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Εἰκόνα ἐξωφύλλου:
«O θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»
στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου,
έργο του φιλλέληνα Ιταλού καλλιτέχνη
Ludovico Lipparini (1800-1856).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ
Εθνική υπερηφάνεια και παλμοί πατριωτικής χαράς πλημμυρίζουν το είναι μας, καθώς
κατά μήνα Μάρτιο γιορτάζουμε τις δυο μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης και του
έθνους μας, δηλ. τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας, τη λευτεριά της ψυχής και τη λευτεριά της φυλής.
Το σύνθημα – σάλπισμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού «Ελευθερία ή Θάνατος»
αντήχησε αμέσως σε κάθε ελληνική γωνιά. Και ήταν σάλπισμα πίστης κι ελπίδας, ελευθερίας
και νίκης.
Ανάμεσα στις πρώτες επαναστατημένες περιοχές βρέθηκε, φυσικά, και νη ιδιαίτερη
γεωγραφική μας περιφέρεια, η Ευρυτανία μας, στο χώρο της οποίας από τους προεπαναστικούς ακόμα χρόνους υπήρξαν αξιόλογες κινήσεις για την απελευθέρωση. Ενδεικτικά,
αναφέρουμε ότι στο Μοναστήρι της Τατάρνας συγκεντρώθηκαν οι οργανωτές του πρώτου
(αποτυχημένου) επαναστατικού κινήματος του Διονυσίου του Φιλοσόφου, Μητροπολίτη
Λάρισας (1600-1601). Στην περιοχή των Αγράφων, επίσης, έδρασαν οι Κατσαντωναίοι,
Μπουκουβαλαίοι και άλλοι κλεφταρματωλοί που προετοίμασαν τον μεγάλο ξεσηκωμό.
Κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης σημειώθηκε το πρώτο πολεμικό γεγονός της
Επανάστασης του ’21 στην Τατάρνα, στις 22-3-1821. Κατ’ αυτό ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, συνεπικουρούμενος από τον εκ Βούλπης φλογερό ιερομόναχο Κυπριανό, τον επιστήθιο φίλο του Κώστα Βελή, τον Κοσμά Σουλιώτη και άλλα παλικάρια του, ανέμισε το
λάβαρο της Λευτεριάς στην Τατάρνα, ξεκινώντας την Επανάσταση του Γένους μας κατά των
Οθωμανών στη Ρούμελη….
Ακολούθησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στον τόπο μας, σημαντικότερα των οποίων
είναι:
– 10 -5-1821: Κήρυξη της Επανάστασης στο Κεράσοβο των Αγράφων από τον Κώστα Βελή ή Στεργιόπουλο1.
– Αρχές Ιουνίου 1821: Μάχη της Σκάλας του Τέρνου (Μεσοκώμη)
– Ιούνιος 1821: Μάχες Καρπενησίου, Καγκελίων και Μιάρας
– Καλοκαίρι του 1822: Μάχες Μεγάλου Χωριού και Λάσπης Καρπενησίου

1

Γράφει στην προκήρυξή του ο Κ. Βελής: «Αδελφοί. Ήλθεν η ώρα με το θέλημα του Θεού να ελευθερώσουμε την Πατρίδα από την Τουρκική Τυραννία. Λοιπόν άμα λάβητε το παρόν μου, να αναλάβητε
τα άρματά σας και να έρθετε όπου σας περιμένω εδώ εντός τριών ημερών, διότι ο καιρός δεν μας
περιμένει περισσότερον, να ε΄μαστε έτοιμοι διά να κάμωμεν το χρέος μας εις την πατρίδα.
					
Κεράσοβον 10 Μαϊου 1821				
				
Ο αδελφός σας
						
Κ. Βελής». 
Ο Κ. Βελής, αφού έλαβε μέρος σε αρκετές μάχες κατά των Τούρκων, πιάστηκε αιχμάλωτος σε μάχη
κοντά στη Ρεντίνα (Κονιαρόβρυση), οδηγήθηκε στην Πόλη και μετά από πολλά φρικτά βασανιστήρια
κομματιάστηκε από τους Τούρκους και ρίχτηκε στα σκυλιά…

3

– Δεκέμβριος 1822: Μάχη Σοβολάκου.
– 9 Αυγούστου 1823: Μάχη Κεφαλοβρύσου Καρπενησίου, κατά την οποία χτυπήθηκε
με βόλι θανάσιμα στο μέτωπο ο Μάρκος Μπότσαρης.
– 28 Αυγούστου 1823: Μάχη της Καλιακούδας.
– 25-6-1825: Μάχη Καρπενησίου
– Νοέμβριος 1825: Μάχη και καταστροφή του Μουζήλου από τους Τούρκους.
Κατά τον 6ο και 7ο χρόνο της Επανάστασης (1826 και 1827) δεν σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στον τόπο μας. Τον όγδοο όμως χρόνο του Μεγάλου Ξεσηκωμού (1828) και
συγκεκριμένα το Φθινόπωρο οι μάχες γύρο από το Καρπενήσι ακολούθησαν η μια την άλλη.
Έτσι, ελευθερώνονται τα χωριά Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Βουτύρο, Νόστιμο και στις
23 Νοεμβρίου φεύγουν και οι τελευταίοι Τούρκοι από το Καρπενήσι…
Πολλοί πρόγονοί μας Ευρυτάνες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για «του Χριστού την
πίστη την αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία». Και τελικά οι αγώνες τους στέφθηκαν με τη
ΝΙΚΗ. Η δύναμη της Πίστης νίκησε τη δύναμη της βίας… Σ’ ΑΥΤΟΥΣ χρωστάμε το σήμερα…
Μέσα μας, στην ψυχή μας, ας είναι χαραγμένα τα λόγια του Μακρυγιάννη:
«Τη λευτεριά μας τούτη δεν την πήραμε στο δρόμο και δεν θα μπούμεν εύκολα στου αυγού το τσόφλι, γιατί δεν είμαστε κλωσσόπουλα σ’ αυτό να ξαναμπούμε πίσω. Αλλά γινήκαμε
πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι μέσα δε χωράμε.»

Κ.Α.Π.
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ΑΘΡΟΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ
Ασφυκτικά γέμισε η φιλόξενη αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ» του κ. Κώστα
Αβράμπου από τους Ευρυτάνες που, εκτιμώντας το έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης,
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ. για την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, η
οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14-1-2018.
Τις εργασίες της Συνέλευσης διηύθυναν με μεγάλη επιτυχία οι Αριστείδης Ντέκας,
Νάνσυ Ντζιώρα και Αθανάσιος Ζούκας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Α΄ μέρος έγινε
ο απολογισμός του πλούσιου έργου της Ένωσης από τους Αθανάσιο Σταμάτη και Κώστα
Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα, αντίστοιχα, του απερχόμενου Δ.Σ., ο οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία κ. Ανδρέα Ζούκα, και ακολούθησε η ανάγνωση του
πρακτικού της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον κ. Στυλιανό Κουτρή. Τα πεπραγμένα και η
οικονομική διαχείριση εγκρίθηκαν παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση.
Στη συνέχεια έγιναν πολλές και λίαν εποικοδομητικές προτάσεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Πανευρυτανικής, όπως αυτές των κ.κ. Δημ. Ευαγγελοδήμου, Θωμά Κώτσια, Βασιλείου Γούλα, Κώστα Παπατζίμα, Ηλία Ντζιώρα, Γ. Φλώρου, Κ. Παπαδόπουλου, Αριστείδη Ντέκα κ.ά. Οι περισσότερες αφορούσαν την «Ευρυτανία του αύριο»
Το Β΄ μέρος της Συνέλευσης περιλάμβανε την κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία ευλογήθηκε από τον Ευρυτάνα πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Σκόνδρα. Σημειώνεται ότι τα
τελευταία χρόνια η Πανευρυτανική Ένωση τα έξοδα, τα αντίστοιχα, για την αγορά κ.λπ.
της Βασιλόπιτας τα διέθετε είτε στο Σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ είτε για άλλους φιλανθρωπικούς
σκοπούς. Το δώρο για τον τυχερό ήταν μία σειρά των τελευταίων εκδοθέντων βιβλίων από
την Ένωσή μας και ένα καλάθι με διάφορα ποτά και προϊόντα Ευρυτανίας, προσφορά της
Εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» (κ. Ελένη Ζαγανιάρη).
Το Γ΄ Μέρος περιλάμβανε τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται ανά τριετία. Διεξήχθησαν με υποδειγματικό τρόπο. Συμμετείχαν 14 εκλεκτοί συμπατριώτες μας, ως υποψήφιοι για το 9μελές Δ.Σ. και 4 για την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέχθηκαν κατά αλφαβητική σειρά οι: Δέπος Δημήτριος, Ζούκας Αβδρέας, Θανασούλα Λεωνή, Ντζιώρας Ηλίας, Παπαδόπουλος Κων/νος, Παπατζίμας Κων/νος,
Σταμάτης Αθανάσιος, Τσιώλης Κων/νος, και Φούκας Κων/νος, πρώτος δε αναπληρωματικός σύμβουλος ο κ. Φαλλής Δημήτριος. Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι
κ.κ. Μάγκας Ιωάννης, Νταλιάνης Ανδρέας και Σώκος Σωτήριος, αναπληρωματικό δε
μέλος ο κ. Φλώρος Γεώργιος. Κατά τις επόμενες ημέρες οι παραπάνω θα συγκροτηθούν
σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση των Συμβούλων που πλειοψήφισαν κ.κ. Κ. Παπαδόπουλου και Αθ. Σταμάτη.
Σημειώνεται ότι από το απερχόμενο Δ.Σ. προσφέρθηκαν, εκτός της πίτας, τσίπουρο από
τα χωριά μας και ξηροί καρποί, ενώ από τον συμπατριώτη μας Αγραφιώτη επιχειρηματία κ.
Κώστα Αβράμπο καφέδες και, ασφαλώς, η αίθουσα. Για την μεγάλη αυτή προσφορά του
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και γενικά για την Αβραμ(π)ιαία φιλοξενία του, το Δ.Σ. εκφράζει τις ευγνώμονες ευχαριστίες του. Ευχαριστίες, επίσης, εκφράζουμε και μέσω του τύπου, στον π. Δημήτριο Σκόνδρα
για την προθυμία με την οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις των Ευρυτάνων της
Αθήνας, αλλά και στον εκ Βελαόρας καλλίφωνο πρωτοψάλτη κ. Οδυσσέα Κονδύλη, ο
οποίος και συμμετείχε στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας.

Μερική άποψη της κατάμεστης αίθουσας.

Από την κοπή της Βασιλόπιτας.
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Από την ψηφοφορία…. 

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης στην πρώτη
συνεδρίασή του στις 19 Ιανουαρίου 2018, ύστερα από σχετική πρόσκληση των συμβούλων που πλειοψήφησαν κατά τις αρχαιρεσίες της 14-1-2018 Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου και Αθανασίου Σταμάτη και μετά από ομόφωνη απόφαση, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Αντ/δρος: Δημήτριος Επαμ. Δέπος
Γ. Γραμματέας: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ανδρέας Κ. Ζούκας
Έφορος: Ηλίας Βαϊου Ντζιώρας
Μέλη: Λεωνή Θανασούλα (ορίζεται και ως αναπλ. Γραμματέας, άρθ. 17, π.2)
Κων/νος Σπ. Τσιώλης (ορίζεται και ως αναπλ. ΄Εφορος, άρθ. 18, παρ .6)
Κων/νος. Γ. Φούκας (ορίζεται και ως αναπλ. Ταμίας, άρ. 19, παρ. 2)
Κων/νος Παπατζίμας, μέλος.
Κατά την διεξαχθείσα συζήτηση και μετά από τη σχετική εισήγηση του πλειοψηφήσαντος
Συμβούλου κ. Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου έγιναν ομόφωνα δεκτές οι προτάσεις του
για την εναλλαγή των αξιωμάτων, κυρίως, όσον αφορά τη θέση του Προέδρου κατά την
τριετία 2018-2020. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως κατά την α΄ περίοδο να αναλάβει
7

ως Πρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και κατά την β΄ περίοδο ο Πανεπιστημιακός
Καθηγητής κ. Ηλίας Βαΐου Ντζιώρας.
Αποφασίστηκε, επίσης, όπως προσκαλούνται να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις
οι τρεις (3) πρώτοι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.
Σημειώνεται ότι, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. αποτελείται από πρόσωπα που έχουν πολυετή θητεία στην Πανευρυτανική Ένωση, αλλά και με νέα, που αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες
αρχαιρεσίες, εκπροσωπούν δε όλες τις περιοχές του νομού μας.
Τέλος, κατά την πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν γενικά και οι προτάσεις των μελών
της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις δραστηριότητες της
Ένωσής μας και οι οποίες θα αποφασισθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το μαγεμένο δειλινό
Η φύση χρυσοπόρφυρη απλώνεται βαθιά
χορταριασμένο και στενό το μονοπάτι,
παντού θαρρείς την πράσινη ομορφιά
στου δειλινού την ώρα τη φευγάτη .
Ο ήλιος ροδοβάφει τις ψηλές βουνοκορφές
Τα συννεφάκια σαν βαρκούλες ταξιδεύουν,
μαγευτική γαλήνη, ατέλειωτες σκηνές
που μάτια δεν χορταίνουν ν' αγναντεύουν.
Κι όταν η νύχτα γύφτισσα γριά
με το τσιμπέρι σκοτεινό να τη σκεπάζει
ρίχνει παντού τα πέπλα τα βουβά
κι ο γκιώνης μόνος στα χαλάσματα φωνάζει.
Όνειρο γλυκό μες της νυχτιάς τη σιγαλιά
χλωμό το φεγγαράκι αργοσαλεύει
του τριζονιού ακούγεται μονότονη η λαλιά
κι ο ύπνος τα ματόκλαδα αναδεύει…
Σεραφείμ Χαντζόπουλος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

Ἀπόδημοι Ἀγραφιῶτες στὴν Κοζάνη
Ἡ Κοζάνη ὑπῆρξε τόπος ἀποδημίας Ἀγραφιωτῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ.
ὅταν ἡ ἀποτυχημένη ἐπαναστατικὴ κίνηση ‒τὴν ἐποχὴ ἐκείνη‒ τοῦ ἀρχιερέα
Τρίκκης Διονυσίου εἶχε ὡς συνέπεια εὔπορες οἰκογένειες Ἀγραφιωτῶν, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Θεσσαλίας, νὰ μετοικίσουν στὴν Κοζάνη. Ἐγκαταστάθηκαν σὲ κελλιὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἀργότερα, σὲ οἰκόπεδα ποὺ τοὺς παραχωρήθηκαν, κατασκεύασαν οἰκίες ὀργανωμένες σὲ δύο
οἰκισμούς: Ζιούβλια καὶ Ἀγραφιώτικα. Κύριες ἐπαγγελματικὲς ἀσχολίες τους
ἦσαν ἡ ὑφαντουργία, ἡ βαφικὴ καὶ ἡ σπαρτουργία. Ὡς ὀνόματα ἀρχηγῶν
οἰκογενειῶν ποὺ ἐγκαταστάθηκαν στὴν Κοζάνη φέρονται οἱ οἰκογένειες: Λόβα,
Σούφλια, Ἀγραφιώτη, Τόλιου, Θάνου, Γατῆ, Γεωργαλᾶ, Κριαρᾶ, Μάνθου κλπ
μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀπαντῶνται καὶ σήμερα. Ὁ ἀποικισμὸς τῆς Κοζάνης ἀπὸ
Ἀγραφιῶτες συνέβαλε στὴ δημογραφικὴ ἄνθιση τοῦ μικροῦ πολίσματος καὶ τὴ
δημιουργία μιᾶς κωμοπόλεως περίπου 400 οἰκογενειῶν μὲ τέσσερις ἐνορίες,
μὲ τὴ μέριμνα τῶν ὁποίων ἄρχισε ἡ καλλιέργεια τῶν γραμμάτων.1
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. θεμελιώνεται στὴν Κοζάνη μικρὸς ναὸς ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων –ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐκκλησίες τῆς Κοζάνης,
ἴσως ἡ δεύτερη μετὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου– καί,2 ἐνδεχομένως, τὸ
γεγονὸς αὐτὸ συνδέεται μὲ τὴν ἔλευση τῶν Ἀγραφιωτῶν καθὼς ὁ Ναὸς θεωρεῖται ἐξωκκλήσιο ὑπαγόμενο στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ τόπου
ὅπου ἐγκαταστάθηκαν οἱ νέοι ἄποικοι. Δύο αἰῶνες ἀργότερα, τὸ 1815, ὁ
Nαὸς ἀνακαινίζεται ἐκ βάθρων μετὰ ἀπὸ ἄδεια ποὺ δίδεται ἀπὸ τὸν Ἀλῆ
Πασᾶ.3 Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀνακαίνισης σώζεται φορητὴ ἐπὶ τέμπλου
εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου διαστάσεων 1,15 Χ 0,80 μ., δωρεὰ τῆς συντεχνίας τῶν ὑφαντουργῶν Ἀγραφιωτῶν: θρησκευτικὸ ἀποτύπωμα τῆς συνεχοῦς
παρουσίας καὶ δραστηριότητας τοῦ Ἀγραφιώτικου στοιχείου στὴν πόλη. Ἡ
εἰκόνα φέρει τὴν ἀφιέρωση:4
1
2
3
4

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐγκατάσταση Ἀγραφιωτῶν στὴν Κοζάνη βλ. Βλ. Π. Ν. Λιούφης, Ἱστορία τῆς
Κοζάνης, Ἀθήνα 1924, σ. 43-44· Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ἱστορία τῆς Εὐρυτανίας στοὺς νεότερους
χρόνους (1393-1821), ἐκδ. Πορεία, Ἀθήνα 1999, σ. 169-170.
Ἰωάννης Δ. Δημόπουλος, Τὰ παρὰ τὸν Ἁλιάκμονα Ἐκκλησιαστικά, [Ἱερὰ Μητρόπολις Κοζάνης],
Κοζάνη 1994, σ. 319-320.
Στὸ ἴδιο, σ. 319.
Βλ. Μιχ. Α. Καλινδέρης, Αἱ συντεχνίαι τῆς Κοζάνης ἐπὶ Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1938,
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«Δέησις τῶν ὑφαντάδων ἀγραφηότων καὶ τῇ δαπάνῃ αὐτῶν
Γεωργίου ἱερέως, Κωνσταντίνου Πολήζο, Βασίλει Κωνσταντί,
Ἀποστόλη Δημητρίου, Δημητρίου εἰς μνημόσυνον αἰώνιον αὐτῶν
καὶ τῶν γονέων των:1815 Μαΐου 30 ἐν Κοζάνῃ».
Σὲ παρεκκλήσιο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ εἶναι ἐνσωματωμένο στὴν νότια πλευρὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ στὸν ἀνατολικὸ νάρθηκα ‒κτίσμα τοῦ 1858‒ ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη
φορητῆς εἰκόνας τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία φέρει τὴν ἀφιέρωση: «Δέησις ὑφαντάδων 1815»· προφανῶς ἀφιέρωμα καὶ αὐτὴ τῶν Ἀγραφιωτῶν
τῆς Κοζάνης. Ἡ εἰκόνα εἶναι τεχνοτροπικῶς ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τοῦ Τιμίου
Προδρόμου καί, πιθανῶς, βρισκόταν στὸν κυρίως ναὸ καὶ μεταφέρθηκε στὸ
παρεκκλήσιο μετὰ τὴν ἀνέγερσή του.5
Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκε ἐπὶ ἀρχιερατίας Βενιαμὶν
(1815-1850), ἑνὸς χαρισματικοῦ καὶ δραστηρίου ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἦταν
καὶ αὐτὸς ἀπώτερης Ἀγραφιώτικης καταγωγῆς, υἱὸς τοῦ Δημητρίου Καρίπογλου-Ἀγραφιώτη ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη παροικία τῆς Θεσσαλονίκης.6
Ἐνδεχομένως, μὲ τοὺς Ἀγραφιῶτες τῆς Κοζάνης συνδέεται ἡ παρουσία
τοῦ λογίου ἱερομονάχου Κυρίλλου τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων (περ. 17301805), ὡς διδασκάλου στὴ Σχολὴ τῆς Κοζάνης τὴν περίοδο 1763-1769, τοῦ
μετέπειτα κοινοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος κατέλιπε σημαντικὸ παιδευτικὸ ἔργο στὴν πόλη καὶ γενικότερα στὴ Δυτικὴ Μακεδονία.7 Ὁ

