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Δέκα χρόνια από την ίδρυση της εφημερίδας μας

TΥΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Γράφει ο Ανάργυρος - Γιάννης Δ. Μαυρομύτης στη σελ. 6

ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παρουσίασις - Σχόλια 

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου 
στη σελ. 4

Π
έρασαν ακριβώς δέκα ολόκληρα χρόνια από

την ίδρυση και κυκλοφορία της τοπικής μας

εφημερίδας: “ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (ΕΛ-

ΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ)’’.

Μέχρι σήμερα κυκλοφόρησαν 42, συνήθως

οχτασέλιδα, τριμηνιαία φύλλα με ποικίλο περιεχό-

μενο κυρίως πολιτιστικό, πνευματικό, θρησκευτικό,

ιστορικό και με αναφορές στα σημαντικά προβλή-

ματα του χωριού μας.

Βασικά στοιχεία της εφημερίδας ήταν και είναι

η αλήθεια, η ευθύνη, η ελεύθερη σκέψη και προ-

πάντων ο καλός για όλους λόγος, που πάντα πα-

ρηγορεί και ωφελεί, ποτέ δε βλάπτει.

Πιστεύουμε, πως φωτίσαμε, αναδείξαμε και

καθρεφτίσαμε αδιάψευστα κάποια σπουδαία πράγ-

ματα του τόπου μας λειτουργώντας πάντοτε εποι-

κοδομητικά.

Η εφημερίδα μας “ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ

(ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ)’’, θα συνεχίσει τη

φιλότιμη κοινωνική της προσφορά και θα προσπα-

θήσει να ασκεί πάντοτε υπεύθυνα το υψηλό λει-

τούργημά της στην υπηρεσία του τόπου μας και των

συνανθρώπων μας.

Παρακαλούμε τους νέους επιστήμονες της πε-

ριοχής μας αλλά και τους εκλεκτούς φίλους μας να

μας στέλνουν τις επώνυμες, πολύτιμες εργασίες

τους και ό,τι άλλο νομίζουν, προκειμένου να φιλο-

ξενούνται στις σελίδες της εφημερίδας μας.

Χρόνια πολλά και δημιουργικά στην εφημερίδα

μας:

“ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ

(ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ)’’

Ν.Γ. Αλεξάκης

Ιδρυτής και εκδότης

Το πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής

Πολλά χρόνια, δεκάδες, ίσως εκατοντά-
δες, το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής στα
Μεγάλα Βραγγιανά, αποτελεί τόπο 
συνάντησης και προσκυνήματος της μνήμης
της Αγ. Παρασκευής από τους Βραγγιανίτες,
και όχι μόνον, από όλα τα μέρη της Ελλάδας
και του κόσμου. Και φέτος, παρ’ ότι η ημέρα
της Αγ. Παρασκευής ήταν Δευτέρα, οι Βραγ-
γιανίτες και οι φίλοι τoυς φρόντισαν να είναι
εκεί. Η “βαριά’’ παράδοση τόσων ετών ξε-
περνά κάθε εμπόδιο και υποχρέωση και κα-

θιστά την παρουσία στο χώρο του πάλαι ποτέ
«Ελληνομουσείου Αγράφων» της Αγ. Παρα-
σκευής και της πηγής Φοντάνας, σχεδόν κα-
θήκον.

Και φέτος ιερούργησε ο ιερέας μας 
π. Παναγιώτης Τσιώλης (ο οποίος πρόσφα-
τα είχε κάποια προβλήματα υγείας και του ευ-
χόμαστε κι απ’ εδώ περαστικά), σε κατανυ-
κτική μετ’ αρτοκλασίας θεία λειτουργία.

Στον εσπερινό της προηγούμενης ημέρας
ανήγγειλε την επιθυμία του να τον διαδεχθεί
ο Κώστας Κουτσουπιάς, σύζυγος της Ευαγ-
γελίας Χρήστου του Νικολάου, ο οποίος και
αποδέχθηκε την πρόταση του ιερέα μας.
Μάλιστα κατά την διάρκεια της πανηγύρεως
συνελέγησαν υπογραφές των Βραγγιανι-
τών, που συμφωνούν ομόφωνα, με αυτήν την
πρόταση. Είθε!

Στο ψυχαγωγικό μέρος, στο κατάστημα
που έστησε ο Αλέκος Κάλλης και η οικογέ-
νειά του, με ορχήστρα αποτελούμενη από
τους: 
Αλέκο Κάλλη: τραγούδι
Δημήτρη Παρασκευά: κλαρίνο
Τάσο Αργυρίου: τραγούδι
Κων/νο Καλογερογιάννη: βιολί

Συνέχεια στη σελ. 3

H Φοντάνα «διακοσμημένη» με τα πρωτοσέλιδα των δέκα (10) ετών κυκλοφορίας 
της εφημερίδας 

Από τον εσπερινό της Αγ. Παρασκευής 



Ο Σωκράτης Αρ. Τσιώλης γεν-
νήθηκε στις 30 Ιουνίου 1931 στα Με-
γάλα Βραγγιανά και ήταν το δεύτε-
ρο κατά σειρά τέκνο του ζεύγους
Αριστείδη Τσιώλη (1890-1973) και
Μαρίας (πατρικό επώνυμο, Καψάλη
1900-1989). Το 1932 αβάπτιστος
μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη (Πα-
λιόκαστρο) Καρδίτσης, όπου βαπτί-
στηκε, με ανάδοχο τον δάσκαλο
του εκεί σχολείου, με καταγωγή
από την Μητρόπολη, Βάϊο Παπαδη-
μητρίου (†1954) . Τότε, ο Αριστείδης Π. Τσιώλης,
πατέρας του Σωκράτη, εργαζόταν ως ξυλουργός
στην επισκευή της Γεωργικής Σχολής της Μη-
τρόπολης και, στη συνέχεια, στην οικία του προ-
αναφερθέντος δασκάλου. Από την γνωριμία του
με τον Βάϊο Παπαδημητρίου προέκυψε η σχέση
αναδοχής. Στην λόγια διδασκαλική  ιδιότητα του
αναδόχου εικάζεται ότι οφείλεται η επιλογή του
αρχαιοελληνικού ονόματος Σωκράτης, που δόθηκε
στο παιδί. 

Ο Σωκράτης παρέμεινε στα Μεγάλα Βραγγιανά
έως το 1947, οπότε, κατά την περίοδο του Εμ-
φυλίου και στα πλαίσια της μετακίνησης των ορει-

νών πληθυσμών, των λεγόμενων
«ανταρτόπληκτων», εγκαθίσταται
με την οικογένειά του στην Καρδί-
τσα. Εκεί εκπαιδεύτηκε στην ρα-
πτική, επάγγελμα το οποίο άσκησε
από το 1952, όταν κατεβαίνει στην
Αθήνα. Το 1960 εγκαταλείπει το
επάγγελμα του ράπτη και εργάζεται
ως οπωροπώλης στην Β’ Λαϊκή Αγο-
ρά Αθηνών. Ασχολήθηκε, επίσης, με
επιτυχία και με την μελισσοκομία.

Νυμφεύθηκε την Μαρία Χρι-
στάκη του Ιωάννη και απέκτησε το 1963 το μο-
ναδικό παιδί του, Αριστείδη. Συνταξιοδοτήθηκε από
το Ταμείο Λαϊκών Αγορών. Κοιμήθηκε στις 6 Αυ-
γούστου 2010 και τάφηκε στο Κοιμητήριο Κόκκι-
νου Μύλου Αχαρνών.

Αιωνία η μνήμη του.
Κ.Τ.

Στις 15 Αυγούστου 2010, που
όλοι μας γιορτάζαμε την Κοίμηση
της Παντάνασσας και Υπεραγίας
Θεοτόκου Μαρίας, διάλεξε ο αγα-
πητός σε όλους μας Παναγιώτης
Θεοδώρου Παρθένης, να εγκατα-
λείψει τα γήινα και να ταξιδέψει
ελεύθερα πια στη νεότητα της αι-
ωνιότητας, σ’ ένα αιώνιο παρόν, το
οποίο διορθώνει τα πάντα.

Γεννήθηκε το 1920 στα Μεγάλα
Βραγγιανά, όπου τελείωσε το δη-
μοτικό σχολείο και όταν ανδρώθηκε υπηρέτησε
την πατρίδα στη δόξα του 1940-44 και στον κα-
ταραμένο, αδελφοκτόνο εμφύλιο του 1947-49 στο
Βίτσι και στο Γράμμο.

Το 1950 παντρεύτηκε την κ. Σταυρούλα Παναγ.
Χρήστου, δίδυμη αδελφή του Γιώργου Π. Χρήστου,
με την οποία απόκτησαν δύο παιδιά, το Θόδωρο
και τον Πέτρο, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγρά-
φων.

Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, τίμιος και
εργατικός, καλός οικογενειάρχης, που δρούσε και

ενεργούσε με πίστη και αφοσίωση
στο σκοπό του.

Εργάστηκε σκληρά, κάτω από
αντίξοες συνθήκες, ως γεωργός,
κτηνοτρόφος και ζωέμπορος με επί-
σημη άδεια.

Ήταν άνθρωπος της αντιπρο-
σφοράς, όταν έπαιρνε κάτι και το-
ποθετούνταν εκεί όπου μπορούσε
και έπρεπε να ωφελήσει.

Όλοι μας θα θυμούμαστε το
μπάρμπα-Πάνο με το προσωνύμιο

“Βασιλιάς’’, δηλαδή ο καλύτερος σε πολλές ωφέ-
λιμες για όλους δραστηριότητες της ζωής του.

Τα καλοσυνάτα παιδιά του, η σύζυγός του και
όλοι οι συγγενείς, φίλοι και συντοπίτες του τον συ-
νόδευσαν με σεβασμό στην τελευταία του κα-
τοικία, στο Κοιμητήριο, δίπλα στην εκκλησία των
Αγίων Αναργύρων και κοντά στο σπίτι του, στα
Παρθενέικα.

Καλό ταξίδι, μπάρμπα-Πάνο!
Αιωνία η μνήμη σου!

Ν.Γ. Αλεξάκης
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ 
(ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ) 

Τρίμηνη έκδοση 
επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των Απανταχού Βραγγιανιτών Ευρυτανίας 
Ιδιοκτήτης: 

Σύλλογος Βραγγιανιτών 
Αγράφων Ευρυτανίας 

Πειραιώς 6 Αθήνα 10431 
Τηλ.: 210 5231647 

Fax: 210-5234190 & 210-6216593
Eκδότης: Νίκος Αλεξάκης 
Ζαγορίου 6 Άνοιξη - 14569

Τηλ.: 210 8140283  Fax 210-6216593
Σύνταξη: Νίκος Αλεξάκης

Συνδρομές ετήσιες
Εσωτερικού 5 ευρώ 

Εξωτερικού 30 δολάρια 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση -Εκτύπωση 
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα 
Τηλ.-Fax: 210 2619003-2102625277

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Μνημόσυνα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ
Αδειούχοι -Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί-

Κλιματισμός-Θέρμανση 
Έδρα: Δομοκός Λαμίας 

Τόπος καταγωγής:
Μεγ. Βραγγιανά Αγράφων Ευρ/νίας 

Τηλ.: 22320 94379, 94398 οικία  
22320 23236 κατάστημα 

κιν.: 6944 531094 

Α/ΦΟΙ ΠΑΡΘΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΣ 

Οικοδομικές εργασίες 
Τιμές προσιτές 

Για το σπίτι των ονείρων σας 
στα Μεγάλα Βραγγιανά 

Τηλ.: 24450-31753 • Κιν.:697-8958800

Στις 18 Ιουλίου του 2010 τελέστηκε το ετήσιο

μνημόσυνο, στην ιερή μνήμη του αείμνηστου Δη-

μήτρη (Τάκη) Νικολάου Χρήστου από τα αγαπητά

του αδέλφια, ύστερα από τη θεία λειτουργία, στον

Ι.Ν. του Ιωάννη του Θεολόγου, από τον πατέρα

Παναγιώτη Τσιώλη.

