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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙΕΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Το τεύχος αυτό των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» είναι αφιερωματικό στις διάφορες
παραδόσεις, κυρίως, αλλά και σε γεγονότα και πρόσωπα, που αναφέρονται στην τοπική
μας ιστορία κατά την περίοδο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Και τούτο, γιατί πιστεύουμε
πως η παράδοση, ιδιαίτερα αυτή που έχει σχέση με την τοπική μας ιστορία, αλλά και τα
άγνωστα εν πολλοίς γεγονότα και πρόσωπα, εμπεριέχουν μια τεράστια παιδαγωγούσα δύναμη, η οποία δίνει διάρκεια στην επιβίωση της ελληνικότητάς μας. Αν χαθεί η μνήμη μας,
αν χαθεί η παράδοσή μας, θα πάθουμε δυστυχώς ό,τι έπαθε και ο Ανταίος: μόλις έχασε
την επαφή του με τη μάνα γη, εξοντώθηκε…
Με την παράδοση ο λαός μας κατόρθωσε να θεμελιώσει και να περισώσει την ιστορική
μνήμη για πλήθος γεγονότα, κυρίως για τους πρωταγωνιστές τους, που προκάλεσαν στο
λαό μας έντονη ψυχική συγκίνηση κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο.
Χωρίς την παράδοση, χωρίς τη μνήμη, είμαστε καταδικασμένοι σε αφανισμό και σε
ιστορικό θάνατο. Αναμφίβολα η παράδοσή μας αποτελεί τον πιο σπουδαίο εθνικό θησαυρό μας, που επιδρά τα μέγιστα στην ιδιοσυγκρασία μας και στον εθνικό χαρακτήρα μας.
Ο νομπελίστας ποιητής μας Γ. Σεφέρης μας άφησε την βαθυστόχαστη και πολύτιμη
υποθήκη:
Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν
σβήνει κανείς ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον…
Πιστεύοντας πως όταν έχουμε μνήμη, έχουμε και ζωντανή την ιστορία μας, έγινε μια
πρώτη προσπάθεια καταγραφής όσων το δυνατόν περισσότερων παραδόσεων, γεγονότων και προσώπων της γενέθλιας γης μας, τα οποία σχετίζονται με τα χρόνια εκείνα του
ιερού ξεσηκωμού για την απόκτηση της Λευτεριάς μας, ελπίζοντας πως στο άμεσο μέλλον
θα γίνει μια πιο ολοκληρωμένη εργασία. Προς τούτο, παρακαλούμε τον οποιονδήποτε που
άκουσε ή γνωρίζει κάτι για το χωριό του για την περίοδο αυτή να μας το γνωρίσει.
Τέλος, σημειώνεται πως στην παρούσα εργασία ταξινομήθηκαν οι διάφορες παραδόσεις κατά Δήμο (Καρπενησίου και Αγράφων) και κατά Τοπική Κοινότητα ή και ως αυτοτελείς.
Κ.Α.Π.
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Α.- ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Αγία Τριάδα Ευρυτανίας
1.- Τοπωνύμια
Ο Πάνος Βασιλείου σε σχετικό λήμμα «Αγία Τριάς», στην «Αιτωλοακαρνανική και
Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια» (τόμος 1, σελ. 69) αναφέρει ότι στην Αγία Τριάδα της Περιφερειακής Ενότητας Κτημενίων, υπάρχουν τα παρακάτω τοπωνύμια που έχουν σχέση με
την Τουρκοκρατία:
α.- Καρατσαλή = στου Καρά τ’ Αλή.
β.- Αράμ Καρυά = καρυδιά του Αράμ ή του Αράπη.
γ.- Αχμέτ.
δ.- Μπαχατούρες. Προέρχεται από το τουρκικό επώνυμο Παχατούρ.
δ.-Μεϊντάνη. Προφανώς το τοπωνύμιο αυτό σχετίζεται με τον περίφημο αρματολό
Μεϊντάνη.
ε.- Παλιολήμερα. Τοποθεσία όπου κατέφευγαν οι κλέφτες, λημέρια των κλεφτών.
Τα παραπάνω τοπωνύμια δηλώνουν πως «κάποτε κατοίκησαν εις την θέσιν του σημερινού
χωρίου Τούρκοι, ενώ αι ελληνικαί οικογένειαι είχαν τον οικισμόν τους εις την τοποθεσίαν Κούκια,
χωρίς να μας είναι γνωστόν πότε οι Τούρκοι απεχώρησαν εξ Αγίας Τριάδος – πάντως πολύ προ
της Επαναστάσεως του 1821, κατά την οποίαν ουδείς Τούρκος ευρίσκετο εις Αγ. Τριάδα. Εις ό,τι
αφορά την κάποιαν οικονομικήν ευρωστίαν του χωρίου τούτου επί Τουρκοκρατίας σημαντικήν
ένδειξιν αποτελεί η τότε λειτουργία τριών υδρομύλων αντί του υπάρχοντος ενός και φυτοζωούντος
σήμερα».
2.- Στην περιοχή «Παλιαηλιάς», ΒΔ του χωριού υπήρχε, σύμφωνα με τοπική παράδοση, ομώνυμο μοναστήρι, το οποίο καταστράφηκε από τους Τούρκους, ύστερα από πυρπόληση. Αργότερα στη θέση που βρίσκεται ο σημερινός ναός του Προφήτη Ηλία, ανακαινίστηκε ολόκληρο μοναστηριακό συγκρότημα, από το οποίο σήμερα σώζεται ο υπάρχων
ναός. Είχε πλούσια κτηματική και κτηνοτροφική περιουσία. Κατά τους χρόνους της σκλαβιάς πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, κυρίως, στην εκμάθηση των γραμμάτων. Η συμμετοχή του μοναστηριού στον Αγώνα της απελευθέρωσης ήταν σημαντική.
Το Μοναστήρι του Προφητηλία της Αγίας Τριάδας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
της Βράχας, σύμφωνα, πάλι, με τον Πάνο Βασιλείου, «αποτέλεσαν τα καλύτερα καταφύγια
της Κλεφτουργιάς και τους σπουδαιοτέρους ενδιαμέσους σταθμούς συνεννοήσεως και συνδέσεως
μεταξύ των Αγωνιστών των Αγράφων και των λοιπών τμημάτων της Ευρυτανίας. Δυτικότερα του
μοναστηρίου τούτου υπάρχει η τοποθεσία Παλιολήμερα, όπου η Κλεφτουργιά κατέφευγε διά την
ασφαλή ανάπαυσίν της. Μάλιστα, κατά την παράδοσιν, ο Καραϊσκάκης ήτο από τους τακτικούς
επισκέπτας τόσον του Προφητηλία όσον και του μοναστηρίου της Βράχας…».
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Άγιος Χαράλαμπος (Έλοβα)
«Στ’ Σερίφ’ τη βρύση»
Ο Άγιος Χαράλαμπος (Έλοβα) της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων, σύμφωνα με την
παράδοση, πριν από την Άλωση της Πόλης είχε τριακόσιες (300), περίπου, οικογένειες…
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και σε άγνωστο χρόνο καταστράφηκε εντελώς από
τους Τούρκους και οι κάτοικοί του μετοίκησαν σε διάφορες περιοχές. Μερικοί, μάλιστα,
λέγεται ότι εγκαταστάθηκαν στην Προποντίδα. Το χωριό σταδιακά επανακτίστηκε, αλλά
και πάλι αργότερα καταστράφηκε από τους Τούρκους.
Σύμφωνα με τοπική παράδοση, στις αρχές του 18ου αι., ένα τουρκικό απόσπασμα στρατού συνέλαβε την θυγατέρα του παρέδρου Τυμπανέλου και την μετέφερε στη γειτονική
Αγία Τριάδα, όπου κρατείταν μέχρι που να παρουσιαστεί εκεί ο πατέρας της. Στο δρόμο
και συγκεκριμένα στου Σερίφη τη βρύση ο αποσπασματάρχης προσπάθησε να τη βιάσει.
Η θυγατέρα όμως του παρέδρου του υπέδειξε ότι πρώτα πρέπει να πλυθούν και να πιουν
νερό, πρώτη δε αυτή πλύθηκε και ήπιε νερό. Στη συνέχεια ο αποσπασματάρχης έσκυψε κι
εκείνος να κάνει το ίδιο, οπότε τη στιγμή αυτή δέχτηκε ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι του με
πέτρα και ακαριαία πέθανε.
Έκτοτε η βρύση ονομάζεται «Στ’ Σερίφ’ τη βρύση».
Το απόσπασμα των Τούρκων μετά από αυτό το γεγονός επέστρεψε στο χωριό, λεηλάτησε όλα τα σπίτια και τα έκαψε. Πολλοί κάτοικοί του διέφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην
Υπάτη και αλλού.
Κατά την Επανάσταση του 1821 το χωριό αριθμούσε είκοσι (20), περίπου, οικογένειες.
(Πηγή: Πάνος Ι. Βασιλείου, «Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια», τ.
1ος, σελ. 153).

Άμπλιανη
Η Συνέλευση των Οπλαρχηγών υπό τον Καραϊσκάκη το 1825 στην Άμπλιανη
Ευρυτανίας1
Στην από 10-8-1979 επιστολή του στρατηγού ε.α Δ. Θεοδωράκη2 προς το εκκλησιαστικό
συμβούλιο του χωριού του γράφει μεταξύ άλλων: «Προς αξιοποπίηση του χωριού μας (της ιστορικής Άμπλιανης) και των αγώνων των προγόνων μας «Αμπλιανιτών», επιβάλλεται να στηθή αναμνηστική στήλη εις το κηπάριον του ηρώου των πεσόντων εν πολέμοις Αμπλιανιτών, εις ανάμνηση
της ιστορικής Συνελεύσεως που έγινε τον Ιούλιο του 1825 των οπλαρχηγών και 2.000
1
2

Βλ. Βιολέττα Μπουτοπούλου – Χασάνου, «Εκκλησιαστικά Εκπαιδευτικά και άλλα στοιχεία
Άμπλιανης Ευρυτανίας», Μακύνεια 2019, σελ. 351-352.
1.- Ο Δ. Θεοδωράκης ήταν ο πρώτος Διοικητής της Κορυτσάς το 1940. Διετέλεσε Πρόεδρος
της Κοινότητας Άμπλιανης επί σειράν ετών.
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μαχητών υπό τον Γ. Καραϊσκάκη στην Άμπλιανη αποφασίσαντες να κτυπήσουν το στρατόπεδον
του Κιουταχή που πολιορκούσε το Μεσολόγγι, όπερ και εγένετο την νύκτα 30-31 Ιουλίου 1825 με
ευχάριστα αποτελέσματα. Διά ταύτα πάντα παρακαλώ όπως αναγράψετε επί της εν λόγω στήλης το
κατωτέρω ιστορικόν επίγραμμα, αφιερωμένο στην Ιστορική Άμπλιανη της Ευρυτανίας.
Ιδού το επί της στήλης αναγραφησόμενον «επίγραμμα»:
Γεώργιος Καραϊσκάκης
Στρατηγός Τζαβέλας
Βαγγέλης Κοντογιάννης Γ. Βαλτινός Ανδρίτσος Σιαφάκας κ.λπ.
«Ήρωες οπλαρχηγοί αθανάτου Ρούμελης Ιούλιον 1825 εν συνελεύσει 2.000 μαχητών
υπό τον ήρωα Γεώργιον Καραϊσκάκην εν τη Ιστορική Άμπλιανη Ευρυτανίας. Μετά κινδυνώδη νυκτερινή πορείαν δι’ Αρακύνθου διαλύουν στρατόπεδον Κιουταχή πολιορκούντος
Μεσολόγγι και διαλαλούν πεπρωμένα Ελληνικής φυλής διδάσκοντες επιγενομένοις πώς
κερδίζεται η ελευθερία».
Τέλος παρακαλούμεν εάν ο χώρος του κηπαρίου ένθα το ηρώον δεν σας επαρκεί διά την
τοποθέτηση της αναμνηστικής στήλης διά την ιστορική συνέλευση, δύνασθε να επεκταθείτε και
ανατολικώτερα επί του ημετέρου χώρου διά τον ανωτέρω σκοπόν.
Μετά πατριωτικών χαιρετισμών

Δημήτριος Π. Θεοδωράκης, στρατηγός ε.α.»
Όπως διαπιστώνεται το παραπάνω γεγονός δεν παραπέμπεται σε σχετική βιβλιογραφία, αλλά στηρίζεται μάλλον σε τοπική παράδοση.
Γνωστή είναι η μάχη στην Άμπλιανη της Φωκίδας στις 14-7-1824.

Η απαλλαγή των Αμπλιανιτών….
Η τοποθεσία «Στέγκος» της Άμπλιανης, όπου κάθε χρόνο κατά την πανήγυρη της Αγίας
Παρασκευής, χορεύεται ο ομώνυμος χορός συνδέεται και με την ακόλουθη τοπική παράδοση:
«…τα έτη εκείνα ο Αλή Πασσάς των Ιωαννίνων έστελνε στα διάφορα χωριά αναδρομικώς αποσπάσματα να παίρνουν το καλλίτερο κορίτσι από κάθε χωριό και όταν έμαθε το
γεροντάτο του χωριού ότι έρχεται το απόσπασμα να πάρει κορίτσι και από το χωριό αυτό
εσκέφθησαν τι να κάμουν διά να μην δώσουν κορίτσι. Ήξεραν ότι το απόσπασμα είχε μαζί
του έναν παλαιστή αράπη και εις αυτόν εστηρίζετο ο αποσπασματάρχης και διά τούτο είπε
στον Γερογιαννάκην του χωριού ο αμπλιανίτης παλαιστής τότε ονόματι Τηλιγάδας, ότι αναλαμβάνω εγώ να παλαίψω με τον αράπη και αφού θα τον ρίξω δεν πρέπει να μας πάρουν
κορίτσι και έτσι, αφού ήρθε το απόσπασμα είπε ο Γερογιαννάκης στον καπετάνιο, εάν θέλης
πρέπει αναμεταξύ παληκαριών δεν πρέπει να πάρετε χαράτσι και διά να φανή τούτο να παλαίψη ένας από εμάς με έναν από το απόσπασμα και εάν πέση ο δικός μας, να πάρετε το χαράτσι,
εάν πέση ο δικός σας να μας το χαρήσετε, όπου ο αποσπασματάρχης το εδέχθη ευχαρίστως ,
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Άμπλιανη: Στον
πλάτανο της πλατείας
η σχετική μαρμάρινη
στήλη….
(Φωτογραφία: Χρήστος
Μπαρτσόκας)

διότι έλεγε τυον αράπην ακατάβλητον και έτσι κατέβηκε όλο το χωριό στο μέρος του Στέγγου
που το λέμε εμείς, όπου άρχισε η πάλη αράπη και Τηλιγάδα και στεκότανε όλοι οι χωριανοί
και απόσπασμα. Οι παλαισταί πάλαιψαν επί μίαν ώρα πέρα, δώθε, πίσω, μπρος και τέλος
κατόρθωσε ο Τηλιγάδσας και έρριξε τον αράπη και εχειροκροτήθη από το απόσπασμα και
τους κατοίκους, ο δε αποσπασματάρχης συνεχάρη τον Τηλιγάδα ως το καλλίτερο παληκάρι
και χαρίζει και χαλαλήζει το κορίτσι εις τους γενναίους του χωριού μας, όπου κατόπιν έφυγε
το απόσπασμα και έτσι έμεινε το μέρος του Στέγκου, ως μέρος της τιμής, της παληκαριάς
των κατοίκων της ιστορικής Άμπλιανης. Και έπειτα διά να μην τυχόν παρεξηγηθούν από τον
Τούρκον Αλή Πασσά ο Γερογιαννάκης έμασε καρύδια, φλωριά και άλλα δώρα, και φόρτωσε
τα μουλάρια του χωριού και πήγε στα Γιάννενα, στον Πασσά, ο οποίος είχε μάθει το γεγονός
με την πάλη αράπη – Τηλιγάδα και αφού πήρε τα δώρα συνεχάρη τον Γερογιαννάκη, όπου
διά να τον ευχαριστήση του έδωσε και το φερμάνι και του δώρησε τον βοσκότοπο, δηλαδή
τα γρόσια που τα λέμε εμείς, και έτσι δεν έδωσαν κορίτσι η ιστορική Άμπλιανη, στον Τούρκο
Πασσά και αφού επέστρεψε στο χωριό ο Γερογιαννάκης κανόνισε να κάνουν πανηγύρι διά
την νίκην των την 26 του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, ημέραν της πάλης Τηλιγάδα – αράπη,
καθώς και να χορέψουν στον τόπον της τιμής, τον οποίον ονόμασαν «ΣΤΕΚΟ» και καθώρισαν
τραγύδι πάλης, δηλαδή χορός όπως πάλαιβαν οι παλαισταί, αυτή είναι η ιστορική ονομασία
του Στέκο – Στέγκο και έτσι έμεινεν το πανηγύρι με τον χορό του Στέγκου…»
(Πηγή: Ιωάννης Θ. Παπακωστόπουλος στο: Βιολέττας Μπουτοπούλου – Χασάνου «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Μακύνεια 2019, σελ. 581-582).
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Παραλλαγή
Ο πασάς των Ιωαννίνων κάθε χρόνο μαζί με την είσπραξη των φόρων ζητούσε και δέκα
(10) θυγατέρες από το χωριό, εκτός και αν βρισκόταν κάποιος που θα νικούσε σε μονομαχία τον αποσταλμένο Αράπη για την είσπραξη και παραλαβή των θυγατέρων.
Μια χρονιά, προ του 1821 ενώ πήγε ο Αράπης στο χωριό παρουσιάστηκε ένας εύσωμος και υψηλού αναστήματος νέος, 35 ετών, ονόματι Τυλιγάδας, ο οποίος δέχθηκε να
παλέψει μαζί του. Πράγματι στη θέση «Στέγκος» έγινε η πάλη κατά την οποία ο Τυλιγάδας
σχετικά εύκολα νίκησε τον Αράπη. Λέγεται μάλιστα πως τον πέταξε «σαν πούπουλο» τρεις
φορές επάνω κάτω και τελικά τον έριξε κατά γης και «… τοποθέτησε το δάκτυλό του στον
πρωκτό του Αράπη».
Ο πασάς, μετά από αυτό το γεγονός, απάλλαξε τους Αμπλιανίτες από την υποχρέωση να
δίνουν κάθε χρόνο τις δέκα (10) θυγατέρες, αλλά τους απάλλαξε να δίνουν και τους φόρους.
Επιπλέον τους δώρισε και 125 γρόσια (1 γρόσι = 400 στρέμματα), τα οποία ήταν θερινά λιβάδια. Τους δώρισε συγκεκριμένα τις περιοχές Ντουρνέσι, Κουνουπάκι, Νήματα, Παληόλακο
και Ακρηνά. Μερικά από αυτά τα εκμεταλλευότανε η ενορία της Άμπλιανης και τα υπόλοιπα
περιήλθαν σε κάποιον Γερογιαννάκη, ο οποίος τα μοίρασε στα πέντε (5) παιδιά του…

Ο Δημογέροντας Γιαννάκης Αμπλιανίτης
Αναμφισβήτητα ο Δημογέροντας Γιαννάκης Αμπλιανίτης ήταν ηγετική μορφή της
κοινωνίας των Αμπλιανιτών κατά τον 18ο αι. Αυτό καταδεικνύεται από τις παρακάτω δύο
διασωθείσες παραδόσεις:

Ο Γερο Γιαννάκης και ο Γιουσούφ αγάς
«Η Άμπλιαν΄, όμους , είχι του Γέρου Γιαννάκ’. Όταν ήρθι ου Ιοσούφ’ς να πιάς τς’ κλέφτις κι
έκουβι τ’ς ουξιλες πήγι κι σ’ ν Άμπλιαν’. Τουν είδαν οι γ’ ναίκις κι τρύπουσαν. Αυτός πήγι στου
Γιαννακέικο. Ου Γερου-Γιαννάκσ’ ου κουτσάμπασης σκώθ’κ’ νύχτα κι καβαλλίκιψι του μπλάρ’. Του
απόσπασμα είχι κατάλυμα στου χουριό. Στ’ Μ’ σακή τη βρύσ’ κάθουνταν μια γναίκα μι του κουρίτσι
τ’ ς. Είπι η γρια: - Μας έστ’ λι κατάλυμαα ου Ιουσούφ. – Τούρκους; Λέει του κουρίτς’ κι ποαίρν’
μια βαρελοπούλα κι τ’ν’ σφίγγ’ στου κιφάλι τ’ κι τουν σκότουσι. Του προυί πόφγαν οι Τούρκ’ ούτι
κι τουν πήραν χαμπάρ. Ου Γέρου- Ιαννάκς’ πήγι στ’ Τράπιζα στου Καρπενήσ’ κι πήρι λεπτά πουλλά –
τότε νύχτυα τάδ’ ναν τα λεπτά, νύχτα τα παιρναν – κι ξ’μηρώθκι στου χουριό. Του προυί που σκώθκι
ου Ισούφ’ ς διάταξι να πάρ’ νι οι γ’ ναίκις τα’ μπετσέτα να νιφτεί κι να φκειάσ’ νει κι καφέ. Πήρι κι ου
Γέρου – Ιαννάκς’ του χρυσό και πήγι να τουν προσκυνήσ’. Όπους άβλαι του χέρι τ’ μπροστά να προσκυνήσ’ βάσταϊ κι τ’ σακούλα μι τα λιπτα κι βρόντ’ ξαν. Ρουρτάει ου Ισούφ τι είνι αυτό. – Δώρου,
τ’ λέει ου Γέρου-Ιαννάκς. – Δώρου, λέι ου Ισούφ, κι για ποιόν; - Για σένα. – Για μένα; Και τι θέλ’ ς;
Τίπουτα να φύ’ ης απ’ του χουριό. Πάει. Μαζεύ’ τ’ ασκέρ’ κι έφ’ γαν, οι λίρις βλέπ’ ς… (
(Διήγηση Μήτρου Τσιφτσή, ετών 83, Άμπλιανη 1962, στο Σπυριδούλας Αλεξανδροπούλου, «Οι τελευταίοι Αιτωλοί Ημινομάδες», Ανάτυπο από τα Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 42.
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Ο γερο Γιαννάκης και ο Αλή Πασάς
«Γύρο στα 1950 άκουσε από τη μακαρίτισσα την πεθερά της, θυγατέρα του Πέτρου Γιαννακογιώργου να διηγείται για το σόι της, την καταγωγή της, τις ρίζες της.
Ο πρόγονός της ο Γιαννάκης, γιος του Γιώργου, που έμεινε στην ιστορία του χωριού ως Γερογιαννάκης ήταν ο γενάρχης της πολυάριθμης οικογένειας των Γιαννακογιωργαίων της Άμπλιανης.
Πισογύριζε η πεθερά της η Μαρία, κι έφτανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του Αλή Πασά.
Στενοχωριέται ο ίδιος και η οικογένειά του που ήταν η γυναίκα του με τα πέντε αρσενικά κι ένα
κορίτσι. Σε συλλογή μεγάλη πέφτει. Γιατί να τον θέλει ο πασάς.
Σκέφτηκε αρκετά ο Γιαννάκης κι αποφασίζει.
Ετοιμάζει το μουλάρι, στρώνει φλοκάτι πλουμιστή, φοράει τα καλά του σαν άρχοντας που ήταν
να παρουσιαστεί. Αποχαιρετάει τους δικούς του, τους λέει να τον συγχωρέσουν γιατί δεν ξέρει αν
θα γυρίσει πίσω και παίρνει τον δρόμο για τα Γιάννενα.
Μπροστά στον Αλή πασά κρύβει την αγωνία του όσο μπορεί και μόλις τον ακούει να του λέει:
«Έλα Γιαννάκη να καπνίσουμε και να τα πούμε». Παίρνει θάρρος και κουράγιο. Τραβάει μια ρουφηξιά από το ναργιλέ ο Αλής διατάζει και φέρνουν τσιμπούκι στο Γιαννάκη.
«Έχω ακούσει τα καλίτερα λόγια για σένα», του λέει, «είσαι καλός και έξυπνος, σε κάνω Τοπάρχη, θα τα καταφέρεις καλά».
«Θα προσπαθήσω όσο γίνεται» του απαντάει, χωρίς να μπορεί να αρνηθεί. Και βγήκε αληθινός
ο Αλή Πασάς.
Έξυπνα και συνετά φέρθηκε σαν Τοπάρχης ο Γιαννάκης. Ήταν άξιος και δίκαιος και κατάφερε
να προφυλάει τους πατριώτες του από την άγρια μεταχείριση των Τούρκων.
Λέγανε γι’ αυτόν πως ήταν ικανός να κρεμάει και να ξεκρεμάει. Κι αυτό αναφέρεται σ’ ένα
επεισόδιο γύρο στα 1800, όταν έφτασε ο Αλή Πασάς στην Οξυά της Σαράνταινας αποφασισμένος
να κυνηγήσει και να καταστρέψει τους κλέφτες και το δάσος της Οξυάς, που ήταν το καταφύγιό
τους και κρησφύγετο.
Εκεί στο τραπέζι επάνω που βρίσκονταν οι προύχοντες με τον Αλή, ειδοποιούν το Γιαννάκη πως
θα κρεμάσουν δύο Έλληνες για παραδειγματισμό και για να τρομοκρατηθούν οι υπόλοιποι.
Σκέφτεται ο Γερογιαννάκης πώς να το πει στον Αλή. Προσποιείται τον στενοχωρημένο και δεν
τρώει καθόλου Το παρατηρεί ο Αλής. Τι έχεις Γιαννάκη και δεν τρως; Δύο πατριώτες μου θα κρεμάσουν, πώς να κατεβεί το φαϊ; Γι’ αυτό σεκλετίζεσαι, δίνει εντολή και τους ελευθερώνουν. Κι από
τότε έμεινε: ο Γερογιαννάκης κρέμαγε και ξεκρέμαγε. Καταξιωμένος τελείωσε τη ζωή του ο Γιαννάκης γιατί με τη λαϊκή του σοφία, την ευστροφία και την καλωσύνη, βοήθησε και μετεπαναστατικά
στην ειρηνική ανάπτυξη του χωριού»3.
(Πηγή: Βιολέττα Μποτοπούλου – Χασάνου, ό.π., σελ. 724-726).

3

Τούλας Στεφανίδου - Μαλακάτα, Άμπλιανη Ευρυτανίας.
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Οι Γιολδάσηδες της Καστανούλας (Σέλιτσων)
(Ανάμεσα στο θρύλο ή την Παράδοση και την Ιστορία)
(Αποσπάσματα από το Περιοδικό «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», τεύχος 4/1978, σ. 11-17, άρθρο Κ.
Χειμάρρα)

Το σπίτι τους
«Στου Μαρίνου της Δομνίστας έμειναν οι Γιολδασαίοι. Η πρώτη φάρα από εκεί ξεκίνησε. Ένας
κλάδος βρήκε καταφύγιο και ορμητήριο τα Σέλιτσα. Το Γιολδασέικο τεράστιο σπίτι που το ξέρουμε οι περισσότεροι. Εδέσποζε σε όλη την περιοχή και ήταν πασίγνωστο. Διώροφο ήταν με κατώγι
πολυδαίδαλο (πολλά χωρίσματα και με εισόδους ή εξόδους από 3 πλευρές εμπρός (κάτω από τη
σκάλα), το πίσω μέρος και προπαντός το κάτω (το βόρειο). Το άνω πάτωμα (κατοικήσιμο) είχε
μεγάλο διάδρομο (χολ)… Το νταβάνι του οντά ήταν όχι από ελάτινες σανίδες, αλλά από εκλεκτό
ξύλο και είχε διακοσμήσεις. Στο μέσο δε ένα κυκλικό σχήμα διαμέτρου 1,20, περίπου, έμοιαζε με
σφραγίδα κάποιου οικοσήμου…
Προς τη νότια πλευρά συνεχόμενο στο χειμωνιάτικο δωμάτιο (ή την κουζίνα ας πούμε) υψωνόταν ένας πυργίσκος (3Χ4Χ8) με πολεμίστρες και σκοπιές για καραούλια (για βίγλα, αλλά και άμυνα
κατά τις ενδεχόμενες απρόσμενες επιθέσεις άλλων οπλαρχηγών άλλων μερών).
Οι διαστάσεις του μεγάρου και αρχοντικού αυτού ήταν περίπου 20 μ. (εμπρός φάτσα) και 12
μ. βάθος, ύψος δε 6 μ. ... Φέρεται χάραξη ότι κτίστηκε το 1811… Κοντά υπήρχε και παλαιότερο
σπίτι χτισμένο και κατά τα ξεστρεματίσματα κατά το 1935-40 ήμουν παρών τότε που βρέθηκε σ’
ένα θέμελο ένα μπουκαλάκι με αγίασμα και απορούσαν οι εργάτες πώς δεν βρώμιζε το νερό τότες
δεκάδες χρόνια και το απέδιδαν δικαίως στα μυστήρια της θρησκείας μας».

Η οικογένεια των Γιολδασαίων της Καστανούλας
Η οικογένεια των Γιολδασαίων εκεί δεν ήταν «δώδεκα Γιολδασαίοι με δεκατρείς ταμπράδες»,
κατά την παροιμία. Ήσαν τρεις νομάτροι από το 1800, ίσως και πριν, ο καπετάν Νικολάκης Γιολδάσης, η γυναίκα αυτού Φρόσω το γένος Τζαβέλλα και ο αδελφός του Νικολάκη, ο Κωνσταντής ή Κωνσταντάκης ανύπαντρος.
… Θα πρέπει να συνδυασθεί η ανέγερση της νέας οικοδομής δίπλα σε παλαιότερη και μικρότερη οικία και με το γάμο του Νικολάκη, που πριν παντρευτεί τη Τζαβελλοπούλα προηγήθηκε
ασφαλώς και κάποια γνωριμία. Χρειάζονται έρευνα αυτά να πιστοποιηθούν και να επαληθευθούν.
Στηριζόμαστε περισσότερο εδώ σε πληροφορίες και παραδόσεις των παλαιοτέρων κατοίκων που
συνέζησαν τότε και ήσαν συγχωριανοί των Γιολδασαίων, ιδίως των αδελφών που λέμε για τα
Σέλιτσα του Νικολάκη και Κωνσταντάκη.
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Η Φρόσω Τζαβέλλα γυναίκα του Νικολάκη Γιολδάση…
Λέγεται – όπως μου διηγιόταν προ ετών ο Νίκος Χολής – ότι κάπου στην Ευρυτανία σ’ ένα
πανηγύρι τον είδαν οι Τζαβελλαίοι να χορεύει καλά και λεβέντικα και τους έκαμε εντύπωση και
αποφάσισαν να τον κάμουν γαμβρό των. Λογικότερο όμως είναι να δεχθούμε ότι με τη συσχέτιση του Νικολάκη με τους οπλαρχηγούς και τα αρματολίκια και τους διασκορπισμένους από την
πατρίδα των το Σούλι πολεμιστές Σουλιώτες και τους άλλους εκπατρισμένους συμπατριώτες των
γνωρίστηκε και με τις οικογένειες των Τζαβελλαίων και με τη μέλλουσα σύζυγο Φρόσω (παιδί
τότε) που ήταν από τις ωραιότερες γυναίκες, αλλά και προικιωμένη, όπως έλεγε η μάνα μου, - Θεός
σχωρέστηνε την πήρε ο Κύριος την 24-3-1978 σε ηλικία 95-96 ετών – αλλά και η Τασούλα Κ.
Τσέλιου, γιατί ήρθε, λέει, με φορτώματα προικιά στα Σέλιτσα κι οπωσδήποτε και με συμπεθερικό
και φλάμπουρα… Και η γνωριμία με τους Τζαβελλαίους θα έλαβε χώρα λίγο πριν από τη μάχη,
που έγινε το 1823 στο Κεφαλόβρυσο κατά του Μουσταή Πασά της Σκόδρας με 13 χιλ. ή τα της
εμπροσθοφυλακής του Τζελαλεδήν μπέη με 5 χιλ.
Ο ήρωας Μάρκος Μπότσαρης, όπως πάλι λέγεται εγνώριζε αρκετά έτη πριν της μάχης τους
Γιολδασαίους όλους και τα κατατόπια του τέως Δήμου Ευρυτάνων και της Ευρυτανίας. Ακόμη
και ότι φιλοξενήθηκε στα Σέλιτσα. Καθόλου δεν αποκλείεται να κατέφυγαν στα Σέλιτσα και γύρω
χωριά αρκετοί Σουλιώτες ή κλιμάκιο αυτών, όπως φανερώνουν τα επώνυμα Χειμαρραίοι κι άλλα
ονόματα. Ούτε θα αποτολμούσε η Φρόσω να πήγαινε νύφη και να γινόταν μόνιμος κάτοικος σ’ ένα
χωριό ασφαλισμένο μεν από εύκολο πέρασμα Τουρκαλβανών αλλά ερημικό και δυσπρόσιτο χωριό
χωρίς να βλέπει πλησίον της και κάνα γνωστό συμπατριώτη της. Κυριολεκτικά θα έπληττε.
Έζησε δε η Φρόσω η καπετάνισσα στα Σέλιτσα μέχρι τα βαθειά της γεράματα όπου και απέθανε σε ηλικία πλέον των 95 ίσως και 100 ετών…
Σημειώνω για το Νικολάκη ότι πέθανε σχεδόν νέος, κάπου 50 χρόνια πριν από τη Φρόσω. Και
πάει από ατύχημα που του συνέβη. Έπεσε επάνω στο μεγάλο καζάνι που βράζουν τα τσίπρα για το
ρακί κι έπαθε κατάγματα ο άνθρωπος. Έπαιρνε και μια μισθοδοσία κρατική ως αξιωματικός. Και
από εκείνον έπαιρνε κατόπιν σύνταξη και η καπετάνισσα Φρόσω…

Οι Γιολδασαίοι των Σέλιτσων και η συμμετοχή τους στη μάχη της Σκάλας του
Τέρνου
«Το πιο σοβαρό για τη ζωή και τη δράση των Γιολδασαίων των Σέλιτσων είναι η συμμετοχή
των με όλο το χωριό καθώς και τα περίχωρα στη μάχη της Σκάλας του Τέρνου, ή όπως επικράτησε
μετά της Σκάλας του Νούρκα (μερικοί το λένε και στην Τουρκοσκάλα) στις κορυφές των συνόρων
(ή περιφερειών) Τσικλίστας (Σκοπιάς) – Τέρνου και εν μέρει και των Σέλιτσων στο ύψωμα Τσόκα.
Εκεί διελύθη από τα χωριά του τέως Δήμου Ευρυτάνων με επικεφαλής τους Γιολδασαίους ο
Δερβέναγας Νούρκας Σερβάνης με ισχυρή δύναμη (ως 360 Αλβανούς και μεταγωγικά αρκετά)
και αιχμαλωτίστηκε.
Εκεί και όχι στη Λουμπουτινά που λέγουν άλλοι. Ο Νούρκας αυτός που κατά την πολιορκία
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και απελευθέρωση του Αγρινίου 8 Ιουν. 1821 ξεγέλασε τους Έλληνες οπλαρχηγούς και παρά τη
συμφωνία να πάρει τα αναγκαία πράγματα άρπαξε τα πιο πολύτιμα υπάρχοντα και αντί προς Μακρυνόρος ακολούθησε την παλαιά οδό των Αιτωλών από Θέρμο – Κόνισκα – Δομνίστα – Οξυά.
Μα δε γλύτωσε. Φυσικά, έλαβαν μέρος και στη μάχη της Καλλιακούδας και ίσως και στη μάχη του
Κεφαλοβρύσου (1823) κατά το σχέδιο τουλάχιστο, άσχετα αν δεν πρόλαβαν αυτοί και άλλοι και
έμεινε μόνος σχεδόν ο Μάρκος Μπότσαρης.

Η ωραία Τουρκοπούλα
Είχαν οι Γιολδασαίοι μια ωραία Τουρκοπούλα υπηρέτρια, που όταν μεγάλωσε για να μην
μείνει ανύπαντρη και να της κάνουν και το χατίρι την πάντρεψαν με τον Ανδρέα Χειμώνα ή τον
πατέρα του. Δικός των άνθρωπος ήταν και έκανε καλή οικογένεια. Πρέπει να ανάγεται τούτο στα
χρόνια πριν του 1821…

Τοπικές παραδόσεις από Τέρνο (Μεσοκώμη)
1.-H μάχη της Σκάλας του Τέρνου
1.- Τον Ιούνιο του 1821, μετά την απελευθέρωση του Αγρινίου (Βραχωρίου) ο Τουρκαλβανός
Νούρκα Σέρβανη πασάς κατευθυνόμενος προς Καρπενήσι έπεσε σε ενέδρα - συγκρούστηκε στην
βραχώδη και ορεινή θέση ΛΙΡΑ ΤΕΡΝΟΥ (Μεσοκώμης), γνωστή σήμερα και ως Σκάλα Νούρκα
με Ευρυτάνες και Ευρυτάνισσες από την περιοχή του σημερινού Δήμου Δομνίστας – πρώην Δήμου
Ευρυτάνων με αρχηγούς τους Γιολδασαίους και κατά προσωπική αφήγηση του Παπα - Ζάβρα
με επικεφαλής την Καπετάνισσα Γιολδάση, από Δομνίστα, γιατί οι πλείστοι των ανδρών και
οι Καπεταναίοι απουσίαζαν στον πόλεμο. Κατά την μάχη χρησιμοποιήθηκαν από τους Ευρυτάνες
περισσότεροι βράχοι, που είχαν συγκεντρωθεί άνωθεν του δρόμου και εξαπολύθηκαν και λιγότερα όπλα. Οι Τουρκαλβανοί αποδεκατίστηκαν, ο Νούρκα συνελήφθη αιχμάλωτος (ανταλλάχθηκε
αργότερα) και, κατά το κοινώς λεγόμενο, μέχρι σήμερα: α) οι Έλληνες μοίραζαν τα γρόσια με το
φέσι (από τα πολλά λάφυρα και χρήματα του Νούρκα) και β) τους άπιστους αιχμαλώτους τους
πήγαν στο ποτάμι Μεσοκώμης Τέρνου και συγκεκριμένα στο μύλο του Θανασούλα (Τσούκαλου)
να πλυθούν, γιατί όπως έλεγαν, ήταν «αβάπτιστοι και μύριζαν». Μύριζαν γιατί ήταν άπλυτοι…».
(Βλ. σχετική εισήγηση του Κωνσταντίνου Γρ. Παπαλέξη, «Συνοπτική αναφορά στην Ιστορία της Μεσοκώμης…», στο «Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας», Έκδ. Πανευρυτανικής
Ένωσης, Αθήνα 2010, τόμ. Β΄ σελ. 647), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου.

2.- «… ‘Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821 ο Γεώργιος Σύρρος πήρε μέρος στην πρώτη
μάχη που έγινε στα μέρη μας, στη Σκάλα του Τέρνου το Μάη του 1821. Η γυναίκα του με το μωρό
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(τον Αντώνη) ακολούθησε τον άντρα της. Κατά την παράδοση έκρυψε το μωρό στα Τρία Αλώνια
μέσα στις ελατοκορφές και η ίδια πήγε στη Σκάλα και εκεί με άλλες γυναίκες κυλούσαν πέτρες στον
γκρεμό να τσακίσουν τους Τούρκους, ενώ οι άντρες με επικεφαλής τους Γιολδασαίους πολεμούσαν – και με τι ντουφέκια; Ο άντρας της έπεσε στη μάχη αυτή, πρωτομάρτυρας της ελευθερίας. Η
μάνα με νεκρό πια το σύζυγο γύρισε στα Τρία Αλώνια, όπου περιμάζεψε το μωρό και καταλαβαίνει
κανείς τι τράβηξε τα επόμενα χρόνια της Επανάστασης να το ξεστήσει (μεγαλώσει). Πάντως το
μωρό επέζησε και άντρας πια το 1865 υπογράφει αίτηση για αναγνώριση της θυσίας του πατέρα
του. Η μάνα του φαίνεται να είχε πεθάνει πια…».
(Πηγή: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Οικογενειακά Δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας (1454-2017), ΄Έκδοση Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας, Αθήνα 2017, σελ. 333).

2.-Η συμμετοχή των Γιολδασαίων (των Σελιτσών) στη μάχη της Σκάλας «… Το πιο σοβαρό για τη ζωή και δράση των
3.-Τέρνος - Μάχη της Ρεντίνας
Ο αείμνηστος παπα – Ζάβρας (παπάς και δάσκαλος) από τον Τέρνο (Μεσοκώμη Ευρυτανίας στα απομνημονεύματά του (χειρόγραφα) αναφέρει: «… τον Μάιο του 1821 στην
Φωτιάνα Ρεντίνας Καρδίτσας εγένετο φοβερά μάχη με τους Τούρκους, καθ’ ήν εξ’ όλης της Ευρυτανίας έσπευσε μόνος ο Τέρνος (Μεσοκώμη) με αρχηγό τον Πρωτόπαππα Τέρνου, με όλην την
δύναμιν του χωριού, Παπαδάκην. Πάντες εφονεύθησαν μετά του αρχηγού τους , εν’ όλω 63…»
(Πηγή: Από τα ανέκδοτα απομνημονεύματά του. Βλ. και: Κων. Παπαλέξη στο «Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, τόμ. Β΄ σε. 646 - 647)

3.- Οι πρακτικοί οφθαλμίατροι του Τέρνου σε δράση και το 1821…
Η Μεσοκώμη (Τέρνος) φημιζόταν παλιότερα και για τους πολλούς πρακτικούς οφθαλμίατρους που είχε, από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ακόμα. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι
ένας από τους θεραπευθέντες από Τερνιώτη πρακτικό οφθαλμίατρο κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης του 1821 ήταν και μέλος της οικογένειας του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη…

4.- Ο Πλάτανος του Δυοβουνιώτη
«…Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης πλείστοι Έλληνες κατέφυγαν στην περιοχή της Μεσοκώμης και μεταξύ αυτών και η οικογένεια του στρατηγού – οπλαρχηγού Δυοβουνιώτη. Μάλιστα ο
ίδιος ο Δυοβουνιώτης στον τόπο διαμονής της οικογενείας του, πλησίον του οικισμού ΚΕΡΝΗΣ
και κάτωθι του όρους Κορφοπεταλιάς, εφύτευσε έναν πλάτανο, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα ,
γνωστός ως πλάτανος του Δυοβουνιώτη και για την αντιστήριξη του οποίου ο Παπα – Ζάβρας
έκτισε ένα τοιχίο, ο οποίος πλάτανος είναι ορατός από την Καρυά (οικία Παντ. Κοσμά). Κατά
αφήγηση του Παπα – Ζάβρα και του Γεωργίου Σακελλάρη (ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος του
Παπα – Ζάβρα) κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως πλείστοι άνθρωποι κατέφυγαν στην περιοχή
για να αποφύγουν τους Τούρκους και στον συνοικισμό ΚΑΜΠΙΑ (βρίσκεται σε χαράδρα) ήταν
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τόσος ο κόσμος που … μήλο να έριχνες δεν έπεφτε κάτω και ετρέφοντο με χόρτα.
Οι αγωνιστές ανήγειραν και το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου (1824) στον ΚΕΡΝΗ
με αρκετά αφιερώματα που ανηρπάγησαν από αρχαιοκάπηλους. Χρειάζεται να ανοιχτεί ο παλαιός
βατός δρόμος για να αποκατασταθεί το ιστορικό εκκλησάκι που κινδυνεύει με κατάρρευση».
(Πηγή: Βλ. σχετική εισήγηση του Κωνσταντίνου Γρ. Παπαλέξη, «Συνοπτική αναφορά στην Ιστορία της
Μεσοκώμης…», ό. π. σελ. 647-648.

Τοπικές Παραδόσεις από τη Βράχα
Από το πέρασμα του Καραϊσκάκη
1.-«Οι άνδρες του Ζαραλή μετά το θανάσιμο τραυματισμό του υποχώρησαν συντεταγμένα
παίρνοντας μαζί τους νεκρούς και τραυματίες. Τον Ζαραλή μετέφερε στην πλάτη του ο Τζιώρας,
Βραχηνός αγωνιστής, σωστό γρεντάλι (= ψηλό δέντρο), δυο μέτρα άντρας και κατά κάποιο τρόπο
πρωτοπαλίκαρο του Ζαραλή»4.
2.-Ο Σιάτσης. Κάποτε ο Καραϊσκάκης πέρασε από τη Φουρνά. Οι Φουρνιώτες τον
παρακάλεσαν να πάρει μαζί του κάποιον με το παρατσούκλι «Σιάτσης» (γάστρα), κακόπλαστο και ασχημομούρη, ρεμπεσκέ, φοβερό όμως κλεφτοκοτά και κλεφτομπουγάδα. Ως και
μισοψημένα ψωμιά έκλεβε αρπάζοντάς τα από τη γάστρα (σιάτσι).
Ο Καραϊσκάκης φεύγοντας για το Μοναστήρι (της Βράχας) πήρε το Σιάτση μαζί του.
Στο Βραχηνό μέρος, στου Καρβέλη τη Βρύση, σταμάτησαν για πρόγευμα. Ο Καραϊσκάκης ήπιε νερό με το ασημένιο «τάσι» του.
Όταν έφτασαν στο Μοναστήρι ο Καραϊσκάκης γύρεψε το τάσι του για να πιει κρασί
που του πρόσφερνε ο Ηγούμενος, σαν προφυματικός δεν έπινε με άλλο ποτήρι ή κύπελλο. Ο ιπποκόμος έψαξε τα μαρσίπια (=δερμάτινα μικροσακιά) της σέλας του καπετάνιου,
πουθενά τάσι. «Θα το ξεχάσαμε», λένε, «στου Καρβέλη τη Βρύση» και δύο καβαλάρηδες
έτρεξαν να το βρουν. Έψαξαν, γύρισαν τον τόπο, «έμπηξαν και το δαίμονα», τίποτα.
Στου Καρβέλη τη Βρύση, κατά το πρόγευμα, ο Σιάτσης είχε καθίσει δειλά και φοβισμένα δίπλα στον Καραϊσκάκη σαν γυφτοζάγαρο. Τα παλικάρια το θυμήθηκαν, τον υποψιάστηκαν και πλάγια, με τρόπο, άρχισαν να τον ρωτούν για το τάσι του αρχηγού.
«Να μι κόψ’ η Αγιά Σωτήρα! Δεν είδα τίπουτις, δεν ξέρω τίπουτις», απαντούσε ο Σιάτσης.
Τον έψαξαν πατόκορφα και βρήκαν το τάσι, το είχε κρύψει μέσα στο βρακί του.
«Κρεμάστε τον ανάποδα! Έχουν δίκιο οι Φουρνιώτες. Αυτός είναι λέρα της λέρας, δεν αφήνει
λιθάρι πάνω στο λιθάρι!», είπε και διάταξε ο Καραϊσκάκης.
4

Ιωάννης Δ. Μάγκας, «Αντώνης Ζαραλής, το πρωτοπαλίκαρο, ο καπετάνιος…», εισήγηση, Πρα-

κτικά Συνεδρίου «Ιστορία και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας», Τόμος
Β΄, Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2013, σελ. 1208.
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3.-Τόλης, ο γελαδάρης του Μοναστηριού (της Βράχας).
Ο Καραϊσκάκης είχε επιτάξει πολλά γελάδια της περιοχής και τα συγκέντρωσε στα
Χρύτσια, μεγάλο πλάτωμα ανάμεσα στα τωρινά γειτονικά χωριά Δάφνη και Μαυρομάτα.
Είχε επιτάξει και τα γελάδια του Μοναστηριού χωρίς να το μάθουν οι καλόγεροι. Ο αγελαδάρης του χωριού, κάποιος Τόλης, πήγε στον Καραϊσκάκη και του παραπονέθηκε για
την επίταξη.
Ο Καραϊσκάκης του είπε: «Αν τα γνωρίζεις ξεχώρισέ τα, πάρε τα και φεύγα!». Τα επιταγμένα γελάδια ήταν πάνω από πεντακόσια!.
Ο Τόλης πήγε κοντά στην αγέλη, κάθισε σε μια κοτρώνα, έβγαλε από τον τρουβά του
μια κουδούνα που είχε πριν κρεμασμένη στη μοναστηριακή μικροαγέλη και άρχισε να την
κουδουνίζει ρυθμικά και να κράζει τα βόιδια και τις αγελάδες, που στο καθένα είχε δώσει
ιδιαίτερο όνομα. Τα μοναστηριακά γελάδια σε λίγο τραβήχτηκαν και ξεχώρισαν όλα. Ο
Τόλης τα πήρε και έφυγε!
Σ.Σ.: Το όνομα του γελαδάρη είναι ύστερη συμπλήρωση. Ο Τόλης, γελαδάρης της
Βράχας, έζησε γύρο στα 1820-1900 (;)5
4.- «Σύμφωνα με άλλη τοπική παράδοση, ο Καραϊσκάκης είχε πάντα μαζί του ένα μοσχοσάπουνο για την τελευταία του ώρα, να τον πλύνουν και να τον μοσχοσαπουνίσουν».
Έδωσε εντολή να πλύνουν το σώμα του Ζαραλή με κρασί στη αρχή, με το μοσχοσάπουνό
του ύστερα, να τον ξυρίσουν, να τον χτενίσουν, να του φορέσουν καινούρια, καθαρά ρούχα να
ψάλλουν τη νεκρώσιμη ακολουθία και να τον ετοιμάσουν για ταφή. Ο Καραϊσκάκης γνώριζε το
θανάσιμο μίσος του Ράγκου και των Τούρκων για τον Ζαραλή και επειδή φοβόταν σκύλευση
του νεκρού είπε στους καλόγερους να τον θάψουν στη θέση Βοντίτσα, 1,5 χλμ. δυτικά του Μοναστηριού… Οι άλλοι νεκροί του Καραϊσκάκη στο Κοιμητήρι του Μοναστηριού και οι νεκροί των
διωκτών του θάφτηκαν στο Βλαχοκούρι, ανατολικά του Μοναστηριού…
… Η ανακομιδή των λειψάνων του Ζαραλή έγινε το 1852 από το γιο του Καραϊσκάκη, Σπύρο
(1826-1898), αντιστράτηγο και πολιτικό. Η θέση του τάφου του στη Βοντίτσα φαινόταν μέχρι
πρόσφατα…»6.
5.- Ο πλάτανος της Βράχας:
		 Ήπιε πίκρες και φαρμάκια
		
Χάρηκε πολλές Λαμπριές
		
Είδε αίματα και πάθια,
		
Είδε μίση και ντροπές,
		
Έσκουξε και ξεμαλλιάστηκε
		
Συντροφιά με ορφανά και ορφανές…
5
6

Μαντούζας Β., ό. π., σελ. 172.
Μαντούζας Β., ό. π., σελ. 172.
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Βιβλίο ολόκληρο θα χρειαζόταν να γράψει κανείς, για όσα είδε και άκουσε ο πλάτανος
της Βράχας.
Ποιους να πρωτοθυμηθεί; Τους κλέφτες και τους αρματολούς; Τον Κατσαντώνη; Το
Λεπενιώτη; το Μικρό Χορμόπουλο; Την Αγόρω την Αγραφιώτισσα; Τον Καραϊσκάκη;
τον Αλή Πασά; Τον Γιουσούφ – Αράπη; Τον Καραταϊρη; Τον Καϊμακιά; Τους διωγμούς; Τις φευγάλες στους κρυψώνες; Το πέταγμα της καμπάνας στα βάτα και αγριάμπελες
ή το πέταγμα των «κόπανων» (μωρά τυλιγμένα στις φασκιές) στα κέδρα και πουρνάρια, για
να μην προδώσουν τους φεύγοντες με το κλάμα τους!!!

Δολιανά (Στουρνάρα) και 1821
Στη δεύτερη αυτή περίοδο, τα Δολιανά υπήρξαν καταφύγιο πολλών που καταδίωκαν οι
Τούρκοι. Επίσης, οι δυνάμενοι νέοι Δολιανίτες, κατετάγησαν σε αντιστασιακές Ομάδες για
την απελεύθερωση της Πατρίδας. Στα Γ.Α. του Κράτους, διασώζονται επτά (7) ονοματεπώνυμα αγωνιστών Δολιανιτών, οι οποίοι είναι οι εξής: Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος,
Βαστακοδημήτρης (Βαστάκης Δημήτριος), Κανατάς Γεώργιος, Πουρνάρας Νικόλαος, Τουφεκιάς Αθανάσιος, Φλώρος ή Χάσκος (πουλος) Γεώργιος του Ι. και
Χατζή Γιάννης. Κατά την παράδοση, οι πέντε πρώτοι εκ των Αγωνιστών τούτων, έλαβον
μέρος στη μάχη του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου, όπου σκοτώθηκε ο Ήρωας Μάρκος
Μπότσαρης, καθώς και στη μάχη (μετά 20ήμερον) της Καλλιακούδας.
Και κάτι το καταπληκτικό. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, Δολιανίτης με το όνομα
Κανατάς, κατασκεύασε ξύλινο κανόνι. Το έφερε και το έστησε στη μάχη εκείνη. Έριξε
βέβαια μια κανονιά, αλλ’ όπως ήτο φυσικό, αμέσως το κανόνι διαλύθηκε. Ο σκοπός του
όμως, όπως σχολιάζει και ο αείμνηστος Γιάννης Βράχας, πέτυχε. Γιατί οι Τούρκοι νόμισαν πως οι Έλληνες διαθέτουν και κανόνι…

Δομιανοί και Καραϊσκάκης 7
1823
«Το 1823 ο Καραϊσκάκης άρρωστος, έφυγε από τα Άγραφα και πριν πάει στο Μοναστήρι του
Προυσού, πέρασε από τους Δομιανούς όπου φιλοξενήθηκε από τους φίλους του τους Μοναχούς
του Μοναστηριού. Εκεί συνάχθηκαν ο Παπαγιάννης Οικονόμος, επίτροπος του Μοναστηριού
(με αυξημένες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες στη λειτουργία και τη διαχείρισή του), ο καπετάν
Αναγνώστης Καρανίκας με τα παλικάρια του, καθώς και μερικοί μικροκαπεταναίοι από την Αγία
Τριάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Ο Καραϊσκάκης – σύμφωνα με επιχώρια παράδοση η οποία διασώθηκε από τους μοναχούς
ως τα νεανικά χρόνια του Παπαχρήστου Γ. Κακαβά, ιερέα και δασκάλου του χωριού - ζήτησε απ’

7

16

Ιωάννης Γ. Ζούμπος, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Χρ. Ζούμπος και η Δομνίστα Ευρυτανίας»,
Πρακτικά Συνεδρίου «Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής Δομνίστας Ευρυτανίας», Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, τ. Β΄, σελ. 663-664.

όλους αυτούς να προστατεύουν το Μοναστήρι, γιατί όπως είπε «κάνει μεγάλη δουλειά. Δίνει τροφή
και στέγαση στους αγωνιστές που πολεμάνε τον εχθρό. Τα ίδια δίνει και σ’ αυτούς που φεύγουν
από τον κάμπο, γιατί τους κατατρέχουν οι Τούρκοι. Τους αρπάζουν τις σοδειές και τα υπάρχοντά
τους, τους βασανίζουν και σκοτώνουν όσους αντιστέκονται. Κι ακόμα λέω ότι τούτοι εδώ οι καλόγεροι μαθαίνουν γράμματα καλά στα παιδιά, να μην τουρκέψουν και χαθεί το γένος». Ίδιο μήνυμα
έστειλε ο Καραϊσκάκης στο Γιαννάκη Γιολδάση και στους καπεταναίους της Φουρνάς, που ήταν
φίλοι του».

