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AΡΩΜΑ ΓΤΝΑΙΚΑ. ΣΑΓΟΝΕ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ 

ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΗ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΚΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΜΟΝΟ) ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
 

 

Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου –Μποτονάκη,  

Πρεσβυτέρα, δρ. φιλολογίας, προϊσταμένη ΓΑΚ Ευρυτανίας  

 

 

Γυναίκες στο πέρασμα των αιώνων < οι πιο πολλές ανώνυμες < 

ζήσανε ζωές ταπεινές κρυμμένες μέσα στην ανωνυμία του πλήθους, στην 

χοάνη της Ιστορίας, στα πολύβουα σταυροδρόμια των πολιτισμών. Να 

έχει απομείνει κάτι, ένα χνάρι από τη ζωή τους που να μας τις θυμίζει, 

πώς υπήρξαν, έδρασαν, πάλεψαν, αγωνίστηκαν, όπως αυτή η ανώνυμη 

Αμπλιανίτισσα: 
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1 Φωτογραφία στο Σταυροπήγιο ( Άμπλιανη) Ευρυτανίας 1966 του Γεωργίου Ν. 

Αικατερινίδη, Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 

της Ακαδημίας Αθηνών, από το βιβλίο «Δημοτικά τραγούδια, Ιστορία-Παράδοση-

Ταυτότητα», επιμ. Λιάβας Λάμπρος, Ίδρυμα Βουλής Ελλήνων, 2008, σελ.83  
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Γράφει ένας Ευρυτάνας στις αναμνήσεις του από τα παιδικά του 

χρόνια τον εξής διάλογο ανάμεσα σε δυο γυναίκες που καθόρισαν τη ζωή 

του: τη δασκάλα του και τη μάνα του:   

-Πολύ κουράζεσαι, κυρά Γεωργίτσα, είπε η δασκάλα στη μάνα μου 

κι απόψε πολύ  στεναχωριέμαι που κι εγώ σας πρόσθεσα κούραση. 

-Το νοικοκυριό ποτέ δεν κουράζει τις γυναίκες της υπαίθρου, κυρά 

δασκάλα μου. Το αντίθετο συμβαίνει, Μας θυμίζουν οι δουλειές αυτές πως 

είμαστε γυναίκες, γιατί η σκληρή καθημερινότητά μας στέλνει από τα 

μαύρα χαράματα, άλλοτε στο λόγγο για ξύλα και άλλοτε στα χωράφια 

μέχρι τη δύση του ήλιου και δεν μας μένει χρόνος ούτε τα παιδιά μας να 

φροντίσουμε περισσότερο και να τα χαρούμε2  

Μια και σήμερα είναι η Ημέρα εορτασμού της Γυναίκας σκέφθηκα 

από τη μια να ακουστεί τούτη η ανάμνηση ενός άντρα, του Γιώργου 

Σαρρή, που τη διασώζει με τόση τρυφερότητα στο ωραίο βιβλίο του, «Τα 

Μυλολίθια» . 

Εκεί μιλάει με αβίαστη αγάπη για τις παιδικές του μνήμες στο 

χωριό του την Άμπλιανη, για τη δασκάλα του και τη μάνα του, τις 

γυναίκες που με σεβασμό αγάπησε... Αλλά και για πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα. Και μέσα από το πρόσωπο αυτής της Γεωργίτσας να 

τιμηθούν όλες οι ανώνυμες γυναίκες της Ευρυτανίας που έδωσαν και 

δίνουν, ακόμα και σήμερα, στα χωριά τον δικό τους αγώνα του μόχθου και 

της εγκαρτέρησης, που τον αποτυπώνουν οι ακόλουθες φωτογραφίες:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Σαρρής Γεώργιος, Τα Μυλολίθια, Πάτρα 2009,36 
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3 Φωτογραφία από το βιβλίο του Κώστα Μπουμπουρή, « Αγραφιώτικο Συναξάρι», Αθήνα 

2005, σελ.98 
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4 Φωτογραφία από το βιβλίο του Κώστα Τσίπηρα, « Ορεινή Ελλάδα» , 1973-2003, Κέδρος, 

σ. 34 
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Σκέφθηκα την φετεινή Ημέρα της Γυναίκας να την αφιερώσουμε 

στη μνήμη των Γυναικών εκείνων που με το άρωμά τους πότισαν την 

ευρυτανική ιστορία και την ελληνική γενικότερα τους τρεις τελευταίους 

αιώνες.  

Έτσι ο εορτασμός μας θα είναι ουσιαστικός και τελετουργικός 

συνάμα, ένα είδος μνημόσυνου και ελπίζω να μην σας ενοχλήσει η λέξη . 

Να την αφιερώσουμε τη γιορτή μας στη μνήμη αυτών των γυναικών, των 

προμητόρων μας. Γιατί αξίζει τον κόπο οι μανιές μας να σταθούν στο 

πλάϊ των προπατόρων .  

