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Παπαρουσιώτικοι
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Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
Γραφεία: Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
Αρ. φύλλου 21 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011

Καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου μας
Σας προσκαλούμε όλους στις 19
Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στις 8
το απόγευμα στο Παπαρούσι για την
καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου
μας. Το ευρυτανικό νεανικό, μουσικό
συγκρότημα του «Μουσικού Καφενείου» θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι
αργά τη νύχτα. Σας ανακοινώνουμε
ότι κάθε συμμετοχή χωριανού και φίλου
θα αποτελέσει ένεση ζωής για την περιοχή μας.

Η Ιστορία μάς διδάσκει
Η ιστορία είναι από τα πιο δύσκολα αλλά ωραία σχολικά μαθήματα.
Είναι αληθινά ευτυχισμένος όποιος την μαθαίνει, γιατί μπορεί να καταλάβει ποιος είναι και που ανήκει. Ότι δεν είναι μόνος του στον
κόσμο, ένας πολίτης ο οποίος υπάρχει για τον εαυτό του ή για να υπηρετεί τους στόχους ενός παγκόσμιου συστήματος και να ζει σε μια
εποχή όπου τη ζωή του και την πορεία του ρυθμίζει μόνο η τηλεόραση.
Ότι ανήκει σε μια πατρίδα, η οποία είχε μεγάλες, αλλά και δύσκολες
στιγμές, κι όμως κράτησε την συνείδηση ότι είναι ξεχωριστή, ότι είχε
δικές της συνισταμένες, όπως τη γλώσσα, την πίστη στο Θεό, την
δίψα για ελευθερία, το πνεύμα της αντίστασης σε κάθε κατακτητή,
εντός της ψυχής και εκτός της, ακόμη κι αν έδινε την αίσθηση ότι
συμβιβαζόταν. Ότι αρκούσε και αρκεί ακόμη μία σπίθα για επανάσταση.
Ότι για να καταλάβει το σήμερα και να μπορέσει να διαλέξει τί τον εκφράζει, χρειάζεται να ξέρει. Ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με τους
άλλους λαούς, αν δεν γνωρίζει τί τον ενώνει και τί τον χωρίζει μαζί
τους διαχρονικά. Η λήθη και η άγνοια δεν είναι τα φάρμακα που
οδηγούν στην ειρήνη, αλλά η ελεύθερη επιλογή, γνωρίζοντας, να
συγχωρώ και να μπορώ να αγαπώ τον άλλο και να συνεργάζομαι μαζί
του, συνυπάρχοντας. Σε πείσμα των καιρών, ας επιμείνουμε. Ας νοιαστούμε για την Ιστορία. Ας την μάθουμε αναζητώντας τί είναι αληθινό.
Για να κρατήσουμε ζωντανή την αγάπη για την πατρίδα μας, που πορεύτηκε μέσα στο χρόνο κρατώντας ψηλά την δάδα της ελευθερίας
και της διαφορετικότητας. Που έχτισε πολιτισμό, αλλά και γέννησε
μεγάλες μορφές. Που δέθηκε με την πίστη στο Θεό και την αγάπη
στον άνθρωπο, αλλά και αξιοποίησε την δημιουργικότητα και την φαντασία. Και τα πολλά στραβά μας μπορεί να μας έκαναν να πέφτουμε,
όχι όμως να χάνουμε την συνείδηση ότι είμαστε ξεχωριστοί.
Συνέχεια στην 4η σελ.

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο:
Ευρυτανικές ειδήσεις........................................................σελ. 2
Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρυτανία....................................σελ. 2
Λίμνη Κρεμαστών..............................................................σελ. 2
Στην Καστανιώτισσα (και Παπαρουσιώτισσα) μάνα μας ..σελ. 3
Το κατηγορώ ενός παιδιού στη σύγχρονη μάνα ..............σελ. 3
Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Κων/νος Παλαιολόγος....σελ. 4-5
(1941-1944) Η πείνα στην Ελλάδα ..................................σελ. 6
Αδελφοσύνη ......................................................................σελ. 6
Διανομή τροφίμων σε απόρους και πολύτεκνους
στην Ευρυτανία ................................................................σελ. 6
Ευεργέτες της πατρίδας ..................................................σελ. 7
Από τους ευεργέτες του ’21 ............................................σελ. 7
Ευρυτανία Α.Ε. ..................................................................σελ. 8
Πανευρυτανική Ένωση και Γ. Γιαννίτσαρης ....................σελ. 8
Πριμ για νέους επιχειρηματίες ........................................σελ. 8

Το σημείωμα του εκδότη
Οι μέρες μας χαρακτηρίζονται από
τη δυσοίωνη προοπτική του μέλλοντος
που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.
Η απογραφή του Μαΐου ανέδειξε
το γενικό πρόβλημα αδιαφορίας των
Ελλήνων.
Η συναίνεση στις συλλογικές προσπάθειες για το χωριό μας είναι αναγκαία, όχι μόνο για την προκοπή του,
αλλά και για την ανάπτυξη όλης της
χώρας μας. Δεν πρέπει να είμαστε
κοντόφθαλμοι, αλλά να κοιτάζουμε
πιο μακριά ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για τον τόπο.
Πρέπει να γίνεται οργανωμένη εργασία, να δουλεύουμε σε βάθος χρόνου,
με σταθερά βήματα και αποτελέσματα.
Η εποχή μας περισσότερο από
ποτέ έχει την ανάγκη οράματος. Όχι

ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα οράματα
σαν κοινωνία. Αυτά όμως περιείχαν
πολύ ουτοπία και ψέμα. Άρα χρειαζόμαστε όραμα με αλήθεια. Η αλήθεια
δίνει νόημα, σάρκα και ψυχή σε κάθε
οραματισμό με μαρτυρίες από την
προσωπική ζωή του καθενός μας.
Παλιές νοοτροπίες και ιδεολογίες
δεν ωφελούν κανένα. Η υποδαύλιση
κάθε κοινής προσπάθειας και η οπαδοποίηση με ψέματα και απειλές αποτελούν λαϊκισμό χειρίστης μορφής.
Θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε
τί αγαπάμε περισσότερο, τον τόπο
μας ή πρόσωπα;
Ένας κοινός οραματισμός θα πρέπει να συνοδεύεται με ειλικρινή αυτοκριτική και προσωπική θυσία του
καθενός μας.

Οι ευεργέτες μας
Σαν ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης κατασκευάστηκε και θα τοποθετηθεί μία πρώτη πινακίδα στο
εξωτερικό τοιχίο του υπό κατασκευή ξενώνα μας με τους
μέχρι τώρα ευεργέτες του
έργου. Με την ολοκλήρωση
του κτιρίου άλλη μαρμάρινη
στήλη θα την αντικαταστήσει
ανανεωμένη από τις περαιτέρω εισφορές στον Σύλλογο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα
με το καταστατικό ανακηρύσσονται ευεργέτες του Συλλόγου όσοι έχουν δώσει ποσό
από 500 € και πάνω.
Επιπλέον ευεργέτες θεωρούνται και όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες
στην 5χρονη προσπάθεια για
ζωντάνεμα του χωριού.

ΚΤΕΛ
Ο Δήμος Καρπενησίου προχώρησε
στη σύναψη σύμβασης με τα ΚΤΕΛ
του νομού Ευρυτανίας προκειμένου
να λειτουργήσει συγκοινωνία για τις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου κατά
το χρονικό διάστημα 26-4 έως 17-911.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το
χωριό μας το Παπαρούσι, θα εξυπηρετείται με 2 δρομολόγια κάθε Πέμπτη
όπως και πριν.

Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74 Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384
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Ευρυτανικές ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν
4 Τέρμα η βοσκή των αιγών στα
ελατοδάση για τα επόμενα 10 χρόνια
μέχρι 31-12-2020 σε έκταση συνολικού εμβαδού 210.302 περίπου στρεμμάτων σε όλη την Ευρυτανία. Το Δασαρχείο Καρπενησίου θεωρεί ότι η
βοσκή είναι επιζήμια για τα ελατοδάση. Στο Παπαρούσι η απαγόρευση
αφορά τις περιοχές Καθάρα, Πετρωτό
και Ρόγγια, συνολικής έκτασης 2.930
στρεμμάτων.
4 Ξεκίνησαν τα πρώτα αιολικά
στη Δομνίστα. 21 ανεμογεννήτριες
θα εγκατασταθούν κατά μήκος της
κορυφογραμμής σε μήκος 5 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το νόμο από
την αξία του παραγόμενου ρεύματος
θα χορηγείται ένα ποσοστό 3% ως
αντισταθμιστικά οφέλη στην τοπική
κοινωνία. Με τη νέα ρύθμιση του νόμου, το 1% θα μοιράζεται ως έκπτωση
στους λογαριασμούς ρεύματος των
κατοίκων και το υπόλοιπο 2% θα
λαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου. Από
τα 3 έργα της εταιρείας Ισχύος 60ΜW
στο Δήμο Καρπενησίου αναμένεται
να προκύψουν περίπου 400.000 €
ετήσια έσοδα.
4 Αιολικό και στα Άγραφα. Θα
εγκατασταθούν 38 ανεμογεννήτριες
ύψους 120 μέτρων. Από τη λειτουργία

του για τα επόμενα 20 χρόνια ο
δήμος Αγράφων θα εισπράττει 40.000
€ το μήνα.
4 Την 1-7-11 όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν
στη χώρα θα πρέπει να έχουν κλείσει.
Υψηλά πρόστιμα στους Δήμους
ύψους 34.000 € προβλέπονται σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με ολέθριες συνέπειες δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης.
Τα σκουπίδια του Δήμου Καρπενησίου
θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λαμίας
ή στον ΧΥΤΑ Δομοκού. Προηγουμένως θα συγκεντρώνονται σε σταθμό
μεταφόρτωσης (από σιλό) κάτω από
το οποίο θα μπαίνει μία νταλίκα με
κοντέινερ, όπου θα αδειάζουν τα
απορριματοφόρα.
4 Ορκωτοί λογιστές ορίστηκαν
στη ΔΕΥΑΚ για οικονομικό έλεγχο
(ζητήθηκε από τη νέα δημοτική αρχή)
ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας.
4 Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών αλλά και
των επισκεπτών του Δήμου Καρπενησίου, εγκαινιάστηκε η «Γραμμή
του Δημότη» 15455. Θα αποτελεί την
πύλη εισροής των αιτημάτων των δη-

Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρυτανία
(Στα 160 εκατ.€ ο ετήσιος τζίρος
στη Στερεά Ελλάδα)
Ο περιφερειακός σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης κατάφερε να ενσωματώσει στη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Χωροταξικό υδατοκαλλιεργειών
της Στερεάς Ελλάδας, τη δυνατότητα λειτουργίας
παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας σε ποτάμια και λίμνες.
Η εγκατάσταση μιας μεγάλης
μονάδας σε κάποιο ποταμό στην
Ευρυτανία
θα
απαιτήσει σημαντικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον, ενώ ακόμα και στη λίμνη
μια σοβαρή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, που θα μπορεί να
διεκδικεί και ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν επιτρέπεται να έχει,
σύμφωνα με τις μελέτες «ούτε καν οπτική επαφή με τουριστική μονάδα στις όχθες της λίμνης».
Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου
εκτίμησε ότι μπορούν να συνυπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες
και τουρισμός «μέσα από ένα διαρκή διάλογο με τις τοπικές
κοινωνίες». Ωστόσο σημειώθηκε ότι «για να συνεχιστεί αυτός
ο διάλογος και να επιλύονται τα οποιαδήποτε προβλήματα
θα πρέπει να συνεχίσει να έχει αρμοδιότητα η Περιφέρεια σε
όλα τα επίπεδα».
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θανάσης Χειμάρας καταψήφισε τη Μελέτη, αλλά τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ταυτόχρονα και τις δυο δράσεις, αλλά μακριά τη μια
από την άλλη.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπογραμμίστηκε ότι η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη σε παραγωγή
Περιφέρεια σε ολόκληρη την Ευρώπη σε λαβράκι και τσιπούρα.
Εκτιμήθηκε ότι υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
των ιχθυοκαλλιεργειών μέσα από κανόνες και συγχρόνως
αναγνωρίστηκε πως οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας δυναμικός
κλάδος του πρωτογενούς τομέα και πολύ περισσότερο της
ελληνικής οικονομίας.

