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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Γιά μιά ἀκόμη φορά, μετά τή νηστεία τῶν 40 ἡμερῶν,
φτάσαμε στή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, στή
«μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν».
«Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου καί τά σύμπαντα
χαρᾶς πληροῦνται». Πόσες γλυκές ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν
μας χρόνων ἔρχονται αὐτές τίς ἡμέρες στίς σκέψεις μας!
Ἀναμνήσεις καί νοσταλγία γιά μιά κοινωνία πού πέρασε κι
ἔφυγε, χωρίς ἐπιστροφή. Ἡ εὐθύνη γιά τό τί παραδίδουμε
στά παιδιά μας εἶναι μεγάλη.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιμένει μέ τίς ἑορτές νά δημιουργεῖ ἐκτός τῶν ἄλλων καί
προϋποθέσεις προβληματισμοῦ, μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση τοῦ καθενός μας. Ἔτσι
γιά ἄλλη μιά φορά βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά τέτοια πρόκληση. Πῶς καί πόσο
ὁ καθένας μας αἰσθάνεται τό γεγονός τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου με ὅλα ὅσα
ἔλαβαν χώρα στή Βηθλεέμ τή νύχτα τῆς Γεννήσεως; Τί νοιώθουμε ἀπό τόν Ὕμνο
τῶν ἀγγέλων, τό φῶς τοῦ ἀστεριοῦ, τήν προσκύνηση τῶν ποιμένων καίτῶν μάγων,
καί συγχρόνως τήν ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐπιλογή ἑνός σταύλου ζώων
γιά νά γεννηθεῖ «ὁ Κύριος τῆς Δόξης»;
Τά Χριστούγεννα ἀδελφοί μου εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς
πορείας μας, μιά εὐκαιρία συναντήσεως μ’ Αὐτόν πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀγάπη,
ἡ Χαρά, ἡ Εἰρήνη, ἡ Μακροθυμία, ἡ Ὑπομονή, ἡ Πραότητα, ἡ Φιλανθρωπία. Ἄν
ἐπιθυμοῦμε νά στολίσουμε τόν ἑαυτό μας μ’ αὐτές τίς ἀρετές , ἄς πλησιάσουμε
οὐσιαστικά τή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἄς ἀκούσουμε τόν Ὕμνο τῶν Ἁγγέλων πού
φέρνουν τήν εἰρήνη στή γῆ, ἄς ἁφήσουμε τό Φῶς τῆς Βηθλεέμ νά ζεστάνει τίς
παγωμένες μας καρδιές καί νά φωτίσει τίς σκοτισμένες διάνοιές μας. Ἄς
ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό ὅσα μᾶς ταλαιπωροῦν καί μᾶς δυσκολεύουν. Ἄς γίνουμε
ἀληθινοί ἄνθρωποι, πραγματικά παιδιά τοῦ Θεοῦ.
«Δεῦτε λοιπόν ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἀκολουθήσωμεν
Αὐτόν».
Εὐχές ἀπό καρδιᾶς γιά καλά Χριστούγεννα κι ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Καρπενησίου Γεώργιος
3

Ωδή στο Μιχάλη Σταφυλά
Ίδιες οι μέρες τρέχουν αντάμα,
όπως γίνεται αυτό από πάντα,
γαλήνια η σκέψη χαμόγελο η μορφή
ο κόσμος όλος μια χαραυγή.

Μήπως κι αλλάξει ολόκληρη η πλάση
κι η ομόνοια ξανάρθει και κάνει να σπάσει
του κόσμου η κατάρα σ’ αυτόν τον πλανήτη
να λείψουν τα βάσανα σε πλάτη και μήκη.

Της αυγής περιστέρι φτερουγά στην αυλή
σαν κάτι να θέλει στον κόσμο να πει.
Σε κάποια γωνιά σε κάποιον κοιτώνα
μια ψυχή λαχταρά πριν κλείσει αιώνια.

Αιθέρια η σκέψη καθάριος ο νους
κτίζει παλάτια και γι’ αλλουνούς,
Σαν ήλιος τις μέρες, τις νύχτες φεγγάρι
γράφει σελίδες ακόμα με χάρη.

Να πετάξει ψηλά, λεύτερη, μόνη
σε μέρη θαμπά. Να πιάσει τιμόνι
να πλέξει φωλιές, όπως πάνω στη γη
να γεμίσει χαρά όπου πάει και σταθεί.

Του Ζαχαρία «Τα … βουνά», του Στέφανου
«το…Λόγγο»,
του Καφαντάρη στη Βουλή τον επικό το λόγο,
της Γρανίτσας τα παιδιά, τον άγιο Μιχαήλ
τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και το δικό τους
στυλ.

Παντού να σκορπίζει φωτιές, πυρκαγιές
να φωτίζουν ολούθε να ζεσταίνουν ψυχές.
Ο κόσμος ετούτος είναι λίγος, φτωχός
βαρέθηκε, τον χόρτασε. Γυρίζει ο τροχός.
Δυναμώνει και δίνει ταχύτητες άλλες
κτίζει μονάχη αποθήκες μεγάλες.
Να χωρέσει η γνώση, η θλίψη, ο πόνος
να χαράξει καινούργια μονοπάτια και δρόμους.
Με γαλαξίες, μ’ αστέρια; Μ’ αγγέλους αντάμα
στον κόσμο να δώσει το ύστατο τάμα
ό,τι δεν πρόλαβε, ό,τι δεν τέλειωσε
ό,τι δεν μπόρεσε, ό,τι δεν στέριωσε.
Χωρίς να χρωστάει ακόμα δίνει
χωρίς να χαλάει αυτή θα στήνει
στις γωνίες παιγνίδια, στις πλατείες χαρά,
στις καρδιές ατσάλι, στα πόδια φτερά.

Τη γνώση νείρεται σαν Πατροκοσμάς
Πατροκοσμάς ο ίδιος να στείλει με μιας
στις καρδιές του κόσμου γαλήνη, χαρά
άνοιξης πρωινό καρπερή σπορά.
-Σαν της Πρασιάς ψηλό κυπαρίσσι
αλύγιστος μένεις σωστός σαν τη φύση
βλέπεις τα πάντα, χωρίς να μιλάς
δρόμους ανοίγεις χωρίς να κοιτάς.
Φτιάξε κει πάνω παλάτια καινούργια
αόρατο κόσμο γεμάτο λουλούδια
και μεις ταπεινοί ικέτες δικοί σου
θα ζούμε μονάχα για χάρη δική σου.
Σα να ‘σαι πλάι μας, δίπλα, κοντά μας
ανάσα στα όνειρα, πνοή στην καρδιά μας,
σε κόσμους με ήλιο, με φως και χαρά
που έφτιαξες μόνος αργά, σταθερά.
Κ. Γ. Φούκας
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Αφιέρωμα στον Μιχάλη Σταφυλά
Κ.Α. Παπαδόπουλος

Η Πανευρυτανική Ένωση υπακούοντας στην καθολική επιθυμία των όπου γης μελών
της ευρυτανικής οικογένειας αφιερώνει το παρόν τεύχος των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» στον μέχρι τούδε Διευθυντή του, στον έξοχο συμπατριώτη μας Μιχάλη Σταφυλά,
πρύτανη των ευρυτανικών γραμμάτων, ακαταπόνητο ερευνητή, μελετητή και σμιλευτή του
έντεχνου γραπτού λόγου, όπως δικαιολογημένα τον έχουν προσδιορίσει κατά καιρούς
έγκριτοι μελετητές του.
Αναμφισβήτητα ο Μιχάλης Σταφυλάς είναι ένας από τους πλέον πολυγραφότατους
νεοέλληνες συγγραφείς και σίγουρα ο πολυγραφότατος των Ευρυτάνων. Με το τεράστιο
έργο του και την καθ’ όλη παρουσία του στον πνευματικό χώρο της πατρίδας μας, μας
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους ως Ευρυτάνες.
Το Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, της οποίας ο Μιχάλης Σταφυλάς επί
δεκαετίες ολόκληρες ήταν η ψυχή της, προσκαλεί, κυρίως τους νέους μας, να σκύψουν και
να μελετήσουν το τεράστιο έργο του. Τα βιβλία του πλησιάζουν τα εκατό και τα αμέτρητα
άρθρα του είναι διάσπαρτα σε εφημερίδες και περιοδικά του ελλαδικού χώρου και όχι
μόνον. Η καταγραφή της όλης εργογραφίας του είναι και επίπονη και δύσκολη. Όμως
το ΧΡΕΟΣ μας αυτό απέναντι στο Μιχάλη είναι λίαν επιτακτικό σε πρώτη φάση, γιατί η
προσφορά του υπήρξε όντως εθνική!
Στο παρόν τεύχος περιοριζόμαστε στη δημοσίευση κειμένων που δημοσιεύθηκαν μετά
το θάνατό του, κυρίως στον ευρυτανικό τύπο και μερικών άλλων αθησαύριστων από το
αρχείο μας.

Ο Μιχάλης Σταφυλάς μιλώντας σε Συνέδριο.
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Εξήντα πέντε χρόνια με τον Μιχάλη
Γράφει η Θέμις Σταφυλά1

Άντε και του χρόνου, μου είπε καλαμπουρίζοντας, καθώς μου έβαζε στο δάκτυλο τη
βέρα, εκεί, στη Σταδίου, έξω από το μαγαζί που τις είχαμε παραγγείλει.
Η βέρα ήταν γυαλιστερή και έγραφε από μέσα: 1η του Μάη 1953.
Ημερομηνία ενός πρώτου φιλιού, εξήντα πέντε χρόνια πριν.
Αυτό, το και του χρόνου, κράτησε εξήντα πέντε ολόκληρα χρόνια γεμάτα. Γεμάτα χαρές,
γεννητούρια, με δυο υπέροχες κόρες και γαμπρούς, στενοχώριες, απολύσεις από τη δουλειά, επανόδους, μεταθέσεις σε επαρχία. Εξήντα πέντε χρόνια γεμάτα πνευματική δράση.
Ταξίδια. Διαλέξεις. Χειροκροτήματα. Εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, βραβεία από Ακαδημία.
Να τον βλέπεις να μιλάει σε γεμάτες αίθουσες, να γεμίζεις περηφάνια και να λες πόσο
τυχερή στάθηκα στη ζωή, να έχω τέτοιο σύντροφο.
Ύστερα η χαρά του να γίνουμε παππούς και γιαγιά. Αργότερα ήρθαν τα δισέγγονα. Η
μεγάλη που είναι 5 χρόνων, κάτι έχει καταλάβει και δεν μιλάει καθόλου. Η τρίχρονη μικρή
θέλει να μιλήσει στον παππού από το τηλέφωνο. Της εξηγούμε πως εκεί που είναι ο παππούς δεν έχει τηλέφωνο.
Όμως, το πιο δύσκολο είναι να πείσω τον εαυτό μου να εξοικειωθεί με το ακίνητο κοντυλοφόρο πάνω στο γραφείο. Με τα γυαλιά μπροστά στον κλειστό υπολογιστή. Με την
άδεια θέση στο τραπέζι. Με το θρόισμα της εφημερίδας, καθώς γύριζε τα φύλλα, που μου
λείπει τα μεσημέρια. Με το μοναχικό μαξιλάρι δίπλα στο δικό μου.
Το ξέρω. Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Όμως δεν μπορώ να σκεφθώ τίποτα
άλλο αυτή τη στιγμή…

Ο Μιχάλης Σταφυλάς σε ημερίδα με θέμα: «Η Γυναίκα στην
Αντίσταση». Δίπλα του η ηθοποιός Άννα Πολυτίμου-Παπακωνσταντίνου και ο Κ.Α. Παπαδόπουλος.
1
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Βλ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, τ. 232, σελ. 165

Έφυγε ο Μιχάλης Σταφυλάς2
Όσοι γνώρισαν από κοντά το Μιχάλη Σταφυλά νομίζω πως θα συμφωνήσουν σε ένα
πράγμα, πως αγαπούσε όσο λίγοι τη ζωή. Και η ζωή τον είχε ανταμείψει. Μπορεί όχι από
την αρχή - ανήκε σε μια γενιά που είχε περάσει πολύ δύσκολα.
Γεννημένος το 1920, είχε ορφανέψει μωρό από μητέρα, είχε ζήσει τα χρόνια της μπομπότας, τον Εμφύλιο, είχε εκδιωχθεί την περίοδο της δικτατορίας. Δεν τον θυμάμαι όμως
ποτέ να παραπονιέται, να γκρινιάζει ή να θεωρεί πως του «χρωστούν» κάποια αναγνώριση
για ό,τι είχε περάσει. Αντιθέτως, του άρεσε να διηγείται ιστορίες από ενδιαφέροντα ταξίδια, μεγάλες προσωπικότητες που είχε συναντήσει, επιτυχίες και χαρές.
Μέχρι και τα 98 του διψούσε για ζωή. Ήθελε διαρκώς να μαθαίνει κάτι καινούργιο.
Νομίζω ότι είχε κλείσει τα 90 όταν αποφάσισε πως έπρεπε να μάθει να χρησιμοποιεί υπολογιστή. Εγώ και ο Γιώργος, τα εγγόνια του ή οι τεχνικοί του σύμβουλοι, όπως μας αποκαλούσε, δεν πολυπιστεύαμε πως θα τα καταφέρει, και όμως, όχι μόνο δούλευε έκτοτε καθημερινά στον υπολογιστή του, αλλά κάποια στιγμή αποφάσισε πως έπρεπε να συνδεθεί και
στο Ίντερνετ. Έφτιαξε email, λογαριασμό στο FacebooK και πραγματικά μαράζωνε όποτε
πατώντας κάποιο λάθος κουμπί έχανε την πρόσβαση στη «σελίδα» του.
Ήταν τυχερός, κατ’ αρχάς, γιατί κατάφερε να κάνει μέχρι το τέλος της ζωής του αυτό
που αγαπούσε: να γράφει (έχει εκδώσει πάνω από 20 βιβλία, κυρίως μελέτες και βιογραφίες άλλων συγγραφέων), να επιμελείται σχεδόν μόνος του την «Πνευματική Ζωή» (ένα
λογοτεχνικό περιοδικό με πιστούς συνδρομητές) και να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα για
ομιλίες. Είχε διακριθεί και βραβευθεί για το έργο του.
Πάντα τον θυμάμαι να διαβάζει ή να γράφει, ανάμεσα σε χιλιάδες χαρτιά στο σπίτι
του στην Καλλιθέα ή στην βεράντα στα Ίσθμια, όπου είχα περάσει κοντά του τα καλύτερά μου παιδικά καλοκαίρια. Διατηρούσε ένα τεράστιο ιστορικό αρχείο από αποκόμματα
εφημερίδων και βιβλία και είχε τα τελευταία χρόνια αγωνία για το τι θα απογίνουν όταν
πεθάνει. Ακόμα και σε αυτό στάθηκε τυχερός γιατί πριν από μερικές εβδομάδες δέχθηκε
μια πρόταση από μια βιβλιοθήκη στην Ευρυτανία, τον τόπο καταγωγής του, να στείλει εκεί
ένα κομμάτι του αρχείου του και ένιωθε χαρά και ανακούφιση.
Αλλά ο Μιχάλης Σταφυλάς, ο παππούς μου, ήταν κυρίως τυχερός για έναν ακόμη λόγο.
Ήταν περιτριγυρισμένος από πολλή, πάρα πολλή αγάπη. Από τους αναγνώστες του, που χαιρόταν πραγματικά να συναντάει και να συζητάει μαζί τους, από τους φίλους και βέβαια από
την οικογένειά του. Την Θέμιδα, τον μεγάλο του έρωτα που τον φρόντιζε μια ζωή πιο πολύ
και απ’ ό,τι φρόντιζε τον εαυτό της, τις κόρες του, τα εγγόνια του και τις δύο δισέγγονές του,
που του είχαν απίστευτη αδυναμία και ήδη τον αναζητούν. Ήξερε πως είχε υπάρξει τυχερός
στη ζωή του, το ίδιο και όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε και ζήσαμε κοντά του.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
2
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Επικήδειος λόγος του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα
«Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν’ αγνάντευα το λαχταρώ.
Ψηλά που με νανούριζες καϋμένο Καρπενήσι…»
Μεγάλε μας Δάσκαλε και αγαπητέ μας φίλε, αείμνηστε Μιχάλη Σταφυλά!
Με αυτά τα λόγια, πριν ενάμιση χρόνο, σε υποδεχθήκαμε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
στην εκδήλωση του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων προς απόδοση τιμών
στον Ρουμελιώτη: Λογοτέχνη – Συγγραφέα και εκδότη ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ (10 Οκτώβρη
2016), με κύριους ομιλητές τον κ. Κλεομένη Κουτσούκη, την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, τον ομιλούντα, τον κ. Δημήτριο Νάτσιο και την Πρόεδρου του Ομίλου Φθιωτών
Λογοτεχνών και Συγγραφέων κ. Ξανθή Κουτσογιάννη.
Κι Εσύ, αείμνηστε Δάσκαλέ μας, με την ευγένεια που σε διέκρινε, την επομένη ακριβώς
(11 Οκτώβρη 2016) έστειλες το παρακάτω σύντομο και «συμβολικό» καλογραμμένο
γράμμα σου:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων
Προσπαθώ για πολλή ώρα να σας ευχαριστήσω για την επιτυχημένη τιμητική εκδήλωση
που διοργανώσατε για μένα και βρίσκω ότι το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο να εκφράσει τα
συναισθήματά μου. Έφυγα από τη Λαμία γεμάτος από την έμπρακτη άδολη αγάπη σας – που
στην εποχή μας έγινε δυσεύρετη. Θα τη διαφυλάττω όσο θα υπάρχω.
Μπορεί αυτή η εκδήλωση να είναι και η τελευταία που μου γίνεται, αλλά αντιστέκομαι
στο χρόνο με τη λογοτεχνική γραφή – που ξέρετε πως είναι ένα δραστικό φάρμακο ζωής.
Εύχομαι χαρά και ευτυχία οικογενειακή και με εμπνεύσεις που να πλουτίζουν τη Νεοελληνική Λογοτεχνία – όπως τώρα.
Με την αγάπη μου και τις ευχές μου για κάθε καλό.
Μ. Σταφυλάς»
Σήμερα ήλθαμε εδώ για να αποχαιρετήσουμε και να αποδώσουμε φόρο τιμής σ’ έναν
άνθρωπο που με την πέννα του, αλλά και με τη στάση ζωής του αγωνίστηκε για πανανθρώπινες αξίες.
Ανήσυχο πνεύμα και πληθωρική προσωπικότητα ο Μιχάλης Σταφυλάς ξεκινά τη δημιουργική του πορεία από ένα μικρό, όμορφο, ορεινό χωριό, τη Γρανίτσα Ευρυτανίας όπου
γεννήθηκε το 1920.
Δεκαεξάχρονος μαθητής Γυμνασίου, πριν 82 χρόνια, στέλνει άρθρο του στην καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας «Πατρίς», στις 19 Ιουλίου 1936, το οποίο δημοσιεύεται
πρωτοσέλιδο και θεωρείται επαναστατικό από τη δικτατορία Μεταξά, με αποτέλεσμα να
αποβληθεί από το Γυμνάσιο Καρπενησίου, αρχικά, και του Αγρινίου στη συνέχεια. Στην
Αθήνα, όπου φτάνει διωγμένος, βρίσκει κατανόηση από φωτισμένους ανθρώπους και
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συνεχίζει την εκπαίδευσή του στο 4ο Γυμνάσιο Αθήνας. Εγγράφεται στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία όμως εγκαταλείπει για να πάρει μέρος στην Εθνική
Αντίσταση (1941-44). Η σταδιοδρομία του ως υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών
διακόπτεται από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967-74, αλλά μετά την πτώση της
επανέρχεται στην υπηρεσία και τελικά συνταξιοδοτείται με το βαθμό του Διευθυντή.

Συγγραφικό έργο
Οι σελίδες μόνον των βιβλίων που κυκλοφόρησε ο Μιχάλης Σταφυλάς ξεπερνούν τις
20.000. Των περιοδικών που διηύθυνε αμέτρητες. Τα χρονογραφήματά του σε καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες, τα άρθρα του, τα δοκίμια, οι μελέτες, τα ποιήματα, οι
συνεντεύξεις, οι εισηγήσεις του σε Συνέδρια και Πνευματικά Συμπόσια, οι διαλέξεις του
είναι αδύνατον να αναφερθούν.
Πάντα όμως εκείνο που τον έλκει και τον αφορά είναι η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία. Όταν απολύεται από την υπηρεσία του ιδρύει τον εκδοτικό οίκο «Πολιτισμός» και
κυκλοφορεί την δεκάτομη εγκυκλοπαίδεια «Γίγαντες του Πνεύματος», στην οποία είναι Διευθυντής Σύνταξης και Συγγραφέας των περισσότερων κειμένων με σύμβουλο τον Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλο. Εκδίδει ασταμάτητα μέχρι σήμερα την «Διαρκή Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και συμμετέχει και στα συλλογικά έργα «Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου
1946-1949» το 2000, «Η κοινωνική διάσταση του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», «Κριτικά κείμενα για το ποιητικό έργο του Τάκη Βαρβιτσιώτη» το 2001 και «Λαϊκός
Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος» το 2013. Εκδίδει το Περιοδικό «Θεσσαλική Εστία» το
1973-1987 και από το 1988 ως σήμερα την «Πνευματική Ζωή». Παράλληλα επιμελείται το
τριμηνιαίο περιοδικό της Πανευρυτανικής Ένωσης «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Συνοδοιπόρος του πάντα στις λογοτεχνικές αναζητήσεις, αλλά και στη ζωή, η κ. Θέμις
Σταφυλά. Από το 1981 εκλέγεται διοικητικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών, στη συνέχεια της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και είναι Αντιπρόεδρος του
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρίας Λογοτεχνίας.
Πολύπλευρο και ανεξάντλητο ταλέντο ο Μιχάλης Σταφυλάς ασχολείται με όλα τα
είδη του λόγου. Βιογραφία, διήγημα, δοκίμιο, θέατρο, κριτική, λαογραφία, μυθιστόρημα,
ποίηση, χρονογράφημα. Είναι ο πρώτος Έλληνας μελετητής που παρουσιάζει στη χώρα μας
τον μεγάλο Τούρκο επαναστάτη και φιλέλληνα Τούρκο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ με το πρώτο
του βιβλίο με τίτλο «Ναζίμ Χικμέκ – ο ποιητής που έβγαλε τις πέτρες από τους δρόμους της
ανθρωπότητας», για το οποίο του απονέμεται το 2002 το «Βραβείο Ιπεκτσί». Το 1955
μεταφράζει το έργο: «Τέχνη και Τεχνική του Λόγου».
Ο Μιχάλης Σταφυλάς εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την προσφορά του Πατροκοσμά με πολλά δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά. Ακόμα και με θεατρικό
έργο γύρο από τη ζωή του Αγωνιστή Αγίου κυκλοφόρησε, για το οποίο του απονεμήθηκε
μάλιστα και το Εθνικό Βραβείο Θεάτρου. Αξίζει να θυμηθούμε τη σχετική ανακοίνωση της
βράβευσης αυτής (23-12-1961) «Ο Υπουργός της Παιδείας ανεκοίνωσεν ότι η Επιτροπή
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για την απονομή του Εθνικού Βραβείου Θεάτρου αποτελούμενη εκ των Ηλία Βενέζη και
Στρατή Μυριβήλη Ακαδημαϊκών, Πέτρου Χάρη, Προέδρου Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών, Αλέξη Μινωτή, Καρόλου Κουν σκηνοθετών και Αιμ. Χουρμούζιου και
Μάριου Πλωρίτη...
Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ο Πατροκοσμάς» οι πνευματικοί άνθρωποι το υποδέχθηκαν με ενθουσιώδη σχόλια και οι εφημερίδες το παρουσίασαν με ευμενείς κριτικές και
αναδημοσιεύσεις αποσπασμάτων.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τους: Φώτη Κόντογλου «Σε φχαριστώ για το βιβλίο σου.
Φχαριστήθηκα. Είναι ελληνικό». Γ. Αθάνα «Με τον Πατροκοσμά βγάζετε ένα μεγάλο χρέος
της Ρούμελης, Γιάννη Σκαρίμπα «Πραγματικόν αριστούργημα», Δημ. Πουρνάρα «Έργο
γενικότερης εθνικής σημασίας», Α. Θρύλο «Λόγος που έχει ποιότητα σκηνές που έχουν
έξαρση. Ο «Πατροκοσμάς» αποκτά αρκετή ζωντάνια, αναγλυφότητα, φωτίζεται, γίνεται
γνώριμος», Π. Βασιλείου «Σπουδαία προσφορά στο νεοελληνικό θέατρο». Γ. Κοτζιούλα
«Είναι γραμμένο με θερμό τόνο σαν αυθόρμητο ανάβρυσμα, κερδίζει τον αναγνώστη» κ.ά.
Ο Φώτης Κόντογλου επανέρχεται το 1961 για τον Πατροκοσμά, καθώς και ο Κύπρου
Μακάριος στις 20-10-1965 γράφοντάς του ότι «τα έργα Σας αποτελούν προσφοράν εις
την λογοτεχνικήν ανάπλασιν των εθνικών μορφών και των μεγάλων στιγμών της ιστορίας
μας.
Ο εν Χριστώ ευχέτης
Ο Κύπρου Μακάριος».
Επίσης ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, όταν ήταν Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας, σε επιστολή του προς την Ακαδημία
Αθηνών μεταξύ άλλων έγραψε για τον Μιχάλη Σταφυλά προτείνοντάς τον για βράβευση,
πράγμα που έγινε κατά την πανηγυρική συνεδρία της 27-12-2002 (ΤΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ).
Επίσης ο Μιχάλης Σταφυλάς εκδίδει τα έργα: «Γεώργιος Καφαντάρης, Τρεις σταθμοί
στη ζωή του» το 1966, «Γεώργιος Καφαντάρης, - Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας»
το 2005, «Γιάννης Βλαχογιάννης – Ο υπέρμαχος της Ιστορικής Αλήθειας», «Ο Αγώνας του
Βλαχογιάννη για τη διάσωση του αρχείου του 21», «Γιάννης Βλαχογιάννης – ο Αρματολός
των Νεοελληνικών Γραμμάτων», το 1972 και «Βιβλιογραφικά Κριτικά του Γιάννη Βλαχογιάννη» το 1995, «Κ. Καλατζής, ο ποιητής της φωτιάς και της αλήθειας» το 1980, «Μνήμη
Γιώργου Κοτζιούλα και ανέκδοτα κείμενά του», «Ο επαναστατημένος Χριστιανός Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» και «Νικηφόρος Βρεττάκος, ο ποιητής που μάχεται για την ειρήνη και
την ομορφιά» το 1983. Επίσης τα έργα «Γιάννης Σκαρίμπας – ένας αλόγιος απλοέλληνας
συν κι όλας απαράσημος» το 1984, «Γιώργος Κρικέλης – Ήρωας της Αντίστασης» το 1987,
«Άγγελος Σικελιανός – Η πορεία μιας μεγάλης δημιουργίας» το 1989, «Η Άντα Κατσίκη –
Γκίβαλου μέσα από τις φιλολογικές της διαδρομές» το 1991.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς πέρα από τα άλλα έργα του έγραψε και δυο ποιητικές συλλογές.
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Το πρώτο με έτος έκδοσης το 1962 έχει τον αντιπροσωπευτικό των περιεχομένων τίτλο:
«Ευρυτανία». Οι δημοσιευμένες κριτικές αξιολογήσεις για το βιβλίο αυτό ανέρχονται σε
αρκετές δεκάδες.
Η απήχησή του ξεπέρασε τα όρια της Ευρυτανίας και της Ελλάδας. Κυκλοφόρησε μεταφρασμένο στην Αμερική και γνώρισε επιτυχία. Ο Ακαδημαϊκός και μετέπειτα Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, που δεν λησμόνησε ποτέ την ευρυτανική καταγωγή του, χαρακτήρισε το βιβλίο τούτο ως «έξοχο ελεγείο της Πατρίδας μας».
Ο Μιχάλης Σταφυλάς έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και οι εισηγήσεις του
είχαν εντυπωσιάσει, γιατί συνδύαζαν τον ανεξάρτητο αντικειμενικό λόγο με την καλόπιστη
κριτική. Στην Παγκόσμια Διάσκεψη Δημοσιογράφων και Συγγραφέων για την Ειρήνη, που
έγινε στο Ανατολικό (τότε) Βερολίνο (20-30 Απρίλη 1985), με βάση τη Συμφωνία του
Ελσίνκι για την ορθή και ελεύθερη πληροφόρηση, ο Σταφυλάς εκπροσώπησε τους Έλληνες
πνευματικούς ανθρώπους.
Πριν από τη Διάσκεψη ζητήθηκε από τους οργανωτές να δώσουν τις εισηγήσεις τους για
να μεταφραστούν έτσι που την ίδια στιγμή να ακούγονται από όλους τους συνέδρους, που
ήταν κοντά εκατό, από Ανατολή και Δύση, που εκπροσωπούσαν ισάριθμα κράτη.
Όταν έγιναν όλες οι μεταφράσεις ο Πρόεδρος της Διάσκεψης ανακοίνωσε ότι θα άρχιζε τις εργασίες ο Εκπρόσωπος της Ελλάδας για να τιμήσουμε το Ολυμπιακό Πνεύμα, που
ήταν Πνεύμα Ειρήνης και ευγενικής άμιλλας των λαών.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς που καθόταν δίπλα στον Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Σουλτσμπέργκερ σηκώθηκε και ευχαρίστησε κάτω από επιδοκιμαστικά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ανάμεσα στα άλλα, αφού μετέφερε το χαιρετισμό των Ελλήνων, είπε:
«Η πατρίδα μου, η Ελλάδα, στον τελευταίο πόλεμο είχε το θλιβερό προνόμιο να κατέχει
στη φοβερή κλίμακα της Οδύνης, την τρίτη θέση με 700.000 νεκρούς».
Αείμνηστε και Αγαπημένε μας ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ θα σε αποχαιρετήσω συγκλονισμένος με τα λόγια του Κωστή Παλαμά:
- «Πάρτε και φέρτε με ψηλά στα Καρπενήσια»!!!
Και με τα παραπονεμένα λόγια του συγχωριανού σου Ζαχαρία Παπαντωνίου
«Αχ, κάμπε Αττικέ με πλάνεψες κι εγώ για τις κορφές πονώ…
Και για τραχιές ανηφοριές σηκώνω το κεφάλι!....»
Όπως και εσύ, αείμνηστε Μιχάλη Σταφυλά, σε όλη σου τη ζωή μπροστάρης, είχες
ψηλά το ΚΕΦΑΛΙ!...
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ, Αγαπημένε μας ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ!
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Αποχαιρετισμός στο Μιχάλη Σταφυλά
Από Δ. Καρατσίκη3

