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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΚΗΣ ΦΑΤΝΗΣ….
«… Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο η ημέρα της ενανθρώπησης του Θεού, αλλά και η
ημέρα της απαρχής της θέωσης του ανθρώπου.
Ο μεγάλος Αγιορείτης άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πολύ στοχαστικά: «Αν υπάρχει κάποιος που να είναι ουρανός των ουρανών, κι αν υπάρχουν κάποια υπερώα ύδατος,
που στεγάζουν τα ουράνια, κι αν υπάρχει κάποιος τόπος, κάποια στάση ή τάξη υπερκόσμια,
από το Σπήλαιο και τα βρεφικά σπάργανα, τίποτε δεν υπάρχει που να είναι θαυμασιότερο ή
θεϊκότερο». Αυτόν λοιπόν τον Θεό που πλαγιάζει σε φτωχική φάτνη, αυτό το θείο βρέφος,
το οποίο όντας Θεός, γεννιέται μέσα σε στάβλο αλόγων. Αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, που
δίχως να αποβάλει τίποτε από τη Θεότητά του, ο οποίος έρχεται και σήμερα, καθημερινά,
κάθε στιγμή και ταπεινώνεται και φανερώνεται μες τους ρυπαρούς στάβλους των ψυχών
μας και γίνεται «φως τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις», Αυτόν τον Κύριο με
ύμνους ας δοξάζουμε πάντοτε τώρα και στους απέραντους αιώνες»1.
Και ο Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε εμπνευσμένο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του
τονίζει για τις δυσκολίες των καιρών μας:
«… Μήν ἀπελπίζεστε ὅμως, μήν κλονίζεστε, στήκετε καί κρατεῖτε. Τήν
θλίψη καί τό παράπονο τῆς Παναγίας μας, καθώς ἔβρισκε τή μία μετά τήν
ἄλλη κλειστές τίς πόρτες καί ἀναγκάστηκε νά καταφύγει σέ ἕναν σταῦλο
μέ ἀκαθαρσίες γιά νά γεννήσει τό μονάκριβό της παιδί, τή διαδέχτηκε τό
οὐράνιο φῶς, ἡ χαρά, ἡ θεία εὐφροσύνη, ἡ ἀπέραντη εὐλογία. Αὐτά εὔχομαι
ἀδελφοί μου καί γιά μᾶς.
Ἄς γίνουμε ἀδελφοί μου περισσότερο πνευματικοί ἄνθρωποι, ἀλλάζοντας τον τρόπο με τον ὁποῖο πορευτήκαμε ὡς τώρα. Ἄς κλείσουμε τίς
ὀθόνες τῶν Μ.Μ.Ε., ὁποῖες μόνον πανικό σκορπίζουν. Ἄς γίνουμε ἄνθρωποι
προσευχῆς, μελέτης, ἀγάπης, φιλανθρωπίας, ἄς κάνουμε ὅλοι την αὐτοκριτική μας. Γιά ὅ,τι συμβαίνει, εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, εἴμαστε συνυπεύθυνοι.
Ἄς ἀναγνωρίσουμε τά λάθη μας, ἄς μετανιώσουμε ζητώντας συγγνώμη ἀπό
Θεό καί ἀνθρώπους γιά νά κάνουμε τίς ψυχές μας φάτνες καθαρές, μέσα
στίς ὁποῖες θά γεννηθεῖ γιά πάντα ὁ Ἀρχηγός τῆς Ζωῆς, ἡ Ἀλήθεια καί τό
Φῶς, ἡ Δικαιοσύνη, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Στίς προσευχές μας
δέ, νά μήν ξεχνοῦμε ὅσους ἐργάζονται στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας μας καί
ὅσους δοκιμάζονται σκληρά ἀπό τόν κορονοϊό.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά, ἀπαλλαγμένη ἀπό τά κακά τοῦ 2020».
Κ.Α.Π.
1

Παταπίου Μοναχού Καυσοκαλυβίτου, «Διαβάζοντας την εικόνα των Χριστουγέννων», σελ. 82
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ….
Επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε είναι ένα κύριο άρθρο μας, που δημοσιεύθηκε πριν από τριάντα επτά (37) ολόκληρα χρόνια στο υπ΄αριθ. 18(11)/Μάιος – Ιούνιος 1983 φύλλο της
Εφημερίδας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» με τον παραπάνω τίτλο. Μεταξύ άλλων είχαμε γράψει: «Γράφτηκαν και ακούστηκαν μέχρι σήμερα πολλά και διάφορα για την ανάπτυξη του «προβληματικού»
νομού μας. Συντάχθηκαν κατά καιρούς, και συντάσσονται, μακροχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία όπως ακούγεται, θα μπουν σε εφαρμογή το ταχύτερο μήπως και γίνει το θαύμα (γιατί
για θαύμα πρόκειται) της ανάστασης της Ευρυτανίας μας.
Έτσι, έγιναν προγράμματα ανάπτυξης ορεινής οικονομίας, όπως δασοπονίας, ορεινού τουρισμού, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, δενδροκαλλιέργειας κ.λπ., που μερικά απ’ αυτά, βρίσκονται στο δρόμο της πραγμάτωσής τους, μερικά ακόμα στα χαρτιά και για μερικά υπάρχουν
δυσκολίες πραγμάτωσής τους και μάλιστα ανυπέρβλητες…
Γεννάται τώρα το ερώτημα: Υπάρχει ενεργός πληθυσμός, μόνιμος στην Ευρυτανία και σε τι
ποσοστό; Δυστυχώς το ποσοστό αυτό είναι ελάχιστο, συγκριτικά με τον όλο πληθυσμό, και στα
περισσότερα ανύπαρκτο. Έχουμε φτάσει στο μακάβριο εκείνο σημείο που, πεθαίνοντας κάποιος,
δεν βρίσκονται άτομα να σκάψουν τον τάφο, να κάνουν το φέρετρο και να το μεταφέρουν στο
νεκροταφείο»…
Πολλά από τα προγράμματα τότε υλοποιήθηκαν. Και εργοστάσια λειτούργησαν (ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΔΑΒΙΕ) αλλά μετέπειτα έκλεισαν, όπως έκλεισε και το εργοστάσιο
Φουρνάς που απασχολούσε δεκάδες άτομα τις δεκαετίες του 1960-1970…
Στο ίδιο άρθρο είχε παρατεθεί ενδεικτικός πίνακας διακύμανσης πληθυσμού των χωριών του τ. Δήμου Δομνίστας από το 1907 μέχρι το 1981 (τελευταία μέχρι τότε απογραφή). Στον πίνακα αυτόν βλέπαμε ότι τα χωριά αυτά το 1907 είχαν συνολικό πραγματικό πληθυσμό 3.586 κατ., το 1940 έφταναν τους 4.986! (Δομνίστα 1.235, Κρίκελλο
1.135, Μεσοκώμη 571, Ροσκά 442, Σκοπιά 378, Στάβλοι 525, Άμπλιανη 114, Ψιανά
566). Το 1971 η ίδια περιοχή «έπεσε» στους 938 κατοίκους. Και σήμερα; Τις μέρες αυτές (Δεκέμβριος 2020) ζήτημα να ζουν μόνιμα 100 ψυχές! Στα περισσότερα χωριά δεν
καπνίζει σχεδόν κανένα τζάκι! Και αυτοί που μένουν είναι ήρωες! Δεν λειτουργεί κανένα
σχολείο, ελλείψει μαθητών. Ευτυχώς που υπάρχει γιατρός και επισκέπτεται τακτικά τα δυο
πιο μεγάλα χωριά, το Κρίκελλο και τη Δομνίστα.
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνον στην περιοχή τη δική μας. Έχει γενικευθεί και σε όλα
τα χωριά του Δήμου Καρπενησίου. Σχολεία λειτουργούν μόνον στην έδρα του Δήμου και
στη Φουρνά, με μικρό αριθμό μαθητών. Καμπάνες στις εκκλησιές μας δεν αντηχούν τακτικά (όχι μόνον τώρα λόγω της πανδημίας αλλά και λίγο νωρίτερα). Ο ενεργός πληθυσμός
ΜΗΔΕΝ, σχεδόν. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διάφορες
υπηρεσίες…
Στις αρχές του 21ου αιώνα φάνηκε κάποια τουριστική ανάπτυξη στο Καρπενήσι και στην
περιοχή της Ποταμιάς, αλλά, όπως φαίνεται, ήταν εφήμερη. Φταίει η κρίση μετά το 2010;
Ίσως, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Πολλά άλλα φταίνε, που χρειάζονται ίσως ανάλυση
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από τους πλέον ειδικούς. Πάντως, γεγονός είναι ότι και αυτό
το Καρπενήσι αιμορραγεί. Χρόνο
με το χρόνο φθίνει και αυτό. Ο
πληθυσμός του φέτος το χειμώνα, μπορεί και να έπεσε κάτω από
τις 4.000 κατοίκους… Σε πολλά
χωριά από τα τέλη Αυγούστου
και μετά δεν λειτουργεί ούτε ένα
στοιχειώδες καφενείο… Η κατάσταση χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει.
Στο Δήμο Αγράφων λίγο πιο
καλλίτερα τα πράγματα. Όμως
τουλάχιστον υπάρχουν εκεί ακόμα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) και
ακούγονται παιδικές φωνές που
σημαίνουν ζωή. Οι προοπτικές
όμως και εδώ δεν είναι ευοίωνες…
Ο σοφός Γέροντας Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος, ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης, «ο

μη Ευρυτάν, άτε επί έτη εξήκοντα και τρία παροικών εν ταις υπωρείαις των κακοβιώτων Αγράφων», όπως γράφει σε πρόσφατη επιστολή του προς τον υποφαινόμενο,
σημειώνει, μεταξύ άλλων:
«… Εν έτει σωτηρίω απνστ΄ προσήλθον εις την ιεράν του Προυσού μονήν
ένθα και ενεδύθην το των μελανειμονούντων σεβάσμιον ένδυμα. Επληροφορήθην τότε ότι ο πληθυσμός της Ευρυτανίας ανήρχετο εις πεντήκοντα πέντε χιλιάδας
μονίμων κατοίκων. Τανύν πληροφορούμαι ότι ο πληθυσμός συνερρικνώθη επικινδύνως ανερχόμενος εις δώδεκα (ή και πλέον) χιλιάδας γεγηρακότων και προ
χαινόντων τάφων. Χωρία ηρημώθησαν παντελώς, κώδων διδασκάλου σπανίως
ηχεί και το μόνον «ανθούν» εισί κηδείαι και μνημόσυνα.
Απαιτούνται δράσεις αναζωπυρώσεως άμεσοι, άλλως «διαπεφωνήκαμεν»!
Δέδια μήπως αδρανούντες ή και αδιαφορούντες συμβήσεται μετ’ ού πολύ το
των «Ποσειδωνιατών» του Κ. Καβάφη… Οπότε Ευρυτανία τέλος! …»
Περιττεύουν τα δικά μας σχόλια!.
Κ.Α.Π.
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1.695.100,00 ΕΥΡΩ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΕΩΝΙΔΗ!
Χαράς ευαγγέλια για τη συνέχιση των έργων ανάδειξης της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη Κλαυσίου και των απαραίτητων αρχαιολογικών παρεμβάσεων,
ύστερα από την απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1.695.100,00 ΕΥΡΩ, μετά την οριστική επικαιροποίηση των μελετών από
το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
3.495.100,00 ΕΥΡΩ για τις παρακάτω παρεμβάσεις:
1.- Υλοποίηση εργασιών συντήρησης του ψηφιδωτού δαπέδου και σωζόμενων επιχρισμάτων στο λίθο της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (298.000,00 ΕΥΡΩ)
2.- Υλοποίηση εργασιών αρχαιολογικής έρευνας και επίβλεψη ανασκαφικών εργασιών
στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου και στην ευρύτερη περιοχή (155.000,00 ΕΥΡΩ).
3.- Κατασκευή κελύφους προστασίας και ανάδειξη του ναού. Συγκεκριμένα το υποέργο
αυτό αφορά στην υλοποίηση εργασιών αντικατάστασης της υπάρχουσας φθαρμένης στέγασης των ερειπίων και του ψηφιδωτού αλλά και εργασιών προστασίας των υπαρχόντων
και των νέων ευρημάτων με σύγχρονο τρόπο. Το νέο κέλυφος θα περικλείει το σύνολο του
μνημείου, θα διαθέτει χώρους για τοπική έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων, και εγκαταστάσεις υποστήριξης για κοινό και εργαζόμενους.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, μετά την παραπάνω ιστορική
για τον τόπο μας απόφαση δήλωσε: «Εξαντλούμε κάθε πρόσφορο εργαλείο για να … λύσουμε
όλα τα αρχαιολογικά μυστήρια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί.
Χρηματοδοτούμε με νέα κονδύλια την ορθή ανάδειξη του σημαντικότερου παλαιοχριστιανικού
μνημείου της Ευρυτανίας».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός σε δηλώσεις του μετά την έγκριση
της παραπάνω χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δήλωσε, μεταξύ άλλων,
πως «…Στόχος είναι η Ευρυτανία να αποκτήσει ένα αξιόλογο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο,
ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή».
Η παραπάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ικανοποίησε
πλήρως ΟΛΟΥΣ μας και ιδιαίτερα όλους εκείνους που εδώ και αρκετά χρόνια αγωνίζονται για την ανάδειξη του μοναδικού για τον τόπο μας Παλαιοχριστιανικού αυτού μνημείου.
Και όχι μόνο ημών των Ευρυτάνων, αλλά και πολλών άλλων εκ του πνευματικού δυναμικού
της Χώρας μας. Πιστεύουμε πως ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ένιωσε και η μεγάλη χορηγός
του σημαντικότατου αυτού έργου κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα, η οποία, παράλληλα με
τις άλλες ευεργεσίες της για την πατρώα μας γη, έθεσε ως στόχο της και την ανάδειξη της
Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Κλαυσίου με λίαν γενναιόδωρες χορηγίες…
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Ως μία σύγχρονη «πληγή του Φαραώ», δικαιολογημένα, χαρακτηρίστηκε η πανδημία
του κορονοϊού, που μαστίζει την ανθρωπότητα από την αρχή του 2020. Η Χώρα μας,
κυρίως κατά το δεύτερο κύμα εξάπλωσής του, πλήρωσε και αυτή βαρύ τίμημα με ανάλογο
«φόρο αίματος». Κάθε απόγευμα στις 6 το απόγευμα εναγωνίως περιμέναμε – και περιμένουμε – τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, τον αριθμό των θυμάτων, τον αριθμό των
διασωληνωμένων…
Ο Νομός μας, μέχρι τον περασμένο Οκτώβρη, δεν μετρούσε κρούσματα. Είχε χαρακτηριστεί ως «πράσινος». Στη συνέχεια όμως υπήρξε έντονη ανησυχία, αφού και κρούσματα
σημειώθηκαν και διασωληνωμένοι και θύματα. Ευτυχώς, που τελευταία υπάρχει μια αισιοδοξία, αφού δεν σημειώνονται νέα κρούσματα, αφενός, και αφετέρου βρέθηκε και το
πολυπόθητο εμβόλιο, έστω και αν αυτό οι περισσότεροι θα το γευτούν το επόμενη άνοιξη
ή το καλοκαίρι…
Τα «ΕΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» συμμετέχοντας στον πόλεμο κατά της φοβερής πανδημίας
του κορονοϊού δημοσιεύει δύο σχετικά άρθρα διακεκριμένων συμπατριωτών μας ιατρών,
των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαντζίμα και Γιάννη Μήτσου, καθώς και ένα σχετικό άρθρο
του Θανάση Σταμάτη, ένα κείμενο μνήμης μιας άλλης επιδημίας που κατά τον προπερασμένο αιώνα «θέρισε» κυριολεκτικά χιλιάδες συνανθρώπους μας….
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Ένα προφητικό άρθρο…

Κορονοϊός καλοκαίρι 2020, τι κάνουμε το φθινόπωρο;
Κωνσταντίνου Παπαντζίμα, παιδιάτρου, διευθυντή Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

De profundis
Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε. Είναι πρώιμο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και ο κίνδυνος υποτίμησης άλλα και υπερτίμησης ελλοχεύει.
Αρχές του καλοκαιριού ο ήλιος της Ελλάδας, το ξηροθερμικό κλίμα, η απουσία άλλων
ιώσεων, η καραντίνα, τα μέτρα που έγκαιρα και καλώς πάρθηκαν, η συμμόρφωση του
κόσμου, συντέλεσαν ώστε να μη θρηνήσουμε πολλαπλάσια θύματα αλλά και η επιδημία
αισθητά να υποχωρήσει χωρίς ωστόσο να κοπάσει. Μικρές αναζωπυρώσεις και ενδημικά
μικρά κύματα είναι αναμενόμενα. Το άνοιγμα των συνόρων οι μετακινήσεις, η χαλάρωση
θα το ευοδώσουν.
Δεν ήταν άνοιξη αυτή φέτος. Λειψή, κουτσό το καλοκαίρι, επίφοβο το φθινόπωρο.
Μέρα με τη μέρα επανήλθαμε σε ρυθμούς κανονικότητας, σε καθημερινότητα με τα θετικά
της αλλά και τα αρνητικά της.
Μοιραία η καθημερινότητα επέφερε τον εφησυχασμό την αδράνεια την άρνηση τη μείωση των αντανακλαστικών, τη ραστώνη.
Και όπως πάντα συμβαίνει σε παρόμοιες καταστάσεις, τα σενάρια οι φήμες, η συνομωσιολογία φουντώνουν άκριτα. Οι θεωρίες για ανθρώπινο κατασκεύασμα καλά κρατούν και
πάλι η ιστορία αποκαλύπτει.
• Το λοιμό που ξεπάτωσε τη μισή Αθήνα και τον Περικλή μαζί, τον απέδωσαν στους
Σπαρτιάτες.
• Για την πανούκλα στο Μεσαίωνα, με εκατομμύρια θύματα, ενοχοποίησαν τους Εβραίους.
• 1918 Ισπανική γρίπη σιγά μην έλειπαν τα σενάρια συνομωσίας σε ένα από τα σενάρια
την απόδωσαν στην ασπιρίνη.
• 102 χρόνια μετά, σήμερα, φωνές μεσιανικές αποδίδουν την σημερινή επιδημία του κορονοϊού σε δίκτυα G5. Eπιβεβαιώνεται διαχρονικά ο Αϊνστάιν ότι η βλακεία και το σύμπαν τελειωμό δεν έχουν. Δύναμη ανίκητη. Κι από κοντά οι αντιφάσεις ο παραλογισμός
τα αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα να στήνουν το δικό τους χορό. Ξαφνικά έβαλαν στη
ζωή μας το KAWASAKI, λες και ήταν άγνωστο στον κόσμο της ιατρικής, λες και οι άλλοι
ιοί που το πυροδοτούν ήταν και παραμένουν απόντες.
Ως λαό μάλλον μας χαρακτηρίζει η λήθη και όχι η μνημοσύνη. Και το φθινόπωρο κοντοζυγώνει με ταχύτατους ρυθμούς (το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα για το όποιο
φροντίσαμε χθες, σύμφωνα με τον Μπρεχτ).
Μαζί με την ωρίμανση των οπώρων, το φθινόπωρο φέρνει μοιραία και αναπάντητα
ερωτήματα, καθώς και δεκάδες επιβαρυντικούς παράγοντες για εξάπλωση και αναζωπύρωση των ιώσεων. Παράγοντες όπως η υγρασία, ο συνωστισμός, η συγκατοίκηση, η χαμηλή θερμοκρασία κ.λπ. βοηθούν στην ευόδωση των ιογενών νοσημάτων.
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Ένα δεύτερο κύμα στοιχειώνει τη ζωή μας. Ο κορονοϊός μπήκε με δραματικό τρόπο
στη ζωή μας προξενώντας δραματικές αλλαγές αλλά και επιπτώσεις σε όλους τους τομείς.
Ο τρόπος εισβολής, πρωτόγνωρος. Κι όμως η ιστορία ως ζώσα συνισταμένη διδάσκει
νουθετεί και τότε 1918 η γρίππη με παρόμοια συμπεριφορά ακολούθησε αντίστοιχη πορεία
όπως η σημερινή.
Μοιραία επέφερε δρακόντεια μέτρα αποστασιοποίησης, τρόμο, κλειστά σύνορα. Τραγικές συνέπειες στην οικονομία, στην υγεία, στον τρόπο του σκέπτεσθαι, παντού!! Συμπαρέσυρε πολλά, σχεδόν όλα, με βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
Έφερε και καλά πολλά. Ξαναμετρηθήκαμε με τους εαυτούς μας, ανακαλύψαμε μικροχαρές καταχωνιασμένες, ζήσαμε σπιτικές μικρές ανθρώπινες στιγμές που χάριν της πίεσης
του χρόνου, είχαμε παραμερίσει. Νοητά μας έφερε πιο κοντά, άλλαξαν, επαναδιαπραγματεύθηκαν αξίες και όχι μόνο.
Έφερε στην επιφάνεια την υποκρισία του δήθεν πολιτισμένου δυτικού κόσμου. Κλάψαμε
υποτίθεται για τα ελάχιστα ευτυχώς θύματα στον παιδικό πληθυσμό, αγνοώντας για τα
εκατομμύρια παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από ιλαρά, φυματίωση, υποσιτισμό, έλλειψη
εμβολίων. Παιδιά ενός κατώτερου θεού!
...Και η αγωνία καλά κρατεί. Ο φόβος είναι αν θα επανέρθει, θα συνυπάρξει με άλλες
εποχικές ιώσεις, θα μεταλλαχθεί, θα αυτοπεριοριστεί;
Κρίνοντας από παρόμοιους κορονοϊούς όπως ο MERS και ο SARS, τα μηνύματα είναι
καλά. Αυτοί χτυπήσαν κι έφυγαν. Στο μέλλον πιθανόν να επανακάμψουν. Για τον κορονοϊό
δεν ξέρουμε. Είναι λίγο το χρονικό διάστημα για ασφαλή συμπεράσματα για αναζωπύρωση, για ανοσία αγέλης, για αποτελεσματική θεραπεία, για εμβόλιο.
Ας μην σταθούμε στην ψευδαίσθηση ότι ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο ως το τέλος του
χρόνου θα δώσει λύση.
Δεν ξέρουμε πότε θα είναι διαθέσιμο, παρά την επιτάχυνση της φαρμακοβιομηχανίας
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποτέ στο παρελθόν δεν σημειώθηκε τέτοια κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, και ας θεωρήσουμε ότι το εμβόλιο είναι ήδη έτοιμο, πώς θα συμπεριφερθεί. Δεν ξέρουμε αν ο ιός θα μεταλλαχθεί. Δεν ξέρουμε για αντισωματική απάντηση και
για την αξιοπιστία των διαγνωστικών τεστ. Όλα βρίσκονται ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο.
Ταξιδεύουμε σε αχαρτογράφητα νερά και για να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα θα
απαιτηθεί ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Διαπιστώσεις πολλές…
Αν στον προηγούμενο αιώνα ζήσαμε την απειλή και τον τρόμο ενός επαπειλούμενου πυρηνικού πόλεμου, πλέον μπήκαμε στη εποχή των αναδυόμενων λοιμώξεων. Παλιών,αλλά
και πρωτοεμφανιζόμενων, όπως ο covid19.
Τα αίτια πολλαπλά, πολύ-παραγοντικά: η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, ο υπερπληθυσμός, η εύκολη μετακίνηση, οι κλιματικές αλλαγές, είναι κάποια από αυτά.

Τι κάνουμε;
Στη χώρα όπου γεννήθηκε το μέτρο, η ποίηση και η φιλοσοφία, απαντήσεις υπάρχουν.
Τα άκρα καθώς και οι ακραίες αντιλήψεις και συμπεριφορές δεν βοηθούν. Ο εφησυχα9

σμός, η αδράνεια, η αδιαφορία βλάπτουν το ίδιο με τον πανικό, τις φοβίες, την ιοφοβία.
Ήδη γνωρίζουμε πολλά για τον συγκεκριμένο ιό και αυτό βοηθά να κερδηθεί πολύτιμος
χρόνος.
Γνωρίζουμε πώς μεταδίδεται, ποιές είναι οι ευάλωτες ομάδες. Αυτό από μόνο του καθορίζει το πλαίσιο και τις μελλοντικές κινήσεις.
Έχουμε και επιβάλλεται να εμβολιάσουμε τις ομάδες με εμβόλια για κοινά μικρόβια και
ιώσεις όπως η γρίπη.
Στον ιατρικό κόσμο τρέμουμε τη συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού. Μοιάζει με εκρηκτικό κοκτέιλ και θα είναι ασυγχώρητο σφάλμα έως και έγκλημα να μην εμβολιάσουμε με τα
παραπάνω σκευάσματα.
Περισσότερο κινδυνεύουμε από τη μη εμβολιαστική κάλυψη παρά από τον κορονοϊό.
Μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα η φαρέτρα μας για την κατανόηση της συμπεριφοράς
του ιού αλλά κυρίως για αποτελεσματική θεραπεία εμπλουτίζεται.
Τα υπόλοιπα μέτρα είναι παγκοίνως γνωστά, αρκεί να πρυτανεύσει η κοινή λογική και
να μη συμπαρασυρθούμε σε ακρότητες.
Εν κατακλείδι το σπουδαιότερο δώρο της ιατρικής στην ανθρωπότητα είναι τα εμβόλια
και η πρόληψη (κάλλιον το προλαμβάνειν παρά του θεραπεύειν) μας μεταδίδει από το βάθος των αιώνων ο Ιπποκράτης και αυτό τα λέει όλα.
Ακόμη κι αν αύριο ξυπνήσουμε χωρίς κορονοϊό, θα είναι εδώ τα υπόλοιπα μικρόβια και
ιοί για τα οποία υπάρχει λύση και είναι αδικαιολόγητο έως και έγκλημα να μη τη παρέχουμε
και είναι γνωστό πώς πολλά από αυτά έχουν υψηλότερη θνησιμότητα από τον κορονοϊό.

Υπάρχει ελπίδα;
Ανεπιφύλακτα ναι. Αρκεί να κερδηθεί χρόνος. Η ιστορία διδάσκει. Τα παραδείγματα
άπειρα.
Εξαιτίας της επιδημίας της πολυομελίτιδας στη Δανία, αναπτύχθηκαν οι αναπνευστήρες
για την ίδια επιδημία λίγα χρόνια αργότερα οι SALK και SABIN παρήγαγαν το εμβόλιο,
εκριζώνοντας σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο την επιδημία.
Και πάλι η ιστορία διδάσκει. Τότε στη Δανία οι αναπνευστήρες ήταν ογκώδεις, μεγέθους δωματίου. Τους λειτουργούσαν με ενθουσιασμό χειροδύναμοι φοιτητές ιατρικής
εθελοντικά και τα περιστατικά με πνευμοθώρακες ήταν στην καθημερινή διάταξη. Έκτοτε το
νερό κύλησε στο αυλάκι ώστε σήμερα το μέγεθος να φτάνει το μέγεθος βιβλίου, πλήρως
αυτοματοποιημένοι και κυρίως ασφαλείς.
Με τον κορονοϊό ήδη αποκτήθηκαν εμπειρίες, η συσσώρευση των οποίων θα οδηγήσει
με μαθηματική ακρίβεια στο κοντινό μέλλον σε ριζικές λύσεις. Ο κρατικός μηχανισμός είναι
καλύτερα προετοιμασμένος, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και η κοινωνία στάθηκε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στο ύψος των περιστάσεων.
Διαχρονικό και επίκαιρο: “η μάχη δίνεται στην πρώτη γραμμή αλλά ο πόλεμος κερδίζεται και κρίνεται στα μετόπισθεν”. Ως τότε ας πρυτανεύσει η κοινή λογική, η σύνεση, η
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ψυχραιμία και η εγρήγορση μέχρι να δούμε φως στο τούνελ - και είναι σχετικά κοντά.
Και οι θεσμοί και τα μέσα ενημέρωσης πλέον υπεύθυνα χωρίς λεονταρισμούς, χωρίς
αντιφάσεις και αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις, να απευθύνονται σε μια κοινωνία ώριμη, με κριτική μάτια και τρόπο σκέψης. Είναι καιρός έστω και με βίαιη ωρίμανση να φύγουν
από τα κανάλια η φαιδρότητα και ο λαϊκισμός.
Τη βραδιά που κάηκε η Σμύρνη κάποιες εφημερίδες στην Αθήνα είχαν την απώλεια ενός
περιδέραιου κάποιας γαλαζοαίματης πριγκίπισσας, ως πρώτο θέμα. Τις τωρινές μέρες, όχι
και οι καλύτερες που ζούμε, με το φάντασμα του κορονοϊού και της ανεργίας να πλανώνται
επικίνδυνα, κατά αντιστοιχία κάποια κανάλια κρατούν ως πρώτο θέμα και μόνο το βιτριόλι,
καταστρατηγώντας αρχές, αξιοπρέπεια, προσωπικά δεδομένα.
Ακόμη και αν αύριο πρωί ξυπνήσουμε χωρίς κορονοϊό, το αποτύπωμά του, οι επιπτώσεις του θα παραμείνουν για καιρό. Ποτέ στην ιστορία ένας ιός δεν επέφερε τέτοιες δραματικές αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη.
Στην ικανοποιητική ανοσοποίηση, στην σωστή ενημέρωση, στην υπεύθυνη στάση πολιτείας και πολιτών, στην συνέπεια, στην υπομονή και στην πρόληψη θα κριθεί το παιγνίδι.
Είναι στο χέρι μας! [«Οι καιροί ου μενετοί», ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ]

17 Ιουνίου 2020
Υ.Γ. 17 Δεκεμβρίου2020
Καταγράφουμε απώλειες αγαπημένων ανθρώπων όπως ένας υπέροχος φίλος, άνθρωπος, πατριώτης, που σήμερα άδικα, θύμα ενός
ύπουλου πολέμου, έφυγε από κοντά μας. Πρόκειται για τον Γιώργο
Καραγιάννη, υπέροχο Άνθρωπο και γνωστό επιχειρηματία του τόπου
μας. Και θυμίζει πόλεμο γιατί φτάσαμε στο σημείο οι γονείς να θάβουν
τα παιδιά τους.
Έφυγε λίγο πριν φανεί φως στο τούνελ που ήδη αχνοφαίνεται. Και
είναι τα εμβόλια που φτάνουν όπλο και ελπίδα.
Θα’ ναι λυπηρό να υψωθούν πάλι φωνές καχυποψίας κριτικής άκριτης, μέχρι να καθιερωθεί συλλογικά θα χουν αποκτηθεί επαρκείς εμπειρίες. Η Αγγλία προηγείται.
Προκειμένου να καθιερωθεί η καλλιέργεια της πατάτας στην Ελλάδα ο Καποδίστριας έβαλε
φύλακες, δεν χρειάζεται να φτάσουμε ως εκεί.
Είμαστε λίγοι, πολύ λίγοι, δεν έχουμε πολυτέλεια για άλλες τέτοιες απώλειες σαν την σημερινή:
Ένα ελάχιστο αφιέρωμα στον φίλο και άνθρωπο στον Γιώργο, μετανάστη και συνάμα υπέροχο πρέσβη στα
λιβάδια του ουρανού για την οικογένειά του, για μας.

