
«Η μνήμη συνοδεύει τον άνθρωπο ως αχώριστος
δεσμοφύλακας, επειδή  ο  άνθρωπος δεν ζεί έξω
από το σπήλαιο της μνήμης του, προς την είσοδο
του οποίου είναι μονίμως στραμμένος και βλέπει
μορφές να περνούν: δεν νοείται  άνθρωπος έξω

από αυτή τη σπηλιά».
Φ.Δ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

Υλοποιώντας την σχετική απόφαση του Δ.Σ.
του, της 8ης Μαρτίου 2009, ο Πολ. Σύλλογος
«Αναστάσιος Γόρδιος» διοργάνωσε και πραγμα-
τοποίησε μιά πνευματικού, εορταστικού και πα-
νηγυρικού περιεχομένου εκδήλωση με αφορμή
την συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή του. 

Ο εορτασμός έλαβε χώρα σε αίθουσα του
εξοχικού κέντρου «Αριζόνα» στην περιοχή της
Φυλής Αττικής όπου, παραδοσιακά πλέον, για 22
περίπου χρόνια φιλοξενούνται οι Γενικές Συνε-
λεύσεις του Συλλόγου. Η ανταπόκριση και  η
συμμετοχή των μελών και φίλων του Συλλόγου,
απ' όλους τους συνοικισμούς του χωριού, ξεπέ-
ρασε και τις πιό αισιόδοξες προβλέψεις· ο χώρος
της αίθουσας του κέντρου καλύφθηκε καθ' ολο-
κληρίαν. Η όλη εκδήλωση περιελάμβανε τρία (3)
μέρη άρρηκτα συνδεδεμένα σε μιάν ενότητα.

Το πρώτο μέρος ήταν μια αναδρομή μνήμης
με υλικά- και σταθερή παρακαταθήκη για το μέλ-
λον- τα τριάντα (30) μέλη της ιδρυτικής πράξεως
(10 Ιουνίου 1979), του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βραγγιανιτών με την επωνυμία «Αναστάσιος
Γόρδιος». Τα ιδρυτικά μέλη με τους δικούς τους
ανθρώπους, συγγενείς των κεκοιμημένων ιδρυ-
τικών μελών, μέλη και φίλοι του Συλλόγου ένω-
σαν το χθές με το σήμερα· εικόνες αποσπασμέ-
νες από το παρελθόν έγιναν ένα παρόν διαρκεί-
ας και όλοι έζησαν μιάν αληθινά ζεστή, αγαπητι-
κή, αναγεννητική, αναζωογονητική των αισθή-
σεων κατάσταση, με συγκίνηση αλλά και χαρά,

με εσωτερική κατάθεση καρδιάς αλλά και κέφι
σε μία πραγματικά συλλογική εκδήλωση τιμής
και μνήμης. Ως Δ.Σ. αποτίσαμε τιμή απονέμο-
ντας έντυπες αναμνηστικές διακρίσεις, που πα-
ραλάμβαναν τα ίδια τα ιδρυτικά μέλη ή συγγε-
νείς τους, αρκετοί από τους οποίους, μάλιστα,
μίλησαν συγκινημένοι. Συγχρόνως όμως πιστεύ-
ουμε, η τιμή,  αντανακλάται σε όλους όσοι πα-
ρευρέθησαν στην εκδήλωση, σε όλους τους
Βραγγιανίτες: για την ίδρυση,  την λειτουργία,
και την ονοματοδοσία ως «Αναστάσιος Γόρδιος»
του πολιτιστικού τους συλλόγου. 

Η ίδρυση του Συλλόγου άλλαξε καταλυτικά
τα μέχρι τότε δεδομένα στην πολιτισμική ιστο-
ρία του τόπου μας. Αποτέλεσε την κινητήρια δύ-
ναμη ώστε, στο μέτρο των δυνάμεών μας, να
αναδειχθεί, να προβληθεί και να διατηρηθεί η πο-
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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.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΟΡΙΑ  ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ 
Γράφει: ο Ανάργυρος - Γιάννης Δ. Μαυρομύτης ÛÙË ÛÂÏ. 4

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 2η σελ.

Σημαντικά κονδύλια για έργα ανάπλασης

που αγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ διαθέτει ο δή-

μος Αγράφων σε έργο που δημοπρατείται αυ-

τές τις ημέρες. Τα έργα χρηματοδοτούνται

από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατά 600.000

ευρώ και τα υπόλοιπα αποτελούν πιστώσεις

του δήμου. Η δημοπράτηση γίνεται με υπάρ-

χουσα πίστωση 595.000 ευρώ. Τα έργα πρό-

κειται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι.

Άποψη της εορταστικής συγκέντρωσης για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου
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Mεγ. Βραγγιανών 
Κυριακή 26 Ιουλίου 2009

Να είμαστε όλοι εκεί.
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Tριάντα (30) χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος»  
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗ



Έφυγαν  για  πάντα… 

Ο δήμαρχος Αγράφων κ.

Χρήστος Μπούρας, αφού ολο-

κλήρωσε ένα τεράστιο έργο

από το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ με

το οποίο κατασκευάστηκαν ση-

μαντικά έργα στην περιοχή των

Αγράφων που άγγιξαν τα 3,5

εκατ. ευρώ, τα περισσότερα

χρήματα από κάθε άλλο δήμο

του νομού, τώρα προχωρά και

απορροφά πιστώσεις από το

πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Τις επόμενες ημέρες προκη-

ρύσσει διαγωνισμό για την ανά-

δειξη μειοδότη εκτέλεσης του

έργου: «Ανάπλαση - ανάδειξη

κοινόχρηστων χώρων Δημοτι-

κών Διαμερισμάτων δήμου

Αγράφων», συνολικού προϋπο-

λογισμού 975.000 ευρώ. Το έρ-

γο χρηματοδοτείται με το ποσό

των 595.000 ευρώ από Πιστώ-

σεις του Αναπτυξιακού Προ-

γράμματος της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (κατανομή

του 45% των πόρων του Προ-

γράμματος), ενώ το υπόλοιπο

ποσό των 380.000 ευρώ θα

χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις

του δήμου Αγράφων. Ο διαγω-

νισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη

23 Ιουνίου 2009 στις 10:00 το

πρωί, στα γραφεία του δήμου.

Μιλώντας στα «Ευρυτανικά

Νέα» ο κ. Χρήστος Μπούρας,

επανέλαβε τον στόχο τους σαν

δημοτική αρχή. Να γίνουν έργα

στα Άγραφα που θα άρουν την

απομόνωση του τόπου. «...δεν

έχουμε περιθώρια αποτυχίας.

Τα Άγραφα για χρόνια ήταν

έρημος τόπος. Τώρα με το έργο

μας και την επιμονή μας σε

αναπτυξιακούς στόχους, που

θέλουμε να πιστεύουμε ότι

υλοποιούμε κάθε μέρα, τα

Άγραφα απλώνουν τη φήμη

τους σε όλη την Ελλάδα ως τό-

πος άγριας ομορφιάς. Με το

έργο μας δημιουργούμε άρι-

στες συνθήκες διαβίωσης και

για τον μόνιμο κάτοικο και για

τους επισκέπτες μας. Έτσι θα

συνεχίσουμε», προσθέτει.

Εφημ. Ευρυτανικά νέα

27-5-2009

ΣYNΔPOMEΣ

Αλέξανδρος Γ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . .20,00
Ελένη Θεοδωρίδη-Τσιώλη  . . . . . . . .300,00
Δήμητρα Τσιώλη-Παππά  . . . . . . . . . . .50,00
Ιωάννης Ηλ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . .50,00
Χριστόφος Αλεξάκης . . . . . . . . . . . . . .70,00
Γεώργιος Φ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . .70,00
Λάμπρος Ζαμπάκας  . . . . . . . . . . . . . . .30,00
Κωνσταντία Ζαμπάκα  . . . . . . . . . . . . .20,00
Γεώργιος Παν. Γούλας  . . . . . . . . . . . . .50,00
Δήμητρα Επισκόπου  . . . . . . . . . . . . . .50,00
Ηλίας Επισκόπου  . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00
Γεώργιος Ι. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . . .50,00
Ζωή Μαντζακλή  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00
Δημήτριος Μαντζακλής  . . . . . . . . . . .10,00
Κωνσταντίνος Παν. Γούλας  . . . . . . . .20,00
Ιωάννης Στούμπος - 
Χριστίνα Στούμπου . . . . . . . . . . . . . . . .50,00
Μαριάνθη Ε. Γούλα  . . . . . . . . . . . . . . .20,00
Ζωή Γούλα-Χατζησάββα  . . . . . . . . . . .50,00
Χρήστος Κ. Τσιώλης . . . . . . . . . . . . . . .50,00
Γεώργιος Κ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . .50,00
Αριστείδης Σπ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . .50,00
Ηλίας Στούμπος  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
Νικόλαος Π. Νταλλής  . . . . . . . . . . . . .30,00
Σωτήριος-Δήμητρα Ζαμπάκα  . . . . . . .30,00
Βασιλική Τσιώλη  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
Θεόδωρος Παρθένης . . . . . . . . . . . . .100,00
Γεώργιος Ηλ. Χαλιμούρδας  . . . . . . .100,00
Ελευθέριος Σπ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . .20,00
Δημήτριος Ι. Θεοδώρου . . . . . . . . . . . .20,00
Αριστείδης Ηλ. Χαλιμούρδας . . . . . . .40,00
Γεώργιος Παρθένης (Κουτσοπάνος) .50,00
Νικήτας Ηλ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . .50,00
Αλεξάνδρα Π. Τσιώλη  . . . . . . . . . . . . .30,00
Γεώργιος Σπ. Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . .20,00
Σταύρος Κραβαρίτης  . . . . . . . . . . . . . .50,00
Απόστολος Θεοδώρου  . . . . . . . . . . . .50,00
Ευθυμία Κων. Γούλα . . . . . . . . . . . . . . .30,00
Σταυρούλα Τσιώλη . . . . . . . . . . . . . . . .50,00
Ιωάννης Νικ. Αλεξάκης  . . . . . . . . . . . .10,00
Ταξιάρχης Τσιώλης  . . . . . . . . . . . . . . .20,00

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.
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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 
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, 2102619696, 210 2625277
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Κασιώνης  Παναγιώτης

Αλίαρτος 

Τηλ. 22680-22606, 6977979604

• Eυαγγελή σύζυγος Θόδωρου Παρθένη 

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους και συγ-
γενείς.

