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«Όποιος τον τόπο μας τιμά, 
μες στην ψυχή μας μπαίνει 
και στους ανθρώπους φωτεινό
παράδειγμα θα μένει!»

Ν.Α.

OΣΙΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΙΤΩΛΟΥ  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παρουσίασις - Σχόλια 

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου στην  6η σελ.

Ο
ι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των Μεγάλων
Βραγγιανών, Αγράφων, Ευρυτανίας:
Αναστάσιος Γόρδιος, Άι-Γιάννης ο Θε-

ολόγος, Η Κοίμηση της Θεοτόκου Βαλαρίου,
Ο Άγιος Αντώνιος Δένδρου και Αλεξακαίων
Ο ΕΛΑΤΟΣ, πραγματοποίησαν στις 24-1-
2009, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, το πιο λα-
μπρό, Πανβραγγιανίτικο Αντάμωμα, αντάξιο
του ονόματός τους.

Ήταν μια συγκινητική, γεμάτη κέφι και χα-
ρά πολιτιστική βραδιά, αποτέ-
λεσμα κοινής προσπάθειας,
άψογου συντονισμού των διοι-
κήσεων των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων και σφοδρής και άσβε-
στης επιθυμίας των Μεγαλο-
βραγγιανιτών.

Απέδειξαν ότι, όταν ενερ-
γούν ως ένα σεβαστό και δυνα-
μικό σύνολο, αποτελούν ένα
ζωντανό φορέα αξιών και αρ-
χών, με αξιοπρεπείς θέσεις·
υπολογίσιμοι και σεβαστοί σε
όλες τις Δημόσιες Αρχές.

Οι Βραγγιανίτες επιθυμούν,
προσπαθούν και αισιοδοξούν,
με ανοιχτά τα μάτια στο μέλ-
λον, να έχουν όλοι μαζί τον ίδιο δρόμο, με συ-
νολικά σχέδια και με την αμέριστη βοήθεια
της Πολιτείας, για ό,τι καλύτερο.

Αυτή η ομόθυμη, ενωτική προσπάθεια, εύ-
χονται όλοι, να συνεχιστεί και να συμπεριλά-
βει και άλλους ζωτικής σημασίας τομείς.

Δεν υπάρχει πιο τρυφερό, ζεστό και αν-

θρώπινο από τη γενέτειρά μας. Ας αφήσουμε
πίσω τα αρνητικά του χθες. Οι καιροί ου μενε-
τοί. Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Καινούριος
χρόνος, καινούριο ξεκίνημα.

Οι αξιόλογες Διοικήσεις των Πολιτιστικών
Συλλόγων των Απανταχού Βραγγιανιτών, μας
έδειξαν ότι πρέπει να είμαστε αγαπημένοι,
αλληλέγγυοι, μονιασμένοι και ενωμένοι με
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για το καλό του τό-
που μας.

Γιατί τα καλά είναι καλά για όλους μας.
Ο κ. Αλεξάκης Νικόλαος, συνταξιούχος

δάσκαλος, ευχαρίστησε -εκ μέρους των Συλ-
λόγων- όλους τους συνδαιτυμόνες για την
πρόθυμη συμμετοχή τους και τους ευχήθηκε
χρόνια πολλά κι ευτυχές το νέο έτος 2009, με
υγεία, χαρά και προκοπή, προσωπική και οικο-
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ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ BPAΓΓIANITΩN 
«ANAΣTAΣIOΣ  ΓOPΔIOΣ» 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ»

Εκδήλωση 
Γιά τα 30 χρόνια (1979-2009) λειτουργίας

του  Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βραγγιανιτών
«Aναστάσιος Γόρδιος» καλεί όλα τα μέλη και τους φί-
λους του να παρευρεθούν στην Τακτική, Γενική (Απολογι-
στική-Εκλογική) Συνέλευση του Συλλόγου στις 24 Μαΐου
2009, ώρα 10:30 π.μ. στο εξοχικό κέντρο ΑΡΙΖΟΝΑ (πα-
λαιό Συντριβάνι) στη Φυλή (Χασιά) Αττικής, τηλ: 210-
2411267, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το κα-
ταστατικό του Συλλόγου.

Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο
Δ.Σ. μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία
του Συλλόγου, μέχρι 17 Μαΐου 2009.

Παράλληλα με τις αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση για τα τριάντα (30) χρόνια λειτουργίας του
Συλλόγου. Θα τιμηθούν, ειδικώς, τα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου. Καλούνται όλοι οι Μ. Βραγγιανίτες να παρα-
στούν στην σημαντική, ιστορική αυτή στιγμή για τα Με-
γάλα Βραγγιανά και τον Σύλλογο «Αναστάσιος
Γόρδιος».

Θα ακολουθήσει γεύμα και στη συνέχεια, συγκρότη-
μα δημοτικής παραδοσιακής μουσικής της ευρύτερης πε-
ριοχής των Αγράφων θα παρουσιάσει, αυθεντική, Δημο-
τική Μουσική και Τραγούδια της περιοχής μας με παρα-
δοσιακά όργανα εποχής.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«Aναστάσιος Γόρδιος»

Συνέχεια στην 3η σελ.
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O Bουλευτής Eυρυτανίας κ. Kαρανίκας απευθύνει 
θερμό χαιρετισμό. 
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• Στις 18 Νοεμβρίου 2008 έφυγε από την ζωή ο
ερευνητής της Ακαδημίας των Αθηνών, πρώην Δι-
ευθυντής του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού
και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) και Καθηγητής της
Βυζαντινής Παιδείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Δη-
μήτριος Ζ. Σοφιανός.

Ο Δ. Σοφιανός γεννήθηκε στον Πύργο της Τή-
νου το 1935. Εισήχθη πρώτος στη Φιλοσοφική Σχο-
λή Αθηνών, από την οποία έλαβε με άριστα το πτυ-
χίο το 1959. Εργάστηκε αρχικά ως επιστημονικός
συνεργάτης στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου ασκήθηκε στην
παλαιογραφία. Υπηρέτησε για ένα διάστημα στη
Μέση Εκπαίδευση και από το 1966 υπηρέτησε στο
Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελλη-
νισμού της Ακαδημίας Αθηνών, του οποίου διετέλε-
σε διευθυντής από το 1984 έως την εκλογή του ως
Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών εταιρει-
ών και έτυχε σημαντικών τιμητικών διακρίσεων.
Υπήρξε πολυγραφότατος και έγραφε μέχρι να ει-
σέλθει για τελευταία φορά στο νοσοκομείο.

Συνέχισε το έργο των προκατόχων του Νίκου
Βέη και Λέανδρου Βρανούση στη μελέτη των χει-
ρογράφων κωδίκων των μονών των Μετεώρων και
της Μονής Δουσίκου. Μελέτησε και συνέγραψε
πλήθος βιβλίων για την ιστορία των μονών αυτών
αλλά και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Τήνου. 

Εμείς, τα Μεγάλα Βραγγιανά, ο Σύλλογος
«Αναστάσιος Γόρδιος», έχουμε έναν ιδιαίτερο λό-
γο να αποτίουμε τιμή στη μνήμη του Δημήτρη Σο-
φιανού, γιατί με δική του πρωτοβουλία, όταν διηύ-
θυνε το ΚΕΜΝΕ, εντάχθηκε στα προγράμματα του
Κέντρου, το έργο της κριτικής και σχολιασμένης
έκδοσης των επιστολών του Αναστάσιου Γόρδιου,
το οποίο τώρα βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Mας τί-
μησε επίσης με την παρουσία του και την επιστημο-
νική του συμμετοχή στην Ημερίδα που οργάνωσε ο

Σύλλογός μας στις 25 Ιουλίου του 2004 στα Μεγά-
λα Βραγγιανά με την εισήγηση: “Ο Αναστάσιος
Γόρδιος και οι σχέσεις του με την Μονή Δουσίκου.
- Αγίου Βησσαρίωνος”.

Το κείμενο της εισήγησής του περιλαμβάνεται
στα Πρακτικά της Ημερίδας «Ο Αναστάσιος Γόρ-
διος και η περιοχή των Αγράφων», τα οποία εκδό-
θηκαν από το Σύλλογό μας το 2005.

Mε ευγνώμονα διάθεση θα διατηρήσουμε την
θύμησή του και θα ανατρέχουμε στο μεγάλο ερευ-
νικό-συγγραφικό του έργο, απ’ όπου είμαστε σίγου-
ροι θα αντλούμε πάντα σημαντικά στοιχεία για την
ιστορία της περιοχής μας. 

