗΜ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ,
ο οποίος, έχοντας ρίζες «εκεί που φωλιάζουν οι αετοί»,
ανεδείχθη ο ίδιος αετός ευποιίας προς τους συμπατριώτες μας Ευρυτάνες».
……………………….

Από αριστερά:
Αθανάσιος Σταμάτης,
Ελένη Πουρνάρα,
Κώστας Παπαδόπουλος
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Εκ μέρους των τιμηθέντων ευεργετών η κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή, λίαν συγκινημένη, ευχαρίστησε από του βήματος την Πανευρυτανική Ένωση για την απονομή της τιμής
αυτής και ευχήθηκε συνέχιση του πολύπλευρου και πολύτιμου έργου της για το καλό του
τόπου μας.
Τέλος, το Δ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, φρόντισε για την αναγραφή των
ονομάτων απάντων των ευεργετών και των δωρητών σε ειδικό πίνακα και την ανάρτησή
του στα Γραφεία μας, όπως και για την ανάρτηση φωτογραφιών των παραπάνω, καθότι
«η προσφορά στο έργο της Ένωσης υπήρξε αποδεδειγμένα άξια διακεκριμένης τιμής»
(άρθρο 28, παρ.2 και 3).

Τα βαφτίσματα
Της Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου

Σε μια μικρή ανάπαυλα ειρήνης, αμέσως μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, ο
παππούς Βαγγέλης αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα να βαφτίσει την, ολίγων μηνών, κόρη
του. Οι καιροί είναι σχετικά ήσυχοι, η ελληνική επικράτεια έχει αυξηθεί. Η προσάρτηση της
Μακεδονίας και της Ηπείρου δίνει κάποια μεγαλύτερη εγγύηση ότι το ταξίδι του θα είναι
ασφαλέστερο από τα προηγούμενα. Σακιάζει τα πράγματά του, δένει σφιχτά με μια τριχιά
την πάνινη βαλίτσα του. Τα αεικίνητα μάτια του ρίχνουν ένα ερευνητικό βλέμμα τριγύρω.
Αναπάντεχα, μια βαθιά ανησυχία κυριεύει την καρδιά του και μια καταιγίδα από αθέλητες
εικόνες κατακλύζει το μυαλό του.
Αυτούνοι οι άτιμ΄ ληστές, δίπορτο του ΄χαν. Κρύβουνταν στ’ν κατεχόμεν΄ απ΄ τ΄ν Τουρκία Ελλάδα, όποτ΄ ήθελαν έμπαιναν στα χουριά μας, μας λήστευαν, περνούσαν του β’ νό κι
ποιος να τ΄ς πιάσ’! Κι ήταν δ’ κοί μας κι ξέν’. Όσα κουρφουβούνια άλλα τόσα λ’μέρια. Απ’
του 1880 κάνου του ταξίδ’. Πόλ’ - χουριό, χουριό – Πόλ’. Τόσα χρόνια, τόσα ταξίδια! Κι
ούλα με του φόβου στ’ν καρδιά. Πόλεμ’, ληστές, αρρώστιες, αλλιώς ξεκ’νάς, αλλιώς φτάν΄ς.
Τ’ θάλασσα δεν τ’ φοβήθ’κα πουτέ κι ας είμι από β’νό. Ούτε τ’ς δρόμ’ς. Είτε με κάρου
είτε με μ’λάρ’, πας παντού. Ακόμα και στ’ς γκριμνούς τ’ χωριού μ΄ του μ’λάρ΄ δε θα σι προδώσ’. Πατάει γερά, δεν γλ’στράει, ξέρ’ απού …ισορροπία! Τ’ς ανθρώπ’ς, όμως…;
Με μια αποφασιστική κίνηση του χεριού διώχνει τη μαυρίλα που πήγαινε να τον πλακώσει.
Μπα σε καλό μ’, τι μαύρες σκέψεις είν’ αυτές; Ας κάνου του σταυρό μ’ και ούλα θα πάνε
κατ΄ευχήν. Το καράβ’ όπ’ να ΄ναι σαλπάρ’ κι ου καιρός φαίνετι πολύ καλός.
Στο πλοίο συνάντησε πολλούς Έλληνες που γύριζαν στην πατρίδα. Αναγνώρισε ένα δυό,
έπιασε εύκολα κουβέντα σε όσους δεν γνώριζε. Πάντα προτιμούσε να συγχρωτίζεται με
άγνωστους. Έτσι αισθάνονταν ότι μάθαινε. Κατάλοιπο κι αυτό μαζί με πολλά άλλα από το
χωριό του, τα απόκρημνα Δολιανά. «Στο άγνωστο θα βρείτε τη γνώση» επαναλάμβανε σε κάθε
ευκαιρία ο δάσκαλος. Ποτέ δεν το ξέχασε!
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Μίλησαν για τους τόπους τους, στην Πόλη και στην Ελλάδα. Ο παππούς τους είπε για το
χωριό που γεννήθηκε, τους είπε και για το χωριό που παντρεύτηκε. Σε απόκρημνες πλαγιές
το ένα, σε δεσπόζουσα θέση πάνω από μια εύφορη κοιλάδα το άλλο. Φτωχό το ένα, πλούσιο θεωρείται το άλλο. Μα ο κόσμος φεύγει και από τα δύο χωριά. Οι άνθρωποι; Αυτοί
είναι ίδιοι παντού, όλη μέρα στο χωράφι και στα ζωντανά. Την Κυριακή στο καφενείο να
λένε ιστορίες και να κοροϊδεύουν τη φτώχια τους! Μίλησαν και για τις συνθήκες της ζωής
τους στην όμορφη Πόλη που τους δίνει το ψωμί.
Με αντρικές, ανώδυνες κουβέντες –δεν ήξερε ο ένας τα χνώτα του άλλου, πονηροί και
οι καιροί– σεργιάνι στο κατάστρωμα, όταν ο καιρός το επέτρεπε, ταρακούνημα κι αντράλες,
κύλησαν οι μέρες. Το καράβι με πρίμα τον άνεμο, έφτασε χωρίς καθυστερήσεις στο μικρό
λιμάνι της Στυλίδας. Ευχήθηκαν ο ένας στον άλλον «καλό δρόμο, με την ευχή του Θεού να ξανανταμωθούμε», φόρτωσαν τα πράγματά τους στα κάρα και ο καθένας τράβηξε για τον τόπο
του. Από δω άρχιζαν τα δυσκολότερα. Η σκέψη της γυναίκας του και των παιδιών του τού
έδινε παρηγοριά και κουράγιο. Αυτούς σκέφτονταν, όταν η κούραση κατέβαλε τις δυνάμεις
του και έκανε υπομονή.
Η συντροφιά στο κάρο που έσερναν δυο δυνατά μουλάρια ήταν μικρή. Ένας κάτισχνος
στρατιώτης που γύριζε στο χωριό του, ένας έμπορος κι ένας χωριάτης που είχε πάει να δει
έναν καλό γιατρό –κατά πως τού 'παν- στη μεγάλη πολιτεία. Όλοι από την ίδια άγονη, απομονωμένη και ορεινή αλλά περήφανη γη. Σε κάποιο χωριό ανέβηκε και ένα ζευγάρι χωρικών με
τρεις κότες δεμένες από τα πόδια και δυο κοφίνια με ζαρζαβατικά. Κατέβηκαν στο επόμενο.
Έπιασαν την κουβέντα. Κανείς από τους τρεις δεν είχε επισκεφτεί ποτέ την Πόλη και
δίψαγαν να μάθουν. Άλλο που δεν ήθελε ο παππούς. Πολύ χαιρόταν όταν είχε ένα πρόθυμο
ακροατήριο. Τους μίλησε για το Σκούταρι.
Ένα προάστιου είνι, μα τι προάστιου, ολόκληρ’ πόλ’ απέναντι απ’ τ’ν Κων/πολ’, στ’ν ασιατ’κή πλευρά τ’ Βόσπορ’. Έχ’ ουραίες παραλίες, ασφαλές λ’μάν’, πράσ’νους λόφ’ς, τζαμιά κι
εκκλησιές, μοναστήρια κι αγιάσματα, σιράγια κι εξοχ’κά. Στου Σκούταρι έχτ’ζαν τα θερ’νά
παλάτια τ’ς Βυζαντ’νοί αυτουκράτορες κι Οθωμανοί πασάδες. Στ’ς κήπ΄ς γύρου από τ’ν πόλ’
καλλιεργούν μουσχουμυρ’στά γαρύφαλλα π’ τα π’λάνε στ’ν Πόλ’.
Το είχε ψάξει, λέει. Παλιά λεγόταν Χρυσούπολη. Τα παράθυρα των σπιτιών λαμπύριζαν
στον ήλιο κατά τη διάρκεια της δύσης, σαν να ήταν από χρυσάφι. Γι΄ αυτό ονομάστηκε
Χρυσούπολη. Άλλοι πάλι λένε ότι πολύ παλιά, πριν να γεννηθεί ο Χριστός, την πόλη την
κατέλαβαν οι Πέρσες. Ήλεγχαν έτσι το έμπα του Βοσπόρου και ανάγκαζαν τα πλοία που
περνούσαν να πληρώνουν χρυσάφι για φόρο. Υπάρχουν κι άλλοι που λένε ότι το όνομά της
το πήρε από τον γιό του Αγαμέμνονα Χρυσό, που θάφτηκε εκεί.
Ιγώ προτ’μώ του πρώτο. Στου χουριό π’ γεννήθ’κα τουν ήλιου τουν βλέπαμι λίγες ώρες.
Τώρα ζω κι δ’λεύω σε μια πόλ’ που ο ήλιους δεν τ’ν αφήν’ ποτέ. Μ’ αρέσ’ εκεί. Ζούμε ειρην’κά
Έλληνες, Μουσουλμάν’, Αρμένιοι και λίγ’ Εβραίοι. Έχουμι τα σπ’τάκια μας, τα μαγαζιά μας, ου
καθένας κ’τάει τ’ δ’λειά τ’. Καλά είνι. Να, του βράδ’ μόνου, σαν πέσου για ύπνο, ένα ‘γκάθ’,
ξεχασμένο ολ’μερίς, μ’ τρ’πάει τα σπλάχνα. Του χουριό μ’, η μάνα π’ δεν τ’ς έκλεισα τα μάτια,
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η γ’ναίκα, τα πιδιά μ’… Παρόλα αυτά, ξερ’ζωμένος δεν ισθάνομι –ξερ’ζωμός σημαίν’ μαρασμός κι ου μαρασμός έχ’ σα συνέπεια τουν θάνατου. Οι δ’κές μ’ ρίζες είνι βαθιά χουμένες στα
χώματα τ’ χωριού μ’ κι με περιμένε. Σα δεν θα ΄χω πια ανάγκες, εκεί θα ξαναγ’ρίσω!
Έχ’ δ’λειές στ’ν Πόλ’, βγάεις λεφτά; τον ρώτησαν οι συνταξιδιώτες του.
Οι δ’λειές είνι καλές, κανένας δεν κάθιτι στ’ν Πόλ’. Ειδικά στου Σκούταρι επειδή είνι
πέρασμα απ’ τις ασιατ’κές πόλεις στ’ν Κων/πολ’. Ούλα τα καραβάνια από κεί πιρνάνε. Μη
νομίζ’τε όμως πως είνι εύκουλα τα πράγματα. Όταν πρωτόρθα, δούλευα σαν τσιράκ’ στου
μπακάλ’κου τ’ ευεργέτη μ’. Δουλεύαμε ούλ’ τ’ μέρα, κάθε μέρα, ακόμα και τ’ν Κυριακή. Μετά
του 1908, που η Κυριακή έγ’νε αργία, τα πράγματα έγ’ναν πιο εύκουλα ξεκουραζόμαστε
κομμάτ’. Του μεσημέρ’ τρώγαμε στα πεταχτά λίγου ψωμί κι ελιές. Του βράδ’ τρώγαμε λίγου
καλύτ’ρα. Στ’ν αρχή δεν πληρωνόμ΄να, μόνο φαγητό κι ύπνου, μέχρι να μάθω τ’ δ’λειά. Κοιμόμασταν ούλα τα τσιράκια μαζί, στουν απάν’ όροφου τ’ μαγαζιού. Μετά είχα μισθό. Έκανα
μεγάλες οικονομίες, δεν ξόδ’υα π’θενά. Τα ρούχα κι τα παπούτσια μετρημένα κι τα πρόσεχα
πολύ. Έπειτα δούλεψα σε άλλου αφεντ’κό. Αυτός, μετά απού μερ’κά χρόνια στ’ δούλεψή τ’,
μού ‘δωσε τ’ν κόρη τ’ για γ’ναίκα κι όταν απουφάσισε να επιστρέψ’ μόν’μα στ’ν πατρίδα,
μ’ άφ’σε κι του μπακάλ’κο. Με τ’ς οικονομίες μ’ μεγάλωσα τ’ν επιχείρησ’. Είναι μπακάλ’κο,
χασαποταβέρνα και ψαροταβέρνα μαζί. Δόξα στου Θεό!
Μες στο ταρακούνημα του κάρου και τη σκόνη που είχε ασπρίσει ρούχα και μαλλιά, θυμήθηκε τα πεσκέσια που είχε πάρει για τα παιδιά του. Έχωσε το χέρι στο ντορβά κι έβγαλε
ένα κουτί.
Πήρα λουκούμια κι ζαχαρωτά απ’ του ‘ργοστάσιου τ’ Νομικού στου Γαλατά για τα πιδιά
κι τ’ γ’ναίκα. Τρελαίνονται. Άσε, που σαν φτάνω, μαζεύοντι ούλα τα πιδιά τ’ς γειτονιάς.
Φτωχόπαιδα είνι, τα λ’μπίζοντι, να μην τα τρατάρ’ς; Αμαρτία είνι! Ου Νομικός έχ’ τα καλύτερα λουκούμια στ’ν Πόλ’. Προμηθευτής τ’ς Οθωμαν’κής αυτουκρατορ’κής Αυλής ήτανε!
Άιντε, να σας γλυκάνω λιγάκ’! Με τ’ν κουβέντα και τ’ ζέστ’ ξιράθ’κε του στόμα μας.
Έφαγαν λουκούμια, ήπιαν και λίγο νερό, συνήλθαν κάπως. Είπαν και οι άλλοι τις ιστορίες τους. Φτώχια, ταλαιπώρια, δυστυχία! Τους είπε ότι έχει δύο παιδιά και 2 κορίτσια, το
ένα βυζανιάρικο. Γι΄αυτό πάει στο χωριό, να βαφτίσει το μικρό. Στο σεντούκι έχει τα πράγματα που τους πάει για δώρα. Τα ρουχαλάκια του μωρού –όλα άσπρα, εκλεκτό ύφασμα–,
παντελονάκια για τα αγόρια του, μια σταμπωτή μαντήλα από το εργαστήρι του Κεβόρκ για
τη Βαγγέλαινα. Ε, να μην πάει με άδεια τα χέρια!
Σταματούσαν στα χάνια –ευτυχώς ήταν πολύ πυκνά– να πάρουν μια ανάσα άνθρωποι
και ζώα. Ένα τέντωμα του κορμιού, τίναγμα των ρούχων και μπόλικο νερό στο πρόσωπο
και στο κεφάλι να φύγει η σκόνη. Να φάνε λίγη φασολάδα, να πιούν λίγο κρασί, να ξεκουράσουν τα φλογισμένα μάτια τους, να τρίψουν οι αγωγιάτες με άχυρο τον ιδρώτα των
μουλαριών και κινούσαν πάλι.
Το σουρούπωμα σταματούσανε σε χάνι-πανδοχείο. Ξεφόρτωναν σεντούκια, ντορβάδες και κοφίνια. Για ασφάλεια τα στοίβαζαν προσεκτικά δίπλα στο προσκεφάλι τους. Το
