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Hπερίεργη αυτή ιστορία α-
φορά δύο Κεφαλλονίτες
γιατρούς, τον Παναγή Κα-

ρούσο-Σαντριβίλλη και τον γιό
του, ∆ηµήτρη Σαντριβίλλη, από
κλάδο τού δον Cristofalo, barone
de la terra Bassa (Σικελία), πού
είχε λάβει τιµάριο στην Κεφαλλο-
νιά, από την Βενετία, λόγω τών
στρατιωτικών του υπηρεσιών και
ήταν καταχωρηµένος στο Libro d
Oro τού νησιού.

Ο ∆ηµήτριος και ο πατέρας
του Παναγής, γιατροί και οι δύο
σπουδασµένοι, στο Πατάβιο
(Padova, διάσηµο Πανεπιστήµιο
της εποχής ) µετά από περιπετει-
ώδη περιπλάνηση, σαν γνήσιοι
Κεφαλλονίτες, φιλαπόδηµοι και
ανήσυχοι, κατέληξαν στο Καρπε-
νήσι.

Οι κάτοικοι στερούµενοι ια-
τρού, τούς έπεισαν, και, έµειναν
και ο ∆ηµήτριος, παντρεύτηκε
την κόρη τού Κ. Μαρουτσογλου,
η Κηλεβιντου.

Ήταν ο πατέρας τού Αθανασί-
ου Ιατριδη, ζωγράφου, πού έλα-
βε το όνοµα Ιατριδης, λόγω ίσως
τού οικογενειακού επαγγέλµα-
τος.

Στα 1814 εκδηλώθηκε µεγάλη
επιδηµία πανούκλας, στην περι-
φέρεια Πατρατζικιου, όπου ανήκε και το Καρπενήσι,
κατά την οποία, απέθανε και ο ιατρός ∆ηµήτριος Κα-
ρούσος, ο οποίος είχε γίνει γνωστός τοπικά , για τα
διάσηµα γιατρικά του, παντός καιρού και διά πάσαν
νόσον.

Τα ονόµαζε κόνιν και δρολάπιον, αγνώστων συ-
στατικών και συνθέσεως.

Ο φίλος του, ∆εσπότης Νέων Πατρών Πολύκαρ-
πος, λόγιος και ποιητής, αλλά καλοφαγάς και διά-
σηµος πότης, πού δεν απέφευγε τις ηδονές τού επαρ-
χιακού βίου, φοβούµενος την λοιµική, από τα λύµα-
τα τού τουρκογενούς περίγυρου, εγκατέλειψε την Υ-
πάτη και απεσύρθη βορειότερα, στην Κάψη Τυµφρη-
στού, για τον αέρα τού βουνού, αλλά αρρώστησε,
και, εκεί και τού έγραψε, να τού στείλει, όχι πια τέ-
τοια φάρµακα, αλλά κρασί ανέρωτο......τον µάλιστα
ανοµιλον οίνον και αυστηρόν όν η Εκάβη, πολέµοις
αγώσει καµόντι Έκτορι επεδίδου, είς ανάρρωσιν... ε-

νταύθα γαρ
πάντα εκπε-
φαύλισται και
ηχρείωται τα
τοιαύτα, όλως
ουδόλως είσι. ..

Η αναφορά
στο χωριό Κά-
ψη, η πανού-
κλα, αλλά κυ-
ρίως η επιστολή
τού Ιεράρχου
Υπάτης Πολυ-
κάρπου, απευ-
θύνεται στον
Ιατρό ∆ηµήτριο

Καρούσο, µε άψογα βαθιά Ελληνικά, οµηρικά θα έ-
λεγε κανείς, µε την βεβαιότητα ότι γίνεται αντιλη-
πτός.

Αυτό δείχνει το πνευµατικό επίπεδο τής περιοχής,
ποιοί ήταν αυτοί πού κράτησαν, αυτοί ήσαν, ζωντα-
νή την γλώσσα και την πατρίδα, τα σκοτεινά χρόνια,
πού αλάστορες επιδροµείς, αλώνιζαν τον χώρο, χω-
ρίς να αλώσουν την Ελλάδα, αλλά αφήνοντας τα πε-
νιχρά τους ίχνη, σποράδην σε τοπωνύµια και αντικεί-
µενα, άνευ σηµασίας, χάρις δε αυτών, των εκπληκτι-
κών πνευµατικών ηγετών, τών οποίων προσκυνούµε
την µνήµη, το Έθνος των Ελλήνων παρέµεινε εν ζωή.

Επίσης µε την επιστολή βεβαιώνεται η έλλειψη και
η νοθεία βασικών αγαθών, πού συνήθως ακολου-
θούσαν τις επιδηµίες, λοιµικές, επιζωοτίες και θεοµη-
νίες.

