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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2014
Η εφημερίδα μας συγχαίρει τον

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κώστα Μπακογιάννη, το νέο Δή-
μαρχο Καρπενησίου Νίκο Σουλιώτη,
τους εκλεγμένους Δημοτικούς και
Τοπικούς Συμβούλους και τους εύ-
χεται κάθε επιτυχία στο έργο τους. 

Ελπίζουμε οι εκλεγέντες να
έχουν πολιτική βούληση, τόλμη, φαν-
τασία με σκοπό την ανάπτυξη και το
νοικοκύρεμα του τόπου μας. 

Η Ελένη Ντανά υποψήφια Δη-
μοτική Σύμβουλος για το Δήμο Καρ-
πενησίου ευχαριστεί όλους αυτούς
που στάθηκαν πλάι της και την τίμη-
σαν με την ψήφο τους. 

Συγχαίρει όλους τους εκλεγέντες
και περιμένει απ’ αυτούς να διεκδι-
κήσουν τα δικαιώματα του τόπου
μας δείχνοντας το πραγματικό πρό-
σωπο του τόπου. ΟΧΙ αυτό της μι-
ζέριας και της κακομοιριάς αλλά
ενός τόπου που θέλει να είναι ζων-
τανός, υπερήφανος, πρωτοπόρος
και δημιουργικός. 

Στην Τοπική Κοινότητα Παπα-
ρουσίου έλαβαν:

Νικολάου Κων/νος 34 ψήφους
Δημόπουλος Φώτης 25     «
Στερόπουλος Γιώργος 13     «
Τσιαμπάσης Δημήτρης 9     «

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη 
και απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων 

εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
Καταθέσεις λογαριασμών: 

Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74  

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

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

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται στους Παπα-

ρουσιώτες όπου γης, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές που να περι-
λαμβάνουν επίσκεψη στο ιστορικό και όμορφο χωριό μας, που τόσο
νοσταλγούμε με υγεία, διασκέδαση και επιστροφή στα ήθη και έθιμά
μας. Ο Σύλλογός μας σας περιμένει και έχει προγραμματίσει για όλους
μας πανέμορφες εκδηλώσεις. 

Στην πρώτη εκδήλωση θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο διακε-
κριμένος Καθηγητής Φιλοσοφίας Ανδρέας Καμπιζιώνης. 

• Κυριακή 27 Ιουλίου 2014, ώρα 8.00 μ.μ.
Ωδή γι' αυτούς που έφυγαν για πάντα. Μία συναυλία στη μνήμη

των συγχωριανών μας συγγενών και φίλων σε ένα πρόγραμμα μουσικής
δωματίου. Συμμετέχουν στο κόντρα μπάσο ο Ρούσος Καμαριανάκης
και στο πιάνο η Άτζι Γαζίου. Φωνή η Βασιλική Κουκούτση.

• Σάββατο 23 Αυγούστου 2014, ώρα 11.00 π.μ.
Τοπικό πανηγύρι και γιορτή μούρου στο εξωκκλήσι της Παναγίας

στο Παπαρούσι με την ορχήστρα του Δημήτρη Πεταρούδα. 

Επίσης την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, στη Γρανίτσα Ευρυτανίας
θα γίνει το ετήσιο Πανευρυτανικό Αντάμωμα της ΟΕΣ. 

Στις 8 Ιουνίου 2014, ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 11.00 μ.μ. έλαβε χώρα
Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση, λόγω λήξεως της θητείας
του Δ.Σ., στην έδρα του Συλλόγου
στην Πετρούπολη Αττικής. Για πρώτη
φορά ενεργοποιήθηκε το άρθρο 11
του ανανεωμένου καταστατικού του

Συλλόγου μας, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα ψήφου σε Παπαρου-
σιώτες και απογόνους τους που
διαμένουν εκτός Αττικής και στο
Εξωτερικό. Έτσι δήλωσαν ψήφο
συμμετοχής με ΦΑΞ επιπλέον 25
μέλη που διαμένουν στις πόλεις
Αγρίνιο, Λαμία, Θεσσαλονίκη και

Καρπενήσι.
Στον απολογισμό του ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε πρώτα
τα μέλη στη Γενική Συνέλευση, ότι
ο Σύλλογός μας πρέπει να εγγραφεί
στις καταστάσεις της Περιφέρειας
Αττικής. Η εγγραφή του δεν έχει

Τακτική  Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση
του  Συλλόγου  μας  στις  8  Ιουνίου  2014

Συνέχεια στην 4η σελ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Α.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευθείς στο Gasthuisberg UZ LEUVEN
του Βελγίου

www.absurgery.gr
info@absurgery.gr

210-57.12.914
6932-66.83.12

Αναπαύσεως 17 Περιστέρι
(έναντι σταθμού Μετρό “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ” γραμμής 2)

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του νέου Προέδρου Δ.Δ. Παπαρουσίου - Δήμου Καρπενησίου

Κωνσταντίνου Νικολάου
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της πρωτόγνωρης

και ενδιαφέρουσας για εμένα εμπειρίας, θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον κ. Νίκο Σουλιώτη, για την τι-
μητική πρόταση να συμμετάσχω ως υποψήφιος στο
συνδυασμό του «Δύναμη Ανανέωσης» για το Δήμο
Καρπενησίου - Δημοτικό Διαμέρισμα Παπαρουσίου. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε όλους
εσάς που με αγκαλιάσατε και με στηρίξατε με την
ψήφο σας, επιβεβαιώνοντας για την ορθότητα της
επιλογής μου. 

Τονίζω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου
ως Πρόεδρος, θα είμαι πάντα δίπλα σε όλους τους συγχωριανούς μου
χωρίς διακρίσεις, ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να παλέψουμε για το καλό του
χωριού μας. 

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Νικολάου 

Μετά  τις  εκλογές
(σκέφτεται και γράφει ο Δημήτρης Ζάχος)

Η ώρα της πραγματικής δημοκρατίας, η ώρα της
λαϊκής συμμετοχής, η ώρα της επιδοκιμασίας και
της αποδοκιμασίας… πέρασε… Και τώρα όλοι μας
περιμένουμε  το αντίδωρο της πραγματικής ελπίδας
και της πραγματικής αξιοπρέπειας. Αλίμονό μας…  

To αποτέλεσμα των εκλογών δεν δικαιώνει καμιά
πολιτική και το σίγουρο είναι πως δεν υπαγορεύει
καθαρές λύσεις  

Όπως σε κάθε κρίση είτε οικονομική, είτε κοινω-
νική, έτσι και στην περίπτωση της παρούσης κρίσεως,
όλοι μας είμαστε θύματα μιας σκληρής πολιτικής
παρτίδας από άτεχνους και διοικητικά ανήμπορους
πολιτικούς παίχτες. Άτεχνους διότι δεν διέθεταν
στην συντριπτική πλειοψηφία τους, τόσο την στενή
επαφή με την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και γιατί
δεν διέθεταν την ικανότητα της προσφοράς στην
κοινωνία μέσω της επαγγελματικής τους ενασχό-
λησης. Διοικητικά ανήμπορους, διότι στις δύσκολες
στιγμές δεν χαρακτηρίσθηκαν από τόλμη και γεν-
ναιότητα. Και φθάσαμε στο σημείο να διευθύνουν
τις τύχες μας, αλλά και τις τύχες των νέων, για
αρκετά χρόνια, άτομα με μηδαμινή προσφορά.  

Η προσφορά στην πολιτική αποτελεί ευλογία.
Αποτελεί μία συνέχεια και συνέπεια λόγων και πρά-
ξεων. Όχι όμως με αντάλλαγμα.

Θυμάμαι πως από παλιά υπήρχαν φωνές που
προειδοποιούσαν ψύχραιμα και εμπεριστατωμένα.
Κανείς δεν άκουσε κανένας δεν αντέδρασε. Όμως
η οικονομία έχει μνήμη και ποτέ της δεν ξεχνά.
Είναι αμείλικτη, δεν μπορεί να συγχωρέσει εκείνους
που παραβιάζουν τις βασικές της αρχές, που είναι
αρχές κοινής λογικής και χρηστής διαχείρισης των
περιορισμένων πόρων. Αυτό το δίλημμα το αντιμε-
τωπίζουμε καθημερινά όλοι μας από τον μικρότερο
καταναλωτή έως και τον υπουργό Οικονομικών.