πουγκί και τα τυχόν τζιβαέρια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα είχαν κρυμμένα κάτω από
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το κάρο, σε ειδική θέση, από τον φόβο των ληστών. Μόλις όμως έφταναν στο χάνι, ο αγωγιάτης τούς τα έδινε και τα έκρυβαν κάτω από το μαξιλάρι τους. Δεν τα άφηναν στιγμή από
τα μάτια τους γιατί στα χάνια κυκλοφορούσε πολλών λογιών κόσμος. Χειρότεροι από όλου
οι σπιούνοι των ληστών με τα αετίσια ματιά και το… μεγάλο αδηφάγο στόμα. Ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, ιδρωμένοι, η σκόνη δεύτερο δέρμα στο κορμί τους, ευτυχισμένοι
όμως με την προοπτική συνάντησης με τις οικογένειές τους, έπεφταν για ύπνο.
Σαν έφτασαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας αποχαιρετίστηκαν, ευχήθηκαν από καρδιάς καλή αντάμωση με τις οικογένειές τους, ο Θεός να τους έχει καλά και ο καθένας πήρε
τον δρόμο του. Ο παππούς νοίκιασε ένα μουλάρι, το φόρτωσε και κίνησε για το χωριό.
Τουν φάγαμι τουν γάιδαρου, μόνο η ουρά έμεινε. Άιντε, και με του καλό να μπω στου
σπίτι μ’! είπε φωναχτά, κι αμέσως με ένα πονηρό χαμόγελο στα χείλη ζήτησε συγνώμη από
το μουλάρι του.
Μη σκιάζεσαι, δε λέω για σένα!
Η καταπράσινη κοιλάδα, το ποτάμι, τα σπαρμένα χωράφια επέδρασαν πάνω του με καταλυτικό τρόπο. Το δροσερό αεράκι μαζί με την κούραση έδιωξε τα τελευταία ίχνη φόβου
που φώλιαζε στο μυαλό του. Ευφορία άρχιζε να κατακλύζει κάθε κύτταρο του κορμιού του.
Τώρα πια κανένα κακό δεν μπορούσε να του συμβεί. Ο φόβος μιας ληστείας εξανεμίστηκε.
Η καρδιά του αλάφρυνε. Αυτά τα μέρη, τα τόσο οικεία, ήταν το σπίτι του. Σε λίγο θα περνούσε το μικρό γεφυράκι και θα έμπαινε στην τελική ανηφόρα για το χωριό. Εκεί ήξερε ότι
θα καθυστερούσε λιγάκι. Το σπίτι του ήταν στην άλλη άκρη του χωριού και για να φτάσει
έπρεπε να περάσει μπροστά από όλα τα καφενεία. Βιαζόταν πολύ αλλά δε γινόταν να μη
χαιρετίσει όσους συγχωριανούς του αντάμωνε.
Μετά από πολλές στάσεις και κεράσματα η ευλογημένη ώρα ήρθε. Αγκάλιασε τη γυναίκα
του. Φίλησε τα παιδιά του. Το βυζανιάρικο από τη σαρμανίτσα, συμμετέχοντας στη χαρά
και στο καλωσόρισμα, ψέλλιζε τα δικά του λογάκια και κούναγε τα χεράκια του, λες και τον
χαιρέταγε.
Μωρέ, πολύ κοινων’κή είνι η θ’γατέρα! Έτσ’ χαμογελάει σ’ όλ’ς; Εύκολα θα τ’ν παντρέψουμε τούτη τ’ν τσούπρα!
Ούτε δυο βήματα δεν πρόκαμε να κάνει προς το μωρό και η πόρτα άνοιξε με βρόντο.
Μια άγνωστη χεροδύναμη αντρογυναίκα με ασκέπαστα μαλλιά, πλεγμένα χοντρές κοτσίδες
γύρω από το κεφάλι, στάθηκε στη μέση του δωματίου, πατώντας γερά στο ξύλινο πάτωμα
με ανοιχτά τα πόδια. Με μια κοφτερή ματιά χτένισε το δωμάτιο, στάθμισε την κατάσταση
και ικανοποιημένη από ό,τι είδε, έβαλε τα χέρια στη μέση, κοιτώντας αγέρωχα τον ταλαίπωρο ταξιδιώτη. Πίσω της πέντε άντρες με αγριεμένα πρόσωπα, σκούφιες στο κεφάλι και
γενειάδες γέμισαν όλο το δωμάτιο. Όλοι κράταγαν όπλα.
Τα παιδιά έσκουξαν τρομαγμένα και ύστερα έτρεξαν και λούφαξαν στην πιο σκοτεινή
γωνιά του δωματίου και δεν έβγαζαν άχνα. Οι δύσμοιροι γονείς πάγωσαν. Τα μάτια της
μάνας καρφώθηκαν με αγωνία στην κούνια του μωρού. Στην πλάτη της αισθάνονταν τα
έντρομα βλέμματα των αγοριών της και η ραχοκοκαλιά της πάγωνε από τις ασθμαίνουσες
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ανάσες τους. Δεν την ένοιαζε ο εαυτός της, μόνο τα παιδιά της σκέφτονταν. Ανήμπορη να
αντιδράσει, έτσι στα μουγκά εκλιπαρούσε για βοήθεια: Παναγιά μ’, προστάτεψι τα πιδιά μ’!
Παναγιά μ’, προστάτεψι τα πιδιά μ’! Παναγιά μ’…
Τα λεφτά σ’, γρήγορα! φωνάζει άγρια η γυναίκα.
Ε, σεις τι κάθιστε, ψάξτε τα πράγματά τ’! Έρχιτι απ’ τ’ν Πόλ’, ψάξτι για χρυσάφ’!
Ο ένας ληστής παραμένει στην πόρτα φυλάγοντας τσίλιες, οι άλλοι ορμάνε. Ένας τον
ψάχνει, άλλος ανοίγει τον ντορβά, ο τρίτος αδειάζει το σεντούκι στο πάτωμα, με μια κλωτσιά αναποδογυρίζει το κοφίνι. Εν ριπή οφθαλμού το πουγκί αλλάζει χέρια. Ο παππούς
ανακτώντας λίγη από την ψυχραιμία του –στο δρόμο φοβόταν τους ληστές, στο σπίτι ήρθαν– κατάπιε το σάλιο του, σταθεροποίησε τη φωνή του και απευθύνθηκε στη γυναίκα. Της
είπε ότι η δουλειά του είναι στην Πόλη και πρέπει να επιστρέψει. Τα χρειάζεται τα χρήματα.
Του πήραν όλα τα λεφτά, τι θα απογίνει τώρα; Πώς θα γυρίσει; Τι θα τρώνε τα παιδιά του;
Με τι λεφτά θα βαφτίσει το αβάπτιστο; Η λησταρχίνα τον καρφώνει με τα μάτια της, τον
ζυγίζει καλά-καλά, ανοίγει το πουγκί, μετράει τα λεφτά και του πετάει λίγα.
Αυτά φτάνε να γυρί’εις πίσου.
Οι ληστές κάνουν στροφή και με τη λεία τους βγαίνουν από το δωμάτιο. Από κοντά και η
γυναίκα. Το πόδι της δεν είχε πατήσει στο κατώφλι, όταν το αβάπτιστο, ανταριασμένο από
τις αγριοφωνάρες, άρχισε τα κλάματα. Η λησταρχίνα κοντοστέκεται, διστάζει. Να φύγει;
Να γυρίσει να δει; Κι αν έρθει κάποιος; Αν τους δει κανένα μάτι; Μια στιγμούλα μονάχα.
Μετά θα τρέξουν, θα εξαφανιστούν. Ξαναμπαίνει στο δωμάτιο και πάει προς το μωρό. Οι
κακόμοιροι γονείς τρέμουν, πάνε να φωνάξουν. Όχι το μωρό! Άδικα φοβούνται. Το μικρό
κοριτσάκι κοιτάει την ξένη, σταματά το κλάμα, χαμογελά και κουνάει τα στρουμπουλά χεράκια του. Αυτό ήταν. Το πρόσωπο της γυναίκας γλύκανε. Η καρδιά της λύγισε. Η απόφασή
της γρήγορη και αμετάκλητη.
Αυτούνου του μουρό θα του βαφτίσω ιγώ κι δε θέλω καμιά αντίρρησ’!
Μα…
Ακούτε τι ‘πα; Αύριου κιόλας, του πρωί, στ’ς 10, φωνάξτε τουν παπά. Τα βαφτίσια θα
γίνε εδώ στου σπίτ’. Δεν θα του πείτε σι κανέναν. Κι μη δω χωρ’φύλακα, μαύρο φίδ’ π’ σας
έφαγι! Γι’ αντάλλαγμα, απού δω κι πέρα δεν θα σας π’ράξ’ κανένας κι δεν θα σας κλέψ’
κανένας. Ιγώ θα σας προστατεύου.
Την άλλη μέρα έγιναν τα βαφτίσια με νονά τη λησταρχίνα. Όχι όπως σχεδίαζε ο παππούς, με όλο το χωριό, με φαγοπότι, με μουζικάντηδες και γλέντι. Μόνο η οικογένεια και
οι ληστές. Κρυφά από όλους. Με τον φόβο στην καρδιά. Με τη ντροπή στο αίμα. Με τον
θυμό ανεκδήλωτο. Το όνομα της μικρής που κέρδισε την καρδιά της λησταρχίνας; ΟΛΓΑ!
Το όνομα της νονάς; Όλγα!
Η μικρή Όλγα μεγάλωσε χωρίς να γνωρίσει τη νονά της και χωρίς δώρα. Μόνο κάθε
Λαμπρή μια λαμπάδα και λίγα κόκκινα αυγά την περίμεναν στο κατώφλι του σπιτιού.
Ο παππούς έμεινε πολλά χρόνια ακόμα στην Πόλη και έκανε ακόμα περισσότερα ταξίδια, όλα ευτυχώς ασφαλή. Η νονά της μικρής Όλγας κράτησε το λόγο της.
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ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Νικολάου
Ο Γιώργος Ν. Νικολακόπουλος γεννήθηκε στο Νόστιμο Ευρυτανίας , το 1939. Αποφοίτησε από το Δημ. Σχολείο
Νοστίμου και έλαβε απολυτήριο Γυμνασίου από 90 Νυκτερινό
Βάθης Αθηνών.
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, από το 1959 -1964, με δασκάλους το Γιάννη Μόραλη
και το Γιώργο Μαυροεϊδή, απ' όπου πήρε καλλιτεχνικό και
Θεωρητικό δίπλωμα.
Μετά τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε και Νωπογραφία και Τέχνη φορητών εικόνων στην ίδια σχολή, με δασκάλους τον Κώστα Γεωργακόπουλο και Κώστα Ξυνόπουλο,
με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Ο Γιώργος Νικολακόπουλος έχει επιδείξει μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Πραγματοποίησε πάνω από 12 (δώδεκα) ατομικές εκθέσεις από το 1971 μέχρι σήμερα.
Στην Αθήνα (στη Γκαλερί Άστορ, στο Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, στη Γκαλερί
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Νέες Μορφές, Βιβλιοπωλείο «Αγκάθι«, στην Αίθουσα Τέχνης «Κρεωνίδης», στην Αίθουσα Τέχνης «Χρυσόθεμις» στο Χαλάνδρι), στη Θεσσαλονίκη (στο Κέντρο Τέχνης και Λόγου
«Πανσέληνος» του συμπατριώτη μας Μπακογιώργου Θανάση) και στη Λάρισα στη Γκαλερί «Ηρακλής Βλαχόλης».
Οι ομαδικές του εκθέσεις ξεκίνησαν από το 1962 και ξεπερνούν τις 30 (τριάντα), έγιναν δε στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Γλυφάδα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα.
Ο Γιώργος Νικολακόπουλος Αγιογράφησε δεκαπέντε (15) ολόκληρους ιερούς ναούς, τους: Άγιο Χαράλαμπο Ιλισσίων, Άγιο Νικόλαο Άργους, Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Φουρνά Ευρυτανίας, Άγιο Χαράλαμπο Πατησίων, Άγιο Γεώργιο Λυκαβηττού, Αγία
Κυριακή Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, Αγία Παρασκευή Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας, Παναγία Μεγαλομάτα Κτικάδου Τήνου, Άγιο Νικόλαο Πλατάνου Κλειτσού Ευρυτανίας, Άγιο
Παντελεήμονα Νόστιμου Ευρυτανίας, Άγιο Ευγένιο του Γηροκομείου Καρπενησίου, κ.ά.
Αγιογράφησε επίσης τμήματα ιερών ναών, όπως: Αγίου Κων/νου και Ελένης στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, Αγίου Νικολάου στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, Αγίου Νικολάου στην Κορίτσα Κλειτσού Ευρυτανίας, Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Νόστιμο Ευρυτανίας, Αγίας
Παρασκευής στο Καρπενήσι, Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου στο Καρπενήσι, κ.ά.
Έργα του Γιώργου Νικολακόπουλου βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, Πινακοθήκη Ρόδου, Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Βορρέ στην Παιανία Αττικής, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Κατσίγρα, Ίδρυμα
Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενησίου και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές.
Για το έργο του Γιώργου Νικολακόπουλου έχουν γράψει η Ελένη Βακαλό, η Εύη
Μελεζιάδη, ο Χρύσανθος Χρήστου, ο Νίκος Χολιαράς, η Ειρήνη Οράτη κ.ά.
Έχει εικονογραφήσει σχολικά και άλλα βιβλία, καθώς και εξώφυλλα.
Ζει και εργάζεται, κυρίως, στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 51, 10676, τηλ. 2107214192)

