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Καλώς  ανταμωθήκαμε

εμείς  οι  Βραγγιανίτες!

TΥΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Γράφει ο Ανάργυρος - Γιάννης Δ. Μαυρομύτης στη σελ. 5

ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παρουσίασις - Σχόλια 

Υπό Παναγιώτου Κων. Βλάχου 
στη σελ. 6

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε και φέ-
τος ο καθιερωμένος πια

απ’ όλους μας χορός των Με-
γαλοβραγγιανιωτών, στις 23 Ια-
νουαρίου 2010, στο μεγάλο κο-
σμοπολίτικο κέντρο διασκέδα-
σης “ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ’’ στο Σχη-
ματάρι Βοιωτίας.

Από πολύ νωρίς το βράδυ, η
αρκετά μεγάλη αίθουσα του
Κέντρου διασκέδασης γέμισε
ασφυκτικά από πολύ κόσμο:
Βραγγιανίτες, φίλοι και πολλοί
αξιωματούχοι.

Οι πάντα δραστήριοι και απο-
τελεσματικοί πρόεδροι των
Βραγγιανίτικων Συλλόγων κ. κ.
Τσιώλης Κων/νος, Χρήστου Γε-

ώργιος,  Στούμπος  Ιωάννης,

Τσιώλης Ελευθέριος, Σωτηρίου

Δημήτριος και Αλεξάκης Ιωάν-

νης, με τους άξιους Διοικητικούς
Συμβούλους τους, κατάφεραν
και πάλι φέτος, μονιασμένα και
αγαπημένα, να οργανώσουν με
επιτυχία αυτό το Πανβραγγια-
νίτικο Αντάμωμα και να μας δώ-
σουν τρανή χαρά.

Να είστε καλά, αγαπητοί
μου, λεβέντες! Θερμά, εγκάρδια
συγχαρητήρια! Να έχετε υγεία,
χαρά και προκοπή προσωπική
και οικογενειακή για τη μεγάλη

χαρά που μας προσφέρετε, να
μας ανταμώνετε όλους μαζί
τόσο εδώ στη νέα μας πατρίδα,

όσο και στη γενέτειρά μας τα
Μεγάλα Βραγγιανά.

Σε αυτή την αξέχαστη και
χαρούμενη βραδιά ανταμώσαμε:
Και ο ένας τον άλλον φιλήσανε
μάτια, καρδιές μιλήσανε!

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
παρουσίασε με θαυμάσια επι-
τυχία ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας
και τραγουδιστής κ. Καραμπάς
Φίλιππας με το άριστο συγκρό-

τημά του: στο κλαρίνο ο δεξιο-
τέχνης κ. Μαυρατζής Γεώργιος,
στα ντραμς ο αγαπητός μας κ.

Αλεξάκης Μίμης, στο τραγούδι
η πανέμορφη κ. Καραμπά Πόπη
και οι θαυμάσιοι τραγουδιστές κ.
κ. Αργυρίου Τάσος και Κάλλης
Αλέκος, ο οποίος μάλιστα ξεκί-
νησε το γλέντι με το συγκινητι-
κό καθιστικό τραγούδι:
Καλώς ανταμωθήκαμε 

εμείς οι Βραγγιανίτες

...Τούτο το χρόνο τον καλό 

Ελπιδοφόρο διάβημα 
παραμονής του Δήμου 

Αγράφων Ευρυτανίας ως έχει
“Και ποιος δεν ξέρει τ’ Άγραφα, πανέμορ-
φα γραμμένα,
σ’ όλον τον κόσμο ξακουστά, χιλιοτραγου-
δισμένα...’’

Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης ακού-
γεται το αθάνατο όνομα: Άγραφα!  Άγραφα!
Άγραφα! Άγραφα!

Είναι η πιο μακρόχρονη δημοκρατία στην
ιστορία της ανθρωπότητας, από τα αρχαία
χρόνια, τη Ρωμαιοκρατία, τα Βυζαντινά χρόνια,
τη Φραγκοκρατία, την Τουρκοκρατία μέχρι σή-
μερα.

Ο ιστορικός Δήμος Αγράφων είναι η αμό-
λυντη και πεντακάθαρη καρδιά του Ν. Ευρυ-
τανίας και όλης της Ελλάδας, καθώς αποτελεί
τη λυδία λίθο περιβαλλοντικής καθαρότητας σε
όλη την Ευρώπη.

Υπήρξε το ασφαλές λίκνο των κλεφτών,
φορέας εθνικών ιδεών, θεματοφύλακας του ελ-
ληνικού πνεύματος, της ορθόδοξης πίστης
και της ελληνικής γλώσσας, ζωτικής σημασίας
πνευματικό κέντρο του ελληνισμού με τις
παγκοσμίως γνωστές πανεπιστημιακές Σχολές
των Αγράφων και φωτεινή εστία μεγάλων αυ-
τόφωτων δασκάλων του Γένους: τον Όσιο Ευ-
γένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό, τον Αναστάσιο
Γόρδιο από τα Μ. Βραγγιανά, το Θεοφάνους
κ.ά.

Το πανέμορφο και αμόλυντο φυσικό περι-
βάλλον του Δήμου Αγράφων, οι μεγάλες απο-
στάσεις μεταξύ των Δημοτικών Διαμερισμάτων,
η ανυπαρξία υποδομών, η ξεχωριστή γεωγρα-
φική ενότητα με τις δύσβατες ιδιαιτερότητες,
η μεγάλη έκταση, οι μεγάλες αποστάσεις από
τα κέντρα των όμορων Δήμων και ο σεβασμός
στη μακρόχρονη ιστορία του Δήμου αποτελούν
λογικά και σοβαρά κριτήρια διαμόρφωσης της
τελικής κρίσης της Πολιτείας, για να παραμεί-
νει ο ιστορικός Δήμος Αγράφων ως έχει.

Ας μείνει αυτός ο καθαρός και αμόλυντος
φυσικός θρόνος της θείας μεγαλοπρέπειας με
το απροσμέτρητο ιστορικό μεγαλείο που κρύ-
βει, ως έχει:

“ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ’’.
Ν. Γ. Αλεξάκης

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας 
απευθύνει χαιρετισμό

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ 
(ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ) 

Τρίμηνη έκδοση 
επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των Απανταχού Βραγγιανιτών Ευρυτανίας 
Ιδιοκτήτης: 

Σύλλογος Βραγγιανιτών 
Αγράφων Ευρυτανίας 

Πειραιώς 6 Αθήνα 10431 
Τηλ.: 210 5231647 

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

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

Συνδρομές ετήσιες
Εσωτερικού 5 ευρώ 

Εξωτερικού 30 δολάρια 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση -Εκτύπωση 
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα 
Τηλ.-Fax: 210 2619003-2102625277

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Επιτυχόντες 

Διορθωτέα Φ. 40 
(ΟΣΟΒΛΕΠΕΙΣΛΑΘΗΜΗΦΟΒΑΣΑΙΤΗΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

1. Σελ. 2 στη στήλη “Έφυγαν για πάντα’’ αντί
θερμά, να γραφεί ειλικρινή συλλυπητήρια.

2. Σελ. 4, στην δεύτερη στήλη στο άρθρο “Δι-
οικητικά όρια Βραγγιανών’’, αντί Δ.Α.Ο. Αι-
τωλ/νίας να γραφεί Δ.Δ.Ο. Αιτωλ/νίας.

3. Στο άρθρο Άγραφα: Πόνος και Νοσταλγία του
Παν. Κων. Βλάχου στην πρώτη στήλη, στην 28η
σειρά αντί δακράκυα να γραφεί δακράκια και
στην 29η σειρά αντί οξιές να γραφεί οξυές.

4. Στην σελ. 7 στην 1η στήλη στον στίχο 14 αντί
περιγίγνεται να γραφεί περιγίνεται.

5. Στην σελ. 7 στην 1η στήλη στον στίχο 17 αντί
ἤν να γραφεί ἥν και στον στίχο 18 αντί μηρον
να γραφεί μηρόν.

6. Στην σελ. 7 στην δεύτερη στήλη στον στίχο
21 αντί ευδοκιμ να γραφεί ευδοκιμεί, στον στί-
χο 30 αντί κατ να γραφεί κατ’ και στον στίχο
41 αντί Σιμιτικης να γραφεί Σημιτικής.

Ανακοίνωση 
Επιστολές και συνεργασίες 

δημοσιεύονται μόνο εφ’ όσον 
υπογράφονται από το συντάκτη τους 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ
Αδειούχοι -Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί-

Κλιματισμός-Θέρμανση 
Έδρα: Δομοκός Λαμίας 
Τόπος Καταγωγής:

Μεγ. Βραγγιανά Αγράφων Ευρ/νίας 
Τηλ.: 22320 94379, 94398 οικία  

22320 23236 κατάστημα 
κιν.: 6944 531094 

Α/ΦΟΙ ΠΑΡΘΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΣ 

Οικοδομικές εργασίες 
Τιμές προσιτές 

Για το σπίτι των ονείρων σας 
στα Μεγάλα Βραγγιανά 

Τηλ.: 24450-31753 • Κιν.:697-8958800

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

Γραφ.: Γ. Χατζηδάκη 10 & Νάξου 

Πατήσια  • 11141 Αθήνα 

Tηλ./Fax: 210 2230079 - 210 2234809 

Κιν.: 6944229557 • 

e-mail:margoroi@otenet.gr

― Στέργιος Στέργιος του Χρήστου 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορι-
κών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ)

Συγχαρητήρια 

Το τελευταίο αντίο
στον αείμνηστο Βασίλη Θωμά Κραβαρίτη

Στις 29 Δεκεμβρίου 2009 έφυγε για πάντα από
κοντά μας ο αείμνηστος και πολύ αγαπητός σε
όλους μας Βασίλης Θωμά Κραβαρίτης.

Γεννήθηκε στα ιστορικά Μεγάλα Βραγγιανά
Αγράφων Ευρυτανίας το έτος 1942. Οι μακαρίτες
γονείς του, Θωμάς και Όλγα, τον μεγάλωσαν με
στοργή και αγάπη και με χίλιες δυο υλικές στε-
ρήσεις, όπως και τ’ άλλα τρία παιδιά τους, τον Κω-
στάκη, το Νικάκη, την Αθηνά καθώς και την αεί-
μνηστη Λαμπρούλα, που έφυγε νωρίς, πάνω στο
άνθος της ηλικίας της.

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο αγαπημέ-
νο του χωριό και όταν μετακόμισαν οικογενειακώς,
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο φιλόξενο Τάχι Θηβών,
στη νέα του πατρίδα. Εκεί απεφοίτησε επιτυχώς
από το οχτατάξιο Γυμνάσιο Θηβών και μη έχον-
τας την οικονομική ευχέρεια για περαιτέρω σπου-
δές, ακολούθησε το επάγγελμα του ελαιοχρω-
ματιστή.

