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Το σημείωμα του εκδότη

Κυκλοφορούν τα νέα ημερολόγια του 2014 που με
μεράκι ετοιμάσαμε και
αφορούν τις εκδηλώσεις
του Συλλόγου το καλοκαίρι στο Παπαρούσι.
Τα έσοδα από τα ημερολόγια θα διατεθούν για τη
συνέχιση των εργασιών
στον υπό κατασκευή Ξενώνα μας στο Παπαρούσι.
τηλ.: 6936179981
(Ελένη Ντανά)
6932256602
(Παν. Βλασόπουλος)

Μία εκπληκτική θεατρική βραδιά
σελ. 2

Με μεγάλη μας χαρά το καλοκαίρι
που πέρασε πληροφορηθήκαμε ότι
δύο σημαντικά έργα αποφασίστηκαν
και ξεκινούν προσεχώς στο Παπαρούσι.
Αφενός θα κατασκευαστεί κτίριο τουαλετών στο Δ. Παπαρούσι και αφετέρου
εξωτερικό στέγαστρο στο εξωκλήσι
της Παναγίας στο Αν. Παπαρούσι.
Είναι πολύ ευχάριστο να ακούγεται
ότι και άλλες ομάδες χωριανών ενεργοποιούνται προς το κοινό όφελος
του χωριού, υλοποιώντας έργα που
ωφελούν και τους υπόλοιπους.
Ο Σύλλογός μας επικροτεί τέτοιες
ενέργειες, διότι αποτρέπουν την αδράνεια και τη στασιμότητα υγιών ανθρώπων σε ένα τόσο δύσκολο μικρό
χωριό. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί
αν δεν βρεθεί κάποιος να το κάνει.
Η από οκταετίας ανάληψη ενός
μεγάλου έργου από τον Σύλλογο Παπαρουσιωτών – της κατασκευής δηλαδή δημοτικού ξενώνα, κάτι που είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρει οφέλη σε όλους τους χωριανούς – μέσα
σε μια τόσο δύσκολη και ασταθή οικονομικά και πολιτικά περίοδο, συνιστά

ΗΘΙΚΗ αλλά και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
των μελών του Προεδρείου, που σχεδόν καθιστά αδύνατη την ενασχόληση
με ο,τιδήποτε άλλο κατασκευαστικό.
Διαρκές μέλημα των μελών του Δ.Σ.
είναι να εκτελούνται σταθερά οι βασικές πολιτιστικές δραστηριότητες,
όπως η έκδοση της εφημερίδας και
των ημερολογίων του, οι πολλαπλές
εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους και τα συνεχή διαβήματα προς
τις Αρχές για τα ποικίλα θέματα του
χωριού. Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις
καταστάσεις αυτές δόθηκε προσοχή
να μην απομακρυνθεί ο Σύλλογος από
τους κύριους σκοπούς του, όπως αυτοί
αναγράφονται στο καταστατικό του.
Έτσι με τις δράσεις του ο Σύλλογός
μας προσπαθεί να εμφυσήσει την αγάπη προς το γενέθλιο τόπο και την
ανάπτυξη αισθημάτων φιλοξενίας από
τους χωριανούς μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν
οι υποδομές και να διατηρηθεί η παράδοση και η συνέχεια του χωριού
μας ώστε να αποφευχθεί η ερήμωσή
του, που πιστεύουμε ότι κανείς υγιής

νούς δεν την επιθυμεί.
Όταν όλοι είμαστε ενεργοί αποτελούμε σταθερή δύναμη και γινόμαστε
φορείς πολιτισμού. Επηρεάζουμε τους
γύρω μας μιας και ο καθένας μας είναι
ένας κρίκος στην μεγάλη αλυσίδα που
λέγεται κοινωνία.
Τονίζουμε επίσης ότι ο πολιτισμός
του κάθε τόπου αντλείται από το χθες,
περνάει στο σήμερα και απλώνεται
στην αιωνιότητα. Δεν επιτρέπεται σε
κανέναν να εναντιώνεται σε αυτήν
την πορεία του.
Τελειώνοντας, ευχόμαστε σε
όλους τους απανταχού Παπαρουσιώτες
καλό φθινόπωρο και χειμώνα.
Π. Βλασόπουλος

Λαϊκές ιστορίες

Η αχαριστία (Κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό)

Αναμνηστική φωτογραφία των θεατών της θεατρικής παράστασης.
Ανάμεσά τους ο ευπατρίδης Μανδραγώνης Γιώργος.

Προσφορά στο Σύλλογο

Ο Βλάσης Τσόλκας, ο Θανάσης Βλασόπουλος
και ο Χρυσόστομος Λαθύρης βοήθησαν τον Πρόεδρο
Π. Βλασόπουλο στην αποθήκευση των πλακιδίων.
Ο Μηχανικός κ. Χαντζόπουλος Νίκος προσέφερε στο Σύλλογο
70 τ.μ. πλακιδίων δαπέδου για τις ανάγκες του Ξενώνα.
Τον ευχαριστούμε πολύ.

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας
ευπρόσδεκτη και απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως
και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε.
GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574
ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74
Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα)
IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384

Μια φορά κι ένα καιρό, τότε που
όλα τα ζώα, ήμερα και άγρια ήταν
μονιασμένα και αγαπημένα μεταξύ
τους, η κυρά αλεπού ρώτησε το βάτραχο γιατί ο λαιμός του είναι φουσκωμένος, πρησμένος. Τότε ο βάτραχος της διηγήθηκε την ιστορία
του.
― «Μια μέρα είχα βγει στην όχθη
της λίμνης. Ξαπλωμένος στα χορτάρια
καθώς ήμουν απολάμβανα τη λιακάδα.
Ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά μου
ένας σκορπιός. Πρώτα με κολάκευσε
για το πόσο καλός κολυμβητής είμαι
κι έπειτα με παρακάλεσε να τον περάσω στην απέναντι όχθη της λίμνης.
Προθυμοποιήθηκα προσφέροντάς του
την πλάτη μου. Κάθησε επάνω της
και άρχισε πλάτσα-πλουτς, πλάτσαπλουτς το σύντομο ταξίδι μας. Όταν
φτάσαμε στον προορισμό του, εκείνος
έσκυψε πάνω μου, επιθυμώντας να
με φιλήσει για «ευχαριστώ». Το φιλί
του όμως δεν ήταν παρά μια δαγκωματιά όλο δηλητήριο. Όταν άρχισα
να φωνάζω, να ουρλιάζω από τους
πόνους και το πρήξιμο και να διαμαρτύρομαι για την αχαριστία του,
εκείνος κρύφτηκε στα χορτάρια λέγοντάς μου:
― «Μπάκακα, μη φωνάζεις και
μη διαμαρτύρεσαι! Δεν ήξερες ότι
πριν με πάρεις καβάλα στην πλάτη
σου έπρεπε πρώτα να ρωτήσεις ποιος
είμαι;»
Δυστυχώς το «πικρό αυτό ποτήρι
της αχαριστίας το πίνει και ο άνθρωπος».
Πολύ σπάνια ο ευεργετηθείς αναγνωρίζει και ανταποδίδει το καλό που
του κάνουν.
Σύμφωνα με τις Γραφές δέκα λε-

