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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημείωμα του εκδότη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λόγω λήξης της θητείας του, αποφάσισε,
σύμφωνα με το καταστατικό, την προκήρυξη Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης στις 8 Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00, στην έδρα του Συλλόγου, Κυκλάδων 86, στην Πετρούπολη
Αττικής.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
• Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
• Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής
Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παν. Βλασόπουλος

Παροτρύνσεις και ευχές
“Τί θέλει πάλιν η Άνοιξη... Τί να
μας φέρει ακόμα...” λέει η Μαρία
Πολυδούρη. Τί θέλουν οι μυρωδιές
των ανθισμένων δένδρων, που μας
χτυπούν απαλά τη μύτη και την καρδιά… Κι όμως, το έχουμε
ανάγκη, και προσδοκούμε
αν θέλετε, όσοι περπατούμε στα όμορφα χωριά
μας, να «μεθύσουμε» με
τα αρώματα της φύσης - τα έχει
πλούσια η άνοιξη αυτά - και να διώξουμε μακριά από το μυαλό αυτό
το «ξεφτισμένο τσίρκο», που συμβαίνει γύρω μας.
Κι επειδή η Άνοιξη περνά κι εμείς
δεν την καταλαβαίνουμε …λένε πως
όταν «σκάει» η Άνοιξη, ανοίγουν οι
καρδιές. Χαράζονται χαμόγελα…
Μας χρειάζονται χαμόγελα να ξεφύγουμε από τη μιζέρια της άχαρης
καθημερινότητας των ελληνικών οριζόντων. Διαδρομές αναζητούμε στη
φύση και τις βρίσκουμε. Μονοπάτια
για έμπειρους και μη έμπειρους πεζοπόρους, ειδυλλιακές διαδρομές
ανάμεσα στα έλατα, τους κέδρους,
τις βελανιδιές, τις καστανιές…

Είναι καιρός να φτιάξουμε παρέες και να ορμήσουμε!!! Ο δρόμος
για το ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ ευωδιαστός ανοίγεται μπροστά μας… Είναι τόσο
όμορφα τώρα την Άνοιξη στα δικά
μας μέρη, που αξίζει να
γνωρίσει κανείς.
Ας το απολαύσουμε
περπατώντας στα πανέμορφα μονοπάτια του,
στις ρούγες και στις λάκες εισπνέοντας χαμομήλι.
Ας βρεθούμε λοιπόν –όποτε μπορούμε– κοντά στο πράσινο, κοντά
στη φύση κι αυτή θα πάρει απ’ την
ευχαρίστηση την δικιά μας και χαρούμενη θα μας χειροκροτήσει!!!
Έφτασε και το ΠΑΣΧΑ!!! Ένας
ακόμη λόγος για να βρεθούμε στα
«τόπια» τα δικά μας και να γιορτάσουμε αυτή την μεγάλη γιορτή με
τα Ρουμελιώτικα έθιμα και την δική
μας παράδοση.
Παπαρουσιώτισσες και Παπαρουσιώτες μέσα απ’ την εφημερίδα
μας –τη δικιά σας εφημερίδα– στέλνουμε την αγάπη μας, πολλές ευχές
για το Πάσχα, ανάσταση στην πατρίδα και τις ψυχές μας!!!

Ο Σύλλογός μας προσπαθεί
για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης
Έγινε πρόταση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο του Αντιπεριφερειάρχη κ.
Βασίλη Καραμπά και της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος Καλεσμένο – Παπαρούσι, ύψους
240.000 €.
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
ALPHA BANK: 449-002101-046090
ΙΒΑΝ: GR 35 0140 4490 4490 0210 1046 090
USD ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (για όσους θέλουν να καταθέσουν σε δολλάρια ΗΠΑ)
Αριθ. Λογ/σμού: 449-015109-000014
ΙΒΑΝ: GR 47 0140 4490 4490 1510 9000 014

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

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ειδικευθείς στο Gasthuisberg UZ LEUVEN
του Βελγίου
Αναπαύσεως 17 Περιστέρι
(έναντι σταθμού Μετρό “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ” γραμμής 2)

www.absurgery.gr
info@absurgery.gr

210-57.12.914
6932-66.83.12

Αγαπητοί μου,
Πέρασαν δύο χρόνια συνεχούς
και ακατάπαυστης προσπάθειας για
το καλό του χωριού μας. Ένας ανηφορικός και δύσκολος δρόμος. Το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρά την
οικονομική κρίση κατόρθωσε να
προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό το
έργο – στόχο. Δημιουργήθηκε η υποδομή – περιτοίχιση, υπαίθριο αμφιθέατρο για τις εκδηλώσεις μας και
ολοκληρώθηκε η δομή του κτιρίου.
Με περισσή προσπάθεια, για να δημιουργηθεί ροή εσόδων εξ’ αιτίας
των ελαχίστων συνδρομών, πραγματοποιήθηκαν 4 συνεστιάσεις στην
Αθήνα και 4 εκδηλώσεις στην Ευρυτανία.

Εκδόθηκε ανελλιπώς η εφημερίδα και διευρύνθηκε το αναγνωστικό
μας κοινό. Μεσουρανούσης της κρίσης και παρά την τεράστια έλλειψη
εισφορών προς το Σύλλογο κατορθώσαμε να επιβιώσουμε οικονομικά.
Είναι κοινώς αποδεκτή η νέα πνοή
που έχει πια το χωριό. Όμως, για να
συνεχίσουμε, ζητάμε την δραστηριοποίηση περισσότερων χωριανών.
Παρά τις ενέργειές μας (συνεχή αιτήματα προς τις Αρχές και ολοκλήρωση της μελέτης των γεφυριών)
τα πολιτιστικά απομεινάρια του παρελθόντος είναι ακόμη αφρόντιστα,
τα μονοπάτια μας είναι κλειστά, τα
παράθυρα στον ξενώνα μας δεν
έχουν τοποθετηθεί και το μέλλον

της οικονομικής δραστηριότητας
στο χωριό είναι αβέβαιο.
Εμείς όμως συνεχίζουμε και σας
προσκαλούμε στις εκλογές για το
νέο Δ.Σ. που καθορίζονται για τις 8
Ιουνίου 2014. Αργότερα στις 27 Ιουλίου σχεδιάζεται θεατρικό στο χωριό. Στις 23 Αυγούστου θα ξαναγίνει
το πανηγύρι στην Παναγία. Επίσης
είμαστε ανοιχτοί για περισσότερες
εκδηλώσεις – δράσεις. Περιμένουμε
να ακούσουμε τις ιδέες σας.
Ανέκαθεν στον τόπο μας οι κρίσεις περιείχαν και τις σπίθες για τη
δημιουργική αναγέννηση των πάντων.

Π. Βλασόπουλος

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ
ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Μετά τις πρόσφατες αδειοδοτήσεις ΒΑΠΕ (βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας) στις
κορυφογραμμές Πικροβούνι – Κοκάλια – Τρυπήρι – Σαράνταινα, από
Κρίκελλο μέχρι Άμπλιανη και στην
Ποταμιά (Καλιακούδα και Χελιδόνα)
του Δήμου Καρπενησίου, αισθανόμαστε επιτακτική την ανάγκη να καταστήσουμε κοινωνούς του αγώνα
των πολιτών της Ευρυτανίας (επαγγελματιών τουρισμού, αγροτών, αυτοδιοικητικών, επιχειρηματιών, κ.α.)
για την βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρυτανίας ως αναπτυξιακό κεφάλαιο
της πατρίδας μας, όλους τους Ευρυτάνες.
Οφείλουμε να σας καταθέσουμε
δυο αδιαπραγμάτευτα δεδομένα:
1. Ο ορεινός όγκος της Ευρυτανίας
ως σύνολο εκτελεί ήδη εδώ και μυριάδες ετών το περιβαλλοντικό του
χρέος προς τον Ελλαδικό χώρο και
τον πλανήτη με τα αρχέγονα δάση
του να λειτουργούν όχι μόνο ως πλούσιοι βιότοποι αλλά και ως αποθήκες
άνθρακα. Συνιστά λοιπόν ένα εθνικό
κεφάλαιο για την ελληνική πολιτεία
και τις δεσμεύσεις της για συμβολή
στη μείωση του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε πρώτη δέσμευση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που έχουμε προσυπογράψει ως κράτος, αποτελεί η
διαφύλαξη των δασών ως εργοστάσια
δέσμευσης CO2.
2. Τα δάση των ορεινών μας όγκων, εγγυώνται τον υδρολογικό κύκλο
και το υδάτινο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής που υδροδοτεί όχι ένα
αλλά τρία μεγάλα υδροηλεκτρικά
έργα της πάλαι ποτέ κραταιάς Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
από τη δεκαετία του ’60, παράγοντας
καθαρή ενέργεια (Καστράκι-Κρεμαστά-Πλαστήρα). Καθαρή ενέργεια
για την οποία θυσιάστηκε φυσικός
ζωτικός χώρος, οικισμοί - χωριά και
πολιτισμικά μνημεία σκεπάστηκαν
από τα νερά των τεχνητών λιμνών
και η Ευρυτανία ερημώθηκε δημογραφικά και εγκαταλείφθηκε από
την Πολιτεία έτσι, που να έρχεται