Το   Δ.Σ. του Συλλόγου
“Αναστάσιος Γόρδιος”

ΣYNΔPOMEΣ

Δημήτριος Λ. Γατής  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Στέφανος Π. Xρήστου . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nίκος Nταλλης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Eλισσάβετ Nταλλή  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kώστας Kορκος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Δημήτριος Kόρκος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Bαγγέλης Kατσιφός  . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kώστας Aργυρίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Δημήτριος Xαλιμούρδας . . . . . . . . . . . . . . .5
Aλεξάνδρα Παρθένη  . . . . . . . . . . . . . . . .25
Tριχιάς Bασίλειος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Λάμπρος Γεωργίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Xαράλαμπος Kουτής  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Aντώνιος Zαγορίτης  . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Ευχαριστούμε πολύ 

Όσοι δίνουν συνδρομή και δεν υπάρχει εκ
παραδρομής το όνομά τους στον κατάλογο
συνδρομητών που δημοσιεύουμε μπορούν
να επικοινωνούν με τον ταμία του Συλλό-
γου Νικήτα Τσιώλη τηλ.: 6937123783.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Ιανουάριος - Μάρτιος 20092

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 
Εκδότης: 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 
Θεοδοσίου 21  Ίλιον  13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619003, 2102619696210 2625277
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Κασιώνης  Παναγιώτης

Αλίαρτος 

Τηλ. 22680-22606, 6977979604

• Ξανθή, σύζυγος Κων/νου Τσιώλη (Βαλάρι).
• Ελένη, σύζυγος Λάμπρου Χαλιμούρδα (Βα-

λάρι).
• Δημήτριος Νικολάου Χαλιμούρδας, ετών

67.
• Αλέκος Κων. Ζαρκάδας, (Τροβάτο).
• Βασίλης Ταξιάρχη Τσιώλης, 20 ετών (Άγρα-

φα).
• Παναγιώτης Τσιώλης του Γεωργίου, ετών

104.
• Παρασκευή Χρήστου του Λάμπρου, ετών 82.
• Xαράλαμπος Xαλιμούρδας του Aποστόλου,

ετών 89.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και

συγγενείς.

Το έτυμο της λέξης, Ευρυτανία 
Η προέλευση του ονόματος Ευρυτανία είναι επίσης ένα ζήτημα που διχάζει τους ερευνητές και ιστο-

ρικούς. Κατά μία άποψη παράγεται από το αρχαίο ρήμα ερύω, δηλαδή τεντώνω τη χορδή του τόξου και
κατά συνέπεια ευρυτάν είναι αυτός που τοξεύει καλά, δυνατά.

Ως επίθετο χρησιμοποιήθηκε η λέξη για τον πρώτο βασιλιά της περιοχής τον Εύρυτο, ο οποίος ήταν
δεινός τοξοβόλος και ο οποίος έδωσε το όνομα στην περιοχή.

Κατ’ άλλους το όνομα της περιοχής οφείλεται στα πολλά νερά της Ευ + ρέω = εύρυτος περιοχή, χώ-
ρα με καλοτρεχούμενα νερά και όπως ξέρετε ο τόπος αναβλύζει από παντού ζωογόνο νερό.

Βέργη Διονυσία, εκπαιδευτικός, 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σχηματαρίου

Έφυγαν  για  πάντα… 

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ 
ÁÈ· «Δ· ªÂÁ¿Ï· μÚ·ÁÁÈ·Ó¿» 

ÛÙÔ www.agrafiotis.gr Î·È ÛÙÔ
www.evrytania.eu

Α/φοί ΠΑΡΘΕΝΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΣ 
Οικοδομικές εργασίες  

Τιμές προσιτές 
Για το σπίτι των ονείρων σας, 

στα Μεγάλα Βραγγιανά Αγράφων 

Τηλ: 24450-31753 • Κιν: 697-8958800 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Αδειούχοι - Ηλεκτρολόγοι -

Υδραυλικοί -Κλιματισμός - Θέρμανση
Έδρα: Δομοκός Λαμίας 

Τόπος καταγωγής: 
Μεγ. Βραγγιανά Αγράφων Ευρυτανίας 

Τηλ.: 22320 94379, 94398 οικία 
22320 23236 κατάστημα,

κινητό: 6944531094

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Z. ™ÔÊÈ·Ófi˜ (1935-2008)

O ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Z. ™ÔÊÈ·Ófi˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· MÂÁ¿Ï· BÚ·ÁÁÈ·Ó¿ 

ÛÙÈ˜ 25/7/04
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γενειακή.
Στη συνέχεια εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια στους πενθούντες για το

χαμό των προσφιλών τους προσώπων.
Ευχήθηκε ολόψυχα καλή ανάρρωση στους ασθενείς, υγεία και χαρά στα

νεογέννητα και σε όλα τα παιδιά, ευτυχία και αγάπη στα νέα ζευγάρια, υγεία
και χαρά στους στυλοβάτες, μόνιμους κατοίκους των Βραγγιανών, υγεία,
προκοπή και καλή αντάμωση στους ξενιτεμένους Βραγγιανίτες της Γερμα-
νίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και των απανταχού της γης, κα-
λές σπουδές και καλή σταδιοδρομία στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κα-
θώς και στους επάξια λαβόντες το πτυχίο τους αντίστοιχα και τέλος νάναι
καλά οι κτηνοτρόφοι μας και το βιός τους.

Κατόπιν ευχαρίστησε το Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργο Κων/νο
(μέσω του εκπροσώπου του κ. Τσιώλη Δημητρίου, Νομαρχιακού Συμβούλου),
το Δήμαρχο Αγράφων κ. Μπούρα Χρήστο (μέσω του εκπροσώπου του κ. Μι-
χόπουλου Ευθυμίου, Αντιδημάρχου Αγράφων) και τον Πρόεδρο Βραγγιανών
κ. Γούλα Ευάγγελο, για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από το ρέμα Ελά-
του μέχρι τις Σκάλες και την ένταξη του υπόλοιπου δρόμου μέχρι την κεντρι-
κή πλατεία των Βραγγιανών, στο πρόγραμμα “Πίνδος” και την άμεση δημο-
πράτησή του στις 9-12-2008, με προϋπολογισμό δαπάνης 1,5 εκατομ. ευρώ.

Αναμένουμε με περίσσεια χαρά την έναρξη των εργασιών.
Επίσης απηύθυνε θερμή παράκληση στο Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντο-

γεώργο Κων/νο και στο Νομάρχη Καρδίτσας κ. Αλεξάκο, όπως ασφαλτο-
στρώσουν και το μικρό κομμάτι δρόμου (2 1/2 χλμ.) από τη διασταύρωση
Καρβασαρά μέχρι το ρέμα Ελάτου Βραγγιανών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
το καλό εκατέρωθεν.

Ανέφερε επίσης την πληροφορία, ότι επίκειται η εγκατάσταση πάρκου
ανεμογεννητριών στο πανέμορφο και πεντακάθαρο φυσικό περιβάλλον των
Αγράφων, στο μοναδικό φυσικό μνημείο και μέτρο καθαρότητας, στην καρδιά
της ελληνικής γης, λέγοντας ότι, οι Αγραφιώτες δεν θα επιτρέψουν την κα-
ταστροφή του.

Ανακοίνωσε, ότι η εφημερίδα ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ή “Ελληνομουσείο
Αγράφων”, για να συνεχίσει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί έχει ανάγκη την
πολύτιμη συνδρομή και δωρεά όλων μας.

Επίσης θέλουμε να μας ενημερώνετε για τα νέα του χωριού μας, τους γά-
μους, τους θανάτους, τις επιτυχίες και τις αποφοιτήσεις των νέων και ό,τι
εσείς νομίζετε, πως είναι χρήσιμο να δημοσιευτεί.

Να γνωρίζετε πως, ότι γράφεται στην εφημερίδα μας, μια μέρα θα αποτε-
λεί μέρος της ιστορίας του χωριού μας.

Τέλος καλωσόρισε τους πολλούς εκλεκτούς φίλους, που πλαισίωσαν την
χαρούμενη συντροφιά και τους ευχήθηκε καλή χρονιά, με υγεία και χαρά.

Την Πανβραγγιανίτικη λαμπρή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο αγιοπρεπής και στυλοβάτης των Βραγγιανών, πατήρ Παναγιώτης.
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Καρανίκας Ηλίας, Γραμματέας του Τομέα

Υγείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από την αιματοβαμμένη
Λωρίδα της Γάζας, προσφέροντας εκεί τις αναγκαίες και πολύτιμες υπηρε-
σίες του, ως ορθοπαιδικός γιατρός, στους δεινοπαθούντες Παλαιστίνιους,
ιδιαίτερα στο μέλλον κάθε χώρας, στα παιδιά.