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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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΟΣ (1912-2016): ΕΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ2
Σε ηλικία 104 χρόνων έφυγε από κοντά μας ένας φωτισμένος Δάσκαλος και ένας μεγάλος αγωνιστής της ζωής ο μπαρμπα – Γιάννης Πάζιος.
Γεννήθηκε στα Τοπόλιανα το 1912. Νωρίς ορφάνεψε από μητέρα (σε ηλικία 2 χρόνων) και μεγάλωσε στην αγκαλιά της θείας του, στο Λημέρι. Φοίτησε στα Δημοτικά Σχολεία
Λημερίου, Λεπιανών και Γρανίτσας, στο Σχολαρχείο Προυσού και στο Ιεροδιδασκαλείο
Άρτας απ’ όπου και αποφοίτησε το 1931 με «άριστα».
Υπηρέτησε ως Δάσκαλος στα χωριά Βούλπη, Μάραθο, Σιβίστα, Τοπόλιανα, Μικρό Χωριό, Καλεσμένο, ξανά Τοπόλιανα, Βαλαόρα, Δάφνη, στα Μέγαρα Αττικής και σε Σχολεία
της Αθήνας. Παντού στο πέρασμά του άφησε άριστες εντυπώσεις, αφού δεν εκτελούσε
μόνον τα διδακτικά του καθήκοντα με ευλάβεια αλλά είχε και πλουσιότατη κοινωνική δραστηριότητα. Η προσφορά του είχε την καθολική αναγνώριση.
Στο χωριό του στα Τοπόλιανα με ενέργειές του δημιούργησε τον πρώτο Πιστωτικό Γεωργικό Συνεταιρισμό, «έστησε» βιβλιοθήκη και τακτικά οργάνωνε λογοτεχνικές βραδιές,
διαβάζοντας και αναλύοντας λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα.
Έλαβε μέρος στον Πόλεμο του ’40 (Μέτωπο της Αλβανία), όπου και τραυματίστηκε
μαχόμενος ηρωικά. Για την μεγάλη του προσφορά στον Πόλεμο αυτόν τιμήθηκε από την
Πατρίδα με σχετικό Δίπλωμα και προήχθη σε έφεδρο αξιωματικό, φοιτώντας μάλιστα και
στη Σχολή Ευελπίδων. Κατά την Κατοχή επέστρεψε στο χωριό του όπου πρωτοστάτησε για
την αυτοοργάνωση των συμπατριωτών μας στην Εθνική Αντίσταση. Προσχώρησε στο ΕΑΜ
– ΕΛΑΣ, όπου πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες.
«Ο Γιάννης Πάζιος – γράφει ο κ. Θωμάς Κώτσιας – με ψυχραιμία, με νηφάλιους
χειρισμούς και πρωτοβουλίες, που έθετε τη δικιά του ζωή σε κίνδυνο, κατάφερνε να προστατεύει τα χωριά και τους αθώους ανθρώπους, που συχνά έπεφταν θύματα προσωπικών
εχθροτήτων και συκοφαντιών…». Όμως, κατά τον Εμφύλιο έπεσε ο ίδιος θύμα κατηγοριών για ανύπαρκτα εγκλήματα και καταδικάστηκε σε θάνατο… Το 1955, μετά από τόσες
και τόσες περιπέτειες επανήλθε στην υπηρεσία του ως Δάσκαλος και συνταξιοδοτήθηκε το
1968.
Ο μπαρμπα – Γιάννης Πάζιος, όπως και ο μπαρμπα – Γιάννης Βράχας αλλά και άλλοι
συμπατριώτες μας Δάσκαλοι της εποχής εκείνης, φεύγοντας από τη ζωή άφησαν έντονα τα
ίχνη τους αφού είχαν κερδίσει το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την καθολική αποδοχή …
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους…