μοτών.
4 Ξεκίνησαν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα «Γεύματα αγάπης»
στο Δήμο Καρπενησίου, τηλ.
2237080239. Το Ίδρυμα Κοινωνικής
Πρόνοιας Ευρυτανίας (Γηροκομείο)
αποφάσισε να συνδράμει στη δράση
αυτή διαθέτοντας 25 μερίδες φαγητού
περίπου.
4 Εκτός ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ο Δήμος Αγράφων, γιατί
δεν έχει διαχειριστική επάρκεια.
Μόνο μέσω του Δήμου Καρπενησίου
θα λαμβάνει πόρους για έργα.
4 40 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ
για το δρόμο Καστρί-Μακρακώμη.
4 Μείωση των δημοτικών τελών
κατά 7% έναντι περσινών τιμών &
40% επέκταση της μείωσης στις «ευπαθείς ομάδες» (ανάπηροι, πολύτεκνοι), καθώς και στις μονογονεϊκές
οικογένειες με εισόδημα κάτω από
12.000 €
4 Στον Τόρνο Ευρυτανίας έχει
δημιουργηθεί ένα μοναδικό δίκτυο
μονοπατιών από τους κατοίκους του
χωριού. Επίσης μία επίσκεψη στο
Λαογραφικό τους Μουσείο και μία
επίδειξη λειτουργίας παραδοσιακού
νερόμυλου σε συνδυασμό με τη μοναδική χωρίς συμφέρον φιλοξενία

των κατοίκων του χωριού άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις στους περιηγητές.
4 Συνελήφθησαν 3 άτομα που
πούλαγαν παράνομα 10 κιλά άγριες
πέστροφες μετά από έλεγχο του
συλλόγου προστασίας άγριας πέστροφας και κατασχέθηκαν τα όργανα
ψαρέματός τους. Το ψάρεμα της πέστροφας απαγορεύεται όλο το χρόνο
στους εθνικούς δρυμούς και την περίοδο αναπαραγωγής, από την 1η
Νοεμβρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου,
στα υπόλοιπα ποτάμια. Τα ψάρια που
πιάνονται πρέπει να είναι πάνω από
20 εκατοστά, αλλιώς ο ψαράς πρέπει
να τα αφήνει ξανά στο ποτάμι. Η
ψαριά του δεν πρέπει να ξεπερνά
συνολικά τα δύο κιλά ή θα πρέπει
να αρκεστεί σε τρία ψάρια ανεξαρτήτως βάρους. Επιτρέπεται το ψάρεμα
μόνο με ένα αγκίστρι.
4 Σε νέο οργανισμό ενοποίησης
όλων των δημόσιων φορέων υγείας
πρόνοιας θα υπάγεται το Γηροκομείο
Καρπενησίου. Αυτό αποσκοπεί στην
επίτευξη οικονομίας κλίμακας, στη
μείωση της γραφειοκρατίας, στην καλύτερη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού και στις καλύτερες υπηρεσίες
στους εξυπηρετούμενους.

Λίμνη Κρεμαστών
Είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη
της Ελλάδας. Ένας κοιμώμενος τουριστικός γίγαντας που πρέπει να ξυπνήσει και να αξιοποιηθεί ανάλογα
συμπαρασύροντας έτσι στην τουριστική ανάπτυξη όλη την περιοχή. Παρά
τις προσπάθειες από το 2006 του πρώην
βουλευτή Ευρυτανίας Δημ. Τσιαμάκη
για αξιοποίηση της λίμνης, μόλις πρόσφατα ξεκαθάρισε το ζήτημα ο νυν
βουλευτής κ. Καρανίκας υποβάλλοντας
σχετική ερώτηση στην Υπουργό Περιβάλλοντος. Πήρε την
απάντηση ότι αν
υπάρξει προθυμία από φορείς
και ιδιοκτήτες
για ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στην επιφάνεια της λίμνης
θα πρέπει να
απευθυνθούν
στη ΔΕΗ και
εκείνη θα λέει
το ναι, εφόσον
τηρούνται οι
ανάλογοι κανόνες. Γράφει η εφημερίδα Ευρυτανικός
Παλμός: «Πιστεύουμε ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και για την ουσιαστική
αξιοποίηση αυτής της πανέμορφης λίμνης. Εδώ όμως θα χρειαστεί, ένα σοβαρό και μελετημένο master plan, που
θα προβλέπει ανάπτυξη τουρισμού
ήπιας κλίμακας με στόχο την καθιέρωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως μπορεί να είναι η διεξαγωγή αγώνων καγιάκ, ράφτινγκ, η
ανάπτυξη του περιηγητικού τουρισμού,
αλλά και η προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Η χρήση υδροπλάνων
και η πραγματοποίηση διαδρομών είναι

κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα γιατί
η λίμνη Κρεμαστών πληροί τις προϋποθέσεις και μπορεί να αδειοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετές
ανεκμετάλλευτες ιαματικές πηγές
όπως, στο Νέο Αργύρι, στα Λεπιανά,
τα υπάρχοντα Λουτρά Κρεμαστών και
άλλες. Προσθέτοντας και την περιήγηση της λίμνης με σύγχρονα καραβάκια, τύπου ποταμόπλοιων παρου-

σιάζονται πολλές προοπτικές δράσεων
τουρισμού πραγματικής ανάπτυξης
στην πραγματικά αξιοζήλευτη περιοχή
των Αγράφων. Αν αναλογιστούμε τι
προσφέρει στον επισκέπτη η λίμνη
Πλαστήρα που δεν μπορεί να συγκριθεί
σε τίποτε με την μαγευτική λίμνη των
Κρεμαστών, αλλά και ποια είναι τα
οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και
τους Δήμους, τότε μπορούμε να πούμε
ότι η λίμνη Κρεμαστών, είναι μία μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και προοπτικής, που πρέπει ο Δήμος να την αρπάξει
από τα μαλλιά».
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ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ(και Παπαρουσιώτισσα) ΜΑΝΑ ΜΑΣ
Από άρθρο του Δημήτρη Ζηνέλη στην εφημερίδα Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι
αφιερωμένη στη μάνα, το ωραιότερο
αιώνιο σύμβολο που κλείνει μέσα
του όλη τη γλύκα και όλον τον πόνο
του κόσμου. Το άρωμά της ενώνεται
με το άρωμα των μαγιάτικων ανθισμένων λουλουδιών και η θύμησή
της σκορπά ρίγη συγκινήσεως στον
καθένα μας. Ο εορτασμός της ημέρας
αυτής έχει σκοπό να εκφραστούν οι
ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη κάθε
ανθρώπου σ’ αυτή που είναι παγκόσμιο αιώνιο σύμβολο. Για την ιστορία
αναφέρουμε ότι το καλό αυτό έθιμο
της γιορτής της μάνας δεν είναι απόφαση που βγήκε από σοφά κεφάλια,
αλλά είναι το αποτέλεσμα αγώνων
μιας και μόνης γυναίκας από τη Φιλαδέλφεια της Αμερικής, της Άννας
Τζάρβις και από το 1928 γιορτάζεται
η ημέρα αυτή και στην Ελλάδα.
Μάνα είναι η πρώτη λέξη που
μάθαμε να ψιθυρίζουμε στο πρώτο
ξεκίνημα της ζωής μας. Είναι ο βράχος που ο ναυαγός θα σκαρφαλώσει
για να σωθεί μέσα στην τρικυμισμένη
θάλασσα της ζωής. Είναι ο φάρος ο
φωτεινός που φέγγει στα πέρατα
της οικουμένης και σκορπά το φως
και τη γλυκιά παρηγοριά στις παγωμένες και φοβισμένες ψυχές. Είναι
η σπίθα η άσβεστη που θερμαίνει
την ψυχή μας. Στην καρδιά της έχει
την πιο μεγάλη, την πιο καθαρή και
άδολη αγάπη που υπάρχει στον κόσμο, την αγάπη για τα παιδιά της.
Είναι η μόνη αγάπη σ’ ανθρώπινη
καρδιά που διαρκεί περισσότερο κι
απ’ τη ζωή ακόμη…
Μ’ ένα χαμόγελο της μάνας ανοίγουν οι ουρανοί. Μ’ ένα της χάδι
απλώνεται η ομορφιά μέχρι τα βάθη
της ψυχής μας. Τα γόνατά της γίνονται θρόνος θεού για τα παιδιά
της. Είναι η μάνα μας η αρχή της
ζωής, η ίδια η ζωή μας, η ομορφιά
της ζωής μας. Είναι η μάνα μας αυτή
που μας έθρεψε τρεις φορές. Μια
με το αίμα της πριν μας γεννήσει.
Μια με το γάλα της μόλις μας γέννησε και μια με τις αρετές της. Μετά
το Θεό δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο
που να’ χει τόση στοργή, τόση καλοσύνη, τόση αγάπη. Λένε ότι η μάνα
θυσιάζεται γιατί παράγει τη ζωή. Η
μάνα του πελεκάνου σχίζει με το
ράμφος της τα πλευρά της και τρέφει
με το αίμα της τα μικρά της…
Αυτή είναι η μάνα η μοναδική!
Όλες τις τιμές του κόσμου κι όλες
τις δόξες αν συσσωρεύσει κανείς
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
την πιο φτωχή, με τα πιο φτωχά
ρούχα ντυμένη μητρική καρδιά, μιας
οποιαδήποτε μάνας. Αυτή έχει τη
δύναμη να μορφοποιήσει το άμορφο
πλάσμα της, το βρέφος που κρατεί
στα χέρια της.
Κι αγάλ’ αγάλια θ’ ανδρωθεί
και θα σταθεί περήφανο
πάντα’ άξιο παλικάρι,
λαμπρολουσμένο την αυγή
στο πάλεμα θα παραβγεί,
στο δίσκο, στο λιθάρι.
Λέει η Μυρτιώτισσα στο ποίημά
της «Παιδί μου», καθώς η μάνα παρακολουθεί το παιδί της να μεγαλώνει
και να προοδεύει, να γίνεται άνδρας
και γερό παλικάρι…
Λέγεται ότι κάποτε ο Παρμενίων

έγραψε μια επιστολή στον Μέγα Αλέξανδρο για να παραπονεθεί για τη
μητέρα του Ολυμπιάδα ότι δεν του
φέρθηκε καλά και να ζητήσει την
παραδειγματική της τιμωρία. Εκείνος
απάντησε: «Παρμενίων, ένα δάκρυ
της μητέρας μου θα έφτανε να σβήσει όλη την επιστολή σου».
Σήμερα ο νους μου γυρίζει στη
μάνα μας την κάθε Καστανιώτικη
μάνα που με τόσους κόπους, φροντίδες, φτώχεια και θυσίες μεγάλωσε
τα παιδιά της. Και η Καστανιώτισσα
μάνα δεν μεγάλωσε ένα ή δυο παιδιά.
Ήταν πολύτεκνη μάνα με πάνω από
πέντε παιδιά η καθεμιά. Τα γέννησε
χωρίς γιατρό, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Ίσως και εντελώς μόνη, μακριά
από συγγενικά πρόσωπα, λες και
ήταν ντροπή αυτό που έκανε. Χωρίς
ιδιαίτερα σπάργανα… Τα μεγάλωσε
μέσα στη φτώχεια και τη δυστυχία,
μέσα στους πολέμους και τις εμφύ-

