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Αναδημοσίευση απ’ τα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

Μια ξεχωριστή προσπάθεια έγινε
φέτος στις 23 Αυγούστου 2015 με
τη διενέργεια της καλοκαιρινής μας
εκδήλωσης.

Είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις
με τον Πρόεδρο του χωριού για εκ-

δήλωση στο Δυτικό συνοικισμό του
χωριού με τη βοήθεια του Δήμου
Καρπενησίου στην πληρωμή της
ζωντανής ορχήστρας. Λόγω των
απότομων οικονομικών εξελίξεων
τον Ιούλιο ακυρώθηκαν πολλές από
τις εκδηλώσεις, που θα στήριζε ο
Δήμος.  Έτσι οδηγηθήκαμε στην κα-
θιερωμένη πια εκδήλωση στις 23
Αυγούστου, όπου λειτουργείται το
εκκλησάκι στην Παναγία. Αυτό που
έκανε ανεπάντεχα ξεχωριστή τη φε-

τινή προσπάθεια παρά την λίγη προ-
σέλευση χωριανών, ήταν η συμμε-
τοχή περισσότερων εθελοντών στις
εργασίες της εκδήλωσης. Τα αρνιά
ψήθηκαν στο χωριό από τους αδελ-
φούς Τσίλη, τεμαχίστηκαν από τον
χωριανό μας Λάμπρο Λαθύρη, η ψη-
σταριά οργανώθηκε κυρίως από τους
Βασίλη Τσουκαλά, Ελένη Γιαννο-
πούλου και Θανάση Βλασόπουλο.

Η Αλεξάνδρα Μανδραγώνη με τα
άλλα κορίτσια ετοίμασαν πίτες και
γλυκά, μοίρασαν τους λαχνούς, σέρ-
βιραν και περιποιήθηκαν τους συν-
δαιτυμόνες. Και η εξαιρετική ορχή-
στρα του Δημήτρη Πεταρούδα, παρά
το λιγοστό ακροατήριο, συνόδεψε
για αρκετές ώρες την εκδήλωση.
Έτσι, προέκυψε και κάποιο οικονο-
μικό κέρδος, που ανακούφισε το τα-
μείο του Συλλόγου μας. Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Π. Βλασόπουλος ανέφερε
στην καθιερωμένη ομιλία του τα
εξής: 

«Όταν το 2006, αγαπητοί μου, πή-
ραμε την απόφαση για ανασύσταση
του Συλλόγου – ως μόνη διέξοδο για
τη λύση των εμφανών προβλημάτων

του χωριού, (όπως σκουπίδια, δρόμος,
πολιτιστικά) – ταυτόχρονα από τις
πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. εντο-
πίσαμε σαν κύριο πρόβλημα του χω-
ριού την απομόνωσή του, την εσω-
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Σκεπτικισμός  και... αναζητήσεις

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 3η σελ.

«Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για ένα θέμα, που
έχει ευρύτερη σημασία. Από το 1946 ασχολούμαι με την
Κριτική Βιβλίου ως σήμερα. Επόμενο ήταν όλα αυτά τα
χρόνια να συγκεντρωθούν χιλιάδες βιβλία συγγραφέων
και εκδοτών. Έτσι, αναγκαστικά έπρεπε να βρω έναν τρόπο
που να υπηρετούν το σκοπό της έκδοσής τους – να διαβά-
ζονται. 

Αρχικά, δώρισα περί τα 10.000 βιβλία στην Καφαντάρειο
Βιβλιοθήκη Αν. Φραγκίστας και πάρα πολλά στη Βιβλιοθήκη
Δομνίστας – που λειτουργούν με όλους τους βιβλιοθηκο-

νομικούς κανόνες. Για τα εναπομείναντα, που συνεχώς πληθαίνουν, σκέφτηκα
να βοηθήσω στην ίδρυση μικρών βιβλιοθηκών σε κάθε ευρυτανικό χωριό –
που θα εξυπηρετούσαν κάθε ενδιαφερόμενο, μαθητές ή παραθεριστές το καλο-
καίρι. Έτσι δόθηκαν από 150 – 170 βιβλία σε 15 χωριά που ανταποκρίθηκαν,
κυρίως μέσω των πολιτιστικών συλλόγων τους. Αυτά σαν πρώτη προσφορά,
γιατί υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και άλλων βιβλίων. 

Ως εδώ καλά, αλλά πρόσφατα έπεσα από τα σύννεφα. Πληροφορήθηκα ότι
ο έγκριτος συμπατριώτης μας, πνευματικός δημιουργός κ. Ηλίας Μπουμπουρής,
αγόρασε από παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας το βιβλίο του Δημήτρη Σταμέλου
με ιδιόχειρη  αφιέρωση σε μένα. Το βιβλίο αυτό και μερικά από τα άλλα του,
δόθηκε μαζί με τα δωρηθέντα, γιατί ήθελα να γίνει ευρύτερα γνωστός ο
σημαντικός αυτός συμπατριώτης μας συγγραφέας. Δυστυχώς, κανένας παρα-
λήπτης των βιβλίων δεν έκαμε την καταλογογράφηση των παραληφθέντων. 

Όχι μόνο δεν έγινε η καταλογογράφηση, αλλά δεν έλαβα ούτε ένα

ΑΙΡΕΤΑΙ  Η  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  
ΤΟΥ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΟΥ

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της Π.Ε. Ευρυτανίας, υπογράφηκε η
σύμβαση κατασκευής “Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Κα-
λεσμένο - Παπαρούσι” ύψους 240.000€. 

Μετά από διαγωνισμό, που ολοκληρώθηκε, το έργο αναλαμβάνει η
ανάδοχος εταιρία “Βαξεβάνος Θεόδωρος” με έδρα το Καρπενήσι. Η
εταιρεία κατέθεσε προσφορά με μέση έκπτωση 44% με το συμβατικό
προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 134.000€ και υποχρέωση
ολοκλήρωσης του έργου σε 365 ημέρες. Το έργο περιλαμβάνει χωμα-
τουργικές εργασίες για γενική διαμόρφωση της οδού, κατασκευή κατάλ-
ληλων τεχνικών έργων, τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών κ.λπ.
για τη συγκράτηση και αντιστήριξη των πρανών του εδάφους, καθώς και
την απορροή των όμβριων υδάτων. 

Επίσης περιλαμβάνει κατασκευή κρασπεδόρειθρου ενδεικτικού μήκους
800 μ. για απορροή των όμβριων υδάτων και διοχέτευσής τους εκτός του
οδοστρώματος της οδού, εργασίες οδοστρωσίας για συνολικό μήκος
1.200 μ. και διάστρωσή του με ασφαλτικό τάπητα πάχους 0,05 μ. 

Πηγή: Ευρυτανικές εφημερίδες

Το  σημείωμα  του  εκδότη
Αγαπητοί μου, στις εποχές κρίσεις, όπου ξεφου-

σκώνουν τα ανώφελα και φανταχτερά, καλύτερα
παρά ποτέ οφείλουμε να κατανοούμε τις δύσκολες
επιλογές για έργα που θα οδηγήσουν σε ευημερία
στο μέλλον. Έτσι, όσα εμπόδια και αν παρουσιάζονται
στην καθημερινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν
το Σύλλογο, που ενώ οι πολλοί τονίζουν ότι η χαλαρή
εθελοντική στάση τους δικαιολογεί την μη οικονομική
στήριξη των αγώνων, όσων ξεπερνούν τον οφειλόμενο
εθελοντισμό, αυτοί σταθερά υπηρετούν τον υγιή
στόχο της δημιουργίας πολιτιστικής παιδείας στον
τόπο του Παπαρουσίου.

Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη
των καιρών μας. Στις δύσκολες περιόδους που
ζούμε μπορεί να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και αι-
σιοδοξίας για το αύριο. Είναι το αντιστάθμισμα
στην ηθική κατάπτωση των ανθρώπων, είναι το
μέσο για ένα καλύτερο κόσμο, ένα κόσμο που προ-
οδεύει, με χαμόγελο, με αγάπη, με ευτυχία. 

Κακότροπες και ιδιοτελείς στάσεις ζωής δεν
οδηγούν σε πρόοδο. Τα σχόλια, όταν δεν στηρίζουν
τις υγιείς δράσεις περιττεύουν. Κακές νοοτροπίες
για υποτελείς συμπεριφορές δεν βοηθούν στη σωστή
κοινωνικότητα για να δυνηθεί μια μικρή κοινωνία
να οδηγηθεί από τη στασιμότητα στην πρόοδο. 

Και ερωτώ: Δεν χρειάζεται λοιπόν να διδαχθούμε
από τα λάθη μας; “Κατά το λαό κι οι άρχοντες” δε

λέει ο ίδιος ο λαός; Ας είμαστε ει-
λικρινείς διότι «φίλος μεν Πλάτων,
φιλτάτη δε η αλήθεια», λέει ο αρ-
χαίος κωμωδιογράφος Αντιφάνης. 

Γι’ αυτό, ας δούμε ως πολύτιμα
τα σύγχρονα βάσανά μας. Ας στρέ-
ψουμε το βλέμμα μας στην ιστορία της Ελλάδας. Ας
διδαχθούμε από την ίδια μας την ιστορία, γιατί όλους
μας θα βοηθήσει. 

Αγαπητοί Παπαρουσιώτες και Παπαρουσιώτισσες.
Παρ’ ότι οι Έλληνες με φωτεινά μυαλά προσέφεραν
τόσα πολλά στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο, όμως,
η εμπάθειά τους ως πολιτικοί τους οδήγησε σε
άσχημο τέλος. 

Άλλοι διασύρθηκαν ή έφυγαν άδοξα από τη ζωή,
άλλοι στην εξορία, άλλοι στη φυλακή, άλλοι με
κώνειο, άλλοι από πείνα και τόσα άλλα. Και ποια
αλήθεια είναι η αιτία; Μας το λέει καθαρά ο εθνικός
μας ποιητής: 

«Η διχόνοια που βαστάει 
ένα σκήπτρο η δολερή 
καθενός χαμογελάει 
πάρ’ το λέγοντας και ’σύ». 
Και μαζί με τη διχόνοια, ο φθόνος, η αντιζηλεία,

η συκοφαντία, το ατομικό συμφέρον και η εκδικητι-
κότητα μέχρι θανάτου. 