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ †ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΖΙΟ….
Γράφει ο Γεώργιος Φλώρος

α.- Ο αείμνηστος Γιάννης Πάζιος μου είχε διηγηθεί την παρακάτω ιστορία: Ήταν τον

2

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από άρθρο – αφιέρωμα του π. Βουλευτή κ. Θωμά Κώτσια στο περιοδικό
«ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΑ»
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καιρό της Μεταξικής δικτατορίας. Είχε έλθει στο Καρπενήσι ένα κυβερννητικό στέλεχος από
την Αθήνα για να δει το κατά πόσο οι εντολές της Κυβέρνησης για οργάνωση και διαφώτιση της νεολαίας και του λαού εκτελούνταν. Ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων, που
προφανώς δεν ήταν θιασώτης της δικτατορίας και δεν είχε δουλέψει για την εφαρμογή των
κυβερνητρικών εντολών πέραν από την τυπική διαβίβασή τους προς αυτούς που θα τις υλοποιούσαν, βρισκόταν σε μεγάλη αμηχανία, σε πανικό. Η εμφάνιση του Γιάννη Πάζιου στο
Καρπενήσι, τον οποίο γνώριζε και σαν άξιο δάσκαλο και σαν Τοπολιανίτη, ήταν σανίδα σωτηρίας. Πράγματι μόλις ο επιθεωρητής του έθεσε το πρόβλημα ο Γιάννης Πάζιος μετά από
ολιγόλεπτη σκέψη του είπε: « Άστον θα τον πάρω εγώ στο χωριό». Τηλεφώνησε, λοιπόν,
στον Πρόεδρο του χωριού και του έδωσε εντολές. Πώς θα ήταν παρατεταγμένοι οι μαθητές
και οι χωριανοί, τι προσφώνηση θα έκανε και τι αναφορά θα έδινε, τι θα έλεγε κατά τη συζήτηση που θα γινόταν, καθώς και ετοιμασία γεύματος. Όλα έγιναν στην εντέλεια, όπως ήταν
αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι Τοπολιανίτες ήταν μοναδικό φαινόμενο, ίσως όχι μόνο Πανελληνίως: Ένα ολόκληρο χωριό να μπορεί να παίζει θέατρο αυτοσχεδιάζοντας τέλεια πάνω
σε ένα θέμα που οι ίδιοι αποφάσισαν και που η άψογη εκτέλεσή του είναι βασικά ψυχαγωγική
και ωφέλιμη (ειρηνική και κωμική διάλυση αποσπάσματος χωροφυλάκων και φοροεισπρακτόρων), ένα σωρό ιστορίες που διηγούνται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατενθουσιασμένος «Τόσους νομούς γύρισα, τέτοια οργάνωση και διαφώτιση του λαού δεν είδα πουθενά» (μια ακόμα επιβεβαίωση ότι οι Τοπολιανίτες περιπαίζοντας εξουσίες ήταν μοναδικοί).
Και δόστου μπράβο στο δάσκαλο και στους χωριανούς που τα δέχονταν με ταπεινοφροσύνη!
Όταν τελικά ξεπροβάδισαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο δάσκαλος τον κάλεσε να δείξει κάποιο ενδιαφέρον για τους φτωχούς ανθρώπους, το εξειδίκευσε μάλλον σε ύφασμα,
να ντυθούν φτωχοί ανθρώποι. Πράγματι ο εκπρόσωπος υλοποίησε τον θαυμασμό του για
τους Τοπολιανίτες και έστειλε τρία (3) τόπια αγγλικό ύφασμα και ντύθηκαν όλοι στην τρίχα.
Το τερπνόν μετά του ωφελίμου…
β.- Μου διηγόταν ακόμα ο Γιάννης Πάζιος ότι στην Κατοχή σαν διακεκριμένο στέλεχος του ΕΑΜ τον διέταξαν να πάει στην Στυλίδα να κάνει έλεγχο στη διαχείριση λαδιού.
Δεν μπορούσε να αρνηθεί. Σχολίασε μόνο: Είναι ανάγκη εγώ να κατέβω από δω πάνω, δεν
βρίσκεται κανένας άλλος πιο κοντινός; Προφανώς ήθελαν αυτόν που ήταν ξένος προς τους
της περιοχής και αξιόπιστος. Αφού έκανε τον έλεγχο έβγαλε το πόρισμά του και γύρισε στο
Καρπενήσι. Εκεί κάποιος ανώτερος έριξε ένα χαρτί στο τραπέζι με πολλά ονόματα πολιτών
απ' την ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Πάζιου που έπρεπε να «εκκαθαριστούν». Ο Γιάννης
Πάζιος ούτε το κοίταξε, του είπε μόνο: Τέτοια εγώ δεν κάνω κι αν επιμένεις παραιτούμαι
τώρα. Κι έτσι τον άφησαν ήσυχο κι αυτόν και τους προς εκκαθάριση αντιφρονούντες.
γ.- Κάποτε, προφανώς σε περίοδο ειρήνης των ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ τον ειδοποίησαν ότι
θα περνούσε από το χωριό του ο Ζέρβας. Ο Πάζιος ετοίμασε κάνα δυο ψητά, κανά δυο
κουλούρες ψωμί και άλλα και δέχθηκε το Ζέρβα με ευγένεια. Ο Ζέρβας ενθουσιάστηκε
και κάποια στιγμή τον πήρε παράμερα και του είπε: Αυτοί οι δικοί μου που τους έχω γεμίσει
λίρες περνώντας από τα χωριά τους δεν είχαν τίποτα ενώ εσύ μου είχες τόσα πράματα. Έλα
σε μένα γιατί σε χρειάζομαι και του βρόνταγε τις λίρες στην τσέπη του. Ο Πάζιος απεποιήθη
με ευγένεια λέγοντας ότι όλοι κι εσείς κι εμείς θα αγωνιστούμε μονιασμένοι για τη λευτεριά
της πατρίδας...
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
«Καὶ ἂν εἶχα καὶ θησαυρὸν χρημάτων,
ἤθελα τὸν ἐξοδιάσῃ εἰς θησαυρὸν βιβλίων»
			

(Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)
Επιμέλεια: Κ. Α. Παπαδόπουλος