να τα καθαρίσει, να σκάψει, να σπείρει, να βλαστολογήσει τα κλήματα,
να θερίσει να μαζέψει τα καλαμπόκια,
να τρυγήσει… Το βράδυ μέχρι αργά
να μπαλώσει τα λιγοστά ρουχαλάκια
των παιδιών, να ετοιμάσει φαγητό
για την άλλη μέρα. Όπου και να πήγαινε, γύριζε φορτωμένη ένα δεμάτι
ξύλα για τη φωτιά ή κλαρί για τα
ζωντανά. Με την κοιλιά στο στόμα,
που λέει και ο λαός, κουβαλούσε
ολημερίς τα ξύλα του χειμώνα μέσα
στους γκρεμούς. Από τα πολλά φορτία τα πόδια των μανάδων μας είχαν
στραβώσει και η κορμοστασιά τους
ήταν κυρτή. Συμπαραστάτης της μάνας στον αγώνα η γιαγιά-μάνα και
αυτή- που ήταν κοντά στα εγγόνια
της, όταν γύριζαν από το σχολείο.
Τα φρόντιζε όσο έλειπε η μάνα τους
στις δουλειές και σκούπιζε τα δάκρυά τους όταν από μητρική αγάπη
αυτή τα μάλωνε… Του παιδιού της

Το κατηγορώ ενός παιδιού στη σύγχρονη μάνα
Μανούλα μου πρώτα θέλω να
σε ευχαριστήσω και ύστερα να σε
κατηγορήσω. Ναι, να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για μένα.
Πώς να το πω; Μου έδωσες πολλά.
Τα ρούχα, τα υποδήματα, το ψωμί,
το φαγητό, τις κούκλες, τα παιχνίδια ποτέ δεν μου έλειψαν. Εσύ
φρόντισες να μορφωθώ. Εσύ με
έστειλες στο χοροδιδασκαλείο να
μάθω όμορφους ξενικούς χορούς.
Εσύ και στο Ωδείο να μάθω μουσική. Με έθρεψες σαν το θρεφτάρι,
με στόλισες σαν την κούκλα και
με έμαθες να καμαρώνω σαν το
παγώνι. Το γνωρίζω, ήμουν το είδωλό σου, η μεγάλη σου αδυναμία,
ο Θεός σου. Ποτέ δεν μου αρνήθηκες τίποτα. Ό,τι σου ζήτησα το
πήρα και ό,τι ήθελα το έκανα. Ποτέ
δεν θυμάμαι να μου είπες ένα όχι.
Ό,τι ώρα ήθελα έφευγα από το
σπίτι. Και όσες φορές γύριζα στο
σπίτι αργά το βράδυ, εσύ πάντα
σιωπούσες. Ποτέ δεν ύψωσες τη
φωνή σου να διαμαρτυρηθείς. Τα
μόνα λόγια που θυμάμαι είναι η
επωδός των λόγων σου. «Αυτό
που εγώ στερήθηκα στην ηλικία
σου, εσύ να μην το στερηθείς».
Όμως πρέπει να γνωρίζεις πως
τώρα σε κατηγορώ. Ναι, σε κατηγορώ εγώ το παιδί σου. Όλα μου
τα έδωσες, και εκείνα ακόμη που
δεν θα έπρεπε. Στα παιδικά μου
χέρια ο άμετρος ευδαιμονισμός

λιες διαμάχες. Όλη της η ζωή ήταν
μια λαμπάδα που σιγόκαιγε για να
φωτίσει τους γύρω της, τα παιδιά
της. Νύχτα-νύχτα να σηκωθεί, να
πλύνει τα παιδιά της, να τα ντύσει
και προυνό-προυνό να τα στείλει στο
σχολείο. Πολλά από αυτά έρχονταν
μέσα στο κρύο, τις βροχές και τα
χιόνια δύο και δυόμισι ώρες μακριά.
Όχι πως είχαν λιγότερα προβλήματα
και τα παιδιά μέσα στο χωριό, αλλά
ήταν πιο κοντά στο σχολείο και στο
σπίτι.
Το γλυκοχάραμα την έβρισκε δίπλα στον πατέρα μας στα χωράφια,

και η απόλυτη ελευθερία ήταν το
δίκοπο μαχαίρι που πλήγωσε το
κορμί μου και μάτωσε την ψυχή
μου. Όλα μου τα έδωσες και όμως
μου αρνήθηκες το ένα. Δεν μου
έδωσες το Θεό. Άφησες να νεκρωθεί μέσα στην καρδιά η φύτρα
της πίστεως, λησμόνησες να μου
μιλήσεις για το Θεό, παραμέλησες
να με μάθεις να προσεύχομαι σε
Αυτόν. Δεν έσυρες τα βήματά μου
στον Ιερό Ναό να Εκκλησιαστώ
και να μεταλάβω των Αχράντων
Μυστηρίων. Δεν μου έκανες λόγο
ποτέ για το Κατηχητικό και αρνήθηκες επίμονα να με οδηγήσεις
στον Πνευματικό. Δεν με δίδαξες
να μελετώ το νόμο του Θεού. Ποτέ
δεν μου είπες πως η τιμή και η
αγνότητα είναι ο ατίμητος θησαυρός, που όποιος νέος τον χάσει
δεν τον ξαναβρίσκει. Πότε αλήθεια
δούλεψες στην καρδιά μου; Τι έκανες για το χαρακτήρα μου; Τι έκανες για την προσωπικότητά μου;
Λησμόνησες, γλυκιά μου μάνα να
μου πεις πως η ζωή δεν είναι ένα
αδιάκοπο γλέντι, αλλά ένας συνεχής και αδιάκοπος αγώνας, με επιτυχίες και αποτυχίες, με νίκες και
με ήττες, με ευχάριστα και δυσάρεστα. Για ό,τι είμαι σήμερα, φταις
εσύ.
Σε συγχωρώ, βεβαίως, δεν θα
σταματήσω όμως να σε κατηγορώ.

τα παιδιά ήταν δυο φορές παιδιά
της…
Αισθάνομαι τη δύσκολη θέση που
βρισκόταν και τον πόνο ψυχής μιας
Καστανιώτισσας μάνας, που αναγκασμένη από τη βιοπάλη, έδεσε τρία
από τα παιδιά της με σκοινί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να φτάνει
το άλλο, αλλά να μην φτάνει στην
πλάτη του για να το λύσει. Έτσι μπόρεσε να πάει στη δουλειά της, κάπως
ήσυχη για την ασφάλειά τους. Κι
εκείνα, λες κι ένιωθαν τον πόνο της,
λες κι ένιωθαν το σκοπό της και τη
δύσκολη θέση της, ποτέ δεν διαμαρ-

τυρήθηκαν, ποτέ δεν είπαν ότι η μάνα
τους αντιπαιδαγωγικά έπραξε. Αναφέρονταν στη μάνα τους με σεβασμό
κι αγάπη…
Πόσες Καστανιώτισσες μάνες δεν
νεκροφίλησαν τα παιδιά τους, που η
αρρώστια τα κατέβασε στον κάτω
κόσμο, κι εκείνες ανήμπορες να τους
προσφέρουν κάτι, τα έβλεπαν να σιγοσβήνουν, παιδιά ημερών ή και
λίγων μηνών. Πώς να μην υποκλιθείς
στη μάνα που έχασε πέντε παιδιά
πάνω στη γέννα και το έκτο της το
πήρε ο χάρος πέντε χρονών αγγελούδι; Πώς να μην δακρύσει η ψυχή
σου βλέποντας τη μάνα να κηδεύει
το δωδεκάχρονο παιδί της από την
πείνα; Πώς να σταθείς αδιάφορος
στη μάνα που θάβει το παιδί της
στο ιερό του Αι-Γιάννη στο ποτάμι,
χωρίς κανέναν να έχει κοντά της,
επειδή είναι παιδί αβάπτιστο και ολίγων ημερών; Πώς να παρηγορήσεις
τη μάνα που της φέρανε το δωδεκάχρονο κοριτσάκι της νεκρό, κτυπημένο από τις σφαίρες του εμφυλίου πολέμου; Τι λόγια παρηγοριάς
να βρεις να πεις στη μάνα που της
φέρνουν το κοριτσάκι της νεκρό,
επειδή πήγε να φυλάξει τις γίδες
και καταπλακώθηκε από τις πέτρες;
Τι λόγια να πεις στη μάνα που έχασε
παιδί στο Βαλκανικό πόλεμο, στον
Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στο Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον εμφύλιο; Με τι κουράγιο ψυχής μεγάλωσε η μάνα κοιλάρφανα παιδιά ή
ορφανά τριών ετών, αφού ο εμφύλιος
τους πήρε τον πατέρα τους; Όμως η
Καστανιώτισσα μάνα άντεξε όλα τα
χτυπήματα της μοίρας, αντλώντας
δύναμη από τα μικρά της βλαστάρια,
από τα αγγελούδια της. Γι’ αυτά
έβγαζε την μπουκιά από το στόμα
της, να φάνε αυτά και να μεγαλώσουν
με την ευχή, την προσμονή και την
ελπίδα να ζήσουν καλύτερες μέρες…
Στέκομαι ιδιαίτερα στη μάνα μας
που βρέθηκε στη δύσκολη θέση να
ταξιδέψει τον άνδρα της για τις
υπερπόντιες χώρες κι έμεινε αυτή
πίσω- πολύτεκνη μάνα- να μεγαλώσει
και να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα
παιδιά, να καλλιεργήσει τα χωράφια,
για να’ χει ψωμί η οικογένεια, να
περιποιηθεί τους γέροντες γονείς
και γενικά να αναλάβει αυτή όλες
τις ευθύνες. Αυτές οι σκέψεις έρχονται συχνά στο νου μου ιδιαίτερα
τώρα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη
για τη μάνα μας, την Καστανιώτισσα
μάνα. Τη μάνα που χάσαμε, τη μάνα
που κάνει τα τελευταία βήματα της
ζωής της. Τη νεότερη μάνα που ζει
στην Καστανιά και περνά κι αυτή
πολλές ταλαιπωρίες, πίκρες και βάσανα όπως όλες οι μάνες του κόσμου.
Τη μάνα των περασμένων δεκαετιών που μεγάλωσε τα παιδιά
της σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολους καιρούς. Και τούτο για να
ανοίξουμε τα κατάβαθα της ψυχής
μας, υψώνοντας έναν ύμνο, ύμνο
ευγνωμοσύνης στην αγαπημένη μορφή της μάνας μας, που ομόρφυνε
και ομορφαίνει όλη την πλάση.
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(Ομιλία του κ. Δημήτρη
Τασσόπουλου στον Ι. Ναό
Αγ. Μαρίνας Ανθουπόλεως)
στις 28-5-2011
Οι χρόνοι που διανύουμε, αγαπητοί
μου, είναι χαλεποί, ενώ το μέλλον
διαγράφεται ζοφερό και εφιαλτικό.
«Η ιστορία του παρελθόντος σχεδόν
πάντοτε είναι η προφητεία του μέλλοντος». Εάν το Έθνος μας δεν μεταβάλλει νοοτροπία, εάν οι συνέλληνες δεν αλλάξουν στάση ζωής με
απλά λόγια εάν δεν σκέπτονται να
ενεργούν ως αληθινοί Έλληνες πατριώτες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, πιστέψτε με θα χαθούν από προσώπου
γης!
Στην Παλαιά Διαθήκη διδασκόμαστε ότι ο Θεός έπληξε με επτά διαφορετικούς τρόπους την Αίγυπτο επειδή ο Φαραώ ηρνείτο να εκπληρώσει
την απελευθέρωση των Ισραηλιτών.
Σήμερα το Έθνος μας τιμωρείται παρομοίως, με συγχρόνους πληγάς για
την αποστασία μας από τον Θεό και
την ασέβειά μας προ το τίμιο και ιερό
αίμα των ηρώων, των αγίων και των
μαρτύρων. Η νομοθετημένη ανθρωποσφαγή κάθε χρόνο εκατοντάδων
χιλιάδων εμβρύων από τις Ελληνίδες
μέλλουσες μητέρες θα τιμωρηθεί
πολύ ακριβά. Η ίδια τιμωρία αναμένεται για την καύση της ελληνικής
σημαίας και τόσων άλλων τραγικών
γεγονότων που βιώνουμε καθημερινά.
Πρόσφατα ταξίδεψα σε διάφορες
ελληνικές πόλεις, γνώρισα πολλούς
ανθρώπους και άκουσα πλείστους ομιλητές. Καθένας με την άποψή του.
Άλλοι έβριζαν τους πολιτικούς για
την κατάστασή μας, ξεχνώντας ότι
είναι αυτοί που τους εκλέγουν, άλλοι
αναθεμάτιζαν τους ξένους που σκοπό
έχουν να καταστρέψουν την Ελλάδα,
άλλοι τέλος καλούσαν τους ακροατές
να λάβουν και τα όπλα κατά οιουδήποτε θεωρείται υπαίτιος του καταντήματός μας. Ακραίες θέσεις που καλλιεργούν το μίσος, τον διχασμό και
την αλληλοεξόντωση, πρακτικές που
εφαρμόστηκαν την δεκαετία του ’40
και έκαναν τη μισή Ελλάδα νεκροταφείο. Με άλλα λόγια όλοι μας φταίνε,
περί όλων διαμαρτυρόμεθα, εξαιρώντας όμως τους εαυτούς μας.
Η κατάσταση αυτή μου υπενθύμισε
την ομιλία του Θόδωρου Κολοκοτρώνη
προς την μαθητιώσα νεολαία στην
Πνύκα το έτος 1838 και αναλογίστηκα
πόσο επίκαιρος και διαχρονικός είναι
ο γέρος του Μοριά όταν μεταξύ άλλων
έλεγε την εποχή εκείνη:
«Η διχόνοια άρχισεν, επειδή δεν
είχαμε ένα αρχηγό και μίαν κεφαλή.
Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο
και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλήν καθένας κατά
την γνώμη του. Όταν προστάζουνε
πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται
ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η
πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό
και ο άλλος εις τον βορέα, σαν να
ήτον το σπίτι εις τον αραμπά και να
γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με
τούτο τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ
το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας
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Η ιστορία μάς διδάσκει
αρχιτέκτων, οπού να προστάζει πώς
θα γενεί. Παρομοίως και ημείς εχρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει και οι
άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν.»
Μέσα λοιπό σε μία Ελλάδα που
συνεχώς καθίσταται ανθελληνική, που
συνεχώς απομακρύνεται από τας παραδόσεις και τα πάτρια, με ένα λαό
που στην συντριπτική του πλειοψηφία
χαρακτηρίζεται από δυστυχία, δειλία,
ευθυνοφοβία και δουλοπρέπεια, οι
εκδηλώσεις αυτές ως η αποψινή παραμένουν αναγκαίες και επιβεβλημένες όχι διότι το ξενόδουλο, μίζερο,
ηττοπαθές, αντίχριστο και εθνοκτόνο
ελλαδικό κράτος θα τις λάβει υπόψιν
του, αλλά επειδή αυτός ο λαός που
ολίγον θέλει ακόμη για να κοιμηθεί
«τον ύπνο του θανάτου», κρατείται
«ξύπνιος» και το καταπεπτοκός φρόνημα για λίγο ανορθούται.
Αγαπητοί αδελφοί, ο σιδηρούς
ιστορικός και βιολογικός νόμος λέγει

