
Σ τις αρχές Αυγούστου
2009, ξεκίνησαν οι ερ-
γασίες διαπλάτυνσης

και τεχνικών έργων του
δρόμου από τη θέση Ιτιές
Βραγγιανών προς τη Λάκκα
Μαλαμούλη - Διασταύρω-
ση Ποτίστρας και θα συνε-
χιστούν μέχρι και τις Σκά-
λες.

Το μικρό ασφαλτοστρω-
μένο από πέρυσι κομμάτι
του δρόμου στη θέση Σκά-
λες έχει υποστεί μεγάλες
και πολύ επικίνδυνες ζη-
μιές. Μέχρι αυτές να απο-
κατασταθούν πλήρως οι
οδηγοί, που περνούν στο
σημείο αυτό, πρέπει να εί-
ναι πολύ προσεκτικοί.

Θυμίζουμε, ότι αυτό το
πολύ σημαντικό για το χω-
ριό μας αλλά και για το Δή-
μο Αγράφων έργο υποδο-
μής δημοπρατήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008
με προϋπολογισμό δαπάνης 1.500.000 € από
το πρόγραμμα “ΠΙΝΔΟΣ”.

Αποτελεί σπουδαίο έργο υποδομής, πνοής
και ανάπτυξης για τον τόπο μας, γιατί έτσι
ανοίγει μια μεγάλη πύλη άνετης θαυμάσιας και
μοναδικής διαδρομής από Λίμνη Ν. Πλαστήρα
μέσω Βραγγιανών, όπου υπήρξε η Σχολή Γού-
βας Βραγγιανών ή Ελληνομουσείο Αγράφων
(1661-1780), θα διασχίζει μελλοντικά το Δήμο
Αγράφων, μέσω του πανέμορφου φαραγγιού
της Τρύπας και θα καταλήγει στις παρυφές της
Λίμνης Κρεμαστών, όπου περνούν μεγάλοι

ασφαλτόστρωτοι δρόμοι από Καρπενήσι και
Αγρίνιο.

Η περιοχή των Αγράφων είναι προικισμένη
με το πιο όμορφο, πεντακάθαρο και άγγιχτο
φυσικό περιβάλλον, αλλά και με πλούσια πολι-
τιστικά και πολιτισμικά στοιχεία, ώστε να μπο-
ρεί να αναπτυχθεί ο οικογενειακός, θρησκευτι-
κός, ορειβατικός και άλλης ήπιας μορφής του-
ρισμός και πάντα με σεβασμό στο πανέμορφο
και πεντακάθαρο φυσικό περιβάλλον των
Αγράφων.

Ας μείνει και κάτι όμορφο και καθαρό στην
Ελληνική Επικράτεια!

Ν. Γ. Αλεξάκης
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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.

Χωρίς αμφιβολία η πιο σημαντική εορταστική εκ-
δήλωση, κάθε χρόνο, στα Μεγ. Βραγγιανά και γενι-
κότερα στην περιοχή των Αγράφων, είναι η εορτή
της μνήμης της οσιοπαρεθνομάρτυρος Αγ. Παρα-
σκευής και η καθιερωμένη πανήγυρις που ακολου-
θεί. Χώρος της εκδήλωσης ο περιβάλλων χώρος το
ιερό μoνύδριο της πάλαι ποτέ Σχολής Γούβας
Βραγγιανών και το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον
της θρυλικής πηγής Φοντάνας το νερό της οποίας
αφού δροσίσει τους πανηγυριώτες τρέχει να συνα-
ντήσει την κοίτη του παρακείμενου «λιθοφόρου και
ου ψαροφόρου» κατά τον Ευγένιο Γιαννούλη Βραγ-
γιανίτη ποταμού. 

Η εορτή, πόλος έλξης προσκυνητών, επισκε-
πτών και πανηγυριωτών, λειτουργεί ως άτυπο αντά-
μωμα των Βραγγιανιτών του Ελλαδικού χώρου αλ-
λά και της αλλοδαπής. Κάθε γενιά Βραγγιανιτών
παίρνοντας την σκυτάλη από την προηγούμενη συ-
νεχίζει μία, καθ’ ημάς τους Μεγ. Βραγγιανίτες πα-
ράδοση δεκαετιών, αιώνων ίσως, παρουσίας και τι-
μής της μνήμης της Αγίας Παρασκευής. Και φέτος
την Κυριακή 26 Ιουλίου ο ακάματος ιερέας του χω-
ριού μας π. Παναγιώτης τέλεσε την πανηγυρική
μετ’ Αρτοκλασίας και ιερού κηρύγματος Θεία Λει-
τουργία βάζοντας χριστιανική σφραγίδα στην όλη
εκδήλωση. 

Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με τη πα-
ρουσία τους ο Βουλευτής Ευρυτανίας ιατρός κ.
Ηλίας Καρανίκας, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρή-
στος Μπούρας με τον πρόεδρο του Τοπικού Κοινο-
τικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Γούλα, αρκετοί Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ.
Δημήτριος Ηλία Τσιώλης, εκπροσωπώντας τον Νο-
μάρχη Κων/νο Κοντογεώργιο, και εκ μέρους της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων το μέλος της
κ. Φώτης Κουλαρμάνης και οι πρόεδροι των άλλων
συνοικιακών συλλόγων του χωριού μας. 

Ο κ. Βουλευτής παρέστη, λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων, μόνο στο θρησκευτικό μέρος της εκ-
δήλωσης αλλά ευχήθηκε προς τους πανηγυριστές
με γραπτό του μήνυμα το οποίο αναγνώστηκε από
τον πρόεδρο του Συλλόγου Βραγγιανών «Αναστά-
σιος Γόρδιος». Χαιρετισμούς και ευχές απηύθυναν
ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας ο Νο-
μαρχιακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ηλ. Τσιώλης,
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βραγγιανιτών κ.
Κων/νος Σπ. Τσιώλης. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΟΡΙΑ  ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ 
Γράφει: ο Ανάργυρος - Γιάννης Δ. Μαυρομύτης ÛÙË ÛÂÏ. 4

Τα έργα σε εξέλιξη 

Άρχισαν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση
του δρόμου από Βραγγιανά προς τη θέση Σκάλες!

EÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ 
π∂ƒA  ¶∞¡∏°Àƒπ™ 

∞°π∞™  ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 
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― Αλεξάκη Ελένη του Κωνσταντίνου,
Στρ. Ιατρική Θεσσαλονίκης.

― Αλεξάκη Βανέσσα του Φώτη, Πολιτικές
Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση Νομικής
Αθηνών.

― Ντάτση Αριάδνη του Αναστασίου (εγ-
γονή Σταύρου Αλεξάκη) Σχολή Νηπιαγωγών
Ιωαννίνων.

― Τσιώλη Ρίτσα του Κωνσταντίνου, Φιλο-
λογία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρε-
θύμνου.
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Στις 30 Ιουλίου 2009 έφυγε αναπάντεχα και
απροσδόκητα από κοντά μας, για το τελευταίο του
ταξίδι ο συγχωριανός μας Νίκος Τσιώλης του Ιωάν-
νη.

Γεννήθηκε το 1946 στα Μεγάλα Βραγγιανά
όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήλθε στην Αθή-
να και μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του
θητείας εργάστηκε κυρίως ως πωλητής λαϊκών
αγορών μέχρι πριν από 2 χρόνια οπότε συνταξιοδο-
τήθηκε.

Για κάποια χρόνια στην δεκαετία του ’70 βρέθη-
κε και εργάστηκε ως μετανάστης στον Καναδά. Πα-
ντρεύτηκε την Αγγελική Χρόνη και απέκτησε δύο
παιδιά, τον Γιάννη και τον Βασίλη. Υπήρξε μέλος
του Συλλόγου “Αναστάσιος Γόρδιος” από την ίδρυ-
σή του και υπηρέτησε τον σύλλογο και ως μέλος
του Δ.Σ. 