°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

ŒÚÁÔ ·Ó¿Ï·ÛË˜ 1 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ ÛÙ· ÕÁÚ·Ê·
¶Ï·ÙÂ›Â˜, ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÛÔÎ¿ÎÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó Ó¤· ÌÔÚÊ‹

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 
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λιτισμική μας κληρονομιά: ο Ευγένιος Γιαννού-
λης ο Αιτωλός, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, η Σχο-
λή Γούβας Βραγγιανών, οι μεταβυζαντινές μας
εκκλησίες (Αγ. Παρασκευή, Αγ. Δημήτριος, Αγ.
Ιωάννης ο Θεολόγος) κ.ά. Αυτό επιτεύχθηκε σε
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με την έκδοση, πριν
από δέκα(10) περίπου χρόνια, της εφημερίδας
μας, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (ΕΛΛΗΝΟ-
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ). 

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Συλλόγου
στην επαφή, επικοινωνία και σύσφιξη των σχέ-
σεων μεταξύ των μελών και φίλων του, και στην
προσέλκυση νέων φίλων και μελών. Ελπίζουμε
ότι με την βοήθεια όλων των μελών του και με
την δική μας προσπάθεια,  θα ανοιχθεί ένας νέος
κύκλος λειτουργίας του Συλλόγου για τα επόμε-
να χρόνια, μια νέα, ακόμη πιο δημιουργική και
παραγωγική, περίοδος, ώστε να φανούμε αντά-
ξιοι του ονόματος, του Βραγγιανίτη λογίου ιερο-
μονάχου Αναστασίου Γορδίου
(1654-1729).

Το δεύτερο μέρος της όλης
εκδήλωσης περιέλαβε την διαδι-
κασία της, απολογιστικής των 2
τελευταίων ετών, Γενικής Συνε-
λεύσεως και των αρχαιρεσιών
για την εκλογή νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου. Η ουσιαστική αυτή
διαδικασία εξασφαλίζει, σύμφω-
να με το Καταστατικό του, την
ομαλή, συνεχή και εύρυθμη λει-
τουργία του. Από τον  Πρόεδρο
και τον Ταμία του απερχομένου
Δ.Σ. , Κων. Σπ. Τσιώλη και Νικήτα
Ηλ. Τσιώλη αντιστοίχως, έγινε ο
διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός της θητείας του
και η Γεν. Συνέλευση ομοφώνως
απεδέχθη και ενέκρινε τα πε-
πραγμένα του. Ακολούθως εξε-
λέγη η εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους: Αριστείδη Τσιώλη, Μαρία-Λουκία Μπούρ-
μπου και Βασιλική Μπούρμπου η οποία ανέλαβε
την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. Με απόλυτη
τάξη και με πνεύμα ομονοίας και συνεργασίας
ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εξελέγησαν:

Για το νέο Δ.Σ.* οι: Κων/νος. Σπ. Τσιώλης,
Ελευθέριος Σπ. Τσιώλης, Δήμητρα Σωτ. Ζαμπά-
κα, Νικήτας Ηλ. Τσιώλης και Κων-να Ελ. Θεοδώ-
ρου.

Ως αντιπρόσωποι στην Ο.Ε.Σ. οι: Σωτήριος
Δημ. Ζαμπάκας, Κων/νος Σπ. Τσιώλης και Νική-
τας Ηλ. Τσιώλης.

Ως νέα εξελεγκτική επιτροπή οι: Νικόλαος Γ.
Αλεξάκης, Φανή Κουτίνα-Παρθένη και Βασίλειος
Ιωαν. Τσιώλης.

Οι παριστάμενοι, με την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας των αρχαιρεσιών, ευχήθηκαν στα μέλη
του  νέου Δ.Σ. και των υπολοίπων οργάνων του
Συλλόγου καλή επιτυχία στο έργο  τους. 

Ακολούθησε το τρίτο, και τελευταίο μέρος,
της εκδηλώσεως για τα τριάντα χρόνια λειτουρ-
γίας του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος», το
οποίο είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα και την ολο-
κλήρωσε κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά,
μιάς και  συνέδεσε τα δύο πρώτα μέρη σε μία
ενότητα. Ακούσαμε παραδοσιακή δημοτική μου-
σική και τραγούδια της περιοχής των Αγράφων
από ομάδα μουσικών με επικεφαλής, ως τραγου-
διστή, τον αγραφιώτη κ. Γιάννη Κατσή, ερευνη-
τή και μελετητή της παραδοσιακής δημοτικής
μουσικής της όλης περιοχής των Αγράφων. Ο

Γιάννης Κατσής και η ομάδα του, σε ειδική εκδή-
λωση, είχαν παρουσιάσει μέρος του μουσικού
τους έργου, τον περασμένο Μάρτιο στην αίθου-
σα του φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», σε
συνεργασία με το Κέντρο Λαογραφικής Έρευ-
νας της Ακαδημίας Αθηνών και την Διευθύντριά
του κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Τότε,
σε σχετικό προφορικό μας αίτημα αποδέχθηκαν
με προθυμία να συμμετάσχουν, και μάλιστα αφι-
λοκερδώς, στην εκδήλωση του Συλλόγου μας.
Όλοι όσοι παρευρέθησαν, λοιπόν, στην εκδήλω-
σή μας, απόλαυσαν μια μοναδική αυθεντική ερ-
μηνεία των παραδοσιακών τραγουδιών της πε-
ριοχής μας. Οι παλιότεροι θυμήθηκαν, οι νεώτε-
ροι γνώρισαν και όλοι μαζί τραγούδησαν τους
στίχους και χόρεψαν στους ρυθμούς των αγρα-
φιώτικων παραδοσιακών τραγουδιών, ευχαρι-
στώντας τους μουσικούς ερμηνευτές αλλά και
το Δ.Σ. του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος» για
την οργάνωση και πραγματοποίηση της εορτα-

στικής εκδήλωσης. Η μουσική και τα τραγούδια
από την ομάδα του Γιάννη Κατσή, τον οποίο και
από την θέση αυτή ευχαριστούμε για την πολύτι-
μη συμμετοχή του στην εορτή μας, συνοδεύτη-
καν από το παραδοσιακό γεύμα το οποίο προσέ-
φερε το Δ. Σ. του Συλλόγου προς όλους όσοι τί-
μησαν την εκδήλωσή μας, τους οποίους ευχαρι-
στούμε τόσο για την ενεργή παρουσία τους όσο
και για την, σημαντική για την επιβίωση του Συλ-
λόγου, οικονομική συνδρομή τους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και
τον λόγο του ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος
Μπούρας, ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του,
αφού αναφέρθηκε, επαινετικώς, για το επιτελε-
σθέν έργο και την παρουσία του Συλλόγου στα
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας, όλα αυ-
τά τα τριάντα χρόνια, ευχήθηκε καλή επιτυχία
στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. και ενημέρωσε τους συ-
μπατριώτες μας για θέματα τοπικού ενδιαφέρο-
ντος ( δρόμοι, ανάπλαση του κτηρίου του Δημο-
τικού Σχολείου, ανεμογεννήτριες, κ. ά.). Παρών,
αλλά και τιμώμενο πρόσωπο, ως ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου, και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
και πρώην  Αντινομάρχης Ευρυτανίας κ. Δημή-
τριος Ηλ. Τσιώλης, ο οποίος σε σύντομη παρέμ-
βασή του συνεχάρη το Δ.Σ. του Συλλόγου για το
έργο και τις πρωτοβουλίες του. Σε παρέμβασή
του, επίσης, ο εκδότης της εφημερίδας μας κ.
Νικόλαος Γ. Αλεξάκης αναφέρθηκε εν συντομία
στο χρονικό της ιδρύσεως του Συλλόγου το
1979, και τις πρώτες σημαντικές ενέργειες και
πράξεις του νεοσύστατου Δ.Σ. του Συλλόγου.
Παρόντες ακόμη στην εκδήλωσή μας, ο Αντιδή-

μαρχος Αγράφων κ. Πέτρος Π. Παρθένης, η τέ-
ως πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Βασιλική Χαλκιά και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Κουστεσιωτών «Από-
στολος Παύλος» κ. Ιωάννης Στούμπος.  