Άτεχνοι, ανήμποροι και φαύλοι πιστεύει ο Λαός
μας πως τον κυβέρνησαν για χρόνια πολλά. Και
τώρα ο μεγαλύτερός του φόβος είναι να μην ξα-
ναρχίσει στη μετά το μνημόνιο εποχή το σύστημα
που πολίτες και πολιτικοί θα συμπεριφέρονται και
πάλι με τον ίδιο τρόπο, άκριτα και ανεύθυνα. Να μη
διδαχθούμε δηλαδή από τα λάθη μας.

Δική μου ευχή είναι, η Κυβέρνηση και η αντιπο-
λίτευση να μην αποφύγουν καθαρές προτάσεις και
λύσεις και προσπαθήσουν ξανά με λαϊκίστικες τα-
κτικές να διαμορφώσουν ένα κλίμα αδράνειας, ανα-
βλητικότητας και παραλυσίας έχοντας το βλέμμα
τους  στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση
όποτε κι αν αυτή γίνει. Τα προβλήματα είναι πολλά
και περιμένουν κάποιους να τα λύσουν. 

Πεζοπορώντας  στο  Παπαρούσι
Σε  μονοπάτια  “σκέψης”  και  συναισθημάτων

Το ζητούμενο σήμερα για την Ελλάδα δεν είναι
να έχει τουρίστες μόνο σε συγκεκριμένα τουριστικά
μέρη, αλλά να προσελκύει γηγενείς και επισκέπτες
σε κάθε χωριό που ήκμασε πολιτισμός. Πώς θα γίνει
αυτό; Μόνο αν απεγκλωβιστεί η σκέψη μας από το
προσιτό, το εύκολο, το πεπατημένο. Πρέπει να βάλουμε
σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακάλυψης των
παλαιών μονοπατιών που οι πρόγονοί μας είχαν με
κόπο και τέχνη δημιουργήσει για να επιβιώσουν στα
δύσβατα και αφιλόξενα ευρυτανικά βουνά. Πρέπει
να αναχαραχθούν, να χαρτογραφηθούν, να σημανθούν
και κυρίως να καθαριστούν από τη βλάστηση και τα
πεσμένα τοιχία των εγκαταλελειμμένων χωραφιών.

Σοφά χαραγμένα πάνω στο ευρυτανικό ανάγλυφο
τα μονοπάτια του Παπαρουσίου είναι «δρόμοι» σκέψης
και συναισθημάτων. Και όποιος επισκέπτης τα περ-

πατήσει θα φύγει με
εξαίσιες εικόνες βα-
θιά χαραγμένες στη
μνήμη του, που θα
του υπενθυμίζουν ότι
το χωριό θα τον πε-
ριμένει να το περπα-
τήσει και πάλι. 

Πρώτη μας πεζο-
πορική προσπάθεια
θα είναι φέτος το
προσκύνημα στο εικονοστάσι του Αγίου Νικολάου
στη θέση Άη – Νικόλα στα Παληοχώρια. 

Περιμένουμε τις προτάσεις σας για την ημερομηνία
και για τις λεπτομέρειες της όλης προσπάθειας.

(info@paparousi.gr)

Νέο  Δ.Σ.  στο  Σύλλογό  μας
Οι εκλογές στις 8 Ιουνίου 2014 ανέδειξαν νέο Δ.Σ.
στο Σύλλογό μας που έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Βλασόπουλος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Κατσάνος Διονύσιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Χάραρη – Κατεργάρη Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ :  Ντανά Ελένη
ΕΦΟΡΟΣ :  Τσουκαλάς Βασίλης 

SOS:  ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΣΠΟΡΟΙ
Πρέπει να δημιουργήσουμε στο χωριό μας 

μια Τράπεζα Σπόρων πριν να είναι πολύ αργά

σελ. 3



Καθ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21 δεν έλλειψαν
οι μικρές καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες, που γράφτηκαν
στο περιθώριο των πολεμικών γεγονότων, των πολιτικών δρα-
στηριοτήτων και των εν γένει επαναστατικών πράξεων.

Μια μικρή, ασήμαντη ιστοριούλα, που αφορά σε Παυλο-
πουλίτη και Τερνοβίτη, προκύπτει από το Αρχείο Μαυροκορ-
δάτου, και την παραθέτουμε, επεξηγώντας στους νεώτερους
κάποια στοιχεία, άγνωστα γι’ αυτούς.

Ο καταγόμενος από την ιστορική οικογένεια των κλεφταρ-
ματολών του Καρπενησιού Συκάδων ή Βλαχόπουλων Σπύρος
Λάμπρου, ή Λάμπρος ή Λαμπρόπουλος, μικροκαπετάνιος από
τη Δυτική Ελλάδα, έχει μιαν αγροτική ιδιοκτησία στη θέση Πα-
λιουργιά, ζευγοστάσιο στην αριστερή όχθη της Μέγδοβας,
που ανήκε στην αγροτική περιοχή της Κοινότητας Παπαρουσιού
Ευρυτανίας. Αν και απασχολημένος με τα πολεμικά του καθή-
κοντα ο Λάμπρου, δεν ξέχασε να φροντίσει για το κτήμα του.
Πιο πάνω από τον Παλιουργιά, ήταν ένα άλλο ζευγοστάσιο,
τα Μηλιώτικα όπου υπήρχε δέση και παροχετευόταν νερό
από το ποτάμι για να ποτίζονται τα Μηλιώτικα και ο Παλιουργιάς.
Ο Λάμπρου, ανέθεσε στο Δήμο Μάρκη από το Παυλόπουλο
και στο Δημήτρη Κολόκα από το Τέρνοβο, να ανοίξουν, με
άλλους εργάτες το αυλάκι και συμφώνησαν την αμοιβή: 400
γρόσια, 16 κάδους καλαμπόκι, (1 κάδος ή σκουτέλα ήταν μέτρο
χωρητικότητας σιτηρών και έπιανε περί τις 22 οκάδες), ένα
τομάρι (δερμάτι), ελιές και όσο αλάτι ήθελαν. Ας δούμε το
«συμφωνητικό».

Ίσον του ντεσχερέ (γράμμα, εντολή έγγραφη)
Το αυλάκι εις τα Μηλιώτικα το εσυμφωνήσαμεν με το Δήμο

Μάρκη και με τον Κολόκα, να το βγάλουν από τη δέση έως εις
τον Παλι(υ)ργιάν, να τον βγάλουν καλά, έχω να τους δώσω το
δίκαιόν τους κατά την συμφωνίαν όπου εκάμαμεν μετρητά γρόσια
400, τετρακόσια, καλαμπόκι κάδους 16, δεκάξι, ένα τομάρι ελιές,
και άλας όσον χρειασθεί, και εις αυτό έδωσα τον ντεσχερέν μου
εις ένδειξιν. 

1823 Φεβρουαρίου 22
Σπύρος Λάμπρου

Αλλά ο καπετάνιος, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, δεν φάνηκε
συνεπής στη συμφωνία του. Πέρασε καιρός, ενάμισος χρόνος
και ο καπετάνιος παρέμεινε μερικώς «μπαταξής» δίνοντάς
του εκατό μόνο γρόσια και το καλαμπόκι. Οι δικαιούχοι, βρήκαν
την ευκαιρία, όταν έπαρχος της Επαρχίας Καρπενησιού είχε
διοριστεί ο Γιαννάκης Δροσίνης, αγωνιστής από το Βάλτο και
ήρθε στο Καρπενήσι να ασκήσει τα καθήκοντά του. Επειδή
μέσα στο Καρπενήσι ήταν τουρκική φρουρά, ο έπαρχος έστησε
το διοικητήριό του στο … Κεφαλόβρυσο, σε κάποια καλύβα
προφανώς. Εκεί, ο Μάρκης και ο Κολόκας του έστειλαν την
παρακάτω αναφορά:

Ο Σπύρος Λαμπρόπουλος μας εδιόρισε (ανέθεσε) να ανοίξωμεν
το αυλάκι εις τα Μηλιώτικα μας υπεσχέθη να μας δώσει τετρακόσια
γρόσια και το καλαμπόκι, καθώς πληροφορείσαι και από τον ντε-
σχερέν του ιδίου οπού μας έδωσεν. Απ’ αυτό ελάβομεν μόνο εκατό
γρόσια και το καλαμπόκι, τα δε λοιπά λείπουσι. Όθεν παρακαλούμεν
την εξοχότητά σου, να μας ειπείς πόθεν έχομεν να λάβωμεν αυτά
οπού μας λείπουσιν ή αν είναι ο τρόπος να μας τα αλιβερδίσης
(προμηθεύσης) η εξοχότητά σου, ει δε πάλιν να μας παραστήσεις
(να παρουσιάσεις το αίτημά μας) προς τον Γενικόν Διευθυντήν
(Αλ. Μαυροκορδάτο) οπού να απολαύομεν το δίκαιόν μας και να
μην μείνωμεν ζημιωμένοι δια αυτά τα ελλείποντα.

