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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Στις 23 Ιανουαρίου 2011, Κυριακή με-

σημέρι και ώρα 12, σας περιμένουμε στο
φιλόξενο χώρο του κέντρου «ΑΤΤΑΛΟΣ»
στο Πάρκο Ειρήνης στο Καματερό (Έξοδος
6 της Αττικής Οδού).

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.paparousi.gr • Το e-mail του Συλλόγου: info@paparousi.gr

Κακός οιωνός η διακοπή 
της συγκοινωνίας προς το Παπαρούσι

Η απομονωμένη Ευρυτανία μπροστά στο κίνδυνο περαιτέρω απομόνωσης

Με θλίψη οι Παπαρουσιώτες αντιμετώπι-
σαν την περικοπή του δρομολογίου από το
Καρπενήσι προς το χωριό. Ταυτόχρονα έγιναν
σημαντικές περικοπές και σε άλλα δρομολόγια
χωριών. Τα δρομολόγια που συνεχίζουν σύμ-
φωνα με τον υπεύθυνο του ΚΤΕΛ είναι:

• Από Αθήνα για Καρπενήσι καθημερινά
στις 7:15, 14:45 και 18:00.

(Παύει μόνο το δρομολόγιο του Σαββάτου στις 18:00).
• Από Καρπενήσι για Αθήνα καθημερινά στις 9:00, 12:00 και 15:30.
(Παύει του Σαββάτου στις 12:00).
• Κάθε μέρα εκτελείται το δρομολόγιο από Καρπενήσι προς Ραπτό-

πουλο στις 13:15 και από Ραπτόπουλο προς Καρπενήσι στις 05:30. Για
τη χρήση του δρομολογίου αυτού από το Παπαρούσι απαιτείται περπάτημα
7 χλμ.

• Επίσης καταργείται το δρομολόγιο προς Αγρίνιο την Τρίτη και το
Σάββατο. 

Κρίσιμη καμπή για τα οικονομικά μας
Το ταμείον είναι μείον... αλλά τα έργα συνεχίζονται

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΩΔ. 8035

Η οικονομική κρίση
έχει σαφέστατα επη-
ρεάσει τα οικονομικά
και τη διάθεση όλων
μας. Το πρόβλημα εμ-
φανίζεται όμως εντο-
νότερο στο ταμείο του
Συλλόγου, του οποίου
η χρηματοδότηση βα-
σίζεται κυρίως στο πε-
ρίσσευμα της καρδιάς
και της τσέπης των με-
λών του. Παρά τα δυ-
σχερή οικονομικά του
Συλλόγου, μείναμε και
αυτή την περίοδο πιστοί
στο πρόγραμμά μας,
υπηρετώντας το όραμα
του Συλλόγου και δεν αμελήσαμε τις προγραμματισμένες εργασίες ανάπλασης
του ξενώνα μας, οι οποίες περιελάμβαναν αρμολόγημα των εξωτερικών επι-
φανειών του κτιρίου, αντιστήριξη της νότιας πλευράς στον μελλοντικό χώρο
της κουζίνας και της τουαλέτας και αντιστήριξη του προαύλιου χώρου μπροστά
με μάνδρα - τοιχίο και τελική διαμόρφωση του βόθρου. Η καρδιά όλων είναι
αποδεδειγμένα αφοσιωμένη στο Σύλλογο. Ελπίζουμε και στην έμπρακτη
συμπαράστασή σας με έκτακτες εισφορές, αγορά ημερολογίων και συμμετοχή
στη χειμερινή μας εκδήλωση. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε
οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο αποτελεί ένεση ζωής για το χωριό.

Π. Βλασόπουλος

Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA

Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74   Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74

Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384

Συνέχεια στην 8η σελ.

Γεώργιος
Κουφαλιώτης
Πρόεδρος Τ.Δ.
Παπαρουσίου

Αποτελέσματα  

Εκλογών  

στο 

Παπαρούσι

Συνέχεια στη σελ. 2

Έγινε αρμολόγημα όλων των εξωτερικών επιφανειών
του ξενώνα μας. Οι κ.κ. Έλλη Καλύβα, Μαγδ. Καλύβα

και Φ. Ντανά φρόντισαν τους εργάτες.

Ημερολόγια  2011
Συνεχίζοντας τη

δύσκολη πορεία
του, ο Σύλλογός
μας μοιράζει κι αυτή
τη χρονιά ημερολό-
για. Τα ημερολόγια
αποτελούν την ελά-
χιστη προσφορά για
να προκληθεί η ανα-
γκαία οικονομική
συμβολή, χωριανών
και φίλων. Παράλ-
ληλα προσφέρουμε
το θαυμάσιο βιβλίο
της κ. Ιωάννας Κα-
τσούλα “Μορφές από το Συναξάρι’’. Θα βοη-
θήσει την ψυχοσύνθεση όλων μας με αρετές
για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες των καιρών. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά.

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση
του δρόμου πρόσβασης μέχρι το Ανα-
τολικό Παπαρούσι. Αναμένουμε να
συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση μέχρι
και το Δυτικό συνοικισμό. Ο Σύλλογός
μας θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται
για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τοποθετήθηκε η πρώτη από τις
πινακίδες για τα μνημεία του χω-
ριού που είχαν παραγγελθεί στο
Δήμο Καρπενησίου. Σταδιακά θα
τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες.

Το νέο δίδυμο διοίκησης του νομού:
Β. Καραμπάς - Αντιπεριφερειάρχης 

και Κ. Μπακογιάννης 
Δήμαρχος Καρπενησίου



Ατομικοί ψήφοι
Έλαβαν τους εξής ψήφους οι υπο-

ψήφιοι Σύμβουλοι εκλογικής περιφέ-
ρειας Καρπενησίου.

Δύναμη Ανανέωσης
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 8
Γιαννιώτης Παναγιώτης 2
Ζαλοκώστα Σοφία 6
Κατσούδας Παναγ. 40
Κονιαδάρη-Ζαρμακούπη
Ευδοξία 13
Λάππας Κλεομένης 7
Λιάπης Κων/νος 8
Μπούρα Βασιλική 6
Πέτρου Ιωάννης 11
Σάτση Αρετή 6
Σαξώνης Κων/νος 8
Σουλιώτης Νικ. 30
Τασιός Αρ. 5
Τσούμπας Χρήστος 1
Φέγγος Αθαν. 7
Φουρλιά Μαρία 1
Χαλκιάς Παντελεήμων 4
Χρυσικός Δημήτριος 7
Δημοτική Ενωτική Κίνηση
Αντωνίου Δημήτριος 2
Βλάχου Θεοδώρα 8
Γενιτσαροπούλου-Γκορόγια
Ουρανία 2
Ευαγγελοδήμος Δημήτριος 1
Καμαρέτσος Βασίλειος 19
Κάντζος Δημήτριος 8
Καρβέλης Κων/νος 8
Κεχριμπάρη-Ξαγάρα Αλτάνη 2
Κοντογεώργος Παν. 4
Κοροκίδα-Ζαραβέλη Μαρία 5
Κουτρούμπας Κων/νος 4

Νάνσης Δημήτριος 1
Πάζιου Μαρία 9
Παπαδόπουλος Λεωνίδας 4
Παπαροϊδάμης Γεώργιος 12
Τσατσαράγκος Αθαν. 2
Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία
Γραμματίκας Κων/νος 2
Ζαγκότσης Δημ. 2
Κονακάκη Καλλιόπη 1
Καραγιαννόπουλος Αθαν. 2
Πετρόπουλος Ανδρέας 2
Στερόπουλος Αθαν. 1
Τσούκας Χαρίδημος 1
Λαϊκή Συσπείρωση Καρπενησίου
Πρίμπας Νικόλαος 1
Σταμέλος Παναγιώτης 1
Τσιλίκας Παναγιώτης 1

Υποψήφιοι Σύμβουλοι λοιπών 
εκλογικών περιφερειών ιδίου Δήμου
Δύναμη Ανανέωσης
Γκορίλα-Διαμαντή Γεωργία 3
Καλλιάνης Φίλιππος 2
Λιάπης Νικόλαος 6
Μαραγούσιας Κων/νος 24
Μυζήθρας Βασίλειος 1
Ντέκας Χρήστος 1
Παναγιωτόπουλος Θεόδ. 1
Σκαρμούτσος Χρήστος 2
Σκαρτσούνης Ευάγγελος 1
Σταμάτης Δημ. 8
Φραγκάκη-Σταυροπούλου Ελ. 1
Δημοτική Ενωτική Κίνηση
Αναγνωστάκης Κων/νος 2
Ίβρος Ιωάννης 13
Λαμπράκης Ιωάννης 3
Μάργαρης Κων/νος 1

Μπούρας Νικ. 1
Παπουτσόπουλος Ηλίας 2
Σταμάτης Ιωάννης 5
Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία
Καντζής Χρήστος 1
Μπέρμπερη Αποστολία 1
Φλώρος Ευθύμιος 2
Λαϊκή Συσπείρωση Καρπενησίου
Καραντάνη Αικατερίνη 1

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής
Τοπικής Κοινότητας Παπαρουσίου

Κουφαλιώτης Γιώργος 40
Τσιαμπάσης Δημήτριος 27
Βλάχος Σωτήρης 23
Ντανά Ελένη 4

Δημοτικό Διαμέρισμα 
Καλεσμένου
Εγγεγραμμένοι: 449
Ψήφισαν: 118       Άκυρα: 0
Έλαβαν:
Ανεξ. Δημοτική Συνεργασία 2
Δημοτική Ενωτική Κίνηση 56
Δύναμη ανανέωσης 60

Πρόεδρος Τ.Σ. εκλέχτηκε ο Παναγ.
Γυφτοβράκης με 54 ψήφους.

Οι υπόλοιποι έλαβαν:
Μπακόλας Αντώνιος 47
Τσιουγκρής Ιωάννης 7
Κουρεμένος Νεκτάριος 5
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Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Ανατροπές και νέα πρόσωπα έφεραν σε όλη
την Ελλάδα τα αποτελέσματα των δημοτικών
και περιφερειακών εκλογών, στις οποίες συμ-
μετείχαν με την ψήφο τους περίπου 6 εκατομ-
μύρια Έλληνες, σε σύνολο 9,8 εκ. εγγεγραμμέ-
νων στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.ypes.gr).

Στο Δήμο Καρπενησίου, δήμαρχος αναδεί-
χτηκε ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, του οποί-
ου ο συνδυασμός «Δύναμη Ανανέωσης» κατέ-
λαβε 16 έδρες με ποσοστό 54,29%. Αν και δεν
είχε την επίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας,
είχε την υποστήριξη των τοπικών στελεχών της,
καθώς σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου «η
Ν.Δ. σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του Παύλου
Μπακογιάννη, στη γενέτειρά του, δηλαδή το
Καρπενήσι, δε στήριξε ούτε πρότεινε άλλον
υποψήφιο».

Η «Δημοτική Ενωτική Κίνηση» του προερ-
χόμενου από το χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευάγγελου
Καρφή κατέλαβε 8 έδρες με ποσοστό 35,95%.
Η «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπε-

νησίου» του προερχόμενου από το Συνασπισμό
Κωνσταντίνου Μπομποτσιάρη κατέλαβε 2 έδρες
με ποσοστό 6,92%. Τέλος, η υποστηριζόμενη
από το Κ.Κ.Ε. «Λαϊκή Συσπείρωση Καρπενησίου»
με επικεφαλής το Νικόλαο Σερετάκη κατέλαβε
1 έδρα με ποσοστό 2,85%.

Εκλογικό Κέντρο Παπαρουσίου:
Στο εκλογικό κέντρο Παπαρουσίου, προσήλ-

θαν στην κάλπη 105 από τους 295 εγγεγραμμέ-
νους. Ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Μπα-
κογιάννη πήρε ποσοστό 61,90% με 65 ψήφους
(220 σταυροί), ο συνδυασμός του Ευάγγελου
Καρφή 32,38% με 34 ψήφους (118 σταυροί), ο
συνδυασμός του Ντίνου Μπομποτσιάρη 4,76%
με 5 ψήφους και ο συνδυασμός του Νίκου Σερε-
τάκη 0,95% με 1 ψήφο.