δογματικών ζητημάτων που έθεταν,
αξίωναν το προβάδισμα επεδίωκαν
το πρωτείον. Αντιθέτως οι Πατριάρχαι
της Κωνσταντινουπόλεως, περισσότερον σώφρονες και δίκαιοι, υπεστήριζαν ότι μεταξύ όλων των Εκκλησιών
πρέπει να υφίσταται ισότης και ισοτιμία. Σε εκείνη την διαμάχη οι Βυζαντινοί επέδειξαν ανοχή, μετριοπάθεια,
διαλλακτικότητα. Το επιβεβαιώνουν
άλλωστε και καθολικοί συγγραφείς
αδιαμφισβητήτου κύρους. Ακόμη και
αυτός ο φιλόδοξος και αυταρχικός
πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος, επί
των ημερών του οποίου το σχίσμα
κατέστη οριστικό (1055), υπήρξε μετριοπαθέστατος στις σχετικές συζητήσεις. Αλλ’ οι αντιπρόσωποι του
Πάπα, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην
Πόλη, υπήρξαν άκρως προκλητικοί.
Και όπως ήταν επόμενο, το σχίσμα
κατέστη οριστικό και τελεσίδικο. Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου την εποχή
εκείνη ήταν ο Κων/νος Θ΄, ο επιλεγόμενος Μονομάχος.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος περιστοιχιζόμενος
από τους τελευταίους υπερασπιστές της Πόλεως.
(Λεπτομέρεια ξυλογραφίας του χαράκτου Α. Τάσσου).

πως τίποτε δεν είναι αιώνιον. Όλα
παρέρχονται. Ό,τι γεννάται και ζει,
αναποδράστως αποθνήσκει και χάνεται. Τον κανόνα αυτό δεν απέφυγε
και το Βυζάντιο. Η μεγάλη Ελληνοχριστιανική Αυτοκρατορία αφού εξεμέτρησε το ζην χίλια εκατό είκοσι
εννέα έτη μετά την ίδρυσή της, χρονικό διάστημα κατά το οποίον εβασίλευσαν 93 αυτοκράτορες, ετερμάτιζε
την ιστορική της αποστολή. Η παρακμή, συνεχώς επιδεινούμενη, διήρκησε ολοκλήρους αιώνες. Τα αίτιά
της εσωτερικά και εξωτερικά. Δυναστικαί διαμάχαι, φυγόκεντροι τάσεις
σκληροτράχηλων και φιλόδοξων τοπικών αρχόντων, που καταλήστευαν
απανθρώπως τους υπηκόους των και
των οποίων η συμπεριφορά ήρχετο
σε αντίθεση προς την πολιτική της
κεντρικής κυβερνήσεως, καταλήγοντας απείρους φορά σε ενόπλους συγκρούσεις, θρησκευτικά ζητήματα όπως
οι διάφοροι αιρέσεις και η μακρά περίοδος της Εικονομαχίας, αλλά και η
συνεχής πίεση την οποία ασκούσαν
οι βάρβαροι επιδρομείς, ορμώμενοι
από βορρά και ανατολών κυρίως, είτε
Τούρκοι ελέγοντο, είτε Πετσενάγκοι,
είτε Μογγόλοι, Ρώσοι, Άραβες και
ό,τι άλλο, είχαν ως αποτέλεσμα να
εξασθενήσουν την Αυτοκρατορίαν. Το
τελειωτικό δε πλήγμα για την κατάρρευσή της δόθηκε εκ Δυσμών και με
τον πλέον ύπουλον τρόπον.
Οι Πάπαι της Ρώμης εκτός των

Έκτοτε στους τόσους και τόσους
εχθρούς του Βυζαντίου προστέθηκαν
αναφανδόν πλέον και απροσχηματίστως, οι Πάπαι και οι Χριστιανοί ηγεμόνες της Δύσεως, στην μεγάλη τους
πλειοψηφία.
Στα τέλη του 12ου και τας αρχάς
του 13ου αιώνος βασίλευαν στην Κωνσταντινούπολη αυτοκράτορες της δυναστείας των Αγγέλλων. Άπαντες
ανάξιοι των κρισίμων περιστάσεων,
τας οποίας διήρχετο τότε η Αυτοκρατορία. Και το 1204 με την 4η Σταυροφορία η Πόλις εκυριεύθη με διαφανή προσχήματα, από τους Φράγκους. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους.
Η κυριευθείσα χώρα διεμοιράσθη και
διηρπάγη ανηλεώς. Ανεκδιήγητα είναι τα εγκλήματα και οι λεηλασίαι
που διέπραξαν τα κτήνη της Δύσεως
κατά των Ελλήνων. Το αίμα των Ορθοδόξων μοναχών, που εσφάγησαν
αγρίως από τους Καθολικούς υπάρχει
ακόμη στους τοίχους των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Η Κων/λη βεβαίως ανεκατελήφθη το 1261 και η
τιμή της πρόσκαιρου έστω ανασυστάσεως της Βυζαντινής Αττοκρατορίας
ανήκει στην Αυτοκρατορία της Νικαίας
και περισσότερον στον ηγέτη αυτής
Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου και του
ικανού στρατηγού του Αλέξιου Στρατηγόπουλου.
Οι δυόμισυ αιώνες που μεσολάβησαν από της πρώτης πτώσεως της
Κων/λεως μέχρι της δευτέρας, και

οριστικής, δύνανται να χαρακτηριστούν ως περίοδος ψυχορραγήματος.
Μικρά σε έκταση, εξασθενημένη, κατατεμαχισμένη και πτωχή, ήταν η μεγάλη Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια
των διακοσίων πενήντα εκείνων χρόνων. Ένα οικτρό ομοίωμα της παλαιάς
πέριξ της οποίας βρίσκονταν πληθώρα εχθρικών κρατών (Βούλγαροι,
Σέρβοι, Φράγκοι, Τούρκοι), προς τα
οποία η νέα αυτοκρατορία ήταν σε
συνεχείς προστριβές και πολέμους.
Ο θανάσιμος κίνδυνος όμως ήσαν οι
Οθωμανοί Τούρκοι, δύναμη που αναπτύσσονταν ταχέως στην Πρόσω Ασία.
Λαός πολεμικός και θρησκευτικώς
φανατισμένος δια πυρός και σιδήρου
από τον 11ο και 12ο αιώνα έγιναν
κύριοι της Μικράς Ασίας. Η μάχη του
Ματζικέρτ το 1071 και η μάχη του
Μυριοκεφάλου κατά το 1176 ήσαν
μάχαι αιφνιδιασμού και πανικού για
τους βυζαντινούς, αλλά σταθμοί ανεπανόρθωτοι για το κατρακύλισμα της
Αυτοκρατορίας. Τίποτε δεν ήταν δυνατόν να ανακόψει την προέλαση των
Τούρκων. Τυχαία περιστατικά, ως λόγου χάρη ένας πόλεμος μεταξύ Τούρκων και Μογγόλων, έδωσε ζωή ημίσεως περίπου αιώνος στην ψυχορραγούσα αυτοκρατορία. Στις αρχές
του μοιραίου 15ου αιώνος, το Βυζάντιο
έχει περιοριστεί στην μικρά έκταση
πέριξ της Κων/λεως σε λίγα νησιά
του βορείου Αιγαίου και στο Δεσποτάτο του Μορέως. Όταν το 1448 απέθνησκεν ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης 8ος ο
Παλαιολόγος, η τουρκική πλημμυρίς
έσφιγγε την Πόλη από παντού. Οι
Σέρβοι ήταν υποταγμένοι και σύμμαχοι
των Τούρκων, οι Αλβανοί του Γεωργίου
Καστριώτη απασχολημένοι σε πόλεμο
με τους Ενετούς, οι Ούγγροι και οι
Πολωνοί ηττημένοι το 1444 από τον
Σουλτάνο Μουράτ τον Β΄.
Μέσα σε αυτή την πνιγηρή ατμόσφαιρα την 6η Ιανουαρίου 1149 ο
Κων/νος Δραγάσης, αδελφός του θανόντος Αυτοκράτορος στέφεται στον
Μιστρά Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου.
Βασιλεύς συνετός, γενναίος και αποφασισμένος για όλα, ακόμη σε ηλικία
και δοκιμασμένος αγωνιστής και πολεμιστής κατά των Τούρκων και κατά
των Φράγκων σε μάχες εντός και
εκτός της Πελοποννήσου.
Εργάζεται για την προαγωγή της
πνευματικής και της καλλιτεχνικής
ζωής του Μιστρά, τον οποίο εμπνεόμενος από την πάντοτε ζωντανή διδασκαλία του Γεωργίου Γεμιστού ή
Πλήθωνος και από τις συμβουλές
του Βησσαρίωνος, ονειρεύεται να
καταστήσει εστία του Ελληνισμού,
ικανή να αντισταθεί στην ορμή των
Τούρκων. Πιστεύει στην Αυτοκρατορία
της Ρωμιοσύνης, φορεί το ακάνθινο
στέμμα και με πλήρη συναίσθηση
ανέρχεται τον Γολγοθά, οδεύοντας
προς τη μεγάλη θυσία. Οι δυνάμεις
και οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει
είναι μηδαμινοί. Αναφέρουμε ότι την
ημέρα της στέψεως εστερείτο χρημάτων για φιλοδωρήματα των επευφημούντων στρατιωτών του, κατά το
έθιμο και δανείσθηκε προς τούτο από
εύπορους γαιοκτήμονες του Μορέως.
Ούτε δεύτερη στολή διέθετε. Τραγική
μορφή Αυτοκράτορος. Διέθετε όμως
σε υπερθετικό βαθμό Πίστη και ελπίδες.
Την 12η Μαρτίου, ο εστεμμένος
Βασιλεύς με την ακολουθία του φθάνει
Συνέχεια στην 5η σελ.
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Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

