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Στις 13 Ιουνίου 2010 οι εκδηλώσεις μνήμης Μάης και Ευωδιές
Μέσ’ του Μαγιού τις Ευωδιές
στους ανθισμένους κάμπους
στις μοσχομύριστες πλαγιές
στις κρυσταλλένιες βρύσες
παντού να βλέπεις ομορφιές
να χαίρεται η καρδιά σου!

Μέσ’ την ψυχή κάθε πιστού
αγνός και όντως καθαρός
είναι ο λόγος του Θεού:
ΕΓΩ αυτά εποίησα,
«Τον Ουρανόν και την γην
και πάντα τα εν αυτοίς»!

Και σεις παιδιά δικά μου
...να το χαρείτε θέλω!

Βράχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Δο-

μνίστας σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο

Δομνίστας και τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας

τιμά στις 13 Ιουνίου 2010 την 68η επέτειο της

έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής μας Αν-

τίστασης 1941-1944, από τον πρωτοκαπετάνιο του

Ε.Λ.Α.Σ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ (7 Ιουνίου 1942).

Συναισθάνομαι όμως τις οικονομικές δυσκολίες

που αγγίζουν όλους μας και γι’ αυτό οι εκδηλώσεις

θα πραγματοποιηθούν μόνο την Κυριακή στο χώρο

του μνημείου στη Δομνίστα και θα είναι απλές και

λιτές όπως υπήρξε και η ζωή όσων έλαβαν μέρος

στους αγώνες εκείνους τους δύσκολους καιρούς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Κυριακή 13 Ιουνίου 2010

8:30 - 10:00 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό

Αγίου Αθανασίου

10:45 Άφιξη προσκεκλημένων - ενημέρωση

Γραμματείας

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση

11:15 Κατάθεση στεφάνων

11:30 Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Δομνίστας

Γιάννη Σταμάτη

11:35 Χαιρετισμοί -2λεπτα μηνύματα

11:45 Κεντρική ομιλία από τον ιστορικό ερευνητή

- συγγραφέα Ανάργυρο-Γιάννη Μαυρομύτη

12:10 Εθνικός ύμνος - Τέλος εκδήλωσης

Επίσης κάνουμε γνωστό ότι σε συνέδριο που

θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας στις 23, 24 και

25 Ιουλίου 2010 σε συνεργασία με την Πανευρυτα-

νική Ένωση θα υπάρξει ανάπτυξη θεμάτων μεταξύ

των άλλων και για την Εθνική μας Αντίσταση.

Σημείωση: Η ενημέρωση για την εκδήλωση γί-

νεται μόνο μέσα από τον τοπικό τύπο χωρίς εκτύ-

πωση και αποστολή ιδιαίτερης πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Σταμάτης

(Σ.Σ.: Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο

αναγράφεται ως ημερομηνία η 7 Ιουνίου 2010 αντί

13 Ιουνίου 2010).

Γιατί  αλώθηκε  η  Κωνσταντινούπολη
Του Ν.Η. Σιακαβέλλα, Υποστράτηγου Πεζ. ε.α.

ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΤΙΧΟΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η πένθιμη επέτειος για το

Έθνος μας της 29ης Μαΐου 1453
φέρνει στη μνήμη μας το Δημοτικό
τραγούδι με τον τίτλο ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ, που δημοσιεύεται σε
σχολικά βιβλία, ποιητικές ανθο-
λογίες και περιοδικά.

Υπάρχουν όμως διάφορες πα-
ραλλαγές του συγκεκριμένου δη-
μοτικού τραγουδιού. Για παρά-
δειγμα:

Στη Νέα Παιδική Ανθολογία
της Αντιγόνης Μεταξά (έτους
1965) γράφεται: «...φωνή τους
ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέ-
λου στόμα:
«Πάψετε το χερουβικό 
κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια, 
παπάδες πάρτε τα ιερά 
κι εσείς κεριά σβηστήτε, 
γιατί είναι θέλημα Θεού
η Πόλη να τουρκέψει. 
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά 
να ’ρτούνε τρία καράβια...» κ.λ.π.

Στο περιοδικό ΑΣΤΗΡ των

Ιωαννίνων (τεύχος Μαΐου - Ιουλίου
1989) γράφεται: 
«...φωνή τους ήρτ’ εξ ουρανού,
αγγέλων απ’ το στόμα. 

Αφήτ’ αυτή την ψαλμουδιά, 
να χαμηλώσουν τ’ Άγια, 
να στείλτε λόγο στη Φραγκιά, 
νάρτουνε να τα πιάσουν, 
να πάρουν το Χρυσό Σταυρό 
και τ’ άγιο το Βαγγέλιο...» κ.λ.π.

Συγκρίνοντας τα δύο αποσπά-
σματα, διαπιστώνει κανείς, ότι
στο περιοδικό ΑΣΤΗΡ δεν περιέ-
χεται ο απρεπής, κατά τη γνώμη
μου, στίχος, «γιατί είναι θέλημα
Θεού η Πόλη να τουρκέψει». Δεν
είναι βεβαίως δυνατόν να εξα-
κριβωθεί εάν υπήρχε ο στίχος αυ-
τός, όταν η λαϊκή μούσα εμπνεύ-
σθηκε το τραγούδι.

Αλλά η φωνή εξ ουρανού απο-
κλείεται να περιείχε τη δικαιολογία
αυτή, η οποία είναι άτοπη, αβάσι-
μη, απρεπής και ασεβής προς το
Θεό.

Εκτός του ότι δεν ευσταθεί ο
στίχος αυτός, είναι συνάμα και

υποτιμητικός για τους Έλληνες.
Γι’ αυτό, νομίζω, ότι πρέπει να
παραλείπεται σε κάθε μελλοντική
δημοσίευση του Δημοτικού τρα-
γουδιού ο στίχος: “Δεν ήταν θέ-
λημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.’’
Ο στίχος θα ανταποκρινόταν στην
πραγματικότητα, εάν είχε διατυ-
πωθεί διαφορετικά, δηλαδή «Γιατί
είναι από λάθη τραγικά που η
Πόλη θα τουρκέψει».

