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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Καθημερινά βιώνουμε μιά σκληρή πραγματικότητα, βιώνουμε τά πολλά
προβλήματα καί τόν πόνο τῶν συνανθρώπων μας, βιώνουμε ὅμως καί μία
ἔντονη προσπάθεια ἀποϊεροποιήσεως τῶν πάντων καί ἀποδομήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Μέσα σ’ αὐτή τή τρομερή πραγματικότητα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιμένει
ἐδῶ κι αἰῶνες νά νουθετεῖ, νά συνετίζει καί νά ἁγιάζει τούς πιστούς μέ τήν
τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καί ἀκολουθιῶν, μέ τό κήρυγμά της, μέ τίς ἑορτές
τῶν διαχρονικῶν προτύπων μας, δηλαδή τῶν Ἁγίων, μέ τίς Θεομητορικές καί
Δεσποτικές ἑορτές, μητέρα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.
Τή μεγάλη τούτη ἡμέρα, πού τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται καθώς ἐτέχθη
ἡμῖν Σωτήρ, τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ καλεῖ ἐμᾶς τούς λίγους ἐναπομείναντας
πιστούς, νά γίνουμε τό φῶς τοῦ κόσμου, τό ἅλας τῆς γῆς, ἡ μικρή ζύμη πού θά
ζυμώσει καί πάλι τήν κοινωνία, προσφέροντας ἐλπίδα, χαρά, ἀγάπη, εὐωδία
Πνεύματος Ἁγίου, δημιουργώντας ἔτσι προϋποθέσεις γιά ἕνα καλύτερο
αὔριο. Ἡ κοινωνία μας διψᾶ κυρίως πνευματικά. Ἐμεῖς μποροῦμε νά τήν
βοηθήσουμε νά ἐπανέλθει στό δρόμο τῶν προγόνων μας, δρόμο μέ ἀξίες,
ἀρχές καί ἰδανικά.
Εἴθε ὁ Κύριός μας νά γεννηθεῖ ἀληθινά καί στίς ψυχές μας κι ὅλοι μας νά
ὑπηρετήσουμε μέ ἀγάπη τούς συνανθρώπους μας.
Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλά Χριστούγεννα κι ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος.
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης σας
Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος
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ΜΝΗΜΗ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΤΑΚΗ (1925-2017)
Εκοιμήθη, πλήρης ημερών, στις 4 Οκτωβρίου 2017 ο πολυσέβαστος και φωτισμένος Ευρυτάνας λόγιος κληρικός, πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Βαστάκης. Γεννήθηκε στο Μεγάλο Χωριό
τo έτος 1925 και ήταν γιος του αείμνηστου ιερομάρτυρα ΠαπαΔημήτρη Βαστάκη. «Ανεπίληπτος» ως ιερέας, εξεπλήρωσε πιστά την
ιερατική διακονία του επί δεκαετίες ολόκληρες, κυρίως, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης όπου, παράλληλα με τα λειτουργικά
καθήκοντά του και το πνευματικό έργο του, είχε πλουσιότατη φιλανθρωπική δράση με κορυφαίο έργο του τη Στέγη Γερόντων.
Για το λόγο αυτόν και η εξόδιος ακολουθία έγινε στον παραπάνω
Ιερό Ναό, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στις 5-10-2017, ημέρα μνήμης της Οσίας Μεθοδίας της Κιμώλου, για την οσιοκατάταξη της οποίας o ίδιος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο π. Κωνσταντίνος υπήρξε μία λίαν σεβάσμια μορφή, που αγάπησε τη γενέθλια γη του
και πρόσφερε σ’ αυτήν όσοι λίγοι άλλοι συμπατριώτες μας. Πολυάριθμα τα βιβλία του για
την Ιστορία του Μεγάλου Χωριού και όχι μόνο. Αλλά πολυάριθμα και τα άρθρα του στην
αγαπημένη του «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» και σε άλλα περιοδικά και εφημερίδες.
Στο ιερό πρόσωπό του ευδοκίμησαν πλείστες όσες αρετές όπως η φιλαλληλία, η σεμνότητα, η πραότητα, η απλοϊκότητα, η ευγένεια, η ανεξικακία, η φιλοπατρία, η δημιουργικότητα… Καρτερικός στον σωματικό και ψυχικό πόνο, επιεικής στους άλλους, αυστηρός στον
εαυτό του, πάντα μειλίχιος, φωτισμένος λειτουργός του Υψίστου, λάτρης των Ελληνορθόδοξων παραδόσεών μας, πολυτάλαντος συγγραφέας, καταδεκτικός, πανταχού παρών σε
χαρές και λύπες. Δίκαια προβάλλεται ως άξιο και άριστο παράδειγμα προς μίμηση. Ασκητικός και λιτός ακτινοβολούσε αγιοπατερική μεγαλοπρέπεια.
Η διακονία του, κατά κοινή ομολογία, υπήρξε φωτεινή και δημιουργική.
Ο εθνομάρτυρας και ιερομάρτυρας πατέρας του, αείμνηστος Παπα -Δημήτρης Βαστάκης, σίγουρα τον υποδέχθηκε με χαρά και αγαλλίαση από τον επίγειο βίο στην ουράνια ζωή
και από το επίγειο στο υπερουράνιο θυσιαστήριο ως πανάξιο συλλειτουργό του. «Απέβη
μακάριος τω όντι και δι΄ ών εδίδαξε και δι’ ών εποίησε».
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, της οποίας υπήρξε ενεργό μέλος επί σειράν ετών,
όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του μετά 15νθήμερο, περίπου, εξέδωσε σχετικό ψήφισμα,
με το οποίο, εκτός των άλλων, εκφράζονται τα συλλυπητήρια στους οικείους του. Μέλη του
Συμβουλίου μας συμπροσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του κατά το 40ήμερο μνημόσυνό του, που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης στις 12-11-2017 μέσα στην
πίστη και στην προσδοκία για την Ανάσταση των νεκρών και τη ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής ΄Ένωσης εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, το οποίο δημοσιεύθηκε σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Κ.Α.Π.
4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

Δημήτριος Ταγκόπουλος – Στέφανος Γρανίτσας
«Μιὰ κουβέντα … γιὰ ἕνα δικόνε μας»

Τὸ Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 1915, περίπου
δύο ἑβδομάδες μετὰ τὸν πρόωρο θάνατο τοῦ λογίου, δημοσιογράφου καὶ πολιτικοῦ Στέφανου
Γρανίτσα (1880-1915),1 μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Γρανίτσα τῶν Ἀγράφων, καταχωρίζεται στὸ δημοτικιστικὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ «Νουμᾶς» ἕνα δημοσίευμα γιὰ τὸν Στέφανο Γρανίτσα καὶ τὸ ἔργο
του. Τὸ ἄρθρο, ποὺ τιτλοφορεῖται ὡς «Γιὰ ἕνα
δικόνε μας…»,2 ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Δῆμο Νησιώτη, φιλολογικὸ ψευδώνυμο τοῦ λογίου-ἰατροῦ
Δημητρίου Ταγκόπουλου (Ὕδρα 1860-Ἀθήνα 21
Μαρτίου 1926),3 μιᾶς μορφῆς τῶν Γραμμάτων καὶ
τοῦ Τύπου μὲ μαχητικὴ ψυχαρικὴ δημοτικιστικὴ
ἀπόκλιση.4

Στέφανος Γρανίτσας. Ὑδατογραφημένο
πενογράφημα (2018) ἀπὸ τὸν Σπ. Σιατούφη.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΟΝΕ ΜΑΣ …
Τόσα καὶ τόσα γραφτήκανε γιὰ τὸ Γρανίτσα, τὸ βουλευτή, τὸ δημοσιογράφο, τὸν κωμωδιογράφο, τὸ χαριτολόγο, τὸ μυθογράφο, τὸν
πολιτειολόγο, ποὺ τόσο γλήγορα μᾶς ἔφυγε. Γιὰ τὸ δημοτικιστὴ Γρανίτσα ὅμως δὲ γράφτηκε οὔτε λέξη. Κι ὅμως ὁ δημοτικισμὸς εἴτανε μιὰ
ἀπὸ τὶς τόσες ἀρετές του, ἴσως καὶ ἡ πιὸ τρανή.
Γιατ᾿ εἴτανε ὁ Γρανίτσας ἀπὸ τοὺς λίγους καὶ τοὺς διαλεχτοὺς ποὺ
μπήκανε στὸν ἀγώνα, ὄχι γιὰ νὰ θορυβήσουν καὶ νὰ ξεμεταλλευτοῦνε
σὲ πρώτη εὐκαιρία τὸ δημοτικισμό τους, μὰ ἀπὸ κείνους ποὺ μπαίνουνε στὸν ἀγώνα ἀθόρυβα γιὰ νὰ δουλέψουν, ὅσο τοὺς εἶναι δυνατό, μὲ
κάθε τρόπο καὶ μὲ κάθε μέσο γιὰ τὴν τελειωτικὴ ἐπικράτηση τῆς Ἰδέας.
Ὁ «Νουμᾶς» ἔχει κάθε δικαίωμα νὰν τὸ ὑποστηρίξει αὐτὸ μὲ πεποίθηση, γιατὶ ὁ Γρανίτσας τοῦ στάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀφοσιωμένους
φίλους καὶ ὑποστηριχτὲς καὶ συντέλεσε μὲ τὴν προσωπική του ἐνέρ1
2
3
4

Γιὰ τὸν Στέφανο Γρανίτσα βλ. Μάρκος Γκιόλιας, Ἅπαντα Στέφανου Γρανίτσα, ἐκδ. Τυμφρηστός,
Ἀθήνα 1970.
Δῆμος Νησιώτης, «Γιὰ ἕνα δικόνε μας…», Νουμᾶς 574 (1915) 352.
Ἀντώνης Γλυτζούρης, «Διὰ τὴν διανοητικὴν ἐξύψωσιν τοῦ λαοῦ», [Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης],
σ. 11.
Γιὰ τὸν Δημήτριο Ταγκόπουλο βλ. Ρένα Σταυρίδη - Πατρικίου, «Δημήτρης Π. Ταγκόπουλος», Ἡ παλαιότερη πεζογραφία μας. Ἀπὸ τὶς ἀρχές της ὡς τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο. Θ΄ (1900-1914), σ. 424-448.
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γεια νὰν τοῦ ξασφαλίσει μιὰ γενναία καὶ σίγουρη συντρομή. Κι ὅμως
κάθε τόσο τὄλεγε πὼς τίποτα δὲν ἔκαμε, ἀπ᾿ ὅ,τι ὀνειρευότανε, γιὰ τὸ
«Νουμά» καὶ γιὰ τὴν Ἰδέα!
Ὁ Γρανίτσας εἶχε τὸ χάρισμα νἀφοσιώνεται. Εἶχε ἀφοσιωθεῖ στὰ
γράμματα, εἶχε ἀφοσιωθεῖ στὸ Βενιζέλο, εἶχε ἀφοσιωθεῖ στὴ δημοτική.
Ἴσως γιὰ τοῦτο πουθενὰ δὲ ζητοῦσε πρωτάτα. Τὸν εἴδαμε νὰ δουλεύει
ἀθόρυβα καὶ νὰν τὴ θαρρεῖ χρέος τὴν τέτοια ἐργασία του.
Δὲ γίνεται· θἄχει ἀφίσει ἐργασία φιλολογικὴ ἀνέκδοτη. Κι ἀρκετὴ
μάλιστα. Τὸ προπερασμένο καλοκαίρι μᾶς ἔλεγε πὼς γράφει τοὺς «μύθους» του καὶ πὼς θὰν τοὺς δώσει στὸ «Νουμά». Εἶχε τελιωμένο καὶ
τὸ «Μαῦρο καράβι» ποὺ ἕνα κομμάτι του δημοσιεύτηκε στὸ «Νουμά»
τοῦ 1914 (σελ. 180). Εἶχε καὶ κάποιο δράμα του ἕτοιμο. Ἅμα δημοσιευτοῦνε αὐτά, θὰ φανερωθεῖ καλύτερα ὁ Γρανίτσας σὲ κείνους ποὺ δὲν
εὐτυχήσανε νὰν τονὲ γνωρίσουνε ἀπὸ κοντά.
Γιὰ μᾶς, τοὺς φίλους του, ὁ Στέφανος, καὶ δίχως τὰ ἔργα του
τἀνέκδοτα, εἴτανε ἀρκετὰ φανερωμένος. Γιὰ τοῦτο μᾶς ἔθλιψε βαθειὰ
ὁ θάνατός του.
—Σὰν ἀηδόνι πέρασε. Μᾶς γλυκοτραγούδησε λίγο κ᾿ ἐχάθη….
Τὰ λόγ᾿ αὐτά, ποὺ μὲ μάτια βουρκωμένα τἆπε κάποιος φίλος του
στενός, εἶναι ἀρκετὰ νὰ δείξουν τί χάσαμε. Καὶ τὰ λόγ᾿ αὐτὰ ταιριάζουνε, σὰν ὁ καλύτερος ἐπιτάφιος, στὸ σεμνό, τὸν ἀγγελιόψυχο, στὸν
εὐγενικό μας φίλο καὶ συναγωνιστή.
ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
* Οἱ ἐπισημάνσεις στὸ ἄρθρο εἶναι τοῦ Δήμου Νησιώτη.

Δημήτριος Ταγκόπούυλος. Σχέδιο (1922)
ἀπὸ τὸν Μίμη Παπαδημητρίου.
5
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Ὁ Στέφ. Γρανίτσας ὑπῆρξε συνεργάτης τοῦ
«Νουμᾶ», ὅμως οἱ δημοτικιστικές του πεποιθήσεις δὲν ἦταν οἱ ἀκραῖες τῆς ψυχαρικῆς ὁμάδας,5
ἀλλὰ κοσμοῦσε τὸν γραπτό του λόγο καὶ μὲ λόγιες
ἐκφράσεις· μιὰ γλῶσσα ἀρκετὰ κοντὰ στὴ σημερινὴ γραφόμενη δημοτική.6
Ἐπίσης ὁ Δῆμος Νησιώτης ὑπογράφει τὸ χρονικὸ τῆς ἐπίσκεψής του μαζὶ μὲ τὸν Λυδὸ Ποδαβρό [=φιλολογικὸ ψευδώνυμο τοῦ διανοουμένου
Ἰωάννη Σταμνόπουλου], ἀρθρογράφο τοῦ Νουμᾶ,

Βλ. Μάρκος Γκιόλιας, Ἅπαντα, σ. 23-24, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται πώς: «Ὁ δημοτικισμὸς δὲν
μπόρεσε ν᾿ ἀποκτήσει ἕνα αὐστηρὸ ἐπιστημονικὸ κριτήριο … Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνίστηκαν
νὰ δώσουν στὸ δημοτικισμὸ ἕνα πλατύτερο πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ νὰ τὸν συνδέσουν μὲ τὰ
λαϊκὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Ἀνάμεσα στοὺς ἐλαχίστους ἐκείνους ἦταν καὶ ὁ Στέφανος Γρανίτσας».
Γιὰ τὴν πλήρη ἀποτυχία τοῦ ψυχαρικοῦ γλωσσικοῦ δημοτικιστικοῦ μοντέλου βλ. Στέλιος
Παπαθανασίου, «Ἡ ψυχάρειος δόξα ὡς πομφόλυγξ», Ἐφ. Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας, φ. 751 / 1.
12. 2017, σ. 13.

σὲ δημοσίευμά του στὸν «Νουμᾶ» τῆς 30ης Νοεμβρίου 1913 μὲ τίτλο «Κουβέντες μὲ
βουλευτῆ», ὅπου μεταξὺ ἄλλων σημειώνει:
Πῆρα τὸ φίλο μου καὶ πήγαμε στὸ σπίτι τοῦ βουλευτῆ, Κυριακὴ
πρωί, κατὰ τὶς δέκα. Μὲ εἶχε παρακαλέσει νὰ τοῦ τὸν πάω· εἶχε διαβάσει κάτι ἄρθρα του στὸ «Νουμᾶ», τοῦ εἴχανε κάνει ἐντύπωση καὶ
ἤθελε νὰν τονὲ γνωρίσει. Ὁ φίλος μου: ὁ Λυδὸς Ποδαβρός. Ὁ βουλευτής: ὁ Γρανίτσας.
Πήγαμε στὸ σπίτι του, στὸ φοιτητικό του δωμάτιο σωστότερα, ἐκεῖ
στὴν ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτη (ἀριθμὸς ὄχι, γιὰ νὰ μὴ τὸ μάθουνε
ὅσοι τὸν ἐνοχλοῦνε καὶ τρέξουνε), εἴντουσαν κι ἄλλοι δύο-τρεῖς συμπολίτες του κεῖ μέσα, μείναμε μιὰ περίπου ὥρα μαζί του καί …7
Ὁ Δῆμος Νησιώτης ὁλοκληρώνοντας τὸ ἄρθρο του δηλώνει:
«…Σὰ φύγαμε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ
βουλευτῆ, ὁ Λυδὸς Ποδαβρὸς μοῦ εἶπε
στοχαστικά:
—Νά, κ᾿ ἕνας ἀληθινὰ νέος (ἡ ἐπισήμανση τοῦ Δ. Νησιώτη) βουλευτής,
ποὺ δὲ μοιάζει καθόλου μὲ τοὺς παλιούς…».8
Ἀκόμη, στὸν «Νουμᾶ» τῆς 19ης Σεπ.
1910 ὁ Δημήτριος Ταγκόπουλος μὲ τὰ
ἀρχικὰ Δ. Π. Τ. ὑπογράφει ἄρθρο μὲ
τίτλο «Μιὰ κουβέντα» καὶ καταγράΠερ. Νουμᾶς, φ. 574 / 26. 9. 1915, σ. 352.
φει μία συζήτησή του μὲ τὸν βουλευτὴ
Στέφ. Γρανίτσα, καὶ τὰ ὅσα ἀναφέρει
γιὰ τὴν πολιτική του στράτευση κοντὰ στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο:9
—Κοντά του πῆρα κάποια ἠθικὴ ποὺ δὲν τὴν εἶχα πρῶτα. Τὸ νιώθω.
Νιώθω πὼς ξαναγεννήθηκα πολιτικῶς κοντά του. Στὸν ἐκλογικὸ ἀγώνα
κατέβηκα μὲ ἄλλες ἰδέες, ὄχι καὶ τόσο καινούριες. Νέος ἄνδρας καὶ
γὼ λογαριαζόμουνα, μὰ τί νὰ σοῦ πῶ; μπορεῖ νὰ ξεγελιόμουνα, κι ἂς
μὴν τὄθελα νὰ ξεγελάσω κείνους ποὺ θὰ μὲ ψηφίζανε. Τὸ πίστευα πὼς
εἴμουνα νέος ἄντρας, δηλ. μὲ νέες ἀρχές, μὲ νέες ἰδέες, μὲ νέα ἠθικὴ
πολιτική. Ὅταν πῆγα κοντὰ στὸν Ἀρχηγό, ὅταν ἀπὸ τὶς κουβέντες του,
ἀπὸ τὰ φερσίματά του, ἀκόμα κι ἀπὸ τὴ διδασκαλία του, ζυμώθηκα
νὰν τὸ ποῦμε ἔτσι, κάπως μὲ τὸ πολιτικό του πρόγραμμα, εἶδα πὼς
ἄδικα κοκκορευόμουνα γιὰ νέος ἄντρας, πὼς εἴμουνα παλιός, πὼς ἡ
ἠθική μου, εἴτανε βγαλμένη ἀπὸ τὴν ἠθικὴ τῆς ρουτίνας, καὶ σιγά-σιγά
ἀρχίνησα νὰν νιώθω πὼς ἡ ἠθικὴ αὐτὴ βγαίνει ἀπὸ μέσα μου καὶ πὼς
σιγὰ-σιγὰ ἔρχεται καὶ θρονιάζεται στὸν ἀδειανὸ τόπο μιὰ καινούρια
7
8
9

Δ. Νησιώτης, «Κουβέντες μὲ βουλευτῆ», Νουμᾶς 515 (1913) 213.
Βλ. Μάρκος Γκιόλιας, Ἅπαντα, σ. 31.
Δ.Π.Τ., «Μιὰ κουβέντα…», Νουμᾶς 405 (1910) 97.
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Περ.

ἠθική, ἄγνωστή μου ὣς τὰ χτὲς ἀκόμα … Νὰ μὴ σοῦ τὰ πολυλογῶ,
νιώθω τώρα πὼς κοντὰ στὸν ἀρχηγό μου ἀρχίνησα καὶ γὼ νὰ γίνουμαι
νέος ἄντρας …
Κάποιος βουλευτὴς ‒τί νὰν τὰ κρύβουμε τὰ ὀνόματα;‒ ὁ βουλευτὴς
Γρανίτσας,10 μοῦ μιλοῦσε ἔτσι στὴ Ν. Σκηνή, σὲ ἕνα διάλειμμα τῆς
«Λυσιστράτης». Κι ἀπὸ τὰ λόγια του, ποὺ μιὰ ἐσωτερικὴ φωνὴ λὲς καὶ
τοῦ τὰ κανοναρχοῦσε, κι ἀπὸ κάποια χαραχτηριστικὰ ἀνέκδοτα τοῦ
Ἀρχηγοῦ ποὺ μοῦ ἀράδιασε, μοὔδωσε
νὰ νιώσω ‒κι ὄχι μόνον νὰ τὸ νιώσω μὰ
καὶ νὰν τὸ πιστέψω‒ πὼς ὁ Διαλεχτός,
ποὺ ὁλάκερο τὸ Ἔθνος σήμερα κρεμιέται πάνου του, ἔχει σκοπὸ νὰ πολιτευτεῖ καὶ νὰ δουλέψει πλατιὰ κι ἀνοιχτά,
ἀλλάζοντας συθέμελα τὴν πολιτική μας
ζωή.
Καὶ φυσικά, τὰ λόγια τοῦ ἀφοσιωμένου ὀπαδοῦ του δείχνουν πὼς ὁ κυριώτερος σκοπὸς τοῦ μεγάλου ἀγώνα του
εἶναι νὰ πλάσει ἀνθρώπους· μιὰ δουλειὰ
δηλ. ποὺ κανένας πολιτικός μας ἴσαμε
Νουμᾶς, φ. 405 / 19. 9. 1910, σ. 97.
σήμερα δὲν τὴ συλλογίστηκε.
Δ. Π. Τ

Περ. Νουμᾶς, φ. 515 / 30. 11. 1913, σ.
213.

*Οἱ ἐπισημάνσεις στὸ κείμενο εἶναι τοῦ Δημητρίου Ταγκόπουλου.
Τέλος, στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Στέφανου Γρανίτσα σώζεται ἐπιστολή του τῆς 22ας Ἰουνίου
1914 πρὸς τὸν Δημήτριο Ταγκόπουλο ποὺ ἀναφέρεται στὸ χρονικὸ τῆς δημοσίευσης τοῦ ποιητικοῦ
του ἔργου τὸ «Μαῦρο Καράβι»:
«Σοῦ στέλνω τοὺς στίχους ποὺ σοῦ ἔταξα. Τὸ Μαῦρο Καράβι εἶναι ἡ πολυτραγουδισμένη ναυτικὴ ἐκστρατεία τοῦ Ρουμελιώτη Γιάννη Σταθᾶ…»11.

Σημ.: Στὴ μεταγραφὴ τῶν ἄρθρων ἀπὸ τὸν "Νουμᾶ" ἀκολουθεῖται ἐν πολλοῖς ἡ ὀρθογραφία τῆς
ἀρχικῆς δημοσίευσης.

10 Ὁ Γρανίτσας ἐκλέγεται βουλευτὴς τὸ 1910· Μάρκος Γκιόλιας, Ἅπαντα, σ. 16.
11 Βλ. Μάρκος Γκιόλιας, Ἅπαντα, σ. 482.
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ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ
Ο Ευρυτάν Ιατρός – Διευθυντής Κρυπτογραφικού
στο Αλβανικό Μέτωπο
(αλληλογραφία από το Μέτωπο)
Του Χρήστου Σπ. Μπαρτσόκα, (cbartsocas@nurs.uoa.gr)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Β΄ Σώμα Στρατού στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
Ενώ τα σύννεφα του πολέμου είχαν αρχίσει να πυκνώνουν πάνω από τη χώρα μας,
Κυβέρνηση και Στρατός προετοίμαζαν την άμυνα έναντι των χωρών του Άξονος, τόσο στη
Μακεδονία όσο και στην Πίνδο.
Παρόλο που το Γ.Ε.Σ. υπέθετε προ του πολέμου ότι η κύρια προσπάθεια του εισβάλλοντος ιταλικού στρατού θα ήτο η κατεύθυνση Κορυτσά-Καστοριά-Θεσσαλονίκη, διαφορετική ήταν η γνώμη του Β΄ Σώματος Στρατού που είχε την εντύπωση ότι η προσπάθεια
των Ιταλών θα ήτο Ιωάννινα-Μέτσοβο-Θεσσαλία, όπως με την κατάληψη του Μετσόβου
αναγκαστεί η VIII Μεραρχία Ιωαννίνων να εγκαταλείψει τα Ιωάννινα και να υποχωρήσει
στον Άραχθο. Το Β΄ Σ.Σ. ήταν πεπεισμένο ότι ο αγώνας θα διεξήγετο επί της Πίνδου και η
τυχόν υποχώρηση της Μεραρχίας θα ήταν καταστροφική.	
Ένα μήνα προ του πολέμου έγινε ιδιαίτερη ιδιωτική συνάντηση των Διοικητών του Β΄
Σ.Σ. και της VIII Μεραρχίας μετά των επιτελών τους και αποφασίσθηκε η ελληνική άμυνα
έναντι των συνεχώς αυξανομένων στην Αλβανία ισχυρών ιταλικών δυνάμεων.
Ήδη, επί μια τριετία προ της κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το Β΄ Σ.Σ. απέστειλλε στην Πίνδο ανώτερους αξιωματικούς για αναγνώριση του εδάφους και ενδεχομένως
για να χρησιμεύσουν ως Διοικηταί αποσπασμάτων στο ορεινό έδαφος της Πίνδου.
Την 25η Οκτωβρίου 1940 ο Σωματάρχης του Β΄ Σ.Σ. αντιστράτηγος Δημ. Παπαδόπουλος1 μετέβη στην Αθήνα με 48ωρη άδεια, εν όψει του εμφαινομένου ως βεβαίου προ1

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος (Ναύπλιο 1893 – Αθήνα 1989), γιος γενικού
αρχιάτρου, εφοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων (1907-1912), απ’όπου απεφοίτησε ως ανθυπολοχαγός πυροβολικού το 1912. Μετέσχε στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Μικρασιατική Εκστρατεία, ως διοικητής μοίρας πεδινού πυροβολικού.
Σε αντιστράτηγο προήχθη στις 30 Ιανουαρίου 1940 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής του Β΄
Σώματος Στρατού με έδρα τη Λάρισα. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο το Β΄ Σώμα Στρατού με
επιτελάρχη τον συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριον Μαχάν (1893-1975), είχε την ευθύνη και
διεξήγαγε τις επιχειρήσεις στην Πίνδο, επέτυχε την απώθηση των ιταλοαλβανικών στρατευμάτων
και με επιθετικές επιχειρήσεις επετεύχθη η κατάληψη της Ερσέκας και της Μπόροβας (21 Νοεμβρίου 1940), της Πρεμετής (5 Δεκεμβρίου), της γραμμής Τσερεβόντε-Ντομπρούσια (26 Δεκεμ-
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σεχούς πολέμου και να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Δεν είχε προλάβει να φθάσει
στην οικία του και εκλήθη επειγόντως στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Πρωθυπουργό
Ιωάννη Μεταξά. Πληροφορίες από την Πρεσβεία μας στη Ρώμη ανέφεραν την προετοιμασία αιφνιδιαστικής εισβολής των Ιταλών την επομένη πρωία (26 Οκτωβρίου 1940). Ο
Στρατηγός Δημ. Παπαδόπουλος ανεχώρησε αμέσως αεροπορικώς για τη Λάρισα. Προηγουμένως ανέπτυξε στον Πρωθυπουργό την πεποίθηση για το υψηλό ηθικό επίπεδο και την
προπαρασκευή του Σ.Σ., καθώς και την άποψη ότι μια ραγδαία και άμεση αντεπίθεση θα
ήταν ενδεδειγμένη, προσθέσας και την παράκληση για ενισχύσεις με μεγαλυτέρου αριθμού
και τύπου αεροπλάνων.