Αυτά είναι ψηφίδες ιστορίας, χρήσιµες στους ερευ-
νητές, αφιερωµένες στους πολλούς φίλους, φιλίστο-
ρες της περιοχής και ιδιαίτερα στον φίλτατο κ. Τάκη
Ευθυµίου, την ευρηµατική, σπανιότατη λέξη "ανοµι-
λος", πού αποτελεί
και την επιτοµή ενός
λησµονηµένου γλωσ-
σικού θησαυρού.

Γράφει ο Παν. Γεωρ. ∆ηµάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Αµφικλείας-Ελατείας - Email: pgdimakis@gmail.com

ΑΑΝΝΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΝΝΟΟΣΣ
ΟΟίίννοοςς  ααννόόµµιιλλοοςς  σσττηηνν  ΚΚάάψψηη

Ο οίνος έχει πανάρχαια ιστορία, όπως και η παρασκευή του, από το
γλεύκος στην τελική του µορφή, µεσολαβούν αρκετά στάδια. 
Από τα πιό παλιά τουλάχιστον ήταν, αυτά τα µεγάλα βαρέλια, πού
τα ονόµαζαν "τραπεζονιές" ίσως από το σχήµα (τραπεζοειδές µε
στρογγυλή βάση).
Εκεί έριχναν τον  µούστο, µαζί µε τα τσάµπουρα και κατά τόπους,
µυρτιά , κεδροµηλα, ρετσίνι κωνοφόρων κ.α. και άφηναν να γίνει η ζύ-
µωση. 
Στην Ελάτεια, στην οικία Κρίτσα (1864) υπήρχε στο Κατώι κατα-
σκευή, επιχρισµένη µε κουρασάνι, σε σχήµα κάτω πιεσµένης φιάλης,
µε στενό λαιµό, από όπου, η άντληση τού οίνου, γινόταν µε ειδικό
σκεύος.

Στο βιογραφικό ση-
µείωµα του Αθανα-
σίου Ιατρίδη, τού Γ.
Φαρµακίδη 1960,
αναφέρονται οι εν-
διαφέρουσες αυτές
και άλλες πληρο-
φορίες.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Αγγελή ΑΓΓΕΛΗ του ∆ηµητρίου, κατοίκου Άνω Τιθορέας Λοκρίδος
Φθιώτιδος, συνταξιούχου Ο.Σ.Ε (Τ.Κ: 35015)

ΠΡΟΣ
Τον ηµερήσιο Τύπο και ακόµα: 
1) Στην Γενική Γραµµατεία Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 
2) Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), οδός Αγίου Κων/νου 8 (τ.κ
102-41), Αθήνα, 
3) Υπουργείο Οικονοµικών (Γραφείο Υπουργού), Νίκης 5 (τ.κ 101-80) Α-
θήνα, 
4) ΤΑΠ-ΟΤΕ (τµ. Συντάξεων) Αγίου Κων/νου 16- Αθήνα.

Στις 12-7-2016 και 21-9-2016 έστειλα
στον Πρόεδρο της Βουλής καθώς και σε
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες τις επιστολές
µου µε τις οποίες Σας κάνω για πολλοστή
φορά γνωστό το µεγάλο και µακροχρόνιο
πρόβληµα µου που έχει σχέση µε την α-
ναπηρία µου και µε βάση της οποίας θα έ-
πρεπε ο Ασφαλιστικός µου φορέας (ΤΑΠ-
ΟΤΕ) να χορηγεί τη σύνταξη µου(εργαζό-
µουν στον Ο.Σ.Ε) µε την προβλεπόµενη
προσαύξηση, αφού το ποσοστό της ανα-
πηρίας µου τελεσίδικα κρίθηκε στο 67%
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πειραιά που επικυρώθηκε από το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας, όπως επανειληµµένα Σας έκανα γνωστό.
∆υστυχώς όµως, όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες χωρίς κανέναν σεβασµό

στον µακροχρόνιο αγώνα µου δικαστικό και εξώδικο ούτε ακόµα στην ηλι-
κία µου ευρισκόµενος στο 82° έτος µε εµπαίζετε προβάλλοντας αστείες δι-
καιολογίες µε βάση τις οποίες αρνείσθε να µου χορηγήσετε την προσαύξη-
ση από το 72% στο 88% της σύνταξης µου στηριζόµενοι στο γεγονός, δή-
θεν, ότι το ποσοστό 67% της αναπηρίας µου που κρίθηκε τελεσίδικα και α-
µετάκλητα ∆ΕΝ αφορά και δεν µπορεί να εφαρµοσθεί για τη χορήγηση της
παραπάνω προσαύξησης καθόσον αυτό το ποσοστό αφορά µόνο την α-
παλλαγή µου από το φόρο εισοδήµατος.