5

6
7

σ. 17, 66· Στὸ ἴδιο, σ. 69, σὲ συμφωνητικὸ γράμμα τῆς συντεχνίας τῶν ὑφαντουργῶν τῆς Κοζάνης
ὑπογράφουν οἱ Τόλιος καὶ Μῆτρος Βασίλη Ἀγραφιώτου, Θάνος Τζήμου Ἀγραφιώτης, ἐνῶ καὶ οἱ
ὑπογραφὲς Μάνθου καὶ Πολύζου πιθανώτατα παραπέμπουν σὲ Ἀγραφιῶτες.
Βλ. Δημόπουλος, Τὰ παρὰ τὸν Ἁλιάκμονα Ἐκκλησιαστικά, σ. 320.· σὲ ἐπιτόπια αὐτοψία τοῦ κ.
Ἀργύρη Παφίλη, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴ βοήθειά του, ἐντοπίστηκε ἡ εἰκόνα τῆς ἁγίας
Παρασκευῆς, ἀλλὰ χωρὶς νὰ φέρει τὴν προαναφερθεῖσα ἐπιγραφή. Μάλιστα, μᾶς πληροφόρησε
πὼς τὸ παρεκκλήσιο τιμᾶται καὶ στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς.
Γιὰ τὸν ἀρχιερέα Βενιαμὶν (1815-1850) βλ. Δημόπουλος, Τὰ παρὰ τὸν Ἁλιάκμονα Ἐκκλησιαστικά, σ.
66-71.
Βλ. Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης, «Κύριλλος ὁ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων, διδάσκαλος στὴ
Σχολὴ τῆς Κοζάνης, ὁ καὶ κοινὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους πνευματικός», Πρακτικὰ Α΄ Συνεδρίου
Ἱστορίας Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἡ Δυτικὴ Μακεδονία στοὺς Νεότερους Χρόνους, Γρεβενὰ 2-5
Ὀκτωβρίου 2014, [Ε. ΔΥ. ΜΕ, ψηφιακὴ ἔκδοση], Κοζάνη 2016, σ. 665-693· ἐνδεχομένως, μὲ τὸν
Κύριλλο συνδέεται καὶ ἡ ὕπαρξη στὴ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Κοζάνης τοῦ κώδ. ΔΒΚ 76 ἔτ. 1675,
αὐτόγραφο τοῦ ἀγραφιώτη δασκάλου Ἀναστασίου Γορδίου· βλ. γιὰ τὸν κώδικα Ι. Ε. Στεφανής,
«Ἕνα χειρόγραφο τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης ἀπὸ τὴ Σχολὴ τῶν Βρανιανῶν»,
Ἑλληνικὰ 39 (1988) 169-174· Βενετία Χατζοπούλου, «Ἡ παιδεία στὴν Κοζάνη κατὰ τὸν 18ο
αἰώνα, μέσα ἀπὸ τὰ χειρόγραφα τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600 χρόνια
ἱστορίας, Πρακτικὰ συνεδρίου, Κοζάνη 27-30.9.2012, Κοζάνη 2014, σ. 238. Ἐπίσης, ὁ
κώδ. ΔΒΚ 85 (Ποιήματα Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου) ἀντιγράφηκε τὸ 1782 στὴ Φουρνᾶ τῶν
Ἀγράφων, τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Κυρίλλου· βλ. Ἀντ. Σιγάλας, Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ζωὴν
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Κύριλλος στὴν Κοζάνη, στὰ πρῶτα του διδακτικὰ βήματα, μὲ τὸν νεανικὸ
ἐνθουσιασμὸ ποὺ τὸν διέκρινε καὶ τὴ διάθεση νὰ προσφέρει γνώσεις καὶ
μαθήματα ἤθους στοὺς μαθητές του, ἐπιτέλεσε σημαντικὸ ἔργο καὶ παρεῖχε
χρήσιμα παιδευτικὰ ἐφόδια σὲ ἐπίδοξους ἐμπόρους, δασκάλους καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες. Πιθανῶς, δὲν βρῆκε τὴν ἀνταπόκριση ποὺ περίμενε, μιᾶς
καθὼς βρέθηκε σὲ ἕνα ἀρκετὰ συντηρητικὸ καὶ ἴσως ἐριστικὸ περιβάλλον,
χωρὶς ἰδιαίτερη διάθεση γιὰ νεωτερισμοὺς καὶ ἀνανεωτικὴ διάθεση. Ὅμως,
μὲ τὴ γενικότερη στάση του καὶ στὸ ὑπόλοιπο τοῦ βίου του, μὲ τὴ δράση
καὶ τὸ ἔργο του, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας, συνέβαλε καὶ
αὐτὸς στὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ ταυτότητας τοῦ ὑπόδουλου γένους.
Ἀπόγονος τῶν Ἀγραφιωτῶν ἀποίκων τῆς Κοζάνης ἦταν καὶ ὁ λόγιος ἐκπαιδευτικὸς Ζήσης Ν. Ἀγραφιώτης (Κοζάνη 1856 – Πειραιᾶς 1936), ἀφιερωτὴς
ἐντύπων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν τῶν ἐκπαιδευτηρίων «Πλάτων» στὸν Πειραιᾶ καὶ ἐκδότης ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων.8
Σὲ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Κοζάνης ἀπὸ Ἀγραφιῶτες
οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοί τους τελοῦν ἐθιμοτυπικῶς ἀγρυπνία κάθε χρόνο στὸν
ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Χαμηλὸς Ἅϊ-Λιᾶς) στὶς 14 Σεπτεμβρίου (τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ).9
*Πολλὲς εὐχαριστίες γιὰ τὴ βοήθειά τους στούς: Δημήτρη Ξηντάρα,
Ἀργύρη Παφίλη, μ. Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, Βασίλη Βούρδα καὶ Ἀντώνη
Παπαβασιλείου.
**Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά, συντομευμένη καὶ μὲ τίτλο «Ἀφιερωματικὴ (1815)
τῶν Ἀγραφιωτῶν εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοζάνης», στὸ περιοδικὸ “Παρέμβαση'' Κοζάνης, τεῦχ. 187, ἔαρ 2018, στὶς σελίδες
79-80.

8

9

τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας. Α΄. Ἀρχεῖα καὶ Βιβλιοθῆκαι Δυτικῆς Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 1939, σ. 42-43.
Βλ. Λιούφης, σ. 351-352· Ν. Π. Δελιαλῆς, Κατάλογος ἐντύπων Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης,
Θεσσαλονίκη 1948, σ. 34-35, 171, 176, 186, 189· Στέφανος Μίλεσης, «Ζήσης Ἀγραφιώτης. ‘‘Λύκειο
Πλάτων’’», http://pireorama.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html, (27. 1. 2018)· Γεωργίου
Ζανέττου, Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης μετὰ πρακτικῶν γυμνασμάτων, ἐκδίδοται ὑπὸ
Ζήση Ν. Ἀγραφιώτου (Διευθυντοῦ Λυκείου), ἐκδ. ΣΦΑΙΡΑ, Πειραιᾶς 1898.
Βλ. Γ. Χ. Μάνος ‒ Θ. Χ. Μάνου ‒ Ε. Γ. Μάνου, «Ἡ ἀγρυπνία σὲ ἀνάμνηση τῆς ἐγκατάστασης
στὴν Κοζάνη ἀποίκων ἀπὸ τὰ Ἄγραφα», Ἐλιμειακὰ 52 (2004) 78-83.
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ΕΙΚΟΝΕΣ

1. Ἡ ἀφιέρωση τῆς συντεχνίας τῶν ὑφαντουργῶν Ἀγραφιωτῶν στὴν εἰκόνα
τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης.

2. Ἡ εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ τέμπλο
τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης.
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3. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.

4. Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης μὲ τὸ
ἐνσωματωμένο παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.

5. Ζήσης Ν. Ἀγραφιώτης (1856-1936).

6. Ἐφ. «Χρόνος»,
φ. 1765 / 23. 8. 1908, σ. 4.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Ι
ΑΠΟ το δάκρυ αδρόσιστα
στην ερημιά την άγρια σκαμμένα
κι απ’ το λιβάνι αμύρωτα
ώ μνήματα παντέρημα, χαμένα.
Τον ίσκιο του δεν έρριξεν
απάνω τους κανένα κυπαρίσσι
μακρυά από σας, πολύ μακρυά
χύνεται των δακρύων μας η βρύσι.
Και μήτε γλυκοπότισμα
χορταίνει τους νεκρούς ρους διψασμ ένους
κι ένα κερί δε βρέθηκε
φτωχό κερί να φέγγη στους θαμμένους!
Ύπνο βαθύν επλάγιασε
Στα βάθη σας η Δόξα ματωμένη
Μ΄ ένα γαλάζιο σάβανο
Μιαν άφθαρτη χλαμύδα τυλιγμένη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΙΙΙ
Ένας μονάχα, μνήματα,
το μυστικό κλειδί σας ένας έχει.
Ο ίσκιος που θεόρατος
κρυφοπλανάται απάνω σας και τρέχει
Εδώ στο κοιμητήρι σου
εδώ μεσ΄ τη χαμένη σου τη χώρα
σε βλέπω τα μεσάνυχτα
να τριγυρνάς Πατρίδα μαυροφόρα!
Το σκιάχτρο και το φάντασμα
της συμφοράς, κρατάει στο χέρι αξίνα
και χύνοντ’ απ’ τον κόρφο Της
δάφνες και ρόδ’ απάρθενα και κρίνα.
Και χαίρονται τα μνήματα
μύρο και δακρυοπότισμα περίσσια…
Κι ανάβουν τα καντήλια των
και λειτουργούν κρυφά σα ‘ρημοκκλήσια!
			
Ζαχαρίας Παπαντωνίου
«Πολεμικά Τραγούδια», εκδ. Πελεκάνος
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ
Αθαν. Δ. Σταμάτη, Φιλολόγου

Το Καρπενήσι υπήρξε η πλέον πολυάνθρωπη κωμόπολη της Ευρυτανίας. Από τους κόλπους της ξεχώρισε μια σειρά οικογενειών, που διακρίθηκαν στην οικονομία, τα γράμματα,
τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Οι οικογένειες αυτές προσδιόρισαν με την παρουσία
τους τη ζωή του Καρπενησίου ως τα μέσα του 20ου αι., περίπου. Κοντά στις μεγάλες επώνυμες οικογένειες συνυπήρχαν πολλαπλάσιες οικογένειες Καρπενησιωτών, που είτε ανήκαν στους εμπορευόμενους με κύριο τόπο εγκατάστασης την Κωνσταντινούπολη, είτε ήταν
γεωργοί στα πέριξ του Καρπενησίου. Η ομάδα των γεωργών λογικά ενισχύθηκε μετά το
1832 και την εκποίηση των Οθωμανικών περιουσιών της περιοχής. Σε αυτούς μπορούμε
να προσθέσουμε μετεπαναστατικά και τους νομάδες κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να
δηλώσουν τόπο μόνιμης κατοικίας το Καρπενήσι. Ένας ακόμα αριθμός κατοίκων προήλθε
τόσο προεπαναστατικά, όσο, κυρίως, μετεπαναστατικά από ανθρώπους της ευρύτερης πλησιέστερης και μακρυνότερης περιοχής, η οποία αναζήτησε δρόμους καλύτερης ζωής με την
εγκατάσταση στο Καρπενήσι.
Μία από αυτές τις οικογένειες φαίνεται να είναι και η οικογένεια Αρμάγου. Το επώνυμο
προέρχεται πιθανόν από τη λατινική λέξη arma, που σημαίνει όπλο, όπου Αρμάγος = ένοπλος. Κατά την παράδοση της οικογένειας ήρθαν στο Καρπενήσι από τη Ναύπακτο. Αυτό
μας παραπέμπει πιθανόν στον ΙΖ΄ αι. και τους Τουρκοβενετικούς πολέμους. Με το ίδιο
επώνυμο όμως συναντάται οικογένεια Αρμάγου με ισχυρή κοινωνική παρουσία στα Βραγγιανά των Αγράφων κατά τον ΙΖ΄ αι. Ίσως το επώνυμο να προέρχεται και από άλλη ρίζα.
Στο Βέρνικο Λιθοχωρίου υπήρχε το τσιφλίκι του Αρμα – αγά = Αρμαγάτικα. Το επώνυμο
δεν το βρίσκουμε σε προεπαναστατικά έγγραφα του Καρπενησίου, διότι δεν ανήκε στις
επιφανείς οικογένειες. Ήταν μία οικογένεια από τις πολλές οικογένειες γεωργών της πόλης.
Σίγουρα ήταν εγκαταστημένοι εκεί προεπαναστατικά, γιατί στους εκλογικούς καταλόγους
περί το 1850 χαρακτηρίζονται ως «ανέκαθεν αυτόχθονες», δηλ. από χρόνια εγκαταστημένοι εκεί.
Τα σπίτια τους ήταν στην περιοχή Τσιμπουκάρου και κοντά στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής. Πέραν του επωνύμου Αρμάγος κάποια μέλη της οικογένειας είχαν και το παρατσούκλι Τσιγάρας.
Οι παλαιότεροι Αρμαγαίοι φαίνεται να είναι ο Ιωάννης και ο Γεώργιος, γεννημένοι
περί το 1810. Ο Ιωάννης είχε με βεβαιότητα γιο τον Γεώργιο (γεν. 1834) και με πιθανότητα το Βασίλειο (1826), που καταγράφεται με επώνυμο Τσιγάρας. Ο Γεώργιος (γεν.
1810) φαίνεται ότι απόκτησε:
Α΄. Το Δημήτριο (γεν.1833) του οποίου δεν ανιχνεύονται άρρενες απόγονοι στο Καρπενήσι.
15

Β΄. Το Νικόλαο (γεν. 1838), ο οποίος απόχτησε το Γεώργιο (γεν. 1878). Παιδιά του
Γεωργίου ήταν:
1) Η Μαρία, σύζ. Γ. Φλωράκη, ο οποίος εκτελέστηκε από παρακρατικούς στη Βίτωλη
το 1947.
2) Ο Χρήστος (γεν.1908), ο οποίος έπεσε ηρωικώς μαχόμενος στον πόλεμο του
1940. Παιδιά του:
α) Ο Γεώργιος (γεν. 1933), υπάλληλος στη Νομαρχία Ευρυτανίας με πολυσχιδή δράση, ιδίως για τη δημιουργία του Γηροκομείου Καρπενησίου.
β) Η Φωτεινή (γεν. 1935)
γ) Ο Δημήτριος (γεν.1939)
Γ. Το Βασίλειο (γεν. 1849). Ο Βασίλειος, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, αναφέρονται επαγγελματικά ως γεωργοί. Σύμφωνα με όσα γράφει ο εγγονός του Γεώργιος Ι.
Αρμάγος στο βιβλίο του «Μνήμες Καρπενησίου» (2010), το βασικό του κτήμα ήταν στη
θέση «Λιβάδια», όπου σήμερα το Αθλητικό Κέντρο. Το σπίτι του ήταν στην Τσιμπουκάρου.
Απόκτησε:
1) Κόρη
2) Κόρη. Τις δυο θυγατέρες τις πάντρεψε δίνοντας προίκες ο πατέρας και ο πρώτος γιος
Γεώργιος
3) Το Γεώργιο. Ασχολήθηκε με τα πατρικά κτήματα και σκοτώθηκε το 1913 στον Α΄
Βαλκανικό Πόλεμο, στο Μπιζάνι. Το όνομά του έδωσε ο αδελφός του Ιωάννης στον δευτερότοκο γιο του: Γεώργιος (γεν. 1929)
4) Το Φώτιο που περί το 1900 μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη. Ασχολήθηκε
με το εμπόριο, πρόκοψε και νυμφεύθηκε εύπορη Ελληνίδα από την Κίο. Απόκτησε μαζί της
το Γεώργιο (γεν. 1910), το Βασίλειο (γεν. 1916), τον Παναγιώτη (γεν. 1917) και τη
Ζωζώ. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) η οικογένεια κατέφυγε στην Καβάλα
διασώζοντας λίγη από τη μεγάλη περιουσία της.
5) Τον Ιωάννη (γεν. 1878). Ο Ιωάννης ήταν ένας έξυπνος και δραστήριος άνθρωπος. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, τις τραπεζικές εργασίες (πρακτόρευση Τρ. Αθηνών), τις
εργολαβίες δημοσίων έργων, την εκμετάλλευση ιαματικών λουτρών (Κρεμαστών - Βάλτου
και Χούνης) κ.ά. Το 1919 νυμφεύθηκε την Ιουλία Θεοδωροπούλου, γόνο επιφανούς
οικογενείας του Κερασοχωρίου. Στο Καρπενήσι είχε ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι εκεί που
σήμερα είναι η Νομαρχία. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής φιλοξενήθηκαν στο σπίτι αυτό πολλοί από τους εξέχοντες της Αντίστασης από τον Άρη Βελουχιώτη ως τον Άγγλο Κρις Γουντχάουζ και το Ρώσο συνταγματάρχη Ποπώφ. Ίσως και γι’ αυτό το λόγο το σπίτι όχι μόνο
πυρπολήθηκε, αλλά και ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς το 1944. Ο Ιωάννης απόκτησε:
α) Το Βασίλειο (γεν.1920) που νυμφεύθηκε τη Χρυσούλα και απόκτησε την Ιουλία
και τη Σοφία.
β) Την Αικατερίνη – Κατίνα (γεν. 1921), σύζ. Στεφάνου Παπαθανασίου και απόκτησαν την Ιωάννα.
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γ) Το Γεώργιο (1929-2017), ο
οποίος έζησε στα πρώτα παιδικά του
χρόνια την ευημερία του Καρπενησίου
και της πατρικής οικογένειας. Με την κήρυξη του πολέμου το 1940, την Κατοχή
και τον εμφύλιο έγινε μάρτυρας της καταστροφής που έπληξε τα οικονομικά της
οικογένειας. Ο Γεώργιος φοίτησε στο
τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο και στο
οκτατάξιο Γυμνάσιο Καρπενησίου από το
οποίο αποφοίτησε μετά το τέλος του πολέμου. Τελειώνοντας μέσα στις αντίξοες
συνθήκες της εποχής εκείνης το Γυμνάσιο επιδίωξε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Στα τέλη του 1948 πήγε στην Αθήνα για να δώσει εξετάσεις χωρίς να τα
καταφέρει. Για καλή του τύχη έλειπε τον
Ιανουάριο του 1949 από το Καρπενήσι
όταν το κατέλαβαν οι αντάρτες. Πιθανότατα θα τον στρατολογούσαν βιαίως και
1955, Καρπενήσι Καραράχη.
Ιουλία
και Κατίνα Αρμάγου.
το τέλος του θα ήταν σε κάποιο βουνό.
Αντί για σπουδές στο Πολυτεχνείο στα
τέλη του 1949, βρέθηκε να υπηρετεί το στρατιωτικό του στο Λιμενικό Σώμα από όπου απολύθηκε αρχές του 1953. Μετά την απόλυσή του αναζήτησε εργασία και για 4 χρόνια εργάστηκε στην Εργολαβική Εταιρεία Σταμέλου. Έτσι από το Μάιο του 1953 ως το Μάιο 1957
εργάστηκε στην τεχνική εταιρία σε διάφορα εργοτάξια ως εργοδηγός και διαχειριστής και
έγινε ιδιοκτήτης ανατρεπόμενου φορτηγού Δ.Χ. Ανήσυχο πνεύμα και έχοντας στο νου του
το εφηβικό του όνειρο να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο αποτόλμησε να αφήσει τη σίγουρη
δουλειά του και να φύγει για σπουδές στη Γερμανία.
Με πολύ λίγα χρήματα, με άγνοια της γλώσσας, αλλά με την απόφαση να πετύχει ή να
χαθεί, το 1957 πήγε στη Γερμανία, στο Μόναχο και από εκεί στο Blaubeuren στο Goethe
Institut (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1957) για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Έγινε δεκτός στο Technische Universität Berlin στο φθινοπωρινό εξάμηνο Οκτώβριος 1957-Απρίλιος 1958 και εκπόνησε αρκετές εργασίες. Με τις προετοιμασίες για την ανύψωση του
διαχωριστικού τείχους στο Βερολίνο, πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να ζητήσουν μεταγραφές σε άλλα Πολυτεχνεία. Ο Γεώργιος Αρμάγος έλαβε την έγκριση για μεταγραφή στο
Technische Hochschule Aachen για το φθινοπωρινό εξάμηνο από το Σεπτέμβριο 1958 και
παρακολούθησε μαθήματα ως το Μάιο 1963. Για να ενισχύσει τα οικονομικά του εργαζόταν σε όποια δουλειά εύρισκε. Μεταξύ άλλων εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής
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της τεχνητής μέταξας (diolen - perlon) ως διερμηνέας εκπαιδευτής του προσλαμβανόμενου
εργατικού δυναμικού, Ελλήνων και άλλων, που τότε άρχισαν να πηγαίνουν μετανάστες στην
Γερμανία, επί οκτώ εβδομάδες διδασκαλίας κάθε φορά. Επίσης στο διάστημα αυτό διετέλεσε και ορκωτός διερμηνέας στο Δικαστήριο του Heinsberg. Απεδείχθη ικανότατος σε όλα
και η ζωή του άρχισε να αλλάζει. Αμειβόταν ικανοποιητικά και μπορούσε πια να σχεδιάζει
καλύτερα πράγματα για τη ζωή του.
Σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (ασθένεια της μητέρας του) του επέβαλαν να επιστρέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1963. Όμως εδώ οι επαγγελματικές προοπτικές ήταν
ανύπαρκτες. Να γυρίσει στη Γερμανία ήταν δύσκολο.
Γι’ αυτό επειδή ήξερε τα γερμανικά ασχολήθηκε με
εισαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων. Ακόμη διετέλεσε γενικός αντιπρόσωπος γερμανικού εργοστασίου λεωφορείων παντός τύπου, καθώς και άλλων
μηχανημάτων. Τα πήγε καλά και το επόμενο βήμα ήταν
να αγοράσει δικά του τουριστικά λεωφορεία και να
ανοίξει γραφείο Γενικού Τουρισμού με ιδιόκτητα λεωφορεία-πούλμαν και με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝ – Γ.
Αρμάγος» (ιδιόκτητο γραφείο επί της οδού Κάνιγγος
2) το οποίο λειτούργησε επί σειρά ετών μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Τα πήγε πολύ καλά, ώσπου η περιπέτεια της 21ης Απριλίου 1967 που κράτησε ως το
1974 παραλίγο να τον καταστρέψει εντελώς. Άρχισε
Το ζεύγος Γεωργίου και 
να αναλάμπει επαγγελματικά μετά το 1974, αλλά ακοΙωσηφίνας Αρμάγου.
λούθησαν προβλήματα υγείας που περιόρισαν πλέον
τη μεγάλη επαγγελματική δράση και τις σπουδαίες φιλοδοξίες του. 
Από ένα σημείο και πέρα η ζωή του εστιάστηκε στην
οικογένειά του. Το 1967 είχε νυμφευθεί την Ιωσηφίνα Βίγκελ από το Άαχεν Γερμανίας και στη συνέχεια
ήρθε στη ζωή του η κόρη του Ιουλία. Η ενασχόληση με την οικογένεια πρωτίστως και η επαγγελματική
δράση γέμισαν τα επόμενα χρόνια του. Ιδίως οι σπουδές και οι επαγγελματικές επιδόσεις της κόρης του
Ιουλίας (ανώτερη υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επισκέπτης λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος συνεργαζόμενου
εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο) γέμιζαν τη ζωή του ως το 2017. Όλα
O Γεώργιος Αρμάγος 
αυτά τα χρόνια δεν ξέχασε ποτέ τη γενέθλια πόλη. Οι
με την κόρη του Ιουλία.
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18 Ιουλίου 2008. Ιουλία
Ι. Αρμάγου αριστερά.
ECOFIN Budget Βρυξέλλες.
Με την Επίτροπο Dalia
Grubauskaite (για θέματα
κοινοτικού προϋπ/σμού)
και μετέπειτα Πρόεδρο της
Λιθουανίας (από 12/7/09)