στην Πόλη επί καταλωνικών γαλέρων.
Άρχιζε έκτοτε η τελευταία πράξη του
δράματος που διάρκεσε κάτι περισσότερο από 4 έτη, έως την αποφράδα
ημέρα που πλήρωσε με την θυσία του
το φόρο της μεγάλης τιμής που όφειλε
στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του Βυζαντίου.
Έξω από τα τείχη της Πόλεως ο
κλοιός των Τούρκων εγένετο διαρκώς
στενώτερος και ο Μεχμέτ ο Β΄, ο
νέος φιλόδοξος σουλτάνος που διεδέχθη τον πατέρα του Μουράτ τον
Β΄το 1451, με σύστημα προετοίμαζε
τον οριστικό αφανισμό. Με πρωτεύουσα την Ανδριανούπολη διαρκώς εκπαίδευε πολυάριθμο στρατό με αιχμή
του δόρατος το ιππικό και το σώμα
των γενιτσάρων, ναυπηγούσε κραταιόν στόλον και κατασκεύαζε δεκάδες πυροβόλα.
Η νέα εφεύρεση της μαύρης πυρίτιδας, δυστυχώς είχε περάσει στα
χέρια των Τούρκων. Αναρίθμητοι εργάτες, τεχνίτες και μηχανικοί με επικεφαλείς τον εξωμότη Ουρβανό εργάζονταν για την κατασκευή του μεγάλου πυροβόλου, διότι ο σουλτάνος
ήταν πεπεισμένος ότι μόνο εάν κατακρημνίζονταν τα απόρθητα τείχη
της Πόλεως ή τουλάχιστον δημιουργούνταν ρήγματα ικανά προς διείσδυση θα πετύχαινα του σκοπού τους
οι χερσαίες δυνάμεις του. Όσον αφορά τις ναυτικές επιχειρήσεις έχοντας
πλήρη επίγνωση της απειρίας κυβερνητών και πληρωμάτων αρκούνταν
στον δια θαλάσσης αποκλεισμό της
Κων/λεως.
Από την άλλη πλευρά ο Παλαιολόγος δεν έμενε με σταυρωμένα τα
χέρια. Ακατάπαυστα εργάζονταν για
την καλύτερη άμυνα της Πόλης. Ο
ίδιος επιστατούσε τη συνεχή συντήρηση των τάφρων και των τειχών.
Όλοι οι πύργοι επισκευάζονταν και
εγένοντο προμήθειες τροφίμων και
πολεμοφοδίων. Ο στρατός ήταν απελπιστικά ολιγάριθμος. Περίπου 6.000
Έλληνες και άλλες 2.000 περίπου
ξένοι μισθοφόροι, στους οποίους συναριθμούνταν και οι 700 Γενουάτες
σιδηρόφρακτοι ιππότες που είχαν
φθάσει από τα τέλη Ιανουαρίου του
1453 με αρχηγό τον γενναίο Ιωάννη
Ιουστινιάνη. Οι ναυτικές του δυνάμεις
ελάχιστες. Ο άλλοτε κραταιός βυζαντινός στόλος, ο οποίος με το υγρό
πυρ κατέκαιε κάθε βαρβαρικό στόλο
και που εξασφάλιζε την ναυσιπλοΐα
σε ολόκληρο τη Μεσόγειο, πραγματικό φόβητρο κάθε είδους πειρατών,
αριθμούσε τώρα λίγα πλοία και αυτά
ναυλοχούντα όπισθεν της ασφαλιστικής αλύσσου που έφραζε τον Κεράτιον κόλπον.
Στο διπλωματικό τομέα ο Αυτοκράτωρ κάμνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή επικουριών
από τη Δύση. Η βοήθεια που έστειλε
ο Πάπας ήταν ελάχιστη, καθαρά συμβολικού χαρακτήρος. Μόνο πληθώρα
υποσχέσεων έλαβε ο Εθνομάρτυς Βασιλεύς, ο οποίος με πικρία έλεγε πως
αντί για πολεμιστάς του αποστέλλουν
υποσχέσεις ή του ζητούν ταπεινωτικούς όρους. Ακόμη και από το ψυχορραγούν σώμα του Βυζαντίου, οι
άθλιοι Δυτικοί ζητούν να λάβουν κάτι.
Τον ενοχλούν, βεβαίως, και οι συνεχιζόμενες έριδες μεταξύ Ελλήνων
και ξένων, μεταξύ Ενετών και Γενουατών, ακόμη και μεταξύ ενωτικών και
ανθενωτικών, η αντίθεση των οποίων
παίρνει τις μεγαλύτερες διαστάσεις.
Αυτή είναι η κατάρα της φυλής μας.

Η ιστορία μάς διδάσκει
Από την εποχή του Πελοποννησιακού
πολέμου έως σήμερα αιωνίως διηρημένοι και αλληλομισούμενοι. Την ύστατη ώρα ο Κων/νος απευθύνεται στους
ευγενείς της Κων/λης ζητώντας να
τον ενισχύσουν οικονομικά για τη
μισθοδοσία του στρατεύματος και τα
έξοδα του επερχόμενου πολέμου.
Του αρνούνται πάσα συνδρομή. Ο
Φραντζής επιστρέφει στα ανάκτορα
των Βλαχερνών με άδειες τσέπες. Ο
Βασιλεύς αποφασισμένος για τον
υπέρ πάντων αγώνα δεν διστάζει να
χρησιμοποιήσει τα τιμαφλή σκεύη
των εκκλησιών και τα αφιερώματα.
Τα πολτοποιεί και κόπτει νόμισμα, δικαιολογώντας την πράξη του, με τη
φράση: «Αν ο Θεός την Πόλιν λυτρώσηται τετραπλούν αποδώσω τω κυρίω
μου».

Τα χερσαία τείχη της Πόλης
διέθεταν 10 πύλες και περιλάμβαναν
τάφρους 15-20 μ. και βάθους 5-7 μ.
Αποτελούνταν από το «εξωπαρατείχιο»,
το «προτείχισμα» με 92 πυργίσκους
και το «μέγα τείχος» με 96 πύργους.
Τα τείχη αυτά ήταν τα δεύτερα
σε μέγεθος τείχη του κόσμου μετά
το Σινικό Τείχος και τα κομψότερα
και ομορφότερα στην εμφάνιση.

Ωστόσο, την 6η Απριλίου ο Μωάμεθ
στήνει την πολεμική του σκηνή απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και καθορίζει την διάταξη του
στρατού του. Διακόσιαι πενήντα χιλιάδες τουρκικός στρατός από τις
ανατολικές και ευρωπαΐκές κτήσεις
λαμβάνει θέσεις μάχης. Έχουν ήδη
προηγηθεί συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μικρής εκτάσεως
εκτός των τειχών, ιδίως κατά την κατασκευή του τρομερού φρουρίου στο
Ρήγιον επί της ευρωπαΐκής ακτής του
Βοσπόρου αποκόπτοντος πάσα επικοινωνία με την Βασιλεύουσα.
Κλεισμένος μέσα στα ισχυρά τείχη
της Επταλόφου, ο Κων/νος κατανέμει
με στρατηγική σοφία τας στρατιωτικάς
του δυνάμεις. Οι πρώτες ημέρες της
πολιορκίας δεν ήσαν αποφασιστικές.
Αλλά από της 20ης Απριλίου τα γεγονότα εξελίσσονται γοργορότερα. Από
δε της 7ης Μαΐου οι επιθέσεις των
Τούρκων κατά των τειχών είναι συνεχείς και σφοδρότατες. Στις προτάσεις του Μεχμέτ για αποχώρηση από
την Πόλη με όλα τα υπάρχοντά του,
τας οικογενείας των αρχόντων του
και τον στρατόν του, Εκείνος της
Κωνσταντίνου Πόλεως πρόμαχος έδωσε την απάντηση, που δεν πρέπει να
λησμονηθεί ποτέ από το γένος των
Ελλήνων: «…Το την πόλιν σοι δούναι
ουκ εμόν εστιν, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθα-

νούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής
ημών…».
Η απόφαση των πολιορκούμενων
είναι οριστική: «Η Πόλις του Κωνσταντίνου, η των πόλεως βασιλεύουσα γενήσεται τάφος ημών».
Και υπεράνθρωπος σε θέληση, σε
θάρρος, σε επιμονή, σε ελπίδας, σε
ηρωϊσμό ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εμάχετο ως ο έσχατος των στρατιωτών, πρώτος εν τοις πρώτοις. Άλλοτε έφιππος τρέχων από του ενός
μέρους του τείχους στο άλλο και άλλοτε πεζός, καθημαγμένος με τα βασιλικά του φορέματα μεταβεβλημένα
σε ράκη πλέον, αλλά ενθουσιών, αλλά
γενναίος, αλλά ακατάβλητος, έδιδε
το παράδειγμα αυτός σε όλους τους
πέριξ αυτού μαχομένους, ενθαρρύνων,
εγκαρδιώνων, μεταδίδων στις ψυχές
όλων τον ίδιον ενθουσιασμόν, τον
ίδιον ηρωϊσμόν, την ίδιαν επί την
νίκην επίθεσιν! Συνεχίζων τας παραδόσεις των μεγάλων αυτοκρατόρων
της καταλυομένης Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι οποίοι με ολίγους μαχητάς αντεπεξήλθον νικηφόρως κατά
πολλαπλασίων εχθρών, αντιμετώπιζε
με γενναιότητα άφθαστον τας μυριάδας των Τούρκων και κατώρθωνε να
αραιώνει τας πυκνάς φάλαγγας αυτών,
όσας η μανία του Μωάμεθ απέστειλε
κατά των τειχών. Βοηθών τους στρατιώτας του έφθανε μέχρι του χείλους
του τείχου και εκείθεν εκρήμνιζε κάτω
στην τάφρον μία κλίμακα με τους επ’
αυτής ευρισκομένους Τούρκους, ή
διερρήγνυε το κρανίο του τολμηρού,
ο οποίος κατώρθωνε να φθάσει μέχρι
τους τείχους. Πανταχού παρών και
όλα επιβλέπων, περί όλων εμερίμνα
και εφρόντιζε. Έσφαζε ένα Τούρκο
και συγχρόνως έδινε μια διαταγή.
Εκρήμνιζε μία κλίμακα και έδιδε ένα
παράγγελμα. Αδιαφορώντας για την
ίδια του τη ζωή, εφρόντιζε μόνο για
τη σωτηρία της Πόλεως και παραβλέπων τα ίδια τραύματα, εμερίμνα περί
των τραυμάτων των μαχητών του.
Από του εξωτερικού τείχους στο οποίο
εμάχετο, τον είδαν αίφνης σε ένα
πύργο κεραυνοβολούντα εκείθεν
τους Τούρκους. Όχι άνθρωπος πλέον
ο εθνομάρτυς βασιλεύς, αλλ’ ήρωας
επικός, αλλ’ ημίθεος, είχε κατορθώσει
να μεταβάλει σε γίγαντας τις ελάχιστες χιλιάδες των ανδρών τους οποίους με τόσας αγωνίας και τόσα μαρτύρια και τόσους κόπους κατώρθωσε
να συγκεντρώσει για την άμυνα της
βασιλίδος των πόλεων. Εμάχοντο
πλησίον αυτού άλλοι ήρωες, όλοι
ευέλπιδες ότι η νίκη δεν θα βράδυνε
να στέψει με τον αμάραντο της νίκης
στέφανο τους τίμιους εκείνους αγώνας των, όταν αίφνης όλως απροσδοκήτως ένα κύμα Τούρκων και Γενιτσάρων προσέβαλαν εκ των νώτων
τους προς τα τείχη εστραμμένους
και τας εφόδους του στρατού του
Μωάμεθ αποκρούοντας Έλληνας. Και
διέταξε τον Θεόφιλο Παλαιολόγο
μετά των υπ’ αυτό ανδρών να προσβάλλει και να αποκρούσει τους εκ
των όπισθεν, κατά τρόπον μυστηριωδώς επελθόντας…. Δεν άργησε όμως
ο ήρωας βασιλεύς να πεισθεί ότι
πάσα ελπίς απώλετο σχεδόν. Οι Τούρκοι οι εισελθόντες στην πόλη δεν
ήσαν ολίγοι, όσον κατ’ αρχάς υπετέθη.
Οι πρώτοι εισελθόντες, προσβληθέντες υπό των ανδρών του Θεοφίλου
κατακερματίσθηκαν, διασκορπίστηκαν, εσφάγησαν. Αλλ’ ευθύς αμέσως
άλλα πλήθη Τούρκων ενεφανίσθηκαν.

