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Η ιστορία των Κορυσχάδων

Οι Κορυσχάδες, έξι μόλις χιλιόμετρα από το 
Καρπενήσι και σε υψόμετρο 960 μέτρα είναι ένα 
από τα πιο παλιά και πιο γραφικά χωριά της 
Ευρυτανίας. Στεφανωμένο με έλατα, με κλίμα ξηρό 
υγιεινό και άφθονα γάργαρα νερά είναι επίσης ένα 
όμορφο ρουμελιώτικο χωριό για παραθερισμό.

Το όνομά του έχει ρίζες βαθιές στα αρχαία χρόνια. 
Στην τοποθεσία «Καμίνια» στην αρχαιότητα 
λειτουργούσε μεταλλείο και με το μέταλλο που 
βγάζανε κατασκεύαζαν πολεμικά όπλα και 
περικεφαλαίες (κόρυς- κόρυθος). Το αρχαίο αυτό 
μεταλλείο έδωσε το όνομά του στο χωριό. Πρέπει 
επίσης να αναφερθεί ότι στην κορυφή κοντινού 
λόφου, στη θέση «Παλαιόκαστρο» σώζονται ίχνη 
από τείχη καθώς και προβαθμίδες παλιού 
φρουρίου.

Το 1945 βρέθηκαν παλιοί τάφοι με πολλά 
αντικείμενα από χαλκό, ορείχαλκο και διάφορα 
κτερίσματα.

Μια λεπτομέρεια γύρω από το όνομα του χωριού: 
Μεταπολεμικά και με το αιτιολογικό πώς δήθεν το 
όνομα είναι ξενικό το ονόμασαν Κυψέλη. Φυσικά η 
προσπάθεια αυτή να μετονομάσουν το χωριό από 
το πανάρχαιο όνομά του είχε άλλο στόχο. Ήθελαν 
να σβήσουν ένα όνομα, που είχε συνδεθεί με την 
επαναστατική συνέλευση της Εθνικής Αντίστασης, 
το Εθνικό Συμβούλιο. Η προσπάθεια απότυχε. Στο 
στόμα των κατοίκων αλλά και για ολόκληρη τη 
χώρα το χωριό έμεινε με το όνομά του, Κορυσχάδες, 
που θύμιζε μια μεγάλη ώρα της Εθνικής 
Αντίστασης.

Το 1966 και με την έντονη αντίδραση της 
Κοινότητας, το χωριό ξαναπήρε και στα επίσημα 
χαρτιά το όνομά του.

Στα δυτικά του χωριού και σε απόσταση τέσσερα 
περίπου χιλιόμετρα βρισκόταν το παλιό μοναστήρι 
των «Κουμασίων» που στα χρόνια της Κατοχής 
χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη οπλισμού του 
ΕΑΑΣ και που ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς.



Η εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Αθανάσιος, 
χτίστηκε το 1865. Δύο χρόνια πριν ξεσπάσει ο 2ος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1938, χτίστηκε το ιστορικό 
Δημοτικό Σχολείο του χωριού -διώροφο, λιθόχτιστο 
και κεραμοσκέπαστο- πάνω σε σχέδια του 
Υπουργείου Παιδείας. Οι κάτοικοι του χωριού 
προσέφεραν για το κτίσιμο σημαντική οικονομική 
βοήθεια αλλά και προσωπική εργασία.

Το χωριό στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης 
βοήθησε πολύπλευρα επίσης τον απελευθερωτικό 
αγώνα. Σ' αυτό εγκαταστάθηκε και λειτούργησε 
Νοσοκομείο, το τυπογραφείο της 13ns Μεραρχίας, 
το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, το οπλουργείο, το 
αναρρωτήριο, οι αποθήκες της Επιμελητείας του 
Αντάρτη, τα γραφεία του ΕΑΜ Ευρυτανίας κλπ.

Πρέπει ακόμη να αναφερθεί πως όλα τα σπίτια 
του χωριού σ' εκείνα τα χρόνια φιλοξένησαν τους 
Εθνοσυμβούλους, τα μέλη της Π.Ε.Ε.Α. καθώς και 
τα στελέχη των εθνικοαπελευθερωτικών 
οργανώσεων.
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Μερική άποψη των 
Κορυοχάδων. Διακρϊνονται: Το 
ιστορικό Σχολείο, η Εκκλησία 
και η πλατεία του χωριού.
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Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α)

Στις 10 του Μάρτη 1944 στην Ελεύθερη Ελλάδα 
διαδραματίστηκε ένα γεγονός που έμελλε να 
ασκήσει ισχυρή επίδραση στον απελευθερωτικό 
αγώνα του ελληνικού λαού: στη Βίνιανη της 
Ευρυτανίας συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.).