Αλήθεια σκεφθήκατε ποτέ ότι η λέξη πατρίδα μας συνδέει με το 

πατρικό γένος και μόνο σε ιδιωματισμούς, όπως στην παλιά κρητική 

διάλεκτο μπορούμε να βρούμε για την ίδια έννοια και τη λέξη μητρίδα6; 

                                                             
5 Φωτογραφία από το βιβλίο του Κώστα Μπουμπουρή, ο.π. σ.119  
6 Τσιώλης Κωνσταντίνος, «Απόδημοι Αγραφιώτες ατις επιστολές του Αναστασίου Γορδίου», 

ανάτυπο από τα Πρακτικά Συνεδρίου «Τ’Άγραφα στη διαδρομή της ιστορίας», Αθήνα 2009, σ.19 
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Αντίθετα μιλώντας για τη γλώσσα θα δούμε να τη χαρακτηρίζουμε 

μητρική, γιατί το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα και εξοικειώνεται με αυτή 

κυρίως και πρωτίστως χάρη στη μητέρα του.  

Αλλά ας είναι κι έτσι. Η πατρίδα είναι πάντα γλυκειά. Και εμείς 

θέλουμε να δείξουμε πώς αρωματίστηκε η ιστορία της από σταγόνες 

γυναίκειας δράσης. Και την πρώτη σταγόνα την αντλώ από 

αγριολούλουδα τους δάσους, με ένα δημοτικό τραγούδι που το αφιερώνω 

στις πολλές ανώνυμες γυναίκες , τις προμήτορες μας, τις μανιές μας, που 

έζησαν γενιές και γενιές εδώ στα Ψηλά Βουνά: 

 

Πέρα σ’ εκείνο το βουνό, το κορφανταριασμένο 

πόχει ανταρούλα στη κορφή και κατακνιά στον πάτο, 

κανένας δε τ’ άνέβαινε, κάνας δεν τ’ άνεβαίνει, 

μήδ’ άνθρωπος, μηδέ πουλί, μήδ’ άγριο χελιδόνι 

. 

Έτσι τραγουδήθηκε από τους ανώνυμους και απλούς ανθρώπους 7 

του τότε η περήφανη και αγέρωχη αγριότητα του βουνού, στοιχείο που 

σφραγίζει την ευρυτανική φύση.  

Περικλεισμένο από καταχνιά κι αντάρα, προβάλλει απρόσιτο και 

φοβερό. Κανείς δεν τολμά την ανάβαση. Μήτε ο άνθρωπος που κατά τον 

Σοφοκλή8 μύρια μηχανεύεται τεχνάσματα για να δαμάσει τη φύση, μήτε 

ακόμα κανένα πουλί. Κι ενώ νομίζει κανείς ότι αυτή η άγρια και 

επιβλητική φύση θα μείνει για πάντα αδάμαστη και απροσπέλαστη, 

έρχονται οι τελευταίοι στίχοι του τραγουδιού για να ανατρέψουν την 

εικόνα.  

Ποιος νομίζετε ότι τολμά να νικήσει  τούτη την αντάρα: 

 

«Κόρη ξανθή τ’ ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, 

πλέκοντας κι αρμενίζοντας και ψιλοτραγουδώντας. 

Και βγαίνει απάνω στην κορφή»  

   

                                                             
7  Ανάλυση του τραγουδιού βλ. στο Μαρία Παναγιωτοπούλου ,  «Το δημοτικό τραγούδι των 

Αγράφων επί τη βάσει της συλλογής Θωμά Τσέτσου». Εκδόθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, επιμ. 

Κώστας Παπαδόπουλος , Αθήνα 2009, 679-718 
8 Από το περίφημο χορικό της «Αντιγόνης» 
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Μια ανέμελη κόρη είχε τη δύναμη με το τραγούδι της να δαμάσει 

το βουνό. Αψήφησε την καταχνιά .Διέσχισε την αντάρα και βγήκε 

κατάκορφα. Και προκαλεί σίγουρα εντύπωση το θαλασσινό αρμενίζοντας 

που κυριαρχεί στη μέση του στίχου. Σαν φρεγάδα που ξανοίγεται στα 

πελάγη, τιθασεύοντας τα κύματα, κατακτώντας την υδάτινη επιφάνεια, 

έτσι και η κόρη κατακτά με την φυσική της παρουσία και το τραγούδι της 

το βουνό. 

Δύο δυνάμεις αντιπαρατίθενται, δύο εικόνες αντιπαραβάλλονται, 

μέσα από δύο εκδήλως αντίρροπες οντότητες . Από τη μια το βουνό: 

στέρεος όγκος που καταδυναστεύει επιβλητικά τον χώρο. Από την άλλη 

μια οντότητα εύθραυστη, θα έλεγε κανείς, που βαδίζει με άνεση χωρίς να 

αποκόβεται από την καθημερινή δραστηριότητά της (πλέκοντας), χωρίς 

να καταβάλει ιδιαίτερο μόχθο, χωρίς να καταβάλλεται ψυχικά από την 

σκοτεινή, ανταριασμένη όψη του βουνού: ψιλοτραγουδώντας.  