Φίλε, καλό ταξίδι!
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ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΗΤΣΟΥ MD, PhD

Η απάντηση είναι, σίγουρα ναι.
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η άθληση ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα τόσο
σε συστηματικό επίπεδο (κυτταρική ανταπόκριση ολόκληρου του σώματος) όσο και σε τοπικό
επίπεδο (π.χ. βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού).
Πόσο όμως είναι αρκετό να γυμναζόμαστε;
Όπως θα δούμε παρακάτω το καθόλου καθώς και το πάρα πολύ λειτουργούν αρνητικά ενώ
το σωστό είναι κάπου στη μέση («μέτρον άριστον»).
Μια αναδρομική κλινική μελέτη κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιδημίας γρίπης που έγινε στο
Χονγκ Κονγκ το 1998 που προκάλεσε 24.656 θανάτους έδειξε ότι η μέτρια άθληση (π.χ. τρέξιμο
20-40 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα) μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου ενώ όσοι δεν
γυμνάζονταν καθόλου ή έκαναν υπερβολική άθληση (45-60 λεπτά πάνω από 5 φορές την εβδομάδα) είχαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας.
Τι γίνεται αν έχω μολυνθεί και δεν αθλούμαι τακτικά, υπάρχει περίπτωση να βοηθηθώ αν
αρχίσω τώρα;
Επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα απέδειξαν ότι η μέτρια
άθληση επί 2-3 μήνες πριν από την έκθεση στην ιογενή λοίμωξη μείωνε σημαντικά τη σοβαρότητα
της νόσου και το ιογενές φορτίο στα πειραματόζωα. Το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι η μείωση
αυτή δεν αφορούσε μόνο τα ζώα που είχαν κανονικό βάρος αλλά ακόμα και τα παχύσαρκα.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση που γίνεται προληπτικά 2-3 μήνες πριν,
προετοιμάζει καλύτερα το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει μια ιογενή λοίμωξη.
Περιορισμένα δεδομένα, που επίσης αποκτήθηκαν από μελέτες σε πειραματόζωα, υποδηλώνουν ότι η μέτρια άθληση μετά τη μόλυνση με τον ιό της γρίπης βελτιώνει σοβαρά τις πιθανότητες
επιβίωσης. Το 82% των πειραματοζώων που έκαναν μέτρια άθληση επέζησαν. Αντίθετα, μόνο το
43% των καθιστικών ποντικών και το 30% των ποντικών που έκαναν υπερβολική άθληση (2-2,5
ώρες την ημέρα) επιβίωσαν. Επομένως, τουλάχιστον στα πειραματόζωα η μέτρια άθληση μπορεί
να είναι προστατευτική ακόμα και αν έχουν μολυνθεί από τον ιό, ενώ αυτά που δεν αθλούνται η
αθλούνται υπερβολικά δεν προστατεύονται.
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με την μέτρηση μιας πρωτεΐνης, της ανοσοσφαιρίνης
Α, η οποία χρησιμοποιείται από το ανοσοποιητικό σύστημα για την εξουδετέρωση των παθογόνων μικροβίων, συμπεριλαμβανομένων και των ιών, είναι δε στενά συνδεδεμένη και με λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μέτρηση αυτής της πρωτεΐνης σε ανθρώπους που έκαναν μέτρια άθληση βρέθηκε σημαντικά αυξημένη ενώ αντίθετα η μέτρηση της σε επαγγελματίες
αθλητές που γυμνάζονταν χωρίς επαρκή ανάπαυση βρέθηκε μειωμένη και οι αθλητές εμφάνισαν
περισσότερα συμπτώματα που σχετίζονταν με ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος.
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η υπερβολή είναι συνώνυμο της παράλειψης και όπως
είπε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών Αριστοτέλης «αρετή είναι η μεσότης» («Ἡ
ἀρετὴ ἄρα ἐστὶν ἕξις προαιρετική, οὖσα ἐν μεσότητι…»).
Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις έναν αόρατο εχθρό, ή να οχυρωθείς ή να αυξήσεις
την αμυντική σου την ικανότητα. Αυτή τη φορά χρειάζονται και τα δύο.
Αθήνα, Μάρτιος 2020
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Μνήμη (τον καιρό) της επιδημίας
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος - Συγγραφέας

Οι ασθένειες και οι επιδημίες βασανίζουν και απειλούν τους ανθρώπους διαχρονικά.
Ζώντας τη σύγχρονη μάστιγα του κορωνοϊού covid-19 μας φαίνεται πως είμαστε οι πρώτοι που ζούμε τον φόβο, τις απώλειες, την απομόνωση, την καταστροφή σε όλα τα επίπεδα.
Δυστυχώς η σημερινή επιδημία δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Είναι στη μοίρα
του ανθρώπου να μάχεται διαρκώς για την επιβίωσή του.
Δεν θα μνημονεύσω αόριστα παλαιότερες επιδημίες και τις τραγικές συνέπειές τους.
Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες βρήκα τις θλιβερές επιπτώσεις μιας επιδημίας στη ζωή
και τους ανθρώπους της παλιάς Δομνίστας. Πρόκειται για μια επιδημία ευλογιάς στην περιοχή μας το 1881. Η ευλογιά σήμερα χάρις στα εμβόλια έχει εξαφανιστεί. Τότε όμως
θέριζε. Οι πληροφορίες προέρχονται από μια εφημερίδα που έβγαινε στο Μεσολόγγι, την
“Δυτική Ελλάδα”. Από τα δημοσιεύματά της βλέπουμε ότι η επιδημία από Μεσολόγγι, Αγρίνιο ως Καρπενήσι και Άγραφα σάρωνε. Για παράδειγμα από ένα τμήμα στρατού στο Αγρίνιο πέθανε από ευλογιά περίπου το 1/4.
Στη Δομνίστα υπήρξαν μαζεμένα θύματά της από την οικογένεια Φαρμάκη, την παλιά
και μεγάλη οικογένεια του χωριού που το κλαδί της αρχίζει με τον Παπαγιάννη Φαρμάκη
(1792-1873). Τις πληροφορίες στην εφημερίδα έστειλε ο Ευάγγ. Φαρμάκης (18561940;), γιος του σημαντικού πολιτικού παράγοντα της περιοχής Γεωργ. Ιωάν. Φαρμάκη,
που δολοφονήθηκε τη 10ετία του 1860 και αδελφός του Αλέξανδρου Φαρμάκη, περίφημου γιατρού στο Καρπενήσι (1852-1944).
Τον Αύγουστο του 1881 παίχθηκε το δράμα της επιδημίας στα Φαρμακέικα σπίτια στο
κάτω μέρος της τότε πλατείας του χωριού. Τα πρόσωπα του δράματος: 1) η χήρα του Γεωργ. Ι. Φαρμάκη, τα παιδιά της Αλέξανδρος, Ευάγγελος, Κων/νος, μια κόρη (Ελένη;), 2) Αθαν. Ι. Φαρμάκης, αστυνόμος παλαιότερα του Δήμου Καλλιδρομητών - Ευρυτάνων, αργότερα έπαρχος Δωρίδας και Δήμαρχος Ευρυτάνων. Τα παιδιά του Πάμφιλος,
Επαμεινώνδας, Γεώργιος, Αλέξανδρος (;), Δημήτριος (;), Αγαθή.
Και τώρα η ανταπόκριση του Ευάγγ. Γ. Φαρμάκη στην εφημερίδα “Δυτική Ελλάδα”.
Περιλαμβάνει ένα κείμενο περιγραφής και ένα επιτάφιο ποίημα.
“Εν Δομνίστη τη 19 Αυγούστου εξεδήμησεν ες τον ουράνιον πατέρα η πολυπαθής και ευσεβής
χήρα του θύματος της οικογενείας των Γιολδασαίων Λάμπρω Γεωργίου Ι. Φαρμάκη. Τη 20 του
αυτού μηνός απέπτη εις του Αβραάμ τους κόλπους το αγγελόμορφον και ευφυέστατον τέκνον,
ο πολλά υποσχόμενος τη τε πατρίδι και τη οικογενεία τριτότοκος υιός του πολυστόνου επάρχου
Δωρίδος Αθανασίου Ι. Φαρμάκη, Γεώργιος. Και το μεσονύκτιον της 20 «ηρπάγη ίνα μη η κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού» ο τριτότοκος υιός του Γεωργίου Ι. Φαρμάκη ο αυτοδίδακτος και φιλόσοφος
Κων/νος Γ. Φαρμάκης. Απεβίωσε προσβληθείς ως και οι δύο πρώτοι υπό της επαράτου ευλογίας.
Υποβεβλημένος εις την συμφοράν της ορφανίας ηδυνάτει να πληρώσει τον διακαή προς τα γράμματα πόθον του δια φοιτήσεως τακτικής εις τα σχολεία. Και όμως δεν έμεινεν αργός. Εξελιπάρει
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πολλάκις τους αδελφούς του να
διδάσκωσιν αυτόν, καθόσον
τους επέτρεπεν ο χρόνος ελληνικά μαθήματα τετραμένος δε
διδασκαλία και αύτη διακεκομμένη ήρκεσε να χαράξει την οδόν
της συστηματικής μελέτης εις τον
πρόσηβον ήδη Κων/νον και μετ’
ολίγον χρόνον αμιλλώμενος εν
ταις συζητήσεσιν και υπερακοντίζων φοιτητάς εκ των καλλιτέρων
και επιμελεστέρων ηξιώθη της
προσωνυμίας “ο αυτοδίδακτος”.
Αλλά τέλος χάρις εις την
φιλομουσίαν και τα γενναία αισθήματα του κ. Αντωνίου Καστριώτου ηνεώχθη της δόξης
το στάδιον εις τον μεγαλοφυά
Κωνσταντίνον. Και δαπάναις εκείνου εφοίτησεν το λήξαν σχολικόν
1885; Αθανάσιος Φαρμάκης, αριστερά Πάμφιλος και η σύζυγός του
έτος εις την ιδιοσυντήρητον του
Ειρήνη Σταυριανοπούλου, δεξιά Επαμεινώνδας; με τη γυναίκα του.
κ. Κ. Διαλεισμά σχολήν εν Πει(Αρχείο Άννας-Μαρίας Κάσδαγλη)
ραιεί. Η απροσδόκητος και ως
ειπείν υπεράνθρωπος πρόοδος
αυτού εξέπληξεν ευαρέστως τους τε διδασκάλους και τον κ. Καστριώτην, διότι ο εισελθών μαθητής εν μηνί 7βρίω εδέησε να χρησιμεύσει μετά μήνας τινάς ευδόκιμος διδάσκαλος της ψυχολογίας
εις τους συμμαθητάς του. Αλλ’ όπερ προ παντός καθίστα τον νεαρόν Κωνσταντίνον άριστον ην η
αυστηρά εγκράτεια, η σωφροσύνη, το άδολον των ηθών και η προς κοινωφέλεια ορμή. Σοβαρός,
εμβριθής, μεγαλόφρων, φειδόμενος του χρόνου, ως οι φιλάργυροι του χρήματος των, εγένετο
σεβαστός και τη μητρί του και πάσι τοις νεωτέροις και πρεσβυτέροις, και ήκουσεν παρ’ αυτών μετ’
απαρεσκείας εγκόνου της χριστιανικής ταπεινοφροσύνης και ετέραν προσωνυμίαν «ο ένσαρκος μας
άγγελος». Αλλ’ όπερ μαρτυρεί τρανώς το ύψος, εις ο ανήλθεν ο Κων/νος Γ. Φαρμάκης εν ηλικία
18 ετών είναι οι τελευταίοι λόγοι ους αφήκεν εκ της επιθανατίου κλίνης του· ακούων οδυρμούς
εις το παρακείμενον δωμάτιον επί τη μητρί του ψυχορραγούση ηρώτησε τον αδελφόν του Αλέξανδρον αυταίς λέξεσιν: «εξέψυξεν (ξεψύχησε) η μάνα;... υπομονή!...». Και την ευλογιώσαν επίσης
αδελφήν του: «εξωμολογήθη; μετέλαβε; ...σιώπα». Αλλ’ οποία συμφορά! Οποία δοκιμασία να
μαρανθή το ευθαλές πλήρες καρπών πνευματικόν δένδρον εν τω πρώτω σταδίω της αναπτύξεως!
Επικατάρατος ο λιψ, όστις το κατέφλεξεν, όσον ευλογηταί του Κυρίου αι αποφάσεις!
Και η κηδεία των πολυτίμων νεκρών; ...Η κηδεία των αληθώς υπήρξεν μεγαλοπρεπής και
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επιβάλλουσα, συγκινητική και
σπαράσσουσα, εγένετο μοναδική... Ήσο ευτυχής, ω μήτερ,
διότι το φέρετρόν σου1 εβάσταζεν η τεκούσα Σε μετά του υιού
σου Ιατρού και των προσφιλών
Σοι ανεψιών! Δεν απελείφθης,
προσφιλεστάτη μοι δυάς, εν τη
απολείψει των τελευταίων τιμών,
η μήτηρ σου αγαπητέ μοι Γάκη,
ο Αλέξανδρος,2 προσφιλέστατε
μοι Κων/νε, συν τω Επαμεινώνδα και Παμφίλω υποβαστάζοντες
τα φέρετρά σας κατέθηκαν υμάς
περιεπτυγμένους εις τον αυτόν
τάφον,3 αυτοί παραμυθούμενοι,
αυτοί παραμυθούντες επειπόντες
«αναπαύου, ω κλεινή αρετή, κοιμήθητι χρυσή ελπίς άχρις ου ο
Χριστός ανεγείρει υμάς λαμπρο1885; Αθανάσιος Φαρμάκης με τον γιο του Πάμφιλο και τη σύζυγό του
φόρους και απαστράπτοντας».
Ειρήνη αριστερά και δεξιά άλλος γιος (Επαμεινώνδας;) με τη γυναίκα του.
Αλλ’ ουδέ ιεράς τελετής εστερήθητε. Τον τόπον των Σιμωνιακών4 Ιερέων κατέλαβον άγγελοι του ουρανού· ούτω δε ηγιάσθητε και εν τούτω. Ολοφύρεται σε
τώρα η Δομνίστα, πενθεί υμάς ο Δήμος Ευρυτάνων. Και θα πενθήση σύμπασα η Ευρυτανία μανθάνουσα εξ εμού ήδη ακριβέστερον, οπηλίκου κλέους εστέρηται, ποθηνότατε Κωνσταντίνε μου! Η
δε οικογένεια ημών;
Ω! εις την δύσμοιρον ταύτην οικογένειαν, εις ην επιβέβληται να πίνει τα πικρότερα των ποτηρίων, εις την οικογένειαν αυτήν και προς ανάμνησίν σας, παραδίδωμι εγώ το ταλαίπωρον μέλος
της του βίου της το τραγούδι. Θα τραγουδεί μελανειμονούσα εις τιμήν της χήρας του μάρτυρος
της Κουφόβρυσης5 και εωσού ανατείλωσι νέα άστρα, ως το Σου, Γάκη, ως το Σου, Κων/νε μου!

Το τραγούδι (ο ποιητής):
“Σαράνταινα, Δενδρούλι μου και συ Ψηλέ Σταυρέ μου.(α)
Μην πάτησε τ’ αέρισας (το αγέρι σας) μην ήλθε στα έλατά σας;
Για πέτε μου περήφανες της ’λευθεριάς μανάδες,
Μη ζήλεψε τη φτέρη σας, την ερημιά μην πήρε,
και κάθηται και μελετά ο Κώστας με το Γάκη;
Που νάχει το βαπτιστικό νονό,6 στην αγκαλιά του
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Και τα μυστήρια του Θεού φυσά (μέσα;) εις την καρδιά του;
Που κάθηται η μάνα του η πονεμένη χήρα
και πλέκει τα στεφάνια τους στεφάνια της ορφάνιας
και μια αδελφή της παρθενιάς τραγούδι τραγουδάει;”(β)

Δενδρούλι: (το βουνό)
“Ακου(ω) τα λόγια που μου λες και νιώθω την τρομάρα
περάσαν ανθοστόλιστα της εμορφιάς τα ρόδα·
περάσαν και δροσίστηκαν στην “Κρύα μου τη Βρύση”.7
Μπροστά πήγαινε η μάνα τους κοντά τ’ άγιο ζευγάρι.
Παρακοντά τριανταφυλλιές του Μάϊ θυγατέρες.
Η Λένη(γ) με την Αγαθή τραγούδαγαν και λέγαν:
“Αδέρφια καρτερέσατε και μας ταις δυο ορφάνιες.
Μην περπατούμε μοναχές κι οι δολερές η γλώσσες
Απάνω μας το μίσο τους και την κακία χύσουν.
(δ) Και πούνε πως ελέρωσε τα φύλλα μας ο κλέφτης”.
Περάσαν, πάνε δύστυχε, χορεύοντας επάνω.
Κι ο χρόνος πέταξε μαζί με την καλή τετράδα.
Κι όσο μετράς τα χρόνια σου δεν βλέπεις τον Κωστή σου.
Μηδέ το γιο που ζήμωσαν τα δάκρυα και η λαχτάρα.
Σαν έφυγεν η δόξα σας...
Εν Κρικέλλω τη 10 Οκτωβρίου 1881
Ο συντετριμμένος υιός και αδελφός
Ευάγγ. Γ. Φαρμάκης
α. Βουνά προς βορράν, ανατολάς και νότον της Δομνίστας.
β. Θυγάτηρ Σ. Ι. Φαρμάκη.
γ. Μνηστή Γιαν. Σ. Φαρμάκη.
δ. Υπαινίσσεται την οικογένειαν των Γιολδασαίων οι οποίοι μετά τον θάνατον της μνηστής του Γ. (Γιαννακού)
Φαρμάκη διεφήμισαν ότι η παρθένος απέθανεν όχι εξ ευλογίας αλλά παθούσα έκτρωσιν.

Β’ Σημ. Αθ. Δ. Σταμάτη:

1. Το φέρετρο κρατούσε η σίγουρα γηραιά μητέρα της με το γιο της Αλέξανδρο και τα ξαδέλφια του Πάμφιλο και Επαμεινώνδα. Πιθανώς ο Ευάγγελος να ήταν ασθενής ή απουσίαζε όπως φαίνεται να απουσιάζει
στην Άμφισσα ο Αθανάσιος Ι. Φαρμάκης.
2. Το φέρετρο του Γεωργίου κρατούσε η μητέρα του, τα αδέλφια του Επαμεινώνδας και Πάμφιλος και ο
εξάδελφος Αλέξανδρος. Η παρουσία στη μεταφορά των φερέτρων πολύ στενών συγγενών και γυναικών
ίσως υποδηλώνει ότι από το φόβο της μολύνσεως άλλοι από το χωριό απέφευγαν να βοηθήσουν.
3. Κοινό φέρετρο ή κοινός τάφος;
4. Ίσως αναφέρεται σε ενδοεκκλησιαστικές συγκρούσεις του παππού παπα-Γιάννη Φαρμάκη και συνεφημερίων του.
5. Περιοχή λίγο έξω του Κρικέλλου στο δρόμο για το Καρπενήσι που δολοφονήθηκε ο Γεώργιος Ι. Φαρμάκης. Στο ίδιο σημείο στις 29/10/1942 εξοντώθηκε από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ τμήμα ιταλικού στρατού
και υπάρχει σχετικό μνημείο.
6. Νονός του να ήταν ο εξάδελφός του Γεώργιος (Γάκης);
7. Τοποθεσία της Δομνίστας στην πλαγιά της Δενδρούλης με περίφημη βρύση.
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Αφιερωματικές σελίδες…

ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑ
Στην αγαπημένη Βράχα αναπαύεται από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 το εκλεκτό μέλος της
Πανευρυτανικής μας Κοινότητας και το επί σειράν ετών εκλεγμένο μέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής της Ένωσής μας, αλλά και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ο Γιάννης Μάγκας.
Ο αείμνηστος Γιάννης γεννήθηκε στη Βράχα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, το
1943. Γόνος ιστορικής οικογένειας φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο της γενέτειράς του και
στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Καρπενησίου με χίλιες δυο στερήσεις. Ακολούθως, σπούδασε
στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και κατόπιν ευδοκίμησε ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Αθήνα. Για την επιστημονική του κατάρτιση
παρακολουθούσε συνεχώς διάφορα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και
Κύπρο.
Νυμφεύθηκε με την Φιλόλογο Καθηγήτρια Κατερίνα Καλογεροπούλου και απόχτησαν δύο παιδιά, τον Νικόλαο και την Δέσποινα, τα οποία ευτύχησε να ιδεί φτασμένους
και διακεκριμένους επιστήμονες. Ο Νίκος ευδοκιμεί ως ιατρός καρδιολόγος με συνεχείς
σπουδές (διδακτορικό κ.λπ.) και η Δέσποινα ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κ.α.
Παράλληλα με τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις
του ο αείμνηστος Γιάννης ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τη λογοτεχνία (ποίηση και διηγηματογραφία), καθώς και με την ιστορική έρευνα της πατρώας γης μας. Αξιόλογες και
επιστημονικά τεκμηριωμένες είναι οι εισηγήσεις του σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια
για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρυτανίας.
Στην Πανευρυτανική Ένωση υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος για ολόκληρες δεκαετίες. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια μη θέλοντας ο ίδιος να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ψηφιζόταν παμψηφεί από τα μέλη ως Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέχρι και
το τελευταίο Συμβούλιο. Συμμετείχε μάλιστα, πάντα, και στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια, στις αποφάσεις των οποίων η γνώμη του ήταν καθοριστική.
Η Ένωσή μας, εκτιμώντας τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του σ’ αυτήν αλλά και στον τόπο
μας γενικότερα, με την ευκαιρία της παρουσίασης του δίτομου έργου «Ιστορία και Πολιτισμός Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας» (Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης,
Αθήνα 2013), στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, στις 29-3-2014, τον τίμησε
δεόντως. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/13-3-2014 απόφασή του
(θέμα 2ο), του απένειμε ιδιαίτερη τιμή «για την μέχρι τώρα ηθική και ουσιαστική συμβολή του
στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων της Ένωσής μας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννης Δ.
Μάγκας κατά το παρελθόν, εκτός των άλλων, πρόσφερε και τις πολύτιμες επιστημονικές υπηρεσίες του για την ανακαίνιση του τάφου του Ζαχαρία Παπαντωνίου στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών
(αρχιτεκτονικά σχέδια και μελέτες), ενώ σημαντική ήταν και η αθόρυβη συμβολή του σε όλες τις
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φάσεις της πραγματοποίησης του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου μας στη Δημοτική Ενότητα
Φουρνά (20, 21 και 22 Ιουλίου 2012) .
Η απονεμηθείσα πλακέτα από τον τότε Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο έγραφε τα εξής:

Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΔΗΜ. ΜΑΓΚΑΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ,
ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ.
						ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 				
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ		

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ

Ο κ. Ιωάννης Μάγκας ενώ παραλαμβάνει την αναμνηστική πλακέτα και το σχετικό δίπλωμα
από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο.
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Ο κ. Ι. Μάγκας ευχαριστεί από του βήματος. Δίπλα του ο τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου
κ. Δαμασκηνός και η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κέλλυ Μπουρδάρα

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Στον αείμνηστο και παμφίλτατο φίλο της ζωής μας
Γιάννη Μάγκα
Από τον καθ. ΗΛΙΑ Β. ΝΤΖΙΩΡΑ, Πρόεδρο της Παν/κής ΄Ενωσης