1824
«Το 1824 ο Καραϊσκάκης πριν πάει στη Δομνίστα στους φίλους του τους Γιολδασαίους, στη
διαδρομή αναγκάστηκε να πολεμήσει στη Βράχα εναντίον Τούρκων και Ελλήνων (ανθρώπων του
Μαυροκορδάτου). Στη μάχη σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι, αλλά και το πρωτοπαλίκαρό του, ο
Αντώνης Ζαραλής. Μετά τη μάχη έφθασε στο Μοναστήρι των Δομιανών, όπου τον περίμεναν οι
μοναχοί, ο Παπαγιάννης, ο Αναγνώστης Καρανίκας και μερικοί μικροκαπεταναίοι Δομιανίτες.
Οι Γιολδασαίοι έστειλαν μια μικρή δύναμη από έμπειρους πολεμιστές στους Δομιανούς για
να συνοδεύσουν τον Καραϊσκάκη στην πορεία του προς τη Δομνίστα. Οι άνδρες αυτοί έμειναν
τρεις μέρες στο Μοναστήρι, έως ότου βελτιωθεί η υγεία του Στρατηγού. Στο διάστημα αυτό με
τη βοήθεια Δομιανιτών και μοναχών χτύπησαν τουρκικό απόσπασμα στη θέση Ακρινό, στο οποίο
προκάλεσαν βαριές απώλειες. Ο Καραϊσκάκης ανάρρωσε και μαζί με τους Γιολδασαίους και
ορισμένους Δομιανίτες αναχώρησε για τη Δομνίστα μέσω Καρπενησίου. Έφθασε καλά και έτυχε
θερμής υποδοχής από τους καπεταναίους και τους κατοίκους του χωριού»…

Οι Γιολδασαίοι και οι σχέσεις τους με το Μοναστήρι των Δομιανών
«…Οι μοναχοί του Μοναστηριού των Δομιανών είχαν φιλικές σχέσεις με τους Γιολδασαίους
στους οποίους έστελναν σφάγια από τα πολλά γιδοπρόβατα που είχε το Μοναστήρι καθώς και σακιά γεμάτα σιτάρι και καλαμπόκι. Το Μοναστήρι είχε τεράστια περιουσία σε σπίτια, χωράφια και
γιδοπρόβατα καθώς και έναν πλούσιο καλλιτεχνικό και θρησκευτικό θησαυρό στο εσωτερικό του
ναού. Όλα αυτά από δωρεές και αφιερώματα – τάματα των ευσεβών και ορθοδόξων προσκυνητών
προς τη θαυματουργό Παναγία. Οι Γιολδασαίοι προστάτευαν το Μοναστήρι και πριν από την
προτροπή, την «παραγγελία» που έλαβαν από τον Καραϊσκάκη.
Λέγεται ότι ο Γιαννάκης Γιολδάσης έστειλε αφιερώματα στο Μοναστήρι από τον θησαυρό
που πήρε από τους Τουρκαλβανούς στη νικηφόρα μάχη που έδωσε με τα αδέλφια του και τα παλικάρια τους στη Σκάλα του Τέρνου, όταν οι Τουρκαλβανοί φεύγοντας από το Βραχώρι (Αγρίνιο)
που το πολιορκούσαν οι Έλληνες, λήστεψαν τους άλλους Τούρκους και τους Εβραίους της περιοχής. Στη μάχη αυτή αξίζει να αναφέρουμε ότι σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν 360 περίπου Τούρκοι και ανάμεσα στους αιχμαλώτους συμπεριλαμβάνονταν και οι αρχηγοί Νούρκας Σέρβιανης και
Μουσελίμης Αγρινίου ή Μουσελήμ μπέης. Πολλά τρόφιμα, πολεμοφόδια, όπλα και πολύτιμα
αντικείμενα περιήλθαν στα χέρια των Γιολδασαίων.
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1825
Το 1825 στο Καρπενήσι και στα γύρω χωριά οι Τούρκοι ρήμαζαν το βιος των κατοίκων και
προέβαιναν σε βιαιότητες και ωμότητες σε βάρος του Χριστιανικού πληθυσμού, τον οποίον ανάγκαζαν να αλλαξοπιστήσει. Ιδιαίτερα ήταν αυτά τα δυσάρεστα και ανησυχητικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή των Δομιανών, όπου οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Καζά (επαρχίας) των Αγράφων
Ισμαήλ και Μαχμούτ καταδυνάστευαν τους κατοίκους «διακούμιζαν» υα μοναστήρια της Σωτήρος
της Βράχας, του Προφήτη Ηλία της Αγίας Τριάδας και περισσότερο της Παναγίας των Δομιανών.
Σε σύσκεψη που συμμετείχαν ο παπά Γιάννης Οικονόμου που λεγόταν και Οικονόμος, λόγω
του οφικίου που έδωσε ο Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων, οι οσιότατοι ιερομόναχοι του Μοναστηριού
Δαμιανοί, ο Καπετάν Αναγνώστης Καρανίκας και ο αδελφός του Δημήτριος αποφάσισαν και
έστειλαν γράμμα με τον γρηγοροπόδαρο Γαλάνη στους Γιολδασαίους και τους ζητούσαν βοήθεια.
Οι Δομνίστιοι Καπεταναίοι Ζαχαράκης και Κωνσταντής Γιολδάσης, χωρίς χρονοτριβή ανταποκρίθηκαν στο αίτημά τους και σε δυο μέρες έφτασαν με αρκετούς συντρόφους τους στους
Δομιανούς και κατέλυσαν στο Μοναστήρι και σε μερικά σπίτια του χωριού. Στις δυνάμεις των
Γιολδασαίων προστέθηκαν οι Μοναχοί Δαμιανοί, οι άνδρες του Αναγνώστη Καρανίκα και του
αδελφού του Δημητρίου, η ομάδα του παπα Γιάννη Οικονόμου που την αποτελούσαν Δομιανίτες, κυρίως, αγωνιστές και λίγοι Αγιατραδίτες. Όλοι αυτοί χωρίστηκαν σε δυο μεγάλα τμήματα.
Η επίθεση εναντίον των Τούρκων Ισμαήλ και Μαχμούτ που είχαν στρατοπεδεύσει στις σημερινές ομώνυμες τοποθεσίες, έγινε ταυτόχρονα και στα δυο μέτωπα τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες
της επόμενης μέρας και ήταν σφοδρότατη. Σύμφωνα με παραδόσεις Δομιανιτών και Δομνιστίων,
«οι εδικοί μας όρμισαν μετά τις πρώτες ντουφεκιές με τα γιαταγάνια και τα ελαφρά τσεκούρια
κατά πάνω στους Τούρκους και δεν χρειάζονταν δεύτερη βαρεσιά, με την πρώτη τους τελείωναν.
Σκοτώθηκαν σιμά κοντά στους εκατό. Τσ’ έπιασαν στον ύπνοι οι εδικοί μας και λίγοι γλύτωσαν
που έφυγαν γρήγορα. Έγινε χαλασμός μιγάλος και στς Δομιανούς δεν ξαναπάτησαν Τούρκοι. Οι
Γιολδάσηδες έπιασαν πολλούς αιχμαλώτους κι δυο τρεις αγάδες – βοεβόδες τσ΄ έλεγαν και τον
ίδιο τον Ισμαήλ και τσ’ πέρασαν απ’ τς Δομιανούς όπου τσ’ έδισαν με τριχές τα χέρια. Τότι βγήκε
μπροστά ένας άγριους Δομιανίτης κι με βρουντηρή φωνή λέει στον Καπετάν Γιολδάση:
-Ουρέ πού τουν πάτει ετούτο το παλιόσκυλο (δείχνοντας τον δεμένο Ισμαήλ) που μ’ πήρε ούλα
τα πρόβατα τα’ προυάλλις κι μι ξυλουφόρτουσι κιόλας, κι τραβάει μια πιστόλα που’ χει στ’ μέση κι
τα’ δίν’ μίνια στου κιφάλι κι το σωριάσει καταϊ».
Η επιχώρια παράδοση λέει ότι , οι Δομιανίτες έθαψαν το πτώμα του Ισμαήλ στην αυλόπορτα
του σπιτιού του αείμνηστου δασκάλου μας Κώστα Κίτσου. Η τοποθεσία αυτή τότε ήταν χωράφι.
Το Μαχμούτ τον σκότωσε επί τόπου ο Ζαχαράκης, γιατί αρνιόταν και αντιδρούσε, όταν τον έδεναν.
Οι Γιολδασαίοι και οι άνδρες τους πήραν κουλούρες ψωμί και μαζί δεμένους τους Τούρκους
αναχώρησαν για τη Δομνίστα όπου παρέδωσαν στο Γιαννάκη Γιολδάση τους αιχμαλώτους και του
είπαν τα καθέκαστα της μάχης. Ο Γεώργιος Ζούμπος στις σημειώσεις του για τη μάχη αυτή, για
την επιστροφή στη Δομνίστα των νθκητών Γιολδασαίων και τη μεταφορά των αιχμαλώτων, τονίζει
ιδιαίτερα πόσο χάρηκαν οι κάτοικοι της Δομνίστας όταν έβλεπαν δεμένους αγάδες – τυράννους, να
τους σέρνουν οι Γιολδασαίοι στους δρόμους του χωριού».
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Παραδόσεις από Δομνίστα
Δυοβουνιώτης και Δομνίστα
Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος γιός του ήταν ο Γιώργης, που γεννήθηκε το 1798
στην Άμφισσα, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Νάκος Δυοβουνιώτης παντρεύτηκε μία
την αδελφή του Γιολδάση στα 1795-1797.
Πολύ αργότερα, στις αρχές του 1821, ο Νάκος Δυοβουνιώτης φτιάχνει σε προικώο
οικόπεδο σπίτι στη Δομνίστα, «ανώγαιον ασβεστόκτιστον οικίαν». Το σπίτι αυτό, προφανώς
το δώρισε στη γυναίκα του, στην κατοχή και κυριότητα της οποίας παρέμεινε μέχρι το θάνατό της και στη συνέχεια περιήλθε στους κληρονόμους της, τους τρεις γιούς της: Κώστα,
Θεόδωρο και Γιώργη, μέχρι τις αρχές του 1868, όταν οι γιοί της Κώστας και Θεόδωρος
παραιτούνται «παντός δικαιώματος» και περιέρχεται στην κατοχή και κυριότητα του Γιώργη
Δυοβουνιώτη. Σχετική είναι και η υπ’ αριθ. 2726/18-1-1868 συμβολαιογραφική πράξη
της παραίτησκης του, του Συμβολαιογράφου Λαμίας Κωνσταντίνου Μαυρίκα.
Η βρύση του «Σούφαγα»8
Στον εθνικό δρόμο Δομνίστας – Υψηλού Σταυρού – Αράχοβας Ναυπακτίας, πάνω από
τη Δομνίστα βρίσκεται μια πανέμορφη λιθόχτιστη βρύση, η βρύση του «Σούφαγα». Η
βρύση αυτή βρισκόταν πάνω από το δρόμο και κάτω από έναν μεγάλο έλατο και δίπλα της
ήταν μεγάλη λάκκα. Εκεί πηγαίναμε εκδρομή με το Σχολείο μας και μαζί με το παιχνίδι μας
απολαμβάναμε και το κρύο και δροσερό νερό της. Εκεί, επίσης, όταν γινόταν θεία λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ήταν και μια «υποχρεωτική» στάση
των πιστών, κυρίως, στο γυρισμό, για ένα λουκούμι… Πολλές φορές, στις 21 Μαϊου μοσχομύριζαν και ψητά…
Όπως έλεγαν οι παλιότεροι, η ονομασία της οφείλεται στον συγγενή και αξιωματούχο
του Αλή πασά, Γιουσούφ αγά - Αράπη, ο οποίος πέρασε από την περιοχή μας την άνοιξη
του 1794 με 3.000 Τουρκαλβανούς, με σκοπό να εξοντώσει τους κλεφταρματωλούς της
περιοχής και όσους άλλους θεωρούσε ως ύποπτους αντίστασης στα σχέδιά του.
Σύμφωνα με τοπική παράδοση της Δομνίστας (μας την αφηγήθηκε ο ηλικίας σήμερα 98
ετών Αθανάσιος Σύρρος) κατά το πέρασμά του από την περιοχή μας ο Γιουσούφ αγάς
εκδικούμενος αρκετούς ύποπτους από όλα τα γύρο χωριά της ορεινής Ναυπακτίας και της
Ευρυτανίας άλλους έσφαξε, άλλους «παλούκωσε» και άλλους τους κρέμασε στα κλωνάρια
των πανύψηλων ελάτων που βρίσκονται εκεί.
Κοντά στη βρύση, μέχρι τελευταία, σωζόταν ο κορμός ενός μισοκαμένου έλατου, από
τα κλωνάρια του οποίου, κατά την παράδοση, οι Τούρκοι κρέμασαν ανάποδα Έλληνες και
8

Βρύση με την ίδια ονομασία υπάρχει και στο Γαρδίκι Ομιλαίων της Φθιώτιδας, κοντά στο διάσελο της Οξυάς, λίγο παράμερα από τον κεντρικό δρόμο. Βλ. σχετικά και στην Εφημερίδα
«Γαρδικιώτικα Νέα» , Οκτ. – Νοέμβρ. – Δεκ. 2020, σχετικό κείμενο του Βασ. Κανέλου.
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τους κάπνιζαν με αναμμένα άχυρα.
Η βρύση αυτή μεταφέρθηκε
στο κάτω μέρος του δρόμου κατά
τη δεκαετία του 1970 με δαπάνες του Δασαρχείου Καρπενησίου. Είναι λιθόκτιστη και ρέει το
πεντακάθαρο και δροσερό νερό
της καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Παρόμοια βρύση, όπως υποσημειώνεται, βρίσκεται και στο
γειτονικό Γαρδίκι Φθιώτιδας, σε
διάσελο της Οξυάς. Στο σχετικό
κείμενο του Βασίλη Κανέλλου
στα «Γαρδικιώτικα Νέα» πληροφορούμαστε ότι: «Κατεβαίνοντας
στη Ρούμελη ο Γιουσούφ Αράπης
γέμισε τα βουνά από πτώματα παλουκωμένων, ψημένων και σφαγμέΔομνίστα: Η Βρύση στου Σούφαγα (Γιουσούφ – Αγά)
νων ανδρών, κυρίως ποιμένων και
(Φωτό: Νίκος Β. Καρέτσος)
χωρικών… Στο διάσελο της Οξυάς
έπειτα μια αμυντική αλλά πεισματική
μάχη οι κλέφτες εσκορπίσανε, όμως δεν χαλαστήκανε.
Από δω και πέρα ο λόγος στην παράδοση, στο μύθο. Η παράδοση λοιπόν μιλάει για την
οργή του δερβέναγα που στην αδυναμία του να χαλάσει τους κλέφτες, παίρνει τη φοβερή
απόφαση να χαλάσει το λημέρι τους, το δάσος της Οξυάς.
Βάζει μπροστά τη φωτιά και τα τσεκούρια, κόβει και καίει, μα άδικα ο κόπος. Το δάσος
φούντωνε ξανά στη στιγμή και έκρυβε τους κλέφτες. Έτσι μέσα από την υπερφυσική μορφή
του μύθου ξεπηδά μια μεγάλη ιστορική αλήθεια: Πως την κλεφτουριά τα βουνά και τα δάση
την έθρεψαν και τη φύλαξαν.
Στο σημείο που ο Αγάς σταμάτησε τη μάταιη προσπάθειά του να χαλάσει το δάσος,
έχτισε μια βρυσούλα που φέρνει μέχρι σήμερα τ’ όνομά του. Συνεχίζει ακόμα ν’ αναβλύζει
αθόρυβα το νερό της, λες και κλαίει το χαμό της κλεφτουριάς»….
Τέλος, σημειώνεται ότι το πέρασμα του Γιουσούφ αγά ή Γιουσούφ Αράπη αναφέρεται και σε άλλες περιοχές, όπως Φουρνά, Βράχα κ.λπ.
Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος
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Ο έλατος του Καραϊσκάκη
«Ένας υπεραιωνόβιος έλατος τεραστίων διαστάσεων, ο οποίος βρισκόνταν στην περιοχή των
Αμπελίων, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Δομνίστας, ονομαζόταν "ο έλατος του Καραϊσκάκη". Σύμφωνα, λοιπόν, με την παράδοση όταν ο Καραϊσκάκης το 1824 ήρθε στη Δομνίστα
άρρωστος και φιλοξενήθηκε από τους Γιολδασαίους, στο σπίτι του Κασλή, πέρασε από τον δρόμο
αυτόν και κάθισε λίγο στον ίσκιο του να ξεκουραστεί με τα παλικάρια του».
Ο έλατος αυτός κόπηκε για καυσόξυλα το 2018. Φαίνεται το πόσο τεράστιος ήταν από
τον κορμό του, που έχει απομείνει.
(Κατά διήγηση της Βασιλικής Χαρ. Σιακαβέλλα, το γένος Σπύρου Νταλιάνη, 23-4-2020)

«Στου Τούρκου το μνήμα» ή «Στου Τούρκου»
Τοποθεσία που βρίσκεται πολύ κοντά στο δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία, κοντά στο
Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης και, περίπου, στο σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι των κληρονόμων Κωνσταντίνου Αθ. Παπαδημητρίου. Σύμφωνα με την παράδοση «εκεί κοντά
βρισκόταν η παλιά εκκλησία του Αγίου Αθανασίου («Αϊ - Θανασάκης). Στα χρόνια πριν
από την Επανάσταση ερχόταν στο χωριό μας ένας Τούρκος αξιωματούχος. Φτάνοντας
κοντά, στης «Χρηστάκαινας τον πλάτανο», ξαφνικά αδιαθέτησε και άρχισε να χάνει αίμα.
Τότε ρώτησε τη συνοδεία του ποιος άγιος είναι εκεί κοντά. Του είπαν ότι είναι η εκκλησία
του Αγίου Αθανασίου. Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο και ξεψύχισε… Στο μέρος αυτό τον
έθαψαν και από τότε το λέμε «Στου Τούρκου»….
«Στην τοποθεσία αυτή τότε ήταν χωράφια που τα καλλιεργούσαν. Το χωράφι που βρισκόταν
ο τάφος, το καλλιεργούσε μια αδελφή του Μαμαλονάσιου, η οποία το άφησε στην ελλησία και
έκτοτε ήταν βακούφικο».
(Πηγή: Βασιλική Χαρ. Σιακαβέλλα το γένος Σπύρου Νταλιάνη, 23-12-2021)

Μεγάλο Χωριό
1.- Το Ταμείο «Βαλιδέ Σουλτάνα»
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το Μεγάλο Χωριό ανήκε στα προνομιούχα χωριά,
που ήταν αφιερωμένα στη «Βαλιδέ Σουλτάνα» 9. Έτσι, το χωριό αυτό δεν εφορολογείτο
9

Ήταν η μητέρα του σουλτάνου και «κοινή μητέρα των πιστών». Είχε πολλές δικαιοδοσίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η είσπραξη φόρων από ολόκληρες επαρχίες. Η Βαλιδέ Σουλτάνα είχε
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από τους τοπικούς αγάδες αλλά οι ανάλογοι φόροι αποδίδονταν από Επιτροπή Μεγαλοχωριτών απευθείας στο Ταμείο «Βαλιδέ» στην Πόλη, όπου ως γνωστό υπήρχαν πολλοί Μεγαλοχωρίτες. Σύμφωνα με την παράδοση μεγάλα ποσά από τους φόρους αυτούς γύριζαν στο
χωριό για κοινωφελείς σκοπούς.

2.- Λεηλασία από τον ληστή Καπετάν Φώτη
Τον Ιούλιο του 1798 ο Καπετάν Φώτης με ομάδα Τουρκαλβανών λεηλάτησαν το χωριό, πυρπόλησαν τα περισσότερα σπίτια και αιχμαλώτισαν αρκετούς κατοίκους, οι οποίοι
απελευθερώθηκαν ύστερα από την καταβολή λύτρων.

Μικρό Χωριό
Κατά τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια ως εκπρόσωπος του χωριού στις τουρκικές αρχές, ως βηλανδής – ήταν ο Γεώργιος Ζορμπαλάς, ενώ κατά τους επαναστατικούς
χρόνους ως δημογέροντας αναφέρεται ο Κυρτσονικολάκης, γνωστός κι ως Καπετάν
– Νικολάκης.
Η οικογένεια Ζορμπαλά είναι μία από τις πλέον ιστορικές οικογένειες του Μικρού
Χωριού.

«Βρύση του Μάρκου Μπότσαρη»
Ο εκ Μικρού Χωριού καταγόμενος Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, σε επιστολή του, γράφει, μεταξύ άλλων:
«… Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση του χωριού μου (Ο Μάρκος Μπότσαρης) πηγαίνοντας
για το Κεφαλόβρυσο άφησε ένα στίγμα δόξης για το Μικρό Χωριό. Μεταξύ των άλλων στο δρόμο,
που τον πήγαιναν για το Μεσολόγγι, στο χωριό του έπλυναν τις πληγές στην πηγή που ονομάζεται
«Βρύση του Μ. Μπότσαρη», από τότε. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο παππούς του πατέρα μου Ι.
Κουτσούκης αλλά και ο πατέρας της γιαγιάς μου Ι. Ζορμπαλάς επολέμησαν μαζί του στο Κεφαλόβρυσο…».
(Σ.Σ.) Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, ως Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών
του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΠΕ) διοργάνωσε στο Καρπενήσι το έτος 1993 Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
«Η Ευρυτανία κατά τους Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς Χρόνους – 170 Χρόνια από τον Θάνατο του
Μάρκου Μπότσαρη», οι εισηγήσεις του οποίου εκδόθηκαν σε σχετικό τόμο.

στη δικαιοδοσία της αρκετές επαρχίες, που, εξαιτίας της επιείκιάς της, πλήρωναν λιγότερους
φόρους και γενικά απολάμβαναν ειδικού καθεστώτος.
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Ο Αλή Πασάς στο Νόστιμο
Σύμφωνα με χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Προυσού γραμμένος από τον περίφημο ιερομόναχο – ανακαινιστή και αναμορφωτή της Κύριλλο Καστανοφύλλη, «Κατά το
έτος 1817 Ιουλίου 28 εν ημέρα Σαββάτω, ήλθεν εις την κωμόπολιν Καρπενησίου ο Υψηλότατος
ηγεμών των Ιωαννίνων, Βεζύρ – Αλή – Πασσάς ο Τεπελένιος, όπου διατρίψας ημέρας έξ, εξ ων
την μίαν ημέραν επέρασεν εις χωρίον το λεγόμενο Νόστιμον, εις τον οίκον των δύο αυτού υιών, και
εκείθεν μετέβην εις Νέας Πάτρας (Υπάτη) και Ζητούνιον (Λαμία)…».
Η κ. Μαριάννα Τσίρου μας πληροφορεί ότι ο Αλή Πασάς επισκεπτόμενος το Νόστιμο
«… φιλοξενήθηκε στο σπίτι των δύο θετών γιών του πιθανότατα στην οικία Γαλή (όπως πληροφορήθηκα από ηλικιωμένο Νοστιμιώτη) ή κατ’ άλλον, σ’ εκείνη των Τσαταίων»…
(Βλ. Μαριάννα Τσίρου «Το χωριό Νόστιμο στη ζωή της Ευρυτανίας τον 19ο αιώνα» στο «Η Ευρυτανία κατά τους
Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς Χρόνους – 170 Χρόνια από τον Θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη», σελ.
393-394, Επιστημονική Βιβλιοθήκη ΕΚΠΕ, Αθήνα 1995).

Η μάχη του Κεφαλοβρύσου κατά τον Νικόλαο Γ. Πολίτη
με βάση μαρτυρίες ζώντων το 1884
(Πηγή: Μαρία Θ. Ευαγγελοδήμου, «Αναζητώντας αυτόπτες μάρτυρες εξήντα ένα χρόνια μετά το 1923,
Η διήγηση της μάχης του Κεφαλοβρύσου από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη το 1884 με βάση μαρτυρίες ζώντων», στο
περιοδικό ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ, Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας, τεύχος
9, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021.

Ο λαογράφος και καθηγητής Πανεπιστημίου Νικόλαος Γ. Πολίτης (1852-1921) το
1884 επισκέφθηκε το Καρπενήσι και αναζήτησε αυτόπτες μάρτυρες της μάχης του Κεφαλοβρύσου (1823). Βρήκε μόνον έναν, τον Ρεμόγιαννο, αλλά ζούσαν ακόμα και άλλοι
που άκουσαν από τους γονείς τους, που πολέμησαν εκεί, πολλά και διάφορα, τα οποία και
κατέγραψε. Σχετικό εκτενές άρθρο του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» (τεύχη 513
και 514 το 1885) με τον τίτλο: Ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη κατά τις διηγήσεις αυτοπτών.
Λεπτομέρειες για τη μάχη αυτή του μετέφερε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κωνσταντίνος
Ιατρίδης, «ο οποίος γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες από τον πατέρα του και Γραμματέα του
Ιωάννη Γιολδάση Αναγνώστη Ιατρίδη αλλά και από άλλους αυτόπτες μάρτυρες όπως
οι Τζαβαλαίοι που επίσης είχαν λάβει μέρος στη μάχη…

Ο Μουσταφά πασάς της Σκόδρας στο Καρπενήσι
«… Ο Μουσταφά πασάς της Σκόδρας με μεγάλη δύναμη πέρασε ανενόχλητος τα Άγραφα και
έφτασε στα τέλη Ιουλίου μέσω Αγίου Αθανασίου στο Καρπενήσι. Κανείς δεν τον εμπόδισε… Ο
Καραϊσκάκης ήταν βαριά άρρωστος στην Ι.Μ. Προυσού…
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… Ο νυν αμιγής ελληνικός πληθυσμός του Καρπενησίου τότε ήταν ανάμικτος από Έλληνες,
Τούρκους, Βλάχους και Γύφτους, που επαγγέλλονταν συνήθως τους σιδηρουργούς και όταν τους
παρείχετο η ευκαιρία τους δήμιους. Ο Βεζίρης (Μουσταφά πασάς), συνεχίζει ο Πολίτης, κατέλυσε με τη μεγαλόπρεπη συνοδεία του στον πύργο της Κωνσταντέλαινας. Μικρό μέρος του στρατού
παρέμεινε σε διάφορες οικίες της πόλης ενώ το κύριο σώμα στρατοπέδευσε στην κοιλάδα πλησίον
του Κεφαλοβρύσου. Στη Μεσοχώρα κατασκήνωσε η οπισθοφυλακή από 4.000 περίπου άντρες με
επικεφαλής τον γηραιό Τζελαλεδίν μπέη, θείο του πασά της Σκόδρας, που ήρθε από τη Φθιώτιδα.
Η μόνη είσοδος στο Κεφαλόβρυσο μέσω της κοιλάδας του ποταμού καταλείφθηκε από την προφυλακή του στρατού, 3.000 περίπου γενναίους Μιρδίτες10.
Πάνω από τον καταυλισμό των Μιρδιτών, στη ρίζα του Κώνισκου και κοντά στις πηγές του Κεφαλοβρύσου, βρισκόταν το σεράγι του Αλή πασά, του οποίου ίχνη των θεμελίων σώζονταν ακόμα
κατά την επίσκεψη του Πολίτη…
Ο Βεζίρης, θεωρώντας την περιοχή απρόσιτη και ασφαλή, λόγω των ψηλών βουνών που την
περιβάλλουν, είχε σκοπό να παραμείνει λίγες ημέρες στο Καρπενήσι για να ξεκουραστεί το στράτευμα και μετά, μέσω του Προυσού, να προχωρήσει στο Μεσολόγγι. Θεώρησε ότι ο χώρος ήταν
ένα φυσικό οχυρό και οι μικρές στρατιωτικές δυνάμεις των Ελλήνων δεν θα τολμούσαν να προσεγγίσουν αυτά τα μέρη και να έρθουν αντιμέτωπες με τη μεγάλη στρατιά του. Έτσι, δεν έβαλε ούτε
σκοπιές».

Η στάση του Γιάννη Γιολδάση
«Στο διάστημα αυτό ο Βεζίρης έστειλε έναν ντόπιο Τούρκο στον οπλαρχηγό της περιοχής Γιάννη Γιολδάση να του ζητήσει να προσκυνήσει. Αυτός, φοβούμενος μήπως μια άρνησή του επισπεύσει την αναχώρηση του πασά και την καταστροφή των χωριών από τα οποία θα περνούσε το
τόρκικο ασκέρι, προσπάθησε να κερδίσει χρόνο ώστε να προλάβει να φυγαδεύσει τους κατοίκους.
Με τον ίδιο μεσολαβητή, ο Γιολδάσης, προσπαθώντας να ζητήσει χρόνο ζήτησε να καθυστερήσει
λίγο με σκοπό να πείσει και άλλους να προσκυνήσουν, γιατί ποιο το όφελος, αν προσκυνήσει ένας
μόνο; Ο σερασκέρης δέχθηκε, αλλά ζήτησε ομήρους στενούς συγγενείς του. Όπως ήταν φυσικό
δεν βρέθηκε κανείς εθελοντής, αφού τον περίμενε ο σίγουρος θάνατος, από τη στιγμή που ήταν βέβαιο ότι ο Γιολδάσης δεν θα προσκυνούσε. Τελικά, βρέθηκε ένας παπάς από τη Λάσπη, το όνομα
του οποίου είχε λησμονηθεί την εποχή του Πολίτη, και ο Ρεμόγιαννος, οι οποίοι θα παρουσιάζονταν ως συγγενείς του Γιολδάση. Έτσι οι όμηροι αναχώρησαν για το στρατόπεδο των εχθρών
και ο Γιολδάσης πρόλαβε και ειδοποίησε τους κατοίκους των χωριών που πήραν τα βουνά…».
Στο μεταξύ ο Μάρκος Μπότσαρης με τους Σουλιώτες στρατοπέδευσε στο Μικρό Χωριό όπου
και κατέστρωσε το σχέδιό του. Έτσι κάλεσε τους οπλαρχηγούς Τζαβέλα, Φωτομάρα, Σιαδήμα,
Κοντογιανναίους και Γιολδασαίους «εις τον Άγιον Νικόλαον του χωρίου Κλαψίου να κουβεντιάσωμεν…».
10
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Χριστιανοί καθολικοί που κατοικούσαν στη Βόρεια Αλβανία.

Ο Πολίτης γράφει ότι οι οπλαρχηγοί έφτασαν την ίδια νύχτα στον Άγιο Νικόλαο όπου
βρήκαν τον Μάρκο να τους περιμένει. Το σχέδιό του ήταν να επιτεθεί αυτός από την Ποταμιά και οι άλλοι από το διάσελο του Αγίου Ανδρέα και το γεφύρι του Δεσπότη, ώστε
να τους βάλουν στη μέση. Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Γιολδάση, που πρότεινε να
επιτεθούν όλοι από την Ποταμιά, ώστε να τους διώξουν προς τη Θεσσαλία:
Όχι, καπετάν Γιαννάκη, απεκρίθη ο Μάρκος. Έτσι που είπα να γίνεται, και ό,τι δώση ο
Θεός!
Ως ώρα επίθεσης προσδιόρισαν την πέμπτην μετά την δύσιν του ηλίου της επαύριον. Ο
Γιολδάσης ζήτησε μικρή αναβολή γιατί,
Έχω ρεέμια (ομήρους), είπε, άφησε να κάμω τρόπο πρώτα να τα γλυτώσω.
Ας ‘παν και αυτοί κουρμάντι (θυσία) για το γένος! Ανεφώνησεν ο Μάρκος...

Οι αδελφοί Τζαβαλιά
«Στις 9 Αυγούστου το βράδυ, λίγο πριν την επίθεση, ο Τζαβέλας έφθασε στον Άγιο Ανδρέα και
έστειλε τον Καραστάθη Μπαρλά με λίγους ‘άνδρες να άθει αν η διάβαση του Κώνισκου ήταν κατειλημμένη από τους Τούρκους ή όχι. Εκείνοι δεν συνάντησαν κανέναν Τούρκο φρουρό. Είδαν μόνβο
δύο άντρες που οδηγούσαν φορτωμένα άλογα και πήγαιναν προς τον Άγιο Ανδρέα. Ήταν δύο αδέρφια, ο Γεώργιος και ο Δημήτριος Τζαβαλιάς. Πριν τη επανάσταση ήταν πάμπτωχοι Καρπενησιώτες
και πλούτισαν σκυλεύσαντες εν Κεφαλοβρύσω πλην των ίππων και σάκκον πλήρη φλωρίων.
-Τι είναι αυτά; Είπεν ο Μπαρλάς δεικνύων τους ίππους.
-Πλιάτσικο από το ουρδί11 το τούρκικο.
-Τι χαμπέρια! Δε βλέπετε τσοι φωτιαίς ‘πίσου ς’ τη Μ’σοχώρα; Ήρθε μια μαυρίλα και πλάκωσε
τη Μ’ σοχώρα!

Η μάχη στο Κεφαλόβρυσο
«Οι καπεταναίοι, αφού ξακρίβωσαν ότι το διάσελο ήταν ελεύθερο, προχώρησαν, αφήνοντας
150 άντρες να φρουρούν το δρόμο που οδηγούσε στη Μιάρα και στον Άγιο Ανδρέα, για να μην
τους υπερφαλαγγίσει ο, οδηγούμενος από τούρκους Καρπενησιώσες, εχθρό. Ο Ζαχαρίας Γιολδάσης με 200 άντρες κατέλαβε τη θέση Δεσπότου λιβάδι, η οποία δέσποζε στον δρόμο που οδηγούσε από το Καρπενήσι κατευθείαν προς τον Άγιο Ανδρέα. Οι Σουλιώτες, υπό τον Ζυγούρη Τζαβέλα,
μαζί με τους Ευρυτάνες υπό τον Κώστα Γιολδάση ή Σερέτη, επιτέθηκαν από το στρατόπεδο από
ανατολικά προς τα Πλατάνια. Μαζί τους ήταν ο γραμματέας του Γιολδάση Αναγνώστης Ιατρίδης, ο
Γ. Μπαζώνης από τον Προυσό και οι αδελφοί Τζαβαλιαίοι. Ταυτόχρονα επιτίθετο από τη ρεματιά
ο Μάρκος Μπότσαρης.
11

Ορδί: στρατόπεδο, στρατός.
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Η συμπλοκή ήταν αιματηρή. Ο γυναικάδελφος του Ρεμογιάννου μοί είπεν, ότι την επιούσαν
είδεν τον βραχύν μεν το σώμα, αλλά λεοντόκαρδον Μπακατσέλον Τσαβέλαν «βουτηγμένον ακόμα
ς’ τα αίματα», συνεχίζει ο Πολίτης.
Οι εχθροί, αν και θορυβήθηκαν, διατήρησαν τις θέσεις των και οι Έλληνες αναγκάστηκαν να
οπισθοχωρήσουν στα σύδεντρα υψώματα του Κώνισκου, από όπου εξακολούθησαν να μάχονται
ακροβολικώς.
Από την σύγχυση που ακολούθησε κατόρθωσε ο ένας κρατούμενος, ο ιερέας από τη Λάσπη,
να δραπετεύσει και να ενωθεί με τους Έλληνες. Ο Ρεμόγιαννος δεν τα κατάφερε και την επόμενη
μέρα απαγχονίστηκε.
Το κύριο σώμα του τουρκικού στρατού χωριζόταν από την οπισθοφυλακή του Τζελαλεδίν μπέη
από τον λόφο του Αγίου Δημητρίου. Ο Τζελαλεδίν, μη γνωρίζοντας τον αριθμό των επιτιθέμενων
και ακούγοντας τους πυροβολισμούς στην Μιάρα και στο λιβάδι του Δεσπότη, ευτυχώς για τους
Έλληνες, δεν κινήθηκε παρά μόνο οργάνωσε την άμυνά του.
Οι Έλληνες, που μάχονταν στο Κεφαλόβρυσο και στα Πλατάνια, ακούοντας το πένθιμο σάλπισμα, σταμάτησαν να πυροβολούν και στράφηκαν προς τον Άγιο Ανδρέα πιστεύοντας ότι πρόκειται
για υποχώρηση.
[…] Αλλ’ ο Σουλιώτης Φωτομάρας, ο οποίος παχύς ων και σωματώδης δεν ηδύνατο να
συναγωνίζηται μετά των άλλων, και επεσκόπει την μάχην από τινος εξέδρας του Κωνίσκου
υπεράνω του Κεφαλοβρύσου εγύρισε και είπε προς τον συνοδεύοντα αυτόν Ιατρίδην:
-Δυστυχία! Κάποιον τρανόν ‘δικόν μας εσκότωσαν.
Πράγματι, επρόκειτο για τον Μάρκο Βότσαρη, που είχε ξεκινήσει με 350 άντρες από το Μικρό
Χωριό την ώρα που ο Τζαβέλας διάβαινε τα Κλεισώρια του Κώνισκου»…

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Μάρκος Μπότσαρης προς Κολοκοτρώνη
«Όταν ο Μάρκος Μπότσαρης ανταμώθηκε πρώτη φορά, αρχές του 1822, με τον Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο, πρώτα τον ερώτησε για τον Μωριά όλα τα περιστατικά, για τα
δικά του όμως τίποτε δεν μίλησε και μάλιστα κοκκίνιζε σαν το κορίτσι άμα ο Κολοκοτρώνης του παινούσε την παλικαριά του (ήταν αδελφοποιτοί παλιοί), ύστερα ο Μάρκος είπε:
- Αδελφέ, γιατί άφησες (στην Τριπολιτσά) να γίνουν τόσα κακά, που κακοσυσταίνουν
τον αγώνα μας; Αντί να θυσιαστούν τόσες αδύνατες ψυχές, γυναίκες και παιδιά και γέροι,
δεν ήταν καλίτερα να τους στείλετε στην Πάτρα και στα Μοθοκόρωνα, όπου οι κλεισμένοι
Τούρκοι θα σώνανε ποιο γρήγορα τις θροφές τους κι η Ευρώπη δεν θα μας έρριχνε τόσες
κατηγορίες;».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Της μπόμπας το γλέντι
«Στο Μεσολόγγι, τέλη του 1822, όταν ο Κανέλλος Δεληγιάννης μ’ άλλους επίσημους
του Μωριά τρέξανε βοήθεια των πολιορκημένων, μια μέρα ο Μάρκος Μπότσαρης κάλεσε τον Κανέλλο σπίτι του να φάνε.
Είχε ο στρατηγός ψημένη όρνιθα, κι αφού στρώθηκε ο σοφράς κι οι φίλοι σταυροπόδι,
καθισμένοι μιλούσανε, να έφτασε κι η ψημένη όρνιθα. Μα δεν είχαν ακόμη απλώσει χέρι
και μπόμπα έπεσε στο σπίτι, τρύπησε τη σκεπή, σκορπάει το τραπέζι με την κότα, τρυπάει
ακόμα και το πάτωμα, και τέλος φτάνει στο κατώι…
-Χάσαμε την κότα, είπε ο Μάρκος με χαμόγελο, αυτό ήταν όλο».
(Πηγή: «Ευρυτανία» τριμηνιαία περιοδική έκδοσις πληροφοριών Διοικητικής και Πνευματικής κινήσεως Ιουλίου –
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1972).

Για την Ψυχή του Μάρκου…
Ήταν Ιούλιος του 1823 κι ο Μάρκος Μπότσαρης προχωρώντας μπρος το Καρπενήσι για να πολεμήσει τον Μουσταή πασά της Σκόδρας, πέρασε απ’ το Μοναστήρι του
Προυσού. Μπήκε στην εκκλησιά, προσευχήθηκε, και στην πόρτα βγαίνοντας συναντά έναν
καλόγερο. Του δίνει μερικά νομίσματα και του λέει:
-Πάρ’ τα, καλόγερε, να τα μοιράσεις στους φτωχούς, για την ψυχή του Μάρκου Μπότσαρη.
-Τι; Πέθανε ο Μάρκος; Τον ρωτάει ξαφνιασμένος ο καλόγερος, που είχε ακούσει
τόσα γι’ αυτόν, χωρίς όμως να τον γνωρίζει.
-Όχι, δεν πέθανε, πηγαίνει όμως για να πεθάνει, του αποκρίνεται ο Μάρκος.

Περαστικός και από το Μοναστήρι της Μεσαμπελιάς
Στις παραμονές της μάχης του Κεφαλοβρύσου ο Μάρκος Μπότσαρης φεύγοντας από
το Μικρό Χωριό, όπου είχε σύσκεψη με άλλους Καπεταναίους, πέρασε και από το Μοναστήρι της Παναγίας της Μεσαμπελιάς. Εκεί εκμυστηρεύτηκε το σχέδιό του στον ηγούμενο.
-Τι πας να κάνεις, καπετάνιε; του είπε ο ηγούμενος. Δεν βλέπεις πόσοι είναι; πού
πας;
Την ώρα εκείνη χτυπάει η αυλόπορτα. Ήταν Τουρκαλβανός αξιωματούχος. Ο Μάρκος
αμέσως κρύφτηκε στη γλαβανή. Λέει ο Τουρκαλβανός στον ηγούμενο:
-Εσύ σίγουρα ξέρεις πού είναι ο Μπότσαρης. Πες μας τώρα αμέσως!
-Δεν ξέρω τίποτα! Απάντησε ο ηγούμενος. Καθήστε να φάτε και να πάτε στο καλό σας!.
-Άκουσε, παπά, αν μας χτυπήσει ο Μάρκος θα το κάψω το μοναστήρι σας!
Έφαγαν, ήπιαν και έφυγαν….
Μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο το μοναστήρι κάηκε για δεύτερη φορά. Την πρώτη
φορά είχε καεί τον Ιούνιο του 1821 πάλι από τους Τούρκους.
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Τις ημέρες αυτές, λέγεται πως ο Μάρκος Μπότσαρης πήρε τριάντα (30) γίδια από
τους Κακουραίους, στις Γοριανάδες, για να φάνε οι άντρες του.
(Κατά διήγηση του πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Παπασπύρου, ετών 90, όπως τα άκουσε προ πολλών
ετών από τους Δ. Μπακογιάννη (78 ετών τότε), Αθανάσιο Κακούρα (98), Μιλτιάδη Αλεξόπουλο,
Χρήστο Αθανασίου ή Σαλταπίδα και Γεώργιο Αθανασίου ή Σαλταπίδα)

Ιστορικές Τοποθεσίες στην περιοχή Κλειτσού12
Για να πάει κανείς στο Κουλουσκούτι έχει πολλές δυνατότητες Από την Καρδίτσα μέσω
Μολόχας ή μέσω Σαρανταπόρου και Μαυρολόγγου. Από το Ζαχαράκι μέσω Βουλγάρας….
Στη διαδρομή Σπίτι Διαβάτη – Κουλουσκούτι συναντά τοποθεσίες που έμειναν στην ιστορία. Η λάκκα που στρατοπέδευσε ο αρχιστράτηγος της Στερεάς Γεώργιος Καραϊσκάκης
έδωσε το όνομα στη σημερινή ονομασία Ράχη Καραϊσκάκη. Εκεί ο Γιαννάκης Ράγκος,
όταν συμμάχησε με τον Αλή πασά και θέλησαν να εκδιώξουν τον Καραϊσκάκη από το
αρματολίκι των Αγράφων, επιτέθηκε στους στρατοπεδευμένους κλεφταρματολούς αλλά οι
πολεμιστές του μετέπειτα αρχιστράτηγου της Ρούμελης νίκησαν κατά κράτος.
Επίσης στη θέση της Τριφύλλας οι κλέφτες των Αγράφων το 1805 και ο Κατσαντώνης
με τα παλικάρια του κατατρόπωσαν το δερβέναγα Ιλιάσμπεη, ο οποίος στη μάχη αυτή
σκοτώθηκε. Ετάφη σε αυτή την περιοχή και έδωσε το όνομα «μνήμα του Λιάσμεγα» ή «στ’
Λιαζ», όπως το λέμε οι ντόπιοι σήμερα.
Ανεβαίνοντας από Καρδίτσα μέσω Σαρανταπόρου περνάμε από το Γρεβενοδιάσελο.
Εδώ το 1802 ο Κλεφταρματολός των Αγράφων Δίπλας έδωσε νικηφόρα μάχη με το Μουχουντάρη. Ο Δίπλας λαβώθηκε και παρέδωσε την αρχηγία των Κλεφτών στον ανηψιό του
και βαφτισιμιό του Κατσαντώνη. Ο λαϊκός ποιητής τραγούδησε τον ηρωικό Δίπλα ως εξής:
«Ένα πουλάκι λάλησε στου Δίπλα το λημέρι
-Δεν ελαλούσε σαν πουλί σαν τα’ άλλα τα πουλάκια
-Μόν’ λαλούσε κι έλεγε ανθρώπινη κουβέντα
-Τα καρακόλια Δίπλα μ’ πέσανε».
Στην τοποθεσία του Γρεβενοδιάσελου οι ντόπιοι έστησαν και την προτομή του πολέμαρχου, του δασκάλου του κλεφτοπόλεμου σ’ όλα τα Άγραφα»…
«… Δύο φορές στη Βουλγάρα συγκρούστηκαν οι Κατσαντωναίοι με τους Τούρκους και στις
12

Γιώργος Δημ. Μπάτσιαρης, ΚΟΥΛΟΥΣΚΟΥΤΙ ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΥ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Η

πρώτη μου πατρίδα, χ.χ. , σελ. 18-19
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δύο οι Τούρκοι νικήθηκαν παρόλο που ηγήθηκε την ίδια επιχείρηση Τούρκων ο Άγος Μουχουντάρης. Τα πιο κοντινά χωριά στο Κουλουσκούτι είναι ο Μαυρόλογγος, του οποίου μέρος
αποτελεί ο οικισμός αυτός, η Μολόχα και το Σαραντάπορο. Η Μολόχα είναι και αυτό χωριό που
δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση του ’21. Συγκεκριμένα, όταν τα σύνορα του Νέου Ελληνικού
Κράτους το 1832 οριοθετήθηκαν πάνω από το Καπροβούνι. Οι κάτοικοι της παλιάς Μολόχας που
ήταν στην περιοχή της τότε κατεχόμενης θεσσαλικής γης μετακινήθηκαν στην ελεύθερη Αγραφιώτικη περιοχή και ίδρυσαν νέο χωριό, τη Μολόχα».

Κρίκελλο: «Ο Άγιός μας τους έδιωξε…»
(Διήγηση: Στράτος Τσακάλης, 80 ετών, 2-3-2021)
Ήρθαν στο Κρίκελλο οι Τούρκοι πριν από την Επανάσταση του 1821 για να εισπράξουν φόρους. Το βράδυ ο Τούρκος είδε ένα όνειρο: Ένας γέροντας άρχισε να τον δέρνει
αλύπητα.
Την άλλη μέρα κάλεσε τους χωριανούς και ρώτησε ποιος ήταν ο γέροντας που τον χτυπούσε τη νύχτα. Ανέφερε όλα τα χαρακτηριστικά. Αμέσως του πήγαν την εικόνα του Αγίου
Νικολάου. Τον αναγνώρισε και είπε:
-Ναι, σίγουρα αυτός ήταν!
Ύστερα από αυτό το γεγονός ούτε φόροι εισπράχθηκαν, ούτε άλλο έμειναν στο Κρίκελλο οι Τούρκοι! Έφυγαν άπραγοι. Ο Άγιός μας τους έδιωξε….

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΑ ΨΙΑΝΑ13
«Ως την εποχή της Τουρκοκρατίας τίποτα δε λέγεται για τον τόπο μας. Σ’ αυτόν τον άγριο
τόπο, σ’ αυτά τα βράχια, ποιος να κατοικήσει; Ήρθε όμως η σκλαβιά. Τα καλά τα μέρη τα πάτησε
ο Τούρκος. Και κείνοι που προτιμούσαν να ζήσουν με τα θηρία παρά με τους Τούρκους, φύγανε
από τα μέρη τους κι ήρθαν εδώ. Πήραν τα βουνά. Και πάντα, κατά την Παράδοση, το χωριό Ψιανά
δημιουργήθηκε κατά το 1650 εκεί που είναι σήμερα ο συνοικισμός των Ψιανών το Παλιοχώρι. Το
χωριό Ψιανά κτίστηκε μετά την απελευθέρωση του 1821. Γιατί πήρε αυτό το όνομα κανένας δεν
μας το εξήγησε.
Στο Παλιοχώρι οι πρώτοι που κατοίκησαν ήταν ένας Φώλος κι ένας Γιαννακάκης. To σπίτι
του Φώλου σώζεται ακόμη αλλά είναι έτοιμο να πέσει. Οι οικογένειες Φώλου και Γιαννακόπουλου υπάρχουν και σήμερα στο Παλιοχώρι. Οι Γιαννακαίοι έχουν ακόμη και τώρα τον τίτλο Καπε-

13

Βλ. Γιάννη Βράχα, «Αγία Βαρβάρα Ψιανών, Θρύλοι – Παραδόσεις – Ανοικοδόμηση», Έκδ.
του Συλλόγου ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ, Αθήνα 1985, σελ. 14-15.
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ταναίοι. Ο προσπάππους των, ο Γιαννάκης Γιαννακάκης ήταν Καπετάνιος. Αυτός πολέμησε με
τους Τούρκους στη μάχη της Καλλιακούδας και στη μάχη της Τούφας, που έγινε κοντά στα Ψιανά.
Ύστερα από τις μάχες αυτές με τα γνωστά αποτελέσματα οι Τούρκοι ήρθαν στα Ψιανά. Ο πασάς
τους κοιμήθηκε στο σπίτι του Φώλου και όλα τα άλλα σπίτια τα έκαψε. Τελευταία διέταξε να βάλουν
φωτιά στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Τρεις φορές έβαλαν αλλά η φωτιά έσβηνε. Δεν άναβε.
Αυτό φόβισε τους Τούρκους. Το πίστεψαν για θαύμα της Αγίας Βαρβάρας. Δεν επέμειναν. Πολύ φοβόνταν τους αγίους μας οι Τούρκοι μην τους δώσουν καμιά οργή. Έτσι η εκκλησία γλύτωσε από την
πυρκαγιά. Και το θαύμα που έγινε δυνάμωσε την πίστη τους και την αγάπη τους για την εκκλησία.
Δεν ήταν απλώς η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας μια εκκλησία, αλλά μια θαυματουργή εκκλησία.
Η οργή όμως που φοβόνταν οι Τούρκοι δεν άργησε να ρθει. Μόλις έφυγαν οι Τούρκοι και
κοντά κοντά στο χωριό, που την τοποθεσία την λέμε ως τώρα Φονίσκα, σκόνταψε και γκρεμίστηκε
το άλογο μαζί με τον Τούρκο Πασά. Οι άντρες του χωριού και τα γυναικόπαιδα έπιασαν το στενό
που θα περνούσε ο στρατός. Εκεί με τις πέτρες που κυλούσαν δεν άφησαν τους Τούρκους να προχωρήσουν. Γύρισαν πίσω και το μέρος αυτό το λέμε «Βάρβαρο», ως εδώ ήρθαν οι βάρβαροι»….14

Παραδόσεις στο Παλαιοχώρι Ψιανών μετά τη μάχη της Καλλιακούδας
Κατά την υποχώρησή τους (οι Έλληνες) προς τα ανατολικά η παράδοση στο Παλαιοχώρι λέει πως πολέμησαν σε δύο τοποθεσίες της περιοχής Ψιανών. Η μία ήταν στη θέση
«Ταμπούρια», στον αυχένα του δρόμου από το Βύθισμα προς την Ανιάδα, και η δεύτερη
τοποθεσία ήταν στη θέση της «Θανάσως», οχυρό και επίκαιρο σημείο στο διάσελο των
Ψιανών, την «Τούφα», όπως λέγεται το βουνό πάνω από το Παλιοχώρι.
Στην οχυρή τοποθεσία της «Θανάσως», οι ντόπιοι κάτοικοι διηγούνταν ότι έβλεπαν
στην επιφάνεια του εδάφους θριμματισμένα οστά από τους νεκρούς πολεμιστές της μάχης.
Η παράδοση ακόμα λέει ότι, όταν οι Τούρκοι έφθασαν στο Παλαιοχώρι, το έκαψαν,
εκτός από το σπίτι – αρχοντικό των Φωλαίων (σήμερα το σπίτι αυτό σώζεται μισοερειπωμένο στην τοποθεσία Μουριές). Στο σπίτι των Φωλαίων κατέλυσε τότε ο Τούρκος επικεφαλής (Αγάς) και προσπάθησε να πυρπολήσει και την Αγία Βαρβάρα χωρίς να το πετύχει.
Από το Παλαιοχώρι ο Τούρκος Αγάς προσπάθησε να περάσει στην Καστανούλα (τότε
Σέλισα) μέσα από το Χαλικόρεμα, έπεσε όμως με το άλογό του στον γκρεμό, στη θέση
«Φονίσκα» και σκοτώθηκε. Αυτό θεωρήθηκε αργότερα θαύμα της Αγίας Βαρβάρας.
Τα γρόσια (χρήματα) του σκοτωμένου Τούρκου βρήκαν ένας Σκλαβούνος και ένας
Καραμπέτσας από το Παλαιοχώρι και με αυτά αγόρασαν κτήματα απέναντι από τα Αμπέλια όπου εγκαταστάθηκαν.
(Πηγή: Κωνσταντίνος Γ. Πρασσάς, Το Δημοτικό Διαμέρισμα ΨΙανών και ο Κρικελλοπόταμος, στο «Ιστορία
και Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Έκδ. Πανευρυτανικής
Ένωσης, Αθήνα 2010, σελ. 380-381).
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Βλ. Κώστας Δημ. Ασημάκης, «Πορεία Ζωής» (Επιμέλεια Κ. Α. Παπαδόπουλος), Αθήνα 2021, σελ.
97.

Το «σπίτι των καπεταναίων» στην Καστανούλα
Στην όμορφη Καστανούλα Ψιανών, ανάμεσα στα είκοσι πέντε (25) σπίτια της υπήρχε
και ένα στη μέση του χωριού που ξεχώριζε από τα άλλα. Ήταν διπλό στο μέγεθος. Μικρός
θυμάμαι πως από τα Ψιανά το βλέπαμε και το ονομάζαμε «το σπίτι των Καπεταναίων», δηλ.
των Γιολδασαίων.
Οι Γιολδασαίοι, οι γνωστοί οπλαρχηγοί της περιοχής μας είχαν περιουσία και στη
Δομνίστακαι στο Μαρίνου. Το καλοκαίρι έμειναν στην Καστανούλα για δροσερόν αέρα
και ξεχειμώνιαζαν στο Μαρίνου, που ήταν προσήλιο. Το σπίτι αυτό ήταν ορόσημο για να
εντοπίζουμε και τα άλλα σπίτια της Καστανούλας.
Στην είσοδο του σπιτιού, σε ένα αγκωνάρι καλοπεριποιημένο και καλοχτισμένο, είχαν ένα
λιοντάρι σκαλιστό. Σε ένα άλλο σημείο, σε μια μεγάλη πέτρα είχαν το σταυρό, καλοσχεδιασμένος με καλλιτεχνικά κεντήματα και διάφορες άλλες πέτρες σκαλιστές με διάφορα κεντήματα. Όλα αυτά μετά το κάψιμο της Καστανούλας από τους Γανωμεναίους έγιναν ένας σωρός.
Ένας χωριανός, ο Χειμώνας, με την πέτρα του σπιτιού αυτού έχτισε το σπίτι του. Το
λιοντάρι υπάρχει, το σταυρό και τις πελεκημένες πέτρες, όλα τα έβαλαν στο ανακαινισμένο
σπίτι του Χειμώνα. Την συγκεκριμένη πλάκα με το σταυρό, την έβγαλαν από τον τοίχο και
την έκλεψαν. Το υλικό υπάρχει κατά τις πρόσφατες πληροφορίες που έχω από τον Κώστα
Γιάτση, που είναι μόνιμος κάτοικος Καστανούλας.
(Βλ. Κώστας Δημ. Ασημάκης, «Πορεία Ζωής, Αθήνα 2021».

