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Το σημείωμα του εκδότη
Αγαπητοί μου, τον Απρίλιο του 2017 κλείσαμε 11 χρόνια δημιουργικής προσπάθειας στο χωριό. Μία πολιτιστική άνοιξη
ήρθε εκεί που η λήθη απλωνόταν παντού αντάμα με το αγρίεμα
της φύσης, τον αποκλεισμό ολόκληρων περιοχών του χωριού από
την άναρχη βλάστηση και την ανθρώπινη εγκατάλειψη και κυρίως από την αδιαφορία, την απειλή των απειλών για την ύπαρξή μας ως ενσυνείδητα όντα, ως εικόνες Θεού.
Όλα αυτά τα χρόνια ολόψυχα, χωρίς στιγμή να αδρανήσουμε, προσπαθούσαμε να ενεργοποιήσουμε όλους, όσους επέτρεπαν βέβαια την προσέγγιση χωριανούς σε κάθε μέρος της γης, όπου κατοικούσαν, θέτοντας σωστά το όραμα της
αναζωογόνησης του τόπου. (Συγκέντρωση και απομάκρυνση σκουπιδιών, ασφαλτόστρωση δρόμου, αποκατάσταση γεφυριών, δημιουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου, διάνοιξη των δρόμων προς τα χωράφια, εξεύρεση χώρων αθλοπαιδιών – Εφημ. Παπ. Αντίλαλοι Νο 1/2006).
Άμεσα λήφθηκε η απόφαση για αναστύλωση του ερειπωμένου «Σπιτιού του
παπά» για τη χρήση του ως ξενώνα των απανταχού Παπαρουσιωτών. Έγινε το
κύριο έργο μας. Στηρίχτηκε βέβαια στην αρχή με τις συνδρομές από τους γηγενείς και τους απόδημους χωριανούς. Όμως η μη εκπλήρωση της απαίτησης μερίδας χωριανών για ανάληψη και άλλων δύσκολων στόχων, που έθεταν, πυροδότησε εσκεμμένα αρνητικά σχόλια και αθέμιτους τρόπους για την παρακώληση της
συνέχισης αυτού του έργου.
Παρά τις συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες των εκάστοτε Δ.Σ. να κρατήσουν
ισορροπίες, ο αρνητισμός επιβράδυνε πολύ την πρόοδο των εργασιών λόγω μειωμένων συνδρομών των μελών του Συλλόγου. Παράλληλα, το Δ.Σ. αναγκάστηκε να
ψάχνει και να πραγματώνει κάθε γόνιμη ιδέα για έσοδα.
Έτσι γνωρίσαμε πολλούς φίλους, εκπαιδευτήκαμε σε πολλά πράγματα, διδαχθήκαμε πολλά, δείξαμε ήθος παρά τις τρικλοποδιές και την ασίγαστη κακοήθεια που υπεστήκαμε.
Με μια κουβέντα γράψαμε ιστορία και δείχνουμε δρόμο. Τον δρόμο της υπηρεσίας προς την πατρίδα, τον σεβασμό των προγόνων και της διαρκούς δημιουργίας στο μέλλον.
Στόχος μας είναι αυτός ο αγώνας των 11 χρόνων να γίνει η βάση της παιδείας στο χωριό μας. Δια τούτο ακριβώς, αλλά και για να βοηθηθεί η μνήμη εκδίδουμε ένα συγκεντρωτικό τόμο με όλες τις εφημερίδες, που έχουν κυκλοφορήσει και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να αποδώσει καρπούς για τη συνέχιση
του κύριου έργου του ξενώνα μας. Σας προτείνουμε να τον αποκτήσετε όλοι σας.
Με εκτίμηση
Π. Βλασόπουλος

«… αυτόν που δεν ασχολείται
με τα κοινά, όχι φιλήσυχο,
αλλά άχρηστο τον θεωρούμε…»
«Μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα
οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν»
Αυτή είναι μια φράση από το σπουδαίο έργο του
Θουκυδίδη «Έπιτάφιος Λόγος».
Είναι μια φράση που έχει χαραχτεί βαθιά στο μυαλό και την ψυχή μου από τότε που διδάχθηκα αυτό
το κείμενο στο σχολείο. Είναι μια φράση που καθόρισε πολλές επιλογές στη ζωή μου και ακόμη καθορίζει.
Αυτός που βγάζει την ουρά του απ’ έξω, αυτός που είναι δήθεν φιλήσυχος άνθρωπος, που κοιτάει τη δουλίτσα του και το σπιτάκι του. Αυτός που δεν παίρνει
δημόσια ποτέ θέση για τα πράγματα, γιατί φυλάει
τα νώτα του και θέλει να τα έχει πάντα και με όλους
καλά. Αυτός, λέει ο Περικλής (Θουκυδίδης), δεν είναι
φιλήσυχος και ειρηνιστής, αλλά άχρηστος για την
κοινωνία και μάλλον επικίνδυνος θα συμπληρώναμε.
Αυτό, όμως, που είχα παρανοήσει τότε, στην ηλικία των 15 ετών και δυστυχώς βλέπω συχνά γύρω μου
πολλούς ακόμη ανθρώπους να κάνουν το ίδιο, είναι τί
σημαίνει μετέχω στα κοινά. Για πολλά χρόνια, αυτός
που ενδιαφερόταν για τα κοινά, έπρεπε απαραίτητα να είναι ενταγμένος σε κάποιο πολιτικό κόμμα και
μέσα από εκεί να δρα για το κοινό καλό ή για το ίδιον
συμφέρον, ανάλογα. Έπειτα, έπρεπε να ασπάζεται
μία ιδεολογία ή ένα ιδεολογικό-πολιτικό-φιλοσοφικό
(στην καλύτερη περίπτωση) σύστημα που θα κάλυπτε
αυτή την ανησυχία του. Ακολούθως, έπρεπε να στηρίζει όποιον πολιτευόταν με την αντίστοιχη θεωρία
ή τουλάχιστον τον πλησιέστερο στα πιστεύω του.
Και τελικά, φτάσαμε στο σήμερα που όλες οι θεωρίες
και όλοι οι εκπρόσωποί τους έχουν αναμιχθεί σε μια
άμορφη μάζα και ταυτόχρονα έχουν αποκαλύψει το
πραγματικό τους εαυτό, ότι ακόμη και αν δεν είναι
όλοι ίδιοι, υπηρετούν κοινούς σκοπούς, οι οποίοι σε
καμία περίπτωση δεν είναι το κοινό καλό.

... συνέχεια σελ. 5

Δημιουργικά Ανταμώματα...
Xειμερινή Eκδήλωση του Συλλόγου μας
Στις 22 Ιανουαρίου 2017 έλαβε χώρα μια ζεστή πολύ
ζεστή χειμερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας. Σύσσωμο
το Δ.Σ. υποδέχτηκε χωριανούς και φίλους στην έδρα του
Συλλόγου στην Πετρούπολη Αττικής.
... συνέχεια σελ. 2

Xειμερινή Eκδήλωση του Συλλόγου μας
Την εκδήλωση άνοιξαν με τη μουσική
τους δεινότητα ο Ρούσος Καμαριανάκης στο κόντρα μπάσο με την Άζη Γουζίου στο πιάνο. Στη συνέχεια ο Κώστας
Κοπανιτσάνος με το κλαρίνο του ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους με την σωστή εκτέλεση γνήσιων παραδοσιακών τραγουδιών. Στο τραγούδι άψογος ο Πέτρος
Ανδρουτσόπουλος βοηθούμενος από τον
Στέφανο Σουλδάτο κατάφεραν να παρασύρουν και όλους τους παρευρισκόμενους
έτσι ώστε η όμορφη αυτή σύμπραξη να
ικανοποιήσει τους πάντες.
Σημειώνουμε την πρόσχαρη εθελοντική συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών και
τους ευχαριστούμε θερμά.
Πλούσια τα εδέσματα της εκδήλωσης ικανοποίησαν τους συνδαιτυμόνες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Βλασόπουλος
έψησε 2 αρνιά στη ψησταριά του και
το κρεοπωλείο «ΜΑΛΑΜΑΤΑ» προσέφερε άφθονους μεζέδες. Στα δώρα της εκδήλωσης εκτός από τα κρασιά του Προέδρου του Δ.Σ. ο ξενώνας «Μορφέας» στο
Καρπενήσι προσέφερε 2 διανυκτερεύσεις. Φυσικά τηρήθηκε το έθιμο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας με δώρο
μία ακόμα διανυκτέρευση και κατόπιν
ο Πρόεδρος ανέφερε στον καθιερωμένο
λόγο του τα εξής:
Φίλοι μου, σας καλέσαμε στο χώρο αυτό για να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις
ενέργειές μας για τον κύριο στόχο του Συλλόγου μας, τη δημιουργία μιας ζεστής φωλιάς για όλους τους συνανθρώπους μας.
Οι καιροί απαιτούν να γνωριστούμε καλύτερα. Να δώσει ο καθένας μας τα καλύτερα από τον χαρακτήρα του για να ανανήψουμε από τη γενική κρίση που χαρακτηρίζει τον τόπο μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό δρώντας με αυταπάρνηση, ταπεινά και εύστοχα στηρίζοντας συλλογικές δομές, που θα μπορούν στο μέλλον να γίνουν φάροι προόδου.
Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί και ο στόχος της δημιουργίας του ξενώνα μας. Πιστεύουμε ότι θα γίνει βάση για ζωντάνεμα της παιδείας, προπύργιο για τη διαφύλαξη από τις
φυσικές και ανθρώπινες καταστροφές, ελπίδα για τη συντροφικότητα μέσω της συλλογικότητας που υπηρετεί.
Συμμετέχοντας σε αυτή τη συνεστίαση δίνουμε το παράδειγμα στους νεώτερους να κατανοήσουν ότι μέσα από το απλό, ζεστό
και κυρίως αγαπητικό περιβάλλον ξεπηδούν τα πιο δημιουργικά σχέδια, εκτελούνται οι πιο απίθανες επιδιώξεις. Και η δική μας
άμεση επιδίωξη είναι μέσα από τη συνέχεια της λειτουργίας του Συλλόγου να τοποθετηθούν τα παράθυρα του ξενώνα μας.
Αυτό αποτελεί ένα υλοποιήσιμο στόχο, που αν είχε αγκαλιασθεί από περισσότερους θα είχε σήμερα τελειώσει. Όμως, δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό. Ο χρόνος ωριμάζει όλους μας, τα δε αποτελέσματα και της πιο μικρής συνετής προσπάθειας μας
καθορίζουν το μέλλον μας.
Να μη ξεχνάμε ότι η σωστή αντίσταση στο ισοπέδωμα των αξιών της παράδοσής μας είναι η διατήρηση υγιών οικογενειών και
η υποστήριξη των συλλογικών δομών που υπηρετούν με αυταπάρνηση τις παραδοσιακές μας αξίες και την πατρίδα μας ολάκερη.
Σας ευχαριστούμε θερμά που απαντήσατε στην πρόσκλησή μας και μας συντροφεύετε στο δύσκολο στόχο μας.
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Βιβλία

«Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα' ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
Ο Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και
ο θεολόγος συγγραφέας Ζαχαρίας Γ. Ζηνέλλης εξέδωσαν ένα μνημειώδη τόμο 700 σελίδων,
όπου κατέγραψαν όσα φοβερά συνέβησαν την
«ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ».
Ιστορία δεν είναι μόνο οι αναλύσεις και οι
περιγραφές των ιστορικών, αλλά και οι μαρτυρίες για γεγονότα από απλούς ανθρώπους,
από τους επιζώντες των μαχών και από τους
συγγενείς όσων θυσιάστηκαν.
Η προσπάθεια του συγγραφέα υπήρξε ένα
τόλμημα, επειδή υπάρχουν διαμορφωμένες πεποιθήσεις ανάλογα με την εμπλοκή κάθε οικογένειας στα συμβάντα εκείνης της εποχής.
Όμως η μεγάλη πια χρονική απόσταση των
επτά και πλέον δεκαετιών επιτρέπει τη νηφάλια προσέγγιση των γεγονότων, αφού μάλιστα
η ιστορική έρευνα στο κύριο μέρος τους και
στο γενικό πλαίσιο τα έχει κρίνει, αλλά και
τα πρόσωπα τα έχει κατατάξει στη γενικότερη συνείδηση. Η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας
οφείλει να είναι απαλλαγμένη από προσωπικά μίση και προκαταλήψεις, όμως όταν αυτά
υπήρξαν κινητήριος μοχλός της εξέλιξης των
γεγονότων δεν θα πρέπει να αποσιωπούνται.
Τέλος αναφέρουμε ότι το σπουδαίο αυτό πόνημα αφιερώνεται σε όσους αγωνίστηκαν από
οποιοδήποτε μετερίζι για μια λεύτερη και καλύτερη Πατρίδα. Ιδιαίτερα αφιερώνεται στην
Ιερή Μνήμη όλων όσων πέθαναν πάνω στον
Αγώνα αυτό πιστεύοντας σ΄ Αυτόν και στην
Πατρίδα, είτε τους τίμησε, είτε τους αγνοεί,
είτε τους περιφρόνησε η Πατρίδα!

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ και η δισκογραφική Orpheum phonograph βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μας παρουσιάσουν την έκδοση του τόμου «Μίλιε μου Κρήτη απ’ τα παλιά». Η έκδοση
αυτή είναι καρπός πολλών χρόνων έρευνας και συλλογής των
πρωτότυπων και δυσεύρετων δίσκων γραμμοφώνου, την οποία
επιμελούνται οι μουσικοί διδάσκαλοι, συλλέκτες και ερευνητές Σταύρος Κουρούσης και Κων/νος Κοπανιτσάνος. Οι ηχογραφήσεις αποτελούν σήμερα μοναδικά ντοκουμέντα για τον
τρόπο παιξίματος της παλαιάς περιόδου, που ανάγεται και
σε παλαιότερες εποχές, όπου η παράδοση περνούσε αναλλοίωτη από γενιά σε γενιά, αφού δεν την υποστήριζαν λόγοι
εμπορευματοποίησης, ενώ αφορούσε πάντα στενά συνδεδεμένο κοινωνικό σύνολο.
Η παρούσα έκδοση, η μεγαλύτερη σε αριθμό τραγουδιών
κρητικής μουσική, που έχει πραγματοποιηθεί, περιλαμβάνει
186 ηχογραφήσεις από την παγκόσμια δισκογραφία δίσκων γραμμοφώνου από σπουδαίους μουσικούς, που δραστηριοποιήθηκαν έντονα κυρίως την προπολεμική περίοδο. Το σύνολο των τραγουδιών σε οκτώ ψηφιακούς δίσκους ακτίνας συνοδεύουν το βιβλίο. Οι πρώιμες χρονολογικά
ηχογραφήσεις κρητικής μουσικής πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Αμερική, Αίγυπτο, Γερμανία,
Ιταλία και Μ. Ασία μεταξύ 1907 – 1925. Ακολουθούν ηχογραφήσεις της περιόδου 1926 – 1939,
που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στην Αμερική. Μας θυμίζουν ότι η κάθε τοπική μουσική σκηνή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, μέσα στις
οποίες έχει διαμορφωθεί και η αναδίφηση στους μουσικούς κόσμους του παρελθόντος είναι ένα
μέσο να αντιληφθείς τον κόσμο και εργαλείο γνώσης για την κοινωνία, το παρελθόν και το μέλλον.
Πρόκειται για μια ακριβέστατη καταγραφή των διαφορετικών μουσικών «ταυτοτήτων» της Κρήτης. Πολύτιμο είναι το ένθετο των 300 σελίδων, που συνοδεύει την έκδοση και εμπεριέχει σπάνιο
φωτογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια από διακεκριμένους μουσικολόγους.
Ο ερευνητής Κώστας Κοπανιτσάνος κάλυψε μουσικά πολλές από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Στο φύλλο 20 της εφημερίδας μας είχαμε ανακοινώσει τη δημιουργία ενός CD με αυθεντικά τραγούδια από την Ευρυτανία, ορισμένα από τα οποία εύρισκαν για πρώτη φορά
το δρόμο προς το στούντιο και αποτελούσαν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας κυρίως του
Κώστα Κοπανιτσάνου. Την ορχήστρα συντόνιζε ο ίδιος συμμετέχοντας με το κλαρίνο του. Όλοι
οι συντελεστές τότε εργάστηκαν αφιλοκερδώς συμμεριζόμενοι το όραμα του Συλλόγου μας να
βάλει ένα λιθαράκι στη διάσωση ενός πολιτισμού που αργοπεθαίνει. Όμως, ο απροσδόκητος
θάνατος ενός συνεργάτη του Κώστα του Έκτορα Κοσμά, που επεξεργαζόταν στον υπολογιστή
του το καταγεγραμμένο υλικό, άφησε ατελέσφορη αυτή την προσπάθεια. Αργότερα η Πανευρυτανική Ένωση σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους πραγματοποίησε θαυμάσια εκδήλωση με
σπάνια παραδοσιακά τραγούδια, που κατεγράφησαν σε CD.