προύς θεράπευσε ο Χριστός και όμως
μόνο ο ένας φάνηκε ευγνώμων. Οι
άλλοι εννιά ξέχασαν αμέσως το καλό.
Η παροιμία λέει: «Κάθε κακό θυμίζεται.
Κάθε καλό ξεχνιέται». Οι δύο αυτές
αρετές «ευεργεσία» και «ευγνωμοσύνη», δύσκολα ανταμώνονται.
Κάποτε ένας Γάλλος πολιτικός, ο
Αριστείδης Μπριάν επισκέφθηκε μια
έκθεση ζωγραφικής. Στάθηκε μπροστά
σ’ ένα πίνακα που παρίστανε δύο γυναίκες αγκαλιασμένες και τον περιεργαζόταν. Ο ζωγράφος έσπευσε
τότε να του εξηγήσει το νόημά του.
― «Εξοχότατε του λέει, η σύνθεση αυτή είναι αλληγορική. Συμβολίζει την Ευεργεσία και την Ευγνωμοσύνη».
― «Καταλαβαίνω», αποκρίθηκε ο
Μπριάν, «αγκαλιάζονται οι καημένες
γιατί σπάνια συναντιώνται».
Τον αχάριστο άνθρωπο δεν τον
διακρίνει μόνο η αμνημοσύνη. Τον
χαρακτηρίζει και η αντιπάθεια προς
τον ευεργέτη του. Αποφεύγει να τον
συναντά. Συνήθως συμπεριφέρεται
εχθρικά, όπως ο σκορπιός προς το
βάτραχο.
«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός
από τον ευεργετηθέντα», έλεγε ο
μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης.
Επιπροσθέτως ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας, όταν του
είπαν οι φίλοι του, ότι κινδυνεύει η
ζωή του από κάποιον, ζήτησε, να
μάθει το όνομα του προσώπου αυτού.
Όταν οι φίλοι του το αποκάλυψαν
είπε:
― «Όχι, αποκλείεται να είναι αυτός, γιατί δεν τον ευεργέτησα».
Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε ότι στα νησιά λένε για τον

αχάριστο. «Τον έμαθα να κολυμπάει,
γυρεύει να με πνίξει». Και αλλού
«Ολημερίς τον άνθρωπο τονε κρατάς
στην πλάτη, το βράδυ τον απώθησες
και σού ’βγαλε το μάτι» και ολοκληρώνοντας «Φίδι φύλαγε χειμώνα να
σε φάει το καλοκαίρι».
Αλήθεια, γιατί άραγε, ο ευεργετηθείς συμπεριφέρεται έτσι προς τον
ευεργέτη του; Την απάντηση τη δίνει
η Ψυχολογία. Η επιστήμη της Ψυχολογίας τονίζει ότι ο ευεργετηθείς δε
θέλει με κανένα τρόπο να θυμάται
την αδυναμία του, την ανάγκη του,
για την οποία του έγινε η ευεργεσία.
Η θύμηση αυτή δημιουργεί στον εσωτερικό του κόσμο ένα αίσθημα οδυνηρό, ένα αίσθημα κατωτερότητας
και μειονεξίας. Η αμνημοσύνη λοιπόν
και η εχθρότητα δεν είναι τίποτα
άλλο, παρά μία προσπάθεια απόσβεσης του οδυνηρού αυτού αισθήματος.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα
λοιπόν ότι η αχαριστία είναι μεγάλο
ελάττωμα. Τούτο όμως δε σημαίνει
ότι στο όνομά της πρέπει να σταματήσουμε να ευεργετούμε, τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.
Αντιθέτως σημαίνει ότι έχουμε την
ιερή υποχρέωση να καταπολεμούμε,
με κάθε τρόπο, το ελάττωμα αυτό,
διορθώνοντας πρώτα τον εαυτό μας
και συμβουλεύοντας παράλληλα τους
συνανθρώπους μας.
Να κάνουμε το καλό, χωρίς να
υπολογίζουμε, και να περιμένουμε
αναγνώριση και ανταπόδοση. Να κάνουμε το καλό όπως μας το λέει ο
θυμόσοφος λαός: «Κάνε το καλό και
ρίξ’ το στο γιαλό».
Αναδημοσίευση απ’ την εφημ.
ΤΟ ΑΠΟΚΟΥΡΟ Απρ.-Ιούν. 2013
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Τοπικό πανηγύρι στο εξωκλήσι της Παναγίας στις 23 Αυγούστου 2013
Με θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε και
φέτος στο Παπαρούσι η Παναγία μας στον
Ανατολικό συνοικισμό στο ομώνυμο εξωκλήσι
του χωριού. Φέτος στο ψαλτήρι βοήθησε ο
καλλίφωνος ψάλτης Τάσος Ηλιόπουλος, ο
οποίος δέχθηκε πρόθυμα την πρόσκληση και
μας τίμησε με την πολύτεκνη οικογένειά του
και την ετοιμόγεννη γυναίκα του. Μαζί του και
ο κ. Ευθύμιος Σουλδάτος.
Ο ιερέας του χωριού π. Αποστόλης Τόλης
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και ευλόγησε την
Το επιτελείο της ψησταριάς

Αρτοκλασία που προσέφερε ο Σύλλογός μας
υπέρ υγείας όλων των Παπαρουσιωτών. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε πανηγύρι που οργάνωσε ο Σύλλογος για πρώτη φορά στον
προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Η ορχήστρα
του κ. Πεταρούδα Δημήτρη από το Ραπτόπουλο
Ευρυτανίας διασκέδασε τους χωριανούς που
παρέμειναν εκεί. Κρίμα που ένας μικρός αριθμός
χωριανών αποχώρησε...
Ο Βασίλης Τσουκαλάς, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος, ο Αργύρης Περίχαρος και ο Θανάσης Βλασόπουλος αποτέλεσαν το δυναμικό
επιτελείο της ψησταριάς που στήριξε την εκδήλωση συνεπικουρούμενο από το ζεύγος Ευθύμιου και Κατερίνας Σουλδάτου και την Αλεξάνδρα Μανδραγώνη. Η κ. Ελένη Γιαννοπούλου
με την σωστική επαγγελματικού τύπου επέμβασή της, λόγω της μεγάλης της πείρας και
προσφοράς της στο χωριό, αποτελεσματικά
εξυπηρέτησε τον κόσμο που παρέμεινε μέχρι
τέλους στο χώρο του πανηγυριού.

Γιαννοπούλου και Χρήστο Βίσα για τις ανάγκες
της ημέρας.
Όσοι παρευρέθησαν στη γιορτή χόρεψαν
με την ψυχή τους και συνέβαλαν και αυτοί
στην καθιέρωση του μικρού αυτού πανηγυριού
σε μία εποχή που τα χωριά μας κρατούν ακόμα
κόσμο. Τέτοιες εκδηλώσεις τιμούν και κοσμούν
την περιοχή μας σε μια εποχή σαν τη σημερινή,
όπου οι ανάγκες των συνανθρώπων μας για
συνεύρεση και θρησκευτική αναγωγή είναι
προφανείς.
Η κ. Αρτεμισία Καλύβα, σύζυγος του κ.
Βασίλη από την Αυστραλία έσυρε πρώτη το
χορό μαζί με τον αδελφό της και τις κόρες
της Έλλη και Φρειδερίκη.

Ελένη Σκαρλάτου, Σταυρούλα Παπαδοπούλου,
Αθανασία και Γιώργος Καρναβάς

Ευθύμιος Σουλδάτος, Π. Βλασόπουλος
κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης

Οι σφήγκες, όμως, απαιτητικά συμμετείχαν
στο φαγοπότι. Είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες η εξόντωση μιας τεράστιας φωλιάς
σερσενιών στο μεγάλο πλάτανο στην είσοδο
της πλατείας.
Άφθονο μούρο κεράστηκε στους εκκλησιασμένους, που πρόθυμα προσφέρθηκε από
τους χωριανούς μας Φώτη Δημόπουλο, Ελένη

Μια εκπληκτική θεατρική βραδιά
Στις 24 Αυγούστου 2013 μία εκπληκτική
κωμωδία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
Παπαρούσι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού της Σπερχειάδας κ. Κώστας Μέρρας σκηνοθέτησε και
πρωταγωνίστησε στην κλασική επιτυχία του
Λάκη Μιχαηλίδη «Ησαΐα μη χορεύεις». Πρόσφερε στους Παπαρουσιώτες 2 ώρες αμείωτου
γέλιου. Ανέτρεψε την θλιβερή από μέρες ατμόσφαιρα του χωριού. Μετά από αυτή την καλλιτεχνική εμπειρία μία τουλάχιστον θεατρική
παράσταση είναι απαραίτητη στο χωριό μας
κάθε καλοκαίρι.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος κ. Βλασόπουλος Παναγιώτης με τον κ.
Ευθύμιο Σουλδάτο αποτελεσματικά έψησαν,