Ψιανά: Άλλα τοπωνύμια σχετικά με το 1821
Φονίσκα: «Αν από την Αγία Βαρβάρα στο Παλιοχώρι, ακολουθήσουμε το μονοπάτι
για την Καστανούλα, λίγο πριν φθάσουμε στο ρέμα, θα διέλθουμε από κρημνώδη τοποθεσία, που την ονομάζουμε Φονίσκα. Σήμερα το μονοπάτι σχεδόν δεν ξεχωρίζει. Ονομάστηκε έτσι γιατί εκεί σκοτώθηκε Τούρκος Πασάς το 1823. Μετά τη μάχη της Καλλιακούδας
και της Τούφας, οι Τούρκοι βρέθηκαν στα Ψιανά. Τότε όλο το χωριό ήταν στο σημερινό
Παλιοχώρι. Ο Τούρκος πασάς αφού έκαψε τα σπίτια και προσπάθησε ανεπιτυχώς να κάψει
και την Αγία Βαρβάρα, τρεις φορές έβαλε φωτιά, δεν έπιασε και φοβούμενος την οργή
της Αγίας, έφυγε για την Καστανούλα, τότε Σέλιτσα. Το μόνο σπίτι που δεν έκαψε ήταν
του Φώλου, γιατί εκεί έμεινε…. Καβάλα όπως πήγαινε, το άλογό του στη θέση Φονίσκα
γκρεμίστηκε και μαζί με αυτό και ο πασάς. Οι Τούρκοι συνέδεσαν το γεγονός με την προσπάθεια να κάψουν την εκκλησία και οι περισσότεροι φοβισμένοι επέστρεψαν στο κύριο
ασκέρι του Μουσταή Πασά. Δυο χωριανοί, ο Καραμπέτσας και ο Σκλαβούνος, όταν
έφυγαν οι Τούρκοι, πήγαν στο μέρος που γκρεμίστηκε ο πασάς να ψάξουν μήπως βρούνε
τίποτα χρήσιμο. Επειδή ήταν βράχος, μόνο ο Σκλαβούνος κατέβηκε σε αυτόν και ο Καραμπέτσας παρακολουθούσε από επάνω. Ο Σκλαβούνος βρήκε το δισάκι του πασά. Στο
ένα μέρος είχε λίρες και στο άλλο στουρνάρια για το καρυοφίλι. Ο Σκλαβούνος έκρυψε
τις λίρες και παρουσίασε μόνο τα στουρνάρια. Όταν οι λίρες άρχισαν να γίνονται πρόβατα
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και χωράφια ο Καραμπέτσας κατάλαβε ότι τον γέλασε… Παραπονέθηκε, και του έδωσε
και αυτού μερικές λίρες.
Βάρβαρο: Μετά το σκοτωμό του πασά στην Φονίσκα, όσοι δεν επέστρεψαν στο ασκέρι
του Μουσταή, προσπάθησαν να φτάσουν στην Καστανούλα από άλλο μονοπάτι, που διερχόταν από τη σημερινή γέφυρα για την Καστανούλα, στο ποτάμι. Το αρχοντικό των Γιολδασαίων δέσποζε στην Καστανούλα και ήθελαν πολύ οι Τούρκοι να το λεηλατήσουν… Οι
χωριανοί όμως, κρυμμένοι μέσα σε σπηλιές και βράχια, μόλις οι Τούρκοι έφτασαν λίγο
πριν τη γέφυρα, άρχισαν να κυλάν πέτρες κάνοντας αδιάβατη τη διάβαση. Απελπισμένοι
εγκατέλειψαν την προσπάθεια και επέστρεψαν στο ασκέρι. Το μέρος από το οποίο γύρισαν
πίσω, το ονόμασαν Βάρβαρο, αφού μέχρι εκεί το πάτησαν οι «βάρβαροι».
Κοντογιάννη ή Κοντογιανάκαινας Αλώνι: Μετά την τροποιθεσία Βάρβαρο υπάρχει
ένα αλώνι. Του Κοντογιάννη ή της Κοντογιαννάκαινας το αλώνι. Κοντογιάννης δεν
υπάρχει στο χωριό. Πιθανόν πρόκειται για κλάδο των Κοντοθανασαίων. Στις υπαίθριες όμως
συνελεύσεις που έγιναν στα χωριά μας το 1828 επί Καποδίστρια, αντιπρόσωπος από τα Ψιανά εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Κοντογιάννης. Το επώνυμο χάθηκε, έμεινε το τοπωνύμιο.
Ο μύλος του Καπετάν(ιου). Απέναντι από εκεί που το ρέμα των Ψιανών συναντά
τον Κρικελλοπόταμο, στην πλευρά της Καστανούλας, υπάρχει η τοποθεσία «στου Καπετάν(ιου)». Εκεί ήταν ο μύλος των Γιολδασαίων της Καστανούλας με χωράφια και μαντριά. Το νερό για τον μύλο ερχόταν από το Τσικλιστιάνικο ρέμα. Οι τελευταίοι Γιολδασαίοι στην Καστανούλα ήταν ο Νικολάκης και ο Κωνσταντάκης Γιολδάσης, γιοι του
Γιαννάκη Γιολδάση. Μετά το θάνατό τους, η σύζυγος του Νικολάκη, Φρόσω Τζαβέλα,
ήταν η τελευταία κάτοχος του μύλου. Σήμερα ελάχιστα φαίνονται, όσα άφησε το ποτάμι και
η διάβρωση του εδάφους.
Ταμπούρια. Εδώ είχαν τα ταμπούρια τους οι Γιολδασαίοι. Μετά τη μάχη της Καλλιακούδας έγινε κι εδώ μάχη, καθώς προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία των Τούρκων. Στα Ταμπούρια αυτοτραυματίστηκε, όπως καθάριζε τα κουμπούρια του ο Μήτρος
Γιολδάσης με τον αδελφό του Γιαννάκη (Γιαννακάκη) να του λέει: «Να πάρει ο διάολος
Μήτρομ’ και σένα και τα κουμπούρια σου.». Και οι δυο ήταν παιδιά του Κώστα Γιολδάση.
Στου Καστανά: Ο Καστανάς ήταν αγωνιστής του ’21 από τον Τέρνο (Μεσοκώμη).
Πολέμησε με τους Γιολδασαίους. Ο γιος του παντρεύτηκε την κόρη του Γιαννάκη Γιολδάση και σαν προίκα πήρε τα χωράφια που βρίσκονται κάτω από το σπίτι του Λάμπρου
Γιαννακόπουλου, στο Παλιοχώρι. Τα χωράφια βέβαια επέστρεψαν στην οικογένεια αλλά
έμεινε το τοπωνύμιο».
(Πηγή: Χρήστος Γιαννακόπουλος, Περιοδικό «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», Τεύχος 172 Ιανουάριος –
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021, σελ., 16-17).
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Σύμφωνα με την παράδοση, που υπάρχει στη Ροσκά, η οποία είναι δημοσιευμένη στο
τεύχος 73 (1996) στις σελίδες 5-7 του περιοδικού «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» του Συλλόγου ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ, την οποία παράδοση αναφέραμε και παραπάνω, ο οπλαρχηγός του
1821 Σταθόπουλος έλαβε μέρος στη μάχη της Καλιακούδας με 200 πολεμιστές.
Τη δεύτερη ημέρα της μάχης, 29 Αυγούστου – κατά την παράδοση πάντα – κυκλώθηκε
από τους Τουρκαλβανούς, έμεινε χωρίς πυρομαχικά και σκοτώθηκε μαζί με όλους τους
συμπολεμιστές του, ο ίδιος δε είχε μαρτυρικό θάνατο. Υπεύθυνοι για το θάνατό τους ήταν
οι Γιολδάσης και Σιαδήμας (προδότες τους αποκαλεί η παράδοση). Τους εγκατέλειψαν
όλους αβοήθητους. Έπειτα από 8 ημέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν στη θέση «Καμπιά»
της Καστανούλας (Σέλιτσα) στο πανηγύρι – εορτή γενέσιον της Θεοτόκου. Εκεί, λέει η παράδοση, γλεντούσαν οι Γιολδασαίοι και ο Σιαδήμας επί 3 ημέρες. (όπως διαβάζουμε στη
σελ. 7 του περιοδικού ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», τεύχος. 73).
Γιατί δεν τους αναφέρουν οι ιστορικές πηγές;
Έγινε άραγε κάποια έρευνα στη Ροσκά όπου πάρχουν και σήμερα απόγονοι του οπλαρχηγού Σταθόπουλου, όπως διαβάζουμε στη σελ. 6 του ίδιου περιοδικού;
Επομένως οι Έλληνες που έπεσαν ηρωικά στη μάχη της Καλιακούδας δεν ήταν μόνον οι
200 κατά την έξοδο, αλλά και οι 200 πολεμισρτές του οπλαρχηγού Σταθόπουλου.
(Πηγή: Κωνσταντίνος Πρασσάς, βλ. και σε άλλη σελίδα του παρόντος τεύχους)
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Β΄. - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Ένα θάμα στον Αγραφιώτικον Αγιάννη
(Δημοσίευμα του λαογράφου Δημ. Λουκόπουλου
(1874-1943) στην εφημερίδα “Τριχωνίς” 1-1-1933)

«Ενός θρύλου η θύμηση ήρθε να μου ταράξει τα ήσυχα του νου μου νερά τώρα που
διώχνουμε τον παλιό χρόνο πίσω και μπαίνουμε στον καινούριο. Αξίζει να σας το πω.
Πήγαινα απ’ τ’ Αγραφιώτικο Παλαιοκάτουνο στο Κεράσοβο της Ευρυτανίας το καλοκαίρι του 1923. Ήταν 29 τ’ Αυγούστου, που γιορτάζει ο κόσμος στον Αη Γιάννη του, και
πέρασα απ’ το παλιό αυτό μοναστήρι που ο Κατσαντώνης έπαιρνε ψωμί.
Δεξιά άκρη τ’ Αγραφιώτη σε μια βουνοπλαγιά ολοσκέπαστη απ’ αγριόδεντρα χωμένο
το βρήκα να γιορτάζει το χρονιάρικο πανηγύρι του. Κόσμος και κοσμάκης απ’ όλα τ’ Αγραφοχώρια είν’ εδώ συμμαζεμένος. Ήρθαν γυναίκες για να φέρουν τα τάματά τους και να
ζώσουν τον Άγιο, ήρθαν κι άντρες για να γλεντήσουν, ήρθαν και πολλοί ν’ αγοράσουν και
να πουλήσουν, γιατί και παζάρι των γύρω χωριών είναι τούτο το πανηγύρι μια φορά το
χρόνο, τώρα στις 29 τ’ Αυγούστου.
Και είναι παλιό, πολύ παλιό αυτό το πανηγύρι. Το βρήκε και τ’ άφησε πίσω του τ’ ατρόμητο παλικάρι ο Κατσαντώνης. Το είδαν κι όλοι οι άλλοι καπεταναίοι και κλέφτες όσοι
πέρασαν απ’ τ’ Άγραφα στον καιρό της μαύρης σκλαβιάς..
Είδαν κι άκουσαν θαύματα και θαύματα τ’ Αη Γιάννη τ’ Αγραφιώτη. Και τον προσκύνησαν μ’ όλη τη ζέση της καρδιάς τους, μ’ όλη την πίστη που στάθηκε ο πρόδρομος της
ανάστασης του ελληνικού γένους.
Χρόνια και χρόνια πέρασαν από τότε κι όμως τα θάματα δε λησμονήθηκαν γιατί περνώντας από στόμα σε στόμα έφτασαν ως εμάς. Κι εγώ στο πέρασμά μου άκουσα να τα
διηγούνται οι Αγραφιώτες σα να’ γιναν χτες. Ένα που μου φάνηκε πιο τρανό απ’ τ’ άλλα το
ρίχνω σήμερα στο χαρτί για να το μάθει ο κόσμος :
Πριν απ’ το 1821 ήταν τότε ακριβώς πότε ποιός μπορεί να πει; Εποχή που ο Καραϊσκάκης γύριζε καπετάνιος στ’ Άγραφα παραμονή τ’ Αη Γιαννιού και του μεγάλου πανηγυριού.
Ήρθαν κόσμος στο μοναστήρι...! Έφτασε κι ο Καραϊσκάκης με τα παλικάρια του να προσκυνήσει τον Άγιο, να πανηγυρίσει κι αυτός σαν τους άλλους. Χρονιάρα μέρα μαθές ξημέρωνε το ταχύ που ούτε λάδι δεν τρώνε οι χριστιανοί. Έτσι λέει το βρήκαν απ’ τους παλιούς, έτσι
πρέπει και να το παραδώσουν στους νιότερους. Τ’ αλαφάκι, βλέπεις ερχόταν στον Αη Γιάννη
αυτήν τη μέρα τό ’σφαζαν και τον γιόρταζαν με το κρέας του το ιερό. Μια χρονιά κακή ώρα
που έφτασε αργά. Ποιός ξέρει πού έτρεχε το καημένο κι απόστασε. Αποσταμένο τ’ πιασαν οι
θεοκατάρατοι και τό’ σφαξαν, το μαγείρεψαν και το μέρασαν ταϊνια. Μα ώ του θαύματος !
Το τελευταίο ταϊνι ήταν ένα ανθρώπινο χέρι που έμεινε στον πάτο στο καζάνι.
Σημείο δίχως άλλο τα’ Αη Γιάννη γιατί δεν άφησαν τ’ αλαφάκι του να ξαποστάσει κι
ύστερα να το σφάξουν. Αυτό ήταν όλο. Έκοψαν από τότε κι ύστερα οι χριστιανοί την κρεοφαγία αυτήν τη μέρα. Την περνούν με ψωμί, φασόλια κι εκείνα χωρίς λάδι. Κάνει μαθές να
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χαλάσουν το χατήρι του Άγιου μιας και με το σημείο του έδειξε πως πρέπει να νηστεύουν
οι παγγυριώτες;
Ο Καραϊσκάκης με τα παλικάρια του έπιασαν κι αυτοί σαν τους άλλους το γιατάκι τους
για να ξενυχτίσουν εκείνο το βράδυ. Είπαν το ένα, είπαν το άλλο η κουβέντα το’ φερε και
για την αυριανή ξεροφαγία.
-Νηστεία, νηστεία ! ακούς απ’ όλους. Το καλεί η μέρα. Ένας τους δε θέλει ν’ ακούσει
από νηστεία.
-Όλα κι όλα, είπε. Παγγύρι με νηστεία δεν το καταλαβαίνω. Εννοώ να τον αγιάσω τον
Αη Γιάννη με κρέας εγώ. Έχω τραγί, μα τι τραγί ! Μια πιθαμή ξύγκι έχει στα νεφρά του. Θα
το πελεκήσω ταχιά κι όποιος θέλει από σάς ας μου κάμει συντροφιά στο ψητό !
Κοκκίνισε από θυμό ο Καραϊσκάκης από κει που τον άκουε. Δε βάσταξε άλλο.
-Αφέντη μ’ Αη Γιάννη μου, είπε, ή θα το κάμεις ή θα το κάμω εγώ το θάμα !
-Πλαγιάστε, σύντροφοί μου κι αύριο θα δούμε ποιός θα κάμει συντροφιά στο ψητό
τουτουνού του θεοκατάρατου, είπε θυμωτικά.
Τον πήραν όλοι. Ποιός ξέρει τι κακό έβλεπαν στον ύπνο τους για τ’ αυριανό θάμα.
Θεέ μ’ τι γινόταν ακόμα πριν χαράξει η αυγή και δώσει η μεγάλη του πανηγυριού η μέρα.
Καμπάνες, σήμαντρα, φωνές κόσμου αντηχούν στα γύρω και κάτω μακριά στου Αγραφιώτη τη ρεματιά. Έφεξε καλά. Όλα λεν πως αρχίζει το πανηγύρι. Καλόγεροι, παπάδες, ψαλτάδες και καλανάρχοι διαβάζουν, ψέλνουν, καλαναρχούν στην εκκλησιά μέσα. Με πάση
αυστηράδα προσώπου στέκεται στην εικόνα του ο αφέντης ο Αη Γιάννης’ κρατεί με το ζερβί
χέρι το κεφάλι του και λέει’ Ιδέτε τι παθαίνει όποιος έχει άδολη ψυχή σαν εμένα αλλά και τι
μ’ αυτό ! «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων».
Η εκκλησία μέσα πήχτρα από κόσμο’ γερόντοι, γυναίκες, παιδιά σταυροκοπιούνται, γονατίζουν, παρακαλούν τους Άγιους. Κάτι λέν όλοι μέσα τους άλλος για τον άρρωστό του,
άλλος για τον ξενιτεμένο του, ίσως και κανέναν για το σκλαβωμένο του. Αλλά κι απόξω
στην εκκλησιά μήλο αν ρίξεις κάτω δεν θα πέσει’ μυρμήγκι αυτού όσος κόσμος δεν χωράει
για να μπει μέσα.
Σταυροκοπήματα, μουρμουρίσματα, παρακάλια άλλα στον Άγιο εδώ.
Χρυσά γαϊτάνια λες και κρατούν στα χέρια τους οι γυναίκες ενώ έρχονται ολόγυρα
στον τοίχο να τον περιζώσουν με τα κερένια ζώσματα που έφεραν απ’ το χωριό τους. Μιλιά
δεν ακούς απ’ αυτές, ανασασμός από καμιανής στόμα δε βγαίνει. Τόσο είναι σεβαστικές,
τόσο σοβαρές.
Μα να, σε λίγο έλαμψε κι ασήμι απ’ άρματα στο πλήθος μέσα πρόβαλαν οι λερές οι
φουστανέλες των κλεφτών. Οι Καραϊσκαίοι είν’ αυτό: μπρος ο καπετάνιος, ξωπίσω τα
παλικάρια προχωρούν για να μπουν στην εκκλησία κι ο κόσμος αναμερίζει, ανοίγει διάβα
να περάσει η λεβεντιά και το καμάρι.
Σιμά να βγούνε τ’ Άγια είναι στην εκκλησία μέσα. Κι όμως το καταραμένο παλικάρι μένει
όξω τέτοια ώρα. Το’ βαλε ο Σατανάς να κάμει και καλά κείνο που βουλήθηκε για να γίνει
το θάμα να πιστέψει ο κόσμος.
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Πήρε το τραγί, τ’ ανασκέλωσε, το κρατεί απ’ τα πόδια κι έβαλε το μαχαίρι στο σελάχι.
Δύρεται το δύστυχο ζώο, κλαίει, μ’ αυτός δεν ακούει από τέτοια. Ψάχνει στο ένα χώρισμα
του σελαχιού, στ’ άλλο, πουθενά να βρει μαχαίρι ! Αντίς γι’ αυτό έπιασε πιστόλα δίχως να
το καταλάβει. Κάνει να την πάει στο λαιμό του τραγιού, δεν ένιωσε κι αυτός καλά καλά,
γιατί το χέρι του δε μπορεί να το διευθύνει κει που θέλει. Η μούρη από το πιστόλι ακούμπησε στον αφαλό. Το σκάνταλο πυροβόλησε, η αβζότη πήρε φωτιά κι ένα μπουμ ξαφνικό
ακούστηκε. Τον πήρε στην κοιλιά ο μπαλαρμάς κι έπεσε χάμω νεκρός. Πελάγωσε το αίμα
γύρω του. Δεν είναι θάμα τρανό και μεγάλο !
Ο τράγος σηκώθηκε και πάει να βοσκήσει.
-Τι είναι ; τι τρέχει ; Μπας κι ήρθαν Τούρκοι ; ακούεται από παντού.
Κι από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το κακό χαμπέρι… Το πήγαν και στην εκκλησιά
μέσα.
Τ’ άκουσε κι ο Καραϊσκάκης, μα καρφί δεν του κάηκε γιατ’ ήξερε αυτός. Όλοι τον
κοιτάζουν όμως στα μάτια, να ιδούν και να μαντέψουν τι έχει μές’ το νου του και δεν ταράχτηκε, μα άδικα.
Όλος ο κόσμος ήταν μαζεμένος γύρω στο σκοτωμένο άμα η εκκλησία απόλυσε. Διερωτούνται πως πήρε το πιστόλι φωτιά, πως ο άνθρωπος έπεσε νεκρός, πώς τούτο πώς κείνο.
Κανένας δε μπορεί να βρει την αιτία του άδικου χαμού του παλικαριού.
-Κάμετε το σταυρό σας, είπε ο Καραϊσκάκης που κι αυτός ήρθε να τον ιδεί κι από κοντά σκοτωμένο το σύντροφό του. Πρόλαβε έκαμε ο Αφέντης Αη Γιάννης το θάμα του ! Δεν
άφησε σε μέναν για να το κάμω! Ήθελε να μου χαρίσει το βόλι που χρωστούσα σε ένα σκυλί. Ακούς ο θεοκατάρατος να θέλει να φάει κρέας σήμερα. Νάτα τώρα. Καμαρώστε τον.
Με το στόμα ανοιχτό έμεινε όλος εκείνος ο κόσμος. Με μία φωνή δόξασαν τον Αη
Γιάννη τον Πρόδρομο.
Το θάμα διαλαλήθηκε κι ως σήμερα ακόμα διαλαλιέται στη μνήμη του, όταν οι Αγραφιώτες συμμαζεύονται να τη γιορτάσουν.
ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ραγκαίοι και Βούλπη15
«… Οι Ραγκαίοι είχαν σχέση με τα χωριά μας. Υπάρχει στη Βούλπη τοποθεσία «Ραγκογιώργου». Και λέγεται, επίσης, πως οι Ραγκαίοι είχαν κτήματα στη Βούλπη και στην
Παλαιοκατούνα και συγκεκριμένα στις θέσεις: Ζαμπάτη, Μπότσιανη και Λαλόκαμπο.
Ο Γιαννάκης Ράγκος ήταν πολύ γνωστός με τον Καραϊσκάκη από τα Γιάννενα ακόμα, από τότε που υπηρετούσαν στον Αλή, γιατί είχαν καταφύγει σ’ αυτόν λίγα χρόνια πριν
της Επαναστάσεως. Άλλωστε είναι γνωστό πως πολλοί Καπεταναίοι προσέφεραν υπηρεσίες
στον Αλή και σπούσαν κοντά του την τέχνη του πολέμου, που τόσο τους χρησίμεψε αργότερα
15
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Βλ. Παύλος Β. Νταλλής, Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα της Ευρυτανίας, Πανευρυτανική
Ένωση – Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σελ. 40-41

στον Αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Και, νομίζουμε ότι δεν θα πρέπει να
θεωρούμε ως παράδοξο το ότι πολλοί από τους καπεταναίους της εποχής εκείνης είχαν γνωριμίες και συνεργασία με τους Τούρκους πασάδες. Τα πράγματα δεν θα πρέπει να κρίνονται
με το πρίσμα των σημερινών δεδομένων. Άλλες ήσαν οι περιστάσεις και οι ψυχολογικές και
δεοντολογικές συνθήκες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και άλλες είναι οι σημερινές.
Πολλοί πήραν, για τη συμπεριφορά τους στις μαύρες εκείνες μέρες, τον κακόηχο και κακόφημο τίτλο του προδότη της Πατρίδας μας, «ελαφρά τη καρδία» από κατοπινούς Έλληνες
ιστορικούς. Αλλά, αν κρίνομε έτσι τα πράγματα, τότε ποιοι απ’ όλους τους καπεταναίους
μας ήσαν πέρα για πέρα αγνοί; Και, τέλος πάντων, ποιοι κατάφεραν να ελευθερώσουν το
Γένος, οι προδότες;
Κατά την ταπεινή μας γνώμη δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν Τουρκοφίλους ή
εχθρούς της Πατρίδας εκείνους που αψήφησαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους και τις
περιουσίες τους και ρίχτηκαν στη φωτιά του πολέμου για χάρη του Έθνους μας, παρά την
κακή πείρα του παρελθόντος και την έλλειψη κάθε μέσου για την αίσια έκβαση του Αγώνα.
Επιτέλους, δεν πρέπει να λησμονούμε και τις ανθρώπινες αδυναμίες και, ιδιαίτερα, τα γενικά ελαττώματα της Φυλής μας.
Οι δύο αυτοί άνδρες ήσαν, λοιπόν, γνωστοί από τα Γιάννενα και ανέβηκαν – ποιες
ξέρει πόσες φορές! Από τη Μαγούλα για τη Φούρκα, πηγαίνοντας προς τα Άγραφα και
πέρασαν εκατοντάδες φορές από τον Αϊ – Γιώργη προς τον Αγραφιώτη με σκοπό να καταδιώξουν τους Τουρκαρβανίτες από τα χωριά της Ευρυτανίας.
Εκεί, με τη συνδρομή των κατοίκων των χωριών μας, πολέμησαν σκληρά την Τουρκιά,
για να την απομακρύνουν από τον τόπο μας, διότι άρπαξε και λεηλατούσε το χώρο.
Στα χωριά μας, όπως είναι φανερό έγιναν φονικότατες μάχες μεταξύ των Κλεφτών και
της τουρκιάς, που δεν γράφονται στην ιστορία του τόπου μας.
Για να σταθούν αυτοί οι δύο Καπεταναίοι και να φέρουν σε πέρας το εθνικό τους έργο
έπρεπε να φορολογούν τους κατοίκους. Αλλά το σαράκι της φιλαρχίας και της υπεροχής
στη διοίκηση και στο χρήμα τους έφερε σε διάσταση.
Ο Ράγκος μάλωσε με τον Καραϊσκάκη κι έφυγε από τον τόπο μας και έμεινε μόνος
του ο Καραϊσκάκης. Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν. Ο Καραϊσκάκης κατηγορήθηκε
για προδοσία και εμφανίστηκε πάλι ο Ράγκος. «Το σήκωσε στο Ραγκιέικο», λέει ο κόσμος,
ακόμα σήμερα, εκεί επάνω.
Πάντως, ο τόπος μας στον καιρό του Καραϊσκάκη είχε ησυχία, κάποια οικονομική
οργάνωση και στρατιωτική δύναμη χωρίς να καταδυναστεύεται ο λαός.
Όλες όμως αυτές οι επαναστατικές κινήσεις των Ευρυτάνων είχαν, όπως είναι φυσικό,
προκαλέσει την οργή και το μίσος του τυράννου. Ζητούσε, λοιπόν, την ευκαιρία ο σουλτανικός συρφετός να ξεχυθεί σαν τυφώνας στα χωριά μας και να εκδικηθεί το φτωχό ευρυτανικό λαό, που δε ζητούσε τίποτα άλλο από λίγον ελεύθερο αέρα, για να μπορεί να σκάβει
ανάμεσα στα στουρνάρια, να φκιάχνει μερικές οκάδες καλαμπόκι και για να μπορεί να έχει
σίγουρες κάμποσες γίδες να ρουφάει «μια κούπα» γάλα, χωρίς φόβο, «για να τ’ πιάνεται»…
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Η επιδρομή των Τούρκων στη βορειοδυτική Ευρυτανία
Έτσι, στα 1823 ο τόπος μας ήταν στη διάθεση του Σκόντρα Πασά. Το τι έγινε στα χωριά μας εκείνες τις μέρες το λένε τούτα δω τα λόγια, που δε θα ξεχάσει ποτέ ο λαός, όσα
χρόνια κι αν περάσουν: «Απ’ εδώ πέρασε Σκόντρας, πιδιά μ’…».
Από το Σκόντρα «δεν έμεινε λιθάρι επάνω στο λιθάρι» στον τόπο μας. Λένε πως τα
Λεπιανά είχε μείνει απείραχτο το Μοναστήρι στον Άϊ – Δημήτρη. Αλλά, όταν οι Τούρκοι
έφευγαν προς την Τατάρνα και τα άλλα χωριά, το είδαν από το «Πιρέσι» (μεταξύ Ποταμιάς,
Γρανίτσας και Τοπολιάνων) και γύρισαν πάλι και το κατεδάφισαν!
Δεκάξι χιλιάδες Αρβανίτες ρίχτηκαν στα Άγραφα και στον Ασπροπόταμο, επειδή δεν
προσκύνησε ο Καραϊσκάκης… Ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει με τα ζωντανά του και με
ό,τι μπορούσε να μετακινήσει από την κινητή του περιουσία για να βρει άλλο τόπο σίγουρο
(πού;). Αλλά και οι Αρβανίτες ήξεραν πολύ καλά από κλεφτοπόλεμο και ήταν συνηθισμένοι να κινούνται στα μέρη μας. Έτσι, δεν έμεινε σπηλιά, δεν έμεινε λαγκάδι, δεν έμεινε
«γούπατο» που να μην είχε ψαχτεί από τους Τουρκαλάδες για κρυμμένους χωρικούς και
για αναμερισμένα πράγματα. Και αυτά τα βουνά δάκρυσαν από το θρήνο και το χαλασμό
των αθώων κατατρεγμένων. Οι Τούρκοι τότε έσφαξαν, άρπαξαν, σκλάβωσαν, έκαψαν…
Ό,τι δεν μπόρεσαν δεν έκαμαν. Και ο τόπος ρήμαξε τελείως. Έμεινε χωρίς κόσμο. Πού και
πού διασώθηκαν μερικές ψυχές. Μόνο οι κουκουβάγιες έμειναν, για να θρηνούν τα βράδια
τον άδικο χαμό των κατοίκων και περίμεναν με αγωνία κι αυτές γοια να ξαναζωντανέψει
ο τόπος.
Στα υπόλοιπα χρόνια της Επαναστάσεως (1823-1827), τόσο στα χωριά μας, όσο και
στα γειτονικά, και ιδιαιτέρως προς τον Απεράντιο δεν πρέπει να ‘γιναν σπουδαία πολεμικά
γεγονότα, διότι οι κάτοικοι ήσαν πολύ λίγοι. Πολλοί έφταναν ως εκεί καταδιωγμένοι από
άλλα μέρη, για να βρουν κάποια ησυχία (και την έβρισκαν ύστερα από το διάβα του Σκόντρα). Πάντως, είναι βέβαιο πως, όσοι έζησαν εκεί ή και όσοι έφυγαν σε μέρη προσφυγιάς, βοήθησαν με κάθε μέσο τον Αγώνα για την ποθητή Ελευθερία…

Άλλες πληροφορίες για την επιδρομή του Σκόντρα πασά
στη βορειοδυτική Ευρυτανία
Του Τσελή η Βρύση
(Πηγή: Βασίλειος Γ. Χαλαστάνης, «Η συμβολή της Δυτικής Ευρυτανίας στην Επανάσταση του 1821, Οι
αγωνιστές, οι οπλαρχηγοί, τα μετάλλια, οι μάχες στις οποίες έλαβαν μέρος, η υστεροφημία τους» στο «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ», τεύχος 9, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021, σελ. 114-115).

«Το καλοκαίρι του 1823 ο Μαχμούτ πασάς της Σκόδρας διατάχθηκε από τον Σουλτάνο να συγκεντρώσει στρατό και να βαδίσει προς το πολιορκημένο Μεσολόγγι, αφού
ξεκαθαρίσει προηγουμένως στο πέρασμά του τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής
Στερεάς από τους επαναστατημένους Έλληνες…
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Ένα τμήμα…κινήθηκε προς την περιοχή της νοτιοδυτικής Αργιθέας και από εκεί συνέχισε το καταστρεπτικό του έργο στα χωριά της βορειοδυτικής Ευρυτανίας. ΄Εντρομοι οι
κάτοικοι έφευγαν από τα σπίτια τους ζητώντας καταφύγιο σε πυκνά δάση, απόκρημνα μέρη
και στην οχυρή θέση Παλούκια. Ο συγγραφέας του παρόντος (Βασίλειος Γ. Χαλαστάνης) είχε ακούσει από τον Θεοφάνη Μηλούλη, κάτοικο του συνοικισμού Μεταξάδες της
Πρασιάς, γεννηθέντα το έτος 1919, ότι η γιαγιά της γιαγιάς του, δεκαπέντε ετών τότε,
έλαβε μέρος στη φυγή εκείνη προς τα Παλούκια.
Οι Αλβανοί φτάνοντας στα χωριά λεηλατούσαν τα σπίτια, άρπαζαν κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα και προέβαιναν σε διάφορες βιαιοπραγίες. Δεν έλειπαν και οι θανατώσεις
ανθρώπων.
Η από στόμα σε στόμα παράδοση διέσωσε πολλές ιστορίες από την επιδρομή του Σκόδρα πασά στα χωριά της βορειοδυτικής Ευρυτανίας…
Στην παλιά αλογόστρατα που συνέδεε το Λιθοχώρι με την Πρασιά, μας άφησαν οι
επιδρομείς μια βρύση, την οποία έκτισαν για να ξεδιψάσουν από τον καύσωνα του καλοκαιριού, την ονομαζόμενη του Τσελή τη βρύση. Σύμφωνα με την παράδοση την έκτισαν οι
άνδρες του Τζελαλεντήν μπέη, ενός από τους αξιωματούχους του εκστρατευτικού σώματος των Αλβανών. Έτσι από «στου Τζελαλεντήν τη Βρύση» έγινε στην ντόπια λαλιά «στου
Τσελή τη Βρύση»!
Το πέρασμα του συγκεκριμένου εκστρατευτικού σώματος του πασά της Σκόδρας από
τα χωριά της βορειοδυτικής Ευρυτανίας ήταν σαρωτικό και γρήγορο…. Οι επιδρομείς παρέμειναν λιγότερο από μια εβδομάδα στην περιοχή, ωστόσο άρπαξαν άγνωστο αριθμό
κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων και κυρίως προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές σε μονές της περιοχής…

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Ο Δημήτρης Σταμέλος στο βιβλίο του «Κατσαντώνης – Ιστορικές διαστάσεις του θρύλου
του», Αθήνα χ.χ., περιλαμβάνει πλήθος παραδόσεων για τον θρυλικό Κατσαντώνη.
Παρακάτω έχουν σταχυολογηθεί αρκετές από αυτές…

Κατσαντώνης και Βεληγκέκας
«Από τα κορυφαία κατορθώματα της παλικαριάς του Κατσαντώνη», γράφει ο Δημήτρης Σταμέλος,16 «είναι ο πολυτραγουδισμένος φόνος του Βεληγκέκα, του σπουδαιότερου στρατηγού του Αλή».
16

Δημήτρη Σταμέλου, «Κατσαντώνης – Ιστορικές διαστάσεις του θρύλου του», Αθήνα χ.χ.,
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Η μάχη στο Προσηλιάκο
Όπως είναι γνωστό, ο Αλή πασάς το 1807 ανέθεσε στο Βεληγκέκα να συντρίψει
κάθε εξέγερση στα Άγραφα, και βέβαια να ξεμπερδέψει μια και καλή και με τον «θρυλικό
πρωτοκλέφτη» και ολόκληρο το Κατσαντωναίικο ασκέρι. Ο Βεληγκέκας, αφού επέλεξε
πάνω από χίλιους Τουρκαλβανούς, κατέβηκε προς τα Άγραφα σκορπίζοντας τον φόβο και
τον τρόμο παντού… Ο Κατσαντώνης, φυσικά, και έλαβε τα μέτρα του. Τον περίμενε για
την αναμέτρηση. Μάλιστα, λέγεται ότι ήταν εκεί και ο Καραϊσκάκης, ο οποίος με το τηλεσκόπιό του17 αναγνώρισε το Βεληγκέκα προπορευόμενο του στρατού του18.
Εν τω μεταξύ ο Λουκόπουλος,19 που κατέγραψε τη σχετική τοπική παράδοση μας πληροφορεί: «Απ’ του Χρύσου, όπου τον φιλοξενούσε ο παπάς, παράγγειλε ο Βεληγκέκας στον Κατσαντώνη πως θέλει να τον ανταμώση, κι εκείνος του απάντησε με γράμμα απ’ του Γαλανού τη
στάνη, σαν θέλη ας έρθη, τον περιμένει στην Σπανορούλα»…
Αυτό αποτυπώνεται και με το γνωστό δημοτικό τραγούδι:
Ο Βελή – Γκέκας τρώει ψωμί σ’ ενού παπά το σπίτι,
Εκεί τούρθαν τα γράμματα ν’ από τον Κατσαντώνη
-Έλα Βελή μ’ να σμίξουμε κι έλα ν’ ανταμωθούμε…
Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ο Βεληγκέκας πια έπεσε νεκρός… Ποιος ακριβώς τον
σκότωσε δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Άλλοι λένε ότι πάει από βόλι του ίδιου του
Κατσαντώνη, άλλοι από βόλι του Καραϊσκάκη και άλλοι άλλου πολεμιστή. Πάντως όλα,
σχεδόν, τα δημοτικά μας τραγούδια αναφέρουν τον ίδιο τον Κατσαντώνη. Η τοπική ευρυτανική παράδοση λέει πως «μπροστά απ’ όλο τα’ ασκέρι πήγαινε ο Βεληγκέκας, πίσω
του ο γραμματικός του ο Ράγγος. Πατώντας τη μπάτσα (ελατόκλαδο) του ήρθε το βόλι του
Κατσαντώνη. Με το πρώτο έπεσε κιόλας. Ο Ράγγος σήκωσε το τουφέκι του για να πυροβολήσει, μα δεν πρόφτασε. Τον πρόφτασε το βόλι των Κατσαντωναίων, ίσια του τόστειλε
κάποιος Χοντρογιάννης και τον πέτυχε στο μάτι».
Άλλη ευρυτανική παράδοση αναφέρει: «ο περιβόητος Κατσαντώνης του τόπιασε
(δηλ. του Βεληγκέκα) στη Σκάλα, έρριξε και τον σκότωσε».
Η μάχη στο Προσηλιάκο, ανάμεσα στο Μάραθο (Μύρεση) και Άγραφα ο λαός μας την
τραγούδησε δεόντως. Αποκαλυπτικό είναι το παρακάτω δημοτικό:
Βγήκε Αντώνης στ’ Άγραφα, με τον Καραγιαννάκη
Πήρανε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα βιλαέτια.
Γράφουν και στέλνουν μια γραφή, σ’ αυτόν τον Βελή – Γκέκα
-Σ’ εσέ Βελή ντερβάναγα, ρεντσάλι του βεζύρη.
17
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Τηλεσκόπιο = κιάλι, δώρο του Κατσαντώνη, (βλ. και πιο κάτω)
Ο Καραϊσκάκης αναγνώρισε τον Βεληγκέκα, κυρίως από την ενδυμασία του, γιατί τον γνώριζε ακόμα από τα Γιάννενα, όταν ήταν και αυτός στην αυλή του Αλή πασά.
Δ. Λουκόπουλου, Στα βουνά του Κατσαντώνη, σελ. 143.

Έβγα να πολεμήσουμε, ψηλά στο Προσηλιάκο,
Να δεις τα κλέφτικα σπαθιά, τα κλέφτικα ντουφέκια
Κι ο Βελή – Γκέκας τ’ άκουσε, βαρύ του κακοφάνει.
Και το ασκέρι τ’ έμασε κι επάνω τους πηγαίνει.
Κι επιάσανε τον πόλεμο, τρεις ώρας με την ώρα.
Τον Βελή – Γκέκα σκότωσαν, και τρεις μπουλού – μπασάδες.
Κουτσαμπασίδες έγραψαν, μεσ’ τον Αλή Βεζύρη.
-Βεζύρη μας να λυπηθείς, να κάμεις μερχαμέτι.
Ο Κατσαντώνης στ’ Άγραφα, μ’ ογδόντα τρεις νομάτους,
Τον Βελή – Γκέκα σκότωσε, και τρεις μπουλου – μπασάδες.
Δόσε τους το μουρασαλέ, και το καπητανάτο,
Να ησυχάσ’ φτωχολογιά, κι οι κλέφτες να ‘μερέψουν.
Κι Αλή – Πασάς σαν τ’ άκουσε, τα γένεια του δαγκάνει,
Κι έδωσε το μουρασαλέ, σ’ αυτόν τον Λεπενιώτη.

Κατσαντώνης και Παλαιοκατούνα (Δήμος Αγράφων)
Η προδοσία του Κατσαντώνη (Από διήγηση χωρικών)20
Ο Κατσαντώνης, ο «Σταυραετός των Αγράφων», όπως είναι γνωστό, πιάστηκε από
τους Τούρκους ζωντανός. Θα περιγράψω στη συνέχεια τη σύλληψή του, σύμφωνα με μια
συζήτηση που άκουσα γύρω στα 1940.
Η συζήτηση αυτή έγινε στο παλιό χωριό της Παλαιοκατούνας ένα χειμωνιάτικο βράδυ
από τους γονείς μου και δυο γέρους απ’ το Μοναστηράκι Αγράφων, που έμειναν εκεί (στο
σπίτι μου) εκείνη τη βραδιά, επειδή είχε μεγάλη κακοκαιρία. Τα όσα είπαν οι γέροι, για
τις τελευταίες μέρες του ξακουσμένου αρχηγού του «Κατσαντωνέικου», τα άκουσαν από
τους γέρους γονείς τους και εκείνοι κατευθείαν από την πηγή των γεγονότων και όχι από
παραδόσεις ή από βιβλία, γιατί ήσαν αγράμματοι. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι
και αληθινά.
Οι γέροι τότε, είπαν, περίπου, τα εξής:
«Ο Κατσαντώνης βαριά άρρωστος και κρυμμένος σε μια σπηλιά δεχόταν τις περιποιήσεις μόνον του αδελφού του, του Γιώργη του Χασιώτη, κι ενός υπηρέτη τους, που, μάλλον,
πρέπει να ήταν νεαρός στην ηλικία.
Ο Αϊ – Γιάννης, το Μοναστήρι στην Παλαιοκατούνα, που τότε είχε μεγάλη περιουσία
σε κτήματα και ζώα, είχε αναλάβει την τροφοδοσία του ήρωα. Τα τρόφιμα τα πήγαινε κάποιος υπηρέτης του Μοναστηριού στη σπηλιά, που είναι πάνω σε μια απρόσιτη πλαγιά της
Φούρκας, κοντά στο Μοναστηράκι. Κανένας άλλος δεν ήξερε πού κρύβεται ο Καπετάνιος.
20
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Όλα πήγαιναν, ας πούμε καλά, μέχρι την ημέρα που γύρισε από κάποιο πανηγύρι, ίσως
της Μαγούλας (της Τατάρνας) ο υπηρέτης του Μοναστηριού. Εκείνος, ανάμεσα στα άλλα
πράγματα που αγόρασε για την οικογένειά του είχε πάρει και μερικά φαγώσιμα για τον
Καπετάνιο (Στα πανηγύρια τότε ο κόσμος μπορούσε να αγοράσει διάφορα αγαθά).
Ένα μικρό παιδί του, ζήλεψε και ζήτησε να φάει από τα’ αγαθά που ήταν για τον Καπετάνιο.
-Όχι από αυτά, είπε ο υπηρέτης, τά’ χω για τον Καπετάνιο…
Αυτή η άρνησή του ήταν η χαριστική μαχαιριά στον ήρωα, γιατί έτυχε να παραβρίσκεται
εκεί και μια ζητιάνα, που άκουσε τη λέξη «Καπετάνιος» και ήξερε καλά πως ο Καπετάνιος δεν
ήταν άλλος από τον Κατσαντώνη.
Τα γεγονότα μετά από το τυχαίο αυτό περιστατικό, - ίσως και από κακή τύχη, μπορεί να
πει κανένας – είχαν την παρακάτω πορεία:
Η ζητιάνα έφυγε από το σπίτι του υπηρέτη και μετά από λίγες μέρες, ανεβαίνοντας για
την Κρέντη Κερασοχωρίου – και κάπου εκεί στου Βελή τη βρύση – συνάντησε ένα τούρκικο
απόσπασμα.
Δεν έδωσε κανένας σημασία στη γριά, εκτός από ένα τουρκάκι, που, μάλλον θέλησε
να πειράξει τη γριά παρά να μάθει κάτι για τον Κατσαντώνη. Αλλά, να, που το ασήμαντο
εκείνο πείραγμα στάθηκε μοιραίο για το μεγάλο παλικάρι της κλεφτουριάς…!
-Εσύ ξέρει πού είναι το Κατσαντώνη, είπε το τουρκάκι και τράβηξε τη γερόντισσα από
το φουστάνι, σχεδόν σβαρνιστά, κατά το τούρκικο ασκέρι.
-Δεν ξέρου τίποτα ιγώ, πιδάκι μ’, απάντησε η γριά κλαψουρίζοντας.
Φαίνεται να συνεχίστηκαν τα πειράγματα στη γριά, δεν αποκλείεται να της έφεραν και
κανένα χαστούκι, «σα στα αστεία σα στα αλήθεια», οπότε η γριά, από το φόβο της, τους
βάζει στα καλά στα «΄χνάρια»…
-Ιγώ σας είπα δεν ξέρου τίπουτα, αλλά ου υπηρέτς’ απ’ του Μαναστήρ’ ξέρ’…
Το τουρκόπουλο με τα αστεία του «έβγαλε λαγό…!». Ποτέ δεν περίμεναν κάτι τέτοιο οι
Τούρκοι!
Τα πράγματα απ’ εκεί και ύστερα πήραν εύκολα το δρόμο τους για την τραγική συμφορά. Βρήκαν οι Τούρκοι τον υπηρέτη κάπου εκεί προς τον Λαλόκαμπο, με τη βοήθεια της
γερόντισσας, που την κράτησαν χειροδεμένη μαζί τους, και συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο
του Μοναστηριού, όπου άρχισαν να τον βασανίζουν και να προσπαθούν να μάθουν λεπτομέρειες για τον Κατσαντώνη.
Ο υπηρέτης το πήρε απόφαση ν’ αντέξει όλα τα βασανιστήρια και να μη βγάλει «άχνα»,
αλλά οι βάρβαροι υποψιάστηκαν ότι κάτι κρύβεται στην περιοχή και ήταν σίγουρη πως η γριά
δεν πέταξε «στον βρόντο» την κουβέντα. Γι’ αυτό αποφάσισαν να σουβλίσουν τον υπηρέτη.
Δεν άντεξε στο μαρτύριο ο τσοπάνος του Μοναστηριού. Είχε και οικογένεια. Άλλωστε,
αυτές τις στιγμές, δεν έχουν όλοι τη δύναμη να της υπομείνουν και να πιαστούν χέρι με χέρι
ν’ ανεβούν στον βωμό και να μπουν στο χορό των μαρτύρων της Πατρίδας μας.
-Έμπα ψ’χή, κι έβγα ψ’χή! Θα σας ‘που πού είν’ ου Καπιτάνους, αλλά τι θα γίνου ιγώ; Δεν
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έχου ζουή σ’ αυτό τουν’ τόπου… ήταν η απάντησή του στον δήμιο…
-Μαρτύρα κι θα σι πάρουμι μαζί μας στα Γιάννενα μ’ όλη σου τη φαμίλια…
Έτσι κι έγινε. Τους μαρτύρησε την κρυψώνα κιαι έφυγε κι αυτός μαζί τους για τα Γιάννενα. Κανένας δεν ξέρει τι απόγινε απ’ εκεί και ύστερα…»

Και μία παρένθεση
Εδώ νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και μια παρένθεση και να τονίσουμε ότι δεν είπε
τίποτε άλλο στους Τούρκους. Γιατί, αν έλεγε κάτι τέτοιο, θα πλήρωναν μαζί μ’ αυτόν και
οι καλόγηροι του Μοναστηριού, που τον είχαν βάλει να τροφοδοτεί τον Κατσαντώνη.
Στη διαφύλαξη του ήρωα πέρα για πέρα υπεύθυνο ήταν το Μοναστήρι, αλλά βέβαιο ότι οι
Τούρκοι δεν έκαναν καμιά ζημιά στην περιουσία του και στο προσωπικό του, τότε τουλάχιστον. Επίσης, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Ηγούμενος γνώριζε πολλά πράγματα γύρω
από τη ζωή των Κλεφτών των Αγράφων, αλλά, κατά την παράδοση, δεν τον πήραν μαζί
τους οι Τούρκοι ούτε φαίνεται ότι τον βασάνισαν, οπότε θα μάθαιναν, ίσως, περισσότερα
πράγματα για τους κλέφτες. Άρα έκλεισε ερμητικά το στόμα του ο υπηρέτης και δεν έβγαλε
λέξη για ανάμειξη άλλων προσώπων στην ομάδα που κρυβόταν στη Φούρκα. Γι’αυτό, έχω
τη γνώμη, ότι θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε αρκετά ελαφρυντικά και να μην είμαστε
«ελαφρά τη καρδία» αυστηροί κριτές και μάλιστα από ασφαλή θέση.
Αμέσως οι Τούρκοι σκαρφάλωσαν στις πλαγιές της Φούρκας, γιατί, επιτέλους, άνοιξε
η τύχη τους. Θα πήγαιναν το καλύτερο … πεσκέσι στον αιμοχαρή αφέντη τους. Περικύκλωσαν τη σπηλιά και παρατηρούσαν για κινήσεις.
Σε κάποια στιγμή, ανύποπτοι οι ανήμποροι κρυμμένοι, στέλνουν το παλικάρι που είχαν
μαζί τους για νερό σε μια κοντινή πηγή. Το παλικάρι, βγαίνοντας αντίκρισε ύποπτα σημάδια. Δεν πήγε για νερό, αλλά γύρισε πίσω και είπε στους γενναίους:
-Φύγετε, είμαστε περικυκλωμένοι… Και το ίδιο εξαφανίστηκε.
-Αδερφέ μου, φύγε, είπε ο Κατσαντώνης. Εγώ, έτσι κι έτσι είμαι χαμένος. Τι σήμερα,
τι αύριο. Εσύ μπορείς να δουλέψεις για πολλά χρόνια ακόμη την Πατρίδα.
Δεν έφυγε μόνος του ο Γιώργης, αλλά αρπάζει στον ώμο του το μισοπεθαμένο άρρωστο και, με το σπαθί στο χέρι, ξεχύνεται σαν αγρίμι, που έσπασε το σιδερένιο κλουβί του,
και προσπαθεί να βρει δρόμο να περάσει για άλλους τόπους πιο σίγουρους.
Γίνεται λυσσώδης μάχη. Το τούρκικο ασκέρι είναι αποφασισμένο να γκρεμοτσακιστεί
στα στουρναρόβραχα της Φούρκας παρά ν’ αφήσει τέτοιο σπάνιο … κυνήγι να του ξεφύγει
ανάμεσα απ’ τα δόντια του.
Το σπαθί του Χασιώτη θερίζει αλύπητα και τα φτερωτά του πόδια, μ’ όλο το βάρος
του άρρωστου αδερφού, διασκελίζουν πολλές κοντοραχούλες, πηδώντας από βράχο σε
βράχο. Ήξεραν τα παλικάρια τι τους περίμενε σαν έπεφταν στα χέρια του Αλή.
Αλλά έχει και η αντοχή του ανθρώπου τα όριά της και, μάλιστα, όταν μερικά πράγματα
«έρχονται στραβά». Επάνω στην πάλη χτύπησε το σπαθί σε έναν έλατο και έσπασε στη
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μέση. Και πάλι ξέφυγαν. Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε με περισσότερη λύσσα. Έπρεπε να πιαστούν στα χέρια και ζωντανοί οι γενναίοι, γιατί τέτοια ήταν η διαταγή του Αλή.
Έτσι μόνο θα χόρταινε καλύτερα την ακόρεστη δίψα σε αίμα ηρώων εκείνος ο αιμοχαρής
Πασάς των Ιωαννίνων.
Και ήρθε η στιγμή του τέλους. Σκόνταψε ο Γιώργης κι έπεσε κάτω. Όρμησαν οι Τούρκοι γιατί τους δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Έριξαν επάνω τους τις κάπες τους. Έτσι μπερδεύτηκαν και κυλιόνταν ανάμεσα στα κακοτράχαλα εχθροί και γενναίοι μαζί, αλλά πιάστηκαν
και δέθηκαν γερά τα Ελληνόπουλα…
Βρέθηκαν ανάμεσα στα άγρια νύχια των αιμοβόρων εχθρών και δεν υπήρχε ελπίδα
σωτηρίας. Τώρα σήμανε η αρχή του μαρτυρίου και άνοιγε σιγά σιγά η πόρτα για τη θριαμβευτική είσοδο των ηρώων στα ψηλά δώματα των αθανάτων της φυλής μας, στη δόξα.
Σταμάτησαν για λίγο οι Τούρκοι να ξεκουραστούν. Συγκεντρώθηκαν όλοι γύρο στο μονάκριβο κυνήγι. Το οσμίστηκαν. Και θα το ξέσκιζαν, αν δεν φοβούνταν την οργή του Αλή.
Χάρηκαν όμως και χοροπήδησαν από εκδίκηση. Διασκέδασαν το μεγάλο τους κατόρθωμα.
Ήταν τώρα σίγουροι πως δεν τους ξεφεύγει πια ο Κατσαντώνης, για τον οποίο θυσιάστηκε τόση και τόση τουρκιά, γιατί της είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος.
Και ύστερα άρχισε το ταξίδι για τα Γιάννενα. Ο άρρωστος δέθηκε καβάλα σ’ ένα άλογο, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει κι ο Χασιώτης πήγαινε πίσω, δεμένος πισθάγκωνα,
σκυφτός, θλιμμένος…

Ο Κατσαντώνης στο Λημέρι…
Κάπου εκεί προς το Λημέρι, - όπως το θέλει η παράδοση – ζήτησε ο Κατσαντώνης να
σταματήσουν για λίγο και να του δώσουν ένα τουφέκι ν’ αποχαιρετήσει «τα βουνά και τις
ψηλές ραχούλες». Του έδωσαν το τουφέκι κι αποχαιρέτησε τα αγαπημένα του λημέρια και
ολόκληρη την Πατρίδα, για την οποία είχε προσφέρει όλη του τη ζωή.
Έτσι βγήκε και το παρακάτω δημοτικό τραγούδι:
Τον Κατσαντώνη πιάσανε
στα Γιάννενα τον πάνε.
Χίλιοι τον παν από μπροστά
και δυο χιλιάδες πίσω.
Κι ο Κατσαντώνης φώναξε
κι ο Κατσαντώνης λέει:
-Βαστάτε, Τούρκοι, τ’ άλογα
λίγο να ξαποστάσω
να χαιρετίσω τα βουνά
και τις ψηλές ραχούλες.
Ν’ αφήσω διάτα στα παιδιά
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σ’ αυτόν τον Λεπενιώτη.
Να βάλουν στ’ Άγραφα φωτιά
να κάψουν την Τουρκιά.
Με το τραγούδι αυτό τέλειωσαν την κουβέντα τους οι γέροι, για να περάσουν τη δύσκολη βραδιά τους και να μαθαίνει ο ένας όσα δεν ήξερε ο άλλος και ν’ ακούμε κι εμείς τα
παιδιά. Πάντα η αρχή κάθε τέτοιας συζήτησης γινόταν με τη φράση: «θ’ μάμι μουλόγαγαν
(έλεγαν, διηγούνταν) οι γιρόντ’…» και ήθελαν να δείξουν με τη φράση αυτή πως τα όσα
έλεγαν ήταν σωστά και αναγνωρισμένα απ’ όλους τους παλιούς.

Ο Κατσαντώνης στα Γιάννενα – το τέλος του
Από άλλες πληροφορίες που έχω για τα όσα έγιναν στα Γιάννενα, σαν έφτασαν εκεί οι
δυο αδελφοί, σύμφωνα πάντα με τις διηγήσεις των συγχωριανών μας, μπορώ να πω τα
εξής:
Στα χωριά μας παραδέχονται πως ο Ηγούμενος του Μοναστηριού του Αϊ-Γιαννιού
φρόντισε να ειδοποιήσει τους κρυμμένους μα δεν τα κατάφερε. Ειδοποιήθηκε κι ο Καραϊσκάκης, αλλά κι αυτός δεν πρόλαβε να τους κάμει καρτέρι κι έτσι η συνοδεία έφτασε στα
Γιάννενα και εκεί έγινε μεγάλο πανηγύρι…
Ο Αλής μέσα στη μεγάλη του χαρά δεν μπορούσε να ξεχάσει και την πονηριά του. Αν
και έβλεπε πως ο Κατσαντώνης «ήταν με το ένα πόδι στον λάκκο» απ’ την αρρώστια του,
του έταζε το αρματολίκι των Αγράφων με αντάλλαγμα την υπακοή στις θελήσεις του. Την
επιθυμία του αυτή την έμαθαν οι τουρκάλες χήρες των πολέμων, που έγιναν στα Άγραφα,
και διαμαρτυρήθηκαν στον Αλή.
Αυτός ο κλέφτης τόσους και τόσους άντρες μας έχει αφανίσει στ’ Άγραφα και θα του
χαρίσεις τη ζωή, είπαν στον Αλή.
Και να ήθελε ο Αλής να κάμει κάτι τέτοιο δεν το δεχόταν ο Κατσαντώνης ποτέ και ποτέ
να προσκυνήσει.
Έτσι, – σύμφωνα μ’ όσα λέγονται - ύστερα από πολλά μαρτύρια μέσα στα μπουντρούμια
του κάστρου των Γιαννίνων, οι μελλοθάνατοι οδηγήθηκαν στο μύλο, στο νησάκι, κάτω απ’
το μεγάλο πλάτανο. Αλήθεια, εκείνος ο πλάτανος αν είχε στόμα να μιλήσει, πόσα είχε να
μας διηγηθεί…!
Πρώτα έριξαν στο μύλο το Γιώργο, ίσως για να φοβίσουν τον Κατσαντώνη. Ο μύλος
άρχισε να τρίβει σιγά – σιγά το παλικάρι από τα πόδια προς τα πάνω…
Σε κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε ο Γιώργος κι έκαμε:
Ωωωώχ…!
– Σκασμός, είπε ο Αντώνης, δεν σου είπα εγώ να φύγεις; Τώρα πρέπει να υποφέρεις
το μαρτύριο χωρίς να βγάλεις άχνα…
Και ο Χασιώτης ξεψύχισε.
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Ήρθε η σειρά του μεγάλου ήρωα. Τον έριξαν κι εκείνον μέσα. Ας γύριζε ο μύλος κι ας
έσπαζαν τα κόκκαλα ένα ένα κανένα ωχ δεν ακουγόταν. Άφριζε ο Αλής, που παρακολουθούσε το μακάβριο θέαμα, όπως έβλεπε την απέραντη υπομονή του μεγάλου κλέφτη. Το
αίμα έτρεχε ποτάμι. Ο ήρωας δε βόγγηξε. Δεν έδωσε αυτή τη… χαρά στον τύραννο, αλλά
περήφανος και ήρεμος πέρασε απ’ το μαρτύριο στη δόξα. Τυλίχθηκε με το λευκό μανδύα
της λεβεντογέννας μάνας Ε λ λ ά δ α ς και έγινε άγιος της ελευθερίας μας. Και θα τραγουδούν για πάντα τα ελληνόπουλα, ιδιαίτερα όταν βλέπουν την προτομή εκεί στο Λημέρι:
«Λεβέντη Κατσαντώνη,
Αγράφων σταυραετέ,
δε θα σε λησμονήσει
η κλεφτουριά ποτέ…»

Άλλη τοπική παράδοση κατά τον Δ. Λουκόπουλο
(Από την περιοχή Αγράφων)
Μια διακονιάρα που πέρασε από το σπίτι του Γκούρλια, στάθηκε αφορμή να προδοθεί
ο Κατσαντώνης: «Ο Γκούρλιας έπαιρνε απ’ το μοναστήρι και τους πήγαινε τρόφιμα. Αυτός μονάχα ήξερε το μυστικό, κι’ ο γούμενος ο Δοσίθεος.
Ο Γκούρλιας φύλαγε τα βακούφικα τα γίδια αυτού πέρα στα πλάγια. Κάποτε πετιότανε
και στο Παλιοκάτουνο να δει το σπίτι του και να πάει τίποτα στους δικούς του. Μια μέρα
έφερε δυο – τρία πεπόνια. Τα είχε να τα πάει στους κλέφτες. Τα’ άφησε σπίτι του και γύρισε
στα γίδια, χωρίς να αναφέρει τίποτα για ποιον τα είχε τα πεπόνια.
Τα παιδιά του δεν ήξεραν, τα πήραν και τάφαγαν, σαν παιδιά που ήταν. Τη μέρα που
γύρισε πάλι σπίτι του, για να πάει τροφίματα στους κλέφτες, είχε μαζί του και μια διακονιάρα. Φτωχιά γυναίκα ήταν αυτή από το Κεράσοβο. Πέρασε στα βακούφικα γίδια και πήρε
γάλα. Ο Γκούρλιας τη λυπήθηκε. Πήρε γάλα, πήρε κι αυτήν μαζί του και πήγαν στο κονάκι
του, να της δώσει να φάει.
Μόλις μπήκε σπίτι του μέσα, τα παιδιά του έτρωγαν το τελευταίο πεπόνι. Του ήρθε ο
ουρανός σφοντύλι εκείνη την ώρα. Δεν του πήγε στο νου, πως είναι και ξένος άνθρωπος
που θα τον άκουε.
-Αφήστε, λέει στα παιδιά,. Αυτό το πεπόνι τόχω για τον Αντώνη».
(Άλλοι το λένε αλλιώς: πως αυτός που άκουσε αυτήν την κουβέντα ήταν ένας γυρολόγος που γύριζε τα χωριά και μάζευε παλαιικά πράματα. Τον εύρε ο Γκούρλιας και τον πήρε
σπίτι του για να φάει ψωμί)».
Η παράδοση, καθώς μας λέει ο Λουκόπουλος, μας λέει πως η γριά διακονιάρα πηγαίνοντας, την άλλη μέρα, για το Κεράσοβο, έπεσε στα χέρια των Αρβανιτάδων, που τη
βασάνισαν κι αναγκάστηκαν να μαρτυρήσει τον Γκούρλια. Ο Γκούρλιας πιάστηκε, βασανίστηκε, μα δε μαρτύραγε. Μονάχα όταν ετοιμάστηκαν να τον σουβλίσουν, αναγκάστηκε
να τους δείξει το μέρος που βρισκόταν ο Κατσαντώνης.
46

46

Η βρύση…
Ο Δημήτρης Σταμέλος21 γράφει, μεταξύ άλλων: «Οι πληροφορίες γύρω από την ανακάλυψη της σπηλιάς είναι αντιφατικές και συγκεχυμένες. Πρέπει μάλλον να αποκλειστεί η
περίπτωση ενσυνείδητης προδοσίας και μάλιστα από ανθρώπους που προθυμοποιήθηκαν
να του κουβαλούν με σωρό κινδύνους τρόφιμα…. Ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο κανένας να μη βοήθησε και σε τίποτα τους Αρβανίτες. Το ασκέρι του Άγου Μπουχουρτάρη,
που γνώριζε τα περάσματα του Κατσαντώνη, αλώνιζε εκείνη την περίοδο τ’ Άγραφα. Και
μπορεί έτσι καθώς μέρα και νύχτα παραφύλαγε, σε διάφορα κατατόπια να είδε το Χασιώτη που πήγαινε στη βρύση να φέρει στον Αντώνη το κρύο νερό, δροσιά στη φλογισμένη
του δίψα… Αυτό συμπεραίνεται και από το παρακάτω κείμενο του Δ. Λουκόπουλου22:
«Λίγο νερό βγάνει αυτή η βρύση. Και το κρατεί ξυλένια κούπα που οι τσοπαναραίοι
στην πηγή του έμπηξαν για να το πιάνουν να πίνουν. Εδώ ήρθε, τα μαύρα εκείνα χρόνια
για τους Κατσαντωναίους χαράματα, ο Γιώργος Χασιώτης. Ωσμίστηκε πως είναι απ’ τον
οχτρό ζωσμένοι. Πήγε πίσω στη σπηλιά και είπε στον αδελφό του: «μύρισε τουρκίλας η
βρύση, αδελφέ μου!». Κι αποδώ ως εκεί είχε στρωμένη με προβιές τη στράτα ο Γιώργος,
να έρχεται μόνος του ο Γιώργος κάποτε, να πίνει το νεράκι της και να δροσολογιέται, να
γυρίζει και πάλι δίχως να παλαμοδέρνει (παλαμοδέρνω = καταπονώ τα πόδια απ’ τον τραχύ
δρόμο). Ώ! Αν μιλούσε ανθρώπου γλώσσα η βρυσούλα πόσα θα είχε να μας διηγηθεί για
τις παλικαριές εκείνου του καιρού!».
Είκοσι λεπτά μακριά από τη σπηλιά ήταν η βρύση.

21
22

Δημήτρη Σταμέλου, Κατσαντώνης, Ιστορικές διαστάσεις του θρύλου του, Αθήνα, χ.χ.
Δ. Λουκόπουλος, Στα βουνά του Κατσαντώνη, σελ. 191,193.
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«Στη «Σπηλιά του Κατσαντώνη »
Του Γιάννη Μάκκα

Ο Κατσαντώνης άρρωστος βαριά
στο Σύχνικο, στη Φούρκα στη σπηλιά.
Καταραμένη ευλογιά !
Τηράει κατά τη Μύρεση,
βλέπει τον Αγραφιώτη.
-Εσύ χωριό μου Μύρεση,
χωριό μου παινεμένο,
κοντά σου θά ‘ρθω γρήγορα,
να γιάνω περιμένω !!!

Λεξιλόγιο :
- Σπηλιά Κατσαντώνη=εδώ συνέλαβαν άρρωστο
τον Κατσαντώνη οι Αλβανοί.
- Σύχνικο=χωριό Αγράφων.
-
Φούρκα=τοποθεσία που βρίσκεται η ιστορική
Σπηλιά.
- Μύρεση (σήμερα Μάραθος)=χωριό Αγράφων, η
γενέτειρα του Κατσαντώνη.
- Αγραφιώτης, ο= ποτάμι Αγράφων.

«Κάμποσο πιο κάτω από το γιοφύρι (του Μανώλη) και κατά τη δεξιά ακροποταμιά βρίσκεται παρεκκλήσι του μοναστηριού της Τατάρνας, ο Άγιος Αιμιλιανός, που το λένε σήμερα: ο Αμπλιανός. Δεν είμαστε τώρα και πολύ μακρυά από το μοναστήρι, την Τατάρνα.
Τρεις ώρες όλο κι όλο πορεία είναι του Πουλιού τη βρύση ως εκεί. Γύρισμα το είχε ο
Κατσαντώνης και το μεγάλο τούτο μοναστήρι καθώς και το μετόχι του τον Άη – Γιώργη»
(Δημ. Λουκόπουλος, περ. «Ηώς», Ιούλιος 1947, σελ. 26).
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«Του Πουλιού η Βρύση»
«Τούτο το μέρος βρίσκεται μέσα στην ίδια την καρδιά των Αγράφων. Είναι κει που
ανεβαίνεις από τον Αγραφιώτη, τον παραπόταμο του Αχελώου, για να πας στο Κεράσοβο
(τώρα Κερασοχώρι).
Μια δεκαριά σπίτια ξωτάρικα σε παραόμορφον διάσελο, με κήπους και δέντρα που τα
κρατάει καταπράσινα το νερό της βρύσης του Πουλιού.
Στα χρόνια του Κατσαντώνη μόνον δυο τρία ήταν τα σπίτια κι όχι δω μα παρακάτω
από τη βρύση και κατά τον Αγραφιώτη μεριά. Το νερό και τότε σκόρπαγε και χάνονταν,
σήμερα τόχουν μαζεμένο και τζουρναρίζει από πέτρινο κάλανο για να γιομίζουν τις βαρέλες
και τα’ άλλα αγγεία. Τη βρίσκεις πριν φτάσεις στα σπιτάκια τη βρύση, πίνεις και δροσίζεσαι
(Δημ. Λουκόπουλος, ό.π., σελ. 26).

Από την ηρωική θυσία του Κώστα Βελή
Η πιο σκληρή και φονικότερη μάχη του Βελή ήταν η τελευταία: στη θέση Αράπη Γκρεμός. Στη μάχη αυτή ο Κώστας Βελής με όσα παλικάρια του απέμειναν και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα πολεμοφόδια που διέθετε, σαν άλλος Αθανάσιος Διάκος, επιτέθηκε κατά
των εχθρών μόνο με το σπαθί του, πανικοβάλλοντάς τους και χτυπώντας τους αλύπητα
τους προξένησε μεγάλες απώλειες. Όμως, όπως
ήταν φυσικό, κυκλώθηκε από τους πολυάριθμους
εχθρούς και πιάστηκε αιχμάλωτος. Από εκεί μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος στην Κωνσταντινούπολη,
όπου υπέστη φρικτότατα και απάνθρωπα βασανιστήρια προκειμένου να προδώσει τα μυστικά της
Φιλικής Εταιρείας και τους συναγωνιστές του.
Υπέκυψε στα σκληρά αυτά βασανιστήρια στις 22
Αυγούστου 1821. Το σώμα του τεμαχίστηκε και
πετάχτηκε στα άγρια θηρία.
Η πατρίδα τιμώντας τον μεγάλο αυτόν ήρωα
και αναγνωρίζοντας τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του
στην υπόθεση της ελευθερίας προβίβασε το 1824
το γιο του Γεώργιο στο βαθμό του στρατηγού.
Η ιδιαίτερη πατρίδα του, το Κεράσοβο (Κερασοχώρι), του έστησε προτομή σε περίοπτη θέση
και κάθε χρόνο, στις 10 Μαϊου, ο Δήμος Αγράφων
διοργανώνει λαμπρές εκδηλώσεις μνήμης του.
Κ.Α.Π.
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Τοπική παράδοση
Ο αείμνηστος παπα – Ζάβρας (παπάς και δάσκαλος) από τον Τέρνο (Μεσοκώμη Ευρυτανίας στα απομνημονεύματά του (χειρόγραφα) αναφέρει: «… τον Μάιο του 1821 στην
Φωτιάνα Ρεντίνας Καρδίτσας εγένετο φοβερά μάχη με τους Τούρκους, καθ’ ήν εξ’ όλης της Ευρυτανίας έσπευσε μόνος ο Τέρνος (Μεσοκώμη) με αρχηγό τον Πρωτόπαππα Τέρνου, με όλην την
δύναμιν του χωριού, Παπαδάκην. Πάντες εφονεύθησαν μετά του αρχηγού τους , εν’ όλω 63…»
(από τα ανέκδοτα απομνημονεύματά του).
Η περιοχή «Αράπη Γκρεμός», όπου πιάστηκε αιχμάλωτος ο Βελής, έχει από τότε την
ονομασία «Ταμπούρια του Βελή».
Κ.Α.Π.

