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ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ
Την Τετάρτη 26 Ιουλίου το χωριό
μας γιόρτασε και εξέφρασε το θρησκευτικό του σεβασμό στην προστάτιδα του χωριού μας αλλά και του Συλλόγου μας “Αγία Παρασκευή”.
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής τελέσθηκε Θεία Λειτουργία από τον
Ιερέα της Ενορίας μας.
Παραβρέθηκαν αρκετοί χωριανοί και
φίλοι.

δρος ΤΕΔΚ Δ. Καρατσίκης, η Νομαρχιακή σύμβουλος Αικ. Καλατζή, οι Δημ.
σύμβουλοι Ηρ. Σαξώνης και Κ. Φλέγκας, οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι Π. Κατσούδας, Σπ. Σοφρώνης, ο
συγχωριανός μας υποψήφιος Νομαρχιακός σύμβουλος Δ. Καλύβας και ο πάρεδρος του χωριού Σ. Βλάχος.
Το πανηγύρι του χωριού μας εκτός
από τον καθαρά θρησκευτικό του χαρα-

Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία
το προαύλιο της εκκλησίας γέμισε από
πλήθος χριστιανών όχι μόνο από το χωριό μας αλλά και από την ευρύτερη περιοχή καθώς και από το κέντρο του Νομού μας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος
μεγάλυναν και κατεκόσμησαν το Θρησκευτικό μας Πανηγύρι Πολιτικοί και Διοικητικοί παράγοντες του Νομού μας. Ο
Δήμαρχος Καρπενησίου Β. Καραμπάς,
ο υποψήφιος Δήμαρχος και αντιπρόε-

κτήρα έχει και την κοινωνική του διάσταση διότι με την αγάπη, τη συνεύρεση, την ειρηνική συναλλαγή εκλεκτών
αγαθών, συμβάλλει θετικότατα στην
πρόοδο και τη σύσφιξη των δεσμών των
κατοίκων του τόπου μας.
Το γλέντι κράτησε έως αργά το απόγευμα κάτω από τους ήχους της ορχήστρας του Γιάννη Μάκκα και με τους
μεζέδες του Απ. Μάκκα.
Δημήτρης Γ. Καλύβας

∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Ì·˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË
Με μεγάλη επιτυχία γενικής αποδοχής, έγινε στον Ανατολικό Μαχαλά και
στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής, για πρώτη φορά η πολιτιστική
μας εκδήλωση στις 19/8/06. Ορίστηκε
στα πλαίσια των “Γιορτών του δάσους”
που διοργανώνει κάθε χρόνο η Δημόσια
Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης
Καρπενησίου (Δ.Ε.Π.Α.Κ.).

Παρευρέθηκαν πλήθος χωριανών
μας και μη και μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχός κ. Β. Καραμπάς μαζί με μέλη του Δ. Σ. του Δήμου
Καρπενησίου, η Αντινομάρχης κ. Α. Φακίτσα, ο υποψήφιος Δήμαρχος της
«Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας» κ. Ν. Μπομποτσιάρης, η νομαρΣυνέχεια στη 2η σελ.

ΔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›‰·ÌÂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ
Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
• Γνωρίσαμε τον καλό μας
γιατρό, τον κ. Γιαννακόπουλο
Γεώργιο, γεμάτο ευγένεια να
προσφέρει την εξειδικευμένη
του φροντίδα στις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των συγχωριανών μας.
Επισκέφτηκε το χωριό μας
στις 11/8 και παρείχε τις υπηρεσίες του στο σπίτι του Δημόπουλου Γιάννη. Πρόκειται για ένα
νέο παλικάρι από τη Σκύρο, που
κάνει στο Δήμο μας το αγροτικό
του και όπως μας πληροφόρησε
επισκέπτεται το χωριό μας κάθε
15 μέρες και όχι μόνο. Το Μοναστηράκι, Καλεσμένο, Φιδάκια,
Μηλιά, Γόλιανη, Αγία Βλαχέρνα,
Βαμβακιές, Αμπέλια είναι κι αυτά χωριά της δικής του αρμοδιότητας και προσπαθεί με φιλότιμο
και υπευθυνότητα να τα προλάβει όλα.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη
και φωτισμένο έργο μια που το
επάγγελμα του γιατρού είναι πάνω απ’ όλα λειτούργημα προσφοράς και αγάπης στον πονεμένο άνθρωπο.
• Μάθαμε για την τακτική
επίσκεψη της υπηρεσίας “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου Καρπενησίου ανά δεκαπενθήμερο.
Ακούσαμε με ευχαρίστηση
την ικανοποίηση των υπερηλίκων συγχωριανών μας για την
στήριξη (ψυχολογικής και οικιακής βοήθειας) που τους παρέχουν (η ομάδα αποτελείται από
μια κοινωνική λειτουργό και μία
νοσοκόμα) και είδαμε με τα μάτια μας την καθαριότητα και τάξη
που επικρατούσε στο σπιτικό
τους. Ευγνώμονες είμαστε σ’
αυτές τις γυναίκες - λειτουργούς που εργάζονται με γνώμονα την αγάπη και το σεβασμό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
αισθανόμαστε πιο εφησυχασμένοι για τη φροντίδα και την
ασφάλεια των γερόντων μας
ιδίως τις κρύες και απομονωμένες μέρες του χειμώνα, που ελάχιστοι βρίσκονται στο χωριό.
• Συναντηθήκαμε και απολαύσαμε ένα πιο καθαρό χωριό,
επιτέλους! Οι κάδοι σκουπιδιών

είναι στις θέσεις τους και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
με το απορριμματοφόρο της είναι κοντά μας εβδομαδιαίως!
Συγχαρητήρια αξίζουν σε
όλους όσους αγωνίστηκαν μέχρι
πρόσφατα γι’ αυτό, στο Σύλλογό
μας που δυναμικά κι αυτός κινήθηκε και επέμεινε στο ότι «δεν
πάει άλλο» και στο Δήμαρχό μας
που ό,τι είπε το έκανε σύντομα
πράξη. Τώρα μένει να προβούμε
στον πλήρη αποκαθαρισμό των
ρεμάτων μας (χρειάζονται κάποια μεροκάματα ακόμα να διατεθούν) και να πάρουμε οριστικό
διαζύγιο από τη παλιά μας «καλή» συνήθεια, να πετούμε τη σακουλίτσα μας, στις πιο κοντινές
κατηφορίτσες κι ας είναι μπροστά στο σπίτι και τη μύτη του
αδερφού συγχωριανού μας.
Το ίδιο και για τις νάυλον επιστρώσεις κάτω από τις μουριές.
Θα πρέπει να μαζεύονται επιμελώς και να μην αφήνονται στην
επιμέλεια του αέρα να τις πηγαινοφέρνει...
• Απολαύσαμε και μια όμορφη βρυσούλα έξω από το χώρο
του δημοτικού σχολείου στον
Ανατολικό Μαχαλά. Χτίστηκε με
δαπάνες από ειδικό πρόγραμμα
της Νομαρχίας και κόστισε
2.400€.
Επίσης, την ξύλινη πόρτα
της Αγίας Παρασκευής, κόστους 500€, φιλοτεχνημένη με
τα χέρια του Ζήσιμου Βασίλη.
Έγινε με δαπάνη του Δήμου
300€ και των συγχωριανών μας
μερίμνη της κ. Καλύβα Μαγδαληνής.
• Χαρήκαμε το νεράκι να τρέχει στο κιόσκι στο καραούλι και
θαυμάσαμε το εξωτερικό εικονοστάσι της Παναγίας μας φρεσκοβαμμένο με φιλότιμο και καλαισθησία από το Γιώργο Κουφαλιώτη.
• Τέλος, είδαμε και τον περιβάλλοντα χώρο της Παναγίας,
δρομολογημένο σε εργασίες
διαμόρφωσης και ανακατασκευής. Ευχόμαστε και σε άλλα
όμορφα και εποικοδομητικά.
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∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Ì·˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
χιακή σύμβουλος Καλατζή Αικ. και
άλλοι υποψήφιοι δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων.
Η εκδήλωση άρχισε κατά τις 9 το
βράδυ και περιελάμβανε ζωντανή
μουσική ορχήστρας, δοσμένη από
λαϊκό 7μελές συγκρότημα νέων παιδιών του Δήμου Πετρούπολης Δ.
Αττικής, σουβλάκια, πίτες παραδοσιακές (προσφορά των γυναικών του