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι,

όπως είχε παρακμάσει, συρρικνω-
θεί και αποδυναμωθεί πλήρως η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πε-
ρικυκλωθεί από τους Τούρκους
η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
ήταν αναπόφευκτη. Την άποψη
αυτή ενισχύουν τα παρακάτω ιστο-
ρικά στοιχεία:

Οι Οθωμανοί Τούρκοι το 1361
είχαν καταλάβει την Ανατολική
Θράκη και είχαν κάνει πρωτεύου-

Συνέχεια στην 2η σελ.

Δύο Δήμοι στο Νομό μας
Τελικά δύο (2) είναι οι Δήμοι που δημιουρ-

γούνται με το Σχέδιο «Καλλικράτης» στο
Νομό Ευρυτανίας: ο Δήμος Καρπενησίου, που
περιλαμβάνει τους υπάρχοντες Δήμους Καρ-
πενησίου, Ποταμιάς, Δομνίστας, Προυσού,
Κτημενίων και Φουρνάς και έχει έδρα το Καρ-
πενήσι και ο Δήμος Αγράφων, που περιλαμ-
βάνει τους Δήμους Αγράφων, Ασπροποτάμου,
Απεραντίων, Βίνιανης και Φραγκίστας με
έδρα το Κερασοχώρι.

Ο σχετικός νόμος ήδη έχει κατατεθεί προς
ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Για το σπίτι του ιερέα
ελπιδοφόρες εξελίξεις

― Συνεχίζεται η συγκέντρωση χρημάτων
(νεότερα στοιχεία στο επόμενο φύλλο).

― Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταμάτης με τις
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κάνει απο-
τύπωση και τοπογραφικό του συνολικού
οικοπέδου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανα-
σίου. Το τοπογραφικό είναι απαραίτητο
για την έκδοση αδείας τοποθέτησης προ-
κατασκευασμένου σπιτιού.

― Ο Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Μάγκας
στην Αθήνα ανέλαβε να προωθήσει τα
σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση
αδείας.

― Σε πρόσφατη συνάντησή μας ο σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικό-
λαος μας είπε κατά λέξη: «Εσείς φροντί-
στε για το σπίτι και εγώ για τον ιερέα!»
Θα το κερδίσουμε το στοίχημα; Με τη
βοήθεια όλων το ελπίζουμε!!!

Α.Δ.Σ.
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σα την Αδριανούπολη. Το 1430 κατέλαβαν τη
Θεσσαλονίκη. Το 1444 κέρδισαν τη μάχη της Βάρ-
νας εναντίον των Σταυροφόρων Ούγγρων, Πολω-
νών και Ρουμάνων. Ήταν η τελευταία προσπάθεια
της Δυτικής Ευρώπης να κρατήσει τους Τούρκους
μακριά από τα Βαλκάνια. Το 1446 έφθαναν μέχρι
τη Λαμία. Δεν διέθετε το Βυζάντιο επαρχίες απ’
όπου θα μπορούσε να στρατολογήσει μαχητές.
Ούτε και η Κωνσταντινούπολη ανήκε ολόκληρη
στον Παλαιολόγο, γιατί ο Γαλατάς ανήκε στους
Γενουάτες. Η εδαφική συρρίκνωση και ο εγκλω-
βισμός της Πόλης είχαν ως αποτέλεσμα τη νέ-
κρωση του εμπορίου. Ο λαός δεν ευημερούσε και
το ηθικό ήταν πολύ χαμηλό. Οι Τούρκοι υπερείχαν
συντριπτικά σε ένοπλες δυνάμεις, συγκριτικά με
τις δυνάμεις των πολιορκουμένων.

Διέθεταν περίπου 160.000 στρατό, ανάμεσα
στους οποίους υπήρχαν 12.000 γενίτσαροι, επί-
λεκτοι οπλίτες. Επιπλέον, διέθεταν περισσότερα
πλοία και πυροβολικό, που ήταν το πρώτο του κό-
σμου την εποχή εκείνη και αποτέλεσε σημαντικό
παράγοντα της νίκης των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι
υπό τον γενναίο Αυτοκράτορα Κων/νο Παλαιολόγο
και τον Γενουάτη Στρατηγό Ιωάννη Ιουστινιάνη
ήταν περίπου 8.000 μάχιμοι, από τους οποίους οι
3.000 ήταν ξένοι μισθοφόροι, διαφόρων εθνοτήτων.
Είκοσι φορές λιγότερες ήταν οι Δυνάμεις των
Βυζαντινών. Στους Βυζαντινούς είχε επιπλέον ει-

σχωρήσει το σαράκι των θρησκευτικών διαμαχών
(Ενωτικών υπέρ ενώσεως των Εκκλησιών Ορθο-
δοξίας - Καθολικισμού και Ανθενωτικών), με απο-
τέλεσμα να λείπει η ομοψυχία και η χάρη του
αγωνιστικού πνεύματος για τη διάσωση της Πόλης.
Είχαν επίσης διαφωνίες σχετικά με το φύλο των
αγγέλων...!

Και ο μοναχισμός είχε αποβεί εις βάρος της
άμυνας της Κωνσταντινούπολης. Στα πολυάριθμα
μοναστήρια της περιοχής γύρω από την Κων-
σταντινούπολη είχαν καταφύγει ως μοναχοί χι-
λιάδες νέοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με
σκοπό κυρίως να αποφεύγουν τις κακουχίες των
εκστρατειών και τους κινδύνους του πολέμου,
δεδομένου ότι οι μοναχοί δεν στρατεύονταν.

Συμπερασματικά, θεωρείται αναγκαίο να τονι-
σθεί ότι γενικώς χωρίς Στρατό καλά οργανωμένο,
επαρκώς εξοπλισμένο και επανδρωμένο, άριστα
εκπαιδευμένο και με υψηλό εθνικό φρόνημα, το
Έθνος δεν μπορεί να είναι βέβαιο για την Εθνική
του ύπαρξη και τη συνέχιση της ιστορικής του
πορείας.