Με αφορμή την επετειακή αυτή εορτή ,ευχής
έργον θα ήταν το πραγματικό και αληθινό νόημά
της να είναι διαρκές και όχι μόνο επετειακό· να
συνεχισθεί από όλους, τους έλκοντες την κατα-
γωγή από τον τόπο μας, με πνευματική ανάπτυ-
ξη, με νέες δημιουργικές ιδέες, με οραματική
διάθεση για το μέλλον, με οδηγό τα όσα κομίζει,
προβαλλόμενο στο παρόν, το  πνεύμα του έργου
και της προσφοράς του Αν. Γορδίου στην περιο-
χή των Αγράφων-και όχι μόνον-, με σύμμαχο την
καθ' ημάς παράδοση, για την παραγωγή, τελικά,
ουσιαστικών ανθρωπίνων σχέσεων αλληλεγ-
γύης και κατανόησης. 

Κ. Σπ. Τ.   

*Σε ειδική συνεδρίασή του, την 31η Μαΐου 2009,
το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
Πρόεδρος:  Κων/νος Σπ. Τσιώλης

6978928189         
Αντιπρόεδρος:  Ελευθέριος Σπ. Τσιώλης 

6976413931
Γεν. Γραμματέας: Δήμητρα Σωτ. Ζαμπάκα

6944277869        
Ταμίας: Νικήτας Ηλ. Τσιώλης

6937123783
Έφορος: Κων/να Ελ. Θεοδώρου

6974068164

Tριάντα (30) χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος»  
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Από τη διαλογή των ψήφων 

Ο Δήμαρχος Αγράφων απονέμει στην κ. Βίλλυ Ζαμπάκα, σύζυγο
του αειμνήστου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη

Ζαμπάκα, την τιμητική διάκριση για τη συμβολή του συζύγου της
στην ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου

Οι αδελφοί Κραββαρίτη με την τιμητική διάκριση 
του αειμνήστου πατέρα τους 

Νικόλαου Κ. Κραββαρίτη
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Διοικητικά   όρια   Βραγγιανών
του Ανάργυρου-Γιάννη Δ. Μαυρομύτη

Α) Η πρώτη απόφαση, που αφορά στον καθο-
ρισμό ορίων μεταξύ των κοινοτήτων Βραγγια-
νών και Αγράφων (και της οποίας αντίγραφο δεν
υπάρχει στον σχετικό φάκελο της Δ/νσης Τοπ.
Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Ευρυτανίας), δεν έγινε
δεκτή από το τότε Κοιν. Συμβ. Βραγγιανών, που
προσέφυγε στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο
του Νομού Αιτ/νίας, το οποίο εξέδωσε στις 30
Ιουλίου 1915 την ακόλουθη απόφαση, που κατέ-
στη τελεσίδικη:

«...τα όρια των Κοινοτήτων Βραγγιανών και
Αγράφων... Άρχονται εκ Δυσμών προς Ανατο-
λάς από Μύλον Ανδρώνη και ολόρευμα, επονο-
μαζομένου του Ρεύματος τούτου Κρύα Βρύση
τον ανήφορο και κάμπτονται φθάνοντας εις το
Ρεύμα Σιδέρη και ολόρευμα το ρεύμα τούτο φθά-
νουν Σούδαν ή Καταραχιά και ολόραχα όπως χύ-
νουν τα νερά διέρχονται δια των θέσεων Κόκκι-
νο Διάσελο και ολόραχα εις θέσιν Πηγαδούλια
και ολόραχα εις θέσιν Ράχη Τσαπαλάτου και
ολόραχα εις θέσιν Φλυτζάνι και ούτω, το μέν μέ-
ρος το κείμενον προς το χωρίον Άγραφα υπάγε-
ται προς την Κοινότητα Αγράφων, το δέ προς το
χωρίον Βραγγιανά εις την Κοινότητα Βραγγια-
νών».7

Β) Στις 12 Ιουνίου 1930, η επιτροπή καθορι-
σμού ορίων Καροπλεσίου-Βραγγιανών, αποτε-

λούμενης από τον Ειρηνοδίκη Κτημενίων Γεωρ-
γιον Δημακόπουλον, ως Προέδρου και των με-
λών 1) Κων/νου Θάνου, Προέδρου Κοιν. Καρο-
πλεσίου, 2) Γεωργίου Α. Αργυρίου, Προέδρου
Κοιν. Βραγγιανών, 3) Νικολάου Δ. Κρικέλη, δα-
σκάλου Καροπλεσίου και 4) Γεωργίου Παπαδο-
πούλου, δασκάλου Βραγγιανών, στις 12 Ιουνίου
πήρε την παρακάτω ομόφωνη απόφαση:

«Άρχονται από θέσιν Πόρτα ένθα συναντώ-
νται τα όρια των Κοινοτήτων Βραγγιανών - Μπε-
λοκομύτη και Καροπλεσίου, βαδίζουν ολόραχα
και φθάνουν εις θέσιν Ασμάνη - Λεπτοκαρυά
εκείθεν ολόραχα εις θέσιν Αυγέρη, ολόραχα εις
θέσιν Σούφλα Χέρι (Σουφλέρι;) κατέρχονται κατ’
ευθείαν τον ζυγόν και πίπτουν εις θέσιν Διάσελο
- Ντρόχαλο, ανέρχονται του ζυγού ολόραχα εις
θέσιν Πεθαμένου, βαδίζουν ολόραχα και φθά-
νουν εις θέσιν Σκόρτσια ένθα και κλείουν αρχο-
μένων εκείθεν των ορίων των Κοινοτήτων Καρο-
πλεσίου και Αγράφων». 8

Γ) Κατά τον καθορισμό, όμως, των ορίων
Μπελοκομύτη και Βραγγιανών, δεν επήλθε ομο-
φωνία και η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία,
με την ψήφο του Προέδρου της Επιτροπής Ειρη-
νοδίκη Κτημενίων Γ. Θ. Δημακοπούλου. Την
Κοιν. Μπελοκομύτη εκπροσωπούσαν στην Επι-
τροπή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας αυτής Περι-

κλής Β. Βασιλείου και ο δάσκαλος Γεώργιος Δ.
Κατσόγιανος και των Βραγγιανών οι ομόλογοι
αυτών Γεώργιος Α. Αργυρίου και Λεωνίδας Γ.
Παπαδόπουλος. Η επιτροπή, που συνεδρίασε
στην τοποθεσία «Άγιος Γεώργιος Πριντζέσι»
στις 12 Ιουνίου 1930, εξέδωσε την εξής απόφα-
ση: «Άρχονται από Παλαιοκαζάρμα ολόραχα εις
άλλην Παλαιοκαζάρμαν ακολουθούν τον Δημό-
σιον Δρόμον και απ’ εκεί ολόραχα εις Στεφάνι
Κόκκινο εξακολουθούν ολόραχα και φθάνουν εις
ράχην Γινέτσα και εκείθεν ολόραχα εις θέσιν
Αμασχάλη ή Πόρτα εκείθεν εξακολουθούν αρι-
στερά περνούν την ράχην Διάσελο, κατέρχονται
ολόραχα Βιτλόγρεκο και φθάνουν ολόραχα εις
Ποταμόν ένθα και κλείουν». 

Η απόφαση αυτή συνέπιπτε απόλυτα με την
πρόταση των Βραγγιανιτών, γιατί η πρόταση των
Μπελοκομυτών δεν έγινε δεκτή από τον Πρόε-
δρο της Επιτροπής, και ως γνωστόν, επί ισοψη-
φίας στα συλλογικά όργανα, υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου.9

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

7. Αρχείο Δ/νσης Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Ν.
Ευρυτανίας Φ. Διοικ. Όρια Βραγγιανών

8. ό.π. 
9. ό.π.

Κ
ατά την διάρκεια εκδήλωσης κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου
Ιστορικών Συγγραφέων, την Κυριακή 25η Ια-

νουαρίου 2009, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ.
Στάθης Παρασκευόπουλος, τίμησε διά της απο-
νομής σχετικού επαίνου, μεταξύ άλλων , και τον
Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κων.
Α. Παπαδόπουλο, για τησυμβολή  του στην ιστο-
ρική έρευνα στον χώρο της Ευρυτανίας. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε για τα Ιστορικά Συνέδρια της
Βούλπης (19 Αυγούστου 2007) και των Αγράφων
(8-9-10 Αυγούστου 2008) και την έκδοση των
σχετικών Πρακτικών.Ο κ. Κων. Α. Παπαδόπουλος
σε σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε για την
την τιμητική διάκριση τον πρόεδρο του Συνδέ-
σμου και αναφέρθηκε στο έργο τους σκοπούς και
στόχους της Πανευρυτανικής Ένωσης για το
προσεχές μέλλον.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦEΩΝ
Tιμητική Διάκριση 

στον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κων. Α. Παπαδόπουλο 

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα «Αντώνης Τρί-
τσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθη-
ναίων πραγματοποιήθηκε το πολιτικό μνημόσυνο
για τον Δημήτριο (Τάκη) Τουλούπα, στις 09-02-
2009 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.)
και της Πανευρυτανικής Ένωσης και το οποίο, αρ-
χικά, είχε προγραμματιστεί για τις  09-12-2008
αλλά αναβλήθηκε, λόγω των τότε γνωστών επει-
σοδίων στο κέντρο της Αθήνας. 

Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό -
καλωσόρισμα του κ. Κώστα  Παπαδόπουλου,
Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης, ενώ
στη συνέχεια ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κου-
τσούκης, πρόεδρος του ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.  μίλησε για
τη ζωή και το έργο του αείμνηστου Τάκη Τουλού-

πα. Στη συνέχεια μίλησαν οι:
α.- κ. Χαρίλαος Γκούτος, καθηγητής του

Εργατικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με
θέμα: «Ο Τάκης Τουλούπας ως νομικός και η συμ-
βολή του στο Εργατικό Δίκαιο».

β.- κ. Τάσος Λέρτας, σκηνοθέτης  και συγγρα-
φέας με θέμα: «Ο Τάκης Τουλούπας ως αντιστα-
σιακός στην Κατοχή και η ομηρία του στο στρατό-
πεδο Χαϊδαρίου». 

Με την εκδήλωση αυτή, οι συνδιοργανωτές
της (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε και Πανευρυτανική Ένωση), πι-
στεύουν πως εκπληρώθηκε ένα μέρος από το
οφειλόμενο και επιβεβλημένο  χρέος, έστω και με
τόση καθυστέρηση, προς έναν ακέραιο
ΑΝΘΡΩΠΟ, προς έναν ακέραιο πολιτικό και Δά-
σκαλο της πολιτικής, τον αείμνηστο Τάκη Τουλού-

πα,  σύντομα δε θα υπάρξει και σχετικός αφιερω-
ματικός τόμος, με βάση τις ομιλίες της παραπάνω
εκδήλωσης. 

Μέσα σε κλίμα συγκινησιακό και φορτισμένο
από τα λεχθέντα, άγνωστα σε πολλούς στοιχεία,
μίλησε η σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Τουλούπα
κ. Eύη Τουλούπα, η οποία κατασυγκινημένη ευχα-
ρίστησε όλους τους παρευρεθέντες, ιδιαίτερα δε
τους   διοργανωτές του πνευματικού αυτού μνη-
μοσύνου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πε-
ρίμενε  να πραγματοποιηθεί τέτοια πετυχημένη
εκδήλωση μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γεν.  Γραμματέας
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Στα-
μάτης, φιλόλογος. 

Μνήμη Δημητρίου (Τάκη) Τουλούπα

√ Î. ∫ˆÓ. ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡ Â·›ÓÔ˘
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Ο Ηλίας Καρανίκας από το βράδυ της Πέμπτης 8 μέχρι τις 15
Ιανουαρίου 2009 βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας, ως μέλος ιατρικής
και ανθρωπιστικής αποστολής του κόμματός του. Η αποστολή μετέφερε
φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό,   προσέφερε δε και ιατρικές υπηρεσίες
στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης, ο Ηλίας συγκεκριμένα διέθεσε τις
υπηρεσίες του στο νοσοκομείο της Ράφα. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποστολή αυτή συνάντησε αρκετές
δυσκολίες μέχρι να μπορέσει να φτάσει στην αποκλεισμένη και
δοκιμαζόμενη Λωρίδα της Γάζας. Προσπάθησε να εισχωρήσει από την
πλευρά της Αιγύπτου και τα κατάφερε μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και
καθυστέρηση. 

Όταν η φάλαγγα, που μετέφερε την αποστολή  αυτή, έφτασε
επιτέλους στη Γάζα δέχτηκε τον ανελέητο βομβαρδισμό από τους
Ισραηλινούς με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός οδηγού και τον τραυματισμό
αρκετών άλλων, που συνόδευαν την αποστολή. 

«Μόλις τελείωσα ένα βράδυ από τα χειρουργεία έκανα ένα μπάνιο,
δεν ήξερα τι ξεπλένω. Τα αίματα από τα χέρια μου, της σκόνες του
πολέμου, ή την ντροπή μου ως άνθρωπος;» δήλωσε όταν επέστρεψε από
την αποστολή αυτή και περιγράφοντας αυτά που έζησε είπε: «τυφλά
χτυπήματα, με θύματά τους αμάχους, ακατάσχετοι βομβαρδισμοί,
τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν
στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό τραυματιών, που στην πλειοψηφία τους
ήταν γυναίκες και παιδιά. 

Κανείς δεν μπορεί να μου σβήσει από τη μνήμη αυτό που έζησα εκεί.
Ήταν εμπειρία ζωής. Της έμαθαν τι σημαίνει ανθρωπισμός. Όχι ότι δεν
φοβήθηκα, αλλά αυτό που πρόσταζε η συνείδησή μου επισκίαζε το φόβο».

O Βουλευτής Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας στη Γάζα 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εορτάστηκαν στα Μεγάλα Βραγγιανά
τα Άγια Πάθη της Μ. Εβδομάδας, η Ανάσταση και όλες οι άλλες μέρες της
Λαμπρής που συνηθίζουμε να τα λέμε με μιά λέξη «ΠΑΣΧΑ» και καταγράφη-
καν σε κάποια (αριθμο)σελίδα της Ιστορίας του τόπου μας. Η προσέλευση
των πιστών (χωριανών και επισκεπτών) ήταν μικρότερη από πέρυσι, αλλά η
σεβάσμια παρουσία του Ιερέα μας - παπα-Παναγιώτη ήταν για μιά ακόμη φο-
ρά εκεί για να μας κάνει να γευθούμε την χαρά και τα όποια συναισθήματα
αναβλύζουν από αυτές τις Άγιες Ημέρες, που παρ’ όλη τη σωρευμένη κού-
ραση από το πέρασμα των χρόνων στέκεται με σθένος στις επάλξεις του κα-
θήκοντος. Με την χάρη του Θεού η Ανάσταση έγινε με το Άγιο Φώς από τα
Ιεροσόλυμα όπως συνηθίζεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια περίπου χάριν
της ευγενικής προσπάθειας κάποιων συνανθρώπων μας, οι οποίοι κάνοντας
αγώνα δρόμου εξασφαλίζουν το Άγιο Φώς στα Βραγγιανά.

Πάσχα σημαίνει πέρασμα, σημαίνει πορεία, πορεία από εκεί πού είμαστε
για κάπου αλλού, για κάτι άλλο, κάτι καλύτερο ίσως... που ο καθένας το βλέ-
πει από την δικιά του οπτική γωνία ή από διαφορετικό πρίσμα και με τα δικά
του κριτήρια. Άλλος βλέπει το Πάσχα σαν ευκαιρία να τιθασεύσει και να χα-
λιναγωγήσει τα πάθη του, άλλος  να ευπρεπίσει την ψυχή του ανακαινίζο-
ντάς την με διαφόρους τρόπους, για άλλους το Πάσχα αποτελεί το ορεκτικό
που ανοίγει την όρεξη να «καταβροχθίσουν» τον παραδοσιακό οβελία … και
ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Το μέσον για να επιτύχουμε αυτό το πέρασμα είναι η «ΑΓΑΠΗ», η πλήρης
και η ανιδιοτελής «ΑΓΑΠΗ», η «ΑΓΑΠΗ» της προσφοράς προς τον συνάν-
θρωπο, η «ΑΓΑΠΗ» της γαλήνης και της ισορροπίας, η «ΑΓΑΠΗ» που ουδέ-
ποτε εκπίπτει. Ας βρούμε λοιπόν τον τρόπο ή την δύναμη να κατακτήσουμε
αυτή την «ΑΓΑΠΗ» και να την εγκαταστήσουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας,
που όλοι μας την έχουμε ανάγκη γιατί είναι το βαθύ μήνυμα της ζωής, ίσως
… ο μόνος δρόμος της Σωτηρίας της ψυχής. «Η σωτηρία της ψυχής είναι πο-
λύ μεγάλο πράγμα» που λέει και ένα τραγούδι. Αν είναι κάτι πού σώζεται &
μένει στο άπειρο και στην αιωνιότητα είναι η ψυχή πού είναι ριζωμένη στην
καρδιά των φθαρτών σωμάτων μας. Ας ξεκινήσουμε καθρεφτίζοντας ο καθέ-
νας μας τον εαυτό του για να βρούμε το στίγμα μας σ' αυτό το σύμπαν που
ονομάζεται κόσμος και ας αναρωτηθούμε για το πoιοί είμαστε, τι κάνουμε
τώρα, τι κάναμε πριν, τι θέλουμε να κάνουμε μετά. Ας αγαπήσουμε ο καθέ-
νας μας το κάθετί που υπάρχει γύρω μας, ας αγαπήσουμε την ύπαρξή μας,
την φύση, την ζωή.