Το χορευτικό του κ. Σωτήρη Ντόκα, ιδιοκτήτη του «Ταυρωπού των Αγράφων», στόλισε
την εκδήλωσή μας χορεύοντας γνήσιους παραδοσιακούς χορούς της Ρούμελης με πρωτοχορευτή τον ίδιο. Σημειωτέον ότι ο κ. Σωτήρης παρήγγειλε και έψησε δωρεάν για το Σύλλογο τα ψητά της εκδήλωσης. Στο λόγο που
απηύθυνε τόνισε ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου βοηθούν να μην ξεχαστεί η παράδοση και οι νέοι του τόπου
πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο με την ενσωμάτωσή τους στο χορευτικό του.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου αφού ευχαρίστησε τον κ. Ντόκα και το συγκρότημά του
για την εμφάνισή τους αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης του Συλλόγου από τους χωριανούς
και τους φίλους του για την περάτωση του δύσκολου, αλλά απόλυτα αναγκαίου και μεγάλου
έργου του ξενώνα που κατασκευάζεται και
κοσμεί την είσοδο του χωριού.
Τονίζουμε τη σημαντική λειτουργία του
κτιρίου αυτού σαν καφενείου. Ήταν εξόχως
αισθητή η έλλειψη προσφοράς καφέ μετά τη
Θεία Λειτουργία και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις 23 Αυγούστου 2013.
Τέλος θα αναφερθούμε στην προσπάθεια
βελτίωσης του εξαιρετικού χώρου της «Παναγίας». Από μέρες πριν ο Πρόεδρος του χωριού
κ. Κουφαλιώτης Γιώργος επιμελήθηκε του χώ-

ρου των παλαιών τουαλετών που προϋπήρχαν
στην άκρη. Επίσης ο Δήμος Καρπενησίου βοήθησε σημαντικά με την αποστολή εργατών
για την ισοπέδωση των ανωμαλιών του χώρου
και το κόψιμο των χόρτων εκεί και στο παρακείμενο πέτρινο γεφύρι μας. Τέλος ευχαριστούμε την κ. Αλεξάνδρα Μανδραγώνη, που
καθάρισε με μεγάλη προσοχή τις τουαλέτες
όπως και τον προσωρινό ξενώνα του Συλλόγου
στην οικία Μπαλατσιά. Ήμασταν σε αναμονή
της επίσκεψης του γνωστού ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Παύλου Ντανά, ο οποίος ήθελε να
γνωρίσει το χωριό μας. Απρόβλεπτοι λόγοι
ακύρωσαν για φέτος την επίσκεψη αυτή, αλλά
ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μας τιμήσει.
Τελειώνοντας θέλουμε όλοι να προσέξουμε
πόσο η οποιαδήποτε υγιής προσπάθεια εκδήλωσης στο δύσκολο μικρό χωριό Παπαρούσι
βοηθά την τοποθεσία του χωριού σιγά σιγά να
βγάζει από την λήθη και την εγκατάλειψη μέρη
που εκ των πραγμάτων αξιοποιούνται και βοηθούν στην ζωντάνια και ευημερία όλου του
ευρυτανικού τοπίου. Αρκεί ο καθένας μας να
βάλει το δικό του λιθαράκι στο στερέωμα
αυτής της αναγέννησης. Στις φετινές εκδηλώσεις απεικονίστηκε έντονα η ποικίλη προσφορά όλων των χωριανών, μικρών και μεγάλων, στην προσπάθεια αυτή. Εμείς θα ξεχωρίσουμε τη φροντίδα του ευπατρίδη κ. Γιώργου
Μανδραγώνη, ο οποίος παρά το κινητικό του
πρόβλημα συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση,
τη στήριξε οικονομικά (όπως και το πανηγύρι
στην Αγία Παρασκευή), και παρακολουθούσε
με μεγάλη έγνοια την εξέλιξη των προσπαθειών για την επιτυχία της εκδήλωσής μας.
Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε
πολύ.
Από φέτος στις
πολιτιστικές δράσεις του Συλλόγου
μας εντάσσεται η
διάθεση αξιόλογων
βιβλίων. Τέσσερις
σημαντικοί λογοτέχνες, ο Γιώργος
Αθανασιάς, ο Κώστας Μπουμπουρής, ο Λάμπρος Παπαδόπουλος και η
Αγορία Σιδέρη-Κανελλοπούλου μας
διέθεσαν τα βιβλία
τους και εμείς σας
προτρέπουμε να τα
προμηθευτείτε.
Τους ευχαριστούμε πολύ.

Η Αλεξάνδρα
Μανδραγώνη
στο έργο διάθεσης
βιβλίων
για το Σύλλογο

Επιστολή που λάβαμε
Ευθύμιος και Κατερίνα Σουλδάτου
στο έργο της καθαριότητας των τουαλετών

Κώστας Μέρρας, Ελισάβετ Παπαλέξη

Σκετς του θεατρικού ανάμεσα
στους θεατές της εκδήλωσης

σέρβιραν και φρόντισαν τους θεατές της παράστασης. Επίσης άφθονα γλυκά κεράστηκαν
στους παρευρισκόμενους.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε προηγηθεί το καθάρισμα των τουαλετών της πλατείας από την κ. Κατερίνα Σουλδάτου που
είχαν εγκαταλειφθεί ακάθαρτες από το πανηγύρι στις 26 Ιουλίου!!! Στο θεατρικό έργο
συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Κώστας Μέρρας,
Γιώργος Δερνίκας, Αλέξανδρος Ντζούνας,
Κώστας Διαμαντόπουλος, Ελισάβετ Παπαλέξη,
Σωτηρία Τζινιέρη, Βιβή Ζαφείρη και Γιώτα
Κατσίκα. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους.
Το ΚΑΡΑΟΚΕ ΠΑΡΤΥ των νέων είχε σχεδιαστεί να διεξαχθεί μετά την παράσταση.
Είχε αγοραστεί ένα σύστημα Καραόκε από
καιρό πριν, αλλά η απροθυμία των νέων, που
δεν παρουσιάστηκαν ούτε στη θεατρική παράσταση, απέτρεψε την εμπειρία αυτή. Ας ελπίσουμε σε άλλη χρονιά.

Αξιότιμοι,
κ. Ελένη, κ. Παναγιώτη
Εύχομαι πάντα να είσθε καλά και ο Θεός
να σας χαρίζει υγεία, ευτυχία, χαρά και να
χαίρεστε τις οικογένειές σας.
Είναι αλήθεια ότι αναλάβατε ένα δύσκολο
έργο, την δημιουργία του Συλλόγου Παπαρουσιωτών, είσαστε άξιοι συγχαρητηρίων, η
επιμονή σας και υπομονή σας απέδωσαν πολλά
και όσοι είμαστε Παπαρουσιώτες πρέπει να
είμαστε υπερήφανοι που το όνομα της γενέτειράς μας ακούγεται.
Πάντοτε θα προσπαθώ να προσφέρω για
το Σύλλογο τα κατά δύναμη.
Για την εφημερίδα που εκδίδετε κάθε
τρεις μήνες χρειάζεστε καινούργιο υλικό,
βρήκα μια φωτογραφία από το έτος 1990 και
το πανηγύρι που είχαμε ο εδώ Σύλλογος Παπαρουσιωτών στο πάρκο ΕΛΑΤΟΣ Charlotte
Βορείου Καρολίνας, που παρευρεθήκανε περισσότερα από 500 άτομα.
Στην φωτογραφία από δεξιά ο Κώστας