Έτσι, στην ψυχρή και σκοτεινή εικόνα των πρώτων στίχων, όπου 

κυριαρχεί μια αρνητική ενέργεια, αντιπαρατάσσεται η ειρηνική, γλυκιά 

εικόνα των επόμενων στίχων. Η κόρη άφοβη, αφοσιωμένη στο εργόχειρό 

της και στο τραγούδι της, δρασκελάει τους βράχους, χώνεται μέσα στα 

ρουμάνια και το κατακτά το βουνό «αρμενίζοντας».  

Από την σωματική της κατασκευή δίνονται μόνο δύο στοιχεία. Η 

χροιά της φωνής της που κρύβεται στο ψιλοτραγουδώντας και τα ξανθά 

μαλλιά της . Και θα μπορούσαμε να πούμε πώς σ’ αυτά κρύβεται ένας 

συμβολισμός:είναι ο ήλιος που εξοβελίζει την καταχνιά και την αντάρα. 

                                                             
9 Τσίπηρας, ο.π. σελ.22 
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Αυτή είναι η δύναμη της γυναίκας. Των χιλιάδων, ανώνυμων 

γυναικών, που έδωσαν τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, πλάι στους 

συντρόφους τους, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δουλεύοντας 

σκληρά κάτω από αντίξοες συνθήκες.  

Και έρχονται στο νου οι περήφανες Αμπλιανίτισσες. Πως 

πεζοπορώντας κατά την μετακίνηση των κοπαδιών τους από την 

Άμπλιανη στο Μεσολόγγι ή το αντίστροφο στη διάρκεια της διαδρομής 

δεν έχαναν χρόνο, έγνεθαν με την ρόκα το μαλλί για να κερδίζουν την 

ώρα.  

10 

Και μια και η σκέψη μου με έφερε στην Άμπλιανη ας μιλήσουμε 

για δυο θαρραλέες γυναίκες: την Όλγα, σύζυγο του γιατρού 

Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου 

                                                             
10 Φωτογραφία από την εφημερίδα «Δομιανίτικα Νέα», τεύχος 126, σελ.5  
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και τη δασκάλα Χρυσούλα Παπακωνσταντίνου κόρη του ιερέα. Ξέρετε τι 

αποτόλμησαν αυτές οι στη δεκαετία του 1930;  

Ήταν οι δύο πρώτες γυναίκες που κάθησαν στην πλατεία του 

χωριού της Άμπλιανης12. Σήμερα αυτό μας φαίνεται δεδομένο και 

αυτονόητο, τόσο απλό και ασήμαντο. Τότε ήταν ένα βήμα αποφασιστικής 

τόλμης και είναι περισσότερο από σίγουρο ότι η γιατρίνα και η δασκάλα 

θα άκουσαν τα μύρια όσα σχόλια και από άντρες και από γυναίκες για 

την τόλμη τους. Στο πλευρό τους είχαν την υποστήριξη των φωτισμένων 

προοδευτικών ανδρών τους. Γράφει ο Γιώργος Σαρρής13: 

   

                                                             
11 Μουτοπούλου-Χασάνου Βιολέττα, «Αυτοδιοικητικά και άλλα στοιχεία Άμπλιανης 

Ευρυτανίας», Μακύνεια 2011,135 
12 Μουτοπούλου-Χασάνου Βιολέττα, «Αυτοδιοικητικά και άλλα στοιχεία Άμπλιανης 

Ευρυτανίας», Μακύνεια 2011,21 
13 Σαρρής Γεώργιος, «Από τα χειμαδιά στα βουνά , οι Αμπλιανίτες ποιμένες». Πάτρα 

2011,65 
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Κι αν αυτές οι δύο γυναίκες έδωσαν τον δικόν τους μικρόν αγώνα 

για ένα τόσο φαινομενικά ασήμαντο ζήτημα, το δικαίωμα στην κοινωνική 

ζωή, και αξίζει τον κόπο να τις μνημονεύουμε εδώ, σας καλώ με ένα άλμα 

στον χρόνο και στο χώρο να μεταφερθούμε από την Άμπλιανη της 

Ευρυτανίας στην Πόλη των Πόλεων, στην Κ/πολη. Εδώ θα 

περισυλλέξουμε μια σταγόνα από πολύτιμο μύρο.  

Στην Πόλη βίωσα μια μεγάλη συγκίνηση πριν από χρόνια όταν ο 

αρχιμανδρίτης Δοσίθεος Κανέλλος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής 

Τατάρνας, μου υπέδειξε μια ανακάλυψή του: στο Ναό Γεννήσεως της 

Θεοτόκου στη νήσο Πρώτη των Πριγκηποννήσων. Στο βορινό τοίχο 

υπάρχει ένα προσκυνητάρι με μια μεγάλη εικόνα, πάνω από ένα μέτρο. 