Κατόπιν ακολούθησε πλούσιο, νοικοκυρεμένο

γεύμα στο μαγαζί του αείμνηστου Τάκη, στο

οποίο παραβρέθηκε σχεδόν όλο το εκκλησίασμα,

τιμώντας επάξια τη μνήμη του.

Αιωνία η μνήμη του.

Ν.Γ.Α.

Παναγιώτα σύζ. Ταξιάρχη Ρεντίφη

1919-2010

Γεννήθηκε στις 8 Νο-

εμβρίου 1919 στα Με-

γάλα Βραγγιανά και ήταν

κόρη του Δημητρίου Κα-

σιώνη. Με το σύζυγό της

Ταξιάρχη (†1981) απέκτη-

σαν τέσσερα παιδιά. Τον

Αναστάσιο, το Δημήτρη

(†2004) τον Χαράλαμπο

και τη Βασιλική. 

Εκοιμήθη στις 26 Αυγούστου 2010. 

Αιωνία η μνήμη της. 

Στην ιερή μνήμη 
του Παναγιώτη Θεοδώρου Παρθένη

Έφυγαν  για  πάντα
― Παναγιώτης Παρθένης του Θεοδώρου, ετών

90.

― Σωκράτης Τσιώλης του Αριστείδη, ετών 79.

― Αλεξάκη Πηνελόπη σύζυγος Δημ. Χρόνη,

ετών 31. 

― Στούμπος Κων/νος του Δημ. ετών 73

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους και

συγγενείς.

Ανακοίνωση
Όσοι δίνουν συνδρομή και δεν υπάρ-

χει εκ παραδρομής το όνομά τους στον

κατάλογο συνδρομητών, μπορούν να επι-

κοινωνούν με τον ταμία του Συλλόγου 

Νικήτα Τσιώλη 6937123783

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΤΣΙΩΛΗΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Γραφ.: Γ. Χατζηδάκη 10 & Νάξου 

Πατήσια  • 11141 Αθήνα 

Tηλ./Fax: 210 2230079 - 210 2234809 

Κιν.: 6944229557  

e-mail:margoroi@otenet.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σωκράτης Αρ. Τσιώλης (1931-2010)
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Οι  Γραμματείς  
(Γραμματικοί - Γραμματ’κοί)
της  Κοινότητας  Μεγάλων  
Βραγγιανών  Ευρυτανίας

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο

5. Νικόλαος Αγγέλου
Παπαδόπουλος

Γεννήθηκε στο Τρίδενδρο Αγρά-

φων Ευρυτανίας το έτος 1954 και

έφυγε νεότατος από την επάρατο

νόσο, το έτος 2003. Αφήνοντας πίσω

του τη λατρευτή του σύζυγο Λαμ-

πρινή Σπύρου Πεσλή και τα αξιαγά-

πητα λαμπρά παιδιά του: την Πανα-

γιώτα, τον Άγγελο, το Χαράλαμπο και

τη Μαρία, που θλίβονται απαρηγό-

ρητα τον άδικο και πρόωρο χαμό

του αείμνηστου πατέρα τους.

Ο Νίκος Αγγέλου Παπαδόπου-

λος διορίστηκε ως Γραμματέας στην

Κοινότητα Βραγγιανών το 1983 και

μετά από λίγο, παραιτήθηκε για προ-

σωπικούς λόγους και σταδιοδρόμησε

με επιτυχία, ως ελεύθερος επαγγελ-

ματίας.

Ήταν ένα εξαίρετο παλικάρι, με

πολύ καλές γραμματικές γνώσεις

Γυμνασίου, καλοσυνάτος, τίμιος, ακέ-

ραιος χαρακτήρας, αγαπητός σε

όλους, κοινωνικός, εξυπηρετικός και

καλός οικογενειάρχης.

Το λίγο διάστημα, που υπηρέτησε

ως Γραμματέας, έδειξε ζήλο, εργα-

τικότητα και σεβασμό στους πολίτες,

στους νόμους και τους κανόνες της

Πολιτείας.

6. Κωνσταντίνος Παναγιώτη
Στούμπος

Γεννήθηκε στον οικισμό Κουστέ-

σας Μ. Βραγγιανών το έτος 1954, από

καλοσυνάτους γεωργοκτηνοτρόφους

γονείς. Έχει τελειώσει, με άριστες

επιδόσεις στα γράμματα, το παλιό

8/τάξιο Γυμνάσιο στον Προυσό Ευ-

ρυτανίας.

Διορίστηκε Γραμματέας στην Κοι-

νότητα Μ. Βραγγιανών, το έτος 1984,

επί προεδρίας κ. Γούλα Ευαγγέλου.

Είναι ένας από τους καλύτερους

Γραμματείς των Αγράφων. Μέχρι το

έτος 1998 ήταν αποκλειστικά Γραμ-

ματέας της Κοινότητας Μ. Βραγγια-

νών. Από το 1999 μέχρι και σήμερα

υπηρετεί ως Γραμματέας στον Κα-

ποδιστριακό Δήμο Αγράφων με αντι-

κείμενα υπευθυνότητας: τα οικονο-

μικά και το Ληξιαρχείο του Δήμου και

ως ανταποκριτής του ΟΓΑ στα Τοπι-

κά Διαμερίσματα: Τριδένδρου, Τρο-

βάτου και Μ. Βραγγιανών.

Γνωρίζει πολύ καλά και το αντι-

κείμενό του, τους νόμους και τους κα-

νονισμούς της Πολιτείας. Είναι αμε-

ρόληπτος, ειλικρινής, πάρα πολύ εξυ-

πηρετικός, δίκαιος, συνεργάσιμος με

όλους, υπομονετικός, μεθοδικός στη

δουλειά του, τίμιος και προπάντων άν-

θρωπος καλοσυνάτος και συνετός, γι’

αυτό έχει μόνο φίλους.

“Τι ωραίο πράγμα είναι ο άνθρω-

πος, όταν είναι άνθρωπος’’, έλεγε ο

μεγάλος, αρχαίος Έλληνας φιλόσο-

φος και συγγραφέας Ηράκλειτος.
Ν. Γ. Αλεξάκης

Συνεχίζεται 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Κασιώνης Παναγιώτης 

Αλίαρτος 

Τηλ.: 22680῏22606, 6977979604

Συνδρομές -  Δωρεές
Νικόλαος Θεοδ. Παρθένης.............20
Χαράλαμπος Σεραφείμ Κούτης......20
Σταύρος Νικολ. Παπαδόπουλος.....20
Όλγα Χρήστου ...............................50
Αριστείδης Ηλ. Χαλιμούρδας ........20
Ηλίας Καραστέργιος ......................10
Βασίλειος Μπετχαβάς ...................30
Χρήστος Β. Χαλιμούρδας ..............20
Αλέκος Κάλλης ..............................20
Αθανάσιος Κων. Δημητρίου............50
Θωμάς Αλεξάκης ...........................50
Δημήτριος Αγγ. Δημητρίου ............20
Γεώργιος Θεοδ. Χαλιμούρδας......100
Γεώργιος Βασ. Χαλιμούρδας .........50
Δημήτριος Κων. Αλεξάκης ............50
Δημήτριος Σωτ. Τσιώλης ...............10
Γεώργιος Θεοδ. Αργυρίου..............50
Χαράλαμπος Ι. Ιωάννου .................25
Χαράλαμπος-Γκόλφω Τσιώλη........30
Γεώργιος Αντωνίου ..........................5
Γεώργιος Ι. Τσιώλης .......................20
Βασίλειος Μπούκας .......................30
Παναγιώτης Ιωάννου .....................20
Ιωάννης Τσιουγγρής ......................20
Γεωργία Μπετχαβά ........................20
Σύλλογος Τριδενδρωτών................20
Δημήτρης Γατής .............................20
Γεώργιος Φ. Τσιώλης......................10
Τάκης Ευαγγ. Χρήστου ..................20
Παναγιώτης Στεργίου ....................30
Δημήτριος Αλεξάκης  ....................10
Αριστείδης Θ. Τσιώλης ................100
Γεώργιος Χρήστου  ........................10
Θεμιστοκλής Μέμμος .....................20
Αλέξανδρος Καραμπάς .................10
Σταύρος Καραγιώργος ..................10
Αναστάσιος Στούμπος ...................20
Απόστολος Στούμπος ....................10
Τιμόθεος Τσιάρας ...........................20
Γεώργιος Παρθένης .......................30
Βασίλειος Παρθένης.......................10
Κωνσταντίνος Νικ. Παρθένης .......10
Κωνσταντίνος Χρ. Αντωνίου .........10

Ηλίας Χαλιμούρδας .......................10
Ταξιάρχης Τσιουγγρής ...................20
Δημήτριος Ιωάν. του Παύλου .........10
Αθανάσιος Δημητρίου ....................20
Κωνσταντίνος Παν. Χαλιμούρδας ..20
Αναστάσιος Κ. Τσιώλης .................15
Γεώργιος Μαλαμούλης...................50
Γεώργιος Παρθένης  ....................100
Δημήτριος Τάτσης .........................50
Σταύρος Κραβαρίτης ......................20
Βασλική Γούλα-Νικολάου ..............10
Βασίλειος Ι. Τσιώλης .....................50
Ζωή Γούλα-Πέτρος Χατζησάββας . 20
Ακης Κατσίφης ..............................10
Χρήστος Παπαδόπουλος ...............10
Βασίλης Κωστίκος .........................20
Δήμος Τσιώλης ................................5
Αλέξανδρος Αλεξάκης ..................10
Ελευθέριος Αβράμπος ...................10
Γεώργιος Σκλαπάνης ......................10
Τάσος Καραστέργιος ...................... 8
Ηλίας Καραστέργιος .....................10
Σταυρούλα Αντωνίου....................... 9
Χρυσάνθη Αντωνίου .........................5
Λαμπρινή Αλεξ. Παρθένη ..............50
Παρασκευή Ν. Χρήστου .................10
Κων/νος-Αικατερίνη Τσιώλη...........20
Ευχαριστούμε πολύ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Βασιλό Παναγιώτη: κιθάρα
Αποστόλη Μαυρόπουλο: ντραμς
διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ
όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Δή-
μαρχος Χρήστος Μπούρας, τελευ-
ταίος δήμαρχος Αγράφων, με την ση-
μερινή μορφή του Δήμου, ο Νομαρ-
χιακός Σύμβουλος Δημήτρης Ηλ.
Τσιώλης εκ μέρους του Νομάρχη κ.
Κων/νου Κοντογεώργου και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Βραγγιανιτών
“Αναστάσιος Γόρδιος’’ κ. Κων. Τσιώ-
λης.