Η προεπιστράτευση
Μέσα στα πλαίσια κινητοποίησης του Ελληνικού Στρατού σιωπηρά εκαλούντο έφεδροι
για «εκπαίδευση». Μεταξύ αυτών και ο πατέρας μου Σπύρος Χρ. Μπαρτσόκας, που είχε
γεννηθεί το 1900 στην Άμπλιανη της Ευρυτανίας και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη
Λαμία. Όπως φαίνεται στο Πιστοποιητικό Στρατολογίας που εξεδόθη στο Καρπενήσι στις
28-4-1983, ως φοιτητής Ιατρικής, είχεν αρχικά επιστρατευθεί από τον Ιούλιο 1919 μέχρι
τον Ιούλιο 1922, και υπηρέτησε στη γραμμή των πρόσω στη Μικρά Ασία με την ΧΙΙΙ Μεραρχία. Στις 15 Ιουνίου 1940 ως Έφεδρος Υπίατρος εκλήθη να υπηρετήσει στο Β΄ Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας «προς εκπαίδευση». Στις 14 Αυγούστου έλαβε νέο Φύλλο Πορείας
υπαχθείς στην ειδική κατηγορία 19Κ και στις 25 Αυγούστου 1940 κατετάγη ως Έφεδρος
βρίου), του κόμβου Κλεισούρας (Ιανουάριος 1941) και της κορυφογραμμής Τρεμπεσίνας.
Σε σύσκεψη των αντιστρατήγων στην Αθήνα στο Γενικό Στρατηγείο στις 5 Μαρτίου 1941, οι
αντιστράτηγοι Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Δράκος και Γ. Κοσμάς, εξέφρασαν αντιρρήσεις, εν όψει
γερμανικής επίθεσης, για την παρουσία αγγλικών δυνάμεων και μάλιστα ασθενών, που θα ήταν
δικαιολογία και ευκαιρία για την επιτιθέμενη Γερμανία. Η βρεττανική συμβολή, στερούμενη ικανής
αεροπορικής υποστήριξης, δεν επρόκειτο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, ενώ οι ελληνικές
δυνάμεις αποκρούοντας γερμανική επίθεση, θα έπιπταν στο πεδίο της μάχης και της τιμής, αλλά
θα στερούσαν στον επιτιθέμενο και κολοσσιαίο σε αριθμό γερμανικό στρατό κάθε δήθεν διπλωματική ή πολεμική δικαιολογία.
Ως διαφωνούντες οι τρεις αντιστράτηγοι αντικατεστάθησαν αψυχολόγητα και επιβλαβώς στις 6
Μαρτίου κατόπιν διαταγής και ετέθησαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία στις 7 Μαρτίου 1941.
Την διοίκηση του Β΄ Σώματος Στρατού ανέλαβε ο υποστράτηγος Γ. Μπάκος, με επιτελάρχη τον
συνταγματάρχη πεζικού Θρασύβουλο Τσακαλώτο.
Στην κατοχή ο Δημ. Παπαδόπουλος απετέλεσε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Στρατιωτική Ιεραρχία», που συνεστήθη από τον τέως Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο, η
οποία προσέφερε σημαντικό έργο, αν και μη αρεστή στους παράγοντες που ευρίσκοντο στη Μέση
Ανατολή.	
Τελικά αποστρατεύθηκε τον Μάιο 1946. Τιμήθηκε με τις σημαντικότερες πολεμικές διακρίσεις
(Μεγαλόσταυρος Γεωργίου Α΄ μετά ξιφών, Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, Μετάλλιο Εξαιρέτων
Πράξεων, Πολεμικός Σταυρός Α΄ Τάξεως κ.ά.).
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Εικ. 1. Το Πιστοποιητικόν Στρατολογίας 
του Σπ. Μπαρτσόκα.

Υπίατρος κατηγορίας 19Κ στο Στρατηγείο του Β΄ Σώματος Στρατού, όπου παρέμεινε μέχρι
τις 15 Μαρτίου 1941. Τέλος, θεωρήθηκε ως απολυθείς την 1η Μαΐου 1941 (εικ. 1).
Με τη μητέρα μου Ντόρα το γένος Παπαϊωάννου και εμένα 3 ετών, η κατοικία μας και
το ιατρείον του πατέρα ήσαν Σκουφά 8 στο Κολωνάκι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προεπιστρατεύσεις αυτές δημιούργησαν και οικονομικά
προβλήματα δεδομένου ότι από τον Αύγουστο 1940 με την εγκατάστασή του στο Στρατηγείο στη Λάρισα έπαυσε να εξασκεί την Ιατρική στο ιατρείο του στην Αθήνα. Η αλληλογραφία με τη μητέρα μου ήταν εκατέρωθεν καθημερινή σχεδόν με επιστολές μέχρι τον Νοέμβριο 1940, οπότε εγίνετο και με επιστολικά δελτάρια, για να διευκολύνεται ο έλεγχος της
λογοκρισίας, η οποία και τα εσφράγιζε. Σε επιστολή του από τη Λάρισα στις 4 Σεπτεμβρίου
1940 γράφει στη μητέρα μου: «Είμαι νέος και θα ξαναφτιάξω πελατεία». Προφανώς απάντηση
σε έκφραση ανησυχίας της μητέρας μου για τη μακροχρόνια απομάκρυνσή του από την
Αθήνα και τη μη λειτουργία του ιατρείου του.
Απ’ ό,τι φαίνεται, αρχικά η διαμονή στη Λάρισα δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη: νοσοκομείο-καφενείο-ξενοδοχείο. Περιγράφει δε ότι: «Όλος ο κόσμος μικροί και μεγάλοι μαζεύονται
εις μίαν και μόνην που υπάρχει πλατείαν και κάνουν βόλτες ως τις 11 το βράδυ.  Έχει μερικούς
κινηματογράφους εις αθλίαν, καθώς μου είπαν, κατάστασιν… Οι άνθρωποι είναι αφιλόξενοι. Προ11

χθές 9 στρατιώται επετέθησαν εις τον δρόμο εναντίον ενός ζεύγους αρραβωνιασμένων, έδειραν
τον άνδρα και εβίασαν όλοι την αρραβωνιαστικιά του». (Σε επόμενη επιστολή αναφέρεται η
καταδίκη αυτών από το Στρατοδικείο σε 16-20 χρόνια φυλάκιση). Επεισόδιο συνέβη και
σε αξιωματικό, ο οποίος επυροβόλησε για να γλιτώσει.
Στις επιστολές με οδηγίες κυρίως για την καθημερινή φροντίδα της μητέρας μου και
εμού (ήμουν 3 ετών) εκφράζεται η αγάπη για την ευρύτερη οικογένεια και η αναμονή της
απολύσεώς του στις 16 Ιουλίου 1940.
Όμως με νέο φύλλο πορείας της 31 Ιουλίου, μεταβαίνει εκ νέου στη Λάρισα, όπου
τοποθετείται στο Στρατηγείο του Β΄ Σώματος Στρατού από 25 Αυγούστου 1940. Στη Λάρισα έφθασε στις 3:30 π.μ. σιδηροδρομικώς και παρουσιάσθηκε στο Στρατηγείο το πρωί,
όπου τοποθετήθηκε ως βοηθός του Γενικού Αρχιάτρου. Γράφει στις 26/8 στη μητέρα μου:
«Ευρίσκομαι εν αναμονή ειδήσεων.  Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα δεν γνωρίζω και συνεπώς
δεν ξέρω επί πόσον καιρόν θα μείνω στον Στρατό, είτε εδώ, είτε παραπέρα». Ενώ σε επιστολή
που της έστειλε στις 30/8/1940 γράφει ότι: «Τα πολιτικά μου μίαν ημέραν μόνον εφόρεσα,
γιατί δεν επιτρέπονται. Από το πρωί έως τας 8½ -12½ και 5½-8 είμαι εις το γραφείον… Έρχονται
και φεύγουν αράδα γνωστοί αξιωματικοί, πάντως
ετοιμασίες γίνονται πλήρως, δεν νομίζω όμως ότι
θα θελήση να πολεμήση η Ιταλία μαζί μας.  Έτσι
νομίζω».
Σημαντική ήταν η επιστολή του προς τη
μητέρα μου της 19ης Σεπτεμβρίου 1940: «Την
Τρίτην το απόγευμα με επήρεν ο κ. Επιτελάρχης εις
την Κοζάνην, η οποία απέχει απ’ εδώ 135 χιλιόμ. 
Έμεινα ευχαριστημένος και διότι μου εδόθη η ευκαιρία να προσευχηθώ επί του τάφου του εν Σαρανταπόρω φονευθέντος αδελφού μου…». Εκείνο
που δεν ανέφερε στις επιστολές του είναι ότι
ο Επιτελάρχης, Συνταγματάρχης Δημ. Μαχάς,
του ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει το Κρυπτογραφικό στο Β΄ Σώμα Στρατού (εικ. 2). Όσο
δε για τον αδελφό του Ευάγγελο Μπαρτσόκα, αυτός ήταν ένας από τους πρώτους πεσόντες στους Βαλκανικούς Πολέμους, στη μάχη
Εικ. 2. Υπίατρος (Κοζάνη, Σεπτέμβριος 1940). 
του Σαρανταπόρου (1912).

Σπύρος Χρ. Μπαρτσόκας (1900-1997)
Ο αυτοδημιούργητος Παιδίατρος Σπύρος Μπαρτσόκας γεννήθηκε στην Άμπλιανη της
Ευρυτανίας. μέλος πολυμελούς οικογένειας βλαχοποιμένων. Ο παππούς του, Δημήτριος,
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μετέσχε στον αγώνα Απελευθερώσεως του 1821 ως «μπουλουκτζής» (διέθετε δηλαδή ένοπλο σώμα) κάτω από την ηγεσία Μάρκου Μπότσαρη, Γιολδάση κ.ά. Πολέμησε σε πολλές
μάχες, όπως στο Μεσολόγγι και στο Κεφαλόβρυσο. Ο πατέρας του μεγαλοποιμήν και κτηματίας κατεστράφη, επτώχευσε, μετά από δύο μεγάλες επιδημίες διστομίας των κοπαδιών
του, το 1904 και το 1907. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Σπύρου
έγινε στη Λαμία.
Υπηρέτησε τελικά ως λοχίας στην Μικρά Ασία, στη γραμμή των πρόσω, Εσκή Σεχίρ,
Αφιόν Καραχισάρ και τελικά έφθασε στον Σαγγάρειο. Περάτωσε, εντός διετίας λόγω ευεργετικού νόμου, τις Ιατρικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με ΑΡΙΣΤΑ το 1924 και
ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1924-26) και αργότερα
(1930-32) στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Εξελέγη και διετέλεσε Διευθυντής του Παιδιατρικού Τμήματος του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» στην Αθήνα από το 1943 έως το
1967, ενώ παράλληλα εξασκούσε ιδιωτικά το επάγγελμα του παιδιάτρου.
Σε επιστολή του στις 28 Σεπτεμβρίου 1940 αναφέρει την επιθεώρηση μονάδων στην
Πίνδο συνοδεύοντας τον Γενικόν Αρχίατρον και τον αρχικτηνίατρο «με ένα αυτοκίνητο αεροδυναμικό εξ επιτάξεως. Από την Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα και μέσα από τα βουνά
έπειτα σε υψόμετρο 1.200-1.400 μέτρων, κεκαλυμμένα από δρυς, όπου τα διάφορα τοπία αμιλλώνται εις ωραιότητα και ποίησιν, με επιστροφή στα Γρεβενά, Κοζάνην και Λάρισαν. Παντού οι άνδρες
στην γραμμή εις προσοχήν, αναφορά ο μικρότερος εις βαθμόν προς τον μεγαλύτερον μέχρι του κ. 
Γενικού. Σαλπιγκταί να σημαίνουν την διάβασίν μας, χαιρετούρες». Στο ίδιο γράμμα ευχαριστεί
την μητέρα μου για το ωραίο πουλόβερ που είχεν «την ευγένεια και αγάπη» να του πλέξει.
Στους επόμενους μήνες επηκολούθησαν και άλλα παρόμοια δώρα, δεδομένου ότι οι γυναίκες στα μετόπισθεν έπλεκαν για τους στρατευμένους.
Σε επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 1940, γράφει στη μητέρα ο πατέρας μεταξύ άλλων για
την αποστολή καλαθιού με είδη παντοπωλείου, καθώς και επιταγής 1.500 δραχμών, προϊόν ιατρικών επισκέψεων στη Λάρισα, όπου φαίνεται ότι θεωρούσε την εκεί παραμονή
του μακροχρόνια – είχε μάλιστα ξεκινήσει ιδιωτικό ιατρείο σε δωμάτιο του ξενοδοχείου.
Τελειώνοντας την επιστολή γράφει: «…τι να κάμωμεν, είναι ανάγκη, να κάμωμεν υπομονήν και ο
Θεός ας βοηθήση την γλυκειά μας Ελλάδα από την καταστροφήν που την απειλεί».
Και πάλι σε επιστολή της 16ης Οκτωβρίου 1940 αναφέρεται: «Εδώ γίνεται η ίδια στρατιωτική κίνηση και χωρίς να ξέρη κανένας τι πρόκειται να γίνη και αν θα γίνη τίποτε. Κάνω υπομονή και
πρέπει να κάμω εφ’όσον η Πατρίς μας έχει την ανάγκη μου. Ο Θεός ας μας σώση».
Φαίνεται ότι το Κράτος είχεν αρχίσει οικονομίες στα καύσιμα διότι σε επιστολή της
μητέρας μου στις 19 Οκτωβρίου 1940, με πολύ κρύο μάλιστα στην Αθήνα, αναφέρει ότι:
«Εδώ πετρέλαιο (θέρμανσης) δεν πήραμε και δεν πρόκειται να αποκτήσουμε, προμηνύεται όλον τον
χειμώνα να τον περάσουμε χωρίς calorifer».
Γράφει και πάλι στις 24 Οκτωβρίου 1940: «…Πιθανώς να περάσω στο στρατό και όλο τον
χειμώνα, δεν πρέπει να στεναχωρήσαι, διότι η Πατρίς μας έχει την ανάγκη μας και οφείλομεν να την
προστατεύσομεν για να μη χάσομε την ελευθερίαν μας».
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Και ενώ η κήρυξη του πολέμου πλησιάζει οι επιστολές σύντομα θα αντικατασταθούν από
τα λογοκρινόμενα επιστολικά δελτάρια. Οι εκδηλώσεις αγάπης προς όλη την οικογένεια, οι
ιατρικές συμβουλές και οι περιγραφές συναντήσεων με γνωστούς και φίλους αντικαθίστανται με βραχεία ενημέρωση και σύσταση προσοχής σε διαφόρους απατεώνες, οι οποίοι
αποσπούσαν είδη και χρήματα από τις οικογένειες των στρατευμένων.
Η μητέρα αντιθέτως στέλνει τα νέα της οικογένειας, για τους γνωστούς και επιθυμία να
τον επισκεφθεί στη Λάρισα. Μια ημέρα προ της κηρύξεως του ελληνο-ιταλικού πολέμου, η
μητέρα γράφει: «…Αλλά μου φαίνεται ότι η κατάστασις χειροτερεύει. Περιμένουμε να ακούσουμε
στο ραδιόφωνο τι απέγινε η συνάντησις του Ιταλού με τον δικόν μας τον αξιωματικόν».

Η κήρυξη του πολέμου
Η αδικαιολόγητη και άνανδρη επιθετικότητα της Ιταλίας κατά της χώρας μας, με κορύφωση τον τορπιλισμό του «ΒΠ Έλλη» στην Τήνο στις 15 Αυγούστου 1940, είχε δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας στο λαό και φυσικά στην κυβέρνηση. Απ’ότι φαίνεται η επίθεση της
Ιταλίας από το αλβανικό έδαφος, που είχε καταληφθεί ένα χρόνο πριν, εθεωρείτο αναπόφευκτη. Το ΟΧΙ με το “alors c’est la guerre”, με το οποίο απήντησε ο Ιωάννης Μεταξάς
στον Ιταλό πρέσβη Grazzi τις πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940 εκφράζοντας τα
συναισθήματα κάθε Έλληνος, ήταν καθοριστικό για τις μετέπειτα εξελίξεις του πολέμου.
Από εκείνη τη στιγμή τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια του Επιτελείου του Β΄ Σώματος
Στρατού. Ως διευθυντής του Κρυπτογραφικού ο Σπύρος Μπαρτσόκας αναλαμβάνει τα
καθήκοντά του συνεπικουρούμενος από δύο «μορφωμένους» και άλλους 3 στρατιώτες, για
να μετακινούν ασυρμάτους και τους ημιόνους στο μέτωπο. Οι δύο «μορφωμένοι», που επέλεξε για να τον βοηθήσουν ήσαν εθελοντές, ο λοχίας Γεώργιος Μαύρος2, υφηγητής της
Νομικής, μετέπειτα πολιτικός και υπουργός, αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, και ο Λουκής
Ακρίτας3, κύπριος δημοσιογράφος, ο οποίος ανέλαβε καθημερινή έκδοση δακτυλογραφημένης εφημερίδας με τα Νέα του Μετώπου για το Επιτελείο (εικ. 3).
Στα μετόπισθεν η μητέρα ανησυχεί. Από τις 27 Οκτωβρίου 1940 δεν είχε λάβει νέα του
πατέρα. Του γράφει στις 2 Νοεμβρίου 1940: «…Έχουμε το καταφύγιο το διπλανό (Σκουφά
10), που είναι πελώριο και χωράει πολύ κόσμο και τρέχουμε εκεί, αν και εδώ στην Αθήνα μου
φαίνεται ότι είναι πολύ καλλίτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος». Στο ίδιο γράμμα αναφέρει
2

3

Γεώργιος Μαύρος (Καστελόριζο 1909 – Αθήνα 1995). Εξέχων πολιτικός. Σπούδασε Νομικά στο
ΕΚΠΑ (1926-1930) και στο Βερολίνο (1934-1935). Το 1937 εξελέγη Υφηγητής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στο ΕΚΠΑ. Επανειλημμένως διετέλεσε Υπουργός, και Αντιπρόεδρος της Κυ
βερνήσεως στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος (1974). Αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου/Νέες
Δυνάμεις και τελικά βουλευτής Επικρατείας και Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
Λουκής Ακρίτας (Μόρφου, Κύπρος 1909 – Αθήνα 1965). Δημοσιογράφος, λογοτέχνης. Πολιτικός
συντάκτης στις εφημερίδες ΕΣΤΙΑ, ΠΡΩΙΑ και ανταποκριτής στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ της Λευκωσίας.
Βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου, Υφυπουργός Παιδείας (1964). Έγραψε πολλά διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα.
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ότι: «Έχω πάρει μαλλί από την ΕΟΝ και
πλέκω, καθώς και η μαμά, Άννα, Ισμήνη και όλες οι υπηρέτριες, φανέλλες
για τους στρατιώτες.  Γενικώς επικρατεί ψυχραιμία». Αναφέρει επίσης τη
βραδινή συσκότιση, την τοποθέτηση
χαρτοταινιών στα τζάμια και ότι συσκευάζονται σκεύη για αποθήκευση
αν υπάρξει ανάγκη.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι
παρά τον γενικό ενθουσιασμό για
να αποκρουσθεί η Ιταλία, η κατάσταση ήταν σοβαρή. Η Γερμανία
είχε θέσει ως όρο «εκούσια προσχώρηση της Ελλάδος στη Νέα Τάξη
και εδαφικές θυσίες», όπως μερικές
ικανοποιήσεις(!) προς την Ιταλία
δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και
προς τη Βουλγαρία ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς(!). Τέλος, η Αγγλία Εικ. 3. «Κλεισούρα», η εφημερίδα του Β΄ΣΣ (Λουκής Ακρίτας).
δεν είχε δείξει το πρέπον ενδιαφέρον για την ενίσχυση της Ελλάδος.
Η Ιταλία επετέθη με 8 Μεραρχίες, ενισχυμένες με Τάγματα Μελανοχιτώνων και Αλβανών. Διέθετε συνολικά 59 Τάγματα Πεζικού, 135 Πυροβολαρχίες, 150 Άρματα Μάχης,
18 Ίλες Ιππικού, 6 Τάγματα Όλμων και 1 Τάγμα Πολυβόλων, συνολικής ισχύος άνω των
100.000 ανδρών.
Η Ελλάς εκείνη τη στιγμή διέθετε στην ελληνοαλβανική μεθόριο 39 Τάγματα Πεζικού και
40 Πυροβολαρχίες, συνολικής ισχύος 35.000 ανδρών.
Με μυστικές επιστρατεύσεις από τον Απρίλιο 1939, και οχυρωματικά έργα, η Ελλάδα παρέτασσε την VIII Μεραρχία υπό τον Υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, ενώ ο
Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης διοικούσε το Απόσπασμα Πίνδου, Τμήμα της
Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, που είχε συγκροτηθεί 5 ημέρες μετά τον τορπιλισμό του
«Β.Π. Έλλη», με προεπιστράτευση της ΙΧ Μεραρχίας, της 4ης Ταξιαρχίας, 2 Ταγμάτων του
51ου Συντάγματος και 1 Πυροβολαρχία.
Όπως έγραψε ο Ιω. Μεταξάς στο ημερολόγιό του την 29η Οκτωβρίου: «2α ημέρα: Σύμπτυξις προφυλακών μας Ηπείρου εις την κυρίαν γραμμήν μάχης…», ενώ στις 30 Οκτωβρίου
γράφει: «Λαός να μην παρασύρεται από ψευδείς επιτυχίες. Χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή, καρτερία».
Στις 4 Νοεμβρίου 1940 η μάχη έκλινε πλέον υπέρ των Ελλήνων, ενώ στις 6 Νοεμβρίου
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ο Τσιάνο έγραφε στο ημερολόγιό του: «Γεγονός είναι ότι την 8η ημέρα των επιχειρήσεων, η
πρωτοβουλία περιήλθε στους Έλληνες…».
Σε επιστολόχαρτο του Β΄ Σώματος Στρατού ο Σπύρος Μπαρτσόκας στις 29 Οκτωβρίου 1940 αναφέρεται στην ανησυχία του για την οικογένεια στην Αθήνα και στην αδυναμία
τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνιστά ψυχραιμία, προσοχή και προσευχή για τη διάσωση
της πατρίδας μας. Σε σύντομο γράμμα την επομένη το πρωί (10.15΄ της 30ης Οκτωβρίου
1940), λακωνικά γράφει: «Αυτήν την ώραν φεύγουμε. Σας εύχομαι υγείαν και καλήν αντάμωση. 
Σας φιλώ πολύ πολύ, Σπύρος…».
Ακολουθούν δελτάρια από τη μητέρα προς την διεύθυνση: «Μονάς 501, ΤΤ 152», επειδή
ειδήσεις δεν φθάνουν από τον πατέρα, ο οποίος της γράφει από την Κοζάνη στις 8 Νοεμβρίου 1940, ότι: «…δώδεκα ημέρες έχω να λάβω γράμμα σου και καθώς καταλαβαίνεις στενοχωρούμαι», και συνεχίζει: «Μεγάλος ενθουσιασμός υπάρχει και μεταξύ των αξιωματικών και των
στρατιωτών και δικαίως, διότι εμείς πολεμούμε για την Πατρίδα μας, το σπίτι μας, την οικογένειά
μας, ενώ ο εχθρός μας για να μας υποδουλώσει. Έμπλεξεν όμως άσχημα με ημάς». Συμπληρώνει
με τις παρακάτω οδηγίες: «Πώς προφυλάσσεσαι από τα αεροπλάνα. Να φροντίζεις να μην απομακρύνεσαι από το σπίτι και να είσαι πάντα και με τους γονείς μας και αδελφάς σου, ώστε εάν συμβή
συναγερμός να μην τα χάνης. Πιστεύω ότι καλά θα τα έχεις τακτοποιήση με τον πατέρα εναντίον
των αεροπλάνων και να μου γράψης πού έχετε πάει. Τα γράμματά σου προς εμένα λογοκρίνονται, τα
ιδικά μου προς εσένα τα λογοκρίνει εδώ ο Μήτσος ο Γρίβας4. Υπηρετώ πάντα εις το Επιτελείον του
Σώματος με την διαφοράν, ότι ο Κατσαρός (αρχίατρος) αντικατεστάθη από ένα στρατηγόν ιατρόν,
καλόν άνθρωπον».
Από την Κοζάνη στις 9 Νοεμβρίου 1940, ο Σπύρος γράφει στη μητέρα: «…εδώ έχομεν
κρύο και βροχή και μένουμε προσωρινώς.  Θέλω να μου στείλης με τον λοχίαν αυτόν: 1) πέντε
ζευγάρια κάλτσες μάλλινες λεπτές, 2) δύο φανέλλες μάλλινες σαν εκείνες που μου αγόρασες πέρυσι, 3) δύο εσώβρακα μακρυά υαλοβάμβακα (ψιλά όχι χονδρά). Και τα γάντια μου εάν δεν μου τα
έστειλες ακόμα».
Στις 11 Νοεμβρίου 1940 απαντά η μητέρα: «Ευχαριστήθηκα πολύ που είδα τον λοχία. Ποτέ
δεν φανταζόμουνα ότι μπορούσε να έλθη άνθρωπος από εκεί επάνω… Τα γάντια σου τα έπλεξα
μόνη μου και τώρα που πλέκω ένα για το κεφάλι σου λυπάμαι που δεν το έχω έτοιμο να σου το
στείλω… Εμείς εδώ πλέκουμε όλη την ημέρα… Εδώ στην Αθήνα μαζεύτηκε κόσμος πολύς… οι
πολυκατοικίες έχουν μεγάλη ζήτηση»!
Ο πατέρας απαντά στις 13 Νοεμβρίου 1940: «…Παρετήρησα ότι τα δελτάρια έρχονται
ενωρίτερα από τις επιστολές και γι’ αυτό σου συνιστώ να μου γράφεις σε δελτάρια και χωρίς γραμματόσημα. Σήμερα σου γράφω από την Σιάτισταν, όπου θα μείνομε λίγες ημέρες, γιατί θα πηγαίνομεν απ’ εδώ και πέραν όλο μπροστά… Καλά είμαι, μόνον που κουράζομαι πολύ, διότι κοιμούμαι
την νύκτα με διακοπάς και έχω σημαντικήν εργασίαν πολλήν».