Παντρεύτηκε μια υπέροχη γυναίκα, την αεί-
μνηστη Μυρσίνη, με την οποία απέκτησαν δυο λαμ-
πρά παιδιά, το Θωμά και την Όλγα, τα οποία με τις
λαμπρές σπουδές τους έγιναν χρήσιμοι άνθρωποι
στην κοινωνία, αντάξιοι των γονιών τους.

Μετά τον άδικο χαμό της αείμνηστης γυναίκας
του Μυρσίνης, αποφάσισε, μη αντέχοντας τη
σκληρή μοναξιά, να περάσει το υπόλοιπο της ζωής
του έχοντας μια ανθρώπινη συντροφιά. Γι’ αυτό
παντρεύτηκε την εξαίρετη σύντροφό του Δέ-
σποινα, η οποία έμεινε πια μόνη μέσα στην αιώνια
θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του λατρευτού της
Βασίλη.

Την ημέρα του τελευταίου ασπασμού, πρώτα
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και
κατόπιν στο Κοιμητήριο του Ταχίου Θη-
βών, ήμασταν όλοι εκεί. Μεγαλοβραγ-
γιανίτες, Θηβαίοι, φίλοι, συγγενείς, συ-
νάδελφοι, σύλλογοι, εκκλησιαστικοί σύμ-
βουλοι και γνωστοί, που ήξεραν, αγάπη-
σαν και εκτίμησαν το Βασίλη μας.

Τον αποχαιρετήσαμε με σεβασμό,
αγάπη και ανείπωτη λύπη. Σφράγισε την
πορεία του με ποικίλες δραστηριότητες
και ενάρετο βίο.

Υπήρξε μελωδι-
κός ψάλτης της Βυ-
ζαντινής Μουσικής.
Πολλές φορές τον
απολαύσαμε στις εκ-
κλησίες του χωριού
μας το καλοκαίρι που
ερχόταν με τους φί-
λους και συγγενείς
του, γιατί αγαπούσε
πολύ το χωριό του.
Επίσης ήταν μέλος
του Συλλόγου “Αναστάσιος Γόρδιος’’, της Χορω-
δίας Λαϊκής Μουσικής Θηβών και μια 4ετία υπη-
ρέτησε τα κοινά ως Δημοτικός Σύμβουλος Θηβών.

Ο ενάρετος χαρακτήρας του, η ανεξάντλητη
εργατικότητά του, η αξιοσύνη του ως επαγγελ-
ματία και ενεργού πολίτη και η βαθιά πίστη του
στον Πανάγαθο Θεό όλων μας ήταν οι αξίες και
οι κανόνες της ζωής του ως ελεύθερου και υπεύ-
θυνου πολίτη.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση. Η πα-
ρουσία του θα μας λείψει. Θα μείνουν όμως η αν-
θρωπιά του και η καλοσύνη του. Άφησε μνήμη αι-
ώνια και αγαθή.

Η μόνη παρηγοριά, για τα εξαίρετα παιδιά του,
Όλγα και Θωμά, για τα αγαπημένα του αδέλφια,
Κωστάκη, Νικάκη και Αθηνά, καθώς και για την ερί-
τιμη σύζυγό του, Δέσποινα, θα είναι ο Πανδαμά-
τορας χρόνος και ο Παντοκράτορας Θεός όλων
μας.

Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ μας Βασίλη!
Ν.Γ. Αλεξάκης

Έφυγαν για πάντα

― Αργύρης Δημητρίου Αργυρίου (Καναδάς)
― Βασίλης Θωμά Κραβαρίτης (Τάχι Θηβών) 65

χρονών.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους και συγ-

γενείς.

Ανακοίνωση
Όσοι δίνουν συνδρομή και δεν υπάρ-

χει εκ παραδρομής το όνομά τους στον

κατάλογο συνδρομητών μπορούν να επι-

κοινωνούν με τον ταμία του Συλλόγου

Νικήτα Τσιώλη 6937123783

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ανακοίνωση
Συνδρομές και δωρεές

στο επόμενο φύλλο

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Οι  Γραμματείς  (Γραμματικοί - Γραμματ’κοί)
της  Κοινότητας  Μεγάλων  Βραγγιανών  Ευρυτανίας

Η ίδρυση, η κατοίκηση και η
οργάνωση της Κοινότητας των Με-
γάλων Βραγγιανών αναφέρεται
στα αρχαία και προχριστιανικά χρό-
νια, όπως η ευρύτερη περιοχή των
Αγράφων.

Τα στοιχεία, τα οποία σας πα-
ραθέτω αφορούν μόνο την περίοδο
από το 1900 μ.Χ. μέχρι και σήμερα.

1. Ο παπά-Λάμπρος Αλβανός

Υπήρξε ένας εξαίρετος ιερέας,
ένας λαμπρός οικογενειάρχης κι
ένας ευσυνείδητος Κοινοτικός
Γραμματέας. Γεννήθηκε το 1873
στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας και κοι-
μήθηκε το 1967 στην Πρασιά (Ζε-
λενίτσα) Ευρυτανίας.

Ήταν απόφοιτος του Σχολαρ-
χείου Γρανίτσας Ευρυτανίας, με
άριστες γραμματικές επιδόσεις.

Σε ηλικία 27 ετών, ως νέος ιε-
ρέας, διορίστηκε στην ενορία Αγί-
ου Γεωργίου Μ. Βραγγιανών. Τον
διέκρινε η βαθιά του πίστη στο
Θεό, η πραότητά του, η κοινωνικό-
τητά του, η αγάπη και ο σεβασμός
του στους απλούς και πάμφτω-
χους ενορίτες του, η τιμιότητά του,
η δικαιοσύνη του και η πλατιά του
θεολογική γνώση.

Για αρκετά χρόνια, ελλείψει άλ-
λου εγγράμματου πολίτη, υπηρέ-
τησε ως Γραμματέας της Κοινότη-
τας Μ. Βραγγιανών μ’ ένα φτερό,
ένα μελανοδοχείο κι ένα πρόχειρο

τραπεζάκι. Εξυπηρετούσε τους
απλούς και αγράμματους κατοί-
κους γράφοντάς τους αιτήσεις,
γράμματα σε ξενιτεμένους και
στρατιώτες, συμφωνητικά, αναφο-
ρές και γενικά όλα τα καθήκοντα
ενός Γραμματέα της εποχής του.

Η αμοιβή του ως ιερέα και Γραμ-
ματέα ήταν οι λειτουργιές από
κάθε λειτουργία και λίγο καλαμπό-
κι από την κάθε οικογένεια.

Όταν κάποιος μεγαλοτσέλιγ-
κας του ζήτησε να υπογράψει για
να κάνει κτήμα του ένα βοσκότοπο
μεγάλης έκτασης του χωριού, ο
ενάρετος και δίκαιος παπά-Λάμ-
προς Αλβανός του απάντησε: «Δε
σου βάζω υπογραφή, γιατί θέλω να
σώσω το χωριό. Αν πάρεις εσύ
αυτή την έκταση, πού θα βοσκάει ο
φτωχός τα ζωντανά του για να ζή-
σει;»

Με την ερίτιμη πρεσβυτέρα του
απέκτησε 10 παιδιά: τη Σοφία, τον
Κοσμά, την Βασιλική, την Παρα-
σκευή, την Ευαγγελία, το Χαρά-
λαμπο, τη Μαρία και το Σοφοκλή,
από τα οποία μόνο η Μαρία βρί-
σκεται στη ζωή.

2.  Ο  Ιωάννης  Κων/νος  Θεο-

δώρου ή Γιάνν’ Δάσκαλος

Γεννήθηκε στον οικισμό Βαλάρι
(Παλαιοχώρι) Μ. Βραγγιανών το
1901 και πέθανε το 1989, πλήρης

ημερών.
Αν και δεν τελείωσε το Δημοτι-

κό Σχολείο, οι γραμματικές του
γνώσεις ξεπερνούσαν και κάποιους
αποφοίτους Σχολαρχείου. Αυτό
οφειλόταν στην ισχυρή θέλησή του
και την καλλιέργεια των ικανοτήτων
του. Έτσι κατάφερε να γίνει ορθο-
γράφος, καλλιγράφος και καλός
χειριστής της καθαρεύουσας γλώσ-
σας.

Το έτος 1932 μέχρι και το 1934
υπηρέτησε επιτυχώς ως Γραμμα-
τέας στην Κοινότητα Μ. Βραγγια-
νών και κατόπιν για κάποιο χρονι-
κό διάστημα ως Γραμματέας στην
Κοινότητα Τριδένδρου Ευρυτανίας.

Υπήρξε ένας πολύ καλός άν-

θρωπος: εργατικός, υπομονετικός,
φιλήσυχος, κοινωνικός, πράος, αγα-
πητός, άριστος τεχνίτης, βαρελάς,
χτίστης, σκεπαστής σπιτιών με πέ-
τρινες πλάκες, γεωργός και άριστος
οικογενειάρχης.

Παντρεύτηκε τη Γιαννούλα Σκα-
μάγκη από το Τρίδενδρο και απέ-
κτησαν 4 παιδιά: το Δημήτρη, τη Δέ-
σποινα, τη Βασιλική και την Ευαγ-
γελία, τα οποία και σταδιοδρόμησαν
με επιτυχία στη ζωή τους.

Επίσης υπηρέτησε ως ιδιωτι-
κός δάσκαλος στα Βλαχόπουλα,
στον κτηνοτροφικό οικισμό Κριθά-
ρια Βραγγιανών, γι’ αυτό και το πα-
ρώνυμο: Δάσκαλος.

Συνεχίζεται 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Κασιώνης Παναγιώτης 

Αλίαρτος 

Τηλ.: 22680῏22606, 6977979604

τον άλλο ποιος τον ξέρει,

για ζούμε για πεθαίνουμε

για σ’ άλλο κόσμο πάμε...

Κατόπιν μπήκαν στο χορό οι
αξιωματούχοι και ακολούθησαν
όλοι οι άλλοι με χαρά και απερί-
γραπτο κέφι.

Έγινε πραγματικά ένα τρικού-
βερτο γλέντι, που κράτησε μέχρι
αργά, κοντά στο πρωί.

Την όλη λαμπρή Παμβραγγια-
νίτικη διασκέδαση τίμησαν με την
παρουσία τους οι: Φούκας Ελευ-
θέριος, τ. Γενικός Διευθυντής του
Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, οι Βουλευτές Βοιωτίας ΠΑ-
ΣΟΚ, κ.κ. Τόγιας Βασίλειος, Τσό-
νογλου Βασιλική, Αγάτσα Αρία, ο
Βουλευτής της Ν.Δ. Γιαννάκης Μι-
χαήλ, ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέ-
αρχος Περγαντάς, οι Αντινομάρ-
χες Βοιωτίας Τσιγαρίδας Γιάννης
και Παπαθωμά Φανή, ο Δήμαρχος
Σχηματαρίου Δημητρίου Χόντζιας
Ηλίας, ο τ. Δήμαρχος Σχηματαρί-
ου Γεωργίου Ευάγγελος, οι Αντι-

δήμαρχοι Σχηματαρίου Κόκκαλης
Νικόλαος, Χρήστου Γεώργιος, η
Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου
Βεργή Διονυσία, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Κορλος Γεώργιος, Κου-
ρούτος Μιχάλης, Βρούβας Σπύ-
ρος, ο Δήμαρχος Αγράφων Μπού-
ρας Χρήστος, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Παρθένης Πέτρος, ο Πρό-
εδρος Συλλ. Ένωση Κριτων Ν. Κα-
ζατζάκης, Μέμος Θεμιστοκλής,
ο Πρόεδρος Συλλόγου «Άγιος
Γεώργιος» Τέταρτα Δηλεσίου
Γιαννοπούλου Σοφία, ο Πρόεδρος
Συλλ. Πετριλιώτες Σχηματαρίου
Καραμπάς Στέλιος, Καψάλης
Κων/νος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Τροβάτου Κουτσολάμπρος Πα-
ναγιώτης, Μαργώνης.  