11 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Με ικανοποίηση και συνέπεια, σε όσα οραματιστήκαμε τον Απρίλιο του 2006, εκδίδουμε προσεχώς τον Α΄ συγκεντρωτικό Τόμο των 40
εφημερίδων που εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον τίτλο «11
ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ».
Βοηθά τα μάλα στη δημιουργία γόνιμης μνήμης και στην εδραίωση της πεποίθησης ότι τα οράματα δεν υλοποιούνται στο άρπα κόλλα, αλλά θέλουν υπομονή, επιμονή και προσήλωση στους στόχους που
τίθενται, που δεν είναι εφικτό να αναιρούνται ικανοποιώντας μεμονωμένες παρεμβάσεις.
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται σε ένθετο οι 7 εφημερίδες, που έχουν εκδοθεί στην α΄ φάση
λειτουργίας του Συλλόγου μας (1987 – 1992). Δίδουν πολύτιμες πληροφορίες για τις προσπάθειες και τους οραματισμούς της εποχής τους. Χαιρόμαστε που καταφέραμε παρά τα προσκόμματα και τις λασπολογίες, που υπεστήκαμε για 11 χρόνια, να τα υλοποιήσουμε επαρκώς.

Η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα και στήριξε το ταμείο μας έτσι ώστε να δρομολογηθεί η επόμενη εργασία
της ολοκλήρωσης της μάνδρας του ξενώνα μας.
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Η Αλληλογραφία μας
Λάβαμε από:

• Μαρία Χαραλαμπή μια ζεστή ευχετήρια κάρτα: «Αγαπημένοι μας
Παναγιώτη και Ελένη σας φιλώ και σας εύχομαι σε σας και τα παιδιά
σας ο καινούργιος χρόνος να σας φέρει υγεία, χαρά και ευτυχία. Σας
φιλώ όλους σας με πολύ πολύ αγάπη η θεία σας Μαρία. Σας στέλνω 100$
από την οικογένεια Αποστόλη – Μαρίας Χαραλαμπή».
• Ανδρέα Γουριώτη: «Ιατρέ Παναγιώτη και Ελένη, τον πρόλογο που

γράψατε για εμένα, είναι το κάτι άλλο. Και η πιο σκληρή πέτρα αν το
ζεις, φυσικά, θα κλάψει, διότι είναι η πραγματική ΑΛΗΘΕΙΑ. Και περισσότερο όταν βρίσκεσαι στα μακρινά τα ξένα. Κάθε φορά που ρίχνω μια
ματιά τα μάτια μου δακρύζουν. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Ανδρέας».

• Παναγιώτη Κ. Βλάχο τ. Γεν Επιθεωρητή Μ.Ε.: «Ἀξιότιμοι καὶ
λίαν ἀγαπητοί μου, Ἐπικοινωνῶν μαζὶ σας, ἀρξαμένου τοῦ νέου ἔτους
2017, εὔχομαι ὑγείαν καὶ εὐόδωσιν τῶν δραστηριοτήτων τοῦ εὐεργετικῶς δρῶντος Συλλόγου σας μὲ πλούσια τὰ δωρήματα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Παπαρουσιώτας. Μετὰ χαρᾶς ἔλαβον τὸ
φιλοφρόνως ἀποσταλὲν «Ἡμερολόγιον 2017» τοῦ Συλλόγου σας. Εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν ἀποστολὴν του. Πρὸ τῆς ἀναρτήσεως εἰς περίοπτον θέσιν τοῦ γραφείου μου διεξῆλθον τὸ περιεχόμενόν του διὰ μίαν
πρώτην ἐνημέρωσιν. Καλαίσθητον εἰς ἐμφάνισιν καὶ ἐκ τῆς πρώτης θεωρήσεώς του ἐντυπωσιακόν.
Ἡ κατὰ μῆνα παράθεσις τοῦ κυρίως ἡμερολογίου με τὴν πολυχρωμίαν, τὰ εὐκρινῆ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, τὴν ἐπισήμανσιν τῶν ἐόρτιων ἡμερῶν καὶ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὸ διαιτολόγιόν των συνιστοὺν τὸ χρηστικὸν μέρος του. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ εἰς τὸ ἐξώφυλλον παράθεσις
τοῦ Σταυροῦ, σύμβολον ἀγώνων καὶ θυσιῶν, ἀλλὰ καὶ τρόπαιον νίκης
καὶ θριάμβων ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.
Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ εἰς τὴν παράδοσιν, ἡ ὁποία συνιστᾶ
δημιουργικὴν δύναμιν, ἰδιαιτέρως ἀπαραίτητον εἰς τοὺς συγχρόνους
καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους τὸ πνεῦμα δοκιμάζεται καὶ αἱ ἀξίαι διέρχονται κρίσιν. Καὶ ἡ γιαγιά με τὰ ἐγγονάκια της! Παράστασις μεγαλειώδης ἐν τῇ ἁπλότητί της. Ἀνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην τῶν παλαιοτέρων ἐπιτερπεῖς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν παιδικὴν ζωὴν εἰς τὰ χωρία μας. Ἡ γιαγιὰ
φύλαξ καὶ στήριγμα τῆς οἰκογενείας, ὅταν οἱ γονεῖς εἰργάζοντο εἰς τὰ
χωράφια διὰ βιοπορισμόν.
Αἱ ἔγχρωμοι εἰκόνες (φωτογραφίαι ἢ πίνακες) φαιδρύνουν τὴν ψυχὴν
καὶ ἀνακαλοῦν εἰς τὸν θεατὴν ἀναμνήσεις προσωπικὰς καὶ ἔντονα ἐκ τοῦ
παρελθόντος βιώματα. Καὶ ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ πανηγύρι μὲ τὸν χορόν, τοὺς ὀργανοπαίκτας καὶ τοὺς θεατὰς πολλὴν προκαλεῖ συγκίνησιν.
Ἀσφαλῶς οἱ κάτοχοι τοῦ Ἡμερολογίου θὰ ἀναγνωρίζουν προσφιλῆ με
ἀνάλογα κατὰ περίπτωσιν συναισθήματα. Καὶ ἡ φωτογραφία τοῦ τσολιὰ προκαλεῖ τὸν θεατὴν να ἀναδράμῃ εἰς πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ
ἐθνικοῦ μας βίου, εἰς νίκας καὶ θριάμβους μέχρι καὶ τῆς ἠρωϊκὴς ἐξορμήσεως τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοὺ εἰς τὴν Ἑλληνικωτάτην Βόρειον Ἤπειρον, ὅπου ἡ μικρὰ Ἑλλὰς ἐχάρισεν εἰς τὴν κατάπληκτον ἀπὸ τὴν προέλασιν τοῦ Ἄξονος τὸ πρῶτο θεῖον μειδίαμα τῆς Νίκης.
Ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ ἐξαρθῇ τὸ περιεχόμενον τῶν παρατιθεμένων
κεμένων. Λίαν εὔστοχος ἡ ἐπιλογὴ των μὲ ἐπίκεντρον Χριστὸν καὶ Ἑλλάδα. Εἰς τοὺς συγχρόνους καιροὺς τῆς δοκιμασίας τοῦ πνεύματος καὶ τῆς
κρίσεως τῶν ἀξιῶν συνιστοῦν στήριγμα σταθερὸν καὶ ἐφαλτήριον διὰ
περαιτέρω πορείαν κατ’ ἐπίγνωσιν.
Εἶναι πολλοῦ ἐπαίνου καὶ θερμῶν εὐχαριστιῶν ἄξιοι οἱ ἀσχοληθέντες με τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἐξόχως καλαισθήτου Ἡμερολογίου. Ἀπευθύνονται πρὸς ὅλους καὶ ἰδιαιτέρως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου ἐγκάρδια συγχαρητήρια. Τὸ Ἡμερολόγιόν των εἶναι
ἐνημερωτικὸν κείμενον διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς κινήσεως τοῦ χρόνου, ἀλλὰ συνιστᾶ καὶ πνευματικὸν ἐντρύφημα κατὰ τὴν διαρκειαν τοῦ
ἔτους καὶ μετ’ αὐτὸ συλλεκτικὸν ἔντυπον.
Εὐχαριστῶν καὶ αὖθις καὶ εὐχόμενος εὐετηρίαν διατελῶ μετὰ πλείστης τιμῆς καὶ θερμῆς ἀγάπης. Παν. Βλάχος».
• Δήμο Πετρούπολης, όπου έχουμε την έδρα μας και μας καλεί για
συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία και σε συμμετοχή μας στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.
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Γεννήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 Στις 13 Φεβ 2017 ο Βασίλης Τσιμπίδας και η Αθηνά Μαντά, κόρη της
Ελένης Παντ. Ντανά απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους ένα πανέμορφο αγοράκι.
 Στις 9 Μαρτίου 2017 ο Βαγγέλης και η Μαρία Γκορόγια απέκτησαν το
πρώτο παιδάκι τους, ένα τρισχαριτωμένο κοριτσάκι.
 Στις 19 Μαρ 2017 ο Βαγγέλης Βασιλάκος και η Ειρήνη Μαντά, δεύτερη κόρη της Ελένης Π. Ντανά, απέκτησαν το πρώτο παιδάκι τους ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν.

Βαπτίσεις
 Στις Φεβρουαρίου 2017 η Μαριάνθη και ο Κων/νος Γ. Ντανάς βάπτισαν το δεύτερο χαριτωμένο κοριτσάκι τους. Το όνομά της Χριστίνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσει και να είναι καλοφώτιστο.

Γάμοι
 Στις 23 Οκτ. 2016 στον Πειραιά ο Δημήτρης Παπαφώτης και
η Μαριάμ – Φωτεινή Ντανά, κόρη
του Γιώργου Σ. Ντανά ένωσαν τις
ζωές τους.
 Επίσης στις 21 Μαΐ 2017 τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου ο γάμος της Ελένης Τσαπατσάρη και του Θανάση Ντάλλα, γιού της Βιργινίας (Νίας) Στεροπούλου.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Θάνατοι
 Αρχές Ιανουαρίου κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ζωγράφου ο Αργύρης Δ.
Καλύβας, ετών 84.
 Λίγο πριν πέθανε στην Αμερική η κουνιάδα του Ουρανία Φλεντούρη.
 Στις 10 Μαρτίου 2017 άφησε τον μάταιο κόσμο μας η Ακριβούλα Αλεξοπούλου. Η κηδεία της τελέσθηκε στο Παπαρούσι.
 Στα τέλη Μαρτίου του 2017 απαρηγόρητοι, η οικογένεια της Αθανασίας Αντωνοπούλου – Καρναβά, αποχαιρέτησαν τον σύζυγο και πατέρα τους
Γιώργο Καρναβά στο 1ο νεκροταφείο Αθηνών.
 Τέλος στις 17 Αυγούστου 2016 πέθανε ανεπάντεχα ο πιστός φίλος του
Συλλόγου μας Γεώργιος Κων. Σκεντέρης από το Στένωμα Ευρυτανίας. Σας
παραθέτουμε παρακάτω πληροφορίες για τη ζωή του από την εφημερίδα
«Το Στένωμα Ευρυτανίας».
Αιωνία τους η μνήμη.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Έδωσαν από: 200 $: Γουριώτης Ανδρέας
200 € Βλασόπουλος Π. Αθανάσιος.
100 $: Χαραλαμπή Α. Μαρία.
120 €: Μανδραγώνη Αλεξάνδρα – Γιαννούλα.
65 €: Παπούλια Μαρία.
60 €: Σουλδάτος Ευθύμιος – Κατερίνα, Λυκογιάννη Ρούλα.
55 €: Μπαμπούλας Γιώργος, Αλεξοπούλου Αθανασία, Ψάρρης Ασημάκης.
50 €: Μανδραγώνης Γιώργος.
40 €: Τσώνος Γιώργος, Γκαβογιάννης Νίκος
30 €: Λαμπόγλου Σωκράτης, Πανάραιτος «Ιατρική Μέριμνα», Ψαράκης Νίκος,
Μονεμβασιώτη Τασία, Ντανά Αθανασία, Βήχου Βενετία, Καρναβάς Γιώργος,
Ελευθεράτου Μιμίκα, Μπάκα Ελένη, Μαγκλάρα – Ρούσινου Χριστίνα.
25 €: Πολίτου Χαρούλα, Σπυροπούλου Μπέλλα, Φτούλη Άννα, Μάρκου
Αγγελική, Καλύβας Χ. Κώστας, Δημόπουλος Φώτης, Δούκας Κων/νος.
20 €: Θεοχάρη Βασιλική, Νταλιάνη Αντωνία, Καλύβας Φώτης, Ντάλλα –
Στεροπούλου Βιργινία, Αναστάσης Νίκος, Κουγιαγκάς Αθανάσιος, Κεραμίδας
Κώστας, Αυγουστάκης Άλκης, Καλύβα Πασχαλιά, Τσίλης Βασίλης, Κρεοπωλείο
«Μαλάματα», Σταθάτος Κώστας – Σταυρούλα, Νικολακόπουλος Γιώργος,
π. Παπασπύρου Δημήτρης, Κατεργάρης Νέστορας, Δίπλας Διονύσιος,
Σοφρώνης Ευάγγελος, Κονδύλης Κων/νος, Ψαροπωλείο "ΓΡΙ-ΓΡΙ".
15 €: Βαλτατζή Παναγιώτα, Αρχοντής Ιωάννης, Γιαννικόπουλος Νώντας.
10 €: π.Τόλης Αποστόλης, Παπαδοπούλου Μάρθα, Μούτσελου Βαγγελί,
Μπαρλάς Κων/νος.
9 €: Κατεργάρης Σεραφείμ.
5 €: Χαραλαμπής Κώστας, Αλεξοπούλου Ερμιόνη, Κιουλανή Σοφία, Φρέντυ
Σούλκο, Ταβέρνα «Κουρελού», Τσέλιος Πέτρος, Σάσα Μούτσιου.