Συμμετείχε πάντοτε στις εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες του Συλλόγου, χαρακτηριζόταν από
την ειλικρίνεια, την ευγένεια της ψυχής και την ανι-
διοτελή αγάπη και διάθεση προσφοράς προς τους

συνανθρώπους του και ιδιαίτερα προς τους συγχω-
ριανούς του, στοιχεία που τον έκαναν αποδεκτό και
αγαπητό απ’ όλους μας.

Αιωνία η μνήμη του.
Κ. Τ. 

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ πˆ¿Ó. ΔÛÈÒÏË˜ (1946-2009)

Η Νικολέττα Γατή-Κωστούλα γεννήθηκε στις 25 Μαΐου
1977 στην Αθήνα από τους Αριστείδη και Φωτεινή Γατή, ενώ
στη σύντομη ζωή της έζησε στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το
φθινόπωρο του 2000 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με
τον Θεόδωρο Κωστούλα όπου απέκτησε δύο παιδιά, τη
Μαργαρίτα και τον Άρη.     

Στις 31 Ιουλίου 2009, εντελώς αναπάντεχα, έφυγε από
κοντά μας αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στη ζωή των
οικείων της. Οι συγγενείς και οι φίλοι της θα τη θυμούνται
για την καλοσύνη και την αγνότητα της ψυχής της. 

Καλό ταξίδι Νικολέττα….
Ανδρέας  Παπασταύρου

Έφυγαν  για  πάντα… 
• Χαλιμούρδας Γεώργιος του Αποστόλου,

ετών 86.
• Τσιώλη Πηνελόπη, σύζυγος Ιωάννη,

ετών 98.
• Θεοδώρου Αλεξάνδρα, σύζυγος Αλε-

ξάνδρου, ετών 96.
• Τσιώλη Ευαγγελία, σύζυγος Γεωργίου,

ετών 81.
• Γρηγόριος Αριστ. Αλεξάκης, ετών 92.
• Νικόλαος Τσιώλης του Ιωάννη
• Δημήτριος Χρήστου του Νικολάου, ετών

38.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικεί-

ους και συγγενείς.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
2009 έφυγε και ο καλός μας, χρή-
σιμος και μόνιμος κάτοικος του
χωριού μας, ο αγαπητός σε
όλους Ανδρέας Παρθένης του
Ιωάννη, σε ηλικία μόλις 64 ετών.

Ήταν ένας ακόμη πιστός φύ-
λακας και στυλοβάτης του χωρι-
ού μας, που μαζί με τους λιγο-

στούς ακόμη μόνιμους κατοί-
κους διατηρούν ζωντανό το χω-
ριό μας.

Σταμάτησαν, σώπασαν οι δυ-
νατές φωνές, τα σφυρίγματα
και τα σαλαγήματα των γιδο-
προβάτων του, στο Πλάι, στη
Γρεντίστα, στην Ψηλόρραχη,
στο Σταυρό, στη Φεριτσέτη,
στην Άϊ-Απόστολοι, στα Κόμμα-
τα και σε όλο το χωριό. Ορφάνε-
ψε ο τόπος και το χωριό μας λι-
γόστεψε και άλλο.

Ο καλός μας Ανδρέας αγα-
πούσε τον τόπο μας. Προστά-
τευε και φρόντιζε τις εκκλησιές
μας, ιδιαίτερα τον Άι-Γιάννη το
Θεολόγο και τον Άι-Γιώργη, για-
τί ήταν κοντά το σπίτι του. Ήταν

ένας καλός και εμπειρικός ψάλ-
της με πίστη και μεγάλη ευσέ-
βεια. Αγαπούσε και βοηθούσε
τους συνανθρώπους του και η
συνεχής παρουσία του ζωντά-
νευε το χωριό μας.

Παντρεμένος με την εκλεκτή
σύζυγό του Αγαπούλα Ν. Αργυρί-
ου απόκτησαν δύο εξαίρετα, ερ-

γατικά και καλοσυνάτα παλικά-
ρια, τα οποία τον φρόντισαν επά-
ξια μέχρι την τελευταία του
πνοή.

Πάλεψε ξαφνικά και απροσ-
δόκητα με την επάρατο νόσο και
ο μαύρος καβαλάρης τον κατέβα-
λε, παρ’ όλο που ήταν γέννημα
και θρέμμα βουνίσιος και δυνα-
τός.

Ο Πανάγαθος Θεός ας δίνει
κουράγιο και παρηγοριά στην κα-
λή του γυναίκα Αγαπούλα και
στα λαμπρά παιδιά του Νίκο και
Γιάννη Παρθένη.

Ο αείμνηστος πια Ανδρέας
μας βρίσκεται μακριά από τα βά-
σανα και τα πάθη της γήινης ζω-
ής, κοντά στο Θεό και «εν σκη-
ναίς αγίων και αγγέλων».
Θα κοιμάται αιώνια 
μες την ομορφιά,
ν’ αγναντεύει το χωριό μας, 
τα Μ. Βραγγιανά!

Αιωνία η μνήμη σου, αγαπη-
μένε μας Ανδρέα!

Ν. Γ. Αλεξάκης

Έφυγε και ο Ανδρέας μας...

Νικολέττα Γατή - Κωστούλα 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Κασιώνης  Παναγιώτης

Αλίαρτος 

Τηλ. 22680-22606, 6977979604

Ήτανε μια θλιβερή, μέρα φαρ-
μακωμένη, που στο καταμεσήμε-
ρο, στις δροσερές δαντελλωτές
κορυφές των Αγράφων, στη θέση
Καμάρια, ο μαύρος καβαλάρης
άρπαξε και έσυρε το γενναιόδω-
ρο βραγγιανίτικο παλικάρι, το λε-
βέντη στην ψυχή και στο σώμα
Τάκη Χρήστου, μέσα από το αυ-
τοκίνητό του, καθώς οδηγούσε
επιστρέφοντας στο πατρικό του
σπίτι από τη δουλειά του, όπου
εκείνη τη μέρα έφτιαχνε μια στέ-
γη στον οικισμό Καμάρια Αγρά-
φων.

Ήταν ένας άδικος και απροσ-
δόκητος θάνατος, σαν την άδικη
ζωή, που βύθισε κυριολεκτικά σε
βαρύτατο πένθος τα αγαπημένα
του αδέλφια, όλους εμάς τους
Βραγγιανίτες, αλλά και όλους
εκείνους που άκουσαν τη θλιβερή
καμπάνα, είδηση. Κανείς δεν το
πίστεψε. Θα περάσει πολύς και-
ρός να φέρει ο χρόνος και ο Πα-
νάγαθος Θεός το τρυφερό χάδι
της παρηγοριάς.

Ο αγαπητός μας Τάκης ήταν
ένα όμορφο και έξυπνο παλικάρι,
εγγράμματο, με κουλτούρα και
παιδεία, που λίγοι μπορούσαν να
αντιληφτούν.

Ήταν γενναιόδωρος και καλό-
ψυχος καθώς εξυπηρετούσε, με
το αυτοκίνητό του και την εργατι-
κότητά του, σε ό,τι είχαν ανάγκη,
τους συγχωριανούς του.

Υπήρξε πολυτεχνίτης. Εργά-
στηκε με ζήλο στη στήριξη και συ-
ντήρηση των μεταβυζαντινών Ιε-
ρών Μνημείων, στις Εκκλησίες
του Αγιάννη του Θεολόγου και
της Αγίας Παρασκευής. Τοποθέ-
τησε πολλές στέγες σπιτιών.
Εργάστηκε στην κατασκευή και
ασφαλτόστρωση του δρόμου από
Έλατο μέχρι Σκάλες Βραγγιανών.
Επίσης ως υδραυλικός στο Τοπικό
Διαμέρισμα Βραγγιανών τα πρώ-
τα τέσσερα χρόνια του νεοσύ-
στατου Δήμου Αγράφων.

Για πολλά χρόνια, παράλληλα
με τις άλλες εργασίες του, διατη-
ρούσε κτηνοτροφική μονάδα με
γίδια και βοοειδή.