Ο Θανάσης Τσάκας ή καπετάν Θανάσης
Αγαθοκλή Μπακογιάννη

Ο Θανάσης Τσάκας ή καπετάν Θανάσης ήταν ένας «από τους αγνότερους, τους
ανδρειότερους και τους ανιδιοτελείς των κλεφταρματολών των Αγράφων.
Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι των Αγράφων το 1779 και συγκεκριμένα γεννήθηκε στην
περιοχή Κουφαλώρεμα ή Κεφαλώρεμα, κατά την τοπική διάλεκτο. Οι Τσακαίοι την εποχή
εκείνη ήταν μεγάλη οικογένεια στο Μοναστηράκι. Ήταν οι μεγαλύτεροι κτηνοτρόφοι στην
περιοχή, αλλά διέθεταν και μεγάλη κτηματική περιουσία καλλιεργήσιμη και βοσκοτόπια,
που άρχιζαν από την οροσειρά Λύκου Ράχη και έφτανε προς βορρά μέχρι τα Επαινιανά και
ανατολικά τον Αγραφιώτη ποταμό, κάτω απ’ τ’ απόσκια του βουνού Καλόγερος.
Σήμερα υπάρχουν στην περιοχή αυτή τα τοπωνύμια, όπως οι στάνες, η βρύση και τ’
αλώνι του Τσιάκα.
Όπως ακούραστα διηγούνταν ο Βασίλειος - Ανδρέας Τόλης, καθισμένος στο ξύλινο
κάθισμα, στην πλατεία του χωριού μου, ώρες ολόκληρες και τον ακούγαμε εμείς οι μαθητές, οι Τολαίοι του Μοναστηρακίου ήταν απόγονοι των Τσακαίων. Το επίθετο Τόλης
βγήκε από το όνομα Τόλιας.
Ο Θανάσης Τσάκας είχε έναν αδελφό που τον έλεγαν Αποστόλη. Εμείς εδώ στην
περιοχή μας και σήμερα ακόμη το όνομα Αποστόλης το φωνάζουμε Τόλιας και από αυτό
βγήκε το επίθετο Τόλης, κατά την παράδοση.
Επίσης, έλεγε, πως είχαν και μια αδελφή, την οποίαν πάντρεψαν με τον Τσιλίκα που
ήρθε από την Ήπειρο και του έδωσαν ως προίκα τη Μακρυκάμη μέχρι πάνω στην Κρανιά.
Άλλωστε η περιοχή αυτή περιήλθε ολάκρη στους Τολαίους του Μοναστηρακίου, καθώς
και τα Γούπατα και η Βρωμόβρυση.
Ακόμα έλεγε ο γέροντας και οι συνομήλικοί του που τον άκουγαν συμφωνούσαν σε
όλα, κι εμείς οι νέοι του χωριού ακούγαμε την ιστορία του τόπου μας, το Τσακαίικο τροφοδοτούσε, αλλά και βοηθούσε τους κλέφτες των Αγράφων. Οι Τουρκαλβανοί μη μπορώντας να τους ανεχθούν άλλο, επέδραμαν στο Μοναστηράκι για να τους συλλάβουν, πλην
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όμως δεν το κατόρθωσαν, γιατί οι Τσακαίοι που γνώριζαν την περιοχή, μεγάλοι και μικροί
κρύφτηκαν στις δασωμένες γύρο περιοχές και απέφευγαν τη σύλληψη.

Ο Θανάσης Τσάκας κλεφταρματολός κοντά στον Κατσαντώνη
Οι Τουρκαλβανοί για να τους τιμωρήσουν, αλλά και για να μη γυρίσουν άπραγοι, έκαψαν τα σπίτια και τις στάνες των Τσακαίων και τους πήραν πολλά γιδοπρόβατα. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα ο Θανάσης Τσάκας να εγκαταλείψει το βιο του και να γίνει κλεφταρματολός, αρχικά στο σώμα του Βασίλη Δίπλα και αργότερα στο σώμα του σταυραετού των
Αγράφων Κατσαντώνη…
Ο καπετάν Τσάκας είχε λάβει μέρος σ’ όλες τις μάχες των Κατσαντωναίων κατά των
Τούρκων. Ήταν μεγαλόσωμος και γεροδεμένος άνδρας, αλλά σβέλτος και ριψοκίνδυνος
στους αγώνες. .
Στη μάχη που έγινε κοντά στο Μαλαταίικο του Βάλτου, μεταξύ των Κατσαντωναίων και
των Τουρκαλβανών οι Έλληνες κατήγαγον περίλαμπρον νίκην.
Στη μάχη αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στο σώμα του Κατσαντώνη ο Καραϊσκάκης,
νέος, που έμεινε άπραγος και τρομαγμένος από τη σφοδρότητα της μάχης.
Ο γέρο Τσάκας, παλιός κλέφτης της περιοχής των Αγράφων, παλιότερος κι από τον
Δίπλα, βλέπει τον τρομαγμένο Καραϊσκάκη, τον πλησιάζει και του δίνει μια κατακεφαλιά.
-«Σκιάζεσαι, ωρέ παλιόγυφτε;», του λέει.
Ο καπετάν Τσάκας πρωτοπαλίκαρο του Καραϊσκάκη
Ο Καραϊσκάκης όχι μόνο δεν θύμωσε από την ενέργεια του καπετάν Τσάκα σε βάρος
του, αλλά από τότε δέθηκε με τον μπαρουτοκαπνισμένο κλεφταρματολό των Αγράφων με
πραγματική φιλία και έκτοτε τον είχε πρωτοπαλίκαρό του και πολύ υπολόγιζε τη γνώμη του.
Όταν αρρώστησε ο Κατσαντώνης και πήγε στη σπηλιά του βουνού Φούρκα Μοναστηρακίου, έδωσε την αρχηγία των παλικαριών του στον αδελφό του Κώστα Λεπενιώτη, ο
καπετάν Τσάκας ακολούθησε το νέο αρχηγό, που συνέχισε τον αγώνα κατά των Τουρκαλβανών.
Μετά τη δολοφονία του Λεπενιώτη στη Φουρνά των Αγράφων, ο καπετάν Τσάκας
ακολούθησε τον Καραϊσκάκη μέχρι τέλος. Στη μάχη του Σοβολάκου ο καπετάν Τσάκας
έσωσε τον Καραϊσκάκη από βέβαιο θάνατο, διότι σβέλτος, όπως ήταν, και δεξιοτέχνης,
τουφέκισε τον Οθωμανό, ο οποίος σημάδεψε τον Καραϊσκάκη και ήταν έτοιμος να τον
πυροβολήσει. Γι’ αυτό έλεγε:
«Ο καπετάν Τσάκας είναι εκ των γενναιοτέρων Αγραφιωτών».
Τον είχε πρωτοπαλίκαρο και έμπιστο σύμβουλό του.

Ο καπετάν Τσάκας σώζει το Μοναστηράκι και τους Μοναστηρακιώτες
Ο καπετάν Τσάκας όταν έμαθε πως τούρκικο απόσπασμα τριγύριζε τα Αγραφοχώρια,
βασάνιζε τους κατοίκους και άρπαζε ό,τι πολυτιμότερο έβρισκε, όχι μόνον δεν φοβήθηκε,
αλλά αποφάσισε να πολεμήσει για το χωριό του, το Μοναστηράκι, για να μην πάθει από
51

τους Τούρκους ό,τι έπαθαν τ’ άλλα Αγραφοχώρια. Μάζεψε μια ομάδα από δέκα παλικάρια
του χωριού και έπιασε το απόκρημνο φαράγγι που οσηγεί από την Κοτσίστα στο χωριό.
Τους μισούς από την ομάδα τους τοποθέτησε στην έξοδο του φαραγγιού με την εντολή,
μόλις πλησιάσουν οι Τούρκοι ανυποψίαστοι να κυλούν μεγάλες πέτρες, κοτρώνες, προς το
μέρος που θα έρχονταν.
Τους άλλους μισούς τους τοποθέτησε στην είσοδο του φαραγγιού. Στη δεύτερη ομάδα
ήταν και ο ίδιος ο καπετάν Τσάκας, που κατέστρωσε το σχέδιο και είχε και την ευθύνη
της πολεμικής επιχείρησης.
Όταν πέρασε όλο το τουρκικό απόσπασμα μέσα στο φαράγγι και οι πρώτοι Τούρκοι
πλησίαζαν να βγούν από αυτό, η πρώτη ομάδα που ήταν καλά κρυμμένη, σύμφωνα με το
σχέδιο, άρχισε να κυλάει προς το δρόμο μεγάλες πέτρες. Οι Τούρκοι αιφνιδιάστηκαν,
τρομοκρατήθηκαν και άτακτα γύρισαν πίσω για να σωθούν εξερχόμενοι του φαραγγιού.
Εκεί τους περίμενε ο καπετάν Τσάκας με την άλλη ομάδα και τους άρχισαν στο τουφεκίδι.
Έτσι το τούρκικο απόσπασμα βρέρθηκε εγκλωβισμένο και μερικοί Τούρκοι που προσπάθησαν να σωθούν από τα βόλια των παλικαριών του καπετάν Τσάκα, πήδησαν στον
γκρεμό και σκοτώθηκαν. Στη μάχη αυτή δεν σώθηκε κανένας Τούρκος. Το μόνο που σώθηκε ήταν το Μοναστηράκι και οι Μοναστηρακιώτες χάρη στον καπετάν Τσάκα και στα
παλικάρια του, από τις λεηλασίες και τις καταστροφές που έπαθαν τ’ άλλα Αγραφοχώρια.
Ο καπετάν Τσάκας και η ομάδα του μετά τον θρίαμβό της αυτό, αφού πήραν τον
οπλισμό του τούρκικου αποσπάσματος και τα λεηλατηθέντα πράγματα απ’ τ’ άλλα τα χωριά,
γύρισαν στο χωριό τους νικητές και τροπαιούχοι, όπου οι Μοναστηριώτες τους δέχθηκαν
με χαρά, γιατί χάρη σ’ αυτούς σώθηκαν απ’ τις καταστροφικές συνέπειες οι ίδιοι και το βιο
τους από το τούρκικο απόσπασμα.
Ο καπετάν Τσάκας βοηθούσε τους Μοναστηριώτες αδιάκριτα, σε κάθε τους ανάγκη.

Ο καπετάν Τσάκας και η πίστη του στην Παναγία την Μοναστηρακιώτισσα.
Στην εκκλησία του χωριού, η Παναγία Κοίμηση της Θεοτόκου, βάπτιζε τα παιδιά των
συγχωριανών του και πάντρευε τους νέους με τις νέες. Λέγεται μάλιστα πως η κολυμβήθρα
της Παναγίας είναι προσφορά του.
Την Παναγία την Μοναστηρακιώτισσα τη λάτρευαν και την τιμούσαν οι κλεφταρματολοί των Αγράφων. Σ’ αυτήν έστελναν τα τάματα που έκαναν πριν από κάθε μάχη, για να
τους βοηθήσει να νικήσουν τους άπιστους.
Στην εκκλησία αυτή πήγαιναν τακτικά και εκκλησιάζονταν οι Κατσαντωναίοι και μετά
πήγαιναν στην πλατεία τα «Πλατανάκια» και γυμνάζονταν για να είναι ετοιμοπόλεμοι.
Στο κάστρο έβαζαν τοποτηρητή κάποιον έμπειρο κλέφτη που έβλεπε και προς τον δρόμο
από την Κοτσίστα προς το χωριό και την πλευρά του δρόμου από το Σύχνικο προς το χωριό, μήπως έρχονται οι εχθροί της Πατρίδας και της Θρησκείας, αλλά και προς την πλευρά
του δρόμου προς τ’ αμπέλια.
Σ΄ όλες αυτές τις εκδηλώσεις των Κατσαντωναίων ο καπετάν Τσάκας ήταν παρών και
συμμετείχε με αποφασιστικό λόγο και γνώμη, καθ’ ότι ήταν στον νταϊφά και πρωτοπαλίκαρο του αρχηγού.
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Ο καπετάν Τσιάκας κατά την επιδρομή των Τούρκων το 1823 στα Άγραφα
Όπως είναι γνωστό το 1823 πολυάριθμο τουρκικό στράτευμα ξεκίνησε από τη Λάρισα
για να πνίξει την Επανάσταση των Ελλήνων. Ένα τμήμα του στρατού αυτού πήρε σβάρνα
την περιοχή των Αγράφων και κατέβαινε προς τα κάτω, καταπνίγοντας στο αίμα κάθε επαναστατημένο μέρος.
Από τον Βάλτο πέρασε τον Ασπροπόταμο ελληνικό στράτευμα υπό τον Γιαννάκη Ράγκο,
για να βοηθήσει τ’ Άγραφα και αφού έμεινε τρεις ημέρες στα Τοπόλιανα, τρώγοντας ρόκες
καλαμποκιού, έφυγε για τη Βούλπη, για να μπορέσει να συνεννοηθεί από εκεί με το στρατόπεδο του Καρπενησίου, για να πάρει οδηγίες για περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες.
Στο δρόμο προς τη Βούλπη, το ελληνικό στράτευμα βρήκε σουβλισμένα και ψημένα
πέντε σφαχτά, ανοιγμένα μόνο στις κοιλιές τους και αφημένα, γιατί κάποια βία υπήρξε από
τους Έλληνες. Βρήκε, επίσης, σε κάποιο διάσελο και έξι φονευμένους Τούρκους. Ο καπετάν Τσάκας μαθών ότι στη Βούλπη ήρθε ελληνικό στράτευμα, ήρθε και διηγήθηκε για την
εισβολή των Τούρκων στην περιοχή των Αγράφων και πως δεν στάθηκε κανένας να πολεμήσει, ούτε ο Καραϊσκάκης, γιατί ήταν άρρωστος. Παράγγειλε, όμως, ο Καραϊσκάκης
να τραβηχτεί ο λαός με τα ζωντανά του στο Λεοντίτη και στα Παλούκια και από εκεί να πάει
στο Μοναστήρι της Τατάρνας και στο Σοβολάκου.
Ο καπετάν Τσάκας με τα λίγα παλικάρια του, κρατούσε τη Σπηλιά που βρίσκεται κοντά
στα Παλούκια, γιατί είχε συνοδεύσει 150 φαμελιές.
Κοντά στη Σπηλιά περνούσαν Τούρκοι και ο καπετάν Τσάκας έστειλε στρατιώτες του
και αφού τους περικύκλωσαν, εφόνευσαν πολλούς. Οι Τούρκοι που ήταν περισσότεροι,
ανέβηκαν πάνω από τη Σπηλιά και άρχισαν να πυροβολούν τον καπετάν Τσάκα και έτσι
βρέθηκε με τα παλικάρια του σε δύσκολη θέση. Για να σωθούν πήδησαν από το βράχο, και
ο καπετάν Τσάκας και τα 13 παλικάρια του, που ήταν μαζί του και σώθηκαν.

Ο καπετάν Τσάκας και η μάχη του Σοβολάκου – Πέτρος Μπακογιάννης
Ο καπετάν Τσάκας πολέμησε και στη μάχη του Σοβολάκου δίπλα στον αρχηγό του
Καραϊσκάκη, όπου οι Έλληνες κατήγαγαν περίλαμπρη νίκη, η οποία εδραίωσε περισσότερο τον Καραϊσκάκη ως αδιαφιλονίκητο καπετάνιο των Αγράφων, που ήταν άλλωστε και
η μεγάλη του προσπάθεια. Στη μάχη αυτή κατανικήθηκαν. Περισσότεροι από 500 σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν στον κατεβασμένο Αχελώο, τα δε λάφυρα που περιήλθαν τους Έλληνες
ήταν απροσμέτρητης αξίας.
Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν 20 παλικάρια, μεταξύ των οποίων και ο Πέτρος Μπακογιάννης από την περιοχή μας, πρωτοπαλίκαρο του Καραϊσκάκη, τον οποίον αντικατέστησε αμέσως ο αρχηγός με ένα άλλο παλικάρι, τον Αντώνη Ζαραλή. Ο Μπακογιάννης
για τις στρατιωτικές του αρετές και την ανδρεία του έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως και από τον
αρχηγό του, τον Καραϊσκάκη, και από ολόκληρο το στράτευμα.
Πριν από τη μάχη αυτή οι πασάδες πρόσφεραν στον Καραϊσκάκη 500.000 γρόσια για
να τους αφήσει να «περάσουν».
«Πες τους, ρε, πως μ’ όλα τα πλούτη του κόσμου δεν αγοράζουν την πίστη μας. Να ξεκουμπι53

στούν και να φύγουν από εκεί που ήρθαν, γιατί θα τους βαρέσω. Παράδες από φοβιτσάρηδες εγώ
δεν παίρνω».
Όσο μίλαγε ο Καραϊσκάκης με τον απεσταλμένο των μπέηδων, ο καπετάν Τσάκας
είχε βγάλει από το θηκάρι της τη δίπηχη γιαταγάνα του, την τρόχιζε στο χώμα και αγριοκοίταζε κάπου – κάπου τον αρχηγό του Καραϊσκάκη.
«Τη βλέπ’ς αυτήν ωρέ γύφτο;», του λέει όταν έφυγε ο Τούρκος. «Την έχω για το λαιμό σ’
σαν πας παρακάτ’ και δε σταθείς να πολεμήσεις εδώ. Για θα τσακίσουμ’ τ’ς μουρτάδες, για θα μας
φάν’ τα όρνια».
Τα λόγια αυτά του καπετάν Τσάκα τ’ άκουσε με ευχαρίστηση ο Καραϊσκάκης, γιατί
φανέρωναν τη διάθεση του ασκεριού να πολεμήσει τους Τούρκους.
«Έννοια σου, ωρέ καπετάν Τσάκα, και θα γίνει το θέλημά σου», του αποκρίθηκε χαμογελώντας ο Καραϊσκάκης. «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι όσοι μείναμε», φώναξε με ευαρέσκεια.
(Πηγή: Αγαθοκλής Μπακογιάννης, «Η Νοτιοπίνδος ή Άγραφα στη διαδρομή του θρύλου και της ιστορίας…»,
στο «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2009,
σελ. 403-409.

«Το μεγαλείο του Κλέφτη»
Σαν απελευθερώθηκε η πατρίδα και «ηρέμησε» ο τόπος, ο βασιλιάς Όθων με τη βασίλισσα Αμαλία, επισκέφθηκε τα μέρη της Ευρυτανίας. Μαζί τους κι ο υπασπιστής τους
Γαρδικιώτης Γρίβας, ο οποίος γνώριζε τον Τσάκα από τον καιρό τον αλησμόνητο που
πολεμούσε κι αυτός με τον Καραϊσκάκη. Άρχισε να τους λέει για τα κατορθώματα του
Τσάκα σκιαγραφώντας το μεγαλείο του κλέφτη.
«Μα ακούτε», είπε, «το πιο παράξενο, γέρος εκατό χρονών ο Τσάκας, δεν έχει πολύν καιρό που
στεφανώθηκε Τρίτη φορά…»
Σαν φτάσανε κατά τη γέφυρα του «Μανώλη» στον Αγραφιώτη ποταμό, παρήγγειλαν
στον Τσάκα να τους συναντήσει για να τον γνωρίσουν, με τα τόσα που άκουσαν γι’ αυτόνκαι να τον δουν από κοντά. Κάποια στιγμή είδαν μπροστά τους έναν γίγαντα ασπρομάλλη,
με ίσιο και λεβέντικο κορμί.
-«Διατί δεν εζητήσατε αμοιβήν διά τας υπηρεσίας σας;», ρώτησε ο βασιλέας με τα δασκαλικά λόγια.
-«Χαρά στα γουνικά που καρτιράνε να δώσ’ νει ψουμί στα πιδιά’ τα άμα σκάσνει απ’ του κλάμα!»
(αλίμονο στην πατρίδα που τόσο αργά συλλογίστηκε να βοηθήσει τους αγωνιστές της).
Ο Βασιλιάς σάστισε με την παραστατική απόκριση του Τσάκα και του παρέδωσε το
Σταυρό του Σωτήρα και τη σημείωση να του δώσει «περίθαλψη». Εν τω μεταξύ η Βασίλισσα παρατηρούσε τη νέα και όμορφη βλάχα, που στέκονταν δίπλα στο γέρο – Τσάκα. Δεν
έχασε την ευκαιρία και κάνοντας πως δεν γνωρίζει τη ρωτάει:
-«Είσαι κόρη του καπετάνιου»;
Ο Τσάκας δεν έδωσε καιρό της γυναίκας ν’ απαντήσει.
-«Ο Θεός δε μ’ χάρ’ σε πιδιά με καμιά απ’ τις τρεις γ’ ναίκες που πήρα, η στερνή, η τρίτ’ είν’
αυτήνη οπ’ βλέπ’ ς, Κυρά Βασίλισσα!».
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-«Μα είναι πολύ νέα και την αδίκησες να την πάρεις γυναίκα σου, τόσο προχωρημένος στα
χρόνια», είπε η Βασίλισσα πονηρά.
-«Να σ’ πω, Κυρά Βασίλισσα», είπε ο Τσάκας, «αν είνι να χαλάεις τη Σαρακοστή, τότε να φας
αρνί ή π’λακίδα, μα αν εν να φας παλιόγιδα, φάει καλίτερα ξερό του ψουμάκι ς’ νάχης διάφουρου
κι την ψυχή ς’!».
(Πηγή: Γεώργιος Τάσιος, «Θανάσης Τσάκας.Το μεγαλείο ενός ήρωα στη σκιά των Αγράφων», στο «Τα Άγραφα
στη Διαδρομή της Ιστορίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2009, σελ. 419-420).

Η συνέχεια του διαλόγου
«Όταν άκουσε αυτά τα λόγια η βασίλισσα Αμαλία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, τον έπιασε από το χέρι και τον έβαλε να καθίσει δίπλα της, για να ακούσει και να μάθει τη ζωή και
τους αγώνες του ατρόμητου, του έμπειρου και του γενναίου καπετάνιου των Αγράφων.
Τότε ο καπετάν Τσάκας σαν χείμαρρος μίλησε στο βασιλικό ζευγάρι για την κλέφτικη ζωή
και τους αγώνες του για την πατρίδα.
Ο βασιλιάς Όθωνας του είπε:
-«Σου τα χαρίζω όλα τούτα τα βουνά».
Αυτό δεν άρεσε στον μπαρουτοκαπνισμένο καπετάνιο. Δεν χάνει καιρό, τραβάει την
δίπηχη γιαταγάνα του από το θηκάρι της, την κραδαίνει προς όλους και προς τον βασιλιά
και του λέει με αποφασιστικότητα:
-«Αυτά τα βουνά, βασιλιά μου, τα πήρα με το σπαθί μου. Τίποτα άλλο έχεις να μου δώσεις;»
-«Να έρθεις με τη γυναίκα σου στην Αθήνα και το Έθνος θα αναγνωρίσει τους αγώνες σου και
θα προσφέρει τ’ απαραίτητα μέσα για να ζήσετε μια καλύτερη ζωή», του είπε ο Όθωνας.
-«Σ’ ευχαριστώ, βασιλιά μου, αλλά θα μείνω στο χωριό μου και στον τόπο μου, που με ξέρουν
και τους ξέρω όλους».
Τότε ο βασιλιάς του έδωσε το Σταυρό του Σωτήρος, ως υπέρτατη αναγνώριση των
αγώνων του για την πατρίδα και του έδωσε και την άδεια να φέρνει μαζί του, όσο ζει, τα
τιμημένα άρματά του.
Το άδοξο τέλος του
«Λέγεται πως το τέλος της ζωής του ήταν άδοξο. Ανέβηκε σ’ ένα γέρικο πλάτανο, στο
Κάτω Κουφαλόρρεμα, για να τον κόψει και από απροσεξία του, κατά το πέσιμο του κομμένου κορμού, έπεσε κάτω και τελείωσε η ζωή του».
(Πηγή: Αγαθοκλής Μπακογιάννης, ό.π., σελ. 410).

… Κατά μιας άλλης μαρτυρίας «εφονεύθη γκρεμισθείς εξ ενός πλατάνου τον οποίον
έκοβεν». Μαζί του βρίσκονταν ο μικρός του γιος, ο οποίος βλέποντας τον πατέρα του πεσμένο και γεμάτο στα αίματα, άρχισε να φωνάζει απεγνωσμένα.
-«Τι σκούζεις ωρέ», του αποκρίθηκε, γνωρίζοντας, χωρίς να φοβηθεί τον βέβαιο τώρα
θάνατό του. «Τράβα στο χωριό και πες στον κόσμο… αν με προλάβουν… με πρόλαβαν,
αν όχι…».
(Πηγή: Γεώργιος Τάσιος, ό.π. σελ.420-421).
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Γ΄. - ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ … 1821
(από παλιά περιοδικά-εφημερίδες συλλογής μου)
Πού βρέθηκαν τα όπλα το 1821.
«Πού βρέθηκαν τόσα όπλα στα νησιά τη μεγάλη ώρα του 21; Χρόνια και χρόνια τα
μάζευαν, αλλά πού τά 'κρυβαν; Στα τρία πλούσια ναυτικά νησιά, την Ύδρα, τις Σπέτσες και
τα Ψαρά τα καράβια πήγαιναν κι έρχονταν. Βέβαια τα μεγάλα πλοία ήταν εξοπλισμένα για
τους γνωστούς λόγους. Ο φόβος των Μαλτέζων πειρατών ήταν η αιτία. Κι αυτής επωφελήθησαν οι Έλληνες και στερέωσαν κανόνια, πλημμύρισαν μπάλες τα αμπάρια και γέμισαν
τους τζεπχανέδες- όπως έλεγαν τις μπαρουταποθήκες- μπαρούτι.
....Έτσι αποθήκευαν όπλα για τις ανάγκες του πολέμου των πειρατών και εξόπλιζαν τα
κάστρα για την άμυνά τους. Όμως και πάλι τα όπλα θα ήταν λίγα. Αυτά που βρέθηκαν μετά
την έναρξη της Επαναστάσεως ήταν πολλά. Που θα πει πως υπήρχαν αποθήκες μυστικές
γεμάτες όπλα και πολεμοφόδια. Πραγματικά η Μπουμπουλίνα στις Σπέτσες είχε μια τέτοια τεράστια κρυψώνα γεμάτη όπλα. Και κάποτε κάποιος σπιούνος- ποτέ δεν έλειπαν οι
τέτοιοι απάτριδες- μαρτύρησε στους Τούρκους, αλλά χωρίς να δώσει, γιατί δεν ήξερε
λεπτομέρειες. Στο νησί ξεμπαρκάρισε ολόκληρη κουστωδία και τράβηξαν απειλητικοί για
το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας. Αυτή τους καλοδέχτηκε και ο επικεφαλής γύρεψε να
δει την κρυψώνα των όπλων. Η Μπουμπουλίνα δεν αρνήθηκε την ύπαρξή της. Τον πήρε
και τον οδήγησε σε έναν οντά, όπου πίσω από μια ντουλάπα ήταν ένα ερμάρι με τρεις καραμπίνες και λίγα μπαρουτόβολα.
-Γυναίκα είμαι. Μονάχη μένω πολλές φορές. Χρήματα έχω εδώ. Να μην έχω δυο όπλα
για τους κλέφτες Αγά μου;
-Αυτή είναι η κρυψώνα;
-Αυτή. Και για τον κόπο που σε κουβαλήσανε άδικα πάρε Αγά μου κι αυτό το ρεγάλο από
μένα. Και του ‘δωσε ένα σακούλι κουδουνιστό, που εκείνος το πήρε και το ‘χωσε στον κόρφο
του, κάνοντας όρκους πως δεν θα ξανακούσει σπιούνους. Έτσι η Μπουμπουλίνα γέμισε
τώρα μέχρι τα κεραμίδια την αποθήκη των όπλων κι έφτασε να ενισχύσει μ' αυτά, όχι τα
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καράβια της αλλά και τον Κολοκοτρώνη. Δεν υπήρχε σπηλιά κρυφή στα νησιώτικα βουνά,
δεν ήταν πηγάδι μυστικό που να μην το γέμιζαν όπλα. Ακόμα και τώρα, τα παιδιά που τυχαίνει, παίζοντας να βρεθούνε στις πλαγιές και να χωθούνε πιο βαθειά σε σπηλιές βρίσκουνε
σπάθες και μπιστόλες του 21. Έτσι σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, το Μάρτη του 1821 και τα
καράβια βρέθηκαν πολεμικά και τα νησιά με αρκετά πολεμοφόδια. Κι όλα αυτά κάτω από τη
μύτη του Τούρκου, που δεν πίστευε πως οι λίγοι ήταν ποτέ δυνατόν να ξεσηκωθούν και να
τινάξουν το ζυγό». (Εφημ. «Σφαίρα», 15 Μαρτίου 1964).

Πρόσφερε υπηρεσίες και την περιουσία της, μας χάρισε την ελευθερία.
«Η Καπετάνισσα των Σπετσών Λασκαρίνα- Μπουμπουλίνα. Η λεβεντόκορμη γυναίκα με τη λιονταρίσια ψυχή... Τη μεγάλη περιουσία που άφησε ο μακαρίτης Μπούμπουλης
ζήτησε ο καπετάν Πασάς να τη δημεύσει με το αιτιολογικό ότι ο άντρας της συνειργάσθη με
τους Ρώσους εναντίον των Τούρκων. Για να γλυτώσει απ’ αυτήν την απειλή, η Λασκαρίνα
αναγκάσθηκε να ταξεδέψει κατ επανάληψη στην Κωνσταντινούπολη, για να ζητήσει την
υποστήριξη του εκεί Ρώσου πρεσβευτή.
Αυτά τα ταξίδια γίνηκαν αφορμή να έρθει η Λασκαρίνα σε επαφή με ανθρώπους της
Φιλικής Εταιρίας και να μυηθεί στους επαναστατικούς σκοπούς της. Και επιστρέφοντας
στις Σπέτσες πρωτοστάτησε στην κήρυξη της Επαναστάσεως κι ετοίμασε μάλιστα για να
συμπαρασταθεί στον αγώνα κι ένα καράβι εξοπλισμένο με 18 κανόνια, τον «Αγαμέμνονα».
Σ’ αυτό το καράβι η Λασκαρίνα, μόλις οι Σπετσιώτες πήραν την απόφαση να κατεβούν
στην Επανάσταση, ύψωσε στο κατάρτι το φλάμπουρο με τις λέξεις «Ελευθερία ή Θάνατος»,
καπετάνισσα η ίδια.
Ανάμεσα στο πλήρωμα κι ο πρώτος της γιος ο Γιάννος. Και το αρματωμένο καράβι
ανοίγει πανιά για τους Μώλους, για να βοηθήσει τους Έλληνες στην πολιορκία του Ναυπλίου. Από κει, αρματωμένη με τις μπιστόλες της η Λασκαρίνα καβαλικεύει ένα περήφανο άτι
και με τη συνοδεία των ανδρών του πληρώματος, τρέχει προς το Άργος για να βοηθήσει
τους Έλληνες που προσπαθούσαν ν’ αναχαιτίσουν τον Μουσταφά Μπέη, που από την
Κόρινθο με 4.000 Αλβανούς κατέβηκε προς τον Αργολικό κάμπο.
Στη μάχη αυτή, που σκοτώθηκαν μαζί με τους 700 Έλληνες και 50 Υδραιοσπετσιώτες,
άφησε την στερνή του πνοή κι ο γιος της Λασκαρίνας, ο Γιάννος ο Γιάννουζος. Με
την καρδιά συντρίμια κατάφερε να φέρει το πτώμα του ως το καράβι της κι όσους λαβωμένους μπόρεσε να σώσει και να γυρίσει στις Σπέτσες. Μα ο χαμός του γιου της γύρευε
εκδίκηση. Κι όταν ήρθε το μαντάτο ότι ο Κολοκοτρώνης πολιορκούσε την Τριπολιτσά,
η Μπουμπουλίνα αρματωμένη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, γιατί ξέρει πως ο φονιάς
του παιδιού της, ο Μουσταφάς, είναι ανάμεσα στο σινάφι των πολιορκουμένων. Δεν τη
λύγισαν οι μακρόχρονες ταλαιπωρίες. Κι όταν στις 26 Οκτωβρίου του 1821 τσακίστηκεν
ο εχθρός, η Μπουμπουλίνα έφιππη, μπήκε μαζί με τους πρώτους στην Τριπολιτσά για να
βρει το φονιά του παιδιού της. Μα ο χάρος είχε προφθάσει την εκδίκησή της. Ο Μουσταφάς ήταν νεκρός......». (Εφημ. «Σφαίρα», 15 Μαρτίου 1964).
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Ανέκδοτα αγωνιστών του ’21
Κωνσταντίνος Κανάρης.
«Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ήταν ερωτευμένος με μιαν όμορφη Ψαριανοπούλα, τη
Δέσποινα Μανιάτη, που η οικογένειά της την προόριζε για τον μεγαλύτερο αδελφό τού
Κανάρη, τον Αναγνώστη. Κι η Δέσποινα ανταποκρινόταν στα αισθήματα του Κωνσταντή. Την εποχή όμως εκείνη, δε γινόταν ό,τι ήθελε η νύφη κι ο γαμπρός, αλλά ό,τι αποφάσιζαν οι οικογένειες. Έτσι ο Κανάρης, βλέποντας πως κόντευε ο γάμος του Αναγνώστη
με τη Δέσποινα αποφάσισε να φύγει από τα Ψαρά και να πάει μακριά. Να γίνει καλόγερος.
Το κατάλαβαν όμως οι οικογένειες κι αντί του Αναγνώστη, έδωσαν στον Κωνσταντή
τη Δέσπω. Ο Κανάρης έζησε ευτυχέστατος με τη γυναίκα του. Η Ελληνική Επανάσταση
θα είχε χάσει μερικές από τις ενδοξότερες σελίδες της. Ίσως να ήταν και διαφορετική η
έκβαση του Αγώνα».
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
1.- «Μια γυναίκα κάποτε ζητούσε κάποια χάρη από τον Κολοκοτρώνη.
-Αφέντη μου, τούλεγε, κάμε μου το καλό και σκλάβα σου να γίνω.
- Τι λες μωρή ζουρλή, της λέει ο Γέρος του Μωριά, εμείς πολεμάμε για τη λευτεριά και
συ θέλεις να γίνεις σκλάβα μου;».
2.- «Στην Εθνική Συνέλευση γινόταν συζήτησις αν έπρεπε να κοπούν από ένα ψήφισμα οι λέξεις “εν αυτή”. Ο Κολοκοτρώνης παρεξηγώντας τη φράση, πήδησε κάτω από το
δέντρο και φώναξε: - Τι λέτε μωρέ; Ποιανού θα κόψετε το ένα αυτί;.. Αυτά τα κάνανε οι
Τούρκοι. Για τούτο τόνε ξεσκλαβώσαμε τον τόπο; Για να κόβουμε τ’ αυτιά του κόσμου ;
Τρόμαξαν λοιπόν να πείσουν το “Γέρο του Μωριά” ότι δεν επρόκειτο ν’ ακρωτηριαστεί κανένας άνθρωπος, αλλά...το κείμενο του ψηφίσματος». (Περιοδ. “Θησαυρός”, 30
Μαρτ. 1952).

Η μεγαλοψυχία του Γέρου του Μωριά
« Όταν πέθανε ο Ανδρέας Ζαϊμης, από τους πρωταγωνιστές του Αγώνα, ο Κολοκοτρώνης ακολουθούσε το λείψανο κλαίγοντας απαρηγόρητα. Κάποιος δίπλα του που τον
είδε παραξενεύτηκε για το θρήνο του και, για να τον παρηγορήσει, του θύμισε πως πολιτικές διαφορές που εκδηλώνονταν σε αληθινό μίσος χώριζαν το νεκρό και το Γέρο του
Μωριά.
-Α , αποκρίθηκε τότε αυτός, σταθήκαμε βέβαια συχνά οχτροί, τον καιρό του Αγώνα, μα
δεν τόνε μίσησα ποτές»! (“Ελληνόπουλο Θησαυρός των Παιδιών” 24 Μαρτ. 1949,
τ.14).
Η αγάπη του Κολοκοτρώνη στη γυναίκα του
«Όταν λίγο πριν από την Επανάσταση, ο Κολοκοτρώνης, κυνηγημένος από τους Τούρ58

κους κατάφυγε στη Ζάκυνθο ύστερα από λίγο διάστημα, πέθανε κει η γυναίκα του. Και στο
μνημόσυνο που της έκαναν, ο Κολοκοτρώνης, για να δείξει την αγάπη που είχε στην πιστή
συντρόφισσα της ζωής του, κουβάλησε μόνος πάνω στο κεφάλι του, το δίσκο με τα κόλυβα
από το σπίτι του ως την εκκλησία».

Τα Παραμυθόλογα του Κολοκοτρώνη
---«Μια νύχτα, χειμώνας του 1824, πήγε ο Κολοκοτρώνης να κονέψει, δίχως να τον
περιμένουν, στο σπίτι του φίλου του και συγγενή του στρατηγού Νικηταρά, που έμενε,
τότε, στο Άργος. Φαϊ δεν είχε ο Νικηταράς. Περίμενε ο Γέρος να του βγάλουν τίποτα...
Μα του κάκου. Σε μια στιγμή ο ίδιος ο Νικηταράς του έφερε ένα ζεστό φασκόμηλο να πιεί.
Τότε ο Κολοκοτρώνης αφηγήθηκε στο Νικηταρά το μύθο του Δεσπότη:
« Ένας Δεσπότης γύρισε κουρασμένος από την εκκλησία και ζήτησε να φάει. Οι υποταχτικοί του όμως είχαν καταλύσει τα φαγιά και δεν είχαν τι να του δώσουν. Πάει ο οικονόμος και στέκεται μπροστά του :
-Καλά έφαγες, Δεσπότη μου ! Του λέει.
-Έφαγα ; είπε εκείνος. Πότε έφαγα ;
-Έφαγες ! Του ξαναλέει, σώνει και καλά ο οικονόμος.
Γέλασε ο Δεσπότης, μα και τι να έκανε ;
-Μπορεί και να με γελάει η κοιλιά μου, είπε. Αφού έφαγα τότε φέρτε ένα δοντοξύστη
κι έναν καφέ μαζί»!...
―]―
«Μια μέρα σε κάποιαν από τις Εθνοσυνελεύσεις, κατά την Επανάσταση, ένας νεαρός
πληρεξούσιος έβγαλε λόγο και υποστήριζε τη θεωρία πως, αν δεν είναι κανείς φιλόσοφος
δεν μπορεί να είναι καλός στρατιωτικός.
-Τι λέει αυτός ; ρώτησε τον Κολοκοτρώνη ένας διπλανός του.
-Δεν πείνασε, δεν πολέμησε, δεν έπαθε και γι’ αυτό φιλοσοφεί! Απάντησε ο Γέρος»…
―]―
«Στα 1822 λίγο πριν φτάσει ο Δράμαλης στο Μωριά, ο Κολοκοτρώνης έλυσε την
πολιορκία της Πάτρας και τραβούσε για την Τρίπολη. Στο δρόμο ανταμώθηκε μ’ έναν Δεσπότη, τον πρώην Λαρίσης και τον μάλωσε ο σεβασμιότατος πως δεν πολέμησε γερά στην
Πάτρα. Ο Κολοκοτρώνης τον ρώτησε από πού είναι.
-Απ’ τη Δημητσάνα, είπε ο Δεσπότης, αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ανατολή.
-Ξέρεις, Πανιερώτατε, κάτι πουλιά που τα λένε πέρδικες και κελαηδούνε πολύ ωραία;
-Μάλιστα, έχουν και καλό φαϊ...
-Είναι τέτοια πουλιά στην Ανατολή;
-Είναι αλλά δεν κελαηδούν σαν τις πέρδικες τις Μωραϊτικες.
-Ξέρεις γιατί; Γιατί δεν πίνουν το ίδιο νερό το Μωραϊτικο. Να καθήσεις λοιπόν κι η
πανιερότης σου να πιείς νερό Μωραϊτικο και τότε θα μάθεις να κελαηδείς αλλιώτικα. Δο’
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μου τώρα την ευχή σου και σαν ανταμώσουμε τα ξαναλέμε...». (Περιοδ. “Θησαυρός”, 3
Σεπ. 1950 αρ. Τεύχ. 614).

Ο σεβασμός στο Γέρο του Μωριά
«Στη Ζάκυνθο όλοι οι κάτοικοι αγαπούσαν και σεβόντουσαν πολύ τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στο σπιτάκι που έμενε ο γενναίος πολέμαρχος πηγαίνανε πολλοί και τον
βλέπανε, μεταξύ των οποίων και ο Ζακυνθινός ποιητής Μαρτέλαος, που τον χαιρετούσε
πάντοτε με τα λόγια αυτά, τα τόσο προφητικά :
- Προσκυνώ την Ελλάδα και φιλώ το χέρι της Ελευθερίας της! Κι έσκυβε και φιλούσε το
χέρι του εθνικού πολέμαρχου».
Προληπτικός Κολοκοτρώνης
«Με όλο που ήταν θετικό μυαλό ο Κολοκοτρώνης και μετρούσε τα πράγματα και τα
ζύγιζε προσεχτικά κι επίμονα, είχε μερικές προλήψεις και “πίστευε στα όνειρα”, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Συχνά εξιστορούσε στους συντρόφους του γεγονότα που τα είχε προβλέψει η πλατομαντεία κι άμα έβλεπε στον ύπνο του πομπή γάμου, εξηγούσε το όνειρο αυτό
πως η συνοδεία του γάμου ήταν Τούρκοι. Κι αν η πομπή προχωρούσε, έλεγε πως δε θα ’χαν
πόλεμο, αν όμως, το αντίθετο, σταματούσε κι οι καλεσμένοι χόρευαν μαζί του, παίζοντας
τα όργανα, ήταν σίγουρος πως τούτο σήμαινε πόλεμο κι έπαιρνε όλα τα μέτρα που είχε να
πάρει». (περιοδ.“Ελληνόπουλο”, αρ. Φύλλ. 47).
Γεώργιος Καραϊσκάκης
1.- «Όταν η Κυβέρνηση το 1826 αποφάσισε να κάνει αρχιστράτηγο τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο πρώτος που ψήφισε υπέρ, ήταν ο εχθρός του Ανδρέας Ζαϊμης.
-Μπροστά στην πατρίδα, είπε ο λιγόλογος Ζαϊμης, ξεχνιούνται οι παλιές έχθρες. Άμα
ψηφίστηκε και από το βουλευτικό η απόφαση της Κυβερνήσεως (εκτελεστικού), φώναξαν
τον Καραϊσκάκη και του το ανακοίνωσαν.
-Κοίταξε, Καραϊσκάκη, του είπε ένας γέρος υπουργός, να ξεχάσεις τα παλιά και να
βοηθήσεις όσο παίρνει τον Αγώνα.
-Άμα θέλω, του απάντησε ο Καραϊσκακης, γίνομαι άγγελος κι άμα το θελήσω γίνομαι
διάβολος ! Κι έγινε ο μεγαλύτερος άγγελος του επαναστατημένου έθνους».
2.- «Η φράσις “η κοιλιά του παίζει Καραϊσκάκη” βγήκε από το ακόλουθον περιστατικόν:
Εις την οδόν Αιόλου και ακριβώς παρά την Χρυσοσπηλιώτισσαν μέχρι του 1860 υπήρχε
ένας εξηκοντούτης φουστανελοφόρος, τυφλός και ρακένδυτος. Ήτο στρατιώτης του Καραϊσκάκη και ζούσε επαιτών. Κρατούσε μίαν λύραν και έψαλλε άθλους ηρώων ανδρών.
Το συνηθέστερον και προσφιλέστερόν του τραγούδι ήτο το «Τρία πουλάκια κάθονταν στο
Κάστρο της Αθήνας...», αλλ’ όταν έψαλλε την επωδόν «Καραϊσκάκη μ’ αρχηγέ», κατελαμβάνετο υπό λυγμών ο πειναλέος αοιδός. Απ’ εκεί λοιπόν βγήκε η «κοιλιά του παίζει λύρα ή
Καραϊσκάκη». (Περιοδ. «Παρνασσός», 27 Μαρτίου 1937).
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3.- «Στα 1824 ο Καραϊσκάκης άρρωστος και καταδιωκόμενος απ’ τους εχθρούς του,
αναγκάστηκε να καταφύγει στη Δομνίστα όπου έμεινε επί αρκετό διάστημα φιλοξενούμενος απ’ τους φίλους του Γιολδασαίους. Κατά τις πρώτες ημέρες τής εκεί παραμονής του,
ο άρρωστος στρατηγός εκάλεσε κοντά του τον Παπαγιάννη Φαρμάκη για να δεηθεί υπέρ
της αναρρώσεώς του. Μόλις δε είδε τον παπά να μπαίνει μέσα στο σπίτι, ανασηκώθηκε απ’
το κρεβάτι του και με δακρυσμένα μάτια του είπε :
- Παρακάλα τον Θεό παπά μου, να γίνω καλά για την σωτηρία του Γένους»… (Περιοδ.
“Παρθενών”, 28 Μαρτίου 1943).

Απ’ τη ζωή των Αγωνιστών
Κωνσταντίνος Κανάρης
-«Ο Κωνσταντίνος Κανάρης διηγόταν κάποτε στον ποητή Γεώργιο Τερτσέτη ότι
από ναυτάκι που ήταν του άρεσε να διαβάζει την ελληνική ιστορία. Είχε τη ”Φυλλάδα του
Μεγάλου Αλέξανδρου” και καθισμένος σ’ έναν ερημικό βράχο την διάβαζε ενώ τα μάτια
του τρέχανε ποτάμι απ’ τη συγκίνηση. Κι έτσι ο θαυμασμός του για τα κατορθώματα των
Αρχαίων, τον παρακίνησε να τους μιμηθεί.
Το πραγματικό όνομα του δοξασμένου πυρπολητή ήταν “Κανάριος”. Αργότερα όμως ο
Ψαριανός ήρωας συντόμευσε το επώνυμό του και τόκανε “Κανάρης”». (Περιοδ. “Θησαυρός”, 27 Μαρτίου 1958, τ 1009).
Αρετές και αισθήματα ηρώων του εικοσιένα
Απλότητα του Μιαούλη
«Τον Οκτώβριο του 1825, μια θαλασσοταραχή άγρια σκόρπισε τα ελληνικά καράβια
και ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης άραξε στο νησί την Κίμωλο, περιμένοντας να συναχτούν κι οι άλλοι καπετάνιοι. Μόλις άραξε το καράβι, οι προεστοί του νησιού ανέβηκαν
απάνω, φέρνοντας για το ναύαρχο διάφορα χαρίσματα. Και μόλις τον είδαν ν’ ανεβαίνει
στην κουβέρτα, άρχισαν να τόνε προσκυνούν ταπεινά, κατά την τουρκική συνήθεια, να
αγγίζουν το χέρι ως κάτω και να του κάνουν τεμενάδες. Ο ναύαρχος άστραψε από θυμό :
- Τι καμώματα είναι τούτα,ωρέ ; τους είπε άγρια. Πού θαρείτε πως είσαστε στην Τουρκιά ; Εγώ δεν ήρθα εδώ για να με προσκυνήσετε- ήρθα να πολεμήσω για την ελευθεριά
σας. Και ύστερα ξεθύμανε, γλύκανε το θυμό του και τους δέχτηκε φιλικά».
Ταπεινοφροσύνη του Κανάρη
«Μετά τη νικηφόρα ναυμαχία του ελληνικού στόλου στα νερά της Σάμου, ο ναύαρχος
Κανάρης πήγε στο Ναύπλιο, για να αναφέρει τα καθέκαστα στην Κυβέρνηση. Παρουσιάστηκε ταπεινά, σαν απλός ναύτης, με ένα φτηνό βρακί δύο παράδων. Οι πολιτικοί αρχηγοί
τόνε δέχτηκαν με ενθουσιασμό και τόνε συγχαίραν για τα ανδραγαθήματά του, με δάκρυα
πατριωτικής συγκίνησης. Και άμα τόνε ρωτήσαν τι θέλει, τι χάρη θα μπορούσαν να του κάνουν, ο ηρωικός ψαριανός αποκρίθηκε απλά : - Τίποτα...Έκανα το χρέος μου στην πατρίδα.
Και, μονάχα, δώστε μου ένα καράβι, να πάω να το αποτελειώσω !».
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Η μετριοφροσύνη του Καραϊσκάκη.
«Μια μέρα ο Καραϊσκάκης γευμάτιζε με το γιο του Γέρου του Μωριά, το Γενναίο Κολοκοτρώνη, στον Πειραιά, μέσα στη σκηνή του. Πάνω στην κουβέντα, ο Καραϊσκάκης είπε
στον Γενναίο :
-Κάνε μου μια χάρη που θα σου ζητήσω : Να πάψεις να εκτίθεσαι στις μάχες.
- Κι εσύ γιατί εκτίθεσαι ; ρωτάει ο Γενναίος.
- Μην κοιτάς εμένα, αποκρίθηκε ο Καραϊσκάκης. Αν χαθείς εσύ, χάνεται η Ελλάδα, ενώ
αν χαθώ εγώ δεν θα πάθει τίποτα η Ελλάδα... - Και πώς το λες αυτό ; απόρησε ο Γενναίος.
-Έτσι το λέω κι έτσι είναι! απάντησε ο Καραϊσκάκης. Αν χαθείς εσύ θα χάσουμε και τον
Γέρο (εννοούσε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη). Κι αν χαθεί ο Γέρος χάθηκε κι η Ελλάδα. Ενώ
σαν εμένα η πατρίδα έχει κι άλλους πολλούς». (Εφημ. “Σφαίρα”, 15 Μαρτίου 1962).
Το σπαθί του Ομέρ Βρυώνη. Ένα ακριβό σπαθί, πολεμικό λάφυρο !
«...Στη συμπλοκή στην Αθήνα (1822), ο Αθηναίος Δήμος Ρουμπέσης άρπαξε το σπαθί
από τον Ομέρ Βρυώνη, που ο πασάς το πέταξε για να γλυτώσει. Το λάφυρό του ο ηρωικός
Ρουμπέσης δεν το χάρηκε, γιατί σε λίγο τον σκότωσαν. Πρόφθασε όμως και το πήρε απ ’ το
Ρουμπέση ο Άγγελος Έγγελης. Γυρίζοντας στην Αθήνα ο Έγγελης, το παρέδωσε στους προεστούς της Αθήνας κι αυτοί ύστερα το προσφέρανε στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος
σε λίγο καιρό, το χάρισε στο Γέρο του Μωριά». (Περιοδ, «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Νεότητος», Μαρτ. 1971 )
Ο φιλέλληνας Δεριγνύ για τους Τούρκους.
«Ο Δεριγνύ, ο μεγάλος Γάλλος φιλέλληνας, έλεγε για τους Τούρκους πως αν η Ευρώπη
τους άφηνε ελεύθερους, μπορούσε ίσως να καταστρέψουν τους Έλληνες μα όχι να τους
υποτάξουν.
- Να τους συμβουλεύσουμε να δείχνουν επιείκεια, φιλανθρωπία και τάξη, έλεγαν οι αντιπρόσωποι των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων. - Μα τότε, απαντούσε ο Δεριγνύ, είναι σα να
τους παίρνετε τα μόνα όπλα για να πολεμήσουν τους Έλληνες: Τη βαρβαρότητα και το έγκλημα !». (Περιοδ. “Ελληνόπουλο ο Θησαυρός των Παιδιών”, 22 Μαρτ. 1952, τ.14).
Τα κρυπτογραφικά των αγωνιστών. Η μυστική αλληλογραφία κατά το 1821
«Όταν οι φιλικοί αναγκαζόντουσαν ν’ ανταλλάξουν γράμματα μεταξύ τους, από φόβο
μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων και μαθευτούν τα μυστικά τους, μεταχειριζόντουσαν
συνήθως τη γνωστή μέθοδο του λεμονιού. Για όσους δεν την ξέρουν η συνταγή είναι εύκολη: Στίβουμε λίγο χυμό λεμονιού σε ένα φλυτζάνι και σ’ αυτό βουτάμε την πένα και
γράφουμε όπως με μελάνι. Το αόρατο υγρό στεγνώνει χωρίς ν’ αφήνει κανένα σημάδι.
Όταν όμως το χαρτί σιδερωθεί με ζεστό σίδερο ή πυρωθεί στη φωτιά, τότε τα γράμματα
φαίνονται ζωηρά κι ολοκάθαρα.
Με τον τρόπο αυτό αλληλογραφούσε συχνά ο Ρήγας Φερραίος, όταν στα 1798 βρι62

σκόταν στην Τεργέστη. Είχε εξηγήσει όμως προηγουμένως τούτο στους φίλους του. Αλλά
κι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν υστερούσε. Όταν ήθελε να μεταβιβάσει διαταγές κι
οδηγίες σε ορισμένους ανθρώπους του, που βρίσκονταν σε πολιορκημένα από τους Τούρκους μέρη, μεταχειριζόταν το χυμό του λεμονιού. Ωστόσο, όταν ένας από τους “γραμματιζούμενους” φίλους του, ο Νικολάκης Σπανός, του υπέδειξε, για πρώτη φορά, την κρυπτογραφική αυτή μέθοδο, ο θρυλικός Γέρος του Μωριά, έγινε έξω φρενών.
-Φράγκικα κουραφέξαλα! Φώναξε θυμωμένος. Τα λεϊμόνια είναι καλά μονάχα για
κείνους που φοράν βελαδούρες και ψηλά καπέλα σαν και του λόγου σου. Μόλις όμως ο
φίλος του τούκανε ένα μικρό πείραμα επί τόπου, ο Κολοκοτρώνης άνοιξε διάπλατα τα μάτια
του από θαυμασμό.
-Μωρέ ! Είπε ενθουσιασμένος στο Σπανό. Σα να μην έχεις κι άδικο... Και παράγγειλε
να του φέρουν ένα... κοφίνι απ’ τα λεμόνια της Πάτρας. Συνήθως , οι αγωνισταί που αλληλογραφούσαν έτσι, έγραφαν ένα κοινό γράμμα με μαύρο μελάνι, για να εξαπατήσουν τους
Τούρκους, Ανάμεσα όμως στις γραμμές του σημείωναν τα μυστικά τους με χυμό λεμονιού».
(Περιοδ. “Θησαυρός”, 30 Μαρτ. 1952).