«Δεύτε τελευταίον ασπασμόν…»
Τον τελευταίον ασπασμόν, αγαπητοί μου Συγχωριανοί και εκλεκτοί Συμπατριώτες μου
Ευρυτάνες και μη… ήλθαμε να δώσουμε σήμερα εδώ στην Βράχα στον κατά πνεύμα - ή και
για αρκετούς εδώ μέσα - και κατά σάρκα αδελφό μας Γιάννη Μάγκα.
Ο αδόκητος θάνατος του πολυαγαπημένου και παμφιλτάτου συγχωριανού μας Γιάννη
Μάγκα, αποτελεί πλήγμα όχι μόνο για την βαρυπενθούσα σύζυγό του Κατερίνα και τα παιδιά
του ή τους πονεμένους συγγενείς, αλλά και για όλους εμάς τους πληγωμένους φίλους του…
Ενατενίζοντας το σεπτό του σκήνωμα αναλογίζομαι και στοχάζομαι πώς ο αείμνηστος
Γιάννης, γόνος ιστορικής οικογένειας της Βράχας κληρονόμησε πλείστα όσα χαρίσματα
από αυτή και καλλιέργησε στο έπακρον τα δωρηθέντα από τον Πανάγαθον Θεόν…
Ο Γιάννης υπήρξε εξαίρετος οικογενειάρχης, γλυκύτατος και αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς, αλλά και θεσπέσιος συγγενής…
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Υπήρξε ο πλέον ενσυνείδητος κοινωνικός άνθρωπος, με πλήθος έργων ευποιΐας, πολλά από τα οποία κοσμούν και την πατρώα μας Γη.
Υπήρξε λάτρης της Γενέθλιας αυτής Γης, της Βράχας μας, αλλά και της Ευρυτανίας
γενικότερα…
Για τη Βράχα ήταν πάντα παρών και στα εύκολα και στα δύσκολα. Πάντα με γνώμη και
άποψη υπεύθυνη και σωστή!
Η δέηση του Ιερέα προς τον Ύψιστον: «Αγίασον Κύριε, την ευπρέπειαν του Οίκου
Σου» βρήκε την πραγμάτωση στον αείδοιμο Γιάννη Μάγκα, ο οποίος διέθετε πάντα και
τις επιστημονικές γνώσεις του σε ύψιστο βαθμό!
Τα άλλα… υλικές-δωρεές για τους Ναούς της Βράχας και το Ιστορικό μας Μοναστήρι,
διέθεσε αφειδώλευτα (το υπογραμμίζω) και γι’ αυτό έλαβε από τον δωρεοδόχο Κύριο:
«Προκοπήν βίου και πίστεως» γεμάτη έργα θεοφιλή και φιλάνθρωπα!!!
Στη συμπεριφορά του, ο Γιάννης διακρινόταν για την ευγένεια και την μειλιχιότητα
του χαρακτήρα του, επιδεικνύοντας προς ΟΛΟΥΣ ανυπόκριτη ΑΓΑΠΗ, διατηρώντας μέχρι
εσχάτων την αξιοπρέπειά του και παρά την δοκιμασία της Υγείας του διατήρησε τα ενδιαφέροντά του και την επαφή του με τα συμβαίνοντα στην κοινωνία.
Γενικά, ο αείμνηστος Γιάννης αφήνει ανάμνηση ανθρώπου που έζησε «κατ’ αρετήν».
Μας αφήνει έντονα τα σημάδια της ευγένειας, της σεμνότητας, της ταπεινοφροσύνης
της ευπρέπειας.
Προσωπικά σήμερα νοιώθω ανήμπορος να εκφράσω την οδύνη που με διακατέχει και
που μου αφαιρεί κάθε σκέψη στο χάος της απώλειας του αδελφικού μου φίλου.
Ο Γιάννης έφυγε για πάντα… από κοντά μας, άφησε όμως ανεξίτηλα τα σημάδια της
φρόνησης, της αγάπης της προσφοράς της ανθρωπιάς…
Αδελφέ Γιάννη,
στην επίγεια ζωή σου, αγάπησες και αγαπήθηκες όσο ολίγοι! Σήμερα εμείς «οι ζώντες,
οι περιλειπόμενοι…» σε αποχαιρετούμε με οδύνη ψυχής και ευχόμαστε και προσευχόμαστε «Καλή ανάπαυση στη χώρα των Δικαίων. Αιωνία σου η Μνήμη αδελφέ μου
Γιάννη!»
H.B.N.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ κ. ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Πανοσιότατε π. Ευγένιε,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,
Περίλυποι βρισκόμαστε προ της σεπτής σορού του λίαν αγαπητού και προσφιλούς σε
όλους μας Γιάννη, που πορεύεται ήδη την «μακαρίαν οδόν» προς τα ουράνια σκηνώματα
με πλούσιες τις αποσκευές του…
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Κατά τον ύστατο αυτόν χαιρετισμό θα περιοριστώ μόνον – επιλεκτικά – σε προσωπικές
μου ενθυμίσεις σχετικές με τον αείμνηστο φίλο και πολύτιμο συνεργάτη στα πολιτιστικά
δρώμενα της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης κατά τις τελευταίες δύο (2), περίπου, δεκαετίες.
Σε θ υ μ ά μ α ι, λοιπόν, αλησμόνητε φίλε Γιάννη, ακόμη ως μαθητή στο Γυμνάσιο
Καρπενησίου, προ εξήντα (60) ετών, περίπου, που σε θαύμαζα για τα ποιήματά σου. Μικρότερος κατά τι και σε μικρότερη τάξη, με τους συμμαθητές μου, σε συγκρίναμε με τον
τραγουδιστή του «Βουνού και της στάνης» Κώστα Κρυστάλλη.
Σε θ υ μ ά μ α ι αργότερα, όταν ως επιτυχημένος πλέον επαγγελματίας – Πολιτικός
Μηχανικός – πρόσφερες τις επιστημονικές γνώσεις σου με ανιδιοτέλεια σε έργα ευποιίας.
Και όχι μόνον για την πατρώα γη σου, που τόσα έχεις προσφέρει, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρω μόνο το γεγονός ότι σε κάλεσμα της ενορίας του χωριού μου – της
Δομνίστας – για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής Πνευματικού Κέντρου και κατοικίας του
εκάστοτε ιερέα, ανταποκρίθηκες αμέσως και αφιλοκερδώς.
Σε θ υ μ ά μ α ι προ δεκαετίας – το 2010-2011– τον χρόνο και τον κόπο που διέθεσες στον Δήμο Αθηναίων και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για την ανακαίνιση του τάφου του Ζαχαρία Παπαντωνίου, με την ευκαιρία της ανακήρυξης από την Πανευρυτανική
Ένωση του έτους 2010 ως «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου» για τα εβδομήντα (70) χρόνια από
το θάνατό του (1940-2010). Σε θυμάμαι, επίσης, και για την απαγγελία του υπέροχου
ποιήματός σου επί του τάφου αυτού, ενώπιον του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και πολλών συμπατριωτών μας.
Σε θ υ μ ά μ α ι, φίλε Γιάννη, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπειξες για την
καθομολογούμενη μεγάλη επιτυχία του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου κατά Ιούλιο του
2012 σε Φουρνά, Κλειτσό και Βράχα, που είχε ως θέμα την ανάδειξη της Ιστορίας και του
Πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.
Σε θ υ μ ά μ α ι για το πάθος που είχες για την ανάδειξη του ιστορικού Μοναστηριού
της Μεταμόρφωσης Βράχας αλλά και της ιστορίας της γενέθλιας γης σου. Ενθυμούμαι την
υπέροχη εισήγησή σου για το πρωτοπαλίκαρο του Γ. Καραϊσκάκη τον Αντώνη Ζαραλή,
την προφορική παράδοση γι’ αυτόν αλλά και το εξαίρετο ποίημά σου. Αντιπροσωπευτικοί
οι παρακάτω ολίγοι στίχοι:
«… Κι εκεί στης Βράχας το ζαβό, το στερνομετερίζι,
ο Αντώνης πιάνει τα στενά και στα Κουκιά βιγλίζει…»
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Και μετά τη μάχη:
«… Τον Καπετάνιο οι σύντροφοι νεκρό τον κουβαλούνε
τον νεκροκλαίει ο ατρόμητος και τον νεκροστολίζει,
τα ορφανεμένα τα’ Άγραφα μαζί του τον θρηνούνε…»
Σε θ υ μ ά μ α ι, όμως, παμφίλτατε Γιάννη, και θα σε θυμούνται όλοι –γνωρίζοντες
και μη γνωρίζοντες– για το ότι το επίγραμμα επί του μνημείου του εθνικού μας ήρωα Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου είναι Δ Ι Κ Ο Σ Ο Υ, αλλά πουθενά δεν
αναγράφεται το όνομά σου, λόγω, ασφαλώς, της άκρας ταπεινοφροσύνης σου.
Και τελειώνω απαγγέλλοντάς το:
Κράτα αντρειωμένε στρατηγέ πιστά τις Θερμοπύλες
Που σου ορίσαν σπέρνοντας κρυφές ελπίδες χίλιες
Κι αφήνοντας παράδειγμα και παρακαταθήκη
Πώς κατακτούν οι αδούλωτοι της Λευτεριάς τη Νίκη
Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ φίλε!
Αιωνία σου η μνήμη!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ:
Αποχαιρετισμός στο θάνατο του φίλου μου Γιάννη Μάγκα
(12-9-2020)
Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη και οδύνη έναν εξαίρετο παιδικό φίλο που απροσδόκητα έφυγε απ΄ τη ζωή. Έναν άνθρωπο με ανθρωπιά, με αξιοπρέπεια, με αγάπη για τον
πλησίον του, με προσφορά ανιδιοτελή για το όμορφο χωριό του, έναν άνθρωπο με πνευματική ανησυχία που τη μετουσίωνε στα ποιήματά του και στα γραπτά του.
Η ομηρική ρήση «οίηπερ φύλλων γενεή, τοιήδε και Ανδρών» είναι σοφή. Η ζωή των ανθρώπων είναι παρόμοια με τη ζωή των φύλλων των δένδρων. Την άνοιξη βλαστάνουν και
το φθινόπωρο φυλλοροούν.
Αδειούχοι και περαστικοί είμαστε πάνω σε τούτη τη φλούδα της γης. «Ουκ έχομεν ώδε
μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν». Σκοπός και προορισμός μας είναι να
αξιοποιήσουμε τη ζωή μας και να της δώσουμε περιεχόμενο. Αυτό προσπάθησε ο εκλιπών
στο διάβα της ζωής του.
Αγαπητέ μας Γιάννη. Κανείς μας δεν πεθαίνει όταν οι άλλοι τον θυμούνται και διατηρούν τη μνήμη του.
Συλλυπούμεθα εκ βάθους καρδίας τούτη τη δύσκολη στιγμή την οικογένειά σου, τα
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αδέλφια σου και τους συγγενείς σου. Την εξαίρετη σλυντροφο της ζωής σου Κατερίνα
και τα δυο σου παιδιά, το Νίκο και τη Δέσποινα, δυο εξαίρετους επιστήμονες που θα είναι
περήφανοι για τον πατέρα τους.
Ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υπομονή.
Καλό σου ταξίδι στη χώρα των Αγγέλων «όπου ουκ έστι λύπη και στεναγμός αλλά ζωή
ατελεύτητος».
Αιωνία η μνήμη σου, αγαπημένε μου φίλε!

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΩΣΤΑ ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΥ
Αλησμόνητε φίλτατε Γιάννη,
αδυνατώ όση προσπάθεια κι αν κατέβαλα, όση μνήμη και αν επιστράτευσα να βρω τις
λέξεις που θα αποτυπώνουν πιστά την απέραντη οδύνη που μας κατέχει όλους μας σήμερα
που σε κατευοδώνουμε στην τελευταία σου πορεία προς την αιωνιότητα.
Φτωχό όντως και το λεξιλόγιό μου να εκφράσει τη θλίψη μας και την απερίγραπτη λύπη
μας. Ο θρήνος και οδυρμός μας για τον αδόκητο χαμό μας είναι αξεπέραστοι. Γελαστήκαμε
και πιστεύαμε ότι τόσο ωφέλιμοι και έντιμοι άνθρωποι μένουν όρθιοι για πολλά χρόνια
στον αέρα το ζωογόνο της γης. Πλανηθήκαμε και για αυτό ο πόνος μας είναι πολλαπλός επί
πλέον και για αυτό οφείλουμε να μη σε ξεχάσουμε ποτέ. Να μην ξεθωριάσει κατ' ελάχιστο
η απαστράπτουσα μορφή σου στη μνήμη μας. Ποιος όμως να ξεχάσει αλήθεια το πέρασμά
σου και το λαμπρό σου παράδειγμα αγαθοεργιών; Η οικογένειά σου, τα αδέρφια σου, οι
συγγενείς, οι φίλοι σου ή οι χωριανοί σου;
Πάντα θα ζεις και θα διαβαίνεις ανάμεσά μας, ουδέποτε ο σοφός σου λόγος, η ηθική
σου συμβουλή, το αλάνθαστο κριτήριό σου και η τετράγωνη σου λογική θα παραδοθούν
στη λησμονιά του χρόνου μετά από τόσα αξιοζήλευτα χρόνια που αύλακουνε πίσω σου
πάντα το περήφανο περπάτημα σου. Υπήρξες Γιάννη ο ένας ο μοναδικός ο άφθαστος και
ανεπανάληπτος σε όλες τις εκφάνσεις της επίγειας ζωής. Κολακεύομαι να πιστεύω ότι θα
απασχολείς πάντα τη μνήμη των επιγενόμενων γιατί άνδρες με το δικό σου ηθικό ανάστημα
και τον ενάρετο τρόπο ζωής θα περάσει πολύς χρόνος για να φανούν.
Νιώθω πολύ ταπεινός και ελάχιστος για να αραδιάσω τις επιτυχίες στη ζωή σου. Από το
γυμνάσιο, το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο, τον οικογενειακό και ιδιωτικό σου βίο, τους δημοκρατικούς αγώνες, τη χριστιανική σου προσήλωση παντού σε όλα ΠΑΡΩΝ και ΠΡΩΤΟΣ.
Ουδείς τομέας ενασχόλησής σου γνώρισε την υστέρησή σου.
Στην τελευταία καταληκτική ανίκητη δοκιμασία δεν κάμφθηκες, αλλά επιστράτευσες την
τόλμη σου όλη τη δύναμή σου για να σταθείς όρθιος και να ενθαρρύνεις τους δικούς σου
ότι θα παλέψεις γενναία και θα κατισχύσεις της αρρώστιας σου («το παλεύω πάντα» μου
έλεγες). Πράγματι πάλεψες με θάρρος και περηφάνια όπως ακριβώς έζησες και αγωνίστηκες στα 77 χρόνια της ζωής σου. Δεν παραδόθηκες, δεν γονάτισες, δεν παραιτήθηκες
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όμως δεν άντεξες. Προδόθηκες από το αδυσώπητο πεπρωμένο σου. Η απουσία σου αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό για τα αγαπημένα σου παιδιά Νίκο και Δέσποινα
ανυπέρβλητα για το ήθος τους, την ευγένειά τους και την πλήρη και άριστη επιστημονική
κατάρτιση στα επαγγέλματά τους για τα οποία παιδιά σου το καμάρι σου και η ικανοποίησή
σου πάντα ξεχείλιζαν. Κενό για τη σύντροφό σου Κατερίνα διακεκριμένη παιδαγωγό, αξιόλογη φιλόλογο, φιλόστοργη μάνα και υποδειγματική σύζυγο.
Ποιος αλήθεια σήμερα μπορεί να ζητήσει περισσότερα από την οικογένειά του; Πάμπλουτοι καρποί σου. Κενό για όλους τους συγγενείς σου, τους φίλους σου και χωριανούς
σου. Μεγάλο κενό για τους απανταχού βραχινούς με όσα για αυτούς προσέφερες κοπιώδικά και χορταστικά. Οι δρόμοι του χωριού σου, η πλατεία, οι εκκλησίες θα αναζητούν τον
ευεργέτη τους, θα προσπαθούν να αφουγκραστούν το περπάτημά σου. Πάνω από όλα το
μοναστήρι της Βράχας για το οποίο με πολλή θέρμη και δίχως σταματημό διέθεσες κάθε
ικμάδα της ζωτικότητάς σου για να το ιδείς να στεριώνεται, να καλλωπίζεται και να εκπληρώνει την αποστολή του, να προσπερνά την παλαιά του αίγλη και το θεσπέσιο έργο του, να
φθάνει πέρα από τα όρια του χωριού όπως ακριβώς εσύ το προγραμμάτισες, το επεδίωξες
και το θέλησες. Τεράστια η προσφορά και ατελείωτο το ένθερμο ενδιαφέρον σου για τα
θυρανοίξιά του. Νιώθουμε σήμερα ειλικρινά ατελείωτο πόνο γιατί ένας βαθύς γνώστης της
ιστορίας μας, ένας θεράπων κάθε επιστήμης, ένας καθιερωμένος τεχνικά και επαγγελματικά πολιτικός μηχανικός, ένας συνετός και σώφρων χαρακτήρας, η προσωποποίηση της
καλοσύνης, της εντιμότητας και της πραότητας, ένας φτασμένος λογοτέχνης, ποιητής και
γλωσσοπλάστης πορεύεται σήμερα χωρίς επιστροφή για τη γειτονιά των αγγέλων για την
παντοτινή σιγή. Εκεί που θα συναντήσεις τους γονείς σου και τα αδέρφια σου που σίγουρα
σου έχουν ετοιμάσει τόπο αναπαύσεως και γαλήνης. Όρθιος και με ανάλαφρα βήματα να
προχωρήσεις Γιάννη προς τους παραδεισένιους κήπους εκεί που η θέση σου σε καρτερεί,
τους δικαιούσαι γιατί όλη η επίγεια και προσωρινή ζωή σου με τα πεπραγμένα σου και η εκ
πεποιθήσεως ενάρετη ζωή το προσδοκούν και το αξίζουν.
Παρηγορήσου και υπερηφανεύσου για το διάβα σου από την πρόσκαιρη ζωή. Σε όλες
τις υποχρεώσεις σου που η πεζή ζωή καθημερινώς έφερνε μπροστά σου αντεπεξήλθες με
θαυμαστή επιτυχία. Για όλα που με αγάπη, ηθική και γενναιοδωρία επέτυχες η φιλόξενη γη
της αγαπημένης σου Βράχας θα σε αγκαλιάσει στοργικά και θα σε σκεπάσει ανάλαφρα.
Ελαφροσκέπαστο το χώμα της για σένα τον ξεχωριστό γόνο της και για τον οποίο η
λεβεντογέννα Ευρυτανία δεν θα κρύβει ποτέ το καύχημά της. Αναπαύσου εν ειρήνη ήρεμα
και ευχάριστα γιατί στη ζωή σου πολύ κουράστηκες και πολύ εμόχθησες.
Να είσαι βέβαιος ότι για την ολική πορεία σου πάνω στην πατρώα γη δεν θα φυτρώσει
ποτέ για σένα κακός λόγος και καμία μνησικακία. Χαρούμενος και ήρεμος και γενναίος να
είσαι όπως έζησες και να μην φωλιάσει ποτέ μέσα σου ο φόβος στη μέλλουσα ζωή όπως
ποτέ δεν την φοβήθηκες σε όλους τους διαλογισμούς σου. Το λεξιλόγιό σου για το οποίο
αφιέρωσες ώρες, διέθεσες πόρους, επίπονη δουλειά και τέλεια κατάρτιση μαζί με τα ποιήματά σου και τα λογοτεχνικά σου κείμενα θα κρατούν για πάρα πολλά χρόνια άσβεστη
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τη μνήμη σου σε όλη την Ευρυτανία. Το μαύρο πέπλο που σήμερα σκεπάζει το χωριό σου
θα το πάρει γρήγορα ο ευεργετικός αέρας. Εύχομαι και το πιστεύω ακράδαντα ότι η μνήμη
σου θα μείνει αιώνια και απέραντη. Η παραμυθία για όλους όσους σήμερα κλαίνε για το
χαμό σου ας είναι παντοτινή. Μακαρία η οδός που σήμερα θα πορευτείς. Καλό κατευόδιο
και φιλόξενο παράδεισο να έχεις. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ.
Κ. Αστραπέλλος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ κ. Κ. ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑ
Προικισμένος και κατάφορτος με όλες τις θεϊκές χάρες και τις ανθρώπινες αρετές και
ευαισθησίες ήταν ο αλησμόνητος Γιάννης. Γι’ αυτό εξάλλου δεν θα φύγει ποτέ από τις
καρδιές όλων που τον ζήσαμε από κοντά. Πιστός και αμετακίνητος από τα δημοκρατικά
ιδεώδη έμεινε μέχρι την τελευταία του ανάσα υπέρμαχος και ανυπέρβλητος στα εθνικά και
πατριωτικά του πιστεύω.
Η εθνική του συνείδηση επάλλετο σε κάθε εκδήλωση της ζωής του.
Πάμπολλα παραδείγματα μπορώ να αραδιάσω για να στηρίξω τις παραπάνω διαπιστώσεις μου. Θ’ αρκεστώ μόνο σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που τον είχαν σημαδέψει.
1.- Κατά την ηρωική εξέγερση της φοιτητιώσας νεολαίας στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο
του 1973 κατά της επάρατης επταετίας ο Γιάννης εργαζόταν ως εργοταξιάρχης στα έργα
διάνοιξης δρόμου Άρτας – Τρικάλων. Άμα τη γνώσει των γεγονότων ο Γιάννης χωρίς
δισταγμό έσπευσε να συμπορευθεί και να συμπαραταχθεί με την αγωνιζόμενη νεολαία.
Δεν ευτύχησε όμως να σταθεί δίπλα της γιατί η Αστυνομία στον Ισθμό της διώρυγας της
Κορίνθου εμπόδισε την παραπέρα πορεία του. Όμως η αγάπη του προς τον διεξαγόμενο
αγνώνα και κατ’ επέκταση προς την πολυπόθητη ελευθερία την εξέφρασε με μια σειρά
ποιημάτων του που έχουν ως αντικείμενο το θεάρεστο γεγονός του ξεσηκωμού. Υμνούν τα
ποιήγματά του με περισσή φιλοπατρία το εγερτήριο της σφριγώσας νεολαίας.
2.- Κατά τη θλιβερή και φαιδρή επιστράτευση του Ιουλίου 1974 μετά την απόβαση των
Τούρκων στην αιματοβαμμένη Κύπρο μας, ο Γιάννης καίτοι δεν ήταν υποχρεωμένος να
ανταποκριθεί στο εθνικό κάλεσμα (είχε απολυτήριο στρατού λευκό ως θυμούνται οι παλαιότεροι) με μια απαράμιλλη παρόρμηση και έναν ακράτητο εθνικό ενθουσιασμό παρουσιάστηκε στην επιστρατεύουσα αρχή του Βόλου ζητώντας επίμονα να συστρατευτεί στην
εθνική προσπάθεια διδασκόμενος από τις λαμπρές δόξες του Στρατού μας που επί 200
χρόνια μεγαλουργούσε. Το χακί δεν αξιώθηκε να φορέσει δεύτερη φορά.
Αυτά τα ολίγα για τη θύμιση του αγαπημένου μας Γιάννη, ενός αξεπέραστου και αλησμόνητου ανθρώπου!
ΔΟΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΔΑΝΙΚΑ!
Κ. Αστραπέλλος
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πολυαγαπημένε μας Γιάννη,
Με πόνο ψυχής και βαθειά οδύνη ανέλαβα το χρέος να σου απευθύνω το ύστατο χαίρε
εκ μέρους της ευρύτερης οικογένειας των Μαγκαίων, της οποίας ως χθες ήσουν επίλεκτο
και προσφιλέστατο μέλος.
Η λατρεμένη σου σύζυγος Κατερίνα, τα υπέροχα παιδιά σου Νίκος και Δέσποινα, τα
αδέλφια σου Γιώργος και Όλγα, ανίψια, ξαδέλφια, συγγενείς, συγχωριανοί, φίλοι και
γνωστοί είμαστε σήμερα εδώ, παρά τις δυσχέρειες που προκάλεσε η πανδημία, για να
κατευοδώσουμε στο μεγάλο ταξίδι ε σ έ ν α που υπήρξες πρότυπο οικογενειάρχη, ευσυνείδητου και έντιμου επαγγελματία, ασυμβίβαστου αγωνιστή, ευπατρίδης, αγνός και άδολος
πατριώτης, ταπεινός προσκυνητής και ένθερμος εραστής του τόπου που σε γέννησε, λάτρεψες και ύμνησες σε ποιητικά και άλλα κείμενά σου:
Σ΄έχει στον κόρφο του ο Σπανός
τ’ άλλα βουνά τριγύρω
το κρουσταλλένιο το νερό
απ’ την πηγή του να ‘χα
τον ίσκιο από τον πλάτανο
της ελατιάς το μύρο
ομορφοχώρι ΒΡΑΧΑ,
γράφεις σε ένα ποίημά σου.
Σε όλη σου τη ζωή η Βράχα ήταν για σένα σημείο αναφοράς. Εδώ είδες για πρώτη
φορά το φως του ήλιου, σαραντίστηκες, βαπτίστηκες, ανατράφηκες, έμαθες τα πρώτα σου
γράμματα, λειτουργήθηκες, βοήθησες τον εκάστοτε εφημέριο από το αναλόγιο. Εδώ έχτισες το πάντα ανοιχτό σε όλους και φιλόξενο σπίτι σου, όπου έπαιρνες βαθιές ανάσες και
γέμιζες τις μπαταρίες σου όταν οι επαγγελματικές σου ασχολίες το επέτρεπαν. Αφιέρωσες
ώρες ολόκληρες για την προκοπή και ποιοτική αναβάθμιση του χωριού που σημάδευε τη
ζωή σου.
Τον Ιούλιο του 2019, λίγο πριν εκδηλωθεί και διαγνωστεί η ασθένειά σου μου είχες
εκμυστηρευτεί τη βαθιά επιθυμία σου να βρεθείς στον εσπερινό του Προφήτη Ηλία, στο
εκκλησάκι του στη Βράχα, να ψάλλεις και να απολαύσεις από εκεί το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στις κορυφογραμμές που δημιουργούν τα καμάρια και τα άλλα βουνά της Ευρυτανίας.
Δεν ξέρω αν είχες προαισθανθεί ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο σου προσκύνημα στον
Α»ι – Λιά, ο Προφήτης πάντως σε αξίωσε να τον προσκυνήσεις και να εκπληρώσεις την
επιθυμία σου.
Στο αγαπημένο σου χωριό θέλησες να γυρίσεις σήμερα, να ψαλεί για σένα η εξόδιος
ακολουθία και να αναπαυθείς για πάντα δίπλα σε αγαπημένα πρόσωπα με συντροφιά το
κελάιδημα των πουλιών, το θρόισμα και το σφύριγμα του αέρα στις φυλλωσιές του δάσους.
Από σήμερα η οικογένειά σου, η Βράχα, η Ευρυτανία και όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε
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και σε αγαπήσαμε είμαστε φτωχότεροι, οι ουρανοί μας και ο παράδεισος πλουσιότεροι.
Η φτώχεια, η ορφάνια που βίωσες στα δέκα σου μόλις χρόνια, οι δύσκολες εποχές
του εμφυλίου και των μετέπειτα χρόνων, οι ατυχίες και οι αντιξοότητες που συνάντησες
στη ζωή σου δεν σε πτόησαν, δεν σε λύγισαν, δεν σε έριξαν. Αντίθετα, ατσάλωσαν το
χαρακτήρα σου, σήκωσες ψηλά το κεφάλι, πάλεψες και με την αρωγή της συντρόφου σου
Κατερίνας έκανες πολλά που σε καταξίωσαν στην κοινωνία. Αποκτήσατε δύο παιδιά που
αποτελούν καύχημα και καμάρι της οικογένειας και του χωριού: Τον Νίκο που καταξιώνεται ως ιατρός στην καρδιολογία και τη Δέσποινα που διαπρέπει σε Εταιρεία πολυμέσων
παγκοσμίου βεληνεκούς. Αξιώθηκες να δεις από τη Δέσποινα το πρώτο σου εγγονάκι, τη
Μελίνα, που δυστυχώς η μοίρα δεν σε άφησε να τη χαρείς όσο θα ήθελες.
Για να φτάσεις έως εδώ πέρασες πολλά. Ορφανός από πατέρα συνέβαλες και συ να
ορθοποδήσετε ως οικογένεια. Με ένα βιβλίο στο χέρι έβοσκες τα γίδια και ήσουν άριστος
μαθητής τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. Στη διάρκεια των σπουδών σου τα
καλοκαίρια αλώνιζες με τη φοράδα τα σπαρτά των συγχωριανών για να εξασφαλίζεις τα
χρήματα για τα δίδακτρα και τα βιβλία του Πολυτεχνείου. Έδωσες εξετάσεις και πέρασες
στη Νομική και στο Πολυτεχνείο. Επέλεξες το δεύτερο γιατί διέβλεπες ότι το επάγγελμα
του Μηχανικού μπορούσε να σε φέρει πιο κοντά στους στόχους σου, που δεν ήταν μόνο η
επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση αλλά και η κοινωνική προσφορά.
Έγινες ένας καταξιωμένος πολιτικός μηχανικός που δεν ξέχασε την αφετηρία και τις
ρίζες του. Σε συγγενείς, φίλους ή ανθρώπους που δεν είχαν έβγαζες την άδεια οικοδομής
και πλήρωνε μόνο τις εισφορές και τους φόρους, χωρίς να παίρνεις δική σου αμοιβή.
Δεν είχες έπαρση για τίποτα και δεν σε χαρακτήριζε η οίηση, παρέμεινες πάντα ταπεινός, αθόρυβος, άνθρωπος χαμηλών τόνων που αντιμετώπιζε με σεβασμό και αγάπη κάθε
ανθρώπινο πλάσμα. Τα λόγια σου, η συμπεριφορά σου, η στάση ζωής σου αποτελούν για
όσους σε ζήσαμε και σε γνωρίσαμε πολύτιμη παρακαταθήκη, που πρέπει να μαςς καθοδηγούν και να μας φρονηματίζουν.
«Σε μια διαμάχη», έλεγες, «υποχωρεί πάντα όποιος έχει το περισσότερο μυαλό» και
εσύ ήσουν εκείνος που υποχωρούσε, γιατί είχες συνειδητοποιήσει ότι οι συγκρούσεις δεν
οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.
Απέφευγες να κάνεις ή να μεταφέρεις αρνητικά σχόλια από τον έναν στον άλλο γιατί
έλεγες ότι «κρατάμε μόνον όσα προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις και ξεχνάμε όσα τις
υποβαθμίζουν».
Πέρα από τα λόγια όμως οι πράξεις και οι ενέργειές σου είναι εκείνες που δίνουν
το στίγμα της ζωής σου. Παράλληλα με την επαγγελματική σου δραστηριότητα ανταποκρίθηκες πρόθυμα και ανιδιοτελώς όπου ζητήθηκε η συνδρομή σου ή έκρινες ότι έπρεπε
να παρέμβεις. Από το διαδίκτυο άντλησα την πληροφορία ότι «μετά από αποτελεσματική
παρέμβαση και προσωπική δουλειά του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Μάγκα ο Ιερός Ναός
Αγίου Δημητρίου Λαδικού Ηλείας, που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του
1992, επισκευάστηκε και χαρακτηρίστηκε διατηρητέος από την 6η Εφορεία Βυζαντινών
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Αρχαιοτήτων στην Πάτρα. Με δωρεάν μελέτες, σχέδια και επίβλεψη ανεγέρθηκαν εκ θεμελίων δύο περικαλλείς ιεροί ναοί, των Αγίων Αναργύρων στο Καλλίκωμο Ηλείας και του
Αγίου Νικολάου Νέας Βράχας στο Σταυρό Λαμίας.
Γύρισες πολλά μέρη και επισκέφθηκες πολλούς ναούς για το σχέδιο του Αγίου Νικολάου Ν. Βράχας, που είναι εντυπωσιακός και προκαλεί το θαυμασμό του επισκέπτη. Η μετριοφροσύνη σου δεν επέτρεψε να μπει κάπου μια επιγραφή που να αναφέρει τον εμπνευστή
του σχεδίου. Το ίδιο έκαμες και με άλλα έργα σου – προσφορά προς την κοινωνία. Όλοι
οι Βραχηνοί όμως γνωρίζουν πόσο δούλεψες για την ποιοτική αναβάθμιση της Βράχας
και την επανίδρυση της Ιεράς Μονής της. Δικές σου είναι οι περισσότερες μελέτες για τα
έργα επισκευής και συντήρησης του καθολικού της Μονής και ανέγερσης των κελιών. Με
δικό σου μακροχρόνιο αγώνα ξεπεράστηκε η άρνηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας να
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ανέγερσή τους λόγω τροποποίησης του αρχικού σχεδίου.
Η αποχέτευση της Βράχας, η πλατεία της νεολαίας, η πλατεία της εκκλησίας, το οστεοφυλάκιο και τα μονοπάτια στο φαράγγι στη Τσούκα φέρουν τη δική σου σφραγίδα.
Ασφαλώς η κοινωνική σου προσφορά δεν περιορίζεται μόνο σε όσα ανέφερα, γιατί
δεν μιλούσες ποτέ για αυτή, αφού υπέτασσες το δικό σου εγώ στο εμείς και σίγουρα οι
Βραχηνοί – και όχι μόνον – γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμένα.
Λάτρης της Βράχας, της φύσης, της λαϊκής παράδοσης και πολιτισμού η ευαίσθητη ψυχή
σου εύρισκε πεδία έκφρασης και σε πνευματικά έργα. Ποιήματά σου κυκλοφόρησαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων ή δημοσιεύθηκαν σε ευρυτανικές εφημερίδες και περιοδικά.
Έγραψες φυλλάδιο με την ιστορία του μοναστηριού της Βράχας, εισηγήσεις σε συνέδρια
τοπικής ιστορίας, αλλά και έργο ζωής για σένα ήταν η σύνταξη Λεξικού Βραχηνής ντοπιολαλιάς, το οποίο δούλευες μέχρι πριν λίγο καιρό. Όπως με πληροφόρησαν πρόλαβες να το
ολοκληρώσεις πριν σε καταβάλει η αρρώστια. Έχει κατατεθεί στην Ακαδημία Αθηνών και
έψαχνες χορηγούς για την έκδοσή του. Πρόκειται για έργο όπου αποθησαύρισες πολύτιμα
στοιχεία για τον τόπο μας, τους νέους και τους μελετητές της εθνικής μας γλώσσας.
Το κενό που αφήνεις με την αποδημία σου είναι τεράστιο και δυσαναπλήρωτο τόσο
για την Κατερίνα που θα πρέπει να πορεύεται από δω και πέρα χωρίς τη δική σου στήριξη
και καθοδήγηση, για τα παιδιά σου που στο πρόσωπό σου έβρισκαν το ήρεμο λιμάνι και
αποκούμπι στις τρικυμίες της ζωής, όσο και όλους εμάς που με το λόγο και το έργο σου
πρόσφερες ανεκτίμητης αξίας βοήθεια.
Για όλα όσα πλουσιοπάροχα μας χάρισες και μας άφησες εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ και την ευχή να είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που σε λίγο θα σε σκεπάσει,
γιατί:
Είναι γλυκύς ο θάνατος
μόνο όταν κοιμώμεθα
εις την πατρίδα, όπως λέει ο ποιητής.
			