μέσα από την περιγραφή που κατέγραψαν των συγχωριανών μας Πολυτίμης Κατεργάρη και Βασιλικής Λιγδή (ήταν τραγουδοποιός στους γάμους).
Στη συνέχεια το γλέντι άναψε για
τα καλά και διήρκεσε αμείωτο πέραν
την 3η πρωινή ώρα.
Η δροσερή παρουσία των νέων
παιδιών στο συγκρότημα, το πλούσιο
μουσικό τους ρεπερτόριο, η άριστη
απόδοσή τους στο τραγούδι και στα

Οι νέοι μας διασκεδάζουν. Χριστίνα Χαραλαμπή και η παρέα της.
χωριού μας), μπύρες και αναψυκτικά.
Με το ξεκίνημά της, απηύθυναν
χαιρετισμούς και ευχαριστίες προς
όλους ο Πρόεδρος του Συλλόγου
μας, ο Δήμαρχός μας ο οποίος και
τόνισε τη σημασία της ενότητας που
πρέπει να διακατέχει όλους και ιδίως
όσους ασχολούνται με τα κοινά από
οποιοδήποτε μετερίζι κι αν αγωνίζονται, η Γραμματέας του Συλλόγου, η
οποία τόνισε την αναγκαιότητα να
ευαισθητοποιηθούν και ν’ αφουγκραστούν οι μεγαλύτεροι τη φωνή και
τον παλμό των νέων και τέλος τα νέα
παιδιά μας, εκπροσωπούμενα από το
Γιάννη Θεοδώρου, τη Χριστίνα Κ.
Χαραλαμπή και το Γιάννη Κερούλη.
Ο Γ. Θεοδώρου ανέγνωσε κείμενο που συνέταξε ομάδα νέων μέσα
απ’ το οποίο εξύμνησαν και εξέφρασαν την αγάπη τους για το χωριό
τους. Τόνισαν όμως και τις ελλείψεις
του σε βασικούς τομείς, όπως οι ελλείψεις χώρων άθλησης και συνάντησής τους, ενός καφενείου, ενός
παντοπωλείου, ενός ξενώνα, μιας
οργανωμένης πλατείας την άρση
των οποίων θεωρούν απαραίτητη για
την εξασφάλιση μιας ευχάριστης και
μη προβληματικής διαμονής σ’ αυτό!
Τελειώνοντας ανακοίνωσε τις αθλητικές συναντήσεις βετεράνων και νέων για την επόμενη μέρα και τη βραδυά παρασκευής παραδοσιακού τραχανά.
Η Χ. Χαραλαμπή και ο Γιάννης
Κερούλης στη συνέχεια έδωσαν το
λαογραφικό στίγμα της προετοιμασίας του Παπαρουσιώτικου γάμου,