Τους περισσότερους σταυρούς από το Πα-
παρούσι πήραν οι Παναγιώτης Κατσούδας (40),
Νικόλαος Σουλιώτης (30) και Μαραγούσιας
Κωνσταντίνος (24) από το συνδυασμό του Κων-
σταντίνου Μπακογιάννη, και οι Βασίλης Καμα-
ρέτσος (19), Ιωάννης Ίβρος (13) και Γεώργιος
Παπαροϊδάμης (12) από το συνδυασμό του
Ευάγγελου Καρφή.

Στο δήμο Αγράφων, δήμαρχος αναδείχτηκε
ο προερχόμενος από τη Ν.Δ. Δημήτρης Τάτσης,
του οποίου ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση Αγράφων» πήρε 16 έδρες με ποσοστό
58,18%. Μοναδικός αντίπαλος του ο υποστηρι-
ζόμενος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής
με το συνδυασμό «Ανανέωση Προοπτική» που
πήρε 11 έδρες με ποσοστό 41,82%.

Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας:
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας αναδείχτηκε

ο υποστηριζόμενος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώην Δή-
μαρχος Καρπενησίου Βασίλης Καραμπάς. Στο
εκλογικό σύστημα του “Καλλικράτη” αντιπερι-
φερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος που ανήκει
στον περιφερειακό συνδυασμό που κερδίζει την
περιφέρεια. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στην οποία ανήκει η Ευρυτανία, περιφερειάρχης
αναδείχτηκε ο υποστηριζόμενος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ
Κλέαρχος Περγαντάς, του οποίου ο συνδυασμός
πήρε ποσοστό 39,02% στον πρώτο γύρο των
εκλογών, ενώ κατάφερε να διατηρήσει το προ-
βάδισμά του έναντι του υποστηριζόμενου από
τη Ν.Δ. Αθανασίου Χειμάρα και στο δεύτερο
γύρο, λαμβάνοντας ποσοστό 52,93%.

Αποτελέσματα  Εκλογών  στο  Παπαρούσι

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2010

Δημοτικές Εκλογές
Εγγεγραμμένοι: 295    Ψήφισαν: 105    Άκυρα: 0   Έγκυρα: 105
Έλαβαν:
Δύναμη Ανανέωσης (Κώστας Μπακογιάννης) ..................................... 65
Δημοτική Ενωτική Κίνηση (Βαγγέλης Καρφής) ................................... 34
Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία (Κωσ. Μπομποτσιάρης) ................ 5
Λαϊκή Συσπείρωση Καρπενησίου (Σερετάκης Νικόλαος) .................... 1
Περιφερειακές Εκλογές
Λαϊκή Συσπείρωση Στ. Ελλάδας (Μαρίνος Γεώργιος) ............................2
Στερεά Ελλάδα (Κλέαρχος Περγαντάς) ...............................................32
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης (Χειμάρας Αθανάσιος) ....65
Ριζοσπαστική & Οικολογική Συνεργασία (Στούπης Νικόλαος)...............1
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς Ελλάδας (Νικόλαος Παπανδρέου) .........1

Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές 14-11-2010
Εγγεγραμμένοι: 295         Ψήφισαν: 68        Άκυρα: 1  Λευκά: 1
Περγαντάς ...............22    Χειμάρας .............44

Στις 16-10-2010 ο Σύλλογός μας
κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του
σε συνεστίαση στην Ευρυτανία στο
κέντρο Παράδεισος. Στην εκδήλωση
κλήθηκαν να παρευρεθούν οι υποψή-
φιοι Δήμαρχοι Καρπενησίου και οι
υποψήφιοι Περιφερειάρχες του νομού
μας για να γνωρίσουν τους Παπα-
ρουσιώτες και να μας αναπτύξουν το
όραμα και τα σχέδιά τους για το Πα-
παρούσι και την ευρύτερη περιοχή.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφε-
νός η ενημέρωσή μας σχετικά με τις
προοπτικές του τόπου μας, και αφε-
τέρου η προβολή του πολυποίκιλου
έργου του συλλόγου που περιλαμβά-

νει μεταξύ άλλων την ανέγερση ξε-
νώνα και την αποκατάσταση των ιστο-
ρικών μνημείων του χωριού.

Πρώτος και με ζωηρή παρουσία
προσήλθε ο κ. Ντίνος Μπομποτσιάρης
με τους υποψηφίους συμβούλους του,
κυρίους Κακούρα Κων/νο, Πετρόπου-
λο Ανδρέα, Ζαγκότση Δημήτριο και
Καραγιαννόπουλο Αθανάσιο.

Στη συνέχεια από τον συνδυασμό
του κ. Μπακογιάννη μας τίμησε η κ.
Ελευθερία Φραγκάκη. Κατόπιν προ-
σήλθαν ο κ. Βαγγέλης Καρφής, η κ.
Πάζιου και ο κ. Β. Καμαρέτσος. Στην
παρέα τους προστέθηκε ο δικηγόρος
κ. Καρφής Δημήτριος.

Τέλος, μετά από ολοήμερη πε-
ριήγηση σε χωριά, κατέφθασε ο υπο-
ψήφιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Κον-
τογεώργος Κώστας με τους υποψή-
φιους συμβούλους του συνδυασμού
του.

Ο Β. Καρφής με τους υποψήφιουςΟ Β. Καρφής με τους υποψήφιους

συμβούλους του και χωριανούςσυμβούλους του και χωριανούς

Ο Ν. Μπομποτσιάρης με τουςΟ Ν. Μπομποτσιάρης με τους

υποψήφιους συμβούλους τουυποψήφιους συμβούλους του

Γ. Κουφαλιώτης, Β. Καραμπάς,Γ. Κουφαλιώτης, Β. Καραμπάς,

Π. ΒλασόπουλοςΠ. Βλασόπουλος

Ο κ. Δημήτρης Τσιαμπάσης είχε Ο κ. Δημήτρης Τσιαμπάσης είχε 

δυναμική παρουσία στις εκλογέςδυναμική παρουσία στις εκλογές

Χωριανοί που παρευρέθησανΧωριανοί που παρευρέθησαν

στη συνεστίαση στις 16-10-2010στη συνεστίαση στις 16-10-2010

Συνάντηση με 
τους πολιτικούς αρχηγούς



Ειρήνη Μπατσούρα-Παναγιώτου
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Κόρη αξιωματικού χωρο-

φυλακής. Αφού τελείωσε τις Γυμνασιακές σπουδές
της και τις σπουδές Λογιστικής - Στενογραφίας, διορί-
στηκε με διαγωνισμό στον Γεωργικό-Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισμό, ο οποίος τότε εποπτεύετο από την
Αγροτική Τράπεζα.

Το 1972 ήρθε σε γάμου κοινωνία με τον πατριώτη
μας (από Κλειτσό Ευρυτανίας) Πέτρο Παναγιώτου. Υπήρξε καλός χαρακτήρας,
αξιοπρεπής και αγαπητή στην κοινωνία. Μία καλή φίλη. Στάθηκε με σεβασμό
και αγάπη στον σύζυγό της, έδειξε στοργή και αγάπη στην κόρη της Ανα-
στασία, την οποία ευτύχησε να δει παντρεμένη και να χαρεί το εγγονάκι
της το οποίο λάτρευσε. Το 1980 που έγινε η οικογένειά της τριμελής με
αίτησή της και με το βαθμό Λογιστή Α’ παραιτήθηκε από την δουλειά της
για να είναι κοντά στο παιδί της στο οποίο προσέφερε πολλά και το διαπαι-
δαγώγησε πολύ καλά. Η υγεία της πριν περίπου ένα χρόνο κλονίστηκε και
από το καλοκαίρι επιδεινώθηκε, αλλά έδειξε δυνατή και προσπαθούσε να
το ξεπεράσει. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά. Πίστευε ότι θα μπο-
ρούσε να αντισταθεί, αλλά η καρδιά της υπολειτουργούσε και αρχές Δε-
κεμβρίου εισήχθη σε κλινική όπου στις 8-12 υπέστη καρδιακή και πνευμονική
υπέρταση και κατέληξε. Ας είναι ελαφρό το χώμα του Περιστερίου Αττικής
και οι οικείοι της ας οπλισθούν με δύναμη και κουράγιο να την θυμούνται.

Ελένη Ντανά
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα πτυχιούχος
Η Βλασοπούλου Αγγελική κόρη του Παναγιώτη Βλα-

σόπουλου και της Ελένης Ντανά και σύζυγος του Στέ-
φανου Σουλδάτου, ορκίστηκε πτυχιούχος του τμήματος
Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

Γεννήσεις
Στις 18-8-2010 ο Νίκος Μούτσελος (γιός του Δημήτρη

και της Βαγγελής Μούτσελου) και η Ελένη Λύκου απέ-
κτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το ζευγάρι Μούτσελου διαμένει στη
Στιμάγκα Κορινθίας.        Ευχόμαστε να τους ζήσει!

Γάμοι
Στις 7 Νοεμβρίου 2010 ο Ανδρέας Κατωπόδης και η Αλεξάνδρα Καλιοντζάκη

(κόρη της Ντίνας και του Γιώργου Καλιοντζάκη και εγγονή της Αλεξάνδρας
Τσιαμτσούρη - Παπαδοπούλου) ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι
κατοικεί στα Χανιά Κρήτης.                           Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον!

Θάνατοι και Μνημόσυνα
― Στις 17-12-2010 απεβίωσε η πιστή φίλη του συλλόγου μας Ειρήνη Πα-

ναγιώτου, σύζυγος Πέτρου από το χωριό Κλειτσός.
― Στις 13-12-2010 έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο  φίλος του συλλόγου

μας Ιωάννης Σκεντέρης, από το χωριό Στένωμα.
― Στις 3-10-2010 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Νικολακόπουλου

Δημήτρη στο Δυτ. Παπαρούσι.
― Τον Οκτώβριο έγινε επίσης το τρίχρονο μνημόσυνο της Κων/νας Σκαρ-

λάτου, συζύγου Αθανασίου.
Αιωνία τους η μνήμη!

3 Στείλαμε:
Επιστολές με ημερολόγια σε χωρια-
νούς μας στο εσωτερικό και εξωτε-
ρικό, όπου δεν ήταν εφικτή η άμεση
επικοινωνία για την παράδοσή τους.

3 Λάβαμε:
• Από την όμορφη Σύρο επιστολή
του φίλου και αναγνώστη της εφη-
μερίδας μας ιατρού κ. Γιάννη Χα-
τζηγεωργίου που μας ευχαριστεί
για την αποστολή της και για το
νοερό ταξίδι του, μέσω της ανάγνω-
σής της «στην πανέμορφη πατρίδα
μας» όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει.
• Από τον κ. Κίμωνα Παπαδόπουλο
λάβαμε κάρτα με πολλές ευχές για
το νέο έτος.
• Επίσης μία επίκαιρη κάρτα με πολ-
λές ευχές από τους κ. Μαρία και
Αποστόλη Χαραλαμπή.
• Από τον κύριο και κυρία Καμπι-
τζιώνη ηλεκτρονικές ευχές για τις
γιορτές και το νέο έτος.
• Από την κ. Chason ευχές για τις

γιορτές.

Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο της
Ευρυτανίας:

3 Στα “Νέα του Κλειτσού’’
Κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου κ.
Παπουτσόπουλου και εισήγηση του
νομάρχη κ. Κοντογεώργου, ο Περι-
φερειάρχης ενέκρινε επιχορήγηση
50.000€ για την ανακαίνιση και επι-
σκευή του κτιρίου “Σπίτι του δια-
βάτη’’ στην Τριφύλλα Κλειτσού.

3 Στα “Χρυσιώτικα Νέα’’ (Ιού-
λιος - Σεπτέμβριος 2010)
Ξεκίνησε η κατασκευή των καινού-
ριων δημόσιων τουαλετών κατόπιν
εισήγησης στο Δήμο του τοπικού
συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός
του έργου είναι 12.000€. Ήδη το
έργο περατώνεται.