Για παράδειγμα, η μείωση της στρατιωτικής
θητείας υπέρ το κανονικό συνεπάγεται πάντοτε
αποδυνάμωση του Στρατού, αποτελεί αντεθνική
ενέργεια και ιδιαίτερα όταν γειτονεύεις με κράτος,
την Τουρκία, που διακατέχεται πάντοτε από επε-
κτατικές βλέψεις, εξοπλιζόμενη συνεχώς με σύγ-
χρονα άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και αερο-
πλάνα.

Γιατί  αλώθηκε  η  Κωνσταντινούπολη

2 Μάιος 2010
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

(συνέχεια από προηγούμενο)
Να γίνει το χωριό θα πρέπει να έχει πηγές -

βρύσες και βλέπουμε στην κάθε βρύση να έχει
αποκατασταθεί και ένας μαχαλάς που παίρνανε
νερό.

Ο Πετρομαχαλάς έπαιρνε νερό από την Μπα-
κόβρυση οι Βαμβατσικαίοι, Μωρικαίοι, Πανάγος,
Λύτρας, οι Καρτσακλέοι πηγαίνανε στην Παπα-
δοβρύση και ήτανε και μια πηγή στο ρέμα για
πλύσιμο. Στην Παπαδόβρυση παίρνανε οι Παπαδέοι,
Σταματομητρέοι, Συράκης, Κουβέλης, Μακραίοι
και γύρω στον Άγιο Νικόλα, Φάκας, Μακράκης,
Σταματέοι, Γριβολγά, ακόμα ο Σωτήρης και ο Γιάν-
νης Πανάγος και Γιώργος είχαν την πιο μεγάλη
έκταση.

Η βρύση της Αγοράς: Σιακαβέλλα, Αγγέλη
Μελά, Χαραλαμπόπουλο, Καρτσακλή, Παπακων-
σταντίνο, Δημήτριο Νικάκη, Νούλα Φαρμάκη, Ντα-
λιάνη, Παπαδημητρίου, Σώκο, Φαρμάκη, Σιακα-
βέλλα, Λιάκο Χ. και Θ. Πανάγο, Τσούνη. Το καλο-
καίρι που είχε λίγο νερό πηγαίνανε όλοι στην
Τσιρκόβρυση.

Τσιρκόβρυση: Τσιρκέοι, Σιακαβελλέοι, Καρα-
δήμας, Μακρυγιάννης, Τσιάμης, Λύτρας, Αγγελής,
Σ. Λιάκος, Σ. Γρηγορόπουλος, Σταθονίκος.

Καρετσόβρυση είναι η μόνη βρύση που δεν
είναι κοντά σε ρέμα που είχε πάντα σταθερό
νερό και το καλοκαίρι. Απάνω δρόμος που έρχεται
από το σχολείο σχεδόν το άνω χωριό αυτή ήταν
η καλύτερη: Κεφαλής, Αναγνωστόπουλοι, Α. & Κ.
Βαμβάτσικος, Κ. & Δ., Σωτήρας, Σώκος, Κοτόπου-
λος, Καρετσέοι -Πάνος, Θανάσης, Κώστας- είχαν
τα πρώτα σπίτια γύρω από τη βρύση. Οι άλλοι
ήτανε γαμπρού Σταμάτη, Σάρρας, Πιστιόλης, Σαρ-
ρέοι, Κ. Σπυρ. Γεωρ. Αριστείδη, Πετραλής Κώστας
και Θανάσης, Παπαζαχαρίας, Γκάζιας, Γιολδασέοι,
Σπυράλατος Κ. (Η βρύση του Καπετάνιου), Δημη-
τρογιαννίδες Μπαρτσιώκας, Τσιάμης, Π. Σταμάτης,
Ζαχ. Σώκος, Χαρ. Μπαρτσιώκας, Σιδερέοι Γιώργος,
Σπύρος, Χαράλαμπος, Παπαζαχαρίας, Μακρής,

Παπαδημητρίου Θύμιος, Γιολδάσης Ζαχαρίας,
Ηλίας Νταλιάνης, Γιώργος Σύρρος, Σώκος Ν. & Κ.
Λαμ., Μακρυγιάννης, Καρέτσος, Παπαγεωργίου
Νταλιάνης Ιωαν.

Τσαπραζλόβρυση: Τσαπραζλέοι, Γ.Ν. Η.Κ. Συρ-
ραντώνης, Συρροκωστέοι, Θυμ. Κώστας, Κοντρόλης
Θαν., Πετρ., Σταμούλης, Νταλιάνη, Πετροκώτσιος,
Συρρέοι Ιωάννη, Κοκοτέοι, τον Ηλία Γιώργος, Κώ-
στας, Σπύρος Συρογιαννίδης, Λύτρας Ηλίας, Συρ-
ροκώστας Αχιλλέας.

Άμπλας: Καρέτσος Ν. & Α.
Τσιόπελα: Παπαζαχαρίας Ν. Γρίβας Σπύρος.
Παπαγεωργέικη: Παπαγεωργίου Ανδ., Αθαν.,

Φαρμάκης Γιαννάκος, Μακρυγιάννης Αθ., Σώκος
Ν.