Αιωνία σου η μνήμη, αδελφέ μας!
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ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑ
Γιάννης Μάγκας. Ένας συμπατριώτης μας, που παρά τις μεγάλες στερήσεις που αντιμετώπισε, ξεκινώντας τη ζωή του, κατάφερε να τις ξεπεράσει όλες, να σπουδάσει και να προκόψει. Δεν ξέχασε όμως ποτέ τι σημαίνει φτώχεια και ποιες ήταν οι ρίζες του. Είχα την τύχη
να τον γνωρίσω τη δεκαετία του 1980 στο Καρπενήσι, όπου βρισκόταν τακτικά, ασκώντας
το επάγγελμα του μηχανικού. Κύριο γνώρισμά του ήταν ότι δεν ήταν φιλοχρήματος και
δεν αρνούνταν τη βοήθειά του, σε όποιον τη ζητούσε. Ήταν χαμηλών τόνων άνθρωπος,
σεμνός και ιδιαίτερα φιλικός.
Με το πέρασμα των χρόνων η γνωριμία μας, λόγω των αποστάσεων κρατήθηκε στην
τακτική τηλεφωνική επικοινωνία. Ενδιαφερόταν πάντα για τον τόπο καταγωγής του και
για καλύτερες μέρες για την Ευρυτανία μας. Γνήσιος Δημοκράτης και καθαρός σε όλες τις
σχέσεις του.
Αισθητή για όλους μας η απουσία του. Παρακαταθήκη για όλους μας ο τρόπος της ζωής
του. Μακάρι να του μοιάσουμε.
Γιάννης Σταμάτης
Καρπενήσι 27/12/2020

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17, 4ος ΟΡΟΦΟΣ – Τ.Κ. 10552
ΤΗΛ.: 2103240001 – 6977366813

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής ΄Ενωσης μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκλεκτού μέλους της Ιωάννη Μάγκα, ο οποίος προσέφερε πολλαπλές και πολύτιμες υπηρεσίες στην Ένωσή μας – και όχι μόνον – και με τον αδαμάντινο
χαρακτήρα του, το κάλλος της ψυχής του, το ήθος και την ευπρέπειά του μας δίδαξε μέχρι
το τέλος της ζωής του, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και αποφάσισε ο μ ό φ ω ν α τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.
2.- Να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στη γενέτειρά του Βράχα
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Ευρυτανίας στις 12-9-2020, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και να διαβαστεί το παρόν
ψήφισμα.
3.- Να διατεθεί χρηματικό ποσόν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί για στεφάνι.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΒΑΪΟΥ ΝΤΖΙΩΡΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ
Επιμέλεια: Κ. Α. Παπαδόπουλος

Ο Γιάννης Μάγκας από τα μαθητικά ακόμα χρόνια του στο Καρπενήσι, παράλληλα με
τη δίψα που είχε για μάθηση, καλλιέργησε και το λογοτεχνικό του ταλέντο. Τα ποιήματά
του, αλλά και τα διηγήματα που έγραφε, εντυπωσίαζαν όχι μόνον τους καθηγητές και τους
συμμαθητές του αλλά και ολόκληρη την μαθητική κοινότητα του οκταταξίου – τότε – Γυμνασίου Καρπενησίου. Για τον Γιάννη, κατά την εξόδιο ακολουθία εντός του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Βράχας, στις 12-9-2020, ανέφερα μεταξύ άλλων: «…Σε θυμάμαι, αλησμόνητε
φίλε Γιάννη, ακόμη ως μαθητή στο Γυμνάσιο Καρπενησίου, προ εξήντα (60) ετών, περίπου, που
σε θαύμαζα για τα ποιήματά σου. Μικρότερος κατά τι και σε μικρότερη τάξη, με τους συμμαθητές
μου, σε συγκρίναμε με τον τραγουδιστή του «Βουνού και της στάνης» Κώστα Κρυστάλλη…».
Αλλά και ο εξαίρετος φίλος του από τα μαθητικά, ακόμα, χρόνια Παντελής Ρουμελιώτης, Καθηγητής Φιλόλογος στα αποχαιρετιστήρια λόγια του είπε μεταξύ άλλων πως
αποχαιρετούμε «έναν άνθρωπο με πνευματική ανησυχία που τη μετουσίωνε στα ποιήματά του και
στα γραπτά του».
Από τα μαθητικά του χρόνια, λοιπόν, διακρινόταν για τη στιχουργική του ικανότητα.
Πρέπει, έκτοτε, να έγραψε εκατοντάδες ποιήματα, από τα οποία άλλα είδαν το φως της
δημοσιότητας άλλα όχι. Μερικά, κατά τα τελευταία χρόνια, δημοσιεύθηκαν στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Ο ίδιος, εξάλλου, διακρινόταν σε όλη του τη ζωή για την άκρα ταπεινοφροσύνη του και ουδέποτε για διακρίσεις.
Δείγματα της ποίησής του είναι και τα παρατιθέμενα στις επόμενες σελίδες των Ευρυτανικών Χρονικών. Τα πρώτα εξ αυτών οφείλονται στον εξαίρετο φίλο και εκλεκτό συνεργάτη Γιάννη Μάκκα, ο οποίος τα ανέσυρε από την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του και μας τα
διέθεσε προς δημοσίευση. Τον ευχαριστώ από καρδιάς.
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Τα περισσότερα από τα παρακάτω ποιήματά του τα έγραψε μαθητής ων στο Γυμνάσιο
Καρπενησίου και, όπως φαίνεται, τα είχε ταξινομήσει σε συλλογές. Έτσι εντοπίστηκαν οι
συλλογές «προ-γραμμές» και «Τραγούδια αγάπης».
Όμως, ψάχνοντας βρέθηκαν και διάφορα θαυμάσια διηγήματά του. Παλαιότερα ένα
από αυτά δημοσιεύθηκε και στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», ενώ άλλα, χειρόγραφά του βρίσκονται σε διάφορα συρτάρια. Ελπίζουμε να βρεθούν τα περισσότερα. Ήδη υπάρχουν στα
χέρια μας και άλλα οκτώ (8) διηγήματα, ταξινομημένα σε δύο (2) συλλογές: «Τα ιστορήματα του παππού» (2 διηγήματα) και «Από την Ιερή Παράδοση» (6 διηγήματα). Έργο ζωής
του, επίσης, είναι και η σύνταξη Λεξικού Βραχηνής ντοπιολαλιάς, το οποίο δούλευε μέχρι
τελευταία και είναι ολοκληρωμένο. Έχει κατατεθεί στην Ακαδημία Αθηνών και έψαχνε για
χορηγούς για την έκδοσή του. Έγραψε, επίσης, φυλλάδιο με την ιστορία του μοναστηριού
της Βράχας, ενώ ήταν και χορηγός της έκδοσης πολυσέλιδου βιβλίου του αείμνηστου Μαντζιούτα με το τον τίτλο «Η ΒΡΑΧΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ».
Ελπίζουμε πως η έρευνά μας και για άλλες λογοτεχνικές συνθέσεις του αείμνηστου
φίλου μας Γιάννη Μάγκα θα αποδώσει και άλλους καρπούς, ώστε το σύνολο του λογοτεχνικού έργου του να εκδοθεί σε ιδιαίτερο τόμο.
Τα παρατιθέμενα ποιήματά του έχουν ταξινομηθεί κατά χρονολογική σειρά, όπως παρακάτω:


ΣΤΟ

ΧΩΡΙΟ

Θέ μου, να μού ‘δινες φτερά καβάλα στον αγέρα
να διάβω έρημα βουνά και φειδωτά ποτάμια,
να διάβω κι έρμα ροϊδαμιά, να φτάσω κάποια μέρα
στο ξέμακρό μου το χωριό που σε μαγεύει η λάμια.
Σε συντροφεύουν τα στοιχειά και τραγουδούν κοντά σου
της ερημιάς τα ξωθικά, νεράιδες χτενισμένες
στου φεγγαριού το φέγγισμα που υφαίνει τα όνειρά σου.
Χωριό! Τι όμορφη ζωή! Στιγμές λησμονημένες….
(προ-γραμμές 1958)


ΑΠΟΔΙΩΓΜΕΝΟ
Χωρίς της μάνας της γλυκειάς τα απαλά τα χάδια
χωρίς του τόπου πού ‘ζησα και τράνεψα μια μέρα
τη γλύκα που μου χάριζε τ’ αξέχαστα τα βράδια
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και τις αυγές οπού ‘βγαινα μέχρι τα βράχια πέρα…
Χωρίς του γέλιου, της χαράς φωνή, χωρίς τραγούδι,
χωρίς πηδήματα τρελλά μεσ’ του χωριού τ’ αλώνια
χωρίς κοπέλα λυγερή να μου δωράει λουλούδι
και να ζηλεύει η όμορφη της νιότης μου τα χρόνια….
Με πόνο, με παράπονο και ντέρτι στην ψυχή μου
τραβήχτηκα σε ξενητιάς τόπο καταραμένο
που μου σπαράζει την ψυχή μου λιώνει το κορμί μου
και με σπασμένα τα φτερά, πουλί φυλακισμένο,
χτυπιέμαι σ’ άπιαστο κλουβί, τη μοναξιά ανασαίνω
και νοιώθω μόνο στη ζωή, φτωχό κι αποδιωγμένο.



(προ-γραμμές 1958)

Τ’ Α Κ Ρ Ο Β Ρ Α Χ Α
Χαρά σ’ αυτά τ’ ακρόβραχα τα κορφανταριασμένα
όπου τα δέρνει ο βοριάς και τα χαϊδεύει ο νότος,
που τα παγώνει ο χαλαζάς και τα σκεπάζουν χιόνια
και με τον Ήλιο της αυγής τ’ αναληγώνει ο πάτρας.
Χαρά σ’ αυτά τ’ ακρόβραχα που δε γερνούν ποτέ τους,
πώ ‘χουν το χάρο ξάδερφο, το θάνατο κουμπάρο
και στέκονται περήφανα και κρυφοκουβεντιάζουν
και κλαίν κι’ αυτά τα ντέρτια τους στη σίγαλη βροχούλα.

(προ-γραμμές 1959)



ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΝΙΟΝ
Μάης! Τα χιόνια λυώσανε στ’ όμορφο το Βελούχι.
Φάνηκεν η ψηλή κορφή με τα γυμνά της βράχια.
Χαρά στο νιον τον όμορφο και τον α λ α φ ο π ά τ η
που θα διαβεί τέτοιον καιρό ψηλά ‘πό το Βελούχι.
Γλυκό νεραϊδοτράγουδο θ’ ακούσει στις πλαγιές του
και στ’ απαλά τα διάσελα θα ιδεί χορού τα χνάρια!
Κι αν τις καλέσει τις ξωθιές, τις όμορφες νεράιδες
μεσ’ απ’ τις μυστικές σπηλιές όλες θα ρθουν κοντά του.
Πανώριες και πεντάμορφες, μεθυστικές στη χάρη
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ψηλές και λυγερόκορμες με πρόσωπα αναμμένα
από την ξωτικιά ομορφιά και τη χαρά της νιότης.
Τραγούδια – μάγια θα του πουν, θα τον γλυκοχαϊδέψουν
μέσα στις σιωπηλές πλαγιές στα λιγοστά λουλούδια.
Χαρά στο νιον τον όμορφο και τον αλαφροπάτη!

(προ-γραμμές 1959)


Θ Ρ Η Ν Η Μ Α
[Τόγραψα αυτό το «ΘΡΗΝΗΜΑ» για τον ακριβό μου φίλο, τον Δημοσθένη
Τσαμάκη, σήμερα στις 26-5-60 σαν έμαθε τον απρόσμενο θάνατο του αγαπημένου του πατέρα, πήρε θρηνώντας το δρομί, για το χωριό του τη Σιβίστα…
Στο Δήμο μου, με ψυχής σπαραγμό, τ’ αφιερώνω διερμηνεύοντας και των
συμμαθητών μου και συμμαθητών του τα ανάλογα συναισθήματα…. Απόγιομα
του Μάη 26, 1960].
Φτωχό περιστεράκι μου, στα ξένα αναθρεμμένο,
Να ‘ρθεις ετούτη τη βραδυά εδώ στα ξένα πού’ μαι
Ν’ ακούσεις το παράπονο απ’ τα πικρά μου χείλη,
ν’ ακούσεις και τον πόνο μου που κλει μέσα η καρδιά μου,
ν’ ακούσεις μαύρο θρήνημα και θλιβερό μου μύθο,
που πικραμένος ο φτωχός, έτσι αρχινάει να λέει:
-Πού νάναι ο Δήμος τωραϊά, σε ποια να δέρνει στράτα
και ποιες πελαγοποταμιές, ραϊδιά διαβαίνει ο δόλιος.
Ποια δέντρα συνερίζονται τον καφτερό του πόνο
που καίει τ’ αντρίκια στήθια του και την καλή καρδιά του.
Πού νάναι ο έρμος, ο φτωχός… ποιοι λόγγοι αχολογάνε
απ’ το πικρό – πικρό θρηνιό, απ’ τον πικρό του μύθο.
Πού νάναι ο Δήμος τωραϊά, ποια χώματα να δέρνει;
ποια λαγκαδιά να τον κερνάει το μύρο σα φαρμάκι
που φαρμακώνει την καρδιά και την ψυχή γκρεμίζει…
Ποια ράχη να τον δέχτηκε τέτοιες στιγμές το Δήμο
ποιες κακοντρόχαλες πλαγιές γευτήκαν τα δάκρυά του.
Και πώς ο τόπος ο φτωχός με τα ξερά του πλάγια
δεν άναψε απ’ τον πόνο του και δεν εκάει ο έρμος!
Πού νάναι ο Δήμος τωραϊά, του γέρου του πατέρα
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πού να θρηνάει το θάνατο ο Δήμος μου ο καϋμένος.
………………………………………………………………………………..
Ράχες και λόγγια και πλαγιές αγριολουλουδιασμένες,
καταστραμμένε κάμπε μου2, καϋμένη Θεσσαλία
και πέλαγα βαθειά – πλατειά, ξέρες, νησιά, ακρογιάλια
τώρα, σε τέτοιαν εποχή, στης άνοιξης το διάβα,
πάρτε μου αυτό το θρήνημα… και κύμα τα φτερά σου,
που περπατάς στην ξενητειά, δος του να περπατήσει
να διάβει τόπους κλαίγοντας του Δήμου τον πατέρα.
Και συ, καϋμένε Δήμε μου, και ακριβές μου φίλε,
νιώσε με, πόνεσα κι εγώ. Είμαι χωρίς πατέρα…
Δέντρο όπ’ άσπλαχνα η ζωή βαθειά τομή σ’ ανοίγει
βρες τη στερνή παρηγοριά πάλι η τομή να κλείσει.
Όλοι το πικροστράτι αυτό μια μέρα θα διαβούμε
και ΤΟΤΕ τον πατέρα μας κι εσύ κι εγώ θα ιδούμε.
Παρηγορήσου, Δήμο μου, για το κακό που σ’ ηύρε,
στη μαύρη τούτη δω τη γη, στους κόρφους της, καλέ μου
είμαστε ξένοι, ξέρε το, Δήμο μου, ακριβέ μου».
………………………………………………………………………………….
Φτωχό περιστεράκι μου, στα ξένα αναθρεμμένο,
με τους καϋμούς της ξενιτιάς, τους στεναγμούς του ξένου,
πάρε αυτόν τον μύθο μου κι αυτό το θρήνημά μου
και βγάλτο σε πολυκοσμιά αλαφριμός να γίνει
σε μένα και στο Δήμο μου που το κακό εγίνει…

(προ-γραμμές 1968)


ΠΗΓΑΙΜΟΣ
Ώρα γλυκειά και μελιχρή, τ’ άχρωμο σβήνει τ’ άστρο
αι πορφυρή η ανατολή πέρ’ απ’ τη ράχη σκάζει.
Χίλιες φωνές, χίλια πουλιά, χίλια τραγούδια λένε
καλόηχα αργυροκούδουνα ξυπνούν τα’ αχνάτα πλάγια.
Ώρα καλή και μελιχρή κι’ ώρα γλυκειάς αγάπης,
ώρα απαλή που διάλεξε η αγγελομάτα η Κόρη,
η περδικόστηθη, η γλυκειά, η λυγερή, η αιθέρια,
2
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Τη χρονιά εκείνη το χαλάζι αφάνισε το Θεσσαλικό κάμπο.

η μεστομένη ομορφιά, η ολαμθισμένη νιότη.
Να πάρει στράτα αχνόϊσκιωτη κι έρημο μονοπάτι
να πάει στην Κρυσταλλόβρυση τη στάμνα να γιομίσει.
Κι όπως διαβαίνει ανάλαφρη, τη χαιρετάν τα δέντρα



την αγκαλιάζει η χαραυγή και τη φιλάει τ’ αγέρι.
Τέτοιες στιγμές στα στήθια της φτεροκοπάει η αγάπη
σαν το κλεισμένο στο κλουβί της νύχτας τ’ αγριοπούλι.
(Τραγούδια αγάπης 1968)


ΓΥΡΙΣΜΟΣ
-Μην τον μισείς το γυρισμό όσο σκληρός κι αν είναι,
είναι της σύνεσης θεός, σπέρμα συχνά γαλήνης,
κι αν δεν είν’ κάποτε η χαρά και τ’ άνθισμα τ’ ονείρου
που σούδωκε τ’ αντάμωμα, μην τον μισείς ποτέ σου!
Αεροδιαβαίνει η λυγερή τη σιωπηλή τη στράτα
με χείλι αλαφροτρέμουλο, φουρτουνιασμένα στήθια.
Καλότυχα δεντρόκλαδα, λουλουδιασμένοι όχτοι
που τη θωράτε να περνά σαν γέλιο, σαν τραγούδι
κουβαλητή της νέας χαράς, διαλαλητή αγάπης.
Καλότυχο και τα’ αυγινό, μυρόδροσο αγεράκι
που το μεστό, σφιχτόδετο κορμί απαλά χαϊδεύει.
Και συ, γέρο καλόγνωμε, καλότυχος που λες της:
-Μην τον μισείς το συνετό, το γυρισμό σου, κόρη,
δεν είν’ τα νιάτα ανθόκαμπος πάντα, μα κι ανηφόρι!
(Τραγούδια αγάπης 1968)


Α Ν Ο Ι Ξ Η
Το ριζοβούνι πάλι ανθεί και ζωντανεύει ο βράχος
και χορτιαριάζουν τα γκρεμά και δένουν τα σιτάρια.
Στην πολιτεία και στο χωριό, στους κάμπους και στις ράχες,
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Όση ζωή στα νέα κορμιά, τόση ομορφιά στην πλάση.
Ψηλή ραχούλα, απόκοσμη, ολόβραχη, αεράτη
εδιάλεξεν ο σταυραετός να θρέψει τα παιδιά του,
κι όσες πλαγιές ρουμάνιασαν χλωρές, λουλουδιασμένες
με νερομάνες δροσερές, δεχθήκαν τα κοπάδια!
Τα μεστωμένα τα κορμιά γεμάτα ορμή και νιότη
το διαλαλούν στον άνεμο, το διαλαλούν στο κύμα
και τις βραδιές στ’ ακρόγιαλο: πως θέλουν την αγάπη…
Καλώς το Μάη το γλυκό, το μήνα της αγάπης,
το Μάη που διάλεξα κι εγώ, στη νιότη της ψυχής μου
να τραγουδήσω τα’ απαλά τραγούδια της αγάπης!

(Τραγούδια αγάπης 1968)


Α Ν Τ Η Λ Ι Α
Τ’ απόγιομα την αντηλιά τη λιοθρεμμένη
σαν το θυμάρι της ανάμνησης τη νιώθω,
γλυκιά, που πάει σα φωτοστέφανο να γένει
με λούζει πάντα μ’ απομονωσιάρη πόθο.
Ουρανοστέφανα! Λαμπρό τα’ ουρανοθώλι.
Κι αν αγναντέψω ξερικό κι άγονο χώμα
καμένο λες, βουβό πως είν’ αραξοβόλι
νεκρό στοιχειό χωρίς φωνή και χωρίς στόμα!
Μ’ αν αγναντέψω τ’ ολοπράσινο λογγάρι
που πνίγεται σε δέντρο, κουμαριά και σκίνο,
Αγάπης άγιο, αμόλευτο κι αγνό κλινάρι,
πρωτόειδωτο, λαμπρό θα μου φανεί κι εκείνο!
Πρωτόειδωτο, λαμπρό θα μου φανεί κι εκείνο!
Τ’ απόγιομα ως νιώθω και το νου όπου γείρω
θλίψη βαθειά ή πλατειά χαρά τα βλέπω γύρω!
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(Τραγούδια αγάπης, 1968)

Ε Υ Χ Η
Ω! της γλυκειάς της χαραυγής Ανατολή και πύρη.
Ω! της χαράς το μήνυμα, του γέλιου το στεφάνι!
Άφησε την αγάπη σου παντοτεινά να γείρει
μες’ στης καρδιάς μου το πλατύ, τ’ απάνεμο λιμάνι.
Νάσαι απαλή σαν αυγινό ηλιόλουσμα και δρόσο
κι ακέρια, αγνή κι αλώβητη και μυριοευτυχισμένη,
για να μπορώ περήφανος τα μάτια να σηκώσω
στον ουρανό και στη ζωή με σένα, αγαπημένη!
Καλόγνωμες ν’ ακολουθούν εσέ του γέλιου οι μοίρες
κι η δωρική σου ομορφιά κι όλο το φως σου, Αγάπη
να φέγγει το μακρύ στρατί όπου μαζί μου πήρες…
Κι αν της ζωής η θέληση και το τρελλό της άτι
μας πάρει, η ασυλλόγιστη, κι αλλού μαζί μας φέρει
δεκτό κι αυτό. Μα δώσε μου να σου κρατώ το χέρι…

(Τραγούδια αγάπης, 1968)


ΔΥΣΚΟΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ

			

Στον αδερφό μου Γιώργο
Στο μεσιανό μου αδερφό
τ’ άχαρα εκείνα χρόνια
έδειχνα πάντα σεβασμό
Αγάπη και συμπόνια.
Χωρίς παράπονο, καλός,
θλίψη συχνά γιομάτος
και πάντα μισονηστικός
ποτέ μισοχορτάτος.
Δεν έτρωε, λέει, για να μπορεί
το σπίτι να μην πάθει
στην πολιτεία τη μακρινή
σαν πήγαινε να μάθει.
Κι ήτανε μισονηκτικός
θλιμμένος πάντα, σκεφτικός…

	

(Τραγούδια αγάπης, 1968)
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ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ
Βγήκε ένας ήλιος κόκκινος από την πέρα ράχη,
ρίχνει στην πλάση μια ματιά και την γλυκοχαϊδεύει.
Όλα ξυπνούν, όλα γελούν κι αχνίζει η γης τη νότη.
Κι αυτή την ώρα τη γλυκειά, π’ ο κόσμος ζωντανεύει
και χαίρεται, βαρύ – βαρύ βροντάει το καριοφύλλι.
Αντιλαλήσαν τα βουνά, σκιρτήσαν τα λαγκάδια
εσκούξαν τα κορφόρραχα και τα βαθειά χαβούζια,
κι οι ρεματιές τη ντουφεκιά στ’ αυτιά του κάμπου στείλαν.
-Το καλοκαίρι μας καλό, καλός χειμώνας νάρθει…
Ο Κώστα Γκούζας έφευγε κι εσήκωνε τα ζα του.
Κάπου βελάζαν πρόβατα και κουκουκουρίζαν γίδια
κι ένα γκισέμι απλόκερο έσερνε τη μπροστέλα.
Πήρανε δίπλα την πλαγιά σκόρπια κι ανάρια – ανάρια.
Κυπριά πολλά σκαλιάρικα και σφυριστά κουδούνια,
τσοκάνια περιφήμιστα στην Ήπειρο φτιαγμένα
εβάζαν μές τις ρεματιές, εβάζαν μές στα πλάγια,
εβάζαν στα ποδόπλαγα λουλουδιασμένης ράχης.
-Ώρα καλή σας, Σταυραϊτέ, καλό σας καλοκαίρι
και σύντροφός σας ο Θεός, βοηθός κι ο Αϊ – Νικόλας!
Εκράξαν με παράπονο οι γείτονες οι γύρω:
-Γειά σας μωρέ παλιόφιλοι, καλό σας καλοκαίρι!
Κρένει ο Κώστας, κρένουνε και πάλι οι γείτονές του:
-Πίσω με το Φθινόπωρο καλώς να κατεβείτε.
Τα γίδια αργοσαλάγησε ο Κώστας για τη Ράχη
κι έριξε πίσω μια ματιά στην ανθισμένη πλάση
κι από ‘να διαμαντόδακρυ κυλάει στα δυο του μάτια
τηράει τον τόπο που γελάει, μακριά τα κορφοβούνια,
ράχες, ψηλές αητοφωλιές, τσουγκάρια κι ακροβράχια,
πλαγιές γεμάτες με κλαριά, λόγγια που λουλουδιάζουν,
θωράει πανύψηλα δεντρά, ουρανοτραβηγμένα,
θωράει ποτάμια φειδωτά σαν θαλασσιές κορδέλες
κάτω μακριά στ’ ακρόκαμπα κι όλα τα χαιρετάει:
-Γειά σας βουνά, ψηλά βουνά και δάση φημισμένα
με τα παχειά τα ίσκια σας και τα νερά τα κρύα,
με τις βαρειές σας μυρουδιές, γειά σας βαθειά φαράγγια,
γειά σας και σας περήφανες κορφές λουλουδιασμένες,
άλλα βουνά με καρτερούν κι εμένα, κι άλλες ράχες.
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Το καλοκαίρι μας καλό, καλός χειμώνας να ‘ρθει.
Και αγναντεύει απόμακρα ψηλά την Α ε τ ο ρ ά χ η
τη ράχη που διαβαίνανε τέτοιον καιρόν οι βλάχοι.