Χρόνια πολλά!
Ευτυχές το νέο έτος 2010,

υγεία, χαρά και προκοπή σε
όλους! Καλή αντάμωση στο χω-
ριό!

Ν.Γ. Αλεξάκης

Καλώς  ανταμωθήκαμε

εμείς  οι  Βραγγιανίτες!
Συνέχεια από την 1η σελ. 



Πανάρχαια η ανάγκη μετακίνησης
των προβατοποιμνίων από τα βουνά
στους κάμπους το χειμώνα κι αντί-
στροφα το καλοκαίρι. Η έλλειψη τρο-
φής από τα χιονοσκέπαστα ορεινά βο-
σκολίβαδα τον χειμώνα κι η ανάγκη
δροσιάς για το λιπαρό και πυκνόμαλ-
λο σώμα των προβάτων, αλλά και η
άφθονη και υγιεινή τροφή, που πα-
ρείχαν τα βουνά το καλοκαίρι, δημι-
ούργησε τη νομαδική κτηνοτροφία.
Έτσι, τη θερινή περίοδο, που άρχιζε τ’
Άη-Γιωργιού και τελείωνε τ’ Άη-Δη-
μητριού, τα τσελιγκάτα1 βρίσκονταν
στα βουνά και την υπόλοιπη και τη χει-
μερινή, στα χειμαδιά.2

Στην περιοχή των Αγράφων με τα
πολλά και πλούσια θερινά βοσκοτόπια,
έρχονταν και παρέμεναν ημιμόνιμοι
Σαρακατσαναίοι3 νομάδες, κυρίως από
τον Ήπειρο τον καιρό της όψιμης
τουρκοκρατίας, όπως οι πατεράδες
του Κατσαντώνη στη Μήρεση (Μάρα-
θο), του Νίκο-Θέου στη Χρύσω4 κ.ά.

Η τσελιγκάτικη φάρα5 των Μαλα-
μούληδων εγκαταστάθηκε στα Με-
γάλα Βραγγιανά των Αγράφων6, όπου
γεννήθηκε στα 1825 7 ο Δημήτριος Μα-
λαμούλης, ο διασημότερος της φάρας.

Οι Τιμπλαλέξηδες, κατά την εποχή
της Επανάστασης του 1821, βρίσκον-
ταν στην Παλιομολόχα Ιτάμου8 και
κατόπιν εγκαταστάθηκαν στον Κλει-
τσό9. Για την απώτερη καταγωγή τους
δεν έχω στοιχεία.

Η Θεσσαλία στα 1876-7 βρίσκεται
στην επικράτεια της Οθωμανικής δι-
οίκησης και πολλοί Αγραφιώτες τσε-
λιγκάδες κατεβάζουν τα κοπάδια τους,
για να διαχειμάσουν, στους κάμπους
της γειτονικής Φθιώτιδας.

Οι Μαλαμούληδες έβοσκαν τα
προβατοποίμνιά τους στα λιβάδια των
Βραγγιανιώτικων βοσκοτόπων, της
Νιάλας, του Ακρίβου, του Καρβασαρά
και των Αγράφων (χωριού και γύρω
βουνών)10 και οι Τιμπλαλέξηδες στη
Βουργάρα και σε λίγες περιοχές του
Καπροβουνιού.11

Ο Δημήτριος Γ. Μαλαμούλης προ-
τιμούσε να κατεβάζει τα κοπάδια του
στον κάμπο της Λαμίας12 και συγκε-

κριμένα στους Τσοπανλάτες13, σημερ.
Λυγαριά14, στην αριστερή όχθη του
Σπερχειού, ανάμεσα Μακρακώμης και
Λαμίας, που ήταν τσιφλίκι των οικο-
γενειών Μπαλατσού και Χατζίσκου.15

Για να φτάσει από τα Βραγγιανά στους
Τσοπανλάτες, δυό δρομολόγια υπήρ-
χαν. Το πρώτο, ξεκίναγε από τα Βραγ-
γιανά, ακολουθούσε τον ρου του
Αγραφιώτη ποταμού μέχρι τις Μπίλ-
τσες (συνοικ. του Κεράσοβου), ανέ-
βαινε στο Κεράσοβο κι από εκεί, ανα-
τολικά, μέσω της γέφυρας της Νυ-
χτερίδας (Βίνιανης) στη Μέγδοβα,
ανέβαινε Στένωμα, Άη-Θανάση, Καρ-
πενήσι, όλο ανατολικά, έφτανε στη
Ράχη Τυμφρηστού (Παλιοκαζάρμα) κι
από κεί κατέβαινε προς τα Γιωργαν-
τέικα (σημ. Άη Γιώργη), ακολουθούσε
τον ρου του Σπερχειού κι έφτανε
στους Τσοπανλάτες.16 Το άλλο δρο-
μολόγιο, μάλλον μετά την προσάρτη-
ση της Θεσσαλίας στην ελληνική επι-
κράτεια (1881): Βραγγιανά - Κριθάρια
- Καρύτσα - Μπελοκομίτη - Μούχα -
Καστανιά - Μαστρογιάννη - Κούτσου-
ρο - Κέδρο - Δομοκό - Ασβέστη - πα-
ράλληλα προς το ρέμα Παπίτσα -
Γιαννιτσού και τελείωνε στους Τσο-
πανλάτες.17

Οι Τιμπλαλέξηδες, ακολουθώντας
μάλλον το δρομολόγιο: Βουργάρα -
Ζαχαράκη - Ροβολιάρι - Μακρακώμη -
Λαμία, πήγαιναν στην περιοχή του
Γαρδικιού τ. Δήμου Κρεμαστής Λαρί-
σης (σημ. Πελασγία)18 και του γειτο-
νικού Σπαρτιά (τ. Δήμου Φαλάρων). Τα
χωριά αυτά ήταν κεφαλοχώρια19, «χω-
ριά, δηλαδή, που κατοικούνταν από μι-
κρούς ιδιοκτήτες ελεύθερους καλ-
λιεργητούς... τα οποία σε μεγάλο
βαθμό ασφαλώς υπήρχαν σε όλη τη
διάρκεια της τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα
στις ορεινές και άγονες περιοχές,
που παρουσίαζαν μειωμένο ενδιαφέ-
ρον για τον κατακτητή...»20 Στο Γαρδίκι
είχε ένα ζευγάρι ο Τούρκος Χατζη-
μεχμέτ αγά, που το αγόρασαν οι Γαρ-
δικιώτες (8.500 γρ.).21

Στην Πελασγία (Γαρδίκι), ο Τιμ-
πλαλέξης ήταν ενοικιαστής του λιβα-
διού “Προφήτης Ηλίας’’, που το επε-

νοικίαζαν οι Ευστάθιος Χατζάκος και
Γούλας Ζιάκας, για λογαριασμό της
Ζωής χήρας Τριανταφύλλου και Ελέ-
νης Γ. Σανοπούλου, αντίστοιχα, και
κατά το μερίδιο που του αναλογούσε,
ο Θωμάς Καραγεώργος, κτηματίας
από το κοντινό χωριό Βελέσι22 (σημερ.
Καμαρόβρυση)23, και στο Σπαρτιά,
όμορο χωριό της Πελασγίας του κοι-
νοτικού λιβαδιού, που εκτείνονταν
«καθ' άπασαν την περιφέρειαν του χω-
ρίου... κατά τα εγνωσμένα αυτού
όρια.24 Τη βοσκήσιμη περιοχή νέμον-
ταν, πέραν των 9 παρουσιασθέντων
στον συμβολαιογράφο, και όλοι οι
κάτοικοι του χωριού. Η μισθωτική πε-
ρίοδος άρχιζε, για τον Μαλαμούλη,
από την 1η Οκτωβρίου 1876 και τε-
λείωνε στις 23 Απριλίου του επόμενου
έτους και για τον Τιμπλαλέξη από 28
Αυγούστου 1875 μέχρι 23 Δεκεμβρί-
ου 1876. Φυσικά, τον υπόλοιπο χει-
μώνα, μέχρι τ’ Άη-Γιωργιού, δεν ανέ-
βαιναν στα βουνά των Αγράφων, αλλά
παρέμεναν στον κάμπο, αλλά λείπει
αρχειακό υλικό (συμβόλαια), για να
προσδιοριστεί που ακριβώς.

Συνεχίζεται
Σημειώσεις 

1. Για την ορολογία του τσελιγκάτου, Μάρ-
κου Α. Γκιόλια, Πααδοσιακό δίκαιο και οι-
κονομία του τσελιγκάτου. Πορεία. Αθήνα,
2004, σ.21.κ.ε., Ν. Ζηρογιάννη, Η κοινω-
νική μετεξέλιξη των Σαρακατσαναίων. Α.
Φθιωτικά Χρονικά, τ. 25/2004

2. Δ. Λουκόπουλου. Ποιμενικά της Ρούμε-
λης, 1930, σ. 87-113

3. Γ.Β. Καββαδία. Σαρακατσάνοι, μια ελλη-
νική ποιμενική κοινότητα Μτφρ. Μαίρη Γ.
Καββαδία, Γ’ έκδ. 1996. 

4. Ι. Τσιγκόλη, Ιστορικαί σελίδες από την
ιστορίαν των Αγράφων. Δακτυλόγραφο,
14-8-1948, στο αρχείο μου. 

5. Φάρα= αλφ => φυλή, γένος. Σύνολον οι-
κογενειών φερουσών το αυτό όνομα και
συνδεδεμένων δια δεσμών οικογενείας.
(ΜΜΕ, ΚΓ’ 825). 

6. Μ. Γκιόλας, ό.π. 264
7. Εκλογικός κατάλογος Δήμου Αγραίων της

Επαρχίας Ευρυτανίας. Ό,τι ακριβώς αν-
τίγραφον την 24 Μαρτίου 1865 Κεράσο-
βον. Ο Δήμαρχος Αγραίων Γ.Ν. Καραβίδας.
Τύποις Ε.Π. Χριστοδούλου, εν Πάτραις (Ο
Δήμος Αγραίων διαιρέθηκε σε 2 δήμους,
Αγραίων και Αγράφων, το 1876. Δ/μα 18-
11-1876, ΦΕΚ, 51/1876). 