† Γιάννη Μήτσιου «Ποιήματα» («Νεανικές Προσπάθειες»)», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Επιμέλεια: Ανάργυρος-Γιάννης Μαυρομύτης, Αθήνα 2016, σελ. 68
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, κόντρα στις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες του καιρού μας, συνεχίζει αθόρυβα και με χαμηλούς τόνους αλλά μεθοδικά,
το φιλανθρωπικό, κοινωνικό, πνευματικό και γενικά το
πολιτιστικό έργο της. Η δράση της αυτή εκδηλώνεται,
κυρίως, και με την εκδοτική της δραστηριότητα, η οποία
– κατά κοινή ομολογία – αποτελεί πραγματικό άθλο και
πανελλήνιο ρεκόρ για ένα πολιτιστικό σωματείο. Κατά το
τελευταίο εξάμηνο έχει εκδώσει τέσσερα (4) τεύχη – τόμους του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», δύο (2)
τόμους πρακτικών Συνεδρίων και την παρούσα ποιητική
συλλογή του Κερασοβίτη ποιητή Γιάννη Μήτσου (1917-1943), με τον τίτλο «Ποιήματα»
(«Νεανικές Προσπάθειες»), Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2016, σελ. 68.
Στις πρώτες σελίδες της Συλλογής ο επιμελητής της έκδοσης κ. Ανάργυρος – Γιάννης
Μαυρομύτης μας παρέχει βιογραφικά και άλλα στοιχεία για τον Γιάννη Μήτσιο ενώ, με
συνοπτικό τρόπο, κάνει λόγο και για την ποίησή του. Ακολουθεί ο πρόλογος του πρύτανη
των Ευρυτανικών Γραμμάτων Μιχάλη Σταφυλά (σελ.13-16), ο οποίος, μεταξύ άλλων
γράφει πως η ποίηση του Μήτσιου «είναι όπλο και λουλούδι. Χτυπάει τα κακώς κείμενα που
δυναστεύουν το λαό, και την ίδια ώρα ακόμα και στο ίδιο ποίημα προσφέρει ένα ποιητικό λουλούδι
αισιοδοξίας και πίστης σ’ έναν αγώνα για το καλύτερο και το ομορφότερο. Και αυτόν τον αγώνα
συχνά τον συνδέει με τους χωριανούς του. Με τον ξυλοκόπο που θρηνεί για ένα πανάρχαιο δέντρο
που το κόψανε, το γεωργό που κάποτε βλέπει τα σπαρτά του να καίγονται με το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς. Κι ένα συγκλονιστικό με τίτλο «Το μνήμα της αγελάδας», όπου περπατώντας σ’ ένα δάσος
πέφτει σ’ ένα μνήμα όπου πάνω σε μια επιτάφια πλάκα ήταν γραμμένη η συγκλονιστική προσφορά
της, στη ζωή της φαμελιάς του αφεντικού της…. Οι εμπνεύσεις του από ταπεινούς ανθρώπους, από
το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, από βιώματα και από όνειρα ζωής φανερώνουν τον συναισθη58

ματικό του κόσμο που τον μεταποιεί σε έντεχνο λόγο…» .
Στις σελ. 17-23, που ακολουθούν, ο διακεκριμένος φιλόλογος Γιάννης Σ. Κωτσαδάμ
κάνει μία σύντομη θεώρηση της ποιητικής δημιουργίας του Γιάννη Μήτσιου. Γράφει, μεταξύ άλλων: «…Είκοσι οκτώ ποιήματα είναι όλη η Συλλογή. Μια ποσότητα από πρώτη και βιαστική
ματιά, αμελητέα. Μα λαθεύουμε, πάνω στη βιασύνη. Όχι δεν είναι μια ασήμαντη και επιδερμική
στιχοπλοκία η ποίηση τούτη. Είναι ένα ποιητικό «στίγμα» με πολλούς και ποικίλους αποδέκτες. Και
δηλώνει εξαρχής η ουσία του, με το στοχαστικό κοίταγμα, πως είναι ένα κοίτασμα έμφορτο από
πολύτιμα μέταλλα πολλών αποχρώσεων και ακριβής στίλβης… Δεν είναι ογκώδες το πόνημα. Είναι
ευσύνοπτο, είναι ποσοτικού μεγέθους ασήμαντου αλλά και ουσίας ευσήμαντης…».
Όπως προαναφέρθηκε, η ποιητική συλλογή του Γιάννη Μήτσιου περιλαμβάνει 28 ποιήματα, γραμμένα κατά τη διάρκεια της Κατοχής στη δημοτική γλώσσα και σε παραδοσιακό
στίχο με «πλούσιο λεξιλόγιο αντλημένο από την πολύχημη και πολύχρωμη Ρουμελιώτικη γλώσσα,
παρουσιάζουν ποικιλία θεμάτων: ερωτικά, αυτοβιογραφικά, κοινωνικά κ.λπ.».
Τέλος, σημειώνεται ότι η έκδοση αυτή έγινε εφικτή ύστερα από σχετική χορηγία του
Δήμου Αγράφων προς τον οποίον εκφράζονται ευγνώμονες ευχαριστίες…
Κ.Α.Π.

«Κέδρα Ευρυτανίας – Χορίγκοβο, Ένας επίγειος παράδεισος στην αγκαλιά των Αγραφιώτικων βουνών!»
Έκδοση Συλλόγου Απανταχού Κεδριωτών, Αθήνα 2016, (σελ. 100)
Ο λίαν δραστήριος Σύλλογος των Απανταχού Κεδριωτών Ευρυτανίας είναι ο εκδότης του βιβλίου - λευκώματος «Κέδρα Ευρυτανίας – Χορίγκοβο, Ένας επίγειος
παράδεισος στην αγκαλιά των Αγραφιώτικων βουνών!»
(σελ. 100), που μόλις κυκλοφόρησε. Συγγραφέας του
είναι ο διακεκριμένος παιδίατρος Κώστας Παπατζίμας3, γνωστός για την υπερβολική αγάπη και λατρεία του
στον τόπο που τον γέννησε. Αυτή η αγάπη και λατρεία
τον ώθησε ώστε να τολμήσει την θαυμάσια έκδοση του
μνημειώδους αυτού έργου για τον τόπο μας.
Ο συγγραφέας, για λόγους προφανώς ταπεινοφροσύνης, δεν αναγράφει το όνομά του
στο εξώφυλλο του βιβλίου – λευκώματος αλλά αναφέρει απλά στο αυτί του εξωφύλλου:
Κείμενα – φωτογραφικό υλικό: Κωνσταντίνος Παπαντζίμας, Παιδίατρος. Στον ίδιο χώρο γράφει,
3

Ο κ. Κώστας Παπατζίμας είναι Παιδίατρος και υπηρετεί στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στην Ευρυτανία (Δομνίστα). Είναι μέλος της Ομάδας Αλληλεγγύης Γιατρών
της Πανευρυτανικής Ένωσης και συμμετείχε σε όλες τις εξορμήσεις της σε χωριά του Νομού μας, κατά
το παρελθόν, προσφέροντας σημαντικότατες υπηρεσίες.
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πρωτοτυπώντας, με τα μικρά ονόματα, τους συντελεστές του βιβλίου, π.χ. Δακτυλογράφηση: Δήμητρα, Βούλα, Δημήτρης, Διαμόρφωση: Δήμητρα, Χρήστος. Διόρθωση κειμένου
και ξενόγλωσσο καλωσόρισμα: Ηρώ κ.λπ. Το καλωσόρισμα μάλιστα αυτό, πλαισιωμένο
με δυο (2) υπέροχες έγχρωμες φωτογραφίες, εντυπωσιάζει και με το κείμενό του: «Ζήσε
το όνειρό σου στην Ελλάδα ταξιδεύοντας και γνωρίζοντας μαγικούς προορισμούς όπως
τα Κέδρα Ευρυτανίας», το οποίο είναι γραμμένο και σε τρεις (3) ακόμα γλώσσες: αγγλική,
γαλλική και γερμανική.
Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο σ. το λεύκωμα αυτό, όνειρο χρόνων, «καταγράφει
την ιστορία του χωριού και αναδεικνύει τον τεράστιο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο του. Βουτιά
και νοσταλγία στο χθές, ματιά και προσέγγιση στο σήμερα, προοπτική και ελπίδα στο αύριο, ευελπιστώντας να αποτελέσει μια σελίδα ανοιχτή σε προτάσεις, ιδέες και παρεμβάσεις…. Στόχος και
σκοπός είναι να δώσει υλικό για μελλοντικές θεματικές ενότητες ή οντότητες, αντίδοτο και βάλσαμο
για τις μίζερες εποχές που ζούμε. Να αναδείξει τα Κέδρα ως ένα μαγευτικό προορισμό και «ασφαλές
λιμάνι». … Ας θεωρηθεί ως πρώτο σκαλί με την ευχή να καθιερωθεί και να γίνει – κυρίως για τα
παιδιά – ένα εργαλείο, ένας οδοδείκτης, για αληθινές αναζητήσεις, τις οποίες το χωριό μας απλόχερα προσφέρει…».
Το παραπάνω βιβλίο – λεύκωμα στις εκατό σελίδες του και μέσα από τις εκατόν εξήντα
(160) υπέροχες φωτογραφίες του (οι περισσότερες έγχρωμες) και τα θαυμάσια κείμενα, που τις συνοδεύουν, μας μεταφέρουν στα Κέδρα και ως προς τον χώρο τους, αλλά
και ως προς τον χρόνο. Η ύλη, ως προς τα περιεχόμενα περιλαμβάνει κεφάλαια, όπως:
Τοποθεσία, Συνοικισμοί, Ιστορικά στοιχεία, Λες και ήταν Χθες (Αναμνήσεις, ήθη και έθιμα), Αξιοθέατα και Φυσικό Περιβάλλον (Κεντρικός οικισμός, θέση Μαχαλά, Νεραύλακας,
Φαράγγι Πάργας, Το Άγριο Μελίσσι, Διάσελο Πλατανιάς, Κοιλάδα Πλατανιάς, Βατόβρυση
(Διπόταμο), «Κεδράκια», Άι – Λιας), Πρωτιές (υπέροχο ημίγλυκο κρασί, μέλι, γαλακτοκομικά προϊόντα, πεντανόστιμα κρέατα, άλλα προϊόντα), Βοτανικός Παράδεισος, Φαρμακευτικά Φυτά, Αγριολούλουδα, Καρποκλάρια, Πανίδα, Διαμονή – διατροφή, Μνεία στον
Σύλλογο και Γλωσσάρι με Αγραφιώτικες λέξεις. Στην τελευταία σελίδα, πρωτοτυπώντας
και πάλι ο συγγραφέας, τοποθετεί την αφιέρωση κάτω από μια υπέροχη φωτογραφία με
τίτλο «Μπαλκόνι ΤΑ ΚΕΔΡΑ» και αφιερωματική λεζάντα: Αφιερωμένο στα παιδιά και στα
κορίτσια από 0 έως 105 ετών και εξαιρετικά σε όσα μένουν και περιμένουν μετά τον
Ανδριά…
Σημειώνεται ότι το παραπάνω «μοναδικό, υπέροχο και ανεπανάληπτο δημιούργημα» παρουσιάστηκε και έγινε ανάρπαστο (επανεκδόθηκε ήδη) σε εκδήλωση του Συλλόγου των Απανταχού Κεδριωτών στην Αθήνα (Καρέας) στις 24-1-2016.
Τέλος, αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια και δίκαιοι έπαινοι στον συγγραφέα αλλά και
στον Σύλλογο των Απανταχού Κεδριωτών για την καλαίσθητη αυτή έκδοση. Μακάρι να
βρεθούν μιμητές και για άλλα χωριά της γενέθλιας γης μας.
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Παρουσίαση της Αυτοβιογραφίας του κ. Παν.
Βλάχου, «ΑΙΡΕΣΙΣ ΒΙΟΥ Η ΠΑΙΔΕΙΑ4
Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου, Ομ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ

ΠΑνΑΓιώΤου Κών. ΒΛΑχου

Αἵρεσις Βίου Ἡ Παιδεία - Αὐτοβιογραφία

Ἐκπαιδευτική ὑπηρεσία
καί προσφορά

Διωρίσθη εἰς τό Γυμνάσιον Καρπενησίου
τό ἔτος 1953, ὅπου ὑπηρέτησεν ἐπί δέκα
ὀκτώ ἔτη ὡς καθηγητής, Διευθυντής τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου μέχρι τῆς προαγωγῆς του εἰς Ἐπιθεωρητήν τό 1971.
Ὡς Ἐπιθεωρητής Εἰδικότητος Φιλολόγων
καί Γενικός Ἐπιθεωρητής Μ.Ε. ὑπηρέτησεν
εἰς τήν Περιφέρειαν Ἰωαννίνων (1971-1975),
εἰς τήν Αην Περιφέρειαν Ἀθηνῶν (19751981) καί τήν Περιφέρειαν Βοιωτίας (19811982).
Εἰς τό Καρπενήσι κατέλιπε πλούσιον ἔργον, ἐκπαιδευτικόν, πνευματικόν καί
πολιτιστικόν μέ κοινήν ἀποδοχήν καί ἀναγνώρισιν. Ὡς καθηγητής διεκρίνετο διά τήν
ἐπαγωγόν διδασκαλίαν, τήν στοργήν διά
τούς μαθητάς καί τήν μέριμναν πρός ἀρτίαν συγκρότησίν των.
Εἰς τήν εὐρυτέραν δραστηριότητά του
ἀνήκει καί ἡ οὐσιαστική συμβολή του εἰς
τήν σύστασιν τοῦ Συνδέσμου «Εὐγένιος ὁ
Αἰτωλός» καί ἡ δημιουργία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου του, τοῦ ὁποίου διατελεῖ Πρόεδρος ἀπό τῆς ἐν ἔτει 1964 ἱδρύσεώς του,
μέ πραγματοποίησιν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων καί Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων.
Κατά τήν παραμονήν του εἰς τά Ἰωάννινα
ἐνεργῶς μετέσχεν εἰς τήν πνευματικήν κίνησιν τῆς πόλεως μέ διαλέξεις εἰς τήν Ἑταιρείαν Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν καί ἄλλων
Πολιτιστικῶν Συλλόγων, παραλλήλως πρός
τήν συστηματικήν ἄσκησιν τῶν ὁδηγητικῶν
καί ἐποπτικῶν καθηκόντων του.
Ἀπό τῆς ἐν ἔτει 1982 ἐγκαταστάσεώς
του εἰς Ἀθήνας σημαντική είναι ἡ συμβολή
του εἰς πνευματικάς καί πολιτιστικάς δραστηριότητας Ἐπιστημονικῶν Ἑταιρειῶν καί
Σωματείων καί ἰδιαιτέρως ἡ ἐνεργός συμμετοχή του εἰς τά Διοικητικά Συμβούλια
τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας καί τῆς
Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ.

Δεν θα μπορούσε να υπάρξη ιδανικώτερη ημέρα
από τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ιεραρχών για την
παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του «Νέστορος» της
Εκπαιδεύσεως και Επιτίμου Προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων κ. Παναγιώτη Βλάχου με τίτλον ΑΙΡΕΣΙΣ ΒΙΟΥ Η ΠΑΙΔΕΙΑ.
Ο τίτλος αποτελεί στην κυριολεξία αποτύπωση των
αταλάντευτων πνευματικοπολιτιστικών επιδιώξεων, των
οραματισμών και δραστηριοτήτων του συγγραφέως για
την προσφορά ουσιαστικής Παιδείας και για την αναβάθμιση της Εκπαιδεύσεως στη χώρα μας, σε μία χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα καταλαμβάνει,
σύμφωνα και με έγκυρες πρόσφατες στατιστικές, μιάν από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη.
H προσφορά Ελληνοκεντρικής Ανθρωπιστικής Παιδείας, βασισμένης στις σύμφυτες με
την υπόσταση του Γένους μας υγιείς παραδόσεις και στα διαχρονικά πνευματικά ερείσματα
που συνέχουν τον Ελληνικό και δι’ αυτού και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, απετέλεσε και αποτελεί για τον Παναγιώτη Βλάχο σταθερή επιλογή.
Με αισθαντική αφηγηματική ικανότητα και την γνωστή του γλωσσική πλαστικότητα, με
τον μοναδικό χειρισμό της λόγιας γλώσσας, ο συγγραφεύς περιγράφει με ενάργεια σαν σε
κινηματογραφική ταινία όλες τις περιόδους της ζωής του….
Η αφήγηση των παιδικών και μαθητικών χρόνων επικεντρώνεται στην στοργική παρουσία της μητέρας του Βασιλικής και στην επάνοδο του μετανάστη πατέρα από την Αμερική.
Πρότυπο βίου απετέλεσε για τον μικρό Παναγιώτη η συμμετοχή του πατέρα του στα κοινά
και η τιμή που απελάμβανε από την κοινωνία της Ευρυτανίας.
Κύριο χαρακτηριστικό της πνευματικότητος του Π. Βλάχου συνιστά η ορθοέπεια, η καλλιέπεια και ο μεστός και ουσιαστικός στοχασμός. Η γλωσσική αυτή καλλιέργεια ενισχύθηκε από
τα μαθητικά του χρόνια με την επιτερπή ανάγνωση των εκκλησιαστικών κειμένων. Στην παιδεία ως αίρεσιν βίου και στην σταθερά προσήλωσίν του στον «Έλληνα Λόγο» χειραγωγήθηκε
από τον καλλιεργημένο ιερέα της γενέτειράς του και από την εντρύφηση στα ιερά κείμενα….
…Με την περάτωση των εγκυκλίων σπουδών πραγματοποίησε το όνειρό του: να σπουδάση στην Αθήνα φιλολογία. Οι οικονομικές δυσκολίες ήσαν δυσεπίλυτες… Εμπρός του απλωνόταν το άγνωστο. Το δέος αντικατέστησε η πίστις του στον Θεό και η ανταλάντευτη βούληση
να σπουδάση φιλολογία. Όπως γράφει «η χειρ του Κυρίου δεν εβραχύνθη εις επιδαψίλευσιν
δωρεών εις την κρίσιμον εκείνην περίοδον» …Χωρίς καθόλου φτροντιστήριο πέρασε 5ος κατά
σειράν τις εισιτήριες εξετάσεις. Το φρόνημά του αναπτερώθηκε ακόμη περισσότερο, όταν
4