Πιστεύω πως όσο απομακρυνόμαστε από την Φύση χάνουμε και το νόη-
μα της ζωής . Πάντα η ζωή στο χωριό ήταν διαφορετική από την ζωή της πό-
λης. Όλοι μας αναπολώντας στο παρελθόν λέμε, τι ωραία ήταν η ζωή στο
χωριό, τι χάρη είχε η ζεστασιά των ανθρώπων, τι νόστιμα ήταν τα φαγητά ή
τα προϊόντα που παραγόταν κ.τ.λ. Στις μέρες μας βλέπουμε να παίρνουν μέ-

ρος στην σκηνή της καθημερινότητας «περίεργοι» και «πρωτόγνωροι ρόλοι»
για τα δεδομένα του χωριού και ο νοών - νοήτω…  

Καλό θα είναι να κρατήσουμε την διαφορετικότητα της ζωής μεταξύ χω-
ριού και πόλης. Πηγαίνοντας στο χωριό, ας αφήνουμε ψηλά στον Αϊ-Νικόλα
την νοοτροπία της πόλης και να την ξαναπαίρνουμε, αν θέλουμε, φεύγο-
ντας. Ας προσπαθήσουμε να ζούμε ήρεμα και απλά, χωρίς αντιπαλότητες,
με ομόνοια και αγάπη, χωρίς εγωϊσμούς και εμπάθειες, γιατί όλοι μας είμα-
στε περαστικοί - επισκέπτες σ' αυτόν τον κόσμο, είτε με πολλά είτε με λίγα
υλικά αγαθά. 

Σωτήριος Θ. Τσιώλης

ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ... ΠΑΣΧΑ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟΝ…

¶¶  ∞∞  ™™  ÃÃ  ∞∞      ™™  ΔΔ  √√        ÃÃ  øø  ƒƒ  ππ  √√

∞fi ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναστάσιος Γόρδιος» με την ευκαιρία των
εορτών του Πάσχα τύπωσε και απέστειλε στα μέλη και τους φίλους
του πασχαλινή ευχετήρια κάρτα, με αναστάσιμο επίγραμμα του
Αναστασίου Γορδίου, το οποίο συνέθεσε το Πάσχα του 1709 στο Αι-
τωλικό. Όσοι δεν έλαβαν την κάρτα και επιθυμούν να την λάβουν να
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συλλογου να τους αποσταλεί.
Επίσης  μπορούν να την «κατεβάσουν» από την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: www.evrytania.eu (θέση: Απανταχού Ευρυτάνες). 
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^Oσίου Eéγενίου τοÜ A¨τωλοÜ \Eπιστολαd
Eισαγωγικόν σημείωμα: H δημοσιευομένη επιστολή απεστάλη εκ Kαρ-

πενησίοις, πιθανώς το έτος 1655, προς τους εις Kωνσταντινούπολιν ευρι-
σκομένους (εργαζομένους εκεί και ευδοκιμούντας) Kαρπενησιώτας. Σκοπός
του Oσίου Eυγενίου είναι να επικαλεσθή την οικονομικήν αρωγήν των δια
την αγιογράφησιν (ιστόρησιν) του Iερού Nαού της Παναγίας Kαρπενησίου. 

Ως γνωστόν, κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας και μέχρι του τέλους
του 19ου αιώνος υπήρχον ευημερούσαι παροικίαι Eυρυτάνων εις την Bασι-
λεύουσαν. Πυκνή δε ήτο η επικοινωνία των με την γενέτειραν και λίαν ευερ-
γετική δι’ αυτήν. 

Περισπούδαστον είναι το πρώτον μέρος της επιστολής. Δι’ αυτού ο σο-
φός Eυγένιος, κατά την συνήθειάν του, διδάσκει τους αποδέκτας του ότι οι
άνθρωποι ουδέν σπουδαίον έργον δύνανται δι’ ιδίων δυνάμεων να φέρουν
εις πέρας αίσιον, χωρίς την άνωθεν βοήθειαν. O Θεός ευλογεί την αγαθήν
πρόθεσιν, την επίμονον προσπάθειαν και την επίμοχθον εργασίαν του αν-
θρώπου, δια να προέλθη το αγαθόν αποτέλεσμα. 

Γνωστόν είναι το λόγιον ότι άλλος είναι ο σπείρων και άλλος ο ποτίζων,
αλλά «οûτε ï φυτεύων âστί τι, οûτε ï ποτίζων, àλλ’ ï αéξάνων θεός»
(A’ Kορινθ. γ’ 7). 

Aκολουθεί το κείμενον της επιστολής: 

Kαρπενήσι) 1655 (;)   ➫   Kαρπενησι΅τες, Kωνσταντινούπολη 

TοÖς âν àνδράσι τιμιωτάτοις καd χριστιανικωτάτοις àπe Kαρ-
πενησίου χριστιανοÖς τοÖς ε¨ς Kωνσταντινούπολιν πολιτευομένοις
χάρις εη •μÖν καd ε¨ρήνη παρa θεοÜ πατρός, παρ’ ™μ΅ν δb εéχc
καd ευλογία. 

Tελείωσις μbν καd πέρας τ΅ν àγαθ΅ν καd καλ΅ν πραγμάτων,
περιπόθητα καd χρηστa τέκνα τÉς ™μ΅ν μετριότητος, μόνος ï
τ΅ν ¬λων θεeς καd εrναι καd λέγεται· ôνθρωπος δb τελει΅σαί τι j
πρÄξαι καd ε¨ς πέρας àγαγεÖν χωρdς τcν ôνωθεν ρώμης τε καd
συμμαχίας τ΅ν àδυνάτων âστd κατa τe αéτοÜ λόγιον· οî γaρ «τFÉ
ο¨κεί÷α δυνάμει τεθαρρηκότες», λέγει ï θεός, «ματαιωθήσονται».
Aéτe τοÜτο ζητεÖ μόνον àφ’ ™μ΅ν ï θεός, τe νa âκλέξωμεν τa
àγαθά, öπειτα νa τa θελήσωμεν καd νa τa àγαπήσωμεν καd μετa
ταÜτα νa γεννοÜμεν πρόθυμοι καd σπουδαÖοι ε¨ς αéτά· καd τότε ï
θεeς δι’ ôκραν αéτοÜ εéσπλαχνίαν γίνεται πληρωτcς καd τελει-
ωτcς τ΅ν καλ΅ν âκείνων πραγμάτων. TοÜτ’ αéτe καd ™μεÖς τώ-
ρα σfν θε€΅ âποιήσαμεν καd ε¨ς αéτe σπεύδομεν καd θαρροÜμεν ε¨ς
τcν παντοδύναμον χάριν τοÜ θεοÜ ¬τι νa μcν μεdνωμεν ôμοιροι καd
âστερημένοι τÉς αéτοÜ βοηθείας. 

ΠοÖον λοιπeν εrναι τe θεοφιλbς καd καλeν τοÜτο öργον ε¨ς n
™μεÖς μεθ’ ¬τι πλείστης σπεύδομεν χαρÄς; θαρρ΅ ¬τι καd πρe τ΅ν
™μετέρων γραμμάτων νa εéφημίσθη καd νa àκούσθη ε¨ς τa tτα
τÉς •μ΅ν τιμιότητος ¬τι äρξάμεθα σfν θε€΅ τeν σεβάσμιον ναeν
τÉς Θεοτόκου îστορÉσαι· διe παρακαλοÜμεν τcν •μετέραν âν Xρι-
στ€΅ àγάπην νa συνδράμετε αéτeν ≤καστος λόγ€ω καd öργ€ω, ¬πως
γένFη καd παρ’ •μ΅ν πολλή τις j çλίγη βοήθεια καd γένFη ï καλλω-
πισμeς τοÜ ρηθέντος ναοÜ σ΅ος καd àνελλιπcς ε¨ς δόξαν τοÜ μονο-
γενοÜς υîοÜ, τοÜ θεανθρώπου XριστοÜ, καd τÉς παναχράντου μη-
τρeς αéτοÜ καd ε¨ς μνημόσυνον παντοτινeν τ΅ν τιμίων çνομάτων
τÉς àγάπης •μ΅ν καd τ΅ν μακαρίων •μ΅ν γονέων καd καθεξÉς
τ΅ν λοιπ΅ν πάντων çρθοδόξων χριστιαν΅ν ζώντων ±μα καd τε-
θνεώτων· àμήν. 

Σχόλια 
Eις την προσφώνησίν του ο Όσιος Eυγένιος αποκαλεί τους εις

Kωνσταντινούπολιν εργαζομένους Kαρπενησιώτας «τιμιωτάτους»
και «χριστιανικωτάτους». H χρήσις επιθέτων εις υπερθετικόν βαθ-
μόν εις τιμητικάς προσφωνήσεις είναι συνήθης, αποδίδουσα εν πολ-
λοίς και πραγματικήν κατάστασιν. 
τελείωσις καd πέρας= ολοκλήρωσις και αίσιον αποτέλεσμα. Kατά

τον Όσιον Eυγένιον επέρχονται δια του θεού. 

περιπόθητα καd χρηστa τέκνα= O Όσιος Eυγένιος αποκαλεί τους
αποδέκτας της επιστολής του παιδιά του, που ιδιαιτέρως
αγαπά, διακρινόμενα δια τας αρετάς και το ανώτερον ήθος
των. 

τÉς ™μ΅ν μετριότητος= συνήθης έκφρασις των ιερωμένων πνευμα-
τικών πατέρων, υποδηλούσα ταπείνωσιν. 