Ήξερα ότι κάποτε θάρχονταν αυτή η ώρα, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Θάρχονταν η
στιγμή του αποχωρισμού, του αποχαιρετισμού, αλλά τούτο θα γίνονταν σ’ ένα αόρατο, σ’
ένα απροσδιόριστο μέλλον. Όμως εσύ ξαφνικά αποφάσισες και έφυγες. Ήρεμος, ήσυχος,
χαμογελαστός! Κι όταν το Πάσχα ανταλλάσσοντας ευχές σου επεσήμανα: «Κοίτα Μιχάλη
μην πάθεις ποτέ τίποτα, μην πεθάνεις» εσύ μου απάντησες:»Όπως είπε και ο Σκαρίμπας:
Ευτυχώς που ο γιατρός μου λείπει στο Παρίσι»!
Τόσο πολύ αγαπούσες τη ζωή, τόσο θαρραλέα αντιμετώπιζες το φάσμα του θανάτου,
όπως θαρραλέα αντιμετώπισες πριν λίγα χρόνια την αρρώστια σου, δημοσιοποιώντας την
με σαρκασμό. «Μα είμαι 98 χρονών», μου είπες. Και σου απάντησα ότι σ’ αυτό το φθαρμένο σώμα κατοικεί αυτό το δυνατό και απίστευτα νεανικό πνεύμα.
Μέχρι την τελευταία ώρα δούλευες ακατάπαυστα στον υπολογιστή με ενθουσιασμό,
ρουφούσες και διέχεες τη γνώση κάθε φορά που ετοίμαζες το επόμενο τεύχος της «Πνευματικής Ζωής», κάθε φορά που ετοίμαζες το επόμενο βιβλίο σου.
Θα αναρωτηθεί κανείς: Χάνεται ο Σταφυλάς μ’ αυτό το τεράστιο πνευματικό έργο που
αφήνει πίσω του; Όχι! Θα απαντήσω εγώ. Δεν θα χαθείς, Μιχάλη μου! Θα είσαι πάντοτε
μια γλυκιά νοσταλγία στη σκέψη μας, ο δικός μας Μιχάλης με το σκωπτικό χιούμορ, το
σπινθηροβόλο βλέμμα, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή σου.
Εσύ, ο τόσο σημαντικός άνθρωπος, ο ογκόλιθος της πνευματικής ζωής του τόπου μας,
ο αγωνιστής της δημοκρατίας, ο μετριοπαθής αλλά συνάμα φλογερός πατριώτης, για μένα
ήσουν ο φίλος μου ο Μιχάλης, παρά τα 98 σου χρόνια και την απέραντη αγάπη και σεβασμό που έτρεφα για το πρόσωπό σου, το φρέσκο και νεανικό μυαλό σου, ο ενθουσιασμός
και η δύναμη της ψυχής σου σε έκαναν να φαντάζεις σαν ένας νεαρός μπροστά μου.
Θα μας λείψεις, ακριβέ μας Μιχάλη. Η Θέμις, οι θυγατέρες σου, η εγγονή σου και τα
δυο σου δισέγγονα θα σε στερηθούν. Η Ευρυτανία, η Ελλάδα ολόκληρη γίνονται φτωχότερες χωρίς εσένα. Αφήνεις όμως πίσω σου μια βαριά, χρυσή παρακαταθήκη, που είναι
το τεράστιο πνευματικό σου έργο, αφήνεις τις αξίες και τις αρχές σου από τις οποίες ποτέ
δεν παρεξέκλινες. Υποκλινόμαστε μπροστά σου, σ’ ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερες
και σου ευχόμαστε να έχεις ένα καλό ταξίδι, έναν καλό παράδεισο, όπου θα συναντήσεις
άλλες προσωπικότητες του πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και απλούς πατριώτες αγωνιστές που σσημάδεψαν τη ζωή σου.
Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντοτε με μια γλυκιά νοσταλγία, απέραντο σεβασμό και αγάπη.
Αθήνα 24 Μαΐου 2018
Δημήτρης Καρατσίκης

3

Ο κ. Δημ. Καρατσίκης είναι γιατρός, Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Καρπενησίου, πρώην
Δήμαρχος Καρπενησίου.
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Στους δρόμους της αγράμπελης
«Άκουσα τ’ απόκοσμο, το παλιό βιολί…»
Σεβαστέ, αγαπημένε μου Δάσκαλε,
Λίγοι σεβάστηκαν και τίμησαν το χρόνο στη ζωή, όσο και όπως τον σεβάστηκες και τον
τίμησες Εσύ. Λίγοι τίμησαν και αξιοποίησαν τη Δωρεά του Πνεύματος, με την οποία ήρθαν
προικισμένοι στη Γη, στο μέτρο και στο βαθμό που την τίμησες και την αξιοποίησες Εσύ.
Λίγοι κυνήγησαν το χρόνο κυριολεκτικά με σπάνια εργατικότητα, συνέπεια και επιμονή,
στην υπηρεσία του χρέους και της ευθύνης πάντα, με αφοσίωση αποστολική.
Με το τεράστιο συγγραφικό, λογοτεχνικό, ερευνητικό και εν γένει πολιτιστικό σου έργο
– πολύτιμη κληρονομιά και παρακαταθήκη για τους κατοπινούς, τους επιγενομένους – κέρδισες τον θαυμασμό και την πλατειά, μεγάλη αναγνώριση.
Τούτη την ώρα του χωρισμού, στην ουράνια μακάρια διαδρομή σου, σε συνοδεύουν η
λύπη, η αγάπη και η ευγνωμοσύνη μας.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε, αξιοθαύμαστε Δάσκαλε!
Εσπέρια Σουρβίνου

Για τον Μιχάλη Σταφυλά

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥ ΧΡΗΣΜΟΥ
Ο λόγος σου αυλακώνει το νου των ανθρώπων
όπως τα πουλιά σχίζουν τον αγέρα του Θεού
με μια δύναμη ψυχής που ξεπερνά τα όρια
η πυγμή σου σηματοδοτεί κάθε αγώνα ήθους
π’ ανέρχεται κλίμακες αξιών στο ναό της προσφοράς
καθώς όρισε η συνείδησή σου από τα πρώτα βήματα
μές στα γραφικά στενά σοκάκια της Γρανίτσας
όρθωσες το ανάστημά σου για χάρη της τιμής
σύμβολο και οδηγό της κάθε επερχόμενης γενιάς
στα νάματα μιας έμπνευσης σαν θυμάρι ριζωμένης
να την ποτίζει το πολυσχιδές αγέραστο πνεύμα σου
					μια ολάκερη ζωή
την Πνευματική Ζωή των Ελλήνων σμίλεψες
στην ευρυτανική πέτρα που επάξια σε γαλούχησε
λες και ήταν δέσμευση ενός πανάρχαιου χρησμού
καθρεφτίζεται στα μάτια των αγωνιούντων αιώνων.
Αθήνα, 22 προς 23 Μαϊου 2018
ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
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Ψηφίσματα, ανακοινώσεις και επιστολές για το θάνατο του Μιχάλη Σταφυλά

Ψήφισμα της Πανευρυτανικής Ένωσης
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μιχάλη Σταφυλά, Διευθυντή του Περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
«πρύτανη» των ευρυτανικών γραμμάτων, ακαταπόνητου ερευνητή, μελετητή και σμιλευτή
του έντεχνου γραπτού λόγου και εκλεκτού μέλους της ευρυτανικής οικογένειας, συνεδρίασε εκτάκτως στις 22-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄και αποφάσισε ο μ ό φ ω ν α
τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
2.- Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στον Ιερό Ναό
του Κοιμητηρίου Καλλιθέας
3.- Ορίζει τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα, μέλος του Δ.Σ. για την
εκφώνηση επικήδειου λόγου.
4.- Αντί στεφάνου να διατεθεί χρηματικό ποσό για κοινωνικούς σκοπούς.
5.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δομνίστα 2001: Ο Μιχάλης Σταφυλάς κατά τη βράβευσή του
από το Δήμο Δομνίστας.
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Αδελφότητα Γρανιτσιωτών
«Σήμερα, έφυγε από κοντά μας ένας μεγάλος και σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος,
εφάμιλλος των άλλων συγχωριανών μας Ζαχαρία Παπαντωνίου και Στέφανου Γρανίτσα. Ο Μιχάλης Σταφυλάς. Ο άνθρωπος που αγάπησε την Ευρυτανία και προπαντός το
χωριό του και στήριξε με όλες του τις δυνάμεις το δίκαιο και το σωστό. Με το πλούσιο και
σπάνιο πνευματικό του έργο γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές και αποτέλεσε αφορμή για
μια ελληνική και παγκόσμια αναγνώριση. Τα γραφτά του απλά και κατανοητά, άγγιζαν τις
καρδιές και τις ψυχές όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων και όχι μόνο.
Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών, την οποία αγαπούσε και στήριζε με όλες του τις δυνάμεις, θεωρεί ύψιστη υποχρέωσή της να δημιουργήσει στο Πολιτιστικό Κέντρο Γρανίτσας
ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο τμήμα που να φέρει το όνομά του και στο οποίο να προβάλλονται όλα τα βιβλία του.
Καλό ταξίδι Μιχάλη μας και σε ευχαριστούμε για τα τόσα πολλά που μας έχεις προσφέρει. Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα με δέος και σεβασμό.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Αλέξης Καρδαμπίκης
Η Γραμματέας Πένυ Καρυώτη

Ανακοίνωση Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων
«Έφυγε από τη ζωή ο Ρουμελιώτης λογοτέχνης, συγγραφέας και εκδότης Μιχάλης
Σταφυλάς σε ηλικία 98 ετών. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή και αγωνίστηκε για
πανανθρώπινες αξίες. Ο Όμιλος Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων τον τίμησε στις
10 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Ο Μιχάλης Σταφυλάς αν και είχε
αποκτήσει πολλές τιμητικές διακρίσεις και είχε βραβευτεί το 2002 από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του, συγκινήθηκε ιδιαίτερα, γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν
ταυτόχρονα μια γιορτή για την επέτειο των 80 χρόνων από την πρώτη του δημοσίευση.
Ήταν δεκαεξάχρονος μαθητής Γυμνασίου στο Καρπενήσι όταν έστειλε άρθρο του στην
καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας «Πατρίς», το οποίο δημοσιεύτηκε πρωτοσέλιδο στις 19
Ιουλίου 1936 και θεωρήθηκε επαναστατικό από τη δικτατορία Μεταξά. Από τότε ξεκίνησε
και η δημιουργική του πορεία στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Ως την τελευταία του
πνοή όχι μόνο έγραφε, αλλά επιμελούνταν σχεδόν μόνος του το περιοδικό «Πνευματική
Ζωή». Συνοδοιπόρος του πάντα στη ζωή αλλά και στις λογοτεχνικές αναζητήσεις η κ. Θέμις Σταφυλά, στην οποία εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας καθώς και στις δύο κόρες, τα
εγγόνια και τις δισέγγονές του».
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Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
σε τοπικές εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.
«Εν Γρανίτση», τριμηνιαία έκδοση της Αδελφότητας
Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας

Στο πάνθεον των μεγάλων της Γρανίτσας
ο Μιχάλης Σταφυλάς
Ξημερώματα Τρίτης 22 Μαΐου 2018 ο Μιχάλης Σταφυλάς ταξίδεψε για τον άλλο κόσμο. Έτσι απλά, όπως έζησε όλη του τη ζωή, όπως έγραφε τα βιβλία του, όπως απολάμβανε
τη ζωή. Χωρίς να αρρωστήσει ιδιαίτερα, χωρίς να ταλαιπωρήσει την οικογένειά του, χωρίς
να στενοχωρήσει τον περίγυρό του.
Η κηδεία του έγινε στο Κοιμητήριο Καλλιθέας μετά από δύο μέρες, Πέμπτη 24 Μαΐου στις 11 το πρωί. Πολύς κόσμος ήλθε να απευθύνει το ύστατο χαίρε. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, πατριώτες, συνάδελφοι. Από τη γενέτειρά του τη Γρανίτσα παραβρέθηκαν
ο αιδεσιμολογιότατος π. Δημήτριος Σκόνδρας, ο οποίος πρωτοστάτησε στη νεκρώσιμη
ακολουθία, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Αλέξης Καρδαμπίκης και πολλοί άλλοι. Από
τους επικήδειους θα αναφέρουμε την ανάγνωση ψηφίσματος της Πανευρυτανικής Ένωσης
από τον καθηγητή Ηλία Ντζιώρα, τη σύντομη αναφορά του Προέδρου Ελλήνων Λογοτεχνών στο συγγραφικό έργο του εκλιπόντος και την απονομή φόρου τιμής εκ μέρους της
Αδελφότητας Γρανιτσιωτών από τον πρώην Πρόεδρο Κωνσταντίνο Φούκα. Από όλους
αυτούς θα σταθούμε στον επικήδειο της Αδελφότητας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία για
μας τους Γρανιτσιώτες.
«Η σημερινή μέρα ξημέρωσε αλλιώτικη από τις άλλες. Το μεγάλο και τελευταίο ταξίδι
του αγαπημένου μας Μιχάλη Σταφυλά μας έκανε όλους να νιώθουμε φτωχότεροι, αδύναμοι και απογοητευμένοι. Η πατρίδα μας, ο κόσμος ολάκερος, η Γρανίτσα μας είναι φτωχότεροι. Ο Μιχάλης αποτελούσε για όλους ελπίδα, σιγουριά, ενότητα, παρηγοριά. Ήταν
ο άνθρωπος σύμβολο για έναν σχεδόν αιώνα και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του
ακτινοβολούσε σοφία και πολιτισμό.
Γεννημένος στην όμορφη Γρανίτσα ήταν πάντα περήφανος για το χωριό του και τους
χωριανούς του. Πίστευε ότι το χωριό αυτό ήταν ευλογημένο και καταξιωμένο να γεννά
μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους, όπως το Ζαχαρία Παπαντωνίου, τον Στέφανο
Γρανίτσα, τον στρατηγό Κωνσταντίνου, τον Δημοσθένη Γούλα και από σήμερα τον
Μιχάλη Σταφυλά.
Είχε πολλά χρόνια να ανέβει στο χωριό.
Και στις επίμονες ερωτήσεις μας είχε πάντα την ίδια απάντηση. Δεν θέλω να το δω αλλαγμένο, θέλω να το θυμάμαι όπως ήταν παλιά. Η Αδελφότητα και εγώ προσωπικά είχαμε
συνεχή επικοινωνία και σε κάθε επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία ρωτούσε συνέχεια
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για το χωριό. Ήθελε να ενημερώνεται για όλα και κυρίως για τους χωριανούς και και τα
παιδιά τους. Αυτό όμως που μας έδενε περισσότερο ήταν η συνεχής αρθρογραφία του
στην τριμηνιαία εφημερίδα μας «ΕΝ ΓΡΑΝΙΤΣΗ». Μέσα από τα άρθρα του αυτά ανάβλυζε
κρυστάλλινη η θερμή αγάπη του και το ζωηρό ενδιαφέρον του για τη Γρανίτσα.
Εμείς τι να πούμε για το τεράστιο λογοτεχνικό και συγγραφικό έργο του. Υπάρχουν σίγουρα άλλοι αξιολογότατοι συνάδελφοί του που θα το αποτιμήσουν και θα το προβάλλουν
καθώς πρέπει. Αυτό όμως που με σιγουριά μπορούμε να πούμε, από τη μεριά του αναγνώστη βέβαια, είναι ότι τα γραφτά του απλά, λιτά και κατανοητά αγγίζουν τις ψυχές και τις
καρδιές όλων των Ελλήνων κάθε ηλικίας. Τα νοήματά του, όσο βαθιά και αν ήταν, πάντα
εύρισκε τον τρόπο να τα κάνει απλά και κατανοητά. Ασχολήθηκε με επιτυχία με όλα τα είδη
του λόγου και όλα τα γραφτά του, είτε μυθιστορήματα είτε διηγήματα είτε βιογραφίες ή
ποιήματα όλα με τεχνική δομή και σοφία.
Η ζωή του ολόκληρη ήταν μια περιπέτεια. Αρχικά τον βρίσκουμε στη Γρανίτσα, μαθητή
στο Δημοτικό με δάσκαλο τον πατέρα του. Αργότερα μετακινείται από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο, διωγμένος για τις δημοκρατικές και προοδευτικές για την εποχή εκείνη ιδέες του. Τον
συναντάμε για λίγο δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ έπειτα από διαμεσολάβηση του ίδιου του
Ζαχαρία Παπαντωνίου. Διορίζεται μόνιμος Υπάλληλος στο Υπουργείο Συγκοινωνιών
και επί χούντας μετατίθεται και έπειτα διώχνεται από την υπηρεσία. Μετά από πολλές δικαστικές περιπέτειες επανέρχεται και τοποθετείται στη Λάρισα ως επιθεωρητής από όπου
και συνταξιοδοτήθηκε. Όλα όμως αυτά τα χρόνια, ακόμα και λίγες μέρες πριν, έγραφε
ασταμάτητα.
Μαζί με την αξιαγάπητη σύζυγό του κ. Θέμιδα αξιώθηκε να δημιουργήσει μια σπουδαία
οικογένεια με παιδιά, γαμπρούς και εγγόνια για την οποία ήταν υπερήφανος και ευτυχισμένος.
Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών σήμερα αισθάνεται πολύ αποδυναμωμένη, πολύ έρημη.
Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, τον πνευματικό μας ηγέτη, τον φίλο, τον αδελφό. Μιχάλη, καλό σου ταξίδι, καλό σου παράδεισο. Σε ευχαριστούμε για τις ατέλειωτες χαρές που
μας πρόσφερες μέσα από τα γραπτά σου. Θα σε θυμόμαστε και θα σε τιμούμε πάντα!

Βιογραφικά στοιχεία
Γεννήθηκε στη Γρανίτσα το 1920. Τελειώνοντας τις γυμνασιακές σπουδές του γράφτηκε στη Νομική Σχολή την οποία εγκατέλειψε, παίρνοντας μέρος στην Εθνική Αντίσταση.
Όταν απολύθηκε από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 δημιούργησε με τον Γιάννη Πάζιο τον εκδοτικό οίκο «Πολιτισμός» και κυκλοφόρησε την 10τομη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών «Γίγαντες του Πνεύματος», τα περισσότερα από τα
κείμενα της οποίας έγραφε ο ίδιος. Είναι ο πρώτος Έλληνας μελετητής που παρουσίασε
στην Πατρίδα μας τον μεγάλο Τούρκο ποιητή και φιλέλληνα Ναζίμ Χικμέτ. Συνολικά έχει
εκδώσει 35 βιογραφικές – κριτικές μελέτες για 50 Νεοέλληνες λογοτέχνες, ένα θεατρικό
(Πατροκοσμάς) και δύο μυθιστορήματα. Υπήρξε συνδιευθυντής του περιοδικού «Νεοελλη17

νικός Λόγος» και διευθυντής του περιοδικού «Θεσσαλική Εστία» και από το 1988 ως σήμερα διευθυντής και εκδότης της «Πνευματικής Ζωής». Εκλέχθηκε Διοικητικός Σύμβουλος
του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και κατόπιν της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών για
πολλά χρόνια. Διατέλεσε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Λογοτεχνίας. Κείμενά του έχουν μεταφραστεί στα Ιταλικά, Πολωνικά, Αγγλικά κ.λπ.
Βιογραφείται σε ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαίδειες. Ο Μιχάλης Σταφυλάς έχει λάβει
μέρος σε πολλά Συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως στη Γερμανία,
την Πολωνία και στη Συρία. Του απονεμήθηκε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το
σύνολο της πολύχρονης προσφοράς του στην ελληνική πνευματική ζωή.

Στο Μιχάλη Σταφυλά
(Άρθρο στην 1η σελίδα της εφημερίδας «Εν Γρανίτση»
και στη στήλη που έγραφε ο Μιχάλης Σταφυλάς).