Απόσπασμα από άρθρο της κ. Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου στο Περεριοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ΠΛΑΤΩΝ, τόμος 9 (2015).
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βρέθηκε υπό την φιλόστοργο σκέπη του φωτισμένου Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανού…
Νοσταλγική η αναδρομή και ευγνώμων η ανάμνησις του συγγραφέως από τα φοιτητικά
του χρόνια… Μετά τη στρατιωτική του θητεία το 1952, με την βοήθεια του φίλου του Ι.
Μαρκαντώνη επανασυνδέθηκε με τα Πανεπιστημιακά πράγματα και έλαβε με εξαιρετικάς
επιδόσεις το πτυχίο του το 1953.
Η αφήγηση από το σημείο αυτό επικεντρώνεται στην ευδόκιμη εκπαιδευτική πορεία του
συγγραφέως: Νυκτερινό Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, Λύκειο Μπαρμπίκα, Γυμνάσιο Καρπενησίου,
Γυμνάσιο Φουρνάς. Αρραγής ο άξονας έδρας – θρανίου και άρρηκτος ο πνευματικός δεσμός του δασκάλου με τους μαθητάς.
Με την συμβολή του ταγού της Εκπαιδεύσεως και στυλοβάτου της Ε.Ε.Φ. αειμνήστου Κ.
Γεωργούλη, διορίστηκε το 1954 και δίδαξε επί 17 συναπτά έτη στο Γυμνάσιο Καρπενησίου,
που απετέλεσε περίοδο εξαιρετικά γόνιμη σε εκπαιδευτική προσφορά. Με ευφορία καταγράφει την εξαιρετική σχέση, τον συμπνευματισμό και τον ειλικρινή σεβασμό των μαθητών
του, τους οποίους μυούσε στις ζωογόνες αρχές της Ανθρωπιστικής Παιδείας. Με αυτόν τον
τρόπο επί λέξει περιγράφει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του (σ.73-74):
«Αφήγησις γλαφυρά, διάλογος δι’ ερωτήσεων, πρόκλησις των μαθητών εις συμμετοχήν, ενθάρρυνσις και τόνωσις της αυτοπεποιθήσεως των αδυνάτων, παρότρυνσις των ικανών προς ανέλιξιν,
συγκράτησις των εις αμετροέπειαν ή αυτοπροβολήν επιρρεπόντων, έντεχνος βραχεία χαλάρωσις,
όταν διεπιστώνετο κόπωσις, ενηλλάσοντο κατά περίπτωσιν , ώστε το μάθημα να είναι ελκυστικόν και
περισσότερον αποδοτικόν».
Αυτές οι αρχές ενός δασκάλου με άρτια επιστημονική συγκρότηση, ταλέντο στη διδασκαλία και στέρεο παιδαγωγικό υπόβαθρο, όπως του Παν. Βλάχου, αποτελούν διαχρονικό
δίδαγμα για κάθε εκπαιδευτικό…
Η διδασκαλία σε Τεχνικές Σχολές, η συμμετοχή του σε έργα προνοίας για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η διδασκαλία του σε κατηχητικά σχολεία, καθώς και η θητεία του ως αμίσθου Επιμελητού Αρχαιοτήτων Ν. Ευρυτανίας συμπληρώνουν την μεγάλη εκπαιδευτική και πολιτιστική του προσφορά κατά την περίοδο αυτή της σταδιοδρομίας του….
Στα χρόνια αυτά της παραμονής του στο Καρπενήσι η επιθυμία του να συσταθή πνευματικός φορέας, για μία σταθερή πολιτιστική προσφορά στην γενέτειρά του, πραγματοποιήθηκε με την ίδρυση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Στόχος του: η ανάδειξη της
πλουσίας πνευματικής παραδόσεως της Ευρυτανίας ως πηγής εμπνεύσεως για πολιτισμικόν
ανεφοδιασμόν. Ο Π. Βλάχος ως Πρόεδρος του Συνδέσμου αυτού συνέβαλε τα μέγιστα στην
οργάνωση των δραστηριοτήτων στο Πνευματικό Κέντρο που εγκαταστάθηκε στον περίβολο
του Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος, τον οποίον ο Διδάσκαλος του Γένους Ευγένιος ανήγειρε. Ο
πλούσιος πνευματικός αμητός που προσφέρουν τα Συνέδρια στον χώρον αυτόν δικαίως
χαροποιούν τον συγγραφέα ως έργον της εμπνεύσεως και του μόχθου του….
Το 1971 προήχθη σε Επιθεωρητήν Ειδικότητος Φιλολόγων και με «αγαθήν προαίρεσιν»,
όπως γράφει, μετέβη εις τα Ιωάννινα ως Γενικός Επιθεωρητής… Έντονα βιώματα και ευχάριστες αναμνήσεις του προσέφερε η πενταετής παραμονή του στην όμορφη πρωτεύτουσα της
Ηπείρου, κατήν την οποίαν συνδέθηκε με πνευματικούς φορείς, όπως η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, καθώς και με προσωπικότητες του βεληνεκούς του Μητροπολίτου Ιωαννίνων
και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ, κατά τον συγγραφέα «ανθρώπου υποδειγ62

ματικής απλότητος και ευθύτητος». Η γνωριμία του με τον περίφημο για το ήθος και τους
εθνικούς του αγώνες Μητροπολίτην Σεβαστιανόν φαίνεται ότι σφραγίσθηκε στην ψυχή του
Π. Βλάχου. «Αυτός ο μειλίχιος και επαγωγός κήρυκας του Ευαγγελίου», τονίζει ο συγγραφεύς,
«μετεβάλλετο εις ηρωικόν και ασυμβίβαστον αγωνιστήν, προμαχούντα εθνικών θεμάτων και δι’ αμαχήτων επιχειρημάτων διεκδικούντα την απελευθέρωσιν και μετά της Μητρός Ελλάδος ένωσιν της
ελληνικοτάτης Βορείου Ηπείρου».
Ο ίδιος ο Π. Βλάχος μετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Πανελληνίου Συνδέσμου
Βορειοηπειρωτικού Αγώνος, αγώνος που δυστυχώς δεν είχε την προσδοκώμενη αίσια έκβαση…
Στην Αθήνα, όπου υπηρέτησε μετά τα Ιωάννινα… επελέγη Μέλος του ΚΥΣΔΕ και της
Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων. Ήταν εν συνεχεία Γενικός Επιθεωρητής στη
Βοιωτία, όταν το 1981 επήλθε το ρήγμα στον θεσμό Εποπτείας και αξιολογήσεως των Εκπαιδευτικών… απαγορεύθηκαν οι επιθεωρήσεις στα Σχολεία… καταργήθηκε ο θεσμός των
Γ.Ε. και μαζί με αυτούς υποβαθμίστηκε ουσιαστικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Π. Βλάχος
με θλίψη περιγράφει την κρίσιμη αυτή περίοδο…
Και μετά την απομάκρυνσή του όμως από τη θέση του Γεν. Επιθεωρητού ο Π. Βλάχος
δεν απέβη απόμαχος από την ενεργό πνευματικοκοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα….
Στα Νεστόρεια έτη του η αναφορά του καταλήγει με τη ρητή εκ μέρους του αναγνώριση
της συμβολής των μαθητών, των συμπολιτών και της οικογενείας του στην ευδοκίμησή του
ως μέλους της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που δικαίως τον αντάμειψε με σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσα στις οποίες και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
Με τη γνωστή σε όλους μας απαράμιλλη γλωσσική ένδυση, τον λεκτικό πλούτο, την αισθητική του ύφους και λόγο διανθισμένο με λεπτό χιούμορ η αυτοβιογραφία του Π. Βλάχου
προσφέρει ώσμωση αρχαιοελληνικής και χριστιανικής παιδείας. Αποτελεί κατάθεση ψυχής
για μία ζωή εμφορουμένη από αγάπη προς τον Θεό, προσήνεια, νηφαλιότητα, καλωσύνη
και συμπαράσταση προς τον άνθρωπο, πολύπλευρη προσφορά στην κοινωνία, ουσιαστική
προώθηση των αξιών του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, μιάν ανιδιοτελή και ειλικρινή
ΑΙΡΕΣΙΝ ΒΙΟΥ.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
Τ' όνειρό του να πάει στην Αμερική. Και πήγε.
Πρώτη μέρα ξεκούραση, καλοπέραση, φαγοπότι.
Έτσ’ θα τρώμι ολουένα; ρωτάει
Έτσι και καλύτερα.
Τ’ άρεσε.
Σαν τα γρούνια θα γένουμι (=θα καλοθρεφτούμε),
λέει.

Δεύτερη μέρα στα πιάτα.
– δύσκολη δουλειά πανάθεμά τη.
- Έτσ’ θα δ’ λεύουμι ουλοένα; Απορεί.
- Έτσι και χειρότερα!
Δεν τα’ άρεσε
- Πουδάρ’ δεν ανιμέν’ (=θα πεθάνουμε), λέει

Δ. Φ.
(+Δημήτριος Φούρλας, Εφημερίδα «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ», Φ.8/1978)
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
Κώστας Καλαπανίδας5

Κάποιος πρέπει να μείνει,
κα μαρτυρήσει για τον άνεμο
πώς μαζεύει το χώμα στο θυροστόμι
και πώς ο σπόρος της συκιάς που αποθέτουν
τα πουλιά σκίζει στα δυο τον τοίχο.
Για να χουγιάζει παράωρα
μέσα στην άδεια πλατεία
κι ας ξέρει πως τ’ αγρίμια του δάσους
μαθαίνοντας την τελευταία φωνή,
θα ποτίζονται φρόνιμα στη μαρμάρινη κρήνη
και θα στολίζουν στης εκκλησιάς τη σκιά
σύρριζα στους σταυρούς των μνημάτων.
Κάποιος πρέπει να μείνει,
να δίνει πρόσωπο στη φρόνηση
με το τσαπί, με το πριόνι,
να κρατάει την ελπίδα αναρριχώμενη

5

και τα πορτοπαράθυρα ν’ ανοίγει στην άνοιξη.
Όταν γυρίσουνε στα δέντρα πάλι οι άνθρωποι,
να βρούνε μπάλα στο βοριά δυο σειρές καλάμια
και κάτω απ’ την κληματαριά πέντε σκαμνιά,
να κάτσουνε να πουν τι είδαν.
Κάποιος πρέπει να μείνει,
γιατί το αλάτι και τα καρφοπέταλα
και οι αμίλητες ενέδρες θα χρειαστούνε
ένα μάρτυρα. ‘Όταν του πουν:
«Μίλα ή σκάψε τη γούρνα σου!»
σαν κάθε μέρα, θ’ αδράξει πάλι τον κασμά,
ενώ θα τον σκοπεύουν πάνω απ’ τ’ άλογα.
Τα δάκρυα θα στερέψουν κάποτε
και το κακό θα χορταστεί. Όμως
κάποιος πρέπει να μείνει εκεί στο έμπα
του χωριού, στ’ αδερφωμένα κυπαρίσσια.