4

Ο Μήτσος Γρίβας, μακρινός συγγενής της μητέρας, ο οποίος λογοκρίνοντας την αλληλογραφία
του πατέρα, προσέθετε με πράσινο μελάνι: «Τα σέβη μου, χαιρετισμούς κ.λπ.»!
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Σε δελτάριο της 16ης Νοεμβρίου 1940 η μητέρα γράφει: «Σπύρο, να μου γράψης τι νομίζης
ότι είναι καλλίτερον, να φύγουμε ή να μείνουμε εδώ σπίτι μας, καταφύγιον έχουμε πολύ καλό πλάι
μας».
Την ίδια ημέρα ο πατέρας γράφει στη μητέρα: «Σήμερα έλαβα με τον λοχίαν όσα πράγματα
σου ζήτησα και πολλά άλλα, που η ευγενική ψυχή σου, η αρίστη ανατροφή σου, το μέγιστον προς
εμέ ενδιαφέρον σου και η καλωσύνη σου συνετέλεσαν εις το να με φορτώσης με πολλά ωραία και
χρήσιμα πράγματα. Σε ευχαριστώ γι’ αυτά πολύ, καθώς και για τα γάντια, έργον σου, σπουδαίον
και συγκινητικόν. Αλλά και για το μαξιλάρι… Μαζί ανοίξαμε τα δέματα, του προσέφερα γλυκό και
ένα ζευγάρι γάντια που είχες δώσει διά να τα δώσω σε κανένα στρατιώτην».
Την ίδια ημέρα ξαναγράφει, ο πατέρας, από την Σιάτιστα: «…έπειτα από λίγες ημέρες θα
μετακινηθούμε για πιο πέρα. Εις αυτό το ζήτημα σε παρακαλώ, να μη λες από πού σου γράφω, και
να είσαι απολύτως εχέμυθος… δύο φορές εγέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Έχω την φωτογραφία
σου επάνω από τα ρούχα εις το κιβώτιον εκστρατείας, σε φιλώ και δακρύζω. Δακρύζω με το δίκαιό
μου, …, γιατί με είχες σκλαβώσει με την μεγάλην σου ευγένειαν, καλή σου καρδιά και την θαυμασίαν συμπεριφοράν σου…».
Με βεβαιότητα γράφει ο παππούς (Θεμιστοκλής Παπαϊωάννου)5: «Άλλωστε ελπίζομεν
ότι οι Ιταλοί δεν θα επιχειρήσουν τίποτε κατά των Αθηνών, διότι και αντίστασιν γενναίαν θα εύρουν
αλλά και τα αντίποινα διά την Ρώμην θα φοβηθούν».
Φαίνεται, όμως, ότι υπήρξε ανασφάλεια διαβιώσεως στην Αθήνα για ενδεχόμενους
βομβαρδισμούς. Σε επιστολή της, της 20ης Νοεμβρίου 1940, η μητέρα αναφέρει ότι: «Πετρέλαιο για την θέρμανσιν δεν πρόκειται να ξαναγοράσομε γιατί ήδη μας διέταξαν να αδειάσουμε
και αυτό που έχουμε… Όλοι μάς προσφέρονται να μας φιλοξενήσουν… στην Ερατεινή, στο Λιδωρίκι, αλλά δεν βλέπουμε τον λόγο να εγκαταλείψουμε την Αθήνα».
Από 9 Νοεμβρίου 1940 ο Ελληνικός Στρατός άρχισε την αντεπίθεση με επιτυχία, με
αποτέλεσμα οι ελληνικές δυνάμεις να εισέρχονται στις πόλεις και κωμοπόλεις της περιοχής,
στη μία μετά την άλλη: Κορυτσά (22 Νοεμβρίου), Πόγραδετς (30 Νοεμβρίου), Αγίους Σαράντα (6 Δεκεμβρίου) και στο Αργυρόκαστρο (8 Δεκεμβρίου 1940). Μετά από σκληρές
μάχες υπό λίαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων υπό τον συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο κατατροπώνει τους Ιταλούς και στις 22 Δεκεμβρίου
1940 τα ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στη Χειμάρα.

Στην Αλβανία
Με βιαστική επιστολή του της 27ης Νοεμβρίου 1940, ο πατέρας γράφει πολύ σύντομα:
«Έπειτα από 5 ημέρας πορεία διαμέσου ατραπών της Πίνδου εφθάσαμε επί αλβανικού εδάφους».
Ακολουθεί μακροσκελής επιστολή στις 29 Νοεμβρίου 1940:

5

Θεμιστοκλής Παπαϊωάννου (Λιδωρίκι 1869 – Αθήνα 1946). Διδάκτωρ Νομικής, Βουλευτής
Φωκίδος, Αντιπρόεδρος της Βουλής.
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«Προχθές σου έγραψα βιαστικά και έστειλα το γράμμα μου στα Ιωάννινα να ταχυδρομηθή. 
Σου είχα υποσχεθή ότι θα σου έγραφα χθες. Σήμερα το πράττω ευχαρίστως και διότι αυτήν την
στιγμήν έλαβα με τον δεύτερον λοχίαν το από 20 λήγοντος γράμμα σου και το κουτί με το γλυκό. 
Σου γνωστοποιώ, ότι έλαβον τα δύο δέματα από τον πρώτον λοχίαν, ένα από το ταχυδρομείον με
την «περικεφαλαίαν», το φαναράκι κλπ. Τα εσώρουχα που μου έστειλες είναι πολύ ωραία και μου
έρχονται καλά, τα γάντια ωσαύτως. Επί του παρόντος δεν έχω ανάγκην ουδενός πράγματος. Έλαβα
και δύο ταχυδρομικά δελτάρια.
Από την Σιάτισταν φεύγοντες, τις δύο πρώτες ημέρες επί αλόγου και τις 3 άλλες επί μουλαριού διαμέσου κατσικοδρόμων, ατραπών και ποταμών εφθάσαμεν και ευρισκόμεθα, ως πάντοτε
προσωρινώς, εις τα παλαιά ελληνοαλβανικά σύνορα. Ταξείδι κοπιαστικόν αλλά ευχάριστον διότι,
μετεβλήθη εις κυνηγητόν των Ιταλών. Εδώ εργασία όλην την ημέραν και την περισσότερη νύκτα και
με τα αεροπλάνα συνεχώς από πάνω από τα κεφάλια μας.
Εργάζομαι πρόθυμα με ευχαρίστησιν και ευσυνειδησία και η εργασία που κάνω δεν είναι κατώτερη του μαχομένου, θα σου την ειπώ όταν έλθω με το καλό. Πάντως έχω τρεις αξιωματικούς
βοηθούς, πάντες καλά παιδιά και δύο στρατιώτας.  Επαναλαμβάνω, ότι κουράζομαι, αλλά είμαι
ευχαριστημένος γιατί προσφέρω ό,τι μπορώ στην Πατρίδα μας. Καθώς θα μαθαίνεις από τις εφημερίδες οι Ιταλοί υποχωρούν προ του ενθουσιασμού μας, της πίστεώς μας επί την νίκην και της
γενναιότητος του στρατού μας. Κούρασιν δεν αισθάνομαι και από απόψεως ζωής περνώ σαν στην
εκστρατεία. Έχω ένα καλόν στρατιώτην, Λαμιώτην, υπηρέτην και τα φροντίζη αυτός τα της εγκαταστάσεώς μου. Έως σήμερα ούτε πονοκέφαλο είχα. Αυτά για μένα. Τώρα Μπουμπού μου φεύγω
και έρχομαι σε σένα.
Επιθυμώ και θέλω να μη στενοχωρείσαι για μένα και ό,τι είπεν ο Θεός. Να φροντίζης περί
της υγείας σου, διότι άνευ σου εγώ δεν κάνω, και για το παιδί μας. Να πης στον Πατέρα, εάν δεν
φτιάσατε καταφύγιον εντός της πολυκατοικίας μας να τρυπήσητε, καθώς λέγει τον τοίχον, ίνα πηγαίνετε γρήγορα και μη κρυώνετε. Όσον αφορά το μέρος που πρέπει να μένετε, νομίζω, ότι για την
ώρα, καλλίτερον είναι στας Αθήνας. Να μη κάνεις οικονομίας και προσεχώς θα σου στείλω ολίγα
χρήματα. Να είσαι ψύχραιμη ως πάντα και σοβαρά.
Διά το παιδί μας: να τρώγη καλά και να του δίδης adexoline 7 σταγόνες το μεσημέρι και 7 το
βράδυ, και όταν σωθή ή εν ελλείψει, σιρόπι diodotannique 250 γραμμ., μεσημέρι και βράδυ από
ένα κουταλάκι του καφέ προ φαγητού.
Από τον Πατέρα έλαβον ένα ωραίο γράμμα και πες του τον ευχαριστώ και ότι το εδιάβασα εις
τους στρατηγούς και ηυχαριστήθηκαν, διά τα πατριωτικά του αισθήματα.»
Η αλληλογραφία μεταξύ των γονέων, αν και οι δύο γράφουν σχεδόν καθημερινά, καθυστερεί να επιδοθεί και φυσικά ανησυχούν και οι δύο. Στις 23 Νοεμβρίου 1940 η μητέρα
πανηγυρίζει για την κατάκτηση της Κορυτσάς. Είναι ενδιαφέρον ότι επικεφαλής του ελληνικού στρατού που κατέλαβε την Κορυτσά ήταν ο συμπατριώτης του (αμπλιανίτης) αντισυνταγματάρχης Δημ. Θεοδωράκης, ο οποίος εξέδωσε ανακοινωθέν και ανέλαβε ως φρούραρχος Κορυτσάς. Οι ευχετήριες επιστολές που στέλνονται από την Αθήνα, τη μητέρα, τον
παππού Θεμιστοκλή, συγγενείς και φίλους, για την εορτή του πατέρα και των Χριστουγέν18

νων, όχι μόνο περιέχουν
ευχές, αλλά και τον θαυμασμόν για τις επιτυχίες
του στρατού μας. Το περιεχόμενο των δεμάτων
που στέλνονται από το
σπίτι, φαίνεται ότι ήταν
απαραίτητο για το πολύ
κρύο και τον βαρύ χειμώνα. Προϊόντα όπως κασκόλ, γάντια, πουλόβερ,
κάλτσες, φανέλες και οι
«περικεφαλαίες» (κουΕικ. 4. Με τον Επιτελάρχη Δ. Μαχά καθήμενον (10 Δεκεμβρίου 1940). 
κούλες-καλύμματα της κεΟ Σ.Μ. όρθιος με το βέλος.
φαλής με άνοιγμα για το
μισό πρόσωπο) όλα ήσαν
προϊόντα εργασίας συζύγων, μητέρων, που με ενθουσιασμό συνέβαλαν με τον τρόπο τους
στη νίκη.
Σε γράμμα του ο πατέρας στις 10 Δεκεμβρίου 1940 αναφέρεται σε εμένα: «Πρέπει, …,
να του λέγης ότι πρέπει να είναι υπερήφανος, όπως και συ, διότι εγώ ευρίσκομαι εις το μέτωπον,
ενώ οι άλλοι, οι γνωστοί, είναι στην Αθήνα. Είμαι ευτυχής, διότι προσφέρω στην Πατρίδα μας ό,τι
μπορώ, προθύμως και τιμίως. Δεν ζηλεύω απολύτως κανέναν από αυτούς και ας κάνουν παρέα τις
γυναίκες των. Ο πόλεμος θα είναι μακρός και σκληρός, αλλά η νίκη θα είναι, ως και είναι, ιδική
μας».
Από τις 3 Δεκεμβρίου 1940 η μητέρα έστειλε μπακλαβάδες και κουραμπιέδες για την
ονομαστική εορτή του πατέρα (12 Δεκεμβρίου) που έφθασαν κατόπιν εορτής με σχετική
καθυστέρηση και διενεμήθησαν στο προσωπικό του Επιτελείου, όπως αναφέρεται και στην
εφημεριδούλα του Επιτελείου, από τον Λουκή Ακρίτα. Φυσικά, σε επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 1940 η μητέρα αναφέρεται στον ενθουσιασμό μου για την κατάληψη του Αργυροκάστρου, όταν αναφέρθηκε από το ραδιόφωνο.
Την 12η Δεκεμβρίου 1940, ημέρα της εορτής του, ο πατέρας γράφει μακροσκελέστατη
επιστολή:
«Σήμερα που σχεδόν επέρασεν η ημέρα της γιορτής μου θεωρώ ως ευχαρίστησιν να σου ειπώ
πώς την επέρασα. Χθες βράδυ είχα ξενυχτήσει στο γραφείο μου, το πρωί που σηκώθηκα άνοιξα το
κουτί με τα μπισκότα που μου έστειλες… και προσέφερα εις τον υπηρέτην μου και τον αγγελιοφόρον του γραφείου μου. Από τα μπισκοτάκια αυτά προσέφερα εις τον Στρατηγόν και τον Επιτελάρχην. 
Εις το γραφείον μου ήλθαν πολλοί και με συνεχάρησαν μαθόντες από την εκδιδομένην εις το Σώμα
εφημερίδα (του Λουκή Ακρίτα). Ήθελαν μπακλαβά. Δυστυχώς, αν και προχθές σου έγραψα ότι
τον έλαβα, ίνα μη σε στενοχωρήσω, το δέμα με τον μπακλαβά, μπελτέ κλπ. δεν έφθασαν ακόμη…
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Το μεσημέρι, τρώγω με τους στρατηγούς και τον επιτελάρχην. Εις το φαγητό τους προσέφερα ένα
μπουκάλι κρασί Μαρκό, το οποίον εκείνην την στιγμήν μου είχε προσφέρει ένας στρατιώτης και
έτσι ήπιαν εις την υγείαν μου και την υγείαν σου και του παιδιού μας. Το απόγευμα ήλθαν και άλλοι
να με ευχηθούν και ο Πιλάλης ιατρός από ένα μακρινό καταυλισμό… Εκτελώ το υπέρ την Πατρίδα
μας καθήκον προθύμως, ενσυνειδήτως, ώστε να έχω εξαιρετικήν θέσιν εδώ που υπηρετώ… Είναι
αλήθεια ότι έχομε χειμώνα βαρύ και ταλαιπωρία, αλλά ο Θεός βοηθεί όλους μας και περνούμεν
όλα ευχαρίστως. Τα Χριστούγεννα επήγα εις μίαν εκκλησίαν χριστιανικήν και προσευχήθηκα δι’όλους μας».

Η Επιστολή
Την παραμονή των Χριστουγέννων και
της ονομαστικής εορτής μου, ο πατέρας
έστειλε δελτάριο με το εξής κείμενο (εικ.
5):
«Τ.Τ. 152, 24/12/40
Αγαπημένο μου παιδί,
Χρόνια πολλά για την γιορτή σου.  Είσαι
πολύ μικρός για να νοιώσης την σημασία της
επιστολής που σου στέλλω.  Σου γράφω από
τα βάθη της Αλβανίας, όπου υπερασπίζομαι
την Πατρίδα μας, την ηθικήν και το δίκαιόν
μας, ίνα, όταν μεγαλώσης, θυμάσαι αυτόν τον
μεγάλο αγώνα που κάνουμε και ότι εις αυτόν
συμμετέχει ο πατέρας σου. Εις την αγαπημένην
μου Δωρούλα και Μητερούλα σου, την οποίαν
φιλώ πολύ, εμπιστεύομαι την φύλαξιν του δελταρίου τούτου.
						
Σε φιλώ, ο πατήρ σου,
						
		
Σπύρος»
Εικ. 5. Το προς εμέ δελτάριον (24 Δεκεμβρίου 1940).
Στις 26 Δεκεμβρίου 1940 ο πατέρας
έγραφε: «Είμαι με το προωθημένον κλιμάκιον
του Σώματος και εις βάθος περί τα 70 χιλιόμετρα εντός του αλβανικού εδάφους. Να είσαι υπερήφανη και συ και οι γονείς μας διότι συγκαταλέγομαι μεταξύ των μαχομένων. Σου ξανάγραψα,
ότι θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι προσφέρομαι όσον ημπορώ… Το απόγευμα εβομβαρδίσθημεν από πολλά αεροπλάνα και κατά την πτώσιν του σπιτιού που ευρίσκετο, εκτυπήθη ελαφρώς
στο κεφάλι με πέτρα (ο εξάδελφος της μητέρας δικηγόρος Κώστας Παπαϊωάννου). Τον επέδεσα
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και του έδωκα σημείωμα δια την μεταφοράν του εις το νοσοκομείον. Είναι η δευτέρα φορά που
εγλύτωσα… Ο πόλεμος ο σημερινός ξεπέρασε όλους τους προηγουμένους. Πρέπει όμως να εξακολουθήσομεν με τον ίδιον ενθουσιασμόν τον πόλεμον, διότι γίνεται για ό,τι ιερόν έχομεν. Υπάρχουν
πολλοί σαν και εμένα και νεώτεροί μου, που είναι εις το εσωτερικόν, να τους περιφρονείτε γιατί θα
έλθει ημέρα που θα μας ζηλεύουν ημάς τους μαχομένους».
Έχοντας εξαντλήσει τα επιστολικά δελτάρια ευχαριστώντας όσους του είχαν ευχηθεί
για την ονομαστική εορτή του και τα Χριστούγεννα, άρχισε να στέλνει και δελτάρια του
ιταλικού στρατού(!) “Cartolina Postale per le Forze Armate – Posta Militare”, προφανώς
κατασχεθέντα.
Το πρωί της 9ης Ιανουαρίου 1941 γράφει: «Τα νέα απ’εδώ είναι ότι αναμένεται από στιγμής
εις στιγμήν η πτώσις της Κλεισούρας μετά την κατάληψιν της οποίας θα είναι εύκολος ο δρόμος
προς Βεράτιον και η πλάστιγξ θα κλίνη πλέον οριστικώς υπέρ ημών, σ’αυτήν είναι δυνατόν να αναμένει κανείς σοβαρά γεγονότα εντός της Ιταλίας. Το τέλος του πολέμου, δεν νομίζω, ότι πλησιάζει,
αλλά οσονδήποτε και εάν διαρκέσει, πιστεύω ότι θα είναι υπέρ ημών… (εδώ η λογοκρισία διαγράφει μιάμιση σειρά)… Επιφύλαξιν μόνον έχω, όταν η Γερμανία θελήσει να ενισχύσει την Ιταλίαν
σοβαρώς. Οι Ιταλοί δεν πολεμούν ως ημείς. Ομολογουμένως έχουν περισσότερα αεροπλάνα και
βομβαρδίζουν και πυροβολούν όχι μόνον ημάς εδώ, σπάνια αλλά και μη στρατιωτικούς στόχους
και πλέον και χωριά, αλλ’ευτυχώς ελάχιστα θύματα και μικράς ζημίας προκαλούν. Από πάνω από
όλα αυτά όμως είναι το δίκαιον με ημάς και δεν μπορεί παρά με την πίστην μας εις τον αγώνα να
τους ρίξομεν εις την θάλασσα…. Χαρά εις ημάς που θα έχομεν μίαν τέτοιαν νίκην. Τότε η Ελλάς θα
είναι μεγάλη και πλουσία».
Έτσι στις 10 Ιανουαρίου 1941 ο πατέρας αναφέρει ότι έστειλε δύο άδειες ιταλικές
χειροβομβίδες και δύο κάλυκες πυροβόλου. Πληροφορεί επίσης, ότι στις 9 Ιανουαρίου
1941 ανεχώρησε από το μέτωπο ο στρατιώτης υφηγητής της Νομικής Γεώργιος Μαύρος,
σημαντικός συνεργάτης στο Κρυπτογραφικό. Και συμπληρώνει: «Η Κλεισούρα κατελήφθη αυτήν την στιγμήν».
Μετά την κατάληψη του στρατηγικού περάσματος της Κλεισούρας (10 Ιανουαρίου
1941), οι Ιταλοί αντεπιτίθενται κατά του Β΄ Σώματος Στρατού, πλην όμως απωθούνται από
την Κρητική 5η Μεραρχία Πεζικού από το Γ΄ Σώμα Στρατού, η οποία στις 2 Φεβρουαρίου
1941 κατέλαβε το όρος Τρεμπεσίνα.
Σε μακροσκελές γράμμα του την 1η Φεβρουαρίου 1941, ο πατέρας γράφει στη μητέρα:
«Χθες το βράδυ έφθασεν ο στρατιώτης με τα δύο γράμματά σου. Τα εδιάβασα από τρεις φορές
το καθένα και ομολογώ, ότι τώρα έπειτα από τόσους μήνας ένοιωσα το σώμα μου να τρέμει από
την χαρά που μου προσέφερες με τα γράμματά σου γεμάτα από μεγάλο ενδιαφέρον, από βάθος
αισθημάτων και μεγάλη αγάπη… Η φωτογραφία του (γιου) πολύ ωραία, …, έκαμε κρότο εδώ που
την έδειξα. Πάντως πες και από μένα τας ευχαριστίας μου εις την Βούλαν (Παπαϊωάννου). Μόνον
το όπλον έπρεπε να το έχη στον δεξιόν ώμον…». Το αριστερό τμήμα της φωτογραφίας που
απεικόνιζε τον «πυροβολούμενον» Μουσολίνι, αφαιρέθηκε από την μητέρα από τον φόβο
να έβλεπαν την φωτογραφίαν οι Ιταλοί κατακτητές (εικ. 6). Είχε κάνει λάθος. Το όπλο το
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Εικ. 6. Φωτογραφία της Βούλας Παπαϊωάννου με τον γράφοντα
να σημαδεύει τον Μουσολίνι. Δυστυχώς το αριστερό τμήμα με τον
Μουσολίνι, αφαιρέθηκε από την μητέρα για ευνοήτους λόγους.

κρατούσα στον δεξιόν ώμον. Το διόρθωσε σε επιστολή της 5ης Φεβρουαρίου 1941.
Σε γράμμα της στις 10 Φεβρουαρίου 1941,
όπως και σε άλλα, η μητέρα αναφέρεται στα άρθραανταποκρίσεις των Μαλαβέτα και Λ. Ακρίτα στις
αθηναϊκές εφημερίδες, όπου ενίοτε αναφέρθηκε και ο
πατέρας.
Υπερήφανος ο πατέρας γράφει μεταξύ άλλων στη
μητέρα στις 5 Φεβρουαρίου 1941: «Εσωκλείστως λαμβάνεις ένα αντίγραφον προτάσεως περί απονομής εις εμέ πολεμικού σταυρού διά την αιτίαν που θα διαβάσης. Είναι ένα
από τα ανώτερα παράσημα που απονέμονται εις αξιωματικούς. Να κρατήσεις αυτό το αντίγραφο επιμελώς, ώστε όταν
μεγαλώση ο Χρήστος μας να το διαβάση. Εάν δεν γυρίσω
ποτέ πίσω θα με καμαρώνεις που θα το φορώ στο στήθος
μου. Λίγοι θα έχουν σαν αυτό… Εδώ επάνω έχομεν βαρύν χειμώνα και βροχές, όταν δεν βρέχη
έχομεν από πάνω μας όλην την ημέρα τα αεροπλάνα». Προφανώς είχε αρχίσει να μελαγχολεί
και να επιζητά την επιστροφή από το μέτωπο! Γράφει: «Πες εις τον Πατέρα, ας ενεργήση διά
του Γενικού Στρατηγείου να έλθω εις το εσωτερικόν».
Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ο Σπύρος Μπαρτσόκας στο «Εάν δεν γυρίσω
ποτέ πίσω…». Ενδείξεις ότι είχε αρχίσει να μελαγχολεί ευρισκόμενος επί 9 συνεχείς μήνες
στρατευμένος και μάλιστα στο Μέτωπο, κάτω από βαριές καιρικές συνθήκες και κακουχίες,
ιδιαίτερα όμως ενώπιον των απωλειών συμπολεμιστών στον αγώνα «υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος».
Στις 15 Φεβρουαρίου 1941 η μητέρα έγραφε: «…Το έκλεισα στο χρηματοκιβώτιο του
τοίχου μαζί με το δίπλωμά σου, μετοχές και ό,τι άλλο πολύτιμο βρήκα στο γραφείο σου, ώστε να
μην κινδυνεύουν να πάθουν τίποτε από βόμβες. Εδώ, Σπύρο, έχουμε ησυχία, πότε πότε γίνεται κανένας συναγερμός, αλλά ούτε στο καταφύγιο δεν κατεβαίνουμε. Μόνον για σένα ανησυχούμε όταν
διαβάζουμε ότι γίνονται μάχες και σας επισκέπτονται τα εχθρικά αεροπλάνα».
Στις 18 Φεβρουαρίου 1941 ο πατέρας γράφει: «Σου αναγγέλλω ευχαρίστως, ότι η πτώσις
του Τεπελένι επίκειται και πολύ γρήγορα θα τους απωθήσουμε τους Ιταλούς και από τον Αυλώνα
και το Βεράτι» (εικ. 7-9).
Το απόγευμα της 22ας Φεβρουαρίου 1941, ο πατέρας γράφει μακροσκελές γράμμα με
πολλά ενδιαφέροντα:
«Πάλιν έχω την ευκαιρίαν να σου γράψω γράμμα με πολλά, χωρίς να λογοκριθή και να το λάβης
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Εικ. 7. Το Επιτελείον στη Μπαντιλόγια, Αλβανίας (Φεβρουάριος 1941). Ο Σ.Μ. όρθιος.

μέσα σε λίγες ημέρες. Σου στέλλω μερικά ολμίδια και χειροβομβίδες, ένα μετάλλιο ιταλικό, πολύ
ωραίο, που φέραν μόνον Ιταλοί αξιωματικοί, και δύο couvres de lits, τα οποίαν αγόρασα από την
Κορυτσά δι’ενός αξιωματικού. Από τα ολμίδια και τις χειροβομβίδες κράτησε συ όποιες και όσες
θέλης και τις άλλες, εάν θέλης, δόσε τες εις όποιους θέλης. Μίαν δόσε και εις τον Σπυρόπουλον6. 
Το μετάλλιον είναι διά τον Τίτο μας. Τα couvres de lits είναι για σένα το ένα και το άλλο, εάν δεν
το θέλης, για την Μητέρα. Είχα παραγγείλει τρία για να έδιδες ένα και εις την Άννα, δυστυχώς το
ένα το κράτησε για τον εαυτόν του ο αξιωματικός που μου τα έφερεν. Εδώ που είμαι δεν ευρίσκω
τίποτε διά να σου στείλω.
Από υγείαν είμαι περίφημα, έχω ένα ωραίο μουστάκι και μου πηγαίνη πολύ και θα φροντίσω
να το διατηρήσω ώστε εάν θελήση ο Θεός και γυρίσω, να με ιδής. Δεν πιστεύω να μου πης να το
κόψω αμέσως. Ε, Μπουμπού μου. Απόψε σε ωνειρευόμουνα, ότι σε φιλούσα και δεν σε χόρταινα
γιατί εύρισκα, όπως και είσαι, πολύ αφράτην.  Τι να γίνη Μπουμπού μου ο νηστικός καρβέλια
ονειρεύεται.
Μένω πάντα με τον ταγμ. κ. Παπανικολάου και συχνά μιλάμε για σένα και για όλους σας. Καμμιά φορά, όταν βρέχη τρώμε μαζί εις το σπίτι, όπου έχομε και μια πτωχή σόμπα. Τα ρούχα μου
6

Νικόλαος Σπυρόπουλος. Εξέχων παιδίατρος, υφηγητής και αργότερα Έκτακτος Καθηγητής
Παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ.
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Εικ. 8. Μπαντιλόγια, Αλβανίας
(Φεβρουάριος 1941), ο Σ.Μ. όρθιος
περιμένει τη σειρά του, ενώ ξυρίζεται
ο Γ. Αθανασιάδης-Νόβας. (Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας (Ναύπακτος 1893 – Ναύπακτος 1987). 
Πολιτικός, νομικός, δημοσιογράφος
και λογοτέχνης. Διετέλεσε Πρωθυπουργός και μέλος και Πρόεδρος της
Ακαδημίας Αθηνών.