Π. Βλασόπουλος

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2016

Εκδόθηκαν τα νέα ημερολόγια του 2016. Σκοπός και στόχος της έκ-
δοσής τους, πέρα απ’ τον ισοσκελισμό του ταμείου μας, είναι κυρίως η
τοποθέτηση των κουφωμάτων στο κτίριο του “σπιτιού του παπά”, ώστε
απ’ το επόμενο καλοκαίρι να είναι εφικτές δραστηριότητες στο χώρο
του κτιρίου. 

Ο Πρόεδρος με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

και ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Παπαρουσίου 

σας εύχονται 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη και απαραίτητη 
για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.

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 183/379065-74183/379065-74
ALPHA BANK: 449-002101-046090449-002101-046090

ΙΒΑΝ: GRGR35 0140 4490 4490 0210 1046 09035 0140 4490 4490 0210 1046 090
USD ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (για όσους θέλουν να καταθέσουν σε δολλάρια ΗΠΑ)

Αριθ. Λογ/σμού: 449-015109-000014449-015109-000014
ΙΒΑΝ: GRGR47 0140 4490 4490 1510 9000 01447 0140 4490 4490 1510 9000 014



Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με
τα αλλεπάλληλα κύματα των μεταναστών,
που χτυπούν τις – και στις – ακτές των ακρι-
τικών νησιών μας, αλλά και τις ακτές των με-
σογειακών ευρωπαϊκών χωρών, προκαλούν
ποικίλες και συχνά αντιφατικές αντιδράσεις,
συχνά ιδεολογικά φορτισμένες και πολιτικά
προκατειλημμένες, γεγονός που μας εμποδίζει
να δούμε και να αντιμετωπίσουμε το θέμα
ψύχραιμα και αποτελεσματικά.

Πρώτα – πρώτα, πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε ότι
η ιστορία της ανθρωπότητας,
ουσιαστικά, είναι η ιστορία
των μεταναστεύσεων των
λαών. Ακόμα και η ελληνική
ιστορία και ο πολιτισμός ρυθ-
μίστηκαν και διαμορφώθηκαν
υπό μία τάση διαρκούς με-
τανάστευσης ελληνικών φύ-
λων, από τη λεγόμενη Κά-
θοδο των Δωριέων και τους
ελληνικούς αποικισμούς, μέ-
χρι τις μεταναστεύσεις την
περίοδο της Τουρκοκρατίας
και, τελευταία, μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο! 

Ας μη μας διαφεύγει και η μεγάλη μετα-
νάστευση των λαών, τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα,
που επηρέασε και διαμόρφωσε καθοριστικά
τη σημερινή εικόνα και τον πολιτισμό της Ευ-
ρώπης…

Πάντα, λοιπόν, οι λαοί και οι άνθρωποι
μετανάστευαν, είτε για να κατακτήσουν νέους
τόπους, είτε επειδή κατακτήθηκαν οι δικοί
τους τόποι και πάντα θα μεταναστεύουν, όσο
τουλάχιστον θα υπάρχουν στον κόσμο ανι-
σότητες, πείνα, αδικία, καταπίεση, εκμετάλ-
λευση, φανατισμοί, δικτάτορες στυγνοί και

χωρίς ηθική πολιτικοί…
Υπό τις σημερινές, όμως, συνθήκες της

παγκοσμιοποίησης το φαινόμενο της μετα-
νάστευσης απειλεί να διαρρήξει τον κοινωνικό

ιστό και να προκαλέσει ξε-
νοφοβικά φαινόμενα, νοο-
τροπίες και επιλογές, που
αναιρούν την ουσία, όχι μόνο
της ανθρωπιάς μας, αλλά
και της Χριστιανικής μας
ιδιότητας…

Όσο και αν φαίνεται πα-
ράξενο ή παρακινδυνευμένο,
ο τρόπος που αντιμετωπί-
ζουμε τους ξένους αποτελεί
τη λυδία λίθο για τη γνησιό-
τητα και την αυθεντικότητα
της Χριστιανικής μας βιοτής!

Άλλωστε, όλοι μετανά-
στες είμαστε σε τούτη την
κοιλάδα του κλαυθμώνος,

διωγμένοι από την ουράνια πατρίδα μας,
προς την οποία προσπαθούμε να επιστρέ-
ψουμε. «Ουκ ει πολίτης, αλλ’ οδίτης ει και
οδοιπόρος. Μη είπης: Έχω τήνδε την πόλιν,
και έχω τήνδε. Ουκ έχει ουδείς πόλιν. Η πόλις
άνω έστι», συμβουλεύει ο ιερός Χρυσόστομος.
‘Ολοι, λοιπόν, ξένοι σε τούτη τη γη, με πρώτο
Ξένο τον Ιησού! Ο Θεός, ως άνθρωπος, γεν-
νήθηκε σε μία πόλη, όπου η Παναγία Μητέρα
Του και ο Μνηστήρας της Ιωσήφ ήταν ξένοι,
δεν βρήκαν ούτε δωμάτιο για να μείνουν και
γεννήθηκε σε στάβλο…

Στη συνέχεια, έγινε μετανάστης και πήγε
με την οικογένειά Του στην Αίγυπτο, για να
μη θανατωθεί από τον Ηρώδη και εκεί σίγουρα
ο Ιωσήφ θα αναζήτησε δουλειά, ως ξένος ερ-
γάτης. Μεγαλώνοντας περιπλανήθηκε σε όλη
τη χώρα ως Ξένος, μη έχοντας «που την κε-
φαλήν κλίνη» και Τον θανάτωσαν οι συμπα-
τριώτες Του σα να ήταν Ξένος, παραδίνοντάς
Τον μάλιστα σε Ξένους, στους Ρωμαίους.

Έτσι ο Ιησούς έγινε πολ-
λαπλά ο μεγάλος Ξένος,
που ποτέ δεν κατανοήθηκε
ώστε να γίνει «δικός μας»,
παρά μόνον από λίγους, που
πάντα (και τώρα) η κοινωνία
τους αντιμετωπίζει ως
«πτωχούς τω πνεύματι»…

Στη συνέχεια, Αυτός ο
μεγάλος Ξένος έστειλε τους
μαθητές  Του σε «όλα τα
έθνη» και εκείνοι ξενιτεύ-
τηκαν και δίδαξαν τους αν-
θρώπους σε ξένες χώρες,
και οι περισσότεροι θανα-
τώθηκαν από ξένους ως ξένοι και τάφηκαν
σε ξένη γη. 

Ο Αβραάμ μετανάστης, ο Χριστός μετα-
νάστης, οι Προφήτες μετανάστες, οι Απόστολοι
μετανάστες, το χριστιανικό πνεύμα μετανα-
στευτικό…

Και εμείς σήμερα; Σήμερα, δυστυχώς πε-
ρισσότεροι «άθεοι» ενδιαφέρονται για τους
ξένους, παρά «χριστιανοί»…  Έστω και αν

όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ο Ιησούς θέλησε
να κάνει κατανοητό πώς ο άνθρωπος μπορεί
να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, χρη-
σιμοποίησε την παραβολή του Καλού Σαμα-
ρείτη, υπονοώντας σαφέστατα ότι το να πε-
ριμαζέψουμε και να περιποιηθούμε έναν ξένο
μπορεί να μας ανοίξει τις πύλες του Παρα-
δείσου, κατά το «ξένος ήμην και συναγάγετέ
με». 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια και-
νούργια εποχή μεγάλης αναμείξεως των λαών
και των πολιτισμών, που μπορεί να αποβεί
ολέθρια «κρεατομηχανή», όπως φοβόταν ο
αλησμόνητος Χριστόδουλος.

Αυτό το γεγονός εντείνει την ανασφάλειά
μας ως λαού, προστιθέμε-
νο, μάλιστα, στις μεγάλες
δυσκολίες και τα δυσεπί-
λυτα προβλήματα, που αν-
τιμετωπίζουμε, και μας εν-
σπείρει φόβο και ανησυχία
για το μέλλον του Ελλη-
νισμού, που πολλοί δια-
βλέπουν ότι κινδυνεύει
άμεσα από τους αλλόφυ-
λους και αλλόθρησκους
μετανάστες!

Αλλά, ακόμα και αν
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος,
η λύση δεν είναι να απεμ-

πολήσουμε την ανθρωπιά μας και τη Χρι-
στιανική μας ιδιότητα, καταδιώκοντας, εκ-
μεταλλευόμενοι ή και εξοντώνοντας τους
ξένους, αλλά διατηρώντας, ενισχύοντας, καλ-
λιεργώντας και βιώνοντας σε όλη τους την
πληρότητα τον πολιτισμό μας, την πίστη μας
και τη γλώσσα μας, την ανόθευτη Ελληνική
μας Παιδεία, την τιμιότητά μας και την αλλη-
λέγγυα συλλογικότητά μας!
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ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Επίκαιρο άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεου, 

που δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Κοινή γνώμη» στις 27/4/2015

Η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού
είναι η πιο εύγλωττη απόδειξη της θεϊκής
αγάπης προς τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή
του Τριαδικού μας Θεού δεν συνοδεύει τον
άνθρωπο μόνο στον «Παράδεισο», αλλά και
μετά την πτώση και απομάκρυνσή του από
τον Πατέρα και Δημιουργό του. Η υπόσχεση
του Θεού στους πρωτοπλάστους, ότι από
απόγονο της Εύας θα γεννηθεί Εκείνος που
θα καταλύσει τα έργα του διαβόλου χαρίζον-
τας τη λύτρωση στην ανθρωπότητα, αποτελεί
το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ενώ συγχρόνως
αναδύεται, ως παρηγοριά, και η προσδοκία
λύτρωσης και Λυτρωτή. Έτσι Κινέζοι και Βα-
βυλώνιοι, Ινδοί και Πέρσες, Ρωμαίοι και Έλ-
ληνες περιμένουν τον Ουρανάνθρωπο = Θε-
άνθρωπο, τον Ποιμένα και Άρχοντα, για να
ζήσουν τη νέα εποχή της παγκόσμιας τάξης. 