Ποιοι ήταν οι λόγοι που επέβαλαν στην ηγεσία 
του εαμικού κινήματος Αντίστασης να προχωρήσει 
στην συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης; Ήταν το φούντωμα του κινήματος 
της Εθνικής Αντίστασης, η απελευθέρωση 
σημαντικού μέρους του εθνικού εδάφους και η 
ανάγκη της συνένωσης και επιστράτευσης όλων των 
εθνικών δυνάμεων για το διώξιμο του κατακτητή 
και την απελευθέρωση της χώρας. Αυτές οι ανάγκες 
έθεσαν μπροστά στο αγωνιζόμενο έθνος επιτακτικά 
το πρόβλημα της δημιουργίας στην Ελεύθερη 
Ελλάδα κεντρικού κυβερνητικού οργάνου εθνικής

ενότητας και απελευθέρωσης. Αυτές ακριβώς τις 
ύψιστες εθνικές ανάγκες ήρθε να θεραπεύσει με τη 
δημιουργία της η Π.Ε.Ε.Α.

Η Π.Ε.Ε.Α., που γεννήθηκε στη φωτιά των 
απελευθερωτικών μαχών, καλούνταν να επι- 
τελέσει υψηλή ιστορική αποστολή: να συντονίσει, 
να κατευθύνει και να φέρει σε νικηφόρο τέρμα τον 
αγώνα του ελληνικού λαού για την εθνική του 
λευτεριά, για την κατοχύρωση και διεύρυνση των 
δημοκρατικών του κατακτήσεων και για το σκοπό 
αυτό να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια 
πλατύτερη αγωνιστική συσπείρωση, για μια 
κυβέρνηση ευρύτερης εθνικής ενότητας.

Οι σκοποί αυτοί που αποτέλεσαν τη βάση της 
ιδρυτικής Πράξης της Π.Ε.Ε.Α., διακηρύχθηκαν 
επίσημα με Διάγγελμά της προς τον ελληνικό λαό.

Μεγάλη ξεχωριστή μέρα, σταθμός σημαντικός για 
την Εθνική Αντίσταση και γενικότερα για τον 
απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας η 14η του 
Μάη. Αυτήν ακριβώς τη μέρα στα λευτερωμένα



βουνά της πατρίδας μας έπαιρνε σάρκα και οστά 
μια εθνοσυνέλευση, που μέσα σ' αυτήν ζωντάνεψαν 
τα μεγάλα οράματα του ελληνικού λαού. Οι 
Κορυσχάδες μένουν πια στην Ελληνική Ιστορία σαν 
μια νέα Επίδαυρος. Με τους μεγάλους 
λαϊκοδημοκρατικούς στόχους, για Λευτεριά, 
Εθνική Ανεξαρτησία και προκοπή.

Η Π.Ε.Ε.Α με την Ιδρυτική και 
την υπ' αριθ. 1 Πράξη της 
αποφάσισε τη σύγκλιση 

Εθνικού Συμβουλίου λαϊκών 
Αντιπροσώπων, που θα είχαν 
εκλέξει ελεύθερα οι Έλληνες 

πολίτες.

Σημαντικός άθλος του αγωνιζόμενου λαού και 
των απελευθερωτικών του οργανώσεων η ανάδειξη 
-μέσα σε συνθήκες αιματηρής τρομοκρατίας στις 
κατεχόμενες περιοχές- των αντιπροσώπων που

συγκρότησαν το Εθνικό Συμβούλιο. Παρ' όλες τις 
δυσκολίες που επικρατούσαν τότε, οι 
εθνοσύμβουλοι από τα σκλαβωμένα διαμερίσματα 
της Ελλάδας οδοιπορώντας και αντιμετωπίζοντας 
αφάνταστους κινδύνους, φτάσανε στο καθορισμένο 
αυτό, χωριουδάκι, Κορυσχάδες, όπου θα άρχιζαν οι 
εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου.

Η Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου το Μάη του 
1944 στάθηκε επίσης πρώτα απ' όλα ένα βήμα 
εθνικής και λαϊκής ενότητας. Σ’ αυτό πήραν μέρος 
και εκφράστηκαν πολιτικές και εθνικές δυνάμεις, 
που βρίσκονταν έξω από τα οργανωτικά πλαίσια 
του ΕAM. Δώσανε στην Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης, την Π.Ε.Ε.Α. ατράνταχτη λαϊκή 
αδιαφιλονίκητη βάση για να προχωρήσει στην 
εκπλήρωση του ιστορικού της έργου.

Το Εθνικό Συμβούλιο στάθηκε η επιβλητική 
εγκριτική πράξη της θέλησης του ελληνικού λαού 
που αγωνιζόταν για την εθνική του λευτεριά. 
Ταυτόχρονα ήταν η ενσάρκωση και η βεβαίωση



μιας ατράνταχτης απόφασής του να δώσει στο 
εσωτερικό ζήτημά του λύση, σύμφωνα με την 
κυρίαρχη θέλησή του.

Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, βρίσκει στο 
Εθνικό Συμβούλιο τη δικαίωση των σκληρών 
αγώνων του για το διώξιμο των ξένων κατακτητών, 
'Ία  την εθνική Λευτεριά, τη Λαοκρατία, την εθνική 

τητα. Ο ηρωικός εθνικός στρατός Ε.Λ.Α.Σ, το 
κό πολιτικό συμπαραστάτη, ενώ η Π.Ε.Ε.Α. την 
κή επικύρωσή της.

Ελλάδα, ολόκληρο το έθνος, που έδινε στο 
υρό των Συμμάχων την υπέρτατη μάχη, με 
ϊνταστες θυσίες, με καθημερινά ολοκαυτώματα 
>χτούσε, τότε, τη βεβαιότητα πως άνοιγε για τη 
>α μας, για την καινούρια γενιά, μια νέα σελίδα, 
• είχε θεμέλια ατράνταχτα για την εθνική 
►τεριά, την Ανεξαρτησία και την πορεία για τη 
Λουργία και την πρόοδο.
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Το ιστορικό σχολείο στους Κορυσχάδες όπου έγινε το Εθνικό Συμβούλιο, το Μάη 1944



14 ΜΑΗ 1944: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΜΕΡΑ

Η εναρκτήρια συνεδρίαση του 
Εθνικού Συμβουλίου

Μέρα Κυριακή 14 Μάη 1944 σ' αυτό το μικρό 
ορεινό χωριό της Ρούμελης, στην αίθουσα του 
Σχολείου συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο. Μια 
επιγραφή «Επίδαυρος 1821 - Κορυσχάδες 1944» 
δένει σφιχτά δύο μεγάλες στιγμές της ελληνικής 
Ιστορίας. Οι αγωνιστές του 1821, που θεμελίωσαν με 
ποτάμια αίμα τη Λευτεριά στη γη μας ανταμώνουν 
τους μαχητές της Εθνικής Αντίστασης. Ύστερα από 
123 χρόνια με τους ίδιους μεγάλους στόχους και τα 
ίδια οράματα.

Μέσα στο Σχολείο μια μεγάλη μακριά αίθουσα.

Στη μια άκρη της το Προεδρείο κι από κάτω το 
βήμα. Το χωριό έχει προσφέρει χαλιά για να 
σκεπάσουν τα σανίδια. Η μεγάλη αίθουσα έχει μια 
αξέχαστη διακόσμηση που γι' αυτήν δούλεψαν οι 
ζωγράφοι της Αντίστασης. Παραστάσεις από τον 
ξεσηκωμό του '21 αλλά και αγωνιστικές εικόνες που 
παρουσιάζουν την τιτάνια πάλη του λαού στις 
πόλεις και τα βουνά για να διώξει τον ξένο 
καταχτητή, για να θεμελιώσει την καινούργια 
Ανεξάρτητη, Δημοκρατική Ελλάδα.

Στη δεξιά προς το Προεδρείο πλευρά, πάνω στον 
κάτασπρο τοίχο, τοιχογραφίες με τους ήρωες της 
Επανάστασης του 1821. Στους τοίχους σκόρπιες 
άλλες επιγραφές: «Ζήτω οι μεγάλοι μας σύμμαχοι», 
«θάνατος στο φασισμό», «η Π.Ε.Ε.Α. ενσάρκωση 
της Εθνικής Ενότητας», «Το Εθνικό Συμβούλιο 
ενσάρκωση της λαϊκής κυριαρχίας».

Πάνω από το Προεδρείο οι θυρεοί των Συμμάχων 
στον αντιφασιστικό αγώνα: της Αγγλίας, Αμερικής, 
Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας. Και στη



μέση ένας μεγάλος Φοίνικας. Το μυθικό πουλί, που 
ξαναγεννιέται από τη στάχτη του, που είναι το σύμ
βολο του ακατάβλητου ελληνικού γένους. Η 
γαλανόλευκη, κι οι σημαίες των συμμάχων 
πλαισιώνουν τους θυρεούς.

Στα πρώτα καθίσματα, τα μέλη -ms Π.Ε.Ε.Α.., Ε. 
Μπακιρτζής, Ε. Μάντακας, Γ. Σιάντος, Ηλ. 
Τσιριμώκος, Κ. Γαβριηλίδης, Π. Κόκκαλης. Οι 
άλλοι έχουν πάει στο Κάιρο, για να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους, να κάνουν ό, τι μπορούν για την 
εθνική ενότητα. Είναι επίσης, παρόντες οι ιεράρχες 
της Αντίστασης, ο Κοζάνης Ιωακείμ και ο Ηλείας 
Αντώνιος. Επίσης και πολλοί κληρικοί της 
περιοχής. Από πίσω, μέχρι τη μέση της αίθουσας οι 
εθνικοί σύμβουλοι. Ένας διάδρομος και κατόπιν τα 
λαϊκά καθίσματα. Έχουν έρθει απ' όλα τα γύρω 
χωριά αγρότες, να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
του Εθνικού Συμβουλίου, την πρώτη του ιστορική 
συνεδρίαση.