Μαυρισμένη από το χρόνο, απεικονίζει τρεις αγίες, Μάρτυρες. Είναι η 

«πάνσοφος Αικατερίνη η πολιούχος Σινά», η αγία Ευφημία και η αγία 

Βαρβάρα.  
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Προσκυνάς και σκέφτεσαι, όπως γράφει ο π. Δοσίθεος: για ποιο 

λόγο η αγιογράφηση τριών αγίων γυναικών σε μια εικόνα; Την απάντηση 

την δίνει η αφιερωματική επιγραφή της εικόνας: 

«ἀνιστορήθη ἡ παρούσα σεβασμιωτάτη εἰκών τῶν ἁγίων τριῶν 

ἀθληφόρων….δι΄ ἐξόδων τοῦ τε Χατζῆ Σάββα Ἀμπατζῆ καί τῶν ἐν τῶ 

Μπέηογλου φιλευσεβῶν διδασκαλισσῶν, 1804» 

Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό: ότι στην Πόλη του 1804 

υπήρχαν γυναίκες που μπορούσαν να βγαίνουν απ’ τα σπίτια τους 

και να διδάσκουν. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο του π. 

Δοσιθέου: «Σκοπίμως ετίμων τας τρεις οσιοπαρθενομάρτυρας. Οι 

διδάσκαλοι ετίμων τους Τρεις Ιεράρχας. Αυτές τας τρεις αγίας. Άρα ήσαν 

και πολλές και καλώς οργανωμένες».15 

Νομίζουμε , ότι δεν είναι παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε για μια 

εκδήλωση γυναικείας αυτοσυνείδησης στην εικόνα αυτή. Οι 

διδασκάλισσες αυτές, ανώνυμες μέχρι στιγμής, επέλεξαν τρεις αγίες 

γυναίκες να τιμήσουν, τρεις μεγαλομάρτυρες οσιοπαρθένες που 

                                                             
14 Αρχιμανδρίτου Δοςιθζου Κανζλλου, «Μια Γοργόνα ςτον Κεράτιο», γ΄ζκδοςη, Επτάλοφοσ, 362 
15 Αρχιμανδρίτου Δοςιθζου Κανζλου , ο.π. , 147 . 
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διακρίθηκαν στην επίγεια ζωή τους για τη σωματική ομορφιά τους αλλά 

κυρίως για την πίστη τους και τη σοφία τους. 

Η αγία Αικατερίνη, σύμφωνα με το βίο της, ήταν πολύγλωσση για 

την εποχή της και συζητούσε με τους μορφωμένους άνδρες της εποχής 

για φιλοσοφικά ζητήματα. Η αγία Ευφημία είναι αυτή που επικύρωσε, με 

θαύμα της, τις αποφάσεις της Δ Οικουμενικής Συνόδου κατά του 

Μονοφυσιτισμού. Αλλά και η αγία Βαρβάρα ήταν ξεχωριστής ευφυΐας. 

Δεν μπορεί να ήταν τυχαία η επιλογή των αγίων και η 

αγιογράφησή τους. Με την εικόνα αυτή οι διδασκάλισσες της Πόλης 

εδήλωναν την ύπαρξή τους ως άτομα, και πιθανότατα την οντότητά τους 

ως επαγγελματικής συντεχνίας. Κι ακόμα την αυτοσυνειδησία του φύλου 

τους. Ήξεραν γιατί διάλεξαν τις τρεις αγίες γυναίκες.    

Και μια και βρισκόμαστε στην Πόλη θα άξιζε τον κόπο να 

περισυλλέξουμε μια ακόμα σταγόνα αρώματος, μιλώντας για τις 

γυναίκες που σημειώνονται ως μέλη της ιστορικής Αδελφότητας 

Ευρυτάνων στην Κωνσταντινούπολη16. Όπως η Μεγάλη Ευεργέτις 

Ολυμπία Παπαγεωργίου (1920)17, της οποίας παρατίθεται εδώ η 

φωτογραφία:  

                                                             
16 Λεύκωμα της Αδελφότητος των εν Κωνσταντινουπόλει Ευρυτάνων» 1812-1920 , Αθήνα 

1986 :ονόματα γυναικών μελών: 37 Χοτζάδα Ευαγγελινή,58 Λούλου Σοφία, 74 

Τριανταφύλλου Δέσποινα, ,112 Φρανσουά Αγγελική 116 Λουίζου Μαρία 
17 Ο.π. σελ. 59 
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Από την Πόλη και τις γυναίκες που φρόντισαν να στελεχωθούν 

στην εκεί δραστήρια Αδελφότητα των Ευρυτάνων φεύγουμε γρήγορα και 

ερχόμαστε εδώ πάλι στα δικά μας Ψηλά βουνά. Εδώ τώρα το άρωμά μας 

είναι απόσταγμα εκλεκτό, ένα εύοσμο άνθος του 19ου αιώνα, η αγαπημένη 

μου Ανθεμία.  