Κατεργάρης χαιρετίζει τους συνεργάτες του
Ταξιάρχη Κουφαλιώτη, Νικόλαο Τουφεκιά,
σύζυγο Ελένης Καραγκούνη και Βασίλειο
Ευαγγέλου Δημόπουλο.
Θα ήταν παράλειψη κ. Παναγιώτη να μην
σας ευχαριστήσω και πάλι για το κρασί που
φέρατε στο μνημόσυνο της μητέρας μου των
σαράντα ημερών.
Πάντοτε ρωτάω τον κουνιάδο μου Γιώργο
Μανδραγώνη και μου λέει ότι είσαστε καλά
και επικοινωνείτε συχνά.
Τους θερμούς μας χαιρετισμούς
Ελένη και Κώστας Κατεργάρης

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Η στάχτη και οι χρήσεις της
Τελικά συμπεράσματα, από τα μακροχρόνια «πειράματα» στο εργαστήριο της Μάνας Φύσης.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Η Αλυσίβα είναι η γνωστή μας στάχτη ή το
σταχτόνερο καλύτερα.
Το καλύτερο απορρυπαντικό που
επινόησε ποτέ ο άνθρωπος. Καθαρίζει,
λευκαίνει και απολυμαίνει σε βάθος.
Κάνει τα πιάτα μας να τρρρρίζουν
από καθαριότητα και όχι μόνο τα πιάτα,
αλλά όλα τ’ αγγειά. Καθαρίζει τα πάντα. Ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες. Βράστε την στάχτη με νερό,
και τρίψτε με αυτό οτιδήποτε θέλετε
να καθαρίσετε. Θα εκπλαγείτε από το
αποτέλεσμα. Καθαρίζει ακόμα και τις
σκουριές, που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα. Απίστευτη καθαριότητα και υγιεινή!!!
• Την χρησιμοποιούμε στην παρασκευή μουσταλευριάς, αλλά και
στην ζαχαροπλαστική γενικότερα. Η
νοστιμότερη και υγιεινότερη μουσταλευριά, εμπεριέχει στην συνταγή ικανή
ποσότητα στάχτης. Εκτός από την
υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή
που της δίνει, καθαρίζει και το έντερο
από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Στάχτη επίσης χρησιμοποιούμε
στην παρασκευή ψωμιού. Κάνει την
διαφορά, πώς να το κάνουμε!
• Ρίξτε την στον κήπο σας. Αφρατεύει το χώμα, ταΐζει τα φυτά, και περιορίζει αισθητά την ύπαρξη και αναπαραγωγή όλων των βλαπτικών εντόμων και ζιζανίων. Επίσης δεσμεύεται
διοξείδιο του άνθρακα από τους μικροοργανισμούς μέσα στο χώμα, η
ανάπτυξη των οποίων ενισχύεται από
τη στάχτη, και η γη γίνεται πιο εύφορη.
• Διώχνει τις ενοχλητικές μυρμηγκοφωλιές χωρίς να σκοτώνει τα
μυρμήγκια. Ρίξτε στην είσοδο της
μυρμηγκοφωλιάς που εμφανίστηκε σε
λάθος σημείο, μερικές χούφτες στάχτη. Τα μυρμήγκια δεν μπορούν, ούτε
να την περάσουν, ούτε να την μεταφέρουν με αποτέλεσμα να μετακινήσουν την είσοδο της φωλιάς τους αλλού.
• Εκεί, που δεν σας ενοχλεί. Σκορπίστε στάχτη στις γωνίες και στα
σκοτεινά σημεία της αποθήκης σας ή
του κελαριού σας. Τυχόν κατσαρίδες
και παρόμοια απεχθή, αποκρουστικά
και ενοχλητικά έντομα, καθώς και ποντίκια και άλλα τρωκτικά θα μετοικήσουν, όσο πιο μακριά γίνεται, και δεν
θα εμφανιστούν όσο υπάρχει στάχτη.
• Έπιασε το παιδί σας ψείρες στο
σχολείο; Γέμισε ο σκύλος σας τσιμπούρια και ψύλλους; Πιάσατε «φιλενάδες μου» ψείρες; Στάχτη! Το καλύτερο αντιπαρασιτικό!!! Ίσως για μερικές
ώρες το παιδί σας και ο σκύλος σας
να φαντάζουν σαν γέροι, αλλά τα παράσιτα απλώς θα εξαφανιστούν. Ανακατέψτε την στάχτη με ξύδι, μέχρι
που να γίνει πηχτή λάσπη και αλείψτε
το τριχωτό.
• Σας βγήκε το κρασί θολό στο
γιοματάρι; Έχει το νερό της πηγής (;)
κυπρίνους και άλλα ζουζούνια; Γέμισε
άλατα το πηγαδίσιο; Περάστε τα μέσα
από στάχτη να φιλτραριστούν. Θα εκπλαγείτε με την διαύγεια και την κα-

θαριότητα που τους δίνει, χωρίς να
τα επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο.
• Κιτρίνισαν τα δόντια σας και το
’χετε μαράζι; Μην ανησυχείτε!!!. Τρίψτε
τα με στάχτη. Σαν του μωρού θα γίνουν!!!
• Μαζεύετε τα χειμωνιάτικα ρούχα
(όταν έρθει το καλοκαίρι) αλλά σας
ανησυχεί ο σκόρος; Πασπαλίστε τα
με στάχτη και ξεχάστε τον σκόρο.
Μετά καθαρίζουν με ένα απλό τίναγμα,
και έχουν μια γυαλάδα άλλο πράγμα.
Βάλτε και λίγο λεβάντα στο σεντούκι,
στο συρτάρι ή στην κασέλα και ησυχάστε για χρόνια και χρόνια ακόμα
και αν την κασέλα την ανοίξει το
εγγόνι σας μετά από πενήντα χρόνια,
τα ρούχα θα είναι άθικτα.
• Λεκιαστήκατε την ώρα που τρώγατε; Βάλτε πάνω λίγο στάχτη και
μετά από πέντε λεπτά τρίψτε τον λεκέ
με ψίχα ψωμιού. Πάει έφυγε ο λεκές,
ως δια μαγείας!
• Την φτιάχνουμε και σαπούνι,
αλλά η συνταγή περιττεύει, αφού κανείς σας δεν θα κάτσει να φτιάξει σαπούνι. Υπάρχουν τα έτοιμα «μοσχοσάπουνα», τα αφρόλουτρα και τα σαμπουάν.
• Χτυπήσατε; Ματώσατε; Διαλύστε
λίγο πράσινο σαπούνι μέσα στην αλυσίβα, και πλένετε με αυτό την πληγή
χωρίς να την ξεπλύνετε μετά. Είναι
απίστευτη η ταχύτητα επούλωσης.
• Κορίτσια! Αν θέλετε να μην γεράσετε ποτέ (λέμε τώρα!) να λούζεστε
με ξυδόνερο και να μπανιαρίζεστε
με αλυσίβα. Σας υπόσχεται η στάχτη
πως, δεν θα χρειαστείτε ποτέ λίφτινγκ
ή μπότοξ.
• Είστε στην κατασκήνωση και
δεν έχετε που να διατηρήσετε τα
φρέσκα φρούτα; Σκάψτε έναν λάκκο,
γεμίστε τον με στάχτη και τοποθετήστε
τα φρούτα έτσι ώστε, να μην έρχονται
σε επαφή το ένα με το άλλο, αλλά
ούτε και με το χώμα. Σκεπάστε τον
λάκκο και αφήστε τα. Διατηρούνται
έως δύο χρόνια εντελώς μα εντελώς
ανέπαφα, όπως την στιγμή που τα
βάλατε.
• Θέλετε να διατηρήσετε την πυτιά
που πήζετε τυρί; Βάλτε την μέσα σε
ένα κέρατο απογεμίστε το με στάχτη
σφραγίστε με λάσπη και κρεμάστε το
σε ένα δένδρο. Η πυτιά δεν θα χαλάσει
ποτέ!
• Παλιά οι σιδηρουργοί για να
σκληραίνει το σίδερο, το έσβηναν
μέσα σε ένα μίγμα από αίμα και στάχτη. Ήταν το πρώτο είδος ατσαλιού.
• Μην ξεχάσετε εσείς που ακόμη
σπέρνετε καπνά, να κρατήσετε λίγη
στάχτη για τον χασ’λαμά σας, θα σας
χρειαστεί οπωσδήποτε!!!.
• Με την έναρξη, λοιπόν, την καινούργιας περιόδου θερμάνσεως αρχίστε να συγκεντρώνετε τις στάχτες
από τα τζάκια, τις θερμάστρες καυσόξυλων ή από τους φούρνους σας
κλπ., και για τους παραπάνω λόγους.
Ποιος ξέρει, ίσως κάποιος να σας
φανεί χρήσιμος!
Blogs.schgr/laspan/(Παν. Λάσκαρης)
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
«ΤΟ ΧΑΒΑΡΙ»

ΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑΚΟ
Σκοπός μου δεν είναι να σε απενοχοποιήσω εάν
εσύ δεν θέλεις να αλλάξεις, ούτε όμως και να σε καλοπιάσω.
Σε λέω Ελληνάκο, γιατί δεν είσαι άξιος του παρελθόντος σου και των προγόνων σου.
Γιατί τα ξεπούλησες όλα, Ελληνάκο, για το ευρώ.
Πούλησες την ψυχή σου Ελληνάκο, για τα μπιχλιμπίδια που σου υποσχέθηκαν, για τη λάμψη που
είδες στα παιχνίδια τους χωρίς να βλέπεις την
κόλαση στην οποία σε έριχναν. Σε ξέρω, Ελληνάκο,
από παλιά.
Σε έχω δει σαν αγρότη, να νοιάζεσαι μόνο για
τις επιδοτήσεις και όχι για τη σοδειά. Η προηγούμενη
γενιά πότιζε με ιδρώτα τις ελίτσες της για τις οποίες
κουβαλούσε χιλιόμετρα το νερό. Θυμήσου τον πατέρα
σου στο χωριό, Ελληνάκο, και κλάψε.
Σε έχω δει σαν κτηνοτρόφο, να κοιτάς πως θα
εισπράξεις και εκεί ψεύτικες επιδοτήσεις χωρίς να
νοιάζεσαι για τα ζώα σου. Η προηγούμενη γενιά
όμως μεγάλωνε μαζί με τα ζώα της και επικοινωνούσε
μαζί τους. Οι αγελάδες, Ελληνάκο, είχαν όνομα και
ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους. Δεν ήταν εργαλείο.
Τώρα που έγινες κι εσύ μηχάνημα, όλα τέλειωσαν.
Θυμήσου τη μάνα σου στο βουνό και στον κάμπο,
Ελληνάκο, και κλάψε.
Σε έχω δει σαν εργάτη, οικοδόμο, εργολάβο, μηχανικό, να κάνεις ό,τι κακοτεχνία μπορείς στη δουλειά
σου και να είσαι στην οικοδομή με το κινητό στο
χέρι για να δίνεις εντολές αγοράς και πώλησης στο
χρηματιστή σου. Δεν ήταν έτσι παλιά, Ελληνάκο.
Κοίτα τα κλασικά κτίρια πως στέκουν αγέρωχα και
τα δικά σου με τα «καλύτερα» υλικά είναι τα πιο επικίνδυνα. Κοίτα την Ακρόπολη και κλάψε, Ελληνάκο.
Σε έχω δει σαν γιατρό, Ελληνάκο, να κοιτάς πως
θα πάρεις το φακελάκι χωρίς να σε ενδιαφέρει η
υγεία των ασθενών σου. Εξαργύρωσες το λειτούργημα
με ευρώ, Ελληνάκο. Δεν θεραπεύεις από αγάπη
αλλά μόνον από συμφέρον, γι’ αυτό και δεν μπορείς
τελικά να θεραπεύσεις. Σε έχω δει να παίρνεις σε
δέκα λεπτά όσα ο άρρωστός σου σε μία εβδομάδα,
σε ένα μήνα, όσα σε δέκα χρόνια, σε ένα χρόνο,
όσα σε δέκα ζωές, χωρίς καμία ενοχή, Ελληνάκο.
Αντικατέστησες τη χαρά της προσφοράς με τα μηδενικά που βλέπεις στον τραπεζικό σου λογαριασμό.
Θυμήσου τον όρκο σου, Ελληνάκο, και κλάψε.
Σε έχω δει σαν δικηγόρο, Ελληνάκο, να πατάς
επί πτωμάτων. Αντί για δικηγόρος δρας σαν κλεπταποδόχος. Είσαι χειρότερος κλέφτης από τον πελάτη
σου, γιατί εκείνος μπορεί και να έκλεψε από ανάγκη,
εσύ όμως το κλέβεις «νόμιμα», συστηματικά και από
συνήθεια. Εκείνος μπορεί και να μεταμεληθεί, εσύ
όμως ποτέ. Ο ναρκομανής πελάτης σου είναι λιγότερο
εξαρτημένος απ’ ότι εσύ με το ευρώ. Δεν είσαι δικηγόρος του διαβόλου, αλλά ο ίδιος ο διάβολος, Ελληνάκο.
Σε έχω δει σαν δημόσιο υπάλληλο, Ελληνάκο,
να παίρνεις τη μίζα σου για να εξυπηρετήσεις τους
κακομοίρηδες που έτυχε να σε έχουν ανάγκη. Να
φέρεσαι στους πολίτες σαν ζώα, Ελληνάκο. Σε έχω
δει να μην σε ενδιαφέρει εάν οι πράξεις σου εξυπηρετούν τη χώρα σου, αλλά το τομάρι σου και μόνον.
Δόθηκαν μάχες στο παρελθόν για να έχεις τα δικαιώματα που είχες, Ελληνάκο. Τώρα τα χάνεις και
δεν μπορείς να βγάλεις άχνα. Εξαργύρωσες την
αξιοπρέπειά σου με ευρώ, Ελληνάκο, και τώρα που
χάνεις τα ευρώ δεν θυμάσαι και τι είναι αξιοπρέπεια.
Πώς είναι να δουλεύεις για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου και στη χώρα σου. Θυμήσου τους
αγώνες που έγιναν για σένα, Ελληνάκο, και κλάψε.
Σε έχω δει και σαν ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνάκο,
να βρίζεις για την τύχη σου. Να μην κοιτάς πως θα
φτιάξεις τις δικές σου συνθήκες, αλλά πως θα κατηγορήσεις τους άλλους. Σε έχω δει να δουλεύεις σαν
σκυλί για να πας τέλος του μήνα και να τα πετάξεις
για να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα ζευγάρι
μπότες που κοστίζουν όσο ένα μηνιάτικο. Οι γονείς
σου έκαναν θυσίες για να σε σπουδάσουν, Ελληνάκο.