Οι εθνικοί Σύμβουλοι, εργάτες, αγρότες,

επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, 
καθηγητές του Πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι, 
παλαίμαχοι λαϊκοί αγωνιστές, φωτεινοί οδηγητές 
του ελληνικού λαού.

Στο Εθνικό Συμβούλιο υπάρχουν επίσης κι 
αρκετοί βουλευτές της Βουλής του 1936, που 
διέλυσε ο Βασιλιάς Γεώργιος και που σύμφωνα με 
μια πράξη της Π.Ε.Ε.Α. είναι αυτοδίκαια μέλη του 
Ε.Σ.

Οι γυναίκες επίσης αντιπροσωπεύονται στο 
Εθνικό Συμβούλιο, με τρεις αντιπροσώπους. Η 
ιστορική συνεδρίαση άρχισε ακριβώς στις 2 μετά το 
μεσημέρι. Η αίθουσα του Εθνικού Συμβουλίου 
γεμάτη. Όλοι οι Εθνικοί Σύμβουλοι, στις θέσεις 
τους. Ούτε ένα από τα λαϊκά καθίσματα άδειο. Στις 
πόρτες και στους διαδρόμους στριμώχνεται το 
πλήθος για να παρακολουθήσει τη Συνεδρίαση. 
Ξαφνικά έξω απ' το Σχολείο αντηχεί ο Εθνικός 
Ύμνος που παίζει η στρατιωτική μπάντα κι έπειτα 
από λίγο, μια δυνατή φωνή μέσα στην αίθουσα:



«Προσοχή! Αντάρτες, χαιρετίστε την Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Παρουσιάστε 
όπλα!». Τα μέλη της Π.Ε.Ε.Α. μπαίνουν μέσα στην 
αίθουσα ενώ όρθιοι Σύμβουλοι και λαός ψάλλουν 
τον Εθνικό Ύμνο.

«Ορκίζομαι, ότι θα εκτελέσω 
πιστά τα καθήκοντά μου, σαν 

μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου, έχοντας σαν 

γνώμονα το Συμφέρον της 
Πατρίδας μου και του 

Ελληνικού Λαού. Οτι θ' 
αγωνιστώ πε αυτοθυσία, για 

την απελευθέρωση της χώρας ?—  

μου απ' το ζυγό των 
καταχτητών, ότι θα 

υπερασπίζω παντού και 
πάντοτε τις λαϊκές ελευθερίες 
και θα είμαι παραστάτης και 
οδηγός του λαού στον αγώνα 
για την λευτεριά του και τα 

κυριαρχικά του δικαιώματα»
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Η ορκομωσία των μελών τοο Εθνικού Συμβουλίου, 14 Μάη 1944



Δοξολογία και Ορκομωσΐα

Έπειτα έγινε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε 
ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ και ακολούθησε 
η ορκωμοσία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. 
Όρθιοι οι Εθνοσύμβουλοι με το χέρι σηκωμένο 
επαναλαμβάνουν τον όρκο, που λέξη προς λέξη 
απαγγέλλει ο παπάς. Είναι μια στιγμή συγκίνησης 
και αφάνταστου μεγαλείου.

Όταν πια τελείωσε η ορκωμοσία, οι σύμβουλοι 
ένας - ένας έρχονται στο Προεδρείο για να 
υπογράψουν το πρωτόκολλο.
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Υπογραφή του πρωτοκόλλου από τα μέλη του ΗΟνικού Συμβουλίου, 14 Μάη 1944



Το Ψήφισμα των Κορυσχάδων

Με τη λήξη των εργασιών τον Εθνικού 
Συμβουλίου, που κράτησαν δύο βδομάδες, σας 27 
Μάη 1944 εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα, που 
από τότε έμεινε γνωστό οαν ψήφισμα των 
Κορυσχάδων.

Γενικές διατάξεις

Το Εθνυ<ό Συμβούλιο

Συγκροτημένο από αντιπροσώπους ολοκλήρου 
του Ελληνικού λαού, που συνήλθαν για να 
διακηρύξουν την ακατάβλητη θέλησή του να 
πολεμήσει ως την τελευταία του πνοή για την απε
λευθέρωση της χώρας, την πλήρη συντριβή του 
φασισμού και την αποκατάσταση της εθνικής 
ενότητας και της λαϊκής κυριαρχίας.