Ο Υψηλάντης.
«Στα 1815 ο Δημήτριος Υψηλάντης έδωσε στο αρχοντικό του γεύμα επίσημο σε διαφόρους διακεκριμένους ξένους, προς τους οποίους και μίλησε με παλμό για τα δίκαια της
ελληνικής φυλής. Ύστερα από το γεύμα, ένας από τους ξένους ρώτησε τους άλλους πώς
τους φάνηκε ο Υψηλάντης. Και κάποιος αποκρίθηκε : -Κοιλιά Ανατολίτικη, κεφάλι ρούσικο
και καρδιά ελληνική !». (Εφημ. “Σφαίρα”, 15 Μαρτ. 1962).
Η μετριοφροσύνη του φιλλέληνα Σανταρόζα.
«Η Ελληνική Επανάσταση ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό άπειρων Ευρωπαίων φιλελλήνων, που πολλοί απ’ αυτούς ήρθαν στη σκλαβωμένη Ελλάδα να λάβουν μέρος και προσωπικά ν’ αγωνιστούν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Ένας απ’ αυτούς ήταν
και ο φημισμένος Ιταλός Σαντόρε ντι Σανταρόζα που είχε γεννηθεί στο Σαμπιλιάνο του
Πεδεμόντιου και είχε μάλιστα διατελέσει στην πατρίδα του υπουργός των Στρατιωτικών,
ήταν δε καταγωγής αρχοντικής. Κι όμως όταν ήρθε στην Ελλάδα, ζήτησε να καταταγεί
απλός στρατιώτης. Μα οι Ελληνικές αρχές τον ονόμασαν επάξια αξιωματικό του Ελληνικού
Στρατού και του ανάθεσαν την υποστήριξη της Σφακτηρίας, όπου αργότερα ο Σανταρόζα
βρήκε ηρωικό θάνατο». (Περιοδ. “Ελληνόπουλο ο Θησαυρός των Παιδιών”, 26
Μαρτ. 1949, τ. 14).
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Δ΄. - ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μία ἐνθύμηση ἀπό το μοναστήρι τῆς Τατάρνας
Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη,δρ.
προϊσταμένη ΓΑΚ Εὐρυτανίας.
Σημαντική πηγή πληροφόρησης ἀποτελοῦν οἱ ἐνθυμήσεις καί τά σημειώματα γραμμένα σέ ἐκκλησιαστικά βιβλία ναῶν και μονῶν,23 ὅπου σημειώνονται, ὅπως ἐπισημαίνει
ὁ Κώστας Σπανός24, ἀξιομνημόνευτα γεγονότα: σεισμοί, πανδημίες, ληστείες, χιόνια,
πλημμύρες κ.ά. Γιά τήν Εὐρυτανία καί σέ σχέση μέ τή μονή Τατάρνας τέτοια μικρά
χρονικά ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό διάφορους ἐρευνητές25. Ξεχωρίζει γιάτήν ἔκταση καί
τήν ἀναμφιβόλως καλύτερη ποιότητα γραμματισμοῦ τοῦ συντάκτη της, μία θύμηση
ἀναφερόμενη σέ γεγονότα τοῦ 182326. Τίτλος της θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ πρώτη πρόταση τοῦ κειμένου: «Θύμηση ὄντας ἦρθε ὁ Σκόντρα πασᾶς ἀπὸ τὸν τόπο του μὲ δώδεκα
χιλιάδες».
Ἀκολουθεῖ ἡ ἀφήγηση γεγονότων -ἐξελίξεων πού καλύπτουν τό διάστημα Ἰούλιος
-Νοέμβριος τῆς χρονιᾶς ἐκείνης:
(Ἰούλιος ): Καὶ ἦρθε στὰ Τρίκαλα καὶ ἔμασε καὶ ἄλλους ντόπιους Τούρκους καὶ
ἔγινε μὲ χιλιάδες 15. Καὶ ἔστειλε νὰ προσκυνήσουν οἱ Καπεταναῖοι ὅλοι. Καὶ οἱ
Καπεταναραῖοι δὲν τὸ ἐδεχθήκανε κανένας νὰ πᾶνε νὰ προσκυνήση. Καὶ ἐπῆγαν
καὶ ἐχάλασαν τὸ Στουρνάρα. Καὶ ἔπειτα ἔστειλε νὰ πάγη ὁ καπετὰν Καραϊσκάκης
νὰ τὸν προσκυνήση, ποὺ ἤτανε καπετᾶνος στ’ Ἄγραφα, οὔτε καὶ αὐτὸς ἐπῆγε. Καὶ
ἐκίνησαν οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐπῆραν τὰ Ἄγραφα σβάρνα καίγοντας καὶ ἤλθανε εἰς τὰ
Ἀπινιανά. Καὶ ὅθεν ἀπερνοῦσαν δὲν ἄφησαν τίποτα,οὔτε καλύβια καὶ μοναστήρια
καὶ ἐκκλησίες27, ὅλα τὰ ἔβαλαν εἰς τὴν φωτιὰν καὶ ἔπειτα ἐπῆγαν μέσα εἰς τὸ Καρπενήσι καὶ ἐστάθηκαν ἕνα μῆνα καὶ ἀμαζώχτηκαν οἱ καπεταναραῖοι καὶ ἦλθεν ὁ
Μάρκος ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι μὲ χιλίους Σουλιῶτες.
(Αὔγουστος): Μαζώχτηκαν στὴ ράχη στὴ Χελιδόνα καὶ ἔγιναν οἱ Ρωμαῖοι χιλιάδες τέσσαρες. Καὶ ἐσηκώθη ὁ Καπετὰν Μάρκος μὲ τ’ ἀσκέρι του καὶ ἐπήγανε
στὴν φωτιὰν καὶ οἱ ἄλλοι ἦταν ἀπόξω, ὅπου φύλαγαν τὶς (στράτες) καὶ ὁ Μάρκος
ἐρρίχτηκε μέσα μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἐκόπηκαν Τοῦρκοι ὀχτακόσιοι πενῆντα πάνω καὶ
23 Κοσμάς, Θεόδωρος Δ. Ενθυμήσεις και σημειώματα στα λειτουργικά βιβλία της Ζίτσας Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 35 (2006),
277 - 346 σ.https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25468.
24 Αναφορές για σεισμούς στις Θεσσαλικές ενθυμήσεις του 16ου αι., Δημοσίευση: 19 Μαρ 2021
17:30 https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/
item/284577.html.
25 Π. Πουλίτσας ,1926 , “Ἐπιγραφαί, ἐνθυμήσεις καὶ σιγγίλια ἐξ Εὐρυτανίας”, Ἐπετηρὶς Ἑταιρειας
Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τ. Γ, Ἀθῆναι . Δ. Λουκόπουλος, , 1929,Στ’ Ἄγραφαἕναταξίδι, Ἀθήνα. Π.Βασιλείου,1978, Τὸ Μοναστήρι τῆς Τατάρνας Εὐρυτανίας Ἀθῆναι, 2η ἔκδοση.
26 Λουκόπουλος, 126-128 καὶ Βασιλείου, 54-55.
27 Κατὰ τὸν πατέρα Δοσίθεο τὶς μεγαλύτερες καταστροφὲς σὲ ναοὺς καὶ μονὲς ἐπέφεραν Ἀλβανοί
Ρωμαιοκαθολικοὶ Μιδρίτες.
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Ρωμαῖγοι οὐδὲ ἕξη καὶ λαβωμένοι εἴκοσι πέντε. Καὶ ἐκείνην τὴν ἡμέραν (ποὺ) ἐπολέμησαν ἐσκοτώθη καὶ ὁ Καπετὰν Μάρκος. Τὸ ἀσκέρι τὸ Ρωμέϊκο ἐκρύωσε πολύ,
ὡς τόσο ἦταν φοβερὸς ὁ καπετάνος.
(Σεπτέμβριος) Καὶ οἱ Τοῦρκοι ἐκίνησαν καὶ ἐπέρασαν καὶ πᾶνε κατὰ τὸ Κράββαρη νὰ διαβοῦνε νὰ πᾶνε νὰ χαλάσουν τὸ Μεσολόγγι. Καὶ ἐπῆγαν καὶ στὸ Βραχῶρι
καὶ ἔρριξαν ὀρδί. Καὶ ἦλθεν καὶ ὁ Ὀμὲρ πασᾶς καὶ ἀνταμώθηκαν. Ἔπειτα ἐπῆγαν
εἰς τὰ Σταμνὰ καὶ ἔρριξαν ὀρδί.
(Νοέμβριος) Καὶ εἰς τὸ Μεσολόγγι δὲν ἐζύγωσαν τελείως καὶ ἐστάθηκαν ἕνα μῆνα
ὅσο ποὺ πῆγαν νὰ φάγουν τὰ ἄλογά τους καὶ ὕστερα ἐσηκώθηκαν καὶ ἔφυγαν, ὅτι τοὺς
παλάβωσαν σκοτώνοντας καὶ κλέφτοντας τὰ ἄλογά τους.
Ἡ ἀφήγηση ἀποτελεῖ ἕνα σύντομο μά καί ὁλοκληρωμένο χρονικό πού ἀντιστοιχεῖ
στίς ἐξελίξεις πού ἔλαβαν χώρα σέ σχέση μέ δύο βασικά γεγονότα. Τό πρῶτο εἶναι ἡ
μάχη Κεφαλοβρύσου 8-9η Αὐγούστου, σέ σχέση με τήν ὁποία ὀργανώνεται ἡ ἀφήγηση, παρουσιάζοντας τά πρίν καί τά μετά. Κυριαρχεῖ ἡ ἀποτύπωση τῆς ἀπώλειας τοῦ
Μάρκου: Τὸ ἀσκέρι τὸ Ρωμέϊκο ἐκρύωσε πολύ, ὡς τόσο ἦταν φοβερὸς ὁ καπετάνος.
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐξιστόρηση ὅσων συνέβησαν στή λεγόμενη δεύτερη ἄτυπη πολιορκία
τοῦ Μεσολογγίου - τοῦ Ἀνατολικοῦ /Αἰτωλικοῦ, ὅπως δείχνει ἡ ἀναφορά στά Σταμνά,
μέρος τοῦ Ἀνατολικοῦ. Ἡ πολιορκία διήρκησε ἐπί 70 ἡμέρες, ἀπό τίς 20 Σεπτεμβρίου
μέχρι τίς 17 Νοεμβρίου. Τότε, λόγω τῶν μεγάλων προβλημάτων ἀνεφοδιασμοῦ πού
ἀντιμετώπισε ὁ Μουσταφᾶ πασᾶς, ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει, πρός τήν Ἄρτα καί
τήν Σκόδρα. Συνεπῶς ὁ ἐνθυμησιογράφος, ἐνήμερος τῶν ἐξελίξεων, κατέγραψε τά
γεγονότα ὁπωσδήποτε μετά τήν 17η Νοεμβρίου 1823. Ἡ σύνθεση ὑποδηλώνει ὅτι ἡ
καταγραφή ἔγινε μετά καί τήν παρέλευση χρονικοῦ διαστήματος πού τοῦ ἐπέτρεψε
τήν ἐποπτική αὐτή ἀφήγηση γεγονότων.
Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο, κατά τή γνώμη μου, ἡ θύμηση νά γράφτηκε ἀπό τόν ἡγούμενο
Κυπριανό τόν καιρό πού αὐτός βρισκόταν στό Βραχώρι/Ἀγρίνιο, σέ βιβλίο πού εἶχε
μεταφερθεῖ μαζὶ μὲ ἄλλα κειμήλια τῆς μονῆς γιά φύλαξη στό ἐκεῖ ο μετόχι / ναό Ἁγίας
Τριάδος. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ὁδηγεῖ μία ἄλλη περί Κυπριανοῦ θύμηση τῆς 14ης
Ἰανουαρίου 1824 ἐπὶ Εὐαγγελίου, πού φανερώνει τήν παρουσία του ἐκεῖ: Καὶ τόδε
σὺν τοῖς ἄλλοις Κυπριανοῦ ἱερέως ἐκ Τατάρνας.28
Τό ὅτι ἀναφέρεται ὡς ἱερεύς προφανῶς σχετίζεται μέ τήν παρουσία ὡς ἡγουμένου
στή μονή τοῦ Γαβριήλ, το διάστημα Νοέμβριος 1821 - Ἀπρίλιος 1823, σύμφωνα μέ
ἄλλες ἐνθυμήσεις29.
Ἡ παρουσία τοῦ Κυπριανοῦ στό Βραχώρι /Ἀγρίνιο ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τά προσκυνήματα πού τοῦ στέλνει ὁ Γιαννάκης Ράγκος στίς 12 Ἰανουαρίου 1824, σέ ἐπιστολή του πρός τόν Μαυροκορδάτο, πού τή μετέφερε ἀπό τά Ἄγραφα στό Μεσολόγγι ὁ
Κωνσταντίνος Βουλπιώτης30.
28 Ἡ ἀπόδοση τοῦ κειμένου φαίνεται κατὰ τὴ γνώμη μου ὀρθότερη στὸ Βασιλείου, Μοναστήρι, σ.132 ἐν
συγκρίσει μὲ τοῦ Λουκόπουλου, σ.127,2.
29 Βασιλείου, σ.168.
30 Σταμάτης Αθανάσιος, 2007, «Η δίκη του Καραϊσκάκη και ο Κωνσταντής Βουλπιώτης» στὸ Η ΒΟΥΛΠΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΟΥΛΠΗ, 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 , ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΒΟΥΛΠΗ_2007(1).pdf
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Χρήστου Σπ. Μπαρτσόκα
Ομοτ. Καθηγητού ΕΚΠΑ (cbartsocas@nurs.uoa.gr)

Μέσα στο παλιό νεκροταφείο της πόλης του Μονάχου, Alter Sudlicher Friedhof –
Kapuziner Str., 80469 Munchen, υπάρχει ένας τάφος με το όνομα Λεωνίδας Ανδρούτσος, όπου είναι θαμμένος ο γιος του ήρωα του 1821 Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Κάποια μέρα ο πρόεδρος του συλλόγου «Λόγου, Τέχνης και Ελληνικού Πολιτισμού της
Βαυαρίας» Χρήστος Χατζησπυρίδης, διάβασε γι΄αυτόν τον τάφο και μαζί με την γυναίκα
του Γεωργία έψαξαν και τον βρήκαν χορταριασμένο και παρατημένο.
Τον περιποιήθηκαν, καθιέρωσαν ετήσιο μνημόσυνο μέσω του συλλόγου για τον άγνωστο γιο του Ήρωα και διηγήθηκαν την ιστορία του:
Γεννήθηκε το 1824 στις Λιβανάτες Φθιώτιδας από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και την
γυναίκα του, Ελένη Καρέλη. Βαφτίστηκε Λεωνίδας προς τιμήν του ήρωα της Μάχης των
Θερμοπυλών.
Όταν δολοφονήθηκε ο υπερήφανος Σταυραετός της Ρούμελης Οδυσσέας Ανδρούτσος, την νύχτα 4 προς 5 Ιουνίου 1825, η γυναίκα του Ελένη Καρέλη – Ανδρούτσου και
ο γιος του Λεωνίδας, μόλις ενός έτους, βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση.
Είχαν να αντιμετωπίσουν από την μια την απειλή της ζωής τους αφού ο Ι. Γκούρας
έπειτα από εντολή του Κωλέττη, είχε οργανώσει αποσπάσματα, τα οποία έψαχναν να τους
βρουν και να τους δολοφονήσουν και από την άλλη την φτώχεια και την ανέχεια.
Ο άτυχος ήρωας Οδυσσέας Ανδρούτσος, είχε διαθέσει όλη του την περιουσία, για
τον Ιερό Αγώνα του Γένους και με δικά του χρήματα είχε οχυρωθεί η Ακρόπολη της Αθήνας.
Αλλά τι τραγική ειρωνία, το 1825 σ’ αυτό το φρούριο τον βασάνισαν (στον Πύργο
δίπλα από τα Προπύλαια) και πέταξαν κάτω από τον Πύργο της Ακρόπολης το νεκρό του
σώμα.
Έτσι μητέρα και γιος αναγκάστηκαν να κρύβονται σε σπίτια φίλων και σε σπηλιές, κατατρεγμένοι και φτωχοί.
Βασιλιάς στη Βαυαρία ήταν τότε ο φιλέλληνας Λουδοβίκος Α’, ο οποίος συγκινήθηκε
από το δράμα της οικογένειας τού ήρωα και αποφάσισε να προστατέψει τον μικρό Λεωνίδα και την μητέρα του.
Έτσι λοιπόν τους κάλεσε στην Βαυαρία και τους φιλοξένησε στο παλάτι του.
Το μέλλον για τον μικρό Λεωνίδα ήταν πλέον λαμπρό, ο Λουδοβίκος τον είχε σαν γιο
του και τον μεγάλωνε με τους καλύτερους δασκάλους.
Όμως δυστυχώς, η επιδημία χολέρας που θέριζε εκείνη την εποχή, δεν έκανε διάκριση
σε κανένα, ούτε στον γιο του ήρωα, ούτε στον ευνοούμενο τού Βασιλιά.
Ο Λεωνίδας πέθανε στα δώδεκά του χρόνια, χτυπημένος από την φοβερή αρρώστια
στις 11 Δεκεμβρίου 1836.
Ο Λουδοβίκος τον έθαψε με τιμές και κατέθεσε ένα ποσό στην τράπεζα, με την εντολή,
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να γίνεται η συντήρηση του τάφου, από τους τόκους των χρημάτων.
Μεσολάβησαν όμως τα γεγονότα του παγκοσμίου πολέμου, χάθηκαν τα χρήματα και ο
μικρός Λεωνίδας ξεχάστηκε!
Στο ταφικό μνημείο του Λεωνίδα Ανδρούτσου χαράχτηκε δίγλωσση επιγραφή του
φιλέλληνα ουμανιστή Θείρσιου στα ελληνικά και γερμανικά.
Εκτός από τα προσωπικά στοιχεία και την ιστορία του μνημείου, φέρει την εξής επιγραφή:
«Ειμί θάλος πολυανθές, υπ’ ανδρών βλαστέν αρίστων, οίτινες αντ’ αρετής
έργ' οδυνηρά πάθον.
Τον δε πάππον ελών νηλεώς εφόνευσ' ο τύραννος, ου βία αλλά δολω,
φάρμακα λυγρά διδούς.
Τον δ' ου γεννητήρα, τον εν πολέμοις αδάμαστον, εχθροδαποί πύργον
κρήμνισαν εκ μεγάλου.
Μήτηρ δε, η Παρνασσού ενί σπηλαίοις μ’ έτικτεν, ενθάδε δωδεκάτη κλαύσεν αποφθίμενον»
Η μετάφραση στα νέα ελληνικά:
«Είμαι ένας μικρός θάμνος με πολλά άνθη, που με φύτεψαν με στοργή ξεχωριστοί άνθρωποι, οι οποίοι αντί για αγάπη, δόξα και τιμές, έπαθαν φοβερά
δεινά.
Τον δοξασμένο παππού μου τον κυνήγησε και τον σκότωσε ο τύραννος
Τούρκος που τον ξεγέλασε με τεχνάσματα και τον δηλητηρίασε.
Τον πατέρα μου, τον φοβερό και αδάμαστο πολεμιστή, αδερφικά ελληνικά
χέρια, τον πέταξαν από τον ψηλό Πύργο της Ακρόπολης και τον σκότωσαν.
Η μητέρα μου, που με γέννησε στο απρόσιτο σπήλαιο του Παρνασσού,
απαρηγόρητη με θρηνεί, εμένα το άτυχο παιδί της.
							Κλάψε μητέρα κλάψε.»

Ντροπή μας! Η Ελλάδα εκτιμούσα!
Μεγάλο κτήνος ο Κωλέττης!
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΤΟ 1823 ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Κωνσταντίνου Γεωργ. Πρασσά, Φιλολόγου

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ
Στις χιλιάδες των Ελλήνων κάθε ηλικίας και φύλου
που υπέφεραν και μαρτύρησαν τετρακόσια χρόνια
υπόδουλοι στους Τούρκους.
Και στους ηρωικούς αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης που
ανέστησαν την Ελλάδα,

1821-2021
Διακόσια χρόνια ελεύθερου πολιτικού βίου των Ελλήνων
Εισαγωγικά λόγια
Για τετρακόσια χρόνια οι Έλληνες είχαν υποταχθεί και έζησαν υπόδουλοι σε ένα λαό
βάρβαρο και απολίτιστο, επιδρομέα από τις στέπες της Ασίας, τους Τούρκους.
Επιδρομέα στη χώρα και στην κοιτίδα ενός λαού πολιτισμένου, των Ελλήνων, λαού που
με το πνεύμα του και τον πολιτισμό του από τη βαθιά ακόμα αρχαιότητα είχε καταυγάσει
τους πολιτισμένους λαούς στην πορεία της Ιστορίας.
Αφιερώνουμε την παρούσα αναφορά και εργασία μας σε όσους υπέφεραν στα μαύρα
χρόνια της σκλαβιάς των Τούρκων και σε όσους αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του
Ελληνικού Γένους.
Ιδιαίτερα σε ένδειξη τιμής, ευγνωμοσύνης και μνήμης αφιερώνουμε την εργασία μας
αυτή στους διακόσιους Έλληνες πολεμιστές που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά την έξοδο
στη μεγάλη διήμερη μάχη της Καλιακούδας τον Αύγουστο του 1823.

1.- Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στη σκλαβιά και φυλακή
Για τετρακόσια χρόνια οι Έλληνες έζησαν υπόδουλοι στους Τούρκους, τον επιδρομέα
από τις στέππες της Ασίας στη χώρα και την κοιτίδα του Ομήρου, των Αθηναίων, των
Σπαρτιατών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη χώρα που έζησε ένας λαός, οι Έλληνες από τα
αρχαία χρόνια, που ανέπτυξε και διέδωσε πολιτισμό στους λαούς, ανέπτυξε τη φιλοσοφία,
την ιστορία, την τέχνη. Που έδωσε στην ανθρωπότητα τους γίγαντες του πνεύματος και
των ιδεών.
Ο Όμηρος, ο Ηράκλειτος, ο Δημόκριτος, ο Θουκυδίδης, ο Περικλής γεννήθηκαν και
έζησαν σ’ αυτήν τη χώρα. Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απ’ αυτή τη χώρα διέδωσαν και διαδίδουν ακόμα τις ιδέες τους.
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Ο Μέγας Αλέξανδρος απ’ αυτή τη χώρα ξεκίνησε οραματιστής στρατηλάτης για να
απαλλάξει τους λαούς της Ανατολής απ’ τις καταπιεστικές δυναστείες και τους υπηκόους
των δυναστειών να τους κάμει λαούς να σκέπτονται και να αποφασίζουν ελεύθερα. Ο Αλέξανδρος είχε σύντροφο και οδηγό του το ευαγγέλιο των αρχαίων Ελλήνων, τον Όμηρο,
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σαν παράδειγμα ζωής για τον άνθρωπο.
Αυτή τη χώρα και αυτόν τον λαό, τους Έλληνες, κατέκτησαν και υποδούλωσαν οι Τούρκοι.
Οι Τούρκοι δεν ήταν οι Ρωμαίοι της Ευρώπης, οι οποίοι είχαν ανώτερο πολιτισμό και
πολιτική οργάνωση στην ιστορική τους πορεία. Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα, αλλά
υποτάχθηκαν πνευματικά και πολιτισμικά από τους Έλληνες. Το κράτος των Ρωμαίων εξελίχθηκε στη Βυζαντινή, την Ελληνική αυτοκρατορία!
Ενώ οι Τούρκοι στη βαριά πορεία τους στην Ιστορία καταπίεσαν και τυράννησαν τους
λαούς που κατέκτησαν, μέχρι τα νεότερα χρόνια με διωγμούς, λεηλασίες, απαγχονισμούς
σημαντικών προσωπικοτήτων και με γενοκτονίες.
Και σήμερα θέλουν τα δικά τους – τα κατακτημένα – δικά τους και των άλλων τα εδάφη
και τις θάλασσες και αυτά τα θέλουν δικά τους!.
Εμείς οι Έλληνες να αγρυπνούμε!
Παραθέτουμε στη συνέχεια της πορείας της εργασίας μας τρία ποιήματα, ένα του ποιητή
μας Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ» και δύο δημοτικά μας τραγούδια, τα οποία
μας δίνουν την εικόνα της «πικρής σκλαβιάς και φυλακής» των υπόδουλων Ελλήνων, αλλά
και τον πόθο τους να αγωνισθούν για μια ελεύθερη πατρίδα και ελεύθερη ζωή.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Δεν έφαγες ποτέ ψωμί ξερό και μουχλιασμένο,
στον ίδρωτα, στο δάκρυ σου, στο αίμα σου βρεμμένο.
Τη νύχτα δεν εξύπνησες να δεις το σύντροφό σου
γυμνόν να τόνε σέρνουνε μακρί απ’ το πλευρό σου.
Δεν είδες το παιδάκι σου, δεν είδες τον πατέρα
στη φυλακή, στα σίδερα. Δεν είδες την μητέρα
ασθενημένη και γριά να ψένεται, να βράζη
κι απελπισμένη να θρηνή, βοήθεια να σε κράζη.
Δεν είδες στο χωράφι σου τα στάχυα μεστωμένα
να τα θερίζουν τ’αλογα του Τούρκου πεινασμένα
και να σ’ αφίνουν τάχυρα τα ποδοπατημένα
για να χορτάσης τα παιδιά, που σκούζουν λιμασμένα.
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Ν Α Μ Ο Υ Ν…
(Δημοτικό τραγούδι)

Νάμουν το Μάη πιστικός, τον Αύγουστο δραγάτης,
Και στην καρδιά του χειμωνιού νάμουνα κρασοπούλος.
Μα πιο καλά’ ταν νάμουνα αρματωλός και κλέφτης.
Αρματωλός μέσ’ τα βουνά και κλέφτης μές τους κάμπους,
Νάχα τα βράχια αδέρφια μου, τα δέντρα συγγενάδια,
Να με κοιμάν οι πέρδικες, να με ξυπνάν τ’ αηδόνια
Και στην κορφή της Λιάκουρας να κάνω το σταυρό μου,
Να τρώγω τούρκικα κορμιά, σκλάβο να μη με λένε.

ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ…
(Δημοτικό τραγούδι)

Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω
να είμαι σκλάβος του πασά, σκλάβος των Αρβανίτων.
Θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης,
δός μου το δαμασκί σπαθί και το άξιο μου καριοφύλι
να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια
να κατοικήσω στα βουνά και τις ψηλές ραχούλες
νάχω τον ουρανό σκεπή και τ’ άστρα συντροφιά μου
νάχω και τα κλεφτόπουλα να πολεμούν μαζί μου
να πολεμούμε την Τουρκιά, να ελευθερωθούμε
από τη μαύρη τη σκλαβιά των Τούρκων που μας τυραννούν.

2.- Η έναρξη της Επανάστασης και η εδραίωσή της
Είχαν έρθει οι καιροί να ξεσηκωθούν οι σκλαβωμένοι Έλληνες και να αποτινάξουν τον
τουρκικό ζυγό της δουλείας.
Έπειτα από την προετοιμασία της Φιλικής Εταιρείας κήρυξαν την Ελληνική Επανάσταση
εναντίον των Τούρκων στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821.
Μέσα σε δύο χρόνια και έπειτα από νικηφόρες μάχες στη Γραβιά, στα Βασιλικά, στο
Βαλτέτσι, με τους πυρπολητές στο Αιγαίο εναντίον του Τουρκικού στόλου, με την Τριπολιτσά που απελευθέρωσαν από τον Σεπτέμβριο του 1821, με την ηρωική αντίσταση στο
Μεσολόγγι κατά την πρώτη πολιορκία του, με την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη
στα Δερβενάκια το 1822, η Ελληνική Επανάσταση είχε επικρατήσει και είχε εδραιωθεί στη
Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, όπου είχε αποκτήσει οργανωμένα κέντρα στην Τριπολιτσά, στο Μεσολόγγι και στο Ναύπλιο.
3.- Η αντίδραση του Σουλτάνου το 1823
Το γεγονός της επικράτησης και της εδραίωσης της Ελληνικής Επανάστασης στη Νότια
Ελλάδα το 1822 είχε ανησυχήσει πολύ έντονα τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, ο οποίος έβλε70

πε την Οθωμανική αυτοκρατορία του να ακρωτηριάζεται και πήρε άμεσες αποφάσεις να
κινητοποιήσει εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης το μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών
δυνάμεων, μετά την υποταγή και το θάνατο του Αλή πασά των Ιωαννίνων.
Ο Σουλτάνος από τις αρχές του 1823 κατέφυγε στους στρατούς των ευρωπαϊκών επαρχιών του της Θράκης, της Μακεδονίας και της Αλβανίας, κυρίως στη βοήθεια και συμμαχία
του πασά της Σκόδρας Μουσταή ή Μουσταφά, περίφημου για τους πολεμιστές του, τους
Σκορδιάνους και λοιπούς Τουρκαλβανούς, Τσάμηδες, Γκέκηδες και Μιρδίτες καθολικούς.
Το σχέδιο του Σουλτάνου προέβλεπε επίθεση του τουρκικού στρατού από τη Βόρεια
Ελλάδα εναντίον της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου με τη συμμετοχή και τη βοήθεια του τουρκικού στόλου.
Δυνάμεις του τουρκικού στρατού ξεκινώντας από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία θα ακολουθούσαν τρεις κατευθύνσεις:
Ένα τμήμα από την Ήπειρο με τον Ομέρ Βρυώνη επικεφαλής θα κατευθυνόταν προς το
Μεσολόγγι να το υποτάξει και να περάσει στην Πελοπόννησο και την Τριπολιτσά.
Ένα δεύτερο τμήμα, το κυριότερο, με τον Μουσταή πασά της Σκόδρας και με δύναμη
10.000 Τουρκαλβανών, από την Αλβανία θα έφθανε στη Θεσσαλία. Από τη Θεσσαλία
προχωρώντας θα περνούσε από την ορεινή Δυτική Στερεά Ελλάδα, τα Άγραφα και την
Ευρυτανία, να την υποτάξει και να περάσει στην Πελοπόννησο και την Τριπολιτσά.
Και ένα τρίτο τμήμα των τουρκικών δυνάμεων με τους πασάδες Περκόφτσαλη και
Σαλίχ, ξεκινώντας από τη Θεσσαλία και περνώντας από την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και
τον Ισθμό θα κατέληγε στην Τριπολιτσά, όπου θα είχαν συγκλίνει και οι άλλοι δύο στρατοί
από το Μεσολόγγι.
Έτσι, οι δυνάμεις αυτές των Τούρκων «θα έθεταν τέρμα στην υπόθεση του Μωριά».

4.- Η κινητοποίηση των επαναστατημένων Ελλήνων στη Δυτική Στερεά Ελλάδα το 1823
Όταν στις αρχές του 1823 είχε φθάσει στη Νότια Ελλάδα ή είδηση ότι ο Σουλτάνος
σχεδίαζε να καταπνίξει την Επανάσταση, οι Έλληνες αποφάσισαν να αμυνθούν και να σώσουν την απελευθερωτική Εθνική Επανάσταση του Ελληνικού Γένους.
Ο Μουσταής πασάς της Σκόδρας σε εφαρμογή του Σουλτανικού σχεδίου ξεκίνησε
από την Αλβανία με 10.000 Τουρκαλβανούς και στις αρχές Ιουλίου 1823 έφθασε στα
Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
Στη Δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς πύκνωναν οι ειδήσεις ότι δεν θα αργούσαν να φθάσουν εναντίον του Μεσολογγίου ο Μουσταής από τη Θεσσαλία και ο Ομέρ Βρυώνης
από την Ήπειρο, οι οπλαρχηγοί δέχθηκαν την αρχηγία του Μάρκου Μπότσαρη, ο οποίος
με την ανδρεία του και την μαχητικότητά του υπεράσπισε το Μεσολόγγι κατά την πρώτη
πολιορκία και η Κυβέρνηση τον όρισε στρατηγό στη Δυτική Στερεά.
Όταν ο Μουσταής βρισκόταν στα Τρίκαλα, οι οπλαρχηγοί της Δυτικής Στερεάς με τη
συμβουλή και του Επάρχου Κωνσταντίνου Μεταξά πήραν απόφαση να κλείσουν επίκαι71

ρες διαβάσεις στον Βάλτο και την Ευρυτανία, από όπου θα περνούσαν με τις δυνάμεις τους
ο Ομέρ Βρυώνης από την Ήπειρο και ο Μουσταής Σκόντρα από τη Θεσσαλία, καθώς
προχωρούσαν κατά του Μεσολογγίου.
Συγχρόνως είχαν κινητοποιηθεί και άλλες ελληνικές δυνάμεις από την Στερεά Ελλάδα
και την Πελοπόννησο εναντίον του Σουλτανικού σχεδίου με σύντονες ενέργειες της Κυβέρνησης από το Ναύπλιο. Από την Πελοπόννησο ξεκίνησαν δυνάμεις υπό τον Ροδόπουλο, τον
στρατηγό Αντρέα Λόντο και τον Πετμεζά και από την Φθιώτιδα οι οπλαρχηγοί Νικολάκης Κοντογιάννης, ο Καστανιώτης και ο Δήμος Κίτσιος.

5.- Η κινητοποίηση των Ελλήνων στην Ευρυτανία το 1823
Όταν ο Μουσταής βρισκόταν στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας και από εκεί κατευθυνόταν
προς την ορεινή Δυτική Στερεά και την Ευρυτανία και μέσω αυτής προς το Μεσολόγγι, ο
Μάρκος Μπότσαρης, σύμφωνα με τη γενική κινητοποίηση των Ελλήνων και τις οδηγίες
και του Επάρχου Κωνσταντίνου Μεταξά, στις 28 Ιουλίου 1823 από το Μεσολόγγι με 450
Σουλιώτες και άλλους πολεμιστές ντόπιων οπλαρχηγών, συνολικά 1.250 άνδρες, προχώρησε προς το Καρπενήσι και φθάνοντας στην Ευρυτανία στρατοπέδευσε στο Μικρό Χωριό.
Στην Ευρυτανία έφθασαν και οι Τζαβελλαίοι από το Μεσολόγγι, όπου είχαν συμφιλιωθεί με τους Μποτσαραίους και στρατοπέδευσαν στο απέναντι Μεγάλο Χωριό μαζί με
άλλους ντόπιους οπλαρχηγούς.
Το αμυντικό σχέδιο του Μάρκου Μπότσαρη στην Ευρυτανία εναντίον του Μουσταή
Σκόντρα ήταν πολύ καλά οργανωμένο και με στρατηγική προοπτική:
Η κοιλάδα της Ποταμιάς και του Καρπενησιώτη αποτελούσε φυσικό πέρασμα στην πορεία των Τούρκων προς το Μεσολόγγι.
Στην περιοχή αυτή της Ευρυτανίας σχεδίασε ο Μάρκος Μπότσαρης να αντιμετωπίσει
τις δυνάμεις του Μουσταή, που κατά πληροφορίες θα περνούσε από το Καρπενήσι προς
το Μεσολόγγι.
Στα Τρίκαλα ο Μουσταής, όπου είχε φθάσει τον Ιούλιο του 1823, χώρισε τις δυνάμεις
του σε τρία τμήματα και κατευθύνθηκε προς την Ευρυτανία και το Καρπενήσι.
Το πρώτο τμήμα το έστειλε προς τα Άγραφα και τον Ασπροπόταμο εναντίον του Στορνάρη και του Καραϊσκάκη.
Το δεύτερο και το τρίτο τμήμα, που αυτά κυρίως αποτελούσαν τις κύριες δυνάμεις του
στρατού του, ο Μουσταής τις κατηύθυνε προς το Καρπενήσι, ο ίδιος με τις 10.000 των
Τουρκαλβανών του μέσω Αγράφων και από ανατολικά μέσω της Ρεντίνας ο Τζελαλεντίν
μπέης επικεφαλής 5.000 Τουρκαλβανών.
6.- Η μάχη στο Κεφαλόβρυσο 8 προς 9 Αυγούστου 1823
Στις 4 Αυγούστου 1823 μία εμπροσθοφυλακή 5.000 Τούρκων πεζών και ιππέων με
επικεφαλής τον Τζελαλεντίν μπέη από τη Ρεντίνα έφθασε στο Καρπενήσι και στρατοπέδευσε στο Κεφαλόβρυσο. Εκεί ο Μάρκος Μπότσαρης σχεδίασε να επιτεθεί αιφνιδιαστικά εναντίον του στρατοπέδου του Τζαλαλεντίν τη νύχτα 8 προς 9 Αυγούστου.
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Το πρωί στις 8 Αυγούστου έγινε σύσκεψη το Μάρκου Μπότσαρη με τους τοπικούς
οπλαρχηγούς και τον Ζυγούρη Τζαβέλλα στον Άγιο Νικόλαο στο Κλαψί, όπου ο Μάρκος
εξήγησε το σχέδιο της επίθεσής του στο Κεφαλόβρυσο.
Το σχέδιο ήταν επίθεση του ίδιου και των Σουλιωτών τη νύχτα 8 προς 9 Αυγούστου
στις σκηνές των Τουρκαλβανών αιφνιδιαστικά. Ο ίδιος θα επιχειρούσε ξαφνική επίθεση
στη σκηνή του Τζελαλεντίν για να τον αιχμαλωτίσει.
Στη σύσκεψη εκείνη είχε συμφωνηθεί από όλους τους οπλαρχηγούς σύγχρονη επίθεση
800 πολεμιστών από ανατολικά από την πλευρά του Αγίου Ανδρέα και την κορυφογραμμή
του βουνού Κόνισκος.
Στη σύσκεψη εκείνη ο οπλαρχηγός Γιαννάκης Γιολδάσης ακούγοντας το παράτολμο
νυχτερινό αιφνιδιαστικό σχέδιο του Μάρκου έφερε αντιρρήσεις: Πρότεινε ημερήσια κατά
μέτωπο επίθεση ανοιχτή, από το νότο, για να εξαναγκασθεί ο εχθρός να οπισθοδρομήσει
βόρεια προς τη Θεσσαλία.
Ο Μάρκος δεν δέχθηκε την πρόταση του Γιολδάση, γιατί οι περιστάσεις τη στιγμή
εκείνη δεν ευνοούσαν ανοιχτή αναμέτρηση με λιγότερες δυνάμεις, όπως ήταν οι δυνάμεις
των Ελλήνων εκείνες τις στιγμές.
Η άρνηση του Μάρκου στην πρόταση του Γιολδάση δείχνει τη μεγάλη ευαισθησία
και ικανότητά του να προβλέπει δραματικά γεγονότα και καταστροφές από πρόχειρες ή
υστερόβουλες ενέργειες.
Ιστορικά διαπιστώνεται αυτό, αν αναλογισθούμε την καταστροφή των Ελλήνων, των
παλικαριών του Καραϊσκάκη, στη μάχη του Ανάλατου, αργότερα στο Φάληρο το 1827.
Εκεί εφαρμόστηκε από τους ξένους ηγέτες τότε του ελληνικού στρατού, τον Τσόρτς
και Κόχραν, η κατά μέτωπο επίθεση των Ελλήνων εναντίον των υπέρτερων δυνάμεων
του Κιουταχή, για την οποία ο Καραϊσκάκης είχε αντίρρηση και διαφορετική στρατηγική
τακτική (αποκλεισμός του Κιουταχή στην Αττική). Αλλά δεν πρόλαβε, γιατί τραυματίστηκε
θανάσιμα (τυχαία;)
Και εδώ στο Κεφαλόβρυσο στη νυχτομαχία ο Μάρκος Μπότσαρης πυροβολήθηκε
άραγε τυχαία, όταν ορμούσε στη σκηνή του Τζελαλεντίν;
Την προηγούμενη ημέρα της μάχης στο Κεφαλόβρυσο, 7 Αυγούστου, ο Μάρκος είχε
στείλει μυστικά στο στρατόπεδο του Τζελαλεντίν τρεις έμπιστους Σουλιώτες να συλλέξουν πληροφορίες για την κατάσταση του τουρκικού στρατοπέδου, τον Θανάση Τούσια
Μπότσαρη, τον Θανάση Κουτσονίκα και τον Γιάννη Μπαϊρακτάρη ώστε η αιφνιδιαστική νυχτερινή επίθεση στο τουρκικό στρατόπεδο να είναι στοχευμένη και επιτυχής.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Τις πρωινές ώρες της νύχτας 8 προς 9 Αυγούστου ο Μάρκος Μπότσαρης με τους
450 Σουλιώτες του εισέδυσε από νότο στο εχθρικό στρατόπεδο με στόχο τις σκηνές των
επισήμων χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, για να αιφνιδιάσουν τον εχθρό που κοιμόταν στις
σκηνές του.
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Και καθώς «το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν
διέφερε ποσώς των Σουλιωτών» οι Σουλιώτες μετά την πρώτη χρήση των πυροβόλων
όπλων και με το σύνθημα «στουρνάρι» (σκληρό πέτρωμα, η τσακμακόπετρα) για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους όρμησαν με γυμνωμένα τα γιαταγάνια εναντίον των κατάπληκτων
Τουρκαλβανών, δημιουργώντας σύγχυση και ταραχή στον εχθρό. Οι Τουρκαλβανοί μη
διακρίνοντας τους αντιπάλους τους, λόγω της ομοιότητας των Τουρκαλβανών στην εξωτερική εμφάνιση με τους Σουλιώτες σφάζονταν μεταξύ τους.
Ο Μάρκος αναζητώντας την σκηνή του Τζελαλεντίν την διέκρινε και όρμησε πάνω
από τον μαντρότοιχο της σκηνής. Όμως δέχθηκε θανατηφόρο βόλι στο μέτωπο πάνω από
το δεξί του μάτι, πιθανόν από στοχευμένη βολή πυροβόλου όπλου σκοπευτή.
Ο εξάδελφός του Τούσιας για να μην καμφθεί το ηθικό των συντρόφων του, που
πολεμούσαν ηρωικά σκορπώντας θάνατο στον εχθρό, τον μετέφερε σκεπασμένο με μια
χλαίνη έξω από το στρατόπεδο.
Η καταστροφή των Τουρκαλβανών από τους Σουλιώτες και από τους αλληλοσκοτωμούς των Τουρκαλβανών μεταξύ τους μέσα στη νύχτα ήταν μεγάλη. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 800 Τουρκαλβανοί, ενώ από τους Σουλιώτες μόνον 60 άνδρες. Άφθονα ήταν και τα
λάφυρα που πήραν οι Σουλιώτες.
Η μάχη συνεχίστηκε για λίγο. Αλλά καθώς πλησίαζε το ξημέρωμα, οι Σουλιώτες ακαταδίωκτοι υποχώρησαν στο στρατόπεδό τους, στο Μικρό Χωριό.
Η μάχη θα είχε ίσως κερδιθεί με τέλεια καταστροφή του τουρκικού στρατοπέδου, αν
και οι άλλοι καπεταναίοι, οι οποίοι την προηγούμενη ημέρα πήραν μέρος στη σύσκεψη στο
Κλαψί, είχαν κάνει την συμφωνημένη επίθεση από ανατολικά στο τουρκικό στρατόπεδο
(ο Τζαβέλας, ο Γιολδάσης και οι λοιποί ντόπιοι καπεταναίοι, οι οποίοι διέθεταν 800
πολεμιστές).
Είχαν φύγει πριν τη μάχη μέσα στη νύχτα έπειτα από μερικούς πυροβολισμούς και κατευθύνθηκαν και έφθασαν στο στρατόπεδο του Τζαβέλα στο Μεγάλο Χωριό. Ίσως από
αντιζηλία ή από αντίθεση-αντίδραση στο στρατηγικό σχέδιο επίθεσης (νυχτερινή καταδρομή) του Μάρκου Μπότσαρη στο τουρκικό στρατόπεδο στο Κεφαλόβρυσο.
Μόνον ο Κίτσος Τζαβέλλας με τους λίγους Σουλιώτες του επιτέθηκε στο στρατόπεδο
μαζί με τον Μάρκο.
Τα λάφυρα από τον εχθρό και η καταστροφή των Τουρκαλβανών στο Κεφαλόβρυσο δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν την απώλεια του μεγάλου αρχηγού, του Μάρκου
Μπότσαρη.
Τον χαμό του οι Έλληνες τον αισθάνθηκαν σαν εθνική συμφορά, ενώ οι Τούρκοι πανηγύρισαν τον θάνατό του με κανονιές από τα φρούρια των ευρωπαϊκών επαρχιών τους.
Μεγάλη ήταν η συγκίνηση που προξένησε ο θάνατός του στην Ευρώπη.
Τον νεκρό μέσω Προυσού συνόδευσαν 100 παλικάρια του στο Μεσολόγγι, όπου την
επομένη της μάχης 10 Αυγούστου κηδεύτηκε με μεγάλες τιμές.
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7. - Η μάχη στην Καλιακούδα 28 και 29 Αυγούστου 1823
Μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο ο έπαρχος Κωνσταντίνος Μεταξάς αναγνώρισε
αρχηγό των Σουλιωτών και του στρατοπέδου των Ελλήνων στο Μεγάλο Χωριό τον Ζυγούρη Τζαβέλλα, που διέθετε μεγαλύτερη δύναμη και ο οποίος είχε δηλώσει ότι ήθελε να
αντιμετωπίσει τους Τουρκαλβανούς σε νέα θέση κοντά στο Καρπενήσι, και είχε επιπλέον
και την υποστήριξη των ντόπιων οπλαρχηγών. Και παρά την ηλικία του (80 ετών) ήταν
αποφασισμένος να δείξει την ίδια γενναιότητα με εκείνη του Μάρκου.
Ο Τζαβέλλας μετέφερε το στρατόπεδό του στην Καλιακούδα, στη θέση «Λακώματα»,
μαζί με άλλους οπλαρχηγούς και έπιασε τη διάβαση που οδηγούσε προς τον αυχένα της
Καλιακούδας και από εκεί προς την Αιτωλία και το Μεσολόγγι. Στη θέση αυτή περίμενε να
αντιμετωπίσει τον Μουσταή Σκόντρα και τις κύριες δυνάμεις του, που εντωμεταξύ είχε
φθάσει στο Καρπενήσι από τα Άγραφα.
Στην Καλιακούδα είχαν φθάσει για να αντιμετωπίσουν την επίθεση του Μουσταή Έλληνες οπλαρχηγοί και πολεμιστές απ΄ όλες τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Είχαν φθάσει για να πολεμήσουν:
Από τη Φθιώτιδα ο Νικολάκης Κοντογιάννης με 200 πολεμιστές, γιος του Μήτσου
Κοντογιάννη οπλαρχηγού στο Πατρατζίκι (Υπάτη), ο Καστανιώτης με 200 πολεμιστές
και ο Δήμος Κίτσιος.
Από την Πελοπόννησο είχαν έρθει:
Ο Ροδόπουλος με 300 πολεμιστές και ο Πετμεζάς με 600 πολεμιστές περνώντας μυστικά τον Κορινθιακό από ανατολικά. Στα δυτικά υπήρχε τουρκικός στόλος.
Στην Καλιακούδα βρίσκονταν επίσης ο Σουλιώτης Ζυγούρης Τζαβέλλας, αρχηγός,
με 450 Σουλιώτες, ο Ευρυτάνας οπλαρχηγός Γιαννάκης Γιολδάσης με 150 πολεμιστές
και ο Αποκορίτης οπλαρχηγός Κωνσταντίνος Σιαδήμας με 100 πολεμιστές. Κατά την
παράδοση και ο Ευρυτάνας οπλαρχηγός Σταθόπουλος από τη Ροσκά με 200 πολεμιστές.
Ο Σταθόπουλος δεν αναφέρεται επίσημα στις πηγές, στη Ροσκά όμως σώζεται μισοερειπωμένο το σπίτι του και η εκεί παράδοση τον αναφέρει ως οπλαρχηγό της περιοχής,
εκείνη την εποχή, που τον αντιπολιτεύονταν οι Γιολδασαίοι (σχετική δημοσίευση υπάρχει
στο περιοδικό «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», τεύχος 73, που εκδίδει ο Σύλλογος «ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ»).
Συνολικά στην Καλιακούδα βρέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους Τουρκαλβανούς και
τον Μουσταή 2.500 Έλληνες.
Από την Κυβέρνηση είχε διαταχθεί να περάσει από την Πελοπόννησο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα ο στρατηγός Ανδρέας Λόντος με 2.000 Πελοποννησίους πολεμιστές. Όμως
επειδή ο τουρκικός στόλος είχε αποκλείσει τις ακτές της Αιτωλίας και του Μεσολογγίου, η
δύναμη αυτή έφθασε στο Μεσολόγγι αργότερα, μετά τη μάχη της Καλιακούδας, χωρίς να
μπορέσει να λάβει μέρος στη μάχη.
Στην Καλιακούδα οι Έλληνες, περιμένοντας επίθεση του Μουσταή που βρισκόταν στο
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Καρπενήσι, παρατάχθηκαν και ταμπουρώθηκαν στη βόρεια πλαγιά της Καλιακούδας, στο
κάτω μέρος της θέσης «Βαθειά Λαγκάδα», από όπου υπήρχε η διάβαση και ο δρόμος προς
τον αυχένα της Καλιακούδας.
Παρατάχθηκαν σε τρεις συνεχόμενες γραμμές ταμπουρίων πάνω από τη διάβαση και
με μέτωπο προς αυτήν.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή επίθεσης του εχθρού από τα νώτα, ο Ζυγούρης Τζαβέλλας ανέθεσε σε δύο ντόπιους Ευρυτάνες οπλαρχηγούς, στον Γιολδάση και
τον Σιαδήμα, που γνώριζαν πολύ καλά την εδαφική διαμόρφωση της Καλιακούδας, με
200 πολεμιστές να φυλάξουν ένα απόκρημνο και δύσβατο μονοπάτι στην πίσω πλευρά, τη
νότια της Καλιακούδας, προς το μέρος της Καρίτσας. Ο Γιολδάσης μάλιστα «υποσχεθείς»
(υποσχέθηκε) «εις αυτούς (τον Τζαβέλλα και τους άλλους οπλαρχηγούς του στρατοπέδου)
ότι θέλει φυλάξει έν στενόν μονοπάτι, το οποίον ανέβαινεν όπισθεν … εις μίαν υψηλοτάτην
θέσιν». (Εγνώριζε, επομένως ο Γιολδάσης, πολύ καλά την θέση του απόκρημνου μονοπατιού…)
Με αυτή την διάταξη η αμυντική θέση των Ελλήνων γινόταν απόρθητη.
Κρίνοντας ιστορικά τα γεγονότα από το αποτέλεσμα της μάχης που ήταν η ήττα των
Ελλήνων στην Καλιακούδα, η παρατήρησή μας είναι (και σαν παραλληλισμός του Τζαβέλλα προς τον Μάρκο Μπότσαρη, που αρνήθηκε την πρόταση του Γιολδάση πριν τη μάχη
στο Κεφαλόβρυσο) ότι ο Μάρκος Μπότσαρης θα είχε τοποθετήσει δίπλα στον ένα μόνο
από τους Γιολδάση και Σιαδήμα άλλον καπετάνιο από άλλη περιοχή, ας υποθέσουμε Πελοποννήσιο, τον Ροδόπουλο, οπότε θα ήταν αδύνατη ή θα περιοριζόταν η δυνατότητα
εξαγοράς από τον εχθρό, και η φύλαξη του μονοπατιού θα ήταν εξασφαλισμένη.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Λίγες μέρες μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο έφθασε από τα Άγραφα στο Καρπενήσι και
ο Μουσταής πασάς με όλες του τις δυνάμεις. Εκεί αντίκρυσε το οικτρό θέαμα της καταστροφής των Τούρκων στο Κεφαλόβρυσο. Και αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους Έλληνες
οπλαρχηγούς ενωμένους στην Ευρυτανία, εξασφαλίζοντας τα νώτα του στην πορεία του
προς το Μεσολόγγι.
Όταν πληροφορήθηκε ότι οι Έλληνες ήταν στρατοπεδευμένοι στην Καλιακούδα, επειδή
θεώρησε τη διάβαση της Καλιακούδας ευκολότερη, συντομότερη και ασφαλέστερη προς
το Μεσολόγγι, αντί των διαβάσεων του Καρπενησιώτη και του Προυσού ή της Φραγκίστας
δυτικά, με όλες του τις δυνάμεις, 15.000 συνολικά, τις δικές του και του Τζελαλεντίν που
διέθετε και ιππικό, το πρωί στις 28 Αυγούστου 1823 άρχισε να προσβάλλει τους ταμπουρωμένους Έλληνες στην Καλιακούδα, που περίμεναν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
Η πρώτη έφοδος του Μουσταή ήταν σφοδρή, αλλά αποκρούστηκε από τους οχυρωμένους Έλληνες με επιτυχία.
Επαναλήφθηκαν οι επιθέσεις των Τούρκων τρεις φορές την πρώτη ημέρα. Σε κάθε
εφόρμηση οι Τουρκαλβανοί είχαν και νέα φθορά, 500 νεκρούς στην πρώτη και δεύτερη
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επίθεση, χωρίς κανείς από τους Έλληνες να μετακινηθεί από τη θέση του. Ο ίδιος ο Μουσταής έφιππος και ξιφήρεις εβίαζε τους Τουρκαλβανούς να εισπηδήσουν στα ελληνικά ταμπούρια. Στο τέλος της ημέρας οι επιτιθέμενοι έπαυσαν να ορμούν και έπεσαν μπρούμυτα
πλησίον των ελληνικών χαρακωμάτων.
Την επόμενη ημέρα, 29 Αυγούστου το πρωί έγινε και νέα τουρκική έφοδος, όμως οι
Έλληνες που κατείχαν τα πρανή την απέκρουσαν.
Τη στιγμή όμως που οι Έλληνες με διαταγή του Τζαβέλλα έβγαζαν τις φλοκάτες και τα
πανωτάρια για να ριχτούν με τα σπαθιά εναντίον των Τούρκων και να τους τρέψουν σε
φυγή, ξαφνικά αντιλήφθηκαν, προς το επάνω μέρος της πλαγιάς που ήταν οχυρωμένοι,
τουρκικό σώμα στα νώτα τους.
Είχε συμβεί εκείνο, για το οποίο οι Έλληνες είχαν προβλέψει να μη συμβεί!
Τετρακόσιοι Αλβανοί είχαν κατορθώσει να διαβούν από το στενό απόκρημνο μονοπάτι
που φύλαγαν ο Γιολδάσης και ο Σιαδήμας και να βρεθούν στα νώτα των Ελλήνων.
Έτσι οι Έλληνες βρέθηκαν κυκλωμένοι μεταξύ δύο πυρών. Και χωρίς ελπίδα πλέον να
μπορούν να αντισταθούν εκεί, επειδή βάλλονταν εκ των κάτω από τα πυρά των μαζών του
τουρκικού στρατού και από τα πυρά αυτών που κατείχαν απρόσβλητες θέσεις στο επάνω
μέρος από τα νώτα τους, οι Έλληνες αποφάσισαν να φύγουν ανοίγοντας διέξοδο ανάμεσα
στους εχθρούς από εμπρός με έξοδο.
Ο Τζαβέλλας διέταξε να βγουν όλοι οι αμυνόμενοι Έλληνες ταυτοχρόνως και ξαφνικά
από τα ταμπούρια τους, παίρνοντας μόνο τα όπλα τους και να εισπηδήσουν στο μέσον του
εχθρού προκαλώντας πανικό. Και ανοίγοντας διέξοδο ανάμεσα στους εχθρούς να διαφύγουν, αφήνοντας όλα τα εφόδιά τους εκτός από τα όπλα τους. Η κίνηση εκτελέστηκε με
επιτυχία και οι Έλληνες βρέθηκαν με τα σπαθιά στα χέρια ανάμεσα στους Αλβανούς του
Μουσταή που τους έβλεπαν κατάπληκτοι να εφορμούν.
Έγινε μεγάλη συμπλοκή σώμα με σώμα. Οι Αλβανοί αντιμετώπιζαν τους εφορμούντες
Έλληνες ακόμη και με τις πέτρες, γιατί ο τόπος από τον οποίον ήθελαν να περάσουν ήταν
στενός και κρημνώδης.
Κατόρθωσαν μεν να ανοίξουν διέξοδο και να διαφύγουν, όμως διακόσιοι Έλληνες πολεμιστές έπεσαν ενδόξως,, ο αρχηγός Ζυγούρης Τζαβέλλας και τέσσερεις ακόμη οπλαρχηγοί, ο Νικολάκης Κοντογιάννης, γιος του Μήτσου Κοντογιάννη, ο Δήμος Κίτσιος, ο Καστανιώτης και ο Ευρυτάνας οπλαρχηγός Σταθόπουλος από τη Ροσκά, κατά την
παράδοση, ο οποίος δεν αναφέρεται από τις πηγές (τυχαία δεν αναφέρεται;).Οι ιστορικές
πηγές αγνοούν παντελώς τον οπλαρχηγό Σταθόπουλο. Σύμφωνα με την παράδοση όμως,
που υπάρχει στη Ροσκά, η οποία είναι δημοσιευμένη στο τεύχος 73 (1996) στις σελίδες
5-7 του περιοδικού «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» του Συλλόγου ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ, την οποία
παράδοση αναφέραμε και παραπάνω, ο οπλαρχηγός του 1821 Σταθόπουλος έλαβε μέρος στη μάχη της Καλιακούδας με 200 πολεμιστές.
Τη δεύτερη ημέρα της μάχης, 29 Αυγούστου – κατά την παράδοση πάντα – κυκλώθηκε
από τους Τουρκαλβανούς, έμεινε χωρίς πυρομαχικά και σκοτώθηκε μαζί με όλους τους
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συμπολεμιστές του, ο ίδιος δε είχε μαρτυρικό θάνατο. Υπεύθυνοι για το θάνατό τους ήταν
οι Γιολδάσης και Σιαδήμας (προδότες τους αποκαλεί η παράδοση). Τους εγκατέλειψαν
όλους αβοήθητους. Έπειτα από 8 ημέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν στη θέση «Καμπιά»
της Καστανούλας (Σέλιτσα) στο πανηγύρι – εορτή γενέσιον της Θεοτόκου. Εκεί, λέει η παράδοση, γλεντούσαν οι Γιολδασαίοι και ο Σιαδήμας επί 3 ημέρες (όπως διαβάζουμε στη
σελ. 7 του περιοδικού ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», τεύχος. 73).
Γιατί δεν τους αναφέρουν οι ιστορικές πηγές;
Έγινε άραγε κάποια έρευνα στη Ροσκά όπου υπάρχουν και σήμερα απόγονοι του οπλαρχηγού Σταθόπουλου, όπως διαβάζουμε στη σελ. 6 του ίδιου περιοδικού;
Επομένως, οι Έλληνες που έπεσαν ηρωικά στη μάχη της Καλιακούδας δεν ήταν μόνον οι
200 κατά την έξοδο, αλλά και οι 200 πολεμισρτές του οπλαρχηγού Σταθόπουλου.
Έτσι χάθηκε η μεγάλη μάχη της Καλιακούδας για τους Έλληνες.