8. Κώστα Σ. Κρικέλλη Μολόχα-Δολοπία -

Άγραφα… Αθήνα 1974, σ.21.
9. Εκλογ. Κατάλογος Δήμου Κτημενίων, Εν

Φουρνά την 31 Δεκεμβρ. 1864. Ο Δή-
μαρχος Κτημενίων Κωστάκης Γιαννάκης.
Τα πληρωθέντα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίκου Ιωάννης Κωσταράς, Γούλας
Τσιόλης. (Μήπως Τσιώτας; βλέπε: Δ.Κ. Πα-
πακαρυά, Ιστορικά του Φουρνά των Αγρά-
φων… Αθήνα, 1992, σ. 315). Μητρώον Αρ-
ρένων του Δήμου Κτημενίων. Καταρτισθέν
εν έτει 1879, ανατυπωθέν δ’ εν έτει 

10. Δ. Λουκόπουλου, ό.π. 128 
11. Κώστα Σερ. Κρικέλλη, .ο.π. σ. 112
12. Ν. Ζυγογιάννη. Οι Σαρακατσάνοι στη

Φθιώτιδα, π. Φθιωτικά Χρονικά, τ. 23, Λα-
μία, 2002. 

13. Συμβόλαια: αριθ. 14722/1-9-1876, 15535
/4-2-1877, συμβολαιογράφου κ. Μαυρίκα
ΓΑΚ Ιστορικό Αρχεία Λαμίας. 

14. Αλεξ. Θ. Δρακάκη - Στυλ. Ι. Κούνδουρου.
Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξε-
ως των δήμων και κοινοτήτων, 1836-39 …
Αθήναι, 1939. 

15. Οι Τσοπανλάτες ήταν τσιφλίκι της Σαϊ-
δέ χανούμ, (θυγατέρα του Βελή πασά, εγ-
γονή του Αλή πασά Τεπελενλή και γυναίκα
του Χαλίμπεη), από την οποία, τα πρώτα
μεταπελευθερωτικά χρόνια (1833-40), το
αγόρασαν οι Ευάγγελος Μπαλατσός
(64.000 γρόσια) και 3 ζευγάρια ( 1 ζευγ.
ήταν έκταση γης που ο γεωργός μπο-
ρούσε να καλλιεργήσει σε ένα έτος με
ένα ή δύο ζευγάρια βοδιών. Έκταση 60-
200 στρέμματα οι Αλεξ. Μανσόλας με τον
Παπαστάθη (13.000 γρ) Ιωάν. Μακρή. Το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της
επαρχίας Ζητουνίου. π. Φθιωτικά Χρονικά,
τ. 19, Λαμία 1998. 

16. Δ. Λουκούπουλου, ό.π. 89, 96.
17. Πληροφορία του Βραγγιανίτη κ. Σπύρου

Τσιώλη. 
18. Δρακάκη-Κούνδουρου, ό.π. 
19. Ι. Ε. Μακρή. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς

των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου μετά
τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια
(1833-1840 μ.Χ.) σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της Ελληνοτουρκικής επιτροπής. Φθιω-
τικά Χρονικά, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου
Φθιωτ. Ιστορίας, 3-4 Νοεμβρ. 2001, Λαμία,
2002. 

20. Ιστορ. Ελλην. Έθνους, Εκδ. Αθην. ΙΑ’, 135. 
21. Ι.Ε. Μακρή, ό.π. 
22. Συμβόλαιο αριθ. 13057/28-8-1975, συμ-

βολαιογράφου Κ. Μαυρίκα ΓΑΚ Ιστορικό
Αρχείο Λαμίας. 

23. Γιώργου Δημητρίου. Πόλεις, κωμοπόλεις,
χωρία και οικισμοί στη Φθιώτιδα (13ος-
20ός αι.) Φθιωτικά Χρονικά, τ. 27, Λαμία
2006. 

24. Συμβόλαιο αριθ. 13070/29-8-1875, συμ-
βολαιογράφου Κ. Μαυρίκα. ΓΑΚ Ιστορικό
Αρχείο Λαμίας.

Του Ανάργυρου-Γιάννη Δ. Μαυρομύτη

Του Γεωργίου Κ. Παρθένη - Κουτσοπάνου, Επίτιμου Δ/ντή Προσωπ. και Διοίκησης ΕΛΤΑ
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Συνέχεια από το προηγούμενο 
Υπήρξα ένας ταπεινός ταχυδρόμος που έκανα

ευσυνείδητα τη δουλειά μου εκεί που τάχθηκα και
τίποτε περισσότερο. Επειδή όμως βλέπω ότι ως συ-
νάδελφος θέλεις να με τιμήσεις γράφοντας κάτι για
μένα, τότε θα πρέπει να σεβαστείς και δύο δικές
μου επιθυμίες. 

Πρώτον, αυτά που θα γράφεις για μένα να εί-
ναι γνήσια και αυθεντικά, όπως ακριβώς τα είδες
με τα μάτια της παιδικής σου αμεροληψίας και αφέ-
λειας και δεύτερον, να μάθουν οι συμπατριώτες μου
ότι, όταν πέρασα τα σύνορα της ζωής μου για τον
κάτω κόσμο απ' το καταραμένο κακό σπυρί όπως
το λέγαμε τότε, η ψυχή μου κουβάλησε μαζί της
και το βαρύ φορτίο του πόνου μιας μεγάλης στε-
νοχώριας. Άφησα πίσω μου μια πατρίδα ερειπωμένη
και πνιγμένη σε λουτρό αίματος απ' τον καταχτη-
τή και τ' αδέλφια μου ν' αλληλοσφάζονται απ' τον
επάρατο εμφύλιο σπαραγμό. Όσοι λοιπόν απ'
τους συντοπίτες μου το επιθυμούν και θέλουν, ας
προσευχηθούν για μένα για να ξαλαφρώσει και να
γαληνέψει η ψυχή μου».

- Ο ταχυδρόμος Νίκος Ιωάννου προσλήφθηκε

προπολεμικά απ' την υπηρεσία των τότε ΤΤΤ,
από αδήριτη υπηρεσιακή ανάγκη. Οι προκάτοχοι
του συνάδελφοι, που δεν ήταν της περιοχής,
αφού εκτελούσαν τα πρώτα δοκιμαστικά δρομο-
λόγια και διαπίστωναν τις δυσκολίες και την επι-
κινδυνότητα αυτού, το εγκατέλειπαν και κατέθε-
ταν τις παραιτήσεις τους. Το αγροτικό αυτό δρο-
μολόγιο ήταν ένα απ' τα χειρότερα της υπαίθρου.
Εξυπηρετούσε εκ περιτροπής τα χωριά του Δήμου
Αγράφων. Χωρία αποκεντρωμένα και απέχοντα
ακόμα και εβδομήντα χιλ. απ' τα αστικά κέντρα Καρ-
πενησίου και Καρδίτσας, ασφυκτικά εγκλωβισμέ-
να και σφηνωμένα ανάμεσα σε κακοτράχαλα πα-
νύψηλα βουνά, εξού και κατσ-Άγραφα ή Κράκου-
ρα κατά τον ποιητή μας Κώστα Κρυστάλλη. Δυ-
σπρόσιτα στην πρόσβαση λόγω ανύπαρκτου οδι-
κού δικτύου, αποτελούμενο από επικίνδυνα μο-
νοπάτια και κατσικόδρομους. Αλλά όμως χωριά με
ελεύθερες ψυχές, ιστορία και παράδοση, όπως
ήταν και κείνα του Σουλίου, των Τζουμέρκων, του
Ολύμπου, της Τριπολιτσάς κλπ. Όποιος το ανα-
λάμβανε να το εκτελέσει, έπρεπε από μικρός να εί-
ναι ζυμωμένος με τις τοπικές συνθήκες και δυ-

σκολίες για ν' αποκτήσει εμπειρίες να χρησιμοποιεί
εναλλακτικές λύσεις όταν η επικοινωνία των χω-
ριών αυτών γίνονταν προβληματική. 

Η μορφολογία και η σύσταση του εδάφους υφί-
στατο κάθε τόσο αλλοιώσεις, διαβρώσεις, κατο-
λισθήσεις και οι κατσικόδρομοι σαρώνονταν απ'
τους ισχυρούς ανέμους και καταστρέφονται από
έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και παγωνιές.
Μάλιστα στα επικίνδυνα σημεία από νεροσυρμές,
ο ταχυδρόμος έπρεπε να βαδίζει με τα τέσσερα με
το βαρύ φορτίο της τσάντας χιαστί στην πλάτη, για-
τί αν ξέκοβε, τότε «χαίρε βάθος αμέτρητον και δυ-
σθεώρητον». Επίσης έπρεπε να έχει τα μάτια του
τέσσερα και να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση απ'
τα κατρακυλίσματα των πετρωμάτων από διάφο-
ρες αιτίες και περισσότερο απ' τα αιγοπρόβατα των
κτηνοτρόφων που έβοσκαν στα υψώματα. Στα μέρη
αυτά από πτώση πέτρας σκοτώθηκε ο πρώτος τη
τάξει Σαρακατσάνος αρχιτσέλιγκας του χωριού μας
και της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων και ένας
απ' τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες του θεσσα-
λικού κάμπου που παραχείμαζε τα χιλιάδες ζώα του

Συνεχίζεται

Ο ταχυδρόμος του χωριού μας  

ΤΥΡΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ
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Τά Ἄγραφα (Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον) στήν Παλαιά Βουλή
Παρουσιάστηκε ἐπίσημα στήν Παλαιά Βουλή τό δίτομο ἔργο « Τά Ἄγραφα στή διαδρομή τῆς Ἱστορίας» 
(Πρακτικά Συνεδρίου: 8 Αὐγούστου Τροβάτο, 9 Αὐγούστου Ἄγραφα, 10 Αὐγούστου Μεγ. Βραγγιανά)

Μέ τήν καταλυτική, πλήρη θείας χάριτος, συμμετοχή τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς πρώτης, ἐπίσημης παρουσίασης τοῦ δί-

τομου ἔργου: «Τά Ἄγραφα στή διαδρομή τῆς Ἱστορίας» (Πρακτικά Συνεδρίου:
8 Αὐγούστου Τροβάτο, 9 Αὐγούστου Ἄγραφα, 10 Αὐγούστου Μεγ. Βραγ-
γιανά). Ἡ Πανευρυτανική Ἕνωση, μέ τήν ἀκάματη φροντίδα τοῦ προέδρου της
κ. Κων. Παπαδόπουλου, κατόρθωσε νά τιθασεύσει τόν μεγάλο ὄγκο τῶν εἰση-
γήσεων πού παρουσιάστηκαν κατά τίς τρεῖς ἡμέρες πού διήρκησε τό Συνέδριο
τῶν Ἀγράφων, καί μέ τήν βοήθεια τῶν συνεργατῶν του ἔφερε εἰς πέρας καί πα-
ρουσίασε ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου, πού βρέθηκε στήν αἴθου-
σα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, στήν Ἀθήνα, τούς δύο τόμους μέ τά πρακτικά τοῦ
ἐν λόγω Συνεδρίου, τήν ἔκδοση τῶν ὁποίων ἀνέλαβε ἡ Ἕνωση.