Μένομεν 1824 Οκτωβρίου Δούλοι σου ευπειθείς 
Δήμος Μάρκης Μπαλόπου (Παυλόπουλο), 

Δημήτρης Κουλόκας, Τερνοβίτης και λοιποί σύντροφοι».

Το τομάρι με τις ελιές και το αλάτι δεν το ζήτησαν…
Ο Έπαρχος Δροσίνης, μην έχοντας δημόσιο ταμείο, για να

τους πληρώσει τα υπόλοιπα, έστειλε την αναφορά των παρα-
πονούμενων στον Μαυροκορδάτο, με το συνοδευτικό σημείωμα: 

«Ταύτην την στιγμήν μας επαρρησιάσθη (παρουσιάστηκε) η
έσωθεν αναφορά σας, ιδού οπού σας περικλείγω την κόπιαν (αν-
τίγραφο) και το ίσον (ακριβές αντίγραφον) του τεσχερέ του
καπετάν Σπύρου Λάμπρου, από τα οποία πληροφορείσαι και
διόρισέ τον να ησυχάσει όσο να σμίξουν με τον Νικολάκη
Γιολντάση και έπειτα όποιος έχει το δίκαιον, το λαμβάνει, όμως
να μην χάσουν οι ορφανοί οπού εδούλεψαν τον κόπον τους,

Τη 5 Οκτωβρίου 1824, Κεφαλόβρυσον Καρπενησίου
Γιαννάκης Δροσίνης

Η μικρή αυτή ιστοριούλα δεν ξέρουμε τι κατάληξη είχε.
Ο Έπαρχος εισηγήθηκε «να μην χάσουν οι ορφανοί οπού

εδούλεψαν τον κόπον τους», πόναγε τους φτωχούς αγρότες,
αλλά δεν μπορούσε ο ίδιος να τους πληρώσει.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Στα  μετά  το  1821  χρόνια
Του Ανάργυρου – Γιάννη Μαυρομύτη
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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
Σύμβουλος έκδοσης: Δημήτρης Ζάχος

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον

Τηλ.-Fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Εισφορές  στο  Σύλλογο
Έδωσαν από: 
1000$: Καλύβας Βασίλης – Αρτεμισία
500$: Παπαδόπουλος Κίμων
300$: Ντανάς Δημήτρης – Αγαθή, Χαραλαμπής Απο-

στόλης - Μαρία
50$: Ντανάς Β. Σταύρος
20$: Ντανάς Γιώργος – Δήμητρα, Καρατζούνης Αθα-

νάσιος – Πολυτίμη, Κοντέλης Γιώργος – Αγαθή
50€: Λαθύρης Γιάννης, Βλάχος Στέφανος
30€: Αδάμ Εμμανουήλ
20€: Βλάχος Π. Σωτήρης – Σερέτη Βάια, Ελευθεράτου

Δήμητρα, Χορμόβα Μαρία, Φώτος Κοσμάς, Παπαδη-
μητρίου Παναγιώτης, Γούλας Παύλος – Ελευθερία,
Τζαβέλας Παντελής – Γκορόγια Ασημίνα, Ντανά
Φωτεινή, Ντανάς Κ. Γιώργος, Κατσάνος Διονύσιος –
Κατεργάρη Ντίνα.

10€: Σταμάτης Γιάννης, Τσιουγκρής Γιάννης, Τσιουγκρή
Βασιλική, Κατεργάρη Άννα, Αλεξοπούλου Μαρία,
Χάραρη – Κατεργάρη Γεωργία

ΕΦΥΓΑΝ  ΓΙΑ  ΠΑΝΤΑ
ΑΠΟ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ

• Το χειμώνα που μας πέρασε ο Παύλος Βλάχος. 
• Τον Ιούνιο στο χωριό ο Βασίλης Κατεργάρης. 
Αιωνία τους η μνήμη. 

Μ
ια τέτοια μέρα, όπως την 29η Μαΐου,
η μνήμη του Γένους έρχεται και γε-
μίζει το είναι μας μ’ έναν πόνο, που,

όσο πικρός και αν είναι, με το πέρασμα των
χρόνων έχει γλυκάνει. Αυτοί που πόνεσαν,
βλέπετε, με την άλωση της Πόλης, τώρα πα-
ρακαλούνται στους κόλπους του Αβραάμ και
μεις θρηνούμε μία νοητή ευτυχία, που μόνο
η μνήμη την διασώζει. 

Κανονικά, οι θρήνοι έπρεπε να πάψουν
με την επανάσταση του ’21 που έγινε, κατά
τον Μακρυγιάννη, για να ματαειπωθεί Ελλάς
και νά που μεταειπώθηκε. Ήταν η χαμένη
ελευθερία μας αυτή και την ξαναβρήκαμε. Κι
όταν το Έθνος ελευθερώθηκε από την τουρ-
κική σκλαβιά είδε ότι χίλιες άλλες δουλείες
παραμονεύουν τον άνθρωπο, για να τον κά-
νουν ραγιά, και κάνουν την εθνική ελευθερία
να χάνει τα πρωτεία της, ως παράγοντας
ευτυχίας και αρετής.

Γι’ αυτό και ο Διονύσιος Σολωμός μετά
την επανάσταση προσφωνεί την Ελλάδα στην
εισαγωγή του Γ’ σχεδιάσματος των «Ελεύ-
θερων Πολιορκημένων» μ’ αυτήν την βαρυ-
σήμαντη φράση: «Μητέρα μεγαλόψυχη στον
πόνο και στην δόξα». Ρίχνει το βάρος του
μεγαλείου στην Μητέρα που αντιμετωπίζει
και τον πόνο και την δόξα ως πειρασμούς
και η αρετή της βρίσκεται πάνω κι από τις
δύο αυτές καταστάσεις.

Χρειάστηκαν αιώνες παιδείας του λαού
μας από το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να
ξεπεράσουμε – ή μάλλον να συμπληρώσουμε
– εκείνο το «ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ,
ΤΟ Δ΄ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ», που
εστόχευε στους πολεμικούς κινδύνους, για
να μάθουμε δηλαδή ότι ψηλότερα και από
την εθνική ελευθερία βρίσκεται η ηθική ελευ-
θερία. 

Ο Χριστιανός έμαθε πια ότι ο ελεύθερος
είναι μόνον ο σταυρωμένος Χριστός και
όποιος εκούσια ανεβαίνει στον Σταυρό του

από αγάπη, και τότε η ευτυχία του είναι όχι
του κόσμου τούτου, γιατί το είπε ο Χριστός
στους μαθητές Του: «και την χαράν υμών
ουδείς αίρει αφ’ υμών».

Έτσι, η χαρά του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
όταν εγκαινίαζε τη Βασιλεύουσα το 331, και
η λύπη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όταν
έπεφτε η Βασιλεύουσα στα χέρια των Τούρκων
το 1453, ήταν χαρά και λύπη ανθρώπινη. Η
εκκλησία όμως θεμελίωσε μες στις καρδιές
των ανθρώπων μια Βασιλεύουσα άπαρτη και
αυτή είναι πηγή χαράς αναφαίρετης, ανε-
κλάλητης και δεδοξασμένης. Είναι η χαρά
του να γίνει κανείς Θεός. Τώρα πιστεύουμε
ότι ο Μωάμεθ ο πορθητής έβαλε στη Βασιλεία
του Θεού άθελά του περισσότερους βυζαντι-
νούς προγόνους μας απ’ όσους θα έβαζε ο
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αν δεν έπεφτε
η Πόλη.

Σήμερα έχουμε λόγους να θρηνούμε για
πολλές Βασιλεύουσες που παραδίδονται
εξευτελιστικά στους πορθητές της ευημερίας,
της κενότητας και της αλαζονείας. Τί παι-
δομάζωμα είναι αυτό που κάνει η τηλεόραση,
τί γενιτσάρους κάνει τα ελληνόπουλα! Μέσα
σε λίγες δεκαετίες δεκαπλασίασε την εγ-
κληματικότητα στον τόπο μας και την Αγία
Σοφία της παιδικής ψυχής την έκανε κακό-
φημο κέντρο και τον κόσμο υπόκοσμο.

Δεν είμαστε πια και τόσο μωροφιλόδοξοι
να λογαριάζουμε περισσότερο τις φαντα-
σμαγορικές τελετές με τους αυτοκράτορες
και τους μεγιστάνες της Βυζαντινής αυλής
από την όρθια αρετή του κούρου που τον
κάνει ισόθεο. Κι όταν αυτή η αρετή κουρ-
σεύεται, τότε είναι που  «η Πόλις εάλω».