Ακόμη παρευρέθησαν ο Βουλευ-
τής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο
δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημήτρης
Τάτσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ευάγγελος Γούλας, ο πρώην Δήμαρ-
χος και Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Δη-

μοσθένης Τσιαμάκης κ.ά.
Από τον Σύλλογο “Αναστάσιος

Γόρδιος’’, εορτάστηκε η επέτειος των
δέκα ετών κυκλοφορίας της εφημε-
ρίδας, με παρέμβαση στο χώρο της
πηγής Φοντάνα όπου αναρτήθηκαν τα
πρωτοσέλιδα της εφημερίδας των
δέκα αυτών ετών, στους δε παρευρε-
θέντες μοιράστηκε CD με περιεχό-
μενο τα 41 φύλλα της εφημερίδας σε
ψηφιακή μορφή. Το CD, όσοι επιθυ-
μούν, μπορούν να το προμηθευτούν
επικοινωνώντας με τα γραφεία του
Συλλόγου. Ευχαριστίες στις δ. Ελένη
Μπούρα, Μαρίνα Μπούρα, Κωνσταν-
τοπούλου Ειρήνη, Κική Γόγολου, Ρίτσα
Τσιώλη, που βοήθησαν στην διακίνη-
ση του CD και την συλλογή συνδρο-
μών, όπως και τους συνδρομητές για
την οικονομική ενίσχυση των δρα-
στηριοτήτων του Συλλόγου.

Καλή αντάμωση και του χρόνου με
υγεία για όλους μας.

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 

Διορθωτέα 
(ΟΣΟΒΛΕΠΕΙΣΛΑΘΗΜΗΦΟΒΑΣΑΙΤΗΝ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
Στο υπ’ αριθ. 40ο φύλλο της εφημερίδας,
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος του
2009, στη 2η σελίδα, στη στήλη “Συν-
δρομές - Δωρεές’’, εκ παραδρομής γρά-
φτηκε, ότι ο τακτικός συνδρομητής μας κ.
Σταύρος Ν. Παπαδόπουλος, πρόσφερε ως
συνδρομή το μικροποσό των 2€, αντί των
20€ και ζητάμε την επιείκεια του εξαίρε-
του και αγαπητού μας κ. Σταύρου Ν. Πα-
παδόπουλου για το τυπογραφικό λάθος.

Συνέχεια από την 1η σελ. 



4
ΤΑ  ΜΕΓΑΛΑ  ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Παρουσίασις-Σχόλια
Ὑπὸ Παναγιώτου Κων. Βλάχου  

‘Οσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ  ἐπιστολαί

Eισαγωγικόν σημείωμα
Συναισθηματικώς στενή και εξόχως πνευματική είναι η σχέσις του Οσί-

ου Ευγενίου του Αιτωλού προς τον Μητροπολίτην Λαρίσης Διονύσιον, πυκνή
δε η μετ’ αυτού δι’ επιστολών επικοινωνία. Δι’ αυτών καταφαίνεται η βαθεία
εκτίμησις και ο σεβασμός του Ιερομονάχου «τῆς ἀνηλίου Γούβας τῶν Ἀγρά-
φων» προς τον Επίσκοπόν του και διαχέεται η χαρά διά την κατά Χριστόν ευ-
δοκίμησιν και τον δι’ επιτέλεσιν έργων θεοφιλών και φιλανθρώπων έπαινόν
του. 

Ειδικώτερον εν προκειμένω ο Ευγένιος επαινεί και ευχαριστεί τον Μη-
τροπολίτην Διονύσιον δια την επιδειχθείσαν στοργικήν αντιμετώπισιν της πε-
ριπτώσεως κατηγορηθέντος ιερέως, τον οποίον, μεταμεληθέντα, αποκατέ-
στησεν. Συναφώς με το αυθεντικόν του κύρος ομιλεί γενικώτερον διά την πτώ-
σιν του ανθρώπου και την κατόπιν μεταμελείας συγχώρησιν. 

Περαιτέρω αναφέρεται εις την περίπτωσιν του συνασκητού του Γρηγο-
ρίου, επιθυμούντος να μεταβή εις Ιωάννινα δι’ ευρυτέρας σπουδάς, λόγω της
εγκαταστάσεως εκεί «ελλογιμωτάτου» διδασκάλου. Εις τούτον, παρά τας αρ-
χικάς επιφυλάξεις του, ο Ευγένιος, βλέπων την σφοδράν επιθυμίαν του δι’
ανωτέραν παιδείαν, δίδει την συγκατάθεσίν του. Περαιτέρω υποβάλλει εις τον
Μητροπολίτην την σκέψιν του να μετακαλέση, πλησίον του τον διδάσκαλον,
οπότε θα έλθη μαζί του και ο Γρηγόριος. 

Κείμενον 

Βρανιανὰ 18 Δεκ. 1663  Διονύσιος Λαρίσης 

Τῷ λογιωτάτῳ ἐν ἀρχιερεῦσι καὶ πανιερωτάτῳ μητροπολίτῃ Λαρί-
σης κυρίῳ Διονυσίῳ ὅσα τὰ καταθύμια. 

Ἥκασιν ἡμῖν πρὸ πολλοῦ γράμματα τῆς σῆς ἱερότητος εὐρωστίαν ἡμῖν
ἀκριβῶς εὐαγγελιζόμενα τὴν σήν· κομιστὴς δὲ τῶν γραμμάτων ὁ ἐν
ἱερεῦσιν ἐκεῖνος ἀπόβλητος καὶ ὑπὸ τινων κατεγνωσμένος· διαβληθεὶς
γὰρ οὐχ ὁσίως ἐπὶ τῆς σῆς ἁγιότητος ἐπὶ δυστροπίαις καὶ πολιτικαῖς ἀνα-
τροπαῖς ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ τὸν νέον διαστρέφων Ἰσραήλ (ὡς λέγεται)·
φιλεῖ γὰρ τὰ ἅπαξ κατά τινος ρηθέντα τοῦ χρόνου προϊόντος ἐπὶ τὰ πρό-
σω χωρεῖν καὶ δίκην σφαιρικοῦ σώματος κατὰ πρανοῦς ἀφιεμένου καὶ
οὐδαμοῦ τὸ στάσιμον οὕτω συνέβη καὶ τὰ περὶ τοῦτον νῦν. Ἀλλ᾽οὗτος
χάριτας μὲν ὁμολογεῖ σου τῇ ἐμμελείᾳ τῆς τε δικαίας ψήφου καί τῆς
ἄλλης περὶ αὐτὸν ἐπιμελείας. Πολλοὶ δὲ δι᾽εὐφήμου μνήμης ἄγουσι τὰ
σὰ καθ᾽ἑαυτούς τε καὶ πρὸς πολλοὺς ἄλλους ἐκθειάζουσιν ἀκμαῖος ἔτι
ὢν λέγοντες οὗτος καὶ πραγμάτων πολλῶν ὁμιλῶν ὄχλῳ δοκιμώτερος
τῶν πρὸ αὐτοῦ δοκεῖ καίτοι προβεβηκότων ἐκείνων. Ἥσθην μὲν οὖν καὶ
ἥδομαι ἐν περινοίᾳ τῆς ἀγαθῆς περὶ σοῦ γενομένης φήμης, δοθείη δέ σοι
παρακαλῶ ἡ τοῦ θεοῦ πάρεδρος σοφία ὡς ἐκ τῷ τοῦ ψαλμογράφου παιδὶ
Σολομῶντι καὶ τοῖς ὑπηρέταις τοῦ Λόγου ὕστερον. Πολλὴ τῇ χρυσῇ σου
ψυχῇ ὀφείλεται χάρις, ὅτι οὐ μόνον τοὺς ἐν ἀληθείᾳ μεταμελομένους χρι-
στομιμήτως προσίεται, ἀλλὰ καὶ τοῦ πτώματος λόγοις ποτίμοις ἀνα-
καλεῖται· τὸ μὲν γὰρ ἁμαρτάνειν, δέσποτα, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἥττω
γενέσθαι παθῶν ἀνθρώπων ἴδιον, τὸ δὲ ἁμαρτίαις ἀφιέναι θεοῦ
οἰκεῖον, μεθ᾽ὃν καὶ τοῖς θεῷ δι᾽ἀρετῆς πλησιεστέροις καὶ τοῖς διαδε-
ξαμένοις ἀλληλοδιαδόχως μετέπειτα. Ὅτι δὲ λελυπήκαμέν σου τὴν φρόν-
τησιν ὁμολογοῦμεν· τὸ δὲ ἁμαρτίαις ἀφιέναι θεοῦ οἰκεῖον, μεθ᾽ὃν καὶ
τοῖς θεῷ δι᾽ἀρετῆς πλησιεστέροις καὶ τοῖς διαδεξαμένοις ἀλληλοδιαδό-
χως μετέπειτα. Ὅτι δὲ λελυπήκαμέν σου τὴν φρόνησιν ὁμολογοῦμεν· ὅτι
δὲ μὴ βουλόμενοι οὐδεὶς ἀντερεῖ λόγος· οὐ σκῆψις τοῦτο ἢ πρόφασις, μὴ
γένοιτο. Ὅτι μὲν ἡμῖν φιλοπάτωρ ἡ μὴ σεβασμιότης περὶ ἡμᾶς ἐγεγό-
νει τίς ὅλως κατὰ μέρος εἰπεῖν δυνήσεται; Ἀεὶ πρὸς τοὺς εὐτελεῖς ἡμᾶς
φέρεται φιλοτιμίαις· οὐ λόγοις ἀλλὰ πράγμασι καὶ ὑπὲρ λόγον φιλοτι-
μίαις ταῖς τυχούσαις ἡμᾶς ἐπιφορτίζει φιλοτίμως εὐεργεσίαις, ἃς κατ᾽ἀξίαν
ἀμεῖψαι οὐκ ἐξόν· οὐδὲν γάρ ἐστιν ἡμῖν χάριεν ἀντὶ τούτων διδόναι· γέ-
νοιτο δέ σοι ἐκ θεοῦ ἡ κατ᾽ἀξίαν ἀντιμέτρησις. 