Σ’ αυτή τη στήλη για περισσότερα από 14 χρόνια έγραφε ο Μιχάλης Σταφυλάς.
Εδώ κατέθετε τους προβληματισμούς του και πρότεινε λύσεις για διάφορα κοινωνικά
και πολιτιστικά θέματα. Μέσα από τη στήλη αυτή αναδεικνύονταν η Γρανίτσα, τα ήθη της,
τα έθιμά της, οι ανάγκες της, οι χωριανοί της, τα πανηγύρια της, παλιές ιστορίες και πολλά
άλλα με μοναδικό σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των χωριανών αυτού του
ιστορικού αλλά απομακρυσμένου από το κέντρο χωριού μας.
Αλήθεια, πόσες ιστορίες έχει γράψει ο Μιχάλης Σταφυλάς για τους Δημάρχους του
χωριού μας, για τους πολιτευτάδες που θυμόνταν το χωριό μας μόνο παραμονές εκλογών,
για τους κομματάρχες που πάλευαν πρωί βράδυ να πείσουν τους ψηφοφόρους να ρίξουν
σταυρό στο δικό τους πολιτευτή.
Βαθειά δημοκρατικός έβλεπε όλα αυτά που γίνονταν τις παλιές εποχές, ως γεγονότα
που δεν βοηθούσαν τη δημοκρατία στη χώρα μας και κυρίως απέβαιναν σε βάρος του
αδύναμου και απροστάτευτου πολίτη. Γι’ αυτό και όλα αυτά τα καυτηρίαζε συνήθως με
σκωπτικό τρόπο και τα χαρακτήριζε απαράδεκτα.
Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, χωρίς όμως το Μιχάλη. Όλοι θα θέλαμε στη στήλη αυτή να
δούμε ένα ακόμα άρθρο του κι ας αναφέρονταν σε όποιο θέμα ήθελε εκείνος. Όμως αυτή
η χάρη δεν θα μας γίνει ποτέ πια.
Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε κάτι άλλο: Θα καταχωρούμε σ’ αυτή τη στήλη, που είναι
δική του, διάφορα αποσπάσματα από τα τόσα κείμενα που έχει γράψει.
Θα επιλέγουμε κάθε φορά ένα αυτοτελές κείμενο και θα το δημοσιεύουμε αυτούσιο
στην ίδια αυτή θέση.
Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας, ίσως το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να διατηρήσουμε αυτή τη στήλη για να τον θυμόμαστε κάθε φορά που εκδίδεται η εφημερίδα μας
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και να μένουμε με την ψευδαίσθηση ότι είναι ακόμα κοντά μας και μας συντρέχει. Γιατί ο
Μιχάλης είναι κοντά μας και μας συντρέχει. Γιατί ο Μιχάλης είναι κοντά μας. Μας άφησε
τόσες παρακαταθήκες που και να θέλουμε δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί ούτε
και αυτός θα μας ξεχάσει. Είμαστε σίγουροι ότι από εκεί πάνω θα μας σκέφτεται συνέχεια
και μαζί με τους Ζαχαρία Παπαντωνίου, Στέφανο Γρανίτσα και Δημοσθένη Γούλα θα
καταστρώνουν σχέδια για το καλό του χωριού μας.
Καλό παράδεισο, Μιχάλη!
Κ. Φούκας

Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
ΣΤΑΦΥΛΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩΝ4
Γενική Θεώρηση
Θ. Μ. Πολίτης

Πριν από κάθε άλλο τι νιώθω την εσωτερική επιταγή να ευχαριστήσω τος οργανωτές
φορείς, για την τιμή που μου έκαναν να με ορίσουν βασικό ομιλητή της αποψινής τιμητικής
εκδήλωσης για το Μιχάλη Σταφυλά.
Κύριε Δήμαρχε της Δομνίστας,
Κύριε Πρόεδρε της Πανευρυτανικής Ένωσης
Κύριε Πρόεδρε της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δομνίστας
Κύριε Πρόεδρε του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας
Κάτοικοι και καταγόμενοι από την ιστορική Δομνίστα.
Φίλες και φίλοι του Ευρυτάνα Συγγραφέα και Λογοτέχνη ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ,
Ένας από τους λόγους που με ώθησαν ν’ αποδεχθώ την παράκληση των συνδιοργανωτών φορέων (της αποψινής εκδήλωσης), για να μιλήσω στη Δομνίστα, είναι το γεγονός
της, από πολλά χρόνια, γνωριμίας μου με τον τιμώμενο εδώ, Συγγραφέα και Λογοτέχνη
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ.
Η γνωριμία προέκυψε, κατ’ αρχάς, από την ανάγνωση βιβλίων του, κι ως επακόλουθο
της ανάγνωσης, η προσέγγιση (κατά τεκμήριο βεβαίως κι ανάλογα με τις δυνάμεις μου),
ορισμένων έργων του.
Η γνωριμία μου εξελίχθηκε, αργότερα, και σε προσωπική φιλία. Η φιλική αυτή σχέση
μου έδωσε τη δυνατότητα να εκτιμήσω και το πρόσωπο και να διαπιστώσω την, σε μεγάλο
4

Ομιλία του διακεκριμένου Αιτωλοακαρνάνα λογοτέχνη Θεόδωρου Μ. Πολίτη σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δομνίστας στις 9-6-2001 προς τιμήν του αείμνηστου Μιχάλη Σταφυλά. Διοργανωτές της εκδήλωσης: Δήμος Δομνίστας, Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Δομνίσυτας, Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας και Πανευρυτανική Ένωση.
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βαθμό, ταύτιση προσώπου και έργου.
Έτσι, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση πως όλα, ή σχεδόν όλα, τα πνευματικά δημιουργήματα του ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΦΥΛΑ είναι άμεσα ή έμμεσα βιωματικά. Τούτο δεν σημαίνει
πώς ό,τι έγραψε το έζησε, οπωσδήποτε προσωπικά (σαν γεγονός, περιστατικό κ.λπ.), αλλά
το έγραψε επειδή τον άγγιξε και τον συγκίνησε ως πνευματική και φυσική οντότητα.
Μετά απ’ αυτή τη σύντομη εισαγωγή θα διατυπώσω το θέμα της ομιλίας μου και θα
προσπαθήσω μέσα σε ολίγιστα λεπτά της ώρας να το αναπτύξω.
Το θέμα, λοιπόν, που θα μας απασχολήσει, εμένα ως ομιλητή και εσάς ως ακροατές
είναι το εξής: «Η συγγραφική και λογοτεχνική εισφορά του Μιχάλη Σταφυλά και η πολυμέρεια των εκφραστικών του μέσων».
Η ως τώρα συγγραφική και λογοτεχνική εισφορά του ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ στα σύγχρονα Γράμματα του τόπου μας, είναι μεγάλη σε όγκο. Το γεγονός και μόνο ότι, έως
τώρα, τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν περισσότερα από σαράντα (40) βιβλία του, τον καθιστά ως έναν από τους πολυγραφότατους συγγραφείς της εποχής του!
Στον αριθμό των βιβλίων του θα πρέπει να προστεθούν: Η έκδοση και διεύθυνση,
μακροχρόνιας διάρκειας, λογοτεχνικών περιοδικών, όπως: του «Νεοελληνικού Λόγου»
(1965-1967), του οποίου η έκδοση απαγορεύτηκε από το δικτατορικό καθεστώς. Της
«Θεσσαλικής Εστίας» (1973-1988) και της «Πνευματικής Ζωής», από το 1988, η έκδοση
της οποίας συνεχίζεται ως τώρα.
Επίσης, θα πρέπει να προστεθούν: α) η ετήσια έκδοση της «Διαρκούς Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» με 18 ως τώρα τόμους, και β) τα κείμενα εκατοντάδων ομιλιών,
διαλέξεων, ανακοινώσεών του (σε Συνέδρια, Συμπόσια κ.λπ.).
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, παρότι δεν είναι πλήρη, είναι ωστόσο επαρκέστατα για
να θεωρηθεί, στο σύνολό του, το συγγραφικό και λογοτεχνικό έργο του Μιχάλη Σταφυλά ως ογκώδες, κι ίσως ανυπέρβλητο από κάποιο αντίστοιχο των ημερών μας.
Η ίδια εισφορά του, κρίνεται επαινετικά για την ποιότητά της και αξιολογείται γενικώς:
ως πολύτιμη για την χρηστική της αξία, σπουδαία για τον τρόπο και το προσωπικό ύφος γραφής και πολυσήμαντο για τα ανθρωπιστικά και ειρηνικά μηνύματα
που εμπεριέχει.
Η εκτίμηση αυτή δεν είναι απλώς άποψη του ομιλούντος, αλλά μια επιγραμματική, θα
λέγαμε, σύνθεση, η οποία προκύπτει από τις εκατοντάδες των δημοσιευμένων κριτικών
κειμένων, αξιολογικών άρθρων, σχολίων, σημειωμάτων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
εκπομπών, ανοιχτών-δημοσίων ομιλιών επώνυμων συγγραφέων, κριτικών λογοτεχνίας,
δημοσιογράφων κι ακόμη: Ακαδημαϊκών, Πανεπιστημιακών Διδασκάλων και άλλων σημαντικών ανθρώπων των Γραμμάτων!
Μία εμπεριστατωμένη θεώρηση της ποσότητας και αξιολόγηση της ποιότητας έργων του
Μιχάλη Σταφυλά, προκύπτει ως συμπέρασμα της ύλης, του πολυσέλιδου πρόσφατου βιβλίου του Ανδρέα Τσούρα, που γράφτηκε ειδικά κι αναφέρεται στο σύνολο της εισφοράς του.
Πέρα όμως από αυτά, τα ίδια τα βιβλία μαρτυρούν ως προς την ποιότητα των κειμένων,
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αφού καταξιώθηκαν από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό παρότι – και τούτο είναι διαπιστωμένο – δεν έγινε από το συγγραφέα καμιά προσπάθεια προβολής τους, διά μέσου των
Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης ή μ’ άλλους τρόπους.
Αλλά ας ρίξουμε, έστω και βιαστική ματιά στα συγγραφικά και λογοτεχνικά πεπραγμένα
του σεμνού – κατά κοινή ομολογία – άξιου τέκνου της ευρυτανικής γης.
Η επίσημη, όπως συνηθίζεται να λέγεται, εμφάνιση με βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά,
έγινε το 1950 με την έκδοση και κυκλοφορία σε τόμο του μελετήματός του με τον τίτλο:
«ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ» και τον υπότιτλο «Ένας Πρωτοπόρος Ποιητής».
Οι απαρχές, όμως, της συγγραφικής και λογοτεχνικής παρουσίας του, εντοπίζονται στα
τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1930 όταν, κι όντας μαθητής του εξαταξίου Γυμνασίου Αγρινίου έγραφε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα που καταχωρούνταν σε μια μαθητική
εφημερίδα που έβγαζαν συγκεκριμένοι μαθητές, μεταξύ των οποίων ήταν κι ο ίδιος. Επίσης
κείμενά του έβλεπαν το φως της δημοσιότητας από τις στήλες των τοπικών εφημερίδων της
ίδιας πόλης, αλλά και της Αθήνας.
Την ίδια εποχή κυριαρχούσε το ανελεύθερο και δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ως μαθητής συμμετείχε σε μια οργάνωση της οποίας πρωταρχικός σκοπός ήταν,
τότε, η ανατροπή της δικτατορίας Μεταξά. Η τοπική Χωροφυλακή Αγρινίου, προσπαθούσε
να βρει πρόσχημα για να τον συλλάβει ή να τον απομακρύνει από τον τόπο δράσης του.
Ανακάλυψε πως, (πριν από την επιβολή της δικτατορίας) είχε δημοσιεύσει προοδευτικό
κείμενο σε εφημερίδα της Αθήνας «Πατρίς». Αυτό ήταν αρκετό για να αποβληθεί από όλα
τα Γυμνάσια της Επικράτειας και, φυσικά, του Αγρινίου. Αργότερα με τη μεσολάβηση του
τότε υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας αλησμόνητου λογοτέχνη Δημήτρη Γιάκου και
ορισμένων άλλων προσώπων η σκληρή εκείνη απόφαση τροποποιήθηκε ή ατόνησε. Γράφτηκε σε κάποιο Γυμνάσιο της Αθήνας από το οποίο αποφοίτησε. Μετέπειτα έγινε φοιτητής
Νομικής. Ο πόλεμος και η κατοχή δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει τις νομικές σπουδές. Στη
διάρκεια της κατοχής πήρε ενεργό μέρος στον Εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα, μέσα από
συγκεκριμένες οργανώσεις της μείζονος Εθνικής Αντίστασης!
Σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών. Στην αρχή του νέου δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 απολύθηκε από τη θέση του. Επανήλθε
μετά την κατάρρευσή του και συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Διευθυντή του ίδιου
Υπουργείου.
Στο μεταξύ παντρεύτηκε με τη Θέμιδα, υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών και τα
τελευταία χρόνια δόκιμο και αξιόλογη πεζογράφο. Απόκτησαν δύο θυγατέρες.
Τα χρόνια της συζυγικής ζωής του Μιχάλη Σταφυλά συμπίπτουν με την πιο γόνιμη
πνευματικά και την πιο παραγωγική συγγραφικά διαδρομή του βίου του. Το γεγονός μπορεί
να θεωρηθεί ως ενδεικτικό συζυγικής αρμονίας, κατανόησης και συμπαράστασης, στην όλη
προσπάθειά του, από τη σύζυγο.
Το πρώτο βιβλίο του, όπως αναφέραμε, εκδόθηκε το 1950, το τελευταίο στη μακρά
σειρά, το περασμένο έτος (2000). Μέσα στις πέντε (5) δεκαετίες που διέρρευσαν, η συ21

νολική εισφορά, στη λογοτεχνία και στα Γράμματα, του Μιχάλη Σταφυλά, μόνο αριθμητικά και σε τόμους και κατά λογοτεχνικό είδος, μπορούν να μνημονευθούν στη σύντομη
αποψυνή αναφορά μου.
Στο είδος των μελετημάτων Δοκιμίων εισέφερε 27 έργα, στο αντίστοιχο των διηγημάτων 3 συλλογές. Τα εκδοθέντα μυθιστορήματά του είναι 4. Οι ποιητικές του συλλογές 2 και
στον τομέα της Θεατρικής συγγραφής εισέφερε 1 έργο.
Σε κάθε μνημόνευση της συγγραφικής και λογοτεχνικής εισφοράς του Μιχάλη Σταφυλά δεν πρέπει να λησμονείται η σημαντική – σχετική εργασία του, στη δεκάτομη έκδοση
με την επιγραφή: «Οι Γίγαντες του Πνεύματος», στις σελίδες της οποίας καταχωρήθηκαν
100 βιογραφικά – αξιολογικά δοκίμιά του για ισάριθμους μεγάλους, όλων των εποχών,
συγγραφείς, μουσικούς και ζωγράφους. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνιέται και το σπουδαίο
έργο του της «Διαρκούς Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» με τους 18, έως τώρα,
τυπωμένους τόμους.
Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προκύπτει πέρα απ’ τα άλλα και η πολλαπλότητα των
εκφραστικών μέσων του Μιχάλη Σταφυλά. Ή, σύμφωνα με την φιλολογική επιστήμη, η
πολυμέρεια του συγγραφικού – λογοτεχνικού του «Κόρπους».
Πράγματι το λογοτεχνικό έργο του Μιχάλη Σταφυλά δεν είναι μονομερές αλλά πολυμερές. Το μέγιστο ποσοστό του ανήκει ασφαλώς στο Δοκιμιακό είδος.
Τα μεγάλα όμως μελετήματά του για σπουδαίες μορφές του πνεύματος, όπως: του Βλαχογιάννη, του Παπαδιαμάντη, του Καζαντζάκη, του Σικελιανού, του Βρεττάκου, του
Βάρναλη, του Αυγέρη, του Σκαρίμπα και άλλων ξεπερνούν τα στενά όρια του μελετήματος-δοκιμίου καλύπτοντας και βιογραφικές και ψυχογραφικές διαστάσεις, διευκολύνοντας
έτσι την ερμηνεία των αντίστοιχων έργων του συγκεκριμένου δημιουργού.
Αλλά και τ’ άλλα έργα του, που αναφέρονται σε σπουδαίους πολιτικούς ή προσωπικότητες της Ευρυτανίας, όπως του Γεωργίου Καφαντάρη, του Ανδρέα Πουρνάρα και του
Γεωργίου Κρικέλη δεν περιορίζονται, μόνο, στην παράθεση στοιχείων και πληροφοριών
αλλά σκιαγραφούν την προσωπικότητα του καθενός και αξιολογούν την προσφορά του
στο κοινωνικό σύνολο ή σε δύσκολες ιστορικές περιστάσεις της πατρίδας μας.
Οι μονογραφίες του Μιχάλη Σταφυλά για τις λογοτεχνικές και ιστορικές μορφές που
τον απασχόλησαν είναι: Εμπεριστατωμένες, επαρκείς, τεκμηριωμένες, και παρότι είναι
γραμμένες με αγάπη για τα φυσικά πρόσωπα, δεν υπερβάλλουν, δεν ωραιοποιούν και δεν
αλλοιώνουν τα πράγματα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Μιχάλης Σταφυλάς ως κριτικός λογοτεχνίας λειτουργεί ψυχονοητικά και προσεγγίζει το αντικείμενο (έργο και πρόσωπο) μ’
αγάπη. Αναφέρει στοιχεία, της εμπνευστικής στιγμής, του εξεταζόμενου έργου, και παράλληλα τεκμηριώνει τις απόψεις του μ’ αποσπάσματα από δημοσιευμένα κείμενα. Μ’ αυτόν
τον τρόπο δημιουργεί ένα άλλο συνθετικό κείμενο το οποίο εμπεριέχει, πέρα από τα άλλα,
λογοτεχνικές προεκτάσεις διατυπωμένες με διαφορετικό ύφος κι άλλη τεχνοτροπία.
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Η αναφορά του στον τομέα της πεζογραφίας εντοπίζεται, κυρίως, στα τέσσερα μυθιστορήματα και στις δυο συλλογές ποιημάτων του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα κίνητρα, που τον ώθησαν στη συγγραφή των αντίστοιχων βιβλίων, είχαν, ως
εμπνευστική πηγή γεγονότα και περιστατικά πραγματικά. Βεβαίως, ανάπλασε, με τρόπο και
ύφος λογοτεχνικό, την πραγματικότητα. Δεν αλλοίωσε όμως κι ασφαλώς δεν διαστρέβλωσε την αλήθεια.
Ο πεζός λόγος του Μιχάλη Σταφυλά, όπως είναι διατυπωμένος στα μυθιστορήματα
και στα διηγήματά του, ρέει γοργότητα και δροσερότητα. Οι περιγραφές είναι λιτές αλλά
καίριες. Οι μεταφορές επιτυχημένες. Οι εικόνες διαυγείς. Τα νοήματα σαφή. Οι διάλογοι
γοργοί και φυσικοί, όπως στον προφορικό λόγο. Τα θέματα αντλούνται από τη ζωή. Αναπλάθονται και προεκτείνονται καλλιτεχνικά, εκεί που πρέπει κι όσο χρειάζεται. Έτσι δημιουργείται η κατάλληλη ατμόσφαιρα που αποσπά το ενδιαφέρον και προκαλεί συγκινησιακή
συμμετοχή.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς έγραψε και θεατρικά έργα. Τύπωσε μόνο ένα – Τον «Πατροκοσμά», το 1962. Πρόκειται για μια σκηνική δημιουργία που ζωντανεύει την ασκητική, απέριττη ζωή και προπαντός τις ρήσεις και τις διδαχές του Άγιου Πατροκοσμά του Αιτωλού.
Στο θεατρικό τούτο έργο αναδείχνεται και μια άλλη πτυχή των εκφραστικών μέσων του
Μιχάλη Σταφυλά αλλά και η ικανότητά του να δημιουργεί θεατρικά δρώμενα και καταστάσεις δίχως να αποκλείνει από τα, τότε, πράγματα, που έφτασαν στον καιρό μας από τη
λαϊκή στοματική, κυρίως, παράδοση.
Όπως ήδη αναφέραμε ο Μιχάλης Σταφυλάς τύπωσε, πέρα από τα άλλα έργα του και
δύο ποιητικά βιβλία. Το πρώτο, με έτος έκδοσης το 1962, έχει τον αντιπροσωπευτικό των
περιεχομένων, τίτλο: «Ευρυτανία». Οι δημοσιευμένες κριτικές αξιολογήσεις για το βιβλίο
αυτό ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες.
Η απήχησή του ξεπέρασε τα όρια της Ευρυτανίας και της Ελλάδας. Κυκλοφόρησε μεταφρασμένο στην Αμερική και σημείωσε επιτυχία. Ο Ακαδημαϊκός και μετέπειτα Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, που δεν λησμόνησε ποτέ την ευρυτανική του καταγωγή, χαρακτήρισε το βιβλίο τούτο ως: «Έξοχο ελεγείο της Πατρίδος μας».
Το δεύτερο ποιητικό βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά τυπώθηκε το 1963 και κυκλοφόρησε με την επιγραφή «Μοιρολόι για το Δάσκαλο που σκοτώθηκε». Κι εδώ, όπως σ’ όλα τα
βιβλία του, η εμπνευστική πηγή είναι αυθεντική. Με λίγα λόγια:
Ο Δάσκαλος του χωριού Σίταινα Κυνουρίας, μη αντέχοντας, προφανώς, άλλο τον
εμπαιγμό των αρμοδίων αρχών για την επισκευή της στέγης του Σχολείου του κι επειδή το
θέμα ήταν κατεπείγον, αφού τα νερά των βροχών κατέκλυζαν την αίθουσα, αποφάσισε να
επισκευάσει μόνος του τη στέγη, με θλιβερό επακόλουθο να πέσει και να σκοτωθεί μπροστά στους μαθητές του και στα ίδια του τα παιδιά!
Το γεγονός εκείνο άσκησε καταλυτική επίδραση στον Μιχάλη Σταφυλά. Το πληροφορήθηκε από το ρεπορτάζ των εφημερίδων που αναφέρονταν στη μεταθανάτια βράβευση
του Δάσκαλου από την Ακαδημία (το Δεκέμβριο του 1962). Το γεγονός τον συγκλόνισε
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συναισθηματικά και τον ώθησε
να εκφράσει τη συγκίνησή του
στιχουργικά. Την ίδια μέρα το
εκτεταμένο ποίημα – Μοιρολόι
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο τυπογραφείο.
Ακολούθησε η έκδοση του
βιβλίου που προκάλεσε αίσθηση τόσο στους χώρους της
λογοτεχνίας όσο και στο ευρύτερο κοινό. Περισσότερα από
Δομνίστα 2001: Ο Μιχάλης σε εκδήλωση προς τιμήν του.
60 κριτικά – αξιολογικά κείμενα δημοσιεύθηκαν στον τύπο.
Το Μοιρολόι ενέπνευσε τον
μουσικοσυνθέτη Ιωσήφ Μπενάκη στη δημιουργία σχετικής μουσικής σύνθεσης, η πρώτη
εκτέλεση της οποίας έγινε στις 9 Μαϊου του 1965 στην Αίθουσα του «Παρνασσού» της
Πρωτεύουσας!
Η παρούσα αναφορά στη συγγραφική – λογοτεχνική εισφορά του Μιχάλη Σταφυλά
δεν είναι διεξοδική και οπωσδήποτε δεν «φιλοδοξεί» να χαρακτηρισθεί σαν ειδικό και
εμπεριστατωμένο μελέτημα. Πρόθεση του ομιλητή ήταν και παραμένει: η, σε γενικές γραμμές, θεώρηση της συγγραφικής – λογοτεχνικής εισφοράς του Μιχάλη Σταφυλά και η
επισήμανση του γεγονότος, που αφορά την πολυμέρεια των εκφραστικών του μέσων.
Έτσι, και προτού κλείσω, επιθυμώ να τονίσω ότι τα συγγραφικά – λογοτεχνικά επιτεύγματά του, τον κατατάσσουν ανάμεσα στους επιφανέστερους σύγχρονους Έλληνες
μελετητές – δοκιμιογράφους, στους καταξιωμένους συγγραφείς ειδικών μονογραφιών
(για μεγάλες μορφές των Γραμμάτων), στους άξιους πεζογράφους (μυθιστορημάτων και
διηγημάτων), στους γνήσιους ταλαντούχους ποιητές, στους δόκιμους θεατρικούς συγγραφείς και στους ακριβοδίκαιους και διεισδυτικούς κριτικούς και ιστορικούς της νεοελληνικής
λογοτεχνίας.
Πέρα απ’ αυτά τα εκφραστικά μέσα του Μιχάλη Σταφυλά προεκτείνονται και στους
τομείς: της λεξικογραφίας (Η Ακαδημία βράβευσε παλαιότερα δύο σχετικές εργασίες του),
της καλώς εννοουμένης δημοσιογραφίας και της καίριας (καυστικής ορισμένες φορές αλλά
δίκαιης), σχολιογραφίας!
Γενικά, πρόκειται για μια συνθετική μορφή των σύγχρονων Γραμμάτων της Χώρας μας.
Για έναν ακαταπόνητο ερευνητή, μελετητή και σμιλευτή του έντεχνου γραπτού λόγου. Για
μια παλλόμενη από ευαισθησίες και ανησυχίες πνευματική οντότητα, αλλά και μία χρονίως
πάσχουσα προσωπικότητα – για τα δεινά όπου γης ανθρώπου – που, δεν απελπίστηκε κι
ούτε έπαψε να οραματίζεται μια καλλίτερη ανθρώπινη μοίρα;!
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Κυρίες και Κύριοι.
Φίλες και φίλοι των έργων του Μιχάλη Σταφυλά,
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτήρισε τις υπηρεσίες που πρόσφερε στα Γράμματα της Χώρας μας ο Μιχάλης Σταφυλάς ως ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ!
Ο ομιλητής με συναίσθηση ευθύνης και δίχως καμιά παραχώρηση ή επιφύλαξη, εκφράζει την άποψη ότι: ωρίμασε πλέον ο χρόνος και συσσωρεύτηκαν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει το επίσημο Κράτος στη βράβευση του συνολικού έργου του
Μιχάλη Σταφυλά!
Θα είναι μια αντάξια τιμητική διάκριση σ’ έναν άξιο άνθρωπο των Γραμμάτων αλλά και
μια πράξη δικαιοσύνης!
Ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη και την ευγένεια να με ακούσετε!
Θ. Μ. Πολίτης
Δομνίστα Ευρυτανίας: 9 Ιουνίου 2001
(Αίθουσα: Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας)

Το Συγγραφικό Έργο του Μιχάλη Σταφυλά
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Αναμφισβήτητα ο Μιχάλης Σταφυλάς είναι ένας από τις πλέον πολυγραφότατους νεοέλληνες συγγραφείς και σίγουρα ο πολυγραφότατος από τους Ευρυτάνες συγγραφείς.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τους αείμνηστους συμπατριώτες μας Πάνο Βασιλείου και
Δημήτρη Σταμέλο, που και αυτοί μας άφησαν πλούσια κληρονομιά…
Είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με την εργογραφία του Μιχάλη, γιατί, εκτός από τα
εκδοθέντα βιβλία του αμέτρητα είναι τα άρθρα του σε εφημερίδες και περιοδικά, τα χρονογραφήματά του, τα ποιήματα, οι συνεντεύξεις, οι εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια
και Πνευματικά Συμπόσια, οι διαλέξεις του, οι πρόλογοί του…
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, έχοντας υπόψη το πλήθος των
εκδοθέντων βιβλίων του αλλά και των άρθρων του, που είναι διάσπαρτα σε εφημερίδες
και περιοδικά, αποφάσισε όπως στο άμεσο μέλλον ομάδα ερευνητών να ασχοληθεί με την
καταγραφή της όλης εργογραφίας του αείμνηστου Μιχάλη Σταφυλά, του πρύτανη των
Ευρυτανικών Γραμμάτων. Έργο επίπονο και δύσκολο.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα εκδοθέντα βιβλία του Μιχάλη Σταφυλά. Τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν και σε άλλα κείμενα του παρόντος αφιερώματος, αλλά, πιστεύου25

με ότι υπάρχουν παραλλείψεις σημαντικών έργων του5. Ως πηγή καταγραφής τους χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο κατάλογος των βιβλίων των Ευρυτάνων Συγγραφέων της Κοινοτικής
Βιβλιοθήκης Δομνίστας Ευρυτανίας, της οποίας ο Μιχάλης είχε ανακηρυχθεί ευεργέτης
της. 6

Εκδοθέντα βιβλία
Α΄.- ΜΕΛΕΤΕΣ
– Ναζίμ Χικμέτ, Ένας πρωτοπόρος ποιητής, 1950
– Ναζίμ Χικμέτ, ο ποιητής που έβγαζε τις πέτρες από τους δρόμους της ανθρωπότητας7
χ.χ.
– Τέχνη και Τεχνική του Λόγου», Α΄ έκδ.1955, Β΄έκδ. 1982
– Τέχνη της παρακμής ή παρακμή της Τέχνης, 1964
– Γεώργιος Καφαντάρης, Τρεις σταθμοί της ζωής του, 1966
– Γεώργιος Καφαντάρης, Μια Ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας, Α΄έκδ. 2005, Β΄ έκδ.
2009
– Γιάννης Βλαχογιάννης, Ο αρματολός των Νεοελληνικών Γραμμάτων. 1972
– Γιάννης Βλαχογιάννης, Ο υπέρμαχος της Ιστορικής Αλήθειας, Βιβλιογραφικά – Κριτικές
αποτιμήσεις, χ.χ.
– Ο αγώνας του Βλαχογιάννη για τη διάσωση των αρχείων του ’21, χ.χ.
– Άνθρωποι για αντιπαράσταση, 1979
– Κ. Καλατζής – Ο ποιητής της φωτιάς και της αλήθειας, 1980
– Ένα ανέκδοτο υπόμνημα του Αλέξανδρου Δελμούζου για τη γλώσσα και την παιδεία,1980
– Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ο επαναστατημένος Χριστιανός, 1983
– Μνήμη Γιώργου Κοτζιούλα και ανέκδοτα κείμενά του, 1983
– Αναφορά σε Μορφές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Σκουρλής, Χάκκας, Σινόπουλος,
Παπαντωνίου, Κόντογλου), 1983
– Νικηφόρος Βρεττάκος, ο ποιητής που μάχεται για την ειρήνη και την ομορφιά, 1983
– Γιάννης Σκαρίμπας – Ένας αλόγιος απλοέλληνας συν κιόλας απαράσημος, 1984
– Δημιουργοί του καιρού μας (Γ. Γρηγόρης, Μ. Δημάκης, Άρης Δικταίος, Λιλή Ιακωβίδη,
Ελένη Ουράνη, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ρίτα Μπούμη – Παππά, Σοφία Μαυροειδή –
Παπαδάκη, Ι. Περσάκη, Π. Πρεβελάκης, Β. Ρώτας),1986
5
6