Ας κλάψομε λοιπόν για τους ανθρώπους
που έχασαν την πίστη τους και την αρετή

τους, που έχασαν την Αγία Σοφία τους και
δεν έχουν πια θησαυρούς, για να τους πάρει
ο Πορθητής. Ο Λουκάς Νοταράς και τα παιδιά
του που σφάχτηκαν μπροστά στο παλάτι,
μάρτυρες της πίστης και της αρετής τους,
δεν ένιωσαν σκλαβιά αλλά πέταξαν χα-
ρούμενοι από το επίγειο Βυζάντιο στο αι-
ώνιο, εκεί που λάμπουν μόνον οι αρετές. 

Σκέφτομαι καμμιά φορά πόσο ζημίωσε
η σκλαβιά την Λένω του Μπότσαρη ή τις
Σουλιωτοπούλες του Ζαλόγγου. Έγιναν
φωτεινά μετέωρα στην ιστορία του Έθνους
και τώρα συναγάλλονται με τις καλλιπάρ-
θενες και τους αγγέλλους. Αν η Πόλη δεν
έπεφτε, ποιος ξέρει πόσο θα άντεχαν
στον πειρασμό της ευημερίας.

Βέβαια, τόσων χρόνων ελεύθερος εθνι-
κός βίος και τόση αναβάθμιση των βιοτικών
συνθηκών έκαναν πολλούς από μας να
αντιμετωπίζομε τουλάχιστον με ειρωνεία
τα περί αρετής και περί Αγίων και Αγγέλ-
λων και να λογαριάζομε ως αντικειμενικά
και σοβαρά πράγματα όσα πιάνουν οι αι-
σθήσεις μας. Έτσι, βλέπομε τον θάνατο
να θερίζει γύρω μας και παραδινόμαστε
αδιαμαρτύρητα σ’ αυτόν σαν να του ανή-
κουμε. Αυτή είναι άλωση, αγαπητοί μου,
αυτή είναι η άλωση των αλώσεων!

Ο ραγιάς που είχε την δύναμη να πα-
νηγυρίζει την κλαμμένη Παναγιά του με
τα λόγια «Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και
μην πολυδακρύζεις. Πάλι με χρόνια με
καιρούς πάλι δικά μας θα’ναι», αυτός ο
ραγιάς ήταν κιόλας λευτερωμένος, γιατί
μέσα του είχε αναβάσεις η ψυχή του, είχε
γι’ αυτόν «η γης πατήματα και ο ουρανός
κερκέλια» και γι’ αυτό μπορούσε να ανε-
βαίνει στον ουρανό, εκεί όπου οι πάντες

και τα πάντα είναι ελεύθερα.
Ας στρέψουμε λοιπόν την μεγάλη ιδέα

μας προς την μέσα μας Αγία Σοφία, την μέσα
Βασιλεύουσα και ας αναζητήσουμε την μέσα
ελευθερία μας και τότε να ‘μαστε βέβαιοι (ο
Χριστός το είπε «και πάντα ταύτα προστεθή-
σεται υμίν») ότι με χρόνους με καιρούς αυτά
που χάσαμε πάλι δικά μας θα’ναι.

Η  Άλωση  των  αλώσεων
Κων/νου Γανωτή, φιλόλογου – συγγραφέως (αναδημοσίευση από την εφημ. ΕΠΑΛΞΕΙΣ) 

ΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΙΣ
Δείχνοντας σπλαχνικά στον κάθε εχθρό Σου,
πως είσαι Συ Χριστέ μου ο Λυτρωτής,
εφώναξες ψηλ’ από τον Σταυρό Σου,
Πατέρα στοργικέ «άφες αυτοίς…».

Μας είπες να σκορπάτε τη συγνώμη,
κι’ όταν θα σας ποτίσουν με χολή,
αυτό είν’ οι Προφητείες και οι νόμοι,
αυτό είν’ η καινούργια μου εντολή.

Σταθείτε σεις οι κήρυκες του μίσους,
γνωρίσετε το δρόμο το σωστό.
Μην τάζετε στον κόσμο Παραδείσους,
με βία και σπαθιά, χωρίς Χριστό.

Εκείνος που μ’ αγάπη ποτισμένος,
θα μάθει τους εχθρούς να συγχωρεί,
θα γίνει στη ζωή του ευτυχισμένος,
και πάντα προς το φως θα προχωρεί.

Εκείνος είναι φίλος και αδελφός μου,
Εκείνος είναι Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ μαθητής,
που λέει για τα σφάλματα του κόσμου
Πατέρα στοργικέ «Άφες αυτοίς».

Στέφανος Τσερπέλης
Άρχων «Δικαιοφύλαξ»

Οικουμενικού Πατριαρχείου

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

Αφιερώνουμε στη μνήμη τους το παρακάτω ποίημα:
Είναι στιγμές που πικρά μετανιώνω
για όσα ανώφελα ή άθελα είπα
γι’ αυτά που μπορούσα να πω και δεν είπα.
Είναι στιγμές, που δεν φθάνουν οι λέξεις
να πω, να γράψω όσα θέλω.
Είναι στιγμές, που να κρατήσω θέλω την ευτυχία, 
που βαλτώνω μ’ ατέλειωτη αγωνία,
που μ’ αγγίζει, θαρρώ, η απελπισία,
που φωνάζω και κανείς δεν μ’ ακούει.
Τότε χτυπώ τις χορδές, τα τύμπανα, 
τις καμπάνες και κραυγάζω με νότες,
στις γλώσσες όλες του κόσμου.
Μα και τότε, αν κανείς δεν με νιώσει, 
αναπαύομαι και μου φτάνει,
που πιστεύω κι ελπίζω σε Σένα, Θεέ μου.

Αλαργινός



Χρόνια πριν οι κάτοικοι της υπαίθρου
ήταν αυτάρκεις. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της νο-
τίου Ελλάδας, όπου οι κλιματικές συνθήκες
επέτρεπαν καλλιέργειες ολόκληρο το χρόνο,
είχαν καταφέρει να ζουν αποκλειστικά με
τα δικά τους προϊόντα. Λάδι, σιτάρι και όλα
τα δημητριακά, καλαμπόκι, οπωροκηπευτικά,
αλλά και κρέας και τυρί υπήρχαν σε κάθε
νοικοκυριό. Μετά ήρθε η μετανάστευση, η
αστυφιλία, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και
η ερήμωση της περιφέρειας. Η μονοκαλλιέρ-
γεια έγινε πια θεσμός σε ένα ευλογημένο
τόπο που ό,τι έσπερνες φύτρωνε.

Στα χωριά μας πια κατοικούν στην πλει-
ονότητα γέροντες και είναι συνηθισμένο το
φαινόμενο του πλανόδιου μανάβη που προ-
μηθεύει με φρούτα και λαχανικά εκεί που
κάποτε υπήρχε αυτάρκεια. Τα τελευταία χρό-

νια αρκετοί άνθρωποι μετά τη συνταξιοδότησή
τους άρχισαν να επιστρέφουν στα χωριά
τους. Επισκεύασαν τα σπίτια τους, ξεχορτά-
ριασαν τους κήπους τους και άρχισαν ιδιαί-
τερα τους καλοκαιρινούς μήνες να φυτεύουν.
Οι παλιοί σπόροι είχαν πια χαθεί και έτσι κα-
τέφυγαν στα φυτώρια και τα υβρίδια. Τα
αποτελέσματα φυσικά δεν ήταν τα αναμε-
νόμενα. Χάθηκαν οι γεύσεις, οι μυρωδιές
από τις ντομάτες, τα αγγούρια και τα υπό-
λοιπα κηπευτικά. Τώρα χρειάζεται περισ-
σότερο νερό. Νέες ασθένειες προσέβαλαν
τα φυτά, ενώ το κυριότερο οι καρποί τους
δεν δίνουν καρπούς. Ευτυχώς που υπάρχουν
οι ρομαντικοί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που
με νύχια και με δόντια κρατούν ζωντανή
την παράδοση και τη συνέχεια.

Οι σπόροι αποτελούν αντικείμενο διεκ-

δίκησης μεταξύ των πολυεθνικών των αγρο-
χημικών από τη μια πλευρά, που βλέπουν
κέρδη στο πατεντάρισμα της γενετικής σύ-
στασής τους και ημών δηλαδή της κοινωνίας
από την άλλη, που διεκδικούμε το αυτονόητο,
ότι η γενετική σύσταση των καλλιεργούμε-
νων φυτών όπως έχει διαμορφωθεί με τη
συνεισφορά του γεωργού και σύμφωνα με
τις ανάγκες της κοινωνίας δεν μπορεί να
ελεγχθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Κανείς δεν μπορεί να πατεντάρει την
ίδια τη ζωή. 