συχνές επισκέψεις και η διαμονή στο αγαπημένο του Καρπενήσι έδιναν μια ακόμη πινελιά
ευτυχίας στην άλλη ευτυχία της ζωής του.
Το τέλος του επήλθε το 2017. Ανάμεσα στα άλλα που άφησε μέσα από το πέρασμά του
από τη ζωή – πρώτιστο ο γάμος του με την αγαπημένη του Ιωσηφίνα και η γλυκιά παρουσία μιας υπέροχης κόρης, κοινωνική δράση, επαγγελματικοί αγώνες κ.ά.- το 2010 ήταν το
βιβλίο «Μνήμες Καρπενησίου», όπου αποτύπωσε την αγαπημένη του πόλη στις ώρες της
ευτυχίας της, αλλά και στις ώρες της οδύνης (1930-1950).

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (1930-1950)
Έτσι τιτλοφορείται το βιβλίο αναμνήσεων του Γεωργίου Ι. Αρμάγου, που εξέδωσε η
Πανευρυτανική Ένωση το 2010. Στο βιβλίο αυτό ο Γεώργιος Αρμάγος περιγράφει τη ζωή
στο Καρπενήσι και στο πατρικό του σπίτι τη δεκαετία πριν και μετά το 1940. Στο μεταίχμιο
παιδικής και εφηβικής ηλικίας έζησε όλα τα φοβερά γεγονότα από το 1940 και μετά (πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, καταστροφή Καρπενησίου, εμφύλιος) με κατάθεση πολύτιμων
πληροφοριών για μια εποχή που είναι πλέον μνήμη και παρελθόν χαμένο στην ομίχλη της
λήθης. Στη μνήμη του και για χάρη των αναγνωστών μας παραθέτουμε στη συνέχεια ενδεικτικά αποσπάσματα από το βιβλίο:
Το άλογο του Κατσώτα
… Ο Κατσώτας λέγανε πως έφερε από την Αλβανία το σύνταγμά του πλήρως συνταγμένο μέχρι το Γυμνάσιο στο Καρπενήσι, το 1941, την άνοιξη. Τους είπε: «Τώρα
θα διαλυθούμε…» Κοιμήθηκε στο δικό μας σπίτι. Είχε ένα ωραίο άλογο ντορίτικο
κοκκινωπό με μακρύ λαιμό. Σαν τώρα το θυμάμαι. Λέει στον πατέρα μου: «Γιάννη τι
να το κάνω τώρα το άλογο. Από δω και κάτω θα φύγω με όποιο μεταφορικό μέσο
βρω για Αθήνα». Εκεί είχε την οικογένειά του. Και άφησε το άλογο σε εμάς. Ε, κάθισε 2-3 μέρες, δε θυμάμαι ακριβώς πόσο, κι έφυγε ο άνθρωπος. Εγώ έπαιρνα το
άλογο και το πήγαινα στο κτήμα μας στου Ιερομνήμου, που ήταν φραγμένο να το βοσκήσω. Η μητέρα μου δεν με άφηνε να βάλω σέλα στο άλογο και να το καβαλήσω.
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Εγώ όμως μόλις πήγαινα εκεί καβάλαγα χωρίς σέλα το άλογο…. Έφτανα μέχρι τις
λεύκες εκεί που είναι τώρα το ξενοδοχείο Λεκαντίν… Μια μέρα γυρίζοντας έτρεχε
το άλογο καλπάζοντας παμ, παμ, παμ, παμ και πήγαινε ευθεία γιατί ήταν ανοιχτό το
μέρος. Το στρίβω απότομα εγώ, κάνει στροφή κι αυτό και με ρίχνει ακριβώς πάνω
στη στροφή, ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Τσίλια (Φακίτσα) που ήταν το χαντάκι. Έπεσα με το κεφάλι. Ζαλίστηκα. Σχεδόν λιποθύμησα. Το άλογο γύρισε και
με έγλειφε, με έγλειφε. Συνήλθα και σηκώθηκα και είχα χτυπήματα και καρούμπαλα
στο κεφάλι μου εδώ κι εκεί από τα χαλίκια. Πλύθηκα ρίχνοντας άφθονο νερό στα
μαλλιά μου και με ένα μαντήλι που είχα το έδεσα κόμπο στις τέσσερις άκρες και είπα
στη μητέρα μου πως το έκανα έτσι να στρώσουν τα μαλλιά μου. Φοβόμουν μήπως
μυριστεί η μητέρα μου πώς χτύπησα και δεν θα με ξαναφήσει να πάρω το άλογο. Δε
γλύτωσα όμως τελικά. Σε λίγες μέρες ήρθε στο σπίτι μια ξαδέρφη του πατέρα μου,
η μάνα του Κώστα του Παπαϊωάννου του τέως δήμαρχου και του Γρηγόρη (πέθανε
την άνοιξη του 2009). Του λέει:
Γιάννη, αγόρασες άλογο;
Τι άλογο; της λέει.
Είναι ένα άλογο εκεί στου Ιερομνήμου και γυρίζει γύρω-γύρω.
Α, αυτό είναι του Κατσώτα. Το άφησε σε εμάς.
Αυτό το καβαλικεύει κάποιος και καλπάζει. Ποιος το πάει εκεί;
Προδόθηκα. Σε δυο μέρες το άλογο είχε εξαφανιστεί από το σπίτι μας… (σελ.6162)
* * *

Τα πέταλα του Άρη
Όταν ο Άρης έμεινε σε εμάς το 1943, μετά την αποχώρηση των Ιταλών, ήταν
τότε που είχε πάρει τα 40 άλογα από τη Γεωργική Σχολή Λάρισας, όπου τα είχαν για
αναπαραγωγή, ήταν βαρβάτα αυτά, όχι όλα. … Το βράδυ που ήταν σε μας καθόταν
λυπημένος. Η μητέρα μου του έδωσε φανέλα, παντελόνια και τέτοια να φοράει, ενώ
ζεμάταγαν τα δικά του. Ήταν λυπημένος, γιατί, όπως μας είπε, όλα του τα άλογα
κουτσαίνανε. Τον ρώτησα:
– Καπετάνιε, γιατί κουτσαίνουν;
– Δεν έχουν πέταλα, αυτά που μπαίνουν στα μεγάλα τα ζώα
– Εγώ έχω τέτοια πέταλα καπετάνιε, λέω.
– Πού τα βρήκες εσύ τα πέταλα;
– Τά ‘κλεψα από τους Ιταλούς.
– Πώς τά 'κλεψες; Ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
Δεν γέλαγε ο Άρης.
– Ρε τον μπαγάσα. Πού τα έχεις αυτά;
– Τα έχω κρυμμένα στον αχυρώνα.
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Δεν ήρθε ο ίδιος. Φώναξε κάποιον από τους δικούς του. ...... Έρχεται αυτός και
πάμε στο στάβλο και του τα δείχνω. Τα είχα κάτω από τα δεμάτια το τριφύλλι και τις
μπάλες από χόρτο…. (σελ. 66-67)
* * *

Επιδρομή του 1944: «Και επί των ερειπίων εκλαύσαμεν»
… Μας είπαν να εγκαταλείψουμε το Καρπενήσι… Εμείς φύγαμε με κατεύθυνση
προς τη «Λαγκαδιά» και το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια ανηφορίσαμε προς τη δυτική πλευρά του Βελουχιού μέσα στο πυκνό ελατόδασος. … Σ’ αυτή
την τοποθεσία παραμείναμε από 7-17 Αυγούστου 1944….
… Όταν μας είπε η πολιτοφυλακή να γυρίσουμε γυρίσαμε. Τι να δούμε! Δεν περιγράφεται το θέαμα της ζωντανής εικόνας που αντικρίσαμε, της ασύλληπτης μανίας
καταστροφής που προκάλεσαν οι κατακτητές με τις επιδρομές τους. Ο πόνος της
ψυχής μας και η οδύνη και η απελπισία για τη διαμονή μας ήταν απερίγραπτη. … Μετά
από 66 χρόνια που πέρασαν είναι όλα τόσο ζωντανά στη μνήμη μου!..... Το σπίτι μας
ήταν διαλυμένο. Δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε τα ντουβάρια. Ένα σωροβολιό. Έμαθε ο
πατέρας μου για την καταστροφή και ήρθε …. από τα Κρεμαστά. Έκλαιγε ο καημένος.
Πάνε οι αγώνες, όλοι οι κόποι της ζωής μου, έλεγε…. (σελ. 78-79).

Τμήμα του κέντρου της πόλης Καρπενησίου μετά την καταστροφή.
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Η ιστορία της στέρνας μας
Στη βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου επιφάνειας 900 τ.μ. (πριν τον εμπρησμό
του 8/1944 από τους Γερμανούς), που εντός του βρισκόταν η κατοικία μας, υπήρχε
μια κτιστή υδατοδεξαμενή (στέρνα) που ήταν καλυμμένη με τσιμεντένια πλάκα πάχους 8 εκατ. Σε μια γωνιά της πλάκας υπήρχε ένα μικρό άνοιγμα 80 x 50 εκατ. προκειμένου να μπαίνουμε μέσα για καθάρισμα και το μάζεμα καρπουζιών και πεπονιών
τα οποία βρίσκονταν εκεί για ψύξη και συντήρηση. Κατά τη θερινή περίοδο η στέρνα
γέμιζε κάθε νύχτα με νερό του υδραγωγείου….
Όταν στις 22 Ιανουαρίου 1949 με το βαρύ χειμώνα και τα πάρα πολλά χιόνια (κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου), μπήκαν οι αντάρτες στο Καρπενήσι,
ήρθαν νύχτα στο σπίτι μας μερικοί άρρενες γείτονες (7-8 περίπου) να κρυφτούν
στη στέρνα μας, που την ήξεραν. Κατέβηκαν στη στέρνα και αφού καθάρισαν το
υγρό δάπεδο, η μητέρα μου τους έφερε ξύλινες τάβλες, χεράμια και κουβέρτες. Στο
άνοιγμα της πλάκας της στέρνας είχαμε ένα ξύλινο κάλυμμα προς αποφυγή ατυχημάτων, το οποίο ήταν και αυτό σκεπασμένο (τότε) με το πάχος 20 εκατ. του χιονιού.
Οι κρυπτόμενοι άντρες έπρεπε να τραφούν και αυτοί τουλάχιστον στοιχειωδώς,
προκειμένου να μην πεθάνουν από ασιτία. Η μητέρα μου Ιουλία ανέλαβε και αυτή τη
δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή της τροφοδοσίας τους. Κατά σύμπτωση εκείνη τη
χρονική περίοδο είχαμε μια αγελάδα και τέσσερεις κατσίκες (γαλάριες). Μόλις βράδιαζε, η μητέρα μου τούς πήγαινε γάλα βρασμένο - αλατισμένο, τυρί φέτα και ψωμί
ψημένο (στη γάστρα) κλπ. Όταν η μητέρα μου πλησίαζε στη στέρνα, έδινε σήμα της
παρουσίας της και κάποιοι από μέσα ανασήκωναν το ξύλινο σκέπασμα – καπάκι μαζί
με το χιόνι που ήταν σκεπασμένο, παίρνανε τα φαγώσιμα εφόδια και τοποθετούσαν
ξανά προσεκτικά το κάλυμμα στη θέση του και γινόταν ένα με το υπόλοιπο χιόνι της
πλάκας.
Αυτό το δραματικό συμβάν κράτησε όλες τις μέρες που ήταν οι αντάρτες μέσα
στο Καρπενήσι. Όταν έφτασαν οι μονάδες του ελληνικού στρατού, βγήκαν και οι
αποκλεισμένοι επί 19 μέρες από τη στέρνα, ενθουσιασμένοι που σώθηκαν και έλεγαν στη μητέρα μου: «Ιουλία μάς έσωσες, ήσουν μια αγία γυναίκα, θα σού κάνουμε
άγαλμα, θα βάλουμε τη φωτογραφία σου πάνω στα τζάκια των σπιτιών μας κλπ.»
Μετά από 8-10 μήνες που συνέβησαν τα πιο πάνω τραγικά γεγονότα, μας ειδοποίησε η υπηρεσία της Νομαρχίας και κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ότι το οικόπεδό
μας αυτό της πρώην κατοικίας μας μαζί με το διπλανό του Κων/νου Χατζάκη και
ένα μέρος της επιφάνειας του πρώην κτιρίου της αστυνομίας απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για να γίνει η έδρα της Νομαρχίας και άλλων υπηρεσιών... (σελ. 90-91)
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1.Το Παζάρι της Τατάρνας ή Μαγούλας Ευρυτανίας.
Το Παζάρι (εμποροπανήγυρη) της Τατάρνας, που γίνονταν κοντά στο ονομαστό πέτρινο
γεφύρι Τατάρνας ή Μαρδάχας, ήταν, την παλαιά εποχή, από τα σημαντικότερα παζάρια της
Ευρυτανίας. Είχε συσταθεί με το Βασιλ. Διάταγμα της 25ης Ιουνίου 1851, ήταν τριήμερο
και διαρκούσε από τις 8 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.
Η Αφροδίτη Μπαλωμένου κόρη του ιερέα Μαράθου Αγράφων Παπαλάμπρου μας
Ένα θαυμάσιο ηθογραφικό ευθυμογράφημα για το παζάρι της Τατάρνας, δημοσιεύεται στο
περιοδικό «Μακεδονικόν Ημερολόγιον» του 1963, που το έγραψε μια Αγραφιωτοπούλα,
η Αφροδίτη Μπαλωμένου, θυγατέρα του παπα Λάμπρου από το Μάραθο, τη γενέτειρα
του Κατσαντώνη. Η Αφροδίτη Μπαλωμένου, που έγραφε με το ψευδώνυμο «Αφροδίτη Παπαλάμπρου» ένα σπάνιο συγγραφικό ταλέντο, ήταν και αξιοθαύμαστο, επίσης,
ταλέντο ζωγραφικό.

«Το Παζάρι της Τετάρνας
Καραβάνια ξεκινάν για το παζάρι της Τετάρνας κάθε χρόνο απ’ όλα τα χωριά της Ευρυτανίας. Ευκαιρία ν’αγοράσουν ό,τι καλό και φτηνό τους χρειάζεται, και να πουλήσουν ότι
καλό κι ό,τι σκάρτο έχουν για ξόδεμα. Τραγουδώντας και σαλαγώντας τα ζωντανά τραβάνε
μπροστά οι νέοι και παραπίσω με τα γαϊδουράκια φορτωμένα οι γεροντότεροι, κουβεντιάζοντας.
– Αν μπορέσω να ξοδέψω αυτό το λυκομούλαρο σώθηκα, με κατάστρεψε τέτοιο που
βγήκε, τρία σαμάρια μου χάλασε, αχυρώνα για αχυρώνα δεν άφησε, τις κλωτσιές που έφαγα άλλο πράμα. Μωρέ τάμα έκαμα στον Αη-Ταξιάρχη να με βοηθήσει να το φορτώσω σε
κανέναν. Αγαθός κοσμάκης. Τάζει στον Άγιο να βοηθήσει να βγάλει το κακό από πάνω του
να το ρίξει στον άλλον.
Εγώ λέω να αγοράσω κανένα φορτιάτικο να κουβαλάω κανένα ξύλο για το χειμώνα και
τα καλαμπόκια απ’ τα χωράφια. Αρρώστησε η νυφαδιά μου φέτος και ποιος να τα κουβαλή23