Μέ τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκδήλωσης ἀπό τόν Γ.Γ. τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνω-
σης, φιλόλογο κ. Ἀθανάσιο Σταμάτη, ὁ λόγος δόθηκε, γιά τήν ἔναρξη, στόν
Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης, κ. Κωνσταντῖνο Ἀντ. Παπαδόπουλο ὁ ὁποῖος,  ἀφοῦ
χαιρέτησε τήν τιμητική παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς πραγματο-
ποίησης τοῦ Συνεδρίου στά τρία χωριὰ τῶν Ἀγράφων, καί κυρίως στό χρο-
νικό τῆς διαδικασίας ἔκδοσης τοῦ ἔργου καὶ εὐχαρίστησε ὅλους τούς
συντελεστές   γιά τήν ὁργάνωση καί πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου, τήν
ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν καί τήν  ἐκδήλωση γιά τήν  παρουσίασή τους. Κατό-
πιν, συμβολικά, ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης παρέδωσε στόν
θεσμικὸ ἐκπρόσωπο τοῦ λαοῦ τῶν Ἀγράφων, Δήμαρχο Ἀγράφων, κ. Χρῆστο
Μπούρα, εἰδική συλλεκτική ἔκδοση τοῦ δίτομου ἔργου τῶν Πρακτικῶν, μέ τήν
προτροπή καί τήν εὐχή νά χρησιμεύσει ὡς ἀκλόνητο ἐπιχείρημα γιά αὐτό-
νομη ὕπαρξη τοῦ Δήμου στόν νέο αὐτοδιοικητικό χάρτη τῆς χώρας.

Στή συνέχεια, ὁ συντονιστὴς τῆς παρουσίασης τῶν Πρακτικῶν, ὁμότιμος

καθηγητής Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Ἀθανάσιος
Παλιούρας,  ἔδωσε τόν λόγο στόν Δήμαρχο Ἀγρἀφων κ. Χρῆστο Μπούρα
γιά νά ἀπευθύνει  προσφώνηση,  σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα. Ὁ κ. Δήμαρχος,
μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀνέφερε πῶς στόχος τοῦ Δήμου εἶναι νά παραμείνει στά
σημερινά διοικητικά του ὅρια καί πῶς τό ὄνομα «Ἄγραφα» εἶναι μή δια-
πραγματεύσημο, κόκκινη γραμμὴ, γιά ὅλους τούς Ἀγραφιῶτες.

Ἐπαινετικά σχόλια γιά τήν Πανευρυτανική Ἕνωση καί τούς ἀνθρώπους
της, γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἀγράφων καί τόν ἄθλο τῆς
ἔκδοσης τῶν Πρακτικῶν του, σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, περιλάμ-
βαναν καί οἱ χαιρετισμοί τοῦ βουλευτοῦ Εὐρυτανίας κ. Ἠλία Καρανίκα καί
τοῦ Νομάρχη Εὐρυτανίας κ. Κων/νου Κοντογεώργου. Ὑποσχέθηκαν μάλι-
στα πῶς θά στηρίξουν τά δίκαια αἰτήματα τῶν Ἀγραφιωτῶν γιά ἕνα καλύ-
τερο αὔριο τοῦ τόπου μας.

Ἀκολούθως, χαιρετισμό ἀπηύθυνε, πρός τούς παρευρισκομένους, ὁ Μα-

καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. Μέ τό
ἀδιαμφισβήτητο κῦρος του, ὡς προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ
τήν εὐλογία τοῦ λόγου του πού διαπνέεται ἀπό ἀγαπητική διάθεση γιά τόν
Ἄνθρωπο, μέ τήν παρουσία του ποὺ ἐμπνέει αἰσθήματα σεβασμοῦ καί πνευ-
ματικῆς ἀνάτασης, μίλησε γιά ὅλα ὅσα τόν συνδέουν μέ τήν Εὐρυτανία, τά
Ἄγραφα καί τοὺς ἀνθρώπους τους, γιά τό πνευματικό ἔργο τῆς Πανευρυτα-
νικῆς Ἕνωσης, τά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἀγράφων , καί μεταξύ ἄλλων
τόνισε: «Δύο τόμοι ἔρευνας, γιά κείνους πού ξέρουν, δέν εἶναι λίγος κόπος.
Χρειάζονται πολλές θυσίες, ξενύχτια, ταξίδια, ἀρκετά ἔξοδα πού σημαί-
νει συμμετοχή μέ τρόπους θυσιαστικούς, καί αὐτό πρέπει νά τονίσουμε
ἰδιαίτερα. Διότι μιά ἐκδήλωση σάν αὐτή, στό χῶρο αὐτό, καί σάν αὐτά
πού σημαίνει τό Συμπόσιο αὐτό, ἡ παρουσίαση αὐτῆς τῆς ἐργασίας εἶναι
μιά νότα αἰσιοδοξίας σέ μιά ἐποχή στενάχωρη, σέ μιά ἐποχή πού ὅλοι
μας ξέρουμε τά προβλήματα τῆς συγχύσεως πού ἐπικρατοῦν ἀλλά κυ-
ρίως τῆς ἐγωπάθειας καί τοῦ ἰδανικοῦ τοῦ βολέματος…»

Ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου τῶν Πρακτικῶν, ὅπως προέβλεπε τό πρό-
γραμμα, ἔγινε ἀπό πέντε διαπρεπεῖς, στά ἐπιστημονικά πεδία τά ὁποῖα ὑπη-
ρετοῦν, ἐπιστήμονες. Συγκεκριμένα, ὁ ὁμ. καθηγητής Βυζαντινῆς
Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας, ὁ
Δρ. Φιλολογίας, τ. Διευθυντής Ἐρευνῶν τοῦ Κέντρου Λαογραφίας τῆς Ἀκα-
δημίας Ἀθηνῶν κ. Αἰκατερινίδης Γεώργιος, ὁ Καθηγητής καί Γραμματέας
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παναγιώτης Κοντός, ὁ Φιλόλογος, Παλαι-
ογράφος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱστορικοῦ καί παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ
Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀγαμέμνων
Τσελίκας καί ἡ Ἀρχαιολόγος καί Δημοσιογράφος κ. Λίτσα Χατζηφώτη. Οἱ
εἰσηγήσεις τους καί ὅλα ὅσα προηγήθηκαν θά δημοσιευθοῦν ἀναλυτικά σέ
ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Εὐρυτανικά Χρονικά».

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἀποφώνηση ἀπό τόν Γ.Γ. τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνω-
σης, φιλόλογο, κ. Ἀθανάσιο Σταμάτη. 

Κατά τήν διάρκεια προσέλευσης τοῦ κοινοῦ προβαλλόταν φωτογραφικό
ὁδοιπορικό στά Ἄγραφα μέ τίτλο: «Ἐκεῖ πού πετοῦν οἱ ἀετοί», φωτογραφίες Γ.
Τάσιος, κείμενα Γ. Ἀθανασιᾶς. (Παραγωγή: «Technovision Εὐρυτανικὴ Προ-
βολή»).

Ὁ Σύλλογος «Ἀναστάσιος Γόρδιος» ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν πρόεδρό
του Κωνσταντῖνο Σπ. Τσιώλη. Παρών ἦταν καί ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου κ. Σωτήριος Δ. Ζαμπάκας. Ἐπίσης παρευρέθησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου «Ἅη-Γιάννης ὁ Θεολόγος» κ. Γεώργιος Ἀγ. Χρήστου, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου « Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου» Βαλαρίου κ. Ἀναστάσιος Ἀργυρίου, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀπόστολος Παῦλος» κ. Ἰωάννης Στοῦμπος καί ἀπό
τόν Σύλλογο «Ἅγ. Ἀντώνιος» Δένδρου ὁ κ. Χαράλαμπος Ἰωάννου. Ἀκόμη πα-
ρόνες ἦταν, ἀπό τά Μεγ. Βραγγιανά, ὁ Νομαρχιακός Σύμβουλος καί πρώην
Ἀντινομάρχης κ. Δημήτριος Ἠλ. Τσιώλης καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Ἀγράφων κ.
Πέτρος Π. Παρθένης. 

Κ.Τ.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερώνυμος στό βῆμα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, μέ τούς εἰσηγητές 

τῆς ἐκδήλωσης.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης κ. Κων/νος Παπαδόπουλος
παραδίδει στόν Δήμαρχο Ἀγράφων κ. Χρῆστο Μπούρα τήν εἰδική, 

συλλεκτική ἔκδοση τοῦ δίτομου ἔργου τῶν Πρακτικῶν.
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Παρουσίασις-Σχόλια
Ὑπὸ Παναγιώτου Κων. Βλάχου  

‘Οσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ ἐπιστολαί

Εισαγωγικόν σημείωμα
Την δημοσιευομένην επιστολήν απέστειλεν ο Όσιος Ευγένιος από τα Βραγ-

γιανά των Αγράφων εις Κωνσταντινούπολιν την 25ην Μαρτίου 1679. Η δια-

χεόμενη εις το περιεχόμενόν της υπερβατική θεώρησις της ζωής υπό το πρί-

σμα της αιωνιότητος συνδέεται με το εύσημον της ημέρας, εορτής του Ευαγ-

γελισμού της Θεοτόκου, κατά την οποίαν δια του αγγελικού χαιρετισμού ανηγ-

γέλθη η έλευσις του Σωτήρος και λυτρωτού του κόσμου. 

Ο αποδέκτης της επιστολής Φώτιος είναι γνωστός και λίαν αγαπητός εις

τον Ευγένιον από την εποχήν της διαμονής του εις την Βασιλεύουσαν, οπό-

τε διέτρεξε σοβαρόν κίνδυνον. Ότε ο προστάτης του Πατριάρχη Κύριλλος Λού-

καρις κατεδικάσθη υπό των Τούρκων εις θάνατον κατόπιν ραδιουργιών των

παπικών και του «δεξιωτάτου οργάνου» των Αρχιερέως Βεροίας Κυρίλλου

Κονταρή, ο Ευγένιος εθρήνησε την απώλειαν του Λουκάρεως, θεωρών αυ-

τόν μάρτυρα της πίστεως, ισάξιον των ομολογητών και των αγίων της Εκ-

κλησίας, συνέταξε δε δι’ αυτόν και ασματικήν ακολουθίαν. 

Η τοιαύτη όμως προς τον Κύριλλον Λούκαριν ευμένεια του Ευγενίου προ-

εκάλεσε δι’ αυτόν δεινήν περιπέτειαν. Ο καταλαβών τον θρόνον Κύριλλος Κον-

ταρής απεφάσισε να αποστείλη εμπίστους του εις την οικίαν του Ευγενίου

δι’ ανεύρεσιν της συνταχθείσης ακολουθίας. Την απόφασιν αυτήν του Πα-

τριάρχου ανεκοίνωσεν εις τον Ευγένιον ο νεαρός Φώτιος «προσεδρεύων
παρὰ τῷ Πατριαρχείῳ καὶ τοῖς νοταρίοις καταλεγόμενος», διατελέσας και

μαθητής του Ευγενίου. 