«Πολλές φορές θυμώνουμε μ' αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Μα κάθε βράδυ μπορούμε και ονειρευόμαστε,
πως αυτός ο κόσμος μπορεί να γίνει κάποτε καλύτερος».
Σύλλογος των Απανταχού Παπαρουσιωτών

Πρόσφατες εργασίες στην περίφραξη του ξενώνα μας
Λόγω της στενής οικονομικής κατάστασης του
Συλλόγου μας με τα χρήματα που έχει στο Ταμείο
του, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της περίφραξης
του ξενώνα. Υλοποιήθηκε το σχέδιο του μηχανικού
κ. Ν. Χαντζόπουλου, προσφορά προς τον Σύλλογο. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 3 πετρόκτιστες
κολώνες. Η μία εξ αυτών θα στηρίζει τον ιστό του
καλωδίου της ΔΕΗ με εντοιχισμένο το μετρητή.
Η είσοδος έχει μελετηθεί για να δημιουργηθεί
μελλοντικά συρόμενη πόρτα. Επιλέχθηκε το υλικό
της πέτρας, έτσι ώστε να ταιριάζουν οι κολώνες
με όλο το οικοδόμημα και το αποτέλεσμα να είναι
καλαίσθητο στον επισκέπτη και στον μελλοντικό
φιλοξενούμενό του.
... συνέχεια από τη σελ. 1

«… αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά, όχι φιλήσυχο, αλλά άχρηστο τον θεωρούμε…»

Η παρανόηση αυτή, ακόμη καλά κρατεί, κυρίως σε όσους έχουν
ανακατευτεί με την πολιτική, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, και βέβαια σε όσους είναι βαθιά εμποτισμένες όλες οι παρωχημένες ιδεοληψίες των πολιτικών κομμάτων και των ιδεολογικών παρωπίδων.
Τα τελευταία, όμως, χρόνια της κρίσης και της ευρύτερης κατάρρευσης παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, τη χώρα όπως περηφανευόμαστε του Περικλή, του Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη κλπ,
συνέβη κάτι καταπληκτικό. Άρχισαν να αποδομούνται όλα τα σαθρά ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά «οικοδομήματα» των τελευταίων αιώνων. Τα ιδεολογικά στερεότυπα δεν υπάρχουν πια, ή
κι αν ακόμη κάποια υπάρχουν είναι τόσο μπερδεμένα και αποδυναμωμένα που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά κανέναν και τίποτα.
Κανείς πια δεν μπορεί να πείσει έναν νέο άνθρωπο ότι αν ενδιαφέρεται για τα κοινά, πρέπει να υποστηρίξει κάποιον πολιτικό και μια ιδεολογία. Κανείς πια δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε
έναν εικοσάχρονο και να του πει πώς να «σώσει τον κόσμο», όπως

γινόταν παλιότερα. Και αυτό γιατί οι σημερινοί εικοσάρηδες και
τριαντάρηδες, μεγάλωσαν μέσα στη γενικότερη πτώση και αρχίζουν
να βλέπουν πιο καθαρά, τι σημαίνει μετέχω στα κοινά της κοινωνίας στην οποία ζω.
Βλέπουν ότι όταν μετέχουν στα κοινά, όπως το εννοούσε ο Περικλής, δεν γίνονται οπαδοί, αλλά ενεργές προσωπικότητες. Βλέπουν ότι γίνονται χρήσιμοι σε μια κοινωνία, όχι όταν κατεβαίνουν σε πορείες, γιατί δεν διορίστηκαν, αλλά όταν γίνονται πιο
έξυπνοι από το σύστημα και βρίσκουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν ως άνθρωποι και ως επιστήμονες ή εργαζόμενοι. Βλέπουν ότι μετέχουν στα κοινά όχι όταν πάνε σε πολιτικά γραφεία για ρουσφέτια, αλλά όταν αυτοοργανώνονται και
αναπτύσσουν την τοπική τους κοινότητα.
Είναι πραγματικά χρήσιμοι όταν βοηθούν το διπλανό τους που
είναι πεταμένος στο δρόμο και δεν έχει ούτε να φάει, του δείχνουν
συμπόνια και του δίνουν το χέρι τους να ξανασηκωθεί.

... συνέχεια στη σελ. 10
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Τόποι & Άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της Ιστορίας.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΡΥΛΟΣ

Του ιστορικού αναλυτή Δημητρίου Ι. Φαλλή

Είναι γεγονός ότι η μνήμη υπήρξε πάντα το μεγαλύτερο κεφάλαιο για τους λαούς που φιλοδοξούν να κατακτήσουν νέους δρόμους. Όμως, χωρίς την
σωστή γνώση και τη ζωοποιό μνήμη του παρελθόντος, είναι αδύνατο ένας λαός να οδοιπορήσει μ’ αισιοδοξία προς το μέλλον. Αυτό θα πει, πως ο λαός
αυτός, ο κάθε λαός, για να έχει μέλλον, πρέπει να εδραιώσει την πορεία του πάνω στ’ αχνάρια και τη δόξα των προγόνων του. Γι’ αυτό, αν ένας λαός
δεν έχει διαφυλάξει και αγνοεί την ιστορία του, είναι σαν να μην έχει παρελθόν και θεμέλιο. Και πρέπει όσο είναι καιρός να ερευνήσει, να μελετήσει
και να γράψει με προσοχή την ιστορία του, ώστε να φτιάξει το απαραίτητο ασάλευτο θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει το μέλλον του. Αλλιώς
ο λαός αυτός δεν θ’ αντέξει στο χρόνο. Είναι καταδικασμένος σε αφομοίωση ή αφανισμό!
Ακόμα κι όταν ένας λαός γνωρίζει μεν πως έχει πανάρχαια κι ένδοξη ιστορία, αλλά δεν τη διατηρεί καθημερινά ζωντανή αυτή την ιστορία και το
ιστορικό του παρελθόν κι αδιαφορεί για την έρευνα, μελέτη, συγγραφή και προβολή της ιστορίας του, τότε κι αυτός ο λαός είναι το ίδιο καταδικασμένος
σε αργό μαρασμό κι αφάνεια! Κάτω απ’ αυτά τα δεδομένα γίνεται κατανοητό ότι, η γνώση της ιστορίας μας, η μνήμη του παρελθόντος και η τιμή
των ηρώων και μαρτύρων προγόνων μας, είναι και για μας τους Ευρυτάνες θεμελιακή προϋπόθεση ζωής και ύπαρξης για τους χρόνους που έρχονται.

Α΄ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
1. Χώρος με πανάρχαια ιστορία
Είναι βέβαιο σήμερα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση πως και η ιστορία της Ευρυτανία
είναι μεγάλη και πανάρχαια όσο και της υπόλοιπης ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Σε
μερικές περιόδους μάλιστα, η ιστορία της Ευρυτανίας είναι πιο συγκλονιστική και πιο πονεμένη. Το παράδοξο, όμως είναι ότι, ενώ για
όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας έγιναν
κάποιες προσπάθειες, έγιναν έρευνες κι ανασκαφές και συγκεντρώθηκαν αρκετά στοιχεία
κι έτσι γράφηκε η ιστορία τους, για την Ευρυτανία δεν έγινε ακόμα ΤΙΠΟΤΑ! Η ιστορία της
παραμένει ως σήμερα ένα βιβλίο σφραγισμένο
στα χέρια μας – σωστότερα θαμμένο - αφού
γνωρίζουμε μονάχα το εξώφυλλο που βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι, αυτό που γνωρίζουμε κι αυτό που γράψουμε στη μικρή μας
αυτή ιστορική αναφορά είναι ελάχιστο μπροστά στο μεγάλο θησαυρό που έχουμε κι είναι
θαμμένος. Κι αυτό το ελάχιστο το συγκεντρώσαμε με πολύ κόπο απ’ τις σκόρπιες μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων – Όμηρο, Θουκυδίδη, Παυσανία, Στράβωνα, Τίτο Λίβιο, Πολύβιο κλπ. – από τα λίγα συντριμμένα μικροευρήματα που σώθηκαν στην επιφάνεια της γης
και μας φέρνουν τα μηνύματα των π. Χ. αιώνων, της «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΛΑΥΣΕΙΟΥ», του μοναδικού αυτού ιστορικού και θρησκευτικού Μνημείου του Ευρυτανικού χώρου κι από τις παραδόσεις του λαού της Ευρυτανίας, που υπήρξαν το αόρατο νήμα να φτάσουν τα γεγονότα
εκείνα ως τις μέρες μας.
2. Θαμμένοι ιστορικοί θησαυροί
Παρόλο, όμως που μονάχα το εξώφυλλο της
Ευρυτανικής ιστορίας βλέπουμε και κάπως το
γνωρίζουμε, είμαστε βέβαιοι πως ο τόμος που
κρατάμε κλειστό στα χέρια μας, είναι ογκώδης
σε σελίδες και βαρύς σε αξία θησαυρών. Ποιο
όμως είναι ακριβώς το περιεχόμενο του ογκώδους αυτού ιστορικού τόμου και ποιας αξίας
είναι οι θησαυροί, μας είναι άγνωστο, αφού
ανασκαφές δεν έγιναν και η Ευρυτανία παραμένει ακόμα παραμελημένη, απείραχτη κι ανέγγιχτη ανασκαπτικά! Ωστόσο, κραυγαλέες αποδείξεις αυτών που λέμε και γράφουμε για την
από αρχαιοτάτων κατοίκηση της Ευρυτανίας
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και της μεγάλης αρχαιολογικής αξίας θησαυρών της, αποτελούν σήμερα τα σιωπηλά – σωριασμένα κάστρα της, πύργοι και πανάρχαιοι
θαμμένοι οικισμοί της στη Βούλπη, στην Πρασιά, στην Τσούκα, στο Παλαιοκάτουνου, στην
Κύφου, στα Λεπιανά, στο Μικροχρύσου, στην
Αρωνιάδα, στα Φειδάκια, στο Κλαψί, στους Κορυσχάδες, στα Ψιανά, στου Φαντίνου, στα Κοκκάλια και σε πολλές άλλες περιοχές. Μάλιστα,
πιο πραγματικοί θα είμασταν αν γράφαμε ότι
δεν υπάρχει γωνιά της ευρυτανικής γης που να
μην έχει στα σπλάχνα της θαμμένο πολιτισμό
κι άγνωστη ιστορία απ’ τους προϊστορικούς
ακόμα χρόνους! Χαρακτηριστικά σημειώνουμε εδώ για να θεμελιώσουμε αυτό που λέμε,
ότι το καλοκαίρι του 1986 πήγαμε στα χωριά
Καστανιά και Τόρνος. Χωριά της νότιας Ευρυτανίας, άγνωστα ακόμα και σε πολλούς από
μας τους Ευρυτάνες. Σκοπός μας να δούμε αν
υπάρχουν ευρήματα στην επιφάνεια της γης,
που να βεβαιώνουν την ύπαρξη ιστορίας και
πολιτισμού κατά τους π.Χ. αιώνες. Δεν θεωρήσαμε έκπληξη το αποτέλεσμα, γιατί είμασταν
βέβαιοι γι’ αυτό. Ήρθαν στα χέρια μας κεραμίδια από θρυμματισμένα πιθάρια της κλασσικής περιόδου (5ος – 4ος π.Χ.). Κι αυτά, χωρίς
ανασκαφές και ιδιαίτερη προσπάθεια. Το ίδιο
συνέβη και με τη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» του Κρικέλλου και με τη θέση «ΖΑΟΡΑ» Β.Α της Καλλιακούδας. Έτσι βεβαιωνόμαστε ότι κάθε πατημασιά
της ευρυτανικής γης κρύβει στα σπλάχνα της
μια πανάρχαια συγκλονιστική ιστορία που είναι τελείως άγνωστη σε μας. Περίτρανη απόδειξη αυτού που γράφουμε, είναι και η αποκάλυψη του πανάρχαιου τάφου στο Κρίκελλο.

Συγκεκριμένα, στις 28 Ιουνίου 1987, διανοίγοντας η μπουλντόζα το χωματόδρομο απ’ το
Κρίκελλο για τη Δομνίστα, σε απόσταση 1500
μέτρων περίπου απ’ το Κρίκελλο, ξεσκέπασε
έναν καλοδιατηρημένο πετρόκτιστο τάφο – μήκος 1,20, πλάτος 0,80 – που ανήκει στη Γεωμετρική περίοδο (900 – 700 π.Χ.)! Και θεωρούμε
βέβαιο ότι ο τάφος αυτός δεν είναι μόνος του
εκεί, ούτε ο αρχαιότερος στη γύρω περιοχή.
Απέραντο νεκροταφείο, λοιπόν η Ευρυτανία
με θαμμένες πόλεις απ’ τη προμυθική περίοδο
ως τη μακρόχρονη τουρκική σκλαβιά! Εκεί βρίσκονται οι θαμμένοι πολιτισμοί χιλιάδων χρόνων και οι πανάρχαιες πονεμένες ιστορίες της,
που σηματοδότησαν το δρόμο του είναι μας
και που δένονται από τότε αδιάσπαστα με την
ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Το καθένα απ’
αυτά τα κάστρα, τα φρούρια και τους πύργους, έχει και μια ολόκληρη μακραίωνη άγνωστη κι άγραφη συγκλονιστική ιστορία! Τί γνωρίζουμε τάχα, ή τί θα μπορούσαμε να γράψουμε εμείς σήμερα σε λίγες σειρές για τ' ανέγγιχτο απ’ την αρχαιολογική σκαπάνη κι ανερεύνητο απ’ τους ιστορικούς φρούριο στο Παλιόκαστρο, Β.Α. του Παλαιοκάτνου, με τους τεράστιους ογκόλιθους; Και πώς να ιστορίσουμε το
φρούριο που βρίσκεται στο λόφο της Τσούκας
που η εντός του τείχους έκταση ανέρχεται σε
αρκετά στρέμματα, αφού δεν έφτασε ως εκεί
η αρχαιολογική σκαπάνη; Το ότι σε πολλές απ’
αυτές τις περιοχές κρατιέται ακόμα η πανάρχαια ονομασία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ», φαίνεται καθαρά
πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της ιστορίας αυτού
του τόπου. Και νομίζουμε, πως αποδεικνύουν πολύ πειστικά, ότι ο γενάρχης των Ελλήνων, ο ΕΛΛΗΝ, ο γιος του Δευκαλίωνα και της
Πύρρας, που πρωτοϊδρυσε την πόλη ΕΛΛΑΔΑ
στη γειτονικά νότια Θεσσαλία κατά τους μυθικούς χρόνους, ξάπλωσε το βασίλειό του ως
τις χώρες των Δολόπων, των Απεραντίων, των
Αγραίων, των Ευρυτάνων, κλπ.
Και ποιος μπορεί από εμάς σήμερα να βεβαιώσει, χωρίς να προηγηθεί ανασκαπτική έρευνα, ότι τα υπολείμματα του αρχαίου φρουρίου που υπάρχουν στη Βίνιανη, στο κέντρο της
σημερινής Ευρυτανίας, πως δεν είναι απ’ τους
αιώνες εκείνους της μυθικής ή της προμυθικής
περιόδου; Ακόμα, ποιος θα μπορούσε να πάει
ως τα Ψιανά και ν’ ανέβει πάνω απ’ το χωριό,
στην Αγία Παρασκευή, όπου σώζεται σειρά