3 Στην “Έκφραση Ασπροπυρ-
γιωτών’’

«Πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή, το
Δ.Σ. του Συλλόγου, μέσω του περιοδικού,
καλούσε για άλλη μια φορά όλους τους
συγχωριανούς, όλων των ηλικιών να ξεπε-

ράσουν τους όποιους δισταγμούς και να
συμμετάσχουν στο νέο Δ.Σ. δίνοντας μια
νέα ώθηση στον Σύλλογο. Εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων η προθυμία για συμμετοχή
ήταν ελάχιστη. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ή τηλεφωνικές κλήσεις πολλών μελών του
Δ.Σ. προς αγαπητούς συγχωριανούς συ-
νάντησαν την άρνηση της συμμετοχής.

Η απάντηση γνωστή, ας αναλάβουν
άλλοι. Ποιοί είναι όμως οι άλλοι; Μήπως
αυτοί που υπηρετούν και στηρίζουν τον
Σύλλογο με νύχια και με δόντια για να μην
διαλυθεί; Μήπως αυτοί που ξοδεύουν τον
πολύτιμο χρόνο τους αφιλοκερδώς και τις
πιο πολλές φορές ξοδεύουν από την τσέπη
τους; Ή μήπως οι χαζοί όπως τους απο-
καλούν κάποιοι έξυπνοι; Κατανοώ τις δυ-
σκολίες που όλοι περνάμε, αλλά δυστυχώς
αυτή η απροθυμία έρχεται από πολύ παλιά,
δεν έχει σχέση με το σήμερα. Και εκείνο
που πραγματικά είναι πρόκληση, είναι το
να βρίσκεσαι στο χωριό και να ακούς αγα-
πητούς συγχωριανούς που δεν πρόσφεραν
ποτέ τίποτε στον Σύλλογο, που δεν συμμε-
τέχουν σε εκδηλώσεις, που δεν στήριξαν
οικονομικά, να κατηγορούν το Δ.Σ. του
Συλλόγου για πράγματα που θα μπορούσε
να κάνει και δεν έκανε, για πιο ποιοτικές

εκδηλώσεις και χίλια δυο άλλα.
Αγαπητοί συγχωριανοί, αν πραγματικά

έχετε τόσο καλές ιδέες για όλα αυτά, γιατί
δεν θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία
του Συλλόγου, αλλά αναλώνεστε όλα τα
χρόνια σε στείρα κριτική; Ενδιαφερθήκατε
να μάθετε για τα οικονομικά δεδομένα του
Συλλόγου; Ρωτήσατε πως τα εκάστοτε μέλη
του Δ.Σ. τα βγάζουν πέρα; Σας ενημερώνω
ότι όλα τα παιδιά του Συλλόγου και θέληση
έχουν και ωραίες ιδέες έχουν και όνειρα
για ένα καλύτερο χωριό έχουν. Δυστυχώς
τα οικονομικά του Συλλόγου είναι επιεικώς
πενιχρά. Δεν θα ισχυρισθώ ότι δεν γίνονται
λάθη ή ότι κάποια πράγματα δεν θα μπο-
ρούσαν να γίνουν καλύτερα. Σίγουρα ναι
και αν πραγματικά αγαπάτε το χωριό και
τον Σύλλογο, ελάτε όλοι μαζί να προσφέ-
ρουμε άλλος λίγο, άλλος πολύ και νάστε
σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θάναι πολύ
καλύτερο. Η καλόπιστη κριτική είναι πάντα
ευπρόσδεκτη και έχει ιδιαίτερη σημασία
όταν συνοδεύεται από προτάσεις. Η κα-
κόπιστη όχι, γιατί πραγματικά δεν έχει
καμία αξία. Όποιος αγαπά τον Σύλλογο
ας το αποδείξει με πράξεις, γιατί από λόγια
έχουμε χορτάσει.

Βασ. Κουζής»

Πυκνά-συχνά γίνεται λόγος περί
Θεού σ’ όλα τα ΜΜΕ, αλλ’ η άγνοια
για το κορυφαίο αυτό θέμα του
κάθε ανθρώπου είναι παχυλή.

Άλλοι θεωρούν τον Θεό ως ένα
ανώτατο Ον, μακρυά στα σύννεφα
που δεν ασχολείται με τα ανθρώ-
πινα. Άλλοι εμπλέκουν τον Θεό με
αιτήματα της επιστήμης και υιο-
θετούν την άποψη ότι η θρησκεία
συγκρούεται με την επιστήμη. Και
άλλοι ομιλούν για θάνατο του Θεού,
για ανυπαρξία του εμμένοντος στο
μηδενισμό. Υπάρχουν ακόμη και
εκείνοι που χλευάζουν τον Θεό,
λοιδορούν τους πιστούς και πολύ
χειρότερα προβάλλουν την αθεΐα.

Ωστόσο θεωρούμε ότι δεν θα
πρέπει να μένουν αναπάντητες οι
ποικίλες αυτές αθεϊστικές απόψεις
όχι βεβαίως με την έννοια κάποιας
αντεπίθεσης αλλά με το επιτακτικό
οφειλόμενο χρέος της ομολογίας
της πίστεως, της παρουσιάσεως
της αληθείας ώστε να μη πλανάται
η μεθοδολογία και η αλογία κρη-
μνίζοντας συνειδήσεις.

Στις αθεϊστικές αιτιάσεις και
στην άγνοια η ημιμάθεια που πα-
ρατηρείται έχουμε να αντιτάξουμε
ότι κατ’ αρχήν δεν είμαστε εμείς
που ανακαλύψαμε το Θεό. Αυτό
είναι πολύ βασικό. Ο Θεός ανακα-
λύφθηκε στους ανθρώπους. Εκεί-
νος, ο Δημιουργός του σύμπαντος
κόσμου μάς έκανε γνωστόν τον
εαυτόν Του. Ο Θεός συνεπώς δεν
είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα
δικό μας. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε,
ως άνθρωποι την ουσία του Θεού
γιατί ο Θεός είναι απερίγραπτος,
ακατάληπτος και αναλλοίωτος. Εί-
ναι μόνο προσιτός και μεθεκτός
κατά τις ενέργειές του. Φυσικά ο
Θεός δεν αποδεικνύεται. Βιώνεται
γιατί αυτοανακαλύπτεται.

Τρία εμπόδια φέρουν την αθεΐα
στο προσκήνιο. Το πρώτο είναι η
απολυτοποίηση της λογικής. Ο
Θεός δεν είναι αποτέλεσμα και
συμπέρασμα μια λογικής -ανθρώ-
πινης- πεπερασμένης επεξεργασίας.
Η γνώση του Θεού είναι άλλο είδος
γνώση. Μπορεί νάχει θεογνωσία
και ο αγράμματος. Δεν είναι θέμα
πτυχιακών εξετάσεων και doctorat.
Είναι η γνώση του θείου υπόθεση
της καρδίας, των πνευματικών

οφθαλμών να ιδούν τα μυστήρια
του Θεού. Είναι προσέγγιση πίστε-
ως αληθούς. Το δεύτερο εμπόδιο
είναι το πρόβλημα της ομολογίας.
Φαίνεται παράδοξο αυτό. Ωστόσο
υπάρχει μία διάσταση του θεολο-
γικού λόγου και της θεολογικής -
εκκλησιαστικής γλώσσας με τον
σύγχρονο άνθρωπο. Για παράδειγ-
μα, άλλη έννοια έχει η λέξη άτομο
και άλλη η λέξη πρόσωπο για τον
άνθρωπο, άλλο είναι ο βίος και
άλλο η ζωή, άλλο ψυχή στη γλώσσα
της Εκκλησίας και άλλο στην επι-
στήμη της ψυχολογίας. Η άγνοια
της εκκλησιαστικής γνώσεως επι-
φέρει πολλή σύγχυση και απομό-
νωση.

Το επόμενο εμπόδιο είναι το
άγευστο του Θεού. Όταν κάποιος
ποτέ δεν έχει γευθεί την ωραιότητα
και γλυκύτητα της κατά Θεού ζωής
είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει
τα του Θεού πράγματα. Ελλείπει η
εμπειρία της πίστεως. Όταν μάλιστα
η καθημερινή ζωή φορτίζεται και
από το γεγονός της αμαρτίας και
των ποικίλων παθών τότε ο εγκλω-
βισμός καθίσταται ανελευθερία και
δουλεία που δεν επιτρέπει το άνοιγ-
μα στον ουρανό. Καθίσταται βαρυ-
κάρδιος και η πορεία του είναι “εν
βουλή ασεβών’’ και αρνήσεων του
Θεού.

Το ζήτημα είναι να γνωρίσουμε
τελικά τον αληθινόν Θεόν ώστε
να εκλείψει η λανθασμένη αντίλη-
ψη περί Θεών. Και ο Θεός προ-
σεγγίζεται εν ταπεινώσει και εν
πίστη διά του Ιησού Χριστού εν τη
Εκκλησία του εκεί όπου διαφυ-
λάσσεται αυθεντικώς η θεία διδα-
σκαλία, του Ιερού Ευαγγελίου. Η
Εκκλησία ζεί την παρουσία του Ιη-
σού Χριστού και Εκείνος μας ομιλεί
δια τον Πατέραν τον “εν τοις ου-
ρανοίς’’. Έτσι η Εκκλησία, “το μέγα
τούτο μυστήριον της ευσεβείη’’,
μάς προσφέρει την προσωπική συ-
νάντηση με το Θεό εκεί όπου συν-
τελείται η σύνθεση του υπερβατικού
και του ενδοκοσμικού. 

Αυτή η παρουσία του Θεού στη
λατρεία, στην χριστιανική σύναξη
μας οδηγεί στη γνώση του Θεού,
στην εμπιστοσύνη της αγάπης του.
Τότε εκλείπει κάθε αθεΐα.

“Επάλξεις’’ 16-9-2009 τ. 588

Η άγνοια του Θεού
του Πανοσ. Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου
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Η ήττα της Ελλάδας
από τις δυνάμεις του
Άξονα τον Μάιο του
1941 έφερε και στη
χώρα μας τα δεινά που
υφίσταντο οι υπόλοιπες
κατεχόμενες χώρες της
Ευρώπης. Κατά τη διάρ-
κεια όμως της τετραε-
τούς κατοχής (1941-
1944) οι έλληνες πλή-
ρωσαν αναλογικά πολύ
μεγαλύτερο τίμημα από
άλλους κατεχόμενους
λαούς. Μια αναπάντεχη
συγκυρία παραγόντων
είχε ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση εκτεταμένου
λιμού που καταδίκασε
σε αργό θάνατο από
ασιτία μεγάλο μέρος

του πληθυσμού, κυρίως των αστικών
κέντρων. Ιδιαίτερα κατά τον τραγικό
χειμώνα του 1041-42 η πείνα ήταν το
άμεσο αίτιο για το 50% του συνόλου
των θανάτων στην Αθήνα. Σε όλη την
κατοχική περίοδο και για το σύνολο
των περιοχών της χώρας οι νεκροί
από την πείνα ήταν πολύ περισσότε-
ροι. Σήμερα αναζητούνται ακόμη οι
υπαίτιοι της εθνικής αυτής τραγωδίας.
Οι αρπακτικές διαθέσεις των Γερμα-
νών και των Ιταλών, τα μυστικά βουλ-
γαρικά σχέδια περί υποσιτισμού του
ελληνικού πληθυσμού, η άκαμπτη

στάση των Βρετανών απέναντι στο
δράμα των συμμάχων τους και η αδυ-
ναμία τόσο της εξόριστης όσο και
της κατοχικής ελληνικής κυβέρνησης
συνθέτουν ένα φρικτό παρασκήνιο το
οποίο πλήρωσαν με τη ζωή τους εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο λιμός
που έπληξε την Ελλάδα κατά την
πρώτη κατοχική χρονιά άφησε πίσω
του 250.000-300.000 θύματα. Η χώρα
πλήρωσε από τους βαρύτερους φό-
ρους σε ανθρώπινες ζωές κατά το
διάστημα της εξάπλωσης του χιτλε-
ρισμού στην Ευρώπη, οι περισσότερες
εκ των οποίων χάθηκαν εξαιτίας της
πείνας.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον σχετικά
με το φαινόμενο της πείνας είναι οι
νοοτροπίες και οι πρακτικές που αυτή
δημιούργησε. Μία σειρά οικονομικό-

κοινωνικών συμπεριφορών αναπτύχ-
θηκαν ως απόρροια αυτής της κατά-
στασης. Στα αστικά κέντρα, όπου ο
λιμός έλαβε τεράστιες διαστάσεις,
οι διαθέσεις εκείνων που υπέφεραν
ήταν σκληρές και αρπακτικές, ενώ
οι κερδοσκοπικές τάσεις ορισμένων
ευνόησαν την ανάπτυξη της μαύρης
αγοράς. Η παραοικονομία εμφανίστηκε
βεβαίως και σαν ασπίδα προστασίας
από τις ληστρικές διαθέσεις των κα-
τακτητών αλλά ο βασικότερος λόγος
ύπαρξής της ήταν φυσικά το πρό-
σκαιρο οικονομικό όφελος. Η μαύρη
αγορά έδωσε ευκαιρίες πλουτισμού
και συνετέλεσε στη συνεργασία ντό-
πιων με τις αρχές κατοχής, δημιουρ-
γώντας ένα διεφθαρμένο δίκτυο εμ-
πορίου.