όργανα και η άρτια τεχνική τους οργάνωση, έφεραν ένα καταλυτικό
αποτέλεσμα εύφρανσης σε μικρούς
και μεγάλους. Τους αξίζουν συγχαρητήρια! Το μέρος της δημοτικής
μουσικής παρουσίασης, συμπληρώθηκε και επαυξήθηκε μετά το πέρας
του μουσικού προγράμματος της ορχήστρας, με ποικίλα CD του Δημ. Σπ.
Καλύβα. Με περίσσιο κέφι χόρεψαν
οι περισσότεροι μα και όσοι δε σηκώθηκαν έμειναν γοητευμένοι από την
εμπειρία μιας τόσο διαφορετικής για
τα δεδομένα του χωριού μας βραδιάς.
Η λαχειοφόρος μας επίσης είχε
επιτυχία μια που διατέθηκαν και οι
500 λαχνοί, με κλήρωση ενός αρνιού, το οποίο τελικά κέρδισε ο απόδημος συγχωριανός μας Γιάννης Αθ.
Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου “Βελούχι” Αμερικής και ο οποίος το διέθεσε στο Σύλλογο. Οι εισπράξεις του ταμείου μας
πάντως ξεπέρασαν τα 1.200€.
Ευχαριστούμε όλους θερμά για
την έμπρακτη ανταπόκριση, υποστήριξη και αγάπη τους και όλους όσους
συμμετείχαν και βοήθησαν στη διοργάνωση και επιτυχή έκβαση αυτής
της εκδήλωσης, μικρούς και μεγάλους. Ζητάμε συγνώμη αν κάτι εν
αγνοία μας ή ένεκα της απειρίας μας
παραλείψαμε ή δεν πράξαμε ικανοποιητικά.
Ενώνουμε τέλος και εμείς την ευχή μας μαζί με όλους και... του χρόνου να διασκεδάσουμε ξανά όλοι μαζί με υγεία!
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§·˚Î‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÛÙÈ˜ 20/8/06
Λίγο νωρίς τοποθετήθηκε η
ώρα της λαϊκής μας συνέλευσης,
10η πρωινή, μετά το ξενύχτι της
μουσικής μας εκδήλωσης και δύσκολο για πολλούς συγχωριανούς -ές μας να κατορθώσουν να
ξεφύγουν της αγκαλιάς του
“Μορφέα” και να παρευρεθούν σ’
αυτή.
Παρ’ όλα αυτά κατορθώσαμε
να συγκεντρωθούμε κάποιοι,
ανάμεσά μας και ο Αντιπρόεδρος
του χωριού κ. Κουφαλιώτης
Γιώργος και να συζητήσουμε κάποια από τα προβλήματα που μας
απασχολούν στο χωριό.
1. Το θέμα εξεύρεσης του χώρου άθλησης των νέων που παραμένει σε εκκρεμότητα. Προτάθηκε ο χώρος της Παναγίας αλλά
από πολλούς τελικά θεωρήθηκε
ότι δεν πρέπει να δεσμευτεί και
να ασχημοποιηθεί η θέση αυτή
από μια περιφραγμένη σιδηροκατασκευή, μια που ενδείκυνται άριστα για χώρο πλατείας περιπάτου, ήσυχης επίσκεψης και συνεύρεσης και ίσως μιας παιδικής
χαράς. Αναμένουμε σύντομα
προτάσεις, διαθέσεις, προσφορές ίσως.
2. Το θέμα τοποθέτησης κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων στο χώρο της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας (υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρός μας ότι
θα το φροντίσει).
3. Η έλλειψη και η ανάγκη να
δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία δημοσίων τουαλετών στο
Δυτικό Μαχαλά (προτάθηκε από
τον κ. Κουφαλιώτη).
4. Η επαρκής κάλυψη σε φωτισμό του χώρου της Αγίας Παρασκευής με πρόσθετους προβολείς (προτάθηκε από τον κ. Θεοδώρου Χρήστου).
5. Η αναμόρφωση του χώρου
στα “Δρέματα” (προτάθηκε από
την κ. Ντανά).
6. Η πλακόστρωση των εσωτερικών δρόμων του χωριού και
η άρνηση στη τσιμεντοποίησή
τους που αλλάζει και καταστρέ-