(προ-γραμμές 1969)


ΣΤΗ

ΒΡΑΧΑ

Σ’ έχει στον κόρφο του ο Σπανός, τ’ άλλα βουνά τα γύρω·
το διάφανο και δροσερό κρυσταλλονέρι νάχα,
τον ίσκιο απ’ τον πλάτανο, της ελατιάς το μύρο
και όλα τ’ άλλα κάλλη σου ομορφοχώρι Βράχα.
Ι.Δ. ΜΑΓΚΑΣ


ΠΡΟΣΕΥΧΗ
(Στερνή του Νεομάρτυρα Κυπριανού)
Ήταν Σάββατο, 5 Ιουλίου 1679.
Στην Πόλη της οχλοβοής την τουρκοπατημένη
ο μπόγιας3 ανεμοπερνά με το γυμνό σπαθί του
κι ο ταπεινός Κυπριανός όλο μπροστά πηγαίνει
και τη στερνή στον Κύριο κάνει την προσευχή του:
«Απ’ των Αγράφων τον Κλειτσό εγώ φτωχό παιδί Σου
σαν μοναχός, σαν λειτουργός, ήρθα στη δούλεψή Σου
Κι ευδόκησες νωρίς να μπω με νέα διαθήκη4
στο όρος το Αγιώνυμο απ’ τη στενή του πύλη5.
Της πίστης τ’ άσβεστο το φως και στη Θεσσαλονίκη
στον Τούρκο ομολογήθηκε απ’ τα δικά μου χείλη.
Κι ήρθα στην Πόλη, κήρυξα θερμά το θέλημά Σου
στον Τούρκο, το σκληρό Μουφτή, και στ’ άγιο τ’ όνομά Σου
3
4
5

Σύμφωνα με την παράδοση ο Μουφτής για να εξευτελίσει τους Χριστιανούς διέταξε τον αποκεφαλισμότου Νεομάρτυρα από μπόγια και όχι από κανονικό δήμιο.
Στο Άγιον Όρος ο Νεομάρτυρας ετήρησε πολύ – πολύ αυστηρούς όρους του μοναχικού βίου. Αυτή
ήταν η νέα διαθήκη.
Η πύλη που τον οδήγησε σε φοβερές υλικές στερήσεις.
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ικέτεψα να βαπτιστεί με όλη την καρδιά μου…
Μα ο λόγος μου έπεσε σ’ αυτόν σαν άμμος της ερήμου
δεν φύτρωσε, δεν άνθισε…
Γι’ αυτά τα κρίματά μου
σκύβω, συγχώρηση ζητώ και… δέξου την ψυχή μου».
Του μπόγια αστράφτει το σπαθί… Γι’ αυτό σε προσκυνούμε.
Νεομάρτυρα Κυπριανέ, με χαίρε σε τιμούμε:
Χαίρε φωστήρ γενναίε βουνήσιε,
χαίρε τροφέ της αγάπης γνήσιε.
Χαίρε ότι κατενίκησας τον βάρβαρον της αμαρτίας,
χαίρε ότι διεκήρυξας τον Κύριον της σωτηρίας.
Χαίρε του Κλειτσού το μέγα αγλάισμα,
χαίρε του Ιησού το θείον απάνθισμα.
Χαίρε της εγκρατείας ο νέος αστήρ,
χαίρε της ευσπλαχνίας ο τίμιος δοτήρ.
Χαίρε ότι εμεγαλύνθης εις τας νηστείας,
τας ολονυκτίας και τας χαμαικυτίας.
Χαίρε της προσευχής το υπέρτατο άγγελμα,
χαίρε της υποταγής το άκρον παράδειγμα.
Χαίρε ότι επένθησας υπέρ άγαν εις την ζωήν,
χαίρε ότι έτεκας χαράν διά πάσαν ψυχήν.
Χαίρε της αρετής ο στερρός υπηρέτης,
χαίρε της ύλης ο πρώιμος αφέτης.
Χαίρε των πάντων ελπιδοδότη,
Χαίρε αδάμαστε Αγραφιώτη.



ΑΘΗΝΑ, 2012
ΙΩΑΝ. Δ. ΜΑΓΚΑΣ
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ΔΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

ΗΡΩΑ

(ΩΡΕΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑΛΗ τ’ ΑΝΤΩΝΗ)
Κλαίνε του Βάλτου τα χωριά, του Ξερομέρου κλαίνε
κι όλο ρωτούν το σύννεφο, το βιαστικό τ’ αγέρι.
Στα διαβατάρικα πουλιά και στους πετρίτες λένε:
–Μην είδατε το Σταυραετό, το Βαλτινό τ’ Αστέρι,

τον αντρειωμένο Ζαραλή, τον τιμημένο Αντώνη,
στ’ απάτητα ψηλά βουνάχίλιοι σας νάναι οι χρόνοι.

Κι όλοι οι αετοί τ’ ακρόβραχου κι όλοι οι γοργοί πετρίτες:
–Αντιπροχθές τον είδαμε με συνταγμένο ασκέρι
και τον αετό της Ρούμελης, σαν τους παλιούς ακρίτες
να δρασκελάνε τ’ Άγραφα, τα ξακουσμένα μέρη

και να κονεύουνε6 μακριά, στης Βράχας τα καρτέρια
στου Αϊ-Σωτήρα τα παλιά, τα φιλικά λημέρια.

Από κοντά ο Λιακατάς, Ραγκαίοι τους κυνηγάνε,
κι ο Τούρκος ο Δερβέναγας, ο Κόρτσια ο ραδιούργος,
μαζί κι ο Στραβοτσόπουλος. Με πείσμα τους χτυπάνε
ο Γάτσος κι ο Ταγίρμπεης, ο αιμοδιψής κακούργος.

Κι εκεί στης Βράχας το ζαβό7 το στερνομετερίζι8,
ο Αντώνης πιάνει τα στενά και στα Κουκιά9 βιγλίζει10

Κι ως ξεκαμπίσαν τα εχθρικά τ’ αμέτρητα φουσάτα11,
βγάζει κραυγή, βάζει φωνή με σπαραγμό και λέει
με πόνο λόγια της καρδιάς: «ιδέστε αυτά τα νιάτα,
καλά μου αδέρφια Έλληνες, οπλαρχηγοί γενναίοι,

6
7
8
9
10
11

κονεύουνε = στρατοπεδεύουν, μένουν προσωρινά.
ζαβό = το δυσπρόσιτο, το δύσβατο.
στερνομετερίζι = η θέση από την οποία ο Ζαραλής έδωσε την τελευταία μάχη.
Κουκιά = τοπωνύμιο της Βράχας.
βιγλίζει = πιάνει θέση μάχης, παρατηρητήριο.
φουσάτα = στρατεύματα συντεταγμένα με φλάμπουρα.
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ας μη γεμίσει με κορμιά παλικαριών το ρέμα12,
ας φιλιωθούμε, ας μη χυθεί τ’ αδερφικό μας αίμα.

Και σεις Τούρκοι, Δερβέναγα, Ταγίρμπεη, σταθείτε,
για ν’ αγναντέψτε τ’ Άγραφα τα λεβεντοθρεμμένα
κι αυτά τα βράχια τα γυμνά· και συνετά σκεφθείτε:
με πόσο αίμα κι ίδρωτα τα ’χουμε ποτισμένα

χρόνια αμέτρητα, πικρά, εμείς κι οι πρόγονοί μας.
Ετούτη η γη σημάδεψε για πάντα τη ζωή μας!

Τι θέλετε απ’ τη φτώχεια μας μακριά απ’ το ριζικό σας;13
Όπως και μένα μ’ έκανε μάνα και θα με κλάψει,
μάνα σάς έκαμε και σας κι αν έρθει ο χαμός σας,
θα σπάσει η δόλια της καρδιά και θα διπλοσπαράξει.

Πάτε λοιπόν στον τόπο σας! Σε τούτη την πατρίδα
αφήστε μας ελεύθερους να ξανανθίσει η ελπίδα.

Κι ως τ’ άκουσε ο Ταγίρμπεης αλλοπαρμένος κράζει:
«Να γίνει τώρα η βίγλα αυτή του Ζαραλή κιβούρι·
παράδεισος ο θάνατος! γι’ αυτό μη σας τρομάζει·
βαράτε το παλιόσκυλο, τον άπιστο γκιαούρη».

[Αγριεύουνε τα σύδεντρα, τη γη την πιάνουν ρίγη
κι ο Άδης πάντα αχόρταγος το στόμα του ανοίγει.]

Ο Ζαραλής ακράτητος ορμάει απ’ το καρτέρι
κι ας έχει πίκρα στην καρδιά και την ψυχή κομμάτια·
σπαθί κρατάει δαμασκηνό με τ’ αντρειωμένο χέρι
κι έχει τη λάμψη της φωτιάς, την αστραπή στα μάτια.

Άτι του Χάρου ανήμερο η φρενιασμένη ορμή του.
Και βρίσκει στόχο αδερφικό το δαμασκί σπαθί του.

Σαν το ποτάμι το θολό και το κατεβασμένο,

12
13

42

εννοεί το ρέμα του Ξυλογέφυρου που είναι δίπλα στα Κουκιά.
ριζικό = (εδώ) τόπος καταγωγής.

σαν το βοριά, π’ όλο θυμό τα δέντρα ξεριζώνει,
σαν το χιονιά το σκοτεινό το διπλο-οργισμένο,
τίποτα δεν τον σταματά τον τιμημένο Αντώνη.

Σαν το θεριό, π’ ορμήσανε φίδια μες στη φωλιά του,
παλεύει κι αντιμάχεται να σώσει τα παιδιά του,

Τσακίζει κι ανεμοσκορπά το πιο δεξί μπουλούκι·14
συντρίβει και τη δυνατή τη μεσιανή κολόνα·15
τρέμουν οι εχθροί, μαζεύονται και μπαίνουν στο καβούκι16
και, νιάτα, τρυφερά κορμιά τα τρώει το μαύρο χώμα.

Μα ως έστρεψε και στα ζερβά στο παρδαλό τ’ ασκέρι,17
καβαλαρία και πεζούς, στη ράχη στο καρτέρι

και βγήκε σαν τον κεραυνό με πάλα γυμνωμένη
–κι έμοιαζε δράκου πήδημα η κάθε δρασκελιά του–
αεράτος, ριψοκίνδυνος· μαύρο τον περιμένει
φλογάτο και φαρμακερό το βόλι του θανάτου.

Βασίλεψαν τα μάτια του και χάθηκεν η ορμή του·
απ’ τ’ αντρειωμένο του κορμί φτερούγισε η ψυχή του.

Το δέντρο, τ’ άνθος της ζωής στο θάνατο λυγίζει.
……………………………………………………………
Στον Καπετάνιο18 οι σύντροφοι νεκρό τον κουβαλούνε.
Τον νεκροκλαίει ο ατρόμητος και τον νεκροστολίζει.
Τα ορφανεμένα τ’ Άγραφα μαζί του τον θρηνούνε.

Τα βράχια, τα ψηλά βουνά, ο ήλιος, το φεγγάρι
κι οι συντριμμένοι σύντροφοι κλαίνε το παλικάρι.

Κι αφού το νεκροδιάβασαν, σε μια κρυφή γωνίτσα19,
14
15
16
17
18
19

μπουλούκι = ομάδα –εδώ– στρατιωτών (ατάκτων).
κολόνα = συμπαγές –εδώ– το κύριο σώμα του μάχιμου στρατού.
καβούκι = το ασφαλές μέρος για τον υποχωρούντα στρατό.
παρδαλό ασκέρι = Τούρκοι και Έλληνες μαζί.
Καπετάνιος = ο Καραϊσκάκης.
Σύμφωνα με την παράδοση η νεκρώσιμη ακολουθία δεν διαβάστηκε στο καθολικό αλλά σ’ ένα
κρυφό υπόγειο όπου κι έμεινε ο νεκρός ως την άλλη μέρα.
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τ’ αντρειωμένου το κορμί, για να μην το μολέψουν
εχθροί – ανεμομαζώματα· το θάψαν στη Βοντίτσα,
απόμερα κι απόμακρα, Τούρκοι μην το σκυλέψουν.
Αθήνα,2012
Γιάννης Δ. Μάγκας



Στην ανατολική αγκαλιά του Βελουχιού
έγινε μια κρυόβρυση με την επιγραφή:
Στη θέα των ψηλών βουνών κρύο νερό να πίνεις
εις μνήμην των γονέων μας
ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΦΗΚΑ 2006


Η ΒΡΥΣΗ


Μνήμη Βασιλικής και Ηλία Σφήκα
Όταν η ροδοδάχτυλη και ζαφειρένια αυγούλα
στεφάνωνε κάθε κορφή κι ευωδιαστή ραχούλα
κίνησα απ’ τον Ακρόπυργο τον ηλιοφλογισμένο
κι απ’ το καμίνι στα βουνά τα δροσερά ανεβαίνω.
Και το λαμπρό τ’ απόγιομα κατά το Καρπενήσι
σε μια πετροπελέκητη και κρουσταλένια βρύση
στην αγκαλιά του Βελουχιού σκύβω νερό και πίνω.
Το νου μου στ’ όμορφο βουνό να φτερουγίσει αφήνω.
Κι είπα : «αιώνια η μνήμη σας Βασιλική και Ηλία
και μπράβο στα παιδάκια σας για τα νερά τα κρύα».
Κι έγειρα στο φιλόξενο στο πλάι μεσοτοίχι
ν’ αναπαυτούν τα μάτια μου στου δειλινού τη ρήχη.
Κι έλαμψαν τότε οι ουρανοί κι αγγέλοι κατεβαίνουν
κι ανάμεσά τους άγγελοι Βασιλική και Ηλίας,
άγιες μορφές, καθρέφτισμα ουράνιας ευτυχίας.
Ήρθαν και με χαιρέτησαν, ψιθυριστά μου κρένουν :
«Αγαπημένε ξένε μας, καλές σου να ’ναι οι στράτες
και τα όνειρά σου της ζωής να βγούν ουρανολάτες.
Ευφραίνεται, ανασκιρτά και χαίρεται η καρδιά μας
όταν εδώ δροσίζεστε και λέτε τ’ όνομά μας !
Ανοίγουν τότε οι ουρανοί λευκές να ροβολήσουν
οι δυο ψυχές μας και θερμά να σας ευχαριστήσουν
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και να χαρούν μαζί με σας και τη δροσιά να νιώσουν
και στ’ ακριβά παιδάκια μας την ευλογία να δώσουν».
Κι ως ξύπνησα ταράχτηκα κι είπα στο λογισμό μου :
σημάδι είν’ απ’ το Θεό ετούτο τ’ όνειρό μου.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΓΚΑΣ




ΑΚΡΙΒΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
Όσες αγάπες αγαπήσαμε
και στα όνειρά μας τις λικνίσαμε
κοιμούνται στα βαθιά της μνήμης κύματα
με τα θεϊκά σκιρτήματά τους
και την αιθέργιαν ύπαρξή τους.
Δεν πήγε στράφι το κορμί τους
και τ’ ανθισμένα τα φιλιά τους
είν’ ακριβά και κρύφια ενθυμήματα
που σύνταξαν τον τόμο τον αδιάβαστο
σε κόσμους από φίλντισι κι αλάβαστρο.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΓΚΑΣ




Η ΣΥΝΑΞΗ


Του Ιωάννη Μάγκα
(Με την ευκαιρία του έτους Ζαχαρία Παπαντωνίου: Το έργο του)
Βουνήσια μύρα φέρνοντας βρεθήκαμε κοντά σου
Όλοι σ’ αυτή τη σύναξη τα λαμπερά παιδιά σου
Ήρθαν τα πατριδόφιλα πολεμικά τραγούδια
τα δροσερά Ψηλά Βουνά, σαν παιδικά λουλούδια.
Σαν τα νερά της Ρούμελης με της σοφίας τα χρόνια
Για μύριες παιδικές φωνές ήρθαν τα Χελιδόνια.
Και φτερωτοί οι Πεζοί Ρυθμοί ήρθαν αχνοπατώντας.
Ήρθαν και τα Διηγήματα μέσα τους κουβαλώντας
του Βελουχιού τις μυρωδιές,, του θυμαριού το μέλι.
Τα Θεία Δώρα ήρθανε: κομψοί, γραμμένοι αγγέλοι.
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Ήρθε βουβός, απόκοσμος ο Όρκος του πεθαμένου
από’ ναν κόσμο σιωπηλό, νεκρό και παγωμένο.
Το Άγιον Όρος της Κυράς τα’ άχραντο περιβόλι
ήρθε μεστό κι αισθαντικό, ζωής αραξοβόλι.
Της ιστορίας τα μυστικά κι άβατα μονοπάτια
περνώντας ήρθε ο Όθωνας, από θαμπά παλάτια.
Με το γλυκό ξημέρωμα ήρθε στη συντροφιά μας
ο Όρθρος ο Βυζαντινός, τροφή για τα όνειρά μας.
Και η Θυσία σιωπηλή, σεμνή κι ευλογημένη
ήρθε, παιδί του λογισμού, λιτή και μετρημένη.
Με φτερωτές τις σκέψεις σου χαράγματα στο ξύλο
και το Παγώνι έφτασε με φρόνηση και ζήλο.
Και τα Ταξείδια πλούσια σ’ ακούσματα κοντά μας
φέρνοντας τόπους μακρινούς ήρθαν ανάμεσά μας.
Ήρθαν και τα Παρισινά τα Γράμματα αεράτα,
κοσμοπολίτικα, πυκνά μηνύματα γεμάτα
Ήρθαν και τα Σχεδιάσματα, καθάρια μετρημένα
με συντροφιά τα Κριτικά στο δίκιο συνταγμένα.
Κι όσα ξεχάσανε ήρθανε κι εκείνα τα παιδιά σου
Να σου κρατήσουν συντροφιά μεσ’ τα βαθειά όνειρά σου.
(Σ.Σ.: Το παραπάνω ποίημα διαβάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών, στις 12-12-2010,
στο «Συμπόσιο Ζαχαρίας Παπαντωνίου»).
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(Φωτ.: Ιωάννη Αθανασόπουλου)

ΕΔΩ ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1823
ΕΠΕΣΕ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΒΟΛΙ ΤΟΥ ΤΣΕΛΑΛΕΔΗΜΠΕΗ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΧΑΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 800 ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ 6 ΕΛΛΗΝΕΣ
			
-----ΚΡΑΤΑ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΠΟΥ ΣΟΥ ΟΡΙΣΑΝ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΚΡΥΦΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΙΛΙΕΣ
ΚΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΩΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΟΙ ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΤΗ ΝΙΚΗ
(Το ποίημα αυτό ανήκει στον Γιάννη Μάγκα)
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΖΩΤΟΥ
Ανάργυρου – Γιάννη Μαυρομύτη

Για τη Φουρνιώτικη οικογένεια Ζώτου ή Γκαβοστέργιου έγραψαν ο Δημήτριος Παπακαρυάς, ο υποφαινόμενος (1) στηριζόμενος στις μέχρι τότε γνωστρές μου πηγές κ.ά.
Ένα έγγραφο που έθεσε υπόψη μου ο φίλος Νίκος Φραγκάκης, το οποίο αναφέρεται σε
Θεοδόσιο Λογοθέτη Ζώτο από Φουρνά, με ανάγλασε να ερευνήσω και σε άλλα αρχεία.
Η δεύτερη έρευνά μου αποκάλυψε ότι πλανήθηκα ως προς τα τέκνα του Στέργιου, και ζητώ
συγνώμη γι’ αυτό. Η δεύτερη έρευνα στα ΓΑΚ Ν. Φθιώτιδας μου απέφερε στοιχεία από τα
οποία προκύπτει ότι ο Αναγνώστης και ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης Ζώτος είναι ένα
και το αυτό πρόσωπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε έγγραφο που στέλνει κάποιος
Χουσεϊν μπέης από την Κ/πολη στις 8-5-1814 στον Αλή Πασά του γράφει: «… λάβε και ένα
αρτζουχάλι (:αναφορά) από τον Κωνσταντίνον ανεψιόν του Γκαβοστέργιου… Σφίξε τον Αναγνώστην του Γκαβοστέργιου…»(3).
Ερώτημα: Ποιος είναι ο ανηψιός Γκαβοστέργιου Κωνσταντίνος; Την ίδια ημερομηνοχρονολογία ο Αναγνώστης Ζώτος βρίσκεται στη Θήβα ή στη Φουρνά (4).
Άλλο ερώτημα: Ποιος είναι ο για πρώτη φορά εμφανιζόμενος σε όσα έγγραφα έχω υπόψη μου Θεοδόσιος Λογοθέτου Ζώτου, ο οποίος στις 16-4-1820 συνάπτει στη Φουρνά
δανειστικό συμβόλαιο με τον Μαυριλιώτη Γιάννη Σταυρακάκη. Κατά πάσα πιθανότητα
είναι τέκνο του Γκαβοστέργιου, λαμβανομένου υπόψη ότι άλλος Λογοθέτης Ζώτος την
εποχή εκείνη, που να έχει αρσενικά παιδιά δεν ήταν παρά ο Γκαβοστέργιος. Ο Γεώργιος
Λογοθέτη- και Λογοθέτης – Ζώτος, που ως Φιλικός (4) απαγχονίστηκε παραμονές της
Επανάστασης μ' άλλους εννέα εκ της οικογενείας του (5) δεν κατέλιπε άρρενες απογόνους, παρά μία θυγατέρα. Εικάζεται ότι ο Θεοδόσιος, γιος του Στέργιου, ακολούθησε,
μαζί με άλλους 8 συγγενείς του Γεωργίου, τον μεγαλύτερο αδελφό του στην αγχόνη, μην
καταλίποντας και αυτός απογόνους ή χήρα γυναίκα. Πιθανόν και ο Κωνσταντίνος ανεψιός του Γκαβοστέργιου, να ήταν κι αυτός ένας από τους 9 συγγενείς του Γεωργίου, που
τον ακολούθησε στο μαρτύριο. Το κείμενο του εγγράφου αυτού παρατίθεται ύστερα από
τα στοιχεία ταυτοποίησης του ονόματος του Κων/νου Λογοθέτη Ζώτου.
1.-Συμβολαιογραφική πράξη αριθ. 32/7-101836, του συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Καλλιδρόμης (Καρπενησιού) Γεωργίου Δημητριάδη, με την οποία «η Κ.(υρία) Αγορή
γυνή του ποτέ Λογοθέτου Ζώτου κάτοικος του χωρίου Φουρνάς […] αποκατασταίνει επίτροπόν
της πληρεξούσιον τον μετ’ αυτής συνκηδεμονεύοντα επί της περιουσίας των υιών της Κ (ύριον)
Νίκον Θέου {…} περί των ιδιοκτησιών των και διαφόρων ληψοδοσιών του Μακαρίτου Πατρός
των Λογοθέτου […]».
2.- Συμβολαιογραφική πράξη αριθ. 1114/6-212-1838 του Συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Λαμίας Βασιλείου Περραιβού με την οποία ο Νίκος Θέου ζητάει να συνταχθεί
πληρεξούσιο έγγραφο (επιτροπικό), «… δι’ ού ως πληρεξούσιος γενικός της συγκηδεμονευ48

ούσης τα ανήλικα τέκνα του Αναγνώστου Λογοθέτου Ζώτου εκ Φουρνάς Αγορής Λογοθέτου […]
και τον Δημήτριον Ζώτου ενήγλικα αδελφόν των ανηλίκων άνω ειρημένων Στελιανού και Γιαννακού
Ζώτου {…}».
3.- Όμοια αριθ. 1483/28-2-1840 του Συμβολαιογράφου Λαμίας Κων/νου Ι. Οικονομίδη, όπου φαίνεται ξανά ο Νίκος Θέου «… ως κηδεμών των ανηλίκων τέκνων του
Αναγνώστου Λογοθέτου Ζώτου, Στυλιανού και Γιαννακού, και ως πληρεξούσιος της συγκηδεμονευούσης Αγορής Λογοθέτου {…}».
4.- Αριθ. 44495/3-4-1842 όμοιο του ιδίου Συμβολαιογράφου, με την οποία «… ο
Δημήτριος Αν.(αγνώστου) Λογοθέτου Ζώτου, κτηματίας, κάτοικος εις Φουρνάν, {…} αποκαθιστά επίτροπον πληρεξούσιόν του τον εν Μόσχα διαμένοντα Κύριον Νικόλαον Παξιμάδην, Πρόξενον της Α.Μ. του Βασιλέως της Ελλάδος εις την οποίαν είχεν δοσοληψίαν
ο μακαρίτης Πατήρ του Αναγνώστης Ζώτου Λογοθέτης μετά εν Μόσχα εμπόρου Κυρίου
Αναγνώστου μπούμπα {… }» και
5.- Το γεγονός ότι το όνομα Αναγνώστης (κατώτερος βαθμός του ι. Κλήρου, ή και
απλώς εμπιστευμένος την ανάγνωση Γραφών στις εκκλησίες, ο βαθμός δε αυτός δίνεται
διά χειροθεσίας), δεν είναι βαφτιστικό (6) αλλά επώνυμο, καθώς και το Λογοθέτης (7)
(ανώτατος αξιωματούχος στο βυζαντινό κράτος // αξίωμα (οφφίτσιο της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας)). Για παράδειγμα: Στο Καρπενήσι ο Γεώργιος Αναγνώστης Ιατρίδης
υπογράφει σε πολλά έγγραφα με το όνομα Αναγνώστης Ιατρίδης.
Στις 16 Απριλίου ο Αναγνώστης Ζώτος βρίσκεται στη Φουρνά (έγγραφο αριθ. 1292
του Αρχείου Αλή Πασά). Την ίδια ημερομηνοχρονολογία ο Θεοδόσιος Λογοθέτου Ζώτος
δανείζει στον Μαυριλιώτη Κωνσταντή Σταυρακάκη το ποσό των 16.698 γροσιών, ποσό
σημαντικό για την εποχή, συνάπτοντας έγγραφο ομόλογο. Με βάση τα δεδομένα αυτά καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι ο Αναγνώστης Ζώτου και ο Κωνσταντίνος Λογοθέτου Ζώτος
είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Αργόιτερα, ύστερα από το θάνατο του Γεωργίου Λογοθέτη Ζώτου το οφφίκιο Λογοθέτης μεταβιβάστηκε στον μικρότερο αδελφό του Αναγνώστη
– Κωνσταντίνο, που έγινε γνωστός με το παρωνύμιο Λογοθέτης. Το έγγραφο:
«Διά της παρούσης ομολογίας και καθολικής εμμαρτύρου αποδείξεως φανερώνεται ότι, εγώ
ο Κωνσταντής υιός του Γιάννη Σταυρακάκη από χωρίον Μαυρίλον της Νέας Πάτρας (:Υπάτης), ότι
διά χρείαν και ανάγκην του οσπητίου μου έλαβα δανεικώς από τον κύρ θεοδόσιον Λογοθέτου Ζώτου από χωρίον Φο(υ)ρνά του αγράφου (:Αγράφων) γρόσια δέκαέξ χιλιάδεςκόσια ενενήντα οκτώ
νούμερ(ο) 16698 γρ.(:όσια) διά τα οποία έχομεν συμφωνίαν εις όσον καιρόν σταθούν επάνω μου
να τρέχουν με το διάφορον (:επιτόκιο) ίσος τον καθένα χρόνον προς δεκαπέντε τα εκατόν, και διά
εμπιστοσύνην και σιγουράδα του βάνω αμανέτι (:ενέχυρο) το τζηφλίκι μου (:υποστατικό, μεγάλο
αγρόκτημα ή ολόκληρο χωριό, που καλλιεργείται από κολλήγους) της Βήτουλο (:σημ. Βίτωλη)
(8) το ήμισυ οπού ορίζω, το σπήτι μου και όλα τα υποστακτικά μου, όσα ορίζω εις Μαυρίλον τον
αλιακάν μου (μερίδιο, τμήμα τσιφλικιού) και το αμπέλι μου οπού ορίζω εις Παληόβραχον (χωριό
Παληβράχα Σπερχειάδας) όλα τα ζωντανά μου πρόβατα και αλογογ΄λαδα οπού ελθωθέντος (sic)
του κάθε χρόνου ανίσως και δεν αποκριθώ το χρονικόν διάφορον, να έχη να εξουσιάζη τα άνωθεν
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ειρημένα μούλκια μου (:τέλειες ιδιοκτησίες), ως καθαροπωλημένα και να είναι ως ίδια μούλκια
του διά του άσιλι μάλι (:επικερδή, ωφέλιμα κτήματα, περιουσία) ετούτο και διάφορον. Και διά το
βέβαιον της αληθείας δίδω την παρούσαν μου ομολογίαν έμπροσθεν των υπογεγραμμένων μαρτύρων, υπογεγραμμένην με το ίδιόν μου χέρι και έστω εις ένδειξιν.
1820, Απριλ. 16, Φο(υ)ρνά.
Κωνσταντής Σταυρακάκης έλαβα τα άνωθεν και υπόσχομαι. Ιδού και η βούλα μου.
Στέφανος ιερομόναχος και ηγούμενος από Μοναστήρι Φο(υ)ρνάς παρών και μαρτυρώ (9).
Ιωσήφ ιερομόναχος και Πνευματ.(:ικός) του Μοναστ(:ηρίου) Φο(υ)ρνάς παρών και μαρτυρώ.
Οικονόμος Πετράκης Φο(υ)ρνάς παρών και μαρτυρώ
// Ιωανάκος Τζάντης Φο(υ)ρνάς και μαρτυρώ.
Γεώργι(ος) Διαμαντής φο(υ)ρναίος παρών και μαρτυρώ
Γεώργι(ος) Ανανγ(:ώστης) Διδάσκαλος Κερασοβίτης Γραφεύς και μαρτυρώ.
Ίσον απαράλλακτον του προτοτύπου.
Την 12.Ιουνίου 1891. Εν Μεσολογγίω
Ο Αστυνόμος Μεσολογγίου
(Τ.Σ.) υπογραφή: Α. Α. Καρπενησιώτης» (10).
(1) Δημήτριος Παπακαρυάς, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΟΥΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, Αθήνα 1992.
(2) Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, «Κωνσταντίνος Λογοθέτης Ζώτος στον τόμο ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Φουρνάς, Κλειτσός,
Βράχα, 20, 21, 22 Ιουλίου 2012, ΑΘΗΝΑ 2013, έκδοση: ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, τ.Α΄, σελ. 451-497 .
(3) ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΗ ΠΑΣΑ, ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Με τη συνεργασία των Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΝ.ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ Ι.Ν.Ε./ΕΙΕ, ΑΘΗΝΑ
2007, τ.Β΄, σελ. 435, 436.
(4) Ι. Φιλήμων, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, Αναστατική έκδοση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, σ. 294.
(5) Ι. Φιλήμων, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΑ 1834, σ.319.
(6) π. ΟΝΟΜΑΤΑ, Ετήσια επιστημονική έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τεύχ. 12,
ΑΘΗΝΑ, 1988, Σ.853,854
(7) Ό.π.
(8) Ο Πουκεβίλ την τοποθετεί στα «Πολιτοχώρια» της κτηματολογίου Πατρατζίκ (:Υπάτης) με 15 σπίτια.
Τσιφλίκι του Αλή Πασά που πέρασε στα χέρια του Αλβανού Αχμέτ Νεπραβίστα και του Μαυριλλιώτη
Σταυρακόπουλου (σαφώς πρόκειται για τον Σταυρακάκη)». Γ. Δημητρίου, «Πόλεις, κωμοπόλεις, χωρία και οικισμοί στη Φθιώτιδα (13ος – 20ος αι.», π. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (2006), σ. 25.
(9) Για τον Ιερομόναχο Στέφανο Φίλη βλέπε: Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη: «Επιστολή του ιερομονάχου Στεφάνου Φίλη προς την Αγίαν και Σεβαστήν ημών Ιεράν Σύνοδον του Βασιλείου της Ελλάδος» Πρακτικά Συνεδρίου ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ… ό.π. Α΄τόμος, σελ. 407-450).
(10) ΓΑΚ., ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΑ, 1828-1833, Φ.287.
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1. Αγραφιώτικο καλωσόρισμα- φιλοξενία
.....Μια ώρα έκαμα ώσπου ναρθώ στους Ραφτόπουλους. Και σύντας μπήκα πρώτο που
βρήκα, είναι το μαγαζί… σα μπακάλη, θα ζητήσω μια χάρη του είπα, Επιθυμώ, όταν φύγω,
να έχεις την εντύπωση πως πέρασε ένας καλός πελάτης στο μαγαζί σου. Γι΄αυτό θα φάω
ότι σου παραγγείλω και θα κοιμηθώ όχι σπίτι μα στο μαγαζί σου απόξω, -Θα το ιδούμε,
λέει. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει ότι παράγγειλε ο ξένος, Τι φαγητό έχει όρεξη να φάει η
αφεντιά σου; ... Τι έξυπνος μπακάλης! Με κέρασε κιόλας λουκούμι και ρακή. Κέρασε και
δυο τρεις άλλους που ήρθαν επίτηδες για να με χαιρετήσουν. Κέρασαν κι εκείνοι. Τους
κέρασα κι εγώ στο ολοκοντά όλους. ....Με τα χαράματα άνοιξε το μαγαζί. Μπήκα κι εγώ να
πιω καφέ. - Το λογαριασμό! -Τρεις δραχμές, μου λέει, το όλο. - Μονάχα ; - Τα έξι ρακιά
που κέρασες ψες βράδυ. -Το φαγητό,! ο ύπνος! Α, φίλε μου! λέει ο Παπαδήμας, εδώ το
λένε Άγραφα. Τον Αγραφιώτικο νόμο έχουμε και πορευόμαστε. Το σωστό για μέναν ήταν
να σε πάρω σπίτι, να σου δώσω φαγητό και κρεβάτι για ύπνο. Δεν επέμεινα για να μη χαλάσω το χατήρι σου αφού ήθελες και καλά να φας και να κοιμηθείς στο μαγαζί μου. Έβγαλα
το χρέος μου. Έτσι το ‘χουμε εμείς εδώ στ΄ Άγραφα. Αν τύχει κι έρθω κι εγώ κάποτε στο
σπίτι σου, κάμε το χρέος σου. Οι άνθρωποι σμίγουν, τα βουνά όχι...
....Πόση διαφορά έχουν οι Αγραφιώτες απ΄ τους Θεσσαλιώτες. Στ΄ Άγραφα, σ΄ όποιο
χωριό κι αν πέρασα, δε βρέθηκε άνθρωπος που να μη με χαιρετήσει να μην πει στο μπακάλη: -δώσε ένα πιοτό στον ξένο ! Έρχεσαι στη Νεβροβούνιστα, κι ενώ είναι τόσος κόσμος
μπρος στα μαγαζιά μαζεμένοι, κανείς δε σηκώνεται απ΄τη θέση του, να πει ένα «καλωσόρισες». Με συγκίνηση θυμούμαι τα λόγια του καημένου του μπακάλη στους Ραφτόπουλους
:«Εδώ είναι αγραφιώτικος νόμος !». Αν δεν ιδεί άνθρωπος το χειρότερο, δεν εχτιμάει το
καλύτερο. Παντού και πάντα έχει να κάμει η αντίθεση !
(Δημ. Λουκόπουλου, «Στα Βουνά του Κατσαντώνη», Βιβλιοπωλείον Ι. ΣΙΔΕΡΗ. Αθήναι
1934)
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2. Τα κάλλη της Ευρυτανικής γης κατά τον εξαίρετο διανοητή, εκπαιδευτικό,
συγγραφέα, ποιητή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο (1901-1982) :