ε¨ς πέρας àγαγεÖν= να φέρη εις (αίσιον) πέρας (τέλος). 
ôνωθεν ρώμη καd συμμαχία= η δύναμις (ενίσχυσις) και η βοήθεια,

που έρχεται εκ θεού. 
«οî γaρ τFÉ ¨δί÷α δυνάμει τεθαρρηκότες ματαιωθήσονται= εκείνοι

που στηρίζονται εις τα ιδικάς των δυνάμεις αποτυγχάνουν.
O αγώνας εκείνων, που εμπιστεύονται αποκλειστικώς εις
τον εαυτόν των, αποβαίνει μάταιος. Aνάλογος έκφρασις
απαντάται και εις τους Ψαλμούς (48,7): «οî πεποιθότες
âπί τFÉ δυνάμει αéτ΅ν καd τ€΅ πλήθει τοÜ πλούτου αéτ΅ν
καυχώμενοι». 

νa âκλέξωμεν τa àγαθά… πρόθυμοι καd σπουδαÖοι ε¨ς αéτά= να
κάμωμεν καλήν επιλογήν των έργων που θα επιδιώξωμεν,
να τα θελήσωμεν, να επιδιώξωμεν με αγάπην την πραγμά-
τωσίν των και να εργασθούμε προς τούτο με προθυμίαν και
επιμέλειαν. 

ï Θεeς δι’ ôκραν … πραγμάτων= ο θεός από ευσπλαχνίαν και
αγάπην προς τον άνθρωπον ευλογεί τον κόπον του και φέρει
εις αίσιον τέλος το έργον του. 

τοÜτ’ αéτe καd ™μεÖς, τώρα …τÉς αéτοÜ βοηθείας= αυτό και
ημείς με την βοήθειαν του Θεού επράξαμε· και με θάρρος
επικαλούμεθα την παντοδύναμον χάριν του θεού με την βε-
βαιότητα ότι θα λάβωμεν την βοήθειάν Tου. 

ποÖον λοιπeν εrναι τe καλόν … χαρÄς; Mε την ρητορικήν αυτήν
ερώτησιν, δια να προκαλέση το ενδιαφέρον των αποδεκτών
της επιστολής του, ο Όσιος Eυγένιος προχωρεί εις την δια-
τύπωσιν του αιτήματός του, δηλαδή να ζητήσει την συν-
δρομήν των δια την αγιογράφησιν του ιερού ναού της Πα-
ναγίας. 

θαρρ΅= νομίζω. 
πρe τ΅ν ™μετέρων γραμμάτων = πριν αποστείλω αυτήν την επι-

στολήν μου. 
εéφημίσθη = έφθασε η καλή φήμη (πληροφορίας). 
ε¨ς τa tτα τÉς •μ΅ν τιμιότητος= εις τα αυτιά (την ακοήν) σας,

έντιμοι. 
îστορÉσαι= το ρήμα ιστορώ εις την αγιογραφίαν σημαίνει αγιογρα-

φώ, απεικονίζω μορφάς αγίων, ζωγραφίζω. 
νa συνδράμετε öργ€ω καd λόγ€ω= να βοηθήσετε με έργον εμπρά-

κτως δι’ οικονομικής ενισχύσεως) και δια λόγου (προτρέ-
ποντες και άλλους να βοηθήσουν). 

καλλωπισμός= διακόσμησις, εξωραϊσμός. 
σ΅ος καd àνελλιπής= πλήρης (ολοκληρωμένος) και χωρίς καμίαν

έλλειψιν. H επιστολή κλείεται με την διαβεβαίωσιν ότι το
έργον (η αγιογράφησις του ναού) συντελείται πρωτίστως
προς δόξαν του μονογενούς υιού του Θεού, του Θεανθρώπου
Xριστού και της Yπεραγίας Θεοτόκου· συγχρόνως και δι’
υγείαν των ζώντων (δωρητών και των οικείων των) και
ανάπαυσιν των ψυχών και γονέων των, κατ’ επέκτασιν δε
υπέρ υγείας πάντων των ζώντων και ανάπαυσιν πάντων
των θανόντων χριστιανών. 
H κατακλείς της επιστολής υποδειλώνει την πίστιν του
Oσίου Eυγενίου εις την κοινωνίαν των ζώντων, οι οποίοι
συγκροτούν την επί γης στρατευομένην Eκκλησίαν, με
τους θανόντας, οι οποίοι ανήκουν εις την εν Oυρανοίς
θριαμβεύουσαν. 
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Γ
ια κάθε ζωντανό ή φτερωτό

του λόγγου, οι βουνίσιοι

πρόγονοί μας, έπλασαν ένα

μύθο, ή ένα παραμύθι, ή ακόμα ένα

τραγούδι. Τα ήμερα και άγρια ζώα

και τα αναρρίθμητα πουλιά του

βουνού και του δάσους, έγιναν κι

αυτά στοιχεία του βουνίσιου πολι-

τισμού τους.

Έτσι έλεγαν ότι η αρκούδα,

ήταν γυναίκα, που την βασάνιζε η

πεθερά της. Ανάμεσα σε άλλες

βαριές δουλειές, τις έδωσε κάποια

μέρα, να πλύνει μαύρα μαλλιά, μέ-

χρι ν’ ασπρίσουν. Έπλυνε ξέβγαζε

η γυναίκα, μα τα μαλλιά έβγαιναν

μαύρα. Αφού απόκαμε μέχρι το

βράδυ και δεν τα κατάφερε, έβαλε

τα κλάματα. Τώρα τι να κάμω, είπε.

Όπου νάναι θα κουβαληθεί η

στρίγγλα και θα με γέψει πάλι. Πα-

ρακάλεσε τότε την Παναγία. Κάνε

με αγρίμι Παναγία μου, να την πνί-

ξω άμα έρθει. Η Παναγία την ψυ-

χοπόνεσε και την έκαμε μια θεριά

αρκούδα. Όμως δε βάσταξε η καρ-

διά της να κάμει κακό στην πεθερά

της. Έμεινε όμως από τότε η αρ-

κούδα και τριγυρίζει στα δάση.

Τα αγριόγιδα έλεγαν, ότι έγι-

ναν από ήμερα κατσίκια, που δεν

τάβλεπε μάτι ανθρώπου για ένα

χρόνο. Τότε αγρίευαν, στοίχειω-

ναν κι έπαιρναν τα βουνά.

Άλλη παράδοση λέει, ότι τα

έκανε ο διάολος, θέλοντας να μοι-

άσει το Χριστό, που έφκιασε τα

ευλογημένα πρόβατα. Όμως δεν

μπόρεσε να τους κάνει κλειδώσεις

και τα ’στησε ολόρθα. Όσα γίδια

ημέρεψαν, το χρωστάν στο Χρι-

στό, που τα σφράγισε στα γόνατα

και γονάτισαν να τον προσκυνή-

σουν.

Τα αγριόγιδα ενώ δέχτηκαν

την ευεργεσία, δεν άκουσαν το

Χριστό, να μείνουν με τους αν-

θρώπους. Πήραν τα βουνά και τα

ρέματα, όπου μένει ο διάολος που

πίνει το γάλα τους.

Το αηδόνι λένε, ότι κελαηδάει

ολόνυχτα, για να μην κοιμηθεί τις

νύχτες τ’ Απριλιού και του Μαϊού.

Γιατί ένα βράδυ τ’ Απριλιού, που

αποσταμένο κοιμήθηκε, πήδησαν

τα βάτα κι οι αγράμπελες, το τύλι-

ξαν και του σφιχτόδεσαν φτερά

και πόδια. Εκεί που αγωνίζονταν

μερόνυχτα να λευτερωθεί, ορκί-

στηκε: Να ξετυλιχτώ κι αν ξανα-

κλείσω μάτι νύχτα Απριλιού και

Μαϊού, να μη με λένε αηδόνι. Και

κράτησε το λόγο του.

Η καλιακούδα λένε, ήταν ένα

γυμνό πουλί. Όταν κάποτε βρέθη-

κε στο θρόνο των πουλιών, για να

ντυθεί έκλεψε, από κάθε πουλί,

ένα φτερό. Αλλά τα πουλιά κατά-

λαβαν την κλοπή, την κατέβασαν

απ’ το θρόνο και τη μάδησαν. Από

τότε, συνηθισμένη απ’ τα πούπου-

λα του θρόνου, περνάει την ώρα

της στις ράχες των προβάτων, να

κλέψει μαλλιά για να ντυθεί. Κάνει

και καλό όμως στα προβατάκια,

γιατί τα γλιτώνει απ’ τα τσιμπού-

ρια.

Η κυριαρίνα λένε ήταν βασί-

λισσα και την έκραζαν Χρυσοφεγ-

γαράτη. Είχε και δυό όμορφες

αδερφές τη Μήλω και τη Ρόιδω.

Κάθε πρωί οι δυό αδερφές της Κυ-

ριαρίνας, λούζονταν-χτενίζονταν

και ρώταγαν τον Ήλιο, ποια ήταν η

πιο όμορφη. Ο Ήλιος απαντούσε

ότι, πιο όμορφη απ’ τη Χρυσοφεγ-

γαράτη, δεν είναι άλλη καμιά. Από

ζήλεια οι δυό αδερφές, πέταξαν

τη Χρυσοφεγγαράτη, σ’ ένα γκρε-

μό, όπου φύτρωσε μια κυδωνιά κι

έκανε μόνο ένα κυδώνι. Όταν

άνοιξαν το κυδώνι, ξεπήδησε από

μέσα η Κυριαρίνα.