Υπήρχαν και άλλες μικρές βρύσες που εξυπη-
ρετούσαν. Στα Καραδημέικα ήταν μια. Πιο πάνω
στου Μπέλεχα το σπίτι άλλη. Στου Κώστα Σιακα-
βέλλα (Κλιδωνιά) υπάρχει άλλη. Και σχεδόν εκεί
κοντά στα σπίτια κάπου υπήρχε νερό. Ξέχωρα
από τις μεγάλες βρύσες. Είχανε νερά γιατί υπήρχαν
τα αυλάκια. Σκαλούλα στην κορυφή του χωριού
καθώς Δεσούλα που ήτανε έως τα Τσαπραζλέικα,
Νεροπλάτανος, σώματα και το Καμινιώτικο. Έτσι
ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν πάντα πλούσιος.
Τότε πέφτανε και χιόνια πολλά, που τα βουνά
από του Αγίου Νικολάου, έως του Αγίου Γεωργίου
θα έβλεπες χιόνια σε χαράδρες στα βουνά. Αλλά
καθώς έγιναν τα φράγματα Αχελώου, Πλαστήρα,
Μέγδοβα και του Αγίου Δημητρίου άλλαξε πια το
τοπίο. Δεν έχει καμιά σχέση με το παλιό που χει-
μώνας ήτανε πέντε μήνες εδώ. Έκλεινε ο δρόμος
και στο χωριό δεν ερχόταν αμάξι από του Αγίου
Δημητρίου έως τον Μάιο, τότε που ήταν χωματό-
δρομος και δεν είχαν μηχανήματα να κόβουν τα
χιόνια. Ο πατέρας μου πέθανε 25η Μαρτίου 1956
και ήτανε 1/2 μέτρο χιόνι, δεν μπορούσαμε να
περάσουμε μέσα στο χωριό.

(συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Δομνίστας
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος 

Μέρος 19ο

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Στον πατέρα μου
Σε ηλικία 6 ετών έμεινες ορφανός.
Σκότωσαν τον πατέρα σου 
τρείς άσπλαχνοι ληστές (1894). 
Η μάμμη σας ανάθρεψε 
με ηθικές αρχές 
κι έγινες άνθρωπος καλός,
πιστός χριστιανός.
Έκαμες οικογένεια, τίμια, ηθική,
ζούσες με τη μητέρα μας ζωή αρμονική.
Πολλά ήταν τα βάσανα 
κι εμπόδια στη ζωή σου.
Κανένα δεν ελύγισε 
τη δυνατή ψυχή σου.
Εχάσαμε μεσήλικα 
τη λατρευτή μητέρα (1939).
Ήταν μητέρα στοργική, 
δούλευε νύχτα-μέρα.
Και τρία χρόνια αργότερα εχάσαμε αδελφό,
διδάσκαλο εξαίρετο και άνθρωπο σοφό.
Μας πλήγωσαν αγιάτρευτα 
τα γεγονότα αυτά,
μα ψυχικά μας ένωσαν ακόμα πιο σφιχτά.
Στάθηκες στήριγμα γερό 
στα πέντε σου παιδιά.
Κοντά σου νιώθαμε στοργή, 
αγάπη, σιγουριά.
Στους χωριανούς μας έκανες 
πάντοτε το καλό.
Την ψυχή σου ν’ αναπαύει 
το Θεό παρακαλώ.

Ν.Η. Σιακαβέλλας
Υποστράτηγος Πεζ. ε.α.

(Σημείωση: Η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου
έχει καθιερωθεί ως “Ημέρα του Πατέρα’’ παγ-
κοσμίως).

Δίπλωμα  τιμής

Πολλοί χωριανοί μας πήραν μέρος στην

Επανάσταση του 1821 και υπέστησαν τα

πάνδεινα για να γίνουμε ελεύθεροι. Η ελλη-

νική πολιτεία τίμησε αρκετούς από αυτούς

όχι φυσικά με υλικές ανταμοιβές αλλά με

ηθικές. Σίγουρα όλοι τους θα θέλαν και

κάποια υλική ανταμοιβή από αυτή την έρμη

πατρίδα για την οποία έχυσαν το αίμα τους.

Εις μάτην. Το δίπλωμα που ακολουθεί μας

το έφερε ο Σωτ. Σώκος και αφορά τον πρό-

γονό του Ιωάννη Σώκο:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς

επεφόρτισεν την επί των Στρατιωτικών

Γραμματείαν να απονείμει εις τον Στρ.(ατιώ-

την) Ιωάννην Σώκον ως εντίμως μεθέξαντα

του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωι-

κού αγώνος το συστηθέν την 18/30 Σεπτεμ-

βρίου 1835 σιδηρούν παράσημον παραδίδεται

τούτο εις αυτόν με την άδειαν του να το

φέρει εις πάσαν περίστασιν και προς πι-

στοποίησιν τούτου του εγχειρίζεται συγ-

χρόνως και το παρόν Δίπλωμα.

Εν Αθήναις τη 20 Ιουνίου 1842

Η επί των στρατιωτικών

Γραμματεία του Βασιλείου της Ελλάδος

Τ.Σ. και υπογραφή

Ο Ιωάννης Σώκος πολέμησε από το 1821

ως το 1829 σε πάρα πολλές μάχες. Κάνει

αίτηση για υλική ανταμοιβή γιατί λιμοκτο-

νούσε με 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Του

έδωσαν το δίπλωμα και το παράσημο “να το

φέρει εις πάσαν περίστασιν’’ υποθέτω εκεί

κάτω στο καλύβι στο Φαντίνου, ξυπόλυτος

και κουρελής! Έρμοι Έλληνες! Έρμη πατρί-

δα!

Α.Δ. Σταμάτης
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Έ
ξυπνος και πονηρός ο βλάχος λέει ο
λαός. Και πως να μην είναι έξυπνος
με τέτοια κατά φύση ζωή που κάνει,

πώς να μην είναι τολμηρός αφού είχε ν’ αντι-
μετωπίσει όλα τα στοιχεία της φύσης στην
ερημιά που βρίσκεται. Και πώς να μη γίνει πο-
νηρός, από ποιόν να πρωτοφυλαχτεί, από τ’
αγρίμια, από τον Τούρκο, από κλέφτες και
ζωοκλέφτες που διάλεγαν τα καλύτερα σφα-
γάρια ή από τους χωροφύλακες και τ’ απο-
σπάσματα που ήταν υποχρεωμένος ο βλάχος
να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα «και στον κλέ-
φτη να δίνει ψωμί και στο χωροφύλακα να
πηγαίνει χαμπέρι». Ήθελε δεν ήθελε έγινε
πονηρός, γιατί αν στεκόταν πρόσχαρος και
ντόμπρος, αν δεν ακόνιζε το μυαλό του πώς
θα προφυλαχθεί από τις δύσκολες συνθήκες
και τις δυσκολίες της ζωής, θα ξεκληριζόταν
κι αυτός και το βιό του.

