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Σχηματάρι, 30/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Τανάγρας τίμησε τον οπλαρχηγό Αθανάσιο Σκουρτανιώτη
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων η
194η επέτειος από τον ηρωικό θάνατο του μεγάλου οπλαρχηγού της Επανάστασης του
1821, Αθανάσιου Σκουρτανιώτη και των συμπολεμιστών του.
Στον Αδριάντα του Αθανάσιου Σκουρτανιώτη, στην κεντρική πλατεία των
Σκούρτων, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του πανοσιολογιώτατου
Αρχιμανδρίτη κ. Βαρδαχάνη Μελέτιου, εκπροσώπου του Μητροπολίτη Θηβών και
Λεβαδείας, παρουσία του Δημάρχου Τανάγρας κ. Βασίλη Περγάλια, του Αντιδημάρχου
Δερβενοχωρίων κ. Σπύρου Σταμάτη, του Βουλευτή της ΝΔ κ. Κουτσούμπα, του
εκπροσώπου της 114 Π.Μ. Δημήτρη Γεωργίου,
των Δημοτικών Συμβούλων
Καρπούζου-Μεγαλοοικονόμου Δέσποινα, Πέτρου Νίκο, Χαρίση Ξενοφών,
Καμπιώτου–Λιάπη Γεωργία, Καμινιώτη Ιωάννη, Πέτρου Χρήστο, του προέδρου της
κοινότητας Ίσσαρη Βασίλη, του πρώην προέδρου της κοινότητας Σαμπάνη Ιωάννη,
του πρώην δημάρχου Δερβενοχωρίων κ. Βαγγέλη Αγάθη, εκπαιδευτικών, μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου και πλήθος κόσμου.
Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας στον σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:
“Ο οπλαρχηγός Αθανάσιος Σκουρτανιώτης, πρωτοπόρος πολιτικός και
στρατιωτικός διοικητής της αυτόνομης περιοχής των Δερβενοχωρίων ήταν ένας από τους
πρώτους οπλαρχηγούς της Ρούμελης που στις 10 Απριλίου του 1821 σήκωσαν το λάβαρο
της επανάστασης. Ένας αγωνιστής που έδωσε το μαχητικό του παρόν σε όλες τις

καθοριστικές μάχες που οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση της πατρίδας μας από τον
τουρκικό ζυγό.
Ο Άνθρωπος που έδωσε αγόγγυστα και την τελευταία του πνοή για την πατρίδα
μας.
Ένας τέτοιος Έλληνας ήταν ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης. Ένας Έλληνας που
με το μεγαλείο και την ανδρεία της ψυχής του κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των
ηρώων. Να διεκδικήσει και να κερδίσει την αιωνιότητα στη μνήμη και στην
καρδιά μας.
Σήμερα, στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε ως λαός, έχουμε την ανάγκη της
θύμισης τέτοιων ηρωικών μορφών. Το κληροδότημα που άφησαν πίσω τους βαρύ.
Υποχρέωση μας, λοιπόν, είναι να κατανοήσουμε το μεγαλείο του Έλληνα – ήρωα
Αθανάσιου Σκουρτανιώτη, που διεκδίκησε το αδύνατο, πέρα από κάθε λογική με πείσμα
και πίστη και κατάφερε το θαύμα. Κατάφερε το αδύνατο να γίνει δυνατό.
Να αφήσουμε πίσω τους εγωισμούς και τις κακεντρέχειες και να αναλογιστούμε τα
όσα μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει ως λαός μοχθώντας....
Τιμή και δόξα αιώνια στον Αθανάσιο Σκουρτανιώτη και σε όλους τους
έλληνες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία».
Για το ιστορικό της ημέρας μίλησε ο Δ/ντής του Δημοτικού σχολείου Σκούρτων, κ.
Χαλιαμάλιας Φώτης.
Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση στεφάνων.