Οι Βουλευτές Βοιωτίας κ.κ. Γιαννάκης Μιχάλης (Ν.Δ.) και Τόγιας Βασίλης
(ΠΑΣΟΚ.).

Η αναπληρωτής Νομάρχης Βοιωτίας κ. Παπαθωμά Φανή, Αντ/ρχης.
Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Βοιωτίας: Τζόνογλου Βασιλική, Πρόεδρος Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου, Ζιώγας Γεώργιος, Μουλκιώτης Γεώργιος, Τσιγαρί-

δας Γιάννης, Αγάτσα Μαρία.
Ο κ. Τσιώλης Δημήτριος, Νομ/κός Σύμβουλος Ευρυτανίας.
Ο κ. Γεωργίου Ευάγγελος, Δήμαρχος Σχηματαρίου, ο κ. Χότζιας Ηλίας

και Κόκκαλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχοι Σχηματαρίου, η κ. Βέργη Διονυσία,
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Σχηματαρίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Χρή-
στου Γεώργιος, Δημητρίου Χρήστος, Κορλός Γεώργιος, Κανέλλος Αντώ-
νιος, Κουρούτος Μιχάλης, Ανυφαντής Γεώργιος, Βρούβας Σπύρος και
Αρκούδας Βασίλειος.

Ο κ. Σκουραδάκης Γεώργιος, Αντ/ρχος Δήμου Αυλίδας.
Οι Αντιδήμαρχοι Αγράφων κ.κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος και Τσιώλης Βασί-

λειος.
Οι Δημ. Σύμβουλοι Αγράφων κ.κ. Κατσιφός Ευάγγελος, Χαλιμούρδας

Δημήτριος, Παρθένης Πέτρος και Μπαμπαλής Θεόδωρος.
Ο κ. Κωστίκος Βασίλης, Πρόεδρος Δ.Δ. Τριδένδρου.
Ο κ. Βαγιάκος Άκης, υποψήφιος Βουλευτής Βοιωτίας (ΠΑΣΟΚ).
Οι Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων:
κ.κ. Κουλαρμάνης Φώτης, Κλειτσού Ευρυτανίας, Γατής Λάμπρος, Αγρά-

φων, Καραμπάς Στέλιος, Πετριλιωτών Σχηματαρίου, Κουτσολάμπρος Πανα-
γιώτης, Τροβάτου, Γεράσης Αλέξιος, Πετρίλου, Στούμπος Ιωάννης, Κουστέ-
σας, Βέργης Ανδρέας, Πλάκας Δηλεσίου και Γιαννόπουλος Θεόδωρος, “Μέ-
γας Αλέξανδρος Δηλεσίου”.

Η κ. Δημητρίου Ελένη, Γραμματέας Επιστημόνων Σχηματαρίου και ο
αξιότιμος και πολύ αγαπητός συμπατριώτης μας κ. Χόντος Νικόλαος, επιχει-
ρηματίας.

Στη συνέχεια ο πατήρ Παναγιώτης ευλόγησε εθιμοτυπικά την πρωτοχρο-
νιάτικη βασιλόπιτα, ευχήθηκε τα χρόνια πολλά σε όλους και ανέφερε, ότι ο
θαυματουργός Βραγγιανίτης, Μεγάλος Δάσκαλος του Γένους μας, Αναστά-
σιος Γόρδιος (1654-1729) πρέπει να ανακηρυχτεί και τυπικά Άγιος, γιατί βρί-
σκεται πια στη μεγάλη χορεία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Στο τέλος τιμήθηκε επάξια, ο Βραγγιανίτης κ. Αλεξάκης Γεώργιος του Ιω-
άννη, για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου,
στο αγώνισμα της ξιφασκίας με αμαξίδιο. Τιμητικές πλακέτες του επέδωσαν
ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος, ο Δήμαρχος Σχηματαρί-
ου κ. Γεωργίου Ευάγγελος και εκ μέρους των Πολιτιστικών Συλλόγων των
Απανταχού Βραγγιανιωτών ο συνταξιούχος δάσκαλος κ. Αλεξάκης Νικόλα-
ος.

Τη συνέχεια ανέλαβε το εξαίρετο μουσικό συγκρότημα του κ. Καραμπά
Φίλιππα με βιολιά, κλαρίνα, νταούλια, τους θαυμάσιους τραγουδιστές, Αλέκο
Κάλλη και Τάσο Αργυρίου, καθώς και τις καλλικέλαδες τραγουδίστριες Βίκυ
Πανταζή από τη Φθιώτιδα και η Πόπη Καραμπά, η οποία και καταχειροκροτή-
θηκε απ’ όλους.

Το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας.
Αυτό το αληθινά πολύ χαρούμενο Πανβραγγιανίτικο Αντάμωμα το οφεί-

λουμε ολοκληρωτικά στους Προέδρους των Πολιτιστικών Συλλόγων των
Βραγγιανών κ.κ. Τσιώλη Κων/νο του Σπύρου, Χρήστου Γεώργιο του Ευαγγέ-
λου, Τσιώλη Ελευθέριο του Σπύρου, Σωτηρίου Δημήτριο του Ευθυμίου και
Αλεξάκη Ιωάννη του Γρηγορίου, καθώς και στα δραστήρια Διοικητικά τους
Συμβούλια.

Τους ευχαριστούμε εγκάρδια και τους ευχόμαστε ολόψυχα να κάμουν
δυνατό το χωριό μας, αντάξιο του ονόματός του και της ιστορίας του.

Νάστε πάντα καλά, αγαπημένοι, μονιασμένοι, με στόχο το κοινό καλό του
χωριού μας και να προκόβετε στη ζωή σας, καθώς και όλοι οι συγχωριανοί
μας, γιατί μας δώσατε αληθινή και πολλή χαρά, ατέλειωτη ελπίδα και καθαρό
δρόμο ζωής, ως Μεγαλοβραγγιανίτες.

Χρόνια Πολλά! Καλές αντάμωσες!
Ν.Γ. Αλεξάκης

ΔÔ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Â˜ ¶·Ó‚Ú·ÁÁÈ·Ó›ÙÈÎÔ ∞ÓÙ¿ÌˆÌ· ÛÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ μÔÈˆÙ›·˜
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O κ. Aλεξάκης Γεώργιος παραλαμβάνει τον τιμητικό έπαινο 
για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Aγώνες του Πεκίνου. 

Aπό το χορό 
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Στις πλαγιές, τις λαγκαδιές και
τα φαράγγια, στα χωριά, στα βο-
σκοτόπια και τα νοικοκυριά των
Αγραφιώτικων βουνών αντηχεί, αι-
ώνες απανωτά, το γλωσσικό ιδίω-
μα, που με τόση υπομονή και ευ-
στοχία κατέγραψε και οργάνωσε
αναλυτικά και μεθοδικά ο δάσκα-
λος Νίκος Αλεξάκης στο ομώνυμο
βιβλίο του «ΤΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΜΑ». 

Σήμερα αυτή η γλωσσική μορφή
εκφυλίζεται σταδιακά και συνεχώς
εκτοπίζεται από την επιδρομή της
τηλεόρασης και τη δύναμη της ει-
κόνας, TV σε κάθε οικογενειακή
εστία. 

Εξακολουθεί όμως να ομιλείται
το Αγραφιώτικο ιδίωμα απο τον
εναπομείναντα ορεσίβιο πληθυσμό
της περιοχής και παραμένει ζωντα-
νό στη συνείδηση των ηλικιωμένων
απανταχού Αγραφιωτών. 

‘Εχει καταγραφεί ανεξίτηλα στο
DNA ντόπιων και απόδημων γιατί
ζυμώθηκαν μ’ αυτό το ιδιότυπο
γλωσσικό φαινόμενο, γιατί το βύζα-
ξαν με το γάλα της μάνας τους, για-
τί το χρησιμοποίησαν στα πρώτα
τους σκιρτήματα, στα πρώτα τους
παιχνίδια στα πρώτα τους καρδιο-
χτύπια, στις χαρές και στις λύπες

τους, στα τραγούδια και τα μοιρο-
λόγια τους. 

Λίγο πριν σβήσει ο τελευταίος
απόηχος αυτής της εκπληκτικής εκ-
φραστικής δύναμης, ο δάσκαλος
Νίκος Αλεξάκης περισυνέλεξε με
μακροχρόνια προσπάθεια τα γλωσ-
σικά στοιχεία και τα αποτύπωσε
στο βιβλίο του και τα κατεχώρησε
στο υποθηκοφυλακείο της Ιστορίας
διαιωνίζοντάς τα. 