Ὁ δὲ Γρηγόριος ὁ ἐμός, ὃν μνήμης ἐπὶ τοῖς οἰκείοις ἠξίωσε γράμ-
μασιν ἡ σεβασμιότης σου, τῆς αὐτῆς ἡμῖν μετεῖχε διαίτης, παιδείας δὲ
ἐρῶν ἐλευθέρας καὶ κρείττονος μᾶλλον ἢ τῆς καθ᾽ἡμᾶς καὶ οὕτως ἔχων
ἐμπόρων αὐτῷ τινων ἀγγειλάντων ὅτι ἀνήρ τις ἐλλογιμώτατος καὶ εἰς
ἄκρον ἐξησκημένος παιδείας τῆς τε καθ᾽ἡμᾶς, ὥς φασι, καὶ τῆς θύρα-
θεν ἔναγχος ἐκ τῆς τῶν Φαιάκων νήσου ἐπιβὰς τῶν Ἰωαννίνων τοὺς προ-
σφοιτῶντας αὐτῷ διδάσκει γραμματικήν τε καὶ λογικὰ μαθήματα, τού-
των οὖν τῶν λόγων ἀκούσας ἐκεῖνος εὔθυμος ὑφ᾽ἡδονῆς ἐγεγόνει· τί
οὖν; παρακαλῶν ἡμᾶς οὐ διέλειπε τὴν πρὸς ἐκεῖνον φέρουσαν ὁδὸν ἐπι-
τρέψαι, καὶ πολλή τις ἦν ἡ πρὸς ἡμᾶς δυσώπησις. Ὡς δὲ μὴ πειθομέ-

νους ἔχων ἡμᾶς πολλῶν ἕνεκα, ἃ οὐδὲ τὴν σύνεσιν, οἶμαι, τὴν σὴν λαν-
θάνει, ἠθύμει σφόδρα καὶ ἤσχαλλε καὶ ὑπ᾽ἀθυμίας σχεδὸν ἐθανάτα καὶ
πάλιν ἀντιβολῶν οὐκ ἐπαύετο. Τοῦτον οὖν οὕτως ἔχοντα θεασάμενοι,
ὅτι παιδείας ἐρᾷ, κτήματος ὡς ἀληθῶς ἀθανάτου, ἄκοντες (ὡς λέγε-
ται) καὶ ἑκόντες τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἐπετρέψαμεν ὁδόν. Εἰ δέ σοι τοῦτο,
δέσποτα, θυμῆρες, μετακάλει γράμμασι τὸν ἄνδρα καὶ οὕτω σὺν ἐκείνῳ
καὶ Γρηγόριον ἕξεις συσχολάζοντα. Σύγγνωθι ἡμῖν τῆς βίας καὶ ἔρρω-
σο. 

Ἐκ Βρανιανῶν αχξγ' Ποσειδεῶνος ιη'
Ἐλάχιστος δοῦλος τῆς σῆς πανιερότητος ὁ Ἰωαννούλιος Εὐγένιος. 
Τῷ πανιερωτάτῳ μητροπολίτῃ καὶ λογιωτάτῳ κυρίῳ Διονυσίῳ πα-

νευλαβῶς ἐγχειρισθείη ὅπου ἂν εἴη. 

Σχόλια 
Ὅσα τὰ καταθύμια= Δηλώνεται η ευχή του Οσίου Ευγενίου προς τον αποδέ-

κτην της επιστολής Μητροπολίτην να ευοδούνται τα έργα του
«κατά τήν ἐπιθυμίαν του». 

ἥκασιν= έχουν έλθει, ελήφθησαν. 
εὐρωστίαν ἡμῖν ἀκριβῶς εὐαγγελιζόμενα τὴν σήν= φέροντα εις εμέ την καλήν

αγγελίαν ότι υγιαίνης. 
κομιστής= μεταφορεύς (των επιστολών). Τα γράμματα απεστέλοντο τότε δι᾽εμ-

πίστων προσώπων (κατά περίστασιν). 
ἀπόβλητος= απομακρυνθείς, τιμωρηθείς με αργίαν. 
κατεγνωσμένος (ὑπό τινων)= καταδικασμένος από μερικούς 
διαβληθεὶς οὐχ ὁσίως= συκοφαντηθείς όχι δίκαια, ανοσίως, αβασίμως. 
ἐπὶ τῆς σῆς ἁγιότητος= ενώπιόν σου. 
δυστροπίαι καί πολιτικαὶ ἀνατροπαί= κακή συμπεριφορά και πρόκλησις ανα-

στατώσεων. 
ὁ τὸν νέον διαστρέφων Ἰσραήλ= Υπαινίσσεται ανάλογον περίπτωσιν εκ της Πα-

λαιάς Διαθήκης (Γ᾽Βασιλ. 18, 17). 
φιλεῖ γάρ …τὸ στάσιμον= ο Όσιος Ευγένιος παρομοιάζει την συκοφαντίαν (την

διαστροφήν), η οποία με την πάροδον του χρόνου κυκλοφορεί (και
διαδίδεται ευρέως), με σώμα σφαιρικόν, το οποίον ριπτόμενον εις
κατηφορικόν μέρος (πρανές) δεν σταματά πουθενά. Φιλεῖ= αρέ-
σκεται, συνηθίζει.

τὰ ἅπαξ κατὰ τινος ρηθέντα= οι λόγοι (κατηγορίαι, συκοφαντίαι) που μίαν φο-
ράν θά λεχθούν. 

οὕτω συνέβη καὶ περὶ τοῦτον νῦν= τοιουτοτρόπως (κάτι ανάλογον) συνέβη και
με τον εν λόγω ιερέα. 

ὁμολογεῖ χάριτας= ομολογεί χάριν, υποχρέωσιν, ευγνωμοσύνην. 
ἐμμέλεια= αρμόζουσα, προσήκουσα (προσεκτική αντιμετώπισις). 
δικαία ψῆφος= δια της ψήφου σου δικαία (ορθή) κρίσις. 
ἐπιμέλεια= φροντίδα, μέριμνα. 
πολλοί δι᾽εὐφήμου μνείας ἄγουσι τὰ σά= πολλοί ευφήμως ομιλούν διά σε, σε

επαινούν. 
ἐκθειάζω= εξαίρω, επαινώ καθ᾽υπερβολήν. 
ἀκμαῖος ἔτι ὤν λέγοντες= λέγοντες ότι ακόμη ευρίσκεται εν ακμή. 
ὁμιλῶν ὄχλῳ= συναναστρεφόμενος με τον λαόν. 
δοκιμώτερος= περισσότερον άξιος, δοκιμασμένος. 
καίτοι προβεβηκότων ἐκείνων= αν και εκείνοι ήσαν μεγαλύτεροι κατά την ηλι-

κίαν. 
Ἥσθην μὲν 0ὖν… φήμης= ευχαριστήθην και (πάντοτε) ευχαριστούμαι υπερβο-

λικά όταν πληροφορούμαι αγαθήν φήμην (καλήν είδησιν) για σένα.
Ενταύθα διαδηλούται η χαρά σου διδασκάλου δια την ευδοκίμησιν
του μαθητού του. 

δοθείη σοι, παρακαλῶ, ἡ τοῦ Θεοῦ πάρεδρος σοφία= παρακαλώ, εύχομαι να
σου δοθή η σοφία του Θεού, να σε φωτίζη ο Θεός. 

ὡς καὶ τῷ τοῦ Ψαλμογράφου παιδὶ Σολομῶντι= όπως (εδόθη) και εις τον Σο-
λομώντα, τον υιόν του γράψαντος τους Ψαλμούς Δαυΐδ. 

καὶ τοῖς ὑπηρέταις τοῦ Λόγου ὕστερον= και εν συνεχεία εις όλους εκείνους, που
έγιναν υπηρέται του Λόγου (του Χριστού, που ει…… Υιός και
Λόγος του Θεού) δηλαδή εις τους πνευματικούς πατέρας κατά
διαδοχήν από τους Αποστόλους. 

πολλὴ τῇ χρυσῇ σου ψυχῇ ὀφείλεται χάρις= μεγάλη χάρις (υποχρέωσις, ευ-
γνωμοσύνη) οφείλεται σε σένα, που έχεις χρυσή ψυχή (είσαι κα-
λόψυχος, συμπονετικός). 

τοὺς τῇ ἀληθείᾳ μεταμελουμένους= αυτούς που πραγματικά (ειλικρινά) μετα-
νοούν. 

χριστομιμήτως προσίεται= μιμούμενος τον (ελεήμονα) Χριστόν αποδέχεται. 
ἀλλὰ καὶ τοῦ πτώματος ἀνακαλεῖται= αλλά και με λόγια μαλακά (στοργικά)

επαναφέρει (διορθώνει) από το παράπτωμα (την πτώσιν, το αμάρ-
τημα). 

τὸ μὲν γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπων ἴδιον= είναι ίδιον των ανθρώπων (συμβαί-
νει εις τους ανθρώπους) να αμαρτάνουν και να αποδεικνύωνται
κατώτεροι των ανθρωπίνων παθών (να νικώνται από τα πάθη
των). 

τὸ δὲ ἁμαρτίαις ἀφιέναι Θεοῦ ἴδιον …μετέπειτα= το δε να συγχωρή αμαρτίας
είναι ίδιον (γνώρισμα, δικαίωμα) του Θεού, ύστερα δε από Εκεί-
νον (παραχωρείται) εις τους πλησιάζοντας τον Θεόν δια του ενα-
ρέτου βίου των και εξακολουθητικώς εις εκείνους που τους δια-

Συνέχεια στη σελ. 5
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‘Οσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ  ἐπιστολαί

δέχονται. Ευνοεί τους κατά αδιάλειπτον διαδοχήν από τους Απο-
στόλους έχοντας την ευλογίαν πνευματικώς. 

ὅτι λελυπήκαμέν σου τὴν φρόνησιν= ότι σε έχομεν λυπήσει. 
μὴ βουλόμενοι= μή θέλοντες, αθελήτως.
οὐδεὶς ἀντερεῖ λόγος= δεν υπάρχει καμμία αντιλογία
σκῆψις= πρόφασις, δικαιολογία. 
Ὅτι φιλοπάτωρ … γενήσεται= κανείς δεν θα δυνηθεί να είπη, ότι δεν έγινεν

εξόχως στοργική (πατρική) η σεβασμιότης σου. 
Ἀεὶ γὰρ πρὸς ἡμᾶς… φιλοτιμίαις= αλλά πάντοτε προς ημάς τους ασημάντους

συμπεριφέρουσι με πραγματικήν τιμην και αγάπην καθ᾽υπερβολήν.
οὐ ταῖς τυχούσαις ἡμᾶς ἐπιφορτίζει εὐεργεσίαις= δεν προσέφερε προς ημάς τους

ασημάντους ευεργεσίας (δηλαδή προσφέρεις εις ημάς σπουδαίας
ευεργεσίας). 

ἂς κατ᾽ἀξίαν ἀμεῖψαι οὐκ ἐξόν= τας οποίας δεν είναι δυνατόν να ανταποδώ-
σωμεν επαξίως. 

οὐδὲν γὰρ ἔστιν ἡμῖν τι … διδόναι= δεν υπάρχει εις ημάς κάτι σπουδαίον να
δώσωμεν αντί των ευεργεσιών. 