Ο Ευγένιος απέκρυψε την Ακολουθίαν, την οποίαν μη ευρόντες οι απε-

σταλμένοι του Πατριάρχου, ωδήγησαν τον συντάκτην των εις το Πατριαρχείον

προς απολογίαν. Η ενώπιον του Πατριάρχου Κυρίλλου Κονταρή σταθερά στά-

σις του Ευγενίου και ο προς τον Λούκαριν έπαινός του είχον ως συνέπειαν

την από του αξιώματός του καθαίρεσιν. Τον Ευγένιον, μετά την βραχείαν Πα-

τριαρχίαν του Κονταρή, αποκατέστησεν ο ανελθών εις τον θρόνον ενάρετος

Πατριάρχης Παρθένιος ο Γέρων. 

Προς τον Φώτιον, όπως ο Αναστάσιος Γόρδιος σημειώνει, ο Ευγένιος «διά
βίου ἐδείκνυε τήν φιλίαν καὶ ὡς υἱόν αὐτοῦ εἶχε πνευματικόν, ἐκείνης τε ἕνεκα
τῆς εὐεργεσίας καὶ τῶν ἄλλων ὧν εἶχε χρηστῶν ἠθῶν, ὡς δῆλον καί ἐκ πολλῶν,
ὧν πρός αὐτόν ἐκ διαφόρων τόπων γέγραφεν ἐπιστολῶν». 

Η επιστολή εγράφη το έτος 1679, τρία έτη προ της επισυμβάσης την 5ην

Αυγούστου 1682 εκδημίας του Ευγενίου. Προφανώς εγράφη καθ’ υπαγόρευσιν

υπό τινος των μαθητών του, διότι είχε πλέον εξησθενημένην την όρασιν. Εί-

ναι, άλλωστε, γνωστόν ότι επιστολαί του Οσίου Ευγενίου εγράφησαν διά χει-

ρός και του πεφιλημένου μαθητού του Αναστασίου Γορδίου. 

Εκ του περιεχομένου της επιστολής καταφαίνεται ότι ο Όσιος Ευγένιος

και εις προκεχωρημένην ηλικίαν διετήρει ακμαίας τας πνευματικάς του δυ-

νάμεις  και αμείωτον την τρυφερότητα των αισθημάτων του. Ο λόγος του εί-

ναι διαυγής, τα διανοήματά του κρυστάλλινα, το ύφος χαρίεν, αποστάζον ευ-

γένειαν ψυχής· η προς τον αποδέκτην της επιστολής εκτίμησις δια την μα-

κράν σιωπήν του γίνεται με θωπεύουσαν ειρωνείαν και έκδηλον λεπτότητα.

Τα δεινά του γήρατος παρουσιάζει ως προμήνυμα ταχείας πορείας του προς

τον Χριστόν. Καίτοι ευρίσκεται εις την έξοδόν του εκ του επιγείου βίου, πα-

ραμένει στοργικός των αδικουμένων προστάτης. 

Ακολουθεί το κείμενον της επιστολής:

Βρανιανὰ 25 Μαρτίου 1679 Φώτιος 

Κὺρ Φώτιε, ὑιὲ φωτὸς καὶ ἡμέρας, ὑγιαίνων μοι εἴης ἐν Χριστῷ
μετὰ τῆς σῆς κατ᾽οἶκον ἐκκλησίας καὶ τῶν φίλων. 

Ὁ ζῆλος τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ διάπυρος τοῦ κρείττονος ἐπιθυμία
οἰκεῖα ταῦτα, κὺρ Φώτιε, θεῷ καὶ ἀνδράσι σοφοῖς καὶ ἀνακειμένοις
φίλα. Τίνος οὖν χάριν οὐκ ἐζήλωσεν ἡ ἀγάπη σου τὸν κρείττονα
ζῆλον ἀλλὰ τὸν ἥττονα (κωμικῶς εἰπεῖν), τὸν χαμερπῆ δηλονότι καὶ
ἄδικον καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώποις ἀπαρέσκοντα; ἐζήλωσε τὴν διάθε-
σιν τινῶν βαρυθύμων φίλων καὶ ὤμοσεν ὡς ἐκεῖνοι τὴν ἐμὴν ἀπεί-
πασθαι φιλὶαν καὶ ἀποφορτίσασθαι αὐτὴν ὡς ἐπαχθῆ καὶ ἀσύμ-
φορον' εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, οὐκ ἂν παρεσιώπησε τοσοῦτον μεταξὺ

χρόνον, καὶ οὔτε διὰ γράμματος ἡμᾶς ἠσπάσω οὔτε διὰ λόγου
πάνυ τούτων δεομένους ὡς καταπονουμένους ὑπὸ τῶν ἐπαχθῶν
καὶ βαρέων παθῶν τοῦ μογεροῦ γήρατος' ὑφ᾽οὗ ἔχομεν ἀτυχή-
ματα πολλὰ μέτρον καὶ λόγον ὑπερβαίνοντα, πρὸς τούτοις καὶ τὰ
τῶν φίλων ἀνήκοα. Πῶς ἆρα, λέγω, ἔχει τὰ τοῦ ἐμοῦ Φωτίου, τὰ
τοῦ ἐντὸς ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἐκτός, καὶ πῶς τὰ κατὰ τὸν οἶκον
αὐτοῦ καὶ ὅπως οἱ ἐκείνου χρηστοὶ παῖδες οἱ γνήσιοι τοῦ γένους
διάδοχοι; ταῦτα ἡμῖν ἀκροάματα φίλα καὶ ἐράσμια καὶ πάνυ πο-
θητά. Ταῦτα ὡς παρὰ παιδὸς πατρί μοι προσαγγελθέντα νομίζω'
ἐπὶ τοιούτοις ἐγὼ τοῖς μηνύμασι χαίρω εὐαγγελιζόμενος, κἂν μή
τινος εὐπορῇ διαγγέλματος. 

Πολλάκις οὖν ἡ νέκρωσις τοῦ καταράτου τούτου γήρατος καὶ
ἡ τούτου ἔκλυσις ἐκολόβωσε τὰ φυσικὰ κινήματα, ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν
πάνυ διαφερόντως ποθοῦμεν εἰδέναι καὶ ἀκούειν τι καινότερον. Ἴσθι
τοίνυν, εἴ σοι δοκεῖ, δι᾽ὀλίγων ὅτι παντάπασιν ἐκλείπει τοῦ ἑνὸς
ὄμματος τὸ φίλον φῶς, τοῦ δὲ ἄλλου ὡς ἀπὸ κάπνης τὰ πράγματα
καθορᾷ. Ταῦτα καὶ ἄλλα τούτοις ὅμοια μηνύουσιν ἡμῖν τήν τα-
χεῖαν πρὸς Χριστον πορείαν, ἥν μοι γενέσθαι σύνευξαι θεοφιλῆ καὶ
ἀκατάγνωστον. Ἀλλὰ σύ, ὦ τέκνον, εἴ σοι δοκεῖ, καὶ γραμμάτων
δίχα πρσκύνησον τὸν Παναγιώτατον πρὸς ἐμοῦ· εἰπὲ ὡς ἐξ ἐμοῦ
καὶ τοῦτο, φιλανθρώπως ἰάσασθαι τὸν τετρωμένον πρώην Φανα-
ρίου Ἰωσὴφ τρόποις οἷς οἶδε κακῶς ἤδη ἔχοντα καὶ διωκόμενον ὑπὸ
τῶν ψευδαδέλφων ὡς κακοποιὸν καὶ ταῦτα μηδὲν ἄτοπον ἑαυτῷ
συνειδότα ἢ τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ· ὁ γὰρ Κεφαλληνίας καὶ ὁ
Ναυπάκτου λίθους σχεδὸν κατ᾽αὐτοῦ ἦραν. 

Ἐκ τῆς χιονοφεγγοφώτου καὶ βαθυσκίου Γούβας τῶν Ἀγράφων
,αχοθ΄Μαρτίου κε´.

Σὸς εὐχέτης ἀεὶ ὁ Εὐγένιος. 

Σχόλια

Υἱὲ φωτὸς καὶ ἡμέρας = αποκαλών ο Ευγένιος τον αποδέκτην της επιστολής
«υιόν φωτός και ημέρας» δημιουργεί χαρίεσσαν φράσιν' το φως (τα
φώτα, ο φωτισμός) συνδέονται ετυμολογικώς, αλλά και εννοιολογι-
κώς με το όνομα Φώτιος. Συγχρόνως αποτελεί και ευχήν. Και σήμε-
ρον εις νέους ανθρώπους ευχόμεθα να είναι «παιδιά της καλής ημέ-
ρας». 

κατ᾽οἶκον ἐκκλησία =῍οι οικογενείς, τα μέλη της οικογένειας. 
ὁ ζῆλος τῶν ἀγαθῶν =῍η επιθυμία, η επιδίωξις των αγαθών. 
ἡ διάπυρος ἐπιθυμία τοῦ κρείττονος =῍το να επιθυμή (και να επιδιώκη) κα-

νείς το καλύτερον. 
οἰκεῖα =῍γνώριμα (και επιθυμητά). 
ἀνακείμενοι =῍παρακείμενοι, οικείοι, προσφιλείς, φίλοι. 
φίλα =προσφιλή, αγαπητά.
τίνος χάριν = διά ποίον λόγον, ένεκα ποίας αιτίας. 
ἐζήλωσεν, αόριστος του ρήματος ζηλόω - ῶ= επιδιώκω με ζήλον.  
κρείττων ζῆλος= ανωτέρα επιδίωξις, το ανώτερον. 
ἦττων (ζῆλος) = κατώτερος ζήλος, ευτελής επιδίωξις. 
χαμερπής= μικροπρεπής, αναξιοπρεπής, τιποτένιος.
ἀπαρέσκων= ο μη αρεστός. 
βαρύθυμος= ο κατεχόμενος από δυσάρεστα συναισθήματα, αδιάφορος. 
ὤμοσεν= ωρκίσθη, έκαμε όρκον (το ρήμα όμνυμι, ομνύω). 
ἀπείπασθαι= να απορρίψουν 
ἀποφορτίσασθαι= να αποβάλουν ως φορτίον, να ξεφορτωθούν. 
ἐπαχθής= βαρύς
εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν= αν δεν ήταν αυτό, αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. 
οὐκ ἂν παρεσιώπησε= δεν θα σιωπούσες. 
τοσοῦτον μεταξὺ χρόνον= τόσον ενδιάμεσον χρόνον. 
οὔτε διὰ γράμματος ἡμᾶς ἠσπάσω= δεν έστειλες εις ημάς ασπασμόν ούτε

δι᾽επιστολής, δεν μου έγραψες. 
πάνυ τούτων δεόμενος= αν και είχα πολλήν ανάγκην (ενν. επικοινωνίας).
καταπονοῦμαι= υποφέρω, κουράζομαι φοβερά. 

