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¶γραφο, τüποò χιλlοτραγουδισμÝνοò. ΠÜ τοýò Üνθρþπουò τουò, γιÜ ýν
Üνδρειοσýνη, γιÜ ýν εýθýτητα τοý χαρακτfrρα τουò, γιÜ τοýò ÜμÝτρητουò Üγþνεò
καß τßò μεγÜλεò θυσßεò τουò, γιÜ ýν Üνθηση τþν ΓραμμÜτων καß τþν Τεχνþν
(Üγιογραφßα). ΣÝ καφοýò χαλεποýò γιÜ τü Ýθνοò ('Ενετοκρατßq Φραγκοκρατßq
Σερβοκρατßq Τουρκοκρατßα) στÜθηκαν προπýργια τοý 'Ελληνισμοý. ¼ταν üλα
«Τ'

«τÜ'σκιαΖε ιl φοβÝρα καß τÜ πλüκωνε fι σκλαβιÜ» στÜ "Αγραφα συγκροτοýσαν τü
στρατüπεδο τοý ¸θνουò, ποý προετοßμαΖε τü ΓÝνοò γιÜ ý λευτεριÜ του».

«ΠροκαλεΤ Üλγεινιß Ýντýπωση τü γεγονüò üτι οß ßστορικοß τfrò νεüτερηò
'ΕλλÜδαò ÜπÝστρεψαν τü πρüσωπü τουò Üπü ýν üμορφη αýý περιοχη καßÜπο-

σιþπησαν τοýò Ýθνικοýò Üγþνεò τþν'Αγραφιωτþν. ΜÝχρι τÜ μÝσα τοý 20οý
αßþνα τÜ -Αγραφα fiταν γραμμÝνα στÜ ßστορικÜ βιβλßα «ßò üρεινη καß Üγο,ση Ýκταση Ýνþ στÜ σχολικÜ βιβλßα ÜναφÝρο,υταν γý τü γßδινο βοýτυρο ποý nqpfryav, τü
γνωστü «βοýτυρο 'ΑγρÜφων»! 'ΕσκεμμÝνα fr üχη οß Üγþνεò τþν κλεφταρματολþν καθ' üλη ý διÜρκεια τfrò τουρκοκρατßò, ιß ÜΦηση τþν ΓραμμÜτων στßò
περßφημεò ΣχολÝò τþν'ΑγρÜφων, στü «'ΕλληνομουσεΙο» τþν Βραγγιανþν, τßò
σχολÝò τοý Καρπενησßου, τοý Νεοχωρßου, τfrò Ρεντßναò, τfrò ΚαστανιÜò κ.Ü,
στÜ μεγÜλα μονασýρια τοý Προυσοý, τfrò ΠÝτραò, ýò Κορþναò, τfrò ΣπηλιÜò,
τfrò Τατqρναò, τfrò ΒρÜχαò, ποý ÜποτÝλεσαν καß Ýκεßνα ΣχολÝò τþν ΓρομμÜτων
καß τþν τεχνþν (κυρßωò τfrò Üγιογραφßò), üλα αýτÜ Üγνοfiθηκαν, þσÜν νÜ μιßν
ýπfrρξαν ποτÝ.»

«'ο συγγραφÝαò γυρισε τüνκüσμο üλο μÝ ýνψευδαßσθηση üτι ÝγκατÝλειψε
τü Νεοχþρι καß τÜ ¶γραφα, ÜλλÜ τÜ ¶γραφα δÝν τüν ÝγκατÝλειψαν, βρßσκο,;ταν θρονιασμÝνα στÜ κατÜβαθα τfrò ψυχfrò του καß Üνεπαισθιßτωò τüν καλοýσαν
νÜ ÝπιστρÝψει στßò ρßΖεò του καß νÜ ßστοριßσει ýν περασμÝνη δüξα του§. »
«Τü κýριο χαρακτηριστικü του εßναι ιß Ýνδελεχüò Ýρευνα. 'ο συγγραφÝαò
γιÜ καθÝνα Üπü τÜ θÝματα τοý βιβλßου παρουσιÜΖει üλεò τßò Üπüψειò ποý προÝκυψαν Üπü ý μακροχρüνια καß Ýπßπονη ÝρευνÜ του, ÜξιολογÞ κρßνει, συγκρßνει
καß κλεßνει μÝ ý δικιß του τεκμηρτωμÝνη üποψη. Μ' αýý ýν Üκρωò Ýπιστημονικιß
μεθüδευση ÝξετÜΖει Ýνα πρüò Ýνα τÜ θÝματα ποý πραγματεýεται. Αýτü, συνθÝτουν üλο τü σκηνικü τfrò ßστορßαò καß τοý πολιτισμοý τþν'ΑγρÜφων, ÜνÜ τοýò
αßþνεò. ΣτÜ Ýνδεκα κεφÜλαια τοý βιβλßου περιλαμβÜνεται üλη fι ßστορßα καß ü πολιτισμüò τουò.»
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