5
Εισήλθε μετά ταύτα ο χείμαρρος των
αγρίων ορδών των Γενιτσάρων. Χιλιάδες ολόκληροι αυξανόμενοι από
στιγμής εις στιγμήν… Για να αποκρούσουν όμως τις επιθέσεις των
πολεμίων των εντός της πόλεως ευρισκομένων ήδη, αναγκάσθηκαν να
εγκαταλείψουν την άμυνα των τειχών.
Και ο Μωάμεθ, αναμένων αυτό έστελλε ήδη κατά των τειχών το επίλεκτο
σώμα των γενιτσάρων, τους οποίους
εκράτει πλησίον του. Και εκείνοι,
αφού δεν συνάντησαν αντίστασιν,
ανήλθαν δια των κλιμάκων υπερπηδήσαντες τα τείχη, εισήλθαν και αυτοί
στην πόλη.
Πράγματι άπασα η πόλη ήταν στην
διάκριση των πολεμίων. Κατά την
κοινή ομολογία όλων των συγχρόνων
Ελλήνων, Φράγκων και Τούρκων, η
πόλη άπασα κυριεύθηκε, χωρίς καμιά
συνθήκη. Τούτο και μόνο καθιστά
παράνομη την κατοχή της κατά παράβασιν κάθε κανόνος Δικαίου.
29-5-1453. Ο ορίζων μιας Υπερχιλιόχρονης και Τρισένδοξης ιστορίας
κλείνει. Ο τελευταίος των Κωνσταντίνων επιλέγοντας τον ένδοξο θάνατον στο πεδίο της τιμής κέρδισε την
αιωνιότητα και την επουράνιο Βασιλεία. Απέθανε με το ξίφος στην χείραν.
Δεν αιχμαλωτίστηκε, δεν γνώρισε την
ατίμωση από τον κατακτητή. Εάν ανέβαινε στον θρόνο σε μία εποχή κατά
την οποίαν θα ηδύνατο να συγκρατήσει την πτώση της Αυτοκρατορίας, η
Πόλις θα γνώριζε κάτω από το σκήπτρο του την ίδια λαμπρότητα που
είχε γνωρίσει επί Ιουστινιανών και
Μακεδόνων. Ο μέγας νεκρός της Πύλης του Αγίου Ρωμανού ήλθε και βασίλευσε λίγο, ακριβώς όσο απαιτείτο
για να δείξει μέσα σε μια αστραπή
της Ιστορίας την ψυχή και το μεγαλείο
του Έθνους πριν αυτό βυθιστεί σε
ένα ύπνο αιώνων.
Και ερχόμαστε σήμερα να δώσουμε μία απάντηση σ’ αυτούς που
προσπαθούν να ερμηνεύσουν την
Ιστορία και τους Αθανάτους με βάση
τον υλισμό και την οικονομία. Ας
εξηγήσουν, λοιπόν, με υλιστικές θεωρίας γεγονότα, που μόνο από το
αίσθημα εδικαιώθησαν. Δεν βλέπουν
ότι επί αιώνας ακόμη και η λογική
υπεχώρησε ενώπιον του δυνατού αισθήματος και του θρύλου γύρω από
το όνομά Του. Με τί δύναται να εξηγηθεί πως ουδέποτε ο Λαός μας, όσο
και να του δείχνουν τον τάφο Του,
πίστευε στον θάνατόν Του, αλλά Τον
μαρμάρωσε με την πίστη και την αγάπη του αισθανόμενος την φλόγα της
μελλοντικής του Αναστάσεως.
Όταν ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς
– όραμα και θρύλος- έγερνε στην
πύλη του Αγίου Ρωμανού, το Έθνος
πήρε την απόφαση, φόρεσε την πανοπλία της τιμής και προσδοκούσε
την μεγάλη ώρα. Μετά από σκληρά
και αδυσώπητη δουλεία τεσσάρων αιώνων, η ώρα αυτή ήλθε την 25η Μαρτίου 1821. Ίσως χρειαστούν πολλά
έτη ακόμη, μόνον ο Θεός γνωρίζει
πόσα, για να συντελεστεί το δεύτερο
μεγάλο θαύμα: η Ανάκτηση της!!
* Ο κ. Δημ. Τασσόπουλος είναι
εκδότης του περιοδικού “Ελληνική
Ιστορία’’.

Στο κείμενο έγιναν αλλαγές στη
λογία γραφή του ομιλούντος γιατί το
Δ.Σ. έκρινε ότι αυτό θα καθιστούσε
την ομιλία περισσότερο αναγνώσιμη.
Ζητούμε την ανοχή σας. Τα μηνύματα
όμως του κειμένου μεταφέρονται αυτούσια.
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(1941-1944) Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΝΟΧΟ
Της Μαρίας Σαμπατακάκη, Ιστορικού
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ
Ο ΛΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Από τις μονογραφίες του περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία»
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που
δημιούργησε ο λιμός ήταν η περισυλλογή και η
ταφή των πτωμάτων. Στην Αθήνα τα πτώματα μάζευαν κάρα της δημαρχίας. Οι κηδείες την περίοδο
εκείνη αποτελούσαν μία δαπανηρή πολυτέλεια
και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου
κατέφευγε σε πιο πρόχειρες λύσεις.
Αρκετοί έθαβαν τους δικούς τους μόνοι
τους. Άλλοτε πάλι οι νεκροί μεταφέρονταν στα πλησιέστερα νεκροταφεία
και τοποθετούνταν σε ομαδικούς τάφους. Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος έδειχνε εγκαταλελειμμένος στην τύχη του.
Η θάλασσα αποτελούσε τη μοναδική
διέξοδο σωτηρίας και κατά διαστήματα
κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν τους
Βρετανούς να καταφθάνουν στην πόλη
με πολεμικά πλοία φορτωμένα τρόφιμα.
Ο Βόλος παρουσίαζε την ίδια εικόνα.
Πτώματα στους δρόμους, άνθρωποι που
έφεραν τα σημάδια της εξάντλησης. Η
επιβίωση είχε εξελιχθεί σε δύσκολη
υπόθεση και η ανάγκη για εξασφάλιση
και του ελάχιστου δυνατού είχε οδηγήσει σε σκληρές συμπεριφορές. Δίπλα
στα πτώματα συγκεντρώνονταν άνθρωποι όχι για να βοηθήσουν, αλλά για να
πάρουν από τους νεκρούς ό,τι θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο.
Το μέγεθος της αρπακτικής γερμανικής πολιτικής έγινε σύντομα αισθητό
καθώς τις επιπτώσεις του κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν, προσωρινά έστω, ορισμένα από τα δεκάδες μέλη της γερμανικής παροικίας που όπως προκύπτει
από την μεταξύ τους αλληλογραφία,
στερούνταν τα ζωικά προϊόντα ενώ ορισμένοι είχαν φροντίσει να λαμβάνουν
φαγητό και από τα παρεχόμενα συσσίτια.
Τα επιταγμένα τρόφιμα διοχετεύονταν
μόνο σε όσους απάρτιζαν την πολεμική
μηχανή των Γερμανών.
Παρά το γεγονός ότι Αθήνα και Πειραιάς κρατούσαν τα σκήπτρα στα ποσοστά θανάτων λόγω
της πείνας, μία σειρά μικρότερων πόλεων έζησαν
τις ίδιες συνθήκες λιμοκτονίας. Αξιοσημείωτο
είναι πως υπήρξαν περιοχές που δεν ήλθαν αντιμέτωπες με το φάσμα της πείνας τον χειμώνα
του 1941-42 αλλά αργότερα, λόγω της διαρκούς
και ανελέητης εκμετάλλευσης από τον κατακτητή
αφενός αλλά και εξαιτίας της καταστροφής που
υπέστησαν από τις επιχειρήσεις των δυνάμεων
κατοχής κατά των ανταρτών. Ο πληθυσμός των
ορεινών όγκων της Πελοποννήσου και της Βόρειας
Ελλάδας κατόρθωσε να ξεπεράσει την πρώτη δύσκολη κατοχική χρονιά λόγω της προηγούμενης
αποθήκευσης αγαθών αλλά και εξαιτίας της δύσκολης πρόσβασης που του εξασφάλιζε η γεωγραφική του θέση.
Τις αμέσως επόμενες χρονιές όμως η κατά-

σταση έμελλε να μεταβληθεί καθώς τα αποθέματα
που είχαν φροντίσει να εξασφαλίσουν οι ορεινοί
πληθυσμοί προς επιβίωσή τους είχαν σχεδόν
εξαντληθεί ενώ η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά
εξαιτίας των εκκαθαριστικών επιθέσεων που
πραγματοποιούσε ο Γερμανικός Στρατός κατά
των αντάρτικων ομάδων. Οι καλλιέργειες και η
κτηνοτροφία είχαν δεχθεί μεγάλο πλήγμα. Τα
κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού στα οποία δόθηκε
η δυνατότητα να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές
το 1943 διαπίστωσαν μεγάλα προβλήματα επισιτισμού. Ενώ, λοιπόν, οι πόλεις μέσω της διεθνούς
βοήθειας κάλυπταν σταδιακά σημαντικά τμήμα των αναγκών τους, η ύπαιθρος έδειχνε να πλήττεται από τις
επιπτώσεις της κατοχής.
Πολλοί αγρότες –μία επαγγελματική
και κοινωνική ομάδα που λόγω της φύσης της εργασίας της αλλά και εξαιτίας
της ανυπαρξίας ουσιαστικής αγροτικής
πολιτικής από την πλευρά του ελληνικού
κράτους δεν θεωρούνταν ευνοημένητην περίοδο της κατοχής είχαν τη δυνατότητα αν όχι να πλουτίσουν τουλάχιστον να εξασφαλίσουν στις οικογένειές τους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η αποθήκευση αγαθών, η αυξημένη ζήτηση τροφίμων, η άνοδος
των τιμών, η διενέργεια μαύρης αγορά
απέφεραν σημαντικά κέρδη σε αρκετούς. Σε κάποιες περιπτώσεις υπερχρεωμένοι αγρότες κατόρθωσαν, χάρη
στα έσοδά τους κατά την περίοδο του
λιμού, να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Αντίθετα όσοι συγκαταλέγονταν
στη μικροαστική τάξη υπάλληλοι κυρίως,
υπέφεραν. Οι αμοιβές τους ήσαν πενιχρές και βεβαίως δεν επαρκούσαν για
να τους εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
Όσοι διέθεταν κάποια περιουσία την
πωλούσαν για μερικά τρόφιμα. Εκείνοι
που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα
ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τα
συσσίτια και πάσης φύσεως βοήθεια.
Αλλά και όσοι απάρτιζαν την εργατική τάξη, άνθρωποι φτωχοί και του
μεροκάματου, των οποίων η απασχόληση δεν ήταν ούτως ή άλλως σταθερή
και δύσκολα τα έβγαζαν πέρα και κατά την προπολεμική περίοδο, υπήρξαν θύματα της κατοχικής
πραγματικότητας του 1941-42. Ο περιορισμός που
επήλθε στη ζήτηση εργατικών χεριών και τα
χαμηλά ημερομίσθια είχαν μετατρέψει την επιβίωσή
τους σε εφιάλτη.
Ο λιμός σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στην
ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς όλοι
αντιλαμβάνονταν πως βρίσκονταν στην ίδια μοίρα.
Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε έριδες, ανταγωνισμούς και χάσμα μεταξύ ορισμένων κοινωνικών
ομάδων. Οι ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα σε
κοινωνικό επίπεδο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες.
Αυτό όμως που δεν κατανοούσε είτε από αδυναμία
είτε από αδιαφορία ο πολιτικός κόσμος, ήταν
πως η αμεριμνησία και η ανικανότητα να παρασχεθεί η παραμικρή βοήθεια προς τους λιμοκτονούντες Έλληνες θα τους έστρεφε πολιτικά προς