Ο εβραϊκός λαός ζούσε επί 9 αιώνες με
τη ζωντανή αυτή προσδοκία και χάρασσε
καθαρότερη την προϊστορία του Θεανθρώπου
Ιησού Χριστού, του Μεσσία και Λυτρωτή. Οι
προφήτες του Ισραήλ προσδιορίζουν τον τρό-
πο, το χρόνο, ακόμη και τον τόπο της γέννησης
του Μεσσία. Ο Προφήτης Ησαΐας μάλιστα
περιγράφει λεπτομερώς τη γέννηση, το έργο
και προπάντων τη θυσιαστική αγάπη του Λυ-
τρωτή Χριστού, γι’ αυτό και δίκαια χαρακτη-
ρίζεται ως «πέμπτος ευαγγελιστής».

Εξίσου έντονα όμως ζούσαν την προσ-
δοκία του Λυτρωτή και οι άλλοι αρχαίοι λαοί
και περίμεναν... επιστροφή στη χαμένη πα-
ραδείσια κατάσταση της ειρήνης, δικαιοσύνης
και αγάπης. Γι’ αυτό και οι ιερές και μυθολο-
γικές παραδόσεις τους προσδοκούν Σωτήρα,
ο οποίος θα επανέφερε το χρυσό αιώνα και
θα έσωζε τους ανθρώπους από το Κακό.

Έτσι στην Κίνα «περίμεναν τον Άγιο, ο
Οποίος θα κυβερνούσε τον κόσμο με χέρι γε-
μάτο δύναμη». Ο Κομφούκιος νοσταλγεί έν-
τονα τον ερχομό θεόπεμπτου βασιλιά, που
θα οδηγούσε τους ανθρώπους στο Αγαθό.
Νοσταλγεί μάλιστα τον ερχομό του, γι’ αυτό
και «φεύγει» με το παράπονο, λέγοντας, «δεν
μου δόθηκε η ικανοποίηση να δω τον Θεάν-
θρωπο, το γνώρισμα του οποίου θα ήταν, ότι
ήδη πριν από τη γέννησή του, θα κατείχε την
ύψιστη, τη σώζουσα, τη λυτρώνουσα γνώση
και θα έσωζε όλη την ανθρωπότητα, θα ήταν

αληθινός Θεάνθρωπος». Την ικανοποίηση αυ-
τής της προσδοκίας, να δει δηλ. και να δεχθεί
στην αγκαλιά του τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό,
ευλογήθηκε να επιτύχει ο γέρο Συμεών στα
Ιεροσόλυμα. Γι’ αυτό και δοξολογώντας ανα-
φώνησε το: «Νυν απολύεις τον δούλον Σου
εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σω-
τήριόν Σου...» 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις της Κινεζικής
Γραμματείας «αυτός ο Άγιος υπήρχε προ του
ουρανού και της γης. Είναι ποιητής, δημιουργός
και αίτιος του ουρανού, της γης και όλων όσα
υπάρχουν... Ο προσδοκώμενος Άγιος είναι
ενωμένος με τον Ύψιστο Θεό = Ουρανό και
γι’ αυτό ονομάζεται Ουρανάνθρωπος = αν-
θρωπόθεος. Θα εμφανισθεί στον κόσμο, όταν
θα είναι καλυμμένος από το πιο πυκνό σκοτάδι
της αμάθειας και της δεισιδαιμονίας, όταν η
αρετή θα έχει ξεχαστεί, η δε κακία θα κυριαρ-
χεί... Αυτός θα είναι στον κόσμο και ο κόσμος
δεν θα Τον αναγνωρίσει, θα πληγωθεί, θα μα-
στιγωθεί, αντ’ αυτού θα αφεθούν ελεύθεροι
οι κακοποιοί... Εκείνος που πρόκειται να ανα-
λάβει τον ρύπο του κόσμου, αυτός θα είναι
Κύριος και αρχιθύτης». 

Στην Ινδία. Οι Ινδοί νοσταλγούν λύτρωση
από την αμαρτία, αλλά δεν τη βρίσκουν. Η
προσδοκία αυτή ήταν τόσο μεγάλη, ώστε
κάθε φορά που προσέφεραν αιματηρή θυσία,
συνηθέστερα πρόβατο, εκραύγαζαν: «Πότε
θα γεννηθεί ο λυτρωτής». Μάλιστα ο μεγάλος
σοφός του Σιντάρτα Γκαουτάμα-Βούδας, απέ-
κρουσε επανειλημμένως τους ισχυρισμούς
των οπαδών του, ότι η διδασκαλία του είναι
ανυπέρβλητη και συνεπώς ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει στο μέλλον ανώτερη διδασκαλία
από τη δική του. Αντίθετα δίδασκε και προείπε:
«Μετά από 500 χρόνια θα χρεωκοπήσει η δι-
δασκαλία μου» (έδρασε τον 5ο π.Χ. αι., 560-
480 π.Χ.). Ο ίδιος ο Βούδας αναμένει ειρηνικό
ηγεμόνα, τον Metteya ή Maitreya, όσοι τον
δεχθούν θα ζουν με εγκράτεια και θα απαλ-
λάσσονται από τις αμαρτίες. Γι’ αυτό και προ-
τρέπει τους μαθητές του: «Ασκείτε παρθενία,
σκορπίζετε δώρα... τηρείτε τις νηστείες, στο-
χάζεσθε τους συνανθρώπους με συμπάθεια,
να είστε ζηλωτές καλών έργων...». 

Στους Ιρανούς (Πέρσες) αναμένεται ο
Σωτήρας Saoshyant, που θα γεννιόταν από
Παρθένα. Τη γέννησή του θα ανήγγελλε η
εμφάνιση αστέρα. (Αυτός είναι ο αστέρας
που είδαν οι «μάγοι» και ακολουθώντας τον
έφθασαν στη Βηθλεέμ και προσκύνησαν το
νήπιο Ιησού). Στις ιερές παραδόσεις των
Ιρανών προβάλλει έντονη η νοσταλγία λυ-
τρωτή, που ονομάζεται «δίκαιος βασιλεύς».
«Ω! να μπορούσα να ζω μέχρι τη μακάρια
αυτή ημέρα! Σ’ αυτόν θα προσέφερα τα αγαθά
μου και την ψυχή μου ως θυσία», καταγράφεται
στο ιερό κείμενο των Περσών, την Avesta. 

Στους αρχαίους Έλληνες. Αλλ’ εκεί, που
η θεανθρώπινη προσδοκία εκδηλώνεται με

έντονη ενάργεια είναι στον αρχαίο ελληνικό
κόσμο. Σ’ αυτούς ο αναμενόμενος λυτρωτής
θα ερχόταν ως θεάνθρωπος σωτήρας. Στον
Αισχύλο (Προμηθέας Δεσμώτης) π.χ.: ο Προ-
μηθέας, επειδή επαναστάτησε κατά της κυ-
ριαρχίας του Δία, αμάρτησε και δέχεται την
τρομερή τιμωρία της προσπασσάλωσής του
στο βράχο, εκφράζει όμως την ελπίδα, ότι θα
συγχωρηθεί, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος μεν,
αλλά και «μαλακογνώμων». Μετά προλέγει
ότι ο λυτρωτής του θα είναι υιός Θεού και
υιός Παρθένου, αλλά και ο Ερμής προλέγει
στον Προμηθέα: «Τέρμα στον πόνο αυτό μην
καρτερείς, πριν κάποιος Θεός τις συμφορές
σου σηκώσει και στον ανήλιαγο Άδη αντί για
σένα, στους άφεγγους κατέβει του Ταρτάρου
βυθούς» (στ. 1026ε). Οι προρρήσεις αυτές
πόσο συμφωνούν με τα αναφερόμενα στο
53ο κεφάλαιο του Ησαΐα! 

Στην εποχή του Σωκράτη η θεανθρώπινη
προσδοκία προβάλλει ακόμη πιο εναργής. Ο
Σωκράτης στην Απολογία του λέγει στους
δικαστές του: «Την υπόλοιπη ζωή σας θα
την περάσετε στον πνευματικό λήθαργο, εάν
ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον προς εσάς,
φροντίζοντας για σας». Αν και ο προσδοκώ-
μενος θα είναι θεόπεμπτος, όμως θα θεωρηθεί
από τους ανθρώπους άδικος και θα υποστεί
ταπεινώσεις, εξευτελισμούς και μαρτυρικό
θάνατο με ανασκολοπισμό, ήτοι θα καρφωθεί.
«Ας τον απογυμνώσουμε λοιπόν από όλα τα
άλλα, εκτός από τη δικαιοσύνη... έτσι χωρίς
να έχει κάμει ποτέ την παραμικρή αδικία, ας
τον θεωρούν ως τον χειρότερο κακούργο...
Και έτσι συμπεριφερόμενος ο δίκαιος θα μα-
στιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα ριχτεί στις φυ-
λακές, θα τυφλωθεί με πυρωμένο σίδερο και
τελευταία... θα ανασκολοπισθεί...» (Πλάτωνος
Πολιτεία Β’ IV-V). 

Καταπληκτική είναι και η συνομιλία μεταξύ
του Σωκράτη και του μαθητή του Αλκιβιάδη
με θέμα την προσευχή. Ο Σωκράτης θεωρεί
ότι είναι ανάγκη να περιμένει κανείς μέχρι να
φθάσει ο καιρός να διδαχθεί από κάποιον
πώς πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους θε-
ούς και τους ανθρώπους. Όταν ο Αλκιβιάδης
τον ρωτά πότε θα έρθει αυτός ο χρόνος και
ποιος θα διδάξει αυτά, ο Σωκράτης απαντά:
«Αυτός ο Οποίος φροντίζει και για σένα». Ο
Αλκιβιάδης αναβάλλει τη θυσία, ομολογώντας
ότι «θα έλθει Εκείνος, που θα τον διδάξει
πώς πρέπει να προσεύχεται» και θα έρθει
«όχι μετά από πολύ χρόνο»! 