γένοιτο δέ σοι… ἀντιμέτρησις= είθε να δοθή εις σε από τον Θεόν η ανταξία
(της προς ημάς προσφοράς σου) ανταπόδοσις. 
Εις το δεύτερο μέρος της Επιστολής του ο Όσιος Ευγένιος ανα-
φέρεται εις τον μαθητήν και συνασκητήν του Γρηγόριον, γνώρι-
μον του Μητροπολίτου Διονυσίου, και την έντονον επιθυμίαν του
να σπουδάση περαιτέρω εις την Σχολήν των Ιωαννίνων. 

τῆς αὐτῆς ἡμῖν μετεῖχε διαίτης= ήτο σύνοικος και ομοτράπεζος, διέμενε μαζί
μας. 

ἐρῶν παιδείας ἐλευθέρας καὶ κρείττονος= επιθυμών σφοδρώς παιδείαν ανωτέ-
ραν και ελευθέραν. Εννοεί εκπαίδευσιν περί την αρχαίαν γλώσ-
σαν και φιλοσοφίαν, η οποία, διαστελλομένη από την θεολογίαν
(την έσω παιδείαν) αποκαλείται θύραθεν. 

καὶ οὕτως ἔχων= και εις αυτήν την κατάστασιν ευρισκόμενος, δηλαδή διακαώς
επιθυμών ανωτέραν μόρφωσιν. 

ἐλλογιμώματος= κατ᾽εξοχήν λόγιος, λίαν πεπαιδευμένος, μορφωμένος. 
ἡ καθ᾽ἡμᾶς Παιδεία= η ιδική μας θεολογική μόρφωσις. 
ἔναγχος= προσφάτως 
ἐκ τῆς νήσου τῶν Φαιάκων= η νήσος των Φαιάκων ελέγετο Σχερία, ταυτιζο-

μένη από πολλούς με την Κέρκυραν. 
ἐπιβὰς τῶν Ἰωαννίνων= ελθών εις Ιωάννινα. Εις Ιωάννινα υπήρχον ακμάζου-

σαι Σχολαί Γραμμάτων κατά την Τουρκοκρατίαν. 
τοὺς προσφοιτῶντας αὐτῷ= εκείνους που φοιτούν πλησίον του, παρακολουθούν

τα μαθήματά του. 
γραμματικὴ καὶ λογικὰ μαθήματα= οι όροι δηλώνουν τους κύκλους των δι-

δασκομένων τότε (θεωρητικών, θετικών και φιλοσοφικών) μα-
θημάτων. 

εὔθυμος ὑφ᾽ἡδονῆς ἐγένετο= ενθουσιάστηκε από ευχαρίστησιν. 

παρακαλῶν ἡμᾶς οὐ διέλιπε …ἐπιτρέψαι= και δέν σταματούσε να με παρακα-
λή να επιτρέψω την μετάβασίν του εκεί (εις Ιωάννινα). 

καὶ πολλή τις ἦν ἡ πρὸς ἡμᾶς δυσώπησις= και πολλή (επίμονος) ήτο η προς
εμέ παράκλησις. 

Ὡς δὲ μὴ πειθομένους ἔχων ἡμᾶς πολλῶν ἕνεκα= και επειδή εγώ δέν επει-
θόμην (να επιτρέψω) ένεκα πολλών λόγων. 

ἅ οὐδὲ τὴν σύνεσιν, οἶμαι, τὴν σὴν λανθάνει= οι οποίοι (λόγοι), νομίζω, δεν
είναι άγνωστοι εις σε, που κρίνεις την σύνεσιν. 

ἠθύμει σφόδρα… ἐθανάτα= εστενοχωρείτο (ήτο δύσθυμος) παρά πολύ και αδη-
μονούσε και από την λύπην του έφθανε σχεδόν εις τον θάνατον
(πέθαινε από την λύπην του). 

καὶ πάλιν αντιβολῶν οὐκ ἐπαύετο= και πάλιν σταματοῦσε να με παρακαλεί. 
τοῦτον οὖν οὕτως ἔχοντα θεασάμενος= αφού τον είδα να ευρίσκεται εις αυτήν

την κατάστασιν. 
ὅτι παιδείας ἐρᾷ= ότι διακατέχεται από έντονον πόθον (έρωτα) πρός μόρφω-

σιν. 
κτήματος ὡς ἀληθῶς ἀθανάτου= (η οποία παιδεία) εις την πραγματικότητα εί-

ναι δια τον άνθρωπον αθάνατον. Ενταύθα ο σοφός Ευγένιος υπαι-
νίσσεται το αρχαίον λόγιον; «Παιδεία τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἐστίν
ἀθάνατον καὶ θεῖον». 

ἄκοντες (ὡς λέγεται) καὶ ἑκόντες= θέλοντες και μη. 
τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἐπετρέψαμεν ὁδόν= του επετρέψαμεν (του εδώσαμεν άδειαν,

ευλογίαν) να μεταβή (εις Ιωάννινα) προς εκείνον (τον ελλογι-
μώτατον διδάσκαλον). Ο διδάσκαλος ωνομάζετο Σπυρίδων
Τριαντάφυλλος. 

Εἰ δέ σοι, δέσποτα, τοῦτο θυμῆρες= εάν, δέσποτα, τούτο σου είναι ευχάριστον,
επιθυμητόν. 

μετακάλει γράμμασι τὸν ἄνδρα= να μετακαλέσης δια (προσκλητηρίου) επιστολής
τον άνδρα (τον διδάσκαλον). 

Σύνγνωθι ἡμῖν τῆς βίας καί ἔρρωσο= Ο Οσιος Ευγένιος κατακλείει την επι-
στολήν του επικαλούμενος, μετριοφρόνως, την κατανόησιν (συ-
γνώμην) του Μητροπολίτου δια βιασύνην, με την οποίαν έγρα-
ψεν αύτήν και εύχεται εις αυτόν να υγιαίνει. Πέρα της δηλώ-
σεως αυτής, η επιστολή συνιστά πυκνόν κείμενον, γλαφυρόν, απο-
πνέον την χάριν του αττικού λόγου, με διάνθισιν λογοτεχνικήν,
βαθυστόχαστα νοήματα και διδάγματα διαχρονικά, εκτάκτως και
δια την εποχήν μας επίκαιρον. 
Η ανάγνωσις της επιστολής προκαλεί θαυμασμόν δια το ύφος της
ελληνομαθείας των λογίων της δυσχειμέρου εκείνης εποχής, αλλά
και λύπην δια την, μετά από αστόχους επεμβάσεις, φθοράν και
πτώχευσίν της νεοελληνικής μας γλώσσης εις τον γραπτόν και
προφορικόν λόγον. 

Μὲ μιὰ ἄξια ἐπαίνου πνευματικὴ
ἐκδήλωση  ποὺ ὀργάνωσε καὶ πραγματο-
ποίησε ἡ «Πανευρυτανικὴ Ἕνωση», τὴν
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 στὴν αἴθουσα τε-
λετῶν τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, τι-
μήθηκε ὁ  Εὐρυτάνας ἐκπαιδευτικὸς κ. Πα-
ναγιώτης Βλάχος. Ἐμεῖς, ὡς ἐφημερίδα
«ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ», ἔχουμε
ἰδιαίτερο λόγο νὰ εἴμαστε ἱκανοποιημένοι
μὲ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐξαι-
ρετικὰ ἐπιτυχημένης ἐκδήλωσης, μιᾶς καὶ
ἔχουμε τὴν τιμή, μετὰ ἀπὸ σχετικὸ αἴτη-
μά μας ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2003, νὰ
ἔχουμε ὡς μόνιμο συνεργάτη τὸν Εὐρυτά-
να Ἐκπαιδευτικὸ κ. Παναγιώτη Βλάχο.
Ἔτσι, σὲ κάθε φύλλο τῆς ἐφημερίδας ὁ κ.
Βλάχος παρουσιάζει, σχολιασμένη, μία ἐπι-
στολὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτω-
λοῦ. Μὲ τὸ κῦρος τῆς ἐπιστημονικῆς του
συγκρότησης καὶ τοῦ πλουσίου παιδευτικοῦ,
συγγραφικοῦ καὶ ἀνθρωπιστικοῦ ἔργου του,
ὁ κ. Βλάχος, μὲ τὴν συνεργασία του αὐτή,
καταχωρίζει τὸ ἔντυπό μας στὰ πλέον ἀξιό-
λογα ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν περιοχή μας.
Πλῆθος κόσμου παρευρέθη, καὶ πολλοὶ δια-
κεκριμένοι ὁμιλητὲς παρουσίασαν τὸ ἔργο
καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ κ. Παναγιώ-
του Βλάχου. Ἄψογη καὶ ἰδιαίτερα κοπιώ-
δης ἡ διεύθυνση τῆς ἐκδήλωσης, λόγω τῆς
μεγάλης διάρκειας καὶ τῶν πολλῶν ὁμι-
λητῶν, ἀπὸ τὸν συντονιστή της, πάρεδρο τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, κ. Πανα-
γιώτη Τσούκα. Ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές, γιὰ τὴν
συνεργασία τοῦ κ. Παν. Βλάχου μὲ τὴν ἐφ.
«Τὰ Μεγ. Βραγγιανά» ἀναφέρθηκαν ἰδι-

αιτέρως στὶς εἰσηγήσεις τους ὁ κ. Ἀνάρ-
γυρος-Γιάννης Μαυρομύτης καὶ ὁ κ. Βα-
σίλειος Τριχιᾶς

Ἀπὸ τὴν περιοχὴ μας, τὰ Ἄγραφα , τὰ
Μεγ. Βραγγιανὰ παρευρέθησαν: ὁ Δή-
μαρχος Ἀγράφων κ. Χρῆστος Κ. Μπούρας,
ὁ Νομαρχιακὸς Σύμβουλος κ. Δημήτριος
Ἠλ. Τσιώλης, ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
«Ἀναστάσιος Γόρδιος» κ. Κων. Σπ. Τσιώ-

λης, ὁ τ. πρόεδρος τοῦ Συλ. Ἀγραφιωτῶν
κ. Λάμπρος Γατῆς κ. ἄ.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης, ἡ Πα-
νευρυτανικὴ Ἕνωση μὲ πρωτοβουλία τοῦ
προέδρου της κ. Κων. Παπαδόπουλου πα-
ρέθεσε, σὲ παρακείμενο χῶρο ἑστιάσεως,
εὐχαριστήριο δεῖπνο στὸν τιμώμενο κ. Παν.
Βλάχο. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου, ὁ

κ. Βλάχος  ἔλαβε τὸν λόγο καὶ εἶπε: «Ἰδοὺ
δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾽� ἢ τὸ κα-
τοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;1». Νομίζω
ὅτι αὐτὴ ἡ φράση ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ ἐν
προκειμένῳ. Ὕστερα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ
τράπεζα τῆς ὁποίας ὅλοι γευθήκαμε τοὺς
καρπούς, κατὰ τὴν παρελθούσαν ἐκδήλω-
σιν , ἡ ἐδῶ σύνθεσις ἠθέλησεν νὰ εὑρεθοῦμε
γύρω ἀπ΄αὐτὴν τὴν τράπεζαν τὴν εὐλογη-
μένη, στὴν ὁποία παρεκαθήσαμεν καὶ
ἐγεύθημεν τὰ ἐδέσματα. Ὅμως πάνω ἀπὸ
αὐτὰ καὶ πέρα ἀπ΄ὅλα ἀξίαν ἔχει ἡ πνευ-
ματικὴ τροφοδοσία τὴν ὁποία ἐδέχθημεν.