Η ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η δεκαετία του 1930 είχε σαφώς

σημαδευτεί σε διεθνές επίπεδο από
το μεγάλο Κραχ του 1929 στο Χρη-
ματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η κρίση
επεκτάθηκε και επηρέασε τις εθνικές
οικονομίες. Η Ελλάδα την περίοδο
εκείνη προσπαθούσε να δημιουργήσει

κοινωνικά και οικονομικά ένα νέο πε-
ριβάλλον, αποκαθιστώντας τους χι-
λιάδες πρόσφυγες της Μικρασιατικής
καταστροφής. Όπως ήταν φυσικό δεν
θα μπορούσε να αποφύγει τις συνέ-
πειες μιας τέτοιας κρίσης. Έχοντας
ως βασική πηγή εσόδων τις εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων, η χώρα αντι-
μετώπισε σημαντικότατο πρόβλημα
καθώς η διεθνής οικονομική ύφεση
οδήγησε στη δραστική μείωση της
ζήτησης ελαιόλαδου, κρασιού, καπνού
και σταφίδας, και κατά συνέπεια, στην
πτώση της τιμής τους. Πέρα από τα
μεγάλα αδιάθετα αποθέματα αγροτι-
κών αγαθών, παρατηρήθηκε και ση-
μαντική αύξηση της ανεργίας στον
τομέα μεταποίησής τους που κυμάν-
θηκε σε ποσοστό 25-32%. Οι επιπτώ-
σεις της κρίσης στην εμπορική ναυτιλία

μέσω του περιορισμού του διε-
θνούς εμπορίου δημιούργησαν
προβλήματα και στους Έλληνες
πλοιοκτήτες. Πολλά πλοία έδε-
σαν στα λιμάνια και σημαντικό
ποσοστό ναυτικών έμεινε χωρίς
δουλειά. Το οριστικό χτύπημα
στην ελληνική οικονομία δό-
θηκε από την αδυναμία δανει-
σμού από πηγές του εξωτερι-
κού, ενώ τα περιορισμένα απο-
θέματα χρυσού δεν επέτρεπαν
στην Τράπεζα Ελλάδος να πα-

ρέμβει περισσότερο δυναμικά.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις και η

νέα κατάσταση που διαμορφωνόταν
στην Ευρώπη, βρήκαν την ελληνική
οικονομία στηριγμένη στην αγροτική
παραγωγή των μικροκαλλιεργητών,
στις δεκάδες μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις στις οποίες απασχολούνταν
κυρίως πρόσφυγες και στην πραγ-
ματοποίηση μίας σειράς έργων στους

τομείς των μεταφορών, της ύδρευσης
και του εξηλεκτρισμού. Τα έργα αυτά
χρηματοδοτήθηκαν από ιδιώτες στους
οποίους και παραχωρήθηκαν τα έσοδα
από τη λειτουργία τους. Σταδιακά η
χώρα άρχισε να συνέρχεται από τα
δεδομένα που δημιούργησε η διεθνής
οικονομική κρίση. Παρόλα αυτά το
βιοτικό επίπεδο εξακολουθούσε να
παραμένει εξαιρετικά χαμηλό και οι
κοινωνικές ανισότητες ιδιαίτερα με-
γάλες. Η μοναδική κατηγορία εργα-
ζομένων που στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση ευνοείτο ήταν οι αγρότες.
Λόγω απουσίας οργανωμένης αγρο-
τικής πολιτικής, για δεκαετίες είχαν
υποχρεωθεί απλώς να επιβιώνουν
πληρώνοντας κάθε φορά τις λανθα-
σμένες τακτικές της πολιτείας. Η
αποθήκευση αγαθών ωστόσο τους
επέτρεπε να αντιμετωπίσουν τις αν-
τιξοότητες της επερχόμενης κατοχής
και ενίοτε να αποκομίσουν και κέρδη
από την αυξημένη ζήτηση των προ-
ϊόντων τους αλλά και την υπερβολική
άνοδο της τιμής τους.

Είναι αμφίβολο ακόμα και σήμερα
για το ποιοι πραγματικά ήταν οι λόγοι
που ώθησαν τον Χίτλερ να επιτεθεί
εναντίον της Ελλάδας. Είναι γεγονός
πως η επέκταση της κυριαρχίας των
Γερμανών έως και το τελευταίο άκρο
της χερσονήσου του Αίμου δεν απο-
τελούσε στόχο εξαιρετικής σπουδαι-
ότητας. Άλλωστε η Γερμανία είχε κα-
τορθώσει να διεισδύσει οικονομικά
στις περιοχές αυτές πολύ νωρίτερα
από το ξέσπασμα του πολέμου. Αρκεί
να αναλογιστεί κανείς πως το μεγα-
λύτερο μέρος των ελληνικών εξαγω-
γών είχαν ως τελικό αποδέκτη τη
Γερμανία. Η επίθεση του Άξονα στην
Ελλάδα υπήρξε αποτέλεσμα μιας
σπασμωδικής ιταλικής πολιτικής μέσα
στα πλαίσια της προσπάθειας του
Μουσολίνι, πρώτον να αποδείξει
στους ίδιους τους Συμμάχους την
πολεμική ικανότητα των δυνάμεών
του και, δεύτερον, να κατορθώσει να
αποκτήσει σφαίρες επιρροής. Η ιτα-
λική επίθεση εναντίον της Ελλάδας
δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσμα-
τα. Οι ιταλικές δυνάμεις αντιμετωπί-
σθηκαν αποτελεσματικά από τον Ελ-
ληνικό Στρατό. Ο Χίτλερ που προ-
ετοίμαζε την επίθεση εναντίον της
Ρωσίας αναγκάστηκε εκ των πραγ-
μάτων να συνδράμει τους συμμάχους
του Ιταλούς, καθώς η ήττα τους έπλητ-
τε το γόητρο του Άξονα. Η διαταγή
για επίθεση εναντίον της Ελλάδας
δόθηκε τον Δεκέμβριο του 1940 και
προέβλεπε εισβολή των στρατιωτικών
γερμανικών δυνάμεων από τα βουλ-

γαρικά εδάφη. Η απόφαση του Χίτλερ
δημιούργησε πολλά προβλήματα στο
καθεστώς Μεταξά αλλά και στους
κόλπους του στρατού. Ο φιλογερμα-
νικός προσανατολισμός του Έλληνα
δικτάτορα από τη μία μεριά αλλά και
οι γερματοτραφείς στρατιωτικοί από
την άλλη έκαναν εξαιρετικά δύσκολη
την απόφαση της ελληνικής κυβέρ-
νησης. Παρά τις διπλωματικές προ-
σπάθειες που κατεβλήθησαν δεν κα-
τέστη εφικτή αποφυγή της γερμανικής
επίθεσης. Η κυβέρνηση Μεταξά δεν
είχε άλλη επιλογή από τη σύγκρουση.
Ωστόσο, ορισμένοι στρατιωτικοί επι-
τελείς εξεδήλωσαν την αντίθεσή τους
με αυτή την απόφαση, γεγονός που
ανάγκασε τον βασιλιά Γεώργιο να
τους θέσει εκτός στρατεύματος. Τον
Απρίλιο του 1941, ο στρατηγός Γ.
Τσολάκογλου που όπως φαίνεται
ενήργησε με δική του πρωτοβουλία
υπέγραψε κείμενο συνθηκολόγησης
με τους Γερμανούς. Η Ελλάδα περ-
νούσε πλέον στα χρόνια της κατο-
χής.

Οι Γερμανοί χώρισαν τη χώρα σε
τρεις διοικητικές ζώνες, έχοντας προ-
ηγουμένως φροντίσει να εξασφαλί-
σουν για τους ίδιους τον απόλυτο
έλεγχο στους σημαντικότερους τομείς
της Ελλάδας. Παρόλα αυτά παραχώ-
ρησαν τις εύφορες περιοχές της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και της Δυτικής
Θράκης στους Βούλγαρους, οι οποίοι
επιδόθηκαν σε έναν άγριο διωγμό
εναντίον του ελληνικού πληθυσμού
και παράλληλα εφάρμοσαν συστημα-
τικά την πολιτική του εποικισμού. Οι