Ο μύθος για την πονηριά του βλάχου μας
λέει ότι είχε να κάνει, εκτός από αυτά τα
στοιχεία και με την πανούκλα και με τη χολέρα
και με τον ίδιο το Χάρο. Αυτούς πώς να τους
αντιμετωπίσει αν δεν είναι πονηρός και τολ-
μηρός; Και όμως τους ξεγέλασε όλους και
γλίτωσε τ’ αρνιά του και να πώς εγέλασε και
το Χάρο με την πονηριά του.

Πανούκλα, χολέρα και Χάρος λέει ο μύθος,
έκαναν συχνά συντροφιά και είχαν φιλία, τα
κουβέντιασαν μια μέρα και αποφάσισαν με
κάθε τρόπο να φάν’ ένα αρνί του βλάχου και
τι αρνί τη σκλαρ(ι)κάτη αρνάδα.

«Πρώτος τη τάξει» ο Χάρος, αυτός δια-
φέντευε, αυτός έδινε συμβουλές και εντολές.
“Πήγαινε’’ λέει ο Χάρος στην πανούκλα, “στο
βλάχο και ζήτα του ένα αρνί, ξέρεις από γα-
λυφιές σύ και θα τον καταφέρεις, κι αν αρνηθεί
να τον απειλήσεις, κι αν επιμένει να αρνείται
να τον «πιάσεις», δηλαδή να τον κολλήσει η
αρρώστια της πανούκλας, να υποφέρει και να
υποκύψει.’’

Μια και δυό η πανούκλα πάει στο βλάχο
και του ζητάει γλυκομίλητα ένα αρνί και ειδικά
τη σκλαρκάτη αρνάδα. Ο βλάχος πρόβαλε
βέτο, όχι δε σου τη δίνω. Τον απειλεί τότε η
πανούκλα ότι θα τον κολλήσει η αρρώστια
της και θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Κάνε ό,τι
θέλεις της λέει ο βλάχος, εγώ αρνί δε σου
δίνω. Κολλάει ο βλάχος την αρρώστια της πα-
νούκλας και κρεβατώνεται τρείς μήνες, ως
που να περάσει τη βαριά αυτή αρρώστια, αλλά
το αρνί το γλίτωσε, δεν τόδωκε. Ο Χάρος και
η χολέρα περίμεναν με αγωνία την πανούκλα
με τ’ αρνί, τη βλέπουν όμως να έρχεται με
χέρια αδειανά, γίνεται Τούρκος από το θυμό
του ο Χάρος ο μαχαιροβγάλτης.

“Πήγαινε σύ’’ λέει στη χολέρα “που ξέρεις
καλά πως να ξεπαστρέβεις κόσμο και της θύ-
μισε το μύθο του φύλακα και του Χάρου. Θυ-
μάσαι χολέρα μια φορά που θέριζες τόσους
πολλούς που δεν πρόφταινα να μαζεύω, τόσους
που και ο φύλακας του άλλου κόσμου με πα-
ρακάλεσε να κάνω και λίγο νισάφι και τούκαμα
το χατήρι και του υποσχέθηκα να πάρω τους
μισούς τον άλλο χρόνο;’’

Τον άλλο χρόνο πέθαναν διπλάσιοι και ο
φύλακας απορημένος με ρώτησε γιατί δεν
κράτησα το λόγο μου και με επετίμησε μάλιστα.
Όταν όμως του έδωκα την απάντηση ότι εγώ
τους μισούς πήρα με τη χολέρα, οι άλλοι μισοί
πέθαναν από το φόβο τους συμφώνησε κι
αυτός ότι πέθαναν από το φόβο τους, έτσι θα
πεθάνει κι αυτός από το φόβο του. Έτσι είναι
οι άνθρωποι πεθαίνουν οι πιο πολλοί από το

φόβο τους, αν δείς και αρνείται δε χρειάζονται
ευγένειες στο βλάχο, τρομοκράτησέ τον και
πάρε το αρνί και αν δεν σου το δώσει κόλλα
τον και σύ την αρρώστια σου.

Πήγε με το καλό, πήγε με το κακό η
χολέρα, μα ο βλάχος δεν ήταν από κείνους
που τρομοκρατούνται και πεθαίνουν από το
φόβο τους, πρόβαλε αντίσταση, ανένδοτος,
δε σου το δίνω το αρνί, απάντησε μονολεκτικά
«όχι». Θυμώνει και η χολέρα κάθεται ο βλάχος
άρρωστος μα το αρνί το γλίτωσε και πάλι.

Σαν είδε ο Χάρος τη χολέρα νάρχεται κι
αυτή με άδεια χέρια έγινε μπαρούτι και βγήκε
από τα ρούχα του από το θυμό του.

Καβαλάει το μαύρο του άλογο και κείνο
πέταγε σα νάχε φτερά, σε κάθε σπιρούνισμα
και φθάνει στο βλάχο αγριεμένος. Ξεσπαθώνει
κι ήταν έτοιμος να του πάρει το κεφάλι, χωρίς
περιστροφές και ρεβεράντζες γυναικείες, όπως
έκαμαν η πανούκλα και η χολέρα, τα λέει τσε-
κουράτα του βλάχου. “Το δίνεις τ’ αρνί ή δεν
το δίνεις και μάλιστα τη σκλαρικάτη αρνάδα’’,
που την είχε βάλει στο μάτι από καιρό ο
Χάρος. Ξεθηκαρώνει τη χαροσπάθα του την
προτείνει και του ξαναλέει, ναί ή όχι, σώθηκαν
φαίνεται τα ψωμιά σου. Ύστερα από τέτοια
απειλή και την τρομερή θέα του σπαθιού, υπέ-
κυψε ο βλάχος. Δεν είναι ανάγκη να χαλάμε
τις καρδιές μας Χάρε μου, θα σου το δώσω.
Μπροστά ο βλάχος με το αρνί σερνάμενο,
πίσω ο Χάρος με τ’ άλογό του, ξεκίνησαν για
την παράξενη πολιτεία που κατοικούσε ο
Χάρος γεμάτη λαδοκάντηλα αναμμένα. Τι είναι
τα τόσα φώτα Χάρε μου δεν ξανάειδα τόσα
πολλά. Δεν τόξερες βλάχο, είναι λαδοκάντηλα
που καίνε για τις ψυχές των ανθρώπων, καθ’
ένας με το καντήλι του, άμα σωθεί το λάδι πε-
θαίνει ο άνθρωπος και τρέχω και τον παίρνω.