Στους Ρωμαίους και γενικότερα στους
λαούς της Δύσης η προσδοκία του Λυτρωτή

ήταν έντονη και Τον περίμεναν από την Ανα-
τολή. Ο Κικέρων αναφερόμενος στους αρ-
χαίους σιβυλλικούς χρησμούς λέει, ότι περί-
μεναν Βασιλέα, που έπρεπε να Τον αναγνω-
ρίσουν για να σωθούν. Ο Ρωμαίος ποιητής
Βιργίλιος («Εκλογές», 41 π.Χ.) διακηρύσσει
ότι έρχεται η μεγάλη τάξη από τον Ουρανό.
Ανατέλλει νέα γενεά με την γέννηση κάποιου
Παιδιού, που το βλέπει να χαμογελά στη Μη-
τέρα Του: «Έλα λοιπόν προς τις μεγάλες
τιμές, γράφει, πολύτιμε Υιέ του Θεού, Μεγάλε
Υιέ του Υψίστου, οσον ούπω φθάνει η εποχή.
Ρίξε το βλέμμα Σου στην ανθρωπότητα, που
κλονίζεται από το βάρος της δυστυχίας, το
οποίο την εκύρτωσε... ρίξε το βλέμμα Σου
(και δες) πως τα πάντα σκιρτούν για την
εποχή, η οποία οσον ούπω φθάνει». 

Ολόκληρη η ανθρωπότητα περίμενε... Ενώ
όμως «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν
εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν Αυτού»
(Ιω. 1,14), συσπειρώθηκαν ήδη από τη στιγμή
της γέννησής Του οι δαιμονικές δυνάμεις
του κόσμου εναντίον του. Αλλά και οι λεγό-
μενοι Χριστιανοί με πόση συνέπεια Τον δέ-
χονται; Σε τι διαφέρει ο σημερινός κόσμος,
και αυτός ο χριστιανικός από τους προ Χρι-
στού λαούς; Μάλλον υστερεί έναντι εκείνων.
Διότι εκείνοι ζούσαν τουλάχιστον με την
προσδοκία Θεανθρώπου Λυτρωτή, ενώ ο ση-
μερινός άνθρωπος έχει ταυτίσει την ύπαρξή
του με τις επιστημονικές επιτεύξεις, τη λα-
τρεία του χρήματος και τη δύναμη της εξου-
σίας. Η Νέα Εποχή διακηρύσσει ότι η εποχή
του Υδροχόου, αντικαθιστά την εποχή του
Ιχθύος (Χριστού) και ο Μετρέγια τον Ιησού
Χριστό. 

Παρ’ όλα αυτά όμως μέσα στη σύγχυση
και τη μοναδική σε αθλιότητα ματαιότητα
της εποχής μας, υπάρχουν και σήμερα, σε
όλο τον κόσμο άνθρωποι, που αγωνίζονται
να μεταμορφώνουν τον κόσμο, να αγιάσουν
τον κόσμο. Το «πνευματικό ιατρείο», η Εκ-
κλησία, θεμελιώθηκε από Εκείνον και μας πε-
ριμένει. Τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας,
η Εξομολόγηση - Μετάνοια, ως «λουτρό της
ψυχής», και η Θεία Κοινωνία (το φάρμακο
της αθανασίας) μας καθιστούν «σύσσωμους
και σύναιμους» Χριστού. 

Ο Θεός - Αγάπη έκαμε σχεδόν τα πάντα
για τη σωτηρία μας, σ’ εμάς «μικρόν τι αφήκε»,
την άδολη αγάπη μας προς Εκείνον, που
πραγματώνεται στον εμπερίστατο «αδελφό»
μας. Ευλογία αν αυτό «το μικρόν» με συνέπεια
το προσφέρουμε αφειδώλευτα και συνεχώς. 

Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού

Ο  «προσδοκώμενος»  και  «πάλιν  ερχόμενος»
(Παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτή)

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015
Παπαρούσι        Δήμος Αγράφων           Δήμος Καρπενησίου      

Εγγεγραμμένοι ............................274 ........................10.999 ................................18.449
Ψήφισαν ........................................ 65.......................... 4.682 .................................. 7.906
Λευκά ............................................ 0 .......................... 49 .................................. 125
‘Εγκυρα.......................................... 65 ..........................4.573 ..................................7.665
Αποχή ....................................76,28% ......................57,43% ................................57,15%
Ν.Δ. ................................................41 ..........................1.743 ..................................2.431
ΣΥΡΙΖΑ............................................14 ..........................1.499 ..................................2.626
ΠΑΣΟΚ  - ΔΗΜΑΡ.............................1 ............................ 523 .................................. 645
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ....................................3 ............................ 200 .................................... 384
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ......................................0.............................. 89 .................................. 457
ΚΚΕ ..................................................0..............................108 .................................... 244
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ..............0 .............................. 71 .................................... 203
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ............................2.............................. 71 .................................... 189  
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ........................2 .............................. 74 .................................... 193
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α ....................................0 .............................. 24 ........................................77
ΚΚΕ (μ-λ) ..........................................0 .............................. 7 ..........................................5
ΛΟΙΠΑ ..............................................2..............................164 .................................... 211 
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στρέφεια των κατοίκων, των λιγοστών και κατά
συνέπεια την αρνητική στάση όλου του τόπου
προς τον ξένο, τον άλλο είτε αυτός είναι απόγονος,
είτε επισκέπτης της φύσης. Και πήραμε την από-
φαση για δημιουργία του καφενείου, που είχε
εκλείψει, αλλά ταυτόχρονα και του χώρου φιλο-
ξενίας και συνεύρεσης, αλλά και τόπου αναφοράς
για δημιουργία παιδείας στο χωριό. 

«Το σπίτι του παπά» ένα κτίριο σύμβολο της
εθελοντικής εργασίας των χωριανών την δεκαετία
του ’50, στέγασε τις οικογένειες των ταπεινών
ιερέων για δεκαετίες. Από αυτό και μόνο αποτελεί
μνημείο και δημιουργεί σε μας, ως πολιτιστικού

φορέα, την υποχρέωση για αναζωπύρωση του
πολιτισμού στην περιοχή μας. Ενός πολιτισμού
που το μεγαλείο της φύσης του τόπου οδηγεί σε
συνειρμούς με το μεγαλείο της θεότητας και η
πίστη στην ορθόδοξη παράδοσή μας έθρεψε
γενεές ανθρώπων που καλλιέργησαν αρετές συ-
νάμα με την ολιγάρκεια σε όλες τις εκφάνσεις
της βιοτής τους.

Σήμερα η ολιγάρκεια αυτή είναι το ζητούμενο.
Περιστοιχισμένοι από διαφορετικούς πολιτισμούς,
μπερδεμένοι για τους πραγματικούς στόχους του

ερχομού του ανθρώπου στον κόσμο, πρέπει να
οδηγήσουμε τους νέους μας να μη χάσουν τον
δρόμο τους προς την πραγματική ευτυχία, που
δημιουργείται από τα λίγα, από τη δυσκολία,
από την προσφορά προς τους άλλους, από την
θυσία. Το χωριό μας παρά τα λιγοστά απομεινάρια
του παρελθόντος, μπορεί σήμερα να γίνει πυξίδα
για όλους μας.

Από το 2006 ξεκινήσαμε την προσπάθεια
της επισκευής με μηδέν ταμείο. Δουλεύοντας με-
θοδικά και σκληρά θα έλεγα, γιατί κάποιοι από
εμάς έβαζαν προτεραιότητα τα θέματα του Συλ-
λόγου από τα υπόλοιπα στη ζωή τους, καταφέραμε
να στερεώσουμε σωστά το κτίριο, που θα κατέρ-
ρεε, να οριοθετηθεί ο περιβάλλων χώρος του και
να ολοκληρωθεί η δομή του ως προς τους εσωτε-
ρικούς του χώρους.

Πόροι μας ήσαν οι σημαντικές εισφορές λι-
γοστών ξεχωριστών χωριανών μας, η διενέργεια
των εκδηλώσεων του Συλλόγου, το άνοιγμά μας
προς τους υπόλοιπους Έλληνες, όπου διαθέταμε
τα ετήσια ημερολόγια του Συλλόγου, και οι λιγο-
στές συνδρομές, που με πολύ κόπο προσπαθήσαμε
να εισρεύσουν στο Ταμείο μας.

Αποτέλεσμα σήμερα, Αύγουστος του 2015, 9
χρόνια μετά, το κτίριο έχει φθάσει σε ικανοποι-
ητικό σημείο, που για μας που έχουμε μοχθήσει
πολύ για την βήμα – βήμα επισκευή του, καμα-
ρώνουμε και αισθανόμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
Ακούγονται και κριτικές ότι θα έπρεπε να έχουμε
προχωρήσει, ότι έγιναν λάθη. Ο Σύλλογος υπάρχει
για να δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις φωνές
να δράσουν, να διορθώσουν, να συνεχίσουν και
να εμπνεύσουν περισσότερο εθελοντισμό.

Σήμερα μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική
περίοδο που διανύουμε στη χώρα μας, ο Σύλλογός
μας εξακολουθεί να στηρίζει τον πολιτισμό και
να εμπνέει όλους τους Έλληνες απανταχού της
γης. Με τα ημερολόγια και τις εκδηλώσεις μας

αποκτήσαμε πολλούς φίλους, που δίνουν με χαρά
τη συνδρομή τους για να συνεχίσουμε το έργο
μας. Και ανησυχούν μήπως κουραστούμε και
σταματήσουμε. Μας θεωρούν μία υγιή δομή σε
ένα τόπο που μπορεί να φέρει την ανάσταση.
Και όλοι σας έχετε δει μεγάλες αλλαγές στο
χωριό μας. Ανανεώθηκαν σπίτια, η πρόσβαση
προς αυτό είναι πιο εύκολη. Η κεντρική διοίκηση
μας ακούει με προσοχή, υπολογίζει την προσπά-
θειά μας. Βέβαια η παθογένεια της μικροπολιτικής
υπάρχει και βασιλεύει ακόμα. Εμείς, όμως, θα
κάνουμε το έργο μας. Και η κοινωνία προοδεύει,
όταν αυτό που βρίσκουν οι απόγονοι δουλεύεται
δημιουργικά και συνεχίζεται από άλλους, ντόπιους
και ξένους, που περνούν από το χωνευτήρι του
ορθόδοξου και ελληνικού πολιτισμού μας και
συνεχίζουν το γένος μας.

