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                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Υπό την αιγ ίδα του  Δήμου Τανάγρας η παρουσίαση του  β ιβλίου  

“Σχηματάρι 1382 -1960” του  Ευάγγελου Δ.  Μαντή  

 

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στην κατάμεστη αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου «Σχηματάρι 1382-1960» του Σχηματαραίου 

συγγραφέα Ευάγγελου Δ. Μαντή, υπό την αιγίδα του Δήμου Τανάγρας. 

Στην εκδήλωση μίλησαν:  

Ο συγγραφέας, μετεωρολόγος - απόστρατος της Πολεμικής μας αεροπορίας, Ευάγγελος Δ. Μαντής που 

είπε για το νέο του βιβλίο ότι,  «είναι ένα βιβλίο όπου καταγράφεται η εξελικτική πορεία του Σχηματαρίου, του 

αρχικά μικρού οικισμού στον περίγυρο της πρώην οικιστικής περιοχής της πόλης -κράτους της αρχαίας Τανάγρας 

και στη συνέχεια του συγκροτημένου χωριού στη σημερινή του θέση. Η εξιστόρηση αυτή επιχειρεί να φωτίσει 

ιδιαίτερα την περίοδο, που αρχίζει από το χρόνο ίδρυσής του, το 1382 και φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 1960...» κι 

όπως ανέφερε χαρακτηριστικά « η επιχειρούμενη εξιστόρηση αποτελεί ένα ελάχιστο ηθικό χρέος στον τόπο και 

παράλληλα και μια στοιχειώδη απόδοση τιμής σε όλους τους προγόνους μας». 

Ο δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας,  ευχαρίστησε τον κ. Ευάγγελο Μαντή για την πρωτοβουλία 

του και τον συνεχάρη για το σημαντικό έργο του- προσφορά για τον τόπο μας, λέγοντας: «Το πολύτιμο έργο του 

συγγραφέα ανατρέχει διαχρονικά στην ιστορία, σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα ήθη και τα 

έθιμα του τόπου μας, διατηρώντας τα ζωντανά, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας συνείδησης...κι αποτελεί 

ιστορικό κληροδότημα για τις επόμενες γενιές». Ο Δήμος Τανάγρας όπως είπε,  επιβραβεύει και στηρίζει κάθε 

προσπάθεια, που συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης κι ευχήθηκε το νέο βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, 

να το αγκαλιάσουν οι πολίτες, ενώ ανέλαβε προσωπικά την ηθική υποχρέωση το βιβλίο  του κ. Μαντή να φτάσει σε 

κάθε οικογένεια της πόλης.  

Ο Μητροπολίτης  Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος ανέφερε ότι το έργο αυτό καταγράφει στοιχεία από 

διάφορες πηγές για να δώσει ολοκληρωμένα την εικόνα της ιστορικής διαδρομής του Σχηματαρίου και των 

ιδιαίτερων στοιχείων της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρθηκε σε πολλά ιστορικά στοιχεία που δεν είναι ακόμα 
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γνωστά, όπως ποια ήταν η πρώτη τοποθεσία του Σχηματαρίου, τα γεωγραφικά του όρια...και τόνισε ότι  «Ο  κ. 

Μαντής με το βιβλίο του κάλυψε ένα κενό που υπήρχε στον τόπο. .. Ήταν μια τεράστια και επίπονη προσπάθεια 

λόγω του όγκου, των αρχείων και των εγγράφων... Ένα έργο που το προσφέρει στο Σχηματάρι και θα πρέπει να 

γίνει αντικείμενο μελέτης στα σχολεία ». 

Η εκπαιδευτικός κα Γεωργία Βουγέση χαρακτήρισε το βιβλίο του κ. Μαντή ως πόνημα το οποίο ανήκει, 

πλέον, στην τοπική ιστορία, η γνώση της οποίας είναι επιβεβλημένη και επιτακτική κι ανέλυσε το έργο του κ. 

Μαντή καταθέτοντας με παραστατικό τρόπο στοιχεία από τα κεφάλαια του βιβλίου, ενώ επεσήμανε ότι δεν έχει 

αποδοθεί μέχρι σήμερα ιστορική δικαίωση και αξία στον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Ταναγραίοι πολεμιστές 

κατά την Τουρκοκρατία, την απελευθέρωση και συγκρότηση του ελληνικού κράτους. 

Ο εκπαιδευτικός κ. Νίκος Παπαϊωάννου, συνεργάτης του κ. Μαντή επικεντρώθηκε στον αγώνα που 

καταβλήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου,  ιδιαίτερα για την συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων καθώς και 

τις ατελείωτες ώρες δουλειάς που απαιτήθηκαν, αναφέροντας σχετικά παραδείγματα. 

Τέλος, εμφανώς συγκινημένος ο συγγραφέας κ. Ευάγγελος Δ. Μαντής ευχαρίστησε ιδιαίτερα το  

Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια για τη χρηματοδότηση της έκδοσης και τη διοργάνωση της παρουσίασης του 

βιβλίου του -το οποίο χαρακτήρισε «όνειρο ζωής, τους τέσσερις Σχηματαραίους συνεργάτες του Σωτήρη 

Μαρίνο, Νίκο Παπαϊωάννου, Παναγιώτα Γεωργίου και Αργύρη Μαρίνο για τη συμβολή τους στη συγγραφή 

του βιβλίου του και όλους όσους παρέστησαν.  

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρώην Βουλευτής Βοιωτίας κ. Μιχ. Γιαννάκης ο  πρώην Δήμαρχος κ 

Ευάγγ. Γεωργίου, οι Αντιδήμαρχοι Δ.Ε. Σχηματαρίου και Δ.Ε. Οινοφύτων κ.κ. Γ.  Κόκκαλης και  Γ. Βουγέσης 

αντίστοιχα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Β. Κουρουτού, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΤ κ. Δ. Δριχούτης, οι επικεφαλής 

των συνδυασμών «Σύγχρονη Πρόταση» και «Μπροστά ο Δημότης» κα Γ. Καμπιώτου και κ. Χ. Πέτρου 

αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξεν. Χαρίσης και κα Δ. Καρπούζου-Μεγαλοοικονόμου, η Πρόεδρος 

της Κοινότητας Σχηματαρίου κα Ρ. Χόντζια,  εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, εκπαιδευτικοί και 

πλήθος κόσμου. 

Την εκδήλωση συντόνισε η κα Ιωάννα Θεοδωροπούλου. 

Ήταν μια συγκινητική αλλά και ιστορική βραδιά για το Σχηματάρι, τον Δήμο Τανάγρας και τους 

κατοίκους του. 

 

 