Το δικό μου το καντήλι Χάρε σύ που βλέπεις
πιο καλά, έχει ακόμα λαδάκι; Σώθηκε; Το δικό
σου καντήλι είναι στα μισά ακόμα. Δε γίνεται
Χάρε μου να ρίξεις, λίγο λαδάκι να ζήσω και
γώ κάμποσο καιρό ακόμα, ολόκληρο αρνί και
τι αρνί σκλαρικάτο σου δίνω.

Και νάθελα φίλε μου δεν έχω το δικαίωμα,
του λέει ο Χάρος, ούτε να προσθέσω, ούτε να
αφαιρέσω λάδι, αυτό είναι το λάδι που σε μοί-
ραναν οι μοίρες από γεννεσιμιού σου και μόνο
αυτές έχουν τέτοιο δικαίωμα και κανένας
άλλος απ’ αυτές. Το ξέρεις καλά Χάρε μου
αυτό που λες ή έτσι το λες γιατί δε θέλεις να
μου κάνεις τη χάρη; Σου λέω όλη την αλήθεια
βλάχο, δε μπαίνει άλλο λάδι και ούτε βγαίνει,
αυτές ορίζουν πότε θα σωθεί και πότε θα πε-
θάνεις. Σαν διαπίστωσε ο βλάχος πως του
λέει αλήθεια ο Χάρος, γυρίζει και του λέει:
«Άντε στο καλό σου Χάρε, τ’ αρνί δε σου το
δίνω, είναι δικό μου και ούτε μπορείς να μου
κάνεις τίποτε. Έχω πολλή ζωή μπροστά μου
να ζήσω, το καντήλι μου είναι ως τη μέση γιο-
μάτο με λάδι, άμα σωθεί βλέπομε».

Μαρμάρωσε ο Χάρος σαν τ’ άκουσε και
ούτε μιλιά μπορούσε να βγάλει. Έτσι γλίτωσε
και πάλι τ’ αρνί του ο βλάχος που με τις γαλη-
φιές του ξεγέλασε το Χάρο και του μαρτύρησε
το μυστικό, πως άμα δε σωθεί το λάδι του
καντηλιού, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Έπεσε
στην παγίδα του βλάχου ο Χάρος, έπαθε
τέτοιο ρεζιλίκι και από τότε δε δίνει μπέσα σε
άνθρωπο, δεν ακούει παρακάλια και ούτε λυ-
πάται άνθρωπο, έρχεται αγριεμένος, παίρνει
τις ψυχές και γέμισε ο κόσμος από χήρες κι
ορφανά.

Λαογραφικά σοφίσματα του λαού

Ο Βλάχος και ο Χάρος
† Του Ζάχου Ξηροτύρη

Για το βιβλίο 
“Της πίστης και της πατρίδας’’
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Η αλληλογραφία μας

Αγαπητέ και φίλτατε κ. Δημήτρη Φαλλή,
Ένας βράχος ποτέ του δεν σε ξαφνιάζει με την

θωριά του, με την υπομονή του στον ήλιο, με την αν-
τοχή του στους αέρηδες και στους κακούς καιρούς,
με...

Όμως κι ένας «ΒΡΑΧΟΣ» αδυνατεί να σε ξαφνιά-
σει με την έντονη προσωπικότητά του, με την υπερβο-
λική αγάπη του για τον τόπο που τον γέννησε, με το
ακάματο αναχάλεμα των περασμένων, με την ζωτικό-
τητά του, με τη δύναμη των λόγων του, με την μεστό-
τητα των γραπτών του, με τα ατράνταχτα
επιχειρήματά του, με τα καλοδουλεμένα και εξαιρετικά
εύπεπτα έργα του, με την αγάπη του για την Ελλάδα,
με την πίστη και το σεβασμό του στον Ένα και Μονα-
δικό Θεό, έστω κι αν τα δύο τελευταία του γίνονται
πηγή έμπνευσης, έστω κι αν τα χρησιμοποιεί ως θεμέ-
λιο στερεό για να οικοδομήσει απάνω τους μιαν ολά-
κερη Ποιητική Συλλογή!

Ίσως να ακούγονται περίεργα... ίσως να ηχούν πα-
ράξενα όλα αυτά, αλλά πράγματι αδυνατεί να σου
προξενήσει ξάφνιασμα, διότι από δαύτον όλα τα περι-
μένεις κι από τούτον όλα τα καρτερείς.

Δεν σε ξαφνιάζει ακόμα και το γεγονός, ότι, παρά
τα κελεύσματα των ανθρώπων και παρά τις καλλικέ-
λαδες σειρήνες των καιρών, αυτός δεν γονατίζει, δεν
γίνεται άμμος με την άμμο και σκόρπιος κουρνιαχτός
στους αέρηδες και στους ανέμους, αλλά στέκει ολόρ-
θος... γίνεται δρομοδείχτης... τραβάει την κοπιαστική
ανηφόρα της μοναδικότητας... περπατάει το δύσκολο
δρόμο της δημιουργίας... βαδίζει την κακοτράχαλη
στράτα του παραδείγματος, διότι αυτός γι’ αυτά είναι
πλασμένος, γιατί αυτός από γεννησιμιού του διαφέ-
ρει.