φει το φυσικό παραδοσιακό χρώμα του τοπίου και η διατήρηση και
συντήρηση των πανέμορφων γεφυριών μας ιστορικής αξίας με
άμεση αντιμετώπιση το ψεκασμό
και την αποξήρανση των χόρτων
που τα σκεπάζει, για απομάκρυνση της φθοροποιού υγρασίας
(προτάθηκε από τον κ. Βλασόπουλο) και ήδη δρομολογήθηκε
το τελευταίο.
Κοντά μας στη συζήτηση ήταν
και ο ευγενής επισκέπτης και φίλος του χωριού μας κ. Ρούμπας
Δημήτρης, ο οποίος ένεκα ιδιότητας ως πολιτικός μηχανικός
έδινε το δικό του αξιοπρόσεχτο
και επιστημονικό στίγμα στη συζήτηση. Ιδίως για τα γεφύρια και
το σπίτι του παπά έδωσε σαφείς
οδηγίες, για την αναστήλωση και
την “σωτηρία” τους, μια που
έχουν αρχίσει να φαίνονται τα
σημάδια του χρόνου και της επικείμενης καταστροφής τους αν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
Πάντως αγαπημένοι μας συγχωριανοί κι από τους δύο μαχαλάδες, θεωρούμε ότι τέτοιες συνελεύσεις στο χωριό μας είναι
πολύ αναγκαίο να γίνονται και να
συμμετέχουμε όλοι γιατί έτσι μόνο δίνεται ευκαιρία να θίγονται
δημόσια τα προβλήματα, να εκφράζονται απ’ όλους απόψεις και
αντιρρήσεις, να προτείνονται λύσεις, ν’ αποφεύγονται παρεξηγήσεις και περιθωριοποιήσεις και να
προχωρούμε στο κοινό ζητούμενο, που είναι η διατήρηση και η
συνέχεια του χωριού μας.
Αυτά πρέπει να κάνουμε· αυτά πρέπει ν’ ακούνε και να βλέπουν απ’ όλους τα παιδιά μας.
Έτσι θ’ αγαπήσουν τον τόπο
τους· έτσι θα ενδιαφερθούν στη
συνέχεια κι αυτά γι’ αυτόν και θα
καταθέσουν τον εαυτό τους,
όταν βιώνουν, την ομόνοια, τον
αλληλοσεβασμό, την αγάπη και
την από κοινού προσπάθεια.
Ας προσπαθήσουμε όλοι, λοιπόν, αξίζει!

Αθλητικός αγώνας δρόμου
20/8: Το απόγευμα της Κυριακής, όπως προαναγγέλθηκε, έγινε ο αγώνας δρόμου των νέων
μας. Συμμετείχαν 10 παιδιά και
των δύο φύλων και αγωνίστηκαν
στην απόσταση από την πλατεία
ως την Παναγία.
Με σχετικές διαμαρτυρίες ότι
είχαν καιρό να προπονηθούν αλλά με φιλότιμη και καλή προσπάθεια, τερμάτισαν όλοι και συνεχάρηκαν τους τρεις πρώτους, Πλέσσα Γιώργο, Βλασόπουλο Θανάση
και Χαραλαμπή Χριστίνα, οι οποίοι πήραν και τα βραβεία τους, δωρεά του Συλλόγου, 1/2 δωδεκάδα
αναψυκτικών έκαστος.

Ο αγώνας των βετεράνων
αθλητών του χωριού, δεν πραγματοποιήθηκε μια που οι συμμετοχές ήταν λιγοστές (Χαραλαμπής Κ. και Ντάνας Γ.). Ο φόβος
των παραπανίσιων κιλών της κάποιας ηλικίας ήταν ανασταλτικός
παράγοντας φαίνεται. Και στις
δηλωθείσες όμως συμμετοχές
προέκυψαν απρόοπτα προβλήματα φυσικής ανετοιμότητας. Κρίμα
γιατί αναμενόταν υπερθέαμα!
Ευελπιστούμε του χρόνου και συστήνουμε προετοιμασία, καλή
φυσική κατάσταση και... θετική
διάθεση! Αυτόν τον αγώνα δεν
πρέπει να τον χάσουμε!