Σήμερα είναι πια κατανοητό σε όλους αυτό,
που από την αρχή το 2006 ζήσαμε στην προσπά-
θειά μας. Δεν υπάρχουν κρατικοί πόροι. Και
στο μέλλον όλα τα χρήματα θα συγκεντρωθούν
με πολύ κόπο και πρέπει να αξιοποιηθούν με
στόχο την απόδοσή τους στο απώτερο μέλλον,
πάντα δουλεύοντας τις υγιείς ιδέες της πατρίδας,
της θρησκείας μας και του ανθρωπισμού.

Τώρα όσον αφορά τις δράσεις μας ως Δ.Σ.
για το 2014: Οργανώσαμε 5 εκδηλώσεις, που ει-
σέφεραν ελάχιστα έσοδα στο Ταμείο. Ταυτόχρονα
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πλήρωσε τους αδελφούς
Στερόπουλου 4.200€ για την τοποθέτηση της στέ-
γης στην κουζίνα και την τουαλέτα του κτιρίου.
Ο λόγος που προχωρήσαμε ήταν να μην χάσουμε
την δωρεάν χορηγία υλικών (τσιμέντο, χαλίκι,
άμμο) από το Δήμο Καρπενησίου και η ανάγκη
τοποθέτησης της σκεπής για να μην καταστραφούν
τα τοιχία, που είχαν ήδη επιμελώς επενδυθεί με
πέτρα.

Κλείσαμε τον ισολογισμό του 2014 με έλλειμμα
3.643€. Ο χειρισμός τέτοιων οικονομικών κατα-
στάσεων και μεγεθών ήταν συνεχής όλα αυτά τα
χρόνια. Και απόλυτα αναγκαίος για να προχω-
ρήσει το έργο.

Εμείς, όμως, τώρα θα πρέπει να προσπαθή-
σουμε να ανανεώσουμε το ενδιαφέρον όλων για
το χωριό και να τους ευαισθητοποιήσουμε για
την ανάγκη της φυσικής τους παρουσίας στο
Σύλλογο και τις δράσεις του. Η φυσική τους πα-
ρουσία μπορεί να αποτελέσει, το πιστεύουμε
ακράδαντα, το σημείο ανάκαμψης του Συλλόγου,
του τόπου του χωριού και της Ελλάδας μας. Σας
ευχαριστώ». 

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Περιοδική έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
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Πολύ ενδιαφέρον το παρακάτω άρθρο
από το “Οδηγός επιβίωσης για το τέλος του
κόσμου όπως τον ξέρουμε” για όσους εν-
διαφέρονται να αποθηκεύσουν τρόφιμα για
το διάστημα 1 έτους. Όλοι ετοιμάζονται για
την κρίση που έρχεται και δεν μιλάω για την
οικονομική κρίση, που έχει “χτυπήσει” την
χώρα μας, αλλά για την παγκόσμια διατρο-
φική κρίση που είναι στα πρόθυρα να ξε-
σπάσει.

Τί πρέπει να αποθηκεύσετε στο κελάρι
σας; 

Το κελάρι σας θα πρέπει να αποτελείται
από τρεις βασικές κατηγορίες τροφίμων:
ξηρά τροφή, κονσερβαρισμένη τροφή και
βοηθητικά τρόφιμα. 

Για τα τρόφιμα σε κονσέρβες, να ακο-
λουθείτε μονίμως τον κανόνα «Ό,τι Μπαίνει
Πρώτο Βγαίνει Πρώτο», ώστε να τα ανανε-
ώνετε. Πάντα να τοποθετείτε τις νεώτερες
κονσέρβες στο πίσω μέρος του ραφιού, και
να μετακινείτε τις παλιότερες μπροστά. Να
τρώτε τα παλιότερα τρόφιμα πρώτα. 

Είναι καλή ιδέα να βάζετε ημερομηνία
σε κάθε αποθηκευμένο τρόφιμο. Εγώ χρη-
σιμοποιώ έναν μαρκαδόρο με μύτη μέσου
πάχους. Αν έχετε πολλές κονσέρβες να ση-
μαδέψετε, χρησιμοποιείτε μία σφραγίδα χρο-
νολόγησης. Για να είστε πάντα ενήμεροι,
να χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο πολλα-
πλών ετών. Να μερικά ακόμα πράγματα που
θα χρειαστείτε στο κελάρι σας: 

• Καπάκια κονσερβοποίησης και δαχτυ-
λίδια σύσφιξης. Αγοράστε πολλά επιπλέον
για να τα χρησιμοποιήσε τε ως ανταλλάξιμο
είδος. 

• Αλάτι. Αποθηκεύστε το σε μεγάλες
ποσότητες, ειδικά αν το καταφύγιό σας βρί-
σκεται περισσότερο από πε νήντα χιλιόμετρα
μακριά από τις ακτές.

• Θειάφι για να αποξηραίνετε φρούτα. 
• Ξύδι. Αγοράστε ένα - δύο κιβώτια με

δίλιτρες μπουκάλες.
• Καρυκεύματα. 

• Μαγειρική σόδα. 
• Μαγιά. 
• Σακούλες αποθήκευσης τροφίμων (για

ψυγείο και αεροστεγείς).
• Αλουμινόχαρτο. Να αγοράσετε πολλά

ρολά. Έχει 101 χρήσεις, και μία από αυτές
είναι οι πρόχειροι ηλιακοί φούρνοι.

• Μεγάλες σακούλες για αποθήκευση
κυνηγιού.

Τα Δέκα Βασικά 
1) Αλάτι: Πρέπει να αποθηκεύσετε πολύ

αλάτι, τόσο για την γεύση όσο και για την
συντήρηση των τροφίμων, αλλά και ως έναν
πρακτικό τρόπο για να ελκύετε άγρια ζώα
στο κυνήγι. Σε πολλές περιοχές, οι εκτάσεις
με φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους
κυνηγούς, αφού το κυνήγι εκεί είναι υπερ-
βολικά εύκολο και δεν θεωρείται άθλημα.
Αυτό θα πρέπει να σας λέει κάτι. Σας συ-
στήνω λοιπόν να αποθηκεύσετε πολλαπλάσια
ποσότητα αλατιού από αυτήν που φαντάζε-
στε πως μπορείτε να χρειαστείτε. Εκτός και
αν ζείτε κοντά σε αλυκή ή άλλο τόπο μέ
φυσικό αλάτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω
πόσο μεγάλη σημασία έχει η αποθήκευση
αλατιού. Το αλάτι είναι φτηνό και άφθονο
τώρα, αλλά σε περίπτωση κρίσης, θα είναι
ένα σπάνιο και πολύτιμο αγαθό στις περισ-
σότερες περιοχές μακριά από την θάλασσα.
Επίσης, το αλάτι έχει μία σχεδόν απεριόριστη
διάρκεια ζωής.

Κάντε μία έρευνα πάνω στα αποθέματα
φυσικού αλατιού που υπάρχουν στην περιοχή,
όπου σκοπεύετε να κάνετε το καταφύγιό
σας. Αυτή μπορεί να αποδειχθεί μία ιδιαίτερα
πολύτιμη γνώση σε πε ρίπτωση κρίσης.

Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι
για κάθε μέλος της οικογένειάς σας. Μπορεί
να σας φαίνετε πολύ, αλλά πε ριλαμβάνει
και επιπλέον για να προσελκύσετε άγρια
ζώα στο κυνήγι. Όσο θα χρησιμοποιήσετε
στο μαγείρεμα και στο τραπέζι πρέπει να
είναι ιωδιούχο. 

2) Ρύζι: Προτιμώ το καστανό ρύζι για τα
διατροφικά του πλεονεκτήματα, έστω και
αν ο χρόνος συντήρη σής του είναι μικρότερος
από εκείνον του λευκού. Το συνδυασμένο
βάρος θα πρέπει να είναι περίπου δε καπέντε
κιλά ανά ενήλικο άτομο ανά έτος. Ο χρόνος

που μπορεί να διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ
έτη. 

3) Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά): Η απο-
θήκευση δημη τριακών είναι ένα κρίσιμο κομ-
μάτι της οικογενειακής προετοιμασίας. Τα
σιτηρά μπορεί σύντομα να μην είναι τόσο
φτηνά ή άφθονα, γι’ αυτό αποθηκεύστε.
Αγοράστε 100 κιλά ανά ενήλικα ανά έτος.
(Ένα μέρος από αυτά μπορεί να είναι με την
μορφή ζυμαρικών). Μπορούν να διατηρηθούν
μέχρι και τριάντα ή και πα ραπάνω χρόνια.
Συστήνω επίσης την αγορά επιπλέον κιλών
για ανταλλαγές και αγαθοεργίες. 

Δεν σας συστήνω να αποθηκεύσετε αλεύ-
ρι, αφού αυτό διατηρείται μόνο για δύο ή
τρία χρόνια. Το σιτάρι που δεν έχει υποστεί
επεξεργασία διατηρεί το 80% της θρεπτικής
του αξίας για τριάντα και πλέον χρόνια.
Αγοράστε λοιπόν μη επεξεργασμένο σιτάρι
και έναν χειρόμυλο για να το αλέθετε. 

Μην παραβλέψετε την ευκολότερη μέ-
θοδο προετοιμα σίας: τους μουλιασμένους
σπόρους. Αν μουλιάσετε σε νερό για εικο-
σιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες το σιτάρι,
αυτό φουσκώνει και μαλακώνει, ενώ στην
συνέχεια, αν το ζεστά νετε, φτιάχνετε με
αυτό ένα θρεπτικό πρωινό.

4) Καλαμπόκι: Τα ολόκληρα καλαμπόκια
διατηρούνται πολύ περισσότερο από τα σπυ-
ριά του καλαμποκιού ή το καλαμποκάλευρο.
Γι' αυτό να αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμ-
πόκια και να αλέθετε μόνοι σας όσα χρει-
άζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα το
χρόνο. Ο χρόνος αποθήκευσης του ολό-
κληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα
χρόνια, αλλά το σπασμένο ή αλεσμένο κα-
λαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ με
τριάντα έξι μήνες. 