σει. Απ’ τα πιο μακρινά χωριά χρειάζονται δυο μέρες και παραπάνω να φτάσουν. Ανάβουν
φωτιές σε κανένα χέρσωμα, στρώνουν κανένα τσόλι και ξενυχτάνε. Εκεί πάει ο χορός και
το τραγούδι αντάρα. Άλλοι συζητάνε για τον καιρό, για την ακρίβεια, για τα σπαρτά.
– Λέω να βρω το Διονύση στο παζάρι να μου τελειώσει καμιά δουλειά. Έχω εκείνη τη
φασαρία με το λιβάδι στο «Λάπατο».
Ανακατεύεται και κάποιος άλλος στη συζήτηση.
– Ποιος Διονύσης μωρέ να σου τελειώσει τη δουλειά ; Εμένα μ’ έκαψε πέρσι.
Εσένα δε μπορούσε να σε «αθωώσει» έκλεψες, τα βετούλια του Ζυγογιάννη και σ’ έπιασαν. Τους κλέφτες δεν τους «πιστιρίζει» ο Νιόνιος.
Μπρε θα στον κάμω γω και θα ιδείς.
– Πέστο βρε να ξέρω και γω;
– Θα ψηφίσω τον Τσατσάρα ωρέ, να σα θέλεις να ξέρεις.
Πετιέται και κάποιος άλλος στη μέση.
– Μπρε ας βάλλει κάλπη ο Δημοστένης και σας λέω για ποιόν θα ψηφίσει ο «Απεράντιος».
– Σκασμός εσύ βρε.
Πιάνονται στο ξύλο με τις «κλιτσιές» και τ’ απόδαυλα απ’ τη φωτιά και σηκώνονται όλοι στο πόδι να τους
χωρίσουν. Σταυροποδιάζονται ύστερα κεφαλοδεμένοι
και μουντζουρωμένοι και στρίβουν τσιγάρο σα να μην
έγινε τίποτα.
– Μαρ’ εγώ σας λέω πως κάποιος τους μάτιασε στο
ξεκίνημα μα δεν ακούτε, λέει η γριά Ζάχω που δεν λείπει από κανένα παζάρι’ Θέλουν ξεμάτιασμα, αλλιώς θα
φτάσουν σε μεγάλο κακό. Τους γλέπω γω που κρέμεται
ένας ίσκιος στο «φλέφαρό» τους.
– Ποιος ίσκιος θεια Ζάχω ; δε βλέπεις που είναι γάνες απ’ τα δαυλιά;
Η Αφροδίτη Μπαλωμένου
Μα κείνη βγάζει τα σύνεργά της και ξορκάει.
– Αν είναι φίλος να χαρεί, κι αν είν’ οχτρός να σκάσει, κι αν είν’ ο κακογείτονας τον κόοορακα να βγάλει’
Εσύ μωρή κολάστηκες μ’ αυτά που κάνεις γριά γυναίκα, λέει η θεια Χαρικλή που δεν τη
χωνεύει. Πιάνεις το φιδοκέφαλο και θυματίζεις κι από πάνω. Ταιριάζουν αυτά, μωρή;
– Εσύ τη δουλειά σου να κοιτάς, εγώ πήγα στον Παπακοσμά και ξομολογήθηκα, και μούπε να πάω να μεταλάβω. Με ρώτησε ο άνθρωπος, «Μήπως συκοφάντησες κανένα, μήπως
έκλεψες κανένα ρούχο, τίποτα γνέματα από καμιά φράχτη;»
– Θεός φυλάξει παπά μου. Μου διάβασε και την ευχή, κι ας λες εσύ ό,τι θέλεις.
– Μωρή δεν τούπες που έκλεψες την κότα της Θανάσαινας και βρήκαν τα φτερά στο
κατώι σου;
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– Κυρά μου δε με ρώτησε ο παπάς αν έκλεψα κότες, και ξέρω γω γιατί. Μπα λογαριασμό
θα σου δώσω κι εσένα κι αυτουνού. Κι εσύ που σακάτεψες το Θανάση με τη σανίδα για μια
σποριά καλαμπόκι, πήγες στον παπά να το πεις ;
Μα η θεια Χαρικλή δεν τάκρυβε και παινεύονταν κιόλας.
– Ο Θεός να με σχωρέσει γυναίκες, εγώ τον σακάτεψα το μαυρο-Θανάση, κι ας λέει
πως είναι απ’ τον πόλεμο, μα όχι με τη σανίδα που λέει αυτή η μουρλή, μπα ! μ’ ένα χλωρό
πλατανόξυλο, μα σε κακό δεν του βγήκε, πήγε κάτου και κλάφτηκε, δεν ξέρω και γω σε
ποιόν , και του βγάλαν σύνταξη, όμως δεν τον φτονάω τον άνθρωπο, μπα ! ας παίρνει μια
δεκάρα.
Πάψτε μπρε τους καυγάδες απόψε, και πάρτε κανένα τραγούδι να σκάσει ο τρισκατάρατος.
– Στάζουν τα κέεε κι αμάν αμάν στάζουν τα κεραμίδια σου μαύρα γλαρά είν’ τα φρύδια
σου..
Δεν προφταίνουν να κατασυχάσουν καλά καλά, και μια αγριοφωνάρα ακούεται απ την
άλλη άκρη.
– Παιδιά μουβέκλεψαν τον τροβά, μια ώρα ψάχνω και πουθενά τροβάς. Προσέξτε καλά
αν δε βρεθεί ούτε ξέρω τι θα κάνω.
– Σιγά τις παλικαριές, ψάξε ωρέ.
– Ας μη βρεθεί ως ταχιά και βλέπετε τι έχει να γίνει, ούτε το βάνει ο νους σας.
Καπνός ο φόβος, το πρωί ξημερώνεται ο τροβάς πάνω στο σαμάρι.
– Τι θάκανες ωρέ, αν δεν τον έβρισκες ;
– Αμ’ τι νομίζεις πως θάκανα, θάκοβα το δισάκι να φκιάσω δυο τροβάδια.
Μέρες κρατάει το παζάρι και δε λείπουν οι μερακλήδες σαν το Σωτήρη- Γιάννη-Βασίλη
που ήρθαν για σεργιάνι και να φέρουν και κάνα γύρο στο χορό.
– Βάρα Αντρέα και χάθηκες, πάρτο και με το στόμα.
Για ιδέστε το Μαργιόλικο
Τ’ αναθεματισμένο.
Φορεί το φέσι του στραβά
Σα νάναι μεθυσμένο.
Στο γυρισμό τα ίδια, μικροκλεψιές, ψευτοκαυγάδες, τραγούδια. Μόνον οι Απεράντιοι το
παρακάνουν καμιά φορά με τα «Ντάλικα» (φάρσες). Τον παπά έβαλαν καβάλα στο βόιδι κι
ακόμα το μολογάνε. Πήγε ο παπάς στο παζάρι κι αγόρασε ένα βόιδι.
– Το νου σου, του λέει κάποιος συνάδελφος μη σε βάλουν στο μάτι οι «Ντάληδες».
– Σώπα καημένε, σάματι δεν τους ξέρω;
Μα εκείνοι τον πήραν χαμπάρι την ώρα που ξεκινούσε κι αραδιάστηκαν κάθε μισή ώρα
δρόμου κι από ένας.
– Με γεια παππούλη το αλογάκι.
– Ποιο αλογάκι βρε; Στραβός είσαι; Χο! Κοκκίνη κι ας λένε ό,τι θέλουν.
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Παραπάνω τα ίδια… – Να σου ζήσει παππούλη τα’ άλογο. Και πάει κορδόνι ως που τον κατάφεραν.
Κατά το βραδάκι συναντάει ένα γέρο που πήγαινε τον
ίδιο δρόμο.
– Τι το πας άδειο βλοημένε τ’ άλογο και κουράζεσαι με
τα πόδια;
– Μπα τι είν’ αυτό σήμερα; Λες νάναι άλογο; Ατυχία να
χάσω και τα γυαλιά μου.
Όχι πως το πίστεψε ο άνθρωπος, αλλά τον ζάλισαν και
κατάκοπος όπως ήταν να περπατάει μια μέρα δρόμο θα
σκέφτηκε. –Τι άλογο, τι βόιδι. Δεν ανεβαίνω λίγο να ξεκουραστώ. Μα δεν πρόλαβε. Του δίνει μια το ζώο και τον
«Η Μπούραινα» ζωγραφική της
έριξε μέσ’ τα ρείκια. Είδε κι έπαθε να το ξαναπιάσει.
Αφροδίτης Μπαλωμένου
– Μπρε σε είδα εγώ χαϊβανάκι μου που ήσουν βόιδι
αλλά αφήνουν οι άλλοι με το πες πες.
Τραγούδια, ποδοβολητό και κυπριά από αλογομούλαρα ακούγονται στην Πέρα Ρούγα
του χωριού. –Φωνάξτε το Μήτσιο ν’ανοίξει το μαγαζί ναι να βάλει τον «καραπαπά» στην
φωτιά για καφέδες έρχονται οι «παζαριώτες».
Φορτωμένοι τα καλά του παζαριού σαν τον Αη Βασίλη γυρίζουν οι νοικοκυραίοι και
φέρνουν στα σπίτια τους τη χαρά. Και οι καλονοικοκυρές θα πιάσουν ύστερα τις αυλές να
περάσουν τα ψώνια από ψαλίδι και βελόνι να ντύσουν τις φαμελιές τους. Σε κάθε χωριό
όμως θα υπάρχει κι από ένας αχαϊρευτος κι ανεπρόκοπος σαν τον μπάρμπα Σπύρο. Αυτός
πάντα γύριζε με τα τροβάδια γεμάτα καπνό και κανένα παγούρι τσίπουρο σε κακό χάλι. Μα
ήταν δυναμική κι άξια η γυναίκα του η κυρά Θοδώρα, και κιοτής όπως ήταν, την έτρεμε σαν
αγρίευε. Τον έστρωνε στο ξύλο, του κατάσχευε τον καπνό και του πουλούσε στο χωριό χέρι
χέρι. Κουνιόταν ο μαχαλάς κάθε που γύριζε κείνος με το σακούλι γεμάτο άχρηστα πράματα. –Τι να τον κάμω κουμπάρα Γιάνναινα που κατάρα και κακό δεν τον πιάνει. Συχώριο του
διάβασα στην εκκλησιά μήπως πέθαινε, αλλά, τίποτα.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ.»

2. «Του Π’λιού (Πουλιού) η Βρύση». Μια ιστορική αγραφιώτικη βρύση.
«Του Πουλιού η Βρύση», είναι γνωστή από τη μεγάλη μάχη που έδωσε εκεί τον Ιούλιο
του 1806, ο ήρωας των Αγράφων Κατσαντώνης με τους Αλβανούς. Το Πουλιού (Π’λιού
για τους αγραφιώτες), είναι οικισμός του Κερασοχωρίου Αγράφων Ευρυτανίας και μαζί με
τους δύο γειτονικούς οικισμούς Κρέντη και Σκαμνιά, δημιούργησαν μετά τον καταστρεπτικό
σεισμό του 1966 τη Νέα Κρέντη στη θέση «Αη Θανάσης», που σήμερα, σε χαλεπούς καιρούς, είναι από τα πιο «ζωντανά» χωριά στα ερημωμένα Άγραφα.
Στην ιστορική αυτή βρύση αναφέρεται ο λαογράφος Δημήτρης Λουκόπουλος, που είχε
επισκεφθεί τα Άγραφα τη δεκαετία του 1920, στο ανέκδοτο έργο του που δημοσιεύθηκε
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λίγο μετά το θάνατό του, το 1947, στο
περιοδικό “Ηώς”:
« Άμα ζυγώσεις ξαφνιάζεσαι απ’ το
τρομαγμένο φτερούγισμα των αγριοπουλιών, που πριν προφτάσουν να δροσιστούν σκορπίζουν και χώνονται σαν
κλέφτες στα γύρω κλαριά.
Τούτο το μέρος, βρίσκεται μέσα στην
ίδια την καρδιά των Αγράφων. Είναι κει
που ανεβαίνεις από τον Αγραφιώτη, για
να πας στο Κερασοχώρι. Μια δεκαριά σπίτια ξωτάρικα σε παραόμορφον διάσελο, με κήπους και δέντρα που τα κρατάει καταπράσινα το νερό της βρύσης του Πουλιού. Το νερό
το ’χουν μαζεμένο και τζουρναρίζει από πέτρινο κάλανο για να γιομίζουν τις βαρέλες και τ’
άλλα αγγεία. Τη βρίσκεις πριν φτάσεις στα σπιτάκια τη βρύση, πίνεις και δροσίζεσαι.
Στο συνοικισμό κάθονται ξωμάχοι απ’ το Κερασοχώρι, που είναι και δεν είναι μισή ώρα
μακριά. Είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι και δεν τους ακούς να κλαίγονται για τη φτώχεια
τους.
Με το τίποτα ζουν, με λίγες γίδες ή πρόβατα που βόσκουν στις πλαγιές από πάνω και
κάτι φτωχά χωραφάκια αποκάτω, στην ακροποταμιά του Αγραφιώτη. Αντίκρυα απ’ του
Πουλιού τη βρύση, κατακεί που βασιλεύει ο ήλιος βλέποντας, έχεις μπρος σου, πέρα απ’ το
ποτάμι, ένα θεόπυκτο από δέντρους δάσος. Ανάμεσα στην πράσινη πύκνωσή του ασπρίζει
σε κάποιο ψήλωμα ένα μοναστήρι, ο Αη-Γιάννης. Πρώτο γύρισμα του Κατσαντώνη την εποχή εκείνη.»

3. Μεγάλη Εβδομάδα στο Καρπενήσι του 1933. 
(Εφημερίδα «Η Φωνή της Ευρυτανίας» 15 Απριλίου 1933).
«Σταθμός εις την μουσικήν κίνησιν της πόλεως Καρπενησίου.Καθ’ όλην την Μ.Εβδομάδα, εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της πόλεώς μας έψαλε χορωδία υπό την διεύθυνσιν του
παλαιμάχου πρωτεργάτου της μουσικής κινήσεως στην πόλιν μας κ. Σπ. Φραγκαλιού. Ο
κ. Φραγκαλιός εδείχθη εφέτος ανώτερος εαυτού μη φεισθείς κόπου, κατόρθωσε να μας
παρουσιάσει την χορωδίαν την οποίαν θα εζήλευον και εκκλησίαι των Αθηνών. Η χορωδία
σκορπίζει συνοδεία αρμονίουαπό του γυναικωνίτου του Ναού τας εμπνευσμένας εκκλησιαστικάς μελωδίας, αι οποίαι ζωντανεύουνυπό την μπαγκέταν του κ. Φραγκαλιού. Το τροπάριον της Κασσιανής, θαύμα εκτελέσεως, εις ρωσσικήν μελωδίαν, κατά διδασκαλίαν του
κ. Φραγκαλιού.
Τα εγκώμια συγκίνησαν μέχρι δακρύων τους ακροατάς. Ελπίζομεν η δράσις του κ.
Φραγκαλιού να γενικευθεί, με συνεργασία όλων των δυναμένων να προσφέρουν εις την
μουσικήν αναγέννησιν της πόλεώς μας»!
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.

Ανάγκη ριζικής αναπροσαρμογής υφιστάμενου ΑΔΙΚΟΥ Συστήματος
Αντικειμενικών Αξιών ακινήτων Ευρυτανίας
Η Πανερυρυτανική Ένωση και η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων απέστειλαν προς
τους αρμόδιους φορείς το από 15-2-2018 υπόμνημα για την ανάγκη της ριζικής αναπροσαρμογής του υφιστάμενου άδικου συστήματος Αντικειμενικών Αξιών ακινήτων στο Νομό
μας. Σημειώνεται ότι το υπόμνημα αυτό, εισηγητής του οποίου είναι ο εκλεκτός συμπατριώτης μας και διακεκριμένος δικηγόρος κ. Χρήστος Κοτσώνης, και εγκρίθηκε παμψηφεί από
τη Γενική Συνέλευση της Πανευρυτανικής Ένωσης στις 14-1-2018, στην οποία συμμετείχαν
πολλοί εκπρόσωποι Ενώσεων και Συλλόγων της Ευρυτανίας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο εξαιρετικά
πολύ σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα του υφιστάμενου μέχρι σήμερα υπέρμετρα ΑΔΙΚΟΥ Συστήματος Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών των ακινήτων της Ευρυτανίας σε βάρος της.
Είναι πολύ γνωστό ότι η Ευρυτανία είναι η πιο/ ή από τις πιο ορεινές, άγονες, πτωχές και
προβληματικές περιοχές της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται, σχεδόν, στο
σύνολό της σε παντελή ερήμωση με κτίσματα ερείπια. Αποτελείται από Δημοτικά Διαμερίσματα
(πρώην χωριά και οικισμούς αυτών) από εντελώς ακατοίκητα έως με πέντε (5) μόνιμους υπέργηρους κατοίκους, το μέγιστο, που δεν έχουν καμία εναλλακτική δυνατότητα επιλογής ή μετακίνησής τους με ετοιμόρροπα κτίσματα ηλικίας από 60-150 ετών, με σκεπές από τσίγκο ή πέτρινες
πλάκες, με ανύπαρκτες ή χωρίς βασικές υποδομές, δυσχερώς προσβάσιμα συγκοινωνιακά, χωρίς καμία – ανύπαρκτη ζήτηση και αγοραπωλησία, στα αζήτητα και χωρίς καμία εμπορική αξία.
Διατηρούνται, όσα αυτών, μαζί με τους Ιερούς Ναούς τους, από καθαρά συναισθηματικούς λόγους, ως πατρικά κτίσματα, από τους απογόνους, που είτε είναι εσωτερικοί
μετανάστες είτε της Διασποράς του Ελληνισμού που δεν θέλουν να τα βλέπουν – όταν τα
βλέπουν - ως πατρικά σπίτια και ως Ιερούς Ναούς γκρεμισμένα. Η διατήρησή τους είναι
μια θυσία προς τον τόπο τους/μας. Αυτά τα κτίσματα είναι συνδεδεμένα με τη ΔΕΗ για να
είναι δυνατή η τυχόν επίσκεψή τους κατά το θέρος και μικροσυντήρησή τους χωρίς ΚΑΜΙΑ
κατανάλωση ρεύματος και νερού.
Ωστόσο, έχει δυστυχώς προσδιοριστεί, επί μακρόν μέχρι και σήμερα, από το Υπουργείο Οικονομικών τιμή Ζώνης της περιοχής αυτής σε ΕΥΡΩ 600,00/Μ2!!! Και σε ΕΥΡΩ
4,00/Μ2!!! Δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας αυτών που είναι η ίδια με αυτή των
κτισμάτων – οικοδομών της πρωτεύουσας Καρπενησίου, περιοχών του Λεκανοπεδίου Αττικής και άλλων πόλεων της Χώρας και πολύ μεγαλύτερη από τα ΝΕΑ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΑ κτίσματα/μονοκατοικίες Δ.Δ. των πεδινών περιοχών της Χώρας με ΖΗΤΗΣΗ, όπως
ενδεικτικά: Άγιος Σεραφείμ, Θερμοπύλες και Καινούριο Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας,
Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Κρήτης κ.λπ., των οποίων η αντικειμενική αυτή
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αξία έχει προσδιορισθεί και δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ ΔΥΟ (2,00) ή ΤΡΙΑ (3,00) /Μ2 ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας.
ΚΑΝΕΝΑΣ καλόπιστος δεν μπορεί να συμφωνεί και να αποδεχθεί τον προσδιορισμό
αυτόν των αντικειμενικών αξιών της Ευρυτανίας. Έχουν πρόδηλα ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ καθορισθεί οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της, όταν καθορίστηκαν, χωρίς να μπορούμε να
γνωρίζουμε τα κίνητρα πέραν ως πηγής τους μόνον και μόνον εσόδων. Η μόνη αιτιολόγηση
που δίδεται είναι ότι η τιμή μονάδος μίας νέας κατασκευής – κτίσματος είναι 600,00/Μ2,
δηλαδή μία ουτοπική/εντελώς φανταστική/ ανύπαρκτη παράμετρος για την περιοχή αυτή,
όταν είναι πρόδηλα δεδομένο ότι ΚΑΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ και ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ δεν έχει γίνει
και δεν γίνεται για τους λόγους που εκθέτουμε.
Ο προσδιορισμός αυτός των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για
τα ακίνητα στην Ευρυτανία και η τιμή μονάδος δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
αυτών, είναι πρόδηλα και χωρίς καμία αμφισβήτηση , ακραία επαχθή, εξωπραγματικά, εικονικά, υπερβολικά, δυσανάλογα προς την πραγματική/ανύπαρκτη ζήτηση και εμπορική αξία
τους, εντελώς ΑΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα την επιβολή στους ιδιοκτήτες και /ή δικαιούχους της
παροχής ΔΕΗ μέχρι σήμερα των υπερβολικών επαχθών επιβαρύνσεων του φόρου ΕΝΦΙΑ
και στη διατήρηση των δημοτικών φόρων και των τελών σε υπέρμετρα εικονικό επίπεδο.
Υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα μία καθολική ακραία δυσαρμονία, δυσαναλογία και αναντιστοιχία μεταξύ των υφιστάμενων προσδιορισμένων και των πραγματικών αυτών αξιών.
Δεν γνωρίζουμε και μας προκαλεί τεράστια έκπληξη ΠΩΣ (δηλ. με ποια κριτήρια) προσδιορίστηκαν και διατηρήθηκαν οι υπέρμετρες αυτές ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων αυτών.
Θέλουμε να υποστηρίξουμε τον τόπο μας, αλλά μέχρι ένα όριο. Έχουμε υποβληθεί, σε
σχέση με όλες τις άλλες πιο προνομιούχες μάλιστα περιοχές της Χώρας μας, σε δυσανάλογες θυσίες και οικονομικά έχουμε εξαντληθεί και εξαντλούμαστε από την πρόδηλη ΑΝΙΣΗ
και ΑΔΙΚΗ αυτή μεταχείρισή μας και υπερφορολόγησή μας.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΝΕΑ αντικειμενική αξία των ακινήτων αυτών δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του μισού (0,50) έως ενός (1,00) ΕΥΡΩ/Μ2
δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας.
ΟΛΟΙ οι πολίτες είναι ΙΣΟΙ ενώπιον του νόμου. Καθένας πολίτης πρέπει να συνεισφέρει
στα δημόσια βάρη χωρίς διάκριση ανάλογα με τις δυνάμεις του, με την πραγματική αξία
των περιουσιακών στοιχείων του και με την Αρχή της ίσης μεταχείρισης των φορολογούμενων. Παρόμοιο υπόμνημα έχει υποβληθεί και κατά το παρελθόν ()3/)1/2013.
Κάνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ και με το παρόν και ΖΗΤΑΜΕ για τους προεκτεθέντες αληθείς λόγους
να προβείτε κατά τον επικείμενο αντικειμενικό προσδιορισμό των αξιών των ακινήτων της
Ευρυτανίας σε μία ριζική, αναλογική πανελλαδικά, άμεση αναθεώρησή τους και αναπροσαρμογή – μείωσή τους στο σύννομο, προσήκον, ΔΙΚΑΙΟ και αναλογικό μέτρο προκειμένου να
αρθεί και να εξαλειφθεί η υφιστάμενη πρόδηλη ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ και ΑΔΙΚΙΑ σε βάρος
της πιο φτωχής και προβληματικής περιοχής της Πατρίδας μας, της Ευρυτανίας.
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σε μια σεμνή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών την Κυριακή 11-2-2018, με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης, και σε συνεργασία με
την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» και το «ΙΔΡΥΜΑ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», τιμήθηκαν τρεις (3) εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου μας, που αναπαύονται
εκεί. Πρόκειται για τους Ζαχαρία Παπαντωνίου, Γεώργιο Καφαντάρη και Στέφανο
Γρανίτσα.
Συγκεκριμένα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση πρώτα στους τάφους των Ζαχαρία Παπαντωνίου και Γεωργίου Καφαντάρη, οι οποίοι βρίσκονται πλησίον (συνορεύουν, σχεδόν) και κατόπιν στον τάφο του Στέφανου Γρανίτσα. Την επιμνημόσυνη δέηση έψαλε ο
«πανταχού παρών» Ευρυτάνας (από Γρανίτσα) πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Σκόνδρας. Στο χώρο του τάφου του Ζαχαρία Παπαντωνίου απαγγέλθηκε το ποίημά του «Η
Προσευχή του Ταπεινού» από τον γνωστό ηθοποιό Δημήτριο Κωνσταντίνου.
Μετά τις επιμνημόσυνες δεήσεις ακολούθησε δεξίωση (καφές, βουτήγματα) στους παρευρισκόμενους συμπατριώτες μας σε παρακείμενη αίθουσα δεξιώσεων, όπου, μετά το
σχετικό καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Θανάση Σταμάτη, έγινε συνοπτική αναφορά για τη ζωή και το έργο των παραπάνω τριών (3) μεγάλων
προσωπικοτήτων του τόπου μας. Σχετικές ολιγόλεπτες εισηγήσεις έκαναν οι:
α.- Κώστας Φούκας για τον Στέφανο Γρανίτσα
β.- Λεωνή Θανασούλα για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και
γ.- Βασίλειος Γούλας για τον Γεώργιο Καφαντάρη.
Ο ηθοποιός Δημήτρης Κωνσταντίνου απάγγειλε το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Ρούμελη» και ο Γιάννης Μάγκας ένα δικό του ποίημα, σχετικό με την εργογραφία
του μεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη.
Με την ευκαιρία της ωραίας αυτής συνάντησης έγινε και σχετική ενημέρωση από τον
Γραμματέα της Π.Ε. κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο για το ιστορικό της ανακαίνισης του
τάφου του Ζαχ. Παπαντωνίου κατά το έτος 2010, που είχε χαρακτηριστεί ως «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου» για τα 70 χρόνια από το θάνατό του, και κατά τη διάρκεια του οποίου
πραγματοποιήθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, σχετικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, Λαμία, Αγρίνιο και οι οποίες «έκλεισαν» στην Ακαδημία Αθηνών με την πραγματοποίηση «Συμποσίου»,
κατά μήνα Δεκέμβριο 2010.
Τέλος, έγινε αναφορά και για τα εκδοθέντα βιβλία από την Πανευρυτανική Ένωση για
τον Γ. Καφαντάρη και για τον Ζ. Παπαντωνίου, τα οποία έχουν εμπλουτίσει όλες τις
βιβλιοθήκες των Σχολείων του νομού μας, όπως και για το βιβλίο του Μάρκου Γκιόλια
«Άπαντα του Στέφανου Γρανίτσα», που και αυτό εστάλη σε Σχολεία της Ευρυτανίας από
την Πανευρυτανική Ένωση, ύστερα από σχετική δωρεά του κ. Γεωργίου Λάγαρη. Επίσης,
αναφέρθηκε και η διανομή του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης…»
σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τέλος, έγινε αποδεκτή η πρόταση
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των κ. κ. Κώστα Παπαλέξη, τ. Βουλευτή και Βασιλείου Γούλα τ. Δημάρχου Φραγκίστας,
όπως συσταθεί επιτροπή για την κατασκευή και τοποθέτηση επί του τάφου του Γ. Καφαντάρη σχετική προτομή του. Σημειώνεται ότι η Πανευρυτανική Ένωση έστειλε ήδη στη Βουλή των Ελλήνων σχετικό αίτημα.
Παρόντες κατά την λιτή αυτή εκδήλωση, εκτός των παραπάνω, ήταν και οι: Λάμπρος
Τσιτσάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωποι της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών, των
Συλλόγων Ανατ. Φραγκίστας (κ. Κουτσούμπας), Καστανιάς (κ. Αριστ. Ντέκας), Τόρνου
(κ. Νικ. Μάρκου), Δομνίστας (κ. Νταλιάνης), Στάβλων (κ. Ζούκας), Κέδρων (κ. Κ. Παπατζίμας), Λιθοχωρίου κ.ά.