τα πλαίνουν, εδώ οι αρβανίτισες,
όχι καλά, γι’αυτό ο υπηρέτης
μου Μήτσος, ένα παιδί από την
Λαμία, ανέλαβεν και τα πλαίνει
μόνος του.  Τι είδους πλύσιμο,
βέβαια το φαντάζεσαι.  Κρύο
Μπουμπού μου δεν κάνει πολύ,
αλλά έχομε πολλές βροχές και πλημμυρίζει συχνά ο ποταμός Αώος τον οποίον έχομε πλησίον.
Καθώς μαθαίνετε ο γενναίος στρατός μας προχωρεί πάντοτε, αν ενίοτε, βραδέως, αλλά ασφαλώς προχωρεί. Είναι, πράγματι, θαύμα ο Έλλην στρατιώτης. Η εχθρική αεροπορία είναι δραστήρια, αλλά από τινών ημερών και η ιδική μας αεροπορία έχει ενισχυθή και έχει κατατροπώσει τα
ιταλικά αεροπλάνα.
Μου έγραφες για να έλθω. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, Μπουμπού μου. Και εγώ θέλω να
έλθω να σε ιδώ καθώς και το παιδάκι μας, αλλά δεν μπορώ. Να προσεύχεσαι μόνον να έλθω έστω
και με χρόνια. Ούτε να δίδεις σημασίαν εις αυτούς που μένουν αυτού. Όταν η Ελλάς μας ζητεί βοήθειαν από όλους, πρέπει όλοι μας να είμεθα εκεί που μας επιβάλλει το καθήκον και όχι στην Αθήνα. Ο
αέρας του μετώπου είναι διάφορος απ’αυτού, μας κάνει να είμεθα υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι.
Εδώ υπηρετούν και οι εξής συμπολίται του Πατέρα, οι οποίοι μου είπαν να υποβάλω τα σέβη
των. Οι κ.κ. Σούτζος, Κουμπλής, Παπανικολάου, Ζαρονίκος.
Γράμμα σου, Μπουμπού μου, έχω να λάβω τρεις ημέρες, ελπίζω όμως το βράδυ να λάβω. Δεν
μπορείς να φαντασθής πόσον αξίζει εδώ ένα γράμμα. Γίνομαι άλλος άνθρωπος, μου δίδεται μια
ακόμα ευκαιρία να ζήσω λίγες ώρες αποκλειστικά μαζί σου. Σε αγαπώ, Δωρούλα μου, σε αγαπώ
πολύ και συνεχώς σε σκέπτομαι και ζω με την ελπίδα, ότι θα ζήσω για να χαρώ και πάλιν.
Δεν μου έγραψες Δωρούλα μου, πώς πάνε τα οικονομικά μας. Γράψε μου σε παρακαλώ για να
ξέρω και να ησυχάσω, αφού λάβης υπ’όψιν ότι θα σου στέλλω 5 χιλ. κάθε μήνα. Δεν εννοώ ότι
πρέπει να περνάς μόνον μ’αυτά, να εξοδεύεις και από αυτά που έχομεν.
Εις τας 8 Μαρτίου έχεις την εορτήν σου, σου εύχομαι από τώρα χρόνια πολλά και να ζήσης
να σε χαρώ. Τι θα πάρης για την εορτήν σου εφέτος Μπουμπού μου! Θα σου στείλω έπειτα
από λίγες ημέρες λεπτά που θα πάρω τον μισθόν μου και να αγοράσης ό,τι αναγκαία πράγματα σου
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λείπουν. Επίσης να πάρης
κάτι και του Χρήστου μας. 
Πώς πηγαίνει ο Χρήστος
εις την γλώσσαν που του
μαθαίνεις; Τώρα με την
άνοιξην θα πηγαίνετε μαζί
περίπατο; Να μου τον φιλήσης.
Τα σέβη μου εις τον
Πατέρα, Μητέρα και χαιρετισμούς εις την Ισμήνην, Γιώργον, Άνναν και
Γρηγοράκην.
				
				
Με πολλά φιλιά
ο Σπύρος σου
Υ.Γ. Σου στέλλω εσωκλείστως μια βεβαίωσι, η
οποία θα σου χρειασθή
για τα φορολογικά, κατόπιν ενός νόμου περί των στρατευσίμων. Επίσης και μια εφημερίδα που βγάζει το Σώμα μας. Σε
φιλώ πολύ, Σπύρος».
Ενώ στις 26 Φεβρουαρίου συμπληρώνει: «…Δεν είναι εύκολον, ως εκ της εργασίας μου, να
έλθω. Συνεπώς, έχε υπομονήν και είναι δυνατόν αργότερα να έλθω».
3 Μαρτίου 1941. Στο δελτάριο αυτό ο πατέρας γράφει: «Αυτήν την στιγμήν ετελείωσε
μια συγκινητική τελετή κατά την οποίαν ο Διάδοχος (Παύλος), εκ μέρους του Βασιλέως μας, επαρασημοφόρησε μερικούς ήρωας στρατιώτας. Ο Σωματάρχης, ο οποίος παρουσίασε όλους τους
αξιωματικούς του Στρατηγείου, όταν με παρουσίασεν εις τον Διάδοχον ως ιατρόν και κρυπτογράφον του Σώματος, ο Διάδοχος ευχαριστηθείς καθώς ήτο, εγέλασε για την νέαν μου ειδικότητα που
απέκτησα εις το Στράτευμα».
Σε επιστολή του στις 6 Μαρτίου 1941, ο πατέρας σχολιάζει: «Τα ρούχα μου τα βράζω
εις ένα τενεκέν γιατί πού και πού πιάνω και καμμιά ψείρα. Είναι αδύνατον να μην κολλήσει κανείς
ψείρες, εφ’όσον οι πολλοί έχουν».
Το τελευταίο δελτάριο από το μέτωπο έχει ημερομηνία 11 Μαρτίου 1941. Και ενώ
ακόμη στις 6 Μαρτίου ο πατέρας έγραφε: «…δυστυχώς δεν μπορώ να έλθω ούτε και για μια
ημέρα», στις 11 Μαρτίου η τελευταία φράση του είναι: «…πιστεύω ότι έπειτα από μίαν εβδομάδα να έλθω».
Εικ. 9. Μπαντιλόγια, Αλβανίας (Φεβρουάριος 1941), με Επιτελάρχη 
Δ. Μαχάν και στελέχη του Επιτελείου του Β΄Σ.Σ. 
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Και πράγματι, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Στρατολογίας που εξεθόδη από το Στρατολογικό Γραφείο Καρπενησίου, ο Σπύρος Μπαρτσόκας υπηρέτησε στο Στρατηγείο του
Β΄ Σώματος Στρατού από 25 Αυγούστου 1940 μέχρι 15 Μαρτίου 1941, μεθ’ό διετέθη
εις το Στρατιωτικό Νοσοκομείο (εικ. 1). Έτσι συμπληρώθηκε επτάμηνη, περίπου, περίοδος
επιστρατεύσεως και συμβολής του ως διευθυντού του Κρυπτογραφικού του Β΄ Σώματος
Στρατού στην Αλβανία. Στο διάστημα αυτό υπήρξε έντονη και συνεχής η αλληλογραφία με
τη μητέρα, παρά τις καθυστερήσεις στην παράδοση των δελταρίων, κυρίως, ακόμη και για
10-12 ημέρες. Αντηλλάγησαν 52 επιστολές και 86 δελτάρια! Η τηλεφωνική επικοινωνία
δύσκολη εκείνη την περίοδο, μόνο δύο φορές κατάφεραν οι γονείς μου να μιλήσουν στο
τηλέφωνο! Αναμφιβόλως, το μεγαλύτερο μέρος της επιστολογραφίας περιελάμβανε τις εκδηλώσεις της αμοιβαίας αγάπης του ζεύγους, της οικογενείας και της εκτιμήσεως και των
ευχών μερικών φίλων. Αλλά και παρακλήσεις για συγγενείς φίλων, για πληροφορίες για
την κατάστασή τους στο Μέτωπο. Φυσικά, η λογοκρισία έκανε το έργο της με μερικές διαγραφές κειμένου. Όμως, του πατέρα τα δελτάρια προς τη μητέρα μου και τους γονείς ενίοτε
ελογοκρίνοντο από συγγενή, τον Μήτσο Γρίβα, ο οποίος με πράσινο μελάνι προσέθετε
και τις δικές του ευχές, χρόνια πολλά και την υπογραφή του. Με μολύβι είχε σημειωθεί από
τη λογοκρισία σε επιστολή της μητέρας: «Να μην γράφετε τόσα πολλά»(!) Προφανώς, ήταν
μεγάλος κόπος η ανάγνωση 4σέλιδης επιστολής!
Σε όλες όμως τις επιστολές, σύντομα δελτάρια ή πολυσέλιδες, έπαλε ο ενθουσιασμός
για τη νίκη και τα εθνικά δίκαια. Ο στρατός μας επάλαιε μέσα σε λίαν αντίξοες καιρικές
συνθήκες ενάντια στην ισχυρότερη πολεμική μηχανή των αντιπάλων. Αξιοθαύμαστη ήταν
η βοήθεια των γυναικών της Ηπείρου, αλλά και των γυναικών στα μετόπισθεν όπου έπλεκαν συνεχώς για τα στρατευμένα παιδιά ή είχαν σχηματίσει κέντρα για την ενίσχυση των
οικογενειών των στρατευμένων. Πολλές νέες γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η μητέρα
στον «Ευαγγελισμό», παρακολούθησαν μαθήματα Νοσηλευτικής, ενώ καταπληκτικό έργο
είχε επιτελέσει στον τομέα αυτό ο Ερυθρός Σταυρός.
Ο πατέρας ποτέ δεν αναφέρθηκε για το έργο του στο Κρυπτογραφικό Τμήμα του Β΄ Σώματος Στρατού. Περιέγραφε όμως περιπέτειες από την εξάσκηση της Ιατρικής, όπως ολονύκτιες πορείες, κρατώντας το τηλεφωνικό καλώδιο, για να επισκεφθεί «βαρέως» πάσχοντα
εκ δυσεντερίας(;) σε προκεχωρημένο φυλάκιο, τον οποίο ηύρε μάλιστα να απολαμβάνει
την φασολάδα του!
Υπήρξε τυχερός, ο πατέρας, στην επιλογή μορφωμένων στρατιωτών ως συνεργατών
του στο Κρυπτογραφικό, όπως ο υφηγητής της Νομικής Γεώργιος Μαύρος και ο δημοσιογράφος Λουκής Ακρίτας. Εκτός από τις συχνές πολεμικές ανταποκρίσεις, ο Λουκής
Ακρίτας εξέδιδε καθημερινώς δακτυλογραφημένη εφημερίδα, το «Δελτίον Ειδήσεων», την
οποία αργότερα μετονόμασε «Κλεισούρα»!
Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 1940 το Δελτίο γράφει: «Το υπ’ αριθμ. 16 ανακοινωθέν του
Γενικού Στρατηγείου έχει ως ακολούθως: Η προχώρησίς μας συνεχίσθη επί διαφόρων κατευθύνσεων παρά την σφοδράν αντίστασιν του εχθρού. Άφθονα λάφυρα περιήλθον εις χείρας μας», και
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ακολουθούν λεπτομερείς ειδήσεις από το μέτωπο. Αναφέρονται και κοινωνικά: «Εις τον Υπίατρον κ. Σπυρ. Μπαρτσόκαν εορτάζοντα σήμερον, το Προσωπικόν του Κρυπτογραφικού Γραφείου
του εύχεται χρόνια πολλά και κάθε ευτυχίαν. Ευχαί διά τον εορτάζοντα σήμερον κ. Μπαρτσόκαν
μετεδόθησαν την πρωΐαν υπό του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών προερχόμεναι εκ μίας οικίας
κειμένης επί της οδού Σκουφά 8. Ο εκφωνητής του Σταθμού προσέθεσεν ότι απεστάλησαν προς
τον κ. Υπίατρον μπακλαβάδες. Σ.Σ.: Έχομεν την υπόνοιαν ότι οι περί ού ο λόγος μπακλαβάδες αφίχθησαν εις την 501 Μονάδα και ευρίσκονται εις το Γραφείον του κ. Υπιάτρου. Εις τους επισκέπτας
θα χορηγήται ανά εν τεμάχιον». Αντιλαμβάνεσθε τι επηκολούθησε.
Δεν θα πιστέψει ο αναγνώστης τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου, όταν ένα βράδυ του
Μαρτίου 1941 με αφύπνισε και με οδήγησε η μητέρα στο ισόγειο του σπιτιού μας, όπου
ζούσε ο παππούς. Εμπρός μου σε μια πολυθρόνα εκάθητο όμορφος και επιβλητικός με τη
στολή του Έλληνος αξιωματικού ο πατέρας. Παρ’όλο ότι ήμουν 3½ ετών τη σκηνή αυτή δεν
έχω παύσει να την έχω πολύ ζωηράν στη μνήμη μου!

Επίλογος:
Η Πολιτεία τον τιμά για τις υπηρεσίες του
Με Βασιλικό Διάταγμα απενεμήθη στον Σπύρο Μπαρτσόκα ο Χρυσούς Σταυρός του
Φοίνικος μετά Ξιφών. Είχαν προηγηθεί παρασημοφ ορήσεις με τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄
Τάξεως για «διακεκριμένες πράξεις», ως και το μετάλλιο του Ελληνοϊταλικού/Ελληνογερμανικού Πολέμου.
Χαρακτηριστική είναι η Πρόταση Απονομής Ηθικής Αμοιβής «εις τον εφ. υπίατρον Μπαρτσόκαν Σπύρον», η οποία υπεβλήθη από τον Επιτελάρχη του Β΄ Σώματος Στρατού (υποστράτηγον ε.α. Δ. Μαχάν):
«Ο εφ. υπίατρος Μπαρτσόκας Σπυρ., υπηρέτησε συνεχώς εις το Επιτελείον του Β΄ Σώματος
Στρατού από της ενάρξεως των επιχειρήσεων μέχρις αρχών Μαρτίου 1941 κατά τον Ελληνοϊταλικόν
Πόλεμον 1940-1941. Ούτως ως αρχηγός του Κρυπτογραφικού Τμήματος του Επιτελείου και ως
Υγειονομικός αξιωματικός του Στρατηγείου του Σώματος Στρατού εξεπλήρωσε τα καθήκοντά του
μετ’εξαιρετικού ζήλου και αφοσιώσεως. Και ως αρχηγός του Κρυπτογραφικού Τμήματος προσέφερεν εξαιρετικάς υπηρεσίας τόσον από απόψεως ταχύτητος, κρυπτογραφήσεως και αποκρυπτογραφήσεως, όσον και από απόψεως εχεμυθείας. Ως Επιτελάρχης του Β΄ Σώματος Στρατού εστηριζόμην πολύ εις αυτόν διά την καλήν λειτουργίαν του Τμήματος, όπερ ένεκα αυτού απέδωσε θαυμάσια. 
Παρηκολούθησε το προκεχωρημένον κλιμάκιον του Στρατηγείου και υπέστη τους βομβαρδισμούς
και τα πυρά του αντιπάλου, καθώς και τας ταλαιπωρίας των επιχειρήσεων. Δι’ό προτείνω τούτον
όπως του απονεμηθή ο Χρυσούς Σταυρός του Γεωργίου μετά Ξιφών» (εικ. 10).

Ο Απολογισμός
Ένας σύντομος απολογισμός της συμμετοχής του στο μέτωπο της Αλβανίας αποδίδει ο
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Εικ. 10. Τα παράσημα 
του Σπύρου Μπαρτσόκα.

Σπύρος Μπαρτσόκας σε άρθρο του για την επέτειο του ΟΧΙ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 1969. Όπως περιγράφει:
«Εις την άμυναν του πατρίου εδάφους και εν συνεχεία εις την νίκην κατ’εξοχήν συνέβαλεν, ημπορούμεν μάλιστα να είπωμεν συνέβαλε βασικώς, το εις τον κεντρικόν τομέα του μετώπου Β΄ Σώμα
Στρατού, με τας έξ μεραρχίας του, του οποίου ηγείτο ο αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος. 
Εις την ένδοξον αυτήν μονάδα είχον την τιμή και την ευτυχίαν να ανήκω κατά την διαδρομήν του
ελληνοϊταλικού πολέμου. Αλλά και πριν. Διότι ήμουν ήδη προεπιστρατευμένος εις την Λάρισαν. Και
συνέχισα: Υπηρέτησα συνεχώς ως ιατρός του Σώματος και διευθυντής του Κρυπτογραφικού Γραφείου εις την ζώνην των πρόσω. Ήμην λοιπόν, εις θέσιν να παρακολουθώ την μεγαλειώδη πορείαν
του Σώματός μου, αλλά και του όλου Στρατού, του οποίου όλαι αι μονάδες επολέμησαν ισοτίμως.
Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος περιβαλλόμενος από εκλεκτόν επιτελείον, το οποίον κατηύθυνεν ο εκλεκτός, τότε συνταγματάρχης, Δημήτριος Μαχάς, ωργάνωνε διηνεκώς από των
προπολεμικών ημερών, εναγωνίων πράγματι ημερών, ημερών εθνικής ανατάσεως, την μέλλουσαν
επιτυχή δράσιν του Σώματος. Ωργάνωνεν αυτήν εν σιγή, άνευ διαφημίσεων και μετά της επιμονής,
υπομονής και ευμεθοδίας – αρετών που προσιδιάζουν εις τους όχι μόνον θέσει αλλά εις τους φύσει
ηγήτορας: Και μετά την έναρξιν του πολέμου ο άριστα προς αυτόν παρασκευάσας τους άνδρας του,
διηύθυνε τας μάχας της Πίνδου, του Φράσερι, της Κλεισούρας, της Τρεμπεσίνας και τας άλλας,
όπου ενεπλάκησαν οι ανήκοντες εις το Β΄ Σώμα.
Και η μάχη της Πίνδου, όπου έπαιξε πρώτον πρόσωπον το Β΄ Σώμα επετεύχθη με ολίγον εξοπλισμόν, απείρως ελάσσονα του αφθόνου και τελείου ιταλικού: Δεν πρέπει να λησμονώμεν, ότι, καίτοι
το Κράτος από του 1935 και κυρίως από του 1936 είχεν ενεργήσει το παν, είχε κάμει τα αδύνατα
δυνατά προς εξοπλισμόν και εφοδιασμόν, όπως η Ελλάς, το μικρόν και πτωχόν κράτος, θα ήτο και
αστείον να συγκριθή προς την Ιταλίαν, της οποίας ο αυτοκρατορικός πληθυσμός, μητροπολιτικός
και αποικιακός, ηριθμείτο εις εκατόν εκατομμύρια. Και δεν αντεμετώπιζεν η Ελλάς μόνον τα τέλεια
και άφθονα τεχνικά μέσα των πολέμων. Αντεμετώπιζε και υπό μαχητικήν έποψιν σπουδαίον στρατόν,
παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, διά των οποίων το μόνον που κατορθώνομεν είναι να μειώνωμεν τα
ιδικά μας επιτεύγματα – πράγμα δυστυχώς που κάμνομεν συνεχώς διά μέσου της όλης εθνικής μας
Ιστορίας.
Το Σώμα μας όμως, όπως και όλος ο Στρατός μας, είχε να παλαίη και εναντίον των στοιχείων
της φύσεως. Και όπως κατεπάλαιε τους πολεμίους, κατεπάλαιε και την σκληράν, την σκληροτάτην
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εκείνην φύσιν, τον όσον σπανίως εξηγριωμένον χειμώνα. Και εις την καταβολήν αυτήν των εναντίων – εμψύχων και αψύχων – κολοσσιαία υπήρξεν η συμβολή των μετόπισθεν. Μόνον όσοι έζησαν
τότε ημπορούν να γνωρίζουν την ύψωσιν των ψυχών εις την ιδέαν της Ελλάδος, την σύμπνοιαν, την
μίαν ψυχήν, την εθνικήν ψυχήν, εις την οποίαν είχον συνοψισθή αι ψυχαί των Ελλήνων. Άνδρες,
γυναίκες και παιδιά των μετόπισθεν, όλοι με μίαν ψυχήν ειργάζοντο διά την Ελλάδα και πρωτίστως
διά τους μαχητάς. Όλη η Ελλάς – εις τας κατοικίας, εις τα γραφεία, εις τα κέντρα, εις τα μεταφορικά
μέσα, παντού! – είχε μεταβληθή εις απέραντον εργαστήριον, όπου αι Ελληνίδες όλων των ηλικιών
έπλεκαν μάλλινα διά τους αντιμετωπίζοντας τον χειμώνα του Δωδωναίου Διός! Ας αφήσωμεν την
άλλην, ποικίλην προσφοράν των Ελληνίδων! Και μάλιστα των γυναικών της Ηπείρου που ανήρχοντο
εις τους αποκρήμνους βράχους και εφωδίαζον τους πολεμιστάς με πολεμικόν υλικόν και τρόφιμα.
Ακαταπόνητος, αεικίνητος, ψύχραιμος αλλά αποπνέων το ιερόν πυρ του πολεμάρχου, ο Στρατηγός Δημήτριος Παπαδόπουλος περιήρχετο τας μονάδας, έδιδε διαταγάς, παρώτρυνεν, ενεθουσίαζε
τους μαχομένους.
Επέβαλλε τον γνήσιον τούτον πολεμικόν άνδρα η γενναιότης, η ευγένεια και η εις όλους αισθητή συνείδησις του καθήκοντος και επιτέλεσις αυτού μετά σταθερότητος. Αντικατέστησε μετά
φειδούς ατυχήσαντας τινάς διοικητάς μεγάλων μονάδων.  Αλλά και εγνώριζε να εκλέγη συνεργάτας. Και αρκεί, πλην άλλων επιτυχιών εις την κατά πρόσωπα επιλογήν, αρκεί να λεχθή ότι, του
Δημητρίου Παπαδοπούλου, εισηγουμένου ωρίσθησαν μέραρχοι ο θρυλικός συνταγματάρχης του
ιππικού Σωκράτης Δημάρατος, ο κατόπιν στρατηγός, και ο ηρωικός συνταγματάρχης Παναγιώτης
Σπηλιωτόπουλος, στρατηγός επίσης έπειτα, δικαιώσαντες και εν συνεχεία τας ελπίδας του Έθνους
– αείμνηστοι σήμερον.»
Τον θαυμασμό του και συνάμα την ευγνωμοσύνη για το έργο του στρατηγού και διοικητού του Β΄ Σ.Σ. Δημητρίου Παπαδοπούλου, ο Σπύρος Μπαρτσόκας εξέφρασε με
πάλλουσα φωνή, βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, εκφωνώντας επικήδειο για τον άνθρωπο, στον οποίο η Ελλάς οφείλει μέγα μέρος της νίκης στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
«Στρατηγέ Δημήτριε Παπαδόπουλε,
Αγαπητέ φίλε,
Γόνος παλαιάς αρχοντικής οικογένειας του Ναυπλίου, με στρατιωτικήν παράδοσιν. Προικισμένος με μεγάλην μόρφωσιν και συμπεριφοράν ευπατρίδου.
Η καταστροφή του ’97, όπως και εις άλλους πολλούς, έτσι και εις σε υπήρξεν η εμπνεύστρια
δύναμις προς πραγμάτωσιν της Μεγάλης Ιδέας, με την οποίαν είχον γαλουχηθεί πολλαί Ελληνικαί
γενεαί.
Και δεν θα αργήσει το προανάκρουσμα της ανορθώσεως, η χαραυγή της Μεγάλης Ελλάδος, το
1909 με την στρατιωτικήν επανάστασίν του.
Τα όνειρά σου θα σε οδηγήσουν εις την Σχολήν Ευελπίδων. Θα μετάσχεις των εθνικών πολέμων
του 1912 και 1913 και θα διακριθείς.
Θα μετάσχεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και θα γνωρίσεις τα πεδία της Ασιατικής Ελλάδος,
όταν εδημιουργείτο και συγχρόνως ερειπώνετο η αυτοκρατορική αναγέννησις της Ελλάδος.
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Αλλά το αέτωμα της στρατιωτικής ικανότητός σου ανεφάνη όταν διοικητής του Β΄ Σώματος
Στρατού ωργάνωσες εν σιγή από των προπολεμικών ημερών, εναγωνίων πράγματι ημερών, την
μέλλουσαν επιτυχή δράσιν του Σώματος με τας εξ (6) Μεραρχίας.
Και περιβαλλόμενος από εκλεκτόν επιτελείον διηύθυνες, τας μάχας εις την Βόρειον Ήπειρον, της
Πίνδου, της Κλεισούρας, της Τρεμπεσίνας εις τον κεντρικόν Τομέαν και συνέβαλες εις την δόξαν της
28ης Οκτωβρίου της αγίας ημέρας του Ελληνισμού, του έπους του 1940.
Ακαταπόνητος, ψύχραιμος, αλλά αναπνέων το ιερόν πυρ του πολεμάρχου, περιήρχεσο τας μονάδας, έδιδες διαταγάς, παρώτρυνες, ενεθουσίαζες τους μαχομένους του Β΄ Σώματος Στρατού
και συνέβαλες ως και ολόκληρος ο Ελληνικός Στρατός εις την άμυναν του πατρίου εδάφους και εν
συνεχεία εις την εκδίωξιν του εισβολέως.
Επέβαλλε τον γνήσιον τούτον πολεμιστήν άνδρα, η γενναιότης, η ευγένεια και εις όλους αισθητή
συνείδησις του καθήκοντος και επιτέλεσις αυτού μετά σταθερότητος.
Αλλά και κατά την κατοχήν αρχηγός της οργανώσεως «η Ιεραρχία» προσέφερες ανεκτιμήτους
υπηρεσίας.
Διά την δράσιν σου αυτή η Πατρίς σε ετίμησεν εκτός των άλλων παρασήμων και με τον Μεγαλόσταυρον του Γεωργίου του Α΄ μετά Ξιφών.
Ο άψογος και σεμνός στρατηγός Δημήτριος Παπαδόπουλος με την προς το καθήκον αφοσίωσιν, τον σταθερόν χαρακτήρα, με το ευρύ κοινωνικόν κύρος και την πάγκοινον συμπάθειαν, είχεν
ισότιμον και τον άρτιον άνθρωπον.
Στρατηγέ εδόξασες την σημαίαν η οποία σε σκεπάζει ως και τα όπλα τα οποία θα παρουσιάσουν
οι υπερασπισταί της Πατρίδος.
							
Αιωνία σου η Μνήμη.
							