Αργότερα έχασε τους αείμνη-
στους γονείς του Νικόλαο και
Αννούλα. Η θλίψη του τον κατέ-
τρωγε καθημερινά, γιατί θυμόταν
τον ευτυχισμένο καιρό με τα

αδέλφια του και τους γονείς του.
Η ορφάνια είναι βαριά 
και χίλιες πίκρες φέρνει,
σαν το αλάτι το βαρύ, 
όταν βροχή το δέρνει!
Κανείς δεν τον προστάτεψε.

Κανένας δεν τον βοήθησε να του
κρατήσει το κεφάλι έξω από το
νερό.

Αγαπούσε παθολογικά τη γε-
νέτειρά του, την οποία πότισε κυ-
ριολεκτικά με πικρά δάκρυα και
αλμυρό ιδρώτα.

Υπήρξε σύμβολο αγάπης και
λατρείας για τον τόπο μας, που
τον προστάτεψε με την εργατικό-
τητά του και τη συνεχή και αδιά-
λειπτη παρουσία του, όπως και οι
λιγοστοί συγχωριανοί μας που
μονίμως υπερασπίζονται και κρα-
τούν ζωντανό το χωριό μας.

Ο αείμνηστος Τάκης θα μείνει
αιώνια νέος στη μνήμη μας και
στη χορεία των Αγγέλων γιατί:

Έφυγε πολύ νέος
Λαμποβόλημα νιότης
Σαν ολόλαμπρος ήλιος
Φωτεινός, πανέμορφος,
Γεμάτος όνειρα
Όπως κι άλλα αγγελούδια
Που καλομάνες γέννησαν
Τ’ ανέθρεψαν
Τα έκλαψαν
Τα κλαίνε
Ώσπου ν’ ανταμωθούνε
Κι αιώνια ν’ αγκαλιαστούνε!
Ας είναι ελαφρύ το ζυμωμένο

με τον αλμυρό ιδρώτα σου βραγ-
γιανίτικο χώμα, που σε σκεπάζει
απαλά με την ελατίσια δροσιά,
αείμνηστε λεβέντη, παλικάρι. Τά-
κη!

Αιωνία η μνήμη σου!
Ν. Γ. Αλεξάκης

√ ¿‰ÈÎÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ 38Ô˘ ÏÂ‚¤ÓÙË
Δ¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
2009, εγκατέλειψε για πάντα τα επί-
γεια ο καλός και αγαπητός μας Άγγε-
λος Χρήστου του Χρήστου, σε ηλικία
86 ετών, ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι
πνευματικής ζωής.

Υπηρέτησε το χωριό μας, σε πολύ
δύσκολες εποχές φτώχειας και ανα-
σφάλειας, ως Κοινοτικός Σύμβουλος
επί σειρά ετών προσφέροντας αφιλο-
κερδώς τις πολύτιμες υπηρεσίες του.

Παράλληλα διατηρούσε το πρώτο
και καλύτερο μπακάλικο - καφενείο
του χωριού μας. Πριν τη φοβερή πεί-
να του 1940-41 αλλά και μετά για
πολλά χρόνια το μπακάλικό του
υπήρξε μετακομιστικό κέντρο καλα-
μποκιού, σιταριού και αλατιού.

Μετά το 1980 εγκαταστάθηκε μό-
νιμα στο Σχηματάρι Βοιωτίας, όπου
και πάλι άνοιξε στη γειτονιά των
Βραγγιανιωτών ένα καλά οργανωμέ-
νο Μίνι-Μάρκετ.

Ήταν δραστήριος, ενεργητικός,
εργατικός, πολύ προοδευτικός άν-
θρωπος και αυτοδημιούργητος. Αγω-
νίστηκε πολύ σκληρά στη ζωή του.
Πέρασε πίκρες, λύπες, εκπλήξεις αλ-
λά και αληθινές χαρές με την οικογέ-
νειά του, τους φίλους του, τους συγ-
γενείς του και τους συγχωριανούς
του.

Η αρετή του και η καλοσύνη του
δεν θα χαθούν ποτέ. Άφησε τις καλύ-
τερες αναμνήσεις της ψυχής του.

Είχε τίμιο και ήρεμο θάνατο. Έζη-
σε και χάρηκε παιδιά και εγγόνια.
Έφυγε χαρούμενος και ευτυχής από
την επίγεια και εφήμερη ζωή. Ο θάνα-
τος είναι πάντα άδικος όσο και η ζωή.
Αλλά «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγ-
μα από το να πεθάνει κανείς τον και-
ρό που ευτυχεί», έλεγε ο σοφότατος
άνθρωπος της αρχαιότητας Σωκρά-
της.

Οι αναμνήσεις του θα είναι το
θείο βάλσαμο για την καλή του σύζυ-
γο Λαμπρινή και για την εκλεκτή οι-
κογένειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Σχη-
ματαριώτικης γης, που σε σκεπάζει,
αγαπητέ μας Άγγελε! Καλό σου ταξί-
δι!

Ν. Γ. Αλεξάκης

™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Á·ËÙÔ‡ Ì·˜
ÕÁÁÂÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

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 επιστρέ-

φεται υπεύθυνα στους κατόχους του. 

Τηλ. επικοινωνίας Κων. Τσιώλης 210-2318586 & 6978928189.

Ανακοίνωση

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης η στήλη «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» 

θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. 

MEG BRAGGIANA FYL. 39 03-11-09 08:58 ™ÂÏ›‰·3



Δ) Τα Βραγγιανά με το Τρίδεντρο «τα βρή-
καν» και πέτυχαν συμβιβαστική λύση: τον ποτα-
μό Αγραφιώτη.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου
1960. Πρόεδρος της Επιτροπής ο Ειρηνοδίκης
Αγραίων Ευάγγελος Κ. Τσαγκαρούλης και μέλη
οι: Γεώργιος Π. Χρήστου και Αλέξανδρος Ν. Στα-
μουλτάς, Πρόεδροι των Κοιν. Βραγγιανών και
Τριδένδρου και οι κοινοτικοί σύμβουλοι Γεώρ-
γιος Β. Τσιώλας και Ηλίας Χ. Τσιάρας, αντίστοι-
χα.10

Ε) Με το Τροβάτο, τα Βραγγιανά είχαν διένε-
ξη για μια έκταση, που την διεκδικούσαν και οι
δυό Κοινότητες. Τελικά, ύστερα από διάλογο και
διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε ομοφωνία, και,
στις 29 Αυγούστου 1965, η επιτροπή, αποτελού-
μενη από τους: Δημήτριο Αθαν. Πέγιο, Ειρηνοδί-
κη Κτημενίων, ως Πρόεδρο, Δημήτριο Θεοδώρου
Παπαδημητρίου, Προέδρου Κοιν. Τροβάτου, Πα-
ναγιώτου Αριστείδου Κόκαλη, κοινοτ. συμβού-
λου της ίδιας Κοινότητας, Γεωργίου Βασ. Τσιώλη
και Κων/νου Περικλή Αντωνίου, Προέδρου και
συμβούλου Βραγγιανών, αντίστοιχα, αφού επι-

σκέφθηκε την αμφισβητούμενη περιοχή, εξέδω-
σε την ακόλουθη ομόφωνη απόφαση: «Τα διοικ.
όρια... έχουσιν αφετηρίαν το σημείον ένθα συνα-
ντώνται τα διοικ. όρια τριών κοινοτήτων Τροβά-
του - Βραγγιανών και Τριδένδρου... κείμενο ακρι-
βώς κάτωθι του Αγίου Αντωνίου επί του ποταμού
γνωστού υπό το όνομα «Ποταμός Τροβάτου»,
εκείθεν ακολουθούντα τον ποταμόν αυτόν ανέρ-
χονται την κοίτην του αυτού ποταμού, διέρχο-
νται το γνωστόν σημείον υπό την ειδικήν ονομα-
σίαν «Γη Πιασμένη», διέρχονται της συμβολής
των ποταμών Τροβάτου και «Κουστέσης», εκεί-
θεν ακολουθούν την κοίτην του ρεύματος «Κου-
στέσης» Βραγγιανών μέχρι λαγκάδι κατερχόμε-
νον από Άγιον Μηνάν Τροβάτου, εκείθεν ολολά-
γκαδα διέρχονται εκ της θέσεως «Άγιος Μηνάς»
Τροβάτου, εκείθεν ανέρχονται ολόραχα, διέρχο-
νται εκ της θέσεως «Φύλλα», εν συνεχεία ακο-
λουθούν κορυφογραμμήν, γνωστήν υπό το όνο-
μα «Πετρόραχη» ακολουθούν ταύτην και τερμα-
τίζονται εις την θέσιν γνωστήν υπό το όνομα
«Τρία σύνορα», ένθα τα όρια Τροβάτου - Βραγ-
γιανών Ευρυτανίας και Πετρίλου Καρδίτσης».11