Σ’ αυτή τη φθίνουσα ντοπιολα-
λιά ο κ. Αλεξάκης έκανε τονωτική
ένεση επιβίωσης και την παρέθεσε
επιδόρπιο στο πνευματικό τραπέζι
της γλωσσικής πανδαισίας. 

Όποιος ξεφυλλίζει το βιβλίο
του, ξετυλίγει μνήμες και βιώματα,
ταξιδεύει από το σήμερα στο χτες
και καλπάζει με τη φαντασία του
στα χιλιοτραγουδισμένα Άγραφα. 

Άξια η εργασία του και άξιος ο
μισθός του. Ένας καταξιωμένος εκ-
παιδευτικός που τιμά και προστα-
τεύει την κληρονομιά του τόπου
του. Έχει το σεβασμό, την αναγνώ-
ριση και τον έπαινο όλων για την
προσφορά του στην παράδοση και
τον πολιτισμό. 

Με εκτίμηση 
Λάμπρος Μπαλτάς 

δάσκαλος από το Βασιλέσι 
Πρασιάς 
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Διοικητικά   όρια   Βραγγιανών
του Ανάργυρου-Γιάννη Δ. Μαυρομύτη

Παραθέτουμε απόσπασμα από το άρθρο 9
του νόμου αυτού, το οποίο αφορά στον καθορι-
σμό των διοικητικών ορίων των δήμων και κοι-
νοτήτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις
του εν λόγω νόμου. Σημειώνεται ότι και ο νό-
μος αυτός αναγνωρίζει τα «ήδη αναμφισβητή-
τως κείμενα όρια των περιοχών, πόλεων και
χωρίων...», τα οποία ποτέ δεν καθορίστηκαν με
νόμιμες διαδικασίες.

«9. Αι δημοτικαί και κοινοτικαί περιφέρειαι
καθορίζονται συμφώνως προς τα ήδη αναμφι-
σβητήτως κείμενα όρια των περιοχών, πόλεων
και χωρίων λαμβανομένων υπ’ όψιν κατά το δυ-
νατόν της δημοτικής και κοινοτικής ιδιοκτη-
σίας, ως και της ιδιοκτησίας των κατοίκων και
των απαραιτήτων αναγκών των διαφόρων συ-
νοικισμών.

10. Προς οριστικόν καθορισμόν των ορίων
της διοικητικής περιφερείας εκάστης κοινότη-
τος ή δήμου, ο Νομάρχης εντός δύο μηνών από
της εγκαταστάσεως των πρώτων κοινοτικών ή
δημοτικών αρχών, διορίζει πενταμελή επιτρο-
πήν, αποτελουμένην εκ των προέδρων των
συμβουλίων των γειτνιαζουσών κοινοτήτων ή
δήμων και εκ δύο των διευθυνόντων τα εκατέ-

ρας κοινότητος ή δήμου σχολεία στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως, υπό την προεδρίαν του επαρ-
χιακού μηχανικού ή τούτου κωλυομένου υπό
την προεδρίαν του ειρηνοδίκου. Εάν οι διϊστά-
μενοι δήμοι ή κοινότητες ανήκουσιν εις διαφό-
ρους νομούς, την επιτροπήν διορίζει ο υπό του
Υπουργού των Εσωτερικών οριζόμενος Νο-
μάρχης. Ούτος δύναται να διορίση οίους αν
εγκρίνη εκ των διευθυντών σχολείων εκάστης
κοινότητος ή δήμου και οιονδήποτε εκ των
επαρχιακών μηχανικών ή ειρηνοδικών, εάν αι
γειτνιάζουσαι κοινότητες ή δήμοι υπάγωνται
εις διαφόρους επαρχίας ή νομούς ή διάφορα
ειρηνοδικεία. Η επιτροπή εντός τριών μηνών
από του διορισμού, αυτής προβαίνει εις τον
επιτόπιον καθορισμόν των δημοτικών ή κοινο-
τικών περιφερειών, συντάττουσα περί τούτου
λεπτομερή έκθεσιν εν η σημειούνται και αι τυ-
χόν εγερθείσαι αμφισβητήσεις.

― Η έκθεσις δημοσιεύεται διά επικολλήσε-
ως επί της εξωθύρας των εκκλησιών των κοινο-
τήτων».

Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, οι
αρμόδιες επιτροπές καθορισμού των ορίων
των Κοινοτήτων Βραγγιανών και των γειτονι-
κών αυτής, άρχισαν την διαδικασία οροθεσίας.

Από τον καθορισμό των διοικητικών ορίων
ενός δήμου ή μιας κοινότητας, εξαρτώνται: α)
Η άσκηση της νόμιμης αρμοδιότητας και η τή-
ρηση των συναφών στοιχείων διαφόρων κρατι-
κών υπηρεσιών (υποθηκοφυλακείων, ειρηνοδι-
κείων, ταχυδρομείων κ.λ.π.)

β) Η ιδιότητα του δημότη της Α’ ή Β’ Κοινό-
τητας και η ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων, που
συνδέονται με την δημοτικότητα και την προ-
σωπική κατάσταση των δημοτών (εγγραφή στα
δημοτολόγια, κ.λ.π.) και, από την εξάρτηση της
ιδιότητας του δημότη πλείστων οικονομικού
περιεχομένου ζητημάτων (δικαίωμα βοσκής,
κ.λ.π.), και γ) Η έκταση, μέσα στην οποία ασκεί-
ται από τους Ο.Τ.Α. η φορολογική τους εξου-
σία, για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη
των διαφόρων φόρων, τελών, δικαιωμάτων
κ.λ.π.6

Παρακάμπτουμε την πλούσια νομολογία,
που αναπτύχθηκε από τα αρμόδια δικαστήρια,
κατά την εκδίκαση προσφυγών, εφέσεων, αναι-
ρέσεων κ.λ.π., γιατί θα ξεφύγουμε αρκετά από
το σκοπό του σημειώματος αυτού.

6. Eγκ. Yπουργ. Eσωτερικών 48713/183/1947

Στις 22 Φεβρουαρίου 2009

στην ιστορική αίθουσα της Παλαι-

άς Βουλής πραγματοποιήθηκε

πνευματική εκδήλωση τιμής του

έργου και της προσφοράς του κ.

Μάρκου Γκιόλια στα Γράμματα.

Την πρωτοβουλία της εκδήλωσης

είχαν η Πανευρυτανική Ένωση

και τα Γ.Α.Κ. Αρχεία Ν. Ευρυτα-

νίας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ο

καθηγητής του ALBA και του Πα-

νεπιστημίου Warwick κ. Χαρίδη-

μος Τσούκας, ο οποίος ξεκίνησε

την εκδήλωση με ένα σύντομο

βιογραφικό και εργογραφικό απο-

λογισμό του έργου και της ζωής

του Μάρκου Γκιόλια. Ο πρόεδρος

της Πανευρυτανικής κ. Κων/νος

Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο

ιστορικό και τους σκοπούς της εκ-

δήλωσης.

Για επιμέρους πτυχές του έρ-

γου του Μάρκου Γκιόλια μίλησαν:

ο Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστο-

ρίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.

Νίκος Καραπιδάκης, η δρ. Φιλο-

λογίας κ. Μεταξούλα Μανικάρου,

ο καθηγητής Πολιτικής Οικονο-

μίας του Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννης Μη-

λιός, ο Δ/ντής Ερευνών στο Κέ-

ντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαο-

γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

κ. Ελευθέριος Αλεξάκης και η Δρ.

Φιλολογίας, προϊσταμένη των

Γ.Α.Κ. Αρχεία Ν. Ευρυτανίας κ.

Μαρία Παναγιωτοπούλου η οποία

μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε

και στην “παρουσία” του Ευγένιου

Γιαννούλη και του Αναστάσιου

Γόρδιου στο έργο του Μάρκου

Γκιόλια.

Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία

του τιμώμενου προσώπου του κ.

Μάρκου Γκιόλια, ο οποίος ευχα-

ρίστησε τους οργανωτές, τους

ομιλητές και τους παρισταμένους

της εκδήλωσης.

Η σύνταξη

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜:
∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ °ÎÈfiÏÈ·

O Î. °ÎÈfiÏÈ·˜ M¿ÚÎÔ˜ 
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Συνεχίζουμε στο παρόν φύλλο της εφημερίδας τη δημοσίευση φωτογρα-

φιών από το παρελθόν του χωριού, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να

γνωρίσουν οι νεότεροι τους Βραγγιανίτες μιάς άλλης εποχής. Φωτογρά-

φος της  παρούσας φωτογραφίας όπως και εκείνης του προηγουμένου

φύλλου είναι πιθανώς ο Θανάσης Δημητρίου του Γεωργίου, ξενιτεμένος

τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε κάποιο ταξίδι του στο χω-

ριό τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1930.Την φωτογραφία μας πα-

ραχώρησε ο Κων. Τσιώλης του Χρηστούλα. 