Ήταν μια αγράμματη καλογριά. Δεν ήξερε ούτε το όνομά της να 

γράφει. Για τούτο υπόγραψε τη διαθήκη της18,  

 

                                                             
18 Γενικά Αρχεία Κράτους –Κεντρική Υπηρεσία: Αρχείο Γραμματείας /Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σειρά 002-1833-1848: φάκελος 1804 

έγγραφο 17. Περισσότερα στοιχεία για την Ανθεμία και το Ελληνικό σχολείο 

Καρπενησίου στο οποίο άφησε κληροδότημα, στο Παναγιωτοπούλου Μαρία, «Τα 

Ελληνικά Σχολεία –Σχολαρχεία της επαρχίας Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνίας 

(1836-1922)», στο επιμέλεια Χρ. Σπυρέλη. «Ο Θεσμός των σχολαρχείων στην 

Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία», Αγρίνιο 2012, 79-118 
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συνταγμένη «ἐν Καλλιδρόμῃ», στις 3 Ιανουαρίου του 1835 με το σημείο του 

σταυρού. Και ο πνευματικός της ιερέας Δημήτριος με το οφφίκιο του 

οικονόμου επικύρωσε τις επιθυμίες της και την γνησιότητα της 

υπογραφής της. Κι αν απορείτε ποια είναι η Καλλιδρόμη, έτσι λέγανε το 

Καρπενήσι στα αρχαιοελληνικά γιατί ακουγότανε πολύ κάπως <  βαρὐ 

και τους ενοχλούσε στ’ αυτιά. 

Οι μέχρι τώρα γνωστές πηγές σιωπούν γι’αυτήν την Ανθεμία. Για 

άλλες σημαντικές λεπτομέρειες της ζωής της, όπως πού και πότε 

γεννήθηκε. Μας δίνουν μόνο τη χρονιά που εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο 

κόσμο για την αιωνιότητα: αρχές του 1835 στο Καρπενήσι, όπως 

προκύπτει από αναφορά 28 κατοίκων του Καρπενησιού προς τον 

υπουργό19 της 3ης Φεβρουαρίου 1845. Αλλά μας διασώζουν μια σπουδαία 

πληροφορία: πως ήταν θυγατέρα ενός επισκόπου, «τοῦ πρώην ἐπισκόπου 

                                                             
19 Γενικά Αρχεία Κράτους –Κεντρική Υπηρεσία:Αρχείο  Γραμματείας /Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως , σειρά 002 -1833-1848: φάκελος 1804 

έγγραφο 9 
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τῆς ἐπαρχίας ταύτης Διονυσίου»20. Και είναι η πρώτη φορά που 

μαρτυρείται ότι ο επίσκοπος αυτός προερχόταν εξ εγγάμων κληρικών»21 .   

Τα έγγραφα τούτα μας διασώζουν το όνομα της ως μοναχής: 

Ανθεμία. Προοιμιαζόμενη το τέλος της,  

«Ἑπειδή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνετείλατο λέγων εἰς τὸ 

ἱερὸν αὐτοῦ Εὐαγγέλιον «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν 

ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται, διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ 

ἡ ὑποφαινομένη ἔτι σώας ἔχουσα τάς φρένας πρῶτον μὲν δίδωμι τοῖς 

ἀδελφοῖς μου Χριστιανοῖς καὶ ἐξαιτοῦμαι παρὰ τῶν αὐτῶν τὼν ἐκ ψυχῶν 

καὶ καρδίας συγχώρησιν»   

Αυτή η απλή γυναίκα θέλησε να τακτοποιήσει τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Και αναρωτιέται κανείς αν η ρύθμιση πού έκανε ήταν 

πραγματικά αποτέλεσμα προσωπικής της και αυτεξούσιας επιλογής 

«οἰκείᾳ μου βουλῇ καὶ προαιρέσει», όπως δηλώνεται στην τρίτη σελίδα ή αν 

έτσι τη συμβούλευσαν οι πνευματικοί της Δημήτριος και Θεοδόσιος που 

εμφανίζονται να υπογράφουν ως μάρτυρες. 

Θα σκεφθεί κανείς γιατί να γίνεται τόσος λόγος για μια 

αγράμματη μοναχή, έστω και θυγατέρα επισκόπου.  

Μα εδώ ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σημείο. Ότι η αγράμματη 

αυτή γυναίκα είτε επειδή το σκέφθηκε η ίδια είτε επειδή την 

συμβούλεψαν έτσι οι πνευματικοί της, με τη διαθήκη της κληροδότησε στο 

σχολείο του Καρπενησιού μία αρχιερατική μίτρα, αρκετά πολυτελή όπως 

χαρακτηρίζεται στην αναφορά των Καρπενησιωτών, με τον όρο 

«οἱ κατὰ καιρὸν ἐπίτροποί του νὰ τὴν μεταχειρίζονται μὲ τὸν 

ἐπωφελέστερον τρόπον».  

Επιπλέον άφηνε κληρονομιά στο σχολείο 2.000 τουρκικά γρόσια, 

μητρική της κληρονομιά  

«διὰ νὰ χρησιμεύσωσιν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῆς νεολαίας τῆς 

πρωτευούσης ταύτης»  

Να μαρτυρεί η πράξη αυτή μια δίψα για γράμματα που η απλή 

γυναίκα δεν μπόρεσε να μάθει αλλά θέλησε να τα προσφέρει στη νεολαία 

του τόπου της; 

Αξίζει λοιπόν τον κόπο να σκύψουμε πάνω στη διαθήκη της 

ταπεινής μοναχής και να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις 

λέξεις την ψυχή της στο βαθμό βεβαίως που μας το επιτρέπει η 

                                                             
20 Ο.π. έγγραφο 9 
21 Πρόκειται για τον Διονύσιο τον Λαρισαίο πού ποίμανε την επισκοπή Λιτζάς και 

Αγράφων επί 27 έτη (1766-1793) για τον οποίο βλ. Πάνου Βασιλείου,   , «Η επισκοπή 

Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, με σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της 

Ευρυτανίας των μοναστηριών και των σχολών της,», Αθήνα 1960,185-191. Για το ζήτημα 

των εγγάμων κληρικών ως επισκόπων μια βασική πληροφόρηση μπορεί κανείς να 

αναζητήσει στο http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/bougatsos_gamos_kef01.html 
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διατύπωση της διαθήκης. Γιατί τούτο εξαρτάται από το κατά πόσο έχουμε 

μια πρωτοτυπία στη διατύπωση ή επανάληψη μοτίβων-τυποποιημένων 

εκφράσεων. 