8.- Η αιτία της ήττας και της απώλειας της νίκης στη μάχη της Καλιακούδας
Η μάχη της Καλιακούδας την πρώτη ημέρα 28 Αυγούστου 1823 εξελισσόταν ως θριαμβευτική νίκη, ένα «Δερβενάκι στην Ευρυτανία το 1823», όπως ο θρίαμβος στη μάχη
των Δερβενακίων στην Πελοπόννησο το προηγούμενο έτος 1822, με την καταστροφή της
στρατιάς του Δράμαλη. Αν φυσικά οι Έλληνες δεν είχαν κυκλωθεί τη δεύτερη ημέρα της
μάχης 29 Αυγούστου από τον εχθρό…
Και προκύπτει το ερώτημα:
Πώς πέρασαν και από πού πέρασαν οι 400 Τουρκαλβανοί για να βρεθούν στα νώτα
των Ελλήνων στην Καλιακούδα και να τους κυκλώσουν.
Η απάντηση βρίσκεται σε έγκυρες ιστορικές πηγές, τις εξής:
Α.- Ο ιστορικός και Ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος στο έργο του «Ιστορία της
Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμος 6ος, σελ. 450-456 γράφει για δύο κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του Γιαννάκη Γιολδάση και Κωνσταντίνου Σιαδήμα, οι οποίοι
είχαν οριστεί να διαφυλάξουν το απόκρημνο μονοπάτι στη νότια πλευρά της Καλιακούδας
για ασφάλεια των Ελλήνων από τα νώτα τους.
Γράφει ο Διονύσιος Κόκκινος:
α) «Διά την διάβασιν αυτήν», το μονοπάτι δηλαδή, «ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, έπαρχος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος στο Μεσολόγγι την εποχή της μάχης στην Καλιακούδα,
διατυπώνει την κατηγορία ότι οι φρουρούντες το προς βορράν στενόν (μονοπάτι) εξηγοράσθησαν υπό του Μουσταή διά να αφήσουν αφύλακτον την θέσιν και ότι εστάλη
αμέσως διά νυκτός το εκ τετρακοσίων ανδρών απόσπασμα αποτελούμενον από Μιρδίτες
τα πολεμικότερα στοιχεία του στρατού και υπό αρχηγόν τον Κροάτην Μάρκον»
Η κατηγορία για εξαγορά των δύο καπεταναίων που φρουρούσαν το μονοπάτι, την
οποία διατύπωσε ο έπαρχος Κωνσταντίνος Μεταξάς, ήταν ρητή και υπεύθυνη κατά τον
ιστορικό Διονύσιο Κόκκινο.
β) Ο Διονύσιος Κόκκινος στην «Ιστορία του της Ελληνικής Επαναστάσεως», περι78

λαμβάνει επιστολή που έστειλαν από την Οξιά την Αγριώτικη προς τον Ανδρέα Ζαϊμη στο
Ναύπλιο, στην Κυβέρνηση, έπειτα από τρεις μέρες μετά τη μάχη την 1η Σεπτεμβρίου 1823,
τέσσερις καπεταναίοι, ο Μήτσος Κοντογιάννης, πατέρας του Νικολάκη Κοντογιάννη που πολέμησε στη μάχη της Καλιακούδας και έπεσε ηρωικά κατά την έξοδο, ο Δήμος
Σκαλτσάς, ο Ανδρέας Λόντος Μωραϊτης στρατηγός, και ο Βασίλης Πετμεζάς.
Στην επιστολή αυτή οι τέσσερις καπεταναίοι γράφουν τα εξής για να καταγγείλουν την
ήττα και την καταστροφή στην Καλιακούδα: «… η ετοιμασία, η θέσις και η ανδρεία των
καλών μας στρατιωτών επαράσταιναν τον Σκόντρα κινδυνεύοντα αθλίως και βιαζόμενον
ύστερον από μίαν ανδρείαν μάχην να οπισθοδρομήσει βιαίως, η κακοήθεια όμως του
Γιαννάκη Γιολδάση ηπάτησε την ανδρείαν αθωότητα των άνωθεν εδικών μας, υποσχεθείς
(υποσχέθηκε) εις αυτούς (τον Τζαβέλλα και τους άλλους οπλαρχηγούς του στρατοπέδου)
ότι θέλει φυλάξει έν στενόν μονοπάτι, το οποίον ανέβαινεν όπισθεν των εδικών μας εις
μίαν υψηλοτάτην θέσιν, το οποίον το άφησεν διόλου αφύλακτον, πράγμα το οποίον μας
δίδει διαφόρους υποψίας».
Η επιστολή – αναφορά των τεσσάρων καπεταναίων ήταν ρητή και σαφής: σκόπιμη παράλειψη της φύλαξης!
Ο Γιολδάσης (οπωσδήποτε και ο συνυπεύθυνος Σιαδήμας), παρότι υποσχέθηκε
(«υποσχεθείς») την στιγμή που έπαιρνε την εντολή από τον Τζαβέλλα, πριν από τη μάχη,
να φυλάξει το πέρασμα με 200 μάλιστα πολεμιστές, «το άφησε διόλου αφύλακτον».
Β.- Ο Ιωάννης Τρικούπης στις 20 Σεπτεμβρίου 1823 έστειλε επιστολή προς τον
Πραϊδη από το Μεσολόγγι, 22 μέρες μόλις μετά τη μάχη, στην οποία μεταξύ άλλων γράφει: «ένα μικρό σώμα διέβη ένα υψηλόν βουνόν λεγόμενον Καλιακούδα, όπερ εφύλαττον
οι του Γιολδάση και Σιαδήμα και το άφησαν αφύλακτον τότε, και έπεσαν από τις πλάτες
των εδικών μας και τους εσήκωσαν από τας θέσεις των φονεύσαντες 27 και από τους
σημαντικούς τον Τζαβέλλαν, τον αδελφόν Γιώργην Κίντζου και τον υιόν του Κοντογιάννη
και έπειτα επροσκύνησεν όλο το Καρπενήσι…».
Στο Καρπενήσι προεστός και οπλαρχηγός της περιοχής ήταν ο Γιαννάκης Γιολδάσης.
Η παράδοση στη Ροσκά Ευρυτανίας αναφέρει ότι ο Γιολδάσης, μετά το προσκύνημα
του Καρπενησίου και των περιοχών Ναυπάκτου και Αποκούρου, 8 ημέρες μετά την καταστροφή στην Καλιακούδα, στις 8 Σεπτεμβρίου, βρισκόταν στη θέση «Καμπιά», στην Καστανούλα (Σέλιτσα) στο πανηγύρι της εορτής Γενέσιον της Θεοτόκου που γιορταζόταν εκεί
κάθε χρόνο (και γιορτάζεται ακόμη και σήμερα στην Καστανούλα). (Η παράδοση είναι
δημοσιευμένη στο περιοδικό «Χωριάτικοι Αντίλαλοι», που εκδίδει ο Σύλλογος Καλιακούδα,
τεύχος 73).
Γ.- Στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών», τ. ΙΒ΄, Η Ελληνική
Επανάσταση, σελ. 304 στο λήμμα «Μάχη της Καλιακούδας» γράφεται: Η απώλεια της μάχης
αποδόθηκε στους Σιαδήμα και Γιολδάση, που κατηγορήθηκαν για σκόπιμη εγκατάλειψη της
θέσης τους», τη φύλαξη δηλαδή του απόκρημνου μονοπατιού.
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Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Για την εγκυρότητα και την αλήθεια του περιεχομένου της επιστολής των τεσσάρων καπεταναίων από την Οξιά την Αγριώτικη προς τον Ανδρέα Ζαΐμη, στο περιοδικό «Χωριάτικοι Αντίλαλοι» του Συλλόγου «Καλιακούδα», τεύχος 134, δημοσιεύθηκε η άποψη ότι «από
μια επιστολή που γράφτηκε από τον Ανδρέα Λόντο (Μωραΐτη στρατηγό) που βρισκόταν,
όπως έχει πλήρως εξακριβωθεί, την ώρα της μάχης 4-5 ώρες μακριά από τον τόπο αυτό»
της μάχης δηλαδή!
Ότι δηλαδή, κατά την άποψη αυτή οι 4 καπεταναίοι που κατήγγειλαν με την επιστολή
τους την καταστροφή στη μάχη ήταν μακριά από τη μάχη και όχι μέσα στη φωτιά της μάχης
να πολεμούν τους Τουρκαλβανούς.
Στην επιστολή τους όμως οι 4 συνυπογράφοντες (οι 3 που ήταν στην Καλιακούδα από
τους 4, γιατί ο Ανδρέας Λόντος είχε φθάσει από την Πελοπόννησο στο Μεσολόγγι με
2.000 Πελοποννησίους πολεμιστές, μετά τη μάχη λόγω του τουρκικού στόλου, δηλαδή ο
Μήτσος Κοντογιάννης, ο Δήμος Σκαλτσάς και ο Βασίλης Πετμεζάς) γράφουν: «Ημείς
(οι 3 δηλαδή, εκτός από τον Ανδρέα Λόντο) ευρισκόμενοι καθ’ οδόν ελάβομεν αυτήν την
θλιβεράν είδησιν, εσταματήσαμεν διά να συνάξωμεν τους αδίκως παθόντας πικραμένους
συστρατιώτας μας». Η λέξη συστρατιώτης σημαίνει και συμπολεμιστής. Βρίσκονταν επομένως οι 3 καπεταναίοι στην Καλιακούδα μέσα στη φωτιά της μάχης και όχι 4-5 ώρες μακριά,
στην Οξιά την Αγριώτικη. Μετά την έξοδο βρέθηκαν «καθ’ οδόν» έφευγαν μέχρι να φθάσουν στην Οξιά μαζί με τους «αδίκως παθόντας συστρατιώτες τους», οι οποίοι έφευγαν
ανατολικά για να ανασυνταχθούν και να συνεχίσουν τους αγώνες τους.
Ο Ανδρέας Λόντος, ο Μωραΐτης στρατηγός, είχε φθάσει στην Οξιά την Αγριώτικη 3
μέρες μετά τη μάχη, καθυστερημένος με τους 2.000 Πελοποννησίους πολεμιστές και εκεί
συναντήθηκε με τους άλλους 3 καπεταναίους. Ερχόταν για να λάβει μέρος στη μάχη μαζί με
τους άλλους Έλληνες που πολέμησαν εκεί, αλλά δεν πρόλαβε τη μάχη.
Πήγαινε στην Καλιακούδα για τη νίκη και τον θρίαμβο, βρήκε όμως την ήττα και την
καταστροφή. Και συνυπέγραψε την αίτηση προς την Κυβέρνηση, η οποία ήταν αρμόδια να
καταλογίσει την ευθύνη σε όσους είχαν παραβεί το καθήκον τους στη μάχη και να αποδώσει δικαιοσύνη.
Και μια επισήμανση για την αλήθεια του περιεχομένου της επιστολής των 4 καπεταναίων
που συνυπέγραψαν:
Ο Μήτσος Κοντογιάννης, ο πατέρας του Νικολάκη Κοντογιάννη που πολέμησε
στην Καλιακούδα με τους 200 πολεμιστές του και έπεσε ηρωικά κατά την έξοδο δεν ήταν
δυνατόν, ο πατέρας, να υπογράψει ψεύδη για γεγονότα που προξένησαν το θάνατο του
γιού του Νικολάκη Κοντογιάννη στη μάχη.
ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

Στο ερώτημα «πώς και από πού πέρασαν οι 400 Τουρκαλβανοί το απόκρημνο μονοπάτι
για να βρεθούν στα νώτα των Ελλήνων», μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, η
κάθε μια από τις οποίες αποτελούσε και την αιτία που πέρασαν οι εχθροί το μονοπάτι:
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Περίπτωση πρώτη: Οι 400 βρήκαν τη διάβαση αφύλακτη, κενή, διότι οι 2 υπεύθυνοι
στη φύλαξη οπλαρχηγοί εγκατέλειψαν τη φύλαξη συνειδητά και σκόπιμα. Η ευθύνη τους
στην περίπτωση αυτή ήταν ακεραία, διότι διέθεταν 200 πολεμιστές που μπορούσαν να
αμυνθούν αποτελεσματικά. Ένας κανόνας στη στρατηγική λέει ότι ένας αμυνόμενος κανονικά μπορεί να αντιμετωπίσει δέκα επιτιθέμενους. Αναλογία ένας προς δέκα. Εδώ η
αναλογία ήταν ένας προς δύο!
Περίπτωση δεύτερη: Υπήρχε η περίπτωση να γίνει σύγκρουση (μάχη) στο σημείο της
φύλαξης και οι 400 επιτιθέμενοι Αλβανοί να νικήσουν μέσα στη νύχτα, να περάσουν το
μονοπάτι και να βρεθούν στα νώτα των Ελλήνων.
Όμως καμία επίσημη ιστορική πηγή ή έγκυρη μαρτυρία για σύγκρουση (μάχη) στο σημείο του περάσματος υπάρχει. Οπότε η διάβαση ήταν κενή, αφύλακτη αφού πέρασαν οι
Αλβανοί και βρέθηκαν στα νώτα των Ελλήνων. Η ευθύνη και εδώ ήταν ακεραία.
Για την ευθύνη της ήττας στη μάχη της Καλιακούδας μόνο ο Σιαδήμας είχε εισαχθεί σε
δίκη, στην οποία αθωώθηκε, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.
Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι γιατί δεν είχε εισαχθεί σε δίκη και ο Γιαννάκης
Γιολδάσης, ο οποίος είχε την ίδια ακριβώς ευθύνη με τον Σιαδήμα.
Από την εξέλιξη αυτή, φαίνεται ότι το πολιτικό περιβάλλον και οι σκοπιμότητες στο Μεσολόγγι την εποχή εκείνη επηρέαζαν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους.
Ο Κώστας Σιαδήμας αργότερα σαν οπλαρχηγός είχε κλεισθεί στο Μεσολόγγι κατά
τη δεύτερη πολιορκία και πολέμησε μαζί με τους άλλους πολιορκημένους Μεσολογγίτες και
σκοτώθηκε κατά την έξοδο! Για τη θυσία του αυτή η ιστορία τον δικαιώνει ως άνθρωπο.

Το ζήτημα του «νέου Εφιάλτη» στην Καλιακούδα
Έχει διατυπωθεί σαν επιχείρημα για την αιτία της ήττας στη μάχη της Καλιακούδας η
άποψη ότι κάποιο άτομο από την περιοχή της Καρίτσας οδήγησε τους Τουρκαλβανούς να
περάσουν στα νώτα των ταμπουρωμένων Ελλήνων.
Για το πρόσωπο αυτό δεν υπάρχει καμία ιστορική μαρτυρία ή έγκυρη πληροφόρηση,
παρά μόνο αστήρικτα επιχειρήματα, διαδόσεις και μύθοι, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα!
Συνέχεια της πορείας του Μουσταή προς το Μεσολλόγι
Ο Μουσταής μετά τη μάχη στην Καλιακούδα στάθμευσε στην Ανιάδα για λίγες μέρες
μέχρι να προσκυνήσουν οι γύρο περιοχές Καρπενησίου, Ναυπάκτου και Αποκούρου. Στο αρματολίκι Καρπενησίου επικεφαλής και υπεύθυνος ήταν ο Γιαννάκης Γιολδάσης. Στη συνέχεια της πορείας του ο Μουσταής πέρασε από την περιοχή της Ναυπάκτου και έφθασε στην
Αιτωλία, στο Βραχώρι (Αγρίνιο), όπου είχε φθάσει και ο Ομέρ Βρυώνης από την Άρτα.
Οι δύο πασάδες κατευθύνθηκαν προς το Μεσολόγγι να το υποτάξουν, αλλά το Μεσολόγγι ήταν καλά οχυρωμένο από πριν, από τον ηρωικό Μάρκο Μπότσαρη. Κάνοντας
στροφή επιτέθηκαν στο Ανατολικό (Αιτωλικό), το οποίο όμως και αυτό αντιστάθηκε αποτελεσματικά επί 40 μέρες πολιορκημένο.
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Οι δυο πασάδες, Μουσταής και Ομέρ Βρυώνης βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση:
Από την καθυστέρηση μέχρι να φθάσουν στην Αιτωλία και το Μεσολόγγι πολύ αργά τον
Οκτώβριο, από τις πολεμικές ενοχλήσεις των οπλαρχηγών έξω από το Μεσολόγγι, από
τις βροχές και το κρύο αργά το Φθινόπωρο που έμεναν σε σκηνές μέσα στη λάσπη του
στρατοπέδου, από τις ασθένειες, το βαρύ κλίμα του Μεσολογγίου και ακόμη από την έλλειψη εφοδίων, διότι ο τουρκικός στόλος δεν πλησίαζε τις ακτές της Αιτωλίας και του Μεσολογγίου λόγω της κακοκαιρίας, οι δύο πασάδες εξασθενημένοι αναγκάστηκαν να οπισθοδρομήσουν και περνώντας τον Άσπρο (Αχελώο) να επιστρέψουν εκεί από όπου είχαν
ξεκινήσει, στην Ήπειρο και στην Αλβανία!
Το τρίτο τμήμα των τουρκικών δυνάμεων, το οποίο, σύμφωνα με το σουλτανικό σχέδιο, θα ξεκινούσε από τη Θεσσαλία για την κατάπνιξη της Επανάστασης με αρχηγούς τους
πασάδες Περκόφτσαλη και Σαλίχ, κατευθύνθηκε προς την Ανατολική Στερεά Ελλάδα.
Στη Βοιωτία όμως συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση του Οδυσσέα Ανδρούτσου και αντί
για την Πελοπόννησο και την Τριπολιτσά αλλάζοντας πορεία και σκοπό στράφηκε ανατολικά προς την Εύβοια για να βοηθήσει τον πασά της Καρύστου.

9.- Η σημασία και η αξία της μάχης της Καλιακούδας
Η ιστορική σημασία και αξία της διήμερης μάχης στην Καλιακούδα αποδεικνύεται από
την εξέλιξη που είχαν τα γεγονότα μετά τη μάχη και από το γεγονός ότι το σχέδιο του Σουλτάνου να καταπνίξει την Επανάσταση των Ελλήνων κατέληξε σε πλήρη αποτυχία, γιατί ο
Μουσταής της Σκόδρας έφθασε πολύ καθυστερημένα στο Μεσολόγγι, αργά το Φθινόπωρο με τις βροχές και τα κρύα. Η μάχη της Καλιακούδας, έστω και με το τραγικό αποτέλεσμα
που είχε, την ήττα, προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στην αντίσταση των Ελλήνων στο τουρκικό
σχέδιο, το οποίο κατέστρεψε.
Έπειτα από όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια του 1823 στη Νότια
Ελλάδα, κυρίως όμως αυτά που συνέβησαν στην Ευρυτανία το καλοκαίρι του 1823 με τη
μάχη στο Κεφαλόβρυσο και τη μεγάλη διήμερη μάχη στην Καλιακούδα, η Ελληνική Επανάσταση εξακολουθούσε να επικρατεί και να εδραιώνεται στη Νότια Ελλάδα στο τέλος του
1823.
Οι τρείς παράγοντες που δημιουργούν την εξέλιξη των γεγονότων στην πορεία της
Ιστορίας, ο ΧΡΟΝΟΣ με την επιτάχυνση ή την καθυστέρηση που παίρνει από τις ενέργειες
του ανθρώπου, η ΦΥΣΗ (τα καιρικά φαινόμενα, η κακοκαιρία) και η ανθρώπινη ΘΕΛΗΣΗ
που δημιουργεί τα γεγονότα με τις πράξεις της, έπαιξαν καίρια το ρόλο τους στα ιστορικά
γεγονότα το καλοκαίρι του 1823 στην Νότια Ελλάδα, την Ευρυτανία και την Αιτωλία.
Παραδείγματα από την Ιστορία για την σημασία τους: οι αποτυχίες του Μεγάλου Ναπολέοντα, των Γερμανών στην Ρωσία κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και γιατί όχι
του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ και του Μουσταή στη Δυτική Στερεά Ελλάδα του 1823.
Ο Μουσταής είχε χάσει τον πολύτιμο χρόνο του καλοκαιριού και έφθασε καθυστερημένος στο Μεσολόγγι, αργά το Φθινόπωρο του 1823, όπου βρήκε πολύ αντίξοες συνθήκες, οπότε το Σουλτανικό σχέδιο εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης ακυρώθηκε και
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καταστράφηκε. Ο Μουσταής νικημένος από τον χρόνο και την αντίσταση των Ελλήνων
αναγκάσθηκε να επιστρέψει στην Αλβανία.

10.- Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο
1821 – 2021: Διακόσια χρόνια ελεύθερου πολιτικού βίου των Ελλήνων
Καλούμαστε εφέτος, το 2021, οι Έλληνες στην Ελλάδα και όπου γης, σε ένδειξη τιμής
και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας να αναλογισθούμε τους αγώνες και τις θυσίες
στις οποίες υποβλήθηκαν για να αναστήσουν την Ελλάδα ελεύθερη και να απολαμβάνουμε
εμείς ελεύθερη ζωή.
Ειδικά εμείς οι Ευρυτάνες σήμερα να θυμηθούμε και να τιμήσουμε την θυσία 200 ένδοξων ηρώων που έπεσαν πολεμώντας στη μάχη της Καλιακούδας τον Αύγουστο του 1823.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να στηθεί μνημείο επιβλητικό στη θέση της μάχης στην Καλιακούδα, με
στήλη που να αναγράφει το γεγονός και τα ονόματα των πεσόντων ηρώων εκεί, ως εξής:
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
28-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1823
ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥΣ
2500 ΕΛΛΗΝΕΣ.
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Δημήτριος Μπαρτσώκας:
Ένας Αμπλιανίτης Αγωνιστής του 1821
Χρήστου Σπ. Μπαρτσόκα
Ομοτ. Καθηγητού ΕΚΠΑ (cbartsocas@nurs.uoa.gr)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Άμπλιανη, το όμορφο ορεινό χωριό στη νοτιοανατολική γωνία της Ευρυτανίας, συνορεύουσα με τη Φθιώτιδα ανατολικά και την ορεινή Ναυπακτία στα νότια, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Ημινομάδες βλαχοποιμένες οι κάτοικοί
της, διεχείμαζαν στον κάμπο του Μεσολογγίου ή της Λαμίας. Προφανώς όμως δεν έμειναν αδιάφοροι από το απελευθερωτικό κίνημα που διαφαίνετο κυρίως στο Μεσολόγγι. Οι
Αμπλιανίτες προσέτρεξαν από τους πρώτους στον Αγώνα. Από την αναδίφηση του Δήμου
Αμπλιανίτη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχείο Βλαχογιάννη 97, Αριστεία) και την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων (Φάκελος Αγωνιστών Νο. 137),
προέκυψαν τα ονόματα 42 Αμπλιανιτών που μετείχαν ενεργώς στον Αγώνα και πολλοί των
οποίων έχουν τιμηθεί με Αριστεία του Αγώνος1-4.
Προφανώς, η Άμπλιανη ευρισκόμενη στη θέση για προσπέλαση από την Ανατολική Στερεά προς τη Δυτική, είτε προς νότον, είχε αξιόλογη σημασία για τους αγωνιστές. Όπως είναι
γνωστό μάλιστα, από την αναμνηστική μαρμάρινη πινακίδα της Άμπλιανης, τον Ιούλιο του
1825 συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία της οπλαρχηγοί υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πλην
του Καραϊσκάκη παρόντες στη Συνέλευση στην Άμπλιανη ήσαν ο Στρατηγός Κίτσος Τζαβέλας, ο Βαγγέλης Κοντογιάννης, ο Γεώργιος Βαλτινός και ο Ανδρίτσος Σιαφάκας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
Μεταξύ των ανδρών της Άμπλιανης που διεκρίθησαν στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας
κατά των Τουρκαλβανών ήταν και ο Δημήτριος Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε και το αξίωμα του «μπουλουκτζή», ως επικεφαλής ενόπλου σώματος.
Στην αναδίφηση των πιστοποιητικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στον Φάκελο
Αγωνιστών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ανευρέθησαν δύο αιτήσεις του για ανταμοιβή των προσφερθεισών υπηρεσιών μαζί με σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις οπλαρχηγών.
Το πρώτο πιστοποιητικό, εκδοθέν «εν Λαμία 20 Οκτωβρίου 1841», υπογράφεται από
τον Στρατηγό Χριστόφορο Περραιβό (Εικ. 1-3) και τον Παπακώστα Τζαμάλα, ενώ
το δεύτερο εξεδόθη στις 20 Απριλίου 1847 στην Αθήνα και υπογράφεται από τους τότε
ζώντες οπλαρχηγούς Ν. Κριεζώτη, Παπακώστα Τζαμάλα, Θ. Γρίβα και Β. Μπαλατζό
(Εικ. 5). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αγώνος, συνισταμένη από τον Ιωάννη Θ. Κολοκοτρώνη (Πρόεδρο), Κ. Βεργέτη, Ηλία Γιατράκο, Ιωάννη Μαμούρη και
Χρ. Χατζηπέτρο, στην «Περί Αμοιβών του Αγώνος» αίτηση του Δημ. Μπαρτζώκα από 2
Ιουνίου 1865, τον κατέταξε στους υπαξιωματικούς Β΄ Τάξεως με αριθμό μητρώου 3104
(παλαιός αρ. μητρώου: 8598). Παράλληλα του είχε απονεμηθεί το Σιδηρούν Αριστείον
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του Αγώνος (Βασιλικόν Διάταγμα υπ’αριθμ. 31/1841) (Εικ. 8).
Μπορούμε να φαντασθούμε τον «μπουλουκτζή» πρόγονό μας να επισκέπτεται στη Λαμία τον Χριστόφορο Περραιβό, ο οποίος ενδεχομένως να τον ενθυμείτο, για να του
ζητήσει πιστοποιητικό για τις υπέρ της Πατρίδος υπηρεσίες του. Το πιστοποιητικό αυτό θα
του χρησίμευε όπως το Κράτος ευαρεστούμενο του χορηγήσει «ό,τι δίκαιον απέναντι των
τοσούτων εκδουλεύσεών του». Ο πρόγονός μας μετείχε σε διάφορες μάχες, στις οποίες
ηγείτο με άλλους οπλαρχηγούς και ο Χρ. Περραιβός, ο οποίος γράφει ιδιοχείρως (Εικ. 1):
«Εν Λαμία 20 Οκτωβρίου 1841
Ο το παρόν φέρων Δημήτριος Μπαρτζώκας Αμπλιανίτης ανήκων εις τον ΔήμονΚαλλιδρομητών εχρημάτισε στρατιώτης υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων εις τας μάχας
της Άμπλιανης, του Προφήτου Ηλιού (όπου επληγώθη εις την σιαγώνα), του Διστόμου, της
Αράχωβας και άλλας. Εδείχθη ανδρείος και ατρόμητος, επιθυμών την ανεξαρτησίαν του
Έθνους μας. Μνείας αξία έχει προς τούτοις η διαγωγή του και ως προς τον Αρχηγόν και
τους άνδρας του. Διό εδόθη το παρόν εις χείρας του διά να του χρησιμεύση όπου ανάγκη
δι’ανταμοιβήν των υπέρ πατρίδος αγώνων.
Χρ. Περραιβός
Συνταγματάρχης
Κων. Τζαμάλας
Ταγματάρχης»
Το δεύτερο πιστοποιητικό εξεδόθη έξι χρόνια αργότερα, με ημερομηνία 20 Απριλίου
1847, και έχει ως εξής(Εικ. 5):
«Οι υποφαινόμενοι υφ’ών τας διαταγάς διετέλεσεν ο Κύριος Δ. Μπαρτζώκας εξ
Άμπλιανης, υπηρετήσας την πατρίδα κατά τον Ιερόν Αγώνα, πιστοποιούμεν ότι παρευρέθη
εις τας εξής μάχας ως αξιωματικός (μπουλουκτζής), α) εις το Κεφαλόβρυσον Καρπενησίου,
β) εις Καλιακούδαν, γ) εις Μεσολόγγιον, και δ) εις Καγγέλια Βελουχίου κλπ., υπό τας οδηγίας των Στρατηγών Ν.Μ. Κοντογιάννη, Μπότζαρη, Σερέτη, Γιολδάση κλπ.
Όθεν του δίδεται το παρόν πιστοποιητικόν και κατ’αίτησίν του διά να του χρησιμεύση
όπου δη, και υπογράφεται παρά των ζώντων οπλαρχηγών και αρχηγών προς βεβαίωσιν.
20 Απριλίου 1847, Αθήναι
Οι αρχηγοί
Ν. Κριεζώτης
Παπακώστας Τζαμάλας
Θ. Γρίβας
Β. Μπαλατζός
Επικυρούται το γνήσιον των τεσσάρων υπογραφών
Αθήναι τη 2α Μαΐου 1847
Ο Δημαρχικός Πάρεδρος
Σ. Βενιζέλος»
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Ασφαλώς τα αιτηθέντα πιστοποιητικά συμμετοχής στον αγώνα σκοπόν είχαν κάποια
ηθική ή υλική ανταμοιβή. Όπως αναφέρθηκε, ο Δημ. Μπαρτζώκας είχε τιμηθεί αφενός με
τον τίτλο του Υπαξιωματικού Β΄ Τάξεως με Βασιλικό Διάταγμα και αφετέρου με το Σιδηρούν Αριστείον του Αγώνος (Εικ. 8).
Αξία όμως έχει η πιστοποίηση της συμβολής του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και η
συμμετοχή του στις σημαντικές μάχες.
Χρήσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή στις μάχες αποτελούν οι αιτήσεις των αγωνιστών,
πάντα συνοδευόμενες από πιστοποιητικά των οπλαρχηγών τους, τα οποία υπεβλήθησαν
στην Επιτροπή Αγώνος για κρίση, κατάταξη, ακόμη και για παροχή ενίσχυσης, σύμφωνα
με το υπ’αριθμ. 9/22.3.1833 Βασιλικό Διάταγμα, τον υπ’αριθμ. 28/9.11.1845 Νόμο, το
από 6.6.1846 Βασιλικό Διάταγμα και το από 5.11.1864 Ψήφισμα. Τις αιτήσεις των αγωνιστών συνέτασσαν συνήθως οι Γραμματείς των Δήμων. Των Αμπλιανιτών υπεβάλοντο στον
Δήμο Καλλιδρομητών με έδρα το Κρίκελλο.
Ο Δημήτριος Μπαρτζώκας πολέμησε κατά των Τούρκων μαζί με πολλούς άλλους
Αμπλιανίτες στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου το έτος 1821, και στη συνέχεια κατά
το ίδιο έτος στα Καγγέλια Καρπενησίου, κάτω από τις διαταγές των Γιολδασαίων. Το 1823
μετέσχε στη μάχη στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου, όπου εφονεύθη ο Μάρκος Μπότσαρης, καθώς και στη μάχη που διεξήχθη στην Καλιακούδα. Και στις δύο μάχες εχθρός
ήσαν οι δυνάμεις του Σκόντρα Πασά.
Ο Δημ. Μπαρτζώκας με το μικρό ένοπλο σώμα που διοικούσε ως μπουλουκτζής είχε
την ευκαιρία να πολεμήσει κάτω από τους σημαντικότερος οπλαρχηγούς της Ρούμελης.
Αρχικά με τους Γιολδασαίους στο Καρπενήσι (4.6.1821), στο Μεσολόγγι (1822), στο
Κεφαλόβρυσο (9.8.1823), με τον Τζαβέλα, στην Καλιακούδα (28.8.1823), με Τζαβέλα
και Ν.Μ. Κοντογιάννη στα Καγγέλια Βελουχίου, στην Άμπλιανη (13.8.1824) με Τζαβέλα, Αράχωβα (18-24.11.1826) με Καραϊσκάκη και Γιολδάση, Δίστομο (18.11.1825)
με Καραϊσκάκη, Ν.Μ. Κοντογιάννη και Σερέτη, και Προφήτη Ηλία (17.7.1825) όπου
και τραυματίσθηκε. Στις περισσότερες από τις μάχες αυτές μετείχε ως Στρατηγός ο Χριστόφορος Περραιβός, μεγάλη φυσιογνωμία του Αγώνος, που υπέγραψε και το πρώτο
πιστοποιητικό του Δημητρίου Μπαρτζώκα.
Ο Χριστόφορος Περραιβός (1773-1863) υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στον
Αγώνα για την Ανεξαρτησία της χώρας. Υπήρξε δυναμικός στρατιωτικός, πολιτικός, δάσκαλος, συγγραφεύς. Γεννήθηκε στην Πύρλα, χωριό του Ολύμπου, σπούδασε αρχικά στα
Αμπελάκια και στη συνέχεια στο Βουκουρέστι (1793), ενώ το 1796 ξεκίνησε για σπουδές
Ιατρικής στη Βιέννη. Σύντροφος του Ρήγα Φερραίου, συνελήφθη μαζί του στην Τεργέστη
τον Δεκέμβριο του 1797.
Στη συνέχεια ανέπτυξε δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά, στην Πάργα, στο Λιβόρνο, τη
Βενετία και το Παρίσι, και τελικά από το 1804 διέμεινε στην Κέρκυρα μέχρι το 1817, όπου
διορίστηκε ως δάσκαλος. Εκεί οι Γάλλοι του εμπιστεύτηκαν πολλές δύσκολες αποστολές.
86

Συνέγραψε την «Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας», που αρχικά εξέδωσε στο Παρίσι
το 1803.
Μετά την ήττα του Ναπολέοντα το 1817 μεταβαίνει στην Αγία Πετρούπολη, όπου
εντάσσεται ως Ταγματάρχης στον ρωσικό στρατό. Γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας
στην Οδησσό, όπου συναντήθηκε με τους αρχηγούς της Σκουφά, Τσακάλωφ και Αναγνωστόπουλο. Ήταν παρών στη συνάντηση της 7ης Οκτωβρίου 1820 στο Ισμαήλιο τα
Βεσσαραβίας, όπου οι Φιλικοί, ο Υψηλάντης και ο Παπαφλέσσας, διαπραγματεύθηκαν
την έναρξη της Επανάστασης. Κατ’εντολή της Φιλικής Εταιρείας μεταβαίνει στη Μάνη για να
προετοιμάσει την εξέγερση, επισκέπτεται πολλές πόλεις της Πελοποννήσου, στην Ήπειρο
(Σούλι), τους Παξούς και τελικά στο Μεσολόγγι, για να προετοιμάσει την Επανάσταση.
Από το 1821 έδρασε και ως πολιτικός, αλλά και ως στρατιωτικός. Μετά το θάνατο του
Καραϊσκάκη, τον οποίο ακολουθούσε σε όλες τις μάχες, τέθηκε υπό τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη, τον οποίο και ακολούθησε στις εκστρατείες του ενώπιον των Τούρκων. Ως πληρεξούσιος μετείχε στη Γ΄ και στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Μετά την ίδρυση του
Ελληνικού Βασιλείου διορίσθηκε Συνταγματάρχης στη Βασιλική Φάλαγγα, ενώ το 1844
του απονεμήθηκε ο τίτλος του Υποστρατήγου.
Σημαντική κληρονομιά του Περραιβού είναι τα «Απομνημονεύματα Πολεμικά», που
εξέδωσε σε δύο τόμους το 1836. Με ακρίβεια και γλαφυρότητα περιγράφει στο βιβλίο
του τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Οθωμανών από το 1820 έως το 18295.
Ο Δημήτριος Μπαρτζώκας ευτύχησε να έχει ως αρχηγούς σημαντικές προσωπικότητες του Αγώνος εκτός του Περραιβού, όπως για παράδειγμα τον Γ. Καραϊσκάκη. Ακολούθησε και τον Μ. Μπότσαρη και ήταν παρών στη μάχη όταν ο Μάρκος ετραυματίσθη
θανάσιμα στις 9 Αυγούστου 1823 στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου.
Ο Μάρκος Μπότσαρης (1790-1823) γεννήθηκε από επιφανή οικογένεια στο Σούλι
το 1790. Ως υπαξιωματικός υπηρέτησε στο Σώμα Ηπειρωτών και Σουλιωτών, που είχαν
συγκροτήσει οι Γάλλοι στην Κέρκυρα. Το 1815 ο Αλή Πασάς τον διόρισε αρματολό στον
Κακόλακο Πωγωνίου. Από το 1820, μαζί με το θείο του Νότη, πολέμησε αρχικά στο πλευρό των σουλτανικών δυνάμεων κατά του Αλή Πασά και στη συνέχεια με σημαντικές νίκες
με τον τελευταίο, υπολογίζοντας στον επαναπατρισμό των Σουλιωτών.
Το 1821 ο Χριστόφορος Περραιβός ενημέρωσε τους Σουλιώτες για την επικείμενη
Επανάσταση. Επηκολούθησαν πολλές μάχες με εντυπωσιακές συνεχείς επιτυχίες κατά των
Τούρκων, π.χ. στο Κομπότι (3 Ιουλίου 1821), στους Βαριάδες (14 Ιουλίου 1821) και στην
Πλάκα (17 Ιουλίου 1821). Αφού απέτυχε στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822) να προστατεύσει το Σούλι, ο Μπότσαρης βρέθηκε στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου στα τέλη
του 1822. Στα πιστοποιητικά του Δ. Μπαρτζώκα αναφέρεται ότι και αυτός πολέμησε εκεί.
Τον επόμενο χρόνο (1823) ο Μπότσαρης προσπάθησε να ανακόψει την εκστρατεία
πολυαρίθμων στρατευμάτων του Μουσταή και του Ομέρ Πασά, οι οποίοι κατευθύνοντο
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προς τη Δυτική Ρούμελη. Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Αυγούστου 1823, μαζί με τον Κίτσο
Τζαβέλα και 450 Σουλιώτες, ο Μάρκος επετέθη εναντίον της τουρκικής εμπροσθοφυλακής, που είχε στρατοπεδεύσει στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Δυστυχώς, αν και
οι Έλληνες νικούσαν, αναγκάσθηκαν να διακόψουν τη μάχη για να μεταφέρουν το νεκρό
Μπότσαρη, ο οποίος εβλήθη θανασίμως στο μάτι. Με θριαμβευτική πομπή, όπως αναφέρει ο Pouqueville, έγινε η κηδεία του στο Μεσολόγγι (Εικ. 9).
Ο Κίτσος Τζαβέλας (1801-1855). Μολονότι δεν συγκαταλέγεται στους οπλαρχηγούς
που υπέγραψαν τα πιστοποιητικά του Δ. Μπαρτζώκα, πρέπει να τονισθεί ότι ο Σουλιώτης
ήρως μετείχε σε όλες τις μάχες της περιοχής από τον Οκτώβριο 1822. Ήταν μαζί με τον
Μάρκο Μπότσαρη στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και στη μάχη του Κεφαλόβρυσου (Αύγουστος 1823). Συνεργάστηκε με τον Γ. Καραϊσκάκη στη νικηφόρα μάχη της
Άμπλιανης (14 Ιουλίου 1824), όπου για την ηρωική δράση του τον αποκαλούσαν «Ήρωα
της Άμπλιανης». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κίτσος Τζαβέλας μετείχε στη σύσκεψη των
οπλαρχηγών τον Ιούλιο 1825 στην Πλατεία της Άμπλιανης. Διακρίθηκε και σε πολλές άλλες μάχες.
Μετά το θάνατο του Ζυγούρη Τζαβέλα ο Κίτσος έγινε αρχηγός του Σώματος των
Σουλιωτών (1823). Αργότερα, το 1827, πολέμησε στην Αττική, στον Αγώνα για την απελευθέρωση της Αθήνας με τον Γεώργιο Καραΐσκάκη, μετά το θάνατο του οποίου διορίστηκε αρχηγός του στρατοπέδου στον Πειραιά.
Ο Καποδίστριας τον έκανε χιλίαρχο το 1828, αναθέτοντάς του μάλιστα να εκκαθαρίσει την Στερεά Ελλάδα από τους Τουρκαλβανούς και τους Τουρκοαιγυπτίους, ενώ το 1829
συμμετείχε στην ανακατάληψη του Αντιρρίου, της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831) αναμίχθηκε στις συγκρούσεις που επακολούθησαν. Φυλακίστηκε μαζί με τον Κολοκοτρώνη, στα χρόνια της
Αντιβασιλείας, διότι υπήρξε μέλος της ρωσόφιλης μερίδας. Μετά την ενηλικίωσή του όμως,
ο Όθωνας, το 1835, τον έκανε Υποστράτηγο κι αργότερα Αντιστράτηγο και Υπασπιστή
του. Το 1844 αναδείχτηκε Υπουργός Στρατιωτικών και το 1847-1848 Πρωθυπουργός
(Κυβέρνηση Κίτσου Τζαβέλλα).
Ο Κώστας ή Σερέτης Γιολδάσης, είχε σημαντική δράση στη Δυτική Στερεά. Με Σώμα
Ευρυτάνων, το Μάρτιο του 1821, πολέμησε στην Πελοπόννησο. Επιστρέφοντας στη Ρούμελη, διακρίθηκε στο Καρπενήσι, στο Σοβολάκο, στο Μεσολόγγι και στην Καλιακούδα. Στα
1824 ονομάστηκε Στρατηγός και μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, ακολούθησε
τον Καραϊσκάκη και διακρίθηκε στις μάχες της Αττικοβοιωτίας.
Τα πιστοποιητικά του Δημητρίου Μπαρτζώκα υπογράφουν επίσης:
Ο Θεόδωρος Γρίβας (1797-1862), αγωνιστής και Στρατηγός με δικό του Σώμα στην
Επανάσταση του 1821, διακρίθηκε αργότερα και ως πολιτικός.
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Ο Νικόλαος Κριεζιώτης (1785-1853) θεωρείται από τους διαπρεπέστερους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η καταγωγή του ήταν από την Εύβοια, απ’όπου ξεκίνησε και η δράση του. Το 1825 πολέμησε στις σημαντικότερες μάχες της Ανατολικής
Στερεάς υπό την ηγεσία του Γεωργίου Καραϊσκάκη και από τον Ιούνιο 1826 μετείχε σε
όλες σχεδόν τις μάχες εναντίον Τούρκων στην Αττική. Αξίζει να σημειωθεί ότι με άλλους
οπλαρχηγούς οργάνωσαν εκστρατεία στο Λίβανο για να παρακινήσουν τους Χριστιανούς
να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων.
Ο Παπακώστας Τζαμάλας. Αγωνιστής και πολιτικός από τη Φθιώτιδα. Πήρε ενεργά
μέρος στην Επανάσταση, μαζί με τους αδελφούς του, και διακρίθηκε σε πολλές μάχες υπό
τις διαταγές των αρματολών Κοντογιανναίων της Υπάτης. Επί Όθωνα έγινε Αντισυνταγματάρχης και το 1844 εξελέγη Βουλευτής.

ΜΑΧΕΣ
Ο Δημήτριος Μπαρτζώκας με το Σώμα του, μετείχε στις παρακάτω μάχες:
Η Μάχη στα Καγγέλια (Ιούνιος 1821) και η μάχη του Καρπενησίου (4.7.1821)
Οι Γιολδασαίοι με τον Γιάννη Μπράσκα επετέθησαν κατά των Τούρκων του Καρπενησίου στις 4 Ιουνίου 1821. Μέσα στην πόλη κατοικούσαν 110 ελληνικές οικογένειες και
70 τουρκικές.
Όταν οι Τούρκοι κατάλαβαν την επιδρομή των επαναστατών ζήτησαν βοήθεια από τον
Χουρσίτ, ο οποίος τους υποσχέθηκε να στείλει τον Βελήμπεη απ’την Πρεμετή με ικανή
δύναμη. Οι οπλαρχηγοί όμως ανέμεναν τον Βελήμπεη και άρχισαν να ετοιμάζονται για τη
συμπλοκή.
Στις 19 Ιουνίου διαδόθηκε στο ελληνικό στρατόπεδο, ότι φτάνει η ενίσχυση των Τούρκων με τον Βελήμπεη. Οι Γιολδασαίοι άφησαν τη μισή δύναμη στο Καρπενήσι και με τους
άλλους έσπευσαν να καταλάβουν τα Kαγγέλια, ορεινές θέσεις, έξω από το Καρπενήσι, απ’
όπου θα περνούσε ο Βελήμπεης.
Δυστυχώς οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν τον Βελήμπεη, ο οποίος εξεδίωξε απ’τα Καγγέλια τους Έλληνες, μπήκε στο Καρπενήσι, εξεδίωξε τους πολιορκούντες την
πόλη Έλληνες και πυρπόλησε τα ελληνικά σπίτια.
Προ αυτής της καταστάσεως οι Έλληνες κάτοικοι του Καρπενησίου έσπευσαν να φύγουν και μαζί με τους οπλαρχηγούς συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Ανδρέα.
Οι Τούρκοι την άλλη μέρα τους καταδίωξαν, αλλά οι Έλληνες οχυρώθηκαν στην Μπιάρα και όταν έφτασε εκεί ο Βελήμπεης έπεσε σε ενέδρα και τελικά οι δυνάμεις του υπέστησαν πανωλεθρία.
Ύστερα απ’αυτό οι Τούρκοι του Καρπενησίου, μη θεωρούντες ασφαλή τη θέση τους
έφυγαν νύχτα προς την Ήπειρο. Η Ευρυτανία είχε πλέον απαλλαγεί για αρκετό καιρό από
τους Τούρκους.
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Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου (25.10.1822-31.12.1822)
Οι Τούρκοι πασάδες Ομέρ Βρυώνης και Κιουταχής με 11.000 άνδρες ξεκίνησαν από
την Ήπειρο προς τη Δ. Στερεά και στις 22 Οκτωβρίου 1822 πολιόρκησαν το Μεσολόγγι
από την ξηρά, ενώ ο Γιουσούφ Πασάς από την Πάτρα, απέκλεισε το Μεσολόγγι από τη
θάλασσα.
Μέσα στην πόλη υπήρχε πολύ μικρή φρουρά (458 άνδρες κατά τον Τρικούπη6 ή 550
Ρουμελιώτες και 50 Σουλιώτες κατά τον Σπηλιάδη). Γι’αυτό οι Μεσολογγίτες άρχισαν
διαπραγματεύσεις με τον εχθρό, με σκοπό να κερδίσουν χρόνο, έως ότου φτάσουν ενισχύσεις.
Πράγματι ο Μιαούλης ήρθε με οκτώ πλοία του Ελληνικού Στόλου στο Μεσολόγγι,
διεσκόρπισε τα τουρκικά καράβια και αποβίβασε 1.500 πολεμιστές και αρκετά τρόφιμα και
πολεμοφόδια.
Οι Τούρκοι στις 25 Δεκεμβρίου 1822, τη νύχτα των Χριστουγέννων, νομίζοντας ότι οι
Έλληνες θα παραμελούσαν την άμυνά τους, για να εκκλησιασθούν, έκαναν έφοδο για να
καταλάβουν την πόλη.
Το σχέδιο των πασάδων προδόθηκε στους Έλληνες από τον Έλληνα υποτακτικό του
Ομέρ Βρυώνη, Γιάννη Γούναρη. Οι πολιορκούμενοι οχυρώθηκαν και μόλις εκδηλώθηκε η επίθεση και πλησίασαν οι Τούρκοι τα τείχη του Μεσολογγίου, τους θέρισαν με πυκνά
και σφοδρά πυρά και η επίθεση αποκρούστηκε.
Οι Τούρκοι υποχώρησαν, αφού είχαν μεγάλες απώλειες, που ανήλθαν σε 500 νεκρούς,
πολλά κανόνια και εφόδια. Λόγω του βαρέως χειμώνα έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν
για την Ήπειρο, γιατί διαδόθηκε ότι έρχεται στο Μεσολόγγι για υπεράσπισή του ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, τον οποίο εφοβούντο.
Η Μάχη στο Κεφαλόβρυσο (9.8.1823)
Η μάχη αυτή έγινε στις 9 Αυγούστου του 1823, στη θέση Κεφαλόβρυσο, έξω από το
Καρπενήσι. Αρχηγοί των Ελλήνων ήσαν ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Κίτσος Τζαβέλας,
ενώ των Τούρκων ο Σκόντρα πασάς.
Κατά τα μεσάνυχτα οι 450 Σουλιώτες του Μπότσαρη και Σώμα του Κίτσου Τζαβέλα
επετέθησαν αιφνιδιαστικά στο στρατόπεδο του εχθρού. Η έφοδος υπήρξε τόσο ορμητική,
ώστε οι φρουροί του Τουρκικού στρατοπέδου αιφνιδιάστηκαν, και μη αντιληφθέντες αμέσως περί τίνος επρόκειτο, δεν πρόφτασαν να ειδοποιήσουν τους αξιωματικούς τους. Οι
Σουλιώτες προχωρούσαν δια μέσου του εχθρικού στρατοπέδου τρέχοντες, ανέτρεπαν ή
κατέκοπταν όσους εύρισκαν μπροστά τους με τα σπαθιά, φέρνοντας έτσι σύγχυση στους
άλλους, πολλοί απ’τους οποίους έφευγαν για να σωθούν.
Κατά διαταγή του Μπότσαρη η όλη μάχη έγινε με τα σπαθιά χωρίς να ριχτεί τουφεκιά.
Βλέποντας την αίσια έκβαση και την επιτυχία της μάχης, ο Μπότσαρης θέλησε να συλλάβει
ζωντανό τον Τούρκο αρχηγό και, καθώς πρόβαλε σε μια μάντρα, ένα τούρκικο βόλι τον
κτύπησε στο μάτι. Βαριά τραυματισμένος, πέθανε, μεταφερόμενος στο Μεσολόγγι.
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Ο θάνατος του ηρωικού Μπότσαρη θεωρήθηκε ως εθνική απώλεια, η οποία εκμηδενίζει κάθε όφελος απ’ τη μάχη του Κεφαλόβρυσου, στην οποία σκοτώθηκαν 400-500
Τούρκοι και στα χέρια των Ελλήνων έπεσαν ως λάφυρα: 2 σημαίες, 690 τουφέκια, 1.000
πιστόλια, 300 σπαθιά, πολλά άλογα και αιγοπρόβατα. Από Ελληνικής πλευράς σκοτώθηκαν
60 Σουλιώτες και τραυματίστηκαν 42.

Η Μάχη της Καλλιακούδας (28-29.8.1823)
Η Καλλιακούδα είναι το γυμνό βουνό, που βρίσκεται 4 χλμ. νοτιοδυτικά του Καρπενησίου.
Μετά τον αιφνιδιασμό στο Κεφαλόβρυσο, ο Μουσταφά Πασάς της Σκόδρας παρέμεινε στο Καρπενήσι, αναμένοντας και τον Ομέρ Βρυώνη απ’ το Μακρυνόρος για να ανασυνταχθούν και να οργανώσουν κοινή δράση στην Αιτωλοακαρνανία.
Ο Τζαβέλας, ως αρχηγός του προ του Καρπενησίου Ελληνικού Στρατού, αποφάσισε
να καταλάβει την οχυρή Καλλιακούδα. Σε ενίσχυσή του είχαν σπεύσει ένα Σώμα Πελοποννησίων από 300 άνδρες και τους Ι. Γιολδάση και Σαδήμα, ενώ ταυτόχρονα εβάδιζε προς αυτούς και δύναμη υπό τον Ν. Πετμεζά. Τέλος, τον ίδιο καιρό έφθασε στην
Καλλιακούδα και ο γιος του Μήτσου Κοντογιάννη, Νικολός, με 200 άνδρες από την
Υπάτη. Έτσι η δύναμη των Ελλήνων ανήλθε στους 2.500 άνδρες. Η θέση ήταν οχυρωμένη. Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο, τα Ελληνικά τμήματα κατέλαβαν τις θέσεις τους προς
τα υψώματα.
Ο Μουσταής κινήθηκε με 1.500 στρατιώτες την 28η Αυγούστου 1823 κατά των οχυρωμένων στην Καλλιακούδα. Την πρώτη μέρα ενήργησε τρεις εφόδους κατά των
ελληνικών θέσεων, οι οποίες όμως αποκρούστηκαν με πολλές απώλειες.
Την άλλη μέρα (29 Αυγούστου), έγινε νέα έφοδος των Τούρκων, αλλά αποκρούστηκε κι αυτή. Όμως, 400 Αλβανοί Καθολικοί Μιρδίτες είχαν κατορθώσει να περάσουν τα
στενά, που δεν φύλαγαν επαρκώς ο Σαδήμας και ο I. Γιολδάσης, και να ανεβούν στο
ύψωμα, πάνω από τις θέσεις των Ελλήνων, οι οποίοι έτσι βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο πυρά.
Αναγκάστηκαν τότε να κάνουν έξοδο και με τα σπαθιά στα χέρια να διαφύγουν τον κλοιό,
με αρκετές ζημιές, δηλαδή 200 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ο αρχηγός Ζυγούρης Τζαβέλας, ο Νικ. Κοντογιάννης και ο Δήμος Κίτσιος, ενώ στο πεδίο της μάχης
εγκατέλειψαν όλες τις αποσκευές του στρατοπέδου. Η μάχη της Καλλιακούδας χάθηκε. Οι
Τούρκοι έχασαν όμως 500 άνδρες.
Η Μάχη της Άμπλιανης (14.7.1824)
Η Άμπλιανη των Σαλώνων, σαφώς έχει σχέση με την Άμπλιανη της Ευρυτανίας. Σήμερα
δεν είναι κατοικημένος χώρος, αλλά ένα οροπέδιο μεταξύ Γραβιάς και Άμφισσας. Ο τόπος
αυτός είναι πλούσιος σε βλάστηση και πολύ καλός λειβαδότοπος. Μερικοί Αμπλιανίτες,
αναζητώντας βοσκοτόπους, κατέβαιναν από το χωριό Άμπλιανη και στην περιοχή αυτή
έστηναν τα κονάκια και τα μαντριά τους, σχηματίζοντας έτσι έναν οικισμό.
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Από τότε το όνομα της τοποθεσίας έμεινε Άμπλιανη και η μάχη που έγινε εκεί στις 14
Ιουλίου 1824 έδωσε ιδιαίτερη ιστορική αίγλη στην περιοχή.
Στα μέσα Ιουνίου του 1824, ο Δερβίς Πασάς στρατοπέδευσε με 10.000 άνδρες στο
Λιανοκλάδι και από εκεί έστειλε: α) τούς Περκόφτσαλη και Αμπάζ στη Γραβιά για να εισβάλουν στα Σάλωνα με 6.000 άνδρες, β) τον Ομέρ της Εύβοιας κατά της Αττικής, και γ)
τον Ομέρ Βρυώνη κατά της Ακαρνανίας και με την εντολή και οι τρεις αυτοί πασάδες να
συναντηθούν στη Ναύπακτο, όπου και θα τους καθόριζε τη συνέχεια των ενεργειών τους.
Από ελληνικής πλευράς η Κυβέρνηση έλαβε εγκαίρως τα παρακάτω μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτής της εκστρατείας του Δερβίς Πασά: α) στη Δυτική Στερεά προς τα
Άγραφα έστειλε τους Φραγκίστα, Βλαχόπουλο, Ράγκο, Σαδήμα και άλλους με 3.000
στρατό, β) στο Μακρυκάμπι Λιδωρικίου τους Καραϊσκάκη, Σκαλτσά, Κοντογιάννη,
Γιολδάση κ.ά.. Απ’αυτούς ο Γιολδάσης πήρε εντολή να οχυρωθεί στη Σαράνταινα. Ο
Δυοβουνιώτης, ο Ζέρβας, ο Περραιβός, ο Δαγκλής κ.ά. πήραν εντολή να αναχαιτίσουν, με αρκετή δύναμη, την προέλαση των Τούρκων προς τα Σάλωνα. Σ’αυτούς προστέθηκαν και ο Κίτσος Τζαβέλας με τους υπ’ αυτόν Σουλιώτες και ο Παν. Νοταράς με 200
Πελοποννησίους.
Όταν έγινε γνωστό ότι ο Δερβίς Πασάς σκόπευε να εισβάλει στα Σάλωνα, ο Νάκος
Πανουργιάς διέταξε να στήσουν οι Έλληνες 10 ισχυρούς προμαχώνες στην τοποθεσία
της Άμπλιανης.
Τη νύχτα της 13ης Ιουλίου 1824, εξεστράτευσαν προς τα Σάλωνα όλοι οι ευρισκόμενοι
στη Γραβιά Τούρκοι, που αποτελούσαν και το μεγαλύτερο μέρος του στρατού, διαθέτοντες
και 2 κανόνια. Κατά την αυγή της 14ης Ιουλίου βρέθηκαν προ της Άμπλιανης, το δρόμο της
οποίας είχαν φράξει οι Έλληνες με έλατα.
Μετά από σχετικό σύνθημα, οι Έλληνες με πυκνά πυρά από τους προμαχώνες αναχαίτισαν τους Τούρκους, οι οποίοι στην αρχή πυροβολούσαν και στη συνέχεια, κραδαίνοντας
τα σπαθιά τους όρμησαν κατά των Ελλήνων για να τους απωθήσουν απ’ τις οχυρωμένες
θέσεις τους. Επακολούθησε τότε σφοδρή μάχη που άρχισε στις 9 η ώρα το πρωί της 14ης
Ιουλίου 1824 και διήρκεσε μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα.
Οι Έλληνες ήσαν συνολικά τρεις χιλιάδες και πάλευαν εναντίον τριπλασίων εχθρών.
Κατά τις απογευματινές ώρες όμως ενισχύθηκαν και από ένα Σώμα Σαλωνιτών και προκάλεσαν αταξία στην αριστερή πλευρά του εχθρού. Τότε όρμησαν σε αντεπίθεση κατά της
ίδιας πλευράς ο Τζαβέλας, ο Πανομάρας, ο Τασούλας και ο Νοταράς, και ανάγκασαν
τους Τούρκους να τραπούν σε φυγή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κλονισθούν αισθητώς
οι Τούρκοι που ήσαν στο μέσο της πολεμικής παράταξης, ενώ παρέμεινε μαχόμενη μόνο η
δεξιά πτέρυγα εχθρού εναντίον του προμαχώνα, όπου ήταν οχυρωμένος ο Νάκος Πανουργιάς.
Απ’ αυτή την εξασθένηση των Τούρκων, επωφελήθηκαν ύστερα από λίγο οι ευρισκόμενοι στο κέντρο της παράταξης Έλληνες, δηλαδή ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Γεώργιος Δράκος, ο Διομ. Ζέρβας και ο Χρ. Περραιβός, και εφόρμησαν όλοι εναντίον της δεξιάς
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πτέρυγας, με αποτέλεσμα να τραπούν σε άτακτη φυγή οι Τούρκοι, οι οποίοι και καταδιώχθησαν πέρα απ’ το χάνι της Γραβιάς.
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Σουλεϊμάν μπέης από τη Θράκη. Από ελληνικής
πλευράς εφονεύθησαν ή τραυματίσθηκαν μόνο 37 άνδρες. Τα δε λάφυρα που αποκόμισαν
οι δικοί μας ήταν, τα δύο κανόνια, αρκετά πολεμοφόδια, σημαίες, πλούσιες αποσκευές και
άλογα, ένα απ’τα οποία ήταν του Περκόφτσαλη Πασά.

Η Μάχη της Αράχωβας (18.11.1826)
Στις 17 Νοεμβρίου 1826 ο Καραϊσκάκης έφτασε στο Δίστομο, όπου τον περίμεναν οι
Σουλιώτες Κίτσος Τζαβέλας, Κώστας Μπότσαρης, Ζώης Πάνου και Νότης Μπότσαρης με τους άνδρες τους. Έφτασαν επίσης εκεί με τα Σώματά τους οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί και ενώθηκαν όλοι μαζί υπό τον γενικό αρχηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη.
Απ’την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι με βάση τη Λειβαδιά, έστειλαν τον εμπειρότερο αξιωματικό Μουστάμπεη και τον αδερφό του Καρυοφίλμπεη με 1.260 Αλβανούς στρατιώτες
να καταλάβουν την Αράχωβα και να βοηθήσουν τους Τούρκους των Σαλώνων.
Αλλά ο Καραϊσκάκης, είχε προβλέψει το σχέδιο αυτό του εχθρού, γι‘αυτό έστειλε στις
18 Νοεμβρίου 1826 από το Δίστομο τον Γρίβα Γαρδικιώτη, τον Γιώργο Βάγια και τον
Μήτρο Βάγια με 500 άνδρες και με την εντολή να εισέλθουν στην Αράχωβα και να μην
επιτρέψουν στους Τούρκους να πλησιάσουν.
Έτσι οι Έλληνες οχυρώθησαν στο καλύτερο μέρος της Αράχωβας, ενώ οι Τούρκοι σε
σπίτια της άλλης πλευράς κι άρχισαν οι πυροβολισμοί μεταξύ των αντιπάλων. Μόλις το
έμαθε αυτό ο Καραϊσκάκης έσπευσε εκεί απ’ το Δίστομο με όλο τον στρατό και έφερε
σύγχυση στους Τούρκους, οι οποίοι ευρισκόμενοι μεταξύ δύο πυρών, βγήκαν απ’τα σπίτια
και κατέλαβαν το ύψωμα που είναι κοντά στο χωριό για να μπορούν από εκεί να κτυπούν
καλύτερα ως Έλληνες.
Η μάχη έγινε σφοδρότερη μέχρι το σούρουπο. Τότε ο Καραϊσκάκης με το στρατό του
μπήκε μέσα στην Αράχωβα και ενώθηκε με τους άλλους. Για καλή δε τύχη των δικών μας
τη νύχτα εκείνη άρχισε έντονη χιονοθύελλα. Ενώ οι Έλληνες ήσαν προφυλαγμένοι μέσα
στην εκκλησία και τα σπίτια, οι Τούρκοι βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, ακίνητοι στο ύπαιθρο.
Την επομένη μέρα, 19 Νοεμβρίου, εξακολούθησε η μάχη με μεγάλες απώλειες των
Τούρκων. Την άλλη μέρα έφθασαν στον Καραϊσκάκη ενισχύσεις, ενώ δεν επέτρεψε ο
Καραϊσκάκης να φτάσει ενίσχυση στους Τούρκους από 800 άνδρες.
Έτσι η άμυνα των Τούρκων στην Αράχωβα κράτησε επτά ημέρες. Το χιόνι και το κρύο
τους ανάγκασε να ζητήσουν απ’ τον αρχηγό της Ρούμελης να τους αφήσει ελεύθερους, με
αντάλλαγμα χρήματα και εφόδια.
Ο Καραϊσκάκης τους ζήτησε, εκτός απ’ αυτά, να του παραδώσουν τα όπλα και τις
πόλεις Σάλωνα και Λειβαδιά. Οι όροι αυτοί δεν έγιναν δεκτοί και ο Μουστάμπεης αποφάσισε να κάνει έξοδο με τα σπαθιά, σπάζοντας τον κλοιό τη νύχτα της 23ης προς 24η Νοεμβρίου. Αλλά ενώ ετοιμαζόταν για την έξοδο, μια σφαίρα ελληνική τον χτύπησε στο κεφάλι
93

κι έπεσε. Τότε ο αδελφός του Καρυοφίλμπεης με τον Κεχαγιά ζήτησαν νέα συμφωνία με
τον Καραϊσκάκη, ο οποίος επέμενε στους προηγούμενους όρους, που δεν έγιναν και πάλι
δεκτοί.
Δεν έμεινε πια παρά να διανοίξουν δρόμο με τα σπαθιά, πράγμα που έγινε, αλλά με
άτακτο τρόπο, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους Τουρκαλβανούς και
να επωφεληθούν οι Έλληνες που επέπεσαν εναντίον τους. Ο Κεχαγιάς αιχμαλωτίσθηκε.
Οι μισοί Τούρκοι σκοτώθηκαν, ενώ μόνο 8 Έλληνες, και τραυματίστηκαν 9.
Τη μεγάλη αυτή νίκη των Ελλήνων στην Αράχωβα ανήγγειλε ο Καραϊσκάκης στην Κυβέρνηση με έγγραφο, που το υπέγραψε ο ίδιος, αλλά κάλεσε να το συνυπογράψουν και
άλλοι 93 οπλαρχηγοί και αξιωματικοί που έλαβαν μέρος στη μάχη, η οποία ανεπτέρωσε το
ηθικό των Ελλήνων και θεωρήθηκε σαν η δεύτερη Επανάσταση της Ρούμελης.