Ο Κ. Καλαπανίδας είναι λογοτέχνης, συνταξιούχος σχολικός σύμβουλος, φιλευρυτάνας και κατάγεται
από την Παλαιοκαρυά Τρικάλων.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
1.- Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη
Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη είχαν στις
14 Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.κ.
Αθανάσιος Σταμάτης και Κώστας Παπαδόπουλος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.) Καθηγητής
κ. Κλεομένης Κουτσούκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Χαλκίδας
ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού.
Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση του κ. Περιφερειάρχη για τα προγραμματιζόμενα πολιτιστικά δρώμενα κατά το τρέχον έτος από την Πανευρυτανική Ένωση και το
ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. Κυρίαρχο θέμα ήταν η διοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου που έχει
εξαγγείλει το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. με θέμα: «Το Καρπενήσι στη διαχρονική του πορεία από την
αρχαιότητα ως τις μέρες μας». Ο κ. Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα
είναι αρωγός σε όλες τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες.
2.- H Πανευρυτανική Ένωση απέκτησε νέο SITE
Η Πανευρυτανική Ένωση απέκτησε επιτέλους το οριστικό SITE στην διεύθυνση: www.
panevrytaniki.gr. Περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο με νέες στήλες, ποικιλία θεμάτων
και πλήρες ενημερωτικό υλικό για τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες της Ένωσης. Το
νέο SITE δημιουργήθηκε από την Μαρία Νικ. Τσούνη και σε συνεργασία με το μέλος του
Δ.Σ. κ. Λεωνή Θανασούλα.
3.- Χορήγηση δωρεάν βιβλίων από την Πανευρυτανική Ένωση
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης συνεχίζει να δίδει δωρεάν σειρά ευρυτανικών βιβλίων, κυρίως από τις εκδόσεις της, σε διάφορους Συλλόγους και άλλους φορείς του τόπου
μας. Πρόσφατα εδόθησαν σειρές στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Τροβάτου, Στάβλων,
Δομνίστας, Μυρίκης, Επινιανών, στον εφημέριο των Μεγάλων Βραγγιανών π. Κωνσταντίνο Κουτσουπιά. Σημειώνεται ότι τα εκδοθέντα βιβλία από την Ένωσή μας αποστέλλονται
στη Βασική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία ν. Ευρυτανίας, στην Βιβλιοθήκη
Ναυπάκτου, καθώς και σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες των Αθηνών.
Με την ευκαιρία αυτή γνωρίζουμε πως όσοι επιθυμούν να παραλάβουν εκδοθέντα βιβλία από τα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης για λογαριασμό του Συλλόγου τους, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2105028122 (Αθαν. Σταμάτης), 2106920004
ή 6977366813 (Κώστας Παπαδόπουλος), 6974500774 (Ανδρέας Ζούκας) και
6973386437 (Γιάννης Μάκκας).
4.- Έκθεση βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων
Η Πανευρυτανική Ένωση σε συνεργασία με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας προγραμματίζουν την Έκθεση Βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Φθινοπώρου 2017, σε Ευρυτανία και σε περιοχές όπου διαβιούν συμπατριώτες μας (Λαμία, Αγρίνιο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αλίαρτο, Αθήνα κ.α.).
Γνωρίζουμε ότι στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας ήδη λειτουργεί Τμήμα Βιβλίων
Ευρυτάνων Συγγραφέων από το 1985, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.000 τόμους.
65

Το 1986 μάλιστα είχαν παρουσιαστεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου με παράλληλες
εκδηλώσεις, καθώς και στο Μεγάλο Χωριό (Λαογραφικό Μουσείο) σε συνεργασία τον
τότε Πρόεδρο της Αδελφότητας Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» αείμνηστο Τάσο
Κοντομέρκο. Και οι δύο αυτές εκθέσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Όσοι από τους Ευρυτάνες συγγραφείς θεωρούν ότι τα βιβλία τους δεν έχουν κατατεθεί
στην παραπάνω Βιβλιοθήκη ή στη Βιβλιοθήκη της Πανευρυτανικής Ένωσης παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6977366813 (κ. Κώστας Παπαδόπουλος).

ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Γ. ΚΟΡΔΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΑ
Με απόφαση του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης τα είκοσι (20) κορνιζαρισμένα σχέδια του, ευρυτανικής καταγωγής, Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ζωγράφου κ. Γεωργίου Κόρδη, βασισμένα στις περιγραφές των
γεγονότων των δύο Διαθηκών από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά, που είχε δωρίσει στην
Πανευρυτανική Ένωση το 2012 παραχωρήθηκαν στο Μουσείο Βράχας. Τα σχέδια αυτά είχαν εκτεθεί στην αίθουσα τελετών του Αλκιβιάδειου Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνά, κατά το
τριήμερο συνέδριό μας στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, στις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012,
με την επιμέλεια του ζεύγους Νάνσυς και Ηλία Ντζιώρα, οι οποίοι και πάλι ανέλαβαν τη
μεταφορά και την έκθεσή τους στο παραπάνω Μουσείο.

Ύστατο χαίρε στον Κώστα Λιάπη
Καλέ και αγαπημένε φίλε Κώστα.
Ο βράχος του Σισύφου της ζωής σου, που με τόσο μόχθο έσπρωξες από τότε που πρωτοείδες το φως του κόσμου τούτου, ως τα σήμερα, από την κορυφή του Βελουχιού κύλησε
και πάλι στη βάση του. Σειρά άλλων τώρα να συνεχίσουν τον αγώνα και να μιμηθούν το
παράδειγμά σου, το παράδειγμα ενός έξυπνου, δραστήριου, εργατικού, ευαίσθητου, καλοσυνάτου ανθρώπου. Ενός υπέροχου οικογενειάρχη, θαυμαστού πατριώτη, γενναιόδωρου
κοινωνικού εργάτη, ιδανικού πολιτικού άνδρα.
Η Ένωσή μας και πλήθος άλλοι –άτομα και κοινωνικοί φορείς– κρατούν αιώνια στην
καρδιά τους τη γλύκα του χεριού σου που άπλωσες στις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Κρατούν την αγάπη σου.
Τούτη την ώρα σου αντιγυρίζουμε στο υπερπολλαπλάσιο αυτό που τόσο απλόχερα μας
έδωσες: την αγάπη. Αυτή που μένει αιώνια και πέρα από τη φθορά του κόσμου. Μαζί της
και το σεβασμό, τον απέραντο σεβασμό. Με μια μας μόνο υπόσχεση. Από μικρούς και
μεγάλους, από τη λατρευτή σου σύζυγο και τα παιδιά σου ως τον τελευταίο πολίτη της Ευρυτανίας, τον τελευταίο τίμιο άνθρωπο τούτου του κόσμου: Το βράχο του αγώνα σου να
τον ανεβάσουμε λίγο ψηλότερα στο Βελούχι μας, λίγο ψηλότερα στην κοινωνία μας, λίγο
ψηλότερα στην πατρίδα μας, λίγο ψηλότερα στον κόσμο μας.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε φίλε.
Αθαν. Δ. Σταμάτης
Πρόεδρος Πανευρυτανικής Ένωσης
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ταχ. Δ.νση: Κλεισθένους 17 – 4ος όροφος
Αριθ. Πρωτ.
Πληροφορίες: Κ. Α. Παπαδόπουλος

13
Τηλέφωνο: 2103240001 – 2106920004	
ΠΡΟΣ: Τον Πανοσιολογιότατο
www panevrytaniki.gr 
E-mail: panevrytanikienosi@gmail.com
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αρχιμανδρίτη π. Γεράσιμο

Ηγούμενο Ι.Μ. Παναγίας Προυσιώτισσας
36074 Προυσός
ΚΟΙΝ: Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου
36100 Καρπενήσι

Πανοσιολογιότατε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζον και τα συναισθήματα απάντων των μελών της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης σε Ελλάδα και Εξωτερικό χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και πνευματική αγαλλίαση την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ως ηγουμένου της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας της Προυσιώτισσας.
Θεωρούμε ότι η απόφαση του Ποιμενάρχη μας κ. Γεωργίου για την ανάθεση της ηγουμενίας σε ένα εκ των πλέον ιστορικών ιερών καθιδρυμάτων της Χώρας μας στην πανοσιολογιότητά σας είναι ιστορική για τον τόπο μας.
Οι ελπίδες μας για φιλόχριστη και ευδόκιμη ηγουμενία ενισχύονται ακόμη περισσότερο
και από την μέχρι τούδε συνεργασία μας, όπως στο ιστορικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά (2012), στις προσκυνηματικές επισκέψεις μας στην
ίδια αγιοτρόφο περιοχή κ.λπ.
Άγιε Ηγούμενε, παρακαλούμε να δεχθείτε τις πλέον ολόψυχες ευχές μας για υγεία και
μακροημέρευση αλλά και τις προσευχές μας στην Κυρά της Ρούμελης, στην Παναγιά μας,
επικαλούμενοι τη βοήθεια και τη Χάρη Της, ώστε να οδηγεί τα βήματά όλων μας «εν παντί
τόπω και χρόνω».
Άξιος! Άξιος! Άξιος!
Με σεβασμία ταπείνωση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
		
Ο Πρόεδρος			
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ		
ΚΩΝ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
10552 ΑΘΗΝΑ 
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
www panevrytaniki.gr
E-mail: panevrytanikienosi@gmail.com

Αθήνα, 30 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.
15

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Κωνσταντίνου Φούκα του Χρήστου (εκ Βούλπης), επί σειράν ετών δραστήριου
μέλους του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, στην οποία επί δύο (2) και πλέον δεκαετίες
προσέφερε πολλαπλές και ανεκτίμητες υπηρεσίες, συνεδρίασε εκτάκτως στις 30 Απριλίου
2017 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.
2.- Να παραστoύν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας στην εξόδιο ακολουθία και να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα.
3.- Να διατεθεί χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί για στεφάνι.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό.		
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
		
Ο Πρόεδρος			
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ		
ΚΩΝ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Ἡ ἄγρυπνος ἀνάγνωσις, ψυχοφελῶν βιβλίων,
Εἶναι ὡς ὡραιότατον, καὶ στερεὸν Κελλίον»
Μονὴ Προυσοῦ, κώδ. 3, φ. 132r
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