Δεν σε ξαφνιάζει μεν, αλλά σε υποχρεώνει και να
τον ακολουθήσεις -αν κι είναι εξαιρετικά δύσκολο
αυτό- και να τον θαυμάσεις και τα εύσημα να του απο-
νείμεις.

Δάσκαλέ μου σεβαστέ και φίλε μου αγαπητέ,
Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ από καρδιάς για

το καινούργιο πνευματικό σας δημιούργημα και να σας
ευχαριστήσω από της ψυχής μου τα βάθη, διότι είχατε
την καλοσύνη να μου το στείλετε.

Εύχομαι ο Θεός, που τόσο επιτήδεια στο βιβλίο
σας υμνείτε, να σας χαρίζει υγεία, να σας δίνει δύναμη
και χρόνια, για να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας
και η πατρίδα μας, για την οποία τόσους επιδέξιους
ύμνους υφάνατε, έγκαιρα να αναγνωρίσει τους πολύ-
χρονους κόπους σας και την προσφορά σας σε δαύτην
την ανιδιοτελή.

Ειλικρινά υμέτερος.
Γιώργος Στ. Αθανασιάς

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Το πρώτο παιδί τους, ένα χαρι-

τωμένο αγοράκι, απόκτησαν η Χαρί-

κλεια Αθαν. Σύρρου και ο Ζαχαρίας

Περαρής.

― Η Ελένη και ο Κώστας Λ. Μα-

κράκης απόκτησαν το δεύτερο αγο-

ράκι τους στις 12 Μαΐου 2010 σε

κλινική της Αθήνας.

― Η Θωμαή Γ. Σκαρμούτσου (εγ-

γονή Ανδρέα Α. Σταμάτη) και ο σύζυ-

γός της Βαγγέλης Η. Κότσαλος

απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα

χαριτωμένο γιό.

― Ο Νίκος Σιδεράς (εγγονός Νικ.

Γ. Γρίβα) και η σύζυγός του Αλεξάν-

δρα απόκτησαν το πρώτο τους παιδί,

μια χαριτωμένη κόρη.

Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Αθηνά Μύταρη και ο Νίκος

Βαμβάτσικος βάπτισαν το πρώτο

τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη, στα

Γιάννενα. Το όνομα αυτής: Παρα-

σκευή.

Να τους ζήσει.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στον Άγιο Γεράσιμο Κε-

φαλοβρύσου Αιτωλικού το 40ήμερο

μνημόσυνο της Χρυσούλας Νικολάου

Σταθονίκου.

Αιωνία η μνήμη της!

4 Μάιος 2010
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τιμήθηκε ο Άγιος Μιχαήλ

«Ο εκ Γρανίτσης»

Με τη δέουσα λαμπρότητα και με-

γαλοπρέπεια τιμήθηκε κι εφέτος ο

Άγιος Νεομάρτυρας Μιχαήλ «Ο εκ

Γρανίτσης» στη γενέτειρά του, τη

Γρανίτσα, στις 8 Απριλίου 2010 (Πέμ-

πτη της Διακαινησίμου). Με βυζαν-

τινή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του

Αγίου Μιχαήλ την οποία παρακολού-

θησαν εκατοντάδες Απεράντιοι. 

Ακολούθησε η λιτάνευση της ει-

κόνας του και στη συνέχεια «τράπεζα

ευλογίας» στο προαύλιο του ναού,

προσφορά του Συλλόγου και του

Δήμου Απεραντίων.

Τιμήθηκε 

ο Κώστας Βελλής
Τιμήθηκε δεόντως στο Κερασοχώρι

από το Δήμο Βίνιανης ο ήρωας της

Επανάστασης του 1821 Κώστας Βελ-

λής, ο οποίος ως γνωστόν κήρυξε

την Επανάσταση στην Ευρυτανία και

στη Ρούμελη ολόκληρη στις 10-5-

1821, από το ιστορικό «Κεράσοβο».

Για τη ζωή και το έργο του ήρωα

μίλησε ο καθηγητής του Γυμνασίου

και Λυκείου Κερασοχωρίου κ. Αθα-

νάσιος Παπαζλής.

Τιμήθηκε επάξια και στο Καρπενήσι
ο κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010
πραγματοποιήθηκε και στο Καρπε-
νήσι -μετά την μεγάλη επιτυχία
που είχε στην Αθήνα- παρόμοια
εκδήλωση τιμής στον Ευρυτάνα
Εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη Βλάχο,
η οποία συνδιοργανώθηκε από το
Δήμο Καρπενησίου και την Πανευ-
ρυτανική Ένωση.

Η εκδήλωση έγινε στην ιστορική
αίθουσα «Ευγένιος ο Αιτωλός».
Στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασί-
λειος Καραμπάς, ακολούθησε προ-
σφώνηση του Προέδρου της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα
Παπαδόπουλου και κατόπιν οι ει-
σηγήσεις:

― «Ο κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος
ως εκπαιδευτικός», από τον κ. Αθα-
νάσιο Δ. Σταμάτη, Φιλόλογο.

― «Το συγγραφικό έργο του
Παναγιώτη Κ. Βλάχου» από τον κ.
Ανάργυρο-Ιωάννη Μαυρομύτη,
ιστορικό ερευνητή-συγγραφέα.

― «Η κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα του κ. Παναγιώτη
Κ. Βλάχου στο Καρπενήσι» από
την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-
Μποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας,
Δ/ντρια Γενικών Αρχείων Κράτους
- Αρχεία Ν. Ευρυτανίας.

― «Η πνευματική και πολιτιστική

δραστηριότητα του κ. Παναγιώτη
Κ. Βλάχου στην Αθήνα» από τον κ.
Βασίλειο Τριχιά, Φιλόλογο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι
παρεμβάσεις:

― «Ο κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος
ως άμισθος Επιμελητής Αρχαιοτή-
των Νομού Ευρυτανίας», από την
κ. Ελένη Σιαξαμπάνη, Αρχαιολό-
γο.

― «Δάσκαλε, σε θυμάμαι», από
τον κ. Χρυσόστομο Πάνου, Πρόεδρο
Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστη-
ρίων.