«Ο παράδεισος της καστανιάς και του έλατου»
Υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής γης που διατηρεί ανόθευτη την απόκρημνη αρετή του
και είναι «η Ευρυτανία, η χώρα των απλοϊκών βουνίσιων. Βουνά τεράστια, πολύκλαδα και
πολύκορφα ο Τυμφρηστός και τ’ Αραποκέφαλα. Ποτάμια ορμητικά το χειμώνα, ήρεμα και
λιγόνερα το καλοκαίρι, ο Αγραφιώτης, η Μέγδοβα, ο Καρπενησιώτης.........
....Από το Λιανοκλάδι στο Καρπενήσι ο ταξιδιώτης πηγαίνει με αυτοκίνητο. Μπορεί
ακόμη να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο σε ένα μικρό διάστημα παραπέρα, από το Καρπενήσι στο Μεγάλο Χωριό. Η σκληρή συμφωνία των βουνών ξετυλίγει τη μαγευτική αρμονία
της από το Μεγάλο Χωριό ίσαμε την Προστοβά στις πλαγιές του Παναιτωλικού. Μα ούτε
η ταλαιπωρία ενός τέτοιου ταξιδιού, ούτε οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία είναι ικανή να
μετριάσει την απαράμιλλη εντύπωση του περάσματος ανάμεσα σε βουνά και φαράγγια.
Στ’ αδιάκοπα φιδογλυστρήματα του δρόμου, στις στενές καμπύλες που πηγαινοέρχονται κι
εδώ πορεύονται σύριζα στα χείλη φοβερών γκρεμών, εκεί απλώνονται μαλακά ανάμεσα
στις πράσινες αγκαλιές του βουνού το τραγούδι της πέτρας και του έλατου...
Την ομορφιά του τοπίου συμπληρώνει επάξια η ομορφιά του Καρπενησιού. Βρίσκεται σ ένα στενόχωρο πλάτωμα και τούτο, ανάμεσα σε πλαγιές πράσινων λόφων, είναι
πέρα για πέρα ιδιότυπο, σχεδόν μοναδικό. Θεμελιωμένο 970 μέτρα απάνω από τη θάλασσα κλεισμένο το χειμώνα από πυκνές στιβάδες χιονιού, ανοιχτό το καλοκαίρι στον
άνεμο και στη δροσάτη αύρα, πραγματοποιεί σ’ αυτές τις απόμερες νοτιοδυτικές πλαγιές του Τυμφρηστού, ένα φυσικό κι ανθρώπινο κατόρθωμα. Κι είναι ανθρώπινο το
κατόρθωμα τούτο, γιατί χρειάζεται πολλή καρτερία και πολλή παλικαριά, για να στεριωθεί, στους καιρούς της δύσκολης επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο, μια πολιτεία χαμένη μέσα στα βουνά, μαντρωμένη από απάτητους βράχους κι από θυμούς θυελλών.
Για τούτο νομίζω ότι τα πρόσωπα που εκφράζουν κυριαρχικότερα το νόημα και το ύφος
του Καρπενησιού είναι οι δύο ηρωικοί πρόμαχοι της ελληνικής ελευθερίας, ο Θανάσης
Καρπενησιώτης, που ξεκίνησε από το απρόσιτο τούτο φαράγγι για να βρει το θάνατο στο
Σκουλένι κι ο Μάρκος Μπότσαρης που συναπαντήθηκε στο Καρπενήσι με την εχθρική σφαίρα... Αυτούς τους δύο, τον Καρπενησιώτη και τον Σουλιώτη Μπότσαρη, αναθυμούνται
κάθε στιγμή οι ξένοι και οι ντόπιοι του Καρπενησιού. Η αναμνηστική στήλη του ενός βρίσκεται στο περίβολο του Γυμνασίου, η προτομή του άλλου στην πλατεία της πολιτείας.
Το Καρπενήσι είναι ένας κόσμος που ανανεώνεται, Τα παλιά ερειπωμένα σπίτια παραχωρούν τη θέση τους σε καινούριες, άνετες και καλαίσθητες κατοικίες, σε κήπους γεμάτους
μυριστικά. Μα το πνεύμα του τόπου δεν καταστρέφεται. Κανείς δεν ξεγελιέται με τους επιφανειακούς νεωτερισμούς, που έρχονται να προσφέρουν την άνεση, μα και να σβήσουν το
χρώμα της σεβάσμιας παλαιότητας. Εδώ είναι η Ρούμελη, μονάχα η Ρούμελη. Η χώρα των
αλαφρόποδων βουνίσιων, που δρασκελούν με απίστευτη γρηγοράδα τους βράχους και που
52

έχουν διαπεραστική τη ματιά και καθάριο το μέτωπο και την καρδιά πρόθυμη για όλους τους
ευγενικούς ενθουσιασμούς. Οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνουν από το Καρπενήσι και τα γύρω
χωριά στις μεγάλες πολιτείες και συχνά μένουν εκεί κι αποκτούν αξιώματα και τιμές, μα δε χάνουν ποτέ την άδολη και ανυστερόβουλη τραχύτητα που είναι το γνώρισμα του Καρπενησιώτη. Και γυρίζουν στον τόπο τους για να ακούσουν το νταούλι, το ζουρνά και το κλαρίνο, για
να μυρίσουν τις γλάστρες του πολυκαιρινού πατρογονικού, για να ζεστάνουν τα χέρια τους
στο τζάκι, όπου σπιθίζει και τρεμοπαίζει η αρχαία φωτιά, για να αισθανθούν άλλη μια φορά
τη Ρούμελη, ολόκληρη τη Ρούμελη, ν’ αντηχεί σαν ένας μεγάλος παλμός στην καρδιά τους. Στο
αναμεταξύ οι συντοπίτες τους ωραϊζουν και εξευγενίζουν την πολιτεία, χτίζουν πολυώροφα
ξενοδοχεία, ανοίγουν κοσμικά εστιατόρια, φέρνουν ορχήστρες από την Αθήνα, μαζεύουν
τους ξένους το καλοκαίρι και τους μιλούν γαλλικά. Μάταιος κόπος. Το Καρπενήσι διατηρεί και
δε μπορεί να μη διατηρήσει το παλιό θέλγητρό του. Δεν έχεις παρά να ξεμακρύνεις κάμποσα
βήματα, να πορευθείς ανάμεσα στα ξεφτισμένα λιθόστρωτα, να πιείς με τη φούχτα σου νερό
από του Γύφτου τη βρύση και δε θ’ αργήσεις ν’ ακούσεις τη γλώσσα της Ρούμελης !».

3. (Κλειτσός 1960. Ένα ωραίο κείμενο του Καρδιτσιώτη δασολόγου και συγγραφέα Σεραφείμ Κ.Τσιτσά. «Ρουμελιώτικα Ταξίδια. Στη Χώρα των Κτημενίων», περιοδικό «Στερεοελλαδική Εστία», αρ. 5-6, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1960)
«....Ο Κλειτσός παράγει τα καλύτερα καρύδια που σπάζουν με τα δυο δάχτυλα. Το περασμένο φθινόπωρο πέτυχα, στο ταξίδι μου στον Κλειτσό, απάνω στο τίναγμα των καρυδιών. Ο Κλειτσός σκαρφαλωμένος στην απέναντι τού Φουρνά δασόφυτη βουνοπλαγιά,
σχηματίζεται από τέσσερες ξέχωρους συνοικισμούς και πολλές αγροικίες μοναχικές κρυμμένες στην ξανθοπράσινη βλάστηση των δρυμών. Η Κορίτσα είναι ο κορυφαίος, ο ψηλότερος οικισμός. Ύστερα- μεσοπλαγίς- βρίσκεται το Μεσοχώρι και κοντά στην ποταμιά,
κάτω, ο Πλάτανος και οι Μ΄σκιάδες. Υπάρχει και πέμπτος συνοικισμός, χωριό ολόκληρο,
ο Μαυρόλογγος, που απέχει δυο ώρες από τη Μητρόπολη, την έδρα δηλαδή της κοινότητος. Η Κορίτσα ονομάσθηκε έτσι από τα κορίτσια, που ασκήτευαν, τις καλογριές δηλαδή,
που εμόναζαν στο παρακείμενο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Νέου. Καταστράφηκε
αργότερα το μοναστήρι και στη θέση του βρίσκεται σήμερα ένα μικρό και απέριττο εκκλησάκι. Το εκκλησάκι όμως αυτό, που γιορτάζει στις 9 Μαϊου με πανηγυρικό προσκύνημα
των γύρω περιοχών, είχε μια εξαιρετική τύχη και τιμή, για την οποία περηφανεύεται όχι
μονάχα η Κορίτσα αλλά και η περιοχή όλων των χωριών του Δήμου Κτημενίων. Στο εκκλησάκι αυτό φυλάγεται σήμερα ένα σπάνιο ιερό κειμήλιο, το λείψανο του δεξιού χεριού του
Ευαγγελιστή Λουκά. «ο πήχυς από του αγκώνος της ζωγραφικής χειρός του Αποστόλου
και Ευαγγελιστού Λουκά συν τω όνυχι...», όπως αποκαλείται στα παλιά σιγίλια του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Το κειμήλιο αυτό φυλάσσονταν στην Πόλη. Αλλά σε
κάποια εκστρατεία του Νικηφόρου Β΄ εναντίον των Αλβανών το 1358, που είχαν επαναστατήσει και λυμαίνονταν το Δεσποτάτο της Ηπείρου, ο Νικηφόρος σκοτώθηκε στη μάχη
μεταξύ Αιτωλικού και Αγγελοκάστρου, κοντά στον Αχελώο και διαλύθηκε ο στρατός του.
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Ένας μοναχός που ακολουθούσε την εκστρατεία αυτή, έφερε μαζί του, όπως η παράδοση
μνημονεύει, το ιερό κειμήλιο και για να μην πέσει στα χέρια των Αλβανών, πήγε και τόκρυψε στο μοναστήρι της Κορίτσας. Για όλα αυτά και την ιστορία του Κλειτσού έχει εκδοθεί
ένα βιβλιαράκι από τους φιλοπρόοδους συντοπίτες Αθηναίους, το δάσκαλο Γ. Φλωράκη,
το δικηγόρο Φώτη Θεοδωράκη και το φίλο μου Νίκο Φλωράκη, που διατηρεί από πολλά
χρόνια το ξενοδοχείο “Φιλοξένεια” στην οδό Βουλής».

4. Μεσαιωνικά Αγράφων
«Αγαπητή Φθιώτις. Με πολλή πολλή μου συγκίνηση διαβάζω στις σελίδες σου τις εργασίες του κ. Βασιλείου για τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Ευρυτανίας. Ιδιαιτέρως
χάρηκα, διαβάζοντας για την εκκλησία Ιωάννου Θεολόγου Βραγγιανών στο 14 τεύχος.
Πάντα θεωρούσα πως δεν ασχολήθηκε κανένας μ΄ αυτή ως τώρα. Τις ίδιες σημειώσεις
κρατώ και γω απ΄ το 1942 που για πρώτη φορά είχα πάει στα Βραγγιανά στις 26 Ιουλίου,
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής από φόβο όμως μήπως δεν τις αντέγραψα σωστά,
απέφυγα να τις στείλω για δημοσίευση. Πέρυσι το Σεπτέμβριο που αξιώθηκα να ξαναπεράσω απ΄ τα χωριά των Αγράφων βεβαιώθηκα ότι οι σημειώσεις μου είναι ακριβείς. Με
βαθειά μου λύπη όμως παρετήρησα ότι τα εξόχου τέχνης αυτά μνημεία χρόνο με χρόνο
χαλάνε ανεπανόρθωτα και πρόχειρα διορθώνονται με κακότεχνα ασβεστόματα.
Στο χωριό Τροβάτο Αγράφων υπάρχουν δυο ακόμα ανεκτίμητοι καλλιτεχνικοί θησαυροί, η Κοίμησις της Θεοτόκου με τοιχογραγραφία που μοιάζει τής τού Ιωάννου Θεολόγου
Βραγγιανών και έγινε Αρχιερατεύοντος του ιδίου Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου και
η Ευαγγελίστρια λίγο πιο πάνω, στην ίδια πλαγιά απέναντι στον “Απάνω Μαχαλά” Τροβάτου. Στην πρώτη, πάνω απ΄την πόρτα διαβάζεται καθαρά η επιγραφή : «Ιστορήθη ούτος ο
θείος και πανάσεπτος ναός της υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας δια δαπάνης
και συντρομής του πανοσιοτάτου και λογιοτάτου αγίου Διδασκάλου κυρ. Αντωνίου. Πατριαρχούντος του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Παρθενίου. Αρχιερατεύοντος του Παν. Αρχιεπισκόπου Φανουρίου και Νεοχωρίου κ. Ευθυμίου. Σ)βρίου Κ.Ε.
Διά χειρός Ιωάννου, και ετέρου Ιωάννου, Α.Χ. Μ. Δ.».
Η Ευαγγελίστρια δεν έχει τοιχογραφίες αλλά το χτίσιμό της είναι πολύ επιμελημένο με
διαλεχτή πέτρα μέσα κι έξω, και εντελώς ασοβάτιστη. Στις εικόνες του τέμπλου και στο
δεξιό βημόθυρο, αν θυμούμαι καλά, υπάρχει χρονολογία την οποία δυστυχώς έχασα. Ο
Αιδεσιμότατος Παπαγ. Νταλής συνταξιούχος ιερεύς Τροβάτου, με πληροφορεί ότι τα εκκλησάκια αυτά βρίσκονται ακόμα σε καλή κατάσταση. Υπήρχε στο ίδιο χωριό ως το 1942
και η αρχαία εκκλησιά των Αγίων Αποστόλων, μισοκατεστραμένη τότε, αλλά με αρκετές
εικόνες του τέμπλου σε καλή κατάσταση, όπως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» και η «Γέννησις
της Θεοτόκου» στις μικρές εικόνες του τέμπλου, αχρονολόγητες. Κατά πληροφορία του σεβαστού μου Παπαγ. Νταλή η εκκλησιά αυτή έπεσε και την ξανάχτισαν. Επίσης διαβάζοντας
στο ίδιο τεύχος τα “ Ακατάλυτα Κάστρα” του κ. Χρ. Θυμήθηκα ένα δημοτικό τραγούδι που
αρχίζει έτσι : «Κανένας δεν το πάτησε το κάστρο του Επάχτου μα ο Ρουπακιάς το πάτησε με
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δεκαοχτώ συντρόφους». Δυστυχώς δεν ξέρω ούτε τη συνέχεια του τραγουδιού, ούτε πότε
έγινε αυτό που λέει το τραγούδι.
Στο Μάραθο, κοντά στην Κλοποκίτσα, είναι ένα διάσελο που το λένε στου “Ρουπακιά” κι
άλλο πιο πάνω στου “Δίπλα”. Ακόμα και τώρα στο Μάραθο τραγουδάνε στην τάβλα το τραγούδι αυτό : «Του Δίπλα οι φίλοι κάθονταν και τον παρακαλούσαν/ σήκω να φύγεις Δίπλα
μου με τους Κατσαντωναίους, /σας έμαθ’ ο Αλή Πασάς και θέλει να σας πιάσει./ Κι ο Δίπλας
αποκρίνεται, τέτοια κουβέντα λέει:/ Όσο είν΄ο Δίπλας ζωντανός, τους τούρκους δε φοβάται».
			
Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Παπαλάμπρου»
(Περιοδικό “Φθιώτις”, τεύχ. 20-21, 1959)

5. «Χώμα ελληνικό...»
Όταν έκλαιγαν οι Έλληνες της Τραπεζούντας.....
Ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ (1859- 1951).
Μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, ποιητής, πεζογράφος, δημοσιογράφος, αλλά προπαντός
άνθρωπος, με αγάπη για την Ελλάδα, με εθνική και κοινωνική δράση. Διευθυντής περιοδ.
και εφημερίδας «Εστίας», γραμματέας του ημερολογίου «Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και ιδρυτής του ημερολογίου “Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος».
Από τ’ ΆΓΡΑΦΑ κρατάει η «σκούφια» του Γεωργίου Δροσίνη, όπως ο ίδιος αναφέρει
σε βιβλίο του, Η αγραφιώτικη καταγωγή του είναι από τον ήρωα προπάππο του Καπετάν
Αναστάση Δροσίνη, που ήταν γνωστός ως «.πρωτοκλέφτης των Αγράφων». Ο παππούς
του σκοτώθηκε στην έξοδο του Μεσολογγίου το 1826. Ο Γ. Δροσίνης γεννήθηκε στην
Αθήνα στην Πλάκα, όπου ήρθαν οι δικοί του απ’ το Μεσολόγγι.
Το πασίγνωστο ποίημά του «Ελληνικό Χώμα», το έγραψε το 1885 όταν ήταν μακριά
απ’ την Ελλάδα, σπουδαστής στη Γερμανία και δημοσιεύθηκε στην ποιητική του συλλογή
«Αμάραντα» με αφιέρωση στο Δημήτρη Βικέλα με τον τίτλο «Στα Ξένα».
Το 1919 ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ιωάννης Κωνστανταράκης βρέθηκε σε ελληνικό σχολείο της ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ όπου άκουσε να απαγγέλλεται το
ποίημα αυτό και οι Έλληνες εκεί έκλαιγαν στο άκουσμά του. Συγκίνησε, επίσης, πολύ και το
στρατηγό ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, όταν το πρωτoάκουσε να απαγγέλλεται στο Παρίσι σε
γιορτή της εκεί ελληνικής παροικίας για την 25η Μαρτίου, ο οποίος όταν ήλθε στην Αθήνα
πήγε στην Κηφισιά να γνωρίσει τον ποιητή και να του φιλήσει το χέρι.
.....«Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα
και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι,
άφησε να πάρω κάτι κι από σένα,
γαλανή πατρίδα πολυαγαπημένη,
άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω
για την κάθε λύπη κάθε τι καημό,
φυλαχτό απ’ αρρώστια φυλαχτό από χάρο
μόνο λίγο χώμα χώμα ελληνικό »!
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Μνήμη Αναστασίου Γορδίου
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Π. Τσιώλης
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Μνήμη Αγίου Ευγενίου του Αιτωλού
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Π. Τσιώλης
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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

Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου, «Των Καρπενησίων οι κοινότητες 1792-2019, η πόλη και η
Τοπική της Αυτοδιοίκηση στη διαδρομή δύο αιώνων», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα
2020, σελ. 432.
Αποτελεί ευτύχημα για τον τόπο μας το γεγονός
ότι αρκετοί εκλεκτοί συμπατριώτες μας, συνεχιστές
του έργου του αείμνηστου Πάνου Βασιλείου, ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη συγκέντρωση και την
καταγραφή πρωτογενούς ιστορικού υλικού, φωτίζοντας αρκετές πτυχές της τοπικής ιστορίας μας.
Μία από τις πτυχές αυτές είναι και η ιστορία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πόλης του Καρπενησίου
στη διαδρομή δύο (2) αιώνων, περίπου, την οποία
παρουσιάζει, μετά ενδελεχή έρευνα στον παρόντα τόμο η κ. Μαρία Θ. Ευαγγελοδήμου,
με τον λίαν εύστοχο τίτλο: «Των Καρπενησίων οι κοινότητες 1792-2019, Η πόλη

και η Τοπική της Αυτοδιοίκηση στη διαδρομή δύο αιώνων».
Η προσπάθεια συλλογής τόσων πολλών στοιχείων, σίγουρα και οπωσδήποτε ήταν και
επίπονη και πολύχρονη. Εξάλλου ήταν δύσκολο το έργο αυτό, που πέρα απ’ την ιστορική του ενημερότητα αποτελεί και φόρο τιμής προς τους τοπικούς άρχοντες της πόλης του
Καρπενησίου από το 1836 μέχρι και το 2019! Πολλοί απ’ αυτούς υπήρξαν προοδευτικοί
παράγοντες της δημόσιας ζωής του τόπου μας, δίδαξαν υψηλό ήθος και προσήλωση στο
καθήκον τους και αποδείχτηκαν «ευπατρίδες» της αρετής και του ήθους.
Ακόμα ο αναγνώστης μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού, εκτός των δημοτικών αρχόντων και του έργου των (Μέρος Β΄), θα διαβάσει και την ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καρπενησίου από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα (Μέρος Α΄), ενώ στις
τελευταίες σελίδες του γίνεται αναφορά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου, στους
Δημάρχους των Δήμων Ευρυτανίας εκτός Καρπενησίου (1836-1912), στους επάρχους,
διοικητές κ.λπ. και παρατίθενται διάφοροι λίαν ενδιαφέροντες πίνακες.
Η αποθησαύριση και παρουσίαση του πλούσιου αυτού υλικού χαρακτηρίζεται από σο58

βαρότητα, υπευθυνότητα και επιστημοσύνη, που διακρίνει τη συγγραφέα, καθώς, επίσης,
και την άρτια επιμέλειά του από τη Φιλόλογο κ. Νίκη Μπακογεώργου.
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας το πολύπλευρο, σοβαρό και αποτελεσματικό
πολιτιστικό έργο της για την ιδιαίτερη πατρίδα μας και, κυρίως, την πλουσιότατη εκδοτική
της ανθοφορία, αγκάλιασε και την έρευνα αυτή της κ. Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου και
την ενέταξε στις εκδόσεις της με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και
αφιλοκερδώς την προσφέρει στο ευρύ κοινό. Και αυτό μάλιστα στα πλαίσια των στενών
οικονομικών δυνατοτήτων των τελευταίων ετών, λόγω της συνεχούς οικονομικής κρίσης
που διερχόμαστε. Η έκδοση αυτή, οφείλεται εν πολλοίς -και ανομολογούνται χάριτεςστην μεγάλη ευεργέτιδα της Ένωσής μας κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαζή, η οποία συνεχίζει εκθύμως την αφειδώλευτη ηθική και γενναιόδωρη υλική συμβολή της προς την Ένωσή
μας – και όχι μόνο. Χωρίς τη νέα αυτή χορηγία της δεν θα ήταν εφικτή και η έκδοση του
πολύτιμου και θαυμάσιου αυτού έργου…
Το βιβλίο διατίθεται από τα Γραφεία της Ένωσής μας, Κλεισθένους 17, Αθήνα. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977366813 (Κ. Παπαδόπουλος), 6972429555 (Δημήτρης
Δέπος) και 6974500774 (Ανδρέας Ζούκας).
Κ. Α. Π.
				
Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.
ΣΩΚΟΣ, 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ»,
Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2020,
σελ. 312.
Εκδόθηκε πρόσφατα από την Πανευρυτανική Ένωση το 40o βιβλίο της, που αναφέρεται σ΄ έναν φωτισμένο ευρυτάνα Δάσκαλο, τον Νικόλαο Γ. Σώκο,
με την ευκαιρία των 50 χρόνων από τον θάνατό του
1885-1970).
Ο Νικόλαος Γ. Σώκος, γόνος της ιστορικής οικογένειας των Σωκαίων της Δομνίστας, με εύρωστες
και θαλερές κληρονομικές ρίζες, γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1885. Ορφανός μητρός, από μικρή ηλικία, κατόρθωσε να σπουδάσει στο φημισμένο Διδασκαλείο
της Κέρκυρας και να μετεκπαιδευθεί κατόπιν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1924-1926).
Ξεκίνησε το διδασκαλικό του λειτούργημα από την Ευρυτανία (Δομνίστα, Κρίκελλο,
Κερασοχώρι) και κατόπιν δίδαξε σε ελληνικά σχολεία της Οδησσού και στη συνέχεια
στην περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή της πολύπαθης Σμύρνης της Μικράς Ασίας. Συνέχισε το
παιδευτικό του έργο και πάλι στην πατρώα γη (Δομνίστα) για να το ολοκληρώσει στη Νέα
Σμύρνη, που τόσο πολύ αγάπησε και αγαπήθηκε. Συνδέθηκε άρρηκτα με το 1ο Δημοτικό
Σχολείο της Νέας Σμύρνης, που, όπως ο ίδιος γράφει: «… αποτελεί τον κρίκον και την
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συνέχειαν της πολυετούς δράσεως άλλης Σχολής, άλλου περικλεούς εκπαιδευτικού ιδρύματος… της παλαιμάχου και ιστορικής εκείνης Ευαγγελικής Σχολής, η οποία, ως αληθής εκπαιδευτικός φάρος εφώτισε γενεάς γενεών και μετέδωσε τα νάματα της Εθνικής Παιδείας,
καθ’ άπαντα τον Μικρασιατικόν Ελληνισμόν από της πολυκλαύστου νύμφης της Ιωνίας…»
και, συνεχίζοντας, τονίζει ότι είχε την μεγάλη τιμή να προσφέρει τις υπηρεσίες του «τόσο
εις τον αλύτρωτον ελληνισμόν, όσον και παρά την γην της Παλλάδος ως ζώσα γέφυρα της
Ιστορίας…».
Ο Νικόλαος Γ. Σώκος «υπήρξε», όπως γράφει στα «προλογικά» του λόγια ο συγγραφέας του βιβλίου Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, «ένας φωτισμένος Δάσκαλος, που σαν
λαμπάδα καιόμενη χάρισε το φως της και φώτισε χιλιάδες μαθητές, που πρόκοψαν στην
κοινωνία, διδάσκοντάς τους την αγάπη προς τον Θεό, την αγάπη προς την Πατρίδα, την
Αγάπη στους άλλους, την Αγάπη στην εργασία»… Και αναφέρεται το βιβλίο αυτό στον Δάσκαλο εκείνον που δεν είδε την εργασία του ως επάγγελμα αλλά τη βίωσε ως λειτούργημα
και αποστολή, με ειλικρινή διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Το βιβλίο αποτελείται από 312 σελίδες και περιλαμβάνει 4 μέρη:
Το Α΄ Μέρος αναφέρεται στην καταγωγή του και την οικογένειά του, τις σπουδές
του, τη στρατιωτική θητεία του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία κ.ά. Τα περισσότερα
στοιχεία αντλούνται από την χειρόγραφη αυτοβιογραφία του με τον τίτλο «Τα Χρονικά
μου».
Το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει την προσφορά του ως Δασκάλου. Και πάλι τα περισσότερα
στοιχεία αντλούνται από «Τα Απομνημονεύματα. Ήτοι Χρονικό Αου Δημοτικού Σχολείου
Νέας Σμύρνης». Το Μέρος αυτό περιλαμβάνει 14 κεφάλαια (Ίδρυση και προαγωγές του
Αου Δ. Σ. Νέας Σμύρνης, Διδακτήριο, Προσωπικό, Σχολικές Εφορείες, Κινηματογράφος,
Κουρείο, Μαθητικά Συσσίτια, Εκδρομές, Εορτές, Παιδαγωγικά Συνέδρια, Αμοιβές και ποινές μαθητών κ.ά.).
Το Γ΄ Μέρος αναφέρεται στον Δάσκαλο - Επιστήμονα και Συγγραφέα επιστημονικών
άρθρων, και
Το Δ΄ Μέρος , τέλος, περιλαμβάνει την κοινωνική προσφορά και την εξωσχολική
δράση του.
Ο τόμος έχει σχήμα 17Χ24 και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ανάμεσα
στις φωτογραφίες ιδιαίτερη αξία έχουν αυτές των δύο Σχολείων, της Οδησσού (1910,
παράδοση της ελληνικής σημαίας σε μαθητή στις 25 Μαρτίου) και της Σμύρνης (1912,
κάρτα από μαθητή του με συγκινητικό πατριωτικό περιεχόμενο), καθώς και αυτή με τους
πολυπληθείς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας, κατά το έτος 1914!.
Τέλος, χορηγός της έκδοσης του τόμου αυτού είναι ο συγγενής εξ’ αίματος (ανεψιός) κ.
Σωτήρης Δ. Σώκος και η σύζυγός του Μαρία Σώκου. Η παρουσίαση του καλαίσθητου
αυτού τόμου θα γίνει στη Νέα Σμύρνη και, φυσικά, και στη Δομνίστα, όταν οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Κ.Α.Π.
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π. Ευαγγέλου Φεγγούλη, Θεολόγου, ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Ι.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ), ΚΡΕΝΤΗ 2020, σελ. 104.
Τον περασμένο Οκτώβριο έλαβα, «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ», το παραπάνω βιβλίο από τους «Κτήτορες του
Ι. Ν. Αγίου Αιμιλιανού Δήμο Καραγιάννη και
Γιώργο Καραγιάννη», διά χειρός του πρώτου, του
Δήμου, τον οποίον φυσικά και ευχαρίστησα προφορικά. Δεν πρόλαβα όμως να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον δεύτερο κτήτορα, τον αείμνηστο πλέον
Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος, «θύμα ενός ύπουλου
πολέμου» (της πανδημίας του κορονοϊού), έγινε στις
17-12-2020 «μετανάστης και συνάμα υπέροχος πρέσβης
στα λιβάδια του ουρανού για την οικογένειά του, για μας»,
όπως ο, επίσης, κοινός φίλος παιδίατρος Κώστας
Παπατζίμας γράφει αλλαχού. Τον ευχαριστώ έστω
και καθυστερημένα…
Το νέο αυτό βιβλίο του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη
προλογίζεται από τον ίδιο, ενώ υπάρχουν προλογικά γράμματα των: Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου και
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά και του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τατάρνης
Γέροντος Δοσιθέου.
Ο συγγραφέας, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του, πέραν της αναφοράς του
στον Άγιο Αιμιλιανό τον Μάρτυρα, μας πληροφορεί λίαν επαρκώς «για το ιστορικό της ανεγέρσεως του μικρού ναού, στη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού, εκεί στις όχθες του Αγραφιώτη ποταμού, στην περιοχή της Παλαιοκατούνας των Αγράφων…».
Αναφέρεται ιδιαίτερα στο «θαυμαστό τρόπο» που οδήγησε τους «ευσεβείς και φιλάγιους» κτήτορες αδελφούς Καραγιάννη, Δήμο και Γεώργο, που με την ανοικοδόμηση
του ναού του Αγίου Αιμιλιανού, «…έδωσαν και πάλι την ιερότητα στην καθαγιασμένη
περιοχή, έδωσαν τη δυνατότητα να αναζωπυρωθεί η πίστις, η αγάπη στους αγίους και η ευλάβεια των κατοίκων της περιοχής» (Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς)
και ακόμη έγιναν «… με την αγαθή τους προαίρεση, οι φορείς μέσω των οποίων ο Άγιος Αιμιλιανός ο Μάρτυς και ο Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής Επίσκοπος Κυζίκου, βρήκαν και πάλι τη θέση
τους στην τοπική μας εκκλησία» (Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος).
Στις σελίδες του πονήματος αυτού του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη ο αναγνώστης θα
διαβάσει τη «συγκλονιστική αφήγηση του Δήμου Καραγιάννη», για τη θεμελίωση και τα
θυρανοίξια του ναϊδρίου, για το βίο του Αγίου Αιμιλιανού του Μάρτυρος (18 Ιουλίου), τις
Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα, τους ναούς του Αγίου στη Ελλάδα, την Ασματική Ακολουθία και
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τον Παρακλητικό Κανόνα του αλλά και το Βίο και την Ασματική Ακολουθία του Αγίου Αιμιλιανού Επισκόπου Κυζίκου του Ομολογητού. Πολλές από τις σελίδες του είναι κοσμημένες
από φωτογραφίες και εικόνες, κυρίως έγχρωμες.
Τέλος, το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμείται από την εικόνα του Αγίου Αιμιλιανού του
Μάρτυρος και φωτογραφία του ανεγερθέντος Ιερού Ναού και το οπισθόφυλλο ομοίως
από φωτογραφίες του ναού αυτού.
Κ. Α. Π.
Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης, Ο Στέφανος Γρανίτσας θρηνεί τον Παύλο Μελά,
Αθήνα 2020, σελ. 14.
Ο Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης, γνωστός για το
ένθεος πάθος που τον διακρίνει για την μελέτη και
ανάδειξη της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς μας, και
κυρίως, για τις περισπούδαστες μελέτες του γύρο από
την περιώνυμη Σχολή των Αγράφων, που είχε ως έδρα
της την γενέθλια γη του, τα Μεγάλα Βραγγιανά και
ιδιαίτερα για τους μεγάλους Διδασκάλους του Γένους
μας, τον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και τον μαθητή
και διάδοχό του στη Διεύθυνση της Σχολής Αναστάσιο
Γόρδιο.
Εκτός όμως από τις μελέτες του αυτές μας χαρίζει
συνεχώς και νέα στοιχεία για γεγονότα και πρόσωπα
από τον ευρύτερο ευρυτανικό χώρο, που είχαν πανελλήνια εμβέλεια και έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη
νεότερη ιστορία μας. Μία από τις πρόσφατες μελέτες
του είναι και το ολιγοσέλιδο μεν αλλά περιεκτικότατο
δε πόνημα, που έχει τον τίτλο «Ο Στέφανος Γρανίτσας θρηνεί τον Παύλο Μελά». Τίτλος που υποδηλώνει και το περιεχόμενο.
Ο συγγραφέας από την αρχή οδηγεί τον αναγνώστη
στο κυρίως θέμα της μελέτης του. Εντυπωσιακός ο υπότιτλος της εργασίας του στη σελ.3: «Ψυχή αγία, η οποία
ανέστησες όλους τους θρύλλους και τα τραγούδια της Μακεδονίας», όπως εντυπωσιάζουν, επίσης, και τα εισαγωγικά
του λόγια: «Η αυτοθυσιαστική ενέργεια του Παύλου Μελά
(Μασσαλία 1870 - Στάτιστα Καστοριάς, 13 Οκτωβρίου
1903), να μεταβεί στη Μακεδονία και να οργανώσει τον
απελευθερωτικό Μακεδονικό αγώνα, της οποίας αποκορύφωμα ήταν ο ηρωικός θάνατός του, συγκλόνισε και τον χαρισματικό Αγραφιώτη δημοσιογράφο, λογοτέχνη Στέφανο Γρανίτσα (Γρανίτσα Αγράφων 1880 – Αθήνα, 13 Σεπτ. 1915).
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Ο Στέφανος Γρανίτσας, νέος, τότε, δημοσιογράφος, στην καθημερινή εφημερίδα
«ΧΡΟΝΟΣ» του Κωστή Χαιρόπουλου δημοσιεύει στις 20-10-1904 πρωτοσέλιδο χρονογράφημα, λίγες μέρες μετά τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά (13-10-1904), με
τον τίτλο «Ο εξιλεωτής». Και μόνο ο επίλογος του άρθρου αυτού μας αρκεί για να δικαιολογήσουμε πλήρως και τον τίτλο του. «…Ψυχή αγία, η οποία ανέστησες όλους τους

θρύλλους και τα τραγούδια της Μακεδονίας! Τρισένδοξον όνομα το οποίο
θα υμνολογούν, όσον ζουν, τα βουνά και οι κάμποι της Μακεδονίας… Δεν
είσαι μόνον ο λυτρωτής των χωρικών…, δεν είσαι ο δωρητής της παρηγορίας εις αυτούς και της ελπίδος της ζωής εις ημάς. Είσαι ο εξιλεωτής μιας
κοινωνίας καλαμαράδων και φωνακλάδων!».
Τη στάση του αυτή ο Στέφανος Γρανίτσας «στην έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων την
επιβεβαιώνει ο ίδιος αργότερα με τη δράση του το 1912-13 στο Μέτωπο της Ηπείρου», όταν
κατατάχθηκε ως εθελοντής στο «Μικτόν Ηπειρωτικόν Στράτευμα, ως ανθυπολοχαγός –
επικεφαλής μονάδας ευζωνικού σώματος, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην απελευθέρωση
των Ιωαννίνων.
Τέλος, στο μικρό αυτό πόνημά του ο συγγραφέας, αποδεικνύει πως ο συμπατριώτης
μας Στέφανος Γρανίτσας με το χρονογράφημά του αυτό δεν ηρωοποίησε έναν πραγματικό ήρωα – τον Παύλο Μελά – αλλά και ο ίδιος «… ζωσμένος το σπαθί του και καβαλικευμένος
επάνω στην αρματωλική παράδοση, που βύζαξεν εις την Ευρυτανία. έτρεξεν εκεί που τον ήφερεν η
καρδιά και η φαντασία… ([εφ. Πατρίς, 14-9-1915)
Κ.Α.Π.
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», τριμηνιαία δίγλωσση έκδοση των Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ».
Ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση αισθανόμαστε
όταν λαβαίνουμε το περιοδικό «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», που
εκδίδεται ανελλιπώς από το έτος 1947 (!) από την
ιστορική Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ».
Εκδότης – Διευθυντής ο κ. Ελευθέριος Περούλας.
Πρόκειται για μια λίαν καλαίσθητη δίγλωσση έκδοση με ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη σχετική με την
κοινωνική, κυρίως, ζωή των συμπατριωτών μας της
Αμερικής, με τις εκεί πλούσιες δραστηριότητές τους,
αλλά και με ύλη σχετική με τη γενέθλια γη μας. Και είναι σχετική γιατί πληροφορούμαστε και για το ενδιαφέρον τους για την Ευρυτανία μας και τη διαρκή και
αφειδώλευτη στήριξή τους στη σπουδάζουσα νεολαία
μας, στις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, των Εκκλησιών μας κ.λπ.
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Το μήνυμα του Προέδρου κ. Δημητρίου Τσόλκα, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα,
με την ευκαιρία του νέου έτους 2021, είναι περιεκτικότατο και εντυπωσιακό. Αναφέρει, μεταξύ άλλων ο κ. Πρόεδρος: «Ξεκινήσαμε το 2020 με αβεβαιότητα και φόβο. Ξεκινάμε το 2021
με ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτή η φοβερή επιδημία έχει επηρεάσει όλους μας και μερικούς από
εμάς με τις πιο θλιβερές συνέπειες. Σε όσους έχασαν μέλη της οικογένειάς τους από την τρομερή
αυτή ασθένεια εγώ προσωπικά και όλη η οικογένεια του ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ σας απευθύνουμε τα πιο
θερμά συλλυπητήρια και να είναι Αιωνία η μνήμη τους!
Ξεκινώντας το 2021, ας ελπίσουμε για μια καλύτερη νέα χρονιά που θα είμαστε σε θέση να
γιορτάσουμε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μαζί. Με τη βοήθεια του Θεού αυτή η πανδημία θα τερματιστεί σύντομα. Είθε όλοι να είστε ασφαλείς και υγιείς».
Κ.Α.Π.

Καλαίσθητο και Επίκαιρο Ημερολόγιο της Ένωσης Απανταχού Προυσιωτών
Λίαν καλαίσθητο και επίκαιρο – αφιερωμένο στο 1821 – είναι το ημερολόγιο τοίχου
που κυκλοφορήθηκε εφέτος από την λίαν δραστήρια Ένωση των Απανταχού Προυσιωτών
«Παναγία η Προυσιώτισσα». Στο εξώφυλλο δικαιωματικά δεσπόζει η μορφή του «Σταυραετού της Ρούμελης» Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος, ως γνωστόν, κατέφυγε επανειλημμένα στο ιστορικό Μοναστήρι του Προυσού, όπου και φυλάσσονται πολύτιμα κειμήλιά του.
Κάθε μήνας έχει τη δική του εικόνα, με το αντίστοιχο θέμα. Έτσι, ο Ιανουάριος είναι
αφιερωμένος στον Προυσό κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και ο Φεβρουάριος στη
Σχολή των Ελληνικών Γραμμάτων της Ρούμελης. Στη συνέχεια ο Μάρτιος είναι αφιερωμένος στη Μάχη της Καλιακούδας (θα μπορούσε να μπει μετά τη μάχη του Κεφαλοβρύσου,
ώστε να έχει και χρονική συνέχεια), ο Απρίλιος στους Κλέφτες και αρματολούς, ο Μάιος
στον Κατσαντώνη και Βεληγκέκα, ο Ιούνιος στους Πύργους του Καραϊσκάκη, ο Ιούλιος
στην Μάχη του Κεφαλοβρύσου και στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη (θα μπορούσε να
τοποθετηθεί στο μήνα Αύγουστο, οπότε και έγινε η μάχη αυτή), ο Αύγουστος στο Τάμα του
Καραϊσκάκη, ο Σεπτέμβριος (χωρίς εικόνα) στο υπέροχο ποίημα του Κωστή Παλαμά «Της
Καλογριάς ο γιος», ο Οκτώβριος έχει το θέμα «Οι Ευρυτάνες στον αγώνα», ο Νοέμβριος
στον Κατσαντώνη και ο Δεκέμβριος στα ξακουστά Άγραφα.
Πρόκειται για μια εξαιρετική έκδοση, στα πλαίσια, ασφαλώς, των εκδηλώσεων για τα
200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του ’21 και αξίζει κάθε έπαινος στο Δ.Σ. της
Ένωσης των Απανταχού Προυσιωτών. Πιστεύω πως οι εμπνευστές της έκδοσης αυτής δεν
θέλησαν να προβάλουν μόνον την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας τους με την πλούσια
ιστορία της, αλλά και την ευρύτερη της Ευρυτανίας μας.
Τέλος, σημειώνω ότι αξίζει κάθε έπαινος στην παραπάνω Ένωση…
Κ.Α.Π.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2020
Η Πανευρυτανική Ένωση, όπως και όλοι οι πολιτιστικοί φορείς κατά το 2020 ανέστειλε τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της, λόγω, φυσικά, της πανδημίας του
κορονοϊού. Όμως, καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε, παρά τις δυσκολίες των καιρών,
Η Ένωσή μας να δώσει το παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας – κατά το
δυνατόν. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2020, οι δραστηριότές μας περιορίστηκαν στα παρακάτω:

Υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές		
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας το πλούσιο πολιτιστικό αλλά και φιλανθρωπικό και ευεργετικό για τον τόπο μας έργο της, χορηγεί κι εφέτος, για 5η συνεχή χρονιά,
υποτροφίες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ σε Ευρυτάνες φοιτητές, απόφοιτους των Σχολείων της πατρώας γης μας, καθώς και οικονομική ενίσχυση σε μεταπτυχιακό φοιτητή.
Συγκεκριμένα, ύστερα από τη γενναιόδωρη και πάλι προσφορά ανώνυμου/ης ευεργέτη/ιδας – μέλους της Ένωσής μας, ανάλογου χρηματικού ποσού, αποφάσισε τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε ισάριθμους φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, για το ξεκίνημα των
σπουδών τους ή και τη συνέχισή τους, καθώς και μιας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό
φοιτητή για τη συνέχιση, επίσης, των σπουδών του.
Σημειώνεται ότι οι πέντε (5) εκ των παραπάνω φοιτητών είναι απόφοιτοι Σχολείων
της Ευρυτανίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς και οι υπόλοιποι δύο (2)
φοιτητές παρελθόντων ετών που έλαβαν το βοήθημα αυτό και κατά ακαδημαϊκό έτος
2019-20 και συνεχίζουν τις σπουδές τους με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα και,
ασφαλώς, αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα. Η βοήθεια αυτή δεν είναι
μόνον υλική αλλά, κυρίως, ηθική, αποτελεί δε επιβράβευση των προσπαθειών και των
κόπων τους.
Η επιλογή των βραβευθέντων έγινε σε συνεργασία με υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες της ιδιαίτερης πατρίδας μας, κυρίως δε με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.
Ήδη άρχισε η διαδικασία καταβολής των χρημάτων σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμός και με σχετική επιστολή μας στους βραβευθέντες φοιτητές επισημαίνεται ότι
η οικονομική αυτή ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
εφόσον υπάρξουν από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε
όλα τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
Οι παραπάνω υποτροφίες χορηγούνται αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις
και δημοσιότητες, σύμφωνα με την επιθυμία του/της χορηγού ώστε να τηρηθεί η ανωνυμία του/της, πράγμα που δηλώνει τα ανώτερα ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά
λίαν αξιοπρεπούς και καλλιεργημένου Ανθρώπου, στοιχείων τόσον απαραίτητων στη
σημερινή εποχή της κρίσης όλων των αξιών, υλικών και ηθικών.
Ο/Η ανώνυμος/η αυτός/ή ευεργέτης μας, γνωρίζοντας καλά τις οικονομικές συνθήκες, που διαχρονικά δυσκολεύουν τους νέους που αποφοιτούν από Σχολεία της Ευρυτα65

νίας μας και εισάγονται σε διάφορες Ανώτατες Σχολές, διέθεσε ένα σεβαστό ποσό για
την εποχή μας, που δεν τους βοηθάει μόνον υλικά αλλά, κυρίως, και ηθικά. Σημειώνεται
ότι οι υποτροφίες αυτές είναι οι μεγαλύτερες, ως προς το ποσό, από όλες τις υποτροφίες
που δίδονται από άλλους φορείς του τόπου μας.
Τέλος, το Δ.Σ. της Ένωσής μας, με την ευκαιρία αυτή, εύχεται σε όλους τους φοιτητές μας υγεία και καλές σπουδές στον ή στην δε ανώνυμο/η χορηγό εκφράζονται
ευγνώμονες ευχαριστίες για την όντως ευεργετική, φιλανθρωπική και θεάρεστη αυτή
πράξη του /της και υποκάρδιες ευχές για υγεία και μακροημέρευση. 		

Tο “Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Αγράφων
Το «Χαμόγελο του Παιδιού και ειδικότερα η δράση προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», βρέθηκε από τις 12 έως 17 Οκτωβρίου 2020 στις Τοπικές
Κοινότητες Ραπτοπούλου, Βελαόρας, Παλαιοκατούνας και Κρέντης, όπου έκανε δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις σε παιδιά/μαθητές των περιοχών αυτών.
Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους εθελοντές γιατρούς του «Χαμόγελου του Παιδιού»
ήταν και το μέλος του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κωνσταντίνος Παπατζίμας,
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, η κ. Μαρία Παυλίδου, Δ/ντρια Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Καρπενησίου και ο ειδικευόμενος Παιδίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης κ. Κωνσταντίνος Μπράχος.
Σημειώνεται ότι και προ ετών ο κ. Κωνσταντίνος Παπαντζίμας ηγήθηκε σε εξόρμηση της Ομάδας Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυτανικής και συναδέλφων του
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης σε Γρανίτσα, Ραπτόπουλο και Βελαόρα εξετάζοντας
εκατοντάδες μαθητές.
Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ. Κ. Παπαντζίμα, καθώς και στην κ. Μ.
Παυλίδου, και κ. Κ. Μπράχο αλλά στους λοιπούς ιατρούς του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» για την εθελοντική συμμετοχή τους στην παραπάνω θεάρεστη δράση τους.

Από άλλο δελτίο τύπου
1.- Έκδοση βιβλίων
Κατά το 2020 εκδόθηκαν τα παρακάτω δύο (2) βιβλία:
α.- Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου, «Νικόλαος Γ. Σώκος, 50 χρόνια από το
θάνατό του», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, σελ. 312. Αναφέρεται σ΄ έναν φωτισμένο ευρυτάνα Δάσκαλο, τον Νικόλαο Γ. Σώκο, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από
τον θάνατό του 1885-1970).
Χορηγοί: Σωτήρης και Μαρία Σώκου.
β.- Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου, «Των Καρπενησίων οι κοινότητες 17922019, Η πόλη και η Τοπική της Αυτοδιοίκηση στη διαδρομή δύο αιώνων». Έκδ.
Πανευρυτανικής Ένωσης σελ. 432. Παρουσιάζεται, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, η
ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πόλης του Καρπενησίου στη διαδρομή δύο (2)
αιώνων και πλέον!
Κύριος χορηγός: κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα.
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3.- Προεργασίες για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων της Εθνικής μας παλιγγενεσίας
α.- Πραγματοποίηση Συνεδρίου
Το Δ.Σ. της Πνευρυτανικής Ένωσης είχε προαναγγείλει την πραγματοποίηση μεγάλου
πολυήμερου συνεδρίου σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής μας Ενότητας κατά τη διάρκεια του 2021, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης διακοσίων (200) χρόνων από την
έναρξη της Επανάστασης του 1821. Αρκετοί Ευρυτάνες και φιλευρυτάνες φιλίστορες
εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους. Όμως η πανδημία του κορονοϊού
δεν επιτρέπει συγκεκριμένο προγραμματισμό προς το παρόν. Λύσεις του προβλήματος,
βρίσκονται προς συζήτηση και θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
β.- Έκδοση σχολικού εγχειριδίου με θέμα: «Η Ευρυτανία στον Ιερόν Αγώνα
του 1821»
Η συγγραφή του σχολικού εγχειριδίου για μαθητές, διδάσκοντες και φιλίστορες, που
είχε αναγγελθεί με σχετικό δελτίο τύπου βρίσκεται στο τέλος της. Δυστυχώς, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού καθυστέρησε και δεν χρησιμοποιείται κατά το αρξάμενο διδακτικό έτος.
Με την ευκαιρία αυτή, επειδή έχουν συμπεριληφθεί και στοιχεία από την τοπική μας παράδοση, παρακαλούμε όσους γνωρίζουν κάτι για το χωριό τους να
μας το θέσουν υπόψη, ώστε να συμπεριληφθεί.
4.- Ματαίωση εκδηλώσεων
Ματαιώθηκαν, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού, οι παρακάτω
καθιερωμένες εκδηλώσεις της Ένωσής μας:
α.- Η επιμνημόσυνη δέηση για τους Ζαχαρία Παπαντωνίου, Στέφανο Γρανίτσα και Γεώργιο Καφαντάρη στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, όπου και αναπαύονται κατά
μήνα Φεβρουάριο.
β.- Η ετήσια πολιτιστική και θρησκευτική εκδήλωση προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων, κατά μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Ελπίζουμε, με τη βοήθεια του Θεού και
διά πρεσβειών των αγίων μας, να πραγματοποιηθεί κατά το νέο έτος 2021.
5.- Αναβολή Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης ανακοινώνει στα μέλη της ότι
η προβλεπόμενη από το Καταστατικό Γενική Συνέλευση κατά το τέλος Δεκεμβρίου ε.έ.
-αναβάλλεται, μέχρι λήξεως των απαγορευτικών μέτρων, εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού. Ο χρόνος και ο τόπος της πραγματοποίησής της θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Σημειώνεται ότι η αναβληθείσα παραπάνω Γενική Συνέλευση εκτός από τη λογοδοσία και τον οικονομικό απολογισμό περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.- Ευχές, ευχές, ευχές…!
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εύχεται στα μέλη της και στους απανταχού της γης
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συμπατριώτες μας Ευρυτάνες όπως: «Αγάπη και Ειρήνη ας είναι για μια ακόμη

χρονιά το μήνυμα που μας στέλνει το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ και ο ενανθρωπήσας Κύριος!» και ακόμη «υγεία και απαλλαγή από την πανδημία!».
Σημείωση: Στα μέλη που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση εστάλη καλαίσθητη ευχετήρια
κάρτα (βλ. οπισθόφυλλο) με τις παραπάνω ευχές και με την εικόνα που βρίσκεται σε τοιχογραφία
του 1860 στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης της Μονής Βατοπαιδίου, έργο Καρπενησιωτών ζωγράφων Νικηφόρου και Γερασίμων των μοναχών και Γαβριήλ ιερομονάχου (Από το βιβλίο του
π. Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Διαβάζοντας την Εικόνα των Χριστουγέννων»).