Σπύρος Μπαρτσόκας»
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΄40
Γιορτάστηκε κι εφέτος με τις δέουσες τιμές το Έπος του ’40. Ακούστηκαν και πάλι ωραίοι
πανηγυρικοί λόγοι, έγιναν παρελάσεις, κατατέθηκαν στεφάνια στα ηρώα πεσόντων, τηρήθηκε 1΄σιγή προς τιμή τους κ.λπ. Στην Ευρυτανία έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις στις
έδρες των δύο Δήμων μας (Καρπενησίου και Αγράφων), καθώς και σε άλλα χωριά (Βελαόρα, Γρανίτσα, Δομνίστα, Ραπτόπουλο, Φουρνά, κ.ά.). Έτσι, εκπληρώθηκε και πάλι ένα ΧΡΕΟΣ
μας προς τους ήρωές μας εκείνους που πολέμησαν με ψυχή για τη γη των πατέρων μας και την
τιμή μας και μαρτύρησαν χύνοντας το αίμα τους στα «κορφοβούνια του θρύλου»….
ΟΜΩΣ, το ΧΡΕΟΣ μας προς τους ΗΡΩΕΣ αυτούς δεν τελειώνει εδώ. ΧΡΕΟΣ μας είναι
να βρεθούν τα οστά τους και να γίνει η ανακομιδή τους με τις δέουσες τιμές. Ήδη, μερικοί
συγγενείς τους έχουν ερευνήσει σχετικά, ταξιδεύοντας οι ίδιοι στους τόπους θυσίας και είχαν
θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ευτυχώς, όμως, που
υπάρχουν και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με το μεγάλο αυτό θέμα της ανεύρεσης των
οστών των ηρώων μας και, όπως μας ενημερώνουν, οι έρευνές τους είναι αποτελεσματικές.
Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ερευνητής κ. Απόστολος Μπρέντας με ιδιαίτερο πάθος
ερευνά – εδώ και χρόνια – πολλές πτυχές του Έπους του ’40, συγκεντρώνοντας πολυτιμότατα στοιχεία και πληροφορίες για τους πεσόντες στα πεδία των μαχών. Η πρώτη συγκλονιστική πληροφορία που μας προσεκόμισε, μετά την έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του
Κ.Α. Παπαδόπουλου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ», ήταν αυτή για τον Ταραμπίκο Θεόδωρο,
εκ Προδρόμου, ο οποίος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς στην Άρτα, όπου και του εγένετο μεγαλοπρεπέστατη κηδεία ενώπιον εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών (Μητροπολίτη,
Δημάρχου κ.λπ.) και με στρατιωτική μουσική. Τελευταία ο κ. Μπρέντας μας ενημέρωσε για
τον τόπο όπου βρίσκονται τα οστά εννέα (9) Ευρυτάνων ηρώων. Είναι οι παρακάτω:
-Ζιώγας Βασίλειος του Ιωάννη, από Επαινιανά Αγράφων
-Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα, από Νεράιδα Δολόπων
-Κουτρολός Δημήτριος του Κων/νου, από Μουζίλο
-Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημητρίου, από Τροβάτο Αγράφων
-Λαναράς Ιωάννης του Βασιλείου, από Κρίκελλο
-Ντακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα, από τα Άγραφα
-Νταλλής Ηλίας του Δημητρίου, από Τροβάτο Αγράφων
-Παπαζέκος Ιωάννης του Νικολάου, από Γρανίτσα
-Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου, από Δομνίστα.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: όσοι γνωρίζουν συγγενείς των παραπάνω ηρώων και επιθυμούν την
ανακομιδή των οστών τους στη γενέθλια γη τους, μπορούν για συγκεκριμένες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο στα τηλέφωνα: 2106920004
και 6977366813.
Τιμή και δόξα χρωστάμε σ’ αυτούς τους ήρωες και τους μάρτυρες, γιατί φύλαξαν τις
Θερμοπύλες όχι από υποχρέωση αλλά από το ΧΡΕΟΣ.
Ας είναι χλοερός ο τόπος που αγκάλιασε και σκέπασε τους χαλύβδινους αυτούς πολεμιστές και ας είναι αιώνια η μνήμη τους!
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΡΟ ΤΟΥΣ….
(Διήγηση Ξενοφ. Μπουρδάρα, στη Φουρνά, πριν το 1967)
† Βασιλείου Ν. Μαντούζα1

Ήταν 6 Αυγούστου 1810 (;). Ο κόσμος στα Άγραφα είχε συνέλθει από μια λοιμική του
1808 (;), όχι τόσο θανατηφόρα. Το Μοναστήρι της Βράχας – η Μεταμόρφωση του Σωτήρος – διατηρούσε το κύρος, αίγλη, προβολή, πρωτεία, πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στα μοναστήρια των Νοτιοπίνδιων, Νοτιοανατολικών Αγράφων, ήτοι: Αγίας Τριάδας, Φουρνάς,
Σπινάσας (Νεράιδα τώρα) Μούχας ή Πέτρας, Καρύτσας (Παναγίας Πελεκητής), Σάικας
(Πετράλωνα Αγράφων). Πολλά από αυτά στις αρχές του 19ου αι. (1801.-….) είχαν καταντήσει μονομελή ασκηταριά. Γι’ αυτό το 1833 – διάλυση μοναστηριών με Β.Δ. (με δύναμη
μοναχών κάτω των 5), ζητούσαν από την Ιεραρχία και Πολιτεία να διατηρηθεί το μοναστήρι
της Βράχας, όπου να συγκεντρωθούν οι μοναχοί των παραπάνω μονών και μονάσουν (Βλ.
εις Γενικά Αρχεία αναφορές τους)
Από το εσπέρας της 5ης Αυγούστου 1810(;) συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι της Βράχας πολλοί πιστοί: ιερείς, μοναχοί, λαϊκοί Γέμισαν οι αυλές του μοναστηριού, τ’ αλώνια του,
τα γιούρτια του. Δεν γινόταν τότε γλέντια στα πανηγύρια.
Την άλλη μέρα περίμεναν και τον αρχικοτζάμπαση των Αγράφων, ο οποίος με τη φρουρά και τη συνοδεία του είχε καταλύσει στον Κλειτσό (είχε έδρα το Νεοχώρι της Νεβρόπολης
– Φανάρι, ή τη Ρεντίνα;)
Πρωί – πρωί της 6ης Αυγούστου ο ηγούμενος Ιωσήφ (Βραχινός, αγνώστου επωνύμου)
μαζί με τους λοιπούς κληρικούς διάβασαν τον όρθρο και σταμάτησαν (για την κυρίως λειτουργία) περιμένοντας τον άρχοντα και εφέντη αρχικοτζάμπαση.
Με καθυστέρηση μιας ώρας παρουσιάστηκε σεινάμενος κουνάμενος, χρυσοποίκιλτος,
όγκος, καβάλα στο γκρίζο άλογό του. ‘Ολες οι αρχές και οι προύχοντες τον περίμεναν στην
μεγάλη πύλη του περίβολου του μοναστηριού. Το άλογό του το έσερνε άντρας μεσόκοπος
ως 40 ετών, μισόγερος για την εποχή. Ακολουθούσε η φρουρά του και η συνοδεία του.
Οι αναμένοντες «ντυμένοι» κληρικοί, προύχοντες, πιστοί αναμέρισαν για να αφιππεύσει ο
άρχοντας. Ο ιπποκόμος έβαλε πλάτες, ώμους, γόνατα για να κατεβεί από το άλογο ο αφέντης. Αυτός όμως δεν βοήθησε καθόλου και σωριάστηκε στο χώμα και στη σκόνη. Λέρωσε
το πολυτελέστατο καφτάνι του (ποδήρες εξωτερικό ένδυμα). Ο λαός: κρυφά γέλια. Τον
σήκωσαν – σηκώθηκε. Με το μαστίγιό του άρχισε να δ έ ρ ν ε ι το μισόγερο ιπποκόμο
του. Ξεπετάχθηκε από το πλήθος ένα εικοσάχρονο παλληκάρι από τη Φουρνά, ώρμησε και
αγκάλιασε τον Κοτζάμπαση και τα χέρια του. Το πλήθος τρομοκρατήθηκε. Αμέσως επενέβη
ο προύχοντας Βράχας Κώστας Μερεντίτης ή Κου(ν)τάς, τράβηξε το παλληκάρι (Τριανταφύλλου ή Τριανταφυλλιά το λέγανε) λέγοντάς του:
-«Νεαρέ, ως τους δέκα (σωματοφύλακες του αφέντη) σου λείπουν εννέα (=είσαι μονάχος). Αλλά σε καμιά δεκαριά χρόνια θα ιδείς τον πόρο τους!»
Πρόβλεψε; Ήταν φιλικός;
1.	 Ο αείμνηστος Βασίλειος Μαντούζας, εκ Βράχας, Ανώτερος Αξιωματικός Πεζικού, Επιτελής ε.α. ήταν πολυγραφότατος. Μέρος χειρογράφων του βρίσκονται στο αρχείο μας.
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Περί Λάμπρου Παπαντωνίου ο λόγος
Μαρία Θ. Ευαγγελοδήμου
Φυσικός, π. Διευθύντρια Γυμνασίου

Ερευνώντας αταξινόμητα χειρόγραφα που αφορούν τη δημοτική εκπαίδευση στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, συναπαντήθηκα με το αναπάντεχο. Το πρώτο που τράβηξε την προσοχή μου ήταν ο γραφικός χαρακτήρας. Μικρά στρογγυλά και ελαφρώς πλαγιαστά καλλιγραφικά γράμματα, εντελώς διαφορετικά από όσα είχα συναντήσει μέχρι τότε, με καλούσαν να
τα διαβάσω. Μετά από τόσα δυσνόητα χειρόγραφα μια τόσο κομψή γραφή ήταν δροσερή
όαση. Στην τρίτη σελίδα η υπογραφή:
ο Δημοδιδ.
Λάμπρος Παπαντωνίου
Το Λάμπρος λίγο ψηλότερα από το Παπαντωνίου, τόνιζε το επίθετο χωρίς να επιβάλλεται. Συνεχίζοντας την έρευνα βρήκα άλλα δύο έγγραφα που αναφέρονταν στον Λάμπρο
Παπαντωνίου.
Το πρώτο χειρόγραφο και σημαντικότερο είναι ένας «Κατάλογος των εξετασθέντων και
των αριστευσάντων μαθητών του δημοτικού σχολείου Καρπενησίου κατά τας θερινάς εξετάσεις του
1870», με ημερομηνία 30 Ιουλίου 1870. Πενήντα δύο μαθητές εξετάστηκαν από το Αλληλοδιδακτικό τμήμα και 23 από το Συνδιδακτικό. Ένας μαθητής καταγόταν από το Ραυτόπουλο,
ένας από τη Βαρυμπόπη, ένας από το Πλατύστομο και τέσσερεις από το Μπλάζου (;). Όπως
σε όλες τις καταστάσεις βαθμολογίας υπάρχουν τα επαγγέλματα του πατέρα, οι απουσίες,
το ή τα μαθήματα στα οποία βραβεύτηκαν οι μαθητές και παρατηρήσεις.
Η εξεταστική επιτροπή έγραψε τη δική της έκθεση, ευχαριστώντας και τιμώντας τον δημοδιδάσκαλο, πάνω στον κατάλογο και κάτω από τις υπογραφές, κάτι μάλλον ασυνήθιστο.
Από αυτή την έκθεση φαίνεται καθαρά ότι ο Λ. Παπαντωνίου δεν δίδασκε για πολλά
χρόνια σε αυτό το σχολείο:
«Το ευάρεστον αυτό αποτέλεσμα επελθέν εν βραχεί χρονικώ διαστήματι παρέχει ημίν τε και εις
πάσι τους συμπολίτας ημών αφορμήν ου μόνον να ευχαριστήσωμεν και να συγχαρώμεν από καρδιάς τον εν λόγω διδάσκαλον, αλλά και να μακαρίσωμεν ημάς αποκτήσαντες διδάσκαλον, εις του
οποίου την ικανότητα, την επιμέλειαν και την ευαξίαν του επαγγέλματός του και συμπεριφοράν δυνάμεθα να ελπίσωμεν μετά πεποιθήσεως την πρόοδον και την αληθήν μόρφωσιν των τέκνων μας».
Με το δεύτερο χειρόγραφο ο Δήμαρχος Καρπενησίου, τον Αύγουστο του 1880, ζητά
να τοποθετηθεί ο Λάμπρος Παπαντωνίου, «εκπαιδευθής στο διδασκαλείο» -τώρα διδάσκει
στη Γρανίτσα-, ως δεύτερος δάσκαλος μαζί με τον Παπανικόλαο Παπακωνσταντίνου
στο δημοτικό σχολείο του Καρπενησίου.
Το τρίτο χειρόγραφο είναι ένας κατάλογος των δημοδιδασκάλων που μέχρι εκείνη την
ημέρα είχαν ορκιστεί ώστε να αναλάβουν υπηρεσία στην Ευρυτανία. Έχει ημερομηνία 165-1884. Ανάμεσα σε είκοσι ονόματα δασκάλων είναι και ο Λάμπρος Παπαντωνίου. Ανέ33

λαβε καθήκοντα στο δημοτικό σχολείο Κερασόβου του δ. Αγράφων. Αυτό δεν σημαίνει
ότι μέχρι τότε υπηρετούσε στη Γρανίτσα, στο Κεράσοβο ή κάπου αλλού. Σημαίνει μόνο ότι
το 1884-1885 υπηρέτησε στο Κεράσοβο. Άλλωστε στην ίδια κατάσταση είναι ο Παπανικόλαος Παπακωνσταντίνου και η Αγγελική Ι. Γιαννοπούλου που ορκίστηκαν για
να αναλάβουν υπηρεσία στα δημοτικό σχολείο Καρπενησίου, όταν ήδη εργάζονταν εκεί, ο
μεν πρώτος από το τέλος του 1870, αντικαθιστώντας τον Λάμπρο Παπαντωνίου και η
δεύτερη από το 1863.
Από τα τρία αυτά χειρόγραφα είναι σαφές ότι ο Λάμπρος Παπαντωνίου ζούσε και
εργαζόταν ως δημοδιδάσκαλος στην Ευρυτανία από το 1870 (και όχι από το 1872 όπως
μέχρι τώρα ήταν παραδεκτό) έως τουλάχιστον το 1884: Καρπενήσι (1870), Γρανίτσα
(1880), Κεράσοβο (1884).
Τα τρία αυτά χειρόγραφα βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. Κ.Υ., ΥΕΔΕ, Γ΄, κ. 174, 209, 232. Ας
είναι μια μικρή ψηφίδα στην παλέτα των ερευνητών που ασχολούνται με την ιστορία του
μεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου.
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ Ι. ΤΣΙΓΚΟΛΗ
ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑ1

ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΠΥΡΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡ ΜΟΥ…
Αθήναι 31 Ιουλίου 1945
Αγαπητέ Σπύρο και Σωτήρ μου.
Με έσωσες εκ βεβαίου θανάτου, διότι ήτο τόσω ύπουλος η ασθένειά μου εξαντλήσαντά με άνευ
πυρετού, διά της αμέσου διαγνώσεως αλλά και διά της ταχίστης μεταφοράς μου και εισαγωγής
μου εις το Νοσοκομείον. Ήδη εξελθών εκ του Νοσοκομείου από της 23ης λήγοντος και αναρρωνύων
στο σπίτι μου, αισθάνομαι την υποχρέωσιν να σου εκφράσω την μέχρι του θανάτου μου ευγνωμοσύνην μου. 
Εις τον κ. Βατσινέα, τον σπάνιον αυτόν επιστήμονα και άνθρωπον, διότι δεν ηξεύρη κανείς τι να
πρωτοθαυμάση εις αυτόν, την άφθαστον επιστημονικήν του ικανότητα, ή την φυσικήν ευγένειαν της
ψυχής του ζωγραφισμένην πάντοτε εις το πρόσωπόν του, καθώς και εις τον πολύτιμον συνεργάτην
του κ. Παναγιωτόπουλον αποχαιρετήσας έκαστον ιδιαιτέρως εξέφρασα την ευγνωμοσύνην μου διά
τε την επιτυχή διάγνωσιν της νόσου μου και την επιμέλειαν ήν επέδειξαν και το ενδιαφέρον διά την
θεραπείαν μου. Θα ήθελα ως ηχώ να επαναλάβης και συ αυτά που σου γράφω, διότι τα αισθάνομαι
και δεν θέλω ούτε στιγμήν να νομισθή ότι η κατά την αναχώρησίν μου έκφρασις της ευγνωμοσύνης,
ήτο τυπική ή συνήθης κατά την αναχώρησιν ενός νοσηλευομένου. 
Είχα και δίκαιον που σου έλεγα ότι δεν είχα καμμιά αρρώστεια, καλώς είχα διαγνώσει μόνος
ότι είχα γρίππη και ουδέν οργανικόν εις απόδειξιν όλαι αι εξετάσεις, διότι εθεραπεύθην μόνον με τα
καθαρτικά και μικράν ενίσχυσιν με φάρμακα. 
Εάν από του Μαϊου ετακτοποίουν το στομάχι στο απίτι ώστε να μην καταλήξω εις ατροφίαν και
εκείθεν εις την εξάντλησιν και έκαμνα κάθε βράδυ εντριβάς διά το κρυολόγημα της γρίππης, δεν
θα επάθαινα τίποτε. Ευτυχώς που είχα την έμπνευσιν να καλέσω τον Παιδίατρον και έτσι εσώθην. 
Τώρα σε πληροφορώ ότι από τριών ημερών ετακτοποιήθη το στομάχι μου ώστε έχω φυσιολογικάς κενώσεις καθ’ εκάστην άνευ της βοηθείας του Καρλς Μπουτ έχω όρεξιν, τρώγω καλά εννοείται
πάντοτε διαιτητικά μισή οκά Έβγα κάθε πρωί, βούτυρο και μέλι, γιαούρτι και σούπα το βράδυ,
φρούτα άφθονα, λεμονάδες, έφαγα και δυο συκώτια και σπλήνες, και βαδίζω στερεά. Μετά 10
ημέρας θα κάμω νέαν ανάλυσιν αίματος και μόλις τα αιμοσφαίρια γίνουν 4 χιλιάδες θα σε καλέσω
να με ίδης και να μου δώσης το εξιτήριο. 
Τώρα θέλω και άλλην μίαν χάριν, διά την οποίαν επιμένω και παρακαλώ να μην την πάρης
ως γεροντικήν αδυναμίαν αλλά να μου την κάμης. Όλαι αι εξετάσεις που μου έγιναν πάνυ ορθώς,
αλλά από τας οποίας (ως λ.χ.  με τους σωλήνας στο στόμαχο, την διάτρησιν του στήθους, την
1.	 Ο Ι. Τσιγκόλης γεννήθηκε και έζησε στο Καρπενήσι. Διατέλεσε Γερουσιαστής και Υπουργός. Ήταν Καφανταρικός.
Ο Σπύρος Μπαρτσόκας, Παιδίατρος, Αμπλιανίτικης καταγωγής. Το χειρόγραφο κείμενο μας το παραχώρησε ο γιος του Καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Μπαρτσόκας, τον οποίον
και ευχαριστούμε..
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ακτινογραφίαν κ.λπ.) απέδειξαν ότι ουδεμίαν πάθησιν οργανική έχω και ότι όλα τα όργανα είναι εις
φυσιολογικήν κατάστασιν, καρδιά, νεφροί κ.λπ. 
Θέλω λοιπόν να παρακαλέσης τον κ. Βατσινέα να σου υπογράψη μίαν βεβαίωσιν εν είδει πιστοποιητικού ότι ο Ιωάννης Χ. Τσιγκόλης πρώην Γερουσιαστής και υπουργός, ηλικίας 72 ετών,
ενοσηλεύθη από 11η Ιουνίου μέχρι 23ης Ιουλίου εις το Νοσοκομείον Ευαγγελισμός, πάσχων εξ
υπερβολικής αναιμίας (ή χολοκυστίτιδος;), ουδεμίαν οργανικήν πάθησιν έχει κ.λπ. καθόσον πάσαι
αι αναλύσεις απεδείχθησαν αρνητικαί. 
Το θέλω να το επιδείξω εις ασπόνδους φίλους οι οποίοι μέμφονται δήθεν πώς κατήντησα,
και ίσως μου χρειασθεί και εις άλλον σκοπόν. Τον τύπον του αν δεν εύρης αντίρρησιν, κάνετέ τον
λεπτομερέστερον.
					
Με αγάπην ο σος
					
(υπογραφή)
Υ.Γ.: Γράφω διά βεβαίωσιν, εν ή περιπτώσει θα ήτο δύσκολον να μας δώσουν επίσημα
αντίγραφα όλων των αναλύσεων και εξετάσεων, τας οποίας προτιμώ και θέλω να παρακαλέσης τον κ. Παναγιωτόπουλον να μου τα δώση. Πάντως αν χάριν ευκολίας προτιμηθή η
βεβαίωσις, θέλω εξάπαντως αντίγραφα των τριών αναλύσεων του αίματος.
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Υπογραφή

1.Ο περατάρης Μήτσος Ντάλλας απ’ την Κρέντη Αγράφων και ο λήσταρχος
Μαργώνης του Τροβάτου
Ο λήσταρχος Λεωνίδας Μαργώνης έδρασε στα
τέλη του 1800 και στις πρώτες δεκαετίες του 1900.
Ήταν από το Τροβάτο Αγράφων και είχε στην ομάδα του
και τα δυο αδέλφια του τον Τασούλα και τον Γιάννη.
Τον λάσταρχο θυμάται ακόμα τώρα η αγραφιωτομάνα
μου, γιατί ο Μαργώνης βάπτισε το μεγάλο αδελφό της.
Για το φοβερό αυτό αγραφιώτη λήσταρχο, αναφέρεται και ο λαογράφος Δημήτρης Λουκόπουλος,
που τον συνάντησε το 1930 στ’ Άγραφα όπου ζούσε
μετά την αμνηστία που έλαβε από το κράτος.
Το 1918 εκδόθηκε και μυθιστόρημα από τον Αιμίλιο Αθηναίο και τον εκδ. οίκο «Σαραβάνος» 960 σελίδων και εικονογράφηση του
Σωτήρη Χρηστίδη με τον τίτλο «ο Λήσταρχος Μαργώνης».
Ο δάσκαλος και πολυγραφότατος συγγραφέας Χάρης Σακελλαρίου, δάσκαλος της
Κρέντης Κερασοχωρίου Αγράφων κατά τη δεκαετία του 1950, στο βιβλίο του «Αργά
τη Νύχτα», αναφέρει ένα ωραίο περιστατικό του λήσταρχου με τον Κρεντιώτη Μήτσο
Ντάλλα, που ήταν περατάρης στην περαταριά (καρέλι) του ποταμού Αγραφιώτη.
Το καρέλι ήταν μια κασόνα συράμενη από ένα σύρμα (μια συρμάτινη εναέρια γέφυρα). Είχε εκεί και χάνι με ένα μαγαζάκι, όπου ο Μήτσος Ντάλλας πρόσφερε πρόχειρο
φαγητό στους περαστικούς: «…. Ένα βράδυ ο Μήτσος Ντάλλας, βλέπει να μπαίνει στο
μαγαζάκι του ο λήσταρχος Μαργώνης με τέσσερα παλικάρια του, αρματωμένοι όλοι
τους σαν αστακοί. Παράγγειλαν να τους ετοιμάσει κάτι να φάνε. Κι αφού καλόφαγαν
κι ήπιαν, τον ρώτησε ο Μαργώνης τι χρωστάνε. Ο Μήτσος έκαμε το λογαριασμό και
του τον έδωσε. Ο Μαργώνης πήρε το χαρτί και τόχωσε στο σελάχι του.
-Έλα πάνω στο λημέρι μου, να σε πληρώσω, του λέει. Κι έφυγε μαζί με τα παλικάρια
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του. Ξαναπέρασε από εκεί ύστερα από καμιά εικοσαριά μέρες. Έφαγαν κι ήπιαν και πάλι
και ζήτησε απ’ το Μήτσο να του κάνει το λογαριασμό.
-Για τον καπετάν Μαργώνη όλα είναι πληρωμένα, απάντησε ο Μήτσος.
Ο Μαργώνης χαμογέλασε ικανοποιημένος. Κι έβγαλε και του άφησε πάνω στο τραπέζι τρεις χρυσές λίρες !»

2. Ένας Καρπενησιώτης ήρωας αρματωλός του 1765!
Στο δεύτερο χρόνο του Ενετοτουρκικού πολέμου (1765), επαναστάτησαν και ενώθηκαν με
τους Ενετούς κάποιοι Ρουμελιώτες αρματωλοί,
μεταξύ των οποίων και ο Καρπενησιώτης αρματωλός Λιβίνης. Αυτός κατανίκησε τους Τούρκους σε μάχη που έγινε στο Καρπενήσι, αλλά
λίγο αργότερα έπεσε ηρωικά στην Αράχωβα της
Ευρυτανίας.
Στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα 1924 για την
Γ’ τάξη των Ελληνικών Σχολείων (Σχολαρχείων)
του Ευρυτάνα Ζαχαρία Παπαντωνίου, περιλαμβάνεται κείμενο και δημοτικό τραγούδι αφιερωμένο στον παραπάνω Καρπενησιώτη αρματωλό ήρωα Λιβίνη, με τις τελευταίες θελήσεις του:
«Κατά το δεύτερον έτος του Ενετοτουρκικού πολέμου(1765) επαναστατήσαντες ηνώθησαν μετά των
Ενετών αρματολοί τινες της Στερεάς Ελλάδος εν οις
και ο εκ Καρπενησίου Λιβίνης.  Ούτος κατενίκησε μεν τους Τούρκους, συγκροτήσας μάχην
παρά το Καρπενήσιον αλλά μικρώ ύστερον καταδιωκόμενος υπό των Τούρκων έπεσεν εν Αραχώβη της Ευρυτανίας.  Το προκείμενον άσμα αναφέρει τας τελευταίας θελήσεις αυτού διατάσσοντος να παραδοθούν τα όπλα του εις τον ανήλικον υιόν του,όστις ηβίσας θα δύναται να
φέρει και να τιμήσει αυτά».
Του Λιβίνη.
Τρία μεγάλα σύγνεφα στο Καρπενήσι πάνε
το ‘να φέρνει αστραπόβροντα, τ’ άλλο χαλαζοβρόχια,
το τρίτο το μαυρίτερο μαντάτα του Λιβίνη.
Σε σένα, Μήτρο μου γαμπρέ, Σταθούλα ψυχογιέ μου,
αφήνω τη γυναίκα μου, το δόλιο μου το Γιώργη».
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3. Ευρυτάνες γκλιτσοφόροι
Με το Ευρυτανικό «σήμα κατατεθέν», την ηρωική γκλίτσα, φωτογραφίζονται περήφανοι οι Ευρυτάνες σπουδαστές της ελληνικής πρωτεύουσας σε
εκδρομή τους στο βουνό της Πεντέλης το 1928 !
(Από εφημ. «O Ρουμελιώτης» 12-5-1928)
4. Μια διαμαρτυρία. Η Ευρυτανία του 1886
χωρίς Γυμνάσιο.
Διαμαρτύρεται στην εφημερίδα «Ακρόπολις» της 16ης Μαρτίου 1886, ο Ευρυτάνας Λάμπρος Παπαντωνίου, πατέρας του Ζαχαρία Παπαντωνίου, γιατί στο μικρό,
τότε, σε έκταση Ελληνικό κράτος, η Ευρυτανία ενώ θεωρούνταν μια από τις μεγαλύτερες επαρχίες σε πληθυσμό και οι κάτοικοί της διακρίνονταν τόσο στη μάθηση όσο
και στο στρατιωτικό βίο με τους ευσταλείς εύζωνές της, σε σχέση με τις άλλες, τότε,
επαρχίες, στερούνταν παντελώς ενός Γυμνασίου... «...πώς οι εραστές της παιδείας, λέει,
θα αντλήσουν τα νάματα αυτής, αφού η Ευρυτανία δεν έχει Γυμνάσιο και τα πλησιέστερα Γυμνάσια απέχουν απ' αυτήν ολόκληρες μέρες...γιατί να στερείται η Ευρυτανία του μέσου αυτού,
διά του οποίου προάγονται και εξευγενίζονται οι κοινωνίες...» !!!
Να και το κείμενο στην εφημερίδα « ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ’
«Εν Κερασόβω (Αγραίων) τη 9 Μαρτίου 1886
Δεν λανθάνει υμάς, κ. Συντάκτα, ότι η Ευρυτανία είναι μία των μεγαλυτέρων επαρχιών του Κράτους κατά τε πληθυσμόν και έκτασιν, ορεινή δε ούσα, δεν είναι μεν εύγεως, αλλ’ είναι εύανδρος. Οι κάτοικοι αυτής προς δύο τινά οργώσι, προς τον στρατιωτικόν βίον και προς την μάθησιν. Και οι μεν του πρώτου αφιέμενοι ευκόλως πληρούσι
την έφεσίν των, κατατασσόμενοι εις τον στρατόν και διακρινόμενοι μεταξύ των ευσταλών ευζώνων μας, ουδεμία δε υπολείπεται αμφιβολία, ότι εν τω επικειμένω αγώνι
θα μιμηθώσι τον έκτακτον ηρωισμόν του συμπατριώτου των Θεοδοσοπούλου, όστις
καίτοι ψυχορραγών και κατακείμενος εκ των πληγών εν Καραλί Δερβέν, ανορθωθείς
απέστειλεν εις Άδην έξι εκ των κατ' αυτού εφορμούντων Τούρκων και τελευταίον τον
διαβόητον επ ωμότητι λοχαγόν αυτών Μουσά Αγά. Αλλ’ οι παιδείας ερασταί πόθεν ν'
αντλήσωσι τα σωτήρια αυτής νάματα, μη κεκτημένης της Ευρυτανίας Γυμνάσιον, απεχόντων δε των πλησιεστέρων αυτή Γυμνασίων ημέρας όλας;
Δεν νομίζετε, κύριε Συντάκτα, ότι αδικείται μεγάλως η απόκεντρος και πτωχή, αλλά
λίαν φιλόμουσος Ευρυτανία, στερουμένη Γυμνασίου, ενώ άλλαι επαρχίαι καίτοι πλουσιώτεραι και μικρόν απέχουσαι πρωτευουσών νομών, ευτύχησαν να προσκτήσουν τοιούτου; Και διατί η επί τοσούτο δικαιουμένη Ευρυτανία να στερείται του μόνου μέσου,
διά του οποίου προάγονται και εξευγενίζονται αι κοινωνίαι;
						