Από την επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους Ζαχ. Παπαντωνίου και Γ. Καφαντάρη στις 11-2-18

11-2-18: Ευρυτάνες στο Α΄Κοιμητήριο μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Στ. Γρανίτσα
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Φωτ. Αρχείου: Από παλαιότερη επιμνημόσυνη δέηση στον ανακαινισθέντα τάφο του Ζαχ. Παπαντωνίου
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ2
Το Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης και το Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας σας γνωρίζουν ότι ο τάφος του
αείμνηστου μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη, που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήριο των Αθηνών, έχει υποστεί πολλαπλές φθορές και χρήζει σχετικής ανακαίνισης και
ευπρεπισμού.
Η Ένωσή μας ήδη, προς τούτο, εκπονεί σχετική αρχιτεκτονική μελέτη προς υποβολή στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για έγκριση. Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον
συμπατριώτη μας πολιτικό μηχανικό κ. Γιάννη Μάγκα, ο οποίος και προ οκταετίας συνέταξε
παρόμοια - και εκτελέστηκε - για τον παρακείμενο τάφο του μεγάλου λογοτέχνη Ζαχαρία
Παπαντωνίου. Εκτός των ανακαινιστικών εργασιών προβλέπεται και η κατασκευή και τοποθέτηση επί του τάφου προτομής του αείμνηστου Γεωργίου Καφαντάρη, σε φυσικό μέγεθος.
Επειδή η Ένωσή μας, καθώς και το Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα κάλυψης των δαπανών για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών,
παρακαλούμε όπως μας ενισχύσετε οικονομικά με το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00)
ΕΥΡΩ, περίπου.
2.	 Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με το αριθμ. 17/15/2/2018
έγγραφο της Πανευρυτανικής Ένωσης.
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Σας γνωρίζουμε ότι η Πανευρυτανική Ένωση έχει εκδώσει το μνημειώδες έργο του λογοτέχνη – συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης, μια ζωή στις επάλξεις της
Δημοκρατίας», (Αθήνα 2006, 2009, σελ. 526), το οποίο αναφέρεται στον μεγάλο αυτόν
πολιτικό, που υπήρξε «ασυμβίβαστος δημοκράτης, μαχητικός ρήτορας, άτεγκτος κριτής του
ηθικού ξεπεσμού στην πολιτική και αμείλικτος διώκτης κάθε παρανομίας» και το οποίο σας
αποστέλλουμε, συνημμένα.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΕΣ ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1897-1941.
Γεωργίου Ζαροδήμου, Δικηγόρου

Οι Αμπλιανίτες υπήρξαν ανέκαθεν άνθρωποι εκ φύσεως φιλελεύθεροι και ανυπόταχτοι.
Διακατέχονταν δε από ισχυρότατο αίσθημα φιλοπατρίας. Για τους λόγους αυτούς συμμετείχαν μαζικά και ενθουσιωδώς σε όλες τις πολεμικές αναμετρήσεις του ελληνικού έθνους και
πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος.
Για τους Αμπλιανίτες πεσόντες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 έχουν γραφτεί από συμπατριώτες μου αξιόλογα βιβλία που, κατά τη γνώμη μου, καλύπτουν πλήρως το
θέμα. Χαρακτηριστικά αναφέρω το βιβλίο του Δήμου Αμπλιανίτη (Ελευθερόπουλου)
«Η Άμπλιανη του 1821», το βιβλίο της Σπυριδούλας Αλεξανδροπούλου «Η Άμπλιανη του
Μεσοπολέμου» και το βιβλίο του Γιώργου Σαρρή «Άμπλιανη Ευρυτανίας 1940-2015». Σε
όλα τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνονται αναλυτικοί κατάλογοι των Αμπλιανιτών αγωνιστών
του 1821 και των μαχών στις οποίες αυτοί πολέμησαν.
Για τους κατοπινούς πολεμικούς αγώνες της Ελλάδας, αρχής γενομένης από τον ατυχή
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη συμμετοχή σε
αυτούς των Αμπλιανιτών, γίνεται μνεία τόσο στο ως άνω βιβλίο της Σπυριδούλας Αλεξανδροπούλου, όσο και σε αυτό του Γιώργου Σαρρή. Επίσης, σχετικά άρθρα έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ». Ακόμη, αναλυτικός
κατάλογος νεκρών Βαλκανιομάχων Αμπλιανιτών περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Κώστα
Παπαδόπουλου «Νεκροί Βαλκανιομάχοι από τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Ευρυτανίας»,
το οποίο είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο που εξέδωσε η Πανευρυτανική Ένωση «Η συμμετοχή
των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους. Πρακτικά Συνεδρίου» (σελ. 305-316).
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Η παρούσα εργασία έρχεται συμπληρωματικά να συνεισφέρει κάποια ιστορικά στοιχεία
για τους Αμπλιανίτες Αξιωματικούς και Στρατιώτες, που είτε πέθαναν από τραυματισμούς
και κακουχίες, είτε έπεσαν πολεμώντας στα πεδία των μαχών από το 1897 μέχρι και τον
Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Τα στοιχεία που παρατίθενται, αντλήθηκαν κυρίως από
το Διαδίκτυο και συγκεκριμένα από το ιστολόγιο με τίτλο «Άγνωστες Ιστορικές Σελίδες της
Φθιώτιδας» του σπουδαίου ιστορικού ερευνητή Σωτήρη Αλεξόπουλου, ο οποίος, όπως
αναφέρει στην ανάρτησή του, έχει συγκεντρώσει το υλικό του από την έκδοση του Υπουργείου Στρατιωτικών «Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1830-1930» Τόμος 1 και
2 και από την έκδοση του Γενικού Επιτελείου Στρατού- Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού «Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1945)». Τα
στοιχεία αυτά έγινε προσπάθεια να διασταυρωθούν με άλλες σχετικές ιστορικές αναφορές,
όπου ήταν εφικτό. Κάποια μη διασταυρωμένα παρατίθενται με επιφύλαξη ως προς την ορθότητά τους.
Στον κατάλογο των ονοματεπώνυμων των Αμπλιανιτών, που ακολουθεί, αξίζει να παρατηρήσουμε (για να τα διευκρινίσουμε κατόπιν) δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πως πολλοί από τους θανόντες, μολονότι τα επώνυμά τους είναι γνωστά αμπλιανίτικα επώνυμα,
φέρονται να έχουν ως τόπο γέννησης όχι την Άμπλιανη Ευρυτανίας, ούτε τη Νέα Άμπλιανη
Λαμίας, αλλά γενικά και αόριστα τη Λαμία, ή χωριά περιμετρικά αυτής. Το φαινόμενο αυτό
εξηγείται, νομίζω, ως εξής: οι θανόντες του καταλόγου, για να συμμετέχουν στις μάχες των
ετών 1897-1941, λογικό είναι να έχουν γεννηθεί πριν από το έτος 1925. Οι άνθρωποι
αυτοί, αν είχαν γεννηθεί στα χειμαδιά, δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται με τόπο γέννησης
τη Ν. Άμπλιανη Λαμίας διότι, όπως μαρτυρείται σε ιστορικές πηγές, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920 η Ν. Άμπλιανη Λαμίας δεν είχε ακόμη συνοικιστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Νίκος Δαβανέλος στο βιβλίο του «Λαμία. Το Χρονικό μιας Πόλης» πως:
«...Αρκετά χρόνια πριν από το 1927 οι κάτοικοι της Άμπλιανης Ευρυτανίας έρχονταν για
ξεχειμαδιό στα λιβάδια του Ξηρού και του Προβελέγγιου....στη νοτιοανατολική πλευρά της
Λαμίας, το σημερινό συνοικισμό Νέας Άμπλιανης....Όμως στα 1927...χτίσανε τα πρώτα
σπίτια». Επίσης, στο ίδιο ως άνω βιβλίο του κ. Δαβανέλου, στη σελίδα 271, υπάρχει φωτογραφία άρθρου τοπικής, μάλλον, εφημερίδας. Το άρθρο έχει τίτλο «Μία Επίσκεψη στη
Νέα Άμπλιανη», φέρεται γραμμένο από τον Στ. Χατζηστυλιανό (Τέλλο Ρουμαγιάννα) και,
μεταξύ άλλων, αναφέρει και τα εξής: «Απ’ τη Μεγάλη Επανάσταση μέχρι το 1915 ο κτηνοτροφικός ούτος ορεινός και περιπλανώμενος πληθυσμός (Αμπλιανίτες) δεν είχεν εδραία
κατοικία μέσα στο Λαμιακό κάμπο». Περαιτέρω, από το άρθρο των Χρήστου και Γιάννη
Μπαρτσόκα «Οι Αμπλιανίτες της Λαμίας», το οποίο έχει συμπεριλαβει ο Γιώργος Σαρρής
στο βιβλίο του «Άμπλιανη Ευρυτανίας 1940-2015» (βλ. σελ. 185-188), πληροφορούμαστε τα ίδια περίπου. Δηλαδή ότι μέχρι το 1920 η Ν. Άμπλιανη Λαμίας δεν είχε συνοικιστεί
και ότι οι Αμπλιανίτες διέμεναν μέχρι τότε κυρίως στα Καλύβια Λαμίας, ενώ έβοσκαν τα κοπάδια τους περιμετρικά της Λαμίας, σε διάφορες περιοχές. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω
και τη σχετική προφορική μαρτυρία της Αμπλιανίτισσας γιαγιάς μου, Αλεξάνδρας χήρας
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Γεωργίου Ζαροδήμου, το γένος Γεωργίου Κρανιά, η οποία μου έλεγε ότι είχε γεννηθεί
το έτος 1900 σε κονάκι στη Σαρμουσακλή (Ροδίτσα) Φθιώτιδας.
Μία δεύτερη παρατήρηση στον κατάλογο των ονοματεπωνύμων των θανόντων Αμπλιανιτών είναι η εξής: Συμβαίνει, όπως προειπώθηκε, να αναφέρονται άνθρωποι με γνωστά
αμπλιανίτικα επώνυμα, φερόμενοι ως γεννηθέντες στην Άμπλιανη, ή στη Λαμία. Όμως, τα
επώνυμα αυτών των ανθρώπων σήμερα δεν συναντώνται μεταξύ των Αμπλιανιτών της
Λαμίας, παρά μόνο μεταξύ των Αμπλιανιτών του Μεσολογγίου. Μία πιθανή εξήγηση του
φαινομένου αυτού μπορεί να είναι ότι ο διαχωρισμός των Αμπλιανιτών που διαχείμαζαν
στη Λαμία και στο Μεσολλόγγι κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τις αρχές του 20ου
ίσως να ήταν πιο ρευστός και η χειμερινή εγκατάσταση των αμπλιανίτικων οικογενειών να
μην ήταν παγιωμένη. Σε τούτο έρχεται να συνηγορήσει το άρθρο του Ανάργυρου-Ιωάννη
Μαυρομύτη «Αμπλιανίτες Κτηνοτρόφοι στον Κάμπο της Λαμίας (19ος αιώνας)», το οποίο
είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο που εξέδωσε η Πανευρυτανική Ένωση «Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας. Πρακτικά Συνεδρίου. Τόμος Β’»
(σελ. 825-838). Ο κ. Μαυρομύτης στο άρθρο του αναφέρεται σε Αμπλιανίτες που κατά
τον 19ο αιώνα μίσθωναν εκτάσεις στη Φθιώτιδα για τη βόσκηση των ζώων τους και για τη
χειμερινή εγκατάσταση των οικογενειών τους. Μεταξύ αυτών των Αμπλιανιτών αναφέρονται στη Φθιώτιδα και οι Δρούγας (Ντρούκας), Κοντογιάννης, Κούκος, Κούτρας και
Φούντας, των οποίων τα επώνυμα σήμερα πλέον απαντώνται μόνο στο Μεσολόγγι.
Ξεκινώντας, λοιπόν, την αναφορά στους Αμπλιανίτες νεκρούς των πολέμων, κατά τον
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, καθώς και κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908)
δεν φαίνεται σύμφωνα με τις ως άνω πηγές του κ. Σωτήρη Αλεξόπουλου να υπήρξαν
θανόντες Αμπλιανίτες της Φθιώτιδας.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 αναφέρονται ως θανόντες οι
κάτωθι:
1) Αρβανίτης Ιωάννης του Αθανασίου, Στρατιώτης από Λαμία, απεβίωσε από βρογχοπνευμονία την 31-1-1913 στο Α’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μολονότι
το επώνυμό του είναι Αμπλιανίτικο, δεν διασταυρώνεται αν ήταν πράγματι Αμπλιανίτης,
λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας Αρβανίτη, όπως αυτό δημοσιεύθηκε από τους αδελφούς Γεώργιο και Ελευθέριο Αρβανίτη στην Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ» αρ. φύλλου 176/2016,
σελ. 14-15.
2) Αρβανίτης Χρήστος, Στρατιώτης από Λαμία, απεβίωσε από βρογχοπευμονία την
23-1-1913 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ισχύουν και για αυτόν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον συνεπώνυμό του.
3) Χολέβας Νικόλαος του Δημητρίου, Δεκανεύς από Σαρμουσακλή (Ροδίτσα) Φθιώτιδος, απεβίωσε από τραύμα, τον Ιούλιο του 1913 στη Θεσσαλονίκη. Το επώνυμο είναι
αμπλιανίτικο και συναντάται κυρίως στους Αμπλιανίτες της Λαμίας. Επομένως, ο Νικόλαος
Χολέβας είναι πιθανότατα Αμπλιανίτης που γεννήθηκε στη Σαρμουσακλή.
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Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου αναφέρονται στην ανάρτηση του κ. Αλεξόπουλου οι κάτωθι θανόντες Αμπλιανίτες:
1) Γιαννακογιώργος Λεωνίδας του Χρήστου, Στρατιώτης από Άμπλιανη, απεβίωσε
την 14-10-1918 από βρογχοπνευμονία. Το επώνυμο ειναι αμπλιανίτικο και συναντάται και
στους Αμπλιανίτες της Λαμίας. Σε Δημοτολόγιο Αμπλιανιτών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρεται με το ίδιο όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο Αμπλιανίτης γεννηθείς το έτος
1880.
2) Δαλακώστας (μάλλον Νταλακώστας) Γεώργιος του Δημητρίου, Στρατιώτης από
Άμπλιανη, απεβίωσε την 19-3-1919 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Το επώνυμο
είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου. Σε Δημοτολόγιο
Αμπλιανιτών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρεται με το ίδιο όνομα, επώνυμο και
πατρώνυμο Αμπλιανίτης γεννηθείς το έτος 1899.
3) Κοντοδήμος (μάλλον Κοντοδήμας) Κωνσταντίνος του Νικολάου, Στρατιώτης
από Άμπλιανη, απεβίωσε την 20-1-1919 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καβάλας. Το επώνυμό του είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου. Σε Δημοτολόγιο Αμπλιανιτών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρεται με το ίδιο όνομα, επώνυμο
και πατρώνυμο Αμπλιανίτης γεννηθείς το έτος 1894.
4) Μπιλάλης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Στρατιώτης από Λαμία, απεβίωσε από
πυώδη πλευρίτιδα την 29-5-1914. Δεν είναι σίγουρο το εάν ήταν Αμπλιανίτης. Το επώνυμό
του είναι αμπλιανίτικο και συναντάται σε Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου.
5) Σκαρμούτσος Νικόλαος, Στρατιώτης από Άμπλιανη, απεβίωσε από πνευμονία, την
14-3-1918 στο Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το επώνυμό του είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου. Σε Δημοτολόγιο Αμπλιανιτών
κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρεται ο Νικόλαος Σκαρμούτσος του Ιωάννη γεννηθείς το έτος 1897. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. (βλ. Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», αρ. φύλλου 172/2015, σελ. 15).
6) Σκαρμούτσος Θεόδωρος του Αθανασίου, Δεκανεύς από Φθιώτιδα, απεβίωσε
τον Σεπτέμβριο του έτους 1918 στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας, αιχμάλωτος. Δεν είναι σίγουρο το εάν ήταν Αμπλιανίτης. Το επώνυμό του, όπως προαναφέρθηκε, είναι αμπλιανίτικο και
συναντάται σε Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου.
7) Σπυρόπουλος Αθανάσιος, Στρατιώτης από Άμπλιανη, απεβίωσε την 19-10-1918
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στην ανάρτηση αναφέρεται ως Αμπλιανίτης. Το
επώνυμό του είναι αμπλιανίτικο και αναφέρεται στο Δημοτολόγιο της Άμπλιανης κατά τις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», αρ. φύλλου 175/2015,
σελ. 9).
8) Τσαλαφούτης (μάλλον Τσαλαφούτας) Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης από Άμπλιανη, απεβίωσε την 15-10-1918 στο Πρόσκαιρο Νοσοκομείο Καβάλας.
Το επώνυμο είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες του Μεσολογγίου. Σε
Δημοτολόγιο Αμπλιανιτών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρονται με το ίδιο όνομα,
36