μεγάλων τετραγώνων λίθων αρχαίου φρουρίου και να μας ιστορήσει ποιος λαός κατοίκησε
εκεί, ποια χιλιετηρίδα, ως πότε υπήρξε αυτός ο
λαός και ποιον πολιτισμό είχε αναπτύξει; Και
για να μη λέμε πολλά ας πάμε με δέος στην
τοποθεσία του Φαντίνου της Κοινότητας Δομνίστας, όπου σίγουρα υπήρχε πόλη απ’ τους
πανάρχαιους αιώνες με πολύ μεγάλο πολιτισμό. Και μας ήταν τελείως άγνωστη αυτή η
πόλη μέχρι πριν λίγα χρόνια, που η μπουλντόζα, ανοίγοντας τον αυτοκινητόδρομο για τους
Σταύλους, έφερε τυχαία στην επιφάνεια τους
τοίχους του «Φαντίνου». Τοίχους κατασκευασμένους από μεγάλους πελεκημένους ογκόλιθους και μας είναι άγνωστο ως που έφταναν!
Αλήθεια, πότε τάχα θ’ αρχίσουν οι συστηματικές ανασκαφές στην Ευρυτανία για να γνωρίσουμε την ιστορία μας στις πραγματικές της
διαστάσεις και νάμαστε περήφανοι γι’ αυτή και
για τον τόπο μας;
3. Πτωταχαιοί, οι πρώτοι κάτοικοι
της Ευρυτανίας
Μας είναι αδύνατο σήμερα να γνωρίσουμε
με βεβαιότητα ποια εποχή η Ευρυτανία υποδέχτηκε τους πρώτους κατοίκους της, ποιας φυλής ήταν αυτοί και από πού ήρθαν. Θεωρούμε
όμως, ιστορικά βέβαιο, ότι κατά την προμυθική
περίοδο στον «Ελληνικό» χώρο κατοίκησαν πολλοί και διάφοροι λαοί, όπως Πρωταχαιοί, Πελασγοί, Λέλεγες Κουρήτες, κ.λ.π. Παρόλα αυτά
δεν γνωρίζουμε ποιος απ’ αυτούς τους λαούς
ή άλλος, πρωτοκατοίκησε τον Ευρυτανικό – Αιτωλικό χώρο. Πιθανότερο όμως θεωρείται ότι
οι Πρωταχαιοί επεκράτησαν στον τόπο αυτόν,
αφού έδιωξαν ή αφομοίωσαν άλλες μικροφυλές που προϋπήρχαν εκεί. Οι Πρωταχαιοί είχαν
εκδιωχθεί απ’ τους Πελασγούς απ’ τη Θεσσαλία κι εγκαταστάθηκαν στην αρχή στο βόρειο
τμήμα της Αιτωλίας γύρω απ’ τον παραπόταμο του Αχελώου Ίναχο. Σιγά – σιγά όμως, επεκτάθηκαν και στις γύρω περιοχές και κυρίως
κατέλαβαν το χώρο της σημερινής Ευρυτανίας.
Αυτοί οι Πρωταχαιοί είναι εκείνοι που αργότερα, μαζί με τα άλλα ελληνικά φύλα, βασικά
τους Αιολείς, αποτέλεσαν τη γνωστή πολεμική
ομάδα των Αχαιών που ανέτρεψε τους Πελασγούς στη Θεσσαλία. Το ότι ήταν κατοικημένος
ο χώρος αυτός και πριν απ’ τους Πρωταχαιούς από άλλες φυλές που ζητούσαν καταφύγιο στα απέραντα δάση του, πρέπει να το θεωρήσουμε βέβαιο. Σημαντική μάλιστα στο σημείο αυτό είναι και η πληροφορία που μας παρέχει ο Θεόδωρος Α. Χαβέλλας, ο οποίος γράφει: «Ιστορικώς βέβαιον θεωρείται ότι φυλή
τις εκ της Ασίας καταβάσα εις Θεσσαλίαν,
εκείθεν εξηπλώθη το πρώτον επί την Αιτωλίαν και Ακαρνανίαν, εκδιωχθείσα εκείθεν ως
λέγεται υπό των Λαπιθών, λαού Θεσσαλικού».
Έτσι, οι φυλές αυτές αφομοιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου απ’ τους Πρωταχαιούς και
απετέλεσαν τους μόνιμους αλλά και αμιγείς
κατοίκους αυτού του τόπου. Δεν γνωρίζουμε
βέβαια πως ονόμασαν τότε αυτή την καινούργια τους πατρίδα αυτοί οι πρώτοι εξερευνητές – κάτοικοι του ορεινού αυτού τόπου, που
αργότερα από τα ομηρικά χρόνια κι ύστερα
ονομάζουμε χώρα του Ευρύτου και Ευρυτανία.
Ίσως όμως πρέπει να προσέξουμε εδώ ιδιαίτερα τη θέση του μεγάλου αρχαίου τραγικού
ποητή Σοφοκλή (Ε΄αι. π.Χ.), ο οποίος στις «ΤΡΑΧΙΝΙΕΣ» με το όνομα του Λίχα λέει: «Ο Ηρα-

κλής… συμμαχικό παίρνοντας στρατό μαζί,
πάει να κουρσέψει την Ευρύτεια. Γιατί εθάρει τον Εύρυτον, μεσ’ απ’ τους θνητούς της
συμφοράς του αιτία» και να δεχτούμε πως η
Ευρυτανία πριν αλλά και κατά την εποχή του
Εύρυτου και μέχρι τον «κουρσεμό» της απ’ τον
Ηρακλή και τον θάνατο του Ευρύτου, ονομαζόταν «Ευρύτεια». Χαρακτηρίζουμε την πληροφορία αυτή ως ιδιαίτερης σημασίας θέση για την
ιστορία της αρχαίας Ευρυτανίας και ρέπει να
προσεχθεί. Δεν έχουμε όμως θετικά στοιχεία
για τους μακρινούς εκείνους πρώτους προγόνους μας, ώστε να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τη συγκεκριμένη χιλιετηρίδα που πρωτοπάτησαν και καλλιέργησαν την ευρυτανική γη.
4. Οι πρώτοι άνθρωποι
Μελετώντας όμως, με νηφαλιότητα και πολλή επιμονή την ιστορία της ανθρωπότητας σε
γενική θεώρησή της και εξετάζοντας με προσοχή τις χιλιετηρίδες που πέρασαν, μπορούμε να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η πρώτη
ανθρώπινη δραστηριότητα εμφανίζεται πάνω
στη γη πριν από επτά ως εννέα χιλιάδες χρόνια από σήμερα. Αν λοιπόν η πρώτη εμφάνιση
του ανθρώπου στη γη μετριέται μεταξύ επτά
κι εννέα χιλιάδες χρόνια από σήμερα, η Ευρυτανία πρέπει να πρωτοκατοικήθηκε κατά την
νεολιθική εποχή, δηλ. τρεις ως πέντε χιλιάδες
χρόνια προ Χριστού. Παρόλο που στην Ευρυτανία δεν έγιναν ανασκαφές για να βεβαιωθούμε
κι ανασκαπτικά για την συγκεκριμένη χιλιετηρίδα που κατοικήθηκε, υπάρχουν ήδη στη ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ποικίλα μικροευρήματα του Μεσοελλαδικού Πολιτισμού
(1900 – 1600 π.Χ.), τα οποία συγκεντρώθηκαν
απ΄ την επιφάνεια του γύρω απ’ το λόφο του
Αγ. Δημητρίου χώρου. Τους αιώνες αυτούς, που
ο πληθυσμός των ανθρώπων αυξήθηκε επί της
γης κι αναζητούσαν οι άνθρωποι καθημερινά
καινούργιους απάτητους τόπους, για να εξασφαλίσουν τις οικογένειές τους και τα κοπάδια τους κατά φυλές ή κατά πατριαρχίες ή και
κατά νομάδες. Αυτή την εποχή πρέπει να πρωτοκατοικήθηκε και η Ευρυτανία από άγνωστη
σε μας σήμερα φυλή. Η Ευρυτανία είχε όλες τις
κατάλληλες προϋποθέσεις να φιλοξενήσει και
να θρέψει καλά αυτούς τους πρώτους προγόνους μας, με τον τρόπο και συνθήκες διαβίωσης, βέβαια, εκείνης της εποχής. Μέσα στα
απέραντα δάση της υπήρχε άφθονο σε ποσότητα και ποικιλία κυνήγι. Και η κάθε φυλή και
πατριαρχία, ή και νομάδα ακόμα, μπορούσε
ν’ αυξήσει απεριόριστα την κτηνοτροφία της
μέσα στους απέραντους και χωρίς όρια βοσκοτόπους της Ευρυτανίας. Τα πολλά ποτάμια
της και οι σε κάθε λαγκαδιά κρυσταλλοπηγές
της με τα τρεχούμενα νερά τους – γι’ αυτό και
την ονόμασαν Ευρύτεια – γίνονταν μαγνήτης
για τους ανθρώπους εκείνους που ήθελαν να
ζήσουν ήσυχοι, μακριά απ’ τις επιδρομές αλλοφύλλων και τις σφαγές τους που αφάνιζαν
κι αυτούς και τα κοπάδια τους. Μπορούσαν
ακόμα να έχουν στην Ευρυτανική γη κάθε είδους μικροκαλλιέργεια στις κοιλάδες και στις
πλαγιές των βουνών της, για να μη στερούνται
τίποτα. Ήταν δηλ. η Ευρυτανία εκείνες τις χιλιετηρίδες αυτάρκης σ’ όλα τα αγαθά για την
εξασφάλιση καλής ζωής των κατοίκων της. Μας
είναι ακόμα γνωστό ότι, αυτούς τους αιώνες
οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να ζήσουν εύκολα στους κάμπους – κυρίως τα καλοκαίρια

– με τις πολλές ζέστες, με τις ποικίλες αρρώστιες και τις θανατηφόρες ελονοσίες που αντιμετώπιζαν πολύ συχνά και γι’ αυτό κατέφευγαν στις ορεινές περιοχές. Καταφύγιο λοιπόν
των πρώτων ανθρώπων για να επιβιώσουν
ήταν – κυρίως – οι μεσογειακές και γενικά οι
παραποτάμιες χώρες, που συγκέντρωναν περισσότερες προϋποθέσεις επιβίωσής τους. Και
μια τέτοια κατάλληλη χώρα ήταν η Ευρυτανία.
5. Η γλώσσα
Οι πρώτες φυλές και γενικά οι πρώτοι άνθρωποι που κατοίκησαν τον ορεινό αυτό χώρο
της Ευρυτανίας απ’ την προμυθική ακόμα περίοδο φαίνεται πως δεν είχαν αναπτυγμένη την
κακή τάση της αλληλοεξόντωσης, όπως σ’ άλλες περιοχές. Τουναντίον μάλιστα, πρέπει να
συμπεράνουμε με βεβαιότητα πως είχαν αναπτυγμένο το πνεύμα της συνεργασίας και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για ενότητα ώστε
να ζουν ειρηνικά και δημιουργικά μεταξύ τους.
Αυτό θα τους ήταν απαραίτητο ακόμα, γιατί
θα τους βοηθούσε ώστε ν’ αντιμετωπίζουν με
επιτυχία τους επιδρομείς σε καιρό πολέμου.
Βέβαια, δεν είμαστε σε θέση σήμερα να γνωρίζουμε με κάποιες λεπτομέρειες τον τρόπο ζωής
τους και την όλη ιστορική τους εξέλιξη. Ακόμα
δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις συνήθειές τους, ποια πελασγική διάλεκτο εκείνης της
εποχής μιλούσαν, ποιους θεούς λάτρευαν και
ποιο βαθμό πολιτισμού έφεραν μαζί τους απ’
τον τόπο που έφυγαν. Είναι όμως βέβαιο ότι
οι κάτοικοι αυτοί, με το πέρασμα των αιώνων,
όχι απλώς προσαρμόστηκαν, εξοικειώθηκαν με
τον τόπο, τον αγάπησαν και δέθηκαν μαζί του.
Έτσι που ζούσαν επί αιώνες σχεδόν απομονωμένοι, κλεισμένοι στο άγριο ορεινό περιβάλλον τους, πήραν απ’ αυτό την αγριότητα και
τη σκληρότητά του. Τους έκανε το περιβάλλον
αυτό και ο τρόπος ζωής τους να δημιουργήσουν δικούς τους κλειστούς χαρακτήρες, ανυποχώρητους – όταν χρειαζόταν – με κάθε τι
που μπορούσε να βλάψει τον τόπο τους, την
οικογένειά τους, να μειώσει τον ανθρωπισμό
τους και να σπιλώσει την αξιοπρέπειά τους.
Στάθηκαν στο πέρασμα των χιλιετηρίδων με
τις τοπικές τους αυτές συνήθειες, τους παράξενους και τραχείς, ασυμβίβαστους χαρακτήρες, τα δικά τους ήθη κι έθιμα και με τη δική
τους ακατάληπτη – για τους άλλους – γλώσσα ως τους ιστορικούς χρόνους. Γι’ αυτό και ο
Θουκυδίδης (5ος π.Χ. αι.) αναφέρει: «Εὐρυτᾶσιν,
ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν Αἰτωλών, ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν καὶ ὠμοφάγοι εἰσὶν»
Ο Θεόδωρος Α. Χαβέλλας δε, μας δίνει μια
πολύ σημαντική πληροφορία για τη γλώσσα
των αρχαίων Αιτωλών, γράφοντας:
«Κατά τον ιστορικόν Πολύβιον, ακμάσαντα κατά τον δεύτερον Μακεδονικόν πόλεμον, οι Αιτωλοί ήσαν ομόγλωσσοι και ομόφυλοι των Αχαιών και Μακεδόνων. Ο Στράβων όμως, όστις εκ προγενεστέρων συγγραφέων παρέλαβε τούτο, ομολογεί ότι οι περί
τον Όξυλον Αιτωλοί εν τοις αρχαιοτάτοις ήδη
χρόνοις Αιολιστί διαλλέχθησαν τοις Ηλείοις
με τά την κάθοδον των Ηρακλειδών. Εξ όλων
δε των σωζομένων τούτων μαρτυριών και εκ
λέξεων περισωθεισών και εξ ονομάτων ιδιαιτέρων των Αιτωλών Βρανσταίτερος ο περί
Αιτωλών γράψας πείθεται ότι η των Αιτωλών γλώσσα ήν το πρώτον συγγενής τη Αιολική και Δωρική».
... συνέχεια σελ. 11
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Βίωση του απερίγραπτου
«καὶ βάλουσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρὸς
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς τῶν ὀδόντων» (Ματθ. ιγ΄- 50)
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Μαχητής»