Η Ανθεμία προβάλλει μέσα από τη διαθήκη ως γυναίκα δυναμική 

και αυτεξούσια, που ξέρει να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία: 

έτσι τα «τρικήρια τὰ ἀργυρᾶ, ἅπερ ἦτον κληρονομία μου πατρική» τα 

εκποίησε ως ακατέργαστο άργυρο. Με το κεφάλαιο αυτό έφτιαξε ένα 

σπίτι που το αφιερώνει στο ναό της Γεννήσεως (προφανώς εννοεί το ναό 

της Παναγίας στο Καρπενήσι).  

Επιπλέον δεν διστάζει να υψώσει τη φωνή της και να διεκδικήσει 

τα δίκαια της ακόμα και ενάντια στην εξουσία ενός επισκόπου, 

διατρανώντας παράλληλα με περηφάνεια ότι κέρδιζε με το εργόχειρό της 

τα προς το ζην. Ήταν ίσως κεντήστρα ή ράφτρα22.  

Μιλώντας για τα 2.000 γρόσια που αφήνει στο σχολείο ορίζει  

 

«τὰς δύο δὲ χιλδ. Γρόσια τουρκικά τὰ ὁποῖα μοὶ ὀφείλει ὁ 

Θεοφιλέστατος ἅγιος Καλλιδρόμης καὶ τὰ ὁποῖα ἦτον μητρικὴ μου 

κληρονομία, ἡ δὲ θεοφιλία του τὰ ἔλαβεν ἀπὸ τὰ ἀμπελάκια πρὸ τόσων 

ἐτῶν καὶ ὠφελεῖτο τὸν ἐξ αὐτῶν τόκον μετὰ τὴν ἀποβίωσίν μου, τὰ ἀφιερῶ 

εἰς τὸ αὐτὸ σχολεῖον, διὰ νὰ χρησιμεύσωσιν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῆς 

νεολαίας της πρωτευούσης ταύτης». 

 

Και διευκρινίζει ότι αν η «θεοφιλία του» «ἀντιτείνῃ εἰς τὴν 

ἀπόδοσιν τοῦ χρέους του καὶ εἴπῃ προφασιζόμενος ὅτι τὰ ἐξώδευσεν εἰς τὰ 

πρὸς τροφήν μου καὶ ἐνδυμασίαν, ότι αυτό είναι «πάντῃ ἀνύπαρκτον 

καθότι», όπως δηλώνει με υπερηφάνεια, «ὡς πασίδηλον ( ἄν ἐξώδευε τι και 

παραμικρόν περί ἐμοῦ) τὸν ὑπηρέτουν ἐκτὸς δὲ τούτου ἤμην καὶ ἱκανὴ νὰ 

ἐξοικονομήσω τὰ πρὸς τὸ ζῆν μου διὰ τοῦ ἐργοχείρου μου, καθὼς καὶ μέχρι 

τῆς σήμερον» . 

Ακούστε αυτή τη φωνή, μιας αγράμματης γυναίκας από το 

Καρπενήσι του 1835. Μιλάει για την ουσία της γυναικείας αξιοπρέπειας 

και της χειραφέτησης χρόνια πριν οι λέξεις αυτές έρθουν στο προσκήνιο.  

Πιθανότατα από τα λεφτά του μόχθου της  μπόρεσε να 

συγκεντρώσει το κεφάλαιο για την αγορά της μίτρας που αφιέρωσε στο 

σχολείο23.  

                                                             
22 Η λέξη εργόχειρο σημαίνει γενικά το χειροτέχνημα, τη χειρωνακτική εργασία, 

οτιδήποτε φτιαγμένο με το χέρι βλ. Κριαρά Εμμανουήλ, «Λεξικό της Μεσαιωνικής 

Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), Θεσσαλονίκη, 1978, τ. Στ, λέξη εργόχειρο  
23 Την μίτρα όπως προκύπτει από τα έγγραφα έπαιρνε ο επίσκοπος Δοσίθεος 

Παναγιωτίδης τελευταίος επίσκοπος της επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων για τον οποίο 

βλ. Πάνου Βασιλείου, «Η επισκοπή Λιτσάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, με σύντομη 

επισκόπηση της ιστορίας της Ευρυτανίας των μοναστηριών και των σχολών της», Αθήνα 
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Η Ανθεμία είχε επίσης στην κατοχή της δύο κομμάτια γης: ένα 

λειβάδι στη θέση Μαλαγάνι(;) στο Κεφαλόβρυσο που το αφιερώνει στον 

ναό Αγίας Τριάδας και ένα χωράφι θέση Αγίων Αποστόλων που ορίζει να 

πωληθεί και τα χρήματα να μοιρασθούν για «ψυχικά» της.  