μετά από μερικές δεκαετίες η Κ.Υ.Α.,
με περισσή ασέβεια επιτρέψτε μας,
να την χαρακτηρίζει ως ΠΑΠ 2 με
αιτιολογικό την πληθυσμιακή της
αποψίλωση και το έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον των εταιρειών για τη δημόσια γη.

Από το 2007 που η επίσημη πολιτεία χωροθέτησε βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας σε δασικά οικοσυστήματα ο αυτόχθων πληθυσμός αισθανόμενος τον κίνδυνο συμμετείχε
στη διαβούλευση στα πλαίσια της
Συνέχεια στην 4η σελ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ MD, MSc, PhD
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Master of Science στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική,
Ρομποτική και Τηλεχειρουργική
Κιν.: 697 4487819
Τηλ.: 210 5066065
25ης Μαρτίου 154 & Ομήρου 3
Fax: 210 5059242
Πετρούπολη 132 31
e-mail: sgialikaris@gmail.com
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Εκκλησιασμός στις 18-1-2014
Στις 18-1-2014 στα πλαίσια της
πολιτιστικής αναβάθμισης του χωριού
μας, ο Σύλλογός μας οργάνωσε εκκλησιασμό στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου.
Η οικογένεια Κοτρώτσιου με περισσή προθυμία προσέφερε τους
άρτους και τα κεράσματα για την
εορταστική Θεία Λειτουργία.

Εκκλησιασμός στον Αγ. Αθανάσιο
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Οι εκδηλώσεις μας
νες που ετελούσαν στην εποχή του
μεγάλου συγγραφέα.
Στη συνέχεια στο μικρό καφενεδάκι της κ. Μαρίας Γρατσιούνη, η
οποία ανάρρωνε μετά από πολυήμερη
νοσηλεία της στο νοσοκομείο, προσφέρθηκε καφές και κεράσματα και
δόθηκε η ευκαιρία για γόνιμη συζήτηση.
Θα ήταν ευχής έργο στο εξής
κάθε εκκλησία του χωριού να λειτουργείται συχνότερα και να γίνεται
μέσο συνάντησής μας με το Θείο,
αλλά και ευκαιρία επανακαθορισμού
μας στην κοινωνία του τόπου.
Συνεστίαση στις 19-1-2014
Την επομένη 19-1-2014 έγινε η
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
για πρώτη φορά στο Καρπενήσι.
Η ζωντανή μουσική του κέντρου
«Πανόραμα», η ποικιλία των φαγητών και η εξαιρετική παρουσίαση

Μαρία Καραγκούνη-Μαρία Γρατσιούνη

Ο πρώην Διοικητής του Γηροκομείου Καρπενησίου κ. Γιώργος Αθανασιάς βοήθησε στο ψαλτήρι και μίλησε στο λιγοστό ακροατήριο για
τον Άγιο Αθανάσιο. Βαθειά κατάνυξη
κατείχε όλους στην εκκλησία και
για όσους έχουν διαβάσει τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη εύκολα θα
έκαναν συνειρμό της Θείας Λειτουργίας, που διαδραματιζόταν, με εκεί-

λαϊκών χορών του πρωτοπόρου Πολιτιστικού Συλλόγου Ευρυτανίας,
ευχαρίστησαν τους συνδαιτυμόνες.
Αρκετοί χωριανοί και φίλοι παρευρέθησαν. Από τον Δήμο μας τίμησαν ο αντιδήμαρχος κ. Παντελής
Χαλκιάς και η κ. Μαρία Πάζιου. Οι
οικογένειες Τσουκαλά, Γιαννόπουλου, Κοτρώτσιου και Βλασόπουλου
προσέφεραν, αλλά και αναζήτησαν
πλήθος δώρων για τη λαχειοφόρο
μας.
Πιθανώς η παράλληλη τέλεση
του μνημόσυνου του αείμνηστου
συγχωριανού μας Κώστα Βλάχου,
αλλά και η λήξη την ίδια ημέρα της
κυνηγετικής περιόδου, απέτρεψαν
χωριανούς μας να έρθουν στη συνεστίαση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προκάλεσε αίσθηση με τον καθιερωμένο
λόγο του. Λόγω ελλείψεως χώρου
οι λόγοι του Προέδρου του Δ.Σ. και
του κ. Γιώργου Αθανασιά σχετικά

Π. Βλασόπουλος - Παντ. Χαλκιάς

Μαρία & Χρήστος Χορμόβας
με τον κλαρινίστα Κώστα Καλύβα

Οικ. Θανάση Γιαννόπουλου και
Γιώργου Καραγιάννη

Ελένη Ντανά και το Δ.Σ.
του Συλ. Γυναικών Ευρυτανίας

Θεοδόσιος Μαγγίτας
Ένας δοτικός άνθρωπος

Γεννήθηκε το 1928 στο Παπαρούσι Καρπενησίου. Σε ηλικία 7 ετών έμεινε ορφανός από
μητέρα. Στο σχολείο πήγε μόνο μία χρονιά με
μία πλάκα κι ένα κοντύλι. Συγχρόνως μάθαινε
μαραγκός. Αυτή την τέχνη την εξάσκησε μέχρι
το τέλος της ζωής του. Το 1947 μαζί με άλλους
συγχωριανούς του τον επιστράτευσαν και τον
πήραν στο αντάρτικο. Επί δύο χρόνια πολεμούσαν και γύριζαν από βουνό σε βουνό. Τρεις
φορές τραυματίστηκε, αλλά κατάφερε και επέ-

Ο Θεοδόσιος Μαγγίτας με τα εγγόνια του

ζησε. Σ’ έναν από τους τραυματισμούς του τον
γλίτωσε ο συγχωριανός του Κώστας Βλάχος
μεταφέροντάς τον στην πλάτη του.
Τελικά κατέληξε ως πολιτικός πρόσφυγας
στη Ρωσία, όπου τον μετέφεραν μαζί με άλλους
κρυμμένον στ’ αμπάρι του πλοίου. Εκεί γνωρίστηκε με την Βασιλική Κολοβάκη, την οποία