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»
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5. Κατασκευή Γυμνασίου Καρπενησίου
Μάιος 1928 (Ανταποκριτού μας). Μετά μεγάλης ικανοποιήσεως θα μάθουν οι απανταχού συμπατριώται μας ότι η κατασκευή του γυμνασιακού μας μεγάρου κατεκυρώθη κατά την
τελευταίαν γενομένην δημοπρασίαν επ’ ονόματι του Δημητρίου Τσακνιά, όστις είναι ευφήμως
γνωστός ως εργολήπτης, έντιμος και ικανός. Κατ’ αυτάς θα αρχίσουν και αι εργασίαι. Οι απανταχού Ευρυτάνες ας βοηθήσουν την συντέλεσιν του μεγάλου έργου διά των εισφορών των»
(Από εφημ. συλλογής μου 12- 5- 1928).
6.O Xαρίλαος Παπαντωνίου σε γελοιογραφικό σκίτσο
του αδελφού του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Ο Χαρίλαος Παπαντωνίου (1867-1932) ήταν μια μεγάλη
πνευματική φυσιογνωμία με ευρύτατη πνευματική μόρφωση και
καλλιέργεια, που όμως η νεοελληνική λογοτεχνία δεν τον κατέταξε
στη θέση που του αρμόζει μέσα στα νεοελληνικά γράμματα, Ένας
χαριτωμένος μποέμ, έζησε και πέθανε αφανής.
Ήταν ο «Άρχοντας», κατά τον Γ. Κοντζιούλα, ο «Νέος Διογένης», κατά τον Σ. Κ. Κώνστα. Ζούσε να βοηθάει και να καθοδηγεί
τους άλλους. Ήταν ο δάσκαλος των νέων πνευματικών ανθρώπων. Ήταν εραστής του βυζαντινού ελληνισμού, γι αυτό και σχετικό το γελοιογραφικό σκίτσο του από τον αδελφό του
Ζαχαρία.
(Από το περιοδικό « Ο Καλλιτέχνης» Μάρτιος 1912 :
«Την τελευταίαν Κυριακήν των Απόκρεω μία ομάς φίλων και συναδέλφων προτού καταλήξει εις
ένα βακχικόν συμπόσιον, όπου ήλθαν θριαμβευτικώς επευφημούμενοι οι κκ. Μαρτζώκης, Καρκαβίτσας, Βλαχογιάννης, Γρυπάρης, επέρασε λίγες ευχάριστες ώρες σε ένα απόμερο καφενείο. Εκεί ο
Ζαχαρίας Παπαντωνίου ο οποίος όταν θέλει δεν είναι μόνον πνευματώδης χρονογράφος και γόης
συγγραφεύς, αλλά και γελοιογράφος-πιστεύομεν εξίσου εκλεκτός- είχε την έμπνευσιν να προσθέσει
και άλλα γελαστά ειδώλια εις την γελοιογραφικήν του πινακοθήκην, την οποίαν από πέρισυ ήρχισε
γνωρίζων εις το κοινόν ο «Καλλιτέχνης».  Με θαυμαστήν ευχέρειαν, με μοναδικήν ανεύρεσιν της
χαρακτηριστικής γραμμής απέδωκε τας γελοιογραφίας των απαρτιζόντων τον όμιλον αυτών, μεταξύ των οποίων και του αδελφού του κ. Χαριλάου Παπαντωνίου. Η γραμμή που περνά από αυτό
το βυζαντινόν ασκητικόν πρόσωπον είναι σαν οι αστραπές του πνεύματός του που έχει την ορμήν
των μεταρρυθμιστικών κοινωνικών τάσεων και διερμηνεύεται από αδρόν και μεγαλορρήμον ύφος
γραφικής προφητικής συνθέσεως».
7. Εκδρομή του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Καρπενησίου.
Στο Καρπενήσι προπολεμικά υπήρχε μονοτάξιο Διδασκαλείο, Σχολή Δασκάλων Δημοτικών Σχολείων, λειτούργησε το 1927-1928 με Διευθυντή τον Θεόδωρο Κάστανο. Είχε
δύο τμήματα με 111 μαθητές- σπουδαστές (διδασκαλιστές λεγόταν τότε) και 6 μετεκπαιδευόμενους δασκάλους.
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«Οι Διδασκαλισταί Καρπενησίου εις Αγρίνιον. 
Αγρίνιον 17 Μαϊου 1928. 
Σήμερον την μεσημβρίαν αφίκοντο ενταύθα οι μαθηταί και
μαθήτριαι του Διδασκαλείου
Καρπενησίου συνοδευόμενοι
παρά του Διευθυντού των κ. 
Καστάνου και του καθηγητού
κ.  Καρασμάνη, ανερχόμενοι
εις 58.  Εις τον σταθμόν τους
υπεδέχθησαν αντιπροσωπείαι
των λειτουργών της Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως καθώς και αντιπρόσωπος του δήμου
Αγρινίου. Οι Διδασκαλισταί εκ Καρπενησίου μέσω Λιανοκλαδίου επεσκέφθησαν το Χάνι της Γραβιάς όπου το μνημείον του Οδυσσέως Ανδρούτσου καταθέσαντες στέφανον.  Εκείθεν ήλθον εις
Άμφισσαν, Δελφούς, Ιτέαν, Γαλαξείδιον, Πάτρας, Μεσολόγγιον από όπου ήλθον εις την Πόλιν μας. 
Καθά μοι ανακοίνωσαν απεκόμισαν αρίστας εντυπώσεις εκ της γενομένης εις αυτούς υποδοχής εις
Δελφούς, Γαλαξείδιον και ενταύθα. Την 6.30 θα γίνει επίσημος δεξίωσις των Διδασκαλιστών υπό
της Δημοτικής Αρχής εις την Δημαρχίαν. Επίσης εις το θέατρον «Θέσπις» απόψε ο κ. Ροντήρης
θα ομιλήσει προς τους Διδασκαλιστάς περί «καπνών». Οι Διδασκαλισταί επισκεπτόμενοι διάφορα
εργοστάσια της Πόλεως αναχωρούν αύριον διά Κεφαλόβρυσον, Προυσόν, Καρπενήσιον, με τας
καλυτέρας εντυπώσεις εκ της πόλεώς μας.»
(Εφημ. «Ο Ρουμελιώτης» 19-5-1928 )

8. Μια εκδρομή Μακεδόνων δασκάλων στον Προυσό Ευρυτανίας το 1928
«Εκδρομαί και εορταί εις την Ρούμελην από Καρπενήσι εις Προυσόν.
Καρπενήσιον.  Απρίλιος.  Την πρωίαν της Πέμπτης δωδεκάτης Απριλίου, οι Μακεδόνες Διδασκαλισταί Νικάνωρ Μάλαμας, Αναστάσιος Βούρος, Διονύσιος Πετρωτός, Παντελής Παπαϊωάννου, Γεώργιος Ζουμπουλίδης και Χρήστος Μπλούτσος υπό την ηγεσίαν του συναδέλφου
των κ. Κυριακού Βαφείδου, εξέδραμον εις την ξακουστήν ιεράν Μονήν Προυσού. Κατ’ αυτήν οι
Διδασκαλισταί μας αφ’ ενός μεν απεθαύμασαν το μεγαλείον της φύσεως αφ’ ετέρου δε υμνολόγησαν την πανσοφίαν του Υψίστου. 
Προς το εσπέρας ο πανοσ. ηγούμενος της Μονής κ. Γερμανός Σταθογιάννης υπεδέχθη ενθουσιωδώς τους εκδρομείς μας, οίτινες και προσεκύνησαν την θαυματουργόν εικόνα της Θεομήτορος
ήτις ως γνωστόν, από της εποχής των εικονομάχων σώζεται αυτόθι μέχρι σήμερον. Οι εκδρομείς
τας ημέρας του Πάσχα διήλθον εν αγαλλιάσει και αδελφική αγάπη τόσον εν τη Μονή όσον και εν
Προυσώ, όπου το διδασκαλικόν προσωπικόν υπεδέχθει αυτούς λίαν φιλοφρόνως. Ιδιαιτέρως εκφράζουν ευχαριστίας διά την φιλόφρονα ξενίαν, εις τον σχολάρχην κ. Ρισβάν, εις τον διευθυντήν
του δημοτικού σχολείου κ. Σωτηρόπουλον και τον τηλεγραφητήν κ. Ανδριόπουλον.
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Προς το εσπέρας της δευτέρας ημέρας του Πάσχα διοργανώθη χορός, όπως κατ’ έτος γίνεται
υπό των κατοίκων Προυσού, εις την πλατείαν του σχολείου, εις ον διεκρίθησαν η δημοδιδασκάλισσα δις Κατίνα Ξυθάλη και ο ιατρός κ. Αθανασιάδης.
Οι εκδρομείς μας εθεωρήθησαν ευτυχείς διότι μεταξύ των τόσων άλλων ωραίων εντυπώσεων
συναπεκόμισαν και την κατ’ ευτυχή συγκυρίαν γενομένην γνωριμίαν των κυριών Αδοσίδου και Κατεχάκη, αίτινες ως εκδρομείς διελθούσαι εκείθεν επεδίωξαν την γνωριμίαν αυτών, ως καταγόμεναι
εκ Μακεδονίας.
Ομοίως κατά την αναχώρησιν ο πανοσιώτατος ηγούμενος διένειμεν εις τους εκδρομείς ανά εν
βιβλίον περιέχον την εικόνα της Θεοτόκου, την ιστορίαν και τα θαύματα αυτής και και εις ο ετέθησαν οι ιδιόχειραι υπογραφαί πάντων των εκδρομέων, ως και του ηγουμένου εις ανάμνησιν.
Τελευταίως ηκούσθησαν και τα εν τη Μονή ιερά λείψανα των αγίων, τον σταυρόν τον περικλείοντα τίμιον ξύλον και είδον πλείστα άλλα κειμήλια και βιβλία της Μονής άτινα φυλάσσονται
επιμελώς.
Υπό τας αρίστας των εντυπώσεων οι εκδρομείς ανεχώρησαν την πρωίαν της 18ης μετά την θείαν
λειτουργίαν, προς δε το εσπέρας επανέκαμψαν ενταύθα. (Μαλ. Νικάνωρ)» (Εφημ. «Ο Ρουμελιώτης» 19-5-1928)

9. Μια εκδρομή στην Πεντέλη Ευρυτάνων σπουδαστών το 1928.
Από την εφημερίδα «Ο Ρουμελιώτης» 12-5-1928
«Πρωτομαγιά και ζαλίγκα. Εκδρομή Ευρυτάνων σπουδαστών.
Εδώ ψηλά στο βουνό της παλεύκου Πεντέλης μακριά από την κοσμοπλημμύραν της πρωτευούσης γλεντούν τα μέλη του εν Αθήναις Συλλόγου των Ευρυτάνων φοιτητών την πρωτομαγιά του 1928. Τα ευγενικά αυτά παιδιά της Ευρυτανίας, οι επιστήμονες της αύριον με την
απαράβλητή των Ρουμελιώτικην κοινωνικήν αλληλεγγύη προσεκάλεσαν εις την εορτήν τους και
άλλους πατριώτας μεταξύ των οποίων και τον υποφαινόμενον. 
Ας μου επιτραπεί δε και δημοσία να ευχαριστήσω αυτούς και να εξάρω το ακραιφνές
ενδιαφέρον αυτών προς την επιστήμην και όχι στα χαρτιά με τας σφραγίδας.  Εκείνο όμως
διά το οποίον υπερηφανεύομαι περισσότερον είναι ο άρρητος αλτρουισμός το ουράνιο νοιώδεμα των κυρίων αυτών του ανθρωπίνου πόνου. Οι πτωχότεροι των φοιτητών του κόσμου οι
Ευρυτάνες διένειμον σε φτωχά παιδάκια όσα χρήματα είχον μεθ’ εαυτών και επέστρεψαν πεζή
εις τας Αθήνας. Φουκαριάρα λεβεντοπεινοπαθής Ευρυτανία έως πότε αι μητέρες των παιδιών
αυτών θα είναι καταδικασμένες να μεταφέρουν ζαλίγκα το καλαμπόκι, που τρώνε από τη Λαμία,
Καρδίτσα και Καρβασσαρά. Και ταύτα διά τους αρμοδίους ιθύνοντας οι οποίοι ασφαλώς δεν
θα ξέρουν ή κάνουν πως δεν ξέρουν τι θα πει ζαλίγκα ας μου επιτραπεί να τους πω ότι σημαίνει
φορτίον επί της ράχεως των δυστυχών εκείνων υπάρξεων.
Κώστας Μήτσου Ευρυτάν.»
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ (1888-1959)
Νεκρολογία από τον Σπύρο Χρ. Μπαρτσόκα
Χρήστου Μπαρτσόκα, Ομότ. Καθηγητή ΕΚΠΑ

Εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική προσωπικότητα της Ευρυτανίας, που διακρίθηκε στα δρώμενα
κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνος, υπήρξε ο
Γεώργιος Μπουρδάρας. Γεννηθείς στον Φουρνά,
σπούδασε νομικά, αλλά τον γοήτευσαν αρχικά οι
αγώνες της πατρίδας, ξεκινώντας έτσι μια λαμπρή
στρατιωτική καριέρα. Όμως, από το 1933 που εξελέγη το πρώτον βουλευτής με το κόμμα του Γεωργίου Καφαντάρη, του οποίου υπήρξε στενός συνεργάτης, ασχολήθηκε με την πολιτική. Διετέλεσε μάλιστα
και Υπουργός στις κυβερνήσεις Θεμ. Σοφούλη
(1945-46) και Νικ. Πλαστήρα (1951-53).
Ο Παιδίατρος Σπύρος Χρ. Μπαρτσόκας
(1900-1997) συνεδέετο με στενή φιλία με τον Γεώργιο Μπουρδάρα και με έκδηλη συγκίνηση εξεφώνησε την ακόλουθη νεκρολογία στην κηδεία του
προσφιλούς φίλου στις 24 Ιουνίου 1959.

Φωτ.: Αρχείο Πέτρου Τσέλιου.

«24 Ιουνίου 1959
Αγαπητέ μου Συμπολίτα,
Φίλε μου Γιώργο,
Με τον θάνατόν σου σπάζει η άλυσος μιας συνεχούς και ανεφέλου φιλίας ετών μακρών, αλλά και
φεύγει από κοντά μας μία μορφή, – η μορφή σου, μορφή εξέχουσα της ιδιαιτέρας πατρίδος μας, μορφή
αντιπροσωπευτική του Φουρνά της Ευρυτανίας όπου εγεννήθης τω 1888.Νομικά θα σπουδάσης, αλλά το πτυχίον που θα λάβης τω 1908, μόλις σχεδόν θα εξέρχεσαι από
την εφηβείαν, θα μείνη εγγύησις της στερεάς διανοίας σου, – δεν θα σου ανοίξη τας λεωφόρους της
Θέμιδος, όπως ήνοιξεν αυτάς εις άλλους επιφανείς Ευρυτάνας. Διότι η καταστροφή του ‘97, όπως και
εις άλλους πολλούς, έτσι και εις σε υπήρξεν η εμπνεύστρια δύναμις, η οποία θα ωδήγη εις την ηθικήν
και στρατιωτικήν ανασυγκρότησιν της Χώρας προς πραγμάτωσιν της Μεγάλης Ιδέας.  Και αι μεγάλαι
αρματωλικαί παραδόσεις της ιδιαιτέρας πατρίδος μας εγαλβάνιζαν τους εθνικούς σου πόθους.Και δεν θ’αργήση το προανάκρουσμα της ανορθώσεως, η χαραυγή της Μεγάλης Ελλάδος: Το 1909
με την στρατιωτικήν επανάστασίν του. Τα όνειρά σου θα σ’οδηγήσουν εις την Σχολήν Εφέδρων Κερκύρας. Θα μετάσχης των Εθνικών Πολέμων του 1912 και 1913. Θα διακριθής εις την μάχην του Λαχανά
προ 46 ακριβώς ετών, την 19ην Ιουνίου του 1913. Και θα μονιμοποιηθής επ’ανδραγαθεία. Θ’ακολουθήσης έπειτα τον Ελευθέριον Βενιζέλον εις την Θεσσαλονίκην, θα διαπρέψης εις τον μικρόν εκείνον
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Στρατόν, θα μετάσχης του περαιτέρω αγώνος, θα γνωρίσης τα πεδία της Ασιατικής Ελλάδος και θα είσαι
ένας από τους βετεράνους του Συντάγματος 5/42 του Πλαστήρα και του Συντάγματος Αρχιπελάγους.Νέος ακόμη, τω 1923 θα αποστρατευθής με τον βαθμόν του Ταγματάρχου, αφήνων την ανάμνησιν
της φλογεράς φιλοπατρίας, της σεμνότητος, της ευθύτητος. Στενός φίλος του Βενιζέλου, του Πλαστήρα, του Κονδύλη και άλλων πρωταγωνιστών του Πολιτικού και Στρατιωτικού κόσμου της ταραχώδους
εκείνης περιόδου όταν εδημιουργείτο και συγχρόνως ηρείποντο η αυτοκρατορική αναγέννησις της Ελλάδος, θ’αναμιχθής εις την πολιτικήν και θα παραμείνης πιστός εις την Δημοκρατικήν Ιδέαν. Ο τόσον ταχέως λησμονηθείς Γεώργιος Καφαντάρης, ο επιφανής συμπολίτης μας, θα σε προσλάβη Διευθυντήν του
Πολιτικού του Γραφείου, τιμών ούτω τας πολλαπλάς αρετάς σου. Θ’αντιπροσωπεύσης τους Ευρυτάνας
ως Βουλευτής επανειλημμένως, θα μεταβής εκ των πρώτων εις την Μέσην Ανατολήν και θα μετάσχης του
εκεί αγώνος, θα γίνης Γενικός Διοικητής Αιγαίου και όχι άπαξ Υπουργός, τιμώμενος πάντοτε διά την σύνεσιν, διά το αδαμάντινον ήθος σου, διά το αμνησίκακον του χαρακτήρος, παρά τας ενίοτε εκρήξεις σου.
Αν διά τους προγόνους μας ο ύψιστος έπαινος των δημοσίων ανδρών ήτο το φιλόπολι, συ υπήρξες
ο φιλόπολις, ο περιπαθής λάτρης και της μεγάλης και της ιδιαιτέρας πατρίδος. Όλος σου ο βίος, αναλωθείς εις την Μεγάλην Ελλάδα και την μικράν αλλά εύανδρον Ευρυτανίαν μας, – μαρτυρεί τούτο. Και
αν κατά τον αρχαίον σοφόν κριτήριον του φιλοπόλιδος είναι η εκτίμησις των συμπολιτών και τα δάκρυά
των όταν έλθη το πεπρωμένον τέλος, – ιδού, μαρτυρεί το γεγονός το πένθος ημών των συμπολιτών σου
Ευρυτάνων αλλά και των άλλων σου συναδέλφων και φίλων, οι οποίοι με άφατον οδύνην σου δίνομεν
τον τελευταίον ασπασμόν.»

ΑΚΡΙΒΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
Όσες αγάπες αγαπήσαμε
και στα όνειρά μας τις λικνίσαμε
κοιμούνται στα βαθιά της μνήμης κύματα
με τα θεϊκά σκιρτήματά τους
και την αιθέργιαν ύπαρξή τους.
Δεν πήγε στράφι το κορμί τους
και τ’ ανθισμένα τα φιλιά τους
είν’ ακριβά και κρύφια ενθυμήματα
που σύνταξαν τον τόμο τον αδιάβαστο
σε κόσμους από φίλντισι κι αλάβαστρο.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΓΚΑΣ
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«TΑ ΨΗΛA BOYNA» TOY ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Γιάννη Μάκκα – Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου

… Με την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1910 άρχισε να πνέει άλλος-νέος άνεμος στον εκπαιδευτικό χώρο. Με τη δημοσίευση των Ν. 826/1917 και 1332/1918 δόθηκε ελευθερία για τη συγγραφή των αναγνωστικών βιβλίων. Ανάμεσα στα εγκριθέντα
Αναγνωστικά από το αρμόδιο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ήταν «Ο Φάρος του Χωριού», «Το
ραζακί σταφύλι», το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» και «Τα Ψηλά Βουνά» με βασικό συγγραφέα
του το δικό μας Ζ. Παπαντωνίου και με τη συνεργασία των Δ. Ανδρεάδη, Α. Δελμούζου, Π. Νιρβάνα και Μ. Τριανταφυλλίδη.
Ας δώσουμε όμως τώρα συνοπτικά τις αναφορές στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Ευρυτανία, που είχαν τα Αναγνωστικά των Δημοτικών Σχολείων, τα βιβλία αυτά που αποτέλεσαν
την πρώτη πνευματική τροφή των μικρών Ελληνοπαίδων. Οπωσδήποτε το κατεξοχήν «Αναγνωστικό της Ευρυτανίας» είναι «Τα Ψηλά Βουνά» του Ζαχ. Παπαντωνίου.
«Τα Ψηλά Βουνά», σύμφωνα με το Μανόλη Τριανταφυλλίδη1, είναι ένα βιβλίο «χωρίς
ξερές περιγραφές και δογματισμούς παρά μόνο με έμμεση ηθική ή άλλη διδασκαλία, με ιλαρό παιδιάστυικο χιούμορ». Επιδιώκει «την κοινοτική αλληλεγγύη και ενέργεια, την ατομική αυθυπαρξία
με τη σωματική, πνευματική και ηθική υγεία του ατόμου, τη γνώση και την αγάπη της φύσης και
διαιτέρως του βουνού με τα δάση του, τη διάλυση των προλήψεων». 
Η υπόθεση του βιβλίου αυτού είναι απλή όσο και ελκυστική για την παιδική ψυχολογία.
Ομάδα από 26 παιδιά που τελείωσαν το Ελληνικό Σχολείο (12-14 ετών), με δική τους
πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση των γονέων τους αποφασίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο κοντινό πευκόφυτο βουνό. Εκεί οργανώνονται σε κοινότητα,
αλληλοβοηθειούνται στις ανάγκες τους για τη συντήρησή τους, αυτοδιδάσκονται και αλληλοδιδάσκονται… Ενδιαφέρονται για τη ζωή των βοσκών και των εργατών του δάσους,
κάνουν φιλίες, πλουτίζουν την πείρα και τις γνώσεις τους, θέλγονται και μαγεύονται από
τις ομορφιές και την αρμονία του δάσους, καλλιεργούν τον ανθρωπισμό. Ό,τι κάνουν το
κάνουν αβίαστα και φυσικά, από αξιοπρέπεια και αλτρουισμό.. Οι περιγραφές θαυμάσιες.
Όλα στο βιβλίο αυτό μυρίζουν Ευρυτανία: φύση, ζωή, ήθη και έθιμα…
Ο Κωστής Παλαμάς επισημαίνει μεταξύ άλλων: «…Το βιβλίο του Παπαντωνίου μας ανοίγει ορίζοντες, «Ψηλά Βουνά» επιγράφεται, και σε κάποιο ψήλωμα μας φέρνει, που είναι ολόδροσος
ο αέρας του και το φως του ολόχαρο… Είναι κατήχηση πατριωτική, βγαλμένη, γενικά από τη γη
μας με τα λουλούδια της και από το βουνό μας με τον ήλιο του, χωρίς το λογάριασμ΄ ακόμα της
ιστορίας και το σάλπισμα της ρητορικής…

1.	 Τριανταφυλλίδης Μ., «Πριν καούν», Αθήνα 1921.
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Και σ΄ όλα αυτά χυμένη μια ιλαρωσύνη, Σα να γράφτηκε το βιβλίο αυτό από την αρχή ως το
τέλος μ΄ ένα χαμόγελο, άξιο να καθίσουν επάνω του οι μέλισσες…».
«… Το ότι υπήρξε το γοητευτικότερο «Αναγνωστικό» της Ελληνικής Παιδείας είναι αναμφισβήτητο και κανένας πια δεν έχει διαφορετική άποψη», γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς.2 Και
συνεχίζει ο ίδιος: «Δένεται σ΄ αυτό η φύση με τον άνθρωπο. Καλλιεργείται η αγάπη για τα δάση
και το φυσικό περιβάλλον συνδυασμένη με την αδελφικότητα των παιδιών – δηλ. της αυριανής
κοινωνίας». 
Κάτω απ΄ αυτό το πρίσμα μπορούμε να εντοπίσουμε και μια άλλη πρωτιά του Παπαντωνίου: Την οικολογική. Οι περιγραφές του πλούσιες σε λυρικά στοιχεία, οι διάλογοι
ζωντανοί, τα δέντρα, οι άνθρωποι, τα ζώα, οι τρόποι ζωής - όλα έχουν εκείνη την ομορφιά
του λόγου και τη σωστή καταγραφή. Ίδιες εικόνες.
Να πώς περιγράφει τη μαγεία και τη ζωή του δάσους:
«Μέσα στο δάσος αμέτρητοι γρύλοι τραγουδούσαν κι έλεγαν το ίδιο τραγούδι…
Κι ύστερα ακούστηκαν μακριά τα κουδούνια των κοπαδιών. Είναι οι βλάχοι. Δικό τους θα είναι
το μεγάλο κοπάδι που βόσκει. 
Άκου πόσα κουδούνια!…. Μικρά, μεγάλα, ψιλά, βαθιά, γλυκά, βραχνά. Κουδουνίσματα πολλά,
όπως τ΄ άστρα, όπως οι γρύλοι…
Τι ωραία νύχτα!…».
Ιδού και με πόση δύναμη μιλάει για την ευεργετική ύπαρξη των δασών, που η Ευρυτανία
μας είναι γεμάτη:
«Αυτό με τις ρίζες του κρατεί το χώμα και τα χαλίκια σφιχτά, για να μην τα παίρνουν οι βροχές
και τα πηγαίνουν στο χείμαρρο. 
Δεν έχει μόνο το δέντρο αυτή τη δύναμη, μα και οι μικροί θάμνοι, οι αφάνες, το πουρνάρι, η
κουμαριά ακόμα και το θυμάρι.
Γι' αυτό οι φυτεμένοι τόποι γλιτώνουν τους ανθρώπους από τις πλημμύρες. 
Όταν όμως καίμε και ξεριζώνουμε τα δέντρα, τότε το χώμα και το χαλίκι φεύγει από τις γυμνές
ράχες και πηγαίνει στο χείμαρρο…
Εκείνος φουσκώνει από τις βροχές και κατεβάζει μια φοβερή δύναμη από χώμα, λιθάρια και
νερό, που αφανίζει σπίτια, σπαρτά και ανθρώπους.
Αυτό πρέπει να συλλογίζεται καθένας που πηγαίνει να κόψη δέντρο». 
Και πάνω από όλα η λαϊκή ψυχολογία, δοσμένη τόσο δυνατά. Οι τύποι των ανθρώπων
δίνονται δυνατά και τεκμηριωμένα, αναλύεται ο εσωτερικός τους κόσμος: ο λαθροϋλοτόμος που κυνηγιέται από τύψεις, γιατί έκοψε το δέντρο («Γιάννη, γιατί έκοψες το πεύκο; /
αγέρας, λέει ο Γιάννης, και περπατεί») Οι τύψεις, που γίνονται ερινύες, όμως τον ακολουθούν
και τον βασανίζουν. Ίσαμε να καταλάβει την κακή του πράξη…

2.	 Μιχάλης Σταφυλάς, «Ζαχ. Παπαντωνίου, Τα θεία δώρα των εμπνευσεών του», χ.χ. Έκδοση. Πανευρυτανικής Ένωσης.
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Επίκαιροι πάντοτε είναι λίγοι στίχοι από την «Κατάρα του Πεύκου»3.