Επιπλέον όροι της διαθήκης που προστίθενται μετά τις υπογραφές 

των μαρτύρων είναι ότι κληροδοτείται ο αρχιερατικός σάκος που είναι 

πατρική κληρονομία της στον Θεοφιλέστατον ἅγιον Καλλιδρόμης Κύριον 

Δοσίθεον. Ο όρος είναι να τον μεταχειρίζεται όσο ζει. Μετά την αποβίωσή 

του, ο σάκος θα περιέλθει στις εκκλησίες. Την πατερίτσα την αφιερώνει 

στην μονή της Προυσιώτισσας. Επιτρόπους της ορίζει τον Αθανάσιο 

Χαντζόπουλο και τον Νικόλαο Μπλατζή. 

Η αγράμματη, όπως δηλώνεται από τον πνευματικό της ιερέα 

Δημήτριο οικονόμο, που έκανε το σημείο του σταυρού για να επικυρώσει 

τα λεγόμενά της, θέλησε να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων της 

διαθήκης της από κάθε πιθανό αρνητή της συγγενή ή «αλλότριο». 

Ξεκαθαρίζει ότι όσα διέθεσε το έκανε «οἰκείᾳ μου βουλῇ καὶ προαιρέσει». 

Και ενάντια σε όποιον πιθανά θα ήθελε να αντικρούσει τη διαθήκη της, 

δεν βρήκε καλύτερο σύμμαχό της από την Υπεραγία Θεοτόκο: 

«ὁ τοιοῦτος ἐχέτω ἀντίδικον τὴν Κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον καθότι 

ἕκαστος εἶναι κύριος τῆς ἰδιοκτησίας του καὶ τὴν μεταχειρίζεται κατὰ τὴν 

ἰδίαν του θέλησιν» 

Και θυμίζει η επίκληση αυτή της Υπεραγίας Θεοτόκου από την 

Ανθεμία τους «αφορισμούς» που εξαπολύονται κατά των κλεπτών των 

εκκλησιαστικών βιβλίων ναών της Ευρυτανίας. Εκεί αυτός που αφορίζει 

επικαλείται και πάλι τη συνδρομή κάποιας υπέρτερης δύναμης, συνήθως 

του φερώνυμου Αγίου του ναού ή του ίδιου του Μεγαλοδύναμου. Ένα 

τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διασώζεται σε Μηναίο Νοεμβρίου από 

το ναό Αγίας Παρασκευής Κερασόβου: 

«Τὸ παρῶν μηναῖον ὑπάρχει τῆς ἁγίας παρασκευῆς/το παρον 

μηναιον υπαρχει της αγίας/Τὸ παρὸν μηναῖον ὑπάρχει τῆς ἁγίας 

ὁσιοπαρθενομάρτυρος/κ(αὶ) ἀθληφώρου τοῦ χρισοῦ παρασκευῆς κ(αὶ) 

ὅποιος τὸ πάρι διὰ κλέψιμον κ(αὶ) δὲν τὸ φέρη ὀπίσω νὰ εἶναι ἀ/φωρεσμένος 

παρὰ θεοῦ κυρί(ου) παντοκρά/τορος κ(αὶ) νὰ ἔχῃ κ(αὶ) τὰς ἀρὰς τῶν 

                                                                                                                                                                               
1960,191-203 για να λειτουργεί όποτε χρειαζόταν. Το 1842 όμως, και ενώ βρισκόταν στα 

χέρια του, απεβίωσε και η μίτρα κατέληξε στη Σύρο στο κατάστημα του Ιωάννη Καλουτά 

για πώληση. Οι κάτοικοι του Καρπενησιού καταγγέλλουν γι’ αυτό το Δημήτριο 

Παναγιωτίδη, ανιψιό του Δοσιθέου Παναγιωτίδη. Ο υπουργός δίνει εντολή στο διοικητή 

Σύρου να διερευνήσει την υπόθεση.  Γενικά Αρχεία Κράτους –Κεντρική Υπηρεσία: Αρχείο 

Γραμματείας /Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σειρά 002 -1833-

1848: φάκελος 1804 έγγραφο 9 
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τρακοσίων δέκα κ(αὶ) ὀκτὼ θεο/φόρων πατέρων κ(αὶ) τὸν ἀφορεσμὸν τοῦ 

ἁγίου λητζᾶς καὶ ἀγράφων κυρίου κυρί(ου) Δοσιθέου»24.  

Τούτο υπήρξε το θέλημα της απλοϊκής μοναχής Ανθεμίας που είτε 

επειδή το ψυχανεμίστηκε μόνη της είτε επειδή της άνοιξαν το μυαλό οι 

πνευματικοί  της Δημήτριος και Θεοδόσιος, κατενόησε τη σημασία της 

λειτουργίας του σχολείου στο Καρπενήσι και θέλησε να το προικίσει με 

ό,τι πολύτιμο είχε, τα 2.000 γρόσια, μητρική της κληρονομιά και την 

αρχιερατική μίτρα που είχε αγορασμένη με δικά της χρήματα. 