παντρεύτηκε. Η ζωή τους ήταν πολύ δύσκολη,
δούλευαν σε εργοστάσιο κάτω από άσχημες
συνθήκες. Μετά από δέκα χρόνια κατάφεραν
και γύρισαν στο χωριό με τα τρία παιδιά τους,
την Ελένη, τον Χρήστο, την Χρυσούλα. Στο
χωριό απέκτησαν και το τέταρτο παιδί τους τη
Γιαννούλα.
Παρόλα τα βάσανα που πέρασε ήταν πάντα
χαμογελαστός, καλοσυνάτος, πρόσχαρος και
εργατικός. Γι’ αυτό όταν γύρισε στο χωριό όλοι
τον βοήθησαν και τον στήριξαν. Πρόσφερε τις
υπηρεσίες του ως μαραγκός σ’ όλους τους συγχωριανούς του. Ήταν πρότυπο οικογενειάρχη.
Το σπίτι του ήταν πάντα γεμάτο και ανοιχτό για
όλους τους συγχωριανούς και περαστικούς.
Αν και έχασε τη γυναίκα του, έζησε κοντά
στα παιδιά του και εγγόνια του ως το τέλος της
ζωής του. Ήταν ευτυχισμένος και χαρούμενος,
γιατί τον περιέθαλπαν με μεγάλη αγάπη και
στοργή. Απέκτησε 12 εγγόνια και 5 δισέγγονα.
Έφυγε απ’ τη ζωή στις 9 Δεκεμβρίου του
2013. Φίλοι, συγχωριανοί και συγγενείς τον συνόδεψαν στην τελευταία κατοικία του δείχνοντας
περίτρανα την εκτίμηση και αγάπη που έτρεφαν
γι’ αυτόν. Τα παιδιά του τους ευχαριστούν γι’
αυτή τη συμπαράσταση.
Αιωνία η μνήμη σου.
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και τα δισέγγονά σου.
Αγαπητέ φίλε Νίκο, Αδελφές σου, Ανίψια
σου και σε όλες τις οικογένειές σας!
Έρχομαι με αυτό το άψυχο χαρτί, να σας
προσφέρω τα θερμά μου Συλλυπητήρια για
τον πρόσφατο θάνατο του αδελφού σας Θεοδόση, και σε όλα τα παιδιά του.
Αδελφέ Θεοδόση καλό σου ταξίδι και το
χώμα που σε σκεπάζει να είναι ελαφρύ, διότι
αυτό που θα σκεπάσει εμάς, θα είναι ασήκωτο.
Αυτό έχει η ξενιτιά! Ο Θεός να σε αναπαύσει
εκεί που οι Δίκαιοι αναπαύονται! Αιωνία η
μνήμη σου αξέχαστε αδελφέ Θεοδόση.
Με εκτίμηση ένας συγχωριανός και φίλος
σας από οικογένεια,
Ανδρέας Γουριώτης

Η Ερμιόνη Αλεξοπούλου με την
οικογ. του γιού της Ηλία Μπακόλα

Οικ. Ανδρέα Κελέση-Βασιλικής Λάππα

Οδυσσέας & Ειρήνη Νταή

Η Ναυσικά Καλύβα με την οικογ.
του Δημήτρη και της Σπυρ. Τσίγκα

Οικ. Τσουκαλά Θόδωρου,
Φλωράκη Δημήτρη &
Τσιγαρίδα Παναγιώτη

Η Πρόεδρος του Πολιτ. Συλλόγου
Καρπενησίου Μαρία Χαντζοπούλου
με τους χορευτές της εκδήλωσης

Κούλα Αλεξοπούλου,
Βασίλης Ζήσιμος

με τον Άγιο Αθανάσιο θα παρουσιαστούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Στις 23 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. ενέτεινε την προσπάθειά του για προσέλευση περισσότερων χωριανών
στην έδρα του πια, όπου πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική συνεστίαση με άφθονα φαγητά και κρασιά
από το κελάρι του Προέδρου.
Και του χρόνου.

ΒΗΜΑ
ΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟ

Για τον Μήτσο Γιαννόπουλο,
μαχητή της ζωής

Γράφει ο μαθητής Παναγιώτης Καραγιάννης

Ο Μήτσος έφηβος στο Παπαρούσι

Ο Σεραφείμ Γιαννόπουλος
στο γάμο του γιού του Δημήτρη
με τη Μαρία Τσιρώνη

Σήμερα θα σας μιλήσω για κάποιον που
δεν γνώρισα, αλλά
έχω ακούσει πολλά.
Πρόκειται για τον Δημήτρη Γιαννόπουλο ή
Μήτσο αδελφό του
παππού μου Θανάση
Γιαννόπουλου. Γεννήθηκε στο Παπαρούσι
το 1939. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας από τα τρία.
Ήταν γιός του Σεραφείμ Γιαννόπουλου
και της Αγγελικής
Στρατονόμος στην
Τσιαμπάση.
Στρατιωτική Αεροπορία
Πήγε σχολείο στο
Παπαρούσι και στο Καρπενήσι. Σε μικρή ηλικία
πέρασε τύφο και μελιταίο πυρετό με αποτέλεσμα
να κινδυνεύσει να πεθάνει, καθώς πρόκειται για
υψηλό πυρετό. Αφού τελείωσε το σχολείο εντάχθηκε
ως Στρατονόμος στην Στρατιωτική Αεροπορία. Αργότερα επέστρεψε και άνοιξε μαζί με τον γαμπρό
του Τρύφωνα Δημόπουλο παντοπωλείο στην οδό
Ζηνοπούλου στο Καρπενήσι. Στην συνέχεια παντρεύτηκε την Μαρία Τσιρώνη που διέμενε στο Καρπενήσι. Μαζί κάνανε δύο παιδιά, τον Σεραφείμ και
την Αγγελική. Στη συνέχεια έφυγε από το παντοπωλείο, που κατείχε και εργάστηκε στην Πειραϊκή
– Πατραϊκή, όπου και ήταν ενεργό μέλος του πρώτου
συνδικάτου εργαζομένων και για το λόγο αυτό απολύθηκε στην συνέχεια. Μετά μετακόμισε στην Αθήνα
όπου και δούλευε ως θυρωρός.
Μετά από λίγο καιρό αρρώστησε από σκλήρυνση
κατά πλάκας. Πάλεψε την αρρώστια με όλες του
τις δυνάμεις αλλά δεν τα κατάφερε. Πέθανε στις
25 Μαρτίου του 1990 στην Αθήνα. Άφησε πίσω του
μια γυναίκα και δύο παιδιά. Ήταν μεγάλη απώλεια
για το χωριό, καθώς ήταν πολύ εργατικός, δυναμικός,
πρωτοπόρος για την γενιά του και αγαπητός στην
οικογένειά του και στο χωριό.
Υ.Γ. Ευχαριστώ πολύ τη γιαγιά μου, τον παππού
μου και τη μαμά μου Βίκυ Γιαννοπούλου.

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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Ο τελευταίος των... Χυταίων
Γράφει η Ευτυχία Παπούλια
Τούρκος γινόταν σαν του πείραζες την κόρη ο κυρ Κώστας…
Ψηλή κορμοστασιά, πυκνά σκούρα
φρύδια, μεγάλη καρδιά ήταν λίγα
από όσα τον χαρακτήριζαν τον Κώστα Χύτα- γέννημα θρέμμα ΠαπαΚώστας Χύτας,
ρουσιώτης με φήμες να θέλουν τις
Σπυριδούλα
μακρινές του ρίζες στην Ήπειρο.
Χύτα-Παπούλια
Παλικάρι, μου είπαν όσοι ρώτησα.
Σήμα κατατεθέν ήταν το καπέλο
του που δεν αποχωριζόταν ποτέ θέλοντας να κρύψει το
σημάδι στο κεφάλι που ’χε από τα νιάτα του εξαιτίας κάποιου
άγριου αλόγου… Η μητέρα του Δέσποινα κι ο πατέρας
Γιώργος είχαν φύγει από τη ζωή και κανείς δε θυμόταν
τίποτα να μου διηγηθεί, πέρα από μία ερωτική ιστορία. Μου
μίλησαν για μια έντονη ιστορία αγάπης που έληξε άδοξα με
το θάνατο της γυναίκας, που λίγο πριν πεθάνει του έγραψε
όλη της την περιουσία σαν δείγμα της απέραντης αγάπης γι’
αυτόν. Είχαν και δύο κορίτσια εκτός από τον Κώστα, τη
γνωστή Μπαρλολένη που «έφυγε» πριν δυο χρόνια περίπου,
και τη Μαρία που εγκαταστάθηκε στο Δίστομο μετά από συνοικέσιο, παντρεύτηκε, και άφησε την τελευταία της πνοή
εκεί χωρίς να αφήσει απογόνους. Η Ελένη, είχε τρία παιδιά
εκ των οποίων τα δύο, η Κατερίνα και ο Γιώργος ζουν και βασιλεύουν με τις οικογένειές τους στο Καρπενήσι, ενώ ο
τρίτος, ο Γιάννης ζει παντρεμένος στην Αθήνα.