Μην ξεχνάτε το χωριό μας και τον Σύλλογό μας
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Βραδιά παρασκευής τραχανά
Μοναδική εμπειρία ζήσαμε οι παλιότεροι και νεότεροι, όταν προς τα τέλη Αυγούστου, κάναμε πραγματικότητα την επιθυμία για μια βραδιά παρασκευής
τραχανά!
Εφοδιαστήκαμε με ξύλινο δερμάτινης πλέξης ρομόνι-αντίκα από τα Χαρλαμπέικα, γάλα κατσικίσιο
από την πάντα πρόθυμη για βοήθεια και προσφορά
Μάρθα Παπαδοπούλου, αλεύρι κατάλληλο και με
ανυπομονησία και κέφι δημιουργήσαμε την ομάδα
μας: Ντανά Αθανασία, Καλύβα Σπυριδούλα, Θεοδώρου Αλίκη, Κατσάνου Μίνα και Πολυτίμη, Θεοδώρου
Γιάννης, Γκορόγιας Λεωνίδας και Πλέσσας Γιώργος.
Επικεφαλή και έμπειρη οδηγό μας είχαμε την κ.
Αλίκη Καλύβα η οποία ζύμωσε με τέχνη τον τραχανά
μέχρι να σβωλιάσει και με υπομονή μας καθοδήγησε
βήμα-βήμα στην επιτυχία παρασκευής του. Στρώσαμε το ρομόνι πάνω σε καθαρό σεντόνι στο πάτωμα,
καθήσαμε κατάχαμα ολόγυρα, βάλαμε και δημοτική
παραδοσιακή μουσική και άρχισε το πέρασμα. Όπως
τότε, τα παλιά καλά χρόνια! Όταν οι μανιές (γιαγιάδες) και άλλες γυναίκες του χωριού, μαζεύονταν
ομαδικά με προθυμία στις αυλές του κάθε σπιτιού και
έφτιαχναν μέσα σε συζήτηση και τραγούδι τον τραχανά της χρονιάς, που αποτελούσε θρεπτικότατη
τροφή για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
Κι εμείς παιδάκια, απολαμβάναμε αυτό το ξενύχτι
σαν την καλύτερη διασκέδαση, συμμετέχοντας
ενεργά στο πέρασμα των σβόλων του ζυμαριού μέσα
στο ρομόνι, έστω κι αν το κολλάγαμε πολλές φορές
από αδεξιότητα. Αυτή τη γλυκιά θύμηση θέλαμε να
ξαναβιώσουμε και να γνωρίσουμε στα παιδιά μας,
κάτι από την αξιομνημόνευτη παράδοση του τόπου
μας. Του χρόνου πρώτα ο Θεός, μάλλον θα επιδοθούμε στην παρασκευή βουτύρου. Κοπανέλο χρειαζόμαστε και όρεξη νάχουμε! Επιθυμούμε πολύ τη συνεργασία και ανταπόκριση του δυτικού μαχαλά μας.
Α.Ν.

Το “σπίτι του παπά”
και το γήπεδο
Στις άμεσες προτεραιότητες του Συλλόγου είναι
η προσπάθεια θεμελίωσης και επισκευής του σπιτιού του παπά και η διαμόρφωσή του σε ένα αξιοπρεπή ξενώνα στον πάνω όροφο και πιθανόν σ’ ένα λαογραφικό - ιστορικό μουσείο στον κάτω. Ο κ. Ρούμπος
Δημήτρης (πολιτικός μηχανικός) έκανε τις πρώτες
επισημάνσεις κι έδωσε οδηγίες πρώτα για την άμεση
θεμελίωσή του γιατί το οίκημα “έχει κάτσει” από την
αριστερή του πλευρά και έπειτα για την επισκευή της
σκεπής του υπόλοιπου οικήματος και του αύλειου
χώρου. Τον συνόδευε ο Πρόεδρος, μέλη του Συλλόγου και ο Κατεργάρης Κώστας που στις αναπαλαιώσεις των παλιών κτιρίων θεωρείται αριστοτέχνης.
Επίσης ίδιας βαρύτητας θεωρεί και κάνει ενέργειες για τη δημιουργία αθλητικού χώρου γηπέδου κατά προτίμηση γύρω από το χώρο της Παναγίας ή μέσα σ’ αυτό. Ο Δήμαρχός μας πάντως δήλωσε υποσχόμενος ότι αν βρεθεί ο κατάλληλος χώρος αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής του. Το πρώτο του
μέρος (περίφραξη του χώρου) θα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2007 και το υπόλοιπο (κατασκευή
χλοοτάπητα) στο επόμενο έτος. Μέσα στο επόμενο
έτος δηλαδή θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε,
αρκεί να παραχωρηθεί ο κατάλληλος χώρος έγκαιρα.
Χωριανοί ευαισθητοποιηθείτε.