«Σωκράτης τῶν λόγων ἡμᾶς εἱστία»2,
ὁ Σωκράτης δηλαδὴ μᾶς ἔκανε ἑστίαση, μᾶς
ἔτρεφε, μὲ λόγια. Νομίζω πώς, μετὰ τὸ
δεῖπνο αὐτὸ, ἀξίζει νὰ κλείσουμε μὲ δύο λό-
για καὶ ἀπὸ ἐμένα. Τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι:
ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ πρὸς τὸν Πρόεδρο
καὶ τὰ μέλη τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσε-
ως ποὺ εἶχαν τὴν ἔμπνευση, τὴν πρωτο-
βουλία καὶ ὑποβλήθηκαν στοὺς κόπους
ὀργανώσεως τῆς ἐκδηλώσεως καὶ ὅλους
ὅσους συμμετεῖχαν. Ἰδιαιτέρως, μὲ τὴν πα-
ρουσία τους ἐδῶ, στὸ δεῖπνο, εὐχαριστῶ τὴν
κ. Καλλιόπη Μπουρδάρα καὶ τὸν σύζυγό
της ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐπικρατείας, κ. Γεώργιο Παναγιωτόπου-
λο, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὄχι ἁπλῶς φιλευ-
ρυτάν, ἀλλὰ Εὐρυτάν.

Εὐχαριστῶ τὸν κ. Νομάρχη Εὐρυτανίας
καὶ τὸν κ. Δήμαρχο Καρπενησίου, κ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΙΜΗΣ  ΣΤΟΝ  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟ

Συνέχεια στη σελ. 7

Συνέχεια από τη σελ. 4

Ὁ κ. Παναγιώτης Βλάχος ἀπευθύνει χαιρετισμὸ
πρὸς τοὺς συνδαιτημόνες του
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Με αυτόν τον τίτλο, στις 26 Ιουνίου 2010, πραγ-

ματοποιήθηκε στο Αιτωλικό και συγκεκριμένα στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Β. Κατράκη, ημε-

ρίδα ιστορικού περιεχομένου με δέκα εισηγήσεις. Συν-

διοργανωτές της ημερίδας ήταν: η Ορθόδοξη Ιερα-

ποστολική Αδελφότητα Αγρινίου «Αγία Φιλοθέη», ο Δή-

μος Αιτωλικού, το Μουσείο Β. Κατράκη και το ΕΥΚΕ-

ΣΕ. Την επιμέλεια και την πρωτοβουλία της εκδήλω-

σης είχαν η οικογένεια Μαραγιάννη (Κώστας Δ. Μα-

ραγιάννης, Δήμητρα Μαραγιάννη-Ντόβα, Κώστας

Ντόβας) και ο κ. Γιάννης Καρυδάς, Δρ. Κοινωνικής Ψυ-

χολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

Μεταξύ άλλων έγινε εκτεταμένη αναφορά στον

ιδρυτή της Σχολής Αιτωλικού, Ευγένιο Γιαννούλη τον

Αιτωλό, καθώς και στον Βραγγιανίτη Αναστάσιο Γόρ-

διο και την εκεί, 20ετή, ως διδασκάλου παραμονή του

(1690-1710).

Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελία ποιημάτων από

τον κ. Τάσο Λέρτα, ηθοποιό-σκηνοθέτη.

Η σύνταξη

Η  Σχολή  του  Αιτωλικού  

και  οι  λόγιοι-δάσκαλοι 

των  Αγράφων 

στα  χρόνια  της Τουρκοκρατίας

Του Γεωργίου Κ. Παρθένη - Κουτσοπάνου, Επίτιμου Δ/ντή Προσωπ. και Διοίκησης ΕΛΤΑ

Συνέχεια από το προηγούμενο 

Ο ταχυδρόμος ήταν ο Άγγελός τους που
τους έφερνε τα χαρούμενα μαντάτα και τα δυ-
σάρεστα. Στα δυσάρεστα νέα προσπαθούσε να
ρίξει στις πονεμένες ψυχές τους λίγο βάλσαμο
παρηγοριάς για να τους απαλύνει λίγο το πόνο
τους. Μαζί τους χαίρονταν και συνέπασχε και
ο ίδιος. Με λαχτάρα περίμεναν ν᾽ακούσουν από
μακρού το «του του του» της τρομπέτας του τα-
χυδρόμου για να πάνε έγκαιρα στα καθορισμέ-
να σημεία διανομής της αλληλογραφίας. Έφερ-
νε και έδινε γράμματα και επιταγές αλλά και
έπαιρνε γράμματα και καμιά επιταγή για τα φαν-
ταράκια. Έφερνε χαρές και λύπες, αλλά κι
έστελνε χαρές και λύπες. Πόσες φορές δεν είδε
πρόσωπα να γελούν, να χαίρονται και να λάμ-
πουν με τα γράμματα που τους έφερνε! Αλλά
και πόσες φορές δεν είδε τα ίδια πρόσωπα θλιμ-
μένα, τα ίδια πρόσωπα να κλαίνε! Ποτέ ο κυρ-
Κολιός Αναγνώστης, ταχυδρόμος με τ όνομα
πια στα χωριά των Αγράφων, δεν βαρυγκομού-
σε, δεν δυσανασχετούσε. Εξακολουθούσε με το
ίδιο κέφι, τον ίδιο ζήλο να μοιράζει γράμματα και
να στέλνει γράμματα με χαρές και λύπες και φω-
τογραφίες με αφιερώσεις. «Πάρε ψυχή χωρις
κορμί και σώμα δίχως αίμα λάβε και τη φωτο-
γραφία μου για να θυμάσαι αιώνια» ή πίσω απ’
τη φωτογραφία ζωγράφιζαν ταξιδιάρικα χελι-
δόνια, βουνά, λουλούδια και «ενθύμια αγάπης
και καλής αντάμωσης». 

Ο ταχυδρόμος Αναγνώστης που είχε απύθ-
μενα αισθήματα και άμετρη αγάπη στον πλησίον
του, τους εξυπηρετούσε όλους μ’ αυταπάρνη-
ση, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τα
όρια της φυσικής του αντοχής. Μαζί με το υπέρ-
βαρο φορτίο της αλληλογραφίας, μετέφερνε
στα διάφορα πολύτιμα αγαθά για να σώσει ζωές
αρρώστων, γερόντων, παιδιών κ.λπ. κυρίως
στους χειμερινούς μήνες π.χ. φάρμακα, λίγη ζά-
χαρη και καφέ ή κανένα πορτοκάλι αν το ζη-

τούσε κάποιος ετοιμοθάνατος και φυσικά αν το
είχε γευθεί στη ζωή του κ.λπ. Εγώ κατά σύμ-
πτωση το δοκίμασα στα δεκαπέντε μου χρόνια,
όντας ανταρτόπληκτο προσφυγόπουλο στην
παιδούπολη Καρδίτσας. Αν και υπάλληλος με οι-
κογενειακές υποχρεώσεις με μισθό το μήνα
«τρεις και εξήντα» που λέγανε τότε, όταν
έβλεπε οικογένειες με ανήμπορους γέρους
και παιδάκια πεινασμένες και ρακένδυτες που
δεν είχαν φράγκο, τα πλήρωνε ο ίδιος χωρίς
ποτέ να το μάθουν. 

Συνόδευε πρακτικές έμπειρες γερόντισσες
μαμμές από χωριό σε χωριό να ξεγεννήσουν σε
δύσκολες περιπτώσεις ετοιμόγεννες γυναίκες,
αφού ήταν αδύνατο λόγω τοπικών συνθηκών να
μεταφερθούν ακόμη και με φορείο στα αστικά
κέντρα, πεζοπορώντας και 50 χλμ. και με χιό-
νια 4-5 μέτρων. Διαφορετικά ήταν καταδικα-
σμένες να πεθάνουν, όπως συνέβαινε πολλές
φορές κ.λπ. 

Με τον πόλεμο του ’40, ο ταχυδρόμος ήταν
η ψυχή στο να πρωτοστατεί και να ενεργοποι-
εί στο έπακρον, κυρίως τις γυναίκες για τη φα-
νέλα του στρατιώτη. Ηταν συγκινητικό! Παρα-
μελούσαν τις εργασίες τους και τα νοικοκυριά
τους και ρίχνονταν με τα μούτρα νύχτα-μέρα να
γνέθουν, να πλέκουν και να υφαίνουν μάλλινα
ζεστά ρούχα. Άλλωστε κει στα χιονισμένα βου-
νά της Πίνδου με το «μέλανα ζωμό» ήταν αν-
θεκτικά στην πείνα και στις κακουχίες που
πάντα πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή. Ριψο-
κίνδυνα και χαλκέντερα παλικάρια, εξοπλισμέ-
να με τόλμη και αρετή! Από παράδοση ήταν
αδούλωτες ψυχές και τα «ξεφτέρια των Αγρά-
φων» του εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου. Ήταν τ’
άξια και λαμπρά παλικάρια που αποτελούσαν τον
ακαταμάχητο πυρήνα των Μεραρχιών των δύο
Αγραφιώτικων θρυλικών Στρατηγών. Του Μαύ-
ρου Καβαλάρη Ν. Πλαστήρα της Μικράς Ασίας
και τώρα του νικητή της Πίνδου Χαρ. Κατσιμή-
τρου. Συνεχίζεται

Ο  ταχυδρόμος  του  χωριού  μας

Του Ανάργυρου-Γιάννη Δ. Μαυρομύτη

ΤΥΡΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο 

Ας δούμε, τώρα, και την αντίστροφη πορεία

ενός τσελιγκάτου από τα χειμαδιά στα βουνά των

Αγράφων. 