Ιταλοί ανέλαβαν τον διοικητικό έλεγχο
της ηπειρωτικής Ελλάδας, των Κυ-
κλάδων, των Ιονίων νήσων και της
Σάμου. Στις δύο τελευταίες περιοχές
οι Ιταλοί οργάνωσαν ένα σύστημα
αυτόνομης πολιτικής διοίκησης με
σκοπό την τελική τους προσάρτηση.
Οι Γερμανοί τέλος κράτησαν για τους
εαυτό τους σημαντικά στρατηγικές
περιοχές, χρήσιμες για τα ευρύτερα
σχέδιά τους αλλά και για τον ανεφο-
διασμό των δυνάμεών τους: τον Πει-
ραιά, τη Θεσσαλονίκη και μεγάλο τμή-
μα της Δυτικής Μακεδονίας, την Κρήτη
και τα νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου (Λήμνο, Χίο, Λέσβο). Η εφαρ-
μογή αυτού του τριζωνικού συστή-
ματος κατοχής δημιούργησε εξαιτίας
των ενίοτε αντικρουόμενων συμφε-
ρόντων των δυνάμεων του Άξονα
σχετικά με την οικονομική εκμετάλ-
λευση της Ελλάδας ένα διοικητικό
χάος. Όλα αυτά βεβαίως οδήγησαν
τους κατακτητές σε μία άνευ προ-
ηγουμένου λεηλασία. Επιδόθηκαν σε
έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα
μπορούσε να δεσμεύσει ή να επιτάξει
για λογαριασμό του όσο το δυνατόν
περισσότερα εφόδια (από τρόφιμα
και ζώα έως ορυχεία και βιομηχανικές
μονάδες). Το αποτέλεσμα ήταν η οι-
κονομική καταστροφή που δεν άρ-
γησε να έλθει με τη μορφή ενός από
τους χειρότερους λιμούς που γνώρισε
κατά την πολεμική περίοδο η Ευρώ-
πη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως
προκύπτει απ’ τις περισσότερες πηγές
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και μαρτυρίες, ο Γερμανικός Στρατός
δεν είχε φροντίσει εκ των προτέρων
για την κάλυψη των αναγκών του
στην Ελλάδα. Τα έξοδα αυτά κλήθηκε
να καταβάλει η κατακτηθείσα χώρα
δια την βίας. Τον πρώτο καιρό οι άν-
δρες του Γερμανικού Στρατού έτρωγαν
ακόμα και σε εστιατόρια, ενώ μεγάλος
αριθμός κτιρίων επιτάχθηκε προκει-
μένου να χρησιμοποιηθούν ως κατα-
λύματα. Ο εξοπλισμός ιδιωτικών και
δημόσιων γραφείων σε πολλές περι-
πτώσεις δημεύθηκε, είτε για να εξυ-
πηρετήσει τις νέες διοικητικές αρχές
είτε για να χρησιμοποιηθεί απλώς για
καυσόξυλα. Οι Γερμανοί στρατιώτες
παρουσίαζαν ενίοτε ένα πρόσωπο
που ελάχιστα ταίριαζε με το στοιχείο
της πειθαρχίας που αποτελούσε και
το χαρακτηριστικό τους. Το γεγονός
αυτό είχε επισημανθεί και από τους
ίδιους τους Γερμανούς και ιδιαιτέρως
από τον πληρεξούσιο του Άξονα στην
Ελλάδα Γκύντερ Αλτενμπουργκ. Το
πλιάτσικο στο οποίο είχε επιδοθεί ο
στρατός της χώρας του δημιουργούσε
πολλά προβλήματα σε πολιτικό και
διοικητικό επίπεδο. Πέρα όμως από
τις επιμέρους περιπτώσεις Γερμανών
στρατιωτών που άρπαζαν τρόφιμα,
πολύτιμα αντικείμενα από οικίες και
οτιδήποτε άλλο μπορούσε να τους
φανεί χρήσιμο, την ίδια πρακτική
είχε υιοθετήσει και σε ανώτερο επί-
πεδο η επίσημη διοίκηση. Τόνοι ελ-
ληνικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κα-
πνός, βαμβάκι, εσπεριδοειδή) φορτώ-
νονταν για την έδρα της Wehrmacht.
Παράλληλα, οι Γερμανοί είχαν φρον-
τίσει να εντάξουν στα οικονομικά κλι-
μάκια των αρχών κατοχής και αρκε-
τούς επιχειρηματίες που χρησιμοποι-
ώντας τη στρατιωτική ισχύ ανάγκαζαν
πλήθος επιχειρήσεων να υπογράφουν
μακροχρόνια συμβόλαια αποκλειστικής
εκμετάλλευσής τους από αντίστοιχες
γερμανικές εταιρίες. Οι Γερμανοί λοι-
πόν είχαν επιδοθεί σε ένα αγώνα
δρόμου προκειμένου να αποκομίσουν
τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την
ενίσχυση του Γ΄ Ράιχ, αφήνοντας
έξω από το παιχνίδι τους Ιταλούς.

Οι Ιταλοί, όπως τουλάχιστον προ-
κύπτει από σχετικές δηλώσεις του
Τσιάνο που χαρακτήρισε την τακτική
των Γερμανών στην Ελλάδα «πλιά-
τσικο», είχαν εξοργισθεί. Ο ίδιος ο
Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επισή-
μανε δημοσίως ότι οι σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών δεν χαρακτηρίζονταν
από το αναγκαίο πνεύμα συνεργα-
σίας.

Ο Χίτλερ έσπευσε να καθησυχάσει
τους Συμμάχους του και τους παρα-
χώρησε κάποια υποτυπώδη δικαιώματα
σε ορισμένες εταιρείες. Ωστόσο, κώ-
φευε συστηματικά στο ιταλικό αίτημα
περί οριστικής διευθετήσεως του «ελ-
ληνικού ζητήματος».

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η τακτική των Γερμανών τους εξα-

σφάλισε πρόσκαιρα οικονομικά οφέλη
που ήταν αναγκαία για την κάλυψη
των πολεμικών αναγκών του Γ΄ Ράιχ.
Αρκεί να αναφερθεί πως οι αρχές κα-
τοχής υπολόγιζαν ότι, έπειτα από τη
δέσμευση ολόκληρης της μεταλλευ-
τικής παραγωγής των ελληνικών ορυ-
χείων, θα μπορούσαν να εξασφαλί-
σουν το 30% των αναγκών τους σε
χρώμιο. Το ίδιο συνέβαινε και με προ-
ϊόντα όπως το βαμβάκι, το σιτάρι, ο
καπνός.

Η ασύδοτη όμως απομύζηση των
ελληνικών πόρων επέφερε όπως ήταν
λογικό μεγάλα προβλήματα στο εσω-
τερικό της Ελλάδας. Ήδη από τον
πρώτο καιρό της κατοχής σημειώθηκε
σημαντική αύξηση των ποσοστών
ανεργίας και ταυτόχρονη πτώση της
παραγωγής καθώς πολλά εργοστάσια
έκλεισαν είτε γιατί η εξεύρεση πρώτων
υλών και καυσίμων ήταν αδύνατη. Ο
ληστρικός χαρακτήρας της γερμανικής

πολιτικής δεν αποστερούσε μόνο από
τους ντόπιους τη δυνατότητα διαβίω-
σης αλλά και από τους ίδιους τους
κατακτητές την προοπτική να λαμβά-
νουν μικρότερο, έστω, μέρος της πα-
ραγωγής αλλά σε μεγαλύτερη διάρ-
κεια χρόνου. Η ολοκληρωτική απο-
μύζηση όχι της Ελλάδας αλλά και

άλλων κατακτημένων χωρών φανέ-
ρωσε τη μανία που είχε καταλάβει τα
ανώτατα κλιμάκια του χιτλερικού κα-
θεστώτος για επικράτηση στη γηραιά
ήπειρο με τη χρήση όλων των δυνατών
μέσων, αγνοώντας βέβαια τις ολέθριες
επιπτώσεις αυτής της τακτικής για
τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Σε ό,τι
αφορά την Ελλάδα, στον περιορισμό
της βιομηχανικής παραγωγής προ-
στέθηκε και αυτός της αγροτικής
(κατά 20-30% περίπου) εξαιτίας των
πολεμικών επιχειρήσεων που προ-
ηγήθηκαν. Το υπόλοιπο 70% δεσμεύ-
τηκε, επιτάχθηκε και αρπάχθηκε από
τους κατακτητές. Από μαρτυρίες γί-
νεται γνωστό πως το πρώτο διάστημα
και μέσα στα πλαίσια του μεταξύ τους
ανταγωνισμού Γερμανοί και Ιταλοί
διενήργησαν εφόδους σε αγροτικές
αποθήκες, κτηνοτροφεία και κατείσχαν
ό,τι μπορούσαν προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν τρόφιμα για τους άνδρες
τους.

Η κυβέρνηση Τσολάκογλου προ-

σπάθησε να συγκεντρώσει ένα μέρος
της γεωργικής παραγωγής προκει-
μένου να μοιραστεί στον αστικό κυ-
ρίως πληθυσμό. Οι ενέργειές της
όμως ήταν καταδικασμένες σε απο-
τυχία. Το κακό συγκοινωνιακό δίκτυο,
η διακοπή των μεταφορών λόγω της
τριζωνικής κατοχής, η άρνηση των
αγροτών να παραδίδουν τις σοδειές
τους στις χαμηλές τιμές που όριζαν
οι αρχές ενώ μπορούσαν να τις δια-
θέσουν στη μαύρη αγορά με πολύ
μεγαλύτερο κέρδος, αλλά και η αμ-
φισβήτηση ότι η παραγωγή πράγματι
θα έφθανε στα αστικά κέντρα για να
ανακουφίσει τους λιμοκτονούντες
και δεν θα διοχετευόταν στους Γερ-
μανούς, είχαν ως αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση ανεπαρκών ποσοτήτων
για την κάλυψη των αναγκών. Το κα-
τοχικό Υπουργείο Επισιτισμού είχε
οργανώσει συσσίτια των οποίων όμως
η ποιότητα, η ποσότητα και η συχνό-
τητα μειώνονταν σταδιακά καθώς η
κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν ήταν σε
θέση (καθώς της είχαν αφαιρεθεί ση-
μαντικές αρμοδιότητες) να εξασφα-
λίσει τρόφιμα. Η Αθήνα ήταν καταδι-
κασμένη να ζήσει έναν από τους χει-
ρότερους χειμώνες της νεότερης ιστο-
ρίας της και παρά την προσπάθεια να
διατηρήσει ένα αξιοπρεπές συσσίτιο,
ήδη από τον Ιούνιο η έλλειψη βασικών
αγαθών είχε γίνει αισθητή. Έτσι, το
επισιτιστικό έργο είχε αφεθεί στον
Ερυθρό Σταυρό, στις φιλανθρωπικές
οργανώσεις της Εκκλησίας και γενι-
κότερα στις πρωτοβουλίες ιδιωτών.
Ωστόσο, παρέμεινε εξαιρετικά δύσκο-
λο να βρεθούν πόροι για την εξα-
σφάλιση τροφής για τους χιλιάδες
ανθρώπους που μάστιζε η πείνα. Τρα-
γικές ήταν οι συνέπειες αυτής της
κατάστασης στις προσφυγικές συ-
νοικίες αλλά και για τους ανέργους
ή τους άστεγους. Μαρτυρίες αναφέ-
ρουν και την άθλια εικόνα των Ελλή-
νων στρατιωτών και ειδικότερα όσων
είχαν μείνει ανάπηροι εξαιτίας του
πολέμου. Οι περισσότεροι είχαν εγ-
κλωβιστεί στα αστικά κέντρα (Αθήνα
και Θεσσαλονίκη) και ήταν αναγκα-
σμένοι να ζουν στην εξαθλίωση, ζη-
τιανεύοντας για λίγο φαγητό. Ο κό-
σμος είχε αρχίσει να εξαγριώνεται
και αρκετές διαμαρτυρίες εκδηλώθη-
καν σε ορισμένες περιοχές (όπως το
Άργος).
Από τις Μονογραφίες του περιοδικού

«Στρατιωτική Ιστορία»
(Στο επόμενο φύλλο η γερμανοϊτα-

λική αντιμετώπιση του προβλήματος) 

Συνδρομές - Εισφορές
Έδωσαν: Δήμος Καρπενησίου
1.000€, Γιαννόπουλος Θανάσης
300$, Τζίμης Ντανάς και  Μαρία
Χαραλαμπή-Ντανά 200$, Συνε-
στίαση 16-10-10 1.075€, Πα-
παΐωάννου Δέσποινα 220€,
Ντανάς Κ. Γιώργος 160€, Κρι-
κέλα Ινώ 80€, Φαλλής Δημή-
τριος 75€, Μανδραγώνης Γιώρ-
γος 75€.
Από 100€: Τσώνος Γιώργος,
Καλύβα Έλλη, Γιαννούλης
Ηλίας, Τσιαμπάση Πόπη.
Από 50€: Μούτσελου Βαγγελή,
Ντανάς Ν. Κων/νος, Γρατσιού-
νης Σπύρος, Καρναβάς Γιώρ-
γος-Ελένη, Τσιαμπάση Γιώτα,
Αγαθοκλής Μπακογιάννης.
Από 40€: Ντουντούμης Πανα-
γιώτης, Πλατής Νίκος.
Από 30€: Γούλα Ρούλα, Πανα-
γιώτου Πέτρος, Αυγουστάκης
Αλκης-Καίτη, Δίπλα Ελένη, Χα-
λαστάνης Παναγιώτης, Νικο-
λακοπούλου Μαρίνα, Παπαδό-