Θέλοντας να καθορίσει τον τρόπο όλων των 
εξουσιών στην ελεύθερη Ελλάδα, ψηφίζει:

Άρθρο 1: Κυρώνεται η ιδρυτική Πράξη της Π.Ε.Ε. Α. 
της 10 του Μάρτη 1944.

Άρθρο 2: Όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ' το λαό και 
ασκούνται απ’ το λαό. Η Αυτοδιοίκηση και η 
λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις θεσμοί του 
δημοσίου βίου των Ελλήνων.

Άρθρο 3: Το Εθνικό Συμβούλιο, είναι το ανώτερο 
όργανο της Λαϊκής Κυριαρχίας. Η Π.Ε.Ε.Α. έχει τις 
εξουσίες που καθορίζει αυτό το ψήφισμα.

Άρθρο 4: Οι λαϊκές ελευθερίες είναι ιερές και 
απαραβίαστες. Το αγωνιζόμενο έθνος θα τις 
προστατέψει από κάθε απειλή, από οπουδήποτε και 
αν προέρχεται.

Άρθρο 5: Όλοι ο Έλληνες, άντρες και γυναίκες, 
έχουν ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώματα.

Άρθρο 6: Η εργασία είναι βασική κοινωνική 
λειτουργία και δημιουργεί δικαίωμα για την από
λαυση των αγαθών της ζωής.



Άρθρο 7: Επίσημη γλώσσα για όλες τις εκδηλώσεις 
της δημόσιας ζωής και για όλους τους βαθμούς της 
εκπαίδευσης, είναι η γλώσσα του λαού.

Άρθρο 8: Ο πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας 
για την άσκηση όλων των εξουσιών, είναι ο 
απελευθερωτικός αγώνας του έθνους. -Το Εθνυ<ό 
Συμβούλιο, η Π.Ε.Ε.Α., οι ένοπλοι και άοπλοι 
πολίτες υπηρετούν πριν απ' όλα το σκοπό αυτό. -Ο 
Εθνικός Στρατός, Ε.Λ.Α.Σ., είναι το ένοπλο τμήμα 
του έθνους, που μάχεται για την απελευθέρωση της 
πατρίδας και τις ελευθερίες του λαού.

Άρθρο 9: Η Π.Ε.Ε.Α., εκπροσωπεί το μαχόμενο 
έθνος στο εξωτερικό, διοικεί τον εθνικό στρατό 
Ε.Λ.Α.Σ., διευθύνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και 
έχει την ανώτατη εποπτεία, την καθοδήγηση και 
τον έλεγχο της Αυτοδιοίκησης και της Δικαιοσύνης. 
-Η Π.Ε.Ε.Α., εκδίδει και δημοσιεύει πράξεις, που 
περιέχουν κανόνες δικαίου και αποφάσεις με 
εκτελεστικό περιεχόμενο. -Οι πράξεις, εκδίδονται 
αφού ψηφιστούν από την αντιπροσωπεία του

Εθνικού Συμβουλίου του άρθρου 13. -Η Π.Ε.Ε.Α. 
μπορεί ν' αλλάζει τη σύνθεση της, με την έγκριση 
του Εθνικού Συμβουλίου ή της αντιπροσωπείας.

Άρθρο 10: Το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει το έργο της 
Π.Ε.Ε.Α., κυρώνει τις πράξεις της, παρατείνει μέτρα 
ή παίρνει το ίδιο αποφάσεις που συντελούν στην 
ευόδωση του εθνικού αγώνα. -Η κύρωση των 
κανόνων δικαίου που θεσπίζονται με τις πράξεις 
της Π.Ε.Ε.Α., ή η θέσπιση κανόνων δικαίου από το 
Εθνικό Συμβούλιο, γίνεται με ψηφίσματα. Οι 
κατευθύνσεις που δίνει το Συμβούλιο ή τα μέτρα 
που παίρνει για τους σκοπούς της παραπάνω 
παραγράφου διατυπώνονται σε αποφάσεις.

Η κατοχύρωση των λαϊκών 
ελευθεριών.

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν και 
ασκούνται απ' το λαό.



Άρθρο 11: Οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου θα 
διαρκέσουν έως την απελευθέρωση ολόκληρης της 
χώρας. -Η διάλυση του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί 
να γίνει και πριν απ' την απελευθέρωση, αν το 
αποφασίσει το ίδιο ύστερα από πρόταση της 
ΓΤ.Ε.Ε. Α. ή του 1/3 από τα μέλη του.

Άρθρο 12: Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε 
τέσσερις μήνες σε τακτική σύνοδο. Η διάρκεια κάθε 
συνόδου είναι δεκαήμερη, μπορεί όμως να 
παραταθεί απ' το ίδιο το Συμβούλιο. -Η Π.Ε.Ε.Α., 
μπορεί να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο και σ' 
έκτακτη σύνοδο. Μπορεί επίσης η Π.Ε.Ε.Α. ν' 
αναβάλει μια σύνοδο, αν υπάρχει ανάγκη με 
σύμφωνη γνώμη της αντιπροσωπείας του Εθνικού 
Συμβουλίου του Αρθρου 13.