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
1
«Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο;	 	 Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
Γιατί; Γιατί;				 βγάνει φωτιά,
- «Αγέρας θα ΄ναι», λέει ο Γιάννης 	 να ΄βρισκε ο Γιάννης μια βρυσούλα
και περπατεί.				 μια ρεματιά!
Μες το λιοπύρι, μες στον κάμπο 	 	
Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του
να ένα δεντρί…				 και περπατεί!
Ξαπλώθη ο Γιάννης από κάτου	 	
«Δε θ΄ανασάνω», λέει ο Γιάννης
δροσιά να βρει. 				
«γιατί; γιατί;»
- «Γιάννη, πού κίνησες να φτάσεις;» 	
Οι μέρες πέρασαν κι οι μήνες
«Στα Δυο Χωριά».				 φεύγει ο καιρός.,
-«Κι ακόμα βρίσκεσαι δω κάτου;		
στον ίδιο τόπο είν΄ ο Γιάννης
  Πολύ μακριά!» 				
κι ας τρέχει εμπρός
.....................
		
Πέφτει σα δέντρο απ΄το πελέκι…   	 Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι,
Βογγάει βαριά.				 φωνή καμιά.
Μακριά του στάθηκε το δάσος, 	  	
Στ΄αγκάθια πέθανε, στον κάμπο
πολύ μακριά.				 στην ερημιά.
Κάθε αράδα από «Τα Ψηλά Βουνά» βγάζει και μια διδαχή… Κάθε αράδα του αποπνέει
και Ευρυτανία.
Ένα τέτοιο όμως Αναγνωστικό έμελλε σε λίγο να μπει στις πολιτικές διαμάχες. Τα ελληνόπουλα δεν πρόφτασαν να το καλοχαρούν. Η μεταπολίτευση του 1920 το έκρινε ως
εντελώς ακατάλληλο, μαζί με άλλα βιβλία και ως «αντεθνικό»! Χαρακτηρίστηκε ως «Βιβλίον
χυδαίον, ανήθικον, εγκληματικόν, αγοραίον, ψευδούς και κακοβούλου προθέσεως, του οποίου ο
συγγραφεύς φιλοδοξεί να είναι ο διαφθορεύς των νέων μας». Στη συνέχεια σε αντιπνευματική και
αντιδημοκρατική σύναξη στην Πλατεία Συντάγματος «ερρίφθη εις την πυράν ως αντεθνικόν, αντιθρησκευτικόν και ανθελληνικόν κατασκεύασμα». 
Και μια σύμπτωση: Ακριβώς εκείνη τη χρονιά που κάηκε το βιβλίο του Ζαχ. Παπαντω-

3.	 Ζαχαρία Λ. Παπαντωνίου, «Τα Ψηλά Βουνά‘, Αθήναι 1918, Εθνικόν Τυπογραφείον, σελ.82.
«Η κατάρα του πεύκου» συμπεριλαμβάνεται σε πολλά Αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου,
καθώς και σε Ανθολόγια.

47

νίου, μια πυρκαϊά έκαψε και κάποια σημεία του βουνού «Καλόγερος» της Γρανίτσας, σε
τοπωνύμιο μάλιστα που αναφέρονταν στα «Ψηλά Βουνά».
Τα «Ψηλά Βουνά» όμως επανήλθαν στα σχολεία μας το 1923, το 1965, καθώς και το
1975 μετά τη μεταπολίτευση ως Αναγνωστικό της Γ΄ τάξης του Δημοτικού. Δικαιολογημένα
πολλά κείμενά του συμπεριλαμβάνονται σε πολλά άλλα Αναγνωστικά και Ανθολόγια του
Δημοτικού Σχολείου και όχι μόνο.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΒΛΩΝ: ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (1817-2017)
Με την παρουσία του Μητροπολίτη μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη
επιτυχία θρησκευτική και πολιτιστική εκδήλωση στους Στάβλους, στις 30 Ιουλίου 2017,
με θέμα: «Άγιος Χαράλαμπος Στάβλων Ευρυτανίας: Μια εκκλησία και μια ιστορία (18172017», σε συνδιοργάνωση της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Στάβλων, της Τοπικής Κοινότητας και του τοπικού Συλλόγου «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα το πρωί τελέστηκε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα ,ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ καο με συλλειτουργούντας ιερείς τους: πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Παπασπύρου και τους π. Ματθαίο και π. Ανάργυρο, Εκατοντάδες πιστοί από τους Στάβλους και τα γειτονικά χωριά,
κυρίως από τη Δομνίστα, κατέκλυσαν τον ναό και τον περιβάλλοντα χώρο από νωρίς. Στο
τέλος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας στο λίαν εμπνευσμένο και περιεκτικότατο κήρυγμά του, τόνισε, κυρίως, την δύναμη της πίστης μας διαχρονικά και τα αποτελέσματά της, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανέγερση του Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους κατά τους τελευταίους προεπαναστατικούς χρόνους.
Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε καφές στη θαυμάσια πλατεία των Στάβλων,
όπου και πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η ημερίδα.. Απηύθυναν
χαιρετισμούς ο Γεν. Γραμματέας της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στάβλων κ. Αθανάσιος Γ. Ζούκας, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Σταβλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Γεώργιος Σαλτός και
ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής (ΗΠΑ) κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, ο οποίος τίμησε με την
παρουσία του την ημερίδα μας. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις από:
α) την κ. Μαρία Μποτσιβάλη, Δρ. Χημικό, με θέμα: «Άγιος Χαράλαμπος Στάβλων
Ευρυτανίας: Μια εκκλησία και μια ιστορία (1817-2017)» και
β) τον κ. Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, Φιλόλογο, ιστορικό ερευνητή με θέμα: «Η αληθινή
ιστορία και ο απόηχός της στη συλλογική μνήμη».
Μετά τις παραπάνω εμπεριστατωμένες εισηγήσεις κατέκλεισε την ημερίδα, πάλι με
εμπνευσμένα λόγια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Την ημερίδα, τον συντονισμό της οποίας είχε ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, τίμησαν με την παρουσία τους ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου και Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Σταμάτης, ο τ. Πρόεδρος της
Κοινότητας Στάβλων και τ. Δήμαρχος Αιτωλικού κ. Ευάγγελος Κολτσίδας, ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κ. Νίκος Β. Καρέτσος, η Πρόεδρος του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και, όπως προαναφέρθηκε, ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, Εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής
Ένωσης στις Η,Π,Α.
Τέλος, ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα στην πλατεία του χωριού από τους τοπικούς
φορείς, οι οποίοι κατέπληξαν όλους μας για την αβραμιαία φιλοξενία τους.
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Καρπενήσι στη διαχρονική του πορεία»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι το 4ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο (18-21 Οκτωβρίου 2017) που είχε ως θέμα του: «Το Καρπενήσι στη διαχρονική του
πορεία».
Εκατό εισηγητές (επιστήμονες και ερευνητές) με 95 εισηγήσεις σε 12 θεματικές συνεδρίες ανέπτυξαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε ένα πλήθος θεμάτων, σχετικών με
την ιστορία της πόλης από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών
και Ερευνών, τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Ευρυτανίας, η Πανευρυτανική Ενωση και ο Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι» με την ολόθερμη συμπαράσταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου. Οι εργασίες
του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου από το απόγευμα
(17.00 – 20.30) της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου έως το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου 2017, σε παράλληλες συνεδριάσεις στις δύο αίθουσες του Σενεδριακού Κέντρου.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (1.000,00) ΕΥΡΩ ΣΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης δείχνοντας και πάλι το κοινωνικό της πρόσωπο
και υλοποιώντας έναν από τους προβλεπόμενους σκοπούς του Καταστατικό της (άρθρο
3), αθόρυβα, σεμνά και χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις έδωσε ένδεκα (11) υποτροφίες των
xιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ σε δευτεροετείς και πρωτοετείς φοιτητές, απόφοιτους Σχολείων
της γενέτειράς μας Ευρυτανίας!
Συγκεκριμένα χορήγησε υποτροφίες σε εννιά (9) απόφοιτους Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρυτανίας, οι οποίοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και σε δύο (2) ακόμη δευτεροετείς φοιτητές, οι οποίοι είχαν
λάβει παρόμοια υποτροφία και κατά το παρελθόν ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και είχαν επιτυχία σε όλα τους τα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από τη διάθεση του ποσού των ένδεκα χιλιάδων
(11.000,00) ΕΥΡΩ από ανώνυμο/η συμπατριώτη μας, με σκοπό την ηθική και υλική συμπαράσταση νέων παιδιών της γενέθλιας γης μας. Η επιλογή τους έγινε ύστερα από συνεργασία με υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες της ιδιαίτερης Πατρίδας μας.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει τις ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον/την ανώνυμο χορηγό για την θεάρεστη πράξη της παραπάνω ευεργεσίας και με σχετική επιστολή
προς τους επιλεγέντες φοιτητές τους συγχαίρει και τους γνωρίζει ότι η οικονομική αυτή
ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο έτος, εφόσον υπάρξουν από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΑΓΙΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
Στον κατάμεστο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτη Δανιήλ Μεταξουργείου πλήθος συμπατριωτών μας συνέρρευσε την Κυριακή 17-12- 2017, με την ευκαιρία της από το 2008
καθιερωμένης θρησκευτικής – πνευματικής εκδήλωσης προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων.
Παρά την προηγηθείσα κακοκαιρία συμπατριώτες μας από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα
του Νομού μας που ζουν στην Αθήνα, ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και «λίαν πρωία» προσήλθαν στον παραπάνω Ιερό Ναό, όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία και κατόπιν
έλαβε μέρος και στην εκδήλωσή μας.
Σημειώνεται ότι στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος εκτός του προϊσταμένου του Ιερού
Ναού Προφήτη Δανιήλ Μεταξουργείου (μοναδικός ναός στην Πατρίδα μας που είναι αφιερωμένος στον Προφήτη Δανιήλ) πρωτοπρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Παπασπύρου και οι
Ευρυτάνες Ιερείς π. Δημήτριος Παπασπύρος (πατέρας του π. Σπυρίδωνα), π. Δημήτριος Σκόνδρας, π. Κωνσταντίνος Λιάπης και ο διάκονος π. Χρήστος Κωστής. Μετά τη
δοξολογία και προ της Θείας Λειτουργίας έγινε η αρτοκλασία μας «Υπέρ υγείας των μελών
της Πανευρυτανικής Ενώσεως και των απανταχού της Γης διαβιούντων Ευρυτάνων». Στο
τέλος, ο Μητροπολίτης μας, κήρυξε το θείο Λόγο εντυπωσιάζοντας – όπως πάντα – το πολυπληθέστατο εκκλησίασμα με το μεστό και περιεκτικότατο λόγο του. Ακολούθησε η περιφορά

Γενική άποψη από την εκδήλωση στον Ι. Ν. Προφήτη Δανιήλ
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Ο Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ εν μέσω Ευρυτάνων ιερέων και μελών της Πανευρυτανικής Ένωσης.

της εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων και μετέπειτα συνεχίστηκε το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας εντός του ναού (η αίθουσα τελικά θεωρήθηκε μικρή).
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Σταμάτης αφού
ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη μας για την παρουσία Του, τον οικοδεσπότη ιερέα π. Σπυρίδωνα για την φιλοξενία του, τους λοιπούς ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, καλωσόρισε τους συμπατριώτες μας και στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης κ. Κώστας
Παπαδόπουλος, ως συντονιστής, έδωσε το λόγο στην κ. Λεωνή Θανασούλα, ιστορικό,
η οποία παρουσίασε, λίαν συνοπτικά αλλά περιεκτικά, τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου
Ιωάννη του εξ Αγαρηνών (Βραχωρίτη).
Στη συνέχεια ακούστηκαν διάφοροι εκκλησιαστικοί ύμνοι (απολυτίκια Παναγίας Προυσιώτισσας, Παναγίας Τατάρνας, Αγίου Ιωάννη του εξ Αγαρηνών, Ευρυτάνων Αγίων, καταβασίες Χριστουγέννων κ.ά.) από τους πρωτοψάλτες κ.κ. Χαράλαμπο Τζάνο, Δημήτριο
Παπασπύρου, Κωνσταντίνο Καρακώστα (στρατηγό) και από τον π. Δημήτριο Σκόνδρα. Την εκδήλωση εντός του ναού κατέκλυσε με εμπνευσμένο και πάλι λόγο ο Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε και συνεχάρη τους εμπνευστές για την
κατ’ έτος τιμή των Ευρυτάνων Αγίων στην Αθήνα, τόνισε μεταξύ άλλων: «…Σήμερα τιμούμε
έναν μη Έλληνα, ο οποίος είχε το σθένος να συγκρουσθεί με το κατεστημένο της εποχής,
όχι γιατί εκ γενετής προερχόταν από μια οικογένεια αντίθετη από αυτά που κυριαρχούσαν
ή είχε γαλουχηθεί με άλλα ιδεώδη, αλλά γιατί γνώρισε την αληθινή πίστη, συγκλονίστηκε
από τη γνωριμία αυτή και είχε τη δύναμη να συγκρουσθεί ακόμα και με τους ομοθρήσκους
του και ομοεθνείς του…». Τέλος, ο ποιμενάρχης μας πρότεινε όπως μετά τον εορτασμό
απάντων των Ευρυτάνων Αγίων να συνεχιστούν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης άλλων
Ευρυτάνων που με τη ζωή και το έργο τους συνεχίζουν να μας διδάσκουν…
Και μετά την πλουσιότατη πνευματική τροφή ο π. Σπυρίδων και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Προφήτη Δανιήλ συνέχισαν την Αβραμιαία φιλοξενία τους σε πα52

ρακείμενη αίθουσα του ναού με την προσφορά πλουσιότατου γεύματος σε ΟΛΟΥΣ τους
συμπατριώτες μας.
Παρόντες στην παραπάνω εκδήλωση ήταν ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Αθηναίων, οι Πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Αγαμέμνων Τσελίκας, Ηλίας Ντζιώρας
και Γεώργιος Γιαννίτσαρης, η αρχαιολόγος κ. Καλλιόπη Φλώρου, ο Πρόεδρος του
ιστορικού Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» κ. Παναγιώτης Βλάχος, ο Πρόεδρος
της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Φώτης Κουλαρμάνης, Εκπρόσωποι του Μουσειακού Κέντρου «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. αρκετών Συλλόγων και, όπως
προαναφέρθηκε, πολλοί Ευρυτάνες από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού μας.
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Ο Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ευλογεί την τράπεζα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών
Γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου από γονείς Μουσουλμάνους (; - 1814). Ο πατέρας του ήταν Δερβίσης και Σέχης το
αξίωμα. Εικοσαετής συντάχθηκε και αυτός με το τάγμα των
δερβίσηδων και πήγε στα Ιωάννινα, αρχικά, και κατόπιν στο
Βραχώρι (Αγρίνιο), όπου κατέλυσε στο αρχοντικό του τοπικού ηγεμόνα, στο Μουσελίμ Σαράι.
Ο τοπικός ηγεμόνας, ονόματι Γιουσούφ Αράπης, σεβόμενος
τον πατέρα του τον τίμησε δεόντως, έχοντάς τον στην υπηρεσία του.
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Ο Ιωάννης στο Βραχώρι επηρεάστηκε από τη ζωή των εκεί Χριστιανών και άρχισε ο
ίδιος να μιμείται τις συνήθειές τους. Μάλιστα ντύθηκε χριστιανικά ρούχα αποβάλλοντας τα
τούρκικα και ζούσε ως Χριστιανός. Ταξίδεψε στην Ιθάκη όπου, αφού κατηχήθηκε, βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Ιωάννης. Επανήλθε στην Αιτωλία και εγκαταστάθηκε στο Μαχαλά Ξηρομέρου, όπου ενυμφεύθη. Ασκούσε το επάγγελμα του αγροφύλακα και ζούσε «θεοφιλώς
και χριστιανικώς», μέχρι που καταγγέλθηκε από Τούρκο του Μαχαλά στον Μουσελίμη του
Αγρινίου και στη συνέχεια στον Μουφτή (Νομοκράτορα), ο οποίος και διέταξε τη σύλληψή
του.
Ο Ιωάννης παρά τα φοβερά βασανιστήρια που υπέστη (φυλακή, ξύλο, κολαφισμοί,
ραπίσματα, μαστιγώσεις, ύβρεις κ.ά.) έμεινε αμετακίνητος από την ομολογία του στο όνομα του Χριστού. Τελικά αποκεφαλίστηκε κοντά στον σημερινό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Αγρινίου στις 14-9-1814. Το σώμα του ερρίφθη σε παρακείμενο χαντάκι, από όπου το
παρέλαβαν οι χριστιανοί και το ενταφίασαν κρυφά.
Μετά τριετία ο Κύριλλος Καστανοφύλλης κρυφά και πάλι έκανε την ανακομιδή και
τα άγια λείψανά του μεταφέρθηκαν στο Μοναστήρι του Προυσού, όπου τοποθετήθηκαν σε
κρύπτη. Το 1974 (4 Ιανουαρίου) αποκαλύφθηκαν από τους εκεί μοναχούς. Λείψανά του
σήμερα φυλάσσονται στην Κόνιτσα, στο Αγρίνιο, στις Ιερές Μονές Προυσού, Τατάρνας κ.α.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου και η εύρεση των τιμίων λειψάνων του στις
4 Ιανουαρίου.
Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου (Ἦχος α΄)
Της Κονίτσης τον γόνον Βραχωρίου το καύχημα και Χριστού οπλίτην τον νέον Ιωάννην
τιμήσωμεν. Εκ ρίζης γαρ δυσώδους προελθών, ενήθλησε λαμπρώς υπέρ Χριστού, και κινδύνων εξαιτείται απαλλαγήν, τοις προς αυτόν κραυγάζουσι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,
δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι διά σου, ημίν παθών εκλύτρωσιν.
Απολυτίκιο Ευρέσεως Τιμίων Λειψάνων του Αγίου (Ήχος α΄)
Μονή Προυσιωτίσσης τη ευρέσει αγάλλεται, των σεπτών σου λειψάνων Ιωάννη μακάριε, και ταύτα προσκυνούσα ευλαβώς, καρπούται πάσαν δόσιν αγαθήν. Η σκηνούσα γαρ εν
τούτοις χάρις Χριστού, πάντας βοάν προτρέπεται. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω
σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.
Κ.Α.Π.
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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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Οικογενειακά Δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας (1454-2017, Έκδοση
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας,
Αθήνα 2017, σε. 400.
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο δώρο στους
«Δομνιστιάνους του παρελθόντος», στους «Δομνιστιάνους του σήμερα» και στους «Δομνιστιάνους που έρχονται» από το νέο βιβλίο του Θανάση Δ. Σταμάτη «Οικογενειακά Δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας 1453-2017),
που εκδόθηκε πρόσφατα από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο
Δομνίστας.
Ο συγγραφέας, όπως γράφει στην εισαγωγή του,
άρχισε τη συλλογή του υλικού του βιβλίου του λίγο μετά
το 1980. Το έργο του «δεν ήταν καθόλου εύκολο». Στηρίχθηκε, κυρίως, σε προφορικές
μαρτυρίες, τεκμηριωμένες, εν πολλοίς, με γραπτές πηγές, όπως είναι: Ο Οθωμανικός κατάλογος των οικογενειών της Δομνίστας και της Μπερζιανής από το 1454 μ.Χ., ο κατάλογος
δωρητών στο Μοναστήρι της Ρεντίνας το 1658-1650, η επιγραφή του τέμπλου του παλαιού
Αγίου Αθανασίου από το 1738, το Αρχείο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, τα συμβόλαια
των Γιολδασαίων (1813) και των Φαρμακαίων (1816), τα Αρχεία της Επανάστασης του
1821, το πρακτικό της εκλογής της συνάθροισης στη Δομνίστα το 1829, τα Αρχεία του
Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους μετά το 1832, οι εκλογικοί κατάλογοι από το 1843 και μετά,
ο κατάλογος των γεωργών του 1856, το Μητρώο Αρρένων από το 1835 και το Δημοτολόγιο Δομνίστας από το 1950, οι καταγραφές υδραυλάκων (1942-44), δημοσιεύματα σε
διάφορα έντυπα κ.ά. Από το πλούσιο αυτό υλικό ταυτοποιήθηκαν οι οικογένειες της Δομνίστας και η πορεία τους στον χρόνο.
Ο Θανάσης Σταμάτης κάνοντας άριστη, μεθοδική και επιστημονική σύζευξη των προφορικών αφηγήσεων και των παραπάνω γραπτών πηγών δημιούργησε ένα άρτιο έργο,
εξοφλώντας ένα χρέος στη γενέτειρά του. Με το έργο του αυτό κατάφερε να μεταφέρει
και να μεταφυτέψει έναν πολύ βαρύ και ανεκτίμητο θησαυρό στις νεότερες γενιές μας. Και
αυτός ο θησαυρός είναι οι ρίζες μας. Ο ίδιος γράφει πως το έργο του αυτό «Μπορεί να ανα55

φέρεται στη ζωή του παρελθόντος γίνεται όμως ρίζα για τη ζωή του μέλλοντος της αιώνιας, κατά
την αγάπη μας – Δομνίστας!». 
Το παραπάνω έργο στις 400 σελίδες του, εκτός του προλόγου και της εισαγωγής, περιλαμβάνει δύο (2) μέρη:
Το Α΄ Μέρος (σελ. 11-17) αναφέρεται στα Ιστορικά της Δομνίστας (γενικά), στα Οικογενειακά προ του 1700, στους υδραύλακες (1942-44) και στην ομαδοποίηση των οικογενειών.
Το Β΄ Μέρος (σελ. 37-393) περιλαμβάνει τα δένδρα 94 οικογενειών (με αλφαβητική
σειρά) και τελειώνει με τον επίλογο, τη βιβλιογραφία και τα περιεχόμενα.
Το εξώφυλλο του βιβλίου σχεδίασε ο Θανάσης Νικ. Σταμάτης, ο οποίος απέδωσε
θαυμάσια με αυτό και το περιεχόμενο του βιβλίου που αναμφισβήτητα είναι ένα μοναδικό,
υπέροχο και ανεπανάληπτο δημιούργημα. Αξίζουν οι δίκαιοι έπαινοι στο συγγραφέα, στο
Σύλλογο Δομνίστας για την έκδοση, στο σχεδιαστή του εξωφύλλου και σε όλους τους συντελεστές της θαυμάσιας αυτής έκδοσης.
Κ.Α.Π.