5) Βρώμη: Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά
ανά ενήλικα, ανά έτος. Ο χρόνος αποθή-
κευσης της βρώμης είναι τρία με επτά χρό-
νια, ανάλογα με την ποικιλία και την μέθοδο
συσκευασίας. 

6) Λίπη και έλαια: Σας συστήνω να απο-
θηκεύετε κυ ρίως ελαιόλαδο (παγωμένο, σε
πλαστικά μπουκάλια), μαγιονέζα, βούτυρο
σε σφραγισμένα δοχεία, και φυστικοβούτυρο.
Το συνδυασμένο βάρος όλων αυτών πρέπει
να είναι γύρω στα πενήντα κιλά ανά ενήλικα,
ανά χρόνο. Τα συσκευασμένα προϊόντα θα

πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς, ή διαφο-
ρετικά να δωρίζονται σε φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις ανά δύο χρόνια. Το παγωμένο
λάδι πρέπει επίσης να ανανεώνεται ή να
δωρίζεται κάθε τέσσερα χρόνια. 

7) Γάλα σε σκόνη: Αγοράστε την ποικιλία
χωρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά
ανά ενήλικα, ανά έτος. Για μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής, αγοράστε γάλα σε σκόνη συ-
σκευασμένο με άζωτο, από έναν πωλητή
τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτό το είδος
μπορεί να κρατήσει για πέντε και πλέον
χρόνια. 

8) Φρούτα και Λαχανικά σε κονσέρβες:
Είναι πιο οικονομικό (και μία καλή εξάσκηση)
να κονσερβοποιείτε τα δικά σας. Εφόσον
ανανεώνετε συνεχώς το απόθεμά σας, πρέπει
να ετοιμάζετε αρκετές ώστε να καλύπτουν
τις ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας
για δύο χρόνια. Οι ποσότητες θα ποικίλλουν
ανάλογα με το πόσα φρούτα και λαχανικά
καταναλώνετε στο διαιτολόγιό σας. 

9) Κρέας σε κονσέρβες: Και πάλι, θα
πρέπει να ανανεώνετε το απόθεμα συνεχώς,
και δεν θα πρέπει να αποθηκεύετε περισσό-
τερο από όσο θα μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε μέσα σε δύο χρόνια. Εγώ προτιμώ τα
κονσερβαρισμένα χοιρινά της μάρκας DAK. 

10) Σάκχαρα: Προτιμώ το μέλι (εκτός,
ασφαλώς, για τα βρέφη), αλλά ανάλογα με
τα γούστα σας μπορεί επίσης να θέλετε να
δημιουργήσετε ένα απόθεμα με ζάχαρη, με-
λάσσα, σόργον, σιρόπι σφένδαμου, και διά -
φορες μαρμελάδες και ζελέδες. Το συνδυα-
σμένο βά ρος όλων αυτών θα πρέπει να είναι
περίπου είκοσι πέντε κιλά ανά ενήλικα, ανά
έτος. Το πραγματικό κλειδί της αυτάρκειας
είναι να διαθέτετε όχι μόνο αποθηκευμένα
τρόφιμα αλλά και την δυνατότητα καλλιέρ-
γειας των δικών σας δημητριακών και λα-
χανικών. 

Αν ανησυχείτε για την διατροφική αξία
τών τροφίμων, τότε τίποτα δεν ξεπερνά σε
αξία τα φρέσκα καλλιεργημένα τρό φιμα. Θα
πρέπει να σκεφτείτε πως η αποθήκευση
σπόρων, που δεν ανήκουν στα υβρίδια, έχει
ίση, ίσως και μεγαλύτερη σημασία από την
αποθήκευση τροφίμων. 

Η καλλιέργεια ενός δικού σας λαχανό-
κηπου και η εκτροφή οικόσιτων ζώων είναι
τα σημαντικότερα πράγματα που θα εξα-
σφαλίσουν την διατροφή μας στην περί-
πτωση ενός σεναρίου ιδιαίτερα μακρόχρονης
κατάρρευσης. 

Πηγή: www.pronews.gr

Δέκα  απαραίτητα  πράγματα  που  πρέπει 

να  αποθηκεύσουμε  σε  περίπτωση  διατροφικής  κρίσης

...ΤΟ  ΠΑΡΑΠΟΝΟ  
ΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΗ  ΣΤΑΦΥΛΑ

ευχαριστώ, εκτός από τον πρόεδρο του συλ-
λόγου Βραχηνών καθηγητή κ. Ηλία Τζιώρα.
Θα είναι γνωστό ότι τα παλαιά βιβλία με
αφιερώσεις σημαντικών συγγραφέων, πω-
λούνται σε πολλαπλάσια τιμή, και πολλά
συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους δημο-
πρασιών σαν συλλεκτικά. Αυτά που γράφω
εδώ, τα γράφω γιατί είναι πάρα πολλά αυτά
που έχουν ιδιόχειρες αφιερώσεις και αν έχουν
την ίδια τύχη να μη μου βγει το κουσούρι
πως πουλάω βιβλία που μου δώρισαν οι συγ-
γραφείς τους. Ευχαριστώ πολύ, για τη συμ-
παράσταση στο πάθημά μου. 

Μιχάλης Σταφυλάς» 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Παρά τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνο-

λογίας, της πληροφόρησης και την εμφάνιση
του ηλεκτρονικού βιβλίου, το έντυπο βιβλίο
παραμένει στο θρόνο του! 

Καμία ουσιαστική μείωση δεν έχει παρα-
τηρηθεί στους ρυθμούς έκδοσης. 

Ο Σύλλογός μας τιμά και σέβεται το
βιβλίο. Τιμά αυτούς που γράφουν και βάζουν
στοιχήματα με τον εαυτό τους. Όλους αυτούς
για κάθε πρωταρχική εικόνα που κατακτά το
μυαλό τους και τους ωθεί προς ένα κείμενο,
μια ιστορία για να διαβάσουμε εμείς. 

Σεβόμαστε και τιμάμε ένα δικό μας άν-
θρωπο, μια μεγάλη συγγραφική προσωπικό-
τητα, τον εκδότη, τον κριτικό βιβλίων, τον
ποιητή, τον βραβευμένο από την Ακαδημία
Αθηνών, τον υπέροχο Μ. Σταφυλά. 

Τον ευχαριστούμε δημόσια μέσα απ’ τη
μικρή μας εφημερίδα για τα βιβλία που μας
χάρισε με σκοπό να γεμίσουν τα ράφια της
βιβλιοθήκης μας (φυσικά και να διαβαστούν)
στον πολυχώρο του “σπιτιού του παπά” στο
γραφικό Παπαρούσι, που ο Σύλλογός μας
ετοιμάζει. Θέλουμε να βεβαιώσουμε το Μ.
Σταφυλά ότι θα τηρηθούν με ευλάβεια όλοι
οι βιβλιοθηκονομικοί κανόνες. Αγωνιζόμαστε
κι εμείς αθόρυβα για το αύριο του τόπου
μας, το αύριο των παιδιών μας. 

Και εδώ ταιριάζουν οι στίχοι του Μ.
Σταφυλά απ’ το ποίημά του “οι χτίστες”: 

«Όλες οι πίκρες γι’ αυτά, ψιθυρίζουν 
και φεύγουν 
σίγουροι πως ζυμώνουν τη λάσπη 
με τον ιδρώτα τους 
για να χτίσουν το χαρούμενο αύριο». 
Ευχαριστούμε το ίδιο θερμά για τα βιβλία

που μας χάρισαν ο κ. Φαίδων Τίκας (αδελφός
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ),
ο συγγραφέας Γιώργος Αθανασιάς και η ποι-
ήτρια κ. Περιφεράκη-Σκουλά. 



Σοφά  λόγια  για  την  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
➢ Ο ηλικιωμένος άνθρωπος, που τον αγαπούν, είναι σαν χει-

μώνας με λουλούδια.
➢ Αν θες να παραμείνεις νέος, συναναστρέψου νέους αν-

θρώπους. Αν θες να γεράσεις, προσπάθησε να τους μιμηθείς. 
➢ Μερικοί άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να γερνούν. 
➢ Το πάθος είναι η μόνιμη γιατρειά για την ανία.
➢ Όσο ζεις συνέχισε να μαθαίνεις πώς να ζεις.
➢ Υπάρχει κάτι πιο λυπηρό από το να γερνάς: Το να παραμένεις

παιδί.
➢ Μην ανησυχείς για το πώς θα αποφύγεις τον πειρασμό.

Όσο μεγαλώνεις θα σ’ αποφεύγει αυτός.
➢ Η ηλικία της γυναίκας δεν σημαίνει κάτι. Οι καλύτερες με-

λωδίες παίζονται από τα παλιότερα βιολιά.
➢ Δεν σταματάμε να παίζουμε, επειδή γερνάμε. Γερνάμε,

επειδή σταματάμε να παίζουμε.
➢Μονάχα να ‘ξεραν οι νέοι. Μονάχα να μπορούσαν οι γέροι. 
➢ Μη φοβάσαι να γεράσεις. Είναι πολλοί εκείνοι, που ποτέ

δεν είχαν αυτό το προνόμιο.
➢ Όσοι αγαπούν βαθειά ποτέ δεν γερνούν. Μπορεί να πεθαί-

νουν από γηρατειά, αλλά πεθαίνουν νέοι. 
➢ Μόλις εμπιστευτείς τον εαυτό σου, θα ξέρεις πώς να

ζήσεις. 
➢ Ακολούθησε αυτό που αγαπάς. Μην καταδεχτείς να

ρωτήσεις τί αναζητούν «εκείνοι» εκεί έξω. Ρώτα τί έχεις
μέσα σου. Ακολούθησε όχι τα συμφέροντά σου, που αλλά-
ζουν, αλλά αυτό που είσαι κι αυτό που αγαπάς, που ούτε
θα αλλάξει, ούτε πρέπει να αλλάξει.
➢ Για μένα, καλέ μου φίλε, ποτέ δεν πρόκειται να γεράσεις. 