Στα 1873 οι Τιμπλαλέξηδες διαχείμαζαν, όπως

είδαμε, στην περιφέρεια Γαρδικιού (Πελασγίας). Αρ-

χιτσέλιγκας ο Μητράκος (Δημήτριος) Γεωργ. Τιμ-

πλαλέξης, που έχει στο τσελιγκάτο του άλλους 8

της φάρας του (Νικόλαο του Γ., Γεώργιο του Χρ.,

Αθανάσιο του Χρ., Σπύρο του Χρ., Νικόλαο του Δ.,

Δήμο του Νικολ., Ευάγγελο του Δημ., και Δημήτριο

του Ευαγγέλη), και τους υπόλοιπους 12 χωριανούς

του35 ή από τη γύρω στον Κλειτσό περιοχή (Γεώργιο

Τσάτσο, Σπύρο Ιωάν. Φραγγίστα, Γεώργιο Ζάχο,

Ιωάννη Ν. Κατσαβριά, Γεώργιο Ν. Κατσαβριά, Αν-

τώνιο Δ. Κατσαβριά, Τάσο Φιλίππου Κατσαβριά,

Ιωάννη Αποστόλου, Κώστα Φίλο, Γεώργιο Πάνο και

Δήμο Γέροντα), σύνολο 21 νομάτοι. Το κοπάδι του

αποτελείται από 3.000 περίπου γιδοπρόβατα κι 60

άλογα. Θέλει ν’ ανέβει στα βοσκοτόπια του Κλει-

τσού και πρέπει όπως ορίζουν οι σχετικές διατά-

ξις του νόμου, (άρθρ. 27 ν. ΤΟΔ’/27-2-1871, ΦΕΚ

5/1-3-1871) να εγγυηθεί με συμβολαιογραφική

πράξη, την καταβολή αποζημίωσης στα θύματα του

τσελιγκάτου του από πιθανή λήστευση. Ο νόμος

ορίζει: «Πάσαι αι εντός τού δήμου παραθερίζουσαι

ή παραχειμάζουσαι ποιμενικαί ομάδες (τζελιγκά-

τα) ευθύνονται αναλόγως του αριθμού των ποι-

μνίων και μέχρι του ποσού των 3.000 δραχμών εις

αποζημίωσιν παντός υπό ληστών ζημιωθέντος

οπωσδήποτε. Επί τούτω εις το τέλος της θερινής

ή χειμερινής εξαμηνιαίας πριν απέλθωσιν από

των θερινών εις τας χειμερινάς νομάς και τ’ ανά-

παλιν, εκάστη ομάς προσφέρει αξιόχρεον εγγυη-

τήν ενώπιον του συμβολαιογράφου, υπόχρεον

προς απότισιν της ζημίας και μη δυνάμενον να επι-

καλεσθή το ευεργέτημα της διζήσεως. Εις την αρ-

νηθείσαν ή μη δυνηθείσαν να παράσχη εγγυητήν

ομάδα απαγορεύεται η μετάβασις από των θερινών

εις τας χειμερινάς νομάς και τ’ ανάπαλιν. Το ποσόν

της εγγυήσεως και το αξιόχρεον αυτής αποφασί-

ζονται υπό της αρμοδίας διοικητικής αρχής. Ως εγ-

γυητής γίνεται δεκτός και ο αρχηγός της ποιμενι-

κής ομάδος (τσέλιγκας)». 

Ο Μητράκος Τιμπλαλέξης δεν έχει κανένα

λόγο να αρνηθεί την εγγύηση. «Τα είχε καλά» με

αρκετές ληστοσυμμορίες της περιοχής, από οικο-

γενειακή παράδοση, όπως άλλωστε, κι οι Μαλα-

μούληδες, κι όλοι οι βλαχοποιμένες, (δύο αδέλφια

Τιμπλαλέξηδες ήταν μέλη της ληστοσυμμορίας του

Βαγγέλη Σπανού, από τη Μούχα, το 1864. 36

Παρουσιάζεται, λοιπόν, στις 9 του Μάρτη 1873

ενώπιον του συμβολαιογράφου Λαμίας Σ. Πετσο-

πούλη, μαζί με τον εκπρόσωπο του Δημοσίου νο-

νάρχη Φθιώτιδας Πέτρο Βακάλογλου και συνάπτουν

τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη37, και, φυσι-

κά, παίρνει την άδεια να βγει στις θερινές νομές

των Αγραφιώτικων βουνών. 

Παρεμπίπτουσα κατακλείδα: Ο Π. Βακάλογλου,

τ. αξιωμ. χωροφυλακής, τρομερός ληστοδιώκτης

και σοβαρός μελετητής του φαινομένου της λη-

στείας38, ευρισκόμενος στις 27 Σεπτ. 1870 στη

Φουρνά, καταδιώκοντας ληστοσυμμορίες, απευ-

θύνει προς τον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση,

στην οποία περιέχονται προτάσεις υπό τύπου ει-

σηγητικής έκθεσης νόμου39. Όπως θα διαπιστώσει

ο αναγνώστης, διαβάζοντας στο σχετικό παράρ-

τημα την έκθεση και αποσπάσματα του νόμου

ΤΟΔ/1871, αρκετές από τις προτάσεις του έγιναν

διατάξεις του υπόψη νόμου. 

Τελειώνοντας το σημείωμά μου, ευχαριστώ και

από τη θέση αυτή την κυρία Μαρία Παναγιωτο-

πούλου-Μποτονάκη, Προϊσταμένη των ΓΑΚ Ευ-

ρυτανίας, την κυρία Μαρία Σταματοπούλου, Πά-

ρεδρο του Σ.τ.Ε. και τους κυρίους Δημήτριο Νάτσιο,

Προϊστάμενο ΓΑΚ Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-

δας, συγγραφέα και ερευνητή Γιώργο Δημητρίου,

ερευνητή και συγγραφέα και Γιάννη Μάκκα, συλ-

λέκτη και ερευνητή, για το αρχειακό υλικό που έθε-

σαν στη διάθεσή μου. 

Σημειώσεις: 

35. Εκλογικός κατάλογος Δήμου Κτημενίων, 31-12-1864. 

36. Γ. Κολιόπουλου, ό.π. σ. 145, 205, 247, 248, 249 και

ΓΑΚ, Αρχείο Π. Βακάλογλου, αριθ. εγγρ. 510 

37. Αριθ. συμβ. 650/9-5-1873, συμβολαιογράφου Σάβ-

βα Πετσοπούλη, ΓΑΚ, Ιστορ. Αρχείο Λαμίας. 

38. Γ. Κολιόπουλος, ό.π. 374 

39. ΓΑΚ. Αρχ. Βακάλογλου, αριθ. εγγρ. 519 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



• Στην Κουστέσα Βραγγιανών, στις 29 Ιουνίου,

ημέρα Τρίτη, τελέστηκε η καθιερωμένη θεία λει-

τουργία από τον ευλαβέστατο Κρητικό παπά-Κώ-

στα, με ιεροψάλτες νέους της βυζαντινής μουσι-

κής, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί πιστοί. Και

στις 3 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθη-

κε και πάλι θεία λειτουργία με τον ίδιο ιερέα, πα-

τέρα παπά-Κώστα και στη συνέχεια ακολούθησε το

προγραμματισμένο από το Σύλλογο Κουστεσιωτών

πανηγύρι, το οποίο έληξε στις 2 η ώρα ύστερα από

καταρρακτώδη βροχή και καταστροφικό χαλάζι. Το

δε αντάμωμα των Κουστεσιωτών ακυρώθηκε λόγω

πένθους.

• Στις 20 Ιουλίου 2010 τελέστηκαν θείες λει-

τουργίες στον Άι-Λιά Βραγγιανών από τον ευλα-

βέστατο παπά-Πάνο, στον Άι-Λιά Βαλαρίου, Βραγ-

γιανών και στον Άι-Λιά Τριδένδρου από τον Καρ-

διτσιώτη παπά-Νίκο Κόγια, τις οποίες παρακο-

λούθησε πολύς κόσμος με ευλάβεια και πίστη.

• Στις 31 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε το

πανηγύρι στο Δέντρο Βραγγιανών, με τέλεση θεί-

ας λειτουργίας στον Ι.Ν. του Αγίου Αντωνίου και

ύψωση της ιερής εικόνας του με αρτοκλασία. Κα-

τόπιν ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με δημοτική

μουσική από το συγκρότημα του τραγουδιστή

Αλέκου Κάλλη.

• Στις 15 Αυγούστου 2010, στον Ιερό Ναό της

Κοίμησης της Θεοτόκου, στο Βαλάρι Βραγγιανών

τελέστηκε η θεία λειτουργία και υψώθηκε η εικό-

να της Παντάνασσας, Θεοτόκου, Μαρίας από τον

εξαίρετο και ευλαβέστατο πατέρα Αθανάσιο Χα-

τζηγιάννη από τον Κλειτσό Ευρυτανίας. Στη συ-

νέχεια ακολούθησε μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με

τη δημώδη ορχήστρα των τραγουδιστών Αργυρί-

ου Τάσου και Κάλλη Αλέκου.

Η σύνταξη
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Τα  πανηγύρια  του  χωριού  μας

Παιδική βραδιά διοργάνωσε ο
Σύλλογος «Αη Γιάννης ο Θεολό-
γος» των Μεγάλων Βραγγιανών
στην πλατεία του Σταυρού στις 27
Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη. Η πρό-
σκληση απευθυνόταν σε όλους
τους Βραγγιανίτες, αλλά κυρίως
στους εκπροσώπους της νέας γε-
νιάς - παιδιά, που ανταποκρίθηκαν
με πρωτοφανή ενθουσιασμό. Η
πλατεία γέμισε μικρούς πρωταγω-
νιστές αλλά και χαρούμενους θεα-
τές παιχνιδιών και αθλοπαιδιών. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε
τα εξής αγωνίσματα:
• τρέξιμο 30 μέτρων (νικητής ο

Ιωάννης Γκριτζόλας-Δημητρίου) 
• τρέξιμο 50 μέτρων (νικητής ο

Βαγγέλης Χρήστου) 
• κυνήγι καπέλου (νικητές: η Λυδία

Γκιτζάλα -Δημητρίου και ο Βαγ-
γέλης Χρήστου) 

• βάδισμα κουτσό (νικητές: η Ηλιά-
να Γκριτζάλα-Δημητρίου και ο
Στέφανος Χρήστου) 

• αβγουλοδρομία αγοριών (νικη-
τές: ο Χρήστος Χρήστου, ο Στέ-
φανος Χρήστου, ο Κων/νος Πίκελ
και ο Βαγγέλης Χρήστου). 

• αβγουλοδρομία κοριτσιών (νική-
τριες: η Μαρία Χρήστου και η
Ηλιάνα Γκριτζάλα-Δημητρίου) 

Στα παιδιά ― αλλά και στους
μεγάλους ― προσφέρθηκαν δωρε-
άν φαγητό, αναψυκτικό, μπάλα βό-
λεϊ, αναμνηστικό καπέλο και CD
αφιερωμένο στα 10 χρόνια κυκλο-
φορίας της εφημεριδας «Τα Μεγά-
λα Βραγγιανά« του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βραγγιανιτών «Αναστά-
σιος Γόρδιος», τον οποίο και ευχα-
ριστούμε για την ευγενική του χο-
ρηγία. 

Πιστεύουμε πως είναι αναγκαία
μια «αναδόμηση» των οικονομικών
μας αντιλήψεων. Συνήθως θεω-
ρούμε ως κεφάλαιο το χρήμα ή
αυτά που ονομάζουμε μέσα παρα-
γωγής και παραβλέπουμε ότι ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΧΩ-
ΡΙΟΥ (ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ) ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ. 

Μέσα σ’ αυτή την εποχή της ζά-
λης, όπου το μυαλό και η λογική αν-
τιμετωπίζουν μια αδιάκοπη πυκνή
ομίχλη, αξίζει η προσπάθεια να
δώσουμε αξία στην αξία της ζωής,
στο παιδί!  