7

Βλ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, τ. 232 και Εφημερίδα «Εν Γρανίτση» τεύχος 84, Απρίλιος – Ιούνιος 2018.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς είχε δωρίσει στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας εκατοντάδες βιβλία. Ανάμεσα σ’ αυτά και πολλά σχετικά με την Εθνική μας Αντίσταση. Με πρότασή του μάλιστα λειτουργεί Τμήμα
Βιβλιοθήκης Εθνικής Αντίστασης με πλήθος βιβλίων. Το Τμήμα αυτό ονομάζεται «Βιβλιοθήκη Μιχάλη
Σταφυλά». Το 2001 τιμήθηκε από το Δήμο Δομνίστας σε λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 9-6-2001.
Για το έργο του αυτό του απονεμήθηκε το 2002 το «Βραβείο Ιπεκτσί».
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– Γιώργος Κρικέλης, Ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, 1987
– Της Πατρίδας και της Λευτεριάς, Νίκος Ζωγραφόπουλος, Γιώργος Τσουκαλάς, Δυο
Ευρυτάνες Ποιητές της Αντίστασης, 1988
– Τρεις περιπτώσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Πηγαδιώτης, Βαϊάνος, Χατζόπουλος), 1988
– Ομόκεντρες ανομοιογένειες (Κοσμάς Πολίτης, Κ. Στούρνας, Γ. Βαλέτας, Γ. Αθάνας, Θ.
Πετσάλης, Λ. Νάκου, Α. Μυστακίδης, Α. Πανσέληνος, Φ. Γιοφύλλης, Π. Χάρης), 1989
– Άγγελος Σικελιανός, - Η πορεία μιας μεγάλης δημιουργίας, 1989
– Η Τρώγλη, 1990
– Ο Καζαντζάκης κάτω από το φως της διαλεκτικής, 1990
– Η Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου μέσα από τις φιλολογικές διαδρομές της, 1991
– Η αρχή και το τέλος της Σοβιετικής Λογοτεχνίας, 1992
– Προβλήματα κριτικής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 1994– Οι Γίγαντες του Πνεύματος (10 τόμοι με βιογραφικά δοκίμια 100 συγγραφέων - μουσικών και ζωγράφων απ’ όλον τον κόσμο).
– Βιβλιογραφικά – Κριτικά του Γιάννη Βλαχογιάννη, 1995
– Σούρουπο… μέρα μεσημέρι… (12 Διηγήματα), 1995
– Εκδήλωση μνήμης Βασίλη Κουρή, 1997
– Επίσημη αγραμματοσύνη, χ.χ.
– Πολλοί είν’ οι δρόμοι που έχ’ ο νους, 1998
– Ιάσων Ευαγγέλου, Ο στοχαστής και ποιητής, 1999
– Ο Ποιητής Κώστας Βάρναλης, 1999
– Ανδρέας Ι. Πουρνάρας, μια ζωή δεμένη με την Ιστορία και την Παιδεία, 2000
– Γιάννης Κουτσοχέρας, Ο Ποιητής που αφουγκράζονταν την ανάσα του λαού, 2001
– Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα Θεία Δώρα των εμπνεύσεών του, χ.χ.
– Άγγλοι Συγγραφείς, 2003
– Ρώσοι Συγγραφείς, 2003
– Γάλλοι Συγγραφείς, 2003
– Γερμανοί Συγγραφείς, 2004
– Αμερικανοί Συγγραφείς, 2004
– Σκανδιναβοί Συγγραφείς, 2005
– Ιταλοί Συγγραφείς, 2005
– Ισπανοί Συγγραφείς, 2005
– Τσέχοι Συγγραφείς, 2005
– Λατινοαμερικανοί Συγγραφείς, 2006
– Βαλκάνιοι Συγγραφείς, 2006
– Πάνος – Νικολή Τζελέπης, Αρχιτέκτονας, εκφραστής της Ελληνικής Λαϊκής
Δημιουργίας, χ.χ.
– Διαρκής Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20 και πλέον τόμοι)
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Ευρυτανικά, Ιστορία – Άνθρωποι – Περιβάλλον, 2008
Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο, 2010
Η Γειτονιά των Αγγέλων, 2010
Θόδωρος Σκουρλής, Ένας Πρωτοπόρος της Ελληνικής Ποίησης, 2012
Καλημέρα Λάρισα, χ.χ.
Δικαίωμα στο όνειρο, 2011
Πολεμικό Ημερολόγιο, Βαλκάνια 1912-1913, 2012
Σημεία Αναφοράς σε Έλληνες Λογοτέχνες, Αθήνα χ.χ.
Δημήτρης Πουρνάρας, Ο Ανεξάρτητος και Ελεύθερος Δημοσιογράφος, 2013
Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος, 2013
Η χυδαιολογία στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, χ.χ.
Στα Βήματα του Πατροκοσμά, Μια ιερή πορεία προς την Επανάσταση, χ.χ.
Φρενοκομείον Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ, 2017
Περί Ζαχαρία Παπαντωνίου ο λόγος, 2018

Β΄.- ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
– Κατοχή, 1965
– Άνθρωποι για αντιπαράσταση, 1979
– Σούρουπο - μέρα μεσημέρι, 1995
Γ΄.- ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
– Το τέλος του καλού μας κόσμου, 1967
– Οι λαμπάδες της Ρωμιοσύνης, 1976
– Η μεγάλη σκευωρία, 1987
Δ΄.- ΠΟΙΗΣΗ
– Ευρυτανία (ποίημα), 1962
– Μοιρολόι για το δάσκαλο που σκοτώθηκε, 1963
– EYRYTANIA ΡOEM (Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα από τον Παύλο Χρυσικό)
Δ΄.- ΘΕΑΤΡΟ
– Πατροκοσμάς (Θεατρικό), 1962
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
– «Νεοελληνικός Λόγος», Συνδιευθυντής με Χάρη Σακελαρίου
– «Θεσσαλική Εστία» (1973-1987)
– «Πνευματική Ζωή» (1988-2018)
– «Ευρυτανικά Χρονικά» (Διευθυντής Σύνταξης 2001-2018)
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Ο ακούραστος αεικίνητος πολυγραφότατος Ευρυτάνας συγγραφέας!
Γράφει ο Γιάννης Μάκκας

«Ποτέ δεν απόσωσες ακέριο
έν’ άσπρο καρβέλι χαράς στη ζωή σου
κι η ξερή μπομπότα της πίκρας σου
έδωσε το χρώμα της στα παιδιά σου….»
(από το ποίημα «Ευρυτανία» Μιχ. Σταφυλά)
Ο λογοτέχνης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και εκδότης Μιχάλης Σταφυλάς, ένας
από τους πολυγραφότατους Ευρυτάνες συγγραφείς, γεννήθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας το
1920, γιος του δάσκαλου Σωτήρη Σταφυλά, έχασε τη μητέρα του στη γέννησή του και τα
πρώτα του χρόνια μεγάλωσε με τη γιαγιά του Ευφροσύνη. Φαίνεται, όπως λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, το νερό της Γρανίτσας, του ορεινού αυτού χωριού της Δυτικής
Ευρυτανίας, είναι η αιτία της γέννησης τόσο μεγάλων πνευματικών φυσιογνωμιών, όπως ο
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο Στέφανος Γρανίτσας, ο Χρήστος Καγκαράς, κοντά τους ο
σύγχρονος Μιχάλης Σταφυλάς και δίπλα μια θρησκευτική προσωπικότητα ο Άγιος του χωριού, ο Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυρουδής.
Από ενωρίς εμφανίζεται το πνευματικό δημιουργικό «μεράκι» του Μιχάλη Σταφυλά. Mε
μια πένα στο χέρι γεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός, γεννήθηκε για να γράφει, είχε το χάρισμα,
ήταν προικισμένος με δυνατό ταλέντο.
Η πρώτη εμφάνισή του στον κόσμο των γραμμάτων έγινε σε ηλικία μόλις 16 ετών.
Δεκαεξάχρονος μαθητής του Γυμνασίου, έφηβος ακόμη, έγραψε το πρώτο διήγημά του
στην εφημερίδα του Αγρινίου «Νέα Εποχή», καθώς και μικρά κείμενα σε άλλες τοπικές εφημερίδες, ενώ στις 19 Ιουλίου 1936 έστειλε το πρώτο του άρθρο στην καθημερινή Αθηναϊκή
εφημερίδα «Πατρίς», με θέμα την εγκατάλειψη της Ευρυτανίας, το οποίο δημοσιεύθηκε πρωτοσέλιδο, όμως θεωρήθηκε επαναστατικό από το καθεστώς Μεταξά και για το λόγο αυτό
αποβλήθηκε από το Γυμνάσιο Καρπενησίου, όπως στη συνέχεια και από το Γυμνάσιο Αγρινίου.
Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου συμπλήρωσε τον κύκλο των γυμνασιακών του σπουδών στο τέταρτο Γυμνάσιο και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, που όμως, λόγω της Κατοχής, εγκατέλειψε και έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση
1941-1944. Στην Αθήνα, ως απόφοιτος Γυμνασίου, είχε την τύχη να γνωρίσει το μεγάλο
συγχωριανό του Ζαχαρία Παπαντωνίου, που ζήτησε τις συμβουλές του για τη δημοσιογραφία που ήθελε να ακολουθήσει. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου του είπε «Το ότι γράφεις δεν
είναι και μεγάλο προσόν. Γράφει η μισή Ελλάδα. Το ζήτημα είναι τι γράφεις ; Αν εκφράζεις
τον άνθρωπο του καιρού σου, τον χωριανό σου» και τον συμβούλευσε να έχει υπόψη ότι «Η
επιτυχία διέρχεται από την οδό της υπομονής».
Σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, απολύθηκε από τη δικτατορία το 1967, επανήλθε το 1974 και συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Διευθυντή. Στα
χρόνια, αυτά της απόλυσής του, ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Πολιτισμός» και κυκλοφόρησε
την δεκάτομη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών «Γίγαντες του Πνεύματος»,
στην οποία τα περισσότερα κείμενα έγραψε ο ίδιος.
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Σημαντικότατο, πλούσιο, πολυσύνθετο το έργο του, ασχολείται με
όλα τα είδη του λόγου.
Βιογραφίες, άρθρα, χρονογραφήματα σε καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες, δοκίμια, μελέτες,
διηγήματα, θεατρικά έργα, ποιήματα.
Μια μεγάλη πένα των Ευρυτανικών, των Ρουμελιώτικων, των Ελληνικών Γραμμάτων. Μεγάλο το έργο
του, μεγάλη η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς και η σύζυγός του Θέμιδα
με σπουδαία λογοτεχνική παρουσία και αυτή
Κατέγραψε Ευρυτανικές φυσιογνωμίες, προσωπικότητες, εξιστόρησε ανθρώπινες στιγμές, στιγμές δύσκολες της Ευρυτανίας και της πατρίδας μας γενικότερα και
παρουσίασε στα γραφόμενά του σοβαρά κοινωνικά θέματα.
«Ιστοριοδίφη της Ελληνικής Λογοτεχνίας», τον χαρακτήρισε ο Διονύσιος Μαγκλιβέρας.
«Ο Μιχάλης Σταφυλάς, υπηρετεί τη λογοτεχνία πέρα από κλίκες, παρεούλες και κυκλώματα» είχε πει ο Νικηφόρος Βρεττάκος.
Το 2002 του απονεμήθηκε το «Βραβείο Ιπεκτσί» για το βιβλίο του «Ναζίμ Χικμέτ- ο ποιητής
που έβγαζε τις πέτρες από τους δρόμους», το οποίο είχε συγγράψει για τον παγκοσμίως γνωστό Τούρκο φιλέλληνα ποιητή, που τον γνώρισε προσωπικά.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς, για το σύνολο του έργου του, βραβεύθηκε το 2002 από την
Ακαδημία Αθηνών.
Είναι από παλαιά Διοικητικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών, Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και αντιπρόεδρος του ελληνικού τμήματος της «Διεθνούς Εταιρίας
Λογοτεχνίας». Για τρία χρόνια ήταν συνδιευθυντής του περιοδικού «Νεοελληνικός Λόγος»
(1965-1967) μαζί με μια άλλη φυσιογνωμία των Ελληνικών Γραμμάτων, τον Χάρη Σακελλαρίου. Από το 1973-1987 εκδίδει το αξιόλογο περιοδικό «Θεσσαλική Εστία» και από το
1988 ως σήμερα το περιοδικό «Πνευματική Ζωή», όπως εκδίδει, επίσης, μέχρι σήμερα και την
«Διαρκή Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας».
Έχει γράψει και εκδώσει το θεατρικό έργο «Πατροκοσμάς» , για το οποίο του απονεμήθηκε το «Εθνικό Βραβείο Θεάτρου» το 1961, από επιτροπή που την αποτελούσαν ο Ηλίας
Βενέζης, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Πέτρος Χάρης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Κάρολος Κουν,
ο Αιμ. Χουρμούζιος και ο Μάριος Πλωρίτης. Έτυχε ευμενών κριτικών και σχολίων εφημερίδων και πνευματικών ανθρώπων, ο Φώτης Κόντογλου είπε γι’αυτό: «Σε φχαριστώ για
το βιβλίο σου. Φχαριστήθηκα», ο Δημ. Πουρνάρας: «Έργο γενικότερης εθνικής σημασίας»,
ο Γιάννης Σκαρίμπας: «Πραγματικόν αριστούργημα, που μόνον όμοιά του θα μπορούσαν
να σταθούν δίπλα σαν εκείνα του Μελά», ο Πάνος Βασιλείου: «Σπουδαία προσφορά στο
νεοελληνικό θέατρο», ο Γ.Κοτζιούλας: «Είναι γραμμένο με θερμό τόνο σαν αυθόρμητο ανάβρυσμα, κερδίζει τον αναγνώστη» κ.ά.
Η «Πανευρυτανική Ένωση» ευτύχισε να εκδώσει πάμπολλα έργα του μεγάλου αυτού συγ30

γραφέα, όπως «Ανδρέας Ι. Πουρνάρας μια ζωή δεμένη με την Ιστορία και την Παιδεία»,
«Ζαχαρίας Παπαντωνίου- Τα Θεία Δώρα των Εμπνεύσεών του» (2000), «Στα Βήματα του
Πατροκοσμά, μια ιερή πορεία προς την Επανάσταση», «Επιστροφή στο Παρελθόν» (2010),
«Θόδωρος Σκουρλής- Ένας Πρωτοπόρος της Ελληνικής Ποίησης» (2011), «Πάνος Νικολή
Τζελέπης- Ο Εκφραστής της Ελληνικής Λαϊκής Δημιουργίας», «Γεώργιος Καφαντάρης- Μια
Ζωή στις Επάλξεις της Δημοκρατίας» , «Δημήτρης Πουρνάρας- ο Ανεξάρτητος και Ελεύθερος
Δημοσιογράφος», «Δικαίωμα στο Όνειρο-Ποιήματα μιας Άλλης Εποχής» (2011), «Πολεμικό Ημερολόγιο, Βαλκάνια 1912-1913» (2012), «Καλημέρα Λάρισα- Τα Χρονογραφήματα»
(2013).
Έχει εκδώσει τα έργα: «Τέχνη της Παρακμής ή Παρακμή της Τέχνης;» (1964), «Γεώργιος
Καφαντάρης-Τρεις σταθμοί της Ζωής του» (1966), «Γιάννης Βλαχογιάννης- Ο Υπέρμαχος
της Ιστορικής Αλήθειας», «Γιάννης Βλαχογιάννης- Ο Αρματολός των Ελληνικών Γραμμάτων»
(1972), «Κ.Καλατζής- ο ποιητής της φωτιάς και της αλήθειας» (1980), «Τέχνη και Τεχνική του
Λόγου» (1955,1982), «Νικηφόρος Βρεττάκος- ο ποιητής που μάχεται για την ειρήνη και την
ομορφιά» (1983), «Μνήμη Γιώργου Κοτζιούλα και Ανέκδοτα Κείμενά του» (1983), «Ο Επαναστατημένος Χριστιανός Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» (1983), «Γιάννης Σκαρίμπας- ένας
αλλόγιος απλοέλληνας συν κι όλας απαράσημος» (1984), «Γιώργος Κρικέλης- Ήρωας της
Αντίστασης» (1987), «Άγγελος Σικελιανός- Η Πορεία μιας Μεγάλης Δημιουργίας» (1989),
«Η Άντα Κατσίκη- Γκίβαλου μέσα από τις φιλολογικές διαδρομές της» (1991), «Ο Καζαντζάκης κάτω απ’ το φως της διαλεκτικής» (1990), «Ιάσων Ευαγγέλου-Ο Στοχαστής και Ποιητής»
(1995), «Μοιρολόι για το Δάσκαλο που σκοτώθηκε» (ποίημα 1963), επίσης τα χρονογραφήματα : «Καλημέρα Λάρισα», τα διηγήματα «Κατοχή» (1965), «Άνθρωποι για Αντιπαράσταση»
(1979) και «Σούρουπο – μέρα μεσημέρι» (1995), τα μυθιστορήματα: «Το Τέλος του Καλού
μας Κόσμου» (1967), «Οι Λαμπάδες της Ρωμιοσύνης» (1976), που είναι η μυθιστορηματική
αφήγηση του συγχωριανού του Νεομάρτυρα Μιχαήλ, του Αγίου Μιχαήλ Γρανίτσας, «Η
Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (1982) και « Η Μεγάλη Σκευωρία» (1987).
Έχουν μεταφρασθεί πολλά κείμενά του σε ξένες γλώσσες.
Το ποιητικό βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά «Ευρυτανία» μεταφράστηκε στις ΗΠΑ από τον
Ευρυτάνα καθηγητή Παύλο Χρυσικό και λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας του, επανεκδόθηκε.
Επίσης η «Ευρυτανία» μελοποιήθηκε από τον μουσικό Ιωσήφ Μπενάκη και παρουσιάσθηκε
στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Λυρική Σκηνή και στην ΕΡΤ.
Ο πολυγραφότατος αυτός Ευρυτάνας συγγραφέας συνέχισε δραστήριος την πνευματική
προσφορά και παρουσία του στα ελληνικά γράμματα μέχρι το θάνατό του.

ΠΗΓΕΣ
– «Ανδρέας Πουρνάρας, μια ζωή δεμένη με την ιστορία και την παιδεία του τόπου» Μιχ.
Σταφυλά (2000).
– «Μιχάλης Σταφυλάς ο Ευρυτάνας Λόγιος», Κέλλυ Μπουρδάρα (2008).
– «Συνάντηση με το Συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά» εκδ, Όμιλος Φθιωτών Λογοτεχνών και
Συγγραφέων (2016).
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Όλβιε γέροντα,
Αν η ζωή που πέρασες έχει παγώσει
Κι αν νοσταλγεί κανείς της νιότης του τα
χρόνια
Το γήρας σέρνει πίσω του τη γνώση.
Ανάβει το κερί στ’ ασκηταριό σου
Κι αν γύρω σου εχίορευε ο χειμώνας
Εσύ τραγούδαες και χόρευες μαζί του
Κι ας ήταν ζήση σου κοντά ένας αιώνας.

Σάλευε μέσα σου κάποιο πανάρχαιο θεριό
Μια ιερή σ’ είχε κυκλώσει ζάλη,
Φτιάξε στη δύση μία φωλιά
Να λημεριάσει ο ήλιος σου
Να κοιμηθείς στη σκοτεινιά
Όσο να φέξεις πάλι!
Γεώργιος Δ. Πολυκράτης
Ιατρός, Θεράπων της Ποίησης

ΣΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ8
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όλοι πεθαίνουμε στη γη
πλούσιοι, φτωχοί, τρανοί, μικροί
αθάνατοι ονομάστηκαν λιγοστοί
πού ‘δωσαν νόημα και στη ζωή.	

«Θεέ μου, σε ευχαριστώ
που μ' άφησες μέχρις εχθές να ζω
για τη γυναίκα, τα εγγόνια, τα παιδιά
που μού ‘δωσες κι είχα χαρά.

Ένας απ’ αυτούς τους λιγοστούς
στους δύσκολους σημερινούς καιρούς
είναι ο Μιχάλης Σταφυλάς
που θάναι πάντα κοντά σε μας.	

Κάνε Θεέ μου ολονούς
φίλους, εχθρούς και χωριανούς
περσότερο να αγαπούν
απ’ όσο οι άλλοι τους μισούν.

Νέστορας ήταν της ζωής
ανθρώπινης, πνευματικής
διαφάντευε όλα σωστά
τ’ ανθρώπινα, τα πνευματικά.	

Δική μου τελευταία προσευχή
μα μείνει η πνευματική ζωή
τ’ αστέρι που όλους οδηγεί
λίγο πιο πάνω από τη γκρίζα γη.

Τώρα μέσ' τη νεκρική σιγή
η ψυχή του φτεροκοπεί
ανάμεσα σε μας και το Θεό
πριν φύγει για τον ουρανό.

Η φωνή χάθηκε μέσα στη σιωπή
τώρα και πάλι νεκρική σιγή
κανένα κλάμα, ούτε καϋμός
Αθάνατος τούτος ο νεκρός.

Κι ακούγεται σιγομιλιά		
που είναι του νεκρού μας η μιλιά
με τούτα τα λόγια τα σοφά
απ’ τη μεγάλη του καρδιά.
8

Βλ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, τ. 232, σςελ. 173
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7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1729. ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ (1654-1729)
7 Ἰουνίου 2018. Μνήμη Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου
Τὴν Πέμπτη, 7
Ἰουνίου 2018, μὲ
πρωτοβουλία τοῦ π.
Κωνσταντίνου Κουτσουπιᾶ, ἐφημερίου
τῆς ἐνορίας τῶν Μεγάλων Βραγγιανῶν,
τιμήθηκε καὶ ἐφέτος,
μὲ Θ. Λειτουργία
στὸν τόπο κοιμήσεως
καὶ ταφῆς τοῦ Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου (Μεγ. Βραγγιανὰ 1654-7 Ἰουνίου
1729), στὸν ἱστορικὸ
ἱ. ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ μνήμη τοῦ
ὁσιακῆς βιοτῆς λογίου ἱερομονάχου. Μὲ
ἀφορμὴ τὴν τιμὴ τῆς
μνήμης τοῦ Γορδίου,
ἡ ἐνορία σὲ συνεργασία μὲ τὸν σύλλογο
«Ἀναστάσιος Γόρδιος» φιλοτέχνησε καὶ
τύπωσε ἀναμνηστικὴ
κάρτα, ἡ ὁποία στὴν
μία ὄψη φέρει σύντομο βιογραφικό του ποὺ συνοδεύεται μὲ εἰκόνα ἐλαιογραφίας
του (1971), ποὺ φυλάσσεται στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, καὶ στὴν ἄλλη ὄψη
φέρει μικρὸ αὐτόγραφο τοῦ Γορδίου μὲ τὴν ὑπογραφή του.
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Ἡ ὑπογραφὴ σώζεται σὲ αὐτόγραφο σημείωμά του, σὲ χειρόγραφο μὲ σχόλια τοῦ Θεόφιλου Κορυδαλλέα στὴ Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, μὲ ἡμερομηνία 6
Αὐγούστου 1683,1 ὅταν ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος δωρίζει αὐτὸ τὸ χειρόγραφο στὸν
‒«λογιώτατο, σπουδαιότατο, φιλομαθέστατο, τιμιώτατο»‒ Νικόλαο ἱερόπαιδα τὸν
νεώτερο, γιὸ τοῦ ἱερέα Ἀποστόλη ἀπὸ τόπο κοντὰ στὰ Βρανιανά·2 ἴσως ἀπὸ τὸ
Βελισδόνι (νῦν Τρίδενδρο). Πρόκειται γιὰ τὸν κώδικα 76 τῆς Δημοτικῆς βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης, γραμμένο ἀπὸ τὸν Γόρδιο κατὰ τὸ 1675 στὰ Βρανιανά, μὲ τὴν
ὑπογραφὴ Ἀλέξιος, ὅπως ἦταν τὸ κοσμικό του ὄνομα. Στὸ δωρητικό του σημείωμα γράφει ὁ Γόρδιος:
«Καὶ ταῦτα, Νικόλαε, χαίρειν σοι λέγει
στίχοις ἰάμβοις ὧδέ πως ἐν τῷ τέλει·
Ἐμοῦ πόνος μὲν γραφικῷ πέλει νόμῳ,
σὸν κτῆμα δ᾿, ὦ φίλτατε, φιλίας νόμῳ·
κἂν εὐτελὲς δέ, καινὸν οὐδέν, ὡς δέον·
γεωργικοῦ γὰρ ὕδατος δὸς καὶ πλέον.
αχπγ΄ Βοηδρομηῶνος Ϛ ης , φθίνοντος
΄
				

Ἀναστάσιος»3

Ὁ ἱερόπαις Νικόλαος, νεώτερος τοῦ Γορδίου, ἦταν παραλήπτης, πρὸς ἀντιγραφήν,
χειρογράφου τοῦ Γορδίου μὲ Κορυδαλλικὰ σχόλια στὴ Φυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους
τὸ ὁποῖο πιθανὸν τὸ εἶχε παραλάβει ἀπὸ τὸν δάσκαλό του Εὐγένιο Γιαννούλη.
Ἀκόμη, ὁ Γόρδιος ζητεῖ, ἐπίσης, ἀπὸ τὸν Νικόλαο νὰ τοῦ στείλει τοὺς Ἀφορισμοὺς
τοῦ Ἱπποκράτη, μὲ πρόθεση νὰ τοὺς ἀντιγράψει. Ὁ Νικόλαος ἐκτιμᾶ τὸν Γόρδιο
καὶ τὸν θεωρεῖ ὡς διάδοχο τοῦ Εὐγενίου καὶ ἰσάξιο μὲ τὸν διδάσκαλό του.4