επώνυμο και πατρώνυμο δύο Αμπλιανίτες. Ο 1ος γεννηθείς το έτος 1887 και ο 2ος γεννηθείς το έτος 1891. (βλ. Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», αρ. φύλλου 180/2017,
σελ. 10).
Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922) αναφέρεται στην ανάρτηση του κ. Αλεξόπουλου ως θανών ο εξής:
1) Τσιφτσής Χρήστος του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης από Λαμία, απεβίωσε στο
Β’ Ορεινό Χειρουργείο την 17-8-1921. Δεν είναι σίγουρο το εάν ήταν Αμπλιανίτης. Το
επώνυμό του είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες της Λαμίας. Πάντως, σε
Δημοτολόγιο Αμπλιανιτών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρεται με το ίδιο όνομα,
επώνυμο και πατρώνυμο Αμπλιανίτης γεννηθείς το έτος 1900. (βλ. Εφημερίδα «ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», αρ. φύλλου 180/2017, σελ. 10).
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-1941) αναφέρονται στην ανάρτηση του κ. Αλεξόπουλου οι κάτωθι θανόντες Αμπλιανίτες:
1) Ζαροδήμος Ευστάθιος του Σπύρου, Στρατιώτης του 36ου Συντάγματος Πεζικού.
Γεννήθηκε στην Λαμία το έτος 1915. Φονεύτηκε στη μάχη της Μπένσιας την 27-12-1940.
Το επώνυμο είναι αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες της Λαμίας. Από προφορικές οικογενειακές μαρτυρίες γνωρίζω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο συγκεκριμένος ήταν
Αμπλιανίτης.
2) Μπαρτσιώκας Δήμος του Ανδρέα, Στρατιώτης του 42ου Συντάγματος Ευζώνων.
Γεννήθηκε στο Γαρδίκι Ομιλαίων το έτος 1913. Φονεύτηκε στο Μάλι Σπατ την 1-1-1941.
Το επώνυμο είναι αμπλιανίτικο και συναντάται κυρίως στους Αμπλιανίτες της Λαμίας. Η πληροφορία για τον συγκεκριμένο διασταυρώνεται από το Γενεαλογικό Δένδρο της Οικογένειας Μπαρτσόκα που δημοσίευσε στην Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», αρ. φύλλου 174/2015, σελ. 11-13, ο Ομότιμος Καθηγητής της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Χρήστος Μπαρτσόκας. Αναφέρει ο κ. Μπαρτσόκας στο Γενεαλογικό Δένδρο
(σελ. 12 Εφημερίδας) ότι ο πατέρας του θανόντος Ανδρέας Μπαρτσώκας έφυγε από την
Άμπλιανη και εγκαταστάθηκε στο Γαρδίκι Ομιλαίων, όπου νυμφεύτηκε την Ελένη Δρόσου
(Κρικέλα). Απέκτησαν τέκνα, ένα εκ των οποίων ήταν και ο θανών.
3) Μπαρτσώκας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στη Λαμία το
έτος 1910. Κατά το έτος 1940 βρέθηκε να υπηρετεί στο Πεζικό, στο Καλπάκι. Εκεί ασθένησε λόγω των κακουχιών από φυματίωση. Νοσηλεύτηκε αρχικά στο Μέτωπο απο στρατιωτικούς γιατρούς. Στη συνέχεια τον έστειλαν στη Λαμία, στο Ορεινό Αντιφυματικό Αναρρωτήριο Αντινίτσης. Απεβίωσε στο Νοσοκομείο το έτος 1941. Ήταν σίγουρα Αμπλιανίτης. Δεν
αναφέρεται στον κατάλογο που παραθέτει ο κ. Αλεξόπουλος. Οι πληροφορίες για αυτόν
προέρχονται από τον γιο του Χρήστο Μπαρτσώκα. Επιβεβαιώνονται από το Γενεαλογικό
Δένδρο της Οικογένειας Μπαρτσόκα που, όπως προαναφέρθηκε, έχει δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ».
4) Στεφανής Νικόλαος του Αθανασίου, Στρατιώτης του 4ου Συντάγματος Πεζικού.
Γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1917. Απεβίωσε στο Ια Ορεινό Χειρουργείο (Μπάλι Τρεμπε37

σίνας) την 19-3-1941. Δεν είναι σίγουρο το εάν ήταν Αμπλιανίτης. Το επώνυμό του είναι
αμπλιανίτικο και συναντάται στους Αμπλιανίτες της Λαμίας.
5) Τσιφτσής Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στο 42ο Σύνταγμα Ευζώνων. Γεννήθηκε στην Άμπλιανη το έτος 1914. Φονεύτηκε στην Ακροράχη την
27-11-1940. Είναι σίγουρα Αμπλιανίτης. Η πληροφορία διασταυρώνεται και από το βιβλίο
του Γιώργου Σαρρή «Άμπλιανη Ευρυτανίας 1940-2015», όπου στη σελ. 37 ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων Αμπλιανιτών πεσόντων κατα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μνημονεύει και
τον Κωνσταντίνο Τσιφτσή, Έφεδρο Ανθυπολοχαγό.
Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Αλεξόπουλος, στο πολεμικό Ημερολόγιο του
Έφεδρου Επιλοχία Ηλία Γ. Κωστή αναφέρεται σχετικά με τον Ανθυπολοχαγό Τσιφτσή: «Ο
11ος Λόχος μάχεται σκληρά εις τα υψώματα ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ και ο εχθρός προβάλλει σθεναράν αντίστασιν, υποστηριζόμενος από μεγάλο αριθμό πυροβόλων, τα οποία, λόγω της
μικράς αποστάσεως, βάλλουν ως όπλα ευθυτενούς τροχιάς. Πιεζόμενος, όμως, τρομερά με
συνεχείς επιθέσεις, αναγκάζεται να υποχωρήσει και μάλιστα ατάκτως, αφού εγκατέλειψε τα
16 πυροβόλα του με αρκετόν αριθμό οβίδων. Εις την μάχην αυτήν εφονεύθη ο Έφεδρος
Ανθυπολοχαγός Τσιφτσής. Τον θάνατόν του εκτός της Διμοιρίας του εθρήνησαν πολλοί,
διότι υπήρξε ο αξιόμαχος Αξιωματικός που διακρίθηκε εις όλας τας μάχας, αλλά και ο πλέον αξιαγάπητος στους συναδέλφους του και τους στρατιώτες».
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή θα ήθελα να επισημάνω πώς ενδέχεται στο κείμενο
να υπάρχουν ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες. Αν κάπου αυτό συμβαίνει, σκόπιμο και
ευκταίο είναι οι γνωρίζοντες να προβούν στις δέουσες διορθώσεις και συμπληρώσεις.

				

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ;
Γιατί δυο χιλιάδες χρόνια τώρα αποκρύπτεται η πραγματικότητα;
Πολιτικοί και θρησκευτικοί λόγοι, που συνθλίβονται ανά τους αιώνες ανάμεσα από την
αλήθεια και το ψέμα, γίνονται η τροχοπέδη της ενημέρωσης των λαών και τούτο συμβαίνει
διότι, οι πνευματικοί διανοητές των σύγχρονων Ελλήνων κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
Άσχετοι και αγράμματοι της ανθελληνικής παγκόσμιας προπαγάνδας, δεν έδωσαν το
δικαίωμα να μάθουν οι λαοί του κόσμου την αλήθεια.
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως και οι δραματουργοί - συγγραφείς των φιλοσοφικών κειμένων και των τραγουδιών, είναι οι προπροφήτορες, που μέσα από τα έργα τους
και την φιλοσοφία τους, προφήτευσαν την έλευσιν του Χριστού στον κόσμο.
Άλλωστε είναι γνωστόν ότι, ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης πίστευαν στην αθανασία
της ψυχής.
Ο Σωκράτης όταν καταδικάστηκε εις θάνατον και πήρε το κώνειο, ερωτηθείς πού επιθυμεί να τον ενταφιάσουν, απάντησε: «Δεν πρόκειται να κηδευθώ... το σώμα μου μπορείτε
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να το κηδεύσετε, την ψυχή μου όχι, γιατί αναχωρώ εις τους ουρανούς να συναντήσω τον
Θεόν μου...» και, ασφαλώς, δεν εννοούσε κάποιον από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου!!
Έλεγε ακόμη: «Πολλάκις θέλω τεθνάναι. Όταν η ψυχή μου πάει στον άλλο κόσμο, εκεί με
τους μεγάλους φιλοσόφους να κάνουμε φιλοσοφικές συζητήσεις.»
Ιστορικά στοιχεία της αρχαιότητας αναφέρουν κατά γράμμα τα γεγονότα που σημάδεψαν την μετέπειτα εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο.
Μερικά παραδείγματα, σημειολογικά αλλά και ιστορικά καταγεγραμμένα, δεν είναι δυνατόν να τα παραγράψει κανείς από την πραγματικότητα.
Ο Χριστός ήταν ο πρόδρομος της μελλοντικής επανελλήνισις και η συνέχιση μιας γλώσσας που δεν θα χαθεί όσες χιλιάδες χρόνια και αν περάσουν.
Η Εριφύλη, ποιήτρια και μικρομάντισσα του 1200 π.Χ., έγραψε ποίημα 33 στροφών,
που τα κάθετα πρώτα γράμματα σχηματίζουν την φράση: «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ
ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ο δε Αισχύλος, εις το δραματικόν έργον του «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ» αναφέρει
ότι : «Ελεύσεται εξ΄ ουρανού θεάνθρωπος και μέγας διδάσκαλος!!»
Ο Πλάτων λέγει ότι: «.... θα εμφανισθεί στη γη, απεσταλμένος Θεού, ο οποίος θα υποστεί βασάνους, μαρτυρίες και μαρτυρικό θάνατον!!»
Ο Φωκίων ο Αθηναίος, στα 85 του χρόνια, όπως είναι γνωστόν καταδικάστηκε εις
θάνατον. Όταν ο υιός του προσπάθησε να τον υπερασπισθεί του είπε: «... Άφες αυτοίς ου
γαρ οίδασι τι ποιούσι»...
Από τον 4ο π.Χ. αιώνα, υπάρχει παράσταση του εσταυρωμένου Ορφέως, ακριβώς όπως
σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο σφραγιδοκύλινδρος αυτός ευρίσκεται στο μουσείο του Βερολίνου.
Ακόμη ο Λυκούργος, εχθρός του Διονύσου, φέρεται εσταυρωμένος από τον Θεό, όπως
και άλλα πρόσωπα της εποχής εκείνης, εσταυρώθησαν όπως ο Χριστός.
Οι ίδιοι οι Εβραίοι, πολιτογράφησαν τον Χριστό σαν Φιλισταίο και όχι Ιουδαίο. Οι Φιλισταίοι την εποχή εκείνη που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή ήσαν 95% Έλληνες.
Ακόμη Έλληνες ήσαν και οι έντεκα Απόστολοι – μαθητές του Χριστού, εκτός ενός που
ήταν ιουδαίος και αυτός ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης που και τον πρόδωσε. Ο Χριστός
ομιλούσε και δίδασκε στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
Ο Πόντιος Πιλάτος, όταν συναντήθηκε με τον Χριστό συνομίλησε μαζί του στα αρχαία
Ελληνικά. Όπως είναι γνωστόν σ΄ ολόκληρη την ρωμαϊκή υπό κατοχήν περιοχή η κύρια
γλώσσα ήταν τα Ελληνικά.
Προσπάθησε δε να τον μεταπείσει, - διότι δεν ήθελε να τον καταδικάσει – να μη λέγεται
Βασιλεύς των Ιουδαίων και να τηρεί το Εβραϊκό Σάββατον.
Ο Χριστός του απάντησε, ότι δεν σκοπεύει να πάρει το Βασίλειον κανενός Βασελέως επί
της γης, αλλά του μίλησε για την Βασιλείαν των Ουρανών.
Ο Άβγαρος Ρωμαίος τοπάρχης της Ελληνικής Πόλεως Εδέσσης και σύγχρονος του Χριστού
απέστειλε επιστολήν στον Χριστό, να τον θεραπεύσει από μία ανίατον νόσον που έπασχε.
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Ο Χριστός του απάντησε με επιστολή, ότι τον μακάριζε, που χωρίς να τον δει πίστευε σ΄
αυτόν από μακριά, αλλά δεν μπορούσε να μετακινηθεί, όπως του έγραφε, διότι πρέπει να
παραμείνει στην Ιερουσαλήμ για να τελειώσει το έργον του.
Τα ανωτέρω αναφέρει ο Ευσέβιος, εκκλησιαστικός ιστορικός και επίσκοπος Καισαρείας
της Παλαιστίνης του 280 – 360 μ. Χ. περίπου.
Ο Άβγαρος έστειλε τον ζωγράφον Ανανία, να ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού.
Στην χειροποίητη αυτήν εικόνα αποτυπώθηκε το πρόσωπο του Χριστού σαν φωτογραφία
σε υφασμάτινο μανδήλιον ή η γνωστή Μανδύλα. Το αποτύπωμα αυτό ζωγραφίστηκε όταν ο
Χριστός θέλησε να σκουπίσει τον ιδρώτα του προσώπου του με ένα πανί.
Αργότερα ο Άβγαρος που από θαύμα έγινε καλά, βαφτίστηκε Χριστιανός όπως και όλη
του η οικογένεια, ύστερα από κατήχηση στην νέα πίστη από μαθητήν του Χριστού που τον
επισκεύθηκε στην Έδεσσα.
Την τελευταία δε στιγμή που ο Χριστός ευρίσκετο εις τον κήπο των Ελαιών προσευχόμενος, τον επλησίασε ο Ιούδας κατόπιν της εντολής που είχε να του δώσει το προδοτικό φιλί,
για να δουν οι στρατιώτες ποιος είναι για να τον συλλάβουν, μίλησε στην αρχαία ελληνική
γλώσσα, λέγοντας τα εξής: «Εταίρε εφ΄ ω πάροι;» δηλαδή «σύντροφε δια ποίον λόγον παρευρίσκεσαι εδώ και στέκεις ενώπιον μου;»
Το πάροι είναι το αρχαίο ρήμα πάροιθε-ν= μπροστά μου, ενώπιον μου.
Η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, κατάγεται από το χωρίον Γεσθημανή της Γαλιλαίας. Η
Γαλιλαία την εποχή εκείνη κατοικείτο 100% από Έλληνες.
Και λέγω κατάγεται, διότι ποτέ δεν εκηδεύθη. Τάφος της Παναγίας δεν υπάρχει στη γη,
έγινε ενσώματη άνοδος στους ουρανούς.
Κατόπιν τούτων, από εκείνα που έχουν ιστορικά καταγραφεί – εδώ μυθολογία δεν
υπάρχει- ο καθείς από εμάς μπορεί να βγάλει απλά τα συμπεράσματά του, αν θα πρέπει να
φύγει το ερωτηματικό από το «Ο ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ;»
Όσο για τις άλλες άσχετες απόψεις που λέγονται ή αποκρύπτονται σκόπιμα, εμένα με
αφήνουν αδιάφορο και ούτε με συγκινούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Χριστός ήταν Έλλην,
και ήταν ο πρώτο ειρηνικός επαναστάτης που πάτησε ποτέ στη γη.
Οι Έλληνες δυστυχώς, δεν τον διεκδίκησαν ποτέ.
Με τα λίγα ιστορικά αυτά γεγονότα που τους παρέθεσα, πιστεύω πως κάποια στιγμή θα
ξυπνήσουν.

Νίκος Κ. Μπακογιάννης
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΩΝ ΨΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Του Γεωργίου Φλώρου

Βρισκόμαστε στα 1931 στα Ψιανά, ένα χωριό, έδρα Κοινότητας απλωμένο σε μια πλαγιά
της Καλιακούδας, πιο κάτω από το Κρίκελλο, όπου έχει την κύρια πηγή του και το ποτάμι που
παίρνει από εκεί και το όνομά του «Κρικελλιώτης». Και συνεχίζοντας το ταξίδι του, αφού δέχεται
τα νερά του Δενρουλιώτη (Δομνίστας) και Σταβλιώτη στη γέφυρα Δομνίστας, περνάει ανάμεσα
από τα χωριά Βύθισμα, Ψιανά, Καστανούλα, Δολιανά (χωριό που φιλοξενεί και το «Πάντα –
βρέχει»), Κοντίβα (ήταν τότε χωριά με ζωή και σμίγει τέλος με τον Καρπενησιώτη στα Διπόταμα.
Ένα ποτάμι μικρό σχετικά σε μήκος με πολλές ομορφιές που στις κατεβασιές του με τα
πολλά ρέματα που μαζεύει γίνεται θηρίο ανήμερο. Οι ανάγκες των παραπάνω χωριών για
επικοινωνία και οι μεγάλες ανάγκες της κτηνοτροφίας για πέρασμα από Καλιακούδα στους
κάμπους το Φθινόπωρο και αντίστοιχα την Άνοιξη ήταν μεγάλες και πίεζαν με τα χρόνια. Οι
πολιτικοί υπόσχονταν…
Πρόεδρος στα Ψιανά ήταν ο Αθανάσιος Βράχας με γνώσεις της 4ης Δημοτικού που τις ανέπτυξε συν τω χρόνω. Νεαρός ακόμη ελλείψει δασκάλου κάλυπτε τις σχετικές ανάγκες του χωριού με τη συμπαράσταση δυναμικού ηλικιωμένου χωριανού.. Με την εξάσκησή του χειριζόταν
τις κοινοτικές και άλλες υποθέσεις άψογα, λιτά και αποτελεσματικά. Ήταν Βενιζελικός και Καφανταρικός. Βενιζελικός λόγω της τεράστιας γοητείας και των κατορθωμάτων του Βενιζέλου,
κορυφαίου Έλληνα πολιτικού όλων των εποχών, Καφανταρικός δε και λόγω εντοπιότητας, ένας
δικός μας πολιτικός να τον ψηφίσουμε να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά και λόγω της αξίας
του: Ήταν ό άριστος μετά τον Ένα. Πλησίαζαν οι εκλογές του 1932. Ο Καφαντάρης έβγαζε
πύρινους λόγους κατά του Βενιζέλου που χρεοκόπησε την Ελλάδα, που αυτός (ο Καφαντάρης)
πριν 4 χρόνια τη διετία 1926-28 με ικανότητα και τιμιότητα είχε καταφέρει να συμμαζέψει τα
οικονομικά της. Η αλήθεια βέβαια ήταν ότι ο Βενιζέλος το 1928-32 θεμελίωσε σε υγιή θεμέλια
την Ελλάδα. Από το μακρύ κατάλογο έργων της 4ετίας αρκεί να αναφέρουμε τα 4.000 πετρόκτιστα σχολικά κτήρια που θα είναι και τον 21ο αιώνα. Η χρεωκοπία ήταν βασικά εισαγόμενη.
Προκλήθηκε όταν σταμάτησε η Ευρώπη να μας παίρνει καπνό, λάδι, σταφίδα.
Ο Βράχας στενοχωριόταν πολύ με τη στάση του Καφαντάρη. Είχε τις πληροφορίες και
έβλεπε την ήττα του Βενιζέλου και τη νίκη του Λαϊκού κόμματος. Οι υποσχέσεις του Καφαντάρη δεν είχαν καμιά πιθανότητα να πραγματοποιηθούν. Ακόμη είχε πληροφορίες ότι και η
Δομνίστα, το άλλο μεγάλο κεφαλοχώρι από την απέναντι όχθη του Κρικελλιώτη, ενεργούσε
για γεφύρι, έπρεπε και αυτοί να κινηθούν να προλάβουν. Η πίεση μεγάλωνε. Τον προηγούμενο χρόνο πνίγηκε ένας Ψιανίτης περνώντας το ποτάμι με ένα κριάρι που τον παρέσυρε. Ο
Βράχας τα καλοσκέφθηκε όλα και το αποφάσισε, Στέλνει το γιο του Νίκο, που ήταν στην
Αθήνα, να πάει στο βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Αλεξανδρόπουλο, απ’ την Άμπλιανη,
να του εκθέσει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για το γεφύρι και να του πει: «Αν μας υποσχεθείτε ότι θα βγάλετε την πίστωση που χρειάζεται για το γεφύρι από εμάς έχετε 600 ψήφους»
Έτσι και έγινε. Ο Αλεξανδρόπουλος γνωρίζοντας ότι ο Βράχας είναι με τον Καφαντάρη
αλλά και ο λόγος του είναι συμβόλαιο, και ότι οι 600 ψήφοι είναι σημαντική προσφορά,
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είναι σίγουροι, καταχάρηκε και υποσχέθηκε ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει.
Μετά από αυτό κατέβηκε και ο Βράχας στην Αθήνα με φιλέματα από το χωριό και η
συμφωνία έκλεισε σε κλίμα εγκάρδιο. Παρότι το νούμερπο των 600 ψήφων ήταν μεγάλο ο
Βράχας είχε κάνει τους υπολογισμούς του, ήξερε τις δυνατότητές του στην Κοινότητα αλλά
και το ζωηρό ενδιαφέρον των χωριών στην περιοχή, δεν θα ντροπιαζόταν. Πράγματι μετά
τις εκλογές κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα, βγήκε και ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος μόλις έγινε
κυβέρνηση συνεπέστατος ενήργησε άμεσα, έβγαλε την πίστωση και έμεινε να βρουν τον
κατάλληλο εργολάβο. Τον βρήκαν: Ήταν ο Μήτσος ο Ντούμας από το Κρίκελλο, το πρώτο
όνομα στην περιοχή, εγνωσμένης ικανότητας και τιμιότητας.
Εγκαταστάθηκε το συνεργείο στο στενό πέρασμα που τα γινόταν το γεφύρι και καλουπώνανε. Μια μέρα είδε ο Βράχας τον καιρό κατά τη Δομνίστα βαριά συννεφιασμένο και
κατάλαβε ότι έρχεται κατεβασιά. «Τσακίστηκε» μέχρι να κατέβει στο ποτάμι, πρόλαβε και
έβγαλε τους μαστόρους από το ποτάμι, τους έσωσε. Ξανάρχισαν τώρα πλέον με προσοχή. Ο Νομομηχανικός Τάκης Υφαντίδης, εξαίρετος πάντα στην υπηρεσία του και εδώ με
περισσότερο κέφι επιθεωρούσε, πιστοποιούσε, ενέκρινε τις εκταμιεύσεις. Ο Βράχας τους
είπε: «Να βάλουμε τα δυνατά μας να γίνει γερό, εδώ μπορεί να περάσει και αυτοκίνητο!»
Το γεφύρι έγινε πράγματι πολύ γερό. Φοβερές κατεβασιές το χτυπήσανε και το χτυπάνε, το
σκεπάζουνε, μένει κατάγερο προς δόξαν των κατασκευαστών του. Το γεφύρι της Δομνίστας
που έγινε σχεδόν την ίδια χρονιά (1934) έπεσε προ τριετίας. Δεν γνωρίζουμε υπό ποιες
συνθήκες και τι πιέσεις δέχθηκε. Πριν το γεφύρι των Ψιανών υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα
όπου το ποτάμι ανεμπόδιστα μαζεύει φόρα και πέφτει στο στενό πέρασμα που είναι το γεφύρι. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ας κάνει μια εκτίμηση της αντοχής του, ει δυνατόν με
κατεβασιά, και οι επισκέπτες του «Πάντα – βρέχει» αν μπορεί να μεθοδευτεί να βλέπουν και
το κατόρθωμα των παλιών μαστόρων.
Την ιστορία του γεφυριού τη διηγήθηκε η Σταυρούλα Αναστασάκη, τέταρτη κατά σειρά θυγατέρα του Αθανασίου Βράχα, όπως την έζησε.