SOSSOS:  :  ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΣΠΟΡΟΙΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΣΠΟΡΟΙ
Στόχος  μας  είναι  να  συγκεντρώσουμε  το  σύνολο  των  παραδοσιακών  σπόρων  της  περιοχής 

και  να  δημιουργήσουμε  στο  χωριό  μας  μία  Τράπεζα  Σπόρων  πριν  να  είναι  πολύ  αργά
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Αρρώστιες  και  πρακτικές  θεραπείες
Από τα «Λαογραφικά» του Στυλ. Βίου (1917)

(στη ντοπιολαλιά της εποχής)   

Γιακμάς (ψευδάνθρακας).
Για να γιατρέψουμε του γιακμά
παίρνουμι ένα πανί τσόχτου
κι του ζισταίνουμι καλά στ’
φουτιά κι του βάνουμι απάνου
απ’ όξου απ’ τα μάγλα κι αγάλι
αγάλι γιρεύει. Δίνουμι να φάη
αγριουκρόμμδου απού κειά π’
τρώνι στα μακάδια (λιθώδη
μέρη).

Πονόλαιμος. Βάνουμι του
δάχλου μέσα στου λιμό αλ-
μένου μι νιτσατήρ (νισαντήρι)
κι τουν πατάμι. Κουντά τγανίζουμι ξύδ’ αψύ κι αλεύρ’ κι του βάνουμι κατάπλασμα.
Του δάχλου τ’ αλείφουμι κι μι στάχτ’, άμα δε βρούμι νιτσατήρ. 

Για το ίδιο: Γιατρεύιτι άμα μασλάς ένα ξύλου απ’ του κλαρί π’ του λεν’ λαγουμλιά
κι αυτό σι καίει στου λιμό εικουσιτέσσερις ώρες κι γιρεύς (γίνεσαι καλά). 

Στένουσι (δύσπνοια). Παίρνουμι πλιμόν απ’ αλπού, τ’ αφίνουμι πρώτα να ξιραθεί.
Κουντά του τρίβουμι κι του δίνουμι τ’ άρρουστ’ να του πίν μι νιρό καθάριου νησκός
κάθι προυί. 

Πρήξμου τ’ πουδαριού. Παίρνουμι πιντάνιβρου (είδος χόρτου) κι σκουριά τα κου-
πανάμι μαζί κι δίνουμι τ’ άρρουστ’ να πιν’ του ζμι κάθι προυί νηστκός. 

Φλουέντσα. Βράζουμι φρουξλάνθια κι δίνουμι τ’ άρρουστ’ να πιν’, βάνουμι κι κα-
ταπλάσματα στου στήθους κι κόβουμι κούφιες βιντούζις. 

Πούντα και Πούντα μαλίνα (σοβαρή πνευμονία). Κόβουμι βιντούζις μι αίμα. 
Βάνουμι σναπισμούς κι καταπλάσματα απού λναρόσπουρου. 
Πουνουκέφαλους. Τλιούμι (τυλίγουμε) προυζύμ’ μι τν’ πιτσέτα και τ’ δένουμι

στου μέτουπου. 
Πόνους τ’ αυτιού. Τ’ αλείφουμι απού μέσα μι σουντκόλαδου. 
Πονόματους. Ψένουμι ένα αυγό κι τ’ ασπράδ’, ζιστό ακόμα, του τλιούμι μέσα σι

μαντήλ’ κι δένουμι του ματ’. 
Πονόδοντους. Ζισταίνουμι στ’ φουτιά ένα ρούχου μάλλινου ή ένα κτάλ’ κι του

βάνουμι στου μάγλου απ’ είνι του δόντ’. 
Μαγούλα (παρωτίτις). Κι αυτήν τν’ γιατρεύνι οι γριγιές μι ζιστά κι μι λόγια π’

λένι. 
Ανιμουπύρουμα. Βάζνι απάνου σκόρδα στουμπσμένα κι όσις γριγές ξέρνι λένι κι

τα λόγια. 
Ματ (Βασκανία). Του μάτ’ του γιατρεύνι οι γριγές, όσις ξέρνι κι λένι αυτά τα

λόγια αβασκαμός, αβασκαμός κατηβαίν απού κακία, αβασκανουσύν, κατελουσύν. Κι
ου Θεός τουν απαντά απ’ πάει κι αβασκαίν κι κατελουσυνεύ κι τουν αρουτά:

― Πού πααίνς καταραμέν’;
― Πάγου στα εντόσθια τσ’ καρδιάς τ’ ανθρώπ’ ή τ’ ζωντανού. 
― Σι ξουρκίζου αυτού που πάεις τίπουτα να μην κάμς στουν (το όνομα του πά-

σχοντος) να μη πάεις σ’ αυτόν / αυτήν γιατί είνι βαφτισμένους, μυρουμένους στουν
Χριστόν παραδουμένους αυτού που πάεις τίπουτι να μην κάμς μακάρ κι παμμακάρ. 

Άλλες συνήθεις ασθένειες: Καρκανιάς ή καρκατσλιάς (κοκκύτης), Βέμπιλ (ιλαρά),
Τρικούγλου (είδος σπιριού ή περιοτίτις), Παρμός (ρευματισμός), Πάρισις (ψύξις). 

Αναδημοσίευση απ’ το περιοδικό Μικροχωρίτικα γράμματα

Ευρυτανικές  ειδήσεις 
• Π.Ε. Ευρυτανίας. Κανένα έργο στο νομό. Χωρίς Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 η Ευρυτανία,

έως το 2017 οι πιστώσεις θα είναι ελάχιστες προβλέπει ο Κλέαρχος Περγαντάς. Στην Ευρυτανία
το 2013 εγκρίθηκε και προκηρύχθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά δεν έχει πληρωθεί κανένα
έργο. Το 2014 δεν υπήρξε καν προγραμματισμός, διότι δεν υπάρχουν φέτος χρηματοδοτήσεις. 

• Δολιοφθορά στο Βελούχι. Άγνωστοι κατέστρεψαν ανεμογεννήτρια που εγκαταστάθηκε
το 1992 από την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ», στα πλαίσια πειραματικού προγράμματος ει-
σαγωγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ανεμογεννήτρια δεν λειτουργούσε και λέγεται
ότι δεν λειτούργησε και ποτέ. Εξάλλου από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής της ο πυλώνας
της ανεμογεννήτριας που ξεπερνούσε τα 30 μ. χτυπήθηκε από κεραυνό παρά τις προφυλάξεις
και τα αλεξικέραυνα που είχαν τοποθετηθεί με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντική ζημιά στα
μηχανικά μέρη της και να τεθεί οριστικά εκτός λειτουργίας. Κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστων
από το «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». Έρευνες διεξάγει η Ασφάλεια Καρπενησίου.

• ΟΧΙ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου για αιολικό στη Χελιδόνα. Αρνητική
εισήγηση για 11 ανεμογεννήτριες, ύψους 120 μ. η κάθε μία, σε έκταση 1100 στρεμμάτων από τα
Σελλά μέχρι το Μικρό Χωριό. 

• Τα Ελληνικά Πετρέλαια επενδύουν στην Ευρυτανία. Έλαβαν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από εργοστάσιο βιομάζας στη Φουρνά ισχύος 4,9 MW. Η καύσιμη ύλη θα προέρχεται
από κλαδέματα και δασικά υπολείμματα και αναμένεται να δώσει πολλές θέσεις εργασίας στην
περιοχή. 

• Υδροηλεκτρικό στον Αχελώο ισχύος 60 MW στην περιοχή των Αγράφων από την εταιρία
“ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”. 

• Το οριστικό τέλος των σκουπιδιών. Ανοίγει ο ΣΜΑ, που βρίσκεται στη θέση «Πλατανιάς»
200μ. μακριά από το σημερινό σκουπιδότοπο. 15 τόνοι σκουπιδιών από το Δήμο Καρπενησίου
και 5 τόνοι από το Δήμο Αγράφων θα μεταφέρονται με το ειδικό φορτηγό – κοντέινερ στο
ΧΥΤΑ Λαμίας.

• Σε πλήρη παραλυσία ο Δήμος Αγράφων. Τα σκουπίδια έχουν γεμίσει πλέον τις πλατείες κι
έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, τα κοιμητήρια έχουν αφεθεί στο έλεος των χορταριών
και πολλοί αγροτικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί. 