Δέσποινα, Κων/νος, Σπυριδούλα και Ευτυχία Χύτα

Ο λεβέντης Κων/νος Χύτας γνώρισε γρήγορα την αγάπη
στα μάτια της Ευτυχίας - μιας γυναίκας απλής με όμορφα
πράσινα μάτια. Ο γάμος έγινε άμεσα και η Ευτυχία ανταπέδωσε
την αγάπη που της έδειχνε ο άντρας της, με το πρώτο παιδί
που έφερε στον κόσμο, τη Δέσποινα. Τέσσερα χρόνια αργότερα
ήρθε το δεύτερο παιδί που ονομάστηκε Σπυριδούλα και ολοκλήρωσε την οικογενειακή ευτυχία. Λίγες κότες, κανα δυο
γίδες και μια αγελάδα ήταν τα ζώα που διατηρούσαν για να
βγάζουν τα προς το ζην, ενώ συμπλήρωμα στο υποτυπώδες
εισόδημα ήταν κάτι χωραφάκια κοντά στο Μέγδοβα. Ο Κων/νος
με την κυρα-Ευτυχία αναγκάστηκαν πολλές φορές να περάσουν
τις νύχτες στη γνωστή ως Ξηροράχη Παλιουριά, για να ελέγχουν τα χωράφια και να μαζεύουν τους καρπούς, που στόλιζαν
τα δέντρα τους, σαν άνοιγε ο καιρός. Έδιναν αγώνα, γιατί αλλιώς δε στέριωνε το νοικοκυριό. Τα καλοκαίρια έμεναν οικογενειακώς εκεί, σε μια σπηλιά με τα όλα της, που ακόμα
υπάρχει. Μια πρόχειρη κούνια ήταν αυτό, που είχαν φροντίσει
οι γονείς να φτιάξουν εκεί για να παίζουν τα κοριτσάκια τους.
Η Ευτυχία καμάρωνε και ο Κώστας, όταν είχε χρόνο, αφοσιωνόταν στο μεγάλο του πάθος, το ψάρεμα. Χέλια και πέστροφες δεν ξέφευγαν με τίποτα από το ταλέντο του.
Καρυδιές, συκιές, ελιές, κυδωνιές ήταν κάποια απ’ όσα είχαν
και ο Κώστας έκοβε βόλτες για να πουλήσει μπας και βγάλει
το κατιτίς του. Συγκινημένος, όμως, από τη φτώχεια που επικρατούσε, γύριζε πάντα με άδεια τσέπη καθώς τα χάριζε όλα
και με το παραπάνω. Στενοί του φίλοι ο Θανάσης Τσιαμπάσης,

ο Κοκκοτίνης, ο Γιάννης Δημόπουλος κι ο Γούλας Σπύρος.
Μαζί έκαναν τις βόλτες στην πρωτεύουσα, μαζί και στο
καφενείο του Μήτσου του Καλύβα έπιναν κάνα τσιπουράκι,
παίζοντας χαρτιά με τις ώρες. Τα θυμόταν απ’ έξω, και ήταν
αυτός που κρατούσε τα «πρακτικά» κάθε φορά που γινόταν
παιχνίδι, λόγω της άνεσης που είχε με τις πράξεις. Άλλωστε
ήταν τέτοια η κλίση του που είχε αναλάβει τους λογαριασμούς
στο συνεταιρισμό ξυλείας του χωριού. Και το μυαλό του ήταν
πάντα στις τρεις γυναίκες της ζωής του, που ήταν πάνω απ’
όλα. Ένα φιλί στο μέτωπο κάθε βράδυ, και ύπνο. Όλα κυλούσαν
ήρεμα μέχρι που η μοίρα τους έριξε το πρώτο χαστούκι. Η
Δέσποινα αρρώστησε βαριά και ο Κωνσταντίνος έδωσε τεράστια μάχη με τις επισκέψεις στους γιατρούς, μάχη την
οποία και έχασε. Η πρώτη τους κόρη, έκλεισε οριστικά τα
μάτια της στα 13 της χρόνια ύστερα από ανακοπή καρδιάς,
αφήνοντας στην οικογένεια Χύτα μια πληγή που θα πονούσε
ασταμάτητα. Η Σπυριδούλα ήταν μικρή ακόμη κι έπρεπε να
καταπιούν τον πόνο τους για να τη μεγαλώσουν. Είχε γίνει το
αποκούμπι τους πλέον κι ίσως γι’ αυτό δεν της χαλούσαν
χατίρι, με το μπαμπά Χύτα να λάμπει ολόκληρος σαν την κοιτούσε, δείχνοντας της τεράστια αδυναμία. Όταν η Σπυριδούλα
πέρασε στο γυμνάσιο -κάτι που τους ανάγκασε να μεταφερθούν
στην πρωτεύουσα- ο Κωνσταντίνος της αγόρασε ένα γαϊδουράκι χωρίς …σαμάρι, κι ένα ραδιόφωνο, δώρο τεράστιας
αξίας για ένα νέο κορίτσι εκείνα τα χρόνια. Το αρνάκι που
ήρθε μετά, απορρόφησε όλη την αγάπη της Σπυριδούλας
που ακόμη θυμάται στιγμές όταν μαζί με τον πατέρα της του
έδιναν γάλα με το μπιμπερό μιας και μόλις είχε
γεννηθεί. Ήταν περήφανος για την κόρη του
κι όχι άδικα αφού ήταν
από τις πρώτες μαθήτριες ενώ διέπρεψε στο
άλμα εις ύψος και στο
στίβο που της χάρισε
το μετάλλιο, το οποίο
ακόμη κοσμεί τον τοίχο
στο πατρικό… Όμορφη,
ψηλή σαν εκείνον. Οι
επισκέψεις των γονιών
στο Παπαρούσι ήταν συχνές, γιατί πέρα από τις
υποχρεώσεις, λάτρευαν
το χώμα αυτού του τόπου. Ο χρόνος περνούσε, η Σπυριδούλα τελείωσε το σχολείο, ύστερα
τη σχολή των λογιστών
Ο Κώστας Χύτας στο γάμο
κι αναγκάστηκε να κάνει
της κόρης του Σπυριδούλας
πολλές δουλειές βοηθώντας στο νοικοκυριό.
με τον Θανάση Παπούλια
Δύο χρόνια στην Πειραϊκή-Πατραϊκή, κι αργότερα διορίστηκε στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ως δακτυλογράφος μετά από την πρωτιά της στο
διαγωνισμό. Ο έρωτας δεν άργησε. Ο Θανάσης Παπούλιας, ο
εκλεκτός της καρδιάς της, έδωσε τη χαρά στον ταλαιπωρημένο
Κωνσταντίνο και την Ευτυχία να καμαρώσουν το κοριτσάκι
τους νυφούλα. Απέκτησαν σύντομα το πρώτο τους παιδί που
πήρε το όνομα της αγαπημένης της αδερφής, που δεν πρόλαβε
να μεγαλώσει, το όνομα Δέσποινα. Ο Κων/νος δεν πρόλαβε
να χαρεί το εγγονάκι του, καθώς πέθανε στα 63 του χρόνια
με πολλά προβλήματα υγείας και αρκετές πληγές στην ψυχή.
Η γιαγιά Ευτυχία, όμως, γερή, δυνατή και πολύ νοικοκυρά
καμάρωνε όχι μόνο τη Δέσποινα, αλλά τον Κωστή, τη συνονόματη Ευτυχία ή το τσιγγανάκι της όπως έλεγε, και τη μικρή
Μαρία. Η εξαμελής πλέον οικογένεια ζούσε στην Αθήνα,
αλλά τα καλοκαίρια παραθέριζαν στο χωριό… Η μοίρα ξαναέδειξε πόσο σκληρή είναι στη μοναδική κόρη του Χύτα, όταν
η Σπυριδούλα και ο Θανάσης έχασαν την πρώτη τους κόρη
Δέσποινα, από βαριά αρρώστια, ένα χτύπημα ισοπεδωτικό
μιας και ακόμη δεν είχε ξεπεράσει το χαμό της αδερφής της

Παύλος Κοκορώνης

Δέσποινας… Λίγο
αργότερα, ο πόνος
τσάκισε μέχρι θανάτου και τη γιαγιά Ευτυχία, αφήνοντας
πίσω τη Σπυριδούλα
να παλεύει με τη
Βασίλης Τσουκαλάς, Ευτυχία Παπούλια
στήριξη του συζύμε φόντο τον ξενώνα μας
γου της, καθώς είχε
τρία ακόμη παιδιά
που δεν άντεχαν να τη βλέπουν έτσι… Τώρα, η ζωή της οικογένειας συνεχίζεται στην Αθήνα με τα τρία παιδιά να είναι
ενήλικα, απόφοιτοι Πανεπιστημίου και αντιμέτωποι με την
κρίση. Κανείς δεν έμεινε να κουβαλάει το όνομα Χύτα, παρά
μόνο η Σπυριδούλα, η μητέρα μου. Είμαι η Ευτυχία, το τσιγγανάκι, που όπως μου λέει η μαμά, της θυμίζω πολύ τον
παππού τον Κώστα, και πιο πολύ πονάω που δεν τον γνώρισα,
μάλλον θα με είχε στα ώπα-ώπα...
Το Παπαρούσι ερήμωσε, κι οι αναμνήσεις μου έχουν πολύ
πόνο. Αν γυρίσω, όμως, πίσω σε εκείνα τα καλοκαίρια στην
Παναγία, με τα γέλια μας να ακούγονται ακόμα στα δικά μου
αυτιά, και τα χρόνια της αθωότητας να μου λείπουν τόσο,
ένα υπόσχομαι. Θα επιστρέψω. Σαν Χύτα, σαν Παπούλια,
δεν ξέρω. Σαν Ευτυχία ίσως, να σας θυμίζω και τη γιαγιά.
Αλλά θα γυρίσω.