Ðåñéïäéêü «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ»
(Âñáâåßï Áêáäçìßáò Áèçíþí)
ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÅÓ
×áôæïðïýëïõ 49 - 17 671, ÊáëëéèÝá
Ôçë. 210 95 88 333
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ áðü ôï 1988
ÄéåõèõíôÞò: Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò
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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

Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Ο γέροντας Φώτιος,
Έκδ. Ι.Μονής Παναγίας Δαμάστας, Αθήνα 2017,
σελ. 248.
Ο γνωστός Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου
με το βιβλίο του «Ο γέροντας Φώτιος (1933-2013)
«παρουσιάζει τις κύριες πτυχές του βίου και του πνευματικού έργου του μακαριστού Γέροντα π. Φωτίου (κατά κόσμον
Αντωνίου) Σκάνδαλου (από το Λημέρι), ο οποίος την 30ην
Απριλίου 2013 εξεδήμησε προς Κύριον Πιστεύω και ελπίζω
ότι οι σελίδες που ακολουθούν θα χαροποιήσουν θα χαροποιήσουν τα πνευματικά του παιδιά και θα ικανοποιήσουν την
ενδόμυχη επιθυμία τους αφενός να διατηρήσουν ζωντανά στη
μνήμη τους όσα έζησαν κοντά στον πνευματικό τους πατέρα και αφετέρου να γνωρίσουν άγνωστες
σ’ αυτούς λεπτομέρειες από την ζωή και τη διδασκαλία του. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα είναι
ωφέλιμο και στους αναγνώστες εκείνους που δεν γνώρισαν τον π. Φώτιο από κοντά…»3
Πολύ εύστοχα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. κ. Νικόλαος στον πρόλογό του γράφει σχετικά για το βιβλίο αυτό του κ. Θεοδώρου: «Δεν ήταν δυνατόν να
γραφεί ακριβέστερη και ωφελιμώτερη βιογραφία διά τον μακαριστό Γέροντα Ιερομόναχο
π. Φώτιο….
Ο μακαριστός π. Φώτιος εθυσιάζετο καθημερινώς εις την διακονία των προσκυνητών
και των εξ όλων των μερών της Ελλάδος πνευματικών του τέκνων. Ανεκούφιζε ψυχές πονεμένες και προσέφερε αφειδώλευτα της αγάπη της Εκκλησίας. Υπήρξε παράδειγμα υπομονής
εις τον καθημερινό πνευματικό αγώνα και εις τον κανόνα της μοναχικής ζωής.
Προ της εξόδου του για πολλούς μήνες υπέμεινεν σιωπηρώς τον κόλαφο της ασθενείας
του και εις τους επισκέπτας του, που τον ερωτούσαν «πώς είστε πάτερ;» απαντούσε μονολεκτικώς «υπομένομεν»…
Ο πολυγραφότατος Καθηγητής κ. Ευάγγελος Θεοδώρου μας δίδει μία πληρέστατη

3

Από τον πρόλογο του συγγραφέα κ. Ευαγγέλου Θεοδώρου.
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βιογραφία του μακαριστού Γέροντα π. Φωτίου και μας παρέχει στοιχεία «τα οποία για τους
πολλούς είναι άγνωστα και τούτο διότι ο Γέροντας ήταν εραστής της ταπεινής και κεκρυμμένης αρετής αποφεύγων τις δημόσιες σχέσεις και τις ανούσιες και ανώφελες γνωριμίες».
Ενδεικτικά είναι μερικά από τα περιεχόμενα του υπέροχου αυτού έργου, όπως: «Παιδικά
χρόνια», «Μαθητής Γυμνασίου – Λυκείου», «Πτυχιούχος της Νομικής και δικαστικός», «Ο
Όσιος Πορφύριος και ο π. Φώτιος», «Προετοινασίες για την μοναστική ζωή και την ιερωσύνη», «Η μοναχική κουρά και οι χειροτονίες του π. Φωτίου», «Εγκατάσταση στο κελλί του
Αγίου Δημητρίου στην Κερασιά του Αγίου Όρους», «Η ζωή του π. Φωτίου στην Κερασιά»,
«Η διακονία του π. Φωτίου στην Αργοναυπλία», «Ο π. Φώτιος στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων Πεντέλης» «Το λειτουργικό έργο του π. Φωτίου στα Καλλίσια», … «Εγκατάσταση στην
Ιερά Μονή Δαμάστας», «Η διακονία του π. Φωτίου στη Δαμάστα», «Πυρήνας ζωντανής
εκκλησιαστικής κοινότητας», «Η ασθένεια και η οσιακή κοίμηση του Γέροντα», «Τρισάγιο στη
Δαμάστα Κηδεία και ενταφισμός στην Κερασιά», Παράρτημα Α΄: Ανθολόγιο κηρυγμάτων π.
Φωτίου, Σημειώσεις, Παράρτημα Β΄ Φωτογραφίες.
Με το παραπάνω έργο του σοφού Καθηγητή κ. Ευαγγέλου Θεοδώρου άγνωστα στοιχεία για τη ζωή και το έργο ενός φωτισμένου Γέροντα, του π. Φωτίου (κατά κόσμον Αντωνίου Σκάνδαλου) που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λημέρι Απεραντίων της αγιοτρόφου και
ηρωοτόκου Ευρυτανίας μας.
Κ.Α.Π.

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΤΖΙΜΑ, «Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», Έκδ. του Συλλόγου Απανταχού Κεδριωτών Ευρυτανίας, Αθήνα 2017, σελ. 136
Ένα ακόμα βιβλίο προστίθεται στην ευρυτανική βιβλιογραφία. Πρόκειται για έναν υπέροχο τόμο – λεύκωμα
που έγραψε ο Παιδίατρος Κώστας Παπατζίμας4, το
εξέδωσε ο λίαν δραστήριος Σύλλογος των Απανταχού
Κεδριωτών Ευρυτανίας και έχει τον τίτλο: «Η τέχνη της
πέτρας στο διάβα των καιρών». Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε στις 28-01-2018 στην Αθήνα, σε συνεστίαση των
μελών του παραπάνω Συλλόγου και έγινε ανάρπαστο από
το πλήθος των παρευρεθέντων συμπατριωτών μας. Την
παρουσίαση έκανε ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, Γραμματέας της Πανευρυτανικής Ένωσης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:
«… Με πάθος ζηλωτή ο Κώστας Παπατζίμας συγκέντρωσε ό,τι μπορούσε για την πέτρα,
4

Ο κ. Κ. Παπατζίμας είναι Παιδίατρος και υπηρετεί στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Υπηρέτησε
ως Αγροτικός Γιατρός στην Ευρυτανία και είναι Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Κεδριωτών,
μέλος της Ομάδας Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυτανικής Ένωσης και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
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συγκέντρωσε ένα υλικό που δεν ζυγίζεται και δεν αγοράζεται με τίποτα και μας το προσφέρει
σήμερα μέσω του υπέροχου αυτού βιβλίου του – λευκώματος. Και μέσα στις λίγες, σχετικά,
σελίδες του μας λέει τόσα πολλά. Κλείνει μέσα του ένα μέρος σημαντικό της ζωής των προηγούμενων γενεών και μεταγγίζει ζωή στις επόμενες γενιές Πρόκειται για βιβλίο – λεύκωμα
ιστορικό και λαογραφικό. Πρόκειται για ένα έργο μνήμης, νοσταλγίας και διδαχής.
Όπως γράφει ο ίδιος ο σ. στα λίγα προλογικά λόγια του, καταπιάστηκε με την πέτρα,
«το υπέροχο αυτό υλικό, που η φύση απλόχερα έδωσε και στα χέρια ανθρώπων που το
αγάπησαν απογειώθηκε…», με σκοπό να την αναδείξει «είτε στην πρωτόλεια είτε στην κατεργασμένη μορφή ως διαχρονικό υλικό σε όλες τις εκφράσεις…».
Ο συγγραφέας αναφέρει τις παντοειδείς χρήσεις και εφαρμογές της, έχοντας ο ίδιος
βιωματικές παραστάσεις παραθέτει θεματικές ενότητες, με τρόπο δωρικό, όπως: «πέτρα
και γράμματα» (οι πλάκες που γράφαμε στο σχολείο), «πέτρα και έρωτας» (με «στουμπιές
(μικρές πέτρες) βάραγε ο παράθυρο ο ερωτοχτυπημένος, την καλή του να ενημερώσει.
Καρδιές και σημάδια άφηνε στην πέτρα της βρύσης… Πάνω στην πέτρα σκάλιζε τον πόνο
του, τον σεβντά του»)… Κι ακόμα «πέτρινα κεντίδια και αναθήματα», «Πέτρα και χωράφια», «αλώνια», «Πέτρα και εκκλησίες», «Πέτρα και άμυνα», «Πέτρινες βρύσες», «Φωτιά και
πέτρα» «… «Στρούγκες και στάλοι», «Καλντερίμια και στράτες», «Καλύβια και αχυρώνες»,
«Νερόμυλοι», «Βράχοι και σπηλιές», «Πέτρα και φυσικό τοπίο», «Πέτρα και νερό», πέτρα,
πέτρα, πέτρα παντού…
Οι σελίδες του λευκώματος αυτού μας γυρίζουν με νοσταλγία στα παιδικά μας χρόνια
με τα πεντόβολα, που αναφέρει, τα πρόχειρα δοκάρια για την μπάλα μέσα στα χωράφια, τις
σκανταλιές, τις σφεντόνες, τον πετροπόλεμο… Και τι δεν μας θυμίζει!
Στις τελευταίες σελίδες του έργου του ο σ. στήνει ένα κινητό μνημείο στους παλιούς
μαστόρους και στους άλλους τεχνίτες του χωριού του, μέσα από την αποθησαύριση των
αναμνήσεων του μπάρμπα Μήτσου Ταξιάρχη Κωτούλα, ο οποίος δεν σταματάει στους
χτιστάδες αλλά επεκτείνεται και στους άλλους τεχνίτες του χωριού του. ‘Άλλοι ήταν βαρελάδες, άλλοι έφτιαχναν καλύβες, άλλοι στρούγκες, άλλος τα τομάρια για τυρί, άλλος βιολιά,
άλλος έκανε γιατροσόφια, άλλος ήταν καλατζής και γανωτής, άλλος ζυγούς κι αλέτρια, και
άλλος, ο Γρηγόρης Παπατζίμας, έφτιαχνε ρόκες, αδράχτια, γκλίτσες, μαχαίρια, σφραγίδες
για τις λειτουργιές, ήταν χειροτέχνης, όπως τον ονομάζει, και καταλήγει γι’ αυτόν (δηλ. τον
Γρηγόρη Παπατζίμα):
« Άι βρέστον τώρα!»...
Όμως να που ο γιατρός, ο Κώστας Παπατζίμας, τον βρήκε και τον αποθανάτισε. Έστησε σ’ αυτόν, αλλά και σε πολλούς άλλους συγχωριανούς του, που αναφέρονται στο βιβλίο
του αυτό, ένα κινητό μνημείο, τους έκανε ένα μνημόσυνο αιώνιο!
Ανήκουν θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια στον συγγραφέα Κώστα Παπατζίμα, στους
συντελεστές της θαυμάσιας αυτής έκδοσης, καθώς και στον Σύλλογο των Απανταχού Κεδριωτών που εξέδωσε το υπέροχο αυτό λεύκωμα…
Κ.Α.Π.
45

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιθάκη οι μνήμες απ’ το δικό μου Καρπενήσι, Αγία Παρασκευή
Αττικής 2017 (ποιήματα, χωρίς σελιδοποίηση,
σχ. 20,5Χ29)
Ο έγκριτος δικηγόρος και δημοσιογράφος Βασίλης
Ι. Αποστολόπουλος κυκλοφόρησε στα τέλη του 2017
τη δεύτερη ποιητική συλλογή του με τον τίτλο «Ιθάκη οι
μνήμες απ’ το δικό μου Καρπενήσι». Ο τίτλος δηλώνει
και το περιεχόμενο.
Η πρώτη συλλογή του Βασίλη Αποστολόπουλου με
τον τίτλο «Οι μνήμες ξαναχτίζουν το χωριό μου», ήταν,
όπως ο ίδιος δηλώνει στον πρόλογό του, «απόσταγμα
αγάπης για το χωριό του», τον Κάτω Μαραθιά, που με τους στίχους του «προσπάθησε να
«αναστήσει «με όσο λυρισμό μου δίνουν οι μνήμες της εκεί ζωής μου», όπως ο ίδιος λέει.
Η παρούσα συλλογή του είναι αφιερωμένη στο Καρπενήσι, όπου έζησε τα μαθητικά του
χρόνια και όχι μόνο. Το δηλώνει και αυτό στον έμμετρο πρόλογό του : «Ό,τι μέσα μου παληό/ με τραγούδια μου θα πω/για ανθρώπους, ζωντανά/ που όμως δεν υπάρχουν πια!....
Ιθάκη οι μνήμες μου αυτές/ήταν και είναι δυνατές/ το δικό μου Καρπενήσι/ που ο χρόνος
έχει χτίσει/…»
Τα 56 ποιήματα του Βασίλη Αποστολόπουλου της Συλλογής αυτής μας μεταφέρουν
νοσταλγικά δεκαετίες πίσω στη ζωή και στην τότε κοινωνία του Καρπενησίου . Οι τίτλοι και
μόνον των ποιημάτων το αποδεικνύουν. Ενδεικτικοί είναι οι παρακάτω: «Εκκλησιές», «Η
Πλατεία», «Η Παλιά η Αγορά», «Ένα Γυμνάσιο παληό», «Οργανοπαίχτες», «Πανάρατος»,
«Ταβέρνες», «Τσαγγαράδες», «Γύφτικα χωρίς Ρομά», «Οι λαγάνες», «Ο Νίκος της Μαρίνας»,
«Οι τενεκτζήδες/φαναρτζήδες», «Μπακασάκι», «Η ασβεσταριά», «Ζυγιές», … «Στου Καραγκούνη», «Ένα παζάρι έσβησε»….
Κ.Α.Π.
ΑΡΧΙΜ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Παναγία Επισκοπής Ευρυτανίας, Ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά Μνημεία της Ελλάδος
(8ος αι.) στο βυθό της λίμνης των Κρεμαστών»,
(1299 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) Έκδοση Β΄, ΑΓΡΙΝΙΟ
2017, σελ. 144.
Ως ένα υπέροχο φωτογραφικό Λεύκωμα έχει χαρακτηριστεί από όλους μας, σχεδόν, το παραπάνω έργο
του Ευρυτάνα Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού. Όμως,
δικαίως, ο αείμνηστος Καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Αθανάσιος
Παλιούρας, διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό αυτόν στα «Προλεγόμενά» του γράφοντας
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ότι: «Δεν είναι όμως αλήθεια (αυτό), αφού πρόκειται για μια μαρτυρία όλης της επώδυνης
πορείας του μνημείου που εν τούτοις δεν πέθανε, αλλά μέχρι σήμερα διηγείται την ιστορία
του». Και συνεχίζει: «Με μεθοδικότητα, γνώση, ευαισθησία και δέος ο πατήρ Δαμασκηνός
ερεύνησε, μελέτησε, έτρεξε, ανακάλυψε, συνεργάστηκε και τελικά ταξινόμησε το υλικό του.
Τα δεκατέσσερα κεφάλαια απλώνουν μπροστά στα μάτια του φιλέρευνου αναγνώστη τον
ανάγλυφο χάρτη της πορείας όλων των εργασιών που σχετίζονται με το μνημείο: ο ποταμός
Μέγδοβας και ο ναός της Επισκοπής, ο προστατευτικός από τις πλημμύρες του ποταμού
τοίχος του ναού, το Φράγμα των Κρεμαστών, ο ξεριζωμός των κατοίκων στην κοιλάδα του
Μέγδοβα, η γέφυρα της Επισκοπής, η φωτογράφιση του ναού και τα αρχιτεκτονικά σχέδια
πριν την καταστροφή, η αποτοίχιση των τοιχογραφιών, τα κειμήλια του ναού, οι μοναδικές
στιγμές που ο ναός βυθίζεται οριστικά στη λίμνη, ο πανομοιότυπος ναός που δεν έγινε ποτέ,
η Έκθεση των τοιχογραφιών στην Αθήνα και, τέλος, η σημερινή σιωπή του μνημείου καθώς
είναι βυθισμένος στην τεχνητή λίμνη….
…Σήμερα ο αρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός, παρουσιάζοντας με πόνο και αγάπη το
«corpus» της ιστορίας του μνημείου, μας υπενθυμίζει τη σύγκρουση της τεχνολογίας και τέχνης, του χθες και του σήμερα, της λογικής και των βιωμάτων. Σε πείσμα όλων αυτών των
συγκρούσεων το φαινόμενο της Επισκοπής αναβιώνει επίμονα μέσα μας».
Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) μέρη, ήτοι: α) Κείμενα (πρόλογοι από τον χορηγό της
έκδοσης κ. Γ.Φ. Σωτηρόπουλο, τον εφησυχάζοντα π. Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, τον αείμνηστο Καθηγητή Αθανάσιο Παλιούρα και εισαγωγή από τον ίδιο τον συγγραφέα), β) Φωτογραφίες και γ) Έγγραφα σχετικά με τον Βυζαντινό Ναό της Επισκοπής..
Τέλος, πιστεύουμε ότι ο π. Δαμασκηνός με την έκδοση του μνημειώδους αυτού έργου
συμβάλλει τα μέγιστα στην προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσης του τόπου
μας, αφενός, και, αφετέρου υπενθυμίζει στην Πολιτεία τις υποχρεώσεις της απέναντι στην
Παναγία Επισκοπής …
Κ.Α.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, «ΣΕΛΛΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ», Καρπενήσι 2017, σελ. 216
Ο Αθανάσιος Κ. Κοντογεώργος, γέννημα και
θρέμμα των Σελλών Ευρυτανίας, υπηρέτησε τη γενέθλια γη του ως Πρόεδρος της Κοινότητας επί δεκαετία,
σχεδόν, και κατόπιν ως Κοινοτικός Γραμματέας Αγίας
Βλαχέρνας (με παράλληλη εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων
Χελιδόνας, Δερματίου και Νοστίμου) και, τέλος, της Κοινότητας Μικρού Χωριού (1971 και μετέπειτα).
Όπως ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του, άρχισε να
συγκεντρώνει στοιχεία για το χωριό του πριν από πολλά
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χρόνια, με την προτροπή των γερόντων του χωριού του με σκοπό την έκδοση ενός βιβλίου.
Ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του: «Σήμερα, αφού είμαι πλέον συνταξιούχος, μου δόθηκε
η δυνατότητα να ασχοληθώ και να καταγράψω με περισσότερες λεπτομέρειες, πώς ήταν το
χωριό μας, την προέλευση των πρώτων κατοίκων του, το καθεστώς που επικράτησε, πώς
παρέμεινε υπό καθεστώς «τσιφλικά».
Το ξεκίνημά μου αυτό ξεφύτρωσε μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, και μου έδωσε τη
δύναμη να μπορέσω, με αυτές τις ταπεινές μου γνώσεις, να αποδώσω σε ένα γραπτό κείμενο το «ιερό χρέος» προς τους προγόνους μου και να αφήσω μια ιστορική παρακαταθήκη
στους μεταγενεστέρους μου…». Και αυτό το πετυχαίνει ο σ. σε μεγάλο βαθμό.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου, που αποτελείται από 216 σελίδες, ταξινομούνται σε τέσσερα (4) κεφάλαια, ήτοι:
Κεφάλαιο Α΄(σελ.17-37): Γεωγραφικός προσδιορισμός των Σελλών, η αρχική θέση,
Ιστορικές αναφορές σχετικά με την προέλευση του χωριού και των κατοίκων του, Το χωριό
την εποχή της ίδρυσής του, Το ανθρώπινο δυναμικό…
Κεφάλαιο Β΄(39-107): Καταγραφή ιστορικών στοιχείων από γέροντες του χωριού, Η
εκμετάλλευση από τον τσιφλικά των κατοίκων των χωριών Σελλών και Μηλιάς, Η πτώση
του τυράννου «τσιφλικά», Περιοχή Σούφι,…
Κεφάλαιο Γ΄(109-184): Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) ενότητες
που αναφέρονται στο ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την Κατοχή, την Αντίσταση,
τον Εμφύλιο… Και αυτά τα έζησε σε «πολύ νεαρή ηλικία» και μας τα εξιστορεί χωρίς φόβο
και πάθος…
Κεφάλαιο Δ΄ (185-203): Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην μεταπολεμική εποχή
(ίδρυση της Κοινότητας Σελλών, Τα Σελλά στα χρόνια της μετανάστευσης, Ο μετανάστης
Δ.Γ.Τάσιος, ευεργέτης του χωριού).
Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνουν τον πρόλογο, γλωσσάρι, τοπωνύμια
και βιβλιογραφία.
Επιγραμματικά, πρόκειται για ένα καλαίσθητο βιβλίο, ιστορικού περιεχομένου, κυρίως,
με πλήθος προσωπικών αναμνήσεων, σχετικών με την νεότερη ιστορία του τόπου μας. Και
γι' αυτό αξίζει να διαβαστεί απ' όλους μας.
Κ.Α.Π.