• Ο Σύλλογος Νέων Δυτικής Φραγκίστας ανέλαβε ξεχωριστή πρωτοβουλία για την κοπή
των άγριων χόρτων και κλάδεψε τα δένδρα στο προαύλιο του Γυμνασίου και του Λυκείου
Φραγκίστας ύστερα από κάλεσμα της τοπικής σχολικής κοινότητας. Ανάλογες δράσεις ευαισθη-
τοποίησης υλοποίησαν μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Φουρνάς.
Στόχος ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών
και τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

• Σχολή Γονέων Ευρυτανίας για γιαγιάδες, παππούδες, στο κτίριο ΚΑΠΗ στο Καρπενήσι.
• Εξαιρετικές συναυλίες μαθητών στο Καρπενήσι για τη συγκέντρωση χρημάτων για την

ανακαίνιση οικίας στο Μεγάλο Χωριό που δωρήθηκε στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Για τον
ίδιο σκοπό δώρισαν 4.000$ ομογενείς μας από την Αμερική. 

• Απόφαση του ΣτΕ. Το Δημόσιο θα βάζει χέρι σε λογαριασμούς, χωρίς να ενημερώνονται
οι οφειλέτες, ανεξάρτητα αν οι καταθέσεις αυτές προέρχονται από μισθούς, συντάξεις ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

• Επιδοτήσεις για αρωματικά φυτά που μπορούν να φτάσουν έως και 100.000€ σε
πρόγραμμα εμπορίας και μεταποίησης που ήδη τρέχει. Οι εδαφολογικές και κλιματικές
συνθήκες της χώρας μας ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των φυτών αυτών και μπορούν να
αξιοποιήσουν φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη. 

• Ξεκίνησε η ανάπλαση 2. Έργο προϋπολογισμού 1,65 εκατ. €, από το ΕΣΠΑ. Θα ενώσει τη
δυτική με την ανατολική είσοδο στο Καρπενήσι.

• Στη δημοπράτηση του έργου “Ανάδειξη - Αξιοποίηση και προστασία του φαραγγιού
“Τσιούκας” Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς” προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου. 

• Κορυσχάδες 31/5. Διήμερος εορτασμός για την επέτειο των 70 χρόνων από τη Σύγκληση
του Εθνικού Συμβουλίου. Συγκλόνισε η ομιλία του 97χρονου «καπετάν Ερμή». Πανεπιστημιακοί
έθεσαν το θέμα του κατοχικού δανείου.

• Ελάχιστοι φέτος στην εκδήλωση μνήμης της Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα. Λίγοι
βρέθηκαν στο Μάραθο των Αγράφων στα φετινά “ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ”. 

• Τέλος οι αστυνομικές ταυτότητες. Έρχεται η “βιομετρική κάρτα”. Πρόκειται για την απο-
καλούμενη “βιομετρική υπογραφή” που στηρίζεται στο συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων
που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Δηλαδή μορφασμοί,
γκριμάτσες προσώπου, τρόπος βαδίσματος, ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, μαλλιών, μουστάκι,
γυαλιά κ.λπ.

• Πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στ. Ελλάδας η χρηματοδότηση της αποκατάστασης
του Ι.Ν. Σωτήρος Ανατ. Φραγκίστας. 

• Νέος πολεοδομικός κανονισμός σήμερα στη Βουλή. Καταργούνται οι περιοχές αμιγούς
κατοικίας. 

• Ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα έρευνας για την ανακύκλωση. Το 55% των πολιτών
γνώριζε σε μεγάλο βαθμό για την ανακύκλωση, ενώ το 92% γνώριζε που βρίσκονται οι κάδοι
ανακύκλωσης. Ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν στο Παπαρούσι 2 μπλε κάδοι ανακύκλωσης. 

Διαφορά παλιών με καινούργιους σπόρους
Το υβρίδιο βγαίνει από τη λέξη ύβρις, που σημαίνει βρισιά, σημαίνει ότι έχουν επέμβει

στο γενετικό του υλικό. Έτσι και σπόρο να κρατήσεις είναι αμφίβολη η παραγωγή, αλλά κι
αν βγει καρπός δεν θα έχει σπόρους. Δεν θα έχει συνέχεια. Αντίθετα, οι ντόπιες ποικιλίες
είναι εγκλιματισμένες, ανθεκτικές στις ασθένειες, χρειάζονται λιγότερο νερό, μας δίνουν
εύγευστους, αρωματικούς καρπούς, γεμάτους θρεπτικά συστατικά και προπάντων μας
δίνουν τους σπόρους τους.

Το σεληνιακό ημερολόγιο
Γνωρίζετε για το σεληνιακό ημερολόγιο που μας λέει πότε πρέπει να φυτεύουμε

τους σπόρους; Βασικός κανόνας για την υπόγεια βλάστηση η σπορά να γίνεται στη
χάση του φεγγαριού, ενώ για την υπέργεια βλάστηση γίνεται στο γιόμο του φεγγαριού. 

Παραμονή και πανσέληνο αν κάνεις σπορά, θα έχεις τις περισσότερες αρρώστιες
στα φυτά σου.

Το πολυτιμότερο αγαθό που δίνουν οι μέλισσες είναι η επικονίαση
Χωρίς την επικονίαση των μελισσών, η τροφή που καταλήγει στο στόμα μας θα

ήταν πολύ λιγότερη, καθώς το 1/3 των καλλιεργειών βασίζεται σε αυτήν. Εάν οι
μέλισσες αφανιστούν, οι 71 από τις 100 πιο σημαντικές φυτικές καλλιέργειες
παγκοσμίως, που επικονιάζονται από τις μέλισσες, θα αρχίσουν να εξαφανίζονται και
αυτές. Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται μαζικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα που βλάπτουν
ανεπανόρθωτα τις μέλισσες και τις οδηγούν συχνά στο θάνατο. Επίσης προωθούνται
οι μονοκαλλιέργειες που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο, γιατί οι μέλισσες πρέπει να τρέ-
φονται με μεγάλη ποικιλία φυτών για να επιβιώσουν. 

Στα πεταχτά



γίνει από το 1977 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος
και κρίνεται απαραίτητη και έτσι θα δύναται να
χρηματοδοτηθεί από κρατικούς φορείς. Συμ-
πλήρωσε ότι ο Νόμος υποχρεώνει να έχουμε
λογίστρια για τα οικονομικά του Συλλόγου, η
οποία από πέρυσι καταθέτει ηλεκτρονικά πια
τη φορολογική δήλωση του Συλλόγου μας στην
Εφορία. Επίσης ανέφερε ότι οι συνδρομές προς
τον Σύλλογο την προηγούμενη διετία ήσαν
λίγες και παρατηρήθηκε και τάση παρεμπόδισης
εισφορών. Οι εκδηλώσεις δεν άφηναν μεγάλα
έσοδα, αλλά με μεγάλο αγώνα για την παράλ-
ληλη πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση
του χωριού συνεχίστηκαν οι εργασίες στο πα-
ραχωρηθέν από τον Δήμο Καρπενησίου «Σπίτι
του Παπά» ολοκληρώνοντας την περιτοίχιση
της δομής του κτιρίου. Ο ισολογισμός του
2013 έκλεισε με έλλειμμα 781.60 €. Αρχές του
2014 πληρώθηκαν οι εργολάβοι Δημήτριος
Στερόπουλος και Άλφρεντ Σούκο με χρήματα
που κατεβλήθησαν από τον ίδιο τον Πρόεδρο. 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση
όπου προτάθηκε να ενδιαφερθεί ο Σύλλογος για
τη διοργάνωση του πανηγυριού στις 26 Ιουλίου,
ημέρα της Αγίας Παρασκευής. Καθόσον, οι ιδιώτες
που εκτελούν τις εργασίες παροχής ποτών και
ψητών δεν αφήνουν χρήματα στο χωριό για να
δρομολογηθούν διάφορα έργα, που τόσο έχει
ανάγκη η περιοχή του. Τονίστηκε ότι σε μία τέτοια
ανάληψη υποχρέωσης από τον Σύλλογο είναι απα-
ραίτητοι πολλοί εθελοντές για στοχευμένη βοήθεια
και να συζητηθούν εκτενώς οι ελλείψεις. Ο Σύλ-
λογος προχωρά μόνο με πολύ εθελοντισμό ειδικά
αυτή τη δύσκολη εποχή.

Ο Γιώργος Κ. Ντανάς αναφέρθηκε στη δυ-
σκολία συμμετοχής πολλών σημερινών νέων που
έχουν μισθό 500 € και δυσκολεύονται στις οικο-
γένειές τους. Πρότεινε να εγκρατευτούμε στα
έξοδα για 2 χρόνια.