Η Μάχη του Διστόμου (27.1.1827-5.2.1827)
Οι φήμες των νικών του Καραϊσκάκη διαδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα και ενέπνευσαν
χαρά και θάρρος σε όλους τους Έλληνες. Ο Αρχηγός του Οθωμανικού Στρατού των Αθηνών Κιουταχής όμως τρόμαξε και δεν ήξερε τι να αποφασίσει. Σκεφτόταν και να βγει
ο ίδιος να τον πολεμήσει, αλλά φοβήθηκε να μη διαλυθεί η πολιορκία της Ακρόπολης.
Τελικά αποφάσισε να στείλει εκπρόσωπό του τον Ομέρ Πασά από την Κάρυστο, μαζί με
τον αδερφό του Μουστάμπεη Καρυοφίλμπεη, επικεφαλής 2.000 πεζών και 500 ιππέων.
Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στις 17 Ιανουαρίου 1827 το πρωί έξω από το Δίστομο, το
οποίο κρατούσαν 300 Σουλιώτες με αρχηγούς τους Νότη Μπότσαρη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Χρήστο Κουτσονίκα, Ιωάννη Μπαϊρακτάρη, Ν. Κάσκαρη και Ιωάννη Μπιλπίλη. Οι Έλληνες βγήκαν και ακροβολίστηκαν, αλλά όταν είδαν το σμήνος των εχθρών
κλείστηκαν στα οχυρώματα και έστειλαν μήνυμα στα Σάλωνα για βοήθεια. Οι Έλληνες περικυκλώθησαν. Δεν είχαν ελεύθερα παρά μόνο τα οπίσθια.
Στις 18 του μηνός όρμησαν οι εχθροί από αριστερά και από το κέντρο. Εισήλθαν στο
χωριό και κατέστρεψαν τα περιφράγματα των οχυρωμάτων. Επιτέθηκαν και στο ισχυρό
οχύρωμα του Προφήτη Ηλία, αλλά οι Έλληνες έδειξαν άλλη τόση τόλμη ρίχνοντας μανιωδώς και με επιτυχία κατά των εχθρών, οι οποίοι επιχειρούσαν κυκλωτική κίνηση από τα
νώτα, για να τους εγκλωβίσουν. Κατά τη διάρκεια της μάχης κατέφθασε και ο Γεώργιος
Δράκος με διακόσιους Έλληνες (Σουλιώτες κυρίως) και επιτέθηκε στους εχθρούς. Μετά
από συμπλοκή σώμα με σώμα, τους ανάγκασε να διαφύγουν προς τους λόφους. Οι υπόλοιποι βλέποντας την κατάσταση έφυγαν και προτροπάδην από το χωριό, ενώ οι Έλληνες
τους σκότωναν στη φυγή. Τη νύχτα της 20ης Ιανουαρίου 1827 κατέφθασε και ο ίδιος ο
Γεώργιος Καραϊσκάκης μέσω του Σχιστού, και με έναν ευφυή σχεδιασμό διέσπασε
τις εχθρικές γραμμές και πέτυχε να ενωθεί με τους υπερασπιστές του Διστόμου. Για λίγες
ημέρες ακολούθησαν εκατέρωθεν οχυρωματικά έργα, έως ότου στις 31 Ιανουαρίου εμφανίσθηκαν τουρκικές ενισχύσεις που παρέλαυναν συντεταγμένα και είχαν φθάσει απευθείας
από την Κωνσταντινούπολη.
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Στις 3 Φεβρουαρίου 1827 οι Τούρκοι επανέλαβαν την επίθεση, ωστόσο οι Έλληνες
αντιστάθηκαν σθεναρά, και τη νύκτα της 5 Φεβρουαρίου οι επιτιθέμενοι άρχισαν να υποχωρούν. Οι άνδρες του Καραϊσκάκη τους καταδίωξαν, και το επόμενο πρωί, πανικόβλητοι, οι Τούρκοι αποσύρθηκαν οριστικά από την περιοχή και εγκατέλειψαν στη διάθεση των
Ελλήνων πλήθος από λάφυρα (σκηνές, πολεμοφόδια, τροφές, ακόμη κι ένα κανόνι που
είχαν φέρει μαζί τους). Από τους εχθρούς σκοτώθηκαν ογδόντα και άλλοι τόσοι πληγώθηκαν, ενώ από τους Έλληνες σκοτώθηκαν δύο και οκτώ τραυματίσθηκαν, μεταξύ των
οποίων ελαφρά και ο Νότης Μπότσαρης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τα πιστοποιητικά των οπλαρχηγών συμπεραίνεται ότι ο Δημήτριος Μπαρτζώκας
ενετάχθη στον αγώνα κατά των Τούρκων από την έναρξή του το 1821 και επολέμησε
μέχρι το 1827. Ήταν παρών στις περισσότερες μάχες της Ρούμελης και διεκρίθη, όπως το
βεβαιώνουν οι οπλαρχηγοί κάτω από τους οποίους υπηρέτησε. Ασφαλώς θα ήταν παρών
και στη συνέλευση των οπλαρχηγών υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, που συνήλθε στην
Άμπλιανη τον Ιούλιο 1825. Όπως και τόσοι άλλοι Αμπλιανίτες, θυσίασε την οικογενειακή
θαλπωρή και τις υποχρεώσεις του, ενώ αφοσιώθηκε στην υπηρεσία του ενόπλου αγώνα
κατά των κατακτητών.
Δεν γνωρίζουμε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεών του. Ίσως και να έγραψε ο
ίδιος την αίτηση του 1841, δεδομένου ότι ορισμένα γράμματα είναι ακριβώς τα ίδια με τα
της υπογραφής του. Πρέπει να σημειωθεί ότι τις αιτήσεις συνέτασσαν συνήθως οι Γραμματείς της Κοινότητας. Στην προκείμενη περίπτωση του Κρίκελλου. Ευφυής, ανέπτυξε αργότερα επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθώνων και εκμισθώνων αγρούς και βοσκοτόπους
στην περιοχή της Λαμίας7 (Εικ.10-12).
Τελικά, αποτέλεσε τον Γενάρχη των Οικογενειών Μπαρτσώκα, οι οποίες διατηρούσαν
τις χειμερινές κατοικίες τους στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, αλλά και στο Γαρδίκι, στην Παλαιοβράχα και στη Σπερχειάδα, στην οδό δηλαδή της μετακινήσεώς των από και προς την
Άμπλιανη, δύο φορές το χρόνο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ Δ.: «Η Άμπλιανη του 1821», Σύλλογος των εν Αθήναις Αμπλιανιτών,
Αθήνα 1985.
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Νο 97, Αριστεία.
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Χειρογράφων, Φάκελος Αγωνιστών,
Νο 137.
ΖΗΣΗ Κ.: «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821»,
Ιστορικές Εκδόσεις Στέφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ Χ.: «Απομνημονεύματα Πολεμικά», Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2019.
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ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.: «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», Τόμος Β΄, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ, 1993.
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ ΑΝ.-ΙΩ.: «Αμπλιανίτες κτηνοτρόφοι στον κάμπο της Λαμίας (19ος αι.)»,
στα Πρακτικά Συνεδρίου: «Ιστορία & Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας», Τόμος Β΄, 23-25 Απριλίου 2010, Πανευρυτανική Ένωση, Αθήνα 2010.

Εικ.1: Πιστοποιητικό Χριστοφόρου Περραιβού.
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Εικ.2-3: Αίτηση Δημητρίου Μπαρτζώκα.
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Εικ.4: Περί αμοιβών του Αγώνος.

Εικ.5: Πιστοποιητικό οπλαρχηγών.
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Εικ.6-7: Δεύτερη Αίτηση Δημητρίου Μπαρτζώκα.
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Εικ.8: Σιδηρούν Αριστείον αγώνος.

Eικ.9: O θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο (έργο του Αθαν.Ιατρίδη,
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Εικ.10-12: Συμβόλαιο αγρών
στη Λαμία.
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ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ:

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του Ζαχαρία Ζηνέλη
Θεολόγου – Συγγραφέα

«Μέσα σ’ αυτή την ισοπεδωτική λαίλαπα
που ζούμε, κάθε προσπάθεια ανακλήσεως στη
μνήμη μας προσωπικοτήτων του παρελθόντος,
όσο κι αν για κάποιους είναι άσκοπη και ουτοπική, πιστεύω πώς συμβάλλει σε μια προσπάθεια αφυπνίσεώς μας. ’Αν σκεφτούμε την εποχή που έζησε ό Κύριλλος Καστανοφύλλης, τις
συνθήκες, τα ανυπέρβλητα εμπόδια που είχε να
αντιμετωπίσει, θα κατανοήσουμε το μεγαλείο
του ανδρός, το μέγεθος της προσφοράς του,
μα συνάμα και το δυναμισμό που κρύβει αυτός
ο λαός όταν ενεργοποιήσει τις μεγάλες του αρετές». (ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Απόσπασμα από τον πρόλογό
του στο “ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ,
ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 10 Αυγούστου
2014, ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΝΕΥΡΥΤΝΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (33) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2016).
Ο Κύριλλος Καστανοφύλλης (Καστανιά 1775 - Άγιο Όρος 1835;) υπήρξε μια από
τις σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες που ανέδειξε ο τόπος μας στα χρόνια πριν και
κατά την Επανάσταση και η προσφορά του είχε μεγάλη επίδραση σε πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του. Πρώτος ασχολήθηκε με την μορφή και την προσφορά του ανδρός ο
τότε μοναχός της Μονής Προυσού Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος Προυσιώτης, - μετέπειτα
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνης ως Δοσίθεος Κανέλλος - Ιεροκήρυκας της Ιεράς
Μητρόπολης Ναυπακτίας και Ευρυτανίας με το βιβλίο του «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ
(Βίος Δράσις και ανέκδοτος αλληλογραφία) ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1965».
Ακολούθησε ο Καστανιώτης Ιωάννης Δ. Υφαντόπουλος με τη μελέτη του “ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ” ΑΘΗΝΑΙ 1966.
Στοιχεία, επίσης, για την προσωπικότητα αυτή περιλαμβάνει και ο επίσης Καστανιώτης
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Κώστας Ν. Μπαλτάς στο βιβλίο του «ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1966».
Ακολούθησαν πολλές μελέτες περί του ανδρός ώσπου το 2014 ο Σύλλογος Καστανιωτών Ευρυτανίας, ως οικοδεσπότης, συνδιοργάνωσε στην Καστανιά, τη γενέτειρα του
ανδρός, μαζί με την ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σχετική Ημερίδα στην οποία κατέθεσαν τις
εισηγήσεις τους διακεκριμένοι επιστήμονες που το σύνολό τους εκδόθηκε σε ειδικό τόμο
που στην αρχή του παρόντος επικαλούμαστε.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Ο Κύριλλος Καστανοφύλλης από μικρός, αν και ορφανός
από πατέρα, συνειδητοποίησε το χρέος προς τον εαυτό του, τη Μητέρα Εκκλησία και την
Πατρίδα, αναζήτησε πηγές μόρφωσης, πέρα από τη μικρή και άσημη πατρίδα του, μαθήτευσε στη Μονή Προυσού για εννέα χρόνια, σε ηλικία δεκαεννέα ετών έγινε μοναχός και
ιερομόναχος σε αυτήν και έπειτα από δύο έτη αναζήτησε ουσιαστικότερες πηγές μόρφωσης
και πνευματικής άσκησης και αναχώρησε για το Άγιο Όρος. Στην Καστανιά δώρισε την
πατρική οικία του που στο χώρο της στη συνέχεια κτίστηκε ο Ενοριακός Ναός του Αγίου
Νικολάου, ενώ αργότερα φρόντισε για την ανακαίνιση ή ανέγερση και άλλων Ναών στην
ιδιαίτερη πατρίδα του.
Στο Άγιο Όρος θα γνωρίσει μεγάλες μορφές της μοναστικής πολιτείας θα συνδεθεί
φιλικά μαζί τους και θα μυηθεί στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ορθοπραξία. Η πιο σημαντική
όμως φιλική σχέση ήταν αυτή με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη του οποίου πολλά
συγγράμματα «καλλιγραφία χρώμενος, ιδίαις χερσίν καλλιέγραψεν».
Το 1813, η φήμη του για την αρετή του ήταν τόση ώστε εκκλησιαστικοί και λαϊκοί άρχοντες της επαρχίας του Καρπενησίου, στις 23 Ιουνίου του 1813, απευθύνθηκαν με επιστολή
τους στον Κύριλλο, ζητώντας του να έλθει στο μοναστήρι του Προυσού, για να το σώσει
από τον κίνδυνο του αφανισμού. Παρά την αρχική άρνησή του, τελικά υποχώρησε στις παρακλήσεις αυτές και ήλθε στον Προυσό στις αρχές του 1814 και επιδοθηκε σε αγώνες για
την πνευματική ανάδειξη της Μονής, αρχικά ως απλός αδελφός της Μονής και στη συνέχεια
ως Ηγούμενος και πνευματικός Αναμορφωτής.
Υπήρξε ο πνευματικός του Νεομάρτυρα Αγίου Γερασίμου του Νέου, από το Μεγάλο
Χωριό της Ευρυτανίας που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Ιουλίου 1812, είναι
δε πολύ πιθανόν στα 1814 να βοήθησε πνευματικά και να προετοίμασε για το μαρτύριο και
έναν άλλο Νεομάρτυρα, τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο, τον «εξ Αγαρηνών» που μαρτύρησε
στο Βραχώρι στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Συνεπώς, σύμφωνα με την εκκλησιαστική ορολογία, υπήρξε “αλείπτης Μαρτύρων”, ο πνευματικός “προπονητής” αυτός που τους ενίσχυσε
στην άθληση του Μαρτυρίου.
Από τα ενδιάμεσα ταξίδια του (1815 και 1820) στην Κωνσταντινούπολη και τις συναντήσεις του με τον Πατριάρχη Γρηγόριο το Ε΄, τον μετέπειτα Εθνομάρτυρα, και με άλλες
σημαντικές προσωπικότητες και από κάποιες ξεχωριστές φράσεις στην αλληλογραφία του,
μα και από την όλη συμπεριφορά του, βάσιμα συμπεραίνουμε πως είχε μυηθεί στη Φιλική
Εταιρεία.
Ίδρυσε στα 1820 τη Σχολή των Ελληνικών Γραμμάτων της Ρούμελης, η ίδρυση της
103

οποίας επικυρώθηκε, με πατριαρχικό Σιγίλλιο από τον φίλο του Πατριάρχη Γρηγόριο
τον Ε’, έργο που τον κατατάσσει μεταξύ των Διαφωτιστών του Γένους μας. Βοήθησε, ως
Ηγούμενος Προυσού, πολύ τον εθνικό αγώνα. Κατά το διάστημα της ηγουμενίας του βρήκαν καταφύγιο στο μοναστήρι του Προυσού κλέφτες και αρματολοί. Εκεί φιλοξενήθηκε ο
στρατάρχης της Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης, όταν αρρώστησε και για τη θεραπεία
του ως τάμα και ευγνωμοσύνη στην Παναγία επαργύρωσε την Εικόνα της. Αυτός δέχθηκε
την επίσκεψη του Μάρκου Μπότσαρη όταν προσκύνησε την Παναγία πηγαίνοντας για
τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο και αυτός διάβασε το πρώτο Τρισάγιο στο νεκρό του όταν οι
σύντροφοί του τον μετέφεραν στο Μεσολόγγι και ακούμπησαν το νεκρό του Ήρωα στο
νάρθηκα της Μονής.
Ιδιαίτερα ως Ηγούμενος της Μονής Προυσού συνέβαλε στην οχύρωση της Αποκλείστρας της Καστανιάς και τη συντήρηση των καταφυγόντων εκεί γυναικόπαιδων, ανταποκρινόμενος στην από 19/5/1824 επιστολή προς αυτόν του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια της επίγειας ζωής του επέστρεψε στο Άγιο Όρος
όπου διήλθε εν “προσευχή και νηστεία και δάκρυσιν” και παρέδωσε το πνεύμα του πιθανότατα στα 1835 «έγκλειστος» πλέον σε κελί της Κουτλουμουσιανής Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος, Εξέχουσες σύγχρονες προσωπικότητες που μελέτησαν το “Βίο και
την Πολιτεία” του Κυρίλλου Καστανοφύλλη - μεταξύ των οποίων ο αείμνηστος λόγιος
Πρωτοπρεσβύτερος Κων/νος Δ. Βαστάκης όπως κατέγραψε στο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1978» στα ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ σελ.256) - έχουν την πεποίθηση
ότι ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ο ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΣ αφού διακρίθηκε «επ’ οσιότητι, δικαιοσύνη και
αγαθότητι» και αναδείχτηκε τίμιος και δόκιμος εργάτης του αμπελώνος του Κυρίου πρέπει
να συγκαταλέγεται στο χορό των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και ελπίζουμε η
κατά την Εκκλησιαστική Τάξη Αγιοκατάταξή του να μη βραδύνει.
Μια τέτοια προσωπικότητα με αυτή την Εκκλησιαστική και Εθνική προσφορά σε δύσκολους καιρούς για την Εκκλησία και το Έθνος μας δεν πρέπει να αγνοείται, και μάλιστα
πρέπει να τιμηθεί ξεχωριστά με την Ευκαιρία του Εορτασμού της Επετείου των 200 χρόνων
της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας από τους υπευθύνους των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Ο Δήμος Καρπενησίου το λιγότερο, οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του ως ελάχιστη
υποχρέωση, που έδωσε κατά τη σχετική Ημερίδα στην Καστανιά το 2014, να δώσει το
όνομα του Κυρίλλου Καστανοφύλλη σε σημαντικό δρόμο της πόλης του Καρπενησίου.
Τέλος να συμβάλει στην ανάδειξη της Ιστορικής Αποκλείστρας της Καστανιάς.
Φεβρουάριος 2021
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
Επιμέλεια: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

«Καὶ ἂν εἶχα καὶ θησαυρὸν χρημάτων,
ἤθελα τὸν ἐξοδιάσῃ εἰς θησαυρὸν βιβλίων»
			

(Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, Βρανιανά, 20 Σεπτεμβρίου 1717)

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ… Περίτρανα τον ύμνησαν
σ’ Ανατολή και Δύση…», (Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2021, σελ. 416).
Η Πανευρυτανική Ένωση,συνεχίζοντας την πλούσια
εκδοτική ανθοφορία της στα πλαίσια των επετειακών εκδόσεών της για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821, κυκλοφόρησε πρόσφατα και το μνημειώδες έργο
του Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου: «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ… Περίτρανα τον ύμνησαν σ’ Ανατολή και Δύση…»
(Αθήνα 2021, σελ. 416).
Πρόκειται για μια πολύχρονη έρευνα του συγγραφέα,
που αναφέρεται στον Μάρκο Μπότσαρη, τον ήρωα εκείνον που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου και που υμνήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον
από τον έντεχνο λόγο, κυρίως τον ποιητικό, αλλά και από
κάθε άλλη μορφή της τέχνης. Η ιδιαίτερη αυτή εύνοια οφείλεται ασφαλώς στο αδαμάντινο ήθος του, την υποδειγματική φιλοπατρία του και την απαράμιλλη αυτοθυσία του. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως εθνική απώλεια και πανελλήνια
υπήρξε η θλίψη και απροσμέτρητη η οδύνη σε ολόκληρο τον ελληνισμό και όχι μόνον.
Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι, ίσως, ο μοναδικός ήρωας της εθνικής μας παλιγγενεσίας, που γοήτευσε υπερβολικά τους συγχρόνους του και τους μεταγενεστέρους του και
υμνήθηκε τόσο πολύ. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο πιο «διεθνής ήρωας του 1821».Το
στοιχείο αυτό προκύπτει, ύστερα από σχετικές έρευνες και από διαθέσιμες βιβλιογραφικές
καταγραφές για τα πρόσωπα της ελληνικής επανάστασης περιόδου 1821-1833, κατά τις
οποίες ο ήρωάς μας εμφανίζεται πρώτος μεταξύ των ηρώων με 14 εγγραφές! Ακολουθούν
οι: Κωνσταντίνος Κανάρης, Δημήτριος Υψηλάντης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
Ανδρέας Μιαούλης κ.ά.!
Ο συγγραφέας στην εισαγωγή του τονίζει, μεταξύ άλλων, πως «αισθάνθηκε την εσώψυχη
ανάγκη να ασχοληθεί αρχικά με την συλλογή ηρωικών – δημοτικών τραγουδιών, αρχικά, και κατόπιν όλων των σχετικών με τον έντεχνο λόγο αλλά και των έργων τέχνης και να τα προσφέρει ως ελάχιστο «θυμίαμα» στη μνήμη και τη θυσία του μεγάλου αυτού ήρωα. Ο Μάρκος Μπότσαρης με την
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ηρωική θυσία του ενέπνευσε, αφενός μεν τη λαϊκή μούσα, αφετέρου δε βρήκε αντάξιους ποιητές
– υμνητές του, όπως οι εθνικοί μας ποιητές Διονύσιος Σολωμός, Κωστής Παλαμάς, Ανδρέας Κάλβος, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και πλήθος άλλων Ελλήνων και Φιλελλήνων, επώνυμων και μη…».
Το έργο αυτό διαιρείται σε δύο (2) μέρη: Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: «Η λόγια ποίηση για τον Μάρκο Μπότσαρη», «Έτσι ύμνησαν τον Μάρκο και οι ξένοι»,
«Ο Μάρκος Μπότσαρης στη Δημοτική μας ποίηση», «Μελοποιημένα Δημοτικά Τραγούδια»,
«Τον έκλαψε και η Αρβανιτιά». Στις επόμενες σελίδες του Α΄ Μέρους ακολουθούν διάφορα σταχυολογημένα ανέκδοτα, γνωμικά, περίεργα κ. ά. σχετικά με τη ζωή και τη θυσία του
Μεγάλου αυτού Ήρωα.
Το δεύτερο μέρος, με τον γενικό τίτλο «Ο Μάρκος Μπότσαρης πηγή έμπνευσης και
για τις εικαστικές τέχνες», περιλαμβάνει πίνακες γνωστών Ελλήνων και διάσημων ξένων
ζωγράφων, προσωπογραφίες, εξώφυλλα παλαιών τετραδίων και περιοδικών, αφίσες,
γλυπτά, φιγούρες Καραγκιόζη, μετάλλια, νομίσματα, γραμματόσημα, αγάλματα, μνημεία,
προσωπικά αντικείμενα του ήρωά μας, οικογενή του πρόσωπα κ.ά. Σημειώνεται ότι όλες οι
σελίδες του δεύτερου μέρους, είναι έγχρωμες.
Το έργο προλογίζει η Δρ. κ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη,Ομότ. Διευθύντρια,
τ. Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αθήνα 2021, η οποία γράφει μεταξύ άλλων: «… Ίσως αναρωτηθεί κάποιος γιατί χρειαζόταν ένα βιβλίο για ένα πρόσωπο τόσο προβεβλημένο, όσο ο Μάρκος
Μπότσαρης, όταν για πολλούς ήρωες δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, που να αναδεικνύουν την
προσφορά τους. Ο όγκος του βιβλίου και η αξία των πληροφοριών που παρέχει για την απήχηση
που είχε όχι μόνο μεταξύ των Ελλήνων αλλά και στη διεθνή κοινότητα, που παρακολουθούσε με
ζωηρό ενδιαφέρον τα πολεμικά γεγονότα στην Ελλάδα, ο θάνατός του σε ηλικία 33 ετών, δικαιολογούν την απόφαση του ερευνητή να συγκεντρώσει όλο αυτό το πλούσιο υλικό, μνημόσυνο και
ύμνο στο Σουλιώτη που θρήνησε το Μεσολόγγι…».
Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου αυτού παρατίθεται πλουσιότατη βιβλιογραφία, καθώς και εξώφυλλα παλαιών και δυσεύρετων βιβλίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.
Τέλος, σημειώνεται ότι, ο σ. στην εισαγωγή του εκφράζει τις ευχαριστίες σε όλους τους
συντελεστές της έκδοσης αυτής, ιδιαίτερα δε στην οικογένεια του αείμνηστου Δημητρίου
Πουρνάρα, που κάλυψε μεγάλο μέρος της δαπάνης της μέσω της Πανευρυτανικής Ένωσης, την οποία από ετών ευεργετεί αφειδώλευτα. Το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης καλύφθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα. Το βιβλίο διατίθεται, προς το παρόν, από τα Γραφεία
της Πανευρυτανικής Ένωσης [τηλ.: 6977366813 (Κ. Παπαδόπουλος), 6972429555
(Δημ. Δέπος), 6974500774 (Ανδρέας Ζούκας)], ενώ σύντομα θα διατίθεται και από
διάφορα βιβλιοπωλεία Αθηνών και Καρπενησίου.
Κ.Α.Π.
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821», Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, σελ. 116.
Πρόκειται για έναν καλαίσθητο τόμο, που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις τις αναφερόμενες στα όσα συνέβησαν
εντός και πέριξ του Μοναστηριού της Βράχας και το ρόλο
του στα τότε καθοριστικά για την Επανάσταση και το Έθνος
μας γεγονότα και οι οποίες ανακοινώθηκαν στο 3ήμερο
Επιστημονικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς το 2012 και με θέμα: «Ιστορία και
Πολιτισμός Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας».
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος γράφει, μεταξύ άλλων, στον πρόλογο του τόμου
αυτού:
«Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821 μας προσφέρει την ευκαιρία να αναδράμουμε στο
τότε και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιξαν διάφοροι παράγοντες
στην οργάνωσή της, στη διαχείρισή της και στα θετικά αποτελέσματά της, που ήταν η απελευθέρωση ενός μικρού τμήματος της πατρίδας μας, μαγιάς για κάτι μεγαλύτερο.
Η Εκκλησία και οι φορείς της, όπως φαίνεται από τα ιστορικά στοιχεία, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σ’ όλες αυτές τις φάσεις της Επανάστασης.
Ο κλήρος και τα ιδρύματά της, όπως τα μοναστήρια, πρωτοστάτησαν και υπήρξαν πολύτιμοι αρωγοί σε ώρες κρίσιμες. Πέρα από το γεγονός ότι ενίσχυσαν υλικά την Επανάσταση
ήταν και καταφύγια καταδιωκομένων αγωνιστών αλλά και του απλού λαού.
Τα μοναστήρια διέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για το Έθνος. Στα Άγραφα και στο
Καρπενήσι, υπήρχαν δεκάδες μικρών αλλά και μεγάλων μοναστηριών. ΟΛΑ διέθεσαν τα
πάντα για τον αγώνα. Να θυμίσουμε την Ιερά Μονή Τατάρνας, απ’ όπου ξεκίνησε η Επανάσταση στην Ευρυτανία τον Μάρτιο του 1821. Επίσης, το μοναστήρι του Προυσού με τον
ηγούμενό του Κύριλλο Καστανοφύλλη, που φιλοξένησε άρρωστο για αρκετό χρονικό
διάστημα τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, αλλά και οι περί τον Μάρκο Μπότσαρη Έλληνες
βρήκαν εκεί στήριγμα το 1823, κατά τη σύγκρουσή του με τον Μουσταή πασά.
Ένα άλλο σημαντικότατο μοναστήρι στη ΒΑ Ευρυτανία, το Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Βράχας, έπαιξε και αυτό σημαντικότατο ρόλο από τους προεπαναστατικούς ακόμα χρόνους. Αλλά και κατά τους επαναστατικούς χρόνους ο ρόλος του
ήταν σημαντικότατος. Το 1824, υπήρξε το καταφύγιο του καταδιωκόμενου από Έλληνες
και Τούρκους Γ. Καραϊσκάκη. Στην περιοχή του έγιναν σημαντικές μάχες, σε μία από τις
οποίες σκοτώθηκε το πρωτοπαλίκαρό του, ο Αντώνης Ζαραλής. Ο Καραϊσκάκης, όμως,
χάρη στο καταφύγιο της Ι.Μ. Βράχας επιβίωσε, ξέφυγε από τους διώκτες του και κατόρθωσε στη συνέχεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την πολιτική ηγεσία της Επανάστασης
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και να αναδειχθεί στον πιο πολύτιμο στρατιωτικό ηγέτη του Αγώνα στη Ρούμελη.
Η Πανευρυτανική Ένωση λίαν εύστοχα συμπεριέλαβε στις εκδοτικές δραστηριότητές
της, μεταξύ των άλλων, και την παρούσα επετειακή έκδοση, που αναφέρεται στην Ιερά
Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βράχας Ευρυτανίας, η οποία, σε καιρούς χαλεπούς
για το Γένος μας, άκμασε και λειτούργησε ως πραγματικός Φάρος».
Την έκδοση του βιβλίου αυτού επιμελήθηκε ο Γεν. Γραμματέας της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. Για τη διάθεσή του στην Αθήνα πληροφορίες
παρέχονται από τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. κ. Δημήτριο Δέπο, τηλ. 6972429555.
Κ.Α.Π.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Έκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2001, σελ. 160.
Ένα άλλο βιβλίο προστίθεται στη σειρά των επετειακών εκδόσεων της Πανευρυτανικής Ένωσης για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του 1821, είναι αφιερωμένο
στον εθνικό ήρωα, τον θρυλικό Κατσαντώνη. Τίτλος του:
«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, Ο κορυφαίος του Κλεφταρματολισμού».
Πρόκειται για έναν τόμο 160 σελίδων, ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός του προλόγου και ελάχιστα εισαγωγικά
στοιχεία για τον Κατσαντώνη, τον «κορυφαίο του κλεφταρματολισμού», και εννέα (9) εισηγήσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν σε ειδική συνεδρίαση κατά το τριήμερο Επιστημονικό
Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αγράφων το 2008, με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης
και είχε ως θέμα του: «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας».
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των: Κλεομένη Κουτσούκη («Ο Κατσαντώνης ως λαϊκός Επαναστάτης και χαρισματικός ηγέτης»), Καλλιόπης (Κέλλυς)
Μπουρδάρα («Κατσαντώνης: 200 χρόνια από τη σύλληψή του»), Νίκου Κατσαρού («Το
καπετανάτο (ο νταϊφάς) του Κατσαντώνη»), Κώστα Δήμου Μαραγιάννη («Ο Κατσαντώνης στα χωριά του Θέρμου (Απόκουρου)»), Ηλιάνας Κων. Μήτσου («Ο Κατσαντώνης
στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία: Ο βίος του Κατσαντώνη του Επαμεινώνδα Φραγκίστα»), Μαρίας Τσούμαρη («Το πρώτο ιστορικό μυθιστόρημα για τον Κατσαντώνη από
τον Κωνσταντίνο Ράμφο»), Άθου Δανέλλη («Κατσαντώνης: Ένας ήρωας στο Θέατρο
Σκιών»), Ιωάννη Ζούμπου («Ο Κατσαντώνης στα Δημοτικά μας τραγούδια»), Κώστα
Μπουμπουρή («Ο μαρτυρικός θάνατος του Κατσαντώνη και οι συνέπειές του»). Στο τέλος των εισηγήσεων παρατίθεται και μία ομιλία του Ηλία Α. Μπουμπουρή με θέμα: «25
χρόνια Κατσαντώνια στον ιστορικό Μάραθο Αγράφων».
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Σημειώνεται ότι στις πρώτες σελίδες του τόμου υπάρχουν και λίγα εισαγωγικά στοιχεία
για τον «Κορυφαίο του Κλεφταρματολισμού», τον Κατσαντώνη, λίαν συνοπτικά, από τον
επιμελητή της έκδοσης Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο.
Το βιβλίο προλογίζει ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ευάγγελος Φεγγούλης, Αρχιερατικός
Επίτροπος Αγράφων και Τακτικό Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, φιλίστορας και συγγραφέας ο ίδιος.
Ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης στον πρόλογό του γράφει, μεταξύ άλλων: «Αναμφισβήτητα για τον θρυλικό πρωτοκλέφτη των Αγράφων και της Ρωμιοσύνης, τον Αντώνη Κατσαντώνη,
χιλιάδες σελίδες έχουν γραφεί… Οι πληροφορίες που διασώθηκαν όμως για τη ζωή του είναι περιορισμένες, όμως η μυθιστορία γι’ αυτόν είναι πλουσιότατη. Η μορφή του αναδύεται περισσότερο από τους θρύλους και την παράδοση του λαού μας, αλλά και από το δημοτικό μας τραγούδι….
Επ’ ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από τη λευτεριά της πατρίδας μας, το νέο αυτό πόνημα είναι ένα μικρό αντίδωρο ευγνωμοσύνης στον σπουδαίο ήρωα του τόπου μας, στον ξακουστό
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, στον Αγραφιώτη πρωτοκαπετάνιο της κλεφτουριάς.
Για τη νέα αυτή έκδοση της Πανευρυτανικής Ένωσης αλλά και την όλη εκδοτική ανθοφορία,
που συνεχώς εμπλουτίζει την ευρυτανική βιβλιογραφία, αξίζουν τα συγχαρητήρια και οι έπαινοι
όλων μας»…
Για τη διάθεση του βιβλίου αυτού πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6972429555 (κ. Δημήτρης Δέπος) και 6977366813 (κ. Κώστας Παπαδόπουλος). 			
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

ΙΕΡΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Έκδοση Πανευρυτανικής
Ένωσης, Αθήνα 2021, σελ. 48
Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παπασπύρος
που υπηρετεί το Θεό αδιάλειπτα από το 1958 ως και
τώρα, πέρα από τις άλλες πολύτιμες προσφορές του στην
κοινωνία μας, παραδίδει και ένα συγγραφικό πνευματικό
του πόνημα το ανωτέρω βιβλίο. Με αφορμή το χρονικό
της ανεγέρσεως του ερειπωμένου εξωκκλησίου της Αγίας
Κυριακής στο χωριό του Γοριανάδες Καρπενησίου κάνει
ευρύτατη αναφορά στην επαναστατική και μετεπαναστατική εποχή και σε θέματα που έχουν σχέση με τα μοναστήρια και την εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή.
Έτσι, πέραν του χρονικού της ανεγέρσεως του εξωκκλησίου και την αναφορά σε ανθρώπους που συνήργησαν
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στο έργο αυτό έχομε και την δική του συνεισφορά στην 200η επέτειο της Επανάστασης του
1821 και σε εκκλησιαστικά θέματα.
Αξίζει να απολαύσει κανείς ως αναγνώστης το πολύτιμο αυτό πνευματικό πόνημα του
πατρός Δημητρίου Παπασπύρου.

Αθανάσιος Δημ. Σταμάτης

Έκδοση ποιητικής Συλλογής του † Γιάννη Δημ. Μάγκα
με τον τίτλο «Ποιήματα (Ανθολογία)»
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του καιρού μας
και την πανδημία του κορονοϊού, το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής
Ένωσης, παράλληλα δε με τις άλλες δραστηριότητές του,
συνεχίζει την πλουσιότατη εκδοτική ανθοφορία, αφού
κατά το τρέχον έτος έχει εκδώσει πέντε (5) τόμους, εκ
των οποίων οι τέσσερις (4) πρώτοι είναι επετειακοί για
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, καθώς
και το πολυσέλιδο, επετειακό, επίσης, περιοδικό μας τα
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Ο πέμπτος τόμος είναι η παρούσα
ποιητική συλλογή του εκ Βράχας καταγόμενου αείμνηστου
Γιάννη Δ. Μάγκα (1943-2020) με τον τίτλο «Ποιήματα
(Ανθολογία)», Έκδοση της Πνευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα
2021, σελ. 160.
Ο αείμνηστος Γιάννης Δ. Μάγκας, παράλληλα με τις επαγγελματικές και λοιπές
ενασχολήσεις του, μας κληροδότησε – εκτός των άλλων - και ένα πλουσιότατο λογοτεχνικό
έργο (ποιήματα και πεζογραφήματα), εν πολλοίς αδημοσίευτο και άγνωστο, μέχρι σήμερα.
Το έργο αυτό το εμπιστεύτηκε στο Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, της οποίας ήταν
ενεργό και δραστήριο μέλος επί δεκαετίες. Μέρος του έργου αυτού ήδη άρχισε να εκδίδεται
με την επιμέλεια του Κ. Α. Παπαδόπουλου.
Ο παρών, πρώτος τόμος, περιλαμβάνει ανθολογημένα ποιήματα, ταξινομημένα από τον
δημιουργό τους σε συλλογές. Η πρώτη του συλλογή με τον τίτλο «προ-γραμμές» αποτελείται
από τα πρώτα – πρώτα ποιήματά του, που έγραψε το 1958, σε ηλικία 15 ετών, μαθητής
του Γυμνασίου Καρπενησίου (!) και συμπληρώνεται το 1969 με το ποίημα «Αφήνοντας τα
χειμαδιά». Εμπνέεται από το περιβάλλον της γενέτειράς του, τους ταπεινούς ανθρώπους
που ζουν σ΄αυτό, από τα βιώματά του και από τα όνειρα της ζωής του…
Θέ μου, να μού ‘δινες φτερά καβάλα στον αγέρα
να διάβω έρημα βουνά και φιδωτά ποτάμια
να διάβω κι έρμα ροϊδαμιά να φτάσω κάποια μέρα
στο ξέμακρό μου το χωριό που σε μαγεύει η λάμια…
……………………………………………………………………………….
Χωριό! Τι όμορφη ζωή! Στιγμές λησμονημένες…
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Οι στίχοι του μας θυμίζουν τον τραγουδιστή του «Βουνού και της στάνης» Κώστα
Κρυστάλλη, και είναι φανερό πως περιέχουν το σπέρμα μιας μεγάλης επερχόμενης ποίησης. Μιας ποίησης που σημαδεύεται από το ρυθμό της Δημοτικής ποίησης και που έχει μια
αυθεντική γνησιότητα γραφής, με πλουσιότατο λεξιλόγιο, αντλημένο από την τοπική Ρουμελιώτικη ντοπιολαλιά και με δικά του επίθετα, που προϊδεάζουν την μεγάλη στιχουργική
του ικανότητα. Έκδηλη είναι η γλωσσοπλαστική του δεξιότητα και η χρήση γνήσιων λαϊκών λέξεων: «εσκούξαν τα κορφόραχα και τα βαθιά χαβούζια», «τσοκάνια περιφήμιστα»,
«ποδόπλαγα λουλουδιασμένης ράχης», «σκαλιάρικα και σφυριστά κουδούνια», «τα γίδια
αργοσαλάγησε», «κι από ‘να διαμαντόδακρυ κυλάει στα δυο του μάτια», «ράχες, ψηλές
αητοφωλιές, τσουγκάρια κι ακροβράχια» κ.ά.
Το 1968 ο ποιητής μας γράφει ποιήματα – ύμνους στην Αγάπη, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις συλλογές: «Τραγούδια αγάπης 1968», «Ρίμες Αγάπης», «Από τις δυνατότητες του
Ανθρώπου πιο πέρα», ενώ την ίδια χρονιά συγκλονίζεται από τη δολοφονία του Ρόμπερτ
Κέννεντυ και γράφει είκοσι ένα (21) ποιήματα με συγκλονιστικούς στίχους:
«Θρήνος βαρύς κι ολοφυρμός, θρηνολογούν οι κάμποι.
Βουνά ξεθεμελιώνονται, ο βράχος, το λογγάρι!
Ο ποταμός, τ’ αγριόδεντρο μέσ’ της ζωής τη θάμπη
				Θρηνούν το παλικάρι!
…………………………………………………………………………………………………
Ο Γιάννης Δ. Μάγκας με τα ποιήματά του δεν χτίζει μόνον Ανθρωπιά. Εμπνέεται και
από τα γεγονότα της εποχής του, που έγραψαν ιστορία. Έμεινε για πάντα πιστός και αμετακίνητος από τα δημοκρατικά ιδεώδη του και υπέρμαχος κι ανυπέρβλητος στα εθνικά και πατριωτικά πιστεύω του. Δεν μπόρεσε να σιωπάσει βλέποντας τα κακουργήματα που έγιναν
το 1973, από τη δικτατορία, σε βάρος των εξεγερμένων φοιτητών μας στο Πολυτεχνείο,
«που θυσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 1973 για την ιδέα της Δημοκρατίας».
Ήταν, ομολογουμένως, «δοσμένος και δεμένος με τα υψηλότερα ανθρώπινα ιδανικά!». Αυτό που πίστευε έβγαινε μέσα από την ψυχή του. Αυτό αποδεικνύεται και από τις
επόμενες συλλογές του: «Ταξίδια», «Στην Αγαπημένη της Α…», «Τα τραγούδια μου» και την
«Ωδή στο «Βελούχι». Την Ωδή του αυτή ο ποιητής μας την αφιερώνει στους ομογενείς μας
της Αμερικής και αναφέρεται στο πολύμορφο έργο τους για την γενέθλια γη μας. Γράφτηκε
το 1995 «για τα πενήντα χρυσά χρόνια» του «Βελουχιού» και αποτελείται από έντεκα (11)
ποιήματα, που αναφέρονται στα έργα που συνετέλεσαν οι ομογενείς μας των Η.Π.Α., ώστε
να γίνουν στην ιδιαίτερη Πατρίδα μας (Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Γυμνάσιο, Σχολεία, δρόμοι, υποτροφίες, συσσίτια, παιδικές χαρές κ.ά.).
«Πενήντα χρόνια της καρδιάς και της ψυχής τραγούδια
του «Βελουχιού» χρόνια χρυσά της προσφοράς λουλούδια…».
Τέλος, το ανθολόγιο αυτό περιλαμβάνει και άλλα ποιήματα, μη ενταγμένα σε οποιαδή111

ποτε συλλογή του, όπως: «Προσευχή (στερνή του Νεομάρτυρα Κυπριανού)», «Δάκρυα για έναν
΄Ηρωα (Ώρες στερνές και θάνατος του Ζαραλή τ’ Αντώνη)», «Η Βρύση», «Η Σύναξη» (ποίημα
για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου), «Ακριβά ενθυμήματα Ι.», «Ακριβά ενθυμήματα ΙΙ.», καθώς και το
«Επίγραμμα του Μνημείου του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο», που, λόγω της μετριοφροσύνης του, δεν αναγράφεται το όνομά του.
Το Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης με την έκδοση αυτή εκπληρώνει ένα Χρέος τιμής
προς ένα πολύτιμο μέλος της και ακαταπόνητο συνεργάτη της, τον αείμνηστο Γιάννη Δ.
Μάγκα, αποδίδοντάς τον στην αθανασία, όπου και ανήκει… Ελπίζουμε σύντομα και στην
έκδοση άλλων έργων του.
Κ.Α.Π.

Γιάννης Γιαννόπουλος, «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ στη διαδρομή της ευρύτερης εθνολογικής σύνθεσης και διοικητικής οργάνωσης», ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κατερίνη 2021, Εκδ. «Μάτι», σελ. 576.
Ο Ευρυτάνας καθηγητής, ιστορικός και πολυγραφότατος συγγραφέας Γιάννης Γιαννόπουλος έχει συγγράψει
και εκδώσει μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες ιστορίας, θεωρίας και διδακτικής της ιστορίας. Η σπουδαιότερη όμως,
αναμφίβολα, έκδοσή του για τον τόπο μας, την Ευρυτανία,
είναι το μνημειώδες έργο του: «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ στη διαδρομή της ευρύτερης εθνολογικής σύνθεσης και διοικητικής οργάνωσης», ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κατερίνη 2021, Εκδ. «Μάτι», σελ.
576.
«Με το έργο του αυτό», γράφει ο Γιάννης Καραχοντζί31
της στον πρόλογό του, «ο συγγραφέας επιχείρησε και πέτυχε να σκιαγραφήσει την Ευρυτανία και τους κατοίκους της στο πέρασμα του χρόνου από την
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας…». Και συνεχίζει: «Το έργο αποτελεί «δεξαμενή» πληροφοριών
και στοιχείων για κάθε πλευρά της ανθρώπινης δράσης. Στις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης και
ο ερευνητής θα ανακαλύψει πληροφορίες για την ιστορία του τόπου, το περιβάλλον, τις φωτεινές
προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στο πέρασμά τους, τις εξεγέρσεις, τους αγώνες, τις
καταστροφές και τη συμμετοχή των Ευρυτάνων στο ελληνικό γίγνεσθαι…».
Ο συγγραφέας, με «σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία», στο α΄ κεφάλαιο του βιβλίου του κάνει μια «περιδιάβαση στην παλαιότερη και σύγχρονη Ευρυτανία», εξετάζοντας το
φυσικό περιβάλλον, το κλίμα, τα χωριά (τα «συγκεντρωμένα και τα σκόρπια»), την αυτοκατανάλωση, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, της μετανάστευσης των Ευρυτάνων κ.ά.
31

Ο Γιάννης Καραχοντζίτης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου,
στο οποίο (ίδρυμα) οφείλεται και η έκδοση του τόμου αυτού.

112

Στα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν, εξετάζονται: α) η διοικητική οργάνωση
του ευρυτανικού χώρου από τον 15ο αι. κι ύστερα, η χάραξη το 1832 των ηπειρωτικών
συνόρων, μέρος των οποίων υπήρξαν και τα βόρεια σύνορα της Ευρυτανίας, «οι οικισμοί κατά διοικητικές περιφέρειες, οι ετυμολογήσεις τους, οι μετονομασίες τους και η
απόσταση των ευρυτανικών οικισμών και η υπαγωγή τους σε γειτονικές περιφέρειες»
κ.ά.
Ας μου επιτραπεί να δανειστώ και πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο
του κ. Γιάννη Καραχοντζίτη: «… Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο στο χώρο των
γραμμάτων και ευχαριστούμε το συγγραφέα για την ανεκτίμητη προσφορά του στην Ευρυτανία».
Και με τις δικές μας ευχαριστίες και ευχές!
Κ.Α.Π.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 2021, σελ. 268
Ένα από τα τελευταίως εκδοθέντα βιβλία, με Ευρυτανικό -και όχι μόνον- ενδιαφέρον, είναι και αυτό του Κώστα Δημ. Ασημάκη, από τα Ψιανά, με τον τίτλο «Πορεία
Ζωής». Πρόκειται για ένα βιβλίο μνήμης γεγονότων που
σημάδεψαν την προσωπική του ζωή αλλά και τη ζωή συγχωριανών του, επομένως σημάδεψαν και την τοπική ιστορία μας και όχι μόνον.
Ο Κώστας Ασημάκης, δεν περιορίστηκε μόνον στην
πατρώα γη. Πολλά από τα κείμενά του αναφέρονται και
στην πολυκύμαντη ζωή του κατά τα μετακατοχικά, κυρίως,
δύσκολα χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια,
όπου εργάστηκε ως ράπτης για ολόκληρες δεκαετίες. Τα
μικρά – μικρά αλλά λίαν βιωματικά στοιχεία που κατέγραψε
κατά την πορεία της ζωής του, θεωρώ πως συμπληρώνουν στον κορμό της ιστορίας του
τόπου μας και άλλα στοιχεία μιας άλλης εποχής.
Όμως το πλέον σημαντικό, που θα διαπιστώσει ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού, είναι ότι ο Κώστας Ασημάκης δεν περιορίζεται μόνον σε απλές αναφορές προσώπων και
άλλων θεμάτων, αλλά αυτά τα ξαναζωντανεύει με την παράθεση πλήθους παλαιών φωτογραφιών.
Η απέραντη μνήμη του και η ικανότητά του να αναφέρεται σε ονόματα, τόπους και
γεγονότα, παλαιά και νέα, και η συναρπαστική και μοναδική παράθεσή τους είναι σε
αφάνταστο βαθμό αξιοθαύμαστη. Ο γραπτός λόγος του ζωντανεύει περισσότερο τις φωτογραφίες. Χρησιμοποιεί αρκετές εκφράσεις και λέξεις ιδιωματικές, όπως ακριβώς τις
χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι των χωριών μας. Εκφράσεις και λέξεις ζωντανές, παρα113

στατικές και φιλικές, εκφράσεις και λέξεις που αγγίζουν άμεσα την ψυχή των ανθρώπων
του λαού μας.
Στα κείμενά του, παρελαύνουν τα Ψιανά, αλλά και το κέντρο της Αθήνας, από τη δεκαετία του ’40 ως τα σήμερα, παρελαύνει η στρατιωτική ζωή των αρχών της δεκαετίας
του ’50, παρελαύνουν τα απλά και τα καθημερινά προγενέστερων εποχών - αλλά και της
σύγχρονης-, παρελαύνουν οι εκκλησίες και οι ιερείς του χωριού του, καθώς και η βαθιά
πίστη στο Θεό και στην Παναγία μας, παρελαύνουν τα βουνά, τα ποτάμια, τα φυτά, τα ζώα,
ολόκληρη η φύση, όλα τα δημιουργήματα του Θεού… Όλα αυτά παρελαύνουν με λόγια,
αλλά και με φωτογραφίες.
Πολλά από τα κείμενα, που περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου αυτού, κοσμούν
τις σελίδες του έγκριτου τριμηνιαίου περιοδικού «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ», το οποίο είχε
ιδρύσει ο αείμνηστος Γιάννης Βράχας. Ο τωρινός Διευθυντής του κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος πολύ εύστοχα, γράφει σχετικά για τον Κώστα: «… Πάει και έρχεται, έρχεται
και πάει... Το μυαλό του, σαν άλλη «αράχνη» έχει συγκρατήσει, έχει πιάσει κάποια περιστατικά,
κάποιες αναμνήσεις από τα φοβερά χρόνια λίγο πριν, λίγο μετά τον μεγάλο πόλεμο και μας τα
διηγείται»…
Τέλος, σημειώνεται ότι στα κείμενά του διατηρήθηκε το προσωπικό στοιχείο της γραφής του συγγραφέα και κάποιοι μονόλογοι παρέμειναν αναλλοίωτοι και αυθεντικοί - χωρίς να διϋλιστούν - και σε τρόπο ώστε να μην καταστραφούν τα όποια μηνύματα που μας
έρχονται από το χθες. Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες λεζάντες των φωτογραφιών.
Πιστεύω, τέλος, ότι τα κείμενά του Κώστα Ασημάκη ανασταίνουν τη λήθη, μιλούν στο
σήμερα άμεσα και αυθεντικά και μας δραπετεύουν μέσα στο χρόνο…
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.-

Νίκη Μπακογεώργου, «Φωτογραφιών Μνήμη λίγα ακόμα θραύσματα…
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1918-2018,
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ», Εκδ. ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2020
Όπως είναι γνωστό, η διακεκριμένη φιλόλογος Νίκη Μπακογεώργου προ διετίας, περίπου, «με το προσωπικό συγγραφικό της ταλέντο
και κυρίως την τρυφερότητα και την ευαισθησία
της καρδιάς της», αποτύπωσε στο βιβλίο της
«Μνήμης θραύσματα κείμενα και φωτογραφίες
1918-2018, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» (Έκδοση Ιδρύματος
Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου, ΑΘΉΝΑ 2019)
την ιστορική διαδρομή εκατό χρόνων (1918-2018) του Γυμνασίου/Λυκείου Καρπενησίου. Το αρχειακό υλικό, ασφαλώς, ήταν τεράστιο, η Νίκη Μπακογεώργου, όμως, με δεξιοτεχνία κατάφερε να μας προσφέρει τα σημαντικότερα.
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Η συγγραφέας, όμως, στη συνέχεια της τεράστιας επιτυχημένης προσπάθειας να χαρίσει τα σπουδαιότερα θραύσματα μνήμης σε χιλιάδες μαθητές - απόφοιτους του ιστορικού
Γυμνασίου /Λυκείου Καρπενησίου - και όχι μόνο - διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και «λίγα
ακόμη θραύσματα» δεν δίστασε να μας τα προσφέρει και αυτά με τον ίδιο εξαιρετικά ευφυή και θαυμάσιο τρόπο.
Μας παραθέτει μοναδικές φωτογραφίες και πληροφοριακό υλικό για την προ του Πολέμου του ’40 εποχή. Το ίδιο συμβαίνει και για την μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου
περίοδο. Μνήμες, μνήμες, μνήμες…
Εκείνο όμως που μας συγκινεί ιδιαίτερα, όπως και στον πρώτο τόμο, είναι τα επιλεγμένα ποιητικά αποσπάσματα, με τα οποία προλογίζει την κάθε ενότητα. Επιλεγμένα άριστα
τα αποσπάσματα αυτά δημιουργούν στον κάθε αναγνώστη την κατάλληλη ατμόσφαιρα,
ώστε αυτός να μεταφέρεται τεχνιέντως από το παρόν στο παρελθόν. Και η αναδρομή από
το παρόν στο παρελθόν συνιστά οπωσδήποτε και αναβίωση καταστάσεων. Και αυτό δεν
θα μπορούσε να το πετύχει κανείς άλλος, απόλυτα, παρά μόνον η Νίκη Μπακογεώργου.
Κ.Α.Π.

Γιώργος Δημητρίου Μπάτσιαρης, ΚΟΥΛΟΥΣΚΟΥΤΙ ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΥ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Η πρώτη μου πατρίδα (χ.χ.)
Πέρασαν έξι (6) ολόκληρες δεκαετίες από τότε που ως
συμμαθητές στο Γυμνάσιο Καρπενησίου γνωριστήκαμε με
τον Γιώργο Μπάτσιαρη, χωρίς όμως να έχουμε και ιδιαίτερη φιλία. Έκτοτε χώρισαν οι δρόμοι μας. Πρόσφατα
όμως, χάρις στον κοινό μας φίλο Γιάννη Μάκκα, επικοινωνήσαμε και μάλιστα ευχάριστα. «Τιμής ένεκεν» έλαβα
ένα υπέροχο βιβλίο του για την γενέτειρά του, με τον τίτλο
«Κουλουσκούτι Μαυρολόγγου Κλειτσού Ευρυτανίας», την
πρώτη του πατρίδα, όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει στον
υπότιτλό του.
Ο συγγραφέας χωρίζει το πόνημά του σε εννιά (9) κεφάλαια. Το α΄ κεφάλαιο αναφέρεται στη γενέτειρά του, το
Κουλουσκούτι, έναν οικισμό του Μαυρόλογγου Κλειτσού, που έζησε έναν αιώνα μόνο, χτίστηκαν εννιά (9) συνολικά σπίτια, πέτρινα και που, «… δυστυχώς στις μέρες μας σώζονται
μόνο οι λιθοσωροί…». Εκεί εγκαταστάθηκαν οι Μπατσαραίοι, όπου ασχολήθηκαν με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία… Το γενεαλογικό τους δέντρο είναι πλήρες και λίαν κατατοπιστικό.
Στα υπόλοιπα κεφάλαια γίνεται λόγος για το νερόμυλο στο Κουλουσκούτι, τη Σαρακατσάνικη ευεργετική παρουσία, σε επιδρομές ληστών, στο ηλιακό ρολόι (που δεν ήταν άλλο
παρά ένας έλατος), στην Κατοχή και στον Εμφύλιο, στα μετεμφυλιακά χρόνια και στο νέο
ξεκίνημα, στη μετακίνηση του Μαυρόλογγου στη Φθιώτιδα και, τέλος, κατακλείεται με έναν
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«Επίλογο Νοσταλγίας», που συγκινεί τον καθένα μας, που είναι και νοσταλγός της δικής
του πατρώας γης…
Πολλές σελίδες του βιβλίου κοσμούνται από υπέροχες φωτογραφίες. Το εξώφυλλο
κοσμείται από έργο ζωγραφικής της Δήμητρας Μπάτσιαρη, ενώ το οπισθόφυλλο με φωτογραφία με «ελατιάδες που συναντάμε κατεβαίνοντας από τον παλιό οικισμό».
Κ. Α. Π.

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Κείμενο: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, ΔΟΜΝΙΣΤΑ
2021, σελ. 24.
Πρόκειται για ένα λίαν κατατοπιστικό βιβλιαράκι για το
νεοαναγερθέν πρόσφατα μικρό παρεκκλήσιο στην περιοχή
Φαντίνο Δομνίστας, προς τιμήν ενός άγνωστου αγίου, του
Αγίου Φαντίνου. Τα κείμενά του ανήκουν στο Θανάση
Δημ. Σταμάτη. Εκδόθηκε με τη χορηγία του Σωτήρη και
της Μαρίας Σώκου, με δαπάνες των οποίων και ανηγέρθη το εν λόγω εκκλησάκι.
Οι πρώτες σελίδες του αναφέρονται στην περιοχή Φαντίνου, όπου βρίσκονται αρκετά ίχνη αρχαίας εγκατάστασης που παραπέμπουν στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια,
στην ονομασία και στην τοπική παράδοση, ενώ οι αμέσως
επόμενες σελίδες στο ιστορικό της ανέγερσης του παρεκκλησίου αυτού.
Το παρεκκλήσι του Αγίου Φαντίνου κτίστηκε πολύ κοντά στο εξωκκλήσι της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, ενώ νωρίτερα ο Σωτήρης Σώκος και η σύζυγός του Μαρία είχαν
κατασκευάσει δίπλα μία θαυμάσια πέτρινη παραδοσιακή βρύση με τα «πεζουλάκια της για
ανάπαυση σωμάτων και ψυχών συντροφιά με το κελάρισμα του νερού». Ο αγιασμός της θεμελίωσής του έγινε στις 30-8-2019 από τον αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ και η πρώτη θεία
λειτουργία του μετά από ένα χρόνο (23-8-2020).
Στο β΄μέρος του μικρού αυτού βιβλίου πληροφορούμαστε πως υπάρχουν δύο Άγιοι
με το όνομα αυτό με κοινή καταγωγή, τη Καλαβρία της Ν. Ιταλίας: ο παλαιός Άγιος Φαντίνος (3ος-4ος μ.Χ. αι.) και ο νέος (Καλαβρία 901- Θεσσαλονίκη 974 μ.Χ.), που είναι και
περισσότερο γνωστός και με έντονη τη φήμη της αγιότητάς του στην Ελλάδα. Η μνήμη τους
τιμάται στις 30 Αυγούστου.
Το τελευταίο μέρος του περιλαμβάνει επιλεγμένους ύμνους από την «Ασματική Ακολουθία του Οσίου και θαυματουργού Πατρός Ημών Φαντίνου» του συμπατριώτη μας (από
Αράχοβα Ναυπακτίας) υμνογράφου Γεωργίου Αναστ. Γαλανοπούλου.
Κ.Α.Π.