Βασίλειος Κλείτσας, «Τα Ψηλά Βουνά» του Ζαχ. Παπαντωνίου σε θεατρική
διασκευή» , Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2018
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας την εκδοτική της προσφορά εξέδωσε πρόσφατα
μια μικρή διασκευή του φιλευρυτάνα Καθηγητή κ. Βασιλείου Κλείτσα, σε σύντομη θεατρική μορφή, του αξεπέραστου και ανεπανάληπτου διδακτικού βιβλίου – Αναγνωστικού
«ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ» του μεγάλου Ευρυτάνα Λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου. Εξάλλου
εφέτος συμπληρώνονται εκατό (100) χρόνια από την πρώτη έκδοσή του (1918-2018).
Η έκδοση αυτή, που από τον συγγραφέα της είναι αφιερωμένη στα Ευρυτανόπουλα, απο48

τελεί τη συνέχεια της εκπλήρωσης του ΧΡΕΟΥΣ μας προς
τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. για την τεράστια προσφορά του στα ελληνικά γράμματα.
Όπως γράφει ο συγγραφέας στον πρόλογό του «Τo
αναγνωστικό «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου αποτέλεσε αξεπέραστο διδακτικό σύγγραμμα της
δεύτερης δεκαετίας του περασμένου αιώνα.
Το βιβλίο αυτό ήταν το πρώτο σχολικό αναγνωστικό για τα Ελληνόπουλα, γραμμένο για τους μαθητές της
Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, σε γλώσσα δημοτική,
όπως ζητούσε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τυπώθηκε το 1917-1918 και αποτέλεσε φαινόμενο για τα σχολικά και παιδαγωγικά δεδομένα της πατρίδας μας. Από τον
Ζαχαρία Παπαντωνίου ακολούθησαν, λίγο αργότερα, «Τα χελιδόνια», παιδικά τραγούδια, που πρωτοδημοσιεύτηκαν το 1920.
Μια παρέα από 26 παιδιά, μαθητές του Δημοτικού, αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές του καλοκαιριού κατασκηνώνοντας μόνα τους στα πανέμορφα βουνά της Ευρυτανίας. Εκεί μαθαίνουν να συμβιώνουν, να συνεργάζονται και να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο.
Μαθαίνουν να αγαπούν και να προστατεύουν τη φύση και τα δώρα της, να σέβονται τα
δέντρα, τα ποτάμια και τα ζώα. Κάνουν παρέα με τους ορεσίβιους Βλάχους κτηνοτρόφους,
έρχονται σε επαφή με τον τρόπο ζωής τους και τις παραδόσεις τους. Ανοίγουν δρόμους, για
να βοηθήσουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Νικούν τις δεισιδαιμονίες και τους
φόβους της παιδικής φαντασίας. Εμπνέουν την αγάπη για το σχολείο και τη μόρφωση στο
μικρό βλαχόπουλο, που δεν γνώριζε ως τότε γράμματα.
Το βιβλίο εξακολουθεί, μέχρι σήμερα, να συναρπάζει μεγάλους και μικρούς αναγνώστες
με την αφήγησή του, την ομορφιά της περιγραφής, τον λυρικό τόνο των παιδικών τραγουδιών, που παρεμβάλλονται μέσα στην αφήγηση, το διδακτικό του πνεύμα».
Τέλος, η καθ’ όλα επαινετή αυτή εργασία του κ Βασιλείου Κλείτσα, θα προσφερθεί εκ
μέρους της Ένωσής μας στους μικρούς μαθητές της γενέθλιας γης μας, είτε μέσω των Σχολείων τους είτε μέσω των τοπικών Συλλόγων της Ευρυτανίας, με σκοπό να παρουσιασθεί
σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπατριώτες μας.
Κ.Α.Π.
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ΑΓΑΠΗΣ ΥΜΝΟΣ
Εύοσμο,
ευγενικό,
φωτοβόλο της ψυχής χρώμα,
το πιο δυνατό, η Αγάπη.
Εκδήλωση τούτη θεϊκή,
μεθυστική,
παραδεισένια.

Μικρή σαν λέξη όταν τη λες,
ανείπωτης χαράς γιορτή
το χρωμάπλωμά της.
Αιώνια υπόκλιση σ’ αυτή,
γιατί σε θώκο βασιλεύει,
στο πιο ψηλό επίπεδο
της συμπαντικής λειτουργίας.

Κι από κει,
ακτινοβολεί και ψυχοθερμαίνει,
για τ’ ανέβασμα όλων μας
προς τ’ άγγιγμα του Θείου.
Μ’ αυτή συντρόφεμα κανείς
Ήλιος μπορεί να γίνει
για της κοινωνίας μας
το φωτοκράτημα.
ΝΙΚΟΣ ΡΕΚΚΑΣ5

5

Ο Νίκος Ρέκκας γεννήθηκε στην Μαυρομάτα Ευρυτανίας το 1953 και έφυγε από κοντά μας πριν ένα
χρόνο (21-3-2017). Ήταν δικηγόρος «Παρ’ Αρείω Πάγω» και παράλληλα ασχολήθηκε με την ζωγραφική και την ποίηση.. Μέσα απ΄τη εργασία του βοήθησε αρκετούς συνανθρώπους μας ηθικά και υλικά,
ώστε δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο δικηγόρων των πτωχών και των αδυνάτων.

50

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΥΚΑΣ (Βούλπη 1945 – Αθήνα 2017)
«Άνθρωπος ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού..» Από την ελπίδα
της άνοιξης έως την έναρξη του χειμώνα λίγος ο χρόνος. Λίγος
ο χρόνος της ζωής που θα θέλαμε να είναι ατέλειωτος. Πικρή η
ώρα που λες το ύστατο χαίρε σε ένα φίλο, σε ένα συνεργάτη σε
έναν που μοιράστηκες κοινές εμπειρίες και βιώματα.
Ο Κώστας Φούκας από τα ανηφορικά μονοπάτια του γενέθλιου τόπου ως τους φαρδείς δρόμους των μεγάλων πόλεων
και των μεγάλων ευκαιριών πορεύτηκε με το κεφάλι ψηλά περήφανος και γνήσιος αγωνιστής της ζωής. Τον θυμόμουν ελάχιστα
από το Γυμνάσιο Καρπενησίου – με περνούσε μια τάξη - και την προσπάθεια επιβίωσης με το
τίποτα και με μόνη την ελπίδα σύντροφο για το αύριο. Τον ξαναβρήκα χρόνια μετά βασικό
και παλιό στέλεχος της Πανευρυτανικής Ένωσης. Όταν ασχολήθηκα κι εγώ με τα διοικητικά
της από όλους εκεί κρατώ το χαμόγελό του και τη θετική του διάθεση απέναντί μου.
Έχω την αίσθηση – και δεν κάνω λάθος – πως ήταν από τους πλέον φιλικούς προς εμένα
και τους πλέον πολύτιμους για να πάρεις μια γνώμη και να χαράξεις μια πορεία. Άνθρωπος
με θετική κατάφαση της ζωής και με τη φιλοσοφία της ανιδιοτελούς προσφοράς ως βασική
πυξίδα της ζωής του. Ώριμο και κατασταλαγμένο τον γνώρισα και ομολογώ εδώ πως ένιωθα για ό,τι έλεγε και έκανε πως ήταν και αυτό που πίστευε βαθιά μέσα του.
Κρατώ ακόμα από τον αείμνηστο – και πολυτιμότατο για όλους μας – Κώστα, την τρυφερότητα και την αγάπη για τη γυναίκα του …., την κόρη τους και τον γαμπρό του και ιδιαίτερα για την εγγονή του….. Από τα συμβούλιά μας – όσο εγώ ήμουν μέλος τους - κρατώ
την γλύκα των λόγων του, το φως στο πρόσωπό του, την εικόνα όλης του της ύπαρξης, όταν
μιλούσε για την εγγονή του. Γλύκα και τρυφερότητα απέναντι για τους αγαπημένους του
όλους. Παππούς και εγώ τώρα και αισθανόμενος τα ίδια με τον απόντα φίλο Κώστα τον
νιώθω ακόμα πιο κοντά μου και εκτιμώ ακόμα πιο πολύ τη γνωριμία και τη συνεργασία μας.
Αυτά τα αισθήματα και την εκτίμηση γι’ αυτόν δεν είναι μόνον δικά μου. Είμαι βέβαιος
πως απηχούν και τα αισθήματα και την εκτίμηση για το πρόσωπό του όλων των μελών
της Πανευρυτανικής Ένωσης και όλων όσοι τον γνώρισαν και τον συναναστράφηκαν. Μας
λείπει τώρα ένα χρόνο. Αλλά αν «ο χόρτος του αγρού μαραίνεται» η αύρα της δικής του
παρουσίας παραμένει το ίδιο έντονη και γλυκιά γύρο μας και γύρο από την αγαπημένη του
οικογένεια. Είναι η αύρα της επιβίωσης στην αιωνιότητα.
Είμαι βέβαιος για το μόνο που τον συνοδεύει μετά την αναχώρησή του από τη ζωή: η
μνήμη ενός καλού και τίμιου ανθρώπου, η μνήμη ενός καλού φίλου, ενός στοργικού συζύγου και πατέρα, η μνήμη ενός γλυκύτατου παππού. Αυτά κρατάμε από το φίλο και παλιό
συναγωνιστή στα κοινά Κώστα ως την αιωνιότητα.
Αθαν. Δ. Σταμάτης
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Συμμετοχή της Πανευρυτανικής Ένωσης στο Πρόγραμμα
«ΑΘΗΝΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018»
Ύστερα από σχετική αλληλογραφία και μετά από συνάντηση μελών του Διοικ. Συμβουλίου στις 07-02-2018 με τους υπευθύνους του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018» υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις, οι οποίες δύνανται να
συμπεριληφθούν στα δρώμενα του Δήμου.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητές μας είναι:
α.- Έκθεση εκδοθέντων βιβλίων. Σημειώνεται ότι η Ένωσή μας για τον εκδοτικό της
άθλο έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών (έχει εκδώσει, μαζί με το περιοδικό
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εκατό (100), περίπου, τόμους!)
β.- Έκθεση βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων. Είναι μοναδική, η συλλογή αυτή,
πανελλήνια, σε επίπεδο νομού. Αποτελεί τμήμα της βιβλιοθήκης μας και της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δομνίστας Ευρυτανίας.
Κατά τη διάρκειά της Έκθεσης αυτής θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και ημερίδες
σχετικές με γνωστούς Ευρυτάνες συγγραφείς (Παπαντωνίου, Γρανίτσας, Πουρνάρας, Σταμέλος, Σταφυλάς κ.ά.).
Οι εκδηλώσεις αυτές δεόν όπως προγραμματισθούν για το επόμενο Φθινόπωρο του
2018 (β΄ φάση του προγράμματος).
γ.- Παρουσιάσεις βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εκδοθέντων βιβλίων από Ευρυτάνες συγγραφείς κατά
το παρελθόν έτος 2017 και κατά το τρέχον έτος 2018 δέον όπως προγραμματιστούν περισσότερες των δύο (2) σχετικές εκδηλώσεις. Η πρώτη μάλιστα παρουσίαση μπορεί να
πραγματοποιηθεί και περί το τέλος του επόμενου μήνα, η δε επόμενη το Φθινόπωρο του
2018. Ως χώρος προτείνεται η Αίθουσα Λόγου και Τέχνης της Στοάς Βιβλίου, η οποία και
μας παραχωρείται δωρεάν.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Σώκος Σωτήριος
10,00€
Σώκου Μαρία 
10,00€
Σταμάτης Αθαν.
20,00€
Ζούκας Αθαν.
20,00€
Κουτρής Στυλιανός
20,00€
Φούκας Κων/νος
20,00€
Λιάγκα Αδαμαντία
10,00€
Ντζιώρας Ηλίας
50,00€
Χαρωνίτης Κ.
50,00€
Κουλαρμάνης Φώτιος 20,00€
Πάνου Χρυσόστομος
20,00€
Δέπος Δημήτριος
20,00€
Καρανίκας Ηλίας
20,00€
Γεωργακόπουλος Ελευθ. 20,00€
Μπόνιας Κων.
10,00€
Καρδαμπίκης Αλέξης
10,00€
Μπαλωμένος Χρήστος 20,00€
Μπαλωμένος Ταξιάρχης 10,00€
Μανέλας Παντελής
10,00€
Τσιώλης Χαράλαμπος
10,00€
Ζαμπάκας Λάμπρος
10,00€
Ματσούκας Σωκράτης 10,00€
Αβράμπος Απόστολος 20,00€
Παπαντωνίου Ζαχαρίας 10,00€
Κάββουρας Δημ. 
10,00€
Τσίγκας Παναγιώτης
10,00€
Τσούμα Ελένη
10,00€
Ρέλλια Μαρία 
15,00€
Ραφτογιάννης Ευθύμιος 10,00€
Γρίβας Αθανάσιος 
10,00€
Παναγοδήμος Αθανάσιος 10,00€
Θανασούλα Λεωνή
15,00€
Φαρμάκης Γεώργιος
10,00€
Ζηνέλης Δημήτριος
20,00€
Σκαρμούτσος Χρήστος 20,00€
Αδελφότητα Τορνιωτών 50,00€
Χασάνου Βιολέττα
20,00€
Σιαφάκας Χρήστος
10,00€
Σαλτός Δημήτριος
10,00€

Σαλτός Γεώργιος 
Μουρτζιάπης Γεώργιος
Πριόβολος Σπύρος
Κοκκοτίνης Σεραφείμ
Μπάκας Νίκος
Παπαζέκος Αλέξανδρος
Σμπίλιας Κων.
Κουτρομάνος Χρήστος
Φλώρος Γεώργιος
Μάκκας Ιωάννης
Παπαδοπούλου Λευκ.
Παπαδόπουλος Σπύρος
Μάγκα Αικατερίνη
Μάγκας Νικόλαος
Ράμμος Κων/νος
Γεωργακόπουλος
Ζωρογιαννίδης Νίκος
Ευαγγελοδήμος Δημ.
Μπακατσιάς Κων/νος
Μπακογιάννης Νίκος
Φούκας Κων/νος
Φούκας Χρήστος
Φούκα Σούλα
Ηλιάδης Βασίλειος 
Παπαδόπουλος Λάμπρος
Τζερεμέ Ξανθή
Ντάλλα Τούλα
Φούκα Σία
Χαρμαντζής Παύλος
Ζούκας Σπύρος
Ζούκας Δημήτριος 
Βλάχος Παναγιώτης
Μεριγκούνης Δημήτριος
Βασιλείου Κων/νος
Μπουμπουρής Κώστας
Χρύσανθος Γεώργιος
Σιορόκος Βασίλειος
Σιορόκου Στυλιανή
Μάκκας Λάμπρος

10,00€
10,00€
10,00€
20,00€
20,00€
10,00€
10,00€
20,00€
40,00€
20,00€
10,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
20,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
25,00€
20,00€
20,00€
20,00€

Λιάπης Κων/νος
10,00€
Λιάπη Κλειώ
10,00€
Προυσιώτης Κων/νος  10,00€
Ντανά Ελένη
10,00€
Βλασόπουλος Παναγ.
10,00€
Λέφα Μαρία
10,00€
Παπαζέκος Θωμάς
10,00€
Νταλιάνης Ανδρέας
20,00€
Χρυσαφογεώργος Λάμπ. 10,00€
Καπλάνης Γεώργιος
10,00€
Αβράμπος Κώστας
10,00€
Κονιαβίτης Βασίλειος
10,00€
Λάγαρης Ιωάννης
30,00€
Κιούση-Πετεινού Ιουλία 20,00€
Τσώλης Κων/νος
20,00€
Κονδύλης Οδυσσέας
10,00€
Φούκα Λούλα
10,00€
Σκόνδρας Δημήτριος
20,00€
Σώκος Ζαχαρίας
10,00€
Παπατζίμας Κώστας
10,00€
Παπαζέκος Αλέξανδρος 15,00€
Γιαννίτσαρης Γεώργιος 10,00€
Κώτσιας Θωμάς
20,00€
Μπουμπουρής Ηλίας
10,00€
Ράντζου Πόπη
10,00€
Τσιάκα-Γιαννοπούλου Καλ.10,00€
Ντέκας Αριστείδης
50,00€
Ζούκας Ανδρέας
20,00€
Γιαννοπούλου Βασιλική 10,00€
Νταλιάνης Αθανάσιος 20,00€
Μάγκας Ιωάννης
10,00€
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 300,00€
Σκάνδαλος Σωτήριος
20,00€
Ρέκκα Νίκη
20,00€
(Συνέχεια
στο επόμενο τεύχος)
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