1. Γεώργιος  Αργυρίου (Αποστολιάς) του Αποστόλη: Διετέλεσε Πρόεδρος

της Κοινότητος Μεγ. Βραγγιανών

2. Ιωαν. Στούμπος του Γεωργίου

3. Νικόλαος(Κολιός) Κούτης του Γεωργίου

4. Ευάγγελος Παπαδόπουλος του Δημητρίου( Νασιός)

5. Γιαννακούλας Τσιώλης του Λάμπρου: επάγγελμα,χασάπης

6. Κων. Γούλας του Ευαγγέλου: επάγγελμα παντοπώλης. Διετέλεσε Πρόε-

δρος της Κοινότητος Μεγ. Βραγγιανών. Μπροστά από το κατάστημά

του, στην αυλή ,  έχει γίνει η λήψη της φωτογραφίας.

7. Νικόλαος (Κολιός) Ιωάννου:επάγγελα, ταχυδρόμος

8. Γιάννης Χρήστου του Iωάννου 

9. Λουκάς Δημητρίου του Γεωργίου

10. Ιωάννης Τσιώλης του Γεωργίου: επάγγελμα, χασάπης

11. Χρυσόστομος Οικονόμου: καταγωγή από τον Καρβασαρά, διέμενε στα

Βραγγιανά ως γαμπρός του Δημητρίου Παπαδόπουλου

12.Ηλίας Μπαλατσός: καταγωγή από τον Καρβασαρά, σύζυγος της Αθη-

νάς Γεωργίου Τσιώλη

13. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ,από την Αστυνομία Τροβάτου

14. Δημήτριος Μπούκας του Παναγιώτη: επάγγελμα,οργανοπαίχτης (βιο-

λιτζής)

15. Νικολάκης Κραββαρίτης του Κωνσταντίνου: ιδρυτικό μέλος του Συλ-

λόγου «Αναστάσιος Γόρδιος»

16. Σεραφείμ Τσιώλης του Βασιλείου: επάγγελμα, ξυλουργός. Διετέλεσε

Πρόεδρος της Κοινότητος Μεγ. Βραγγιανών.

17. Παναγιώτης Μπούκας του Δημητρίου: επάγγελμα, οργανοπαίχτης

(βιολιτζής).

18. Χρήστος Δημητρίου του Γεωργίου: επάγγελμα, τσαγγάρης, ο μοναδι-

κός από τους εικονιζομένους που βρίσκεται στην ζωή.

19. Σπύρος Τσιώλης του Βασιλείου

20. Αποστόλης Τσιώλης του Βασιλείου

21. Χρήστος Σωτηρίου του Δημητρίου

22. Αναστάσιος Παρθένης του Βασιλείου .

Στο παράθυρο της οικίας του Δημητρίου Αργυρίου, πίσω από τους εικονι-

ζόμενους, διακρίνονται οι κόρες του Ελένη και Βασιλική. Το σπίτι ήταν δί-

πατο και βρισκόταν εκεί που σήμερα βρίσκεται το κατάστημα του Κώστα

Γ. Τσιώλη.

Ανακοίνωση

Όσοι έχουν φωτογραφίες από το παρελθόν μπορούν να τις

παραδίδουν για αντιγραφή έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την

φωτογραφική ιστορία του τόπου μας. 

Οι νέες σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν πλέον αυτό να

γίνεται γρήγορα και εύκολα. Το φωτογραφικό υλικό θα επι-

στρέφεται υπεύθυνα στους κατόχους του. Τηλ. επικοινωνίας

Κων. Τσιώλης 210-2318586 & 6978928189.
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^Oσίου Eéγενίου τοÜ A¨τωλοÜ \Eπιστολαί
H δημοσιευμένη επιστολή απευθύνεται προς τινα Φώτιον, άνευ άλλου

προσδιοριστικού στοιχείου. Eκ της εις φιλικώτατον τόνον προσφωνήσεως
«ποθεινότατέ μοι», εκ του περιεχομένου της γενικώς και εκ των τόπων,
όπου ενδέχεται να ευρίσκεται ο αποδέκτης της, πιθανολογείται ότι πρόκει-
ται δια τον νοτάριον (=γραμματέα) του Oικουμενικού Πατριαρχείου Φώτιον
κατά την περίοδον της εις Kωνσταντινούπολιν παραμονής του Eυγενίου,
προστατευομένου του Oικουμενικού Πατριάρχου Kυρίλλου του Λουκάρεως. 

Ότε δε ο διαπρεπής αυτός Πατριάρχης δια ραδιουργιών του λατινόφρο-
νος Aρχιερέως Bεροίας Kυρίλλου Kονταρή κατεδικάσθη υπό των Tούρκων
εις θάνατον ως δήθεν παρακινών τους Pώσους εις επίθεσιν κατά της Kων-
σταντινουπόλεως και παρασκευάζων τους Έλληνας εις εξέγερσιν, ο Eυγέ-
νιος εθρήνησε δια την απώλειάν του, συνέθεσε δε και εγκωμιαστικήν δι’ αυ-
τόν Aκολουθίαν. 

Συνεπεία της προς τον Λούκαριν ευνοίας του ο Eυγένιος εδιώχθη υπό
του καταλαβόντος τον θρόνον Kύριλλον Kονταρή, ο οποίος και απέστειλεν
ανθρώπους του εις την οικίαν του δι’ ανεύρεσιν της συνταχθείσης Aκολου-
θίας. Περί τούτου επληροφόρησεν εγκαίρως τον Eυγένιον ο «προεδρεύων
παρά τω Πατριαρχείω και τοις νοταρίοις καταλεγόμενος» Φώτιος. O Eυγέ-
νιος απέκρυψε την Aκολουθίαν, συνελήφθη όμως από τους απεσταλμένους
του Πατριάρχου, ο οποίος και τον καθήρεσεν, αποκατεστάθη δε από τον
ανελθόντα εις τον Πατριαρχικόν θρόνον ενάρετον Πατριάρχην Παρθένιον
τον Γέροντα. 

Προς τον Φώτιον, όπως σημειώνει ο Aναστάσιος Γόρδιος, ο Eυγένιος
«δια βίου εδείκνυε την φιλίαν αυτού και ως υιόν είχε πνευματικόν εκείνης
ένεκα της ευεργεσίας και των άλλων ων είχε χρηστών ηθών, ως δήλον και
εκ πολλών ας προς αυτόν εκ πολλών τόπων γέγραφεν επιστολών». 

Σημείωσις: Tα αφορώντα εις την περιπέτειαν αυτήν του Eυγενίου και τον
μετά του Φωτίου σύνδεσον διαλαμβάνονται λεπτομερώς εις τα έργα: Πανα-
γιώτου Kων. Bλάχου, Eυγένιος ο Aιτωλός και το φερώνυμον Eλληνομουσεί-
ον, Aθήναι 1976, σελ. 25-28 και «Όσιος Eυγένιος ο Aιτωλός, Aθήναι 1983,
σελ. 28-32. Έπεται το κείμενον της επιστολής:

1666 ➵➵ Φώτιος

Ποθεινότατέ μοι καd φιλολογώτατε àνδρ΅ν, εης •γιαίνων μετa τ΅ν
φίλων. 