πουλος Φάνης-Λιλίκα, Παπάρας
Γιώργος-Μίνα, Ψαράκης Νίκος,
Καραθάνος Κώστας.
Από 25€: Σκεντέρης Γιώργος,
Κιρκιλής Κώστας, Μανός Χρή-
στος.
Από 20€: Καλαφάτη Κίτσα, Μα-
ριώτης Σπύρος, Κουλούρης
Γιάννης, Ντουντούμης Δημ.,
Καμαριανάκη Γιώτα, Ράλλη Μα-
ριάννα, Τίκας Φαίδων, Λιάνου
Ελένη, Σουλδάτος Στέφανος,
Καλύβας Λεωνίδας, Κλάπας
Κων/νος, Ασημακόπουλος Σά-
κης, Καρφής Δημήτρης, Ανα-
γνωστοπούλου-Ντανά Λούσυ,
Ψωμαδέλλη Αγγελική, Παπα-
κωνσταντίνου Ρούλα, Αντιπά-
της Χρήστος, Χαλκιά Βάσω,
Δοδέσκης Αντώνιος.
Από 10€: Αυγουστάκη Αιμ. Αι-
κατερίνη, Βλασόπουλος Ηλίας-
Αικατερίνη, Αλεξόπουλος Βα-
σίλης, Γκόνης Νίκος, Δαρβίρη
Χαρά, Γιαννοπούλου Ελένη,

Παπαδόπουλος Α. Γιώργος-Ει-
ρήνη, Πραματιώτης Κώστας,
Κουτρούμπα Ελένη, Ζωγράφου
Χριστίνα.
Από 5€: Πέτρου Μαρία, Χει-
μαριώτης Ευστάθιος, Κωστό-
πουλος Γρηγόρης, Τριχιάς
Κων/νος, Δαρμής Αντώνιος, Κυ-
ρίτσης Ανδρέας-Φρόσω, Παπα-
ρούπας Γρηγόρης, Ζαγκλή
Σταυρούλα, Μπαλντά Αγγελική,
Μελισσουργού Ελένη, Ντατσέ-
ρης Γιάννης, Ξάνθη Πανωραία,
Σκεντέρης Γιάννης, Τζίμας Ανα-
στάσιος, Νάτσιος Γιώργος,
Ευαγγελάτου Ευτέρπη, Τσιτ-
λαΐδη Χρυσούλα, Μπακάλη
Νίκη, Χαρτοφύλαξ Ηλίας, Μπα-
καβός Σπυρίδων, Σπυροπούλου
Μπέλλα, Ασημακόπουλος Αση-
μάκης, Κοτταράς Γεώργιος, Σεϊ-
ταρίδης Δημήτρης, Μαυρίδου
Έλλη, Γιαννακός Δημήτρης,
Τσάτουμας Γιάννης, Νικολάου
Λάζαρος, Χαρέα Ευαγγελία.

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

(1941-1944) Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΝΟΧΟ

Της Μαρίας Σαμπατακάκη, Ιστορικού

Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
«Μία μέρα κατεβαίναμε με τη μητέρα μου από το τραμ στο τέρμα Ιπ-

ποκράτους. Μαζί μας ταξίδευε και μία γυναικούλα χλωμή και κακομοιρια-
σμένη, που κρατούσε πολύτιμο θησαυρό μία μπουκάλα λάδι. Την εποχή
εκείνη, όπως είναι γνωστό, το λάδι το πουλούσαν στη μαύρη αγορά και
ήταν κάτι σαν χρυσάφι. Την ώρα που κατεβαίναμε δεν κατάλαβα πως,
ίσως κάποιος έσπρωξε τη γυναίκα και η μπουκάλα της γλίστρησε από τα
χέρια και έπεσε πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου. Το λάδι άρχισε να
χύνεται αθόρυβα και ασταμάτητα. Η γυναικούλα αλαφιασμένη, ουρλιάζοντας,
έπεσε στα γόνατα και με τις χούφτες της προσπαθούσε μάταια βέβαια, να
περισώσει ό,τι μπορούσε από το πολύτιμο υγρό… υπό τα σαστισμένα
βλέμματα των περαστικών που κοιτούσαν αναστατωμένοι γιατί όλοι
ήξεραν πολύ καλά πως το τίμημα για ένα μπουκάλι λάδι ήταν πολύ βαρύ –
άλλοτε η προίκα της κόρης, χρυσαφικά, έπιπλα, λίρες κι ό,τι μικρό θησαυρό
έχει ένας άνθρωπος για ώρα ανάγκης».

Λένα Παππά («Μαρτυρίες 40-41. Η Αθήνα της κατοχής»,
Κώστα Χατζηπατέρα - Μαρίας Φαφαλιού - Δραγνά)

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Εσώρουχα - Καλτσόν 

Κάλτσες - Νυχτικά
Πιτζάμες - Εποχιακά είδη

Αθ. Καρπενησιώτη 14 

Καρπενήσι 

Τηλ. & fax: 22370-80650



Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Πλοίο: Πατρίς. Πάτρα, 22 Σεπτεμ-
βρίου 1909 - Νέα Υόρκη, 10 Οκτωβρίου
1909.  (Σελίδες αρχείου: 1161-1170)

Αναστασόπουλος Νικόλαος, 24,
άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Ο πατέρας του Ιωάννης
Αναστασόπουλος στο Παπαρούσι.
Ποιον θα επισκεφτεί: Το φίλο του Σε-
ραφείμ στο Σάρλοτ, Βόρεια Καρολίνα.
Ύψος: 5 πόδια και 7,5 ίντσες. Χρώμα
μαλλιών/ματιών: Καστανό.

Γουριώτης Νικόλαος, 25, έγγαμος,
εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Η
σύζυγός του Αικατερίνη Γουριώτη στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Το
φίλο του Κώστα [Σικρή ή Λιπρή] στη
Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 7,25
ίντσες. Χρώμα μαλλιών/ματιών:
Καστανό.

Συρόπουλος Αντρέας, 23, έγγαμος,
εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Η
σύζυγός του Βασιλική Συροπούλου
στο Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί:
Το φίλο του Δημήτρη Γιαννή στη Νέα
Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 11 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών: Ξανθό. Χρώμα ματιών:
Μπλε.

Κατεργάρης Γεώργιος, 25, έγγαμος,
εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Η
σύζυγός του Μαρία Κατεργάρη στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Το
γαμπρό του Κώστα Σ. στη Νέα Υόρκη.
Ύψος:  6 πόδια. Χρώμα μαλλιών/ματιών:
Καστανό.

Στο ίδιο καράβι ο Γιώργος Τσόλκας
από το Καλεσμένο με προορισμό και
αυτός το φίλο του Κώστα Σ. στη Νέα
Υόρκη.

Πλοίο: Alice. Πάτρα, 1 Νοεμβρίου
1909 - Νέα Υόρκη, 17 Νοεμβρίου 1909.
(Σελίδες αρχείου: 0112-0113)

Λιακός Σπυρίδων, 18, άγαμος,
αγρότης. Κοντινότερος συγγενής: Ο
πατέρας του Παναγιώτης Λιακός στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον
ξάδελφό του Αθανάσιο Γουριώτη στο
Άσβιλ, Βόρεια Καρολίνα. Ύψος: 5 πόδια

και 4,5 ίντσες. Χρώμα μαλλιών/ματιών:
Καστανό. [ΑΠΕΛΑΘΗΚΕ]

Πλοίο: Laura. Πάτρα, 29 Νοεμβρίου
1909 - Νέα Υόρκη, 17 Δεκεμβρίου 1909.
(Σελίδες αρχείου: 0877-0878)

Αναστάσης Αθανάσιος, 26,
έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Η σύζυγός του Μαρία
Αναστάση στο Παπαρούσι. Ποιον θα
επισκεφτεί: Τον ξάδελφό του Γιάννη
Τελεγάδα στη Νέα Υόρκη. Ύψος: 5
πόδια και 6,5 ίντσες. Χρώμα
μαλλιών/ματιών: Μαύρο.

Τσαμπάσης Δημήτριος, 20,
έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Η σύζυγός του Παναγιώτα
Τσαμπάση στο Παπαρούσι. Ποιον θα
επισκεφτεί: Τον αδελφό του Γιώργο
Τσαμπάση στη Βοστόνη. Ύψος: 5 πόδια
και 3,5 ίντσες. Χρώμα μαλλιών/ματιών:
Καστανό.

Πλοίο: Laura. Πάτρα, 4 Απριλίου
1910 - Νέα Υόρκη, 21 Απριλίου 1910.
(Σελίδες αρχείου: 0325-0326)

Αλεξόπουλος Ιωάννης, 25, άγαμος,
εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Η
μητέρα του Ελένη Αλεξοπούλου στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Το
φίλο του Κωνσταντίνο Βλάχο στη Νέα
Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 5 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών/ματιών: Μαύρο.

[ΑΠΕΛΑΘΗΚΕ]
Κατεργάρης Σεραφείμ, 25, έγγαμος,

εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Η
σύζυγός του Γιαννούλα Κατεργάρη
στο Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί:
Το φίλο του Κωνσταντίνο Βλάχο στη
Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 9 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών/ματιών: Καστανό.
[ΑΠΕΛΑΘΗΚΕ]

Λιακός Σπυρίδων, 18, άγαμος,
εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Ο
πατέρας του Παναγιώτης Λιακός στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον
ξάδελφό του Αθανάσιο στη Βόρεια
Καρολίνα. Ύψος: 5 πόδια και 5 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών/ματιών: Καστανό.

Στο ίδιο καράβι ο Δημήτριος Κου-
τσανάς και ο Σπυρίδων Παπατριαντά-
φυλλος από το Καλεσμένο.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Παπαρουσιώτικοι
αντίλαλοι

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Παπαρουσιωτών

Ευρυτανίας

Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231

τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824   ΔΟΥ: Πετρούπολης

Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

- Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003 • κιν. 6972624492

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Η άνεσις και η ανάπαυσις
χαυνούσι και διαχέουσι την ψυχήν.

Μέγας Φώτιος

Το μεταναστευτικό κύμα
από το Παπαρούσι στην Αμερική

Του Στέφανου Σουλδάτου

Υπάρχει  και  μια  άλλη  Ελλάδα
Είναι κοινοτοπία να λέει κανείς

πως περνάμε δύσκολες μέρες. Αυτό
το νιώθουμε στο πετσί μας. Ούτε
χρειαζόμαστε να το ακούμε καθη-
μερινώς από τα ΜΜΕ, που με την
έντυπη ή την ηλεκτρονική μορφή
τους φροντίζουν να μας προετοι-
μάσουν για ακόμα πιο δύσκολες
μέρες που έρχονται. Πιστεύω όμως
πως θα τα βγάλουμε πέρα. Το δέν-
τρο μας έχει γερές ρίζες.

Δεν υπάρχει μονάχα αυτή η Ελ-
λάδα που μας δείχνουν. Αυτό το
ξεχαρβαλωμένο κράτος, όπου οι
νόμοι δεν εφαρμόζονται, αυτή η
κοινωνία, που λειτουργεί στη λογική
της συναλλαγής, την εξαγοράς,
της κομπίνας και της αρπαχτής,
αυτή η νεολαία, που ζει στις καφε-
τέριες με το χαρτζιλίκι του μπαμ-
πάκα της και αποβλέπει σε αργομι-
σθίες, αυτή η υποταγμένη και βο-
λεμένη μεσαία τάξη, που το μόνο
που την ενδιαφέρει είναι να μη χά-
σει τα κεκτημένα της, αυτή η αγρο-
τική τάξη, που ζει με επιδοτήσεις,
και αυτή η μεταλλαγμένη εργατική
τάξη, στην πράξη υπεργολάβος των
επιχειρηματιών και εκμεταλλεύτρια
των οικονομικών μεταναστών. 

Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα.
Των παιδιών που σπουδάζουν και
πρωτεύουν στα μαθήματα, των
ευαίσθητων ανθρώπων που φυλάνε
τα κάστρα του πολιτισμού μας,
των ενεργών πολιτών που νοιάζον-
ται για τους άλλους, των αγροτών
που αλλάζουν τις παραδοσιακές
καλλιέργειες με άλλες πρωτοπό-
ρες, των επιστημόνων που καινο-
τομούν στους πιο προχωρημένους
τομείς της επιστήμης. Για αυτούς
τους τελευταίους θέλω να γράψω
δυο λόγια.