Εισφορές στο Σύλλογο
Έδωσαν από:
613€: Χαραλαμπής Αποστόλης και Μαρία.
100€: Μπακογιάννης Αγαθοκλής, Κατσάνος Σάκης – Κατεργάρη Ντίνα, Γιαννόπουλος Σεραφείμ, Χάραρη Γεωργία, Στερόπουλος Δημήτρης, Γιαλικάρης Σπύρος.
100$: Γουριώτης Ανδρέας.
70€: Μανδραγώνη Αλεξάνδρα.
55€: Καλύβα Μαγδαληνή.
50€: Ψαράκης Νίκος, Αντωνίου Χρήστος, Ντανά Αθανασία,
Ντανάς Κ. Γιώργος, Αλεξοπούλου Μαρία, Δούκας
Κων/νος, Ντόκας Σωτήρης.
40€: Αρχοντής Ιωάννης, Μπαμπούλας Γιώργος.
30€: Ρούμπος Θανάσης, Ασημακόπουλος Διονύσιος,
Γιαννοπούλου Βασιλική, Γούλας Παύλος.
20€: Μανδραγώνης Γιώργος, Χαλκιά Βάσω, Παπαδοπούλου Σπυριδούλα, Χαλκιάς Παντελής, Χαντζοπούλου
Μαρία, Σαρρή Ασημίνα, Αυγουστάκης Άλκης, Τασουλόπουλος-Μανδραγώνης Δημήτρης, Κουρλαμάνης Φώτης, Βλασόπουλος Ηλίας-Σπυριδούλα.
15€: Τσιουγκρής Γιώργος, Ντανά Αγγελική, Καραμπάς
Βασίλης.
10€: Γκορόγιας Στέφανος, Κίτσιος «Ζαχαροπλαστική»,
Γιαννούλη Κατερίνα, Αλευρογιάννης Βαγγέλης, Καραχάλιος Ιωάννης, Παπαϊακώβου Νίκος, Τσουκαλάς
Βασίλης, Τσιατσούρη Δήμητρα, Μωρούδας Απόστολος,
Μούτσελος Νίκος, Κωνσταντίνου Νίκος, Αβράμπος
Απόστολος, Μαγγίτα Χρυσούλα, Μαγγίτα Γιάννα, Λαθύρη Θεοδοσία, Βλασόπουλος Παναγιώτης, Ντανά
Ελένη, Βλασοπούλου Σταυρούλα, Σουλδάτος Στέφανος,
Βλασοπούλου Αγγελική.
5€: Μαθιουδάκη Δήμητρα, Πάζιου Μαρία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Στις 19 Ιανουαρίου 2014 ο Αριστείδης Ντανάς, γιος
του Δημήτρη και της Αγαθής Ντανά, νυμφεύθηκε την
Gara Stern στην Marrickville Αυστραλίας.
• Στις 22 Φεβρουαρίου 2014 ο γιος του Στέφανου
Σουλδάτου και της Αγγελικής Βλασοπούλου βαπτίστηκε
Χριστιανός και ονομάσθηκε Παναγιώτης.
• Στις 19 Ιανουαρίου 2014 έγινε στο Καρπενήσι το
40ήμερο μνημόσυνο του Κων/νου Βλάχου.
• Στις 8 Ιανουαρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα η Αλεξάνδρα Δημοπούλου, σύζυγος του Βαγγέλη Δημόπουλου.

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι με περισσή αξιοπρέπεια
Βαρύτατο
αντήχησε στις
15 Αυγούστου
2013 το θλιβερό μαντάτο
που μας ήλθε
από την Αμερική. Έφυγε
από τη ζωή στη
Ν. Υόρκη σε ηλικία μόλις 61 χρόνων ο
εξαίρετος γαμπρός του χωριού μας Παύλος Κοκορώνης, σύζυγος της Ελένης
Βασ. Καλύβα. Γεννήθηκε στο Παπαρούσι
το 1951 από τους γονείς Γιώργο Κοκορώνη και την αείμνηστη συγχωριανή μας
Χριστίνα Σεραφ. Σκεντέρη.
Από μικρός ζωηρός και ανήσυχος για
το μέλλον του, στα 13 του χρόνια, κατέβηκε στην Αθήνα να πάρει τα απαραίτητα
εφόδια για να αντιμετωπίσει μετέπειτα
τις δυσκολίες της ζωής και να επιβιώσει.
Έκρινε σωστό να μάθει μια τέχνη. Έτσι,
κατέληξε να φοιτήσει στη Σεβαστοπούλειο Σχολή ως ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το
απόγευμα για τρία χρόνια με τον αδελφό
του Κώστα. Για να καλύψουν τα έξοδα
προς το ζην όμως έπρεπε να δουλέψουν.
Καθημερινά από τις 4 το πρωί μέχρι τις
7, που θα πήγαιναν στη Σχολή, πουλούσαν
πάγο στα μαγαζιά και τα βράδια του Σαββατοκύριακου δούλευαν σε ταβέρνες.
Αφού αποφοίτησε συνέχισε στη Σχολή
ΜΕΤΟΝ ίδιας ειδικότητας για καλύτερη
εμπέδωση της τέχνης του και για ακόμα
καλύτερα ακολούθησε την πρακτική του
εξάσκηση στα ηλεκτρικά σε συνεργείο.

Άριστος πλέον επαγγελματίας στο
είδος του και για καλύτερη προοπτική
κατέληξε στην Αμερική με τη βοήθεια
της αδελφής του Βούλας κουβαλώντας
πάντα στην ψυχή του τη νοσταλγία του
γενέθλιου τόπου. Εδώ φτασμένος πλέον
επαγγελματίας δημιούργησε εταιρεία
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ. πάντα
με τον αδελφό του Κώστα και δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει στην αγορά
της Ν. Υόρκης. Δούλεψε σκληρά και κατόρθωσε να δημιουργηθεί όπως αυτός
ήθελε.
Το 1980 ευτύχησε να παντρευτεί την
άξια σύζυγό του Ελένη και να αποκτήσουν τρία θαυμάσια παιδιά τον Γιώργο,
τον Βασίλη και την Χριστίνα, τα οποία
μπόλιασαν με τις γνήσιες ελληνοχριστιανικές παραδόσεις. Πρόλαβε να προσφέρει στα παιδιά του τα απαραίτητα
ηθικά, πνευματικά και οικονομικά μέσα
να τα αποκαταστήσει και να τα καμαρώσει υποδειγματικά μέλη της κοινωνίας.
Έζησε με συμπαραστάτη τη γυναίκα
του απόλυτα δεμένος μαζί της και με
μοιρασμένες τις δυσκολίες της οικογένειας. Η μοναδική φυγή του Παύλου από
την καθημερινότητα ήταν τα Σαββατοκύριακα στο εξοχικό του που βρισκόταν
πάνω στο βουνό με όμορφη θέα γύρω
του.
Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες
άρχισε να ταλαιπωρείται με το πρόβλημα
της υγείας του. Η γυναίκα του και τα
παιδιά του στάθηκαν δίπλα του σε όλη
τη διάρκεια της δοκιμασίας του προσπαθώντας να ελαφρύνουν τον πόνο του