Τα όρνια ήταν κάποτε πρόβα-

τα. Αλλά επειδή οι τσοπάνηδες,

δεν έδωσαν λίγο γάλα στον Άγιο

Αθανάσιο, που πέρασε απ’ τις στά-

νες τους, ο Άγιος τους καταράστη-

κε και αμέσως τα κοπάδια εκείνα

έγιναν Όρνια και οι τσοπάνηδες

έμειναν με τις γκλίτσες ξερές.

Εσείς αθώα πλάσματα του Θεού,

είπε για τα όρνια ο Άγιος, να περι-

πλανιέστε στα βουνά και να τα κα-

θαρίζετε από κάθε ακαθαρσία.

Η παράδοση αυτή λέγεται και

για τον πάτερ Κοσμά, που πέρασε

απ’ τα μαντριά του τσέλιγκα Ντε-

ληδήμου, ψηλά στην Αφορισμένη

του Τροβάτου. Οι τσοπάνηδες όχι

μόνο δεν του έδωσαν λίγο γάλα,

άλλα αφήκαν και τα σκυλιά να τον

ξεσκίσουν. Για την τσιγκουνιά

τους, λέγεται από τότε: Στου Ντε-

ληδήμου το μαντρί, ούτε γάλα, ού-

τε τυρί.

Ο πάτερ Κοσμάς τους καταρά-

στηκε, (τους αφόρισε) κι από τότε

το βουνό αυτό πήρε το όνομα

Αφορισμένη.

Για το λύκο λένε, ότι τον έφ-

κιασε ο Σατανάς. Όταν είδε τα

πρόβατα που έκαμε ο Χριστός, πή-

γε ο νους του πως να τα χαλάσει κι

έφκιασε το λύκο. Μα άμα τον

απόφκιασε και πήγε να τον στήσει,

είδε πως δεν μπορούσε να τον

στυλώσει στα ποδάρια του. Πήγε

τότε στο Χριστό, γονάτισε και του

είπε. Αφέντη θέλησα κι εγώ να κά-

νω ένα πλάσμα σαν τα δικά σου,

μα δεν στέκει στα πόδια του. Κάμε

να το δώ όρθιο και θα προσκυνώ το

όνομά σου.

Ο Χριστός τότε του είπε, πή-

γαινε να του φωνάξεις: Σήκω και

κάμε ότι πρόσταξε ο Χριστός.

Ο Σατανάς γνοιάστηκε. Είχε

και το φόβο μην τον φάει.

Πήγε γρήγορα, έκανε ένα λάκ-

κο κοντά στο λύκο και κρύφτηκε.

Μα κατά λάθος άφηξε έξω απ’ το

λάκκο, το ένα του ποδάρι. Ύστερα

φώναξε: Σήκω και κάμε ότι πρό-

σταξε ο Χριστός.

Πήδησε απάνω ο λύκος, είδε

έξω απ’ το λύκο το ένα ποδάρι του

Σατανά, το άρπαξε και τόφαγε. Γι’

αυτό λένε ότι ο αρχιδαίμονας είναι

κουτσός.

Για την έχτρα που έχει ο σκύ-
λος στο λαγό και στη γάτα και η
γάτα στο ποντίκι, λένε, πως στα

παλιά τα χρόνια, σ’ ένα συνέδριο

που έκαμαν τα ζώα, χρειάστηκαν

νερό να πιούν. Είπαν στο λαγό να

πάει σαν αλαφρότερος και τους

απάντησε πως δεν είχε σαντάλια.

Είπαν τότε στο σκύλο να του δώ-

σει τα δικά του. Ο σκύλος τα έδω-

σε, μα ο λαγός του τα πήρε, δεν

ξαναγύρισε. Έφεραν το λαγό σε

δίκη και τον δίκασαν ερήμην. Πήρε

ο σκύλος την απόφαση και την

έδωσε στη γάτα, που κράταγε τα

αρχεία, να τη φυλάξει. Η γάτα δεν

πρόσεξε και μπήκαν τα ποντίκια

και την έφαγαν.

Από τότε ο σκύλος κυνηγάει το

λαγό, γιατί του πήρε τα σαντάλια,

κυνηγάει όμως και τη γάτα, γιατί

δεν φύλαξε καλά την απόφαση. Η

γάτα βέβαια κυνηγάει τα ποντίκια.

Τα πουλιά θεωρούνταν τα πιο

αγαπημένα στοιχεία του βουνίσι-

ου πολιτισμού. Πουλιά πρωτομίλη-

σαν σε κάθε βουνίσιο, πουλιά του

φέρναν τα μηνύματα καλά ή κακά,

πουλιά τον έκλαιγαν, πουλιά τον

μοιρολογούσαν.

Τα δημοτικά μας τραγούδια, εί-

ναι γεμάτα από πουλιά. “Εσείς

πουλιά της Πάτρας και της Ρούμε-

λης”. Άλλο λέει: “Δεν κελαϊδούσε

σαν πουλί, ουδέ σα χελιδόνι”. Κι

άλλο: “Με γέλασαν τα πουλιά της

άνοιξης τ’ αηδόνια”.

Δε μπορούσαν παρά να φκιά-

σουν κι ένα πουλί, να τους αναγ-

γέλει το θάνατο. Αυτό είναι το πε-

ρίφημο Χαροπούλι. Ακούει κατά

την παράδοση, εκεί κοντά στο Χά-

ρο που βρίσκεται, τίνος ήρθε η

μαύρη ώρα και πάει γύρω απ’ το

σπίτι του, να κλάψει. Αν προφτά-

σει κανείς και το σκοτώσει, λένε

πως ο Χάρος εμποδίζεται.

Ατέλειωτοι είναι οι μύθοι και οι

συμβολικές διηγήσεις του λαού,

για τα ζώα και τα πουλιά. Τόσο δε-

μένα ήταν όλα τα παραπάνω, για

αιώνες, με τους βουνίσιους προ-

γόνους μας, που αποτέλεσαν βα-

σικό υλικό της λαογραφίας και του

πολιτισμού του τόπου μας και γρά-

φτηκαν τόμοι βιβλίων, για τα στοι-

χεία αυτά του πολιτισμού μας.

Χριστόφορος Αλεξάκης

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΜΑΣ

Ο κ. Χριστόφορος Δ. Αλεξάκης με την τιμητική διάκριση που παρέλαβε
στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια της λειτουργίας του Συλλόγου.
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ΠΡΟΣ:
1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Μελετών
2. Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων
3. Πανευρυτανική Ένωση
4. Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων 

Αξιότιμοι κύριοι,
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι εδώ και μερικά χρόνια η Ελλάδα δεσμεύτηκε

να ακολουθήσει την κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των κατα-
στροφικών για τον πλανήτη μας επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, απόφαση
την οποία επικροτούμε και αναγνωρίζουμε ως απολύτως εύλογη και αναγκαία
για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπνέουμε και ζού-
με. 

Η ανάγκη εκμετάλλευσης κάθε είδους ανανεώσιμης πηγής ενέργειας,,
(υδροηλεκτρικής, αιολικής, ηλιακής, γεωθερμικής), σε συνδυασμό με το υψηλό
ποσοστό επιδότησης από την Ε.Ε. για τέτοιες επενδύσεις, αποτέλεσαν σημαντι-
κό κίνητρο για πολλούς να δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτό και να προτείνουν,
εκτός των άλλων, τη δημιουργία Αιολικών Πάρκων σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, όπου κατά τις εκτιμήσεις τους η αιολική ενέργεια είναι αυξημένη, η
πρόσβαση για εργασίες κατασκευής εύκολη, τα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος της
ΔΕΗ προσβάσιμα και άρα η κατασκευή φτηνή. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές, συ-
μπεριέλαβαν και ολόκληρο το Νομό Ευρυτανίας. 

Την τελευταία αυτή πρόταση των εταιρειών, που αφορά τα παρθένα, από αν-
θρώπινη επέμβαση, βουνά της Ευρυτανίας μας και που στηρίζεται σε άκρως αμ-
φιλεγόμενα επιχειρήματα και ανύπαρκτες επιστημονικές μελέτες, τόσο όσον
αφορά το αιολικό δυναμικό όσο και ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλ-
λά κυρίως ως προς την αναλογία κέρδους και ζημίας, έκανε πλήρως αποδεκτή η
υπ' αρ. 49828 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής
στον Τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 2464 και ημερομηνία 03.12.2008 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Έτσι νομιμοποιείται πλέον η παράδοση εφ’ όρου ζωής μεγάλων δημόσιων
εκτάσεων για εκμετάλλευση. Η λογική και μόνο επεξεργασία του θέματος αυ-
τού, η οποία ξεκίνησε στα αρχικά ακόμα στάδια του σχεδίου εκμετάλλευσης της
αιολικής ενέργειας, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πυροδότησε διενέξεις
ανάμεσα σε εκείνους που είδαν τα Αιολικά Πάρκα στην Ευρυτανία με επιφύλαξη
και ως μια ενδεχόμενη απειλή για έναν μοναδικό πνεύμονα της Ελλάδας και της
Μεσογείου ολόκληρης, και σε εκείνους που πίστεψαν ότι θα αποφέρει σίγουρο
οικονομικό όφελος και ανάπτυξη στους φτωχούς Δήμους του Νομού, παραβλέ-
ποντας τη ζημιά που θα προκαλέσει.

Στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων, δεν ήταν λίγοι οι τοπικοί φορείς, της Νο-
μαρχιακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης, που πήραν θέσεις αμφιλεγόμενες, επι-
χειρηματολόγησαν χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, παλινδρομώντας ανά-
μεσα στα λογοπαίγνια και την πραγματικότητα, παραπληροφόρησαν και προσπά-
θησαν να συμπαρασύρουν ανθρώπους, οι οποίοι αγνοούσαν την ουσιαστική
πλευρά αυτού του εγχειρήματος, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς,
που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν. 

Οι τελικές αποφάσεις όμως και τα ψηφίσματα των Δημοτικών και Νομαρχια-
κών Συμβουλίων, των Συλλόγων και των Επιτροπών Πολιτών ήταν εύλογα, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, αντίθετες στη δημιουργία Αιολικών Πάρκων στα
καταπράσινα βουνά μας δεδομένης της έλλειψης επιστημονικής και επίσημης
μελέτης για τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου μεγέθους ανθρώπινη επέμβα-
ση στο Ευρυτανικό φυσικό κάλλος και στο περιβάλλον, που η κοινή ενεργειακή
πολιτική της ΕΕ σκοπό έχει να προστατεύσει και όχι να καταστρέψει.

Πέραν όμως των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας που πείστηκαν ότι
όχι μόνο αυτή καθαυτή η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών αλλά κυρίως η με-
γάλη καταστροφή που θα προέλθει από τα συνοδά έργα πρόσβασης στις κορυ-
φογραμμές και μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα είναι με βεβαιό-
τητα μη αναστρέψιμη,  ήταν η κύρια αιτία και της δικής μας αρνητικής στάσης
στην εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών ύψους 70 μ. στην κορυφο-
γραμμή των βουνών της Ευρυτανίας χωρίς φυσικά κανένας μας να εναντιώνε-
ται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επιπρόσθετα στοιχεία που δικαιολογούν αρνητική στάση στην εγκατάσταση
Α.Π. στην Ευρυτανία αποτελούν πλην άλλων και τα εξής:

1. Η Ευρυτανία, μέχρι σήμερα παραμένει αγνή από πολεοδομικές υπερβο-
λές, φωτιές και κάθε είδους καταστροφές της φύσης, διαθέτει τα πιο πλούσια
σε βλάστηση δάση στην Ελλάδα, ώστε κατά κοινή ομολογία παρέχει εξ ορισμού
την κυριότερη μορφή ενέργειας για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας,
που είναι το οξυγόνο. 

2. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας στην κατανομή των βαρών, που
αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους, θα έπρεπε η συμβολή κάθε πε-
ριφέρειας στο πρόβλημα το κλιματικό να είναι ανάλογη με την ενέργεια που η
ίδια καταναλώνει. Σ' αυτόν τον τομέα η περιοχή μας έδωσε ήδη εδώ και πολλά
χρόνια μεγάλο μέρος του εδάφους της για τη δημιουργία της λίμνης των Κρεμα-
στών και την παραγωγή έκτοτε καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας, πολλαπλά-
σιας φυσικά εκείνης που η ίδια καταναλώνει, το φράγμα του Ν. Πλαστήρα. Επο-
μένως, η περιοχή της Ευρυτανίας συμβάλει ήδη στη μείωση των επιπτώσεων των
κλιματικών αλλαγών εδώ και πολλά χρόνια και πολύ περισσότερο από ό,τι της
αναλογεί.

3. Από μελέτες του Υπουργείου Γεωργίας προκύπτει, ότι η καταστροφή που
θα συντελεστεί στη χλωρίδα, στην πανίδα και στη μορφολογία του εδάφους των
βουνών μας, λόγω της εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων με τα τεράστια συ-
νοδά έργα τους θα είναι μη αναστρέψιμη. Γνωρίζοντας δε τον τρόπο με τον
οποίο κάποιοι  αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης των ανεμογεννητριών
στην Ελλάδα και την σχεδόν βέβαιη αμέλειά τους για την απομάκρυνσή τους από
τον τόπο μας, όταν δεν θα έχουν τίποτα πια να δώσουν λόγω της παλαιότητάς
τους, το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν η
απομάκρυνση των Αιολικών Πάρκων από τη θέση τους συντελεστεί, δε είναι δυ-
νατόν να επαναφέρει τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση και να αποκαταστή-

σει το μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον.
4. Ένα τέτοιου είδους  εγχείρημα στην Ευρυτανία θα της στερήσει το μοναδι-

κό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει και την καθιστά σήμερα ιδιαίτερα
ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες, Έλληνες και ξένους, αφού είναι γνω-
στό ότι η Ευρυτανία δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο παρά μόνο τα βουνά και τα
φαράγγια της. Εξάλλου, στον τομέα αυτό της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, δό-
θηκαν στην Ευρυτανία μέχρι σήμερα σημαντικές χρηματοδοτήσεις και επενδύ-
θηκαν πολλά, που ήδη απέδωσαν και θα εξακολουθήσουν να τονώνουν τη ζωή
στον τόπο μας,, βασισμένα στην φυσική ομορφιά της  και στο ομολογουμένως
καθαρό για τα εθνικά και διεθνή δεδομένα περιβάλλον της. Στο σημείο αυτό τίθε-
ται εύλογα ένα ερώτημα. Γιατί δεν προβλέπεται αντίστοιχη ανάπτυξη Α.Π. π.χ.
στο Πήλιο ή στην Αράχωβα;;

5. Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε τόσο μεγάλα ύψη, όπως στα βουνά της
Ευρυτανίας, όπου οι ανεξέλεγκτες καιρικές συνθήκες θα καθιστούν τη λειτουρ-
γία τους σχεδόν αδύνατη σε ετήσια βάση, πιστεύουμε ότι  θα έχει ως αποτέλε-
σμα ένα ακόμη αποτυχημένο Ελληνικό δημόσιο έργο. Πουθενά αλλού στην Ευ-
ρώπη δεν βρίσκουμε αντίστοιχη εγκατάσταση Α.Π. σε υψόμετρα όπως αυτά των
Ευρυτανικών βουνών.  

Με δεδομένα τα παραπάνω και μετά την ισχύ της παραπάνω Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης, έγιναν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύ-
ρωσή της συνολικά αφενός ή την μερική της ακύρωση ως προς το μέρος που
αφορά την περιοχή Κοκκάλια-Αλογοβούνι-Σαράνταινα δηλ. της κορυφογραμμής
των συνόρων Ευρυτανίας-Φθιώτιδας αφετέρου, ζητώντας συγχρόνως την ανα-
στολή εφαρμογής της ως άνω απόφασης, τουλάχιστον ως προς τις περιοχές της
Ευρυτανίας και της Δυτικής Φθιώτιδας, έως ότου εκδικαστούν οι εν λόγω Αιτή-
σεις για τη μερική ή ολική ακύρωση της.

Προσέφυγαν εκτός των συλλόγων της περιοχής της Φθιώτιδας, από την με-
ριά της Ευρυτανίας  ο Δήμος Καρπενησίου, ο Σύλλογος Κρικελλιωτών, η Κίνηση
Πολιτών Δήμου Δομνίστας, κ.ά. αφού η προθεσμία υποβολής ενστάσεων έληγε
στις αρχές του Φεβρουαρίου 2009.

Στην προσπάθεια αυτή προφύλαξης του τόπου μας από επεμβάσεις με σίγου-
ρα αρνητικές συνέπειες για το μέλλον του, είναι προφανώς αναγκαία η  παρου-
σία των Ευρυτάνων ανθρώπων του πνεύματος αλλά και των Ενώσεων των επιμέ-
ρους Συλλόγων των χωριών μας, (Πανευρυτανική Ένωση αφενός και  Ομοσπον-
δία Ευρυτανικών Συλλόγων αφετέρου), που πλην των άλλων παλεύουν για την
ανάδειξη και προστασία όχι μόνο της πολιτιστικής αλλά και της φυσικής κληρο-
νομιάς του.

Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε εσάς και σας παρακαλούμε, εφόσον
συμφωνείτε, να συναντηθούμε όλοι μαζί στα γραφεία της Εταιρείας Ευρυτάνων
Επιστημόνων (Χαρ. Τρικούπη 56-58 Αθήνα),  σε ημερομηνία και ώρα που θα καθο-
ρίσει ο πρόεδρός της κ. Ζούμπος και να αποφασίσουμε ενωμένοι τις επόμενες
ενέργειές μας, παίρνοντας επίσημη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση για το
θέμα της εγκατάστασης «Αιολικών Πάρκων» στα βουνά της Ευρυτανίας μας.

Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής πολιτών για τη διάσωση του Ευρυτα-
νικής φύσης
1. Μπαμπαλής Θεόδωρος Άγραφα
2. Χρήστος Τσιώλης Μεγ. Βραγγιανά 
3. Ευθύμιος Φλώρος  Κρίκελλο 
4. Νίκος Χόντος Άγραφα 
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