Συνέχεια στη σελ. 7



«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Από τον πρώην Δήμαρχο & νυν Αντιπρ/δρο

των Αγράφων Βαγγέλη Κατσιφό, 
Οικονομολόγο, Διευθυντή Αγροτικής Τράπεζας

Ο σημερινός Νομός Ευρυτανίας: α)από την ίδρυση του Κράτους μας,
Ι. Καποδίστριας, λειτούργησαν 5 Δήμοι 1832-1872, 6 Δήμοι 1872-1912 (το
1872 ο Δήμος «Αγράφων Αγραίων» χωρίσθηκε σε 2, Δήμο «Αγράφων» &
Δήμο «Αγραίων»), β) από το 1912, Ελ. Βενιζέλος, λειτούργησαν 82 ΟΤΑ
μέχρι το 1998, γ) σήμερα με την μεταρύθμιση του ΠΑΣΟΚ το 1999 - 2010
λειτουργούν 11 Δήμοι.

Συνένωση Δήμων, ναι; – όχι; Ο ιερός θεσμός «Δήμος» & «Νομαρχία»
πρέπει να υπηρετείται με Αρετή & Τόλμη & Γνώσεις. 100δες Δήμαρχοι, Αν-
τιδήμαρχοι λειτούργησαν χωρίς αυτά τα προσόντα, 100δες με ανικανότητα
& ανεπάρκεια, 100δες με τεράστια διαπλοκή  ή και διαφθορά. Γι αυτό προ-
έκυψε η πολιτική βούληση  των κομμάτων για συνένωση Δήμων. Γνωρίζαμε
από 2004 τη ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ότι θα προκύψει 2ος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
Έχουμε τις ευθύνες μας εμείς οι Αυτοδιοικητικοί. Ας αφήσουμε τα κρο-
κοδείλια κλάματα για τους Δήμους μας, που ακούγονται ως κύκνειο άσμα.
Είναι υπεκφυγή ανικανότητας όποιου αιρετού μεταφέρει τις ευθύνες μόνο
στην Πολιτεία, αφού ο Δημοτικός Κώδικας είναι γνωστός  & σχεδόν τέλειος.
Κάποιοι Δήμοι της Επικράτειας  διοικήθηκαν ηθικά αλλά αναποτελεσμα-
τικά,  πολλοί οι Δήμαρχοι με διοικητική ανεπάρκεια & ανικανότητα, χωρίς
τιμιότητα & διαφάνεια, χωρίς αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Η πλειοψηφία
των πολιτών (αθόρυβων & έντιμων) βλέπει με απαξίωση τους Αιρετούς των
Δήμων κυρίως, γι αυτό είναι υπέρ του «Καλλικράτη». Το επιστημονικό προ-
σωπικό της Αυτοδιοίκησης προτείνει «Καλλικράτη». Οι Εκθέσεις του Συ-
νηγόρου του Πολίτη & των Επιθεωρητών Δημοσίου είναι αρνητικές για τους
σημερινούς Δήμους & προτείνουν «Καλλικράτη». 

Οι σημερινοί Αυτοδιοικητικοί, παραμένουμε τοπικιστές & υπέρ «Καλ-
λικράτη» ο καθένας στο μπόϊ του. Κάποιοι υποκριτικοί & αντιφατικοί, αφού
το 2008 έλεγαν ΝΑΙ και τώρα ΟΧΙ (η το αντίθετο). Κάποιοι θα πολεμήσουν
τον «Καλλικράτη», αλλά θα ζητήσουν την ψήφο σας να τον υπηρετήσουν.
Εδώ προσοχή μεγάλη. 

Πως λειτούργησαν πολλοί Δήμαρχοι: Μόνο 214 Δήμοι πήραν πιστο-
ποίηση για το Δ΄πακέτο από τους 1034. Εκτός από τις ευθύνες της Πολι-
τείας & τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, δυστυχώς 100δες αιρετοί υπήρξαν
χωρίς Αρετή & Τόλμη, όπως: 1)εφήρμοσαν «Αυτοδιοίκηση παλουκιού & φα-
σουλιάς» (δηλαδή δεν αναμέρησαν το παλούκι για να ανοίξει ο δρόμος
& δεν εξασφάλισαν νερό στα σπίτια για να μένουν ανοιχτά τα λάστιχα),
2)προσέλαβαν πλεονάζον  εργατικό προσωπικό & όχι μηχανικούς & οικο-
νομολόγους να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες και την τεχνολογία,
3)χωρίς διαφάνεια & τιμιότητα, με τεράστια διαπλοκή & διαφθορά, 4)χω-
ρίς κριτήρια προτεραιοτήτων & 100δες ιδιωτικά εργάκια, 5)χωρίς ισονομία,
όλα σε ημέτερους, 6) δεν τηρούσαν το Δημοτικό Κώδικα, είπαν όχι στο Λο-
γιστικό Σχέδιο, 7) δεν υπηρέτησαν καθόλου την ανάπτυξη και δεν ίδρυσαν
«Δημοτικές Αναπτυξιακές Εταιρείες», 7)δεν έβαλαν οικιστικούς και περι-
βαλλοντικούς κανόνες, 

Ευρυτανία & «Καλλικράτης 2010»: Όποιο σχήμα προκύψει από τη νέα
τεράστια μεταρύθμιση, από 5 Δήμους έως 1 Δήμο, θα είναι λειτουργικό-
τατο, θα προκύψουν αιρετοί που θα λειτουργήσουν καλύτερα υπέρ του πο-
λίτη & του περιβάλλοντος. Μας φοβίζουν τα μεγάλα σχήματα, όμως ας σκε-
φτούμε την εποχή του 1832-1912.  Όλοι μας λέμε ότι ο «Καποδίστριας 1998»
πήγε πολύ καλύτερα από τις Κοινότητες. Ας σκεφτούμε ότι η προοπτική
μας είναι μόνο «Αγροτουριστική, επισκέπτες σε λειτουργικούς παραδο-
σιακούς οικισμούς, σε φυσικό περιβάλλον χωρίς ανεμογεννήτριες». Πρό-
τασή μου για 5 Δήμους: Κτημενίων (έδρα Φουρνάς), Καρπενησίου (Καρ-
πενησίου, Δομνίστας, Προυσσού, Ποταμιάς), Απεραντίων (Ραπτόπουλο,
Γρανίτσα), Αγραίων (ο Βίνιανης), Αγράφων. 

Δήμος Αγράφων & προτάσεις μου: 1η) Αν το Υπουργείο διατηρήσει Δή-
μους, από τους πρώτους να αφήσει των Αγράφων για λόγους ιστορικούς,
γεωμορφολογίας, περιβάλλοντος, αγραφοτουριστικής προοπτικής, συ-
ναισθηματικούς γιατί «πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια & οι ρίζες
μας».  Θα αγωνισθώ γιαυτό & αγωνίσθηκα (αρετή & τόλμη το 1999-02, απο-
γραφή 2001, άρση στοιχείων αποκλεισμού Αγράφων, πρόσληψη μηχανι-
κού). Τις 18-3-2001 κάναμε την επανάσταση της απογραφής, 2ος Δήμος
στο Νομό με 3.700 κατοίκους, μέγα κριτήριο, πιστώσεις εκατομ € στη 10ετία
2002-11 & πολλά-πολλά άλλα. Παρά τις πιεστικές προτάσεις μου από 2003:
α)για διεκδίκηση της «Επίσημης Ιστορικότητας των Αγράφων» δεν εστά-
λει ούτε εγγραφάκι, β)για τη δημιουργία Δημοτικής Εταιρείας «Αγραφο-
τουρισμός», πήρα την απάντηση Τι είναι αυτό; Όμως το Μάρτιο 2011 πρέ-
πει να ξανακάνουμε «Επανάσταση Απογραφής» με στόχο τις 4.000. 2η)
Να επιδιώξουμε με τους Δήμους της οροσειράς των Αγράφων, Ευρυτανι-
κών & Θεσσαλικών, να δημιουργήσουμε τον μεγάλο «Δήμο Αγράφων», με
ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική, Πανελλήνιας & Ευρωπαϊκής εμβέλειας. 3η)
Άμεσα λειτουργικότατο σχήμα θα είναι οι 3 όμοροι Δήμοι (Αγράφων, Βί-
νιανης, Φραγκίστας)  με το πανίσχυρο όνομα «Δήμος Αγράφων», ιστορι-
κή έδρα Άγραφα και μόνιμο Αντιδημαρχείο. Δημαρχείο σε Κερασοχώρι ή
Φραγκίστα, όποια συγκεντρώνει τα κριτήρια. 4η) Για μακροπρόθεσμη ανα-
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Συνέχεια από την 6η σελ. 

ἐπαχθῆ καὶ βαρέα πάθη= παθήματα πολύ σοβαρά, βαρειά και επώδυνα. 
μογερὸν γῆρας= τα γηρατειά που προκαλούν πόνους, τα κοπιώδη και επώ-

δυνα. 
μέτρον καὶ λόγον ὑπερβαίνοντα= που υπερβαίνουν (ξεπερνούν) το μέτρον

και την λογικήν, είναι υπερβολικά.
ἀνήκοος= ο μη γνωσθείς, ο μη ακουόμενος. 
λέγω ἆρα ἔχει τὰ τοῦ ἐμοῦ Φωτίου= λέγω (σκέπτομαι, διαλογίζομαι) πως

άραγε να είναι τα πράγματα (η κατάστασις) του ιδικού μου Φωτίου.
Ο Όσιος Ευγένιος, αφού κατά έμμεσον τρόπον εκφράζει παράπονον
δια την μακράν σιωπήν του Φωτίου, ομιλεί τώρα με οικειότητα και εν-
διαφέρον δια τον ίδιον και τους οικείους του.

τὰ κατὰ τὸν οἶκον αὐτοῦ= τα σχετικά με την οικογένειάν του. 
χρηστοὶ παῖδες= τα ενάρετα παιδιά του. 
γνήσιοι τοῦ γένους διάδοχοι= τα οποία (παιδιά) θα αναδειχθούν γνήσιοι συ-

νεστισταί της οικογενείας.
ἀκροάματα φίλα= ακούσματα, πληροφορίαι προσφιλείς. 
ἐράσμιά τε καὶ ποθητά= αξιαγάπητα και πολυπόθητα.
Ταῦτα ὡς παρὰ παιδὸς πατρί μοι προσαγγελθέντα νομίζω= θεωρώ αυτά

(τας καλάς ειδήσεις) ωσάν να απευθύνωνται εις εμέ ως πατέρα από
πνευματικόν μου) παιδί. 

ἐπὶ τοῖς τοιούτοις… εὐαγγελιζόμενος = δια τα τοιαύτα μηνύματα εγώ χαί-
ρω ως κατ᾽εξοχήν ευχαρίστους ειδήσεις. 