116

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΨΩΜΙ… ΠΑΙΔΕΙΑ… ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 1947-1970, Έκδοση Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας, Αθήνα 2021, σελ…
Ο τίτλος και μόνον «ΨΩΜΙ… ΠΑΙΔΕΙΑ…» και ο υπότιτλός του «Οικονομικές καταγραφές στα χρόνια του εμφυλίου και της ανόρθωσης 1947-1970» του νέου βιβλίου
του Θανάση Σταμάτη μας προϊδεάζουν και στο περιεχόμενό του.
Ο συγγραφέας, βρίσκοντας ένα μικρό σημειωματάριο
του πατέρα του, μέσα σ’ ένα παλιό ντουλάπι του πατρικού
σπιτιού του, «εμνήσθη ημερών αρχαίων» και με την αστείρευτη έμπνευσή του κατόρθωσε να σκιαγραφήσει πλήρως
μια άλλη εποχή, την οποία και ο ίδιος βίωσε. Κατόρθωσε
να επαναφέρει μνήμες και βιώματα σε μας τους παλιότερους, αλλά και να κάνει γνωστές στους νεότερους
μερικές πτυχές της οικογενειακής αλλά και της ευρύτερης
κοινωνικής ζωής της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Τονίζει ιδιαίτερα τον αγώνα της οικογένειας
για επιβίωση αλλά και και το σπουδαίο ρόλο του κοινωνικού περίγυρου, συγγενείς, χωριανούς κ.ά., οι οποίοι «στήριξαν με ό,τι και όσο μπορούσαν τους πιο αδύναμους, χωρίς
υστεροβουλία και χωρίς την ελπίδα κάποιας υλικής ανταμοιβής. Το έπραξαν από το περίσσευμα της καρδιάς τους και την καλοσύνη τους…».
Το απλό αυτό σημειωματάριο – ημερολόγιο του πατέρα του αρχίζει το 1947 και τελειώνει το 1974. Στις 60 σελίδες του περιλαμβάνει τα μεροκάματα που έκανε, τους εργοδότες
του, τις αμοιβές του, τα ψώνια και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Όλα αυτά παρουσιάζονται
στο α΄ μέρος του βιβλίου ζωντανά, εύληπτα, καθαρά και με απλότητα και με πλουσιότατες
επεξηγηματικές υποσημειώσεις.
Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου του ο σ. εύστοχα τοποθετεί ως τίτλο τη λέξη «Ψ ω μ ί…»
και αναφέρεται στην οικογένεια του πατέρα του, στον έγγαμο βίο των γονέων του, στα
δύσκολα χρόνια του εμφυλίου στη Δομνίστα και κατόπιν στο Αγρίνιο, στον επαναπατρισμό
και τη δεκαετία του ’50 και κατόπιν στην ανόρθωση και τη δεκαετία του ’60. Μέσα στις
σελίδες αυτές φαίνονται οι δυσκολίες της ζωής, οι αγώνες και οι αγωνίες, η εργατικότητα
των γονιών, αλλά και στοργή στα πέντε (5) παιδιά τους! Με το σημειωματάριο του πατέρα
του κλείνει το α΄ μέρος.
Στο β΄ μέρος, με τον εύστοχο τίτλο «Π α ι δ ε ί α…», ο Θανάσης Σταμάτης, μέσα σε
25 μόνο αυτοβιογραφικές, κυρίως, σελίδες μας δίνει στοιχεία για τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, τις δυσκολίες που είχε (Ψωμί και σπουδές), την καθοριστική γι’ αυτόν επαφή
του με την οικογένεια Κοντορλή («ευ ζην») και κλείνει με το σημειωματάριό του κατά τα
έτη των σπουδών του (1965-1970, έσοδα - έξοδα).
Κατακλείω με ένα απόσπασμα του επιλόγου του: «Όσα περιγράφονται συνέβησαν αληθινά
117

και με γραπτές αποδείξεις για τους τυχόν δύσπιστους… Κάποια μοιάζουν μυθιστορηματικά. Μυθιστορηματική όμως και με αφάνταστες ιστορίες είναι και η ζωή. Οι νεότεροι ας τη ζήσουν σαν
μια εμπειρία και στις δύσκολες στιγμές ας ονειρεύονται το καλύτερο, τη φυγή από τα δεσμά της
ανάγκης και το πέταγμα στην ελπίδα του καλύτερου μέλλοντος. Υπάρχει και τους περιμένει!».
Κ.Α.Π.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (ΑΜΠΛΑΣ), Έκδοση του Συνδέσμου των Απανταχού
Αμπλιανιτών (Ιούνιος – Νοέμβριος 2020), σελ. 64
Επί τριάντα έξι (36) ολόκληρα χρόνια ο Σύλλογος των
Απανταχού Αμπλιανιτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» εξέδιδε
πολυσέλιδη εφημερίδα «Ενημέρωσης και προβολής θεμάτων
που ενδιαφέρουν το χωριό μας και τους απανταχού συμπατριώτες», με χαρτί πολυτελείας και πολλές έγχρωμες φωτογραφίες. Η απορία πολλών «τρίτων» ήταν γιατί τόσες σελίδες
με τόσα ενδιαφέροντα και πολύτιμα άρθρα, «έβγαιναν» σε
μορφή εφημερίδας και όχι σε μορφή περιοδικού, ώστε να
είναι πιο εύχρηστο…
Με μεγάλη χαρά, όμως, είδαμε τη μετεξέλιξη αυτή να
πραγματώνεται στο τελευταίο φύλλο του. Επιτέλους, έχει
τη μορφή του περιοδικού σχήματος 21Χ30, έγχρωμο και
σε χαρτί πολυτελείας και σελίδες; 64!.
Το εξώφυλλο, εντυπωσιακό, κοσμείται με μια υπέροχη φωτογραφία του 1945, τριών
(3) Αμπλιανιτισσών με τις θαυμάσιες τοπικές ενδυμασίες τους, τις οποίες, όπως είναι γνωστό, ύμνησε και αυτός ακόμα ο «Εθνικός μας ποιητής» Κωστής Παλαμάς με το υπέροχο
ποίημά του «Η Αμπλιανίτισσα». Το οπισθόφυλλο, επίσης εντυπωσιακό, κοσμείται με παλαιά
φωτογραφία (χ.χ.) τριών, επίσης Αμπλιανιτισσών…
Τα περιεχόμενα είναι πολλά και ποικίλα. Εκτός από την πλούσια ενημέρωση για τα νέα
της Άμπλιανης περιλαμβάνει άρθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά είναι τα άρθρα του
Πανεπιστημιακού Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστου
Μπαρτσόκα «Άμπλιανη, Ευρυτανία και Κωνσταντινούπολη», της Αγαθής Ν. Μπαρτσώκα
«Περιήγηση στην πόλη του σήμερα και στα μνημεία του χθες, Το Κάστρο της Λαμίας», της Βιολέττας Μπουτοπούλου – Χασάνου «Ιστορικά Άμπλιανης», της Στέλλας Ψωμά «Συνέντευξη με τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γ. Γεώργιο Ρέμπελο», της Σπυριδούλας Κ. Αλεξανδροπούλου «Ο χορός του «Στέγκου»», του Νίκου Μπάκα «Παλαμαϊκή Σχολή Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου (1966-1973)», Φωτογραφίες εκδηλώσεων αλλά και μνήμης, Κοινωνικά κ.ά.
Συγχαρητήρια και καλή πορεία με το νέο ξεκίνημα! 					
Κ.Α.Π.
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«ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, Έκδοση του Συλλόγου Ευρυτάνων «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ», Τεύχος 171 Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020 (σελ. 32).
Πρόκειται για το περιοδικό που κυκλοφορεί τακτικότατα και ανελλιπώς από το Σύλλογο «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» εδώ και σαράντα (40) και πλέον χρόνια (από το 1978). Πρώτος
Εκδότης - Διευθυντής του ο αείμνηστος Δάσκαλος Γιάννης Βράχας και άξιος συνεχιστής
του ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Κάτω από τον τίτλο «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» είχε
τον υπότιτλο «ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΥΘΙΣΜΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΣ-ΡΩΣΚΑ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ-ΨΙΑΝΑ-ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ-ΑΝΙΑΔΑ-ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΜΕΣΟΚΩΜΗ-ΚΡΙΚΕΛΛΟΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙ-ΣΤΑΒΛΟΙ-ΣΚΟΠΙΑ». Ήταν πολυσέλιδο και εκπροσωπούσε όλα τα χωριά
του τ. Δήμου Δομνίστας (Ευρυτάνων). Σήμερα όμως η ύλη περιορίστηκε για τα χωριά
Ψιανά, Καστανούλα, Άγιος Χαράλαμπος, Βύθισμα (Σέλος),Ροσκά και Δολιανά, αφού όλα
τα υπόλοιπα χωριά έχουν τη δική τους «φωνή»…
Το τεύχος (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, περιλαμβάνει το επίκαιρο
κύριο άρθρο του Χρήστου Γιαννακόπουλου με θέμα: Ευρυτανία: Τι μας έμαθε η πανδημία.
Ακολουθούν τα άρθρα: του καθηγητή κ. Αθανασίου Γιαννακόπουλου Χρονολόγιο με τις
μάχες των Γιολδασαίων και των Ευρυτάνων αγωνιστών του 1821, του Κ. Ν. Βαστάκη Το διπλό
ολοκαύτωμα του Καρπενησίου, του Πάνου Ν. Λύρα Σκόρπιες σκέψεις κ.ά. Περιλαμβάνει ακόμα ποιήματα, ειδήσεις, κοινωνικά κ.λπ.
Το εξώφυλλο κοσμείται από ωραία ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον πρόσφατα
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σκοπιάς – Αγίου Χαραλάμπους – Καστανούλας.
Υ.Γ. Κυκλοφορήθηκαν και άλλα τεύχη κατά το 2021 για τα οποία θα επανέλθουμε στο
επόμενο τεύχος.
Κ.Α.Π.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ 9, ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021, σελ. 156.
Πλουσιότατο σε ύλη είναι το υπ’ αριθ. 9 τεύχος/ Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021 του περιοδικού «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ», επετειακό, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την
κήρυξη της Επανάστασης του 1821. Ο πρόλογος, με τον
τίτλο 1821-1921-2021, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Το
ανά χείρας τεύχος…δεν ιστορεί τα γεγονότα με διάθεση επικολυρική ούτε χαϊδεύει εθνικιστικά αυτιά. Επιχειρεί να ιστορήσει γεγονότα που ήταν καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία
της πατρίδας μας. Επιχειρεί να συνδέσει διάφορες διεργασίες
και σχέσεις που ανέδειξαν τα πρόσωπα που είχαν καθοριστικό
λόγο στην περαιτέρω εξέλιξη. Παρουσιάζει τις άλλαγές στο περιβάλλον και στο αστικό τοπίο. Αναδεικνύει το ρόλο διαφόρων
προσώπων στην πολιτική, την τέχνη, στην κοινωνία. Υπενθυμίζει
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άγνωστες, αλλά εντυπωσιακές στιγμές του μακρόχρονου αγώνα συγκρότησης του νέου κράτους:
αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις, παράταιρες συμμαχίες, υστερόβουλες γαμήλιες σχέσεις! Αυτό
είναι η ιστορία μας».
Στις 156 σελίδες του περιλαμβάνονται άρθρα με ύλη λίαν ενδιαφέρουσα, αναφερόμενα, κυρίως, στην τοπική μας ιστορία, καθώς και πολύ ενδιαφέροντα αρχειακά στοιχεία
– ντοκουμέντα. Ενδεικτικά είναι τα άρθρα των: Δημήτρη Ευαγγελοδήμου «Από το καριοφίλι στο φράκο. Τα αρματολίκια και οι αρματολοί στον ευρύτερο χώρο της Ευρυτανίας», Γιάννη Γιαννόπουλου «Η κρίσιμη πενταετία» 1828-1832 και τα σχετικά με αυτή
πιθανά οδωνύμια του Καρπενησίου», Μαρίας Παπαϊωάννου «Διακόσια χρόνια ευρυτανικού τοπίου», Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου «Ρόζα, η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη που
μάγεψε τα σαλόνια της Ευρώπης» και «Η διήγηση της μάχης του Κεφαλοβρύσου από τον
Νικόλαο Γ. Πολίτη με βάση μαρτυρίες ζώντων το 1884», Κώστα Τσώλη «Ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου και το ιωβηλαίον του ιατρού Αποστόλου Μαυρογένη», Γιώργου Κ. Λάγαρη
«Ιωάννης (Αναγνώστης) Κοντάκης, Διοικητής Καρπενησίου στην καθοριστική διετία 18281830», Βασιλείου Χαλαστάνη «Η συμβολή της Δυτικής Ευρυτανίας στην Επανάσταση
του 1821», Νίκης Μπακογεώργου «Ο λυρικός Ανδρέας Κάλβος από του Καρπενησιού
τα ψηλώματα», Γιάννη Οικονομίδη «Η Δόξα τον στεφάνωσε μ’ αμάραντο στεφάνι. Ο
Χρηστοβασίλης για τον Μάρκο Μπότσαρη», Κ. Μπουμπουρή «Όταν ο πρωτοκλέφτης Κατσαντώνης συνάντησε τον Γιάννη ΦΡαγκίστα», Ηλία Μπουμπουρή «Πώς ο Ζαχ. Παπαντωνίου διέσωσε τα πρωτότυπα σχέδια του Κράτζάιζεν» και, τέλος, το άρθρο της Σύνταξης
«Οι δύο επικοί πίνακες ζωγραφικής για τον Θανάση Καρπενησιώτη».
Το εξώφυλλο κοσμείται από τον θαυμάσιο πίνακα του Γιάννη Αδαμάκη, Θανάσης
Καρπενησιώτης.

Σύλλογος Απανταχού Κεδριωτών, ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2015-2021, τεύχος 1, σελ. 36.
Πρόκειται για ένα λίαν καλαίσθητο περιοδικό του λίαν
δραστήριου Συλλόγου των Απανταχού Κεδριωτών, το
οποίο κυκλοφορήθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει δύο
μέρη.
Το α΄ μέρος αναφέρεται στα δρώμενα του Δ.Σ. της
τελευταίας 6ετίας, και κοσμείται με θαυμάσιες έγχρωμες
φωτογραφίες, που αποδεικνύουν «του λόγου το αληθές».
Το β΄μέρος περιλαβάνει μια λίαν ενδιαφέρουσα εργασία του Κωνσταντίνου Παπαντζίμα, Δ/ντή – Παιδιάτρου
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, σχετική με τα δήγματα
φιδιών, την αναγνώρισή τους και την αντιμετώπισή τους
(επιστημονική και πρακτική), καθώς και λίαν κατατοπιστικό
άρθρο για την ιστορία και τη χρησιμότητα των εμβολίων.
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Αξίζει η μεταφορά εδώ αποσπάσματος του κύριου άρθρου με τον τίτλο «Αντί προλόγου
[όταν η ουτοπία συνάντησε το όνειρο]»:
«Κύλισαν κοντά 6 χρόνια, από τη στιγμή που μια ομάδα νέων παιδιών (με τον ενθουσιασμό που
διακρίνει τη νιότη) αναλάβαμε την τύχη του Συλλόγου. Ακριβολογώντας και σύμφωνα με την θκιά
μας ντοπιολαλιά: πιδιά κι κουρίτσια απ’ το χουριό μας δουλέψαμε σα μια συμπαγής ομάδα με στόχο κοινό, να βοηθήσουμε και κυρίως να αναδείξουμε το χωριό μας ως ένα μαγευτικό προορισμό.
Τελευτήκαμε, τριβαλιαστήκαμε, διακονέψαμε, το παλέψαμε, λαβούρια μας έπιασε, βάλαμε όλοι
μας πλάτη στο κοινό μας όνειρο. Βοήθησαν πολλοί φίλοι και χωριανοί… Έξι χρόνια δημιουργικά
παραγωγικά όπου σχεδόν αγγίξαμε τ' όνειρο, μολόιμα και σημείο αναφοράς γίναμε… Όλο αυτό το
χρονικό διάστημα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ κρατική επιχορήγηση, απεναντίας ακουρμαστήκαμε
δεκάδες έως εκατοντάδες θα, θα…
Σχεδόν τα καταφέραμε διατηρώντας το ηθικό πλεονέκτημα να παινευόμαστε ότι τα πετύχαμε
σχεδόν μόνοι μας. Σίγουρα έχουμε πια το ομορφότερο χωριό στην Ευρυτανία. Ένα χωριό Γαλατικό, όπου η ουτοπία και το όνειρο πράξη έγινε...».
Μπράβο τους! Αξίζουν τα συγχαρητήρια μας!

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Μεγάλη επιτυχία είχε η Έκθεση βιβλίων σχετικών με την Επανάσταση του 1821, που
λειτούργησε στη Δομνίστα κατά το χρονικό διάστημα από 6 μέχρι και 31 Αυγούστου 2021
και στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821.
Συγκεκριμένα, η Τοπική Κοινότητα Δομνίστας σε συνεργασία με την Πανευρυτανική
Ένωση, παρουσίασαν για 25 ημέρες (6-8-21/31=8=21), στη μεγάλη αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα, εκατοντάδες βιβλία σχετικών με την Επανάσταση του 1821.
Τα βιβλία αυτά ανήκουν στην πλουσιότατη Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας, εκτός μερικών, που τα «δάνεισε», για το σκοπό αυτόν, η Πανευρυτανική Ένωση.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν στις 6-8-2021 από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
κ. Άρη Τασιό και τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη αμέσως μετά το τέλος
της λίαν πετυχημένης επετειακής εκδήλωσης στην πλατεία του χωριού, που είχε ως θέμα
της «Ο Καραϊσκάκης στη Δομνίστα και το νέο ξεκίνημά του». Η έκθεση έκλεισε στις 31
Αυγούστου 2021.
Τα εκτεθέντα βιβλία ήταν ταξινομημένα κατά θεματικές ενότητες, ήτοι πολύτιμα λευκώματα, ιστορίες σχετικές με την Επανάσταση (Τρικούπη, Φωτιάδη, Κόκκινου, Παπαρρηγόπουλου, Εκδοτικής Αθηνών κ.ά.), βιβλία για διάφορους ήρωες (Μάρκος Μπότσαρης,
Γεώργιος Καραϊσκάκης, Θεοδ. Κολοκοτρώνης, Κ. Κανάρης, Μπουμπουλίνα, Οδ. Ανδρού121

τσος κ.ά.), Απομνημονεύματα (Μακρυγιάννη, Κολοκοτρώνη κ.ά.), δοξασμένοι τόποι (Σούλι, Μεσολόγγι, Ψαρά κ.ά.). Δεκάδες ήταν και τα βιβλία που έχουν συγγράψει Ευρυτάνες
συγγραφείς και είναι σχετικά με την Επανάσταση του 1821 (Πάνος Βασιλείου, Δημήτρης
Σταμέλος, Μάρκος Γκιόλιας, Ανδρέας Σιώκος, Επαμ. Φραγκίστας, Κ. Κωτσοκάλης, Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, Κώστας Μπουμπουρής, Δημ. Ευαγγελοδήμος, Κ. Α. Παπαδόπουλος κ.ά.). Επίσης, ξεχωριστή θέση είχαν τα διάφορα τοπικά περιοδικά και εφημερίδες, με αφιερωματκά άρθρα στον Αγώνα της Εθνεγερσίας μας.
Τέλος, εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες της Έκθεσης – κάθε ηλικίας - οι οποίοι έμειναν
εντυπωσιασμένοι από το πλήθος των βιβλίων, πολλά από τα οποία, είναι σπάνια.
Η ξενάγηση έγινε από τον υπεύθυνο Κ. Α. Παπαδόπουλο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ.-

Μερική άποψη της Έκθεσης Βιβλίου για το 1821
στη Δομνίστα.
(Φωτό: Ι. Ζαπάντης)
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ: Προτάσεις Δραστηριοτήτων στα πλαίσια
του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821
Η Πανευρυτανική Ένωση, συμμετέχοντας στην προγραμματισθείσα από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διαδικτυακή συνάντηση στις 26-2-2021, με θέμα σχετικό με
επετειακές δράσεις και εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821 καταθέτει το παρόν υπόμνημα το οποίο αναφέρεται σε προτάσεις δράσεων στους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων, καθώς και ίδιο πρόγραμμα, το οποίο ήδη
άρχισε να υλοποιείται.

1.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Οι παρακάτω προτάσεις μας είναι συμπληρωματικές του σχεδιασμού προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων, που καταρτίστηκε από το Δήμο Καρπενησίου,
και δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο («ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ», 10-2-2021). Οι
προτάσεις μας αυτές είναι ενδεικτικές και θεωρούμε πως συμπληρώνουν εν μέρει
τις εύστοχες μεν, ελλιπείς δε, προγραμματιζόμενες δράσεις του Δήμου Καρπενησίου.
Συγκεκριμένα οι προτάσεις μας, «κατά άξονα», είναι οι παρακάτω:
Α΄ άξονας: «Τιμητικές εκδηλώσεις στους ήρωές μας». Εδώ συμπεριλαμβάνονται
τέσσερις «εμβληματικές προσωπικότητες – τέσσερις θεματικές ενότητες δράσεων και εκδη123

λώσεων» οι οποίες αναφέρονται στους: Αθανάσιο Καρπενησιώτη, Μάρκο Μπότσαρη,
Γεώργιο Καραϊσκάκη και Γιολδασαίους.
Στον άξονα αυτόν διαπιστώνεται ότι απουσιάζουν και άλλες «εμβληματικές προσωπικότητες» του τόπου μας, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της ελευθερίας μας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
α.- Δοσίθεος Παναγιωτίδης (1762-1842). Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων, επί 40
συναπτά έτη. Μυημένος στη Φιλική Εταιρεία μετείχε λίαν ενεργά στον ιερόν αγώνα, εκλεγείς μάλιστα αντιπρόσωπος («συμπαραστάτης») στην Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου
(1821). Εργάστηκε, επίσης, άοκνα, προσφέροντας πολυτιμότατες εθνικές υπηρεσίες και
υπέρ των Σχολών Γραμμάτων του Προυσού και του Καρπενησίου. Ο τάφος του βρίσκεται
στον αύλειο χώρο του ιστορικού Ιερού Ναού Παναγίας Καρπενησίου.
β.- Λεπενιώτης (1780-1812). Ο «απροσκύνητος» οπλαρχηγός των Αγράφων, αδελφός του θρυλικού Κατσαντώνη. Έλαβε μέρος, μεταξύ άλλων, και στη νικηφόρα μάχη της
Παπαδιάς (μεταξύ Δομιανών – Παυλοπούλου), το 1809, όπου και σκοτώθηκε ο αρχηγός
των Τούρκων Σουλεϊμάν Τότη. Δολοφονήθηκε το 1812 από το Νίκο Θέου στη Φουρνά,
όπου βρίσκεται και υπέροχη προτομή του.
γ.- Κύριλλος Καστανοφύλλης. Θεωρούμε ως λίαν εύστοχη την πρόταση του Συλλόγου Καστανιωτών να συμπεριληφθεί και μία άλλη χαρισματική, δυναμική και γενικά εμβληματική προσωπικότητα του τόπου μας, σε αυτούς που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο κατά
τη διάρκεια των προεπαναστατικών αλλά των πρώτων επαναστατικών χρόνων. Πρόκειται
για τον Κύριλλο Καστανοφύλλη. Ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προυσού, βοήθησε
παντοιοτρόπως τον υπέρ της ανεξαρτησίας μας αγώνα. Ο ίδιος σε επιστολή του (προς
Αναγνώστην Ιατρόν, Μαρτίου 25, 1814) γράφει: «Ουδέν γλύκιον πατρίδος». Ίδρυσε και
στήριξε το Σχολείο Γραμμάτων στο Μοναστήρι του Προυσού.
δ.- Ιατρίδης Γεώργιος Αναγνώστης. Γεννήθηκε στο Καρπενήσι. Λόγιος και γλωσσομαθής, μυήθηκε από νωρίς στη Φιλική Εταιρεία. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες υπό
τους Γιολδασαίους. Υπήρξε γραμματέας του Γιαννάκη Γιολδάση. Διατέλεσε τοποτηρητής
της επαρχίας Ευρυτανίας επί Καποδίστρια. Επίσης, πολλά ακόμα μέλη της οικογένειας
Ιατρίδη έλαβαν μέρος στον Αγώνα του ’21.

Άλλη διαπίστωση:
Στο Ημερολόγιο δράσεων – εκδηλώσεων και στην τρίτη ενότητα «Τιμούμε τον
Γεώργιο Καραϊσκάκη» στο σχετικό πρόγραμμα προβλέπονται εκδηλώσεις για τον ήρωα
αυτόν μόνον στον Προυσό. Ο Καραϊσκάκης όμως συνδέθηκε άρρηκτα και με άλλες περι124

οχές του Δήμου μας, αναφερόμενες στην ιστορία μας, όπως με τη Βράχα και τη Δομνίστα.
Συγκεκριμένα:
α.- Ο Καραϊσκάκης το 1824, μετά την καταδίκη του στο Αιτωλικό, ως «προδότης»,
κυνηγημένος από Έλληνες και Τούρκους, και αφού πέρασε τον Ασπροπόταμο, μέσω των
Αγράφων βρήκε καταφύγιο στην ιστορική «Ιεράν Μονήν της Βράχας των Αγράφων». Εκεί
στις αρχές Μαϊου (16/5-5-1824) δόθηκε η μάχη της Βράχας, όπου σκοτώθηκε το πρωτοπαλίκαρό του Αντώνης Ζαραλής. Στη Βράχα υπάρχει μνημείο του ήρωα Ζαραλή.
β.- Ο Καραϊσκάκης μετά τη μάχη της Βράχας κατέφυγε στη Δομνίστα όπου φιλοξενήθηκε «από τους φίλους του Γιολδασαίους», για ένα δίμηνο, περίπου. Από Δομνίστα εστάλη η περίφημη «Δήλωση μετανοίας» προς τον Μαυροκορδάτο αλλά και διάφορες άλλες
επιστολές του προς την γυναίκα του κ.λπ.. Σχετικό κείμενο του Ιωάννη Βλαχογιάννη για
τη φιλοξενία του Καραϊσκάκη στη Δομνίστα και τη «μεταλαβιά» του από τον Παπα-Γιάννη
Φαρμάκη περιλαμβανόταν σε παλαιότερα Αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου.
Στη Δομνίστα υπάρχει «ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» και στο «Φαρμακίδειο Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο» πίνακας ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων του Ι. Συλεούνη,
εμπνευσμένος από το βιβλίο: «Ο Καραϊσκάκης και η Δομνίστα Ευρυτανίας».
Στην τέταρτη ενότητα του Ημερολογίου Δράσεων – Εκδηλώσεων «Τιμούμε τους
Γιολδασαίους…») θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι τόποι που έζησαν οι Γιολδασαίοι και έδρασαν, όπως π. χ. στο Μαρίνου Δομνίστας, όπου βρίσκονται ακόμα σπίτια
Γιολδασαίων που κατοικούνται μόνιμα από απογόνους τους, στη Δομνίστα παρομοίως,
στην Καστανούλα κ.λπ. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Δομνίστας σώζεται καντήλι
με χρονολογία 1812 και αφιέρωση του Γιαννάκη Γιολδάση, ενώ στο Μουσείο της
ίδιας Τοπικής Κοινότητας φυλάσσονται έγγραφα της οικογένειας προεπαναστατικής περιόδου (διανομή περιουσίας κ.λπ.).
Β΄.- Άξονας: «Το 2021 παράθυρο για το μέλλον». Οι ορεινές διαδρομές που θα
επιλεγούν, ακολουθώντας πράγματι τους Αγωνιστές που έδρασαν το 1821, πρέπει να καλύπτουν, κατά τη γνώμη μας, όλους τους τόπους, που διεξήχθησαν σημαντικές μάχες (και
όχι μόνον τις πολύ γνωστές), όπως:
-Μάχη στη Σκάλα του Τέρνου (Μεσοκώμης) στις 11/12-5-1821, των ντόπιων
υπό τους Γιολδασαίους κατά του Νούρκα Σερβάνη και Μουσελίμη (νικηφόρα).
-Μάχη στα Καγκέλια Καρπενησίου (19-6-1821)
-Μάχη Μιάρας (Τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 1821)
-Μάχη Αγίας Τριάδας (1821, Ζώτος Λογοθέτης και Μεταξάς κατά Δράμαλη)
-Μάχη Λάσπης (1822, Γιολδασαίοι κατά Δράμαλη)
-Μάχη Τρανού Χωριού (1822, κατά Δράμαλη), κ.ά.
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Σημειώνεται ότι προεπαναστατικά έγινε και η μάχη στου Νταούτη του Κλειτσού, κοντά στην Τριφύλλα, την άνοιξη του 1805, ανάμεσα στον Κατσαντώνη και τον Ιλιάζ αγά,
τον οποίον και σκότωσε ο ίδιος ο Κατσαντώνης.
Τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί απαραίτητα στους πλέον ιστορικούς τόπους της
πατρώας μας γης και η Αποκλείστρα Καστανιάς Προυσού. Υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές πληροφορίες μέσω εγγράφων της εποχής.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνουμε όπως στους τόπους των παραπάνω μαχών τοποθετηθούν, τουλάχιστον, αναμνηστικές στήλες και να γίνει ονοματοδοσία οδών των παραπάνω
αναφερομένων προσώπων (ή γεγονότων, εάν δεν υπάρχει) στην έδρα του Δήμου Καρπενησίου και στις Τοπικές Κοινότητες,
Σας γνωρίζουμε, ότι τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και, κυρίως, από εμπεριστατωμένες μελέτες Ευρυτάνων και φιλευρυτάνων ερευνητών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στα διάφορα συνέδρια και ημερίδες της Ένωσής μας κατά την
τελευταία 15ετία. Τα συνέδρια αυτά πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη, σχεδόν, την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ήτοι: α) από δυτικά Ραπτόπουλο – Γρανίτσα – Βούλπη μέχρι
ανατολικά Φουρνά – Κλειτσό - Βράχα, και β) από βόρεια Άγραφα – Μεγάλα Βραγγιανά –
Τροβάτο μέχρι νότια Καστανιά – Προυσό και Άμπλιανη! Πολυσέλιδοι τόμοι των πρακτικών
των συνεδρίων και των ημερίδων αυτών έχουν σταλεί στους Δήμους Καρπενησίου και
Αγράφων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου,
στη Βασική Βιβλιοθήκη κ.ά.

2.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Η Πανευρυτανική Ένωση επιφυλάσσεται για την κατάθεση των προτάσεών της για το
Δήμο Αγράφων, για μετά την γνωστοποίηση των προγραμματιζόμενων δράσεων από τον
παραπάνω Δήμο. Υπήρξε, προς τούτο, σχετική ενημέρωση από το Δήμαρχο Αγράφων κ.
Αλέξη Καρδαμπίκη.
3.- ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η πρόταση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτη προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, για την αναβολή των εκδηλώσεων, θεωρείται ως ρεαλιστική. Συμφωνούμε
στην αναβολή μόνο των εκδηλώσεων εκείνων που απαιτούνται συγκεντρώσεις πολλών
ατόμων, λόγω της πανδημίας, μπορούν όμως να υλοποιηθούν μερικές προτεινόμενες δράσεις, όπως:
α.- Η τοποθέτηση αναμνηστικών στηλών σε ιστορικούς τόπους
β.- Η ονοματοδοσία οδών (προσώπων και τόπων)
γ.- Η έκδοση βιβλίων
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δ.- Εκθέσεις βιβλίων, πινάκων ηρώων, τόπων και μαχών, φωτογραφιών κ.ά.

Πάντως, πολλές από τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, που απαιτούνται συγκεντρώσεις πολλών ατόμων, θα πρέπει να αναβληθούν, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,
ίσως για το επόμενο έτος. Όμως μερικές είναι υλοποιήσιμες εντός του 2021.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναβολή του επετειακού εορτασμού των εκατό (100) χρόνων από την Επανάσταση του 1821 έγινε και το 1921, λόγω της Μικρασιατικής Εκστρατείας και των εν συνεχεία γεγονότων. Σημειώνεται ότι για το λόγο αυτόν τα αποκαλυπτήρια
της προτομής του Μάρκου Μπότσαρη στην πλατεία του Καρπενησίου, όπου είχε τοποθετηθεί το 1925, καθώς και του Μνημείου στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, έγιναν στις
14-9-1930, οπότε έγινε και ο εορτασμός της εκατονταετίας για το 1821.
Τέλος, με σχετικό Δελτίο Τύπου της Ένωσής μας, γνωστοποιούνται μερικές από τις
προγραμματισθείσες δραστηριότές της για τον εορτασμό της Επετείου των 200 χρόνων
από την Επανάσταση του 1821.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ (Β)
Δραστηριότητες στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων
από την Επανάσταση του 1821
Όπως είναι γνωστό η Πανευρυτανική Ένωση από το 2019 ξεκίνησε μια προσπάθεια
καταρτισμού ενός άρτιου προγράμματος εορτασμού της επετείου της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) χρόνων από την έναρξή της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα σε σχετικές ανακοινώσεις τονίστηκε προς τούτο η ανάγκη της
συμμετοχής όλων των φορέων (Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Ιεράς Μητρόπολης, Συλλόγων κ.ά.).
Κατά τη διάρκεια του παρελθόντος καλοκαιριού έγινε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της
Πανευρυτανικής Ένωσης (του Γραμματέα Κ. Παπαδοπούλου και του Ταμία Ανδ. Ζούκα)
στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Άρ. Τασιού, και μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα
της σύγκλησης σύσκεψης αρχών και φορέων για τον δέοντα κοινό προγραμματισμό. Τούτο
όμως δεν κατέστη δυνατόν λόγω, προφανώς, της πανδημίας του κορονοϊού.
127

Ήδη, προς τούτο, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση αρχών και φορέων στις 26-2-2021. Η Ένωσή μας
εκπροσωπήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα με προτάσεις μας προς τον Δήμο Καρπενησίου σχετικές με τον
εξαγγελθέντα προγραμματισμό δράσεών του. Το υπόμνημα αυτό κοινοποιήθηκε και στην
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Οι προτάσεις μας για αντίστοιχες δράσεις για το Δήμο Αγράφων, θα υποβληθούν μετά
την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος από τον Δήμο αυτόν και ύστερα από σχετική
συνεννόηση.
Η Ένωσή μας, παράλληλα, προχώρησε στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ιδίου προγράμματος δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α.- Έκδοση Εγχειριδίου προς χρήση μαθητών, εκπαιδευτικών και φιλίστορων με
θέμα: «Η Ευρυτανία στον Ιερόν Αγώνα του 1821».
Έχει ήδη, σχεδόν, τελειώσει η συγγραφή του παραπάνω εγχειριδίου από τους Κ. Α.
Παπαδόπουλο και Αθανάσιο Δ. Σταμάτη και βρίσκεται στη φάση της εικονογράφησης, την οποία ανέλαβε ο γνωστός Ευρυτάνας ζωγράφος κ. Γιώργος Νικολακόπουλος,
ο οποίος είναι πεπειραμένος προς τούτο, αφού έχει εικονογραφήσει κατά το παρελθόν
(10ετία του '80) και σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου.
β.- Έκδοση βιβλίου του Κ. Α. Παπαδοπούλου, με θέμα: «Μάρκος Μπότσαρης, περίτρανα τον ύμνησαν σ΄Ανατολή και Δύση…». Βρίσκεται ήδη στο τυπογραφείο.
γ.-Έκθεση βιβλίων σχετικών με τον Αγώνα του ’21. Ήδη, εκατοντάδες βιβλία, σχετικά
με το ’21 βρίσκονται ταξινομημένα σε ράφια της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δομνίστας, μερικά εκ των οποίων έχουν συγγραφεί από Ευρυτάνες. Η έκθεση αυτή μπορεί να μεταφερθεί
και σε άλλους χώρους εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
δ.-Έκθεση πινάκων (αντιγράφων) και άλλων έργων τέχνης (φωτογραφιών ανδριάντων, προτομών, μνημείων κ.λπ.) σχετικών με το 1821.
ε.- Έκθεση αντικειμένων και, κυρίως, εγγράφων Ευρυτάνων αγωνιστών του
1821.
στ.-Το επόμενο τεύχος του περιοδικού μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» θα είναι αφιερωματικό στην σχετική παράδοση των χωριών μας και το ’21. Ήδη προς τούτο
έχει συγκεντρωθεί αρκετή ύλη και γίνεται έκκληση σε όσους γνωρίζουν ό,τιδήποτε
σχετικό για το χωριό τους ή και την ευρύτερη περιοχή τους, να το καταθέσουν
στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας μέχρι το τέλος Μαρτίου τρέχοντος
έτους.
ζ.- Έκδοση ιδιαίτερου τόμου για τον Κατσαντώνη, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις
εισηγήσεις, της σχετικής με τον ήρωα θεματικής ενότητας του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου μας στα Άγραφα, κατά μήνα Αύγουστο του 2008, και οι οποίες περιλαμβάνονται
στον Α΄ τόμο των πρακτικών του παραπάνω συνεδρίου (σελ. 453-568). Στον τόμο αυτόν
θα προστεθούν και φωτογραφίες των υπαρχόντων μνημείων του ήρωα αυτού στην Ευρυ128

τανία, σκίτσα του ήρωα κ.ά.
η.- Μνήμη Πάνου Βασιλείου. Όπως είναι γνωστό, ο αείμνηστος Πάνος Βασιλείου
υπήρξε ο κατεξοχήν συγγραφέας πολλών ιστορικών βιβλίων για τη γενέθλια γη μας, πολλά
από τα οποία αναφέρονται και στον Αγώνα της Εθνεγερσίας μας. Εξετάζεται η περίπτωση
πραγματοποίησης ημερίδας με θέμα την ανάδειξη του έργου του Πάνου Βασιλείου, του
σχετικού με την Ευρυτανία κατά την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821.
θ.- Ήδη κυκλοφορήθηκε μικρό ημερολόγιο τσέπης εικονίζοντα τον Μάρκο Μπότσαρη και με φόντο την μάχη του Κεφαλοβρύσου.
ι.- Η Πανευρυτανική Ένωση, τέλος, μπορεί να αναλάβει την έκδοση σχετικού λευκώματος με θέμα την Ευρυτανία και το 1821. Η πρόταση αυτή έγινε από την κ. Νάνσυ
Ντζιώρα, κατά την τηλεδιάσκεψη της 26-2-2021.
ια.- Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση πραγματοποίησης του προαναγγελθέντος Συνεδρίου από το 2019 ακόμα, κατά τα τέλη του έτους, εφόσον οι συνθήκες από την πανδημία του
κορονοϊού το επιτρέψουν.					
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως εκπρόσωπος της Πανευρυτανικής Ένωσης στην τηλεδιάσκεψη της 272-2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ορίζεται ο Γεν. Γραμματέας κ. Κ. Παπαδόπουλος, συντάκτης του παρόντος υπομνήματος.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές προτάσεις για τις Επετειακές εκδηλώσεις
στα πλαίσια του εορτασμού των διακοσίων χρόνων
από την Επανάσταση του 1821
(για τη μάχη της Καλιακούδας και τους Γιολδασαίους κ.ά)
Όπως είναι γνωστό, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, κάθε χρόνο, καθιερώθηκαν και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης στην Καλιακούδα σε ανάμνηση της ομώνυμης μάχης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στις 28 – 8 - 1823, την πρώτη Κυριακή μετά τις
15 Αυγούστου, περίπου.
Εφέτος, στα πλαίσια του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του
1821, ο Δήμος Καρπενησίου προγραμματίζει σχετική εκδήλωση μνήμης και τιμής στις 228-2021 στα Λακκώματα Καλιακούδας και για όσους αγωνίστηκαν εκεί. Συγκεκριμένα η
εκδήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις του Α΄ άξονα «Τιμητικές εκδηλώσεις
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στους ήρωές μας» και στο «Ημερολόγιο δράσεων – εκδηλώσεων», Δ΄ Ενότητα «Τιμούμε τους Γιολδασαίους και τους Ευρυτάνες αγωνιστές της Μάχης της Καλιακούδας».
Όμως, στην παραπάνω εκδήλωση για τη μάχη της Καλλιακούδας, θα είναι, κατά τη
γνώμη μας, ιστορική απρέπεια να γίνει ιδιαίτερη αναφορά μνήμης για τους Γιολδασαίους,
αφού, σύμφωνα με εγκυρότατες ιστορικές πηγές, «κατηγορήθηκαν για σκόπιμη εγκατάλειψη της θέσεώς τους» με αποτέλεσμα να τους αποδοθεί και «η απώλεια της μάχης»
αυτής.
Συγκεκριμένα, οι αποδιδόμενες παραπάνω κατηγορίες κατά των Γιολδασαίων, αναφέρονται στις παρακάτω λίαν αξιόπιστες ιστορικές πηγές:
α .- «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τ. ΙΒ΄ «Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση
του Ελληνικού Κράτους 1821-1832» της Εκδοτικής Αθηνών, σελ. 304, «Μάχη της Καλιακούδας» : «…Η απώλεια της μάχης αποδόθηκε στους Σιαδήμα και Γιολδάση, που κατηγορήθηκαν για σκόπιμη εγκατάλειψη της θέσεώς της...»
β.- Διονυσίου Α. Κόκκινου, «Η Ελληνική Επανάστασις», Τρίτη Έκδοσις, Εκδ. Μέλισσα,
τ. 6ος, σελ. 450-455: «… η κακοήθεια όμως του Γιαννάκη Γιολτάση ηπάτησε την ανδρείαν αθωότητα των άνωθεν εδικών μας, υποσχεθείς εις αυτούς ότι θέλει φυλάξει έν στενόν μονοπάτι… το οποίον άφησεν αφύλακτον ο άπιστος Γιολτάσης…». (Απόσπασμα της
από 1-9-1823 επιστολής των οπλαρχηγών Κοντογιάννη, Σκαλτσά, Ανδρέα Λόντου
και Β. Πετμεζά προς τον Ανδρέα Ζαϊμη)
γ.- Ακαδημίας Αθηνών, «Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου», τόμος πέμπτος, Εν Αθήναις 1968, σελ. 492: «… Έπειτα ένα
μικρόν σώμα διέβη ένα υψηλόν βουνόν λεγόμενον Καλιακούδα, όπερ εφύλαττον οι του
Γιολδάση και Σαδήμα και το άφηκαν αφύλακτον τότε και έπεσαν και από τες πλάτες των
εδικών μας και τους εσήκωσαν από τας θέσεις των φονεύσαντες 27 και από τους σημαντικούς τον Τζαβέλλαν, τον αδελφόν Γιώργην Κίντζου και τον υιόν του Κοντογιάννη και
έπειτα επροσκύνησεν φανερά όλον το Καρπενήσι…». (Απόσπασμα επιστολής του Ιωάννη Τρικούπη προς τον Πραϊδη).
Ύστερα από τα παραπάνω, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για την απόδοση τιμών
προς τους Γιολδασαίους, ειδικά κατά τις παραπάνω εκδηλώσεις τιμής για την επέτειο της
Μάχης της Καλιακούδας.
Ανεξάρτητα, όμως, από τα ανωτέρω, επειδή η συμβολή των Γιολδασαίων για
την απελευθέρωση της πατρώας γης μας κατά την περίοδο του 1821, σε άλλες
περιπτώσεις είναι αναμφισβήτητη, όπως λ.χ. στη μάχη της Σκάλας του Τέρνου,
στην απελευθέρωση του Καρπενησίου κ.λπ., θα πρέπει να τιμηθούν αυτοί σε
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αντίστοιχες προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις και όχι, πάντως, σε αυτές της Καλιακούδας…
Με την ευκαιρία αυτή, στον Β΄ Άξονα «Το 2021 παράθυρο για το μέλλον» στις
ορεινές διαδρομές που θα επιλεγούν, προτείνουμε να προστεθούν:
α- Το Μουζίλο, όπου τον Νοέμβρη του 1825 επιτέθηκαν οι Τούρκοι και μετά από
αντίσταση το κατέλαβαν και έκαψαν αρκετά σπίτια. Πολλοί κάτοικοί του αιχμαλωτίστηκαν,
κυρίως γυναίκες, και μεταφέρθηκαν στην Αλβανία…
β.- Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Βουτύρο και Νόστιμο, όπου εδόθησαν το Φθινόπωρο του 1828 νικηφόρες μάχες και απελευθερώθηκαν αφού, ως γνωστό, στις 23-111828 έφυγαν εντελώς οι Τούρκοι από το Καρπενήσι και την ευρύτερη περιοχή.			
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.-

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Συγκεκριμένα:
-Στις 17 Ιουλίου 2021 οι Κώστας Παπαδόπουλος και Ανδρέας Ζούκας, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, αντίστοιχα, του Δ.Σ. συμμετείχαν στον εορτασμό του Αγίου Αιμιλιανού
που πραγματοποιήθηκε στο νεόκτιστο εκκλησάκι του εν λόγω Αγίου, στην Παλαιοκατούνα.
Στην περιοχή ως γνωστόν υπήρχε Μοναστήρι που έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια. Κοντά του βρίσκεται και η ιστορική «γέφυρα του Μανώλη», όπου και θυσιάστηκε ο καπετάν Δίπλας. Ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης, Αρχιερατικός Επίτροπος Αγράφων με παραστατικό τρόπο αναφέρθηκε στο ιστορικό αυτό γεγονός.
Σημειώνεται ότι εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο, όπως κι εφέτος, με
πρωτοβουλία του και κτήτορα του νεόκτιστου ναού του Αγίου Αιμιλιανού Δημοσθένη
Καραγιάννη.
-Κατά την επετειακή εκδήλωση που έγινε στον Άγιο Ανδρέα Καρπενησίου, την 1η Αυγούστου του 2021 από τον Δήμο Καρπενησίου, τον Σύλλογο Καρπενησιωτών Αθήνας «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ» και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα, προς τιμήν του Θανάση Καρπενησιώτη, ομιλητής ήταν ο Έφορος του Δ.Σ. της Ένωσης κ. Αθανάσιος Σταμάτης. Στεφάνι
κατέθεσε στην ίδια εκδήλωση ο Γραμματέας κ. Κώστας Παπαδόπουλος.
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-Στις 6 Αυγούστου 2021 και σε επετειακή, επίσης, εκδήλωση που έγινε στη Δομνίστα,
ομιλητής ήταν ο Γραμματέας κ. Κώστας Παπαδόπουλος με θέμα: «Ο Καραϊσκάκης στη
Δομνίστα Ευρυτανίας και το νέο ξεκίνημά του». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το
Δήμο Καρπενησίου, την Τοπική Κοινότητα Δομνίστας και την Πανευρυτανική Ένωση.
-Στις 9 Αυγούστου 2021 τα μέλη του Δ.Σ. Ηλίας Ντζιώρας (Πρόεδρος), Κώστας Α.
Παπαδόπουλος (Γραμματέας), Ανδρέας Κ. Ζούκας (Ταμίας) και Αθανάσιος Δ. Σταμάτης συμμετείχαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Βράχας
από το Δήμο Καρπενησίου και Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και με θέμα σχετικό με
τον Καραϊσκάκη και το θάνατο του πρωτοπαλίκαρού του Αντώνη Ζαραλή. Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Ηλίας Ντζιώρας κατέθεσε στεφάνι στιο μνημείο του Ζαραλή, ενώ κατά την
διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης στην πλατεία της Βράχας τιμήθηκαν οι Ηλίας Ντζιώρας, Κώστας Παπαδόπουλος και Θανάσης Σταμάτης, οι οποίοι και απηύθυναν σχετικό
χαιρετισμό.
- Μεγάλη επιτυχία είχε η Έκθεση βιβλίων σχετικών με την Επανάσταση του 1821,
που λειτούργησε στη Δομνίστα κατά το χρονικό διάστημα από 6 μέχρι και 31 Αυγούστου
2021 και στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Συνδιοργάνωση: Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας και Πανευρυτανική Ένωση.
-Η Πανευρυτανική Ένωση στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου της
28 Οκτωβρίου 1940 πρόσφερε δωρεάν στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας
(ΚΙΠΕ) σειρά φωτογραφιών των Ευρυτάνων πεσόντων ηρώων κατά το Έπος του 1940,
προς ανάλογη αξιοποίηση. Ίδια σειρά φωτογραφιών εκτέθηκε και στην μεγάλη αίθουσα του
Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα Δομνίστας κατά το διάστημα 25-30 Οκτωβρίου 2021. Οι
φωτογραφίες αυτές περιέχονται στο βιβλίο του Κ.Α.Παπαδόπουλου «Νεκροί και Μνήμες,
αιώνιο μνημόσυνο στους ηρωϊκά πεσόντες Ευρυτάνες κατά το Έπος του 1940-41».
Την επιμέλεια της Έκθεσης αυτής είχαν οι Κ. Α. Παπαδόπουλος, Ανδρέας Κ. Ζούκας
και Νίκος Β. Καρέτσος, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας.
ης

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 100 Α/23-5-2020) ιδρύθηκε Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή της Παναγίας Δομνιανίτισσας στους Δομνιανούς της Δημοτικής Ενότητας
Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου. Έτσι είχαν αίσιο τέλος οι χρόνιες προσπάθειες της
Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου. Σημειώνεται ότι η ίδρυση του νέου αυτού Μοναστηριού
ήταν το όνειρο του αείμνηστου Γιάννη Ζούμπου, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
για την ανακαίνιση του καθολικού του ναού, καθώς και των κελιών του.
Όπως είναι γνωστό εκεί εγκαταβιεί εδώ και αρκετά χρόνια ο ιερομόναχος π. Ηλίας.
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Με τις καθιερωμένες πλέον γενναίες υποτροφίες

Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Η Πανευρυτανική Ένωση δείχνοντας και πάλι το κοινωνικό της πρόσωπο και πιστή στις
καταστατικές αρχές που θέσπισαν οι αείμνηστοι ιδρυτές της Ανδρέας Πουρνάρας, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος κ.ά. (άρθρο 3 του Καταστατικού της) χορηγεί κι εφέτος δέκα (10) υποτροφίες από χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ
εκάστη σε ισάριθμους Ευρυτάνες φοιτητές, απόφοιτους σχολείων της Ευρυτανίας.
Συγκεκριμένα, χορηγούνται έξι (6) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές και τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές παρελθόντων ετών, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα
ακαδημαϊκά έτη είχαν επιτυχή πρόοδο σε ΟΛΑ τα μαθήματά τους.
Η επιλογή των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών σε διάφορα Α.Ε.Ι.
και Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας μας, έγινε ύστερα από συνεργασία, κυρίως, με την Ιερά Μητρόπολη
Καρπενησίου και ήδη ξεκίνησε η κατάθεση της μεγάλης αυτής οικονομικής ενίσχυσης στους
ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των επιλεγέντων φοιτητών.
Σημειώνεται ότι αυτή η οικονομική ενίσχυση της Πανευρυτανικής Ένωσης επαναλαμβάνεται εδώ και μια εξαετία χάρις σε χορηγία μεγάλου ευεργέτη/τιδας της Ένωσής μας, με
την πάγια επιθυμία του/της όπως η όλη διαδικασία να γίνεται αθόρυβα, χωρίς ιδιαίτερες
εκδηλώσεις και τελετές. Αναμφισβήτητα η πράξη του/της αυτή αποδεικνύει ότι διακατέχεται από υψηλά αισθήματα αλτρουισμού και φιλαλληλίας.
Tέλος, τo Δ.Σ. με σχετική επιστολή του προς τους παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, τους
συγχαίρει, τους εύχεται υγεία και πρόοδο στις σπουδές τους και τους γνωρίζει ότι η οικονομική αυτή ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο έτος, εφόσον υπάρξουν
από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
		

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-
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ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17, 4ος ΟΡΟΦΟΣ – Τ.Κ. 10552
Πληροφορίες: Κ. Α. Παπαδόπουλος
ΤΗΛ.: 2106920004 – 6977366813
E-mail: panevritanikienosi@gmail.com
και kostas.ant.papadopoulos@gmail.com
Αθήνα, 15 Νοε. 2021
ΠΡΟΣ: Το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου
Ρήγα Φερραίου 2
36100 Καρπενήσι
(Υπόψη Προέδρου κ. Ιωάννη Καραχοντζίτη)

ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών
Ύστερα από την άμεση ανταπόκρισή Σας σε σχετικό αίτημά μας για την ενίσχυση - χορήγηση του ποσού των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ προκειμένου να διατεθούν – μέσω του
Ιδρύματός σας - σειρές επετειακών τόμων στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, εκδοθέντων από την Ένωσή μας
πρόσφατα, παρακαλούμε όπως δεχθείτε τις υποκάρδιες, ενδόμυχες και ευγνώμονες ευχαριστίες μας.
Συγκεκριμένα η Ένωσή μας διέθεσε από πενήντα (50) αντίτυπα των παρακάτω νεοεκδοθέντων επετειακών τόμων:
α.-Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου: «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ… Περίτρανα τον ύμνησαν
σ’ Ανατολή και Δύση…», Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, (Αθήνα 2021, σελ. 416).
β.-Πανευρυτανικής Ένωσης, «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ο κορυφαίος του Κλεφταρματολισμού» (σελ. 160) και
γ.-Πανευρυτανικής Ένωσης, «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» (σελ. 140).
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Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, τέλος, παράλληλα με τις παραπάνω ευχαριστίες του, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει και τα θερμότατα συγχαρητήριά του προς το Ίδρυμά
σας για τις μέχρι τούδε ευεργετικές, ακτινοβόλες και θεάρεστες δραστηριότητές του, που
αποβλέπουν στην ανύψωση της εκπαίδευσης των νέων της πατρώας μας γης.
Με εξαιρετική τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ.Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.-

ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ…
-Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος.
-Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
-Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αγράφων π. Ευάγγελος Φεγγούλης,
-Το Κέντρο της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (Διευθύνων κ. Ευάγγελος Καραμανές).
-Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Γρηγόριος Κουτσοκώστας.
-Οι Ευεργέτες της Ένωσής μας κ. Ελένη Πουρνάρα – Καρκαντζή και ο Καθηγητής κ.
Νίκος Δ. Πουρνάρας.
-Η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου- Καμηλάκη, Επίτιμος Ερευνήτρια, τ. Δ/ντρια του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της Εθνικής Επιτροπής
«Αθήνα 2021»…
-Η Διεύθυνση του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων Α.Σ.
-Ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Μπαρτσόκας.
- Ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης (Η.Π.Α.)
-Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Αθανάσιος Νικολοδήμος.
-Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος.	.
-Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ».
-Η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας.
-Ο κ. Νίκος Αποστολόπουλος (Η.Π.Α.).
-Ο κ. Δημήτριος Τάσιος (Η.Π.Α.).
-Η κ. Ειρήνη Γράψια (Η.Π.Α.)
- Η κ. Δέσποινα Μάγκα (Λονδίνο).
-Ο κ. Λάμπρος Ηλίας, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρυτάνων Λογοτεχνών.
-Ο Σύλλογος Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ» (κ. Σταύρος Μερμήγκης).
-Η Ένωση Προυσιωτών.
-Ο Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών (κ. Αριστείδης Ντέκας).
-Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας.
-Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΚΙΝΑΛ Ευρυτανίας (κ. Τριανταφύλλου).
-Ο κ. Γιάννης Σταμάτης, τ. Δήμαρχος Δομνίστας.
-Ο κ. Δημοσθένης Καραγιάννης (Εφαρμογές Ξύλου).
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-Ο κ. Γεωργού Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός και Διευθύνων Σύμβουλος της Μ.Κ.Ο.
με την επωνυμία η «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ».
-Ο κ. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, Συγγραφέας, Αρθρογράφος και Ραδιοφωνικός
Παραγωγός.
-Ο κ. Ιωάννης Μάκκας (Έλατος)
-Ο κ. Γεώργιος Λάγαρης, Δικηγόρος.
-Ο κ. Σωτήρης Λώλος.
-Ο Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Γ. Γιαννίτσαρης.
-Ο κ. Γιώργος Αθανασιάς, Φιλόλογος – συγγραφέας.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η κ. Ιουλία Τρούσια – Ζωρογιαννίδη διέθεσε στην Ένωσή μας το ποσό των εκατό
(100,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του αείμνηστου συζύγου της Νίκου Ζωρογιαννίδη.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΣ
Ο θερισμός είναι πολύς
οι δε εργάτες λίγοι
κι αλίμονο απ’ το θεριστή
που απ’ τη δουλειά θα φύγει!
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(Ιωάνν. Δ΄, 35)
Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ.(Και για την αντιγραφή «ΒΡΑΧΟΣ»)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πλησιάζοντας πρός τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, δίνεται σέ ὅλους
ἡ δυνατότητα ἀνταλλαγῆς εὐχῶν γιά Χριστούγεννα Χριστοκεντρικά καί ὄχι
ἀνθρωποκεντρικά, γιά ἕνα ἔτος καλύτερο ἀπό τό προηγούμενο, γιά μιά κοινωνία
ἀπαλλαγμένη ἀπό τά δεινά πού βιώνουμε, μιά κοινωνία πιό ἀνθρώπινη, μιά
κοινωνία τῆς ὁποίας κεφαλή θά εἶναι ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς Κύριός μας καί ἐμεῖς
μέλη τίμια, φιλόθεα καί φιλάνθρωπα.
Εὐχή λοιπόν οἱ εὐχές μας, ἔστω καί λίγο, νά γίνονται πραγματικότητα.
Καλά καί μέ Χριστό Χριστούγεννα
Καλό καί εὐλογημένο νέο ἔτος
Ὁ Μητροπολίτης
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Μᾶς ἀξιώνει ὁ Ἅγιος Θεός νά γιορτάσουμε γιά μιά ἀκόμη χρονιά τήν ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων, τήν Μητρόπολη πασῶν τῶν ἑορτῶν, κι αὐτό γιατί σήμερον τίκτει
ἡ Παρθένος τόν Ποιητήν τοῦ παντός. Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος
σαρκοῦται. Σήμερον Ἄγγελοι τό βρέφος, τό τεχθέν, θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι.
Συγκαταβαίνει ὁ Σωτήρ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων γιά νά σώσει τόν καθένα ἀπό
ἐμᾶς. Καί ἐνῶ ὁ Κύριος, ὁ Θεός καί Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
κενώνεται λαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό ἄπειρη ἀγάπη σέ μᾶς τούς
ἀνθρώπους, ἐμεῖς «τι ἀνταποδίδουμε τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν
ἡμῖν». Πόσο κατανοοῦμε τί σημαίνει ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος Κόσμου, νά
γεννιέται ὡς ἄνθρωπος μέσα στή βρωμιά τῶν ζώων, βιώνοντας την ἐγκατάλειψη
τῶν ἀνθρώπων! Πόσο, ἀδελφοί μου, ὁ τρόπος πού ζοῦμε ἐκφράζει την ἀπέραντη
ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, την εὐσπλαχνία και την φιλανθρωπία Του!
Δυστυχῶς, ἀδελφοί μου, σήμερα ἐγκαταλείψαμε το Θεό και τόν συνάνθρωπο,
σήμερα ἀγωνιοῦμε μόνον για τον ἑαυτό μας, ἀδιαφορώντας για ἀξίες και ἰδανικἀ.
Σήμερα μισοῦμε τον ἀδελφό μας ἀναλόγως τοῦ ἐάν ἔκανε ἤ δεν ἔκανε το ἐμβόλιο.
Σήμερα ἀκοῦμε τόν λόγο μόνο κάποιων ἀνθρώπων και ὄχι τόν λόγο τοῦ Κυρίου,
πού φωνάζει το «μη πεπείθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι
σωτηρία». Ξεχάσαμε το «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Μᾶς καλοῦν νά
κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ θαλπωρή, ἡ ζεστασιά
πού ἔνιωθαν οἱ πρόγονοί μας και οἱ μεγαλύτεροι ἀπό ἐμᾶς σε ἄλλες ἐποχές! Πόσο
ὄμορφα ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ὅλα αὐτά στόν πεζό και ἔμμετρο λόγο συγγραφέων
καίποιητῶν τοῦ αἰώνα πού πέρασε!
Μακάρι ἀδελφοί μου για ἐμᾶς πού σήμερα ἐκκλησιαστήκαμε καί κοινωνήσαμε,
σήμερα να γεννηθεῖ ἀληθινά ὁ Χριστός στίς καρδιές μας καί ἡ μέρα τούτη νά γίνει
μέρα μιᾶς νέας ἀπαρχῆς για μιά ζωή κοντά στό Θεό και τούς συνανθρώπους μας.
Καλά και εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Καλή και εὐλογημένη νέα χρονιά.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Καρπενησίου Γεώργιος
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ

Ἑλλὰς καὶ
ς, ποὺ καλεῖται
«Ὁ τόπος τοῦτο
μὲν αὐχμηρὴ
γεωγραφικῶς
ανικὴ γῆ
εἰδικότερον ἡ
ικῶς ἀνθηρὴ Εὐρυτ
ήἀλλ’ ἐκκλησιαστ
πικότητες, ἀναστ
προσω
τικὲς
ἔχουν
γεννᾶ σημαν
ἐξέχοντα, τὰ ὁποῖα τους
ματα ἐξαιρετικῶς
τὸ ἔργο
τὸν βίο τους καὶ
σφραγίσει μὲ
ἑλληνισμό…»
τὸν σύγχρονο
Ἱερώνυμος Β΄
Ἀρχιεπίσκοπος

Ἑλλάδος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης

τες τῆς περιι προσωπικότη
«… Σημαίνουσα
ορὰν εἰς κρισίαν καὶ προσφ
οχῆς μὲ παρου
καὶ μετὰ ταῦτα
Γένος καιροὺς
σίμους διὰ τὸ
διακονίαν,
ς, πνευματικὴν
εἰς ἐθνικοὺς ἀγῶνα
οῦν ἕνα πασυνιστ
εχνικὴν
δημιουργίαν καλλιτ
λλήλως ἀξιόλο
Παρα
ς…
νόραμα θεματολογία
ι μετὰ νεωτέρων,
ύτερο
πρεσβ
γοι εἰσηγηταί,
ατικὸν δυναἀξιόλογον πνευμ
συνθέτουν ἕνα
καὶ μὲ θέρν κατ’ ἐπιστήμην
ἀνάμικόν, τὸ ὁποῖο
πρὸς
α
εῖται μὲ θέματ
μην ψυχῆς ἀσχολ
προβολὴν καὶ
ας τοῦ τόπου,
δειξιν τῆς ἱστορί
κεφαλαιώδους
καὶ καταλείπει
καταξίωσίν του
α διὰ τὰς
ατικὸν καταπίστευμ
σημασίας πνευμ
ς…»
γενεά
ς
ομένα
ἐπερχ
Νικόλαος Α΄
Μητροπολίτης

Δημήτρης Πουρνάρας
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Καρπενησίου

τοῦ Συνερον διεξαγωγῆς
«… κατὰ τὸ τριήμε Φουρνᾶς, Κλειτσοῦ καὶ
κῶμαι
δρίου αἱ τρεῖς
ατικὴν περιωπὴν
ησαν εἰς πνευμ
Βράχας ἀνήχθ
δος εἰδικῶν ἐπιστη
πλειά
σίας
γενικώδιὰ τῆς παρου
λογίων ἀλλὰ καὶ
μόνων, ἐρευνητῶν,
ατικὰ καὶ
νων διὰ πνευμ
τερον ἐνδιαφερομέ
α προσώπων…
συνεκοπολιτιστικὰ θέματ
ν
ινώσεω
ένων ἀνακο
… Ἐκ τῶν γενομ
ς συνιστᾶ ἕνα
ἀμητός, ὁ ὁποῖο
ήν, ἕνα
μίσθη πλούσιος
αμα διὰ τὴν περιοχ
πνευματικὸν πανόρ
ἕνα σημαντικὸν
ἐπίτευγμα καὶ
ἐπιστημονικὸν
θησαύρισμα…»
διὰ τὸ μέλλον
Βλάχος
Παναγιώτης Κων.

Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε.
Φιλόλογος, τ. Γεν.
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