Όπως μάθαμε, το φετινό βρα-
βείο Νόμπελ στη Φυσική δόθηκε
σε δυο Ρώσους φυσικούς, τον Κων-
σταντίν Νοβοσέλοφ 36 χρονών και
τον Αντρέι Γκέιμ 51 χρονών, που
εργάζονται στην Αγγλία, στο Πα-
νεπιστήμιο του Μάντσεστερ, για
την απομόνωση του γραφενίου.
Αυτό το ακούσαμε από τα Μ.Μ.Ε.
κατά κόρον, μ’ όλο που οι περισσό-
τεροι σχολιαστές ή παρουσιαστές
δεν έκαναν τον κόπο να εξηγήσουν
στο κοινό τους τι είναι αυτό το
γραφένιο.

Το γραφένιο, λοιπόν, είναι λε-
πτότατο – πάχους ενός ατόμου! –

πλέγμα ατόμων άνθρακα, που το
απομόνωσαν από το γραφίτη (εξ
ου και το όνομα) και το οποίο πα-
ρουσιάζει εκπληκτικές ιδιότητες:
είναι διαφανές, εξαιρετικά σταθε-
ρής δομής, καλός αγωγός της θερ-
μότητας και του ηλεκτρισμού, φίλ-
τρο ακτινοβολίας και μετατροπέας
της ηλιακής σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια.

Στο χώρο της ηλεκτρονικής
προβλέπεται πως το γραφένιο θα
υποκαταστήσει το πυρίτιο στα φω-
τοβολταϊκά κύτταρα, θα βρει εφαρ-
μογές στη νανοτεχνολογία σε πεδία
που ως τα χτες τα θεωρούσαν
απρόσιτα, θα συμβάλει στην κα-
τασκευή καινοτόμων συσκευών,
που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν στην κίνηση αεροπλάνων,
πλοίων και αυτοκινήτων με την
ηλιακή ενέργεια. 

Εκείνο, όμως, που πέρασε στα
ψιλά γράμματα από τα ΜΜΕ, είναι
πως στη μελέτη και την εξαετή
έρευνα που κατέληξε στην απομό-
νωση του γραφενίου και εν συνε-
χεία στο βραβείο Νόμπελ, τους δύο
Ρώσους επιστήμονες βοήθησαν
αποφασιστικά δύο Έλληνες φυσι-
κοί, δυο νέοι άνθρωποι, ο Λευτέρης
Λιδωρίκης, επίκουρος καθηγητής
Κβαντικής Φυσικής στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, και ο καθηγητής
του Τμήματος Επιστήμης Υλικών
στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κώστας
Γαλιώτης. Οι Έλληνες φυσικοί βρί-
σκονταν επί έξι χρόνια σε στενή
επαφή και συνεργασία με τους Ρώ-
σους συναδέλφους τους.

Για αυτή την εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα πτυχή της υπόθεσης του
γραφενίου, τα ΜΜΕ δε μας είπαν
τίποτα σχεδόν. [...] Όπως, άλλωστε,
κανείς δε μας έχει πληροφορήσει
για τα πειράματα που γίνονται από
επιστήμονες του Πανεπιστημίου
της Κρήτης, για τις εκπληκτικές
προόδους στην Ιατρική από επι-
στήμονες του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, για τη συμβολή στο
χώρο της Πληροφορικής από τους
επιστήμονες του Εθνικού Μετσο-
βίου Πολυτεχνείου και για πλήθος
άλλα επιτεύγματα των Ελλήνων
επιστημόνων σε όλους σχεδόν τους
τομείς της επιστήμης.

Δημ. Σαραντάκος
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010
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Επιστημονικά πλέον έχει γίνει
αποδεκτό, ότι η ύπαρξη του ανθρώ-
που αρχίζει από τη στιγμή της σύλ-
ληψης, όταν δηλαδή τα 23 χρωμο-
σώματα του ωαρίου ενώνονται με
τα 23 χρωμοσώματα του σπερματο-
ζωαρίου και αποτελούν το πρώτο
κύτταρο της ζωής, το «ζυγωτό». Το
ζυγωτό αποτελεί την αφετηρία της
προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου,
με τα εκατομμύρια γονιδίων, που
παραλαμβάνει από τους γονείς.

Το γονιμοποιημένο ωάριο ανα-
πτύσσεται ταχύτατα και διαφο-
ροποιείται από τους γο-
νείς, γιατί είναι ένας
νέος οργανισμός
μοναδικός και ανε-
πανάληπτος, αν και
τρέφεται από τη μη-
τέρα και επί εννέα
μήνες παραμένει
φωλιασμένο στη φι-
λόξενη μήτρα της μη-
τέρας του.

Η ενδομήτρια περίοδος είναι η
πρώτη και πιο δυναμική φάση της
ζωής του ανθρώπου. Έτσι π.χ. τη
δεύτερη εβδομάδα της κύησης σχη-
ματίζεται ο ομφάλιος λώρος και ο
πλακούντας, την 21η μέρα αρχίζει
ακανόνιστα να χτυπά η καρδιά, την
πέμπτη εβδομάδα ξεχωρίζουν το κε-
φάλι, ο θώρακας, η κοιλιά. Σχηματί-
ζονται τα μάτια με τον αμφιβλη-
στροειδή, ξεπροβάλλουν τα αυτιά,
η μύτη και στον εγκέφαλο πρωτο-
εμφανίζεται η καταβολή του κέντρου
του λόγου. Την 48η μέρα υπάρχουν
τα δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ
στις 60 μέρες έχει ολοκληρωθεί η
«οργανογένεση» και απλώς συνε-
χίζεται η ανάπτυξη του εμβρύου.

Παρ’ όλες όμως αυτές τις επι-
στημονικές διαπιστώσεις και τις πολ-
λαπλές προσπάθειες για δημιουργία
νέας ζωής (τεχνητή γονιμοποίηση,
ακόμη και για κλωνοποίηση γίνεται
λόγος), εν τούτοις σχιζοφρενικές
πρακτικές και νομοθεσίες παρέχουν
απόλυτη ελευθερία στο να κατα-
στρέφεται η νέα κυοφορούμενη ζωή.
Έτσι ένας τεράστιος αριθμός αμ-
βλώσεων πραγματοποιείται παγκο-
σμίως, ενώ η πατρίδα μας κατέχει,
τραγικά την πρώτη θέση σε αριθμό
αμβλώσεων στην Ενωμένη Ευρώπη,
νομιμοποιούμενη μάλιστα από τον
νόμο 1609, που ψηφίστηκε στις 3-
7-1986.

Το τραγικό φαινόμενο της βίαιης
αφαίρεσης της ζωής εμβρύων είναι
γνωστό από την αρχαιότητα, αν και
ευσυνείδητοι γιατροί και τότε, δια-
κήρυσσαν την αξία της ζωής του
εμβρύου και καταδίκαζαν με παρρη-
σία την άμβλωση, όπως ο Ιπποκρά-

της, ο Γαληνός και ο γυναικολόγος
Σωρανός ο Εφέσιος.

Η «διακοπή της κύησης», όπως
φαρισαϊκά χαρακτηρίζεται από τον
σχετικό νόμο η άμβλωση, στην πλει-
ονότητά της είναι δείγμα απόλυτου
αυταρχισμού, που καταστρέφει τη
ζωή του πλέον ανυπεράσπιστου
πλάσματος, όπως είναι το έμβρυο.
Είναι ακόμη δείγμα ανελευθερίας,
που συνδέεται με τον εγωισμό και
ατομισμό, αφού θυσιάζει την ξένη
ζωή χάρη της εξασφάλισης ατομι-

κών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό τελικά
η άμβλωση χαρακτηρίζεται

και ως αντικοινωνική
συμπεριφορά και
ενέργεια, που θυ-
σιάζει την ανθρω-
πιά και αγάπη στον
ατομισμό και την
εγωπάθεια. Αλλά
και στις δύσκολες

περιπτώσεις της εγ-
καταλελειμμένης μητέ-

ρας, όπου οι συνθήκες του ερχομού
ενός παιδιού είναι δύσκολες και
κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά
εξίσου δύσκολες προμηνύονται και
στη συνέχεια, η μητρική αγάπη και
ο σεβασμός για το θείο δώρο της
ζωής οφείλουν να λειτουργήσουν
ευεργετικά και φιλάνθρωπα και για
την ίδια τη μητέρα, αλλά και για τον
συγγενικό και κοινωνικό περίγυρο.
Η πείρα της ζωής αποδεικνύει ότι
μια αρχικά ανεπιθύμητη εγκυμοσύ-
νη, όπως κυρίως τις περισσότερες
φορές είναι η εκτός γάμου, δεν ση-
μαίνει ότι η μητρική αγάπη δεν ξε-
περνά όλες τις δυσκολίες και αντι-
δράσεις και αυτό το κατ’ αρχάς ανε-
πιθύμητο παιδί, αποβαίνει τελικά,
για τη γνήσια Μάνα, το αγγελούδι
της.

Γι’ αυτό χρέος όλων είναι η επι-
στημονική ενημέρωση των Νέων μας
για την υπεύθυνη συνάντηση με το
άλλο φύλο, η υπόδειξη σεβασμού
προς το θείο δώρο της Μητρότητας
και Πατρότητας, ο τονισμός της
αξίας της ζωής από την στιγμή της
σύλληψης, αλλά και η υπεύθυνη
υπόδειξη για τις ψυχικές και σωμα-
τικές επιπτώσεις που προκαλεί η
άμβλωση. Επίσης οφείλουν να συμ-
παρασταθούν ηθικά και υλικά και
να υποδεχθούν τον νέο άνθρωπο
με χαρά, ο συγγενικός, φιλικός και
γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος,
η δε κρατική μέριμνα αντί να δαπανά
τόσα χρήματα καλύπτοντας τα έξο-
δα των αμβλώσεων, να ενδιαφερθεί
και να βοηθήσει τον ερχομό της
νέας ζωής, για πολλούς φυσικά λό-
γους, αλλά και γιατί η πατρίδα μας
κατάντησε χώρα γερόντων.

11 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια ημέρα του παιδιού

Το «θαύμα της αγάπης»:  το έμβρυο
Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού

Δρ. Θεολογίας - Πτυχ. Φιλολογίας

4 Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα των ζώων 
(Παπαρούσι και ζώα)

4 Ολόκληρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ Καρπενησίου έλαβε χώρα στο Παπα-
ρούσι για τη διάσωση του σκύλου ενός χωριανού.
4 Την προηγούμενη χρονιά κάποιες γάτες στο Παπαρούσι θεωρήθηκαν
υπεύθυνες για την κατρακύληση δύο τεράστιων κούτσουρων στην αυλή σπι-
τιού. Πραγματικά βιονικές...

1 Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα γηρατιών
Ένας  Γέρος

Κ.Π. Καβάφης - 1897

Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος.
Με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.

Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμη και λόγο κι εμορφιά.

Ξέρει που γέρασε πολύ το νιώθει, το κοιτάζει.
Κι εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει
σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό.

Και συλλογιέται η φρόνηση πως τον εγέλα
και πως την εμπιστεύονταν πάντα -τι τρέλα!-
την ψεύτρα που έλεγε «Αύριο. Έχεις πολύ καιρό».

Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση
χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώση
καθ’ ευκαιρία τώρα χαμένη την εμπαίζει.

...Μα απ’ το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται
ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι αποκοιμάται
στου καφενείου ακουμπισμένος το τραπέζι.