ΜΑΡΙΑ Π. ΡΕΛΛΙΑ, «Οδοιπορικό στη ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Αθήνα 2017, σελ. 286
Όπως είναι γνωστό για τη Φουρνά, την πολιτιστική
πρωτεύουσα της ΒΑ Ευρυτανίας, έχουν γραφεί πάρα
πολλά και αρκετοί τόμοι έχουν εκδοθεί για την ιστορία
της, τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της. Τελευταία προστέθηκε ένας ακόμα τόμος της κ. Μαρίας
Πέτρου Ρέλλια, εκπαιδευτικού, με τον εύστοχο τίτλο:
«Οδοιπορικό στη ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».
Και είναι εύστοχος ο τίτλος καθότι η συγγραφέας
στα δώδεκα (12) κεφάλαια του έργου της παραθέτει
γεωγραφικά, ιστορικά, φυσιολατρικά, θρησκευτικά εκπαιδευτικά, γλωσσολογικά, λαογραφικά, πολιτιστικά και
πολλά άλλα στοιχεία, που σίγουρα αποτελούν πολυτιμότατο αποθησαύρισμα για τη Φουρνά
και την περιοχή της.
Το υλικό που μας παρουσιάζει η σ. στις 286 σελίδες του έργου της ταξινομείται, όπως
προαναφέρθηκε, σε 12 κεφάλαια. Επιγραμματικά το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Κεφάλαιο 1ο: Η Φουρνά (γεωγραφικά, κλίμα, πρόσβαση, συγκοινωνία, τοπωνύμια).
Κεφάλαιο 2ο:Η Φουρνά στο πέρασμα των αιώνων (Ονομασία, ιστορικά κ.ά.).
Κεφάλαιο 3ο:Το δάσος της Φουρνάς (Γενικά, υλοτομικά προϊόντα, χλωρίδα, πανίδα,
μύθοι και θρύλοι).
Κεφάλαιο 4ο: Φυσιολατρεία και τουρισμός (Τοποθεσίες, βρύσες, γεφύρια, ο πλάτανος
της Φουρνάς).
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Κεφάλαιο 5ο: Οι εκκλησίες της Φουρνάς (13 συνολικά), άλλοι λαοφιλείς άγιοι της περιοχής.
Κεφάλαιο 6ο: Η Εκπαίδευση στη Φουρνά (Η εκπαιδευτική παράδοση στη Φουρνά, το
Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο).
Κεφάλαιο 7ο:Γλώσσα και τοπικά ιδιώματα.
Κεφάλαιο 8ο: Ασχολίες των κατοίκων
Κεφάλαιο 9ο: Λαογραφικά στοιχεία και παράδοση (παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια,
χοροί, δοξασίες, ήθη, έθιμα, παιχνίδια, παραμύθια κ.ά.)
Κεφάλαιο 10ο: Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Εκδηλώσεις
Κεφάλαιο 11ο: Φουρνιώτικη Κουζίνα (διατροφή – γαστρονομικά, συνταγές κ.ά.)
Κεφάλαιο 12ο: Σημαντικές προσωπικότητες (Κλήρος – Εκκλησία, Αγιογράφοι, Διδάσκαλοι του Γένους, Στρατιωτικοί, Πολιτικοί, Δικαστικοί – Νομικοί, Αστυνομικοί, Ιατροί,
Εκπαιδευτικοί – Συγγραφείς, Δημοσιογράφοι, Αρχιτέκτονες. Ιστορικές οικογένειες της
Φουρνάς, απόδημοι Φουρνιώτες κ.ά.).
Στις τελευταίες σελίδες του τόμου παρατίθενται γλωσσάριο και βιβλιογραφία.
Το εξώφυλλο, έργο του Πανταζή Ελευθ. Τσέλιου, παρουσιάζει κομμάτι της Φουρνάς
με επίκεντρο το μητροπολιτικό ναό της.
Όπως διαπιστώνουμε από τα περιεχόμενα και μόνο το πλήθος των θεμάτων μας εντυπωσιάζει. Η συγγραφέας μας οδοιπορεί, μας ταξιδεύει στην πανέμορφη και ιστορική Φουρνά και μας ξεναγεί στον τόπο, στον χρόνο και στους ανθρώπους της…..
Κ.Α.Π.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΟΣ, Χαριστήριον εις τον Καθηγητήν
ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΝ «Μία πολυσύνθετη πνευματική μορφή», Εκδ. Αφιερώματα, Αθήνα 2017, σελ.
208
Ένας λίαν καλαίσθητος τόμος, αφιερωματικός στον Καθηγητή Ανδρέα Καμπιζιώνη, αντιπρόσωπο της Πανευρυτανικής Ένωσης στις Η.Π.Α., κυκλοφορήθηκε πρόσφατα
από τις εκδόσεις Αφιερώματα. Συγγραφέας ο Δημοσιογράφος και εκδότης Δημήτρης Ζάχος.
Πρόκειται, σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή
κ. Λάμπρο Π. Μπαμπαλιούτα, για ένα έργο «μνημειώδες, πατριωτικό και θεάρεστο», στο οποίο «Περιγράφει με
γλαφυρό τρόπο μία εξαιρετική για τον τόπο μας προσωπικότητα. Την προσωπικότητα του
Καθηγητή κ. Ανδρέα Καμπιζιώνη, όπου όλα αυτά τα έτη αποτελεί έναν από τους πλέον
σημαντικούς πρεσβευτές του Στερεοελλαδίτικου επιστημονικού λόγου παγκοσμίως…».
Στις 208 σελίδες του τόμου περιλαμβάνονται, εκτός του προλόγου και του εισαγωγικού
σημειώματος του εκδότη και συγγραφέα κ. Δημήτρη Ζάχου στοιχεία για τη ζωή και το έργο
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του Καθηγητή Ανδρέα Καμπιζιώνη, όπως «Ένας πνευματικός ηγέτης», «Σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις», «Έναρξη διδασκαλικής δράσης, παιδαγωγικές απόψεις», «Μετανάστης
στην Αμερική, περαιτέρω σπουδές», καθηγητής ως «φορεύς της ελληνικής παιδείας» και
«κοινωνός πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη γενέτειρα», αποσπάσματα ομιλιών και εισηγήσεων σε συνέδρια και ημερίδες, κυρίως της Πανευρυτανικής Ένωσης, «Επιτεύγματα και
πράξεις, απονεμηθείσες τιμές και διακρίσεις» κ.ά.
Το εξώφυλλο του βιβλίου, λίαν καλαίσθητο, κοσμείται από φωτογραφία του κ. Καμπιζιώνη με την αμερικανική σημαία αριστερά (θα μπορούσε να μπει και η ελληνική δεξιά,
αφού με πάθος ο εικονιζόμενος υπηρετεί και τα ελληνικά ιδεώδη στη δεύτερη πατρίδα του)
και στο οπισθόφυλλο πολύ σωστά έχει το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Στον Δάσκαλο»
(Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! …)
Κ.Α.Π.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΚΟΣ, ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ, Εκδ.
«Μελάνι», Αθήνα 2017, σελ. 84
Είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή που κυκλοφορήθηκε
πρόσφατα (Οκτώβριος 2017) από τον γνωστό δημοσιογράφο, ευρυτανικής καταγωγής, Ζαχαρία Σώκο. Έχει
τον συμβολικό τίτλο «Διπλή προσπέραση» και περιλαμβάνει εβδομήντα οκτώ (78) ποιήματα, τα οποία κατανέμει σε
τρεις (3) ενότητες.
Η α΄ ενότητα, με τον τίτλο «Κίτρινη πέτρα» αποτελείται
από 16 ποιήματα, Το πρώτο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η εισαγωγή της συλλογής. Έχει τον τίτλο «Τι
δώρο» και περιλαμβάνει 4 στίχους:
Όταν με επισκέπτονται/ οι νεκροί μου/ φοράνε πάντα/ το χαμόγελό τους
Ακολουθεί το ποίημα «Κίτρινη πέτρα» (από το οποίο και ο τίτλος ολόκληρης της ενότητας, αρκετά φιλοσοφημένο – όπως και στο σύνολό της η συλλογή):
Τα πιο πολλά ποιήματα/ έτσι κι αλλιώς δεν γράφονται,/ ανάπηρες οι λέξεις να τα πούνε./η πέτρα
είναι, η κίτρινη, στα δόντια πεθαμένων/ κέρματα; Για τα αντίπερα./Κτερίσματα πολύτιμα/ τα βρίσκουνε
του μέλλοντος οι ειδικοί/ διαβάζουνε ποιήματα και κόκαλα/ το βίο τους διαβάζουν/ κι απορούνε. 
Η β΄ ενότητα «Χλωρίνη στα χρωματιστά» περιλαμβάνει και αυτή 16 ποιήματα και η
γ΄ «Καραμέλες για ποιητές», έχει 15 ποιήματα. Το τελευταίο του: με τον τίτλο «Προς διερεύνηση»:
Μοίρα του γένους μου,/ ποια ανεξιχνίαστα κρίματα/ μνήμες κυτταρικές σε στοιχειώνουν;
Όπως καταφαίνεται και από τις παρατιθέμενες «Σημειώσεις» του (σελ. 79) ο ποιητής
είναι σημαντικά επηρεασμένος από τη δημοτική ποίηση. Γι’ αυτό, εξάλλου, αρκετές λέξεις,
γνήσιες λαϊκές, τις αντλεί από το πλούσιο λεξιλόγιο του λαού μας, ενώ η γλωσσοπλαστική
ικανότητά του είναι έκδηλη σε πολλά ποιήματά του.
Κ.Α.Π.
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Θεοφάνης Λ. Παναγιωτόπουλος, Αειθαλές σκίρτημα, εκδ. Όστρια, Αθήνα 2016, σελ. 52
Πρόκειται για μια ποιητική συλλογή ενός νέου Ευρυτάνα ποιητή, του Θεοφάνη Παναγιωτόπουλου. Περιλαμβάνει 21 ποιήματα και στις τελευταίες σελίδες (45 κ.ε.)
παραθέτει «Στοχασμούς» του. Είναι αφιερωμένο στους
γονείς του. Μερικοί τίτλοι ποιημάτων του: Η απουσία,
Έφυγες, Μία νεκρώσιμη φωτογραφία Μία απαγόρευση,
δίχως ύπαρξη, Οι ρίζες της μοναξιάς, Αλμυρή φυγή,
Μνήμη νεκρών, Λησμονημένο γράμμα, Αλλεργίες, Λιγότερο λάδι κ.ά.
Πολύ εύστοχα η φιλόλογος Στέλλα Σουραφή γράφει
για το έργο αυτό του Παναγιωτόπουλου: «Πολλοί οι Εραστές της Τέχνης της Ποιητικής και ο
καθένας … αρωγός της αγγίζοντάς την με τη δική του ποιητική ευαισθησία! Κάθε ταπεινός υπηρέτης
της καλλιέπειας αναζητά τις λέξεις εκείνες που θα «γδύσουν» τα συναισθήματά του, αφήνοντάς τα
εκτεθειμένα μπροστά στα μάτια του αναγνώστη… «Το στόμα σε κρίση κάθε φορά που ζητώ λέξεις
να σε περιγράψω/ ίσως τα συναισθήματα εκείνα τα βαθύτερα να σε ζωγραφίσουν καλύτερα»!....
Ποτίζεται με αναμνήσεις, δένεται με αντικείμενα, απομνημονεύεται σε χαρακτηριστικά προσώπου… Κι ο Ποιητής σηκώνει το βαρύ φορτίο του ανθρώπινου πόνου, τόσο του προσωπικού του,
ως βίωμα όσο και της γενικευμένης εμπειρίας των γύρω του!.
Αυτός θα μιλήσει για τον ίδιο, για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί!...
Η σύλληψη του ερωτικού πάθους, η εξωτερίκευση της συναισθηματικής ανησυχίας των πόθων,
που αναζητούν επίμονα τον ερμηνευτή τους, η τρυφερή και εκλεπτυσμένη προσέγγιση της «μελαγχολικής» ψυχής που θέλει να στιχουργηθεί, είναι ιδίωμα ποιητικό και μάλιστα από την πένα ενός
νεαρού – πολλά υποσχόμενου – Ποιητή, του Θεοφάνη Λ. Παναγιωτόπουλου». 
Κ.Α.Π.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ, Πρόσωπα, γεγονότα, εικόνες,
ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία, Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας, Τεύχος
1-2
Επιτέλους η ευρυτανική πρωτεύουσα, το Καρπενήσι,
απέκτησε το δικό του περιοδικό, το περιοδικό με τον εύστοχο τίτλο «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ». Το 1ο τεύχος Άνοιξη 2017,
κυκλοφορήθηκε στις αρχές του Καλοκαιριού και είχε ευμενέστατη υποδοχή.
Πρόκειται για το περιοδικό που περιμέναμε χρόνια.
Και ήρθε τώρα με απόφαση του νέου Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ».

59

Σύμφωνα με τον πρόλογο του Δ.Σ. και της Συντακτικής Επιτροπής «Τα «Καρπενησιώτικα» είναι μια περιοδική έκδοση, που φιλοδοξεί να γνωρίσει στους συμπατριώτες μας άγνωστες σελίδες από την ιστορία της πόλης από τους ανθρώπους της και τη ζωή τους. Επίσης να
φρεσκάρει τις μνήμες των παλαιοτέρων και να ανοίξει θέματα προς συζήτηση με ψυχραιμία
και νηφαλιότητα.
Τα περιεχόμενα της έκδοσης αντλούνται «από την ιστορία, την οικονομική δραστηριότητα, τη λαογραφία και τη λογοτεχνία, από την καθημερινή ζωή και από φωτογραφικό υλικό
του χθες…». Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω θέματα: «Τα πρώτα σχέδια της πόλης Καρπενησίου. 
Μια καταγραφή των πρώτων πολεοδομικών παρεμβάσεων. Ποιοι το υπέγραψαν και το οριοθέτησαν», της Προέδρου κ. Μαρίας Παπαϊωάννου, «Οι 5+1 ημέρες του Όθωνα στο Καρπενήσι…» της Μαρίας Ευαγγελοδήμου, «Η μεγάλη φυγή. Από το Καρπενήσι στο Ellis Island…”,
του Δημήτρη Ευαγγελοδήμου, «Η οικονομική ζωή της πόλης μέσα από παλιές διαφημίσεις…»
και «Η οικοτεχνία στο Καρπενήσι το 1951….», «Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου…», της Σύνταξης, «Το πρώτο Ειρηνοδικείο στο Καρπενήσι…» του Ανάργυρου – Γιάννη
Μαυρομύτη κ.ά.
Το εξώφυλλο του τεύχους αυτού έχει φωτογραφία του Βελουχιού (χιονισμένου) και
κάτω δυο (2) στίχους του Ζαχαρία Πανπαντωνίου, από το πασίγνωστο ποίημά του «Η Ρούμελη»:
Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν’ αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένο Καρπενήσι!»
To 2o τεύχος περιλαμβάνει και αυτό πλούσια και ποικίλη
ύλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα άρθρα των: Δημήτρη Ευαγγελοδήμου: «Κινδυνεύει το Καρπενήσι να γίνει μία πόλη …
εξοχικών κατοικιών; Η ανεργία, η νέα εσωτερική μετανάστευση,
τι δείχνουν οι αριθμοί και τι μπορεί να γίνει», «Η δημογραφική
και κοινωνική περιγραφή των Καρπενησιωτών», «Η πορεία των
καταθέσεων στις Τράπεζες του Καρπενησίου στα χρόνια της μεγάλης κρίσης», Σπύρου Τσιούρη «Θλιμέναι ψοιχαί». Ο Γιάννης
Τζαμάρας και η ταβέρνα του Γεωργαλή», της Καίτης Πολύζου
«Ένα βράδυ της 9ης Αυγούστου 1944. Ένα μικρό κορίτσι, οι Γερμανοί, οι καπνοί, η φυγή», Μαρίας Παναγιωτοπούλου «Για
μια ιστορία γυναικών στο Καρπενήσι…», Μαρίας Ευαγγελοδήμου «Η πρώτη ανεπιτυχής προσπάθεια για την πολεοδομική
συγκρότηση…», Νίκης Μπακογεώργου «Τα «Καρπενήσια» του Κωστή Παλαμά…» κ.ά.
Κ.Α.Π.

60

Ελληνικό Σχολείο Προυσού
Στις 30 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Στ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στην έκθεση «Γραφές και Σχήματα, Χειρόγραφα της Ι.Μ. Προυσού» που διοργάνωσε το Ελληνικό Σχολείο Προυσού σε συνεργασία με το Ιστορικό και
Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης τον περασμένο
Αύγουστο στην Αγαθίδειο Βιβλιοθήκη Προυσού. Είκοσι δύο χρόνια μετά από το τελευταίο
μάθημα της σχολικής κοινότητας στον Προυσό η Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη δέχτηκε ξανά μαθητές στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος της έκθεσης. Τριάντα μαθητές είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν για την ιστορία του τόπου, της μονής, τη σχέση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με τα χειρόγραφα, τη σημασία της γραφής και τον ρόλο των μοναστηριών. Στο
εικαστικό εργαστήριο με βιωματικό τρόπο ήρθαν σε επαφή με μια παράδοση αιώνων που
καλλιεργεί τη φαντασία και τη γνώση. Ευχαριστούμε τους δασκάλους κ. Βασιλική Λάππα
και κ. Θεόδωρο Γκαράβελα. όπως και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ. Διονύση Παρούτσα που έλαβαν την πρωτοβουλία της επίσκεψης και συνόδευσαν τα παιδιά.
Η συγκεκριμένη δράση είναι ενδεικτική της δυναμικότητας ενός ιστορικού χώρου παιδείας
στη διαμόρφωση και πνευματική ενδυνάμωση της τοπικής αλλά και ευρύτερης κοινότητας.
Τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της έκθεσης 24-26 Νοεμβρίου.
Λεωνή Θανασούλα

Στο κρύο μάρμαρο
Πέρασα ξανά απ’ την παλιά μου γειτονιά.
Κλειστή και πάλι η πόρτα του χαμένου φίλου.
Στο διπλανό στενό περιπλανήθηκα
και κοντοστάθηκα στους κάδους
για ένα φαγώσιμο σκουπίδι.
Στη γωνία ώρες περίμενα.
Σ’ όλους τους παλιούς μου γείτονες
μιλούσα καθαρά, όπως μπορούσα
με το βλέμμα μου, με την ουρά μου.
Δεν μου ‘δωσε κανένας σημασία.
Ούτε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο
ένα τους νεύμα, ένα σινιάλο.
Άγρια και σκυθρωπά τα πρόσωπά τους
κι εγώ παρείσακτος κρυμμένος στη γωνία
μόνο με το δέρμα και τα κόκκαλά μου.

Μα τη μυρίστηκα την ταραχή τους.
Αυτή η αδιαφορία τους το πόσο με πληγώνει.
Η ελπίδα μου έσβησε
και πήρα πάλι την απόφαση να φύγω.
Να το ξέρουν, δεν τους κρατώ κακία.
Περιπλανήθηκα στους δρόμους
μέχρι που έφτασα ξανά στα κυπαρίσσια.
Πλησίασα τον παιδικό μου φίλο.
Σταμάτησα σ’ εκείνο εκεί το κρύο μάρμαρο
και ξάπλωσα επάνω του, να το ζεστάνω.
Θα κάτσω όλη νύχτα, αν χρειαστεί
κι αύριο πάλι. Όσο αντέξω.
Θα τον καλέσω με γαβγίσματα.
Ποιος ξέρει;
Η αγάπη έχω ακούσει, ανασταίνει.

Β’ Βραβείο 6ου Διεθνούς λογοτεχνικού διαγωνισμού φιλοζωϊας 2017

Μπάμπης Τσέλος
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ο Ιστορικός ερευνητής και Έφορος του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΛΛΗΣ, παρέδωσε στις 23-6-2017 σαράντα ένα (41) συνολικά τμήματα από
αρχαία αντικείμενα (200-300 θραύσματα πίθων, λαβές και βάσεις αγγείων, όστρακα, κεραμίδες στέγης, νομίσματα, οστά κ.ά.) της περιοχής Κλαυσείου και της ευρύτερης περιοχής
της Ευρυτανίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για να τοποθετηθούν
στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, στην Υπάτη. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του ο κ.
Δημήτρης Φαλλής επιθυμεί όπως τα ευρήματα αυτά, καθώς και άλλα που κατά καιρούς έχει
παραδώσει στην παραπάνω Υπηρεσία, να επιστρέψουν στο Μουσείο Καρπενησίου – όταν
αυτό λειτουργήσει.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σε πετυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καστανιά τίμησε
διακεκριμένες προσωπικότητες της Καστανιάς και όχι μόνο, για την προσφορά τους στην
γενέτειρα. Ανάμεσα στους τιμηθέντες είναι η και η Πανευρυτανική Ένωση για την πάνω από
60 χρόνια «λαμπρή πορεία προσφοράς στην Ευρυτανία και στον πολιτισμό της…».
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας «Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ» «… Στα
60 περίπου χρόνια δράσης της Πανευρυτανικής Ένωσης κορυφαίοι Ευρυτάνες με μεγάλη
επιστημονική και κοινωνική εμβέλεια, συμμετείχαν στα Δ.Σ., εργάσθηκαν και ανάλωσαν ένα
μεγάλο μέρος της ζωής τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρει το Καταστατικό της Ένωσης και κυρίως την ανάδειξη της γενέθλιας γης». Στη συνέχεια γίνεται αναφορά
στην αγαστή συνεργασία του Συλλόγου με την Πανευρυτανική Ένωση (Συνέδριο για τους
Βαλκανικούς Πολέμους, Ημερίδα για τον Κύριλλο Καστανοφύλλη, έκδοση πρακτικών κ.ά.)
Σημειώνεται ότι στην παραπάνω εκδήλωση τιμήθηκε και ο ιστορικός ερευνητής κ. Δημήτριος Φαλλής, Έφορος του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Μπουτοπούλου - Χασάνου Βιολέττα
Σύλλογος Απανταχού Τορνιωτών
Αβράμπος Απόστολος
Καλαπανίδας Κώστας
Ζωρογιαννίδης Νίκος
Φαλλής Δημήτριος
Ζηνέλης Δημήτριος
Ζηνέλης Ζαχαρίας
Πριόβολος Σπυρίδων
Μπαλωμένος Χρήστος
Βούρτσας Απόστολος
Ευαγγελοδήμου Μαρία
Ρουμελιώτης Παντελής
Κεράνης Αθανάσιος
Αβράμπος Απόστολος
Κουτρής Στυλιανός
Σκάνδαλος Σωτήριος
† Σκάνδαλος Γεώργιος
Σιάτρας Παναγιώτης
Σταθοπούλου Ελένη
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40,00 €
50,00 €
100,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Ζαχάκης Παναγιώτης
Μακρής Δημήτριος
Σύρρος Αθανάσιος
Φλώρος Γεώργιος
Ζαχαράκη Χρυσάνθη
Ζαροδήμος Γεώργιος
Τζιαβός Σωτήριος
Σύλλογος Καστανιωτών
Λιάγκα Ελένη
Μάκκας Λάμπρος
Παπαδόπουλος Σπ.
Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Σελέρης Γεώργιος
Σταμάτης Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Κώστας Αντ.
Αβράμπος Απόστολος
Μάκκας Ιωάννης
Μάγκας Ιωάννης
Από βιβλία
Χορηγία για υποτροφίες

20,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
29,00 €
15,00 €
640,00 €
11.500,00 €

24 Οκτ. 2017: ΚΟΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
«Ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά» ήταν τα τέλη της επίγειας ζωής του μεγάλου ευπατρίδη, αείμνηστου Κώστα Δήμου Μαραγιάννη. Η είδηση της εκδημίας του στις 2410-2017 προκάλεσε βαθύτατη θλίψη όχι μόνο στην κοινωνία του Αγρινίου, αλλά και σ’
ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία.
Ο Κώστας Δήμου Μαραγιάννης γεννήθηκε στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας το έτος
1928. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε το λειτούργημα του Συμβολαιογράφου υποδειγματικά στην πόλη του Αγρινίου επί πολλές δεκαετίες.
Παράλληλα με τα επαγγελματικά του καθήκοντα ασχολήθηκε και με την ιστορική έρευνα
της γενέθλιας γης του, του Απόκουρου, του Αγρινίου αλλά και της Ευρυτανίας, από όπου
καταγόταν και η μητέρα του (Μεσοκώμη (Τέρνος)). Πλήθος είναι οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις του σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, τα δημοσιεύματά του σε εφημερίδες και
περιοδικά, καθώς και το συγγραφικό έργο του.
Η ιστορική Πανευρυτανική Ένωση ευτύχησε να τον έχει ως
ένα από τα εκλεκτότερα μέλη της. Συμμετείχε ως εισηγητής, σε
όλα τα Συνέδριά της (Άγραφα, Δομνίστα, Φουρνά, Προυσός),
σε πολλές ημερίδες αλλά και σε όλες, σχεδόν, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις της σε Αγρίνιο, Αθήνα, Καρπενήσι κ.α. Ιδιαίτερη
όμως ήταν η αγάπη του στην περιοχή των Αγράφων. Ο λίαν
αγαπητός φίλος του κ. Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης γράφει
σχετικά: «Βαθειά συγκίνηση απλωμένη στην ψυχή μας και όλη την
περιοχή των Αγράφων έκαμε η είδηση της κοιμήσεως του Κώστα
Δήμου Μαραγιάννη, ενός διακεκριμένου φίλου και υποστηρικτή των
Αγράφων, ιδιαίτερα των Μεγάλων Βραγγιανών, του «Ελληνομουσείου Αγράφων, τόπου κοιμήσεως του ομοχώριού του οσίου Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού. 
Πάντα η σκέψη του ήταν στα απόκρημνα και βαθύσκια βουνά των Αγράφων, όπου δίδαξε και
καθαγίασε ο Όσιος Ευγένιος: «Εκεί στην «Φοντάνα» αιωρούνται τα χνώτα του Αγίου», έλεγε. 
Είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε αυτόν και την οικογένειά του, τόσο από τις προσκυνηματικές
επισκέψεις στον τόπο μας, όσο και από την δική μας παρουσία εκεί όπου ζούσε και να αντιληφθούμε με λόγο και έργο την αγάπη, το ενδιαφέρον για τον τόπο μας και την ιστορία του Οι ωραίοι
καρποί του οίκου του, που δικαιώνουν όλες τις ελπίδες που στήριζε σ’ αυτούς ο αείμνηστος και
ήταν η χαρά και το καύχημά του, αποτελούν για μας παρακαταθήκη συνέχειας της πνευματικής μας
σχέσης, που υποστασιάζεται από τη σχέση του Ευγενίου Γιαννούλη με τον φιλοστόργως βιογραφήσαντα διδάσκαλόν του Αναστάσιο Γόρδιο, τον ομοχώριό μας. Ο Θεός ας παρηγορεί τους οικείους
του και ας αναπαύσει την ψυχή του εν σκηναίς των Δικαίων»…
Στο πρόσωπό του ευδοκίμησαν πλείστες όσες αρετές, όπως πραότητα, σεμνότητα, φιλαλληλία, φιλοπατρία, καταδεκτικότητα και, κυρίως, Αγάπη! Υπήρξε, επίσης, λάτρης της Ελληνορθόδοξης παράδοσής μας.
Δίκαια προβάλλεται ως άξιο και άριστο παράδειγμα προς μίμηση.
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής ΄Ένωσης εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, το οποίο δημοσιεύθηκε σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
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Μνήμη ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν 5η Αὐγούστου 2017, στὸν ἱ. ν. Ἁγίας Παρασκευῆς
Μεγ. Βραγγιανῶν τιμήθηκε μὲ Θεία Λειτουργία ἡ μνήμη
τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ. Λειρουργὸς
τοῦ Ὑψίστου ὁ ἐφημέριος τοῦ τόπου μας π. Κων/νος Κουτσουπιᾶς. Ὡς γνωστὸν ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης ἐκοιμήθη στὰ
Μεγ. Βραγγιανὰ στὶς 6 Αὐγούστου 1682 καὶ ἐτάφη στὸν
νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς. Κατέλιπε πλούσιο παιδευτικό, συγγραφικὸ ἀλλὰ
καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ πολλοὺς ἄξιους μαθητές, ποὺ
διέπρεψαν στὰ Γράμματα καὶ συνέχισαν τὸ ἔργο του. Σπουδαιότερος ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ βιογράφος του, λόγιος ἱερομόναχος, Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος (1654-1729). Μὲ τὴν ὑπ’ ἀρ.
346/1-7-1982 Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη κατετάγη
ἐπισήμως στὴ χορεία τῶν Ἁγίων τῆς κατ’ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 5 Αὐγούστου.
Ὁ ἐπιφανέστερος τῶν μαθητῶν του ὁ Ἀναστάσιος ὁ
Γόρδιος, ὡς βιογράφος του, καταγράφει τὴν κοίμηση τοῦ
διδασκάλου του στὸ ἔργο του «Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας…»:
«Μικρὸν δὲ πάνυ νοσήσας, καὶ πυρετῷ μόνον ἑνὶ ληφθείς, καταλύει τὸν βίον ἐν αὐτῷ τῷ τῆς
ἁγίας Παρασκευῆς μονυδρίῳ τῷ ἐν Βρανιανοῖς, ἔτει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας χιλιοστῷ
ἑξακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ δευτέρῳ, αὐγούστου μηνὸς πέμπτην ἡμέραν ἄγοντος καθ᾿ ὥραν πρώτην
ἢ δευτέραν τῆς μετ᾿ αὐτὴν νυκτός, καθ᾿ ἣν τῆς τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φαιδροτάτης Μεταμορφώσεως τὴν πανήγυριν ἄγομεν, καὶ θάπτεται κατ᾿ αὐτὴν τὴν ἡμέραν
ἐντίμως τε καὶ λαμπρῶς παρ᾿ ἡμῶν τε καὶ ἑτέρων τῶν τότε παρευρεθέντων αὐτοῦ φοιτητῶν, ἐν τῷ
πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ὡς ἔφημεν, παρ᾿ αὐτοῦ σχεδιασθέντι μνημείῳ, καὶ εἰς τὴν ἀγήρω ζωὴν μετατίθεται, λαμπρῶς τῷ λαμπρῷ καὶ θείῳ φωτὶ παριστάμενος· ᾧ δόξα πρέπει καὶ τιμὴ καὶ προσκύνησις
ἐπ᾿ ἀϊδίους αἰῶνας, ἀμήν.
Ἔστι δὲ καὶ ἐπιτάφιον αὐτῷ παρ᾿ ἡμῶν πεποιημένον τόδε·
Ἐνθάδε Εὐγενίοιο μεγακλέος ἄνερος ἐσθλοῦ
Κεῖται ἐπ᾿ εὐσεβίῃ σῶμα μέγ᾿ εὐγενέος.
Γέγραπταί μοι ὁ βίος οὗτος κατὰ τὸ αψγ΄, ἀπὸ Χριστοῦ, ἰουνίου λ΄. ἐν τῷ Ἀνατωλικῷ τῆς Αἰτωλίας».
΄
Γιὰ τὴν τιμὴ τῆς μνήμης τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ τόσο ὡς ὁσίου, ὅσο καὶ ὡς λειτουργοῦ τῆς
Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων στοὺς δύσκολους χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας φιλοτεχνήθηκε δίπτυχο ἐπετειακὸ τὸ ὁποῖο διανεμήθηκε στὸ ἐκκλησίασμα στὰ Μεγ. Βραγγιανὰ ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους τόπους ὅπου τιμᾶται
ἡ μνήμη του (ἱ. ν. Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ στὸ Ξυλόκαστρο Κορινθίας· ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου, ἐν Myrtle Beach South Carolina, USA).
Εἰδικὰ γιὰ τὶς Η. Π. Α. καὶ τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, ἐν Myrtle Beach South Carolina,
USA, φιλοτεχνήθηκε ἀνάλογη κάρτα εἰς τὰ Ἀγγλικά, ἡ ὁποία θὰ διανεμηθεῖ στὴν ὡς ἄνω ἐνορία ὅπου
σώζεται σύγχρονη (2005) ὁλόσωμη τοιχογραφία τοῦ Ὁσίου, ἡ ὁποία κοσμεῖ τὴν πρώτη σελίδα τοῦ διπτύχου. Στὴν δεύτερη σελ. καταχωρίζεται ὁ σύντομος βίος τοῦ Ὁσίου, στὴν τρίτη σελ. δημοσιεύεται αὐτόγραφό
του ἐνῷ ἡ τελευταία σελ. κλείνει τὸ δίπτυχο μὲ στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ (Λιτή) ἀπὸ τὴν
ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ (ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου).
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
10552 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2103240001 - 2106920004
www panevrytaniki.gr

E-mail: panevrytanikienosi@gmail.com
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 10/12/2017
Αριθ. Πρωτ
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ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη της Ένωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, κ α λ ε ί τα μέλη της σε τακτική
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος Καταστατικού, στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.15΄στο Ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ», 3ης Σεπτεμβρίου
και Χαλκοκονδύλη 21, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα:
1.- Εκλογή προεδρείου
2.- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3.- Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις
5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Με την ευκαιρία αυτή θα γίνει και η κοπή της Βασιλόπιτας.
Υποψηφιότητες για το Διοικ. Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται δεκτές μέχρι 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 21-1-2018, κατά την ίδια ώρα στα Γραφεία της Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα,
τηλ.:2103240001 (Γραφείο), 6972747064 (Α. Σταμάτης), 2106920004, 6977366813
(Κ. Παπαδόπουλος), 6974500774 (Ανδρέας Ζούκας).
Καλές Γιορτές – Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2018!
Με πανευρυτανικούς χαιρετισμούς!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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