ΣΤ) Με την Καρίτσα (Δολόπων), η υπόθεση
ξεκίνησε το 1930 και καταστάλαξε το 1965. Το

ιστορικό έχει ως εξής: Η επιτροπή καθορισμού
ορίων των Κοινοτήτων Βραγγιανών - Καρίτσας,
έλαβε την από 4-10-1930 απόφαση, κατά της
οποίας η Κοιν. Βραγγιανών προσέφυγε στο Δι-
οικ. Δικαστήριο Ορίων Αιτωλ/νίας, το οποίο εξέ-
δωσε την 321/2-6-1931 απόφασή του, με την
οποία επικύρωνε την έκθεση της πρωτοβάθμιας
επιτροπής. Το 1959, η Κοινότητα Βραγγιανών,
κάνοντας χρήση των διατάξεων του Δημ. και
Κοιν. Κώδικα (άρθρ. 22 Ν.Δ. 3777/57), ζήτησε
αναθεώρηση της αρχικής απόφασης «λόγω ασα-
φείας και σφαλμάτων περί την περιγραφήν των
ορίων». Το θέμα διαβιβάστηκε στο Δ.Δ.Ο. του Ν.
Ευρυτανίας, το οποίο εξέδωσε την αριθ. 21/1961
απόφασή του, η οποία αναιρέθηκε με την αριθ.
212/1964 απόφαση του Συμβ. Επικρατείας και η
υπόθεση αναπέμφθηκε ξανά στο ίδιο Δ.Δ.Ο. Αυ-
τό, με την αριθ. 1/16-10-1964/9-2-1965 απόφασή
του, ανακαθόρισε τα όρια των διαδίκων κοινοτή-
των.

10. Αρχείο Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Ευρυ-
τανίας. Φ. Διοικ. όρια Βραγγιανών

11. ό.π. 
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ, πριν απ’ όλα, θερ-

μά για την πρόσκλησή σας να πα-
ρευρεθώ στην ειδική εκδήλωση
του Συλλόγου σας. Δυστυχώς,
όμως, υποχρεώσεις μου στην Ευ-
ρυτανία με αναγκάζουν να απου-
σιάζω σήμερα από κοντά σας.

Η σημερινή εκδήλωση είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο, καθώς συμπλη-
ρώνει 30 χρόνια λειτουργίας και

προσφοράς. Όλοι εσείς και ακόμη
περισσότερο τα ιδρυτικά μέλη του
συλλόγου, που τιμούνται σήμερα
για αυτήν την αξιέπαινη πρωτο-

βουλία τους, συμβάλλετε σημαντικά στην διατήρηση της Ευρυτανικής
ταυτότητας.

Ως Ευρυτάνες, ακόμα και όσοι από εμάς ζούμε μακριά από την Ευρυ-
τανία, διατηρούμε ζεστή μέσα μας τη συνείδηση ότι καταγόμαστε από
έναν τόπο ξεχωριστό και φροντίζουμε να αναθερμαίνουμε σε κάθε ευ-
καιρία όλα εκείνα τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, αλλά και τις παραδό-
σεις της ιδιαίτερης πατρίδας μας που αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της
ταυτότητάς μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, δύναμη και
επιτυχίες. Ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση-εκδήλωση να μας δοθεί η
ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά.

Με εκτίμηση,
Ο βουλευτής Ευρυτανίας

Ηλίας Δ. Καρανίκας
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Διοικητικά   όρια   Βραγγιανών του Ανάργυρου-Γιάννη Δ. Μαυρομύτη

Σύλλογος Άι-Γιάννης ο Θεολόγος Βραγγιανών
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστούν τα μέλη, τους φί-
λους και όλους τους Βραγγιανίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Δημοτικής βραδιάς στην πλατεία Σταυρός.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας τίμησαν με την παρουσία τους:
― Τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Μπούρα Χρήστο
― Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσιώλη Βασίλειο
― Τον Πάρεδρο κ. Γούλα Ευάγγελο
― Τον Πρόεδρο Συλλόγου Κουστέσας κ. Στούμπο Ιωάννη
― Τον Πρόεδρο Συλλόγου Δένδρου κ. Σωτηρίου Δημήτριο
― Τον Πρόεδρο Συλλόγου Βαλαρίου κ. Αργυρίου Αναστάσιο
ΥΓ.: Ο κ. Χρήστου Γεώργιος ορίστηκε ως νέος Αντιδήμαρχος στον Δήμο
Σχηματαρίου μετά την παραίτηση του Δημάρχου που έλαβε μέρος στις
Βουλευτικές Εκλογές 2009.

Στις 11 Ιουλίου 2009 ο συγχωριανός μας, από τον συνοικισμό του Βαλα-
ρίου, εκπαιδευτικός (δάσκαλος) Σωτήρης Π. Τσιώλης νυμφεύθηκε στον Ιε-
ρό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης την εκλεκτή
της καρδιάς του Κυριακή. Το μυστήριο τέλεσε μαζί με τον εφημέριο του να-
ού και ο δικός μας ιερέας των Μεγάλων Βραγγιανών και πατέρας του γα-
μπρού π. Παναγιώτης Τσιώλης. Πολλοί συγχωριανοί μας, ιδιαιτέρως από
τον συνοικισμό Βαλαρίου παρευρέθηκαν στο μυστήριο, ευχήθηκαν στον Σω-
τήρη και την Κυριακή να ζήσουν ευτυχισμένοι και όλοι μαζί διασκέδασαν πα-
ραδοσιακά, αγραφιώτικα, σε αίθουσα διασκεδάσεως όπου το ζεύγος παρέ-
θεσε γεύμα στους προσκεκλημένους.

Και εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά και των μελών και φίλων
του, ευχόμαστε στον Σωτήρη και την Κυριακή ευτυχισμένη και δημιουργική
ζωή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

°¿ÌÔ˜

Ο ιερέας Παναγιώτης Τσιώλης τελεί το μυστήριο του γάμου 

Η «ομάδα» των Βαλαριωτών στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια 
του Συλλόγου 

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας 
κ. Ηλίας Καρανίκας στα Βραγγιανά

στις 10 Αυγούστου 2008
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Στις 24 Αυγούστου 2009, του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στον οι-
κισμό Έλατος Βραγγιανών και στη
νεόδμητη εκκλησία του Αγίου, τε-
λέστηκε θεία λειτουργία από τον
ευλαβέστατο ιερέα του χωριού μας
πατέρα Παναγιώτη και δύο συλλει-
τουργούς του ιερείς, την οποία πα-
ρακολούθησαν με περισσή ευλά-
βεια αρκετοί συντοπίτες μας αλλά
και πολλοί ξένοι προσκυνητές.

Μετά το πέρας της θείας λει-
τουργίας και στον αδιαμόρφωτο
ακόμη αύλειο χώρο, πραγματοποιή-
θηκε η ύψωση της ιεράς εικόνας
του Αγίου και Ισαποστόλου Κοσμά
του Αιτωλού (1779), την οποία
ασπαστήκαμε ευλαβικά, ανταλλά-
ξαμε μεταξύ μας ευχές και οι περισ-
σότεροι αποχωρήσαμε.