Πιθανότατα αυτά που κέρδιζε εργαζόμενη το εργόχειρο. 

Διασχίζοντας τον χρόνο στον 20ο αιώνα οι σταγόνες γυναικείου 

αρώματος πολλαπλασιάζονται. Αναζητώντας τις Ευρυτάνισσες γυναίκες 

που συμμετείχαν στα ιστορικά δρώμενα της εποχής, είτε τα κοινωνικά 

είτε τα πολεμικά και πολιτικά δεν μπορείς να μην μη μιλήσεις με δέος και 

σεβασμό για τη θειάκω Γιαννιώ,    

 

 
 

την πρακτική μαμμή –γιατρό του χωριού Στενώματος, όπου όπως έχει 

γραφτεί πρόσφερε απλόχερα τις υπηρεσίες της;25 

 

                                                             
24 ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ευρυτανίας, Γιάννη Μαυρομύτη, «Κατάλογοι παλαιότυπων 

εκκλησιαστικών βιβλίων νομού Ευρυτανίας με σχόλια και σημειώσεις», ΑΒΕ 102 ΑΕΕ 

ΣΥΛΛ.00 3.12 σελ. 4 (υπό έκδοσιν από Πανευρυτανική Ένωση με πρόλογο Μαρίας 

Παναγιωτοπούλου, προϊσταμένης ΓΑΚ Ευρυτανίας).  
25 Λάζος Κώστας, Γιαννιώ Λάζου, «Η Θείακω Γιαννιώ», Αθήνα 2000 
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Το ιστορικό προσκήνιο  αρωματίστηκε από τη δράση της 

Μικροχωρίτισσας Ναυσικάς Φλέγκα –Παπαδάκη, που οργάνωσε συσσίτια  

και έσωσε πολλά παιδιά από το θάνατο στην κατοχή 26. 

 

27 

 

Αν συνεχίζαμε την αναφορά μας στις ευρυτάνισσες γυναίκες του 

σήμερα θα είχαμε πολλά παραδείγματα –ονόματα να αναφέρουμε που 

συμμετέχουν ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Πολιτική, στον 

κοινωνικό γενικά βίο, στην έρευνα, στην επιστήμη, στο εμπόριο, σε όλους 

τους τομείς του κοινωνικού βίου γενικότερα.  

Με ξεχωριστή συγκίνηση θα αναφέρω τιμής ένεκεν μόνο το όνομα 

της κυρίας Δήμητρας Παπανίκα που αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στην 

Ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αφρική. Για τις υπόλοιπες 

πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή γιορτή.  

Ακροτελεύτιο. Ίσως φανεί παράξενο γιατί τιτλοφορήσαμε την 

ιστορική παρουσία των γυναικών «άρωμα γυναίκας». Μα όπως γράφει ο 

Κωστής Παλαμάς εκεί κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα…  

«Όσοι φοβούνται πως άμα χειραφετηθούν οι γυναίκες κι έμπουνε 

κι αυτές με τα όλα τους στον αγώνα της ζωής, θα χάσει η γυναίκα τη 

χάρη της και την ποίησή της, μου θυμίζουν τα επιχειρήματα του Ruskin 

και άλλων πως τάχα με τους σιδηροδρόμους και με τον πολιτισμό θα 

χάσει την ομορφιά η φύση. Και τι είναι το στρώσιμο και το πέρασμα ενός 

σιδηροδρόμου στ’ απέραντα του φυσικού κόσμου γύρω του; Αφήνω πως 

μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως κι ένα τρένο πλουτίζει τη φύση μ’ 

                                                             
26 Παπαδημητρίου-Κουτσούκη Αιμιλία, Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, περιήγηση στο χώρο 

και στο χρόνο, Αθήνα 2006,67. 
27 Φωτογραφία από Παπαδημητρίου-Κουτσούκη Αιμιλία,67 
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ομορφιά. Ανάλογα κι οι φόβοι για τη χειραφετημένη γυναίκα μου 

φαίνονται ρομαντικοί. Όπως κι αν αποκατασταθούν οι γυναίκες, σε όλα 

ισότιμες με τον άντρα, η γυναίκα- το αιώνιο “θηλυκό” του ποιητή- δε 

χάνεται. Πάντα θα ζει, θα ζώνεται και θα ξεζώνεται.»28 

Εμείς θα πούμε πως η ζωή γενικά ιδιαίτερα σήμερα είναι μία 

διαρκής πρόκληση σαν ένα βουνό που σε καλεί να το κατακτήσεις  

  

29 

 

Θυμηθείτε το δημοτικό τραγούδι που σας ανέφερα στην αρχή. Η 

γυναίκα κρύβει απεριόριστη δύναμη μέσα της και μπορεί να νικήσει την 

καταχνιά. 

 

 

                                                             
28 (Κ. Παλαμάς, Άπαντα, τ. 10, Γκοβόστης) 
29 Τσίπηρας Κ, ο.π., 86-87 