Άρθρο 13: Στο τέλος κάθε συνόδου το Εθνικό 
Συμβούλιο εκλέγει αντιπροσωπεία από 17 τακτικά 
μέλη και 5 αναπληρωματικά. Τα καθήκοντα που θα 
ασκεί η αντιπροσωπεία στο χρονικό διάστημα 
ανάμεσα σε δύο συνόδους, ορίζεται στο άρθρο 14.

-Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, είναι 
αυτοδίκαια μέλος και πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας.

Άρθρο 14: Η Π.Ε.Ε.Α. υποβάλει κάθε πράξη στην 
Αντιπροσωπεία για να την ψηφίσει. -Αν η γνώμη 
της Αντιπροσωπείας είναι αντίθετη προς την 
πράξη, η Π.Ε.Ε.Α. συζητεί πάλι πάνω σ' αυτή. Αν η 
Π.Ε.Ε.Α. επιμένει στη γνώμη της συγκαλείται κοινή 
συνεδρίαση Π.Ε.Ε.Α. και Αντιπροσωπείας, όπου 
παίρνεται απόφαση με πλειοψηφία. -Η αντιπρο
σωπεία μπορεί επίσης να υποδείχνει στην Π.Ε.Ε.Α. 
μέτρα συντελεσπκά για την ευόδωση του εθνικού 
αγώνα.

Άρθρο 15: Η Π.Ε.Ε.Α., που αντλεί την εξουσία της 
απ' την εμπιστοσύνη του Εθνικού Συμβουλίου, 
είναι υπόλογη απέναντι του και απέναντι του 
έθνους, για την καλή διεξαγωγή του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, για την 
αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και για την 
προστασία των λαϊκών ελευθεριών.



Ψηφίστηκε στις Κοροσχάδες 

σήμερα 27 του Μάη 1944

Ιρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Οι Αντιπρόεδροι

Ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 
1. ΜΙΧΑΗΛ

Οι κοσμήτορες:

Δ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Α. ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ, 
Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΓΓΗΣ, Μ. ΣΒΩΛΟΥ

Στην έδρα Tns Επιτροπής, 30 Μάη 1944 

Ο αντιπρόεδρος ims Π.Ε.Ε.A.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τα μέλη:

ΗΑ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ, 
ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, 

Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Θεωρήθηκε και σφραγίστηκε 

Στην έδρα της Επιτροπής 30 Μάη 1944 

Ο Γραμματέας της Δικαιοσύνης

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

16



Ο Κατάλογος των Εθνοσυμβούλων

Το Εθνικό Συμβούλιο θα το αποτελέσουν συνολικά 
206 Εθνοσΰμβουλοι. Οι 184 εκλεγμένοι από τις 
διάφορες περιοχές της χώρας (Αττικοβοιωτΐα και 
Εύβοια 41, Ήπειρος 14, Θεσσαλία 22, Στερεά 
Ελλάδα 23, Μακεδονία 40, Πελοπόννησος 44). 
Δικαιωματικά -σαν βουλευτές του 1936- δήλωσαν 
συμμετοχή 22. Οι παρόντες Εθνοσύμβουλοι είναι 
176. Ορισμένοι Εθνοσύμβουλοι από μακρινές 
περιοχές, όπως η Κρήτη και η Α. Μακεδονία και 
Θράκη, δεν θα κατορθώσουν να φθάσουν στις 
Κορυσχάδες εξαιτίας των συνθηκών και της άγριας 
τρομοκρατίας.

Οι Εθνοσύμβουλοι που εκλέχτηκαν κατά περιοχές 
είναι:

ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αθηνών: Σβώλος Αλ., Αγγελόπουλος Άγγ., 
Σαρηγιάννης Πτολ., Γεωργαλάς Γ., Κόκκαλης Π., 
Ζεύγος Γ., Χατζής Θ., Μαργιώλης Δ.,

Κανελλόπουλος Σ., Βλανάς Δ., Δεσποτόπουλος Κ., 
Σωτηρίου Κ„ Καρβούνης Ν., Νισυρίου Καίτη, 
Καλομοίρης Γ., Στρατής Δ., Παπαπολίτης Σ., 
Μηλιάδης Γ., Βλαχούλης Σ., Σβώλου Μαρία. 
Αττικής: Ράμμος Ορέστης. Πειραιά: Μάντακας 
Εμ., Ρούσος Π., Χατζή βασιλείου Χρύσα, Σημίτης Γ., 
Παπαγιάννης Κ., Κουτσογιάννης Αν., Μπαρτζής 
Αλ., Χατζήμπεης Σ. Θηβών: Μόσχος Γ„ Σαράτσης 
Σ., Σταμάτης Γ. Μεγάρων: Πέππας Σ. Λειβαδιάς: 
Πρωτούλας Σ., Μπάλιος Λ. Σαλαμίνας: Πάλας Δ.