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Ιούνιο, μαζί με τρεις φίλους μου, γνωστούς Αγρινιώτες, πραγματοποιήσαμε 3ήμερο προσκύνημα στο Άγιο
Όρος, στις ιερές μονές Ζωγράφου, Ξενοφώντος, Οσίου Γρηγορίου.
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ της Παρασκευής 10 Ιουνίου,
φτάσαμε στην Ξενοφώντος. Λίγο πριν αρχίσει ο εσπερινός, μια παρέα σαραντάρηδων
ήρθε στο καθολικό δίπλα μας. Ο ένας εκ των
πέντε είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα και
υποβασταζόταν από τους φίλους του. Μάλιστα, όπως αργότερα διαπιστώσαμε, είχε
και προβλήματα ομιλίας, από σημαντική παραμόρφωση στο στόμα.
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, οι τέσσερίς μας καθίσαμε σ’ ένα από
τα μπαλκόνια του μοναστηριού με πανέμορφη
θέα στο Αιγαίο. Ήταν 8 το πρωί. Ο ήλιος χρύσωνε τα νερά του κόλπου του Αγίου Όρους.
Κάποια ψαροκάικα στο βάθος γύριζαν από
το βραδινό ψάρεμα, με τη νωχελική συνοδεία
του γνωστού ήχου της αποσταμένης μηχανής
τους. Ζούσαμε μέσα μας την ιδιαίτερη χαρά,
την αλλιώτικη, αυτή που δωρίζει η Θεοτόκος
στους προσκυνητές της, κατ΄ επιθυμίαν του
καθενός και κατ΄ αναλογίαν βάθους πίστης.
Αυτή που δεν περιγράφεται με λόγια, μόνο
βιώνεται προσωπικά με θέρμη.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ του διαδρόμου, απέναντι ακριβώς από το μπαλκόνι μας, φάνηκε η παρέα
των πέντε. Στη μέση ξεχώριζε ο υποβασταζόμενος άντρας. Ήταν σχετικά ψηλός κι αδύνατος. Βλέποντάς μας, μας χαμογέλασε και
είπε με σκαμπρόζικο ύφος και φωνή αλλοιωμένη από την πλάγια θέση που είχε μόνιμα
στο στόμα του: «Παιδιά έρχεται η ντακότα.
Μήπως υπάρχει μια άδεια καρέκλα;». Πεταχτήκαμε πάνω και οι τέσσερις, δίνοντάς του
την ευκαιρία να αστειευτεί και πάλι: «Εντάξει, είπαμε ντακότα, αλλά και όχι και τέσσερις. Μία χρειάζομαι».
ΚΑΘΙΣΕ κοντά μας, όπως και οι φίλοι του.
Άρχισε να μας κοιτάζει όλους. Να μας παρατηρεί. Όχι περίεργα κι ενοχλητικά, μα με ένα
παράξενο βλέμμα. Με αγάπη. Ήμουν δίπλα
του. Έβαλε το χέρι του στον ώμο μου. «Όλοι
νομίζουν ότι είμαι από εγκεφαλικό. Αλλά
δεν είναι έτσι. Θέλετε να ακούσετε την ιστορία ενός αμαρτωλού ανθρώπου που αξιώθηκε να ζήσει την παρέμβαση και το έλεος του Θεού;».
ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΝΕΥΣΑΜΕ απλώς, ουσιαστικά τον παρακαλέσαμε. Στο μεταξύ είχαν ήδη
έρθει κι άλλοι προσκυνητές και το μπαλκόνι γέμισε.
«ΠΩΣ ΣΕ λένε;», «Σπύρο».
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ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΤΑΝ παρά μόνο ο απόηχος
του παφλασμού των κυμάτων. Άρχισε να διηγείται. Μιλούσε αργά, κοφτά, χωρίς περιττολογίες. Παρ’ όλη την ιδιορρυθμία της φωνής
του, λόγω του προβλήματος, ήταν εύληπτος.
«Παντρεύτηκα στα 27 μου. Πριν το γάμο
μου, έκανα ό,τι ασωτία βάζει ο νους του ανθρώπου, παρ’ ότι ήμουν ήδη με τη μέλλουσα
γυναίκα μου. Σε Θεό δεν πίστευα. Γελούσα
και περιγελούσα όσους ανόητους ασχολούνταν μ’ αυτά τα παραμύθια. Βλαστημούσα
συνεχώς και χωρίς λόγο την Παναγία. Δυστυχώς, τις αμαρτίες μου τις συνέχισα και
μετά τον γάμο. Ξενύχτια, μοιχείες, τσιγαριλίκια, χαρτοπαιξίες, ποτά. Ένα μπουκάλι ουίσκι έπινα μόνιμα κάθε βράδυ, κάποιες φορές και περισσότερο. Απέκτησα δύο παιδιά,
αλλά μυαλό δεν έβαλα. Εργαζόμουν σε μεγάλο συνεργείο για βαρέα οχήματα (νταλίκες,
γερανούς κ.λ.π.) σ΄ ένα προάστιο της Αθήνας.
Πέρασαν έτσι εφτά χρόνια. Έβριζα τη γυναίκα μου, τη βλαστημούσα. Εκείνη, πέντε
χρόνια μικρότερή μου, δεν μιλούσε. Καταλάβαινε σχεδόν τα πάντα. Ήταν μόνιμα μελαγχολική. Πολλές φορές έκλαιγε, μα σκούπιζε γρήγορα τα μάτια της, να μην τη δω
έτσι. Με αγαπούσε και ποτέ δεν μου είπε μια
κουβέντα για τη μαύρη ζωή που της προσέφερα. Τα παιδιά, αν και μικρά, ένιωθαν με
το δικό τους τρόπο την κατάσταση. Θλίψη
και οδύνη στα μάτια τους.
Και τότε ήρθε εκείνο το πρωινό του Ιανουαρίου του 2010. Ήμουν στη δουλειά, κάτω
από ένα μεγάλο φορτηγό και εξέταζα τη
βλάβη του. Ήταν πολύ κοντά, πολύ χαμηλά και φώναξα στο αφεντικό να το σηκώσει λίγο ψηλά. Εκείνος ήταν δίπλα και είχε
έντονη συζήτηση με έναν πελάτη. Άπλωσε το χέρι του και πάτησε το κουμπί. Το
λάθος κουμπί. Αντί το φορτηγό ν’ ανέβει,

άρχισε να κατεβαίνει. Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε στο κεφάλι μου και άρχισε
να το συνθλίβει. Πρόλαβα μόνο να ουρλιάξω και μετά τίποτα. Όταν το αφεντικό τρομοκρατημένο σταμάτησε το κατέβασμα ήταν
πλέον αργά.
Ένιωσα να βγαίνω από το σώμα μου και
τους έβλεπα από ψηλά όλους γύρω μου μαζεμένους. Ήταν πανικόβλητοι. Κάποιοι συνάδελφοι άρχισαν να κλαίνε. Το αφεντικό τους
σταμάτησε απότομα και με άγριο ύφος τους
απείλησε να πουν στις ανακρίσεις ότι δεν
είδαν τίποτε, κανείς δεν πάτησε το κουμπί,
κανείς δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη».
ΠΡΟΣΕΧΑΜΕ ακόμα και τον ήχο της ανάσας
μας. Ήμασταν περίπου είκοσι άνθρωποι. Κανένας μας δεν κινούνταν ούτε καν ελάχιστα.
«Άρχισα να πλανιέμαι σε άγνωστες διαστάσεις. Κατάλαβα ότι είχα πεθάνει. Αμέσως
άρχισε να συγκλονίζει όλη την ύπαρξή μου
ένας απέραντος τρόμος με ανεξέλεγκτες αυξητικές τάσεις. Και τότε τους είδα. Με πλησίαζαν όντα με αποκρουστικές, φρικιαστικές
μορφές και με φωνές σαν βρυχηθμούς ζώων
μου υπενθύμιζαν τις αμαρτίες που είχα διαπράξει. Ατέλειωτες. Με έβριζαν με ακατανόμαστες φράσεις, με απειλούσαν για αιώνια οδύνη, μούγκριζαν ότι είμαι δικός τους.
Σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω σ’ έναν κόσμο με σκοτάδι. Όσο πιο βαθιά έμπαινα
τόσο πιο πηχτό και αδιαπέραστο γινόταν.
Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι υπάρχει τέτοια
έκταση τρόμου. Φρίκη και τρόμος που δεν
μπορεί να περιγραφεί ούτε να συγκριθεί στο
ελάχιστο με τα γήινα συναισθήματα. Η ψυχή
μου δοκίμαζε θλίψη, οδύνη, αγωνία, δυστυχία και αμέτρητα ακόμα πρωτόγνωρα και
ανείπωτα συναισθήματα που ο άνθρωπος
ούτε μπορεί να υποθέσει ούτε να αντέξει».

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ με όση εκφραστική ευχέρεια διέθετε να μας περιγράψει κάτι που δεν
περιγράφεται.
«Το σκοτάδι ήταν πια αξεπέραστο. Σα
να είχε στερεοποιηθεί. Η συνείδησή μου,
η οντότητά μου κατείχε την πληροφόρηση
ότι σ’ αυτή την κατάσταση θα ζούσα αιώνια πλέον. Και ήταν μόνο η αρχή. Μια μικρή
πρόγευση. Όλα ήταν σαν απέραντη τρέλα.
Οι δαίμονες της τιμωρίας μου, μου έστελναν συνεχώς πνευματικά μηνύματα για το
τι με περίμενε. Δεν θέλω να τα αναφέρω,
να μη σας τρομάξω άλλο. Αυτή ήταν η Κόλαση που άρχιζε και με καλούσε.
Όσα ψήγματα ανενεργής πίστης υπήρχαν
μέσα μου, αυτά που πεισματικά έσπρωχνα
όσο ζούσα στο ασυνείδητο του νου μου, χίμηξαν τώρα προς τα έξω. Μια ύστατη προσπάθεια. Η ψυχή μου κραύγασε με στεντόρεια φωνή πρωτόγνωρης ελπίδας: ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΜΕ.
Λουσμένη μέσα σ’ ένα υπερκόσμιο φως,
μέσα σε απέραντη δόξα, πανέμορφη, με
μαύρα ρούχα, η Βασίλισσα των Ουρανών
ΗΡΘΕ».
ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όπως και κάποιοι από εμάς. Χρειάστηκαν λίγα λεπτά.

«Με πήρε προς το φως. Δεν αποτυπώνεται ούτε στο ελάχιστο με τις λέξεις χαρά,
ευδαιμονία, μακαριότητα, αυτό που βίωσα
κοντά Της. Αμέσως μετά άρχισαν να συμβαίνουν θαυμαστά που δεν έχω την ευλογία
από τον πνευματικό μου να αποκαλύψω.
Μόνο να πω ότι, αν αξιώθηκα εγώ ο άθλιος τέτοια δώρα από τον Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο, ποιος Παράδεισος απροσμέτρητης γλυκύτητας και ευφροσύνης περιμένει άραγε τους δικαίους;
Όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήμουν μέσα
στο ασθενοφόρο. Μετά έπεσα πάλι σε κώμα
και νοσηλεύτηκα στη ΜΕΘ για αρκετό καιρό.
Πέρασαν εξήμιση χρόνια. Μετάνιωσα βαθιά για τις αμαρτίες μου, κλαίω καθημερινά. Όλη η ζωή μου πλέον έχει ως σκοπό να
πράττω κάθε στιγμή το θέλημά του Κυρίου
για να Τον ευχαριστήσω, να ανταποδώσω
έστω στο ελάχιστο αυτή τη μεγάλη ευλογία της δεύτερης ευκαιρίας που μου έδωσε.
Αγαλλιάζει η ψυχή μου και υμνώ την Παναγία που βλέπω τη γυναίκα μου, που τόσα
χρόνια την τυραννούσα, μα άντεξε, τώρα
να γελά, να χαίρεται να είναι τρισευτυχισμένη. Να με αγκαλιάζει, να με λατρεύει.
Κι εγώ που ακόμα δεν εργάζομαι, την βοηθάω όσο μπορώ στις δουλειές του σπιτιού.

Βλέπω τα παιδιά μου, 12 και 10 χρόνων
σήμερα να είναι ευτυχισμένα που βρήκαν
επιτέλους τον χαμένο τους πατέρα. Την αναπηρία μου την ξεπερνάμε με χιούμορ. Ήδη
είμαι πολύ καλύτερα απ΄ότι πριν έξι χρόνια. Ο Πανάγαθος Θεός του οποίου το έλεος δεν προσμετράται, μου πήρε κάτι πολύ
μικρό για να μου δώσει το παν: Την αλήθεια Του. Μου είπαν να κηρύξω στις Εκκλησίες. Θα το κάνω.
Όλα όσα σας περιέγραψα ήταν μόνο ένα
μέρος, το πιο ανώδυνο, από όσα η ύπαρξή μου βίωσε βασανιστικά και ανυπόφορα.
Και ήταν μόνο για λίγες ώρες. Ποια ανθρώπινη ψυχή θα μπορέσει να αντέξει αιώνια;...
Διαβάζω βιβλία για τον Παράδεισο και
την Κόλαση. Είναι πολύ καλογραμμένα, κάποια εμπεριστατωμένα και σε υψηλό επίπεδο. Κανένα δεν μπορεί να περιγράψει την
Κόλαση. Όχι διότι οι συγγραφείς είναι λίγοι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ανθρώπινα
λόγια, λέξεις και έννοιες που να μπορούν
να αποτυπώσουν, έστω κατά προσέγγιση,
τέτοια φρικαλέα και τρομώδη κατάσταση,
το πεδίο κίνησης των αρνητικών δυνάμεων.
Αν κάποιος που δεν πιστεύει στην αιώνια
ζωή, σας αντιπαραθέσει το αφελές: «Μα δεν
γύρισε κανένας για να μας πει πώς είναι»,
πείτε του να έρθει να με βρει».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΝΗΣ

"Αυτοί που έφυγαν"

Γεώργιος Κων. Σκεντέρης

Στις 17 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός συγχωριανός μας Γιώργος Κων.
Σκεντέρης. Ήταν το πρώτο παιδί του αείμνηστου δασκάλου μας Κώστα Γ. Σκεντέρη και
της Πηνελιάς Βερμάρη του Παναγιώτου από το Κερασοχώρι.
Τα παιδικά του χρόνια σημάδεψαν οι άσχημες περιπέτειες του πολέμου 1940 – 41 με
την Κατοχή, τον εμφύλιο σπαραγμό, αλλά και η πίκρα από τις συνέπειες που ακολούθησαν την εποχή εκείνη.
Μετά την ειρήνευση ο Γιώργος ανήσυχος αγωνιστής έκρινε καλό πώς έπρεπε να πάρει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Με
κίνητρο το δημιουργικό του πάθος και την έμφυτη αξιοσύνη του κατέληξε να φοιτήσει στη
Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πειραιά ως μηχανικός, στη συνέχεια αποφοίτησε με άριστα την
ανωτέρα σχολή «Σιβητανίδειο». Δεν σταμάτησε ούτε εδώ. Για καλύτερη εμπέδωση στην νέα
τεχνολογία και η τελειομανία του τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσε με άριστα
την ανωτέρα σχολή «ΣΕΛΕΤΕ».
Με αυτά τα προσόντα την εποχή εκείνη όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Το 1954 – 56
προσελήφθη στην ελληνική βιομηχανία αεροπορίας ως μηχανικός. Παρ’ ότι η δουλειά του ήταν προσοδοφόρα ένοιωθε ότι μπορούσε να προσφέρει
περισσότερο με τις γνώσεις του. Το 1957 άνοιξε στο Αγρίνιο τεχνικές σχολές με την επωνυμία «Κοσμάς ο Αιτωλός» και αργότερα στην Άρτα τεχνικές
σχολές με την επωνυμία «Πύρρος» και ιδιωτικό γυμνάσιο. Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Πολλά επαρχιωτόπουλα με την άρτια τεχνική κατάρτιση
που πήραν από τις ανωτέρω σχολές αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά και βοήθησαν την τοπική τους κοινωνία. Το 1984, όταν οι ανωτέρω σχολές
μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο ο εκλιπών διορίστηκε Λυκειάρχης στα Νέα Λιόσα Αθηνών, όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Το 1967 ο Γιώργος παντρεύτηκε την Καλλιρόη Τρομάρα μία ωραία, εξαίρετη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του όλα τα χρόνια μέχρι την τελευταία
του στιγμή. Απόχτησαν δύο θαυμάσια παιδιά τον Κώστα και την Πηνελόπη, τα οποία ευτύχισε να καμαρώσει χρήσιμα μέλη της κοινωνίας, χάρηκε δε και τον εγγονό του τον νέο Γιώργο Σκεντέρη.
Ο εκλιπών λάτρευε την γενέτειρά μας και όλα τα καλοκαίρια ήταν κοντά μας. Είχε άρτια κοινωνική ευπρέπεια, καλοπροαίρετος και σημαντική
παρουσία στο χωριό μας.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τον ταλαιπωρούσε η υγεία του (καρδιακή ανεπάρκεια) και κατέληξε παρά την περιποίηση της γυναίκας του και
των παιδιών του.
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και η μνήμη του να είναι αιώνια.
Παύλος Καλύβας
(Από την εφημερίδα «Το Στένωμα της Ευτυτανίας»)
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... συνέχεια από τη σελ. 5

«… αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά, όχι
φιλήσυχο, αλλά άχρηστο τον θεωρούμε…»
Αν θέλουμε ουσιαστικά να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά χωρίς παρωπίδες. Ασχολούμαι με τα κοινά σημαίνει ότι έχω ευρεία και
σφαιρική γνώση των θεμάτων που αφορούν
μια κοινωνία και σαφώς έχω τη διάθεση να
μπω σε δημιουργικό διάλογο για αυτά.
Είμαι πολιτικό ον, σημαίνει ότι έχω
άποψη για τη ζωή και τη δομή της κοινωνίας, χωρίς δογματισμούς και ακαμψίες. Σημαίνει ότι είμαι ενεργό μέλος στην
κοινωνία όχι προβάλλοντας διαμαρτυρίες για το κάθε τι, αλλά βρίσκοντας λύσεις
και κάνοντάς τες πράξεις. Σημαίνει ότι
αφουγκράζομαι τις ανάγκες των διπλανών μου και προσπαθώ να βρω ένα πλαίσιο δράσης καλό για τους περισσότερους
και για την ίδια την κοινότητα. Σημαίνει
ότι είμαι πρόθυμος να θυσιάσω πράγματα χωρίς να γίνομαι όμως, θύμα κανενός
και καμιάς συνθήκης. Σημαίνει ότι πράττω προς το δικό μου καλό, αλλά ταυτόχρονα και κυρίως προς όφελος του συνόλου.
Σημαίνει ότι κοιτάζω τη δουλειά μου, χωρίς να κρύβομαι πίσω από αυτή. Σημαίνει
ότι πράττω κι ας κάνω κάποιες φορές λάθος κι όχι να κάθομαι άπραγος από φυγοπονία ή ευθυνοφοβία. Σημαίνει ότι μελετώ και οξύνω συνεχώς το πνεύμα μου, και
δεν επαναπαύομαι στα λίγα που ξέρω. Τέλος, σημαίνει ότι έχω ισχυρή προσωπικότητα και δεν φοβάμαι να ξεχωρίσω. Επιλέγω να είμαι χρήσιμος.
Ελένη-Ευαγγελία Αρωνιάδα
Εκδότρια εφημ. Ευρυτανικός Παλμός
(8-3-2017)
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«Το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη»
Του Φώτη Μιχαήλ, ιατρού
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 η κατάθλιψη ήτανε νόσημα σπανιότατο στην πατρίδα μας. Από κει και πέρα, όμως, τα πράγματα άλλαξαν: Η ανασφάλεια, η απογοήτευση, η θλίψη και η απόγνωση άρχισαν να μας
επισκέπτονται όλο και πιο συχνά. Οι ψυχίατροι πύκνωσαν και οι συνταγές με αντικαταθλιπτικά πήραν την ανιούσα. Τί έφταιξε άραγε, που προσβληθήκαμε τόσο άσχημα από αυτήν την καταραμένη αρρώστια;
Ο τραγικός μας ποιητής Ευρυπίδης γράφει: «Πάνω στην ελπίδα πρέπει οι σώφρονες
να στηρίζουν την ζωή τους». Με άλλα λόγια,
όταν χάνεται η αρετή και το μέτρο, θρονιάζεται στις ψυχές μας η θλίψη και η απελπισία. Το ίδιο λένε και οι Πατέρες της Εκκλησίας
μας: «Όποιος νικιέται από τα πάθη, δεν θα
αποφύγει τα δεσμά της θλίψης. Όποιος νίκησε τα πάθη του, αυτός νίκησε και την θλίψη.
Η σοφία, λοιπόν, των Αρχαίων προγόνων μας
και η πνευματική εμπειρία των Αγίων Πατέρων
μας διδάσκουν ότι η πρωταρχική αιτία φωλιάζει μέσα μας και είναι προϊόν αποκλειστικά
και μόνον της υβριστικής μας συμπεριφοράς:
Της απώλειας της σωφροσύνης και της καλλιέργειας των παθών.
Η μάστιγα της κατάθλιψης δεν είναι, όπως
νομίζουνε πολλοί, συνόκαιρη της… λεγόμενης
κρίσης. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ πιο πριν.
Απλώς, τώρα στα δύσκολα, η κατάθλιψη κάνει
θραύση, διότι οι ψυχές μας βρέθηκαν απροετοίμαστες, αδύναμες και ασθενικές.
Το «μικρόβιο» της κατάθλιψης κόλλησε πάνω
μας από τότε, που γινήκαμε αυτοείδωλα και
προσκυνήσαμε την σκιά μας! Από τότε, που
χορτάσαμε ψωμί και το πετάξαμε στα σκουπίδια, για να τρώμε στη θέση του το «παντεσπάνι» της αποστασίας.
Κόλλησε πάνω μας από τότε, που σφραγίσαμε τις αγκαλιές μας και αναθέσαμε το μεγάλωμα των παιδιών μας στην τηλεόραση και
τα ολοήμερα.
Από τότε, που το ένα αυτοκίνητο στην οικογένεια θεωρήθηκε λίγο και φορτωθήκαμε
αβάσταχτα χρέη, για να έχει ο καθένας μας
το δικό του!
Από τότε, που οι μάνες σταμάτησαν να θηλάζουν τα μωρά τους, γιατί νόμισαν πως έτσι
θα χάσουν τις αναλογίες τους.

Από τότε, που η συζυγία έπαψε να λειτουργεί ως θεοσύστατος θεσμός και ξέπεσε σε απλή
και στείρα συγκατοίκηση.
Από τότε, που οι γέροι πέρασαν στην μοναξιά και η πολυτεκνία χαρακτηρίστηκε ως τεκμήριο εισοδήματος.
Από τότε, που θεωρήσαμε περιττή την πατροπαράδοτη αποταμίευση και βαλθήκαμε να
πάμε μπροστά με τα δάνεια και τις «επιδοτήσεις».
Από τότε, που οι ζεστές γειτονιές έδωσαν
την θέση τους στην ψύχρα της απρόσωπης πολυκατοικίας.
Από τότε, που η διαπλοκή και η τάση δουλικής υποταγής φίμωσαν τους άμβωνες και βούλωσαν τα στόματα των ιθυνόντων.
Από τότε, που η θεραπεύουσα Παιδεία μετατράπηκε σε εκπαίδευση εξοντωτική.
Από τότε, που το θάρρος και το φιλότιμο λύγισαν μπροστά στην δειλία και το συμφέρον.
Από τότε, που το κοσμοσωτήριο Εκκλησιαστικό γεγονός το υποβιβάσαμε σε ιδιωτική
θρησκευτική παράσταση.
Από τότε, που λοιδορήσαμε τις αρετές και
αφήσαμε τον εγωισμό να κάνει κουμάντο στην
ζωή μας.
Έτσι, κάθε φορά που δεν τα καταφέρνουμε
στο κυνήγι των επιθυμιών και θίγεται ο εγωισμός μας, αμέσως στεναχωριόμαστε, ταραζόμαστε, απογοητευόμαστε και κλεινόμαστε
στον εαυτό μας.
Συνεπώς το αντίδοτο στην θλίψη, που γεννάει την απελπισία και οδηγεί στην κατάθλιψη, είναι η καταπολέμηση του εγωισμού.
Και κατά το αρχαιοελληνικό γνωμικό, «Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη».
Μόνον ο αληθινά ταπεινός είναι ήρεμος,
ικανοποιημένος και χαρούμενος. Ενώ, αντίθετα, ο εγωιστής είναι πάντοτε αχόρταγος,
ανικανοποίητος, ανασφαλής και αγχώδης.
Μια αποτυχία, μια προσβολή, μια ξαφνική πτώχευση μπορούν να οδηγήσουν σον εγωιστή στην θλίψη, την απόγνωση, την κατάθλιψη ακόμα και στην αυτοχειρία. Ενώ ο αληθινά ταπεινός (όχι ο απλοϊκός ή ο κακομοίρης),
όλα αυτά τα πικρά γεγονότα, τα αντιμετωπίζει πιο ψύχραιμα και πιο καρτερικά.
Γι΄ αυτό και η κατάθλιψη πολύ σπάνια συναντιέται ανάμεσα στους αθλητές του Πνεύματος, που αγωνίζονται με πίστη και φιλότιμο μέσα στο στάδιο των αρετών.
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6. Η θρησκευτικότητα
Είναι βέβαιο πως η θρησκεία είναι έμφυτη
στον άνθρωπο και υπήρξε γι’ αυτόν προϋπόθεση ζωής. Γι’ αυτό κι απ’ την πρώτη του εμφάνιση στη γη του χρησίμευσε ως καταφυγή
και στήριγμα και του έγινε ο δυνατότερος παράγοντας προόδου και πολιτισμού. Τον πρώτο
καιρό της δημιουργίας του ο άνθρωπος, που
ήταν σε άμεση επαφή με τον Θεό – Δημιουργό του, ένιωθε ασφαλής και χωρίς κανένα βασανιστικό πρόβλημα. Μετά την παρακοή του
όμως και την απομάκρυνσή του απ’ το Δημιουργό – Πατέρα του, βρέθηκε χαμένος, ανυπεράσπιστος κι εκτεθειμένος στο νόμο της φθοράς. Στο πέρασμα του χρόνου βέβαια οι άνθρωποι πλήθαιναν και κάλυπταν σιγά – σιγά
το πρόσωπο της γης. Παράλληλα όμως, για
να επιβιώσουν έπρεπε να εξοικειωθούν με
τη φύση, ή ν’ αντιμετωπίσουν ψύχραιμα το
αγρίεμα της γης – σεισμού, πλημμύρες, καταποντισμούς κ.λ.π. – τα θηρία που παραμόνευαν παντού, τους λοιμούς και λιμούς που τους
θέριζαν, τον αβάσταχτο ψυχικό και σωματικό τους απ’ τις αρρώστιες πόνο και τέλος τον
θάνατο που τους έφερνε κάθε φορά σε απόγνωση. Γι’ αυτό είχαν ανάγκη προστασίας, Κάπου να καταφύγουν ώστε να βρουν τουλάχιστο ανακούφιση απ’ τα δεινά τους. Η παρακοή όμως τους θόλωσε το μυαλό και τους
έκλεισε το δρόμο της επιστροφής τους στο
Δημιουργό – Πατέρα. Κι έτσι, λίγοι και δύσκολα ζητούσαν κι εύρισκαν καταφυγή σ’ Αυτόν.
Οι περισσότεροι άνθρωποι διασκορπισμένοι
πια στα πέρατα της γης κατασκεύαζαν κατά
περίσταση θεούς απ’ τα στοιχεία της φύσης
προσφέροντάς τους θυσίες, προκειμένου να
τους εξευμενίσουν για να νοιώσουν πιο ασφαλείς κοντά τους. Και οι Ευρυτάνες απ’ την νεολιθική εποχή που πρωτοκατοίκησαν σ’ αυτόν
τον τόπο έφεραν μαζί τους απ’ τα μέρη που
έφυγαν και τις θρησκευτικές τους καταβολές.
Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιους θεούς λάτρευαν τότε και με ποιο τρόπο. Με ποιες θυσίες
και κάθε πότε εκδήλωναν την πίστη τους. Δεν
αποκλείουμε όμως τη θρησκευτικότητά τους
να τη στήριζαν στις μονοθεϊστικές τους καταβολές μέχρι τη μυθική περίοδο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι για αργότερα. Είναι απ’
τη μυθική περίοδο, κατά την οποία είχαν γίνει
πολλές πληθυσμιακές ανακατατάξεις στον ελλαδικό χώρο και οι θεοί ήσαν – κατά το πλείστον – κοινής αποδοχής. Παράλληλα, οι Ευρυτάνες δημιούργησαν κι αυτοί τους δικούς τους
θεούς ή θεοποίησαν τους ήρωές τους στο πέρασμα του χρόνου κι έκαναν τις ανάλογες θρησκευτικές τελετές. Το βέβαιο είναι ότι οι μακρινοί εκείνοι Ευρυτάνες ήσαν ευσεβείς. Και
την ευσέβειά τους αυτή που βίωναν καθημερινά, την αξιοποίησαν για να φτιάξουν καλύτερη την κοινωνία τους. Μέσα απ’ την ευσέβειά τους λ.χ. απόρεε η προσπάθειά τους απ’
τα μυθικά ακόμα χρόνια να ενωθούν ειρηνικά
όλες οι φυλές και ν’ αποτελέσουν ένα κράτος
και μια πολιτική και στρατιωτική δύναμη με
τους άλλους Έλληνες. Γι’ αυτό και το Μαντείο
του Οδυσσέως δεν αποτελούσε γι’ αυτούς
μόνο ένα θρησκευτικό χώρο λατρείας, αλλά
κυρίως ήταν χώρος που ένωνε μέσα απ’ την
ίδια λατρεία όλους τους Έλληνες. «Το έθνος
των Ευρυτάνων και λατρείαν του Οδυσσέως

είχε και αξιομνημόνευτον αυτού μαντείον διέσωζε εκ της αρχαιοτάτης εποχής παραλαβόν βεβαίως ταύτα» γράφει ο Θεόδωρος Χαβέλλας στο βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ» και συνεχίζει:
« Ἦσαν δ’ εὐσεβέστατοι πρὸς τὸ θεῖον, τοὺς
κοινοὺς τοῖς Ἕλλησι θεοὺς τιμῶντες, καὶ ἐπὶ
μᾶλλον τὸν Ἀπολλῶνα, τὴν Ἀθηνᾶν, τὴν Ἄρτεμιν, τὴν Δήμητρα καὶ τὸν Διόνυσον. Καὶ ναοὺς δὲ πολλαχοὺ τῆς Αἰτωλίας εἴτε ἐντὸς εἴτε
ἐκτὸς τῶν πόλεων εἶχον, καὶ ἑορτὰς καὶ θυσίας ὁμοίας τοῖς λοιποῖς τῶν Ἑλλήνων ἐτέλουν,
ὧν ἐπισημοτέρα ἡ ἑορτὴ τῶν θαλυσίων φαίνεται, ἃ ὑπὲρ τῆς εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς
γῆς ἐτελοῦντο ἐν Αἰτωλία πρὸς εὐχαριστίας
ὅλων τῶν θεῶν».