\Eγg μbν οéδb τÉς καθαρÄς φιλίας τe καλeν καd τÉς àγάπης τe âπί-
μονον ε•ρίσκω, παμφίλτατέ μοι Φώτιε, âλεύθερον τελείως παθ΅ν àλλa
καd τοÜτο δυνάστου παντeς καd τυράννου βιαιότερον τcν âλευθερίαν δου-
λαγωγοÜν τÉς φύσεως «οéκ» àμέθεκτον λύπης· διατd πολλάκις ™ μνή-
μη τ΅ν àπόντων φίλων κατατυραννεÖ τοfς φίλους καd μc βουλομένους
καd τοfς φέρνει ε¨ς λύπην οé μικρaν καd πίκραν μεγάλην· iν öχωσι γοÜν
καd τίποτες âνέχυρον •πομνηστικeν τÉς âκείνων àγάπης, περισσότερον
âξανάπτει τeν περd âκείνους πόθον καd τcν âπιθυμίαν ôμετρον, καd ï μι-
κρeς τοÜ ποθουμένου σπινθcρ γίνεται κατ’ çλίγον αéτόχρημα κάμινος.
TοÜτο γοÜν τe διον iν ε¨ποÜμεν ¬τι âσυνέβη καd ε¨ς ™μÄς τώρα, δbν λέ-
γομεν τίποτες öξω τοÜ λόγου j παρ’ οrμον λόγου (½ς λέγεται). ‰Eχο-
ντες γaρ ™μεÖς τa τίμιά της γράμματα τa ε¨ς διαφόρους ™μÖν πεμφθέντα
καιροfς δι\ αéτ΅ν ε¨ς τcν κατa πρόσωπόν της πρόσοψιν καd φιλτάτην
ïμιλίαν τcν χάριτος θείας πεπληρωμένην καd τ΅ν îλαρ΅ν àκούομεν λό-
γων καd τa γαληναÖα της φαντάζομέσθεν μειδιάματα καd τcν ôλλην κα-
θαρeτητα τÉς ψυχÉς, ¬λοι μετ’ αéτÉς γινόμεθα τFÉ τÉς ψυχÉς φαντα-
σί÷α καd ταÖς θεωρίαις τοÜ νοός. \Eρωτώντας ¬μως πολλάκις διa λόγου
της πολλοfς τaς àποκρdσεις ε•ρίσκομεν διαφωνούσας· ôλλοι μbν γaρ
λέγουσιν ¬τι ε¨σέτι καd νÜν ï «Φώτιος» âν τFÉ \AνδριανοÜ διατρίβει, ôλλοι
δb μετa τούτους ¬τι συναπÉρεν τ€΅ τÉς Mοισίας ™γεμόνι, ôλλοι δb πάλιν
μετ’ αéτοfς àντιφιλοσοφοÜσι τούτων àντιλέγοντες αéτοÖς διa πολλ΅ν
¬τι âπανÉλθε πaλιν ε¨ς τe Bυζάντιον σfν τ€΅ Mεγάλ€ω ôρχοντι τ΅ν βαρ-
βάρων, âγg δb λέγω νÜν L καd πολλάκις εrπον καd λέγειν οé παύσομαι,
νa συναυλίζεται πάντα •πe τcν κραταιaν σκέπην τοÜ θεοÜ τοÜ οéρανοÜ
καd âν παντd τόπ€ω τÉς αéτοÜ δυναστείας καd περιβλέπτου âπισκοπÉς.
hAς γράφFη πρeς ™μÄς ποτε, παρακαλοÜμεν, δηλ΅ν ™μÖν διa τ΅ν τιμίων
της γραμμάτων πρ΅τον τcν φίλη της •γείαν καd τa κατ’ αéτcν καd ε
τι ôλλο iν ïρίσFη τ΅ν àνυπόπτως âχόντων καd iν ™ κατ’ οrκον της
âκκλησίας εéοδοÜται âπd τa δεξιa καd iν εéτυχFÉ âκ τοÜ γάμου χρηστ΅ν
διαδόχων. Πάλιν iς •γιαdνFη. 

αχξς’

Σχόλια

Eισαγωγικώς ο Eυγένιος αναφέρεται εις τον άρρηκτον δεσμόν της φιλίας,
η οποία συνιστά προσφιλές δι’ αυτόν θέμα. Eιδικώτερον σημειώνει ότι η
καταθαρά φιλία δεν είναι αμέτοχος και λύπης, όταν ενθυμούμεθα τους
απόντας φίλους. 
καθαρa φιλία= η αγνή, η ειλικρινής, η ανυπόκριτος και ανυστερόβουλος
φιλία. 
τÉς àγάπης τe âπίμονον= η επίμονος, η σταθερή αγάπη, η διαρκώς πα-
ρούσα αγάπη. 
âλεύθερον τελείως παθ΅ν= πλήρως απηλλαγμένον από πάθη (στενοχω-
ρίας). 
βιαιότερον παντeς δυνάστου καd τυράννου = περισσότερον βίαιον από
κάθε είδους κυρίαρχον και τύραννον. 
δουλαγωγ΅ = (•πe δουλείαν ôγω) = μεταχειρίζομαι κάποιον ως δούλον.
àμέθεκτος = ο μή μετέχων, αμέτοχος λύπης, ο μη προκαλών λύπην. 
™ μνήμη τ΅ν àπόντων φίλων = η ανάμνησις των απόντων φίλων. 
âνέχυρον àναμνηστικeν τÉς âκείνων àγάπης= ενέχυρον (αντικείμενον,
τεκμήριον) που ενθυμίζει την αγάπην των. 
âξάπτει= εξάπτει, δυναμώνει, επαυξάνει. 
καd ï μικρός … κάμινος= η ολίγη αγάπη, που ομοιάζει με μικρόν σπιν-
θήρα (σπίθα), με την πάροδον του χρόνου γίνεται τόσον μεγάλη και φλογε-
ρή (που ομοιάζει) ωσάν καμίνι. 
öξω τοÜ λόγου= εκτός λογικής, εκτός πραγματικότητος, παράλογον. 
οrμος= οδός, δρόμος, ατραπός. 
παρ’ οrμον λόγου= κοντά, παράπλευρα εις τον δρόμον της λογικής, δίπλα
εις την λογικήν (έκφρασις παροιμιώδης). 
‰Eχοντες γaρ ™μεÖς …τοÜ νοός (εις ελευθέραν απόδοσιν) = λαμβάνο-
ντας τα κατά καιρούς αποστελλόμενα γράμματα φέρομεν ενώπιόν μας την
παρουσίαν σας, ακούομεν την προφορική και χαριτωμένην ομιλίαν σας και
φανταζόμεθα (νοερώς βλέπομεν) το γαλήνιον μειδίαμα και την καθαράν
(αγνήν) ψυχήν σας, ώστε επικοινωνούμεν συναισθηματικά και πνευματι-
κά. 
\Eρωτώντας διά λόγου της = ερωτώντες να πληροφορηθούμε για σας. 
âν τFÉ \AδριανοÜ διατρίβει= διαμένει εις την πόλιν του Aδριανού, την
Aδριανούπολιν. 
συναπÉρε = αόριστος του ρήματος συναπαίρω, αποπλέω ή απέρχομαι μα-
ζί, αναχωρώ μαζί. 
àντιφιλοσοφ΅ = έχω εναντίαν (διαφορετικήν) φιλοσοφικήν θεωρίαν, έχω
διαφορετικήν άποψιν, διαφωνώ. 
Mέγας ôρχων τ΅ν βαρβάρων= αναφέρεται προφανώς εις τον Σουλτάνον. 
καd λέγειν οé παύσομαι= δεν θα σταματήσω να λέγω. 
συναυλίζομαι = διαμένω μετά τινος, συναυλίζεται •πe τcν κραταιaν
σκέπην τοÜ ΘεοÜ = διαμένω κάτω από ασφαλή (δυνατήν) προστασίαν
του Θεού. 
καd âν παντί τόπ€ω … âπισκοπÉς = και εις κάθε τόπον, όπου κυριαρχεί η
δύναμις του Θεού και η εποπτεύουσα αντίληψίς του (προστασία του). 
την φίλην της υγείαν = την προσφιλή εις ημάς υγείαν του, ότι υγιαίνετε,
πράγμα που είναι δι’ ημάς προσφιλές. 
καd âν παντd τόπ€ω … âπισκοπÉς = και εις κάθε τόπον, όπου κυριαρχεί η
δύναμις του Θεού και η εποπτεύουσα αντίληψίς του (προστασία του). 
τcν φίλην της •γείαν = την προσφιλή εις ημάς υγείαν του, ότι υγιαίνετε,
πράγμα που είναι δι’ ™μÄς προσφιλές. 
καd ε τι ôλλο iν ïρίσFη τ΅ν àνυπόπτως âχόντων = και ό,τι άλλο θεω-
ρήσει σκόπιμον από αυτά που δεν προκαλούν υποψίαν. 
™ κατ’ οrκον âκκλησία = η οικογένεια. 
εéοδοÜται = κατευοδώνεται, προκόπτει. 
âπd τa δεξιά (μεταφορικώς) = προς το καλόν, την ευτυχίαν και προκοπήν.
Eπειδή το δεξιόν χέρι κατά κανόνα είναι ισχυρότερον και επιδέξιον κατέ-
ληξε να δηλώνη θέσιν ευνοίας τόσον εις την αρχαίαν οιωνοσκοπίαν, όσο και
εις την βιβλικήν γλώσσαν. H ιδία αντίληψις επικρατεί και εις τον λαόν, ο
οποίος θεωρεί το δεξιόν ως ευοίωνον (πρβλ. την ευχήν «ο θεός να τα φέρη
δεξιά»). 
âάν εéτυχFÉ âκ τοÜ γάμου χρηστ΅ν διαδόχων = εάν ευτύχησεν εκ του
γάμου του να αποκτήση ενάρετα τέκνα. 
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Mε εκτενές αφιέρωμα στα Άγραφα και το Iστορικό Συνέδριο «Tα Άγραφα
στη διαδρομή της Iστορίας» (8-9-10 Aυγούστου 2008) κυκλοφόρησε το τ.
28 (Οκτ. - Νοέμβ. -Δεκ. 2008) του περιοδικού ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Με
φωτογραφία στο εξώφυλλο την πηγή «Φοντάνα» των Βραγγιανών, περιλαμ-
βάνει μεταξύ των άλλων συνέντευξη του Δημάρχου Αγράφων κ. Χρήστου
Μπούρα για τα προβλήματα και τις προοπτικές του Δήμου Αγράφων, το χρο-
νικό του Συνεδρίου των Αγράφων από το συνεργάτη της εφημερίδας μας
καθηγητή κ. Παναγ. Βλάχο, το επίγραμμα του Ευγένιου Γιαννούλη για την
πηγή «Φοντάνα» των Βραγγιανών, τροπάρια (από τον π. Αγαθάγγελο Παπα-
θανασίου) για τους διδασκάλους του Γένους των «Σχολών των Αγράφων»
καθώς και τα ονόματά τους αναδημοσίευση από την εφημερίδα μας (φ. 34,
6-7) του κειμένου ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος, κ.ά. 