(2011) Δωρεάν διανομή τροφίμων από κοινοτικά
αποθέματα σε άπορα άτομα και οικογένειες
Άποροι θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό
και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και δύο
παιδιά και κατά 40% για κάθε επόμενο ανήλικο
ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυξάνεται
κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από
βαριά ανίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά και μόνο άπορα
άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρ-

τήτως θρησκείας που διαμένουν νόμιμα και
μόνιμα στην Ελλάδα. Φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Σύλλογοι Πολυτέκνων και οι Δήμοι
για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Κατάθεση δικαιολογητικών στον
Σύλλογο Πολυτέκνων Ευρυτανίας.
Πληροφορίες στα τηλ.:
22370-22308 & 6978331579.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανός Δημητρόπουλος

την πλευρά εκείνης της δύναμης που θα τους συνέδραμε και θα τους εμψύχωνε, αν όχι πρακτικά
τουλάχιστον ηθικά. Η σύσσωμη υποστήριξη της
Εθνικής Αντίστασης, πέρα από την απελευθερωτική
και αντιστασιακή της πλευρά, είχε να κάνει και με
το αίσθημα ανασφάλειας αλλά και έλλειψης εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε κατά την πρώτη κατοχική χρονιά στον ελληνικό πληθυσμό.
Η συνεργαζόμενη με τους Γερμανούς κυβέρνηση αλλά και ο εξόριστος, συσπειρωμένος γύρω
από τον Γεώργιο Β΄ πολιτικός κόσμος, παρέμεινε
απαθής και απόμακρος από την σκληρή καθημερινότητα που αντιμετώπιζε ο λαός. Ήταν φυσικό
και επόμενο αυτό να προκαλέσει δυσαρέσκεια
αλλά και δυσπιστία. Ενώ χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν καθημερινά, η πείνα που τους μάστιζε
αποτελούσε ζήτημα διπλωματικών χειρισμών και
μέρος ενός πολεμικού παιχνιδιού που παρακολουθούσαν αφ’ υψηλού και εκ του μακρόθεν οι
παράγοντες του ελληνικού πολιτικού συστήματος
και οι Σύμμαχοι.
Η γερμανική προπαγάνδα επέρριπτε ευθύνες
στον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι
Βρετανοί, προσπαθώντας να κρύψει την απροθυμία
του Άξονα να ασχοληθεί με το ελληνικό πρόβλημα
σε μία μάλιστα περίοδο που το ενδιαφέρον του
ήταν στραμμένο ολοκληρωτικά στις πολεμικές
επιχειρήσεις εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Οι
Βρετανοί από την πλευρά τους αναγνώριζαν το
μέγεθος του ζητήματος, αλλά δεν έδειξαν να
συγκινούνται από τα χιλιάδες θύματα του λιμού.
Στις εκκλήσεις ελληνικών πολιτικών παραγόντων
η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε φειδωλή τόσο στις
εξηγήσεις της όσο και στις ενέργειές της.
Η λύση της αποστολής τροφίμων μέσω της
Τουρκίας που τελικώς προκρίθηκε ήταν αποτέλεσμα
της πίεσης που δέχονταν από την δική τους κοινή
γνώμη τόσο η Βρετανία όσο και η ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ
ειδικότερα, ο παροικιακός ελληνισμός είχε φροντίσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να αποστείλει μέσω Τουρκίας είδη
πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα. Η λύση αυτή βεβαίως δεν απέδωσε ιδιαίτερα καθώς το τουρκικό
πλοίο «Κουτρουλούς» που ναυλώθηκε για αυτό
τον σκοπό βυθίστηκε έχοντας πραγματοποιήσει
μόλις πέντε ταξίδια.
Σταδιακά και καθώς η πείνα ταλάνιζε την Ελλάδα, οι Βρετανοί, όσο κι αν υποστήριζαν τη θέση
πως ο εφοδιασμός κάθε κατεχόμενου κράτους
αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του κατακτητή,
έβλεπαν ότι η μόνη λύση για την εξασφάλιση της
επιβίωσης των λιμοκτονούντων Ελλήνων ήταν η
μερική άρση του αποκλεισμού.
(Στο επόμενο φύλλο: Η μαύρη αγορά)

Α δ ελ φο σύ ν η
της Έλλης Βασ. Καλύβα
Στις οικουμένης τις φτωχές τις γειτονιές
Παιδιά που παίζουν τόσο ξέγνοιστα,
Σαν τα πουλιά που φτερουγίζουνε χωρίς σκοπό
Και τραγουδάνε μ’ έναν τρόπο χαρωπό!
Σ’ όλα αυτά τα φτωχικά δρομάκια
Που μαστιγώνουν ανύποπτα τις τρυφερές καρδιές
Είναι κι αδέλφια μεταξύ τους
Πού δυστυχώς! Δεν ξεχωρίζουν σήμερα
Το τί, τους ένωνε το χθες!...
Παίζουν, γελούν και χαρωπούν
Κι η μέρα ας είν’ συννεφιασμένη,
Τρέχουν γελούν και τραγουδούν
Το αύριο δεν ξέρουν τι τους περιμένει…
Είναι θαρρώ έτσι η ζωή, που αμφιβολίες τρέφει
Είναι γιατί είν πιο δυνατή, και νικημένος
Πριν ακόμα το σκεφτεί – Δεν ξέρει αν αντέχει!
Παρά το νοιώθει και το ζει, όταν περάσουν χρόνια
Ποιος δέχτηκε! Μονάχος θα σκεφτεί
«Να ζήσω εγώ στην καταφρόνια»;
Μα τότε όμως σίγουρα, θάναι πολύ αργά
Γιατί είναι απλούστατο: Δεν θάμαστε παιδιά!
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Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011
Οι ευεργέτες της πατρίδας και
οι προστάτες του φτωχού λαού είναι
το μεγαλύτερο εθνικό μας κεφάλαιο.
Φτωχά παιδιά στο ξεκίνημα, από
αγροτικές και κτηνοτροφικές οικογένειες, μαθημένοι στην στέρηση
και την ανέχεια με λιγοστό ακόμα
και το ψωμί, και με προσόντα την
τιμιότητα και την σωστή αγωγή, την
εργατικότητα και την οικονομία, πρόκοψαν στα ξένα και έκαμαν περιουσία. Παρ’ όλα τους τα πλούτη ποτέ
δεν ξέχασαν τον τόπο καταγωγής
τους. Μερικούς η τύχη τους ευνόησε
να αποκτήσουν πλούτη και περιουσίες, αλλά στερήθηκαν την χαρά της
οικογένειας, για να καταστήσουν
κληρονόμο τους την πατρίδα, όχι
μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις χώρες
που τους φιλοξένησαν και πλούτισαν.
Για τον εαυτό τους δεν κράτησαν τίποτα. Έζησαν μια στερημένη και
ασκητική ζωή με αποκλειστική φροντίδα το πώς θα βοηθήσουν την πατρίδα και θα ανακουφίσουν την φτωχολογιά. Τα πλούτη τους τα χάρισαν
στην Ελλάδα για να στολίσουν την
χώρα με κάθε είδους σχολεία και
φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρώτο τους
μέλημα ήταν η παιδεία με την ελληνοχριστιανική μόρφωση, που την είχε
ανάγκη ο τόπος για το ξεσκλάβωμα
του γένους. Ακολούθησαν πιστά τα

Ευεργέτες της πατρίδας
(Εισαγωγικό κείμενο στο φωτογραφικό άλμπουμ
του Κώστα Μπαλάφα ΗΠΕΙΡΟΣ)
διδάγματα του Ρήγα και του ΠάτροΚοσμά για μάθηση και παιδεία. Παντού χτίζουν εκκλησίες και σχολεία,
ανώτερα και κατώτερα για να μορφώνονται τα ελληνόπουλα. Προπαντός ίδρυσαν φιλανθρωπικά ιδρύματα,

τρεύονται άπορα κορίτσια, να ανακουφίζονται οικογένειες φυλακισμένων, να αποφυλακίζονται στις γιορτές
χρεώστες στο δημόσιο και ακόμα να
εξαγοράζονται αιχμάλωτοι κατά την
διάρκεια του αγώνα. Έσκυψαν με

Εισφορές στο Σύλλογο
Έδωσαν: Αποστόλης & Μαρία
Χαραλαμπής 500 $, Παπαδόπουλος Κίμων 250 $, Καλύβας Βασίλης
100 $, Ρούμπας Δημήτρης 50 €.
Από 100€: Τσουκαλά Σοφία,
Μακρής Παύλος.
Από 50 $: Γουριώτης Ανδρέας,
Ντανάς Σταύρος, Μπαλατσιάς
Ιωάν. Άρης.
πτωχοκομεία (λέξη άγνωστη σήμερα),
ορφανοτροφεία, νοσοκομεία για δωρεάν περίθαλψη, επαγγελματικά σχολεία με οικοτροφεία για τα φτωχά
κορίτσια. Ακόμα άφησαν καταθέσεις,
ώστε με τους τόκους να μοιράζονται
βοηθήματα στους φτωχούς, να παν-

Από 20 €: Τσούμπας Παναγιώτης, Μαραγκουδάκη Βικτωρία,
Παναγιώτου Σεραφείμ-Μαρία, Λιγδής Αλέκος, Πέτρου Αλεξάνδρα,
Παπαγεωργίου Θανάσης, Παπαϊωάννου Δέσποινα, Δαλιάνη Αντωνία.
Από 10 €: Μπόκας Λουκάς,
Σιαφάκα Ελένη.
καλοσύνη στον φτωχό και βοήθησαν
χωρίς διάκριση τον αδύνατο.
Γράφει ο Ριζάρης στον Καποδίστρια: «Είμαι κατά δυστυχίαν ολιγομαθής, αγάπησα όμως πάντοτε τας
μαθήσεις και ετίμησα τους πεπαιδευμένους… Ο μακαρίτης ο αδελφός

μου και εγώ απεφασίσαμε να αφήσωμεν κληρονόμον την πατρίδα μας
και επειδή κατά την γνώμη μας δεν
είναι άλλο ωφελιμότερον από την
παιδείαν… Το επιβάλον μέρος της
καταστάσεώς του, το οποίον ενώνω
και εγώ το δικόν μου δια να συστήσω
σχολείον εις την πατρίδα». Την γνωστή Ριζάρειο και όχι μόνο. Χτίζουν
παντού σχολεία ανώτερα και κατώτερα και μισθοδοτούν δασκάλους για
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Οι μεγάλοι δώρισαν πολλά γιατί
η τύχη τους αξίωσε να αποκτήσουν
και πολλά. Όμως είναι και οι φτωχοί
που συνεισέφεραν αυτό που μπορούσαν για την παιδεία. Είναι η συγκινητική προσφορά της Σουλτάνας
Παπαδημητρίου, που άφησε δέκα
δραχμές για το σχολείο του χωριού
της και ακόμα του Όκα από το Μέτσοβο που πεθαίνοντας του βρήκαν
ένα τάληρο τυλιγμένο σε χαρτί, που
έγραφε: «Για τον έρανο του Πανεπιστημίου» ή του συμπατριώτη του Φαφάτη που έδωσε για τον ίδιο σκοπό
τις δέκα δραχμές που είχε. Θα ήταν
χρήσιμο για τα παιδιά μας οι περιπτώσεις των ευεργετών να αναφέρονται στα σχολεία. Η αξία του αλτρουϊσμού και η κοινωνική χρησιμότητα του πλούτου στο ευ ζην του
ανθρώπου.