Δίπλα στην εκκλησία, ο Σύλλο-
γος των Αλεξακαίων είχε ετοιμάσει
ένα πρόχειρο υπόστεγο με τέντα,
μερικά τραπεζάκια και καρέκλες,
ένα μαγνητόφωνο, αρκετά ποτά,
σαλάτες, τυριά και γνήσια, οικολο-
γικά ψητά κρέατα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, μερικά
μέλη του, φίλοι και ξένοι μετά το
πλούσιο φαγοπότι τραγούδησαν
παραδοσιακά τραγούδια και κατό-
πιν κεφάτοι έπιασαν σειρά και χό-
ρεψαν μέχρι αργά το βράδυ.

Μια άλλη ομάδα Αλεξακαίων με
τους φίλους τους αποφάσισαν να
γλεντήσουν ξεχωριστά σε σπίτι,
όλως ανεξήγητα. Και απορεί κα-
νείς: Ποια είναι τα γερά μήλα και
ποια τα σάπια; Ποια ομάδα υπερτε-
ρεί και ποια υπολείπεται;

Η αγάπη, η ομόνοια, η αλληλεγ-
γύη, η συνεργασία και η ενότητα εί-
ναι τα γερά μήλα. Με αυτές τις αρε-
τές υπερτερούν ομαδικά οι άνθρω-
ποι και τότε η νίκη πηγαίνει με το
μέρος τους.

Αυτή είναι η ακριβή αλήθεια, η
οποία μοιάζει με περήφανο, σελάτο
άλογο, το οποίο όλοι θέλουν να το
καβαλικέψουν, αλλά κανένας δεν
θέλει να το περιποιηθεί, να το
ταΐσει και να το ποτίσει!

Κάποτε όλοι μαζί, με πρώτο
πρόεδρο του Συλλόγου τους, τον κ.
Αριστείδη Γρηγορίου Αλεξάκη ξε-
κίνησαν το χτίσιμο της εκκλησίας

του Αγίου Κοσμά, συνέχισε ο κ.
Γιάννης Αλεξάκης και την τελείωσε
ο πατήρ Παναγιώτης με μεγάλες
και σεβαστές δωρεές.

Το δεύτερο και εξίσου σημαντι-
κό ήταν η προστασία και η δικαιω-
ματική διεκδίκηση της κυριότητας
του πανέμορφου οικισμού τους, σε
συνεργασία με την ευήκοο, σε τέ-
τοια θέματα ζωτικής σημασίας, πο-
λιτεία.

Αυτό το συλλογικό καθήκον δεν
το σεβάστηκαν, το απεμπόλησαν.
Δημιούργησαν μια σύγχυση και
απορρύθμισαν την ιστορία του οικι-
σμού τους και των ιδίων.

Πρέπει να ξαναβρούν τον εαυτό
τους, την αγάπη και την ομόνοια.
Μόνο έτσι θα αποκτήσουν σεβαστή
φωνή και δύναμη για την επίλυση
των προβλημάτων του οικισμού
τους.

«Ήγγικεν γαρ η ώρα και η στιγ-
μή».

Είθε η χάρη του πολιούχου, του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού να τους
προστατεύει και να τους βοηθήσει
σε ό,τι ωφέλιμο για τους ίδιους, τον
οικισμό τους και όλους μας!

Ν. Γ. Αλεξάκης

Ας θυμηθούν!
Το πρώτο αντάμωμα
των Αλεξακαίων στις 24-8-1997
Στον Έλατο Βραγγιανών

Στον Έλατο, στα Βραγγιανά,
στα κρουσταλλένια τα νερά,
οι Αλεξακαίοι αντάμωσαν,
το γένος τους καμάρωσαν.

Αντήχησαν βιολιά, χαρές,
χορέψανε νιοί και κοπελιές.
Ένας τον άλλο φιλήσανε,
μάτια, καρδιές μιλήσανε!

Τούτ’ η παρέα η χρυσή,
θα μείνει αιώνια στην ψυχή,
για να θυμούνται τα παιδιά
των Αλεξακαίων τη γενιά!

(Από τη συλλογή ποιημάτων
μου, που κυκλοφόρησαν με τίτλο:
Άγραφα Πόνος και Νοσταλγία,
2009).

Ν. Γ. Αλεξάκης

Το  πανηγύρι  στον  οικισμό  Έλατο  Βραγγιανών

Ανακοίνωση 
Επιστολές και συνεργασίες δημοσιεύονται μόνον 

εφ’ όσον υπογράφονται από το συντάκτη τους. 

Ποιός είδε κόρη ανύπαντρη στα κλέφτικα ντυμένη;
Δώδεκα χρόνια ήτανε αρματολός και κλέφτης.
Κανείς δεν την απείκασεν από τη συντροφιά της.
Και μια Λαμπρή, μια Κυριακή, μια πίσημην ημέρα
βγήκαν να παίξουν τα σπαθιά, να ρίξουν το λιθάρι.
Κ’ η κόρη από το τρέξιμο κ’ η κόρη απ’ την ορμή της,
κόπη το κομποθήλυ της κι εφάνη το βυζί της.
Κι’ ο καπετάνιος των κλεφτών την είδε και γελάει.
Κ’ η κόρη τον αγκάλιασε και του κρυφομιλάει:
― Σώπασε, καπετάνιε μου, σώπα, μη μαρτυρήσεις,
να σου χαρίσω τ’ άρματα και να σε πάρω άντρα.
Εγώ είμαι κόρη ανύπαντρη, κόρη του Μακρυγιάννη,
δώδεκα χρόνους έκαμα σε Τούρκικο χαρέμι.
― Τι λες, μωρ’ αδερφούλα μου, τι λες, τι κουβεντιάζεις;
Κι’ εγώ είμαι γιός του Μακρυγιάννη, εγώ είμαι ο Κατσαντώνης!

Δημοτικό τραγούδι από το βιβλίο του Γ. Τσουκαλά (1903-1975) «Ο Κα-
τσαντώνης κι ο Αλή Πασάς» 1938.

Αναφέρεται στη γνωριμία του Κατσαντώνη με την αδελφή του Κατερί-
νη, που την είχαν αρπάξει οι Αλβανοί.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο Κατσαντώνης με την αδελφή του Αικατερίνη 
(από το αρχείο του Γ. Μάκκα)

H ύψωση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στις 24/8/09 
στον οικισμό Έλατο Βραγγιανών
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^Οσίου Eéγενίου τοÜ A¨τωλοÜ âπιστολαί 
Παρουσίασις - Σχόλια 

^Υπe Παναγιώτου Kων. Bλάχου 
H δημοσιευμένη επιστολή εστάλη πιθανώς το 1660 εκ Kαρπενησίου,

όπου ευρίσκετο ο Όσιος Eυγένιος, ολίγον προ της αναχωρήσεώς του δια
Bραγγιανά. Eκτός του ονόματος δεν είναι γνωστά ούτε το επιτήδευμα, ούτε
ο τόπος διαμονής του αποδέκτου. Tο όνομά του Γεώργιος συνάγεται από
την προσφώνησιν, εις την οποίαν χαρακτηρίζεται «φιλομαθέστατος». Tο ότι
πρόκειται οπωσδήποτε περί εγγραμμάτου αποδέκτου προκύπτει και εκ της
γλώσσης, του ύφους και του περιεχομένου της επιστολής. 

Ως γνωστόν, ο Eυγένιος, απευθυνόμενος προς λογίους αποδέκτας, χρη-
σιμοποιεί γλώσσαν αρχαΐζουσαν, με εξεζητημένες λέξεις και σχήματα λό-
γου, ενώ, γράφων προς απλούς και ολιγογραμμάτους, μεταχειρίζεται γλώσ-
σαν απλουστέραν, εγγυτέραν προς το ομιλούμενον κατά την εποχήν του
γλωσσικόν ιδίωμα. 

Παρ’ ότι η επιστολή είναι σύντομος, ο Όσιος Eυγένιος, επιδέξιος του λό-
γου χειριστής, παιδαγωγός άριστος και εύστοχος ανατόμος της ψυχής του
ανθρώπου, κατορθώνει να καταστήσει σαφή τα έναντι του αποδέκτου αυτής
αισθήματά του, να καυτηριάσει το ολέθριον του φθόνου πάθος, να δώσει με-
ταφυσικήν διάστασιν εις την ζωήν του ανθρώπου, να δηλώσει την συμπάθει-
άν του δια τα ατυχήματα του φιλου του και να ευχηθεί την, Xάριτι Θεού, λύ-
τρωσίν του.