Την παραπάνω λογική και δικαιολογία πραγµατικά δεν µπορώ να την δε-
χθώ αφού κανείς µέσος λογικός άνθρωπος δεν µπορεί να φανταστεί τη δι-
αίρεση και τη διάκριση µιας αναπηρίας σε δύο µέρη δηλαδή, σε δύο κατη-
γορίες. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα και παρά του ότι επανειληµµένα το ζήτησα
και το ΖΗΤΩ κανείς υπεύθυνος είτε δικαστικός είτε διοικητικός παράγοντας
δε µου εξήγησε, πώς είναι δυνατόν να χωρίζεται το ποσοστό αναπηρίας σε
δύο κατηγορίες χρήσης και εφαρµογής. Πέρα, όµως, από την απαράδεκτη
και παράλογη αντιµετώπιση µου, οι διάφοροι φορείς δε διστάζουν να µε ε-
µπαίζουν και να µε εξευτελίζουν στέλνοντας µε από τον Αννα στον Καϊάφα,
σαν τον Χριστό,  δηλώνοντας,  δήθεν, αναρµοδιότητα κ.λ.π, ο ως άνω ε-
µπαιγµός µου ή η απροκάλυπτη κοροϊδία µου αποδεικνύεται και µε τα µε
αρ. Πρωτ. 3026/1 -8-2015 (Βουλή των Ελλήνων) και Γ32/219/9-9-2016 (Ι-
ΚΑ) σχετικά έγγραφα.

Με την παρούσα,  λοιπόν,  ανοιχτή επιστολή µου διαµαρτύροµαι έντο-
να για τον ως άνω εξευτελισµό µου και εµπαιγµό µου αφού αντί να πάρετε
το θάρρος και να λάβετε υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης µου που αφετη-
ρία έχει τη σχετική προσφυγή µου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ( Υ-
πουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προνοίας) που έγινε ∆ΕΚΤΗ για
τον ανακαθορισµό του ποσοστού αναπηρίας µου µε τις
υπ‘αριθµ.2.208/1998 και 3.645/1999 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδι-
κείου Πειραιά που επικυρώθηκαν µε την υπ‘αριθµ.768/2003 απόφαση του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και την 157/2003 Πράξη του ∆ιοικ. Εφ. Πει-
ραιά σε συνδυασµό µε το µε ηµεροµηνία 23-10-2003  έγγραφο του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας, απορριπτόµενης της σχετικής Αναίρεσης του Ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου κατά της ως άνω υπ’ αρ.768/2003 αποφάσεως του ∆ι-
οικ.Εφ.Πειραιά µε βάση τις οποίες η αναπηρία µου ανακαθορίστηκε ανα-
δροµικά από το 1984 στο ποσοστό 67%, εσείς υποκρίνεσθε και µε κοροϊ-
δεύετε αποφεύγοντας να απαντήσετε και το κυριότερο να µε δικαιώσετε κα-
ταβάλλοντας τα χρήµατα που δικαιούµαι.

Πρέπει να ντρέπεστε για τη συµπεριφορά Σας απέναντι σε έναν άνθρωπο
που αφιέρωσε τη ζωή του σε έναν τίµιο αγώνα εργασίας και σε πλήρη εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων µου στην πατρίδα. Πλην, όµως, και η Πατρίδα
οφείλει να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις.

∆εν ζω µονάχα για να πληρώνω φόρους και χαράτσια. ∆ε ζω µονάχα για
να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Πολιτεία. Ζω και
για να απαιτώ µε βάση τα δικαιώµατα µου καθόσον κάθε Πολίτης δεν έχει
µόνο υποχρεώσεις προς την Πολιτεία, αλλά και η Πολιτεία έχει υποχρεώ-
σεις προς τον Πολίτη. Θα πρέπει δηλαδή η Πολιτεία να σκύψει στο πρόβλη-
µα µου και να µην αποφεύγει να το αντιµετωπίσει καθόσον οφείλει µε βά-
ση τους νόµους , το σύνταγµα και την ηθική, να επιδεικνύει τον οφειλόµενο
σεβασµό και να επιλύσει τα προβλήµατα του πολίτη, όπως είναι αυτά που
επί χρόνια αποφεύγει να τα επιλύσει.

Με την παρούσα ζητώ επί τέλους να απαντήσετε και να δώσετε µία στοι-
χειώδη εξήγηση γιατί δέχεσθε µία ανόητη δικαιολογία για τον χωρισµό της
αναπηρίας µου σε δύο κατηγορίες. Για µένα ή είναι κάποιος ανάπηρος ή
δεν είναι. Τα υπόλοιπα τα θεωρώ απαράδεκτα, ύποπτα και ανόητα που δεν
αντέχουν δηλαδή σε καµία λογική και ο σκοπός της Πολιτείας που συνεχί-
ζει να µε αδικεί είναι να αποδεικνύει πως το δίκιο είναι µε τον ισχυρό και ό-
χι µε τον αδύνατο όπως εγώ.

Τολµήσετε, λοιπόν, να αλλάξετε τον παραπάνω σκοπό και να επιβάλλετε
το δίκαιο.

Περιµένω την απάντηση µε τις εξηγήσεις στο παραπάνω ερώτηµα µου!

Άνω Τιθορέα Λοκρίδος Φθιώτιδος
Ο ∆ιαµαρτυρόµενος
Αγγελής ∆. Αγγελής