όσο μπορούσαν και να τον κρατήσουν
στη ζωή. Επίσης, ήταν δίπλα του τα αδέλφια του, τα ανίψια του και ο κουνιάδος
του Βαγγέλης που ταξίδεψε από την Ελλάδα για να βρεθεί κοντά του.
Υπέμεινε με ιώβεια υπομονή ως το
τέλος του και αντιμετώπισε την ασθένειά
του με αξιοθαύμαστη ψυχική δύναμη και
αξιοπρέπεια. Ο Παύλος ήταν δουλευτάρης
στη ζωή, φιλότιμος, καλοσυνάτος, τίμιος
και ευγενικός. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τον Παύλο με το γελαστό πρόσωπο και
τη χαρούμενη διάθεση. Η ξαφνική φυγή
του από τη ζωή βύθισε όλους μας στη
θλίψη. Προσευχόμαστε στον Ύψιστο να
τον αναπαύσει στους κόλπους του Αβραάμ, να δώσει παρηγοριά στην οικογένειά
του και η μνήμη του να είναι αιώνια.
Παύλος Καλύβας
(Αναδημοσίευση από την εφημ.
Στένωμα Ευρυτανίας)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εκ μέρους της συζύγου, των τέκνων και των αδερφών του εκλιπόντος
Παύλου Κοκορώνη, ευχαριστούμε
όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω
της εφημερίδας «Παπαρουσιώτικοι Αντίλαλοι».
Στη μνήμη του καταθέτουμε 250€
εισφορά στο Σύλλογο: οι οικογένειες
Παύλου Κοκορώνη, Κώστα Κοκορώνη,
Μαρίας Τομαρά-Κοκορώνη, Ευφροσύνης Βασιλοθανασοπούλου-Κοκορώνη
και Βούλας Αναστάση-Κοκορώνη.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για
τα παρακάτω δώρα των εκδηλώσεών μας:
1 μεγάλο μπουκάλι μούρο: Ελένη Γιαννοπούλου
Σετ τραπέζι βεράντας: Έπιπλα «Τσουκαλάς Θόδωρος»
2 διανυκτερεύσεις 2 ατόμων στον ξενώνα «Μορφέας»
1 μπουκάλι τσίπουρο: Γιάννης Δημόπουλος «Γερμανός»
Έκπτωση αγορών 30% - 40%: Ενδύματα «Άνεμος»
5 Επισκέψεις ιατρείου: Βλασόπουλος Παναγιώτης
80 Μπουκάλια κρασί: Βλασόπουλος Παναγιώτης
20 Μηχανάκια ζαχάρου: Βλασόπουλος Παναγιώτης
Κασετίνα με εργαλεία: Χρωμ/πωλείο «Λάμπρου Γαλανού»
1 μπουκάλι κρασί: Μίνι μάρκετ «Κατερίνα Κατεργάρη»
Σετ διακοσμητικά τοίχου: Χρωμ/πωλείο «Θανάση Τσουκαλά»
1 ταψί πίτα: Αρωνιάδας Βασίλης «Παραδοσιακόν»
1 γλάστρα αζαλέα: Άνθη – φυτά «Αντωνίου»
2 τούρτες: Γλυκοπλαστείο Κων/νου Αζακά
1 ανδρική ζακέτα: Αθλητικά είδη «Ελεφάντη Ιωάννη»
1 σετ καρρέ: Λευκά είδη «Κατερίνα Μπουμπουρή»
1 πατάκι πόρτας: Κατάστημα «Χρήστου Μπουμπουρή»
1 μπλούζα: Ενδύματα «Ξένη»
1 κασκόλ: Εσώρουχα «Σπυριδούλα Παπαδοπούλου»
1 πουκάμισο: Ενδύματα «Δημοπούλου Ντίνα»
1 διακοσμητικό ρόδι: Είδη δώρων «Το λυχνάρι»
1 κηροπήγιο: Είδη δώρων «Οικία»
1 τσάντα Benetton: Είδη δώρων «Το ρόδι»
1 λουκάνικο: Κρεοπωλείο «Μαυραγάνης»
1 ζευγάρι αλυσίδες αυτοκινήτου: «Τσιώνης Σπύρος»
1 τούρτα: «Βρέκος» Κατερίνα Βρέκου
1 κιλό μέλι: «Μελισσοκομία Τσουκαλάς»
5 κιλά κρασί: Μίνι μάρκετ «Κάππας Χ. Ιωάννης»
1 τούρτα «Fresh»: Ζαχαροπλαστείο «Κίτσιος»
1 κρασί: Βαγγέλης Κρικούρας «Οίνων Γεύσεις»
1 κρασί: Μίνι μάρκετ «Καραγιάννης - Τζανής»
1 παντελόνι: Tutti Frutti «Ταξιάρχης Μπέσας»
1 ζευγ. παπούτσια εργασίας: «Κολλημένος»-Εμπόριο ξυλείας

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

4

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ
ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Στρατηγικής Μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού
για τις ΑΠΕ καταθέτοντας κείμενο ενστάσεων
(που υπογράφουν 7.500 πολίτες) και προσέφυγε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του.
Σήμερα:
• Δηλώνουμε την αντίθεσή μας να μετατραπούν οι αλπικές ζώνες, οι κορωνίδες των
βουνών μας και μήτρες των ποταμών, σε βιομηχανικές ζώνες.
• Δε συμφωνούμε με τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε περιοχές που αποτελούν
καταφύγια άγριας ζωής (νοτιότερος βιότοπος
λύκου και καφέ αρκούδας στην Ευρώπη), σε
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 με πλούσιο
ενδημισμό, στην καρδιά ενός φυσικού οικοσυστήματος με ελάχιστη διείσδυση ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
• Μια βίαιη εισβολή σε γεωλογικούς σχηματισμούς με κυριαρχία του φλίσχη και με τεράστιες σε μέγεθος εκσκαφές που απαιτούνται
για τη διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιομέτρων
που θα θερίζουν τα δάση μέχρι να προσεγγίσουν
τις ιδιαίτερα ευάλωτες αλπικές και υποαλπικές
περιοχές στις κορυφές, θα έχει μη αναστρέψιμες
αθροιστικές επιπτώσεις, που καμιά Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ενδιαφερόμενων εταιρειών δεν εκτιμά. Στις αρνητικές
γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών από το 2003 διαβάζουμε: «Θα κατασκευασθούν δρόμοι προσπέλασης και εσωτερικό
οδικό δίκτυο … ειδικών προδιαγραφών με μεγαλύτερο πλάτος καταστρώματος, με μεγαλύτερες ακτίνες καμπυλότητας και περισσότερες
εκσκαφές και μεγαλύτερα πρανή.
• Από τη θεμελίωση και μόνο των ΑΓ θα
προκύψουν χιλιάδες κ.μ. βραχωδών εκχωμάτων,
τα οποία θα αποτεθούν σε θέσεις που δεν καθορίζονται.
• Θα διαμορφωθούν εκατοντάδες τσιμεν-

8 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Το άγαλμα
της Δόμνας και
του Αντώνη Βισβίζη
στη Θράκη

Γεννήθηκε το 1784 από εύπορη οικογένεια
στην Αίνο της Ανατολικής Θράκης αξιόλογη
ναυτική πολιτεία, γνωστή από τα χρόνια του
Ομήρου, που εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων και αναπτύχθηκε καθώς οι κάτοικοί της
διακρίθηκαν για το γνήσιο ελληνικό τους φρόνημα.
Δεν γνωρίζουμε το πατρικό της όνομα, ούτε
για τα παιδικά της χρόνια, παρά μόνο ότι ο πατέρας της ήταν μεγαλοκτηματίας της περιοχής
και ότι παντρεύτηκε το 1808 τον πλούσιο πλοίαρχο και εφοπλιστή Αντώνιο Βισβίζη, με τον
οποίο απέκτησε πέντε παιδιά, τρία αγόρια, από
τα οποία το ένα πέθανε μικρό από επιδημία και
δύο κορίτσια -το ένα κωφάλαλο-. Βλέπουμε
έτσι ότι κοντά στα πλούτη και τα καλά συμπορευόταν ο πόνος.
Ο καπετάν Βισβίζης ήταν γενναίος άνδρας,
δραστήριος, φιλόπατρις και γεμάτος ενθουσιασμό
και όραμα. Από τους πρώτους μέλος της Φιλικής
Εταιρείας, είχε προσφέρει στον Υπέρ Ελευθερίας
Αγώνα όλη του την καρδιά και πάρα πολλά
χρήματα. Έλεγε ότι: «Δεν λυπάμαι να ξοδεύω
χρήματα, αφού μ’ αυτά θα κτιστεί το χρυσό
παλάτι της ελευθερίας».