― «Παναγιώτης Κ. Βλάχος: Ο
Μεγάλος Δάσκαλος», από τον κ.
Ιωάννη Μάγκα, Πολιτικό Μηχανικό
Ε.Δ.Ε.

― «Παναγιώτης Κ. Βλάχος.
Αποτίμηση της παρουσίας του ανά-
μεσά μας», από τον κ. Παναγιώτη
Κ. Τσούκα, Πάρεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, ο οποίος και
συντόνισε με αριστοτεχνικό τρόπο
την όλη εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική
πλακέτα στον τιμώμενο, ο οποίος
συγκινημένος ευχαρίστησε.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Νικόλαος με τον συντο-
μότατο αλλά εμπνευσμένο λόγο
του «έκλεισε» την εκδήλωση.

Εφετείο  στο  Αγρίνιο
Με σχετική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη

ιδρύονται τέσσερα νέα εφετεία σ’ ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των
οποίων και αυτό του Αγρινίου. Ήδη, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα
έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας προς γνωμοδότηση, ενώ
ήδη υπάρχει ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Αγρίνιο θα υπαχθούν
οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Μεσολογγίου, Αγρινίου και Λευκάδας.
Η λειτουργία του προβλέπεται να αρχίσει στις 10-9-2010.

Αντιπρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων ο κ. Γιάννης Παπανίκος

Ο διακεκριμένος Ευρυτάνας
Τραπεζικός και μέλος της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης κ. Γιάννης Πα-
πανίκος ανέλαβε πρόσφατα τα κα-
θήκοντα του Αντιπροέδρου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων.

Ο κ. Γιάννης Παπανίκος γεν-
νήθηκε στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας
και έχει λαμπρές σπουδές στα Οι-
κονομικά και Στατιστικά (Πτυχιού-
χος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
Πειραιά, μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δι-
οίκησης και Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ
κ.ά.), Νομικά (Νομική Σχολή Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης) κ.ά. Στα-
διοδρόμησε στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (1963-2001) καταλαμ-
βάνοντας ανώτατες θέσεις ευθύνης,
αφού επί ολόκληρη επταετία δια-
τέλεσε και Γενικός Επιθεωρητής
της Τράπεζας, ενώ κατά το διά-
στημα 2002-2004 διατέλεσε Υπο-
διοικητής και μέλος του Δ.Σ. της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
ως και Πρόεδρος και μέλος πολλών
Δ.Σ. άλλων φορέων.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή
δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα
του υψηλά καθήκοντα.

Τιμήθηκε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
Εκδήλωση τιμής και μνήμης του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1824-

1879) πραγματοποιήθηκε στις 11-4-2010 στη Βαλαώρα, από όπου
και κατάγεται ο μεγάλος αυτός ποιητής μας. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βαλαώρας με πρω-
τοβουλία του Συλλόγου Λευκαδιτών Πάτρας «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
και περιλάμβανε ομιλίες και χαιρετισμούς επισήμων, κατάθεση στε-
φάνου στο χώρο της προτομής του, δεξίωση κ.ά.

Το «φλουρί κωνσταντινάτο» και στην Κηφισιά

Οι εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» στα πλαίσια της Ανθοκομικής

Έκθεσης Κηφισιάς παρουσίασαν και εκεί στις 10-5-2010 το γνωστό μυ-

θιστόρημα «ΦΛΟΥΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ» της Μαρίας Καρδαρά. Για το

βιβλίο, σ’ αυτή την εκδήλωση μίλησαν οι Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος,

Τηλέμαχος Χυτήρης, Βουλευτής, π. Υπουργός και Νίκος Ταβουλάρης,

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.

Την όλη εκδήλωση συντόνισε η ηθοποιός και σκηνοθέτης Κική Αυ-

γουστάτου, ενώ δραματοποιημένα αποσπάσματα παρουσίασαν οι

Κατερίνα Στάικου και Τόνια Αγγελοπούλου.

Για το σπίτι  

διαμονής του ιερέα
Συνεχίζεται η συλλογή χρημάτων

για το σπίτι του ιερέα. Θα είναι προ-

κατασκευασμένο για λόγους κόστους

και γρήγορης αποπεράτωσης (ένας

μήνας από την αγορά). Θα κοστίσει

με βάσεις, άδειες κ.λπ. 70.000 ευρώ.

Ήδη κυκλοφορούν ερανικά μπλοκ. Τα

χρήματα που καταβάλλονται εκπί-

πτουν, για την ώρα, από την εφορία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν:

Νομάρχης κ. Κοντογεώργος 3.000€

Τασία Ζαρκαδάκη-Καρέτσου 1.000€

Ανώνυμος................................200€

Ανώνυμος σε μνήμη................500€

Μοναχή Ταβιθά Πανάγου........500€

Σωτηρία & Κατίνα Ν. Σώκου ..200€

Ανδρέας Νταλιάνης ................500€

Μαρία Σωτ. Σώκου ..................100€

Ευτυχία Καμπίτση................2.000€

Ηλίας Κορομηλάς ................3.000€

Δήμητρα Καρέτσου-Σκιτζή..1.000€

Ι. & Σ. Σκλαβενίτης

Σούπερ Μάρκετ ......................300€

Αθ. Δ. Σταμάτης......................100€

Κ. Α. Παπαδόπουλος ..............100€

Ιωάννης Ν. Σταμάτης..............1.000

Λάμπρος Δ. Πανάγος..............500€

Αγγελική Α. Παπαδοπούλου ..110€

Σύνολο................................14.110€

Αυτό το μήνα:

Από υπόλοιπο λουλουδιών 

Επιταφίου................................200€

Σωτ. Λώλος σε μνήμη 

Χρυσ. Σταθονίκου ..................100€

Σύνολο................................14.410€

Θέλουμε ακόμα ..................55.590€

Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε

όσα χρήματα πήραμε και όσα λεί-

πουν.

Α.Δ.Σ.
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