Το ότι δε οι Ευρυτάνες ήσαν ευσεβείς κι είχαν πολλούς ναούς έχουμε πολλές μαρτυρίες
αρχαίων ιστορικών συγγραφέων, Ας αναφέρουμε εδώ, για το περιορισμένο του χώρου,
μόνο την μαρτυρία του Παυσανία, που γράφει για την εισβολή των Γαλατών στο Κάλλιον, το 279 π.Χ.: «Ὡς δὲ οἱ βάρβαροι συλήσαντες τούς τε οἴκους καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ἐνέντες
πῦρ εἰς τὸ Κάλλιον….». Βλέπουμε εδώ ότι οι
Ευρυτάνες τον 3ο π.Χ. αι., στην πρωτεύουσά
τους είχαν «ιερά», δηλ. πολλούς ναούς. Αυτό
για τους Ευρυτάνες υπήρξε μια παράδοση, μια
βαριά κληρονομιά απ΄ τους προγόνους τους
και την συνέχισαν και στους επόμενους αιώνες,
ως τον ερχομό του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός για τους Ευρυτάνες υπήρξε η διορθωτική πορεία πίστης τους προς το Θεό – Δημιουργό τους. Υπήρξε η Θεία Αποκάλυψη και γι
αυτό τον ασπάστηκαν αμέσως. Και γι’ αυτό
που λέμε υπάρχουν πολλές σκόρπιες ιστορικές μαρτυρίες απ’ τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έχουμε όμως τη φανερή και την
πιο τρανή χειροπιαστή απόδειξη, τον Ναό του
Αγίου Λεωνίδη στο Κλαψί (5ος αι. μ.Χ.) που θ’
αναφερθούμε παρακάτω.
7. Τα όρια της αρχαίας Ευρυτανίας
Μας είναι γνωστό σήμερα ότι η μεγάλη έκταση που καλύπτει ο Νομός Ευρυτανίας και με τα
όρια που τον γνωρίζουμε δεν υπήρχε κατά την
αρχαιότητα. Ο Νομός Ευρυτανίας στις σημερινές του διαστάσεις καθορίστηκε ύστερα απ’

την νικηφόρα κατάληξη του ιερού μας αγώνα του 1821 και την απελευθέρωσής μας απ’
τους Τούρκους. Κατά την αρχαιότητα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ φαίνεται πως ονομαζόταν μόνο η περιοχή γύρω απ’ τον Τυμφρηστό, με προέκταση
προς το Βορρά, αλλά περισσότερο προς τον
Νότο που έφτανε μέχρι το Παναιτωλικό όρος.
Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να προσδιορίσουμε τα σύνορα της αρχαίας Ευρυτανίας κάποιας
περιόδου κατά τηςν πρωτοελλαδική (3000 π.Χ.
και μετά) και υστεροελλαδική (1600 – 1100 π.Χ.)
περίοδο, πρέπει να διαβάσουμε πολλούς νεότερους, αλλά κυρίως αρχαίους συγγραφείς
που αναφέρονται στο χώρο και στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι στο
πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων οι
κάτοικοι της Ευρυτανίας αυξάνονταν και ανάλογα με τον πληθυσμό και τις δυνάμεις τους
συμπίεζαν ή συμπιέζονταν απ’ τις γειτονικές
φυλές κι έτσι διευρύνονταν ή περιορίζονταν τα
σύνορά της. Ο Κ. Δ. Στεριόπουλος στο βιβλίο
του «Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑ» γράφει:
«Ἐλθόντες εἰς μέγαν ἀριθμὸν οἱ Εὐρυτᾶνες
ἐξετάσθησαν περὶ τὸν σημερινὸν ποταμὸν
Κρικελιώτην, ἔχοντες σύνορα τὸν Εὔηνον ποταμόν, τὸν Τυμφρηστόν, τὴν σημερινὴν Μέγδοβαν καὶ βλέποντες ἐκ τῶν δυτικῶν καὶ μεσημβρινῶν κλιτύων τῶν κεντρικὼν ὀρέων τῆς
Αἰτωλίας πρὸς τὴν πεδιάδα τοῦ Ἀγρινίου».
Μ’ αυτές τις αυξομειώσεις των συνόρων της
η Ευρυτανία έφτασε και μέχρι τους ιστορικούς χρόνους.
8. Επέκταση ορίων
Κατά τους αρχαϊκούς όμως χρόνους (700 –
480 π.Χ.), φαίνεται πως η Ευρυτανία επεξέτεινε λίγο περισσότερο τα σύνορά της, κυρίως
προς τη Β.Δ. πλευρά της. Ο Ευρυτάνας ιστορικός Πάνος Βασιλείου γράφει:
«Απ΄ τον 5ο αιώνα π.Χ. και έπειτα η Ευρυτανία περιλάμβανε κυρίως τον χώρο των τ.
δήμων Ευρυτάνων, Αρακυνθίων, Καρπενησίου και Παρακαμπυλίων με γείτονές της προς
Β. τους Δόλοπες, προς Α. τους Αινιάνες, προς
Δ. τους Απεραντούς, προς Ν.Δ. τους Θεσπιείς,
προς Ν. τους Αιτωλούς και προς Ν.Δ. τους
Οφιονείς. Τα προς Ν. και Ν.Δ. σύνορά της
δεν είναι εύκολο να καθορισθούν με ακρίβεια, γιατί λέγεται ότι κάποτε έφτασαν ως
τις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας, περιλαμβανομένου του Θέρμου και του Αγρινίου».
Εκείνο που θεωρείται βέβαιο όμως, είναι ότι
το κέντρο της Ευρυτανίας από αρχαιοτάτους
χρόνους μέχρι και τους ιστορικούς π.Χ. αιώνες κατείχε η Ποταμιά, που εκτείνεται νότια
του Τυμφρηστού. Και τούτο επειδή η Ποταμιά
είχε τις καταλληλότερες προϋποθέσεις κατοικησιμότητας και τη δημιουργία πόλης – πρωτεύουσας, αλλά και στο χώρο αυτό της Ποταμιάς έγιναν μεγάλες πόλεις κι αναπτύχθηκε
ένας μεγάλος ιδιόρρυθμος τοπικός πολιτισμός
απ’ τους προϊστορικούς και μυθικούς ακόμα
χρόνους και που κράτησε μέσα σε μύριες δυσκολίες και καταστροφές ως τον 15ο μ.Χ. αιώνα, που η Ευρυτανία σκλαβώθηκε στους Τούρκους από τον Μουράτ Β΄ (6ος Σουλτάνος της
Τουρκίας 1404 – 1451)
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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Το ούζο και ο τρακαδόρος
Του Κω/νου Δ. Ράμμου «Εύθυμες Ιστορίες από το χωριό» Ιουνιος 1986

Μετά από την ανασυγκρότηση, το 1950-52,
για να βοηθήσει το Κράτος τους ορεινούς πληθυσμούς προγραμμάτισε μερικά έργα, κυρίως
οδοποιίας, με κύριο φορέα τότε την Κοινωνική Πρόνοια.
Έστειλε το Κράτος διάφορους μηχανικούς και
εμπειροτέχνες και χωρίς καμία μελέτη, χάραξαν
δρόμους, με το μάτι, συνέχεια από τους βατούς μουλαρόδρομους και με ελάχιστη απόκλιση, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, μετά από
50 χρόνια, να μην αλλάξει η αρχική χάραξη και
σε πολλά χωριά να μην έχουν σωστούς δρόμους και να ξοδεύονται πολλά εκατομμύρια και
αυτοκίνητο να πηγαίνει με το ζόρι, όταν πηγαίνει κι αν πηγαίνει.
Τότε δουλεύαμε σχεδόν όλοι, μικροί μεγάλοι,
με φτυάρια και τσαπιά, για να φτιάξουμε τους
υποτυπώδεις δρόμους και μεταξύ αυτών δούλευε και ο υποφαινόμενος στο δρόμο Φουρνά – Βράχας.
Είχαμε φτάσει μέχρι τη διασταύρωση για τον
Κλειτσό, όπου συνέβη το αναγραφόμενο ιστορικό και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, ήμουν
παιδί και γέρασα, όταν περνάω από το σημείο
αυτό, όσο στενοχωρημένος ή χαρούμενος, το
θυμάμαι σαν να έγινε χτες αν και πέρασε τόσος καιρός, μια ολόκληρη ζωή από τότε. Καλοκαίρι καιρός και οι περισσότεροι κοιμόμαστε
μέσα στο λόγγο. Μερικοί το βράδυ ξαναγύριζαν στο χωριό.
Ανάμεσα στους εργάτες ήταν κι ένας Βραχινός, με το παρατσούκλι «Τσουμπός», καλός άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Ήταν πολύ
καλός εργάτης και με πείρα αρκετή σε τέτοια
έργα και καθοδηγούσε και τους άλλους, που
ήξεραν μόνο να σκάβουν χωράφια και να χτίζουν πεζούλια.
Ο φίλος μας κάθε μέρα, μέσα στον τρουβά του με το ψωμοτύρι ή ό,τι άλλο είχε για να
φάει το μεσημέρι, έπαιρνε κι ένα πολύ μικρό
μπουκαλάκι, που ζήτημα αν έπιανε 50 γραμμάρια ούζο, από τον μπακάλη, τον Γιάννη, για να
ξεδιψάει και να ξεκολλάει ο λαιμός του, όταν
κουραζόταν.
Κάποιος από τον Κλειτσό, που δούλευε στο
ίδιο συνεργείο, το μυρίστηκε ότι ο χωριανός
μου είχε στον τρουβά το μπουκάλι με το λιγοστό ούζο και πήγαινε κρυφά και με τρόπο εκεί
που είχε κρεμασμένο στο δένδρο ο Τσιουμπός
τον τρουβά του και το ξάφριζε, πολλές φορές
δε, το συμπλήρωνε με λίγο νερό…
Μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες όταν πήγαινε ο άνθρωπος να δροσιστεί, το μπουκάλι με το ούζο όλο και το έβρισκε λιγότερο. Του
φάνηκε παράξενο, που πηγαίνει το ούζο, αφού
κάθε πρωί το γέμιζε ο μπακάλης! Στην αρχή νόμισε ότι χύθηκε από το προσωρινό βούλωμα
(το βούλωνε με ένα κότσαλο από καλαμπόκι).
Την άλλη μέρα ζήτησε από το ξάδελφό του τον
Γιάννη, τον μπακάλη, και το βούλωσε με φελλό
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για σιγουρότερα, αλλά πάλι όταν πήγε να το
δοκιμάσει κόντευε να είναι στη μέση, χωρίς να
βάλει στο στόμα του, ούτε σταγόνα ούζο ο
Τσιουμπός. Πάλι το ούζο βρέθηκε νερωμένο,
γιατί ο άλλος ήπιε τι ήπιε και έβαλε νερό μέσα
στο μπουκάλι. Νόμισε ότι θα γελάσει το φίλο
του τον Τσιουμπό, ο οποίος τα είχε τετρακόσια και κάτι μυρίστηκε, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Για να λύσει το μυστήριο αυτό,
παραφύλαξε με τρόπο και είδε ποιος του την
έκανε την λαδιά.
Δεν είπε τίποτα σε κανέναν, μόνο αόριστα
είπε: «προσέξτε εδώ που ήμαστε μέσα στο
λόγγο, όταν πηγαίνετε στα τρουβάδια (σκέτο
τρουβάδια, όχι τρουβάδια σας) να προσέχετε, γιατί μπορεί να βρείτε καμιά δενδρογαλιά
μέσα και δεν μπορώ να σας κουβαλάω ζαλίγκα στην πλάτη μέχρι το χωριό» και άφησε να
εννοηθούν πολλά!.... «μπορεί να πάθετε κανένα μύθο (ρεζιλίκι)».
Ο άλλος δεν το πήρε στα σοβαρά, γιατί είδε
τον Τσιουμπό να γελάει και δεν κατάλαβε την
έντεχνη διαμαρτυρία του.
Την άλλη μέρα ο Τσιουμπός γέμισε το αμαρτωλό μπουκάλι με κάτουρο και είπε στον μπακάλη να του βάλει ούζο σε άλλο μπουκάλι για
τον εαυτό του. Το μπουκάλι με τα κάτουρα το
άφησε στον τρουβά του κανονικά και το μπουκάλι με το ούζο το έβαλε, εν γνώσει μου, στον
δικό μου τρουβά, που ήταν δίπλα κρεμασμένος.
Εγώ νόμισα ότι είχε μέσα νερό και του είπα
κάνε ό,τι θέλεις, του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί ο άνθρωπος ήταν νοικοκύρης, σοβαρός και φίλος μου, αν και μεγαλύτερός μου.
Δουλέψαμε 1 – 2 ώρες και ο φίλος ο τρακαδόρος θυμήθηκε το ούζο το δωρεάν που έπινε κάθε μέρα. Άφησε το τσαπί που έσκαβε, δίπλα μας και δήθεν ότι ήθελε να πάει για σωματική του ανάγκη, πήγε στο λαγκάδι και… κατ’
ευθείαν στον τρουβά του φίλου μου, πήρε το
μπουκάλι με τα κάτουρα που ασφαλώς μύριζαν και ούζο και από τη λαιμαργία του κατέβασε μονορούφι τα μισά.

Μόλις σταμάτησε του ήρθε αναγούλα και άρχισε να κάνει εμετό. Τον είδαμε όλοι από το
συνεργείο να κάνει εμετό και τρέξαμε όλοι να
δούμε τι έπαθε και μαζί μας έτρεξε και ο Τσιουμπός, ο οποίος τον παρακολουθούσε για να
δει τις αντιδράσεις του. Ξεκαρδίστηκε στα γέλια μόλις τον είδε να βγάζει τα συκώτια του
και του λέει με κάθε σοβαρότητα:
- Τί έπαθες, μωρέ, και βγήκαν τα μάτια σου
έξω απί τα ξερατά;
- Τί να πάθω; Ήπια λίγο ούζο απ’ το μπουκάλι σου και με ανακάτωσε πολύ άσχημα,
αυτό δεν πρέπει να ήτανε ούζο, αλλά κάτι
άλλο.
- Νά, του είπε και του έδωσε μια μούντζα!
Εγώ, μωρέ, μάζευα δυο μέρες τα κάτουρά
μου στο μπουκάλι να τα στείλω για εξετάσεις στη Λαμία, επειδή είδα κάτι σαν αίμα
και κάτι παράξενο στα κάτουρά μου και σύ
πήγες και μου τα ήπιες;… τί νά στείλω τώρα
εγώ στον μικροβιολόγο για να δω τί έχω;
Σ’ έφαγε η λαιμαργία σου και η τσιγκουνιά
σου καημένε… Τί να σου πω; Άντε τώρα να
τα ξαναμαζέψω να τα στείλω στον γιατρό.
Να άλλη μια μούντζα για να μη σου τη χρωστάω!... Μαγάρισες, βλάκα!
Μόλις άκουσε ο άλλος ότι αυτό που ήπιε
ήταν κάτουρο αντί για ούζο, τότε ήταν που
δεν άφησε άντερο μέσα του! Έκανε τόσο εμετό που το βράδυ χρειάστηκαν οι υπόλοιποι
χωριανοί του, που δούλευαν στο ίδιο συνεργείο να τον πάνε με το φορείο στον Κλειτσό.
Για να συνέλθει και να ξανάρθει στη δουλειά
έκανε μια βδομάδα, έχασε και τα μεροκάματα και από τότε δεν ήθελε να ξανακούσει για
ούζο, ούτε από σφραγισμένο μπουκάλι. Φοβόταν ακόμα και τον ίσκιο για να μην την ξαναπάθει κι ούτε μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει
αυτό που έπαθε, με την καλοστημένη παγίδα,
που του έστησε ο Τσιουμπός. Το πάθημά του
τον έκανε κι έβαλε μυαλό!...

Αφιέρωμα στην Ημέρα Περιβάλλοντος

Καταστροφή του περιβάλλοντος.