Μπορεί να περπατούσαν ξυπόλητοι όταν ήταν μικροί
για να μην χαλάσουν τα παπούτσια τους. Μπορεί να
στερήθηκαν το ψωμί, αλλά εσύ δεν μπορείς χωρίς
Timberland, Louis Vuitton & iphone. Έχεις αλλοτριωθεί,
Ελληνάκο.
Σε έχω δει σαν ελεύθερο επαγγελματία να κοιτάς
πως σε πέντε λεπτά θα βγάλεις το μηνιάτικο. Κατηγορείς τους ιατρούς και είσαι χειρότερος. Ποτέ δεν
κόβεις απόδειξη και παραπονιέσαι για τους υπόλοιπους
που φοροδιαφεύγουν.
Σε έχω δει σαν παπά, Ελληνάκο, την ώρα του
μυστηρίου να σε ενδιαφέρει πόσα ευρώ θα κονομήσεις.
Τον μαμωνά υπηρετείς έτσι, Ελληνάκο, όχι το Θεό.
Σε έχω δει σαν συνδικαλιστή, Ελληνάκο, να ξεπουλάς τους συναδέλφους σου για να πετύχεις την
προσωπική σου ανέλιξη. Σε έχω δει να ξεπουλάς τις
επόμενες γενιές και την δημόσια περιουσία προκειμένου να φύγεις πιο νωρίς στη σύνταξη και με
χονδρό εφάπαξ. Δεν αντιδράς στο ξεπούλημα της
χώρας σου και της περιουσίας της, Ελληνάκο, στόχος
σου είναι να οδηγείς έντεχνα σε απόγνωση και απογοήτευση τους εργαζόμενους και γι’ αυτό σε τοποθετούν εκεί που είσαι.
Σε έχω δει σαν καθηγητή, Ελληνάκο, να ενδιαφέρεσαι πως θα κάνεις κανένα ιδιαίτερο σε μαθητές
σου για να τα κονομήσεις. Και εκεί είσαι αδυσώπητος
Ελληνάκο. Ζητάς για μια ώρα όσα ο πατέρας του μαθητή σου θα βγάλει σε μία εβδομάδα. Όταν έχεις τη
δυνατότητα είσαι κάθαρμα, Ελληνάκο.
Σε έχω δει σαν δάσκαλο, Ελληνάκο, να τρέχεις
στις εκδρομές και στα θέατρα και να προωθείς βιβλία,
μπας και σου πέσει και σένα κανένα κοψίδι απ’ αυτά
που τρώνε οι άλλοι. Θέλεις να μπουν εξετάσεις και
στο δημοτικό για να κάνεις και εσύ φροντιστήρια
στη ζούλα, Ελληνάκο.
Σε έχω δει σαν Πανεπιστημιακό, Ελληνάκο. Εσύ
που θα έπρεπε να αφυπνίσεις τους άλλους, εσύ που
είσαι η κορυφή στη γνώση, εσύ που είσαι ο διανοούμενος είσαι και ο ξεφτίλας μαζί. Ξεπουλήθηκες, Ελληνάκο. Δεν σε είχαν ανάγκη, αλλά είχαν ανάγκη τη
σιωπή σου και γι’ αυτό σε «μπούκωσαν» με ευρώ για
έρευνα η οποία φυσικά δεν οδηγούσε πουθενά.
Έρευνα που μόνον εσύ και αυτοί που σε πλήρωναν
ήξεραν ότι ήταν άχρηστη. Σε αντάλλαγμα παραχώρησες το δικαίωμα να εκφράζεις γνώμη. Παγιδεύτηκες
από τα χαρτάκια που σου έδωσαν και πίστεψες ότι
ήσουν κάτι. Τίποτε δεν ήσουν, Ελληνάκο. Ένας ακόμη
πουλημένος ήσουν. Και το χειρότερο από όλα είναι
ότι συνεχίζεις να είσαι. Δεν έχεις καν τη δύναμη να
μετανοήσεις γιατί πνίγηκες στον κουβά με τα ευρώ.
Σε έχω δει σαν τραπεζικό υπάλληλο Ελληνάκο,
να ενδιαφέρεσαι για το πώς θα εξυπηρετήσεις τα
λαμόγια αφεντικά σου σε βάρος όλου του συνόλου.
Εσύ ξέρεις Ελληνάκο πώς παίζεται το παιχνίδι και η
βαρύτητα της απάθειάς σου είναι ολέθρια. Αντί να
ενημερώσεις το κοινό, επιζητείς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τις περιουσίες και τις
ζωές των συνανθρώπων σου, ελπίζοντας ότι έτσι θα
σώσεις το τομάρι σου.
Σε έχω δει σαν δεξιό, κεντρώο και αριστερό,
Ελληνάκο, να τρέχεις με τις σημαίες να υποστηρίξεις
το κόμμα σου, μπας και βολευτείς μέσα από αυτό.
Ναι, Ελληνάκο, σε έχω δει σαν φιλελεύθερο δεξιό
να κοιτάς πώς θα βολευτείς στο Δημόσιο. Ο φιλελευθερισμός είναι για τους άλλους, όχι για σένα δεξιούλη Ελληνάκο. Σε έχω δει και σαν αριστερό επιχειρηματία να είσαι ο πρώτος που εφαρμόζει τα
μνημόνια και απολύει κόσμο. Είσαι ο αριστερός με
την δεξιά τσέπη που λέει ο λαός απαξιώνοντάς σε.
Ο κομμουνισμός είναι για τους άλλους, όχι για σένα
αριστερούλη, Ελληνάκο. Σε έχω δει και σαν κεντρώο
να τρέχεις πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο.
Σε έχω δει σαν..-και που δεν σ’ έχω δει, Ελληνάκο-, αλλ’ αυτά δεν έχουν τελειωμό.

ΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑΚΟ (Από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ο Δρυμώνας»

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χωματουργικές εργασίες
Οικοδομικά - Εμπειροτεχνικά
Παπαρούσι Ευρυτανίας
Τηλ.: 6972179350 & 22370-31540

Παπαρουσιώτικοι
αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής:
Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824
ΔΟΥ: Πετρούπολης
Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003
& 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Λαϊκή Συνέλευση με τον Δήμαρχο Καρπενησίου
Επιτυχίες

Στις 19 Αυγούστου 2013 δόθηκε μια μοναδική
ευκαιρία στον Δήμαρχο Καρπενησίου να μιλήσει
με τους χωριανούς μας και στους δύο συνοικισμούς. Ο κ. Μπακογιάννης έδειξε χαρούμενος
που τους γνώρισε και με προθυμία τους άκουσε
σε ό,τι του αναφέρθηκε, γιατί από αυτούς περιμένει
να τον εμπιστευτούν και πάλι σαν Δήμαρχό τους
στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου. Ο Δήμαρχος
προκατέβαλε στις συζητήσεις τους παρευρισκόμενους αναφέροντας «δεν υπάρχουν λεφτά».
Οι κάτοικοι του Δυτικού Παπαρουσίου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το χωματόδρομο
των 3 χιλιομέτρων από τον ανατολικό συνοικισμό
μέχρι την πλατεία τους. Επίσης του ζήτησαν τη
διάνοιξη λάκκων στην πλακοστρωμένη πλατεία
τους για να φυτευτούν δένδρα για σκίαση του
χώρου. Τέλος του αναφέρθηκε η πρόθεσή τους
για την κατασκευή τουαλετών στον Άη Θανάση,
όπου ο Δήμος υποσχέθηκε να βοηθήσει με οικοδομικά υλικά.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συνοδευόμενος
από τον Πρόεδρο του χωριού κ. Γιώργο Κουφαλιώτη ήρθε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής,
όπου αρκετοί κάτοικοι του Ανατολικού Παπαρουσίου τον περίμεναν εκεί, παρά το προχωρημένο
της ώρας.
Εκεί τόνισε την τέλεια συνεργασία του με
τον Πρόεδρο του χωριού και ευχαρίστησε την
γραμματέα του Συλλόγου μας κ. Ελένη Ντανά
για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την προβολή του χωριού και των θεμάτων του, γιατί
όπως ανέφερε έτσι και αυτός βοηθείται εξαιρετικά
στο έργο του.
Ζητήθηκε στον Δήμαρχο να φροντίσει για
τον χωμάτινο δρόμο προς τον ποταμό Μέγδοβα,
που είναι πολύ σημαντικός για την επικοινωνία
με τα χωριά της Δυτικής Ευρυτανίας, αλλά λειτουργεί και σαν δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση
κινδύνου στο χωριό. Ο κ. Μπακογιάννης τότε δήλωσε παντελή άγνοια του προβλήματος αυτού,
παρόλα τα διαβήματά μας και την επιστολή που

• Η Ιωάννα Τσόλκα, κόρη της Αλεξάνδρας Μανδραγώνη, πέτυχε την εισαγωγή της για φοίτηση στο ΤΕΙ Διαιτολογίας Διατροφολογίας στη Σητεία
Κρήτης.
• Η Αφροδίτη Τσίγκα, κόρη του
Δημήτρη και της Σπυριδούλας Αχ.
Καλύβα, πέτυχε στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο
ΤΕΙ Μυτιλήνης.
Καλές σπουδές.