Ο κ. Παναγιώτης Βλάχος μεταξύ των άλλων στο άρθρο του για το Συνέ-
δριο «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας», γράφει:

……Την κατακλείδα των εργασιών του Συνεδρίου απετέλεσαν αι εκδη-
λώσεις των Βραγγιανών. Εις τον ναόν της Ιεράς Μονής της Αγίας Παρα-
σκευής, το μόνον κατάλοιπον της Σχολής του Οσίου Ευγενίου, του περιωνύ-
μου «Ελληνομουσείου Αγράφων», ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
την οποίαν με κατάνυξιν παρηκολούθησαν εντόπιοι και σύνεδροι. Εις τον
γοητευτικόν περίβολον της Μονής, ο οποίος κατά τρόπον καλαίσθητον και
αντάξιον της ιστορίας του αποκατεστάθη με την μέριμναν της αρμοδίας
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπό τα ευσκιόφυλλα δένδρα και παρά την κελα-
ρύζουσαν πηγήν της «Φοντάνας», εις την οποίαν ο δημιουργός της αίγλης
των Αγράφων Όσιος Ευγένιος αφιέρωσεν έξοχον επίγραμμα, έγιναν αι τε-
λευταίαι ανακοινώσεις του Συνεδρίου. Αι περισσότεραι των σαράντα ανα-
κοινώσεών του, διατεταγμέναι εις ομοειδείς, κατά το δυνατόν κύκλους,

έδωκαν αφορμήν και δια γονίμους μεταξύ των συνέδρων συζητήσεις και
ανταλλαγήν ενδιαφερουσών απόψεων. 

… Δια τα Συνεδρίου κατεδείχθη ότι και εις την σύγχρονον εποχήν της
πνευματικής δοκιμασίας και της
κρίσεως των ηθικών αξιών υπάρ-
χουν άνθρωποι και φορείς, οι οποί-
οι υπηρετούν το πνεύμα, καλλιερ-
γούν τα Γράμματα, στηρίζουν την
παράδοσιν και προβάλλουν τον πο-
λιτισμόν. Τοιουτοτρόπως υπηρετεί-
ται η ιστορική μνήμη, το μέγα τούτο
κεφάλαιον του νοούντος ανθρώ-
που, ως παράγων πνευματικής ανε-
λίξεως του λαού και διατηρήσεως
της φυσιογνωμίας του χώρου. 

… χάρτες δ’ ανομολογούνται
εις τον Πρόεδρον της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κων-
σταντίνον Αντ. Παπαδόπουλον,
δια την ενεργόν παρουσίαν του
οποίου εις τα Ευρυτανικά δρώμενα
σεμνύομαι ως διδάσκαλός του, και
τον Πρόεδρον της Επιστημονικής
Επιτροπής έγκριτον Καθηγητήν κ.
Κλεομένην Κουτσούκην, δια τας
αόκνους προσπαθείας των δια την

αρτίαν οργάνωσίν του. 

Περιοδικό  EYPYTANIKA  XPONIKA  τ. 28 
Aφιέρωμα στα Άγραφα και το Συνέδριο «Tα Άγραφα στη διαδρομή της Iστορίας»

Με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης, δια του Προέδρου
της κ. Κων/νου Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε η τελετή του εορ-
τασμού των Ευρυτάνων Αγίων, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008 στην
Αθήνα και συγκεκριμένα στο μικρό εκκλησάκι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ
του εκ Γρανίτσης στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής
Βύρωνα.

Ο σύλλογός μας “Αναστάσιος Γόρδιος”, εκπροσωπήθηκε από τον
πρόεδρό του κ. Κων. Σπ. Τσιώλη.

Ο κ. Κων. Παπαδόπουλος στην χαιρετιστήρια ομιλία του, αφού τό-
νισε ότι ο εορτασμός των Ευρυτάνων Αγίων στην Αθήνα θα έχει πλέον
θεσμικό χαρακτήρα και θα λαμβάνει χώρα στις αρχές του Οκτωβρίου
κάθε χρόνο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Άγιο Ευγένιο Γιαν-
νούλη τον Αιτωλό, τον προστάτη και υποστηρικτή των Αγράφων και
στην παρουσία, το έργο και την κοίμησή του στα Μεγάλα Βραγγιανά
το 1682.

Κατόπιν τιμήθηκε με την επίδοση αναμνηστικής πλακέτας εκ μέ-
ρους της Πανευρυτανικής και εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισ-
σας εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ο ευρυτανικής κατα-
γωγής χρυσός Παραολυμπιονίκης Χρήστος - Αλέξανδρος Ταμπαξής.

Ο ιερουργών π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος εφημέριος του Ι. Ν.
Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου προσέφερε σε όλους εικόνες των Ευ-
ρυτάνων Αγίων. Ακολούθησε η διανομή του άρτου και γεύμα προς
όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο εορτασμός των Ευρυτάνων Αγίων στην Αθήνα

Aπό την τράπεζα του Συνεδρίου. Διακρίνονται εξ αριστερών οι: Δημήτριος
Nάτσιος, Kώστας Σπανός, Γιώργος Γενίτσαρης, Πολυξένη Kούρεντα,
Mαρία Tσούμαρη, Mαρία Παναγιωτοπούλου, Nίκος Aλεξάκης, Kων.

Mαραγιάννης, Bασιλική Mαρία Mαυρομύτη και Γιάννης Mαυρομύτης. 

Άποψη απ’ το ακροατήριο του Συνεδρίου στα Mεγάλα Bραγγιανά 

O Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Kων/νος Παπαδόπουλος
παραδίδει την αναμνηστική πλακέτα  στο χρυσό παραολυμπιονίκη 

Xρήστο - Aλέξανδρο Tαμπαξή
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Ιανουάριος - Μάρτιος 20098

Στις 29 Ιανουαρίου 2009 στην
ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του
σώματος των Πρακτικών του Συνεδρί-
ου, με τον ως άνω τίτλο, που έλαβε
χώρα στο Καρπενήσι από 12-15 Ιουλί-
ου 2007. Ο τόμος των Πρακτικών (680
σελίδων) εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και
Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ) το οποίο είχε
διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία το
Συνέδριο, στο οποίο ο σύλλογός μας
εκπροσωπήθηκε τόσο από τον πρόε-
δρο του Συλλόγου Κων. Σπ. Τσιώλη,
όσο και από τον εκδότη της εφημερί-
δας μας Νικόλαο Αλεξάκη.

Τον τόμο των Πρακτικών παρου-
σίασαν, σε πλήθος Ευρυτάνων και όχι
μόνο:

1) Ο Καθηγητής Λαογραφίας του
Παν/μίου Αθηνών κ. Μηνάς Αλεξιάδης,

2) Η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, δι-
ευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,

3) Ο Αιτωλοακαρνάνας Συγγραφέας κ. Γιάν-
νης Καρύτσας,

4) Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Βασ. Κύρκος,

5) Ο κ. Θανάσης Παλιούρας,
Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων.