Υπάρχει λύση;
Όταν λέμε φυσικό περιβάλλον, εννοούμε το χώρο που μας περιβάλλει και μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, εργαζόμαστε, αναπτυσσόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Είναι με λίγα λόγια η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως κ.α., που είναι τόσο σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Η υγεία, η ανάπτυξη και η ευημερία του βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από την έλλειψή τους.
Δυστυχώς όλοι παραδέχονται σήμερα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την παράλογη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από
τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πως έτσι καταστρέφει το «μεγάλο σπίτι» μέσα στο οποίο ζει η ανθρωπότητα, αλλά
και ο ίδιος.
Ο άνθρωπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, γιατί με τη στάση του και τις ενέργειές του έχει προκαλέσει την διατάραξη της οικολογικής
ισορροπίας. Δύο είναι οι πυλώνες της καταστροφής και από εκεί όλα τα δεινά. Συγκρατήστε τους, γιατί εκεί αναζητούνται και οι λύσεις.

Α΄ Εξάντληση των Φυσικών Πόρων και Β΄ Ρύπανση της φύσης
Τα δάση εξαφανίζονται από πυρκαγιές, από
εκχερσώσεις για δημιουργία καλλιεργήσιμων
εκτάσεων και από κοπή ξυλείας χωρίς μέτρο προκαλώντας ανησυχία για την μείωση ενός σημαντικού φυσικού πόρου που είναι χρήσιμος και
απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος.
Η αυξημένη βιομηχανική ανάπτυξη, η τεχνολογική πρόοδος και ο βελτιωμένος τρόπος
ζωής μας έχει ως αποτέλεσμα (ιδίως μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο) την εντατική χρησιμοποίηση φυσικών πόρων, ορυκτών κυρίως καυσίμων,
μετάλλων φυσικών αερίων και νερού, προκαλώντας αφ ενός “αφαίμαξη” της φύσης, αφ ετέρου
αλλοίωση του φυσικού χώρου και μόλυνση του
περιβάλλοντος. Ο αέρας μολύνεται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων,
γενικά από τις καύσεις, όπου παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και άλλες επικίνδυνες για την
υγεία χημικές ενώσεις. Πάν από 2 εκατομμύρια
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, έχοντας αποκλειστική αιτία θανάτου την
μολυσμένη ατμόσφαιρα (ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).
Τα απόβλητα των εργοστασίων και οι αποχετεύσεις των πόλεων μολύνουν το νερό, τις λίμνες και τις θάλασσες, όταν δεν χρησιμοποιούνται φίλτρα και βιολογικοί καθαρισμοί.

Το έδαφος καταστρέφεται από την παράλογη
και υπερβολική, χωρίς την επιστημονική ένδειξη και επαγγελματική ευσυνειδησία, χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Οι χώροι ταφής των σκουπιδιών μολύνουν
τον υδροφόρο ορίζοντα και επομένως άλλοι τρόποι θα πρέπει να βρεθούν. Ας σκεφθεί κάποιος
ότι στην Ευρώπη για κάθε άτομο αντιστοιχούν
ετησίως 16 τόνοι υλικών, από τα οποία 6 τόνοι
απορρίπτονται ως απόβλητα και τα μισά από
αυτά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Οι πετρελαιοκηλίδες που δημιουργούνται στη
θάλασσα από ατυχήματα στην εξόρυξη ή από
ναυάγια επιβαρύνουν την ιχθυοπαραγωγή και
γενικά τη ζωή των θαλάσσιων ειδών.
Μέσα σε 10 χρόνια, από το 1997 έως το 2006 η
ζήτηση της ανθρωπότητας σε φυσικούς πόρους
διπλασιάστηκε! Την ίδια στιγμή από το 1970 οι
πληθυσμοί των ειδών και των οικοτόπων παρουσιάζουν μείωση που φτάνει και μέχρι 70%. Η γη
αντιμετωπίζει την χειρότερη περίοδο εξαφάνισης ζώων από την εποχή των δεινόσαυρων (εδώ
και 65 εκατομμύρια χρόνια πριν).
Η Ελλάδα είναι από τις πλουσιότερες χώρες στην Ευρώπη σε ποικιλία ειδών και στο
φυτικό και στο ζωικό βασίλειο. Διαθέτει
6.000 είδη φυτών και περίπου 30.000 είδη θηλαστικών, 32 από τα πιο σημαντικά δάση της

Μεσογείου και 10 υγρότοπους διεθνούς σημασίας.
Πολλή δουλειά επομένως περιμένει την Πολιτεία,
αλλά και τους κατοίκους ξεχωριστά για να διατηρηθεί αυτός ο πλούτος. Και για να διατηρηθούν τα είδη των φυτών και ζώων θα πρέπει
να διατηρήσουμε βιώσιμο το περιβάλλον τους.
Αλλά και η κλιματική αλλαγή, που τα
τελευταία χρόνια έχει
απασχολήσει κυβερνήσεις και οικολογικές οργανώσεις έχει
άμεση σχέση με την
καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι πάγοι λειώνουν στους
Πόλους και η στάθμη
της θάλασσας ανεβαίνει. Επιστήμονες προβλέπουν ότι πολλές παράκτιες πόλεις, μεταξύ
των οποίων και Ελληνικές, θα εγκαταλειφθούν
γιατί θα πλημμυρίσουν.
Όλοι επομένως γνωρίζουν το πρόβλημα. Κανείς
δεν δικαιούται να υποστηρίξει ότι είναι αθώος
αυτού του διαρκούς εγκλήματος της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος
Όπως είπαμε και στην αρχή οι λύσεις βρίσκονται στην αντιμετώπιση των δύο κύριων αιτίων
της καταστροφής του περιβάλλοντος. 1. Στην
εξάντληση των πόρων και 2. Στη ρύπανση της
φύσης.
Βασικός στόχος η βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη συνετή
και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων.
Διεθνώς υπάρχει η τάση να μην δίνεται τόσο
μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση των καταστροφών, όσο στην πρόληψη της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος. Π.χ. δεν χρειάζεται να αναδασώσουμε μεγάλες εκτάσεις, αρκεί να πείσουμε τους πληθυσμούς να μην κόβουν άλλα δένδρα.

Αξιοποίηση της αγοράς. Οι φόροι και οι επιδοτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα και αντικίνητρα για να παρακινηθούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να επιλέγουν πιο
οικολογικές μεθόδους παραγωγής και πιο οικολογικά προϊόντα.
Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Παρόλο που
μπαίνουν στις αγορές με αργούς ρυθμούς σαφώς και είναι καλύτερες από τα ορυκτά καύσιμα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ήλιο (φωτοβολταϊκά) το νερό (υδροηλεκτρικά) τον αέρα
(ανεμογεννήτριες) αντί των ορυκτών καυσίμων.
Εφαρμογή της νομοθεσίας. Η νομοθεσία από
μόνη της δεν έχει αξία αν δεν εφαρμόζεται και
δεν επιβάλλεται με το σωστό τρόπο. Και μάλιστα από όλα τα κράτη, γιατί σήμερα η μεγαλύ-

τερη ρύπανση γίνεται στα κράτη – γίγαντες Κίνα,
Ινδία, που οι ενεργειακές τους ανάγκες είναι τεράστιες. Ή άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ, μειώνουν
με πολύ βραδείς ρυθμούς την εκπομπή ρύπων.
Ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και των πολιτών. Η περιβαλλοντική αγωγή, η διαχείριση και
αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, η υιοθέτηση τεχνολογιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, η συστηματική προφύλαξη του περιβάλλοντος από τις βιομηχανικές μονάδες, αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών στη
πηγή, εφαρμόζοντας την αρχή ο “ρυπαίνων πληρώνει”, θα εδραιώσουν την οικολογική συνείδηση και ίσως σταματήσει η καταστροφή που συμπαρασύρει στον αφανισμό όλον τον πλανήτη.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ο ΔΙΑΚΟΣ»
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ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Για σε το πρώτο κλάψιμο
για σε το πρώτο γέλιο
εσύ ‘σαι το θεμέλιο
που χτίζεται η ζωή.
Για σε το πρώτο φίλημα
για σένα η πρώτη κρίση
εσύ ΄σαι η θεία βρύση
που λούζεται η ψυχή.
Για σε το πρώτο φίλημα.
για σε το πρώτο χάδι
εσύ ΄σαι το υφάδι,
που υφαίνεται η ζωή
Για σε το πρώτο βάδισμα
για σένα η πρώτη αγκάλη
εσύ ΄σαι ο ήλιος πάλι,
που λάμπει στην ψυχή.
Για σε το πρώτο τάξιμο,
για σε το πρώτο δώσμα,
εσύ ΄σαι τ΄άγιο κλώσμα
που κλώθεται η ζωή.
Γ. Αθάνας

Η Γυναίκα - Μάνα κάποτε...
Μνήμες από το παρελθόν.
Δύσκολοι καιροί για όλους τότε στα χωριά
μας και ειδικά για την γυναίκα…
Από τα επτά μεσάνυχτα έπρεπε να σηκωθεί για να τα προλάβει όλα και πάλι με το
ζόρι τα κατάφερνε… Από πού να ξεκινήσει,
τελειωμό δεν είχαν οι υποχρεώσεις της, βαρύ
φορτίο στις πλάτες της, μάνα, σύζυγος, νοικοκυρά και αν είχε την τύχη να έχει και πεθερικά μέσα στο σπίτι, εκεί να δεις γλέντια…
Οι πιο πολλές πεθερές με τον «καλό» λόγο
στο στόμα για την νύφη τους… τα κοσμητικά επίθετα πήγαιναν σύννεφο. Την στόλιζε
από το πρωί ίσαμε το βράδυ. «Αχαΐρευτη, ανεπρόκοπη, σβαρνιάρα, που στραβώθηκε ο γιος
μου και σε πήρε, που κακό χρόνο να ’χεις»
και ένα σωρό, αλλά αυτή χωρίς να αντιμιλάει έκανε πέτρα την καρδιά της για να μην
χαλάσει το σπιτικό της… Και να πεις πως ο
άντρας έπαιρνε το μέρος της γυναίκας; Ούτε
για αστείο…
Από τα χαράματα έπρεπε να αρχίσει το
ζύμωμα για να προλάβει να φουσκώσει και
να ψηθεί το ψωμί, να μαγειρέψει για την φα14

μίλια, να πλύνει, να μπαλώσει, να σκουπίσει
μέσα – έξω για να μην γελάει η γειτονιά άμα
περνάει και βλέπει στην αυλή τα σουρόφυλλα και τα «σκούπρα»…
Και να ΄χει και πέντε – έξι κουτσούβελα
αραδιασμένα να μην την αφήνουν σε ησυχία,
άλλο να μυξοκλαίει, άλλο να πεινάει, άλλα
να μαλώνουν, …άλλο στην κοιλιά, άλλο παραμάσχαλα! Καμιά δουλειά δεν της πήγαινε χαμένη.
Τα σύρματα στην αυλή γεμάτα ρούχα και
κωλόπανα απλωμένα κάθε μέρα… Να την παρακολουθείς από μια μεριά και να την λυπάται η ψυχή σου… Οι μόνες στιγμές που την
έβλεπες καθιστή ήταν όταν έπρεπε να θηλάσει το μικρό της… τρυφερή εικόνα!!! Χαμογελούσε το πρόσωπό της καθώς το κοιτούσε να
έχει αρπάξει με τα χεράκια του το βυζί της…
Ούτε κούραση ένιωθε, ούτε τίποτα!
Μα και αργότερα που μεγάλωναν λιγάκι άρχιζε το ξενύχτι στον αργαλειό, δεν της έφτανε η κούραση της μέρας έπρεπε να φτιάξει
τα υφαντά για την προίκα των κοριτσιών.

Πολλές οι δουλειές και όμως όλες τις προλάβαινε, όλα νοικοκυρεμένα ο Θεός της έδωσε πολύ υπομονή και δύναμη…
Και να ήταν μόνο οι δουλειές του σπιτιού,
παντού πρώτη και καλλίτερη, στο όργωμα,
την σπορά, το θέρισμα, το αλώνισμα ίση με
έναν άντρα… και κάτι παραπάνω, γιατί γυρίζοντας στο σπίτι ο άντρας ήταν με τα χέρια άδεια, ενώ αυτή μέχρι τα αυτιά η ζαλίγκα της… Με την κοιλιά στο στόμα δούλευε
και όπου την έπιαναν οι πόνοι γεννούσε…
Και μετά από λίγο καιρό το ζωνότανε στην
πλάτη και συνέχιζε…
Πόση δύναμη μπορεί να κρύβει μέσα του
αυτό το αδύναμο πλάσμα! Ευλογημένη ύπαρξη, αθάνατη ηρωίδα, γυναίκα – μάνα της επαρχίας!
ΧΑΡΑ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
(Ευρυτάνισσα από τον Τριπόταμο.
Από το facebook)

Περπάτημα...
ο σύμμαχος
της καλής Υγείας!
Η πρώτη επίσημη πεζοπορική δράση του
Φυσιολατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας στέφθηκε με επιτυχία καθώς πάνω από εκατό άτομα έλαβαν μέρος στην πεζοπορία πέντε χιλιομέτρων. Με αφορμή αυτή την ωραία δράση θα ήθελα να αναφέρω για ακόμα μια φορά
πόσο σημαντικό είναι να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας.
Το περπάτημα αποτελεί μια ήπια αερόβια
άσκηση που βοηθά στην πρόληψη και καταπολέμηση πολλών παθήσεων. Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι αυτό που ωφελείται περισσότερο. Η καρδιά δυναμώνει και βελτιώνεται η γενική φυσική κατάσταση. Η βελτίωση της αερόβιας ικανότητας συμβάλει στη
μείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων καθώς επίσης μειώνει τις πιθανότητες
εγκεφαλικού και καρδιαγγειακού επεισοδίου. Ιδιαίτερα η άσκηση στη φύση βελτιώνει

τη χωρητικότητα των πνευμόνων σε οξυγόνο κάτι που δίνει διαύγεια στον οργανισμό.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει θετική συσχέτιση της βάδισης με την πρόληψη κάποιων ειδών καρκίνου. Το περπάτημα είναι ο καλύτερος σύμμαχος ενάντια στην παχυσαρκία,
τον διαβήτη και την οστεοπόρωση. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και ο κάθε ασκούμενος μπορεί να το προσαρμόσει στις δυνατότητές του. Επίσης το περπάτημα και ιδιαίτερα στη φύση είναι η καλύτερη αναζωογόνηση
και ψυχική εκτόνωση καθώς αυξάνονται οι ενδομορφίνες, (ορμόνες που βελτιώνουν τη διάθεση) και μειώνεται το στρες. Ταυτόχρονα οι
εξορμήσεις στη φύση είναι διδακτικές. Η επαφή μας με τη φύση μας κάνει οικολογικά πιο
ώριμους και ταυτόχρονα μας δίνει πληροφορίες για την πανίδα και την χλωρίδα.

Όταν πρόκειται να κάνετε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει ο να φροντίσετε ο ρουχισμός
σας να είναι κατάλληλος και να μην ξεχνάτε
να ενυδατώνεστε τακτικά. Επίσης η εξόρμηση
στη φύση έχει και κάποια απρόοπτα οπότε
καλό θα ήταν να υπάρχει ένα μικρό φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες.
Το περπάτημα είναι ο πιο εύκολος τρόπος
άσκησης και καλό είναι να το εντάξουμε στην
καθημερινότητά μας. Τα οφέλη στην σωματική και ψυχική υγεία είναι πολλά. Φορέστε τα
αθλητικά σας, βελτιώστε την υγεία σας και
γνωρίστε τη φύση.

Κατερίνα Καραγιάννη
Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών,
Προπονήτρια κολύμβησης
Αναδημοσίευση από τα Ευρυτανικά Νέα
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