… μια  βραδιά  για  τα  παιδιά 

O πατήρ Νικόλαος Κόγιας υψώνει την εικόνα 

του Προφήτη Ηλία στο Τρίδενδρο Αγράφων 

Από την ύψωση της ιερής εικόνας

της Κοίμησης της Θεοτόκου

στο Βαλάρι Βραγγιανών, 15/8/2010 

Κων/νο Κοντογιῶργο καὶ κ. Βασίλειο Κα-
ραμπᾶ, στοὺς ὁποίους θέλω νὰ πῶ ὅτι ὑπε-
ραγαπῶ καὶ δι᾽ ὅλα ὅσα προσέφεραν στὸν
τόπο καὶ διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τύποις μὲν ἀνή-
κοντες σὲ διαφορετικοὺς πολιτικοὺς χώρους
οὐσίᾳ δὲ ἀποτελοῦντες μίαν εὐλογημένη ξυ-
νωρίδα στὴν ὑπηρεσία τῆς Εὐρυτανίας ὥστε,
μετὰ τὴν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν αἴθουσαν, δη-
μιουργήθηκε ἐδῶ μία ὡραία οἰκογενειακὴ
συντροφιὰ σὲ μία ὡραία ἀτμόσφαιρα. Μετὰ
τὰ εὐχαριστῶ, τὸ μόνο τὸ ὁποῖο μπορῶ νὰ
ἀπευθύνω εἶναι εὐχές: εὐχὲς γιὰ ὅλους ὑπὲρ
ὑγείας, εὐημερίας γιὰ τὴν Εὐρυτανία μας τὴν
ὁποία ἀγαποῦμε ὅλοι μας καὶ ἡ ὁποία γιὰ
ἐμᾶς εἶναι ὁ καλὸς κόσμος της, οἱ ἄνθρωποι
της.

Ἐδῶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς συ-
νεστιάσεως ἐμνήσθημεν καὶ πα-
λαιῶν ἡμερῶν. Ἐνθυμηθήκαμε
τὴν προπολεμικὴν Εὐρυτανίαν:
πρόσωπα, πράγματα καὶ κατα-
στάσεις. Αὐτὴν τὴν Εὐρυτανίαν
ἔχουμε μέσα μας καὶ χαίρομαι
γι΄αὐτήν. Αὐτὴν τὴν Εὐρυτανία
τὰ παιδιά της τὴν ὑπηρετοῦν καὶ
λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ γραφίδι, μὲ
κάθε τρόπον ὥστε, μπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἀναπαύονται τὰ σπλάχνα
μου καὶ χαίρω διότι βλέπω
αὐτὴν τὴν γόνιμη συνέχεια. Εὔχο-
μαι στὰ παιδιὰ τῆς Πανευρυτα-
νικῆς-λέω παιδιὰ γιατὶ εἶναι
ὅλοι νέοι καὶ πολλοὶ μαθητές
μου- νὰ συνεχίσουν· καὶ ἂν ἐμεῖς ἐπιτελέσαμε
κάτι, εὔχομαι νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα. Διό-
τι, πρόοδος δὲν εἶναι νὰ συντηροῦμε τὰ ὑπάρ-
χοντα, πρόοδος σημαίνει νὰ προχωροῦμε πρὸς
τὰ πρόσω καὶ πρὸς τὰ ἄνω. Καὶ αὐτὴ ἡ πο-
ρεία εἶναι ἀμφίδρομος. Προχωροῦμε μπροστὰ
καὶ γυρίζουμε καὶ πρὸς τὰ πίσω,� διότι χωρὶς
παράδοση καὶ ρίζες δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει
πρόοδος.

Στὴν ὑγειά σας».

Κατόπιν τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τῆς
Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης κ. Κων/νος Πα-
παδόπουλος:

« Ἐγὼ ἐκ μέρους τῆς Πανευρυτανικῆς
Ἕνωσης θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω
ὅλους σας καὶ κυρίως τὸν σεβαστό μας δά-
σκαλο γιὰ τὰ εὐλογημένα λόγια του, ποὺ
πάντα ἀκοῦμε ἀπὸ τὸ στόμα του, καὶ νὰ πῶ
ὅτι ἀπόψε ἕνα χρέος ἕνα βάρος ἔφυγε, ἀλλὰ
μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ, γιατί, χρωστᾶμε ἀκό-
μη μιὰ πνευματικὴ ἐκδήλωση στὸν σεβαστό
μας δάσκαλο, στὴν γενέτειρα, στὸ Καρπενήσι,
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ κ. Δημάρχου ἡ ὁποία
δὲν ἔγινε τώρα ἀλλὰ πρὸ ἔτους περίπου ἀπὸ
τὸν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ.
Λεωνίδα Παπαδόπουλο. Ὑποσχόμαστε λοι-
πόν, σὲ συνεργασία μὲ τὸν  Δῆμο καὶ τὴν Το-
πικὴ Αὐτοδιοίκηση γενικώτερα νὰ γίνει μιὰ
παρόμοια ἐκδήλωση στὸ Καρπενήσι. Δά-

σκαλε, σᾶς τὴν ὀφείλουμε».

Πράγματι ἀνάλογη ἐκδήλωση παγμα-
τοποιήθηκε, μὲ ἐπιτυχία, στὶς 8 Μαΐου στὸ
Καρπενήσι.

Εὐχόμαστε στὸν κ.Παναγιώτη Βλάχο νὰ
ζήσει σὰν τὸ Βελούχι.

Κων. Σπ. Τσιώλης

1. Ψαλμὸς 132
2. Πλάτων, Φαῖδρος (Stephanus) σ. 223cl.10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΙΜΗΣ  

ΣΤΟΝ  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΒΛΑΧΟ

Συνέχεια από την 5η σελ. 

Ὁ κ. Παναγιώτης Βλάχος ἀσπάζεται τὸν
Νομαρχιακὸ Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ἠ. Τσιώλη



8
ΤΑ  ΜΕΓΑΛΑ  ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Από το ΕΥΚΕΣΕ (Ευρωπαϊκό Κέν-
τρο Ευρυτανικών Σπουδών και Έρευ-
νας) κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος του
περιοδικού που εκδίδει το Κέντρο
αφιερωμένο στις εκδηλώσεις προς τι-
μήν Ευρυτανικών Μορφών του πα-
ρόντος αλλά και του παρελθόντος.
Στο σημείωμα σύνταξης ο Πρόεδρος
της ΕΥΚΕΣΕ και εκδότης του περιο-
δικού ομότιμος καθηγητής του Παν-
τείου Πανεπιστημίου κ. Κλεομένης
Κουτσούκης, μεταξύ άλλων σημει-
ώνει πως:

«Επίσης, στο χώρο της εθνικής,
συλλογικής μας μνήμης ανήκουν εδώ
και λίγο καιρό δυο προσωπικότητες
της πολιτικής και της επιστήμης, που
έμμεσα συνδέονται με την Ευρυτανία.

Ο πρώτος εί-
ναι ο Τζαννής
Τζαννετάκης,
ο αποκληθείς
«πρωθυπουρ-
γός της συμφι-
λίωσης». Η
συμφιλίωση,
όπως ξέρουμε
ήταν όραμα και
έμπνευση του δικού μας Παύλου
Μπακογιάννη, ενώ ο δεύτερος, ο
Δημήτρης Τσάτσος, ευρωπαϊκής εμ-
βέλειας επιστήμονας, έχει καταβολές
από την Ευρυτανία, στην οποία έζη-
σε λίγο καιρό (Κεράσοβο) εκτοπι-
σμένος σ’ αυτήν από την δικτατορία
των συνταγματαρχών του 1967».

Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών

Πηγή  Φοντάνα  Αγίας  Παρασκευής 

Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού

Συλλόγου “Αναστάσιος Γόρδιος’’ έγι-

ναν δύο (2) μικρές παρεμβάσεις στον

χώρο της πηγής «Φοντάνα» στην

Αγία Παρασκευή.

Συγκεκριμένα:

1ον: Εκατέρωθεν του επιγράμ-

ματος του Ευγενίου Γιαννούλη, το-

ποθετήθηκαν (εντοιχίστηκαν) μαρ-

μάρινες πλάκες με τις μορφές του

Ευγενίου Γιαννούλη και του Ανα-

στάσιου Γορδίου. Οι πλάκες αυτές εί-

χαν κατασκευασθεί αρκετά χρόνια

πριν (1985) αλλά για διάφορους λό-

γους δεν είχαν τοποθετηθεί στο χώρο

με αποτέλεσμα να υποστούν, στον

χώρο αποθήκευσής τους, σημαντικές

φθορές. Ειδικό εργαστήριο μαρμάρων

έκανε την αποκατάστασή τους και με

την βοήθεια του πανταχού παρόντα

Αριστείδη Θ. Τσιώλη, τις τοποθετή-

σαμε στα ως άνω σημεία.

2ον: Στην είσοδο του χώρου της

πηγής τοποθετήσαμε, στην θέση της

παλαιάς, νέα επιγραφή καλωσορί-

σματος. Η παλαιά είχε υποστεί ση-

μαντικές φθορές αλλά περιείχε και

μερικά ιστορικά στοιχεία για τον

χώρο που, με βάση νεώτερα δεδο-

μένα, δεν ήταν ακριβή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

«Αναστάσιος Γόρδιος»

Με περισσή ευ-
λάβεια τελέστηκε η
πρώτη θεία λειτουρ-
γία, στο νεόδμητο
Ιερό Ναό του Αγίου
Αθανασίου, στο Σταυ-
ρό Βραγγιανών από
τον ευλαβέστατο
Κρητικό πατέρα Αθα-
νάσιο, την οποία πα-
ρακολούθησε αρκε-
τός κόσμος.

Στο τέλος μοιρά-
στηκαν γλυκά, φα-
γητά και ποτά.

Το εκκλησάκι του
Αγίου Αθανασίου το ξεκίνησε ο κ. Γε-
ώργιος Ιωάννη Χρήστου που κατα-
σκεύασε τη βάση και την τοιχοποιΐα
με τούβλα και το μεγαλύτερο μέρος

το χρηματοδότησε και το τελείωσε ο
κ. Άγγελος Γεωργίου Δημητρίου.

Ας είναι βοήθειά τους η χάρη
του Αγίου και βοήθεια όλων μας!

Ν.Γ.Α.

Η πρώτη θεία λειτουργία στο νεόδμητο
Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στο Σταυρό

Βραγγιανών

Από την πρώτη θεία λειτουργία στο εκκλησάκι
του Αγ. Αθανασίου στο Σταυρό Βραγγιανών

Ο πάντα δραστήριος πρόεδρος του χωριού μας 
κ. Γούλας Ευάγγελος 

Ο ακούραστος, γεμάτος

δράση και ενεργητικότητα

πρόεδρος του χωριού μας κ.

Ευάγγελος Γούλας, με το

γκρέιντερ του Δήμου Αγρά-

φων, αγωνίζεται αδιαλεί-

πτως με τη συντήρηση των

δρόμων, όπως φαίνεται και

στη φωτογραφία. 

Αγαπητέ μας κ. Πρόεδρε,
σ’ ευχαριστούμε θερμά! 

Η σύνταξη Ο πρόεδρος του χωριού μας κ. Γούλας Ευάγγελος 
με το γκρέιντερ συντηρεί και καθαρίζει τους δρόμους! 