τοπλατείες μεγάλων διαστάσεων πάνω στις κορυφογραμμές, με αναλόγου ύψους πρανή εκχωμάτων και επιχωμάτων, που θα αλλοιώσουν
το περίγραμμά τους.
• Η αναχλόαση των πρανών που θα δημιουργηθούν από κάθε είδους εκσκαφές είναι
προβληματική για τέτοια υψόμετρα στα Ελληνικά
δεδομένα. Η οπτική απορροφητική ικανότητα
χορτολιβαδικών τοπίων είναι μηδενική.
• Το σύνολο των εγκαταστάσεων δεν μπορεί
παρά να επιφέρει μια κατάτμηση στο οικοσύστημα και στο τοπίο.
Θα επιφέρει επίσης μια ιδιοκτησιακή κατάτμηση καθώς σε ευρείες δημόσιες δασικές
εκτάσεις θα δημιουργηθούν εκατοντάδες μικρές
ιδιοκτησίες των 4 ή 6 στρεμμάτων τις οποίες
δε θα ανακτήσει ποτέ το δημόσιο.
• Η μεγαλύτερη επίπτωση όμως είναι η αλλοίωση της οπτικής εικόνας του ορίζοντα από
το πλήθος και το μέγεθος των μεταλλικών ΑΓ.
Σε καμιά περίπτωση τα Αιολικά Πάρκα δεν
μπορεί να συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς
ανεμόμυλους που ήταν λιγότεροι, μικρότεροι
σε μέγεθος και κατασκευασμένοι από φυσικά
υλικά.
• Αυτή τη νέα ξενόφερτη εικόνα των μεταλλικών κατασκευών δεν αποδέχονται οι τοπικές κοινωνίες και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό της περιοχής που στηρίζεται στη φυσικότητα και την ακεραιότητα
του τοπίου. Αυτό το στοιχείο είναι άλλωστε
το ζητούμενο στις νέες κατευθύνσεις του τουρισμού (ορεινός τουρισμός, οικοτουρισμός,
αγροτουρισμός, κ.λ.π.). Ένα αιώνια σιωπηλό
και ειδυλλιακό αλπικό λιβαδικό τοπίο στο επίκεντρο μιας τουριστικής περιοχής θα μετατραπεί
σε βιομηχανική περιοχή.
Θα πρέπει ακόμα, να δοθούν απαντήσεις
σε μια σειρά ερωτημάτων, που γεννιούνται για
την παραγωγικότητα και το μέλλον των εγκαταστάσεων στα μεγάλα υψόμετρα άνω των
800μ. καθώς δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο

Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας

πουθενά στον κόσμο. Θα δουλέψουν; Θα αντέξουν; Με τί απόδοση και τί αναλογίες κόστους/
οφέλους; Καμία μελέτη δεν δίνει απαντήσεις.
Άραγε γιατί;
Οφείλουμε, τέλος, να αναδείξουμε άλλη μια
αντίφαση των νομοθετούντων, καθώς το ισχύον
έως σήμερα Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
αγνοεί συστηματικά και σκόπιμα το Γενικό
Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που προορίζει τους ορεινούς όγκους
για άλλες χρήσεις.
«Οι ορεινοί όγκοι (υψόμετρο > 800μ.) αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτο-δασικών δραστηριοτήτων, ενώ τα ορεινά δάση και δασικές
εκτάσεις, αποτελούν περιοχές φυσικού αποθέματος προς διατήρηση και προστασία (Δ.3.3.).
Ιδιαίτερα το τρίγωνο Άμφισσα – Λαμία – Καρπενήσι αποτελεί κυρίαρχο χώρο φυσικού αποθέματος. Τα μεγάλα φυσικά τοπία NATURA
2000, κ.α. κυρίως τα υψηλά ορεινά και οι πολυπληθείς ιστορικοί και αρχαιολογικοί τόποι
και τα θρησκευτικά μνημεία, ενδείκνυται για
εναλλακτικές μορφές τουρισμού(Β.5.3.)».
Θεωρούμε επομένως ανεπίτρεπτες τις επεμβάσεις αυτού του μεγέθους, όσο κι αν αυτές
στις ΜΠΕ παρουσιάζονται ελάχιστες. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι αρνητικές επιπτώσεις
είναι οριστικές και μη αναστρέψιμες.
Η πραγματικότητα μετά την ψήφιση και
του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ στις
περιοχές ΠΑΠ, όπως η Ευρυτανία, είναι ζοφερή
για τον τόπο μας, καθώς έχουν εκτελεσθεί και
εκκρεμούν σε επίπεδο αδειοδοτήσεων περισσότερα από 50 Υδροηλεκτρικά έργα και 32
Αιολικά!! (Δέστε τον χάρτη).
Εκφράζοντας τη συλλογική συνείδηση των
συμπατριωτών μου, τελευταία αλλά όχι ελάσσονος σημασίας επισημαίνω την αδιαφιλονίκητη
εγγενή αξία των προικισμένων και ευλογημένων
βουνών που έθρεψαν τα ευρυτανικά αυτοσυντηρούμενα νοικοκυριά και τον πολιτισμό τους

για χιλιάδες χρόνια και τροφοδότησαν γενιές
αγωνιστών της ζωής, που σεβάστηκαν το φυσικό
πλούτο, παρά τη στέρηση αγαθών.
Πώς είναι δυνατόν σήμερα στην κοινωνία
της προηγμένης τεχνολογίας στον ενεργειακό
τομέα, να μας ζητούν να θυσιάσουμε δασικό
και υδάτινο πλούτο, να παραδώσουμε γη και
ύδωρ στο βωμό των κερδών εταιρειών που
χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια ευρώ από
την Εθνική Οικονομία;
Η Τοπική κοινωνία γρηγορεί και προβάλλει
σταθερή και σθεναρή αντίσταση στηριζόμενη
στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Περιβαλλοντικό
Δίκαιο και στον προσανατολισμό της Ευρυτανίας, που δεν είναι άλλος από τη βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη αγροδασοπονίας, μικρής κλίμακας γεωργίας και κτηνοτροφίας αλλά και
του αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, που
στηρίζεται στη φυσικότητα και την ακεραιότητα
του ορεινού μας χώρου στο νότιο άκρο της
οροσειράς της ηπειρωτικής Πίνδου.
Σήμερα, δεν είναι ακόμα αργά για τον
καθένα και την καθεμιά μας, να ενώσει τις δυνάμεις του με τη μεγάλη σε πάθος και ψυχή
αγωνιστική πρωτοβουλία των πολιτών, που
υπηρετούν το χρέος απέναντι στους προγόνους
μας και την ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας.
Με τιμή,
Βασιλική Λάππα
Εκπαιδευτικός

Ισολογισμός έτους 2013
Έσοδα
Συνδρομές
3.934,93€
Εισφορές φίλων συλλόγου 8.760,40€
Σύνολο:
12.695,33€
Έξοδα
1.300,00€
Εφημερίδα
ΕΛΤΑ (αποστολή εφημερίδας) 738,16€
Ημερολόγια
1.350,00€
Ξενώνας
6.420,00€
Για εκδηλώσεις
3.224,07€
Λοιπά έξοδα
444,70€
Σύνολο:
13.476,93€

ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ

Ένα άγνωστο γυναικείο πρότυπο με πολλά μηνύματα από τον ιστορικό πλούτο της πατρίδας μας, που γνώρισε την αγνωμοσύνη
από τους υπόλοιπους συνέλληνες. Οι γυναίκες σήμερα οφείλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να ετοιμάσουν τους νέους
ανθρώπους να μάθουν να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν το σήμερα με θυσίες.
Η Δόμνα ακολουθεί τον άνδρα της στα ταξίδια του και γνωρίζει έτσι όλο και περισσότερα
μέρη της σκλαβωμένης πατρίδας. Μέσα της
φουντώνει ο πόθος για την Ανάσταση του Γένους
και γίνεται σύντομα ένα από το πιο δραστήρια
μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Με την έκρηξη της
Επαναστάσεως οι Τούρκοι τους πρώτους στους
οποίους ξέσπασαν την μανία, το μίσος και την
οργή τους ήσαν οι πιο κοντινοί Χριστιανικοί Ελληνικοί Πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης.
Βύθισαν την Αίνο στο πένθος. Σύντομα, όμως,
τον Μάϊο, κατέπλευσαν στο λιμάνι τέσσερα
Ψαριανά πλοία, με αρχηγό τον καπετάν Γιαννίτση. Το τουρκικό κάστρο δέχτηκε τις πρώτες
κανονιές και η μάχη συνεχίστηκε ως τη νύχτα,
όπου τα ελληνικά πληρώματα, προστατευμένα
από το σκοτάδι έκαναν απόβαση στη στεριά και
κυρίευσαν 24 κανόνια, τα φόρτωσαν στα πλοία
τους και ίδια στα Ψαρά. Αυτό ήταν που περίμενε
κι ο καπετάν Αντώνης Βισβίζης. Χωρίς άλλη
σκέψη, φορτώνει στο καράβι του γυναίκα και
παιδιά, τα εικονίσματα, χρήματα, χρυσαφικά
κι ότι άλλο μπορούσαν να κουβαλήσουν κι
ανοίχτηκε στο πέλαγο να προφθάσει τους Ψαριανούς. Άφησε πίσω του, χωρίς δεύτερο συλλογισμό, το αρχοντικό του, τα εύφορα κτήματά
του, τον τόπο του, που δεν θα ξαναδεί ποτέ
ούτε ο ίδιος ούτε η Δόμνα. Και μπήκε στο χορό
της Επαναστάσεως, του πολέμου και της θυσίας.
Σπίτι τους έγινε η «Καλομοίρα», «το μπρίκι»
του Βισβίζη.
Το βάπτισμα του πυρός το πήραν στα νερά
της Ίμβρου κι από κει συνέχεια στον Θερμαϊκό,
στη Χαλκιδική, την Ύδρα, την Στυλίδα, τον
Βόλο, την Εύβοια κι όπου τους καλούσε η πατρίδα, ο αγώνας. Συμπολεμίστρια του καπετάνιου η καπετάνισσα Δόμνα!
Στις 21 Ιουλίου 1822, ο καπετάν Βισβίζης,
επικεφαλής ενός στόλου από 30 πλοία μικρά
και μεγάλα, βρίσκεται στον Μαλιακό κόλπο.
Με τον Ανδρούτσο, τον Δυοβουνιώτη κι άλλους
οπλαρχηγούς, δίνουν μεγάλη μάχη, στην διάρκεια

της οποίας, μπροστά στα μάτια της Δόμνας σωριάζεται νεκρός ο γενναίος άνδρας της. Διατάζει
να τον μεταφέρουν στο αμπάρι κι αναλαμβάνει
την αρχηγία του αγώνα. Πρέπει να δικαιώσει
τον θάνατο και τον αγώνα του καπετάνιου της!
Καταπιέζοντας τα συναισθήματά της, τις τραγικές
αυτές ώρες, βάζει πάνω απ’ όλα την πατρίδα.
Μπροστά της στέκουν με σεβασμό και θαυμασμό
όλοι οι άνδρες του πληρώματος, σκληροτράχηλοι,
ψημένοι θαλασσινοί! Ο καπετάν Βισβίζης ετάφη
πίσω από το ιερό των Αγίων Αναργύρων στη
Λιχάδα της Ευβοίας κι η Δόμνα γίνεται μάνα
και πατέρας για τα πέντε παιδιά της, κυβερνήτης
και καπετάνισσα για το πλήρωμά της και συνεχίζει τον ιερό υπέρ της Ελευθερίας αγώνα.
Μετά από διαταγή της κυβέρνησης, το πλοίο
της φέρει πλέον το όνομά της. Περιπολεί τις
θάλασσες, μάχεται, μεταφέρει στρατεύματα και
πολεμοφόδια, πολεμάει… Τρία ολόκληρα χρόνια
συντήρησε τον εξοπλισμό του πλοίου της και
του πληρώματος με δικά της έξοδα και πάλαιψε
με τη θάλασσα. Κι ήρθε η ώρα που και ο τελευταίος οβολός εξαντλήθηκε. Το πλοίο σακατεμένο
από τις μάχες και την αλμύρα της θάλασσας,
δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει. Η καπετάνισσα το χάρισε στην Κυβέρνηση και το παλιό
«μπρίκι», ως τα στερνά του χρήσιμο, έγινε πυρπολικό και το 1824, οδηγούμενο από τον πυρπολητή Πιπίνο, ανατίναξε και έκαψε την Τουρκική φρεγάδα «Χαζνέ Γκεμισί», δηλαδή, «Καράβι-Ταμείο», στον Τσεσμέ, στα Μικρασιατικά
παράλια.
Οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί της Ευβοίας
και της Ρούμελης την τιμούν μ’ επίσημον έγγραφον και ο Δημ. Υψηλάντης την ονομάζει:
«ευγενεστάτην και γενναιοτάτην Δέσποινα και
καπετάνισσα», ο δε Οδ. Ανδρούτσος με βαθειά
ευγνωμοσύνη «ευεργέτιδα».
Τώρα πια, χωρίς πλοίο, χωρίς πόρους, μαζί
με τα πέντε παιδιά της, περνούν δύσκολες μέρες
που τις κάνει δυσκολότερες ο θάνατος του μικρότερου αγοριού της από επιδημία το 1825. Η

Δόμνα Βισβίζη μετά από τόσους αγώνες και
θυσίες, τόσες πίκρες και απώλειες, πτωχή μα
ευχαριστημένη που αξιώθηκε να δει ένα κομμάτι
Ελληνικής Πατρίδος ελεύθερο, αποτραβιέται με
τα τέσσερα παιδιά της στη Μύκονο, να ζήσει
ήσυχα και ταπεινά.
Τον μεγαλύτερό της γιό, τον Θεμιστοκλή,
όταν ήταν 14 ετών, μαζί με άλλα παιδιά αγωνιστών, πήρε στο Παρίσι για να σπουδάσουν με
έξοδα των φιλελληνικών σωματείων, ο Γάλλος
φιλέλλην Roche. Γνωστά έγιναν από τους Φιλέλληνες στην Ευρώπη κι έτσι μαθεύτηκαν τ’
όνομά της και το έργο της παντού, τα λόγια του
αποχωρισμού προς τον γιό της, όταν έφευγε
για το Παρίσι: «Παιδί μου! Πρόκειται να υιοθετηθείς και να ανατραφείς από την γαλλική γενναιοδωρία. Όταν θα μεγαλώσεις, ίσως να μην
ζω πια. Στοχάσου τότε, ότι έχεις να εκδικηθείς
τον πατέρα σου». Ο Θεμιστοκλής, φύλαξε τα
λόγια της μητέρας του σαν πολύτιμο θησαυρό.
Φορούσε πάντα την ελληνικήν φουστανέλλα
του, μορφώθηκε, διέπρεψε κι ανέβηκε μέχρι τις
ανώτατες διοικητικές θέσεις στο νεoσύστατο
Ελληνικό κράτος, κάνοντάς την περήφανη.
Η Θρακιώτισσα λεβεντομάνα έμεινε πάντα
ταπεινή και μετά από πολύ δύσκολες μέρες από
την Ύδρα στο Ναύπλιο και μετά πάλι στη Μύκονο προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με μια
μικρή σύνταξη 30 δραχμών. Ποτέ δεν ζήτησε
πλούτη, τιμές και δόξες. Η Ελευθερία της Πατρίδος της, η φτώχεια της και ο τιμημένος θάνατος του συζύγου της, ήταν γι’ αυτήν το μεγαλύτερο παράσημο του αγώνα. Γιατί ήξερε, ότι
τα έδωσε κυριολεκτικά όλα, για την Πατρίδα
και την Ελευθερία της!
Ηλικιωμένη πια, άφησε τον κόσμο αυτό σ’
ένα φτωχικό σπιτάκι στον Πειραιά, τον Νοέμβριο
του 1852, με την ικανοποίηση της προσφοράς
και της εκπλήρωσης του οράματος και του
πόθου της Ελευθερίας!
Ας είναι αιωνία η μνήμη της!
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