Γεννήσεις – Γάμοι – Θάνατοι

στείλαμε στον ίδιο. Αμέσως όμως τηλεφώνησε
στον αντιδήμαρχο κ. Παντελή Χαλκιά, ο οποίος
την άλλη ημέρα έστειλε τον χειριστή μηχανημάτων
του Δήμου με την «τσάπα» και διόρθωσε σημαντικά τον δρόμο αυτό, αλλά και τους υπόλοιπους
σημαντικούς χωματόδρομους. Ο χειμώνας όμως
είναι πάντα αδυσώπητος στα βουνά της Ευρυτανίας, με αποτέλεσμα, όπου δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση, να χρειάζεται η συνεχής αποκατάσταση
των δρόμων κάθε χρόνο μετά από συνεχή και έντονα διαβήματα προς τις Αρχές του τόπου.
Ο μικρός Αργύρης Περίχαρος, εγγονός του
Αργύρη Καλύβα, ζήτησε από τον Δήμαρχο γήπεδο
για να παίζει με τους φίλους του. Ο Δήμαρχος
του υποσχέθηκε τη χορήγηση τερμάτων ποδοσφαίρου για να τοποθετηθούν σε κάποιο χώρο
που θα του υποδείξουν οι κάτοικοι. Έτσι θα γίνει
μία αρχή για τη δημιουργία γηπέδου προς άθληση
των νέων.
Τέλος ο κ. Μπακογιάννης υποσχέθηκε στον
Σύλλογο τη χορήγηση οικοδομικών υλικών για
το υπό κατασκευή έργο του και ότι θα προσπαθήσει να εντάξει την μελέτη των γεφυριών του
χωριού, του μηχανικού κ. Χαντζόπουλου Νίκου,
σε ευρωπαϊκά προγράμματα προς χρηματοδότηση
της αποκατάστασής τους.

Στη μνήμη του καλύτερού μου φίλου
Ήταν Σεπτέμβρης του
1987 όταν αντάμωσα για
πρώτη φορά το Βαγγέλη
στη Θεσσαλονίκη. Έμελλε να είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξα καλημέρα με την
είσοδό μου στο Πανεπιστήμιο, ως πρωτοετής
φοιτητής του τμήματος
Θεολογίας στο ΑΠΘ και αυτό το γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαχρονικής φιλίας.
Παιδιά από την επαρχία και οι δυο, ανθρώπινα
και απλά, βαδίσαμε ένα κοινό δρόμο για τον οποίο
αισθάνομαι τυχερός και περήφανος.
Αν η εισαγωγή μου στη Θεολογική Σχολή ήταν
για μένα θεόσταλτη εντολή, καθώς την τελευταία
στιγμή διέγραψα τη Νομική από τις προτιμήσεις
μου, η γνωριμία μου με αυτόν τον άνθρωπο ήταν
ακόμη ένα σημάδι, ένα σκούντημα από ψηλά.
Γόνος πολύτεκνης, πατριαρχικής οικογένειας,
με πατέρα ιερέα και δέκα αδέλφια, με καταγωγή
από το Καρπενήσι, άνθρωπος προσγειωμένος,
προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα, στις ανάγκες της εποχής, με βοήθησε αφάνταστα να ενταχτώ
και να βιώσω αληθινά την ουσία της Θεολογίας.
Οι όποιοι δισταγμοί και προκαταλήψεις μου για το
άγνωστο που θα συναντούσα σε αυτή την ιδιαίτερη
σχολή, παύτηκαν μέσα από τις συζητήσεις με το
φίλο μου, όσο και από το υπάρχον περιβάλλον.
Ένας άνθρωπος θαρραλέος και ταυτόχρονα
ήρεμος, αξιαγάπητος, ζωντανός, με χιούμορ, με
ξεχωριστό χαρακτήρα που ενέπνεε εμπιστοσύνη
και σεβασμό ακόμη και σε κάποιον που τον γνώριζε
για πρώτη φορά. Απίθανος ζωγράφος, φοβερός
μίμος, εξαιρετικός μάγειρας, λάτρης της έντεχνης
λαϊκής μουσικής. Ο Βαγγέλης σπάνια θα ερχόταν
σε προστριβή με συνάνθρωπό του και αυτό συνέβαινε μόνο όταν υπερασπιζόταν, σε πολιτισμένο
κλίμα, τα αδιαπραγμάτευτα πιστεύω του για το
δόγμα του χριστιανισμού.
Τα χαρίσματά του δεν χωράνε φυσικά σε μια
σελίδα. Η πολύπλευρη προσωπικότητά του πρόσφερε στην παρέα διάθεση και χαρά. Οι ατελείωτες

θεολογικές συζητήσεις, ειδικά την περίοδο της
συγκατοίκησης στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσαν τα
εφαλτήρια για να δω τη ζωή διαφορετικά και να
εκτιμήσω την πραγματική ουσία και το νόημα της
ύπαρξής μας.
Ακόμη και όταν οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις
της ζωής χώρισαν τους δρόμους μας, η επικοινωνία
και η φιλία μας δεν έπαψε να υφίσταται. Ο Βαγγέλης ήταν στη ζωή μου ο άνθρωπος που πάντα θα
εμπιστευόμουν, θα συμβουλευόμουν, θα εκμυστηρευόμουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς
μου.
Με αξιοπρέπεια και τεράστια δύναμη σώματος
και ψυχής αντιμετώπισε το τελευταίο χρονικό διάστημα το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του. Δεν
ήθελε τη λύπηση κανενός. Με το κεφάλι ψηλά, με
μετάνοια και προσευχή έδωσε ένα σκληρό αγώνα,
μια τιτάνια μάχη καθηλωμένος για μήνες στο κρεβάτι του πόνου.
Ο Βαγγέλης έφυγε πρόσφατα από κοντά μας,
αφήνοντας τα επίγεια και τα φθαρτά, ταξιδεύοντας
για επάνω, στο δρόμο για μια θέση στον παράδεισο
που πραγματικά του ανήκει.
Δεν συγχωρώ στον εαυτό μου που δεν θυσίασα
περισσότερο χρόνο από τη ζωή μου, από την ματαιότητα κενόδοξων πράξεων, προκειμένου να
συναναστραφώ παραπάνω μαζί του, να διαλεχτώ,
να δώσω και να πάρω κάτι επιπλέον από τον
πλούσιο και ανεκτίμητο πνευματικό του κόσμο.
Τον τελευταίο χρόνο κάποια πρότυπά μας πέθαναν, κάποια μας πρόδωσαν και κάποια έχουν
φθαρεί και τείνουν να εξαφανιστούν. Ο Βαγγέλης
ήταν και θα παραμείνει στη συνείδηση συγγενών
και φίλων ένα αστείρευτο πρότυπο ανθρώπου με
όλη τη σημασία της λέξης.
Όλοι εμείς οι φίλοι, οι παλιοί συμφοιτητές, οι
αδιόριστοι και διορισμένοι εκπαιδευτικοί, του υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το σωστό αγώνα
για να μην καταργηθεί ποτέ από την δημόσια εκπαίδευση το μάθημα των Θρησκευτικών που υπηρέτησε με αγάπη, με σεβασμό και απόλυτη επιτυχία.