Το  θαυματουργό  λεμόνι
Ο χυμός του λεμονιού είναι 10.000 φορές ισχυρότερος

από τη Χημειοθεραπεία και σκοτώνει 11 ειδών καρκινογόνα
κύτταρα! Η πηγή της πληροφορίας προέρχεται από μία από
τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, η
οποία διαβεβαιώνει ότι, μετά από 20 χρόνια εργαστηριακών
μελετών τα εξαχθέντα συμπεράσματα ήταν:

• Καταστρέφει τα καρκινογόνα κύτταρα 12 τύπων καρκίνων,
συμπεριλαμβανομένων του εντέρου κόλον, του στήθους,
του προστάτη, των πνευμόνων και του παγκρέατος. 

• Τα χημικά συστατικά έδειξαν ότι δρα 10.000 φορές κα-
λύτερα στην επιβράδυνση ανάπτυξης των καρκινογόνων
κυττάρων από το φαρμακευτικό προϊόν Adriamycin, που
χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. 

• Το εντυπωσιακό είναι ότι με τον χυμό λεμονιού κατα-
στρέφονται μόνον τα καρκινογόνα κύτταρα, ενώ τα υγιή πα-
ραμένουν ανέπαφα. 

• Επίσης, ο χυμός λεμονιού δεν προξενεί τις φοβερές
αντιδράσεις της χημειοθεραπείας.

• Πέραν της θεραπευτικής δράσης του σε κύστες, όγκους
και καρκίνο πολλοί γιατροί συνιστούν το λεμόνι ως έναν πα-
ράγοντα αντιμικροβιακού ευρέως φάσματος κατά των μο-
λύνσεων και βακτηριδίων, ικανό στην καταπολέμηση των
εσωτερικών παρασίτων του οργανισμού, ρυθμιστή της υψηλής
αρτηριακής πίεσης και αντικαταθλιπτικό στην καταπολέμηση
του άγχους και των νευρικών διαταραχών.

Η γεύση του λεμονιού είναι ευχάριστη. Γι’ αυτό και μπορεί
κανείς εύκολα να απολαμβάνει ένα χυμό λεμονιού και ταυτό-
χρονα να βοηθάει προληπτικά τον οργανισμό του.

(Αναδημοσίευση από τα ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
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Εισφορές  στο  Σύλλογο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

• Ο Σπύρος Νικ. Γούλας, γιος του Νί-
κου και της Σωτηρίας Μαρίνη, πέτυχε
την εισαγωγή του στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),
τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 

Ευχόμαστε καλές σπουδές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 η Φωτεινή
Π. Βλασοπούλου και ο Σωκράτης
Λαμπόγλου απέκτησαν το δεύτερο
παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Τρεις ξεχωριστοί χωριανοί μας απε-
βίωσαν πρόσφατα. 
• Πρώτος έφυγε τον Ιούλιο ο Χρήστος
Δημόπουλος, που διετέλεσε Πρόεδρος
της Τοπικής μας Κοινότητας. 
• Τον Οκτώβριο ανεπάντεχα απεβίωσε
η Μαρία Γρατσιούνη, που συντηρούσε
μέχρι τελευταία το μικρό καφενείο
του χωριού στο δυτικό συνοικισμό. 
• Τέλος,  τον Νοέμβριο κατέληξε μετά
από πολύχρονη ταλαιπωρία με την
υγεία του ο Τρύφωνας Δημόπουλος. 
Το 40ήμερο μνημόσυνό του θα γίνει
στο χωριό στις 19 Δεκεμβρίου 2015. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

Έδωσαν από: 
1.000$: Χαραλαμπής Α. Κων/νος, Χα-

ραλαμπή-Ντανά Απ. Μαρία
200$: Ντανάς Αρ. Δημήτριος
150$: Δημοπούλου-Λιάπη Αλεξάνδρα 
100€: Πραματιώτης Κων/νος
70€: Ντανάς Ν. Κων/νος-Μαρία
65€: Σουλδάτος Ευθύμιος-Κατερίνα
55€: Πατσιούρα Αρχοντούλα
50€: Gus and Elen Karangounis, Στε-

ρόπουλος Δημ., Μανδραγώνη Γιαν-
νούλα, Καλύβα Έλλη-Πούλος, Χαν-
τζόπουλος Νίκος, Γούλα-Μαρίνη Σω-
τηρία, Τσιαμπάσης Δημήτρης-Πόπη. 

50$: Γουριώτης Ανδρέας, Ντανάς Ευάγγ.
Σταύρος 

45€: Σκαλιστήρα Ελένη
30€: Καλύβας Σ. Φώτης, Χαλαστάνης

Παναγιώτης, Καραθάνος Κώστας
25€: Παπούλια Βασιλική
20€: Ντανά Φωτεινή, Μανδραγώνη Αλε-

ξάνδρα, Τσίλης Βασίλης, Ριμπάς Με-
νέλαος, Χαλκιάς Παντελής, Κατερ-
γάρης Νέστορας, Ντανά Π. Ειρήνη,
Φαλλής Δημήτριος, Τσιρώνης Γιώρ-
γος, Γιαννικοπούλου Νία, Κουγιαγκάς
Αθανάσιος, Κακαβάς Νίκος, Φούης
Κυριάκος-Ξενοφών, Μαριώτης Σπύ-
ρος-Ελένη, Καρναβάς Γιώργος-Αθα-
νασία, Τσαμτσούρης Φούλας.

20$: Ντανάς Ευάγγ. Γιώργος, Καραν-
τζούνη Πολυτίμη, Κοντέλης Αγαθή.  

15€: Πιπεράκη Ελένη 
10€: Γιαννόπουλος Θανάσης-Ελένη,

Βασιλική Θεοχάρη-Αναστάση, Λαθύ-
ρης Λάμπρος, Μανδραγώνης Δημή-
τρης, Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Λαθύρης
Γιάννης, Ταϊσίρ Ραουάσντε, Αρκου-
μάνης Κων/νος, Σταθάτου Σταυρούλα,
Γαλάνης Κων/νος, Ζημιανίτης Γρη-
γόρης, Δήμας Αναστάσιος, Ρούμπος
Αθανάσιος, Ασημακόπουλος Σάκης,
Σιάχου Γιώτα-Γιολάντα, Γιαννούλη
Αικατερίνη, Πλιώτα Θεοφάνη, Λαμ-
πρόπουλος Παναγιώτης, Πράπας Χρή-
στος, Τάση Αλεξάνδρα, Φλώρου Μα-
ρία, Θέος Θεοδόσης, Τσίληρας Θεό-
δωρος, Ντατσέρης Γιάννης, Πέππας
Γιάννης, Σπαθώνη Νεκταρία, Σεϊντή
Μαρία, Μανός Χρήστος, Κρασσάς
Γιώργος, Μπόκας Σπύρος, Καμαρια-
νάκη Γιώτα, Μπαμπαλίκη Ξανθή.

5€: Χαντζοπούλου Μαρία, Καλύβα Μα-
γδαληνή, Χατζηβασιλείου Ιωάννα,
Δημοσθενίδου Δήμητρα, Νάκου Αλίκη,
Τάντη Τόνια, Χαρίτος Ευστάθιος, Πα-
παδοπούλου Λιλίκα. 

Η Ευρυτανία, ένας ορεινός νομός,
όπως άλλες ορεινές περιοχές, πλή-
ρωσε όμως ακριβότερα τον εμφύλιο
πόλεμο. Δεν συνήλθε κυρίως πληθυ-
σμιακά και με τα σημερινά δεδομένα
δεν πρόκειται να συνέλθει. Ο κυριό-
τερος λόγος είναι η αλλαγή ή η μετα-
βολή της νοοτροπίας των κατοίκων
της. 

Έπαψε να υπάρχει ο ψυχικός δε-
σμός του σημερινού Ευρυτάνα με τον
τόπο του. Σημαντικό ήταν αυτό το χα-
ρακτηριστικό του Ευρυτάνα. Κυριαρχεί
στους ξενιτεμένους η ομολογία της
μάνας ή του πατέρα «μαύρη είναι αυτή
η ζωή μας πια». Αδυνάτισε αν δεν
έσπασε το δεσμό του Ευρυτάνα με
τον τόπο του. 

Παλιότερα οι Ευρυτάνες πίστευαν
ότι ο τόπος αν και δεν τους προσφέρει
(δεν τους φυλάει), αλλά αυτοί τον φύ-
λαγαν με την ελπίδα για κάτι καλύτερο,
στο μέλλον. Όμως, ας πάρουμε τα
πράγματα από την αρχή. Αμέσως μετά
τον εμφύλιο και τις εμφυλιακές συγ-
κρούσεις και την επιστροφή των κα-
τοίκων στα χωριά και τους μαχαλάδες
της περιοχής καταβλήθηκε από την
πολιτεία προσπάθεια ανασυγκρότησης
του Νομού, αποκατάστασης των ζη-
μιών και επιστροφή νέων και γέρων
στον τόπο. Δημοσιεύτηκαν πολλές με-
λέτες από ειδικούς επιστήμονες (εν-
δεικτικά αναφέρω την μελέτη της Αγρο-
τικής Τράπεζας της Ελλάδας) που έδι-
ναν προοπτικές ανάπτυξης. Εφαρμό-
στηκαν πιλοτικά προγράμματα που
εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές της
χώρας όπως εκείνο της περιοχής Δο-
μνίστας - Κρικέλλου από την Καναδική
Βοήθεια (Καναδοαμερικανική Κοινωνική
Πρόνοια) που περιελάμβανε πέρα από
διάφορα έργα που αφορούσαν τη φυ-
τική και τη ζωική παραγωγή ακόμη και
μαθήματα κονσερβοποίησης φρούτων
και λαχανικών. 