1
2
3
4

Ι. Ε. Στεφανῆς, «Ἕνα χειρόγραφο τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Κοζάνης ἀπὸ τὴ σχολὴ
Βρανιανῶν», Ἑλληνικὰ 39 (1988) 171.
Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία (1675-1728), Ἔκδοση: Χαρίτων Καρανάσιος ‒ Ἰωάννα
Κόλια, Προλεγόμενα‒Σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, τ. Β΄, [Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ
καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ / Ἀκαδημία Ἀθηνῶν], Ἀθήνα 2011, σ. 1034-1036.
Κώδ. 76, Δημοτικὴ βιβλιοθήκη Κοζάνης, φ. 42v.
Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 1040-1041, 1053, 1333.
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Κυριακή, 5 Αὐγούστου 2018
Μνήμη ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ἐ.
ἔ. τιμήθηκε μὲ Θεία Λειτουργία
στὸ ἱ. ν. Ἁγίας Παρασκευῆς τῶν
Μεγάλων Βραγγιανῶν –πάλαι
ποτε καθολικὸ τῆς ὁμωνύμου
Μονῆς καὶ ἕδρα τῆς ἱστορικῆς
Σχολῆς Γραμμάτων– ἡ μνήμη
τοῦ ὁσίου καὶ διδασκάλου τοῦ
Γένους Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ
Αἰτωλοῦ. Ὁ π. Κωνσταντῖνος
Κουτσουπιᾶς, ἐφημέριος τῆς
ἐνορίας τῶν Μ. Βραγγιανῶν, οἱ
ἱεροψάλτες, ὁ ἐπίτροπος Ἀριστείδης Θ. Τσιώλης καὶ πλῆθος
προσκυνητῶν ἔδωσαν, παρὰ τὸν
κατανυκτικὸ χαρακτῆρα τῆς ἡμέρας, πανηγυρικὸ τόνο στὴν ἑορτὴ
τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου. Μετὰ τὸ
πέρας τῆς Θ. Λ. προσφέρθηκαν
στοὺς ἐκκλησιασθένες γλυκίσματα καὶ μία ἐπετειακὴ κάρτα μὲ
τὸν βίο τοῦ Ὁσίου καὶ ἕνα χειρόγραφό του, καθὼς καὶ ἕνα τροπάριο τοῦ Ὁσίου, σύνθεση τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου
τοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἡ προσφορὰ καὶ ἡ διανομή, ἀπὸ τὴν κ. Ἀγγελικὴ συζ. Σπ.
Τσιώλη, γιὰ τὸν ἑορτάζοντα ἐγγονό της, καὶ ὁμώνυμο τοῦ Ὁσίου, Εὐγένιο.
Ἡ κάρτα φέρει καὶ εἰκόνα ἀπὸ ὁλόσωμη τοιχογραφία τοῦ ὁσίου Εὐγενίου τοῦ
Αἰτωλοῦ στὸν ἱ. ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ καὶ φωτογραφία μὲ τὴν ἀναρτημένη πινακίδα στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία ἔχει
ὀνοματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ 2010, μὲ πρωτοβουλία τῆς ἱστορικῆς «Πανευρυτανικῆς
Ἕνωσης», τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου «Ἀναστάσιος Γόρδιος» καὶ τοῦ ἀειμνήστου
πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ π. Δημητρίου Καλύβα,
ὡς: «Αἴθουσα ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ».
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ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (1.000,00) ΕΥΡΩ
ΣΕ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Για 3η συνεχή χρονιά η Πανευρυτανική Ένωση,
ύστερα από τη διάθεση ποσού ένδεκα χιλιάδων
(11.000,00) ΕΥΡΩ από ανώνυμο μεγάλο χορηγό της,
χορηγεί εφέτος ένδεκα (11) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές απόφοιτους σχολείων της Ευρυτανίας.
Έτσι δείχνει και πάλι το κοινωνικό της πρόσωπο, υλοποιώντας έναν από τους σκοπούς που προβλέπονται στο ισχύον Καταστατικό της (άρθρο 3).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με επιθυμία του/της χορηγού βραβεύονται εφέτος δύο, (2)
φοιτήτριες που έλαβαν υποτροφίες και κατά το προηγούμενο έτος και είχαν επιτυχή πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του έτους αυτού, καθώς, επίσης, και εννέα (9) επιτυχόντες φοιτητές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σε διάφορα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Η επιλογή
των τελευταίων έγινε ύστερα από συνεργασία με υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες
του Νομού μας και, κυρίως, με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.
Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία της καταβολής της μεγάλης αυτής οικονομικής ενίσχυσης
με την κατάθεση του ποσού των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ σε τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων, αφού πάγια επιθυμία του/της χορηγού είναι η όλη διαδικασία να μην περιλαμβάνει ιδιαίτερες τελετές και εκδηλώσεις αλλά να γίνεται αθόρυβα και σεμνοπρεπώς.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας ύστερα από την παραπάνω επαναλαμβανόμενη θεάρεστη πράξη ευεργεσίας και έχοντας υπόψη και τις ποικίλες άλλες ευεργεσίες του/της χορηγού μας,
εκφράζει τις ολόθερμες και ολόψυχες ευχαριστίες με την διάπυρη ευχή για υγεία, μακροημέρευση και έγκαρπη συνέχιση της πολύπλευρης πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητάς του/της.
Τέλος, το Δ.Σ. με σχετική επιστολή προς τους παραπάνω φοιτητές, τους συγχαίρει και
τους γνωρίζει ότι η οικονομική αυτή ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο έτος,
εφόσον υπάρξουν από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα
τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Και τους εύχεται:
Υγεία και καλές σπουδές!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΠΩΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΓΓΛΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944
Από τον Χρήστο Σπ. Μπαρτσόκα

Σε συνέντευξή του προς τον συγγραφέα André Gerolymatos, ο ιατρός, αλλά τέως
Ανθυπολοχαγός του 11ου Τάγματος του Βασιλικού Σώματος Τυφεκιοφόρων, Ron Macadam, περιγράφει την άφιξή του στη ρημαγμένη Ελλάδα την 15η Οκτωβρίου 1944.
Αν και ζούσε στη Νότια Ροδεσία, προσεφέρθη εθελοντικά να υπηρετήσει στο Βρετανικό
Στρατό, προκειμένου να υπερασπισθεί μια χώρα για τη οποία γνώριζε ελάχιστα. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Α. Γερολυμάτο στο West Vancouver του Καναδά όπου ζούσε ως
συνταξιούχος ιατρός στις 17 Ιανουαρίου 2004, ο Macadam αναπολεί:
«Στις 12 Οκτωβρίου 1944 μαζί με τους περισσότερους άνδρες του Τάγματος, επιβιβάστηκα στο καταδρομικό «Black Prince» στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατευθυνθήκαμε στον Πειραιά. Η άφιξη στον Πειραιά ήταν δυσχερής λόγω του ναρκοπεδίου που είχαν
εγκαταστήσει οι Γερμανοί. Τελικώς η αγκυροβολία έγινε στις 15 Οκτωβρίου 1944, αφού
είχαν ήδη ανατιναχθεί πέντε πλοία από πρόσκρουση σε νάρκες. Θλιβερές ήταν οι εντυπώσεις από την κατάσταση του Πειραιά όπου παρέμεινα από 16-29 Οκτωβρίου».
Στη συνέχεια με το λόχο του μετακινήθηκε στη Λαμία, όπου και η έδρα του Αρχηγείου
του ΕΛΑΣ. Αποστολή τους ήταν να μεταφέρουν εφόδια στην ύπαιθρο, καθώς υπήρχε έλλειψη τροφίμων και μεταφορικών μέσων. Τα χωριά είχαν πληγεί από τους Γερμανούς, οι
οποίοι αποχωρώντας κατέστρεφαν τις γέφυρες και είχαν κάψει αρκετά σπίτια. Οι άνθρωποι δεν είχαν ρούχα, υπέφεραν από ελονοσία και δεν υπήρχαν φάρμακα. Είχαν προσβληθεί από τύφο και ήταν πολύ δύσκολο να φθάσουν φάρμακα.
Καθένας από τους έξι λόχους του 11ου Τάγματος προσπαθούσε να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη περιοχή της Φθιώτιδας. Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή για το
Καρπενήσι:
«Άφιξη στο Καρπενήσι. Πληθυσμός 2.100. Μόνο δεκατέσσερα σπίτια ακέραια από
τα διακόσια τέσσερα. Τα υπόλοιπα κάηκαν από τους Γερμανούς. Κέντρο εφοδιασμού για
25.000 ανθρώπους στα γύρω χωριά. Αυτά μπορούν να προσεγγιστούν μόνο πεζή – πολλά
απείχαν τρεις ημέρες δρόμο – και τα μουλάρια βρίσκονται σε έλλειψη [...] Κατάσταση σε
τρόφιμα πολύ κακή – τα φασόλια είναι η κύρια τροφή. Τελευταία διανομή τροφίμων αρχές
περασμένου Οκτωβρίου. Αυτή αποτελείτο από ρύζι, γάλα σε σκόνη και μακαρόνια. Επιτακτική ανάγκη για ρούχα. Κανένας δεν έχει άλλα από αυτά που φοράει. Τα παιδιά φαίνεται
να κρυώνουν. Ρούχα στάλθηκαν πρόσφατα από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά δυστυχώς δεν
ελέγχθηκαν. Αποδείχθηκε ότι ήταν λεπτά καλοκαιρινά φορέματα και άχρηστα αντικείμενα,
όπως τσάντες χειρός. Το 80% του πληθυσμού πάσχει από ελονοσία. Καθόλου κινίνη ή
Atabrine. Είκοσι πέντε άτομα πάσχουν από τύφο. Ανάγκη για περισσότερο φυσιολογικό
ορό. Δεν υπάρχει γιατρός σε ολόκληρη την περιοχή, το μοναδικό ιατρικό προσωπικό είναι
δύο αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».
Την 1η Δεκεμβρίου ο Macadam και οι άλλοι άντρες του λόχου αντιλήφθησαν ότι στρατεύματα του ΕΛΑΣ κατευθύνονται νότια, στην περιοχή της Αθήνας. Δεν αποτέλεσε έκπληξη
το γεγονός ότι από την πρώτη ημέρα των Δεκεμβριανών (3 Δεκεμβρίου) οι σχέσεις μεταξύ
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των Βρετανών και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη Λαμία «πάγωσαν» και προοδευτικά επιδεινώθηκαν,
καθώς κλιμακωνόταν η βία στην Αθήνα. Στις 9 Δεκεμβρίου το 11ο Τάγμα έλαβε διαταγή
να κατευθυνθεί στην Αθήνα και έως το βράδυ αγωνιζόταν για να φθάσει στο κέντρο της
ερημωμένης και τυλιγμένης στο σκοτάδι πρωτεύουσας.
Ο συγγραφέας André Gerolymatos, Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και Καθηγητής στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser,
συνέγραψε το βιβλίο με τίτλο: “An International Civil War: Greece, 1943-1945”, Acacia
House Publishing Services, Ltd., 2016. Η ελληνική μετάφραση του εξαιρετικού αυτού βιβλίου από τον Διονύση Αρκαδιανό (Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, 2018), προσθέτει ένα ακόμη
πολύτιμο σύγγραμμα στη βιβλιογραφία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
Αναδημοσιεύοντας με την άδεια των Εκδόσεων ΔΙΟΠΤΡΑ, κειμενα από τις σελίδες
189-192 της ελληνικής έκδοσης, τα οποία αναφέρονται στην Ευρυτανία και τις θλιβερές
εντυπώσεις ενός Άγγλου ιατρού, ελπίζουμε να επαναφέρουμε στη μνήμη τη δυστυχία και
την ανέχεια, που είχε επιφέρει η γερμανική κατοχή, όπως την αντιμετώπισε ο Ανθυπολοχαγός Ron Macadam τον Νοέμβριο του 1944.

Ευχαριστήριο
Τις Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ για την άδεια αναδημοσιεύσεως του αγγλικού κειμένου σε μετάφραση.
Βιβλιογραφία
BESWICK, Major JCH: “Eleventh Battalion, Liberation of Greece and Civil War. King’s
Royal Rifle Corps”, στο βιβλίο “Swift and Bold: The Story of the King’s Riffle Corps in the
Second World War, 1939-1945”, ed. H. Wake and W.F. Deeds (Aldershot: Gale and Polden, 1949), σελ. 87.
GEROLYMATOS, A: «Εμφύλιος Ελλάδα 1943-1949. Ένας Διεθνής Πόλεμος» (μετάφραση Δ. Αρκαδιανός), Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, Αθήνα 2018.

Θέλω να πω…
Θέλω να πω, μα τι να πω
με πρόλαβε η μπόρα
θέλω να πω, μα σταματώ
με χτύπησε με φόρα.

Ανοίγω μάτια και αυτιά
τα χέρια μου απλώνω,
κοιτάζω και προς το Θεό
μα τίποτα δε σώνω.

Θέλω να φύγω μακριά
θέλω για να πετάξω
πριν σπάσει ο πάγος τα φτερά
θέλω να το φωνάξω.

‘Ολα ψηλά, όλα μακριά
όλα εξαφανισμένα
και οι χαρές απόμακρες
όλα φοβούνται εμένα.
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη
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“Οι Καρπενησιώτες Γύφτοι στα Ρουμελιώτικα Πανηγύρια”
{Του λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλου (1874-1943) Νεοελληνικά Γράμματα, αριθ. 21,
1 Σεπτεμβρίου 1935.}
«Είναι περασμένα πάνω από σαράντα χρόνια, ωστόσο το θυμάμαι σαν να είναι σήμερα.
Δεν είχε προοδέψει ακόμα τόσο πολύ ο κόσμος στα χωριά φορούσαν οι άντρες τη
φουστανέλα κι οι γυναίκες τις μάλλινες σεγγούνες. Δεν είχαν διαβολέψει οι άνθρωποι σαν
τώρα, δεν τους είχε κυριεμένους η μόδα κι οι άλλες κακομοιριές και ζούσαν απλά και πιο
καλά, παρά στα χρόνια μας.
Τότε και τα γλέντια ήταν συχνά μέρα δεν περνούσε που να μην ακούσεις τραγούδι στο
χωριό, νύχτα που να μην ακουρμαστείς ταμπουρά και μπουζούκι.
Το πανηγύρι στο χωριό ήταν κάτι που δε λέγεται. Το συγκρίνω με τα σημερινά πανηγύρια
και δεν το βρίσκω το ίδιο.
Από την παραμονή ακόμα του πανηγυριού τότε έφταναν οι καραμουζαραίοι απ’ το
Καρπενήσι. Αυτή ήταν η δουλειά τους, θα μου πεις ναι μόλις έμπαινε ο Μάης κι άρχιζαν
τα ρουμελιώτικα πανηγύρια, νάτοι κι αυτοί σαν τα χελιδόνια την άνοιξη. Κανένα, χωριό,
βλέπεις, τότε δεν είχε ζυγή όργανα, κλαρίνο και βιολί, όπως τώρα κι είχαν λιβάδι τους
οι Καρπενησιώτες γύφτοι όλα τα’ Άγραφα, τα Κράββαρα, το Λιδωρίκι και της Λαμίας τα
χωριά ακόμα. Όπου πανηγύρι κι αυτοί μπροστά σα φάντης μπαστούνης. Δεν ήταν σαν τώρα
που μόνο στα γύρω του Καρπενησιού τους συναντάς.
Είχε γλεντζέδες πολλούς. Πέντε έξι λεβέντες που και τη σκούφια τους πουλούσαν για
γλέντι, που λέει ο λόγος, δεν έλειπαν από κανένα χωριό. Το γλέντι ήταν η ζωή τους. Αυτά
τα μυρίζονταν κι οι γύφτοι, όπως το όρνιο μυρίζεται το λέσι, δουλειά τους ήταν γι’ αυτό
κι έρχονταν μια και δυο μέρες πριν το πανηγύρι. Ήξεραν πως βγαίνει ψωμί μπόλικο κι
έβγαινε στ’ αλήθεια. Ιδρωμένοι έμπαιναν στο πρώτο μαγαζί που συναντούσαν, ο μπακάλης
του θα ήταν ένας απ’ τους γλεντζέδες και καταλάβαιναν πως θα τους βγάλει γλήγορα το
λαγό. Τέσσερες ήταν όλοι κι όλοι οι γύφτοι, η ζυγή αυτή, οι δυο καραμουζαρέοι. Έκρυβε ο
καθένας την καραμούζα του (πίπιζα) μέσα σε μια σακούλα πάνινη και τη σακούλα την είχε
κρεμασμένη σαν τουφέκι από τον ώμο. Ο τρίτος ήταν ο νταουλτζής. Το νταούλι το κου39

βαλούσε κρεμασμένο στον αριστερό του
ώμο, το νταουλόξυλο και τη βέργα τα είχε
στο σελάχι. Μια σακούλα κρεμασμένη απ’
το ζουνάρι του έκρυβε το ντέφι, χρειαζόταν
κι αυτό. Ο τέταρτος παιδί ως δεκαπέντε
χρονών, γιος του πρωτομάστορα, ήταν ο
βοηθός του νταουλτζή. Ακολουθούσε για
να μάθει κι αυτός την τέχνη του πατέρα
του. Από πατέρα σε παιδί, βλέπεις, πήγαινε η τέχνη. Αποστόλη Τσαγκλή έλεγαν τον
πρωτομάστορα, Διονύση το σύντροφό
του, που τον είχε και πρώτον εξάδερφο. Νταουλτζής ήταν ο Γκούβας, ένας κακόθαρρος….
Όλοι τους μελαψοί σα γύφτοι και μερακλήδες ξακουστοί γι’ αυτό και πρώτοι φίλοι με τους
γλεντζέδες του χωριού. Ο ερχομός τους γέμιζε χαρά το χωριό, χρονιάρες μέρες σαν τούτες
του πανηγυριού του, πως μπορούσε να τις περάσει στα κρυφά! Γι’ αυτό λοιπόν : -Καλώς,
ορίστε, άκουες τον έναν από δω, καλώς ορίστε τον άλλον από κει. Δος τους να πιούν ο
ένας, δος τους να πιούν ο άλλος.
-Εις υγείαν και καλώς σας ηήραμε, έλεγαν οι γύφτοι.
-Εις υγείαν και καλώς ήρθετε, απαντούσαν του χωριού τ’ ασίκικα παιδιά, και δος του
πιοτό. Τα ποτήρια γινόντανε μπουκάλες τσίπουρο, μπουκάλα πήγαινε, μπουκάλα ερχόταν
πάνω στο τραπέζι, ύστερα τόβαναν και στο μεζέ και τότε καλά ξεμπερδέματα. Άναβαν τα
αίματα. – Πάρ’ το, μάστορα, για να πάν’ τα βάσανα κάτω, άκουες τα παλικάρια, κι ευτύς
άρχιζαν ο γύφτοι….τζ ..τζ…τζ… έκανε η τσαμπούνα τ’ Αποστόλη ώσπου να τη σιάξει, το
ίδιο και του Διονύση.
Χω, χω ! άκουες τους γλεντζέδες με τα πρώτα «βαρέματα» του νταουλιού. Φούσκωναν
τα μάγουλα των γύφτων απ’ το πολύ το φύσημα, τα μάτια τους πετιούνταν όξω και το
παίξιμό τους έβγανε τις κερήθρες απ’ τα’ αυτιά σου. Ο Αποστόλης δεν έπαιζε την καραμούζα
στρωτά στρωτά μόνο, μα κρατούσε και το ρυθμό κουνώντας το κεφάλι, ο σύντροφός του
μονάχα ίσο κράταγε, ένα τζ τζ στην ίδια τη νότα σαν τον τζίτζικα το καλοκαίρι. Με τι τέχνη
χτύπαγε το τούμπανο ο νταουλτζής ! Μόλις έκρουε στο πισινό τομάρι του τη μικρή βεργούλα
που κρατούσε στο ζερβί χέρι και κείνο ταρνάριζε. Και χτυπώντας το νταουλόξυλο στο
μπροστινό τομάρι κάποτε κάποτε βαστούσε αργό ρυθμό κομπ, κοκόμπ, κομπ !
Το παίξιμο των γύφτων ακόμα είναι στ’ αυτιά μου. Τόπαιρνα τότε για συμφωνία του
Μπετόβεν κι ήταν αλήθεια συμφωνία, με τόση τέχνη έπαιζε ο μάστορης. Μια έπαιζε με
την καραμούζα και μια τραγουδούσε με το στόμα : Κίνησα ο μαύρος κίνησα να πάω στο
Καρπενήσι…
Με θρησκευτική ευλάβεια τον άκουαν όλοι το γύφτο και τον θαύμαζαν. Τους μεράκλωνε
και κερνούσαν και ξανακερνούσαν και τελειωμό δεν είχαν τα κεράσματα. Και πετούσαν
στο πιάτο που είχαν οι γύφτοι μπροστά τους, ό ένας αποδώ δεκάρα, ο άλλος αποκεί
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εικοσιπενταράκι. Οι πιο κουβαρντάδες κολλούσαν φράγκα ασημένια στα μέτωπα των
γύφτων κι όσοι είχαν κολλούσαν και εκατοστάρικα. Κι έβλεπες σε λίγο τα κεφάλια των
καραμουζαρέων χωμένα στα χαρτιά. Και κείνοι όσο έβλεπαν τον παρά να πέφτει αλύπητα,
τόσο κι άψιωναν, το ένα τραγούδι άφηναν τ’ άλλο έπαιρναν. Και σιγά σιγά και το χωριό τ’
άλλο μαζευόταν στο μαγαζί κείνο μέσα και περιτριγύριζε τους γύφτους και τους γλεντζέδες,
«έκανε χάζι». Καμάρωνε το γλέντι και τη λεβεντιά τους. Κι ερχότανε και τούτοι στο μεράκι
και κερνούσαν και πετούσαν και στων γύφτων το δίσκο ότι ο καθ’ ένας είχε ευχαρίστηση.
Έτσι περνούσε νύχτα πολλή, και τότε άρχιζε το φαγοπότι και τα όργανα έμπαιναν πάλι
σε ενέργεια, απ’ τα μεσάνυχτα κι ύστερα «πάγαινε ο χορός γόνα» ως το πρωί κι ως το
μεσημέρι χορός αδιάκοπος… Στο χωριό μέσα δεν άκουες άλλο τίποτε παρά θαυμασμούς
για το παίξιμο των Καρπενησιωτών καραμουζαρέων. Μεσουρανούσε ο Τσαγκλής με το
παίξιμο της καραμούζας του. «Μωρέ τον κερατά βάρεμα» : άκουες, «σ’ ανασταίνει απ’ τον
τάφο η τσαμπούνα του» ! Την άλλη μέρα πάλι γλέντι σ’ άλλο, το παραπέρα μαγαζί, άλλοι οι
γλεντζέδες, μαστόροι οι ίδιοι. Οι Τσαγκλαίοι δεν ήρθαν να διασκεδάσουν μόνο τους φίλους
τους, μα όλους τους χωριανούς, να τους ευχαριστήσουν, να έχουν το πρόσωπο καθαρό
μπρος σ’ όλο το χωριό. Νάχουν πόρτα ανοιχτή και σ’ άλλα πανηγύρια του, τα κατοπινά.
Έφτασε και το παγγύρι. Μόλις η εκκλησιά απολούσε, έτοιμοι οι καραμουζαραίοι. Δίχως
κανένας να τους πει ήξεραν μόνοι τους, έπιαναν τη μέση του χοροστασιού και τόπαιρναν
σιγά σιγά τζ τζ τζ…τουμπ, τουμπ, τουμπ γλυκά η καραμούζα και με τη μικρή βεργούλα το
νταούλι. Τσάμικο πρώτα. Ήταν για να γαργαλίσουν τους χορευταράδες, τα λεβεντόπαιδα
του χωριού να πιαστούν στο χορό και το πετύχαιναν. Μπορούσες να κρατηθείς σαν
άκουγες την τσαμπούνα του Αποστόλη !Πιανόντανε. Το πιο όμορφο παλικάρι έσερνε το
χορό, σήκωνε και πατούσε τα πόδια του λεβέντικα σαν οπού του βαρούσε ο γύφτος με την
καραμούζα και του έγνεφε με τα μάτια, τα φρύδια και τα κουνήματα του κεφαλιού του… Τι
ομορφιά ! Τι χάρη ! Τι λεβεντιά ! Αφάνταστα, άπιαστα στο νου. Όλοι οι άλλοι, το χωριό, από
γύρω γυναίκες, άντρες, κορίτσια, παιδιά μερακλώνονταν. Συγγενείς και φίλοι του χορευτή
κερνούσαν το γύφτο. Πετούσε ο ένας αποδώ κι ο άλλος αποκεί τα νομίσματα κι εκείνος
διακόβοντας το τραγούδι και κρατώντας το χρόνο στην ίδια νότα με το ζερβί χέρι, άρπαχνε
τα νομίσματα όπως ο σκύλος τα κόκκαλα που του πετούν για να φάει. Χόρευε το τσάμικο
πρώτα ο χορευτής και σαν το γύριζε ο καραμουζάρης στο συρτό, δε διέκρινες πότε σήκωνε
και πότε πατούσε τα πόδια του. Χορό, όχι χορό ! Ο γύφτος το καταλάβαινε πότε έπιανε η
κούραση το χορευτή κι έπαυε το παίξιμο. Έπαυε και κείνος το χορό-ξεπιανόταν από μπρος
και πιανόταν στην ουρά του χορού, άφηνε τον κατόπινό του να τον σύρει. Έτσι χόρευαν
με τη σειρά όλα τα παλικάρια και τότε παραχωρούσαν τη θέση τους στα κορίτσια. Η χαρά
των γύφτων δε λέγεται, όταν οι γυναίκες άρχιζαν να χορεύουν. Γιατί να μη χαίρονται !
Συγγενείς, γείτονες, φίλοι, έδιναν έδιναν δραχμές, δίδραχμα στο γύφτο. Και κολλούσαν
σαν πλατανόφυλλα τα κατοστάρικα…
Το φιλότιμο, βλέπεις ! Ω ! κι αν έμπαινε κι η πρώτη του χωριού στο χορό. Χαρά στη
σακούλα των καραμουζαρέων ! Δεν πρόφταιναν να παίρνουν λεπτά ! Αλλά τι τα θέλεις,
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μήπως τα κρατούσαν τα λεπτά οι γύφτοι. Όπως τα έπαιρναν έτσι τα έδιναν ! Περνούσε το
πανηγύρι, ωστόσο για τους γύφτους πανηγύρι ήταν και οι άλλες, οι ακόλουθες μέρες όσο
τα εκατοστάρικα που πήραν, δε σωνόντανε. Μερακλήδες άνθρωποι αυτοί δε δούλευαν για
να ζήσουν. Δούλευαν για να γλεντάνε, γύφτοι μαθές. Δούλευαν για τους μπακάληδες του
χωριού, αυτοί τους έπαιρναν τα λεπτά για το κρασί και για το ούζο που τους πότιζαν. «Πανί
με πανί» άφηναν τους γύφτους.
Πούναι τα κείνα τα χρόνια ! Και σαν περνούσε το πανηγύρι του ενού χωριού, έφευγαν
γι’ άλλο, το πανηγύρι του παραπέρα χωριού, οι Καρπενησιώτες καραμουζαρέοι. Έτσι έβγαναν όλα τα παγγύρια πέρα. Έβγαναν και τους γάμους, όπου τους καλούσαν. Καιρό δεν
είχαν να μένουν στο Καρπενήσι τους, όπου ήταν γεννητάτοι. Πατρίδα είχαν σχεδόν όλη
τη Ρούμελη. Και σάμπως έπαιζαν μόνο καραμούζα οι γύφτοι ; Έπαιζαν και νάι (φλογέρα
μετάλλινη). Πρώτος στο νάι ήταν ο ξακουστός Θεμιστοκλής ο πρωτομάστορας στο παίξιμο.
Την έσκαζε την καραμούζα, με το νάι του, σε ξελίγωνε. Νεκρό ανάσταινε. Τεχνίτης άλλος
σαν αυτόν στο Καρπενήσι δεν πέρασε ως τώρα. Τι κρίμα ! Οι παλιοί κείνοι γύφτοι πάνε…
Οι τωρινοί, τα παιδιά τους ξεγύφτισαν, που το λέει κι ο λόγος. Άφησαν την καραμούζα,
άφησαν το νταούλι. Ξευγενίστηκαν κι αυτοί, όπως κι ο άλλος ο κόσμος και παίζουν κλαρίνα,
βιολιά και νάια και ντέφια. Γυρίζουν ζυγιές ζυγιές και τούτοι στα χωριά, αλλά το ψωμί
τους το μεράζουν πια με τους οργανοπαίχτες τους ντόπιους που ξεφύτρωσαν στα χωριά
τα ρουμελιώτικα. Δεν τόχουν σαν οι γονείς τους μπόλικο. Οι ντόπιοι σα ντόπιοι θεωρούν
λιβάδι τους τα χωριά τους και τ’ άλλα τα γύρω τα χωριά κι αν θέλουν τους αφήνουν να
παίξουν, αν όχι, τους διώχνουν. Περασμένα μεγαλεία η Καρπενησιώτικη γυφτιά τώρα.
Όλα, βλέπεις, έχουν ακμή και παρακμή.!»