Γιάννης Τσαπουρνιώτης
Κατερίνη Πιερίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για την αμέριστη συμπαράσταση στο βαρύ πένθος της οικογενείας μας, ευχαριστούμε θερμά όλη
την Παπαρουσιώτικη οικογένεια, που στάθηκε δίπλα μας στη δύσκολη αυτή στιγμή.
Οικογένεια πρεσβυτέρας Σοφίας Ζαλοκώστα

• Στις 26 Σεπτ. 2013 η Αγγελική
Βλασοπούλου και ο Στέφανος Σουλδάτος απέκτησαν το πρώτο τους αγο-

ράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει.
• Στις 21 Σεπτ. 2013 ο Βαγγέλης
Γκορόγιας νυμφεύτηκε, σε στενό οικογενειακό κύκλο, τη Μαρία Σταμούλη
από το Αγρίνιο.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.
• Την 1 Αυγ 2013 απεβίωσε η Ερασμία Χαραλαμπή - Σιταρά σε ηλικία
83 ετών.
• Στις 16 Αυγ. 2013 απεβίωσε στην
Ν. Υόρκη ο Παύλος Κοκορώνης σε
ηλικία 62 ετών.
• Στις 5 Σεπτ. 2013 απεβίωσε ο
Βαγγέλης Ζαλοκώστας σε ηλικία 43
ετών.
Αιωνία τους η μνήμη.

Προσφορά εις μνήμην πρεσβυτέρας Δαφνούλας Καλύβα

Ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης Καλύβας του Χρυσοστόμου προσέφεραν
στον σύλλογό μας 100 ευρώ στη μνήμη της μητέρας τους Δαφνούλας
Καλύβα. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Εισφορές και Συνδρομές στο Σύλλογο
Έδωσαν από:
500€: Βλασόπουλος Π. Αθανάσιος
500$: Μανδραγώνης Γιώργος
300$: Καλύβα – Πούλος Έλλη,
Καλύβα – Γιακουμή Φρειδερίκη
200€: Γιαννόπουλος Τομ, Παπαζέκος Νίκος, Πανουργιάς Ντίνος
100€: Πανουργιάς Βαγγέλης, Κιλτσόπουλος - Νικόπουλος
70€: Κατεργάρης Γιώργος
50€: Μακροζαχόπουλος Κων/νος,
Βλάχος Περικλής, Μανδραγώνη
Γιαννούλα, Καλύβα Έλλη
30€: Χορμόβας Χρήστος, Καρναβάς Γιώργος
20€: Καλύβα Μαγδαληνή – Αναστασία, Στερόπουλος Γιώργος,
Στερόπουλος Δημήτρης, Μανδραγώνης Γιώργος, Κατσάνου
Σοφία, Καμπιζιώνης Ανδρέας,
Τσατσαρώνης Δημήτρης, Γιαννόπουλος Σεραφείμ, Καραγιώρ-

γος Νίκος, Μπουλούμπασης
Χρήστος, Μανδραγώνη Αλεξάνδρα, Δημόπουλος Αθ. Ιωάννης,
Τσιαμπάση – Μάκκα Μαρούλα
10€: Ντόκας Σωτήρης, Καλύβα
Μαγδαληνή, Τσίγκας Δημήτρης,
Μαυραγάνης Ευάγγελος, Φούρκας Κων/νος, Αλεξοπούλου Ερμιόνη, Νταή Ειρήνη, Πασχάλης
Γιώργος, Πασχάλης Νικόλαος,
Αυγερινού Βασιλική, Τσατσαρώνη – Μανδραγώνη Ελισάβετ,
Λαθύρη – Μανδραγώνη Ιουλία,
Μανδραγώνης Δημοσθένης, Γούλα Δήμητρα, Τσιουγκρής Ιωάννης, Κοτρώτσιου Μαρία, Φέγγου
Ειρήνη, Χειμαριώτης Ευστάθιος,
Δοδέσκη Βάσω, Σπηλιοπούλου
Τούλα, Βορίλας Ανδρέας
5€: Κουτσοθανάση Αθηνά, Παπούλια Μαρία

Ευρυτανικές ειδήσεις
• «Χάλκινος» ο Χρήστος Ταμπαξής,
(ο 36χρονος αθλητής με καταγωγή από
το Ν. Αργύρι), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρία.
• Φωτιά στα Φιδάκια σε δύσβατη
χαράδρα πλαγιάς, απέναντι από το
χωριό από άγνωστη μέχρι στιγμής
αιτία.
• Νέο υδροηλεκτρικό στα Άγραφα
στον ποταμό «Πρασιώτη» με αυστηρή
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
• Γυναίκα δήμαρχος στα Άγραφα.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση υπέρ της
κ. Βασιλικής Φεγγούλη.
• Εκλογές ΟΤΑ: Επαναφορά του
42% και ενιαίο ψηφοδέλτιο.
• Αναβάλλεται η αναβάθμιση του
ΤΕΙ Καρπενησίου για το 2018.

• Ικανοποίηση για το ΕΣΠΑ. Σταθερά πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων
η Στερεά Ελλάδα.
• Οι φήμες «οργιάζουν». «Κατεβαίνει» δήμαρχος Αθηναίων ο Κώστας
Μπακογιάννης.
• Πολλαπλά τα οφέλη που εισέπραξαν οι σύνεδροι από το 1ο Συνέδριο
Νέων Ευρυτάνων στα τέλη Αυγούστου.
• Κώστας Μπακογιάννης: Να καταργηθεί η μονιμότητα. Προτείνει ένα
νέο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο
πιο αυστηρό και στοχευμένο στις ανάγκες.
• Χρηματοδοτήσεις για μελισσοκόμους. Εγκρίθηκαν κονδύλια για τα
εργαστήρια ανάλυσης μελιού. Πληροφορίες 2237080249.

Ζαλοκώστας Βαγγέλης
Ο Ζαλοκώστας Βαγγέλης, γεννήθηκε στο Καρπενήσι στις 04/12/1969.
Γιος του παπα-Γιώργη και της πρεσβυτέρας Σοφίας Ζαλοκώστα, και ένατο παιδί από τα δέκα, μεγάλωσε και
τελείωσε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο
και το Λύκειο στο Καρπενήσι.
Το 1987 πέρασε με επιτυχία στις
πανελλαδικές εξετάσεις στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου
τέσσερα χρόνια μετά αποφοίτησε με
άριστα.
Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στη Θεολογική Σχολή του
Α.Π.Θ. και με την ολοκλήρωση του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, κατέθεσε τη διπλωματική διατριβή
του, η οποία αξιολογήθηκε με άριστα
από την επιτροπή των καθηγητών της
Θεολογικής Σχολής, και του απονεμήθηκε το master της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ.
Ως μεταπτυχιακός φοιτητής εργάστηκε σε διάφορες δουλειές και
ήταν οργανωτικό μέλος στο ιεραποστολικό γραφείο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» που έχει πλούσια ιεραποστολική δράση στην Αφρική με τη συμβολή

των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου
Γρηγορίου του Αγίου Όρους.
Εν συνεχεία πέτυχε σε πανελλήνιο
διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και μετά από ένα χρόνο πέτυχε
σε πανελλήνιες εξετάσεις την εισαγωγή του στη Σχολή Αξιωματικών του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Λίγο μετά την αποφοίτησή του
από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, πήρε μέρος σε πανελλήνιο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορούσε
τους εκπαιδευτικούς, και αφού κατάφερε να μπει στη λίστα των επιτυχόντων, διορίστηκε ως καθηγητής Θεολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Υπηρέτησε το χώρο της εκπαίδευσης για 13 χρόνια σε Σχολεία της Ρόδου, της Θήβας, του Πειραιά και τελευταία σε Σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 αναχώρησε από τη «Στρατευομένη» στη
«Θριαμβεύουσα Εκκλησία», ύστερα
από πεντάμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας μεγάλη υπομονή
και καρτερία στη μάχη με τον ιό της
εγκεφαλίτιδας.