Tον πλούσιον συναισθηματικόν κόσμον του Oσίου Eυγενίου χαρακτηρί-
ζει και η κατακλείς της επιστολής, όπου ευχαριστεί δια το αποσταλέν δώρον,
δηλαδή «τας εμβάδας» (=παντόφλες), μη διαθέτων δε υλικόν αντιδώρημα,
δια της προσευχής του αποθέτει εις τον Θεόν την ανταμοιβήν Mνήμων δε
των ευρισκομένων πλησίου του αποδέκτου φίλων, αποστέλλει προς αυτούς
τους χαιρετισμούς του. 

Aκολουθεί το κείμενον της επιστολής: 

Φιλομαθέστατε κύριε Γεώργιε, •γιαίνων εης καd εéθυμ΅ν. 
ΠολλÉς ¦δη τέρψεως καd χαρÄς àμυθήτου γέγονε πρόξενον τe πρeς

™μÄς σου γράμμα, φιλομαθέστατε κύριε Γεώργιε· ε¨ δb καd δεύτερον καd
τρίτον σfν θε€΅ ληψόμεθα, πόσης pρα οει τcν σcν φίλην ™μÖν δηλοÜν τε
•γείαν καd τcν âν τοÖς μαθήμασιν âπίδοσιν; Kαd γaρ μάλα εéθύμως âπd
τaς τ΅ν ëτέρων εéπραγίας οî φίλοι öχουσιν, ε¨ μc παμπονήρου καd φθονε-
ροÜ τύχωσι φύσεως καd •πούλως àεd πρeς τούτους τυγχάνωσι φερόμενοι.
\Eρρέτωσαν οsν οî τοιοÜτοι καd αî τ΅ν àνέμων αsραι τούτους φερέτωσαν,
ïποιασοÜν τάξεως j àξίας εησαν, ½ς καd ëαυτ΅ν μÄλλον j τ΅ν φθονου-
μένων καθάπτουσι· τe γaρ àρχέγονον καd παμπόνηρον τοÜτο πάθος, λέ-
γω τοÜ φθόνου, οé τόσον οrδε βλάπτειν καd λυμαίνειν τοfς φθονουμένους
¬σον τοfς φθονοÜντας. ^HμεÖς δb χαίροντες οé παύομεν âπαινοÜντες τcν
àγαθcν καd φιλόθεόν της γνώμην ½ς τcν κρείττονα τοÜ κόσμου τούτου
μερίδα âκλέξασαν καd âπd τcν πρόσγειον ταύτην καd μάλα âπίκηρον ζωcν
δυνατcν οsσαν êπάσης àξι΅σαί σε τιμÉς καd âπd τcν âλπιζομένην ≈στε-
ρον âν τ€΅ χορ€΅ καταστÉσαι τ΅ν êγίων. Λυπούμεθα ¬μως âπd τe συνεχbς
τ΅ν àσθενει΅ν καd âπd τFÉ ôλFλη τοÜ σώματος àδυναμί÷α âπd θε€΅ μάρτυρι.
^H παντοδύναμος Tριάς σε âνισχύσειε τFÉ πανσθενεστάτFη αéτÉς ¨σχύϊ
καd âπηρει΅ν πασ΅ν τ΅ν τοÜ δαίμονος àνώτερον φυλάξειε δίκην çφθαλ-
μοÜ περιέπουσα κόρης· àμήν. 

\Eλάβομεν τe καλeν καd λαμπρόν της πρeς ™μÄς δεξίωμα, τaς âμβά-
δας φημί, àλλ\ ™μεÖς μc öχοντές τι àμοιβÉς ôξιον εéχαριστοÜντες λέγο-
μεν ï πλουσιόδωρος iς τÉς τe àνταμείψFη θεός. hΑς χαιρετήσFη, παρα-
καλ΅, παρ\ ™μ΅ν τeν κfρ Δημήτριον καd τeν κfρ \Ιωάννην. Προσαγο-
ρεύουσιν οî μετ’ âμοÜ πάντες τcν σcν φίλην διάθεσιν. 

Σχόλια 
•γιαίνων εης καd εéθυμ΅ν= είθε να υγιαίνης και να έχης καλήν διάθεσιν, να

είσαι εύθυμος. 
τέρψις καd χαρά= ευχαρίστησις και χαρά. Αι λέξεις είναι συνώνυμοι, δηλώ-

νουν δε το ευχάριστον συναίσθημα που βιώνει ο άνθρωπος, όταν πληρο-
φορείται ευχάριστα γεγονότα δια τους φίλους. 

àμύθητος= ανέκφραστος, που δεν περιγράφεται με λόγια. Η λέξις είναι σύν-
θετος από το στερητικόν α+ μύθος= λόγος. 

γέγονε πρόξενον= προξένησεν (εις εμέ). 
ληψόμεθα= (μέλλων του ρήματος λαμβάνω) = θα λάβωμεν 
οει= νομίζεις· το ρήμα οομαι= νομίζω. 
âπίδοσις= πρόοδος, προκοπή 
ε¨ δb καd δεύτερον… âπίδοσιν; Η ερώτησις είναι ρητορική, δηλαδή άνευ

απαντήσεως. Η απάντησις συνάγεται εκ του περιεχομένου, δηλαδή η
λήψις και νέων επιστολών με ευχάριστον περιεχόμενον θα είναι πρόξε-

νος μεγαλυτέρας χαράς και τέρψεως. 
μάλα εéθύμως âπd τaς τ΅ν ëτέρων εéπραγίας οî φίλοι öχουσι= πολύ ευ-

χαριστούνται οι (ειλικρινείς) φίλοι δια τας ευτυχίας των άλλων. 
εéθύμως öχω= αισθάνομαι ευθυμίαν, χαράν, ευχαρίστησιν. 
ε¨ μc παμπονήρου καί φθονεροÜ τύχωσι φύσεως= εάν τύχFη να μη είναι εκ

φύσεως (από χαρακτήρος) παμπόνηροι και φθονεροί. 
καd •πούλως àεd πρeς τούτους τυγχάνωσι φερόμενοι= και (εάν) συμβαίνει

να φέρωνται πάντα προς αυτούς (τους φίλους) κατά τρόπον ύπουλον
(και υποκριτικόν).

âρρέτωσαν= προστακτική του ρήματος öρρω= πορεύομαι, υπάγω = ας πάνε
στο καλό, «ας πάνε στον κόρακα». 

καd αî αsραι τ΅ν àνέμων φερέτωσαν= και ας τους πάρουν και ας τους ση-
κώσουν αι πνοαί των ανέμων. 

ïποιασοÜν τάξεως ¦ àξίας εησαν= εις οποιασδήποτε κοινωνικήν τάξιν και
αν ανήκουν και οποιονδήποτε αξίωμα και αν κατέχουν αδιακρίτως κοι-
νωνικής τάξεως ή αξιώματος. 

½ς καd ëαυτ΅ν μÄλλον ¦ τ΅ν φθονουμένων καθάπτονται= διότι (οι φθο-
νούντες) βλάπτουν μάλλον τους εαυτούς των, παρά εκείνους, κατά των
οποίων στρέφεται ο φθόνος των. Ο φθόνος κατατρώγει την ψυχήν του
φθονούντος «œσπερ δής îμάτιον καί σκώληξ ξÜλον», δηλαδή όπως ο
σκόρος το ένδυμα και το σαράκι το ξύλον. 

τe γaρ àρχέγονον καd παμπόνηρον τοÜτο πάθος= Ο Όσιος Ευγένιος χα-
ρακτηρίζει τον φθόνον αρχέγονον και παμπόνηρον πάθος, της ψυχής του
ανθρώπου. 

àρχέγονον= γεννηθέν εξ αρχής, σύμφυτον με την παρουσίαν του ανθρώπου
επί της γης. Δι\ αυτού ο Όσιος Ευγένιος ανάγεται εις τον ένεκα φθόνου
φόνον του Άβελ από τον αδελφό του Κάιν, ο οποίος εφθόνησε, διότι η θυ-
σία του Άβελ ήτο ευπρόσδεκτος εν αντιθέσει προς την ιδικήν του. 