Η Ελένη Ντανά του εξήγησε ότι το απερχόμενο
Δ.Σ. κατανοώντας πλήρως τις συνέπειες της οι-
κονομικής κρίσης στους χωριανούς, έπαψε να
ζητά συνδρομές, κάτι που το έχει απόλυτα ανάγκη
και είναι σημαντικό για να τακτοποιούνται τα
πάγια έξοδα. Συμπλήρωσε ότι πρέπει να γίνουμε
λίγο πιο ζωηροί όλοι μας και με λίγο ακόμα εθε-
λοντισμό θα προχωρήσει το κτίριο.

Η Άννα Κατεργάρη μίλησε για τη μεγάλη ιστο-
ρία που έχει το χωριό μας και θα πρέπει να τη

γνωρίσουν όλοι οι νεώτεροι. Τονίστηκε, όμως,
και από άλλους ότι δεν έχουν παραληφθεί γραπτά
ιστορικά στοιχεία και αναφορές για την ιστορία
της ευρύτερης περιοχής του Παπαρουσίου.

Η Ελένη Ντανά τόνισε ότι η αμέλεια και η
αδιαφορία προκάλεσε την ερημοποίηση μιας με-
γάλης και γόνιμης περιοχής του χωριού. Οι αντι-
στάσεις σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις απαιτούν
προσωπική έκθεση και πόνο. Η ίδια δε ολημερίς
σκέφτεται τα προβλήματα και εργάζεται ακατά-
παυστα τις εργασίες του Συλλόγου.

Η Γεωργία Χάραρη – Κατεργάρη συμπλήρωσε
ότι δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Δεν είναι
σωστό να «χύσουμε την καρδάρα» τώρα. Τόνισε
ότι παρά τις τρομερές ασχολίες της επικροτεί και
συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα που
της είναι δυνατόν. Βοηθά στο μέτρο που μπορεί
και έτσι πρέπει να κάνουν και άλλοι.

Η Ελένη Ντανά συνέχισε λέγοντας: «Ο Σύλ-
λογος έχει δυναμική που μεγαλώνει πολύ με τη
συμμετοχή του καθενός μας. Δεν σταματάμε
επειδή κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν τον Σύλ-
λογο. Χάνουμε πολύ από τον προσωπικό μας
χρόνο, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετούμε
τα χατίρια όλων, για να χτίζουμε κτίρια χωρίς να
έχουμε οικονομικές δυνατότητες. Τα έσοδα του
Συλλόγου είναι οι λίγες εισφορές του και τα λίγα
σχετικά κέρδη από τις εκδηλώσεις του. Πρέπει
το κάθε μέλος να προσπαθήσει για παραπάνω
συμμετοχή του ιδίου και των οικείων του.» 

Ο Πρόεδρος Π. Βλασόπουλος πήρε το λόγο
και αναφέρθηκε στη μάχη που γίνεται εναντίον
του Συλλόγου, που δεν έχει προηγούμενο. Παρα-
τηρήθηκε ότι έχει περαστεί το μήνυμα να μην
πετυχαίνουν οι εκδηλώσεις του. Επιπλέον πα-
ρουσιάστηκε το φαινόμενο της επιστροφής εισφο-
ρών από το Σύλλογο και αντιπρότεινε ότι ο Σύλ-
λογος δεν δύναται να επιμερίζει τις λιγοστές ει-
σφορές του, διότι
τότε δεν πρόκειται
να προχωρήσει κα-
μία δραστηριότητα.
Εξ άλλου εκ του νό-
μου μία είναι η Κοι-
νότητα. Δεν ξεχω-
ρίζουμε Ανατολικό
και Δυτικό Παπα-
ρούσι. Αντίθετες νο-
οτροπίες παραπέμ-
πουν σε πρακτικές
πολύ παλαιότερων
εποχών και δεν δι-
ευκολύνουν την
ανάπτυξη του χω-
ριού. Πριν από χρόνια είχαμε κάνει καμπάνια για
δημιουργία τουαλετών στο Δυτικό Παπαρούσι.
Φάνηκε ορθότερο να γίνουν μέσα στον υπάρχοντα
καλό και διαχωρισμένο χώρο του κτιρίου του δα-

σκάλου, βοηθούμενοι στα υλικά από τον Δήμο
Καρπενησίου. Εμποδίστηκε όμως. Ο Σύλλογος
παρόλα αυτά έστρωσε πλακάκια στο δάπεδο του
χώρου του κτιρίου του μαγειρείου στον ίδιο πε-
ριβάλλοντα χώρο. Κρίθηκε απαραίτητο, γιατί
υπήρχε έντονη δυσοσμία και ήταν εστία μόλυνσης.
Πολλοί δεν σκέφτονται τις δυσκολίες πρόσβασης
μελλοντικά σε δυσπρόσιτες τουαλέτες. Άλλοι λα-
σπολογούν. Επικροτούμε, όμως, τη σημερινή προ-
σπάθεια ανέγερσής τους.

Στο κτίριο του «Σπιτιού του Παπά» η Β.Α.
πλευρά ήταν κινούμενη άμμος. Κάναμε υπέρβαση
για περαιτέρω εργασίες και λόγω των υλικών που
παραχωρούσε ο Δήμος Καρπενησίου. Κάθε φορά

που θα προσκαλείτο μηχάνημα για εκχωμάτωση
θα δημιουργούνταν επιπλέον έξοδα. Αυτή τη
στιγμή στο κτίριο προέχουν οι εργασίες του ηλε-
κτρολόγου, του υδραυλικού και του πλακά για να
στρώσει τα πλακάκια που μας έχει δωρίσει ο κ.
Χαντζόπουλος. Θα μας βοηθούσε πολύ να υπήρχε
διάθεση εθελοντικής προσφοράς για τις εργασίες
αυτές και αμέσως το κτίριο θα παρέχει υπηρεσίες
καφενείου. Το δημιουργηθέν θέατρο παρέχει κόντρα
στο βουνό. Έχει δεκάρια σίδερα κάθε 15 πόντους
και πλέγμα πίσω του. Οι καλοκαρινές εκδηλώσεις
πρέπει να γίνονται εκεί. Δεν είναι εφικτό να κου-
βαλάς καρέκλες δίνοντας μάχη κάθε χρόνο με τα
παιδιά που βοηθούν. Και οι ίδιοι οι κάτοικοι θε-
ωρούν ότι άδικα σκοτωνόμαστε. Δεν είναι εύκολο.
Ευτυχώς που δεν πρέπει να στεκόμαστε σε συγκε-
κριμένα παιδιά. Τόσα παιδιά στο Καρπενήσι πε-
ριμένουν να συμμετάσχουν στις δράσεις του Συλ-
λόγου. Υπάρχει δυναμικό που πρέπει να αξιοποι-
ηθεί. Καλούμε όλους τους Παπαρουσιώτες να
συλλάβουν το δίκαιο του αγώνα για βελτίωση
των οικονομικών μας και να ενσκύψουμε περισ-
σότερο στις δράσεις του Συλλόγου. Πρέπει να
παραμερίσουμε εγωισμούς και σκοπιμότητες για
να πάμε μπροστά.

Η Συνέλευση έκλεισε με τις αρχαιρεσίες και
την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Προεκλογικές υποσχέσεις
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Τακτική  Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση
του  Συλλόγου  μας  στις  8  Ιουνίου  2014

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
ΛΟΓΙΑ  ΣΤΑΡΑΤΑ
Προγραμματισμός

της  επόμενης  διετίας
του Προέδρου μας Π. Βλασόπουλου 

Προσηλωμένοι σταθερά στο στόχο
μας θα συνεχίσουμε τις πολιτιστικές
μας δραστηριότητες που ξεκινήσαμε
τα προηγούμενα χρόνια.

Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε
ένα μεγάλο θέμα που αφέθηκε τόσα
χρόνια ανέγγιχτο. Από την αρχή της
ιδρύσεως του Συλλόγου μας, το 1977,
η επίσημη γιορτή του, σύμφωνα με
το Καταστατικό άρθρο 31ο, ήταν στις
26 Ιουλίου. Ο Σύλλογος τότε επί δε-
καετίες διοργάνωνε το πανηγύρι της
Αγίας Παρασκευής και οικονομικά
ευεργετούσε στη συνέχεια το χωριό.
Από το 2006 που ανέλαβα την Προ-
εδρία του Συλλόγου συμμετείχαμε
κάθε έτος με την παρουσία μας στο
ετήσιο πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής, που ιδιώτες πια εκτελούσαν
τις εργασίες στους τομείς οργάνωσής
του. Δεν υπήρχαν πια έσοδα για το
χωριό. Παρουσιάστηκε δε το λυπηρό
φαινόμενο να εμποδίζονται και οι ει-
σφορές προς το Σύλλογο από κάποι-
ους πανηγυριστές.