κἂν μή τινος εὐπορῇ διαγγέλματος= και αν ακόμη δεν έχω κάποιον άγγελμα. 
ἡ νέκρωσις του κατηραμένου γήρατος= η νέκρωσις (αδράνεια) του σώμα-

τος εξ αιτίας του κατηραμένου γήρατος. 
ἡ ἔκλυσις= η χαλάρωσις, η εκ του γήρατος εξασθένησις.
ἐκολόβωσε τὰ φυσικὰ κινήματα= εμείωσε την δυνατότητα των φυσιολογι-

κών κινήσεων. 
κατὰ ψυχήν= όσον όμως αφορά την ψυχήν, την ψυχικήν μου κατάστασιν,

την ψυχικήν μου διάθεσιν. 
ποθοῦμεν… καινότερον= επιθυμούμεν πολύ να μάθωμεν κάτι ευχάριστον, κάτι

νεώτερον. 
ἴσθι = μάθε, γνώριζε. 
εἴ σοι δοκεῖ= εάν νομίζεις, εάν σου φαίνεται (ενδιαφέρον). 
παντάπασιν ἐκλείπει …φίλον φῶς= έχει πλήρως χαθή το περιπόθητον φως

του ενός οφθαλμού, έχω χάσει πλήρως το φως του ενός οφθαλμού,
έχω τυφλωθή από το ένα μου μάτι. 

τοῦ δὲ ἄλλου… καθορᾶ= από το άλλο δε μάτι βλέπω τα πράγματα ως μέσα
από καπνοδόχον. 

ταῦτα …πορείαν= όλα αυτά (η τύφλωσις) και τα όμοιά του (σωματικά πα-
θήματα) προμηνύνουν ότι ταχέως θα πορευθώ προς τον Χριστόν (θα
αποδημήσω προς Κύριον, θα αποθάνω). 

ἥν μοι (πορείαν) …ἀκατάγνωστον = η οποία (πορεία μου προς τον ουρανόν)
προσευχήσου και συ μαζί μου να είναι αποδεκτή από τον Θεόν, (σύμ-
φωνη με το θέλημά Του) και χωρίς κατηγορίαν (καταδίκην).

καὶ γραμμάτων δίχα= και χωρίς επιστολήν. 
προσκύνησον τὸν Πατριάρχην πρὸς ἐμοῦ = να υποβάλης τα σέβη (τα προ-

σκυνήματά μου) εις τον Πατριάρχην. 
καὶ εἰπὲ ἐξ ἐμοῦ τοῦτο= ειπέ αυτό από εμέ, παρακάλεσέ τον από μέρους μου. 
φιλανθρώπως ἰάσασθαι …τρόποις οἶς οἶδε= να θεραπεύση με τον τρόπον

που γνωρίζη (με φιλανθρωπίαν) τα τραύματα του (Επισκόπου) πρώην
Φαναρίου Ιωσήφ, δηλαδή να αντιμετωπίση με επιείκειαν την περίπτωσίν
του προς αποκατάστασιν. 

κακῶς ἤδη ἔχοντα= ευρισκόμενον ήδη εις κακήν κατάστασιν 
διωκόμενον …ἐκκλησίᾳ= ο οποίος διώκεται (κατηγορείται) ως κακοποιός απο

ψευδαδέλφους, ενώ ουδέν παράτυπον έχει εις την συνείδησιν (και τας
ενεργείας) του παρά την Εκκλησίαν του Χριστού. 

λίθους σχεδὸν κατ᾽αὐτοῦ ἦραν= σχεδόν εσήκωσαν (και έρριψαν) εναντίον
τους λίθους, εξετόξευσαν εναντίον του βαρείας κατηγορίας. 

χιονοφεγγαρόφωτον, βαθύσκιον= Την Γούβαν των Βραγγιανών (τόπον της
διαμονής του) ο Όσιος Ευγένιος χαρακτηρίζει με διάφορα επίθετα εις
τας επιστολάς του. Αλλού την αποκαλεί ανήλιον και ηλιοστερή (με κά-
ποιαν δυσθυμίαν), διότι τα υψηλά όρη αποκρύπτουν επί πολλάς ώρας
της ημέρας τον ήλιον. Ενταύθα ευχαρίστως την αποκαλεί χιονοφεγ-
γαρόφωτον και βαθύσκιον. Και τα δύο αυτά επίθετα δημιουργούν ευά-
ρεστον συναίσθημα εις τον αναγνώστην. Όταν είναι πανσέληνος, το
σκεπασμένον από χιόνι έδαφος λάμπει και παρέχει θαυμάσιον θέα-
μα, ενώ το θέρος η βαθεία σκιά των δένδρων προσφέρει ευάρεστον
αναψυχήν εις τον άνθρωπον. 

‘Οσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ 
ἐπιστολαί

Συνέχεια στη σελ. 8 
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Ο αντιδήμαρχος Αγράφων Πέτρος Παρθένης σας εύχεται

Χρόνια Πολλά & Χριστός Ανέστη 

Αρχείο Ευρυτανικών 

Σπουδών και Ερευνών (4)

Με εκτενή αφιερώ-
ματα στα 20 χρόνια από
την δολοφονία (1989)
του Παύλου Μπακο-
γιάννη και τα 60 χρόνια
από την τραγωδία
(1949) του Καρπενησίου,
κυκλοφόρησε το τεύχος
4, του 2ου εξαμήνου του
2009, του Αρχείου Ευ-
ρυτανικών Σπουδών και
Ερευνών. Με αφορμή
τις δύο αυτές τραυματι-
κές, για τον τόπο μας,
εμπειρίες ο εκδότης και
επιμελητής του περιοδι-
κού, Καθηγητής κ. Κλε-
ομένης Κουτσούκης στο
σημείωμα της Σύνταξης
τονίζει: «Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις υπάρχουν
και είναι εύλογο να υπάρχουν, αλλά ο τρόπος συνδιαλλα-

γής τους δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι άσκηση βίας

του ενός εναντίον του άλλου».

Επίσης στις βιβλιοπαρουσιάσεις, μεταξύ άλλων, πα-
ρουσιάζεται και η ποιητική συλλογή του εκδότη μας κ. Νικ.
Αλεξάκη, “Άγραφα, Πόνος και Νοσταλγία’’ και ανθολογείται
το ποίημά του Γενέθλια Γη.

Κ.Τ.

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας αξίζουν στον Πρόεδρο κ. Χρήστου Γεώργιο
και στο άξιο Δ.Σ. του δραστήριου Συλλόγου “Άι-Γιάννης ο Θεολόγος’’ για την κα-
τασκευή δύο ωραιότατων πέτρινων βρυσών.

Τη μία την έχτισαν στη μαγευτική τοποθεσία, μέσα στα έλατα, δυτικά και λίγο
πιο πέρα από το όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, για να δροσίζει τους
περαστικούς, τα ζώα και τα πουλάκια.

Την άλλη την κατα-
σκεύασαν στη θέση Τσι-
λιτούρα, πρόσοψη με
τον κεντρικό δρόμο, που
οδηγεί προς τον Απάνω
Μαχαλά, κάτω από δυο
ψηλά, φουντωτά, αι

ωνόβια, βαθύσκιωτα
έλατα, για να χαρίζει το
δροσερό και καθαρό
νερό της στους διαβάτες
και στη γύρω περιοχή.

Το νερό, στη βρύση
της Τσιλιτούρας και από
εκεί στον Προφήτη Ηλία
(Άι-Λια), το έφεραν οι
κ.κ. Γούλας Πέτρος και
Κατσίμης Σίμος από τη
Ροδόπολη Αττικής, πλη-
ρώνοντας τα έξοδα εκ-
σκαφής του ορύγματος
και της τοποθέτησης των πλαστικών αγωγών, σωλήνων στον κ. Τσιάρα Τιμόθεο
από το Τρίδενδρο Αγράφων. Ο Δήμος Αγράφων διέθεσε τους σωλήνες, ο δε πρό-
εδρος του χωριού μας κ. Γούλας Ευάγγελος, με το φορτηγό αυτοκίνητο της Κοι-
νότητας, μετέφερε χώματα για το σκέπασμα (μπάζωμα) του αγωγού νερού.

Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και τους συγχαίρουμε για τα καλά τους έργα.
Η σύνταξη

πτυξιακή προοοπτική οι 5
Δήμοι (Ασπροποτάμου,
Απεραντίων,  Φραγκί-
στας,  Βίνιανης,  Αγρά-
φων)  σε 1 με το πανί-
σχυρο & βαρύ όνομα
«Δήμος Αγράφων», ιστο-
ρική έδρα τα Άγραφα &
μόνιμο Αντιδημαρχείο.
Έδρα όπου συγκεντρώ-
νονται  τα περισσότερα
θετικά & τα λιγότερα αρ-
νητικά  κριτήρια (οδικοί
άξονες, αποστάσεις, δη-
μόσιες υπηρεσίες & υπο-
δομές, δημοτικές υπηρε-
σίες & υποδομές, παραγωγικός ιστός & ιδιωτικές υποδομές, αναπτυξιακή προοπτική).
Ανεξάρτητα τι θα αποφασίσει το Υπουργείο, ο κάθε νέος Δήμος πρέπει να ιδρύσει
& λειτουργήσει «Αναπτυξιακή Εταιρεία».

Παρατήρηση στο νέο Νόμο: Το σχέδιο Νόμου διατηρεί τον τοπικισμό και είναι
επιζήμιο. Το ½ των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων να ψηφίζονται από το
σύνολο των ψηφοφόρων, όχι μόνο από τον σημερινό Δήμο ή τον σημερινό Νομό. Να
ανοίξουν τα σημερινά σύνορα Δήμων & Νομών για να εξυπηρετηθούν οικισμοί και
να προκύψουν σχήματα προοπτικής. Να γίνεται γενικός έλεγχος των Δήμων από Ει-
δικό Σώμα Ελεγκτών. Το ½ των Βουλευτών να είναι Περιφερειακοί.

Επιθυμία μου να είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος, μόνο σε τυχόν συνέ-
νωση Δήμων και να προκύψω ύστερα από διαδημοτική συνενόηση Αυτοδιοικητικών
και νέων υποψηφίων της περιοχής, διαφορετικά Δ. Σύμβουλος. Όποιο σχήμα και να
προκύψει πρέπει, με τις αρχές του Χριστού, τις γνώσεις του Ελληνομουσείου Αγρά-
φων (Γούβα Βραγγιανών) και την αγωνιστικότητα του καπετάνιου Κατσαντώνη, να
προσφέρουμε στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ, τηλ. 6973.699657.

Συνέχεια από την 7η σελ. 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Από τον πρώην Δήμαρχο & νυν Αντιπρ/δρο 

των Αγράφων Βαγγέλη Κατσιφό, 
Οικονομολόγο, Διευθυντή Αγροτικής Τράπεζας

Στη μαγευτική θέση Άγιος Αθανάσιος Βραγγιανών
η πέτρινη βρύση, έργο του Συλλόγου 

Αϊ-Γιάννης ο Θεολόγος 