Από τους ευεργέτες του 1821
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή
πιο γνωστός Νικηταράς, ήρωας από
τους λίγους της Επαναστάσεως του
1821, πέθανε στην ψάθα ζητιανεύοντας στα σοκάκια του Πειραιά.
Η αρμόδια αρχή η οποία χορηγούσε τις θέσεις για επαίτες, είχε
ορίσει για τον ήρωα-επαίτη μια θέση
κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται
σήμερα η εκκλησία Ευαγγελίστριας
και του επέτρεπε να επαιτεί κάθε
Παρασκευή! Ήταν τόση η φτώχεια
του σχεδόν τυφλού πλέον στρατηγού – η πολιτεία δεν του είχε δώσει σύνταξη - ώστε δεν
είχε χρήματα ούτε για να αγοράσει ψωμί για

την άρρωστη γυναίκα του – εκείνος
μπορούσε να αντέξει την πείνα περισσότερο…
Η περιπέτεια του ήρωα έφθασε
στα αυτιά πρέσβη Μεγάλης Δύναμης,
ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την κυβέρνησή του. Έτσι κάποια στιγμή
απεσταλμένος της πρεσβείας βρέθηκε στη θέση που ζητιάνευε ο στρατηγός. Μόλις ο Νικηταράς το αντιλήφθηκε μάζεψε αμέσως το απλωμένο του χέρι!
― Τι κάνετε στρατηγέ μου; Ρώτησε ο απεσταλμένος.
― Απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα! Απάν-

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Εσώρουχα - Καλτσόν
Κάλτσες - Νυχτικά
Πιτζάμες - Εποχιακά είδη
Αθ. Καρπενησιώτη 14
Καρπενήσι
Τηλ. & fax: 22370-80650

τησε περήφανα ο ήρωας.
― Μα εδώ την απολαμβάνετε καθισμένος
στο δρόμο;
― Η πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη
για να ζω καλά αλλά εγώ έρχομαι εδώ για να
παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο κόσμος, αντέτεινε
ο περήφανος Νικηταράς.
Είδε και αποείδε ο ξένος και γύρισε να
φύγει χαιρετώντας ευγενικά. Φεύγοντας όμως,
άφησε να του πέσει ένα πουγκί με χρυσές λίρες
ώστε να μην προσβάλλει τον πάμφτωχο στρατηγό. Ο Νικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε το
πουγκί το ψηλάφισε και φώναξε στον ξένο.
― Σου έπεσε το πουγκί σου! Πάρτο για να
μην το βρει κανείς και το χάσεις!

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824 ΔΟΥ: Πετρούπολης
Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003 • κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΕΥΡ Υ ΤΑΝΙ Α Α .Ε .

Ηρθαν οι οικονομικοί επιθεωρητές.Ψάχνουν στη
νομαρχία τα θαλασσοδάνεια της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.
(Αναδημοσίευση από την εφημ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 18-5-2011).
Δύο επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών
άρχισαν να συλλέγουν όλα τα οικονομικά στοιχεία
της εταιρείας που θα πάρουν μαζί τους για εξονυχιστικό έλεγχο στα γραφεία του υπουργείου στην
Αθήνα. Τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ σοβαρά
για την εταιρεία, για την οποία σήμερα ουδείς
γνωρίζει αν διοικείται, με ποιο Διοικητικό Συμβούλιο
κ.λ.π. Η εταιρεία «φάντασμα», που τόσα δεινά προκάλεσε στον Ευρυτανικό λαό, γραπωμένη τα τελευταία 10 χρόνια από τους Ευρυτάνες, ούσα χωρίς
καμία δραστηριότητα, χρέωσε τους πολίτες περίπου
5 εκατ. €. Το ποσό αφορά ένα δάνειο που ελήφθη
ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2007,
μόνο και μόνο για να πληρωθούν οι υπάλληλοι και
ας μην έβγαλαν ούτε μια ώρα πραγματικής εργασίας
τα τελευταία 10 χρόνια. Τις δόσεις ήδη πληρώνει η
«νομαρχία», αφού έχει «μπει» εγγυητής. Μάλιστα,
οι πληρωμές γίνονται από το ταμείο της «νομαρχίας»
τους γνωστούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), δηλαδή, σε βάρος άλλων έργων που θα μπορούσαν να γίνουν για το καλό των Ευρυτάνων. Σήμερα η τοκοχρεωλυτική δόση που εξοφλεί η «νομαρχία» ανέρχεται στις 900.000€ το χρόνο. Η
μηνιαία δόση, δηλαδή, είναι περίπου 75.000€ και
θα την πληρώνουμε μέχρι το…2016. Με 900.000€
ας σκεφτούμε πόσα έργα θα μπορούσαν να γίνουν
στον τόπο.
Η πολιτική ευθύνη για το έκτρωμα που δημιουργήθηκε, ξεκινά το1998. Τότε, επί νομαρχίας Τσιαμάκη,
η εταιρεία πέρασε σε «νομαρχιακά χέρια» με το
πρόσχημα της κρατικοποίησης, αλλά με κρυφούς
στόχους. Αφενός τον άμεσο έλεγχο των οικονομικών
στοιχείων από τα οικονομικά προγράμματα, τα
οποία πίστευαν οι ιθύνοντες ότι θα έρθουν, αλλά
αυτό τελικά… δεν τους βγήκε, αφετέρου τον απόλυτο
έλεγχο των… προσλήψεων, για καθαρά πολιτικά
οφέλη.
Τώρα, το υπουργείο προχώρησε σε οικονομικό
έλεγχο και θεωρείται μάλλον σίγουρο, σύμφωνα με
πληροφορίες, ότι το πόρισμα θα έχει πολιτικές και
νομικές προεκτάσεις για την οικονομικά διαχείριση
της εταιρείας και των θυγατρικών της, «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και «ΚΕΚ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α.Ε.».
Διότι, δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά που πήγαν
εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης, την ίδια ώρα που η εταιρεία δεν είχε ούτε
ασφαλιστική, ούτε φορολογική ενημερότητα από
το 2002. Γιατί δεν πληρώθηκαν πρώτα τα ταμεία και
η εφορία, ώστε να αποκτήσει η εταιρεία ενημερότητες
και να μπορεί να απαιτήσει ευρωπαϊκά προγράμματα
και να μην οδηγηθεί στην οριστική της παύση; Το
βασανιστικό αυτό ερώτημα πλανάται γύρω από τις
μεθόδους που ακολουθήθηκαν εκείνη την εποχή.
Ένα είναι σίγουρο, η «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» έδρασε
και έζησε σε βάρος του Ευρυτανικού λαού. Ακόμη
και σήμερα, που «τρώει» από τον προϋπολογισμό
της «νομαρχίας» κοντά στις 900.000 ευρώ το χρόνο,
συνεχίζει να στοιχειώνει τις πολιτικές αποφάσεις
της εποχής που ελήφθησαν, μόνο και μόνο για την
άγρα ψήφων όσων είχαν τότε την εταιρεία υπό την
«προστασία» τους, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011

Πανευρυτανική Ένωση και Γ. Γιαννίτσαρης
Η Πανευρυτανική Ένωση, κορυφαίο σωματείο της Ευρυτανίας, κατάφερε να γίνει τα τελευταία κυρίως χρόνια αυτό που ονειρεύτηκαν
οι ιδρυτές της: «Η αγκαλιά, που σκέπασε και
σκεπάζει όλους τους Ευρυτάνες και η κυψέλη
εντατικής εργασίας και συνεργασίας ομάδας
πολλών συμπατριωτών μας.»
Συγκεκριμένα πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν
Ευρυτάνων Αγίων, προσεγγίσεις
πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας, παρουσιάσεις βιβλίων
και κυρίως πολλές εκδόσεις.
Εμείς θα σταθούμε στην τελευταία της έκδοση που αφορά
το βιβλίο του αρχιτέκτονα Καθηγητή κ. Γιώργου Γιαννίτσαρη «Η
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της
Ευρυτανίας». Ένα έργο μνήμης
νοσταλγίας και διδαχής που κουβαλά την ομορφιά της ευρυτανικής
γης. Ταυτόχρονα είναι ένα καθαρά
επιστημονικό, ιστορικό και λαογραφικό έργο. Το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου
ασχολείται με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
της Ευρυτανίας και κυρίως με κτίρια που κτίσθηκαν κατά τον 19ο αιώνα. Ο πόλεμος και ο

Εμφύλιος μας στέρησαν το σύνολο αυτών των
κτιρίων. Στην περιοχή του Παπαρουσίου σώζεται
κτίριο της περιόδου αυτής σε καλή κατάσταση
και ανήκει στον κ. Σπύρο Γρατσιούνη. Διατίθεται
δε προς πώληση. Πλησίον του ένα επίσης εντυπωσιακό κτίριο διώροφο, που ανήκει στην κ.
Βίκυ Αναστάση κάτοικο Αυστραλίας, περιμένει κάποιον πραγματικά πατριώτη, να το φροντίσει.
Και σίγουρα αν αυτό γίνει θα αλλάξει όλη η γειτονιά γύρω από
την παραδοσιακή βρύση της Γιαρογιάνεβας. Αρκετά ακόμη πέτρινα
δυόροφα σπίτια στέκονται περιμένοντας τους ιδιοκτήτες τους να
τους δώσουν σημασία. Άλλα διαθέτουν αδυσώπητες ρωγμές με
σίγουρη την προσεχή διάλυσή
τους.
(Πληροφορίες για τα ακίνητα
στο Παπαρούσι στα τηλέφωνα:
Σ. Γρατσιούνη: 6977586703
και Β. Αναστάση: 61242285957)
Όσο για την εργασία του κ.
Γιαννίτσαρη, είναι σημαντική, επιστημονική, υψηλού επιπέδου και η έκδοση επιμελημένη. Συγχαρητήρια στον κ. Γιαννίτσαρη
που τιμά την Ευρυτανία και τις παραδόσεις της.

Πριμ για νέους επιχειρηματίες
Ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση και
τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και απευθύνονται σε νέους ηλικίας
20 με 40 ετών. Θα καλύπτονται οι βασικές ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης κατά τα πρώτα

ΚΟΙ ΝΩ Ν ΙΚΑ
Μνημόσυνο
― Στις 5 Ιουνίου 2011 τελέστηκε στις Γοριανάδες, το ετήσιο
μνημόσυνο της Αλεξάνδρας
Τσιαμτσούρη, το γένος Παπαδοπούλου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Άπολις

5 χρόνια λειτουργίας τους. Για την Περιφέρεια
Στερεάς προβλέπεται ενίσχυση της τάξης των
25% για τα τρία πρώτα χρόνια και 15% για το
τέταρτο και πέμπτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης. Υποβολές αιτήσεων στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών Περιφέρειας Στ. Ελλάδας,
Υψηλάντη 11 Λαμία, τηλ. 22310-25360 και 2231029303, fax: 22310-42289.
Περισσότερα στο www.startup-greece.gov.gr