Αναμνήσεις...  εορτών  από  το  1960
Επιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος

Παρακάτω καταγράφω μερικές από
τις αναμνήσεις των παιδικών χρόνων
της μητέρας μου σε χωριό της Πελο-
ποννήσου τη δεκαετία του '60:

4 Την ημέρα της ονομαστικής εορ-
τής κάθε χωριανού, όλα τα παιδιά της
γειτονιάς πήγαιναν ομαδικά στο σπίτι
του εορτάζοντος για να ευχηθούν Χρό-
νια Πολλά, γνωρίζοντας βέβαια ότι δε
θα φύγουν με άδεια χέρια, καθώς πάντα
θα υπήρχε κάποιο κουλούρι ή κάποιο
γλυκό για κέρασμα. Όπως είναι γνωστό,
ο Άγιος Αθανάσιος εορτάζει δυο φορές
το χρόνο, τον Ιανουάριο η μνήμη του
και το Μάιο η ανακομιδή των λειψάνων
του. Παρόλο που όλοι γνώριζαν ότι η
βασική εορτή είναι τον Ιανουάριο και
οι νοικοκυρές δεν ετοίμαζαν κεράσματα
το Μάιο, κάποια χρονιά τα παιδιά απο-
φάσισαν να πάνε το Μάιο να ευχηθούν
στη μητέρα του φίλου τους Θανάση,
για να πάρουν επιπλέον κέρασμα. Εμ-
φανίστηκαν λοιπόν όλα στην αυλή της
και αφού ευχήθηκαν πετάχτηκε ο μι-
κρός Κωστάκης να διεκδικήσει το κέ-
ρασμα που δε φαινόταν να έρχεται:
«Θεια δε θα μας δώσεις κουλούρι;»
«Κωστάκη, δε σου έδωσα κουλούρι
το Γενάρη; Πάλι κέρασμα θες;» «Ας
μην τον έλεγες Θανάση. Να τον έλεγες
Κωστάκη να γιορτάζει μια φορά το
χρόνο...»

4 Ένας πολιτευτής γειτονικού νο-
μού, του οποίου η κόρη είναι σήμερα
βουλευτής, πρότεινε σε κάποια προ-
εκλογική περίοδο να βαπτίσει το μωρό
ενός χωριανού, ο οποίος δέχτηκε με
μεγάλο καμάρι. Προσπαθώντας με τη
βάπτιση να εξυπηρετήσει την προεκλο-
γική του εκστρατεία, ο πολιτευτής έφε-

ρε μαζί του στο χωριό ένα πούλμαν με
πολιτευτές, παρατρεχάμενους και χει-
ροκροτητές, τους οποίους ήταν υπο-
χρεωμένος να ταΐσει με ψητά ο φτωχός
χωριανός. Επιπλέον, ο πολιτευτής κα-
νόνισε να γίνει η βάπτιση την ημερο-
μηνία που τον βόλευε, μέσα στην πε-
ρίοδο της νηστείας του 15Αυγούστου,
την οποία τηρούσε με αυστηρότητα ο
χωριανός και οι συγγενείς του και έτσι
δε θα μπορούσαν ούτε καν να δοκιμά-
σουν τα ψητά. Ο χωριανός που δεν
ήθελε να δώσει στην κόρη του το όνο-
μα της πεθεράς του Ειρήνης, ζήτησε
από τον πολιτευτή μπροστά σε όλους
να επιλέξει αυτός το όνομα του μωρού.
Ο πολιτευτής τότε είπε δυνατά: «Θα
την ονομάσουμε με αυτό που ποθεί
όλος ο κόσμος: Ειρήνη!». Μετά τη βά-
πτιση έγινε ένα μεγάλο γλέντι με ψητά,
στο οποίο όλοι αυτοί οι άγνωστοι επι-
σκέπτες έτρωγαν και διασκέδαζαν με
την ψυχή τους, ενώ οι συγγενείς του
μωρού τηρώντας τη νηστεία δεν έβα-
λαν μπουκιά στο στόμα τους!

4 Στην Ορεινή Κορινθία δεν ήταν
γνωστές όλες οι ονομαστικές εορτές.
Εκτός από τα δημοφιλή ονόματα των
αγίων Ιωάννη, Γεωργίου, Δημητρίου,
Κωνσταντίνου, Ελένης, Ηλία, Αθανα-
σίου και λίγων ακόμα μεγάλων αγίων,
πολλά από τα ονόματα του χωριού
δεν ήξερε κανείς πότε γιορτάζουν. Χα-
ρακτηριστικά μου ανέφερε η μητέρα
μου ότι μέχρι την ηλικία των 10 ετών
που έφυγε από το χωριό, τόσο οι
γονείς της όσο και ο παπάς του χωριού
δε γνώριζαν πότε είναι η γιορτή της
Αγίας Αικατερίνης και επομένως δε
γιόρταζε ποτέ.



Κακός οιωνός η διακοπή της
συγκοινωνίας προς το Παπαρούσι
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Φωτο-ρεπορτάζ

Ότι τα χωριά του νομού μας αδειάζουν, δεν
αποτελεί πρωτότυπη διαπίστωση. Εκείνο που δη-
μιουργεί απορίες και ερωτήματα είναι η αδιάφορη
στάση της πολιτείας που εξαντλεί τις δυνάμεις
της στις ρητορείες περί αποκέντρωσης αλλά
και η στάση των αυτοδιοικητικών όλων των βαθ-
μίδων του νομού που βλέπουν παθητικά τις πε-
ριοχές ευθύνης τους να αδειάζουν, προβάλλοντας
ως μόνιμο επιχείρημα – δικαιολογία την έλλειψη
πόρων.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη
πόρων αλλά η έλλειψη οράματος, σχεδιασμού,
οργάνωσης και ελέγχου. Επιπλέον το μοντέλο
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν
αφήνει πολλά περιθώρια για διερεύνηση πόρων
και τρόπων ανάπτυξης, αφού η κύρια δράση εν-
τοπίζεται στον αγώνα για την διατήρηση ισορ-
ροπιών, για την κατάληψη των επ’ αμοιβή θέσεων
και για την τακτοποίηση των προεκλογικών δε-
σμεύσεων. Άλλωστε από τα αναρίθμητα ευρω-
παϊκά προγράμματα, που για άλλες περιοχές
αποτέλεσαν κύρια στοιχεία του αναπτυξιακού
τους σχεδιασμού, ελάχιστα βρήκαν το δρόμο για
το νομό μας. Τέλος ο μονολιθικός προσανατολι-
σμός στην τουριστική ανάπτυξη, που ουσιαστικά
ευνόησε κυρίως τους δήμους Καρπενησίου και
Ποταμιάς και που πραγματοποιήθηκε όχι με
βάση κάποιο κεντρικό σχεδιασμό αλλά σε με-
γάλο ποσοστό από τους επαγγελματίες της
περιοχής, ελαχιστοποίησε οποιαδήποτε άλλη
παράλληλη προσπάθεια ανάπτυξης άλλου το-
μέα. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες που για
αιώνες κράταγαν την Ευρυτανία, ήτοι η κτη-
νοτροφία και η γεωργία, απαξιώθηκαν ως μη
αποδοτικές. Και πάλι οι επαγγελματίες πιο
μπροστά από την οργανωμένη πολιτεία, ανα-
δεικνύουν τη λάθος πολιτική επιλογή. Νέο τυ-
ροκομείο στη Βαλαώρα, μικρές κτηνοτροφικές
μονάδες στα Τοπόλιανα και στα Κέδρα, μονάδες
με στρουθοκαμήλους στην Παλαιοκατούνα, μο-

νάδα με κοτόπουλα στα Λεπιανά, για να αναφέ-
ρουμε μερικά μόνο παραδείγματα επιχειρηματικών
προσπαθειών, που αποδεικνύουν ότι η Ευρυτανία
είναι ένας ευλογημένος τόπος. Εκείνο που λείπει
είναι μια οργανωμένη αυτοδιοίκηση που να δη-
μιουργεί αναπτυξιακές κατευθύνσεις με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες του
κάθε τόπου και την χρήση νέων τεχνολογιών,
να τις προβάλει, να τις στηρίζει και να διευκολύνει
κυρίως τους νέους επαγγελματίες. Από αυτά
ελάχιστα γίνονται και δεν είναι τυχαίο που γε-
ωργο-κτηνοτρόφοι, είναι απογοητευμένοι όταν
συγκρίνουν τη δουλειά σε επίπεδο ενημέρωσης
και προσέλκυσης νέων επιχειρηματιών, που γίνεται
στα διπλανά χωριά από τις υπηρεσίες της Αιτω-
λοακαρνανίας. «Να σου δημιουργήσουν εμπόδιο
μπορεί, να σε διευκολύνουν, ποτέ.», είναι η
άποψη όσων έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες.
Υπερβολή; Είναι εύκολο και αναγκαίο να ελεγχθεί
αν έχουν βάση τα παράπονα. Επιτέλους η τοπική
αυτοδιοίκηση πρέπει να ξεφύγει από τη λογική
της απλής διαχείρισης και να ασχοληθεί με την
πραγματική ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα σταματήσει
η απογύμνωση της περιφέρειας του νομού.

“Ευρυτανικός Τύπος’’ 
10-6-2009

Τα  χωριά  αδειάζουν
Μόνιμο επιχείρημα - δικαιολογία η έλλειψη πόρων

Στην πραγματικότητα η έλλειψη οράματος, σχεδιασμού και οργάνωσης

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

Έγινε αντιστήριξη της νότιας πλευράς του ξενώνα
στο χώρο της κουζίνας και της τουαλέτας.

Ο εργολάβος της σκεπής του μελλοντικού ξενώνα
μας επιμελήθηκε του προβλήματος της ύπαρξης
υγρασίας στην καμινάδα του τζακιού. Πράγματι
κατά τις τελευταίες βροχοπτώσεις δεν παρουσιά-
στηκε το πρόβλημα πάλι.

Φυτεύτηκαν τρία δενδρύλλια ελάτης στην είσοδο
της αυλής του ξενώνα.

Έγινε αντιστήριξη του προαύλειου χώρου 
του ξενώνα με μάντρα-τοιχείο. Τους εργάτες

φρόντισε η κ. Μαγδαληνή Καλύβα.

Το επιδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Συγ-
κοινωνία’’ είχε χρονικό ορίζοντα τέλους. Το πρό-
βλημα ήταν γνωστό στη διοίκηση, στη περιφέρεια
και στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
Κανείς όμως δεν ετοιμάστηκε, ούτε σχεδίασε,
ούτε προγραμμάτισε. Όλοι θεωρούνται πολιτικά
υπεύθυνοι.

Τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα λειτουρ-
γίας του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας έχουν άμεσα κοινωνικά
αποτελέσματα.

• Καθιστούν απαγορευτικές τις μετακινήσεις
ανθρώπων στον ίδιο τους τον τόπο.

• Καταργούν ουσιαστικά μία από τις φθηνές
και βασικές οδούς μεταφοράς προϊόντων και υπη-
ρεσιών εξυπηρέτησης των κατοίκων ενός ορεινού
Νομού με δύσκολο ανάγλυφο τοπίο.

• Απομονώνουν συγκοινωνιακά έναν ιστορικό
τόπο τόσο στο εσωτερικό του, όσο και από τις
άλλες περιοχές της πατρίδας μας.

Το κράτος οφείλει να δείξει την ευαισθησία
του άμεσα πριν να είναι αργά.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ο κ. Σπύρος Καλύβας βοηθά στις εργασίες.

Προκήρυξη

Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου προκη-
ρύσσει έξι υποτροφίες για προπτυχιακές και με-
ταπτυχιακές σπουδές, μία υποτροφία για διδα-
κτορική διατριβή και δύο βραβεία προπτυχιακού
επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι
υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και
πτυχιούχους ΑΕΙ που κατάγονται από την Ευρυ-
τανία ή κατοικούν εκεί για τουλάχιστον μία πεν-
ταετία. Πληροφορίες στα τηλ. 22370-24766 &
6977744907.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
ΕΡΜΟΥ 2 – τηλ. 2310 540111 
Fax 2310 535342
54625, Θεσσαλονίκη                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά την πρώτη, μετά τις αρχαιρεσίες της 5ης
Δεκεμβρίου 2010, συνεδρίαση του νεοεκλεγέν-
τος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ευρυ-
τάνων Βόρειας Ελλάδας «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»,
εκλέχθηκε ομόφωνα το Προεδρείο που έχει ως
εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ

Δικηγόρος – Διπλ. μεταπτ.
Τμ. Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
Επιχειρηματίας

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
Καθηγητής

Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΙΑΒΗΣ
Τραπεζικός Υπάλ.

ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
Συνταξιούχος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ

Συντ. Εργολάβος Δημ. Έργων
ΜΕΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

Αστυνομικός – Πτυχ.  Θεολογίας Α.Π.Θ.