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΟΛΙΣ

42

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ»
Με κάθε επισημότητα έγιναν την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018, τα εγκαίνια της
Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ, η οποία ονομάστηκε Βιβλιοθήκη «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» και
η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση.
Το πρόγραμμα των εγκαινίων άρχισε με αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από το
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. Ακολούθησε Χαιρετισμός της κ. Μαρίας
Θ. Αντωνιάδου, Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος και
στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος απένειμε το
αργυρό εύσημο ΕΣΗΕΑ «Ξενοφών» στους δωρητές της Βιβλιοθήκης κ. Ελένη Καρκαζή –
Πουρνάρα και Καθηγητή κ. Νίκο Πουρνάρα. Ακολούθησε ευχαριστήριος χαιρετισμός
της κ. Ελένης Καρκαζή – Πουρνάρα, ομιλίες του κ. Βασίλη Βασιλικού και της κ. Φανής
Πετραλιά και στο τέλος έγινε ξενάγηση στην βιβλιοθήκη «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ».
Η αίθουσα της ΕΣΗΕΑ είχε κατακλυσθεί κυριολεκτικά από πολλούς δημοσιογράφους
και άλλους προσκεκλημένους. Από ευρυτανικής πλευράς παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ.κ. Θανάσης Σταμάτης (Πρόεδρος), Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, ( Γεν.
Γραμματέας) και Ηλίας Ντζιώρας (Έφορος), καθώς και ο Καθηγητής κ. Κλεομένης
Κουτσούκης, ο οποίος ήταν ένας εκ των κύριων εισηγητών στην εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά «Δημήτρης Πουρνάρας, Ο Ανεξάρτητος και Ελεύθερος
Δημοσιογράφος» (έκδοση της Πανευρυτανικής Ένωσης), στην ιστορική αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ στις 16-12-2013.
Ο έγκριτος δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης σε ολοσέλιδο άρθρο του στην
«ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (1-2 Δεκεμβρίου 2018) γράφει:
«Όσοι από τις προηγούμενες δύο και πλέον δεκαετίες έλαχε να μπουν στο δεύτερο όροφο
του κτιρίου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), θα αντίκρυζαν ένα άκρως θλιβερό θέαμα: βιβλία,
παλιές εφημερίδες, έγγραφα, χειρόγραφα (αρκετά εν πολλοίς πολύτιμα), ατάκτως ερριμμένα και
κατασκονισμένα. Εν ολίγοις, μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, μιας κατ’ ευφημισμόν (κάποτε)
βιβλιοθήκης, ενός (και) πνευματικού ιδρύματος.
Και ιδού τώρα μια άψογη βιβλιοθήκη – θαύμα σε σχέση με ό,τι υπήρχε πριν. Ήταν η γενναιόδωρη
προσφορά του καθηγητή Ιατρικής Νίκου Πουρνάρα και της Ελένης Καρκαζή – Πουρνάρα,
τέκνων του αείμνηστου δημοσιογράφου, λογοτέχνη, αγωνιστή και προέδρου της ΕΣΗΕΑ Δημήτρη
Πουρνάρα (περισσότερα παραδίπλα), οι οποίοι, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα τους, συνέβαλαν
τα μέγιστα στην πραγματοποίηση αυτού του θαύματος…
Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης ανέλαβε ο αρχιτέκτονας και ιστορικός του βιβλίου
Κωνσταντίνος Στάικος, το όνομα του οποίου συνδέεται με τη δημιουργία πολλών συναφών
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Άποψη από τη Βιβλιοθήκη Δημήτρης Ι. Πουρνάρας.

βιβλιοθηκών (Οικουμενικού Πατριαρχείου, Δημαρχείου Αθηνών, Βουλής, Εθνικής Βιβλιοθήκης
κ.ά.), με συνεργάτη τον ομότιμο διευθυντή Ερευνών Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη.

…. 100 –και – χρόνια
Είναι αδύνατο σ’ ένα τόσο περιορισμένο κείμενο να αναφερθούν όλα τα στοιχεία του
έργου το οποίο έχει συντελεστεί, καθώς και η εν γένει διαδρομή της βιβλιοθήκης, της οποίας
η ύπαρξη συνδέεται με την ίδρυση της ΕΣΗΕΑ, στις 14 Δεκεμβρίου 1914, με πρώτο πρόεδρο
τον λογοτέχνη Ιωάννη Κονδυλάκη (τότε που όλοι σχεδόν οι λόγιοι, προκειμένου να επιβιώσουν,
δημοσιογραφούσαν και ως εκ τούτου ήταν μέλη του σωματείου). Και ήταν Ιούνιος του 1915 όταν
ένας δημοσιογράφος πέθανε σε ηλικία 29 ετών από φυματίωση. Λίγο πριν από το τέλος δωρίζει
τα βιβλία του, τα οποία, όπως αναφέρει σε επιστολή του, απέκτησε «στερούμενος και αυτού του
άρτου», προκειμένου να δημιουργηθεί στο μέλλον βιβλιοθήκη.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, το κτίριο που στέγαζε την Ένωση επιτάσσεται από τους Ιταλούς,
οι οποίοι για να ζεσταθούν καίνε το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων και των εγγράφων που έχουν
συγκεντρωθεί Στη διάρκεια του ’60, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Παναγιώτης Πατρίκιος
θα συγκεντρώσει τα ελάχιστα βιβλία που είναι διασκορπισμένα σε αποθήκες και θα αρχίσει νέα
προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας βιβλιοθήκης. Θα συγκεντρώσει έτσι, κυρίως από δωρεές,
περί τους 60.000 τόμους, έγγραφα και αρχεία, θα γίνει άμισθος διευθυντής της Βιβλιοθήκης («Δεν
δέχθηκα ποτέ πληρωμή, το θεωρούσα προσβολή, αντιθέτως θεώρησα τιμή μου που πρόσφερα
αυτές τις υπηρεσίες», είχε πει) και θα αφιερωθεί σ’ αυτό το έργο ως το τέλος της ζωής του. Η
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«βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων», όπως την αποκαλούσε ο Πατρίκιος, θα παρέμενε κλειστή αν δεν
μεσολαβούσε η προσφορά της οικογένειας Πουρνάρα.
Συνοπτικά μια πνευματική ανάσα αισιοδοξίας στις δύσκολες ημέρες που περνάει και ο Τύπος.

Στο Πλαίσιο
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πουρνάρας (1900-1986) δεν υπήρξε συνηθισμένη περίπτωση πνευματικού
ανθρώπου. Μολονότι έζησε σε ταραχώδεις για τον τόπο εποχές, κατάφερε, αν και ενίοτε
διωκόμενος, να ξεχωρίσει και να καταστεί ένας από τους επιφανέστερους πνευματικούς ανθρώπους
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του τόπου. Με λαμπρές σπουδές εδώ και στο εξωτερικό, διέπρεψε ως δημοσιογράφος και
εκδότης εφημερίδων, συγγραφέας και εκδότης βιβλίων ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου,
μεταφραστής, διευθυντής ραδιοφωνικών εκπομπών – και γενικά μια προσφορά που εντυπωσιάζει
με την ποιότητα και τον όγκο της.
Γνωστός για τους δημοκρατικούς αγώνες του, συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, είχε την
… τιμή να διωχθεί και από τις δύο δικτατορίες (της 4ης Αυγούστου 1936 και της 21ης Απριλίου
1967, την οποία είχε προβλέψει) και να υποχρεωθεί να διακόψει την έκδοση των εφημερίδων τουμ
–«Ανεξάρτητος» στην πρώτη περίπτωση, «Ελεύθερος» στη δεύτερη.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πουρνάρας, εκτός των άλλων, ήταν και κριτικός βιβλίων με το ψευδώνυμο
Π. Χαλκέντερος. Γράφει ο Μιχάλης Σταφυλάς στο βιβλίο που του αφιερώνει: «Ο Δημήτρης
Πουρνάρας ήταν ένας δημοσιογράφος που έδινε επίσης μεγάλη προσοχή στα βιβλία που του
στέλνανε. Παρά το βάρος της δουλειάς του τα διάβαζε με προσοχή και εκτός από τη γνώμη του
διατύπωνε σχετικά, εύρισκε και τα κατάλληλα κομμάτια για να δει ο αναγνώστης τον τρόπο γραφής
και να αποκτήσει κι εκείνος την αξία του βιβλίου». Και ας μου επιτραπεί να συνυπογράψω το κείμενο
αυτό του Σταφυλά, καθώς γνωρίζω ότι η συμβουλή του Χαλκέντερου – αυστηρή μεν, δίκαιη δε
– συνέβαλε στη διαδρομή εκκολαπτόμενου τότε «γραφιά».
ΚΑΙ… Μόνο απολυτήριο Δημοτικού για μια θέση καθαρίστριας; Πανεπιστημιακό πτυχίο
πρέπει να ζητάνε εδώ που έχουμε φτάσει.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
(ΙΟΥΛΗΣ ’74)
Όταν ξυπνήσουν οι λαοί είναι λευκοί κι ωραίοι,
αδάμαστοι, γενναίοι.
Κι αν βγουν λιγνοί κι αλύγιστοι απ’ το βαθύ το μνήμα
χωρίς θωριά και ντύμα
και ξεσπαθίσουν τ’ ουρανού, στο πέρασμα, την άκρη
με τ’ άλικό τους δάκρυ,
είναι γιατί τους έθρεψε κλεισμένους στα μπουντρούμια
σε μυστικά λαγούμια
τόσον καιρό η πικρή σκλαβιά με το βαθύ σκοτάδι
στου χάροντα το χάδι.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΓΚΑΣ
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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

«ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΒΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ (1817-2017)», Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2018
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας την πλούσια
εκδοτική της δραστηριότητα πρόσθεσε πρόσφατα στην
ευρυτανική βιβλιογραφία ένα ακόμα τόμο με ιστορικό –
θρησκευτικό περιεχόμενο. Πρόκειται για τα Πρακτικά της
επετειακής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο (30-7-2017) στους Στάβλους Ευρυτανίας
με θέμα: «Άγιος Χαράλαμπος Στάβλων Ευρυτανίας – Μια
Εκκλησία μια Ιστορία (1817-2017)».
Η ημερίδα αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση της Πανευρυτανικής Ένωσης με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Στάβλων, την Τοπική Κοινότητα και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταβλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ήταν επετειακή, αφού το 2017 συμπληρώθηκαν
διακόσια (200) ολόκληρα χρόνια από την ανέγερση του
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Στάβλων. Προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστρατούντος του Μητροπολίτη μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Ο παραπάνω τόμος περιλαμβάνει – αντί προλόγου - το «Θείον κήρυγμα» του Μητροπολίτη μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Χαιρετισμό Του , καθώς και χαιρετισμούς – προσφωνήσεις των
συνδιοργανωτών και δύο (2) κύριες εισηγήσεις από τους:
α) κ. Μαρία Αριστ. Μποτσιβάλη, Δρ. Χημικό, με θέμα: «Άγιος Χαράλαμπος Στάβλων
Ευρυτανίας: Μια εκκλησία και μια ιστορία (1817-2017)»
β) τον κ. Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, Φιλόλογο, ιστορικό ερευνητή με θέμα: «Η αληθινή
ιστορία και ο απόηχός της στη συλλογική μνήμη». Ακολουθούν παρεμβάσεις και, τέλος, ο
βίος του Αγ. Χαραλάμπους εν συντομία, το απολυτίκιο, κοντάκιο, μεγαλυνάρια του Αγίου κ.ά.
Το εξώφυλλο κοσμείται από φωτογραφία του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και το
οπισθόφυλλο με φωτογραφία του χαρακτικού επί λίθου με το έτος ανέγερσης του ναού,
ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες, κυρίως, των εικόνων του τέμπλου
και από συνεδρίαση στην πανέμορφη πλατεία των Στάβλων. Σημειώνεται ότι οι περισσότε47

ρες φωτογραφίες ανήκουν στην κ. Μαρία Μποτσιβάλη. Τέλος, τονίζεται ότι χορηγός της
έκδοσης είναι ο εκ Στάβλων καταγόμενος κ. Παύλος Ι. Χαρμαντζής, εκδότης, προς τον
οποίον εκφράζονται ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες
Ο τόμος διατίθεται στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, τηλ.
2103240001, 6977366813) και θα παρουσιασθεί το καλοκαίρι στους Στάβλους.
Κ.Α.Π.

Ζαχαρία Λ. Παπαντωνίου, «Τα Ψηλά Βουνά», Θεατρική διασκευή Βασίλης
Κ. Κλείτσας, 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, με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης εφέτος εκατό (100)
χρόνων από την πρώτη έκδοσή του (1918-2018).
Η έκδοση αυτή, που από τον συγγραφέα της είναι αφιερωμένη στα Ευρυτανόπουλα, αποτελεί 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 αναγνώ48

στες 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.

Γεωργίου Κων. Γιαννίτσαρη, «Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ», Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2018
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η
Πανευρυτανική Ένωση, χάρις στους χορηγούς –
ευεργέτες της, συνεχίζει την εκδοτική της πολυτεκνία… Τελευταίο εκδοθέν βιβλίο της «Η ΜΟΝΗ
ΠΡΟΥΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» του γνωστού Ευρυτάνα Καθηγητή του
Ε.Μ.Π. κ. Γεωργίου Κων. Γιαννίτσαρη.
«Οι μελέτες» του κ. Γιαννίτσαρη, όπως γράφει
στον πρόλογο του βιβλίου ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας», «Οι νερόμυλοι της Ευρυτανίας», οι παλαιοί ναοί του τόπου μας μέσα από τη
σειρά «Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση», είναι μια απόδειξη της αγάπης του στην πατρώα γη.
Η Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας με κορωνίδα την θαυματουργό εικόνα Της έχει μια
παρουσία στον Ελλαδικό χώρο πάνω από μια χιλιετία. Η ιστορία της στο πέρασμα των χρόνων, οι
τοιχογραφίες, τα χειρόγραφα, τα κειμήλια και η αρχιτεκτονική των κτιρίων της είναι εκφράσεις του
πολιτισμού των προγόνων μας. Αυτή την αρχιτεκτονική αναλύει στο έργο του ο ελλογιμώτατος κ.
Γιαννίτσαρης. Μαζί με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα των ναών της Μονής, τις τοιχογραφίες, μία σύντομη
ιστορική αναδρομή και αρκετό φωτογραφικό υλικό, παραδίδει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εργασία, ευχάριστη και κατατοπιστική στον αναγνώστη…»
Ο ίδιος ο συγγραφέας προλογίζοντας το έργο του γράφει: «Το παρόν βιβλίο περιέχει
το επιστημονικό υλικό που προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνας, σχετικά με την ιστορία και την
αρχιτεκτονική του κτηριακού συγκροτήματος που ευρίσκεται στο μοναστήρι του Προυσού και
περιλαμβάνει: την Πύλη, το Καθολικό, τον Παλαιό Ξενώνα, το Καλογερικό, τον Νέο Ξενώνα και τον
Εξωτερικό Ξενώνα. Επίσης των κτηρίων που ευρίσκονται στην περιφέρεια της μονής και είναι: ο
ναός των Αγίων Πάντων, η Σχολή Γραμμάτων και οι δυο Πύργοι του Καραϊσκάκη….»
Το βιβλίο έχει σχήμα 45Χ31, σελ. 126 και 247 εικόνες!
Σημειώνεται ότι χορηγός της έκδοσης είναι η κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή και η
σελιδοποίηση – εκτύπωση έγινε από τη «Στιγμή ΕΠΕ». Το βιβλίο διατίθεται από τον συγγραφέα.
Κ.Α.Π.
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ΘΩΜΑ ΤΣΕΤΣΟΥ, Λαογραφικά Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, Αθήνα 2018,
σελ. 122.
Ο Θωμάς Λ. Τσέτσος εμπλουτίζει με ένα ακόμα βιβλίο
του την ευρυτανική βιβλιογραφία. Πρόκειται για το 12ο βιβλίο του, που έχει τον τίτλο «Λαογραφικά Νέου Αργυρίου
Ευρυτανίας». Το περιεχόμενό του, επομένως, υποδηλώνεται
και στο τίτλο του βιβλίου του.
Λάτρης της πατρώας του γης ο Θωμάς Τσέτσος μας έχει
χαρίσει μέχρι τώρα άλλα ένδεκα (11) βιβλία, όλα, σχεδόν, με
ιστορικό περιεχόμενο, που αφορούν τη γενέτειρά του, το Νέο
Αργύρι και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Απεραντίων. Το
παρουσιαζόμενο στις σελίδες αυτές πόνημά του περιλαμβάνει
«λαογραφικό υλικό, που αφορά, κυρίως, σε ήθη και έθιμα του
χωριού, που αναφέρονται στις θρησκευτικές εορτές του έτους
και όχι μόνο, πληροφορίες που αφορούν στα λεγόμενα «Υψωμένα δέντρα», που υπήρχαν στο
χωριό και, τέλος τέσσερις (4) διηγήσεις, που αναφέρονται στον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό.
Η συλλογή του παρουσιαζόμενου λαογραφικού υλικού ήταν επίπονη και μακροχρόνια.
Ο συγγραφέας το κατέγραψε επισκεπτόμενος κατ’οίκον ηλικιωμένους συγχωριανούς του,
όπου και θησαύριζε τον πλούτο των αναμνήσεών τους, άλλα στοιχεία κατέγραφε στα καφενεία του χωριού κατά τη διάρκεια του καφέ ή του τσίπουρου ή στα μικρά «γλέντια όπου
«άνοιγε η καρδιά, δούλευε το μυαλό και λύνονταν η γλώσσα». Το πολύτιμο αυτό υλικό ο
σ. ταξινόμησε με αριστοτεχνικό τρόπο και μας το παρουσιάζει με το νέο του αυτό πόνημα.
Τέλος, ο σ. αφιερώνει το βιβλίο του αυτό στην «Ιερή μνήμη του θείου του Θεοφάνη
και του εξαδέλφου του Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Φθιώτιδος», τα έσοδα δε από τη διάθεσή του θα διατεθούν «για την επισκευή του
Ιερού Ναού Άγιοι Ανάργυροι Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας…
Κ.Α.Π.

Όλα εν τω Καρπενησίω μεγαλοπρεπή
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (1901)
Του Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη
Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης

Διάβασα με προσοχή το πόνημα του Κων/νου Τσιώλη: «Όλα εν τω Καρπενησίω μεγαλοπρεπή, ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (1901)» και
το χάρηκα ιδιαίτερα.
Ο συγγραφέας, με την εργασία του αυτή, με έκανε συνταξι50

διώτη του ταξ(ε)ιδιώτη Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, το Δεκέμβρη του 1901, από τον Πειραιά
για το Καρπενήσι με ενδιάμεσους σταθμούς τη Χαλκίδα, τη Στυλίδα, τη Λαμία, τη Μακρακώμη
(τότε Βαρυμπόπη), το Χάνι Πανέτσου και την Κάψη. Πράγματι, το ταξίδι αυτό δεν το είχα
σκεφτεί ποτέ, μ’ αυτό το δρομολόγιο και μ’ αυτά τα μέσα: ατμόπλοιο, ιππήλατη άμαξα και ταχυδρομική άμαξα τριών ίππων. Και έτσι έμαθα και εγώ «από πού πήγαινε στο Καρπενήσι» ένας
ταξιδιώτης από την Αθήνα στις αρχές του 20ου αιώνα.
Μαζί με τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη του πονήματός του παζάρεψα και εγώ μεταφορικές άμαξες, πέρασα μέσα από δάση με «πελώρια και παχύκορμα» έλατα, αγνάντεψα χιονισμένα βουνά της περιοχής μας, χάρηκα καθαρό και διάστερο ουρανό, απόλαυσα τη «θερμοτάτη φασουλάδα» και γεύτηκα το καλό κρασί στην Κάψη, γνώρισα τις «ιδιαιτερότητες
των τόπων αλλά και των ανθρώπων τους», «έλαβα πείραν» της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής των Καρπενησιωτών, πλούτισα τις ηθογραφικές μου γνώσεις για τους κατοίκους της
περιοχής και πείστηκα ότι είναι «όλα εν τω Καρπενησίω μεγαλοπρεπή».
Χάρηκα, επίσης, τη συναρπαστική αφηγηματική δεινότητα του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη και, καθώς διάβαζα το πόνημα του Κ. Τσιώλη, ήρθαν στη σκέψη μου όσα παλαιότερα
διάβαζα και εγώ για τους «Δύο Αλέξανδρους». Ιδιαίτερα θυμήθηκα και την άποψη του
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου για τους δύο Αλέξανδρους, στο έργο του «Τα πρόσωπα και τα κείμενα»:«Ο Θεός έπλασε δύο παράλληλα πρόσωπα εκεί στο όμορφο νησί της Σκιάθου και πήρε μια
ψυχή, τη μοίρασε στα δύο και φύτεψε τη μισή στον έναν και την άλλη μισή στον άλλον Αλέξανδρο.
Κι έτσι ό,τι λείπει απ’ τον έναν Αλέξανδρο, τον Παπαδιαμάντη, το συναντούμε στον Αλέξανδρο
Μωραϊτίδη. Και το αντίστροφο».
Επιπρόσθετα, εξαιρετικής σημασίας και λίαν διαφωτιστικά είναι τα Προλεγόμενα του
συγγραφέα στο ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΔΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, γιατί διευκολύνουν αρκούντως τον αναγνώστη στη βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση του αφηγήματος. Πέραν αυτού οι αναφορές, τα σχόλια και οι ποικίλες ενημερωτικές του σημειώσεις
φανερώνουν υπεύθυνο, μεθοδικό και εμβριθή σχολιαστή και μελετητή και δίνουν και σε
άλλους τον τρόπο αλλά και το έναυσμα για παρόμοιες εργασίες.
Αξίζει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι το πόνημα του Κων/νου Τσιώλη, ενώ βασίζεται
κατά κύριο λόγο σε μνημονικές ανακλήσεις, εντούτοις μέσα απ’ αυτές το παρελθόν «μεταφέρεται» γνωστικά στο παρόν και βιώνεται εύκολα και ευχάριστα. Και αυτή είναι μία
εξαιρετικά σημαντική προσφορά.
Ακόμη, θα ήταν παράλειψη να μη σημειώσω ότι το πόνημα διαβάζεται άνετα και ευχάριστα, γιατί το αφηγηματικό ύφος του συγγραφέα είναι γλαφυρό και ο λόγος του ποιοτικός,
κυριολεκτικός και σαφής.
Τέλος, μέσα από το πόνημα προβάλλει εναργέστατα η αγάπη του συγγραφέα για τους
Νεοέλληνες λογοτέχνες και το πάθος του να ερευνά, να εμβαθύνει και να αναδεικνύει σημαντικές πλευρές του έργου τους.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 1959,1962»
Κατακλύστηκε κυριολεκτικά το Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών από εκατοντάδες Ευρυτάνες – και όχι μόνον – που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κέντρου Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της Πανευρυτανικής Ένωσης για την παρουσίαση της έκδοσης «Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας, Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη
1959,1962», που πραγματοποιήθηκε στις 23-5-2018.
Η έναρξη του προγράμματος έγινε από τον συντονιστή της εκδήλωσης κ. Ευάγγελο
Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών, o οποίος στην αρχή έδωσε το λόγο για σύντομους χαιρετισμούς στον κ. Ήμελλο
(Ακαδημίας), Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο (Γεν. Γραμματέα της Πανευρυτανικής Ένωσης)
και κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Μποτονάκη (Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας).
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι παρακάτω εισηγητές:
Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος στην λίαν εμπεριστατωμένη εισήγησή του αναφέρθηκε, κυρίως, στις δυσκολίες που υπήρχαν στην Ευρυτανία κατά τις δεκαετίες 1950-60 στην Ευρυτανία, δυσκολίες
τις οποίες αντιμετώπισε ο αείμνηστος Σπύρος Δ. Περιστέρης κατά τη διάρκεια των αποστολών που πραγματοποίησε στα χωριά μας. Ο Μητροπολίτης μας, όπως πάντα, εντυπωσίασε το κοινό με τον μεστό και περιεκτικότατο λόγο του.
Ο δεύτερος εισηγητής κ. Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής Εθνομουσικολογίας, Διευθυντής του Τομέα Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της Συλλογής Περιστέρη, καθώς και την τεράστια συμβολή στην μνημειώδη αυτή έκδοση του κ. Τάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος υπήρξε και άριστος μαθητής του στο Πανεπιστήμιο. Ως γνωστόν ο κ.
Λάμπρος Λιάβας παρουσιάζει τη γνωστή ανά το πανελλήνιο εκπομπή «Το αλάτι της γης».
Ο κ. Ιωάννης Πλεμμένος, μουσικολόγος – ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, στη συνέχεια, έκανε αναφορά στην τεράστια σημασία που έχουν παρόμοιες εκδόσεις για τη διατήρηση της Παράδοσής μας.
Τέλος, η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τέως Διευθύντρια του Κέντρου
Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέφερε το ιστορικό της έκδοσης από την αρχή μέχρι το αίσιο τέλος, δηλ. από τη συλλογή του Σπύρου Περιστέρη μέχρι
και σήμερα μετά από έξι (6), σχεδόν, δεκαετίες. Οι τεράστιες δυσκολίες, τελικά, υπερνικήθηκαν χάρις στην συνεργατικότητα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, των
Γ.Α.Κ., του επιμελητή της έκδοσης κ. Ηλιόπουλου και της Πανευρυτανικής Ένωσης, με τις
ενέργειες της οποίας εξασφαλίστηκε το ποσόν της έκδοσης.
Τελευταίος ανέβηκε στο βήμα ο επιμελητής της έκδοσης κ. Τάσος Ηλιόπουλος, ο
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οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της έκδοσης. Στη συνέχεια
ερμηνεύτηκαν τραγούδια της συλλογής από την Πολυτίμη Τόλη, Νικόλαο Μπάκα και
την κ. Χασάνου, ενώ έπαιξαν σαντούρι η Αγγελική Παρδάλη και βιολί ο Αθανάσιος
Καρακώστας, οι οποίοι, με την απόδοσή τους, ενθουσίασαν το πολυπληθές κοινό και
καταχειροκροτήθηκαν.
Σημειώνεται ότι πριν από το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης τιμήθηκαν ιδιαίτερα οι κυρίες Γιαννούλα Ασημάκη από τα Ψιανά και Ελένη Βαμβατσίκου – Φλώρου από τη Δομνίστα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση με τραγούδια τους και οι οποίες ήταν
παρούσες στην εκδήλωση. Συγκεκριμένα εκλήθησαν από τον συντονιστή και διευθύνοντα
το Κέντρο Λαογραφίας κ. Ευάγγελο Καραμανέ και τον εκπρόσωπο της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο να παραλάβουν τον τόμο και τον φάκελο με τα CD κάτω
από ιδιαίτερη συγκίνηση και πολλά πολλά χειροκροτήματα.
Τέλος, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, η παρουσίαση της μοναδικής αυτής έκδοσης θα γίνει κατά τα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου τρέχοντος έτους και στους
Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Την ανεπανάληπτη αυτή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός του Μητροπολίτη μας κ. Γεωργίου, που ήταν και εισηγητής, ο π. Λάμπρος Ανδρεάκης ως εκπρόσωπος
του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο Βουλευτής του νομού μας κ. Κώστας Κοντογεώργος, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής,
ο Ευρυτάνας Βουλευτής Υπολοίπου Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, η Καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Υπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο τ. Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο τ. Γενικός Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
κ. Ελευθέριος Φούκας, ο οποίος και ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα της Πανευρυτανικής Ένωσης συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονομική ενίσχυση της Ακαδημίας Αθηνών για τον συγκεκριμένο σκοπό της έκδοσης αυτής, οι ευεργέτες της Ένωσης κ.κ. Ελένη
Πουρνάρα – Καρκαζή, Νίκος Πουρνάρας και Στέφανος Κωστούλας, οι γνωστοί στο
χώροι της δημοτικής μας μουσικής κ.κ. Λάκης Χαλκιάς και Βασίλειος Κολοβός, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. κ. Φ. Κουλαρμάνης και μέλη του Δ. Σ., ο Πρόεδρος του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.
Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, ο Πρόεδρος του Μουσειακού – Λαογραφικού
Κέντρου Ο ΕΥΡΥΤΟΣ Πανεπιστημιακός κ. Ηλίας Ντζιώρας, άλλοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, στρατηγοί, εκπρόσωποι πολιτιστικών Συλλόγων του τόπου μας κ.ά.
Σημειώνεται ότι η συλλογή αυτή διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών
(οδός Πανεπιστημίου) και μέσω παραγγελιών από την Πανευρυτανική Ένωση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Το παραπάνω μνημειώδες έργο είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Καρπενήσι
και στο Κερασοχώρι (πρωτεύουσες των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων) στις 29 και
30 Ιουλίου 2018 σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της
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Ακαδημίας Αθηνών, της Πανευρυτανικής Ένωσης , των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων
και των Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων. Όμως οι εκδηλώσεις αυτές ματαιώθηκαν εξαιτίας των πολύνεκρων πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.
Η παρουσίαση του πολύτιμου αυτού έργου έγινε όμως στις 13-8-2018 στη Δομνίστα
με πρωτοβουλία του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, και σε συνεργασία με την Πανευρυτανική Ένωση και το Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα ενώπιον πλήθους κόσμου. Στην αρχή απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Σταμάτης. Ακολούθως ακούστηκαν εισηγήσεις για το
έργο από τους κ.κ. Ευάγγελο Καραμανέ, Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (διαβάστηκε από τη Φιλόλογο κ. Μαρία Σάρρα),
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και Τάσου Ηλιόπουλου, επιμελητή της έκδοσης. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν τραγούδια από τα CD των Δομνιστιάνων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της πετυχημένης αυτής εκδήλωσης τιμήθηκε ιδιαίτερα ο κ. Τάσος Ηλιόπουλος για την ανεκτίμητη εθνική προσφορά του στον τόπο μας. Την τιμητική
πλακέτα επέδωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Νταλιάνη.

ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ…
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ευρυτάνων Βοιωτίας (πρόεδρος ο κ. Σταύρος Μερμίγκης) πραγματοποιήθηκε λαμπρή εκδήλωση παρουσίασης του έργου ««ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 1959,1962» και στη Βοιωτική
πρωτεύουσα, τη Λιβαδειά, στις 18 Νοεμβρίου 2018. Συνδιοργανωτές η Πανευρυτανική
Ένωση και το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Από
νωρίς η αίθουσα υπερπληρώθηκε από συμπατριώτες μας της Λιβαδειάς και φιλευρυτάνες
Βοιωτείς. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Λιβαδειάς κ. Σταύρος Μερμίγκης αφού
καλωσόρισε και χαιρέτησε τους παρισταμένους έδωσε το λόγο για ολιγόλεπτο χαιρετισμό
σε εκπροσώπους του Δήμου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευρυτανίας (κ.
Λάμπρος Τσιτσάνης) και της Πανευρυτανικής Ένωσης (κ. Κ. Παπαδόπουλος)
Στη συνέχεια ανέβηκαν στο βήμα οι κύριοι εισηγητές. Πρώτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και στη συνέχεια ο Μουσικολόγος της Ακαδημίας Αθηνών
κ. Ιωάννης Πλεμένος, ο Διευθύνων το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμανές και, τέλος, ο επιμελητής της έκδοσης κ.
Τάσος Ηλιόπουλος. Άπαντες καταχειροκροτήθηκαν από το ακροατήριο για τις υπέροχες
εισηγήσεις τους.
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε δημοτικά τραγούδια του τόπου μας που
απέδωσαν θαυμάσια μέλη της Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, υπό τη
διεύθυνση του κ. Τάσου Ηλιόπουλου. Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης της παραπάνω χορωδίας κάλυψε η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.
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Μετά το πέρας της λίαν πετυχημένης αυτής εκδήλωσης παρατέθηκε πλούσιος δείπνος
από το Σύλλογο Ευρυτάνων Λιβαδειάς, στον οποίον η Πανευρυτανική Ένωση πρόσφερε,
ως αντιχάρισμα, σειρά εκδοθέντων βιβλίων της.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γραμματέα της Πανευρυτανικής Ένωσης
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά για μένα και ευχαρίστως παρέρχομαι στο
βήμα για να απευθύνω εκ μέρους του Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης βραχύ, αλλά πρέποντα χαιρετισμό στην αποψινή εκδήλωση της παρουσίασης της μνημειώδους
έκδοσης «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
1959,1962». εδώ, στην πρωτεύουσα της φιλόξενης Βοιωτικής γης, τη Λιβαδειά, τη θετή
πατρίδα πολλών συμπατριωτών μας Ευρυτάνων.
Οφείλονται θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ευρυτάνων Βοιωτίας για την
πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης αλλά και ιδιαίτερες ευχαριστίες για
την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής της Ένωσής μας ως συνδιοργανώτριας. Αυτό αποτελεί
απόδειξη της αναγνώρισης της τεράστιας συμβολής που είχε η Πανευρυτανική Ένωση στην
έκδοση αυτή, από την αρχή, εδώ και μια δεκαετία, μέχρι τέλους. Εδώ θα μου επιτρέψετε
να αναφέρω ότι η σχετική επιχορήγηση προς την Ακαδημία Αθηνών με μοναδικό σκοπό
την έκδοση αυτή, έγινε με τη μεσολάβηση του εκλεκτού φίλου και εξαίρετου συμπατριώτη μας κ. Ελευθερίου Φούκα, τ. Γεν. Δ/ντή του Γ.Λ.Κ. και μετά από σχετικό αίτημα
της Πανευρυτανικής, που είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάδειξη του πολύτιμου
αυτού θησαυρού. Αλλά και ευγνώμονες ευχαριστίες εκφράζονται και πάλι προς το Κέντρο
Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών μέσω της κ. Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη Διευθύντριας τότε του παραπάνω Κέντρου, του άμεσου συνεργάτη
της κ. Ευαγγέλου Καραμανέ, Διευθύνοντος σήμερα το Κέντρο αυτό, του μουσικολόγου
ερευνητή και σημερινού εισηγητή κ. Ιωάννη Πλεμένου και των άλλων συνεργατών τους,
καθώς και στον επιμελητή του έργου Αναστάσιο Ηλιόπουλο, ο οποίος, όπως σε άλλη
περίπτωση ανέφερα, επιτελεί όντως εθνικό έργο στη γενέθλια γη μας.
Το παρουσιαζόμενο σήμερα έργο πρόκειται για χρηματική επένδυση με μακροχρόνια
απόδοση και πολλαπλά οφέλη, αφού αυτό περιλαμβάνει ανεκτίμητο πλούτο προερχόμενο
από το λαό μας…. Είναι έργο μνήμης και θαυμασμού σε εκείνους που κατέθεσαν την ψυχή
τους στον αείμνηστο Σπύρο Περιστέρη πριν 60, σχεδόν, ολόκληρα χρόνια!
Σεβασμιότατε, Κυρίες και κύριοι,
Περαίνοντας τον χαιρετισμό μου αυτόν και συγχαίροντας και πάλι τον Σύλλογο Ευρυτάνων Βοιωτίας για την άρτια διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα με δυο
λόγια να τονίσω τους άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν τους Ευρυτάνες της διασποράς
με την πατρώα γη μας, μια και βρισκόμαστε σήμερα στη φιλόξενη γη της Βοιωτίας, θετής
πατρίδας χιλιάδων συμπατριωτών μας. Προς τούτο θα επικαλεστώ απόσπασμα από κύριο άρθρο της εφημερίδας «Πρόοδος της Κωνσταντινούπολης» της 15ης Μαρτίου 1920,
γραμμένο την επομένη του εορτασμού της 100ετηρίδας της εκεί Αδελφότητας Ευρυτάνων:
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«Έλληνες από τους αγνοτάτους την ψυχήν και το αίμα οι Ευρυτάνες. Εκεί εις τα υψηλά βουνά των
έμειναν παρθένοι από κάθε κακίαν και από κάθε επιμιξίαν. Διετήρησαν αμόλυντον το άρωμα της
φυλής των. Εκράτησαν σφριγόν το αίμα εις τας φλέβας των με τον κατακάθαρον αέρα της επάνω
εις τα βουνά κατοικίας των…. Και έφθασαν εις το να μας δώσουν τον αρτιότερον ελληνικόν τύπον
του σώματος και την καλλιτέραν μορφήν της ελληνικής ψυχής….
Υπήρξεν ανέκαθεν (ο Ευρυτάν) ο ευγενέστερος από την μεγάλην ελληνικήν οικογένειαν πολίτης
και πατριώτης. ... Όπου υπήγε και όπου έστησε την έδραν του μόνον υπόδειγμα τάξεως και επιχειρηματικότητος και γενναιοφροσύνης ανεδείχθη. Ετίμησε την ιδιαιτέραν του πατρίδα. Ετίμησε την
Ελλάδα… Είναι ο κατ’ εξοχήν Έλλην, από τον οποίον θα έπρεπε ίσως να εμβολιασθή ολόκληρος
η Ελλάς διά να αποκτήση την ευγένειαν και το σφρίγος της ψυχής του, την καλωσύνην του, τα
πλούσια και μεγάλα αισθήματά του, τον απαράμιλλον πατριωτισμόν του, την χρηστότητά του, την
ιδιοφυίαν του, την επιχειρηματικότητά του, την οικογενειακήν του αφοσίωσιν, την ευμορφιά, την
παλληκαριά, την λεβεντιά του…»
Αυτά τα γνωρίσματα, κυρίες και κύριοι, τα έχετε και σεις εδώ οι Ευρυτάνες της φιλόξενης Βοιωτικής γης - και μάλιστα σε υπέρτατο βαθμό - και το αποδεικνύετε καθημερινά,
όπως και απόψε, και γι’ αυτό σας πρέπουν και σας ανήκουν μόνον έπαινοι αλλά και
τα χειροκροτήματα όλων μας…
Ευχαριστώ!

56

AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΥΡΝΙΩΤΩΝ
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, της οδού Αιόλου, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε κι εφέτος
στις 15 Δεκεμβρίου 2018, για ενδέκατη (11η) συνεχή
χρονιά η καθιερωθείσα από την Πανευρυτανική Ένωση θρησκευτική και πνευματική εκδήλωση προς τιμήν
του «ένθεου και υπέρτιμου χορού» των εξ Ευρυτανίας
Νεομαρτύρων.
Ιδιαίτερη λαμπρότητα στην εκδήλωση αυτή, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία Πανευρυτανικής Ένωσης και του Συλλόγου των Απανταχού Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», προσέδωσε η παρουσία του Σεπτού Ποιμενάρχη

μας Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος και χοροστάτησε της Θείας Λειτουργίας, στην οποία συμμετείχαν και οι ιερείς του Ι. Ν. Αγίας Ειρήνης, προϊστάμενος
του οποίου είναι ο Ευρυτάνας πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Χρυσικός και οι, επίσης,
συμπατριώτες μας πρωτοπρεσβύτεροι π. Δημήτριος Παπασπύρος και π. Δημήτριος
Σκόνδρας.
Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 15-12-2018, εορτής του Αγίου Ελευθερίου, οι
συμπατριώτες μας της Αθήνας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανευρυτανικής και
του Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» κατέκλυσαν τον Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης και
παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία με ιδιαίτερη κατάνυξη. Ο Μητροπολίτης μας εντυπωσίασε με το σύντομο αλλά περιεκτικότατο σε μηνύματα κήρυγμά του. Τόνισε ιδιαίτερα το
νόημα της ελευθερίας του ανθρώπου….
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε αρτοκλασία «Υπέρ υγείας των μελών της Πανευρυτανικής Ενώσεως και Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», ως και των απανταχού της Γης διαβιούντων Ευρυτάνων» και ακολούθησε ομιλία σχετική με τους Ευρυτάνες
αγίους και ιδιαίτερα για τον τιμώμενο εφέτος Άγιο Ιωάννη τον εξ Αγράφων, από τον κ.
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, Γεν. Γραμματέα της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Μετά την απόλυση όλοι οι συμπατριώτες μας ξεναγήθηκαν στον ιστορικό Ιερό Ναό
της Αγίας Ειρήνης από τον συμπατριώτη μας πρωτοπρεσβύτερο και προϊστάμενο του Ναού
αυτού π. Θωμά Χρυσικό. Ο π. Θωμάς με λίαν γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στην ιστορία
του Ναού, που υπήρξε ο πρώτος Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών μετά την Επανάσταση
του 1821 και την απελευθέρωσή μας και τον οποίον έχει αγιογραφήσει εν πολλοίς ο Φουρνιώτης ζωγράφος Σπυρίδων Χατζηγιαννόπουλος (Φουρνάς 1820 – Αθήνα 1905). Σημειώνεται ότι στο Ιερό Βήμα του Ναού υπάρχει ο θρόνος του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας
Όθωνα και πολλά άλλα αξιόλογα κειμήλια, ενώ στον αυτό Ιερό Ναό έγινε και η κηδεία του
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Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά την ξενάγηση αυτή ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής κ.
Αθανάσιος Σταμάτης ευχαρίστησε εκ μέρους όλων τον π. Θωμά Χρυσικό για τα λίαν
κατατοπιστικά λόγια του, άγνωστα από τους περισσότερους…
Μετά την ξενάγηση από τον π. Θωμά, σε παρακείμενο του ναού καφε-εστιατόριο επί
της οδού Αιόλου, προσφέρθηκε καφές και τσίπουρο. Οι συμπατριώτες μας, παρά το γεγονός ότι γέμισε ασφυκτικά η αίθουσα και υπήρξε στενότητα χώρου, έμειναν ενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι, συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν τα νέα της ιδιαίτερης πατρίδας
μας. Οι τελευταίοι από αυτούς αποζημιώθηκαν από το τραγούδι του Νίκου Μπάκα.
Παρόντες ήταν και ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, οι Ευεργέτες της Πανευρυτανικής Ένωσης
κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή και ο κ. Νίκος Πουρνάρας, Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Ελευθέριος Τσόλκας, ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Φώτης Κουλαρμάνης μαζί με άλλα μέλη του Δ.Σ., εκπρόσωποι
πολιτιστικών και άλλων σωματείων κ.ά. πολλοί συμπατριώτες μας αλλά και ενορίτες….
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΔΟΥ ΑΙΟΛΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (15-12-2018)
«Ευρυτάνων οι Σύλλογοι συνελθόντες υμνήσωμεν ομοτίμως σήμερον θείοις άσμασι, Νεομαρτύρων τον ένθεον χορόν και υπέρτιμον, τους εν χρόνοις χαλεποίς, της δουλείας αθλήσαντας, και
στηρίξαντας, εν τη πίστει Χριστού τους εκβοώντας: Χαίρετε Ευρυτανίας, περιφανή καλλωπίσματα».
							(Προσόμιον Εσπέριον)
Σεβασμιότατε, Σεβαστοί πατέρες,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί!
Για ενδέκατη συνεχή χρονιά οι Ευρυτάνες της Αθήνας με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και με τη συνεργασία Συλλόγων της πατρώας γης μας, εφέτος δε ιδιαιτέρως, με τον δραστήριο Σύλλογο Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», τιμούμε τους Αγίους
μας, τιμούμε κατά τον υμνωδό της “Ευρυτανίας τα ωραία βλαστήματα», τους «φωτοφόρους λύχνους», «τους θείους φωστήρες τους φωταγωγούντες τα πέρατα», τους «νεόφωτους αστέρες της θεϊκής επιλάμψεως”, τα «νεόδρεπτα κρίνα της ευσεβείας», τους «ασφαλείς οδηγούς», των «Ευρυτάνων το καύχημα» και «των Ορθοδόξων αγλάισμα»…
Τιμούμε τον χορό των Αγίων που αναδείχθηκαν από τα σπλάχνα της εκτεταμένης άλλοτε σε γεωγραφικά όρια Θεοσώστου Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων και διακρίθηκαν ως
ομολογητές, νεομάρτυρες, οσιοϊερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, όσιοι… Άλλοι από αυτούς
έδωκαν το πολύτιμο μαρτυρικό τους αίμα «για του Χριστού την πίστη την Αγία και για της
Πατρίδας της Ελευθερία», άλλοι έδωκαν δάκρυα, ιδρώτα και αδιάκοπες προσευχές μέσα
σε ασκηταριά και σπήλαια και άλλοι με το λόγο τους και τα γραπτά τους στήριξαν τους
σκλαβωμένους αδελφούς μας για τη λευτεριά και την Ανάσταση του Γένους! Ο π. Δοσίθε-
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ος στο βιβλίο «Οι Άγιοί μας», γράφει: «Αίματα Μαρτύρων, δάκρυα Ασκητών, μελάνι Διδασκάλων. Αυτά τα τρία ποτάμια έσμιξαν και έγιναν ένα. Έγιναν ποτάμι ορμητικό, θάλασσα
και κύμα που συμπαρέσυρε στο πέρασμά του το θηρίο εκείνο της Άγαρ το επτακέφαλο με τα
δέκα κέρατα και το αφάνισε απ’ τα ιερά και άγια αυτά χώματα, που εμείς πατάμε»9.
Εορτάζονται, κατόπιν αδείας της Ιεράς Συνόδου από το 1971 και εντεύθεν κατ΄έτος
την τελευταία Κυριακή του μηνός Αυγούστου, Ναοί τους υπάρχουν: Στο Μοναστήρι της
Τατάρνας, στο Καρπενήσι (ενοριακός ναός) και στον συνοικισμό Γαύρος του Μεγάλου
Χωριού. Και οι απανταχού της Γης Ευρυτάνες τιμούμε της γενέτειράς μας τα «ωραία βλαστήματα, τους φωτοφόρους λύχνους, τους ασφαλείς οδηγούς και τα ωραϊσματα πάσης
Ελλάδος».
Εφέτος στον ιστορικό αυτόν Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, που πολλές αγιογραφίες του
ανήκουν στον εκ Φουρνά των Αγράφων ζωγράφο Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλο και
που σήμερα τον υπηρετεί ως Προϊστάμενός του ο Ευρυτάνας πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Χρυσικός, τιμούμε έναν άγιο, που πρόσφατα, προ τριετίας προστέθηκε στον «Υπέρτιμον δήμον των εξ Ευρυτανίας Αγίων». Πρόκειται για τον 13ο άγιό μας, τον Άγιο Ιωάννη
των εξ Αγράφων, του οποίου η σεπτή και θαυματουργός Κάρα φυλάσσεται επί σειράν αιώνων στην Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου, που βρίσκεται στην Πύλη Τρικάλων.
Για τη ζωή, το μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου μας αυτού ελάχιστα γνωρίζουμε,
καθότι δεν υπάρχει συναξάρι, είναι «αμαρτύρητος». Μοναδική πηγή για μας, προς το παρόν, είναι το πόνημα του «ακαταπόνητου ερευνητή και ικανού ιστοριοδίφη’ αείμνηστου
Κωνσταντίνου Τσιλιγιάννη με τον τίτλο «Ο Ιερομάρτυς Άγιος Ιωάννης ο εξ Αγράφων,
το Μαρτύριον, τα Θαύματα και η Ιερά Ακολουθία», έκδοση της Ιεράς Μονής Δουσίκου,
το έτος 1998. Ο Τσιλιγιάννης χρησιμοποίησε ως πηγές: α) χειρόγραφο κώδικα αυτόγραφο του Σκευοφύλακα της παραπάνω Μονής Χατζηγερασίμου, ο οποίος δηλώνει ότι
«πάντα ταύτα τα έγραψε «εκ παραδόσεως λόγου» των ασκουμένων εν τη Μονή Πατέρων
επί τέσσαρας περίπου αιώνας» και β) Ακολουθία, την οποία συνέθεσε ο υμνογράφος και
ιστορικός Μητροπολίτης Άρτας και Πρεβέζης Σεραφείμ Α΄ Ξενόπουλος ο Βυζάντιος το
1880, κατά παράκληση των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίου Βησσαρίωνος.
Ο Νεοϊερομάρτυρας, λοιπόν, Άγιος Ιωάννης, καταγόμενος από το Κλήμα των Αγράφων, ανήκει στη χορεία των πρώτων νεοϊερομαρτύρων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) από τους Τούρκους. Το επώνυμό του είναι άγνωστο, καθώς και ο βίος
του. Μοναδικό παλαιό έγγραφο τεκμήριο για το μαρτύριο και τα θαύματά του σώζεται σε
κώδικα της Ιεράς Μονής Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου (Πύλη Τρικάλων). Από νεαρή
ηλικία είχε έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα και με όπλα του τη σεμνότητα, αγνότητα
αλλά και έφεση προς την παιδεία, νωρίς ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Λόγω της «καθ’ όλα
εναρέτου και ανεπιλήπτου διαγωγής του η Εκκλησία τον εκόσμησε με τον ιερόν χάρισμα
της ιερωσύνης…». Υπηρέτησε ως εφημέριος σε ενορία της Αδριανούπολης. Η πολυσχιδής
9
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ποιμαντική του δραστηριότητα και η φωτεινή προσωπικότητά του προξένησαν τον φθόνο
και την κακία των μουσουλμάνων της περιοχής, οι οποίοι τον κατηγόρησαν, μαζί με άλλους
16 ιερείς, ότι προσπαθούσαν να βαπτίσουν παιδί μουσουλμανικής οικογένειας.
Μετά τη σύλληψή τους και ύστερα από προπηλακισμούς και ύβρεις ο Άγιος Ιωάννης και
οι «συν αυτώ» δεκαέξι (16) ιερείς αποκεφαλίστηκαν στις 7 Ιανουαρίου 1460. Συγγενής
του, που ζούσε και αυτός τότε στην Αδριανούπολη, εξαγόρασε την κάρα του, την οποία
μετέφερε με άλλους συγγενείς του στην Ιερά Μονή Βησσαρίωνος Δουσίκου στην Πύλη
Τρικάλων, όπου και φυλάσσεται. Αυτοί αφηγήθηκαν στους πατέρες της Μονής τα σχετικά
με τον μαρτύριο και την ομολογία του Αγίου, όπως αναγράφεται στον Ιερό Κώδικα της
Μονής, χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες για τη ζωή του. Ένας μοναχός της Μονής, ο
Παρθένιος, το 1786 σε σημείωμά του γράφει: «Κάρα σώα και ανελλιπής του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου και Γράμμα μαρτυρικόν διά την Κάρα του Αγίου Ιερομάρτυρος
Ιωάννου του μαρτυρήσαντος εν τη Αδριανουπόλει μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως εκ της επαρχίας Φαναρίου υπήρχε, κλίματος Αγράφων, και μνήμη Αυτού Ιανουαρίου
7, και έστω εις ένδειξιν. Παρθένιος γράφω προς φανέρωσιν έτος 1786, Ιανουαρίου 16.
Χειρ σήπεται τάφω γραφή δε μένει εις τον αιώνα τον άπαντα».
Η Αγία Κάρα του βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Μονής στο παρεκκλήσιο των Αγίων
Πάντων. Η αγιότητα του Αγίου στους Μοναχούς της Μονής φανερώθηκε με θαυμαστό
τρόπο: Ουράνιο Φως έπεφτε επί της Κάρας του. Στον Κώδικα αναφέρονται θαύματά Του,
καθώς σε πολλές περιπτώσεις «εφάνη πρεσβευτής και θερμότατος ικέτης προς τον Θεόν,
ιατρεύων πάσαν νόσον και ασθένειαν».
Ο Κωδικογράφος Αρχιμανδρίτης Χατζηγεράσιμος περιγράφει τον Άγιο, όπως τον
είδε σε όραμα προ της Κάρας του, με φαιλόνιο και πετραχήλι να τελεί αγιασμό για την ίαση
του Ιερομονάχου Ιερωνύμου: «Ήτο ταπεινόφρων, ευειδής, καλοήθης, γλυκόλογος, γαλατόμος, το βλέμμα του πασίχαρον, το πρόσωπον ροδοκόκκινον, τα γένεια, οι μύστακες,
τα οφρύδεια ωσάν τον άγιον Βασίλειον και κοκκινόχρωμα ολίγον, μέτριος εις το σώμα,
ούτε πολλά λεπτός, ούτε σωματώδης, το δε ύψος του σώματός του μεσιακό και το κορμί
του ίσιον ωσάν μία λαμπάδα χαριεστάτην, η δε ηλικία του έως 35 χρόνων, άσπρες τρίχες
ακόμα δεν εφαίνοντο…». Μετά τον αγιασμό εναπέθεσε την ιερατική στολή εντός του αγίου
βήματος και χάθηκε… Αλλά και άλλα θαύματα αποδίδονται στον Άγιό μας…
Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Ιανουαρίου. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ιερομαρτύρων της Αγίας Εκκλησίας μας και του Έθνους μας. Στον φερόμενο ως γενέτειρά του οικισμό
Κλιματάκι, της Τ. Κ. Μαράθου Αγράφων αναγείρεται ο πρώτος, προς τιμή του, Ιερός Ναός.
Απολυτίκιο (διασκευή) του Αγίου Ιωάννου του εξ Αγράφων (Ήχος α΄)
Μαράθου τον γόνον και Αγράφων τον έφορον και της Ιεράς Μονής του Δουσίκου το ευώδες κειμήλιον και των πάλαι μαρτύρων μιμητήν και ομότροπον, Ιωάννην τιμήσωμεν πιστοί τον μέγαν του Σωτήρος
αθλητήν. Τον λυτρούμενον κινδύνων πολυειδών πάσι τοις πιστώς αυτώ προστρέχουσι. Δόξα τω σε
δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε αγιάσαντι, δόξα τω δωρισαμένω σε ημίν πρέσβυν ακοίμητον.
Είθε ο Άγιος Ιωάννης «ο εξ Αγράφων» να είναι πάντοτε ο ακοίμητος πρεσβευτής μας!
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ…