Συντονιστής ο Πρόεδρος του
ΕΥΚΕΣΕ, Ομότιμος Καθηγητής της
Παντείου κ. Κλεομένης Κουτσού-
κης του οποίου την παρουσία και
τον λόγο “απολαύσαμε” το περα-
σμένο καλοκαίρι στο Συνέδριο των
Αγράφων.

Επίσης παρουσιάστηκε από το
φιλόλογο και συγγραφέα κ. Πανα-
γιώτη Σαλαγιάννη το βιβλίο, επί-
σης παραγωγής του ΕΥΚΕΣΕ: “Οι
Ευρυτάνες, οι Αγραίοι και οι Απε-
ράντιοι - Τρία αρχαία ελληνικά φύ-
λα της κεντρικής Ελλάδας - Ο κα-
τακλυσμός του Δευκαλίωνα”.

Πληροφορίες για προμήθεια
των βιβλίων:

ΕΥΚΕΣΕ: Αγλαύρου 19-21 Τ.Κ. 11741
Τηλ.: 210-9238197, fax: 210-9218177
e-mail: koutsoukis@hol.gr

Η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών 
από την αρχαιότητα ως την εποχή μας

Τα Άγραφα αποτελούν το μοναδικό κρι-
τήριο περιβαλλοντικής καθαρότητας και
ομορφιάς πανευρωπαϊκά.

Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να το
αγνοήσει και να επιτρέψει την εγκατάσταση
πάρκου ανεμογεννητριών. Θα είναι μια λαν-
θασμένη και καταστροφική απόφαση, η
οποία θα παραμορφώσει το περιβάλλον.

Εμείς οι Αγραφιώτες, πολίτες και αξιω-
ματούχοι, όπου κι αν βρισκόμαστε, δεν θα
αδρανήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ
να στηθεί ένα τέτοιο αντιαισθητικό και επιζή-
μιο μνημείο πάνω στο θρόνο της θεϊκής με-
γαλοπρέπειας, στον πανέμορφο και πεντα-
κάθαρο τόπο των Αγράφων.

Ας διαφυλάξουμε αυτό το θεϊκό προνό-
μιο, την ομορφιά και την καθαρότητα του τό-
που μας, γιατί όπως πληροφορούμαστε οι
επιπτώσεις από τις ανεμογεννήτριες είναι
πολλές και καταστροφικές:

1. Καταστρέφεται το έδαφος από δια-
μορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.

2. Δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά
πεδία.

3. Δημιουργούνται πολλές φορές αλλα-
γή υπόγειας ροής υδάτων ή εξαφάνισή τους.

4. Προξενείται καταστροφή εδαφών, δα-
σών και γενικότερα των βουνών από τα τσι-
μέντα που πέφτουν για να στερεωθούν οι
πυλώνες. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται
100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον
3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζονται
να πέσουνε 500 περίπου κυβ. μέτρα μπετόν.

5. Προξενούνται ρωγμές εδαφών από
τους κραδασμούς.

6. Καταστρέφεται η βλάστηση στο χώρο
των ανεμογεννητριών, έτσι πλήττονται και οι
κτηνοτρόφοι.

7. Πολλές φορές σκοτώνονται τα πουλιά
από τους έλικες που περιστρέφονται.

8. Αρκετές φορές έχει συμβεί να σπά-
σουν οι έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει
1,5 τόνο και να εκσφεντονιστούν έως και
400 μέτρα μακριά.

9. Παρεμβάλλονται στις συχνότητες των
τηλεοράσεων και γενικότερα των μέσων επι-
κοινωνίας και δημιουργούν προβλήματα στις

παρεμβολές ακόμη και σε απόσταση 10 χλμ.
10. Το ύψος κάθε ανεμογεννήτριας είναι

περίπου 200 πόδια, όσο μια 20όροφη πολυ-
κατοικία και διακρίνεται από απόσταση 40 χι-
λιομέτρων.

11. Ο θόρυβος κάθε ανεμογεννήτριας εί-
ναι ισοδύναμος, με μιας «ντισκοτέκ» σε
ένταση και είναι αντιληπτός κυρίως τις νύ-
χτες. Υπάρχουν όμως υπέρηχοι, υπόηχοι και
υπόγειοι θόρυβοι που δεν γίνονται αντιλη-
πτοί, αλλά όμως βλάπτουν.

12. Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρω-
πο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.

13. Κάθε μια ανεμογεννήτρια παράγει μι-
κρή ποσότητα ρεύματος και για το λόγο αυ-
τό για να παραχθεί μία ποσότητα 650 MW
πρέπει να καλυφθούν 500 τ. χιλιόμετρα εδά-
φους με ανεμογεννήτριες.

14. Ακόμη κι αν τοποθετηθούν 25.000
ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του
άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμεί-
νουν κατά 99,93%. Αντίθετα με την κατα-
σκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας από
φυσικό αέριο, που δεν μολύνει, θα μπορού-
σαν οι ανεμογεννήτριες να μειωθούν κατά
80.000.

15. Η τιμή του ρεύματος, όπου χρησιμο-
ποιήθηκαν ανεμογεννήτριες, όχι μόνο δεν
μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε από 140 έως
440% σε σχέση με τις τιμές συμβατικής
ενέργειας.

16. Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή
από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιή-
θηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν να
επιδοτούνται. Όπου σταμάτησαν οι επιδοτή-
σεις, έπαυσαν να τις συντηρούν. Αυτό συνέ-
βη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορ-
βηγία και Καλιφόρνια Η.Π.Α.

17. Όπου τοποθετήθηκαν ανεμογεννή-
τριες, οι τιμές των ακινήτων των γύρω περιο-
χών έπεσαν κατακόρυφα και ο τουρισμός
μειώθηκε. Από έρευνες στη Δανία διαπιστώ-
θηκε ότι ο τουρισμός μειώθηκε κατά 40%,
λόγω αυτού του προβλήματος.

18. Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας
παρά μόνο ένας συντηρητής για κάθε σταθ-
μό (για πάρα πολλές ανεμογεννήτριες).

Ÿ¯È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ·
Î·È ÂÓÙ·Î¿ı·Ú· ÕÁÚ·Ê·!

H ομάδα των ομιλητών της εκδήλωσης. 
Στο βήμα ο συντονιστής πρόεδρος του EYKEΣE

K. Kλεομένης Kουτσούκης   φωτο: Xρήστος Kίτσιος 

Mεγάλη Eβδομάδα 

O σώφρων Iωσήφ προβάλλει τη Δευτέρα την μεγάλη 

μαζί του η άκαρπη συκή ξεραμένη και πάλι. 

Tα φοβερά «ουαί» τους υποκριτές καταδικάζουν 

τους άκαρπους αρετών «κόβουν» και δικάζουν. 

Tρίτη οι παραβολές σε εγρήγορση μας κινούνε 

οι πέντε φρόνιμες με τον αγώνα τους μας συγκινούνε. 

Tα τάλαντα, τα χαρίσματα μήπως στην γη θάβονται; 

Mήπως σε εμάς οι αδελφοί δεν αναπαύονται;

Mεγάλη Tετάρτη υμνείται της πόρνης η μετάνοια 

του πονηρού μαθητή σκοτίζεται όμως η διάνοια. 

H αμαρτωλή γυναίκα πολύτιμο μύρο προσφέρει, 

O φιλοχρήματος απερίσκεπτα την προδοσία φέρει. 

Πέμπτη ζούμε τον ιερό νιπτήρα, τον Mυστικό Δείπνο 

την ταπείνωση, την υπερφυή προσευχή όχι τον ύπνο. 

Mυστήριο της αθανασίας στους χοϊκούς παραδίδεται 

απλόχερα η δυνατότητα σωτηρίας σε όλους δίνεται. 

Παρασκευή ο βασανισμός, ο ευτελισμός τα Άγια Πάθη

ο Xριστός για το ανθρώπινο γένος τι (φοβερά) έχει

πάθει. 

H άνοδος στον Γολογθά η σταύρωση και ο θάνατος 

Για τον Nυμφίο Iησού που είναι ο μόνος αθάνατος. 

Σάββατο ο Iωσήφ με τον Nικόδημο κάνουν την ταφή 

θαυμαστή ησυχία, μεγάλη αναμονή, όλα στη σιγή. 

H έβδομη ημέρα ολοκληρώνει τη δημιουργία 

H πρώτη ημέρα της νέας ζωής φέρνει τη σωτηρία. 

Tα Άγια πόδια Tου στον Άδη σαν πατήσαν 

τα δεσμά της αμαρτίας με μιας σκορπίσαν. 

Xριστέ μου όσο σε βλέπω αναστημένο 

νιώθω ότι μαζί σου ποτέ δεν πεθαίνω. 

Xριστός Aνέστη 

K.K. 
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