παμπόνηρον= κατ’ εξοχήν πονηρόν. 
λέγω τοÜ φθόνου = εννοώ το πάθος του φθόνου· τίθεται ως επεξήγησις εις τα

επίθετα αρχέγονον και παμπόνηρον. 
οé τόσον οrδε βλάπτειν καd λυμαίνειν τοfς φθονουμένους, ¬σον τοfς φθο-

νοÜντας = (ο φθόνος) δεν προκαλεί τόσον μεγάλην ζημίαν και κατα-
στροφήν εις τους φθονουμένους, αλλ\ εις εκείνους οι οποίο φθονούν· δη-
λαδή ο φθόνος κατατρύχει περισσότερον και βλάπτει την ψυχήν εκείνου,
ο οποίος φθονεί και όχι εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται. 

^ΗμεÖς δb χαίροντες οé παύομεν âπαινοÜντες= εγώ δεν σταματώ να επαι-
νώ, συνεχώς επαινώ και το κάνω αυτό με χαράν, ευχαρίστως. 

τcν àγαθcν καd φιλόθεον γνώμην= την ενάρετον και θεοφιλή απόφασιν. 
½ς τcν κρείττονα τοÜ κόσμου τούτου μερίδα âκλέξασαν= διότι εις τον κό-

σμον αυτόν εξέλεξες την καλυτέραν (την ανωτέραν) μερίδα, έκαμες την
καλυτέραν επιλογήν. 

καd âπd τcν πρόσγειον ταύτην… τ΅ν êγίων= (η οποία αγαθή μερίδα) και
κατά την επίγειον αυτήν και φθαρτήν (υποκειμένην εις θάνατον) ζωήν
δύναται να σε καταστήση άξιον τιμής και εις εκείνην (την άλλην ζωήν)
που ελπίζομεν (και αναμένομεν) να σε κατατάξη μεταξύ των αγίων. 

τe συνεχbς τ΅ν àσθενει΅ν= αι συνεχείς ασθένειαι. 
âπί Θε€΅ μάρτυρι = επικαλούμενος την μαρτυρίαν του Θεού (ενν. ότι λέγω

την αλήθειαν, ότι λυπούμαι ειλικρινώς). 
τFÉ πανσθενεστάτFη αéτÉς ¨σχύϊ= με την παντοδύναμιν ισχύν, με την πα-

ντοδυναμίαν της. 
καd âπηρει΅ν πασ΅ν τοÜ δαίμονος àνώτερον φυλάξειε= και είθε να σε δια-

φυλάξη ανεπηρέαστον από όλας του δαίμονος τας προσβολάς. 
δίκην çφθαλμοÜ περιέπουσα κόρης= προφυλάσσουσα, περιφρουρούσα ως

κόρην οθφαλμού. Η φράσις «½ς κόρην çφθαλμοÜ» χρησιμοποιείται, δια
να υποδηλώση το εξόχως πολύτιμον και αναντικατάστατον. Η βλάβη
εις την κόρην του οφθαλμού προκαλεί απώλειαν οράσεως. 

δεξίωμα= δώρον, προσφορά. 
τaς âμβάδας φημί= λέγω, εννοώ τας εμβάδας. 
âμβάς= είδος απλού (ευρυχώρου) υποδήματος. Εις την αρχαιότητα εμβάδας

εφόρουν οι Βοιωτοί, ως και πτωχοί και γέροντες. Το δώρον ήτο χρήσι-
μον εις τον αποκλίνοντα ήδη προς το γήρας Όσιον Ευγένιον, δια να ανα-
κουφίζει τους πόδας του κατά τας μακράς Ακολουθίας. Στρωτά, ευρύ-
χωρα και απλά υποδήματα φορούν και σήμερον κατά κανόνα οι μοναχοί. 

ôξιον àμοιβÉς= άξιον ανταποδόσεως, αντίδωρον ισάξιον. 
προσαγορεύουσιν οî μετ’ âμοÜ πάντες τcν σcν φίλην διάθεσιν= όσοι ευρί-

σκονται μαζί μου αναφέρονται εις το όνομά σου γνωρίζοντες την έναντί
μας φιλικήν σου διάθεσιν (τα φιλικά σου αισθήματα). 
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Τ
ο κάθε καλοκαίρι, παρά τις αρρώ-
στιες, τις γκρίνιες, τα ατυχήματα,
τις πίκρες και τους άδικους και

απροσδόκητους θανάτους, χωρίς τις
γιορτές, τα χαροποιά πανηγύρια, τα
συγκινητικά ανταμώματα και το ξεφά-
ντωμα με παραδοσιακή μουσική και
τραγούδια, θα έμοιαζε με έρημο και
αφιλόξενο τόπο, δίχως τίποτα το γλυ-
κό.

Έτσι κι εμείς οι Βραγγιανίτες, αλλά
και από τα γύρω χωριά ακόμη και πιο

μακρινοί προσκυνητές από χώρες και
πολιτείες, πήγαμε με τις οικογένειές
μας να προσκυνήσουμε την Προστάτι-
δα Παναγιά μας, στις 15 Αυγούστου
2009, στον περικαλλή Ιερό Ναό της,
στον όμορφο οικισμό Βαλαρίου Βραγ-
γιανών, να λάβουμε τις ευλογίες του
αγιοπρεπούς ιερέα του χωριού μας, πα-
τέρα Παναγιώτη και να πανηγυρίσου-
με, να χαρούμε όλοι μαζί αγαπημένα,
γιατί:
Τούτο το χρόνο τον καλό, 
τον άλλον ποιός τον ξέρει,
για ζούμε, για πεθαίνουμε, 
για σ’ άλλον κόσμο πάμε!

Η λαμπρή εκκλησία της Παντάνασ-
σας Μαρίας ήταν ασφυκτικά κατάμε-
στη από κόσμο καθώς και ο αύλειος χώ-
ρος, όπου μετά την κατανυκτική θεία
λειτουργία έγινε η ύψωση της Ιερής Ει-
κόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, την
οποία ασπαστήκαμε, προσκυνήσαμε με
πολλή ευλάβεια μικροί τε και μεγάλοι.

Κατόπιν οι περισσότεροι σχεδόν
ανέβηκαν και κατέλαβαν θέσεις γύρω

από τα τραπέζια, τα οποία είχε με τάξη
τοποθετήσει, στο πλακόστρωτο προαύ-
λιο του καφενείου του, ο Βαλαριώτης
κ. Μαγγόγιας Γεώργιος με τους πρόθυ-
μους και περιποιητικούς νέους.

Εκεί μετά από το απολαυστικό φα-
γοπότι με πεντανόστιμα βουνίσια ψη-
τά, κρέατα, γνήσια τυριά, σαλάτες και
τα ποικίλα και απαραίτητα ποτά και
αναψυκτικά, άρχισε το μεγάλο γλέντι
με παραδοσιακούς χορούς και τραγού-
δια, το οποίο κράτησε μέχρι αργά το

βράδυ.
Την όλη λαμπρή, πανηγυρική δια-

σκέδαση χαροποίησε με πολλή επιτυ-
χία το γνωστό, περίφημο Δημοτικό συ-
γκρότημα του κ. Καραμπά Φίλιππα, ο
οποίος είναι και δεξιοτέχνης κιθαρί-
στας, με συντρόφους: το Νικόλαο Νά-
κο στο κλαρίνο, το Μίμη Αλεξάκη στα
ντραμς και τους καλλικέλαδους συγ-
χωριανούς μας στο τραγούδι, Αλέκο
Κάλλη και Τάσο Αργυρίου.

Από το σύνολο των λαμπρών αυτών
πανηγυρικών εκδηλώσεων μεγάλη
εντύπωση και συγκίνηση προκαλούσαν
οι σεβάσμιοι υπερήλικες συγχωριανοί
μας κυρίως, οι οποίοι σχεδόν κάθε χρό-
νο έρχονται να προσκυνήσουν την ιερή
και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
του Βαλαρίου και με δάκρυα στα μάτια
να ζωντανέψουν τις αναμνήσεις τους,
να σφίξουν το χέρι σε όλους και να ευ-
χηθούν: χρόνια πολλά και καλά και του
χρόνου πάλι να ανταμώσουμε!