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (1932 – 2018)
Στις αρχές Απριλίου αποχαιρετήσαμε με βαθύ πόνο ένα επίλεκτο μέλος της ευρυτανικής
οικογένειας: το Στέφανο Βασιλόπουλο. Στην εξόδιο ακολουθία, που έγινε στον Ι. Ν.
Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου, βρέθηκαν αρκετοί συγγενείς, συμπατριώτες και φίλοι. Για τη
ζωή και το έργο του μίλησαν αρκετοί. Εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης, της οποίας
υπήρξε ένα από τα παλαιότερα μέλη της, διαβάστηκε σχετικό ψήφισμα από τον Έφορο του
Δ.Σ. Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Ηλία Ντζιώρα, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε και λατσούδια έλατου από το Βελούχι, ενώ ο Γεν. Γραμματέας κ. Κώστας Παπαδόπουλος εκφώνησε τον παρακάτω επικήδειο λόγο:
«Αγαπητέ Συμπατριώτη και φίλε Στέφανε,
Η είδηση της εκδημίας σου από την επίγεια ζωή προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στην πανευρυτανική κοινότητα.
Και γι’ αυτό σήμερα ήρθαμε εδώ με άφατον οδύνη για
τον τελευταίο ασπασμό και τον ύστατο χαιρετισμό.
Γέννημα και θρέμμα του Μεγάλου Χωριού, ευτύχησες να έχεις εξαίρετους και μορφωμένους, κοινωνικά,
γονείς με πλούσια χαρίσματα, τα οποία και κληρονόμησες. Γράφεις σχετικά στην τελευταία εισήγησή του στο
Συνέδριο του Προυσού το 2013: «Ευτύχησα να έχω
έναν πατέρα με ευήκοα ώτα και μια γιαγιά και τη μητέρα μου, που και οι δυο τους ήταν
προσκολλημένες στην παράδοση και γνώριζαν να απομνημονεύουν και να απαγγέλουν κατεβατά ολόκληρα των συγγραφέων της γενιάς τους, των ποιητών του καιρού τους».
Όμως δεν ήσαν αχάριστος και προς τους Διδασκάλους σου. Πάντοτε μνημόνευες τον
Ιωάννη Καρυοφύλλη, τον Αριστείδη Αναγνωστόπουλο, τον ιεροεθνομάρτυρα Παπα-Δημήτρη Βαστάκη και την Ελευθερία Χαρδαλιά. Πάντα μιλούσες γι’ αυτούς με απέραντο σεβασμό.
Αυτοδημιούργητος ευδοκίμησες ως εκδότης. Ήσαν όμως και λογοτέχνης και ποιητής.
Σε πολλές εκδηλώσεις μας σε απολαμβάναμε για τον γλυκύτατο λόγο σου και την υπέροχη
απαγγελία σου.
Αλλά στο πρόσωπό σου ευδοκίμησαν πλείστες άλλες αρετές, όπως ευγένεια, πραότητα, καλωσύνη, σύνεση, σεμνότητα, φιλαλληλία, φιλοπατρία, λατρεία στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση, καταδεκτικότητα, δημιουργικότητα και, κυρίως, Αγάπη! Ο χαρακτήρας σου
αμνησίκακος και το ήθος σου αδαμάντινο..
Πάντα η σκέψη σου ήταν στα απόκρημνα και βαθύσκια βουνά της Καλιακούδας, της
Χελιδόνας και του Βελουχιού, από όπου και το λατσούδι από έλατο, που σήμερα μόλις σου
έφερε ο αγαπητός φίλος σου, Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ηλίας Ντζιώρας για να τον
καταθέσει στο φέρετρό σου, αντί για στεφάνι από λουλούδια της Αττικής.
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Το ένστικτό σου και η καλλιέπεια, που σε διέκριναν σε όλη σου τη ζωή, σε οδήγησαν
ώστε ως εκδότης να μας κληροδοτήσεις βιβλία με περιεχόμενο ιστορικό, λαογραφικό, λογοτεχνικό κ.λπ., πραγματικά έργα τέχνης- Με ενθουσιασμό καμάρωνες για τα εκδοτικά σου
επιτεύγματα. Τα βιβλία που εξέδωσες – και που ο ίδιος, εν πολλοίς επιμελήθηκες με σχολαστικότητα-, είναι εκατοντάδες, τα θεωρούσες δίκαια δε ως παιδιά του. Και δεν ήταν λίγα.
Πολλά από αυτά κοσμούν τις βιβλιοθήκες των χωριών μας, που ο ίδιος τα πρόσφερες.
Αρκετοί είναι και οι συμπατριώτες μας, που συνεργάστηκαν μαζί σου και που με τα
βιβλία τους πλούτισαν την ευρυτανική βιβλιογραφία. Από αυτούς αναφέρω ενδεικτικά τον
λόγιο και πολυγραφότατοι συγχωριανό σου μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π. Βαστάκη,
τον αείμνηστο Κώστα Ζήση για την έκδοση του βιβλίου του «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές του 1821», τον αειθαλή ιστορικό ερευνητή Δημήτρη Φαλλή για την
έκδοση του βιβλίου ΚΑΛΛΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, και, φυσικά, τον πρύτανη των ευρυτανικών
γραμμάτων Μιχάλη Σταφυλά κ.ά.
Όμως έφυγες από κοντά μας, αλησμόνητε και αγαπητέ φίλε μας Στέφανε, στην αρχή
της Άνοιξης για το χωρίς γυρισμό ταξίδι σου. Πας να συναντήσεις και να κουβεντιάσεις
με τους οικείους σου, τους Δασκάλους σου, τους εν ζωή συνεργάτες και συγχωριανούς
σου π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, Τάσο Κοντομέρκο, Αδελφούς Πουρνάρα, αλλά και άλλους
Μεγαλοχωρίτες και συμπατριώτες μας. Σε περιμένουν! Και έχεις πολλά να τους πεις!
Το πέρασμά σου υπήρξε, κατά κοινή ομολογία, φωτεινό και δημιουργικό.
Ο Θεός ας παρηγορεί τους οικείους σου, που τόσο πολύ αγάπησες και τόσο πολύ αγαπήθηκες, και ας αναπαύσει την ψυχή σου «εν σκηναίς των Δικαίων»…
Καλό σου ταξίδι, φίλτατε Στέφανε!».

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκ Μεγάλου Χωρίου εκλεκτού μέλους της ευρυτανικής οικογένειας Στέφανου Βασιλόπουλου, διακεκριμένου εκδότη και πρωτεργάτη πολλαπλών επωφελών για τον τόπο
μας πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, συνεδρίασε εκτάκτως στις 2 Απριλίου 2018
και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος και
τους συνεργάτες του σε όλες τις δράσεις του.
2.- Να παραστoύν μέλη του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία του.
3.-Αντί στεφάνου να διατεθεί χρηματικό ποσό στο Κέντρο Πρόληψης «Αλκυόνη» στο
Καρπενήσι.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό.		
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΡΜΗΣ (1918-2018)
Ο θρυλικός Καπετάν – Ερμής (Βασίλης Πριόβολος) δεν είναι πλέον μαζί μας. Έφυγε
για πάντα από κοντά μας στις 11-4-2018, ημέρα Αναστάσιμη. Η εξόδιος ακολουθία του
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στη Ριζούπολη (κοντά στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών,
όπου και αναπαύεται). Πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησε. Ανάμεσά τους και μέλη της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, η οποία εξέδωκε και σχετικό ψήφισμα.
Παρακάτω δημοσιεύουμε «Σύντομο (Αυτό)βιογραφικό σημείωμα», το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο μας από το Μάρτιο του 2008, οπότε μας εστάλη με την ευκαιρία της επετειακής
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Δομνίστα για την Έναρξη του Ένοπλου Αγώνα της
Εθνικής μας Αντίστασης περιόδου 1942-1945.
«Ονομάζομαι Βασίλης Πριόβολος του Σπύρου και
της Μαρίας. Γεννήθηκα στο χωριό Χρύσω Ευρυτανίας,
την 1η Ιανουαρίου 1918. Είμαι το δεύτερο παιδί από τα
οχτώ αδέλφια (τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια) οικογένειας βιοπαλαιστών.
Ο Πατέρας μας από τα δεκαπέντε του χρόνια, και μαθητής ακόμα του Δημοτικού Σχολείου άρχισε να δουλεύει, μαζί του και ο μεγαλύτερος αδελφός του ο Σεραφείμ.
Στο μεταξύ ο Σεραφείμ με το μικρότερο αδελφό τους τον
Δημοσθένη, μεταναστεύουν στην Αμερική. Εκεί πηγαίνει
αργότερα και ο Πατέρας μου, αφού επέζησε με τη συμμετοχή του στα δεινά και στις καταστροφικές συνέπειες του Μικρασιατικού Πολέμου.
Η Μάνα μας, κόρη Δάσκαλου από το Μαραθιά Ευρυτανίας, παράδειγμα στοργής, φιλεργατικότητας και παιδαγωγικής ικανότητας, σήκωσε με επιτυχία όλο το βάρος της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των οχτώ παιδιών της. Αφού ο Πατέρας, με σκληρή δουλειά
στην Αμερική, εξασφάλισε κάποια οικονομική ευχέρεια, για την επιβίωση της οικογένειας.
Τελείωσα το Δημοτικό με Δάσκαλο, άριστο Παιδαγωγό, τον Θανάση Μπακόλα, ο
οποίος υπήρξε Δάσκαλος και του Πατέρα. Είχε διοριστεί και συνταξιοδοτηθεί μετά από 35
χρόνια Δάσκαλος στη Χρύσω.
Με τέτοια εφόδια από το Δημοτικό τελείωσα και το Γυμνάσιο στο Καρπενήσι με καλές
επιδόσεις. Ο πατέρας μου θέλησε να σπουδάσω τουριστικά επαγγέλματα, αφού κατάφερε
να οικοδομήσει ένα επταώροφο ξενοδοχείο «Τυμφρηστός»10 στο κέντρο του Καρπενησίου. Πήγα στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Αθήνα, όπου ταυτόχρονα τελείωσα
και την Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή μου διορίστηκα
Δάσκαλος στο χωριό Σύχνικο Αγράφων, όπου διαδέχθηκα τον εξαίρετο Δάσκαλο – Παιδαγωγό, τον Στέφανο Θάνο, ο οποίος στην περίοδο της Κατοχής διαπρέπει μέσα στις οργανώσεις του ΕΑΜ και με την πολυδιάστατη μόρφωση που διέθετε συμμετέχει στη σύνταξη
του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με υποδείξεις του Άρη Βελουχιώτη και συνεργάτες
10 Βρισκόταν στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το ωραίο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας.
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τον Γεωργούλα Μπέικο και Δημήτρη Τραχανή.
Το 1939 υπηρετώ την θητεία μου στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου. Όπου ευτύχησα στην ίδια σειρά εκπαίδευσης να υπηρετεί και ο αείμνηστος Γρηγόρης Λαμπράκης,
καθώς και ο Αλέξης Ρόσιος – Υψηλάντης. Ευτύχησα, επίσης, εκεί να γνωρίσω το Γιώργο Γιαννούλη, ο οποίος υπήρξε εκπαιδευτής και αργότερα γενναίος μαχητής του ΕΛΑΣ
και στην περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου στενός σύμβουλος του Μάρκου Βαφειάδη. Είχε
όμως φρικτό τέλος αφού δολοφονήθηκε από τον Γούσια (Γιώργο Βουντίσιο) στενό
συνεργάτη του Ν. Ζαχαριάδη, στο Δ.Σ.Ε.
Το τέλος της εκπαίδευσής μου στη Σχολή Σύρου συμπίπτει με την έναρξη του Πολέμου
στα βουνά της Αλβανίας. Το αίτημά μας να πάμε εθελοντές στην Αλβανία δεν έγινε δεκτό
από τη Διοίκηση της Σχολής, αφού η Σχολή λειτούργησε ακόμα και αποφοίτησε και μια επιπλέον σειρά Εφέδρων Αξιωματικών, οι περισσότεροι των οποίων έδωσαν τον καλλίτερο
εαυτό τους κατά του φασισμού του Μουσολίνι στην Αλβανία.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στις 15 Αυγούστου του 1940 παραβρέθηκα στην
Τήνο, όπου εστάλη αντιπροσωπεία της Σχολής, μεταξύ των άλλων και ο Γρηγόρης Λαμπράκης και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της άνανδρης ενέργειας του φασίστα Μουσολίνι,
με τον τορπιλισμό της Έλλης.
Επιστρέφοντας από τη Σύρο για τη γενέτειρα πέρασα από το Γραφείο του θείου μου
Καφαντάρη, ο οποίος με συμβούλεψε να αγωνιστώ για την απελευθέρωση της Πατρίδας
απ’ το φασισμό του Άξονα.
Τον Απρίλη του 1941 στο Καρπενήσι συναντώ την οικογένειά μου και φίλους μου. Ο
στενός μου φίλος ο Δημητράκης Μπακόλας, γιος του Δασκάλου της Χρύσως, Γραμματέας του ΚΚΕ και του ΕΑΜ Ευρυτανίας, μου πρότεινε και έγινα μέλος του ΚΚΕ σε μια τριάδα στην οποία συμμετείχε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου Σεραφείμ
Στρατίκης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος Διευθυντής Εφορίας Ευρυτανίας.
Παρουσιάστηκα και στον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος μαζί με τον Έφορο μου δίνουν την εντολή, όπως στη διάρκεια του Καλοκαιριού να ασχοληθώ με την είσπραξη της δεκάτης. Εγώ με την ευκαιρία αυτή γύριζα στα χωριά και συζητούσα με τους συμπατριώτες μου τι θα πρέπει να κάνουμε για τα πολύ δύσκολα προβλήματα που μας δημιουργεί η
κατοχή της Πατρίδας μας. Μετά όμως και τον Σεπτέμβρη που ιδρύθηκε το ΕΑΜ ασχολήθηκα
με τις Οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης. Το Καλοκαίρι του 1942 συναντήθηκα στα Άγραφα
με την πρώτη Ομάδα Ανταρτών του ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Άθω Ρουμελιώτη (τον Σωκράτη Γκέκα) και δήλωσα τη συμμετοχή μου και πήρα το ψευδώνυμο «Ερμής».
Με εντολή του ΕΑΜ προς το Αρχηγείο του ΕΛΑΣ Ευρυτανίας, που μας διαβιβάστηκε
μέσω του Δημητράκη Μπακόλα, πήγαμε στην Ήπειρο να συναντήσουμε τον αρχηγό του
ΕΔΕΣ, τον Ναπολέοντα Ζέρβα για να διαπραγματευτούμε την Ενιαία Ένοπλη Αντίσταση
κατά της φασιστικής κατοχής της Πατρίδας. Εκεί συναντηθήκαμε και με τον Κομνηνό Πυρομάγλου, που έφτασε από το Παρίσι εντεταλμένος του στρατηγού Πλαστήρα.
Εν τω μεταξύ ο ίδιος ο Δημητράκης Μπακόλας μας ανακοίνωσε απόφαση του ΕΑΜ
με την οποία επικεφαλής του ένοπλου αγώνα του ΕΛΑΣ ορίζεται ο Ταγματάρχης Πεζικού
Άρης Βελουχιώτης.
Στο σημείο αυτό ο Άθως αρνείται να υπακούσει και όταν αργότερα με πρόσκληση –
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εντολή του Άρη Βελουχιώτη συναντηθήκαμε στο Παπαρούσι όλα τα Αρχηγεία του ΕΛΑΣ
Ρούμελης, ο Άθως Ρουμελιώτης εγκαταλείπει τον ΕΛΑΣ και ζητάει άσυλο από τον Ζέρβα,
ο οποίος τον αποπέμπει αφού εκείνη την εποχή ο ΕΔΕΣ με το ΕΑΜ βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις. Από τότε ο Σωκράτης Γκέκας εξαφανίζεται τελείως.
Μεσολαβεί η ιστορική Μάχη Ανατίναξης της Γέφυρας Γοργοποτάμου που η επιτυχία,
τεράστιας σημασίας, οφείλεται ουσιαστικά στον ΕΛΑΣ και κυρίως στη στρατιωτική ιδιοφυΐα και την οξυδέρκεια του Άρη Βελουχιώτη. Σε αυτή την περίπτωση το Αρχηγείο του
ΕΛΑΣ Ευρυτανίας με, περίπου, ογδόντα άντρες παρέμεινε οπισθοφυλακή, αφού ο Άρης
είχε πληροφορίες για μετακίνηση ιταλικών δυνάμεων κατοχής. Γεγονός που επαληθεύτηκε
και το Αρχηγείο του ΕΛΑΣ Ευρυτανίας στις 4 προς 5 του Δεκέμβρη του 1942 έδωσε μάχη,
με δυνάμεις που κινήθηκαν από το Καρπενήσι και το Αγρίνιο στη θέση Σούελα προς το
χωριό μου τη Χρύσω.
Το Φθινόπωρο του 1943 στο Συνέδριο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στη Νεράιδα Καρδίτσας, όπου
παραβρέθηκα ως αντιπρόσωπος της 13ης Μεραχίας Στερεάς του ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης και ο Βασίλης Σαμαρνιώτης (Ανδρέας Τσίμας) μου ανέθεσαν την αποστολή να
συνοδεύσω τον Γεώργιο Καρτάλη και τον κόκκινο Συνταγματάρχη τον Ευριπίδη Μπακιρτζή, μέχρι την έδρα του 5/42 Συντάγματος της ΕΚΚΑ στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου
μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον Συνταγματάρχη – δημοκράτη Ψαρρό. Εκεί με
βρίσκει διαταγή του Αρχηγού του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη να παρουσιαστώ αμέσως στην
έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ, αφού είχαν αρχίσει εχθροπραξίες στην Ήπειρο
μετάξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, μετά από βίαιη πρόκληση του Ζέρβα και τις υποχθόνιες, ύπουλες
υποδείξεις των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας του Τσώρτσιλ. Το κλιμάκιο του Γ. Στρ.
του ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη και επιτελάρχη τον Συνταγματάρχη Νίκο
Παπασταματιάδη σχεδίασε την αντεπίθεση. Εκτός από τις δυνάμεις της 8ης Μεραρχίας του
ΕΛΑΣ συγκροτήθηκε και το Ανεξάρτητο Σύνταγμα με ενισχύσεις που έφτασαν στην Ήπειρο
από τον ΕΛΑΣ άλλων περιοχών. Αυτό το Σύνταγμα με την τριμελή διοίκηση Αρέθας – Ερμής – Μπεγνής, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις δυνάμεις του Ζέρβα στο Τετράκωμο
μέχρι τη συντριβή του αντιπάλου, σ’ αυτή την εμφύλια σύρραξη προς χάριν του «διαίρει και
βασίλευε» του Τσώρτσιλ. Τα υπολείμματα των δυνάμεων του Ζέρβα ανασυγκροτήθηκαν,
μετά την απόφαση του ΚΚΕ να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να γίνει η αναθεματισμένη
Συμφωνία της «Πλάκας».
Την Άνοιξη του 1944 με εντολή του Άρη Βελουχιώτη μετείχα στην Ομάδα που πέρασε στην Πελοπόννησο, όπου μου ανατέθηκαν καθήκοντα καπετάνιου της 3ης Μεραρχίας
Πελοποννήσου του ΕΛΑΣ.
Στα Δεκεμβριανά της Αθήνας, με εντολή του Άρη Παπασταματιάδη και υπό τη διοίκηση Σπύρου Τσικλητήρα και Ερμή μια ταξιαρχία του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου πολέμησε
σκληρά, με πολλά θύματα. Μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της Αθήνας και τη Συμφωνία της Βάρκιζας, την οποία ο Άρης Βελουχιώτης την κατήγγειλε ως απαράδεκτη,
ξεκινάει ένοπλο αγώνα κατά της καινούργιας κατοχής της Πατρίδας μας, κατά της Αγγλο – Αμερικανοκρατίας. Και με τα εγκληματικά σφάλματα της ανάξιας ηγεσίας ο Άρης
Βελουχιώτης οδηγείται στον τραγικό του θάνατο, στα 40 του χρόνια, στην αποφράδα
ημερομηνία της 16ης Ιουνίου του 1945.
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Από την Άνοιξη του 1945 μέχρι την έναρξη του Αδελφοκτόνου Εμφύλιου Πολέμου
βρέθηκα στο Μπούλτιες της Γιουγκοσλαβίας.
Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον εξαίρετο
Αγωνιστή, τον Διαμαντή (Γιάννη Αλεξάνδρου) στην περιοχή του Παρνασσού μέχρι την
Πάρνηθα.
Μετά την ήττα του Δ.Σ.Ε. από το 1949 μέχρι το 1979 έζησα τριάντα ολόκληρα χρόνια
πολιτικός πρόσφυγας στο Βουκουρέστι της Λ.Δ. της Ρουμανίας. Εκεί γνωριστήκαμε την
Μαρία – Δάφνη Τσοκαρίδου και το 1952 παντρευτήκαμε και αποκτήσαμε δύο αγόρια:
τον Αλιόσο - Βαγγέλη, μηχανολόγο-μηχανικό και τον Σεραφείμ - Ανδρέα χειρούργο
γιατρό. Η σύζυγός μου κι εγώ σπουδάσαμε στο Βουκουρέστι, εκείνη στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών και εγώ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Επαναπατρίστηκε η οικογένειά
μας όταν επιτέλους δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να απαρνηθούμε και να καταδικάσουμε το
αγωνιστικό μας παρελθόν, τόσο των δικών μας όσο και των οικογενειών των γονιών μας.
Από τον πρώτο μας γιο, τον Αλιόσα, αποκτήσαμε κι ένα εγγονό μας, που τον λένε Ερμή.
Στο φόρο αίματος και στις πολλές χιλιάδες Αγωνιστών που θυσιάστηκαν στην περίοδο
της ΕΑΜικής Ε.Α. και στον Δ.Σ.Ε. συγκαταλέγονται και τέσσερα μέλη των οικογενειών
μας: Ο Ευάγγελος Πριόβολος, η Σαβούλα Πριοβόλου, ο Σεραφείμ Πριόβολος και ο
Χαράλαμπος Τσορακίδης, ο Πατέρας της συζύγου μου.
Βασίλης Πριόβολος-Ερμής, Αθήνα 23-3-2008»

ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΡΟΔΑ
Στη μνήμη του Γιώργου Ι. Φλώρου
Κόκκινο να είναι το χώμα τους σαν τη ζωή που τόσο αγάπησες, σαν τις χαρές που
γεύτηκες, χαρές για τους οικογενείς και τα βλαστήματά σου, για τους φίλους σου,
για ό,τι καλό ένιωθες για τους συνανθρώπους σου.
Πορφυρό σαν το πορφυρό κι αντρίκιο ήθος σου, τη ζέστα της καλοσύνης σου,
την αγάπη για τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια, την αρετή του Σταγειρίτη και την ηθική
του Ναζωραίου.
Άλικο σαν την περπατησιά σου στις στράτες της ζωής με το κεφάλι ψηλά και με
τα αλφαδιασμένα ζύγια σου.
Ρόδινο σαν τον ήλιο πριν ανατείλει αγναντεύοντας απ’ τις ψηλές κορφές των
βουνών που πάτησες.
Κόκκινο σαν την υγεία που είχες μέχρι την ώρα, που το τ ρόδο της ζωής το μάρανε η ανέλπιστη καταχνιά και το’ καψε ο μέγας κεραυνός.
Καλήν αντάμωση, Γιώργο!
Περιλιπόμενος και περίλυπος, ο, ως αδελφός.
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Ι. Μαυρομύτης

Τα τραγούδια των βουνών
Με τα φτερά του σταυραετού,
το σφύριγμα του αγέρα
και το άρωμα του αμάραντου
φτάνουν απ’ τις ψηλές κορφές
τα βουνίσια τραγούδια.

Τα βουνίσια τραγούδια τα πιάνουν
οι βοσκοί με τη φλογέρα τους,
όπως πιάνουν με τη γκλίτσα τα αρνάκια,
τα ζεσταίνουν με την ανάσα τους,
τα ρυθμίζουν με την καρδιά τους.

Κατηφορίζουν στις πλαγιές
και σηκώνουνε πέρδικες.
Αγγίζουν νερά κρεμαστά
και ξυπνούνε νεράιδες.
Δίνουν σε κόρες το ρυθμό
να τα χορεύουν στα τριφύλλια.
Και μες σε δάση βραδινά
ακούν τ’ αηδόνι κι ονειρεύονται
ακούν τον γκιόνη και κλαίνε

Και σαν κάτι νεογέννητο που πριν
δεν υπήρχε, τα φέρνουν τα βράδια
στου σπιτιού τους τον ίσκιο και τα
καθίζουν στο πεζουλάκι με τους βασιλικούς
κάτω απ’ του αποσπερίτη το καντήλι.
Παίρνουν λόγια κι αισθήματα τα βουνίσια
τραγούδια και γνωρίζουν τα πρόσωπα και
ψυχώνουν τα σπίτια σαν πουλιά κατοικίδια.
Τα βουνίσια τραγούδια!
Τα βουνίσια τραγούδια δε ζουν σε γραμμόφωνα.
Κώστας Καλαπανίδας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Γούλας Βασίλειος
Ζαροδήμος Γεώργιος
Ευαγγελοδήμου Μαρία
Σκάνδαλος Σωτήριος
Ρέκκα Νίκη
Μάγκας Ιωάννης
Δέπου ΑΣλεξάνδρα
Πουρνάρα Ελένη
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Μπάκας Νίκος
π. Παπασπύρος Δημήτριος
Βούρτσας Απόστολος
Κουδουνά Μαίρη
Ιατρίδης Ευθύμιος
Κεράνης Αθανάσιος
Σύλλογος Ευρυτάνων Βοιωτίας
Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Μπουτοπούλου Βιολέττα
Φλώρου Καλλιόπη
Βούρτσας Απόστολος

25,00 €
20,00 €
40,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
200,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
50,00 €
25,00 €
45,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €

Νιαβής Ευάγγελος
Χαλκιά Βάσω
Κυρίτσης Ανδρέας
Σώκου – Μακρυγιάννη Χρυσούλα
Παναγοδήμος Αθανάσιος Ηλία
Κοζής Μιχαήλ
Κοτοπούλου Δήμητρα
Κατής Φώτης
Ασημάκης Κώστας
Mελτεζοπούλου Παναγιώτα
Παπαγεωργίου Ιουλία
Σιάτρας Παναγιώτης
Οικονόμου Θωμαΐς
Μάγκας Γεώργιος
Μάγκας Ιωάννης
Μπακατσιάς Κων/νος
Σύλλογος Φουρνωτών
Σκάνδαλος Σωτήριος
Χασάνου-Μπουτοπούλου Βιολέττα
Πουρνάρα-Καρκαζή Ελένη

25,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
150,00 €
20,00 €
20,00 €
11.500,00 €
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