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΠΡΟΥΣΟΥ
Με πρόσφατη απόφαση του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου αντικαταστάθηκε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προυσού π. Γεράσιμος Τσιρώνης από τον π. Ιωανίκιο.
«Ήρθα στο σπίτι μου για να υπηρετήσω τη Χάρη Της και το λαό του Θεού», δήλωσε ο π.
Ιωανίκιος όταν επανήλθε στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Το Μοναστήρι αυτό αποτελεί και το μοναστήρι της «μετανοίας του», αφού εκεί εκάρη μοναχός το 1975. Στη
συνέχεια μετέβη στον Άγιο Όρος (Δοχειαρίου) και κατόπιν βρέθηκε στο Μοναστήρι της
Παναγίας Ξενιάς, κοντά στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρό Χριστόδουλο, ο
οποίος τον χειροτόνησε διάκονο το1983 και το 1986 Αρχιμανδρίτη. Διατέλεσε Αρχιερατικός Επίτροπος Αγιάς και κατόπιν Αλμυρού. Το 2009 ανέλαβε την οικοδόμηση της
νέας ενορίας Αγίας Σοφίας Λάρισας, όπου παρέμεινε μέχρι που πρόσφατα επανήλθε
«στο σπίτι του», όπως ο ίδιος δήλωσε.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ κ.λπ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου έγινε από το Γενικό Φιλόπτωχο της Μητροπόλεως μας
διανομή τροφίμων, κρεάτων, απορρυπαντικών και άλλων χρησίμων ειδών σε οικογένειες, τόσο του Καρπενησίου, όσο και των χωριών της Ευρυτανίας. Δυστυχώς, τόσο η
οικονομική, όσο και η υγειονομική κρίση, έχουν συσσωρεύσει δυσβάσταχτα προβλήματα
σε πολλούς συμπολίτες μας.
Ευχαριστίες κι ευχές σε όσους έχουν τη δυνατότητα και με χαρά μας προσφέρουν,
όσα εμείς αντιπροσφέρουμε στον κόσμο. Στην Ιερά Μονή Προυσού, για το λάδι και
τα χρήματα, που διαθέτει κάθε μήνα στο Γενικό Φιλόπτωχο για την αγορά αγαθών. Στη
κ. Μαίρη σύζυγο του μακαριστού Κων/νου Λιάπη, για τη μεγάλη προσφορά της σε
τρόφιμα και κρέας, κάθε χρόνο προ των Χριστουγέννων. Στην ιατρό κ. Θωμ. Οικονόμου, στο σύλλογο “Συν στον άνθρωπο” και σε πολλούς ακόμη αδερφούς μας, οι
οποίοι προτιμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
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Σε όλους ευχόμαστε, να είναι πλούσια τα ελέη του δωρεοδότου Χριστού μας, στις
οικογένειές τους. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Με την χρηματοδότηση έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού
3.227.500,00 συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για το Νομό Ευρυτανίας που
πραγματοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2020 αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργων που έχουν να κάνουν με δράσεις
για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την υγεία, την αντιπλημμυρική προστασία, αγροτική
οικονομία και οδοποιία. Συγκκεριμένα έγκρίθηκαν δαπαάνες για τα παρακάτω έργα στο
Νομό μας:
-Προστασία- αντιστήριξη χώρου Ιεράς Μονής Παναγίας Δομιανών (βυζαντινό μνημείο), προϋπολογισμού 74.000,00 ΕΥΡΩ.
-Παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς και ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου,
προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ.
-Δρομολόγηση περιήγησης για τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών 2021, προϋπολογισμού 73.500,00 ΕΥΡΩ.
-Χρηματοδότηση Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021, προϋπολογισμού 100,00,00 ΕΥΡΩ.
-Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού, προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ.
-Για βελτίωση διαφόρων οδικών δικτύων προϋπολογισμού 2.580.000,00 ΕΥΡΩ
(συνολικά).
(Από το από 23-11-20 Δελτίο Τύπου του Γραφείου του κ. Άρη Τασιού, Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες ευχές λάβαμε από τους:
-Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιο
-Αρχιμανδρίτη π. Γαριήλ Πλάκα
-Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό
-Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό
-Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη
-Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη
-Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρικά)
-Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
-κ. Χρήστο Μπαρτσόκα, Ομότιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
-Σύλλογο Ευρυτάνων Λιβαδειάς «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ»
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-Σύλλογο Καρπενησιωτών Αθήνας
-Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας
-Σύλλογο Προυσιωτών
-Σύλλογο Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ευρυτανίας
-Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ»
-Πάνο Λώλο, General Manager της HALCOR
-Εφαρμογές Ξύλου Γ. και Δ. Καραγιάννης Ο.Ε.
-Λάμπρο Ηλία, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ευρυτάνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων.
-Θεοφάνη Παναγιωτόπουλο, Συγγραφέα, Αρθρογράφο, Ραδιοφωνικό Παραγωγό
-Μαρία Ευαγγελοδήμου, Συνταξιούχο εκπαιδευτικό, συγγραφέα.
-Λάμπρο Τσιτσάνη, Εκπαιδευτικό, τ. Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας.
-Γεώργιο Λάγαρη, δικηγόρο
-Βιολέτα Μπουτοπούλου-Χασάνου,
Ευχαριστούμε και αντευχόμαστε…

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Παπαντζίμας Κων/νος���������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Σύλλογος Απανταχού Κεδριωτών����������������������������������������������������������� 50,00 €
Α/φοί Καραγιάννη Ο.Ε.������������������������������������������������������������������������� 50,00 €
Κορέντζελος Ιωάννης����������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Σιορόκος Βασίλειος������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Ζηνέλης Δημήτριος ������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Φούκας Κων/νος����������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Μπουμπουρής Κων/νος ������������������������������������������������������������������������ 20,00 €
Μάγκας Γεώργιος ��������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
+Μάγκας Ιωάννης��������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας�������������������������������������������������������� 50,00 €
Σκλαβενίτης Ι.Σ. ΑΕΕ��������������������������������������������������������������������������� 300,00 €
Καρράς Βασίλειος�������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Νταλιάνης Αθανάσιος�������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Παπαδοπούλου Παναγιώτα������������������������������������������������������������������ 20,00 €
Σύλλογος Σταβλιωτών Ευρυτανίας�������������������������������������������������������� 50,00 €
Παπαδόπουλος Αντ. Κώστας���������������������������������������������������������������� 20,00 €
Ζούκας Κ. Ανδρέας������������������������������������������������������������������������������ 20,00 €
Σταμάτης Δ. Αθανάσιος����������������������������������������������������������������������� 20,00 €
Ντζώρας Β. Ηλίας�������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ, «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από κοντά μας τον περασμένο Απρίλιο ο Μανόλης Γλέζος, «ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης», όπως χαρακτηρίστηκε από τον στρατηγό και Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Ντε Γκολ.
Όπως είναι γνωστό, ο Μανόλης Γλέζος με τον Απόστολο Σάντα, είναι εκείνοι κατέβασαν
την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη των Αθηνών στις 30 Μαϊου 1941, και έμειναν στην
ιστορία μας ως τα πρώτα σύμβολα και οι κορυφαίοι της Εθνικής μας Αντίστασης. Και οι δύο
τους αγαπούσαν την Ευρυτανία μας και την τίμησαν με την παρουσία τους επανειλημμένα, με την
ευκαιρία επετειακών εκδηλώσεων για την Εθνική μας Αντίσταση.
Στις παραπάνω εκδηλώσεις συμμετείχαν ενεργά είτε ως κεντρικοί ομιλητές είτε ως εισηγητές
σε ημερίδες είτε ως προσκεκλημένοι από Σχολεία του τόπου μας, προκειμένου να τους γνωρίσουν οι μαθητές μας. Μας τίμησαν και τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο Έθνος μας.
Τα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θεωρούν Χρέος να αφιερώσουν στον «Πρώτο της Αντίστασης» Μανόλη Γλέζο τις παρακάτω γραμμές:
Ο Μανόλης Γλέζος, γεννήθηκε το 1922 στην Απείρανθο Νάξου. Το 1935 εγκαταστάθηκε
με την οικογένειά του στην Αθήνα και μετά τις γυμνασιακές σπουδές του γράφηκε στην ΑΣΟΕΕ
(σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο). Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ζήτησε να
καταταγεί στον στρατό προκειμένου να λάβει μέρος ως εθελοντής στο Αλβανικό Μέτωπο. Όμως
λόγω ηλικίας το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.
Κατά το διάστημα της κατοχής εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων και στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό. Συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, της οποίας έγινε σύμβολο. Συγκεκριμένα
τη νύκτα της 30ης Μαϊου, ξημερώνοντας η 31η με τον Απόστολο (Λάκη) Σάντα κατέβασαν την

Από Ημερίδα στη Δομνίστα: Ο Μανόλης Γλέζος στο βήμα.
Δίπλα οι Γιάννης Σταμάτης, Μιχάλης Σταφυλάς και Θόδωρος Πολίτης.
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γερμανική πολεμική σημαία του Γ΄ Ράιχ, η οποία κυμάτιζε σε ιστό επί του ιερού βράχου της Ακρόπολης!
Οι γερμανικές αρχές μάταια αναζήτησαν τους «δράστες», όμως, ερήμην τους επέβαλαν την
ποινή του θανάτου. Η τολμηρή αυτή πράξη προκάλεσε ρίγη ενθουσιασμού σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ο Στρατηγός Ντε Γκολ, μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, δίκαια τον χαρακτήρισε ως τον «πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης». Κατά τη διάρκεια της Κατοχής φυλακίστηκε
και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Ο αδελφός του μάλιστα, ο Νίκος, εκτελέστηκε το 1944 από
τους Ναζί.
Μετά την απελευθέρωση ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία εργαζόμενος στον «Ριζοσπάστη»,
αρχικά και μετέπειτα στην «Αυγή». Οι διώξεις του όμως συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια.
Είκοσι οκτώ (28) φορές καταδικάστηκε για την πολιτική και αντιστασιακή δραστηριότητά του,
από τις οποίες τρείς (3) φορές σε θάνατο!. Οι ποινές δεν εκτελέστηκαν στο σύνολό τους λόγω
της γενικής κατακραυγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Χιλιάδες ήταν οι υπογραφές για την
αθώωσή του και τις αποφυλακίσεις του… Και ένα περιστατικό που συνέβη όταν ήρθε στη Δομνίστα για να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση. Καθόμασταν στην πλατεία, κάτω από τον έλατο προ του
Κοινοτικού Ξενώνα, όταν τον πλησίασε ο Θανάσης Σπ. Λιάκος, ο οποίος έζησε στην Πολωνία
για πολλά χρόνια ως πολιτικός πρόσφυγας, και του συστήθηκε λέγοντάς του πως αυτός ήταν ο
πρωταγωνιστής της συγκέντρωσης υπογραφών από όλους τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο
που και ο ίδιος εργαζόταν για την αθώωσή του. Τότε ο Μανόλης με μεγάλη συγκίνηση σηκώθηκε,
τον αγκάλιασε, τον φίλησε με δάκρυα στα μάτια και τον ευχαρίστησε από καρδιάς!

Πολιτική δράση
Ο Μανόλης Γλέζος, ως ενεργός πολίτης ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με την πολιτική. To 1951
καίτοι βρισκόταν στη φυλακή εκλέχθηκε βουλευτής με την ΕΔΑ, όπως και το 1961. Μετά την μεταπολίτευση του 1974 υπήρξε και πάλι ενεργός στην πολιτική. Το 1980 εκλέχθηκε πρόεδρος της
Κοινότητας Απειράνθου. Το 1981 και 1985 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1984
υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2000 εντάχθηκε στο Συνασπισμό και το 2012
εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ και το 2014 Ευρωβουλευτής (πρώτος στην Επικράτεια με 438.000 σταυρούς). Το 2015 παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας του. Αντιτάχθηκε στη
Συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία (Συμφωνία των των Πρεσπών).

Συγγραφική δράση
Ο Μανόλης Γλέζος υπήρξε και σπουδαίος συγγραφέας. Σημαντικότερα έργα του: «Από τη
Δικτατορία στη Δημοκρατία» (1974), «Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη γλώσσα» (1977,
«Μαύρη Βίβλος της Κατοχής» (199 ), «Ύδωρ, Αύρα, Νερό» (2001), «Ο Άνθρωπος και η Φύση»)
2002), «Αντισταθείτε» (2017), «Ακρωνύμια» (2017) (Έκδοση Βουλής των Ελλήνων), «Εθνική
Αντίσταση 1940-45» (2006), στο οποίο αναφέρει και τη Δομνίστα από όπου ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας.
Απεβίωσε στις 30-3-2020 και ετάφη στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών «δημοσία δαπάνη». Στην
εξόδιο ακολουθία που έγινε την 1-4-2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ Κοιμητηρίου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Την ημέρα αυτή η
Σημαία μας κυμάτιζε μεσίστια στην Ακρόπολη.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΛΟΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Με βαθειά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον περασμένο Ιούνιο τη
θλιβερή είδηση του θανάτου του Μπάμπη Τσέλου, ενός Μεγάλου Δασκάλου των παιδιών μας αλλά και της ζωής, ενός πολυταλαντούχου καλλιτέχνη και λογοτέχνη, που η πνευματική ακτινοβολία του ξεπέρασε τα όρια της Ευρυτανίας μας και της δεύτερης
θετής πατρίδας του, της Φθιώτιδας και ήταν πανελλήνια.
Η Πανευρυτανική Ένωση συνεργάστηκε κατά το παρελθόν και, κυρίως για την διοργάνωση και πραγματοποίηση του
3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε
στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς τον Ιούλιο του 2012 με θέμα:
«Ιστορία και Πολιτισμός Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας». Δεν κατέθεσε μόνον
εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, αλλά όλα τα σκίτσα σε αφίσες κ.λπ. είναι έργα του. Όμως
και με το περιοδικό μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» συνεργάστηκε ο αείμνηστος Μπάμπης
Τσέλος, δημοσιεύοντας ποιήματά του αλλά και υπέροχα σκίτσα του.
Ο Μπάμπης Τσέλος απουσιάζει από την οικογένειά του, απουσιάζει από τους φίλους
του, απουσιάζει από το χωριό του, απουσιάζει από όλους μας. Έφυγε για τους ουρανούς
στις 17 Ιουνίου 2020. Τον συνοδεύουν οι προσευχές πλήθους κόσμου που παραβρέθηκε
στην εξόδιο ακολουθία, που έγινε στη θετή πατρίδα του, στο Σταυρό Φθιώτιδας και που
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών.
Όλοι οι ομιλητές εξήραν τον Άνθρωπο Μπάμπη Τσέλο και το έργο του. Εκ μέρους
της Ένωσής μας μίλησε ο Πρόεδρός της Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ηλίας Ντζιώρας.
Απόσπασμα του επικήδειου αυτού λόγου δημοσιεύουμε παρακάτω:
«Δεύτε τελευταίον ασπασμόν…».
Τον τελευταίο ασπασμό, αγαπητοί μου αδελφοί Χριστιανοί, ήρθαμε να δώσουμε σήμερα στον
αγαπημένο μας Μεγάλο Δάσκαλο της ζωής μας, αδελφό μας Μπάμπη Τσέλο.
Ο Μπάμπης, όπως ο ίδιος ήθελε να τον αποκαλούμε, γεννήθηκε στην αγαπημένη του και
λατρευτή του Βράχα το 1955 στα σημαδεμένα μετεμφυλιακά χρόνια της στέρησης, της πείνας
και της φτώχειας. Κοσμημένος όμως από ένα ακαταγώνιστο «θέλω» και ακατάβλητη θέληση για
κατάκτηση της γνώσης, κυρίως όμως με το ήθος και την ανθρωπιά του τον έφεραν πρώτο με
διακρίσεις στη ζωή του. Διακρίσεις στη μάθηση και στις σπουδές του, διακρίσεις στο Διδασκαλικό του λειτούργημα, διακρίσεις στο πλούσιο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργο του, διακρίσεις
ως άριστος και υποδειγματικός οικογενειάρχης, διακρίσεις παντού… Όλα αυτά τα θεράπευσε
αβίαστα, αέναα, πρόθυμα, επαγωγικά θυσιαστικά, μη αποβλέποντας σε κανένα είδος ηθικής ή
υλικής αμοιβής.
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Προσωπικά σήμερα νιώθω ανήμπορος να εκφράσω την οδύνη που με διακατέχει βασανιστικά
και αξεπέραστα, την οδύνη που μου αφαιρεί κάθε σκέψη στο χάος της απώλειάς του ως αδελφικού φίλου. Είχαμε μια αδιάπτωτη φιλική διάθεση που μας έδενε και ο δεσμός αυτός και η φιλία
μας κράτησε ως το τέλος. Ως το τέλος που ο Μπάμπης ως Αετός άνοιξε τα φτερά του και πέταξε
λευκός κι ανάλαφρος, άνοιξε τα ψαλιδισμένα φτερά του από τη νόσο του αιώνα που αφανίζει
αξίες και μελλοντικές προσμονές. Έφυγε για πάντα από κοντά μας. Μας άφησε όμως ανεξίτηλα τα
σημάδια της φιλότητας, της φρόνησης, της ανθρωπιάς, μας άφησε το άρωμα της φρεσκάδας και
της ανείπωτης αγαλλίασης, όπως αφήνουν το άρωμά τους τα εύοσμα άνθη, που ύμνησε με την
ποίησή του και αποτύπωσε με την τέχνη του.
Αδελφέ Μπάμπη, στην επίγεια ζωή σου αγάπησες και αγαπήθηκες όσο λίγοι. Σήμερα εμείς,
«οι ζώντες, οι περιλειπόμενοι» σε αποχαιρετούμε με οδύνη ψυχής και ευχόμαστε και προσευχόμαστε καλή ανάπαυση εκ των κόπων σου στη χώρα των Δικαίων και με την προσδοκία την εξανάσταση των Νεκρών…
Αιωνία σου η μνήμη!
Ηλίας Βαϊου Ντζιώρας
(Επιμέλεια: Κ.Α.Π.)

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε
τον θάνατο του εκλεκτού μέλους της Μπάμπη Τσέλου, ο οποίος με τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, τον εσωτερικό πλούτο, το κάλλος της ψυχής του, την ανθρωπιά του, την ακατάβλητη θέληση, το ήθος και την ευπρέπειά του, δίδαξε μέχρι το τέλος της ζωής του μικρούς
και μεγάλους αφήνοντας ανεξίτηλο το πέρασμά του, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 17
Ιουνίου 2020, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.
2.- Να παραστεί ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Ηλίας Ντζιώρας και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης
στην εξόδιο ακολουθία και να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα.
3.- Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ. και να διατεθεί χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ευρυτανικό, φθιωτικό και ευρύτερο τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος			
Ο Γεν. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΒΑΪΟΥ ΝΤΖΙΩΡΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-
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ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΙΤΣΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ (1945-2020)
Η ξαφνική είδηση της εκδημίας της αγαπητής σε όλους
μας Μαρίας Φακίτσα – Σταμάτη, στις 16-11-20, δεν
συγκλόνισε μόνο τους οικείους της, αλλά συγκλόνισε βαθύτατα και κατέθλιψε όλους τους επί γης γνωστούς και
φίλους της.
Η αείμνηστη και προσφιλέστατη και πάσης τιμής άξια
Μαρία γεννήθηκε στο Καρπενήσι κατά τα δύσκολα χρόνια
της μετακατοχικής περιόδου ήταν γνωστή μου στο Γυμνάσιο Καρπενησίου, από τη δεκαετία του ’60. Έμεινε ορφανή
πατρός από τη νηπιακή της ακόμα ηλικία. Ο πατέρας της,
θύμα του εμφυλίου πολέμου, θυσιάστηκε υπέρ πίστεως και
πατρίδας. Η μητέρα της, η κ. Καλλιόπη, μια πραγματική
αρχόντισσα του Καρπενησίου, στάθηκε πραγματικός βράχος του σπιτιού της και κατάφερε
να αναθρέψει τα τέσσερα (4) παιδιά της «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και να τα καταστήσει αρεστά και ωφέλιμα μέλη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, η οποία δίκαια και
αυθόρμητα εκτιμούσε και αγαπούσε όλη την οικογένεια.
Ως μαθήτρια του Γυμνασίου συμμετείχε ενεργά σ΄ όλες τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα στις πλούσιες εκδηλώσεις των Χριστιανικών Ομάδων και των Κατηχητικών Σχολείων
της πόλεως του Καρπενησίου, που λειτουργούσαν με πρωτοβουλία του αείμνηστου Καθηγητή μας Ευάγγελου Οικονόμου. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια διορίστηκε στο Γυμνάσιο Δομνίστας,
όπου και γνώρισε τον Θανάση, τον οποίο ευτύχησε να συζευχθεί και να δημιουργήσει μια
λαμπρή οικογένεια.
-Ως μητέρα, η Μαρία, υπήρξε λίαν φιλόστοργη.
-Ως σύζυγος επέδειξε υποδειγματική αφοσίωση.
-Ως λειτουργός της παιδείας μας αξιώθηκε να απολαύσει τη γενική εκτίμηση των
μαθητών της και των γονέων τους.
-Τέλος, ως Χριστιανή πραγματική αντιμετώπισε τις δοκιμασίες της ζωής με εγκαρτέρηση και με ακράδαντη την πίστη της ότι η δοκιμασία απεργάζεται υπομονή και η υπομονή
ελπίδα. Όπλο της; Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ!
Με αυτές τις πνευματικές αποσκευές έφυγε από κοντά μας η Μαρία με τα τέλη της να
είναι «χριστιανικά, ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπαίσχυντα».
Στον Θανάση, στα παιδιά και τα εγγόνια της, τα αδέλφια της και τους λοιπούς οικείους
της δεόμαστε όπως «η εξ’ ύψους παρηγορία» να είναι πλούσια!
					Αιωνία της η μνήμη!
						Κ.Α.Π.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του
εκλεκτού μέλους της Μαρίας Φακίτσα – Σταμάτη, συζύγου του επί σειράν ετών Προέδρου και Γραμματέα της Ένωσής μας Αθανασίου Δ. Σταμάτη και αρωγού στο πλούσιο
πολιτιστικό έργο της, συνήλθε εκτάκτως σήμερα στις 17 Νοεμβρίου 2020 και ομόφωνα
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικογενείς του.
2.- Να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας Ευρυτανίας στις 18-11-2020 Ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. της
Ένωσης και να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα.
3.- Να διατεθεί χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί για στεφάνι.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στο Περιοδικό μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
στον ευρυτανικό και ευρύτερο τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος			
Ο Γεν. Γραμματέας
κ.α.α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΠΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

Πρωτοχρονιάτικη ευχή
Χριστέ μου, και νάταν δυνατό
δέκα φορές να ζούσα
δέκα φορές πιο δυνατά
ΕΣΕΝΑ θ΄αγαπούσα!
ΒΡΑΧΟΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητά
Γιά μιά ἀκόμη χρονιά φτάνουμε στή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, στή Μητρόπολη πασῶν τῶν
ἑορτῶν, στήν, ἀπό φιλανθρωπία, ἄκρα συγκατάβαση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας πρός τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Δυστυχῶς ὅμως ὁ φετινός ἑορτασμός δέ μοιάζει
σέ τίποτα μέ τόν ἑορτασμό τῶν προηγουμένων χρόνων. Ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία μεγάλη γιατί ὅλοι αἰσθανόμαστε ὡς ἕνα ἑπόμενο θῦμα τοῦ κορονοϊοῦ. Συγχρόνως ὅμως καί τά ἐρωτήματα πολλά.
Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ νεοελληνικοῦ
κράτους εἴδαμε ἀστυνομικούς νά φρουροῦν ναούς,
ἐμποδίζοντας τούς πιστούς νά ἀνάψουν ἕνα κερί καί
νά προσευχηθοῦν. Εἶναι οἱ ναοί μας ἑστίες μολύνσεως καί δέν εἶναι τά τζαμιά, τά σοῦπερ μάρκετ, οἱ τράπεζες, τά μέσα μαζικῆς συγκοινωνίας; Γιά πρώτη φορά συναντοῦμε μένος κατά τῆς Θείας Κοινωνίας. «Ἡ
Θεία Εὐχαριστία εἶναι εἰρήνη στόν πόλεμο, στή μάχη νίκη, στήν ἀγωνία βοήθεια
καί στό θάνατο ζωή.», ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς. Ἄνθρωποι ἀκοινώνητοι, ἀλιβάνιστοι, ἀσχολοῦνται συνεχῶς μέ κάτι πού δέν πιστεύουν. Τί ὀξύμωρο
γεγονός! Καθημερινά ἔχουν τήν ἐλευθερία νά βλασφημοῦν τόν Θεό μας, τήν πίστη
μας, ἐνῶ ἐμεῖς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά τήν ὑπερασπιστοῦμε. Χαρακτήρισαν τήν
Θεία Κοινωνία, τό ἀντίδωρο, τόν ἀγιασμό ματζούνια καί τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας
μας ξόρκια!
Ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ ἐμπειρία αἰώνων τό ὅτι στίς δοκιμασίες, στίς δυσκολίες
τῆς ζωῆς, οἱ ἄνθρωποι προσφεύγουν στόν Θεό πού πιστεύουν, ζητώντας βοήθεια.
Ἀκούσαμε πώς περιμένουμε τό θαῦμα τοῦ ἐμβολίου. Τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ ὄχι; Δέν
τό θέλουμε; Ξεχνᾶμε τά ἀμέτρητα θαύματα πού ἔχουν καταγραφεῖ στό διάβα τῶν
αἰώνων; Πρίν λίγες μέρες ἑορτάσαμε τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα. Ξεχνᾶμε πόσες φορές
ἔσωσε τήν Κέρκυρα ἀπό τή χολέρα και τήν πανούκλα; Ξεχνᾶμε τό θαῦμα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας τό 1918, ὅταν ἀπάλλαξε τήν Αἰτωλοακαρνανία ἀπό τή
λεγόμενη ἰσπανική γρίπη, ἡ ὁποία θέρισε περίπου 150.000 ἀνθρώπους; Τό 1961 στή
Δάφνη Εὐρυτανίας, οἱ ἄνθρωποι, πού ἦταν τότε πολλοί, ὑπέφεραν ἀπό ξηρασία.
Κυριακή πρωί ὁ π. Δημήτριος Ἀνδρεάκης τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί στή συνέ77

χεια ὅλοι μαζί λειτάνευσαν τίς ἱερές εἰκόνες καί τά ἅγια λείψανα, παρακαλώντας
τόν Κύριο νά τούς ἐλεήσει. Δέν πέρασε πολλή ὥρα καί, ἐνῶ ὁ οὐρανός ἦταν καθαρός, συννέφιασε κι ἔβρεξε τόσο ὅσο χρειαζόταν νά ποτιστεῖ καλά ἡ γῆ. Τόν Ὅσιο
Δαβίδ τόν ἀποκαλοῦν βροχοποιό ἅγιο, γιατί ὅπου κι ἄν μεταφέρουν τήν ἁγία κάρα
του, σέ περίοδο ἀνομβρίας, βρέχει. Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν ἔχει σήμερα ζήσει διάφορα
θαύματα θεραπείας ἀσθενῶν σέ νοσοκομεῖα ἤ σέ προσκυνήματα τῆς χώρας μας;
«Θεός ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις». «Ποῦ προσφύγω; ποῦ δέ καί σωθήσομαι; τίνα θερμή ἕξω βοηθόν;» ψάλλουμε στόν μεγάλο παρακλητικό κανόνα πρός
τήν Παναγία μας. Σήμερα γιατί νά μήν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τό καταφύγιό μας; Ποῦ
ὁδηγούμαστε ὡς λαός, ὡς κοινωνία;
Δεῖτε μιά πραγματικότητα, ἡ ὁποία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἀφέλεια καί νά κατηγορηθῶ, ἤ ὡς σύμπτωση, ἀλλά καί ὡς πρόνοια Θεοῦ. Αὔγουστο καί Σεπτέμβριο ἡ
Εὐρυτανία ἔβριθε ἀπό κόσμο. Τά μοναστήρια καί οἱ ἐκκλησίες μας λειτουργοῦσαν
κανονικά καί πάντα οἱ πιστοί κοινωνοῦσαν. Κροῦσμα κανένα, ἀσθενής οὐδείς.
Ἦρθαν τά μέτρα γιά νά μᾶς προστατέψουν, ἔκλεισαν καί οἱ ἐκκλησίες, ἀποτέλεσμα: «Πολλοί νά ἀσθενοῦν καί νά κοιμῶνται ἱκανοί» κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο (Α΄
Κορινθ. ια΄, 30).
Μήν ἀπελπίζεστε ὅμως, μήν κλονίζεστε, στήκετε καί κρατεῖτε. Τήν θλίψη καί
τό παράπονο τῆς Παναγίας μας , καθώς ἔβρισκε τή μία μετά τήν ἄλλη κλειστές
τίς πόρτες καί ἀναγκάστηκε νά καταφύγει σέ ἕναν σταῦλο μέ ἀκαθαρσίες γιά νά
γεννήσει τό μονάκριβό της παιδί, τή διαδέχτηκε τό οὐράνιο φῶς, ἡ χαρά, ἡ θεία
εὐφροσύνη, ἡ ἀπέραντη εὐλογία. Αὐτά εὔχομαι ἀδελφοί μου καί γιά μᾶς.
Ἄς γίνουμε ἀδελφοί μου περισσότερο πνευματικοί ἄνθρωποι, ἀλλάζοντας τον
τρόπο με τον ὁποῖο πορευτήκαμε ὡς τώρα. Ἄς κλείσουμε τίς ὀθόνες τῶν Μ.Μ.Ε.,
ὁποῖες μόνον πανικό σκορπίζουν. Ἄς γίνουμε ἄνθρωποι προσευχῆς, μελέτης, ἀγάπης, φιλανθρωπίας, ἄς κάνουμε ὅλοι την αὐτοκριτική μας. Γιά ὅ,τι συμβαίνει, εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, εἴμαστε συνυπεύθυνοι. Ἄς ἀναγνωρίσουμε τά λάθη μας, ἄς
μετανιώσουμε ζητώντας συγγνώμη ἀπό Θεό καί ἀνθρώπους γιά νά κάνουμε τίς
ψυχές μας φάτνες καθαρές, μέσα στίς ὁποῖες θά γεννηθεῖ γιά πάντα ὁ Ἀρχηγός
τῆς Ζωῆς, ἡ Ἀλήθεια καί τό Φῶς, ἡ Δικαιοσύνη, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Στίς
προσευχές μας δέ, νά μήν ξεχνοῦμε ὅσους ἐργάζονται στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας
μας καί ὅσους δοκιμάζονται σκληρά ἀπό τόν κορονοϊό.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά, ἀπαλλαγμένη ἀπό τά κακά τοῦ 2020.   

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Καρπενησίου Γεώργιος
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