Καλή αντάμωση με υγεία και χαρά
για όλους μας!

Ν. Γ. Αλεξάκης

Το  μεγάλο  πανηγύρι  
στο  Βαλάρι  Βραγγιανών

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

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυση του
Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος» με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
του Συλλόγου φιλοτεχνήθηκε χαρακτικό μετάλλιο με την μορφή
του λόγιου ιερομόναχου Αναστασίου Γορδίου (1654-1729) το
οποίο μοιράστηκε σε όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.
Όσοι δεν παρευρέθηκαν αλλά επιθυμούν να το προμηθευτούν
μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλ. του Συλλόγου ή της εφημε-
ρίδας του Συλλόγου το τελευταίο φ. της οποίας επίσης διανεμήθη-
κε στους παρευρεθέντες μαζί με τεύχη του περιοδικού «Ευρυτανι-
κά Χρονικά» και βιβλία που εκδίδει το Πολιτιστικό Σωματείο των
Ευρυτάνων η «Πανευρυτανική Ένωση» προσφορά του προέδρου
κ. Κων/νου Παπαδόπουλου. 

Το ψυχαγωγικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η ορχήστρα πα-
ραδοσιακής δημοτικής μουσικής του δικού μας Αλέκου Κάλλη. Με
τον ίδιο στο τραγούδι, τον Νίκο Νάκο στο κλαρίνο, τον Φίλιππο Κα-
ραμπά στην κιθάρα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Βαλαριτών η
«Κοίμηση της Θεοτόκου» Τάσο Αργυρίου στο τραγούδι δημιούρ-
γησαν ατμόσφαιρα χαράς, κλίμα διασκέδασης, αναδεικνύοντας
μεταξύ των άλλων και την χορευτική δεινότητα των συγχωριανών
μας και όχι μόνον. Ο Αλέκος Κάλλης με την οικογενειακή του ομά-
δα φρόντισε να εξυπηρετήσει άψογα τους παρευρισκόμενους σε
φαγητά και ποτά. 

Ευχή όλων και την επόμενη χρονιά όλοι να είναι υγιείς και δυνα-
τοί και να βρεθούν πάλι στο χώρο της Αγ. Παρασκευής για να συ-
νεχίσουν αυτή την μακροχρόνια παράδοση τιμής της μνήμης της
Αγίας Παρασκευής στον τόπο μας. Ας θυμόμαστε ότι εκτός από
την άνεση, την ευζωΐα, τα προϊόντα υπάρχει και το πνεύμα, η ψυχή
μας τα οποία η λειτουργική παράδοση της εκκλησίας μας (με το
εορτολόγιό της) φροντίζει να τρέφει και να καλλιεργεί. 

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 

π∂ƒA ¶∞¡∏°Àƒπ™ ∞°π∞™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 20098

Στις αρχές Μαΐου η εθνική ομάδα
ξιφασκίας με αμαξιδιο στο όπλο της
σπάθης επέστρεψε από το Παγκόσμιο
Κύπελλο του Μόντρεαλ έχοντας κα-
τακτήσει ένα χρυσό, ένα ασημένιο και
τρία χάλκινα μετάλλια. 

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμό-
διος για θέματα Αθλητισμού, Γιάννης
Ιωαννίδης, υποδέχθηκε την εθνική
ομάδα ξιφασκίας με αμαξίδιο. Την
ομάδα αποτελούσαν οι αθλητές Μά-
νος Μπόγδος, Γεράσιμος Πυλαρινός,
Γιώργος Αλεξάκης - στο ατομικό κα-
τέκτησε την 5η θέση - και Παναγιώ-
της Τριανταφύλλου και ο προπονητής
Δημήτρης Κάζαγλης. Παρόντες στη
συνάντηση ήταν επίσης ο πρόεδρος
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επι-
τροπής, Παναγιώτης Σταματόπουλος
και ο γενικός γραμματέας, Γιώργος

Φουντουλάκης.
Ο κ Γ. Φουντουλάκης μεταξύ άλ-

λων είπε: «Δεν περιμέναμε μια τόσο
μεγάλη επιτυχία σε μια από τις μεγα-
λύτερες αθλητικές διοργανώσεις. Η
εθνική μας ομάδα ξιφασκίας με αμαξί-
διο συναγωνίστηκε εκεί τους κορυ-
φαίους αθλητές στον κόσμο. Πήρε με-
τάλλια κόντρα στους πλέον καταξιω-
μένους ξιφομάχους. Είναι πολύ εν-
θαρρυντικό που στην προσπάθεια μας
αυτή έχουμε στο πλευρό μας την Πο-
λιτεία».  

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
την ελληνική ομάδα υποδέχθηκαν
ακόμα εκπρόσωποι της Εθνικής Αθλη-
τικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπη-
ρίες συγγενείς, φίλοι των αθλητών και
φίλαθλοι. 

ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ °. ∞ÏÂÍ¿ÎË 

Η εφ. «Ο Φουρνάς», αρ. φ. 87 έκδοση του Συλλόγου των
Απανταχού Φουρνιωτών Ευρυτανίας «Ο Λεπενιώτης»,
αφού αναδημοσίευσε όλο το περιεχόμενο της Πασχαλι-
νής κάρτας του Συλλόγου μας «Αν. Γόρδιος» ευχαρίστησε
για τις ευχές μας και για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
«ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ», εικόνων από το αγιογραφικό
έργο των Φουρνιωτών αγιογράφων μακαριστών Διονυσί-
ου και Παρθενίου των εκ Φουρνάς των Αγράφων. 

****
Αγαπητοί φίλοι του Δ.Σ.,
Έλαβα τις πασχαλινές σας ευχές και σας ευχαριστώ. Αι-
σθάνομαι όμως την ανάγκη να σας πω ότι η κάρτα σας εί-
ναι η ωραιότερη ευχετήρια κάρτα που έχω λάβει ως σήμε-
ρα. Σε μία κάρτα σας συνδέσατε την ιστορία του τόπου
μας, το θρησκευτικό μας πολιτισμό και την καλαισθησία.
Σας συγχαίρω και σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να
μας αιφνιδιάζετε ευχάριστα με τις πρωτοβουλίες σας.

Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης
Φιλόλογος

****
Πολλές δεκάδες ευχές λάβαμε κατά την περίοδο του φετι-
νού Πάσχα από διάφορες υπηρεσίες, πολιτιστικούς συλλό-
γους και ιδιώτες με πρωτότυπες ευχές. Ξεχωρίσαμε, όπως
και πολλοί άλλοι, την ευχετήρια κάρτα που μας έστειλε ο
δραστήριος Σύλλογος Βραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΟΡΔΙΟΣ». Είναι όντως μια κάρτα συλλεκτική.

K.A.Π. 
(Aπό το περιοδικό «Eυρυτανικά Xρονικά» , τ. 30

Aπρ. Mάιος-Iουν. 2009)

Aπό το Eυρωπαϊκό Kέντρο Eυρωπαϊκών Σπουδών και Eρευνών
(EYKEΣE), με υπεύθυνο και επιμελητή έκδοσης τον Oμ. Kαθηγητή της Πα-
ντείου και Πρόεδρο του EYKEΣE κ. Kλεομένη Kουτσούκη κυκλοφόρησε το
B’ τεύχος της έκδοσης του EYKEΣE (Aρχείο Eυρωπαϊκών Σπουδών και
Eρευνών). 

Tο τεύχος είναι κυρίως αφιερωμένο στην παιδεία και την εκπαίδευση
στην Eυρυτανία από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Για την προμήθεια του τεύ-
χους μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 210 9238197 - Fax.: 210 9218177

¶ÚÒÙÔ˜ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô °. ∞ÏÂÍ¿ÎË˜ 

O Î. ∫Ï. KÔ˘ÙÛÔ‡ÎË˜
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