Όλες οι εθελοντικές διοργανώσεις
εκδηλώσεων του Συλλόγου μας απο-
σκοπούσαν στα έσοδα προς το Ταμείο
του για την επίτευξη των στόχων του.
Αυτό δείξαμε παντού όπου δραστη-
ριοποιηθήκαμε. Φέτος μεσουρανούσης
της κρίσης τίθεται σε αμφισβήτηση η
διαρροή χρημάτων από το χωριό προς
διαφόρους ιδιώτες εκτός χωριού. Και
πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα για
την εκ νέου διοργάνωση του πανηγυ-
ριού από το Δ.Σ. του Συλλόγου και
τους εθελοντές του, κάτι που γινόταν
στο παρελθόν.

Για καινούργια δράση από φέτος
θα υιοθετήσουμε τη διενέργεια προ-
σκυνήματος στην περιοχή Άη Νικόλα,
όπου κάποτε υπήρχε εκκλησία. Θα
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε
εθελοντική ομάδα για τη διάνοιξη μο-
νοπατιού μέχρις εκεί.

Επίσης θα γίνει ετοιμασία για το
πανηγύρι στην Παναγία όπως πέρυσι.
Η ορχήστρα του κ. Πεταρούδα Δημή-
τρη θέλει να έρθει και φέτος.

Κλείσαμε για τις 27 Ιουλίου 2014
την διοργάνωση θεατρικής παράστασης
στον Άη Θανάση. Στείλαμε αίτηση
στην ΚΕΠΠΑΔΗΚ. Αν δεν την εγκρί-
νουν δεν θα γίνει η παράσταση. Ο
Σύλλογος αδυνατεί να χρηματοδοτήσει
θεατρική ομάδα.

Φέτος για πρώτη φορά θα ζητή-
σουμε από τον ιερέα του χωριού να
ψαλθούν παρακλήσεις στην Παναγία
στο 15ήμερο πριν το Δεκαπενταύγου-
στο. Θα προσκληθούν να συμμετά-
σχουν σε αυτές χωριανοί και επισκέ-
πτες στο χωριό μας.

Τέλος η Γραμματέας μας έχει συγ-
κεντρώσει έναν μεγάλο όγκο βιβλίων
από εκδόσεις του ευρυτάνα λογοτέχνη
Μ. Σταφυλά, της Πανευρυτανικής
Ένωσης και άλλων. Αυτά θα δημι-
ουργήσουν τη βιβλιοθήκη του Συλλό-
γου μας στο κτίριο του ξενώνα μας
στο Παπαρούσι. 

Ευχαριστούμε θερμά τους εκδότες
και περιμένουμε και άλλες προσφορές
βιβλίων για να εμπλουτιστεί η βιβλιο-
θήκη μας. 

Πιστεύω πως είναι η αξίωση κάθε
σκεπτόμενου ανθρώπου που ενδιαφέ-
ρεται για το αύριο, να ενδιαφέρεται
για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου
που αγαπά. 

Το ήθος στη γνώση, η συνέπεια
στη δημιουργία και γενικότερα σε
όλες τις διαδρομές της ζωής κάθε
πολιτιστικού δημιουργήματος αφήνει
στους πολλούς τον εύκολο χώρο των
συμφερόντων και κρατά για τους λί-
γους τις δύσκολες διαδρομές στη
γνώση και την προσπάθεια για δημι-
ουργία. 

Τοποθετήθηκε ένα μόνο από τα δύο τέρματα
που είχε υποσχεθεί προεκλογικά στον μικρό 

Αργύρη Περίχαρο ο κ. Μπακογιάννης.
Κι αυτό μέσα στο χώρο της πλατείας 

στο εξωκλήσι της Παναγίας. 
Δύσκολο πολύ να παίξουν ποδόσφαιρο 

σε αυτό οι νεαροί το καλοκαίρι.

Τοποθετήθηκαν σιδερένιες πόρτες στις 
παλιές τουαλέτες στην πλατεία της Παναγίας

Το ανεγειρόμενο κτίριο 
τουαλετών στο Δ. Παπαρούσι

Μαρία Αλεξοπούλου, Ντίνα Κατεργάρη, Δήμητρα 
Ελευθεράτου, στο βάθος η Άννα Κατεργάρη

Στης  μητέρας  την  άγια  μορφή
Στο πιο ιερό και αγαπημένο πρόσωπο του

κόσμου, τη μητέρα, αναφέρεται ο Αρχιμανδρίτης
Βασίλειος Βαρβέλης, που μας συγκίνησε και το
αναδημοσιεύουμε για σας παρμένο απ’ την εφη-
μερίδα “Ευρυτανικός Παλμός”. 

Η μάνα μου καθαρίστρια, 
εγώ παιδί κι ανίψι καθαριστριών...

Έλαμπαν τα σπίτια που δούλευε 6 μέρες
την εβδομάδα και την έβδομη, την Κυριακή,
(στην “αργία” της), να καθαρίσει και το δικό
μας το σπίτι κι εμάς, να μαγειρέψει ένα πιάτο
ζεστό φαγητό, να πλύνει, ν’ απλώσει, να σι-
δερώσει, να μας αγκαλιάσει και να ξεκουρα-
στεί. Αυτή η μάνα μου! Αυτές οι Περιστεριώ-
τισες οι μανάδες των φίλων μας, που ξεκι-
νούσαν χαράματα νηστικιές, αφήνοντας τα
παιδιά στους δρόμους, για να φτάσουν στην
Εκάλη, στη Φιλοθέη, στο Ψυχικό, με κρύο, με
βροχή, με χιόνι, με ζέστη και να γίνουν “πα-
ραδουλεύτρες” όπως τις έλεγαν οι “Κυρίες”,
για να μας μεγαλώσουν, με το μεροκάματό
τους, να μας μορφώσουν, να γίνουμε άνθρωποι.
Και οι περισσότεροι γίναμε! 

Κι όταν επέστρεφε η μάνα απ’ τη δουλειά,
έχοντας μέσα στην τσάντα της την βρεγμένη
της ρόμπα που φορούσε όταν σφουγγάριζε
με τα γόνατα τα πατώματα, μικρός εγώ, πολύ
μικρός, την ρώταγα με αγωνία:

― Μαμά τι μου έφερες;
― Κούραση παιδί μου, η απάντησή της. 

Κούραση. 
Μεγαλώσαμε με τα ρούχα που έδιναν οι

“Κυρίες” στη μάνα μας για ψυχικό. Δικό μας
ρούχο δεν είχαμε. Αποφόρια. Μ’ αυτά ντυνό-
μασταν. 

Μανάδες ηρωίδες!
Σ’ αυτές τις μανάδες σήκωσε το χέρι του

ο Φασισμός. Αυτές τις μανάδες χτύπησαν οι
“μπράβοι” των 500 ευρώ. 

Αντί να φιλήσουν το χέρι τους, τις έστειλαν
στα νοσοκομεία. 

Αυτοί που σκότωσαν τον “αδελφό” μας
και το “παιδί” μας, τον Γρηγορόπουλο, αυτοί
που προσφέρουν ασυλία στους Ναζιστές,
σάρκα από την σάρκα τους, αυτοί που πουλάνε
πρέζα στις πιάτσες για να μην ξυπνήσει ποτέ
ο λαός, αυτοί που εκδίδουν πόρνες, αυτοί
που πάντα υπηρετούν την εκάστοτε εξουσία
πιστά, οι ταγματαλήτες στην κατοχή, οι ασφα-
λίτες στη χούντα, για να λάβουν ως ανταπό-
δωση το “μέρισμά τους”, τόλμησαν και σήκω-
σαν το βέβυλο χέρι τους, στις μανάδες μας. 

Σ’ όλα αυτά τα ανθρωπάρια, με τους γυ-
μνασμένους μύες και το ελάχιστο μυαλό, που
με την στάση και την συμπεριφορά τους, γυ-
ρίζω την πλάτη. 

Σκληραίνω την καρδιά μου. Δεν τους ευ-
λογώ πια. Δεν μου βγαίνει. Δεν έχω ευχή γι’
αυτούς. Όλοι αυτοί, θα με βρουν μπροστά
τους, στον αγώνα. Φωνάζω δυνατά: Ξυπνήστε
όλοι, ξύπνα επιτέλους λαέ του Θεού πριν να
είναι αργά. 