Έγιναν έργα ύδρευσης με κατα-
σκευή των πρώτων υδραγωγείων ή
το φτιάξιμο ακόμη πέτρινων βρυσών
στις πηγές. Έγιναν έργα άρδευσης,
που σιγά-σιγά άρχισε το τσιμέντο να
αντικαθιστά στα χωριά τα ξύλινα κα-
λάνια ή τα χωμάτινα αυλάκια. Έγιναν
δεξαμενές για να διευκολύνεται το
πότισμα των χωραφιών. Οι πεζούλες
του κάθε χωριού πρασίνισαν. Άρχισαν
να γίνονται έργα οδοποιΐας. Χωμάτινοι
δρόμοι για ανθρώπους και ζώα φορτίου
και λιγοστοί δρόμοι ακόμη με άσφαλτο.
Εισήχθηκαν νέες ποικιλίες από μηλιές,
νέες φυλές ζώων κυρίως γιδιών. Εδώ
πρέπει να αναφερθεί η τεράστια προ-
σπάθεια που κατέβαλαν οι τότε υπεύ-
θυνοι της Γεωργικής Υπηρεσίας για
να πείσουν τους δυσκολόπιστους Ευ-
ρυτάνες να πάρουν γίδες της φυλής
Ζάανεν. Παροιμιώδης ήταν και μένει η
συμπεριφορά του τότε διευθυντού γε-
ωργίας Ζαΐμη, που στον πλάτανο, που
φύτευσε ο Γενναίος Κολοκοτρώνης,
στην πλατεία Καρπενησίου είχε ένα
κοπάδι από γίδες και μοίραζε στους
παζαριώτες 1-2 ζώα. Ήταν το παζάρι
του Αϊλιά. Θύμιζε κάτι από Καποδίστρια
στην εποχή που προσπάθησε να εισα-
γάγει την καλλιέργεια της πατάτας
στη χώρα μας. Έγιναν Σχολεία σε κάθε
χωριό, γυμνάσια και ημιγυμνάσια. Ακό-
μη στην Δομνίστα κάθε Φθινόπωρο
λειτούργησε γεωργική έκθεση. Σε με-
ρικά χωριά με ιδιωτική πρωτοβουλία
άρχισε να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα
(π.χ. Μικρό Χωριό). Η ΔΕΗ απελπιστικά
αργούσε. 

Πέρασαν αρκετά χρόνια, περίπου
50, για να πάει σε όλα τα χωριά. Δημι-
ουργήθηκαν κάθε καλοκαίρι θέσεις ερ-
γασίας για νέους ανθρώπους για τον
καθαρισμό των δασών από ελάτη ή
νέες δενδροφυτεύσεις για αποκατά-
σταση των ζημιών των δασών από την
εμφύλια σύγκρουση. Και ενώ γίνονταν
αυτά, οι νέοι ήθελαν να φύγουν. Να
γυρίσουν «πίσω από τη ράχη», όπως
έλεγαν. Οι ηλικιωμένοι, που έβλεπαν
αυτό το φαινόμενο, αναλογιζόταν τη
δική τους φτώχεια και περισσότερο
το ενεθάρρυναν. Έπιαναν τους πολι-
τικούς για μια οποιαδήποτε θέση για
το γιό, την κόρη, τον ανιψιό, σε αστικό
ή λιγότερο αστικό κέντρο. 

Η ψήφος είχε τη δύναμη. Από πρό-
χειρη εκτίμηση μετά το 1990, περίπου

300 με 400 νέοι εγκατέλειψαν το νομό.
Αυτοί οι νέοι που έφευγαν δεν είχαν
το μεράκι να γυρίσουν όπως παλιότερα
στον τόπο τους να χτίσουν σπίτια (π.χ.
Κλαψί) από Αμερική ή την Βλαχία.
Αγόραζαν και δημιουργούσαν στους
νέους τόπους. Έτσι η δεύτερη και τρίτη
γενιά άρχισε να μην την τραβάει ο τό-
πος. Τα ψηλά βουνά του Παπαντωνίου
γεμάτα θρύλους και μύθους, οι ελα-
τιάδες του Καρκαβίτσα δεν τους συγ-
κινούσαν. Με άλλα λόγια ενώ κατα-
βαλλόταν προσπάθεια από την πολιτεία
οι Ευρυτάνες ήταν απόντες. Ο γραβα-
τωμένος νέος που γύριζε στο χωριό
στο πανηγύρι αποτελούσε το παρά-
δειγμα για όσους ακόμη επέμειναν
να μένουν. Αντίθετα, ο νέος με την
γκλίτσα αποτελούσε τον βοσκό, τον
βλάχο, το παράδειγμα προς αποφυγή.
Εδώ ήταν και το λάθος. 

Δεν μπόρεσε η πολιτεία να περάσει
στους νέους ότι η γεωργία και η κτη-
νοτροφία είναι επάγγελμα. Πρέπει
όμως να σημειωθεί ότι σε πολλά δη-
μοτικά σχολεία οι δάσκαλοι είχαν τους
σχολικούς κήπους και προσπαθούσαν
να διδάξουν την ορθή γεωργία. Από
την άλλη μεριά η τιμή των προϊόντων
των τοπικών ήταν τέτοια, που απω-
θούσε κάποιον να ασχοληθεί με π.χ.
την κτηνοτροφία. Δεν είχε περάσει
στον καταναλωτή, ντόπιο ή επισκέπτη,
η ποιοτική αξία του τοπικού (ντόπιου)
προϊόντος. Υπήρχε, όμως, και το κυ-
νηγητό από δασικές απαγορεύσεις
στην κοπή των κλαδιών ή την κατα-
σκευή ξύλων κτλ. Κοντά στα άλλα ήρ-
θαν και οι σεισμοί εξαιτίας του φράγ-
ματος της λίμνης των Κρεμαστών.
Ήταν το μεγάλο χτύπημα, που μέχρι
σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει αναγνωρίσει
σε αντίθεση με άλλες περιοχές (π.χ.
Πτολεμαΐδα). Τότε η πολιτεία χορήγησε
δάνεια για οικισμούς και πέραν του
Νομού, π.χ. Νέα Βράχα, κοντά στη
Λαμία. Δηλαδή, βοηθούσε στη φυγή
των κατοίκων και στην ερήμωση του
τόπου. Με άλλα λόγια, οι σεισμοί με
τα δάνεια, ο εμφύλιος και ο Νόμος
του Μεταξά προπολεμικά για την αι-
γοβοσκή, αποτέλεσαν τις αιτίες που
έφυγαν οι νέοι από την γεωργία και
την κτηνοτροφία. Και ευχή των γονέων
ήταν: «πήγαινε να ζήσεις σαν άνθρω-
πος». Έγιναν προσπάθειες από ιδιώτες,
καθώς και η μεταφορά του εργοστασίου
ξυλείας στη Φουρνά και ακολούθως η
ίδρυση των Δασικών Βιομηχανιών φά-
νηκε ότι κάτι θα μπορούσε να προ-
σφέρει. Όμως τα πράγματα πήραν
άλλη στροφή. Τα χωριά ερήμωσαν, τα
σχολεία έκλεισαν, δεν υπάρχουν έργα
υποδομής για κοινωνική ζωή και σή-
μερα κανένας νέος αν και οι συνθήκες
είναι πολύ καλύτερες από ότι πριν το
1950 δεν θέλει να γυρίσει στο χωριό. 

Στο σχεδιασμό της ανάπτυξης, δεν
επιλέχτηκαν στόχοι, όπως π.χ. έγινε
στο Μέτσοβο. Αν υπήρχε κάποιο ίδρυμα
στον τόπο μας (ο μακαρίτης, τότε βου-
λευτής Καραπιπέρης προσπάθησε με
την Ευρυτανία Α.Ε., αλλά ήταν μόνος)
τώρα θα είχαμε τυρί Αγράφων ή βιο-
τεχνίες που να παράγουν ενδυμασίες
τοπικές (Άμπλιανη, Δομνίστα, Κρίκελ-
λο), που σήμερα είναι περιζήτητες. Θα
χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες που
παράγονταν στον τόπο π.χ. γάλα ή
μαλλιά προβάτων και τραγόμαλλο και
αυτές οι βιοτεχνίες ακόμη θα υπήρχαν.
Όλα αυτά θα ήταν προϊόντα πρεσβευ-
τές του Νομού και θα εξυπηρετούσαν
τη σημερινή γαστρονομία καθώς και
το ενθύμιο του Τουρίστα. Αντίθετα,
έγινε η Πειραϊκή-Πατραϊκή, που χρη-
σιμοποιούσε βαμβάκι, που δεν καλ-
λιεργείται στο νομό ή εργοστάσιο ξυ-
λείας για παραγωγή ξυλείας από ξύλα
εισαγωγής. Κρίμα που δεν βρέθηκε
τρόπος αξιοποίησης των βουνών. Προ-
σπάθησαν, όσοι προσπάθησαν, να κά-
νουν στην περιοχή έργα, που ήταν
ξένα. Δεν τα δέχθηκε ο τόπος. 

Στο ερώτημα, γιατί τόσα χωριά
έγιναν έρημα και τα σπίτια δεν καπνί-
ζουν η απάντηση είναι απλή «δεν άν-
τεξαν οι κάτοικοι την φτώχεια» και
πήραν το δρόμο της ξενιτειάς...

Γιαννακόπουλος Θανάσης, ΑΠΘ
Αναδημοσίευση απ’ τον 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ 

1ης Ιουλίου 2015

Η  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ...

Ο Σύλλογός μας με πολύ αγάπη τους εύχεται χρόνια πολλά
-ακόμα- για περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές. 

Η Αρτεμισία και ο Βασίλης Καλύβας έκαναν μια οικογένεια
που κινήθηκε πάντα μέσα στα πλαίσια της ελληνορθόδοξης πα-
ράδοσης. Έχουν διαπλάσει τα παιδιά τους με ελληνική συνείδηση.
Τους έμαθαν να υπηρετούν και να σέβονται το πνεύμα της οικο-
γενειακής συνοχής και ενότητας. 

...Και ο Θεός μας πάντα βλέπει κι ανταμείβει. 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣΑΡΤΕΜΙΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
70 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ70 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ

Παπαρούσι 2015: Βούλα - Σεραφείμ - Φρειδερίκη - Βαγγέλης & 
Έλλη Καλύβα με τους γονείς τους Αρτεμισία & Βασίλη