ΣΤΕΡΕΑΣ

Αγρίνιου - Τριχωνίας: Ακρίδας Αναστ., Καζατζής 
Κ., Κακογιάννης Θ., Πετρίδης Τάσος. Βάλτου: 
Καρασεβδάς Π., Σαλταούρας Κων. Δομοκού: 
Βελουχιώτης Άρης. Λοκρίδας: Θανασέκος Γ. 
Λωρίδας: Κουτσάγγελου Βασ. Ευρυτανίας:
Θεοδωρόπουλος Αργ. Θέρμου: ΓαλανόπουλοςΔημ. 
Μεσολογγίου: Μακρυκώστας Κ., Τσέκος Γιάννης. 
Ναυπακτίας: Μασμανίδης Σ. Ηηρομέρου: Τσέλιος 
Βασ. (Γεροδήμος). Παρνασσίδας: Ψαρρός Ηλίας.



Λαμίας - Φθιώτιδας: Τσιριμώκος Ηλ., Μανιάτης 
Ηλ., Φΐτσος Τάκης, Τσιριμώκος Γ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισας: Γυφτοδήμος Κ. (Καραγιώργης),
Σταφϋλάρας Α., Φιλιππίδου Φωτεινή, Κατσαρός 
Αθ., Ψιάρης Δημ. Αλμυρού: Ματίκας Κ. Βόλου: 
Ιωαννίδης Γ., Πορφυρογένης Μιλτ., Παπακώστας 
Μιλτ., Κοντοράτος Γ., Αποστολΐδης Βασ., Σφέτζος 
Αν. Πηλίοο: Κοοφοδήμος Η., Πηλιωρίχης. Αγυίας: 
Καλέργης Λέων. Ελασσόνας: Δαδαλίαρας Β. 
Καρδίτσας: Σιάντος Γ., Καραγιάννης Γ., 
Αλεξανδρής Σολ., Παπαδόπουλος Αθ. 
Καλαμπάκας: Κουτσής Σ. Τρικάλων: Σαράφης 
Στεφ., Δεληγιάννης Δημ., Παπαζαχαρΐας Ζ., 
Κόκκινος Βασ. Τυρνάβοο: Δογάνης Γ. Φαρσάλων: 
Παπαθανασίου Γ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη: Δηλαβέρης Κ., Κωνσταντινίδης I., 
Μπακιρτζής Ευριπ., Στρίγκος Λέων, Βαφειάδης

Μάρ., Καραμαοΰνας Λ., Μιχαήλ I., Μπαλάσκας 
Δημ., Μαραγκός Δ., Παπαδημητρίου Ρ., Σινάκος 
Μ., Σταματίου Μιχ., Λώλος Στ., Σταυρΐδης Δημ., 
Τανούλας Αθ. Δράμας: Θέος Κώστας. Καβάλας: 
Παρτσαλίδης Μ. Καστοριάς: Δήμου Χρ., 
Καραμιτζής Μ., Τσιτσιάνας Διαμ. Κοζάνης: 
Θεοδοσιάδης Σ., Παπαδόπουλος Φιλ., 
Παντζόπουλος Κων. Κιλκίς: Γαβριηλίδης Κων. 
Πολυγύρου: Καρακοΰσης Πετρ. Σερβίων:
Μητροπολίτης Ιωακείμ. Σερρών: Μενύχτας Διον. 
Φλώρινας: Τζίμας Α., Σιμός Σ. Αρναίας: Μάρκου 
Α. Βοΐου: Καρούτας Αθ. Γρεβενών: Ηλιάδης Θεμ. 
Έδεσσας: Γρηγοριάδης Νεοκ., Γρηγοριάδης Σόλων, 
Κόστος Κων., Κοτανΐδης Η., Τουρτούρης X. 
Κατερίνης: Δεβΐδης I. Βέροιας: Ιωσηφΐδης Κων. 
Γιαννιτσών: Ιωακείμΐδης I., Δομαγραντζής Γ., 
Μπαμπιάνης I. Καρατζόβας: Κοντόπουλος Κ. 
Λαγκαδά: Χρυσαφής X.

ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρτας: Γκεσούλης Σ., Κοντοχρήστος X., Κολιάτσης



Ελ. Ιωαννΐνων: Δούλης Αλκ., Παπαβρανούσης Λ., 
Κολοβός Κ. Φιλιατών: Θεολόγης Δ. Πρέβεζας: 
Μπουραζάνης Κ. Ζαγορίου: Τσιάντης. Καλαμά: 
Ζΐπας Περ. Καστανοχωρίων: Κοτζιάς Δημ. 
Πωγωνΐου: Τζιτζιάνης Παν. Κόνιτσας:
Σακελλαρΐδης Βασ. Φιλιππιάδας: Παπαδήμας Β. 
Νικόπολης: Ντούσιος Π.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πύργου Ηλείας: Μητροπολίτης Αντώνιος, 
Πειραλιάς Σ., Αργυράκης Γ. Σπετσών: 
Παπαγεωργίου Δ. Ολυμπίας: Φωτόπουλος Δ. 
Υδρας: Γεωργοπαπαδάκος Α. Καλαμών:
Κοροντζής Γ., Δημητρακόπουλος Ε., Δάλας Γ., 
Μαυροειδή Μάχη. Αμαλιάδας: Αργυρόπουλος Π., 
Αποστολόπουλος Κ. Τροιζηνίας: Κωσιενέλος Γ. 
Κορινθίας: Γρηγορόπουλος Ν. Γορτυνίας:
Γαλανόπουλος Τ. Κυνουρίας: Μάστορης Νικ. 
Γυθείου: Γιαννακούρος Β. Οιτόλου: Σαραντάκος Γ. 
Μεγαλόπολης: Σιμόπουλος Παν. Μαντινείας: 
Παπαδάκης Τψ. Τρίπολης: Μυίγας Γρ., Η ιστορική έναρξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου, 14 Μάη 1944



Αργυρόπουλος Ιάσ. Φιλιατρών: Σταθόπουλος Κ., 
Ανάργυρος Ηλίας. Καλαβρύτων: Μίχος Δ. 
Πατρών: Ααλ Ρούφος, Μανούσος Ανδρ., 
Κανελλάτος Γ., Κωνσταντίνου Θρ., Πρεβεζάνος Γ. 
Αίγιου: Σχίζας Δημ., Τρούπης Δημ. Αιγιαλείας: 
Γιαννόπουλος Τ. Λακεδαιμόνιας: Πετρουλάκης 
Πιερρ. Επίδ. Λιμηράς: Μακρής Απ. Πολίας: 
Κανελλόπουλος Βασ. Μεσσήνης: Βουρνάς Γιάννης. 
Τριφσλλιας: Παπαδόπουλος Παναγ.

ΝΗΣΙΩΝ

Χαλκίδας: Καρλατύρας Β., Καλαμπαλίκης I. 
Ισπαίας: Σούρας Γ. Καρυστίας: Νιάσκος Μ. 
Λευκάδας: Παπαστάθης Κ. ( ιερεός). Κρήτης: 
Ασκούτσης Ν., Ζάχος Σ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

j τευχοιΙ ευτερο I ‘" Τ μ ™ "
Αριθ. Γ/3721/Β06Θ4 <*>

Χαοακτηρισμός ω ς' ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 
Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων Ν. Ευρυτανίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τ ις  διατάξεις: α ) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932

«κερί Αρχ/των», β) του Ν. 1469/50 -απερί προστασίας 
«δικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μετά· 
γενεστέρων του 1830», γ )  του Π .Δ . 941/77 «περί Οργα
νισμού-του Τ Π Π Ε ». ;

2 . Το έγγραφο αρ. 2230/56158/3.& 82  του Τμήματος 
Νεοτέρων Μνημείων του Τ Π ΙΙΕ  μαζί με το ψήφισμα κα
τοίκων της Ευρυτανίας.

3 . Τη  γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
Θεσσαλίας με αριθμό 2/3.12.82, Αποφασίζουμε :

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμ
φωνα με το Ν. 1469/50 το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου 
του χωριού Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας γιατί στο κτήριο 
αυτό συνήλθε, στις 14 Μάη του 1944, το πρώτο Εθνικό 
Συμβούλιο της απελευθερωμένης Ελλάδας. Στο Συμβούλιο 
αυτό έλαβαν μέρος εκλεγμένοι αντιπρόσωποι απ’ όλη την 
Ελλάδα και δημιούργησαν την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης.

Το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων είναι 
διόροφο, λιθόκτιστο και κεραμοσπέπαστο, χτισμένο την 
εποχή του μεσοπολέμου και έχει κάτοψη σε σχήμα ορθο
γώνιου παραλληλόγραμμου. Στους τοίχους του καλλιτέχνες 
της Αντίστασης ζωγράφισαν σχετικές παραστάσεις που 
σώζονται ακόμη κάτω οστό τα επιχρίσματα.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1983
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Ύλη: δημοσιογράφος Νίκος Καραντηνός.

Φωτογραφίες: από αρχείο του φωτογράφου 
της Αντίστασης Σπόρου Μελετζή.

Ανατύπωση της έκδοσης και επιμέλεια από 
το Δήμο Καρπενησιού (Έκδοση Δεκέμβριος 
2016).