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου
και του “σπιτιού του παπά”
Με απόφαση του τοπικού και δημοτικού συμβουλίου δόθηκαν οι παραχωρήσεις του Δημοτικού Σχολείου για χρήση και στο Σύλλογο και του “σπιτιού
του παπά” για χρήση ξενώνα.
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Προσφορές αγάπης στην ιστορία του τόπου
Με ευαισθησία ανταποκρίθηκαν οι πρώτοι
συγχωριανοί μας και χάρισαν φωτογραφίες και
είδη της οργανωμένης λειτουργικής οικογενειακής ζωής του χωριού μας στο Σύλλογο, με
σκοπό να δημιουργηθεί το μελλοντικό λαογραφικό ιστορικό μας μουσείο.
Χαραλαμπής Κων/νος: 1 ρομόνι (έτριβαν
τον τραχανά).
Παπαδοπούλου Μάρθα: 1 πυροστιά (την
τοποθετούσαν στη φωτιά και πάνω της έβαζαν
τα τσουκάλια να βράσουν).
Οικογ. Μανδραγώνη: 1 κοπανέλο (κοπανούσαν το γάλα για να βγάλουν βούτυρο και
τυρί).
1 ξύστρα (σήκωναν από τη γάστρα τις πίτες).
1 πλαστήρα (για άνοιγμα των φύλλων της πίτας).
Καλύβας Βασίλης και Κουφαλιώτης Γιώργος: διάφορες οικογενειακές και ατομικές φωτογραφίες.
Τους ευχαριστούμε θερμά και τους βεβαιώ-

νουμε ότι τα γλίτωσαν από την απαξίωση και
την εξαφάνιση μια που ο λόγος ύπαρξής τους,
είναι να μεταδίδουν την παράδοση από γενιά
σε γενιά.
Ήδη όπως πληροφορηθήκαμε πολλά είδη
έχουν πεταχτεί και λίγα έχουν απομείνει,
αφού οι γηραιότεροι έχουν φύγει από τη ζωή
και οι νεότεροι τα απέπεμψαν ως άχρηστα και
καταλαμβάνοντα περιττό χώρο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αγόρασε ειδικό βιβλίο-Μητρώο και καταχώρησε τις εν λόγω
προσφορές με αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμα και ημερομηνία προσφοράς. Τα εν λόγω
αντικείμενα φυλάσσονται προς το παρόν σε ειδικό χώρο στο χωριό (στον υπόγειο χώρο του
σπιτιού της Γρμματέας του Συλλόγου) και αποτελούν περιουσία του Συλλόγου.
Οι φωτογραφίες θα αποτυπώνονται και θα
τοποθετούνται σε φωτογραφικό άλμπουμ που
θ’ ανήκει κι αυτό στο Σύλλογο.

Δημοπρατήθηκε ο δρόμος μας
Η ασφαλτόστρωση του δρόμου μας είναι
γεγονός;
Όπως μας είχε πει ο κ. Νομάρχης και γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο ο δρόμος μας
δημοπρατήθηκε.
Εμείς πήγαμε στη Τ.Υ. της Νομαρχίας και
πήραμε τα στοιχεία προς ενημέρωσή σας. Τη
δημοσιευμένη διακήρυξη δημοπρασίας στον
“Ευρυτανικό Παλμό”/19-7-2006 και την απόφαση της 2ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νο 73 της
21/08/06.
Το έργο προϋπολογισμού 1.500.000Ε με
Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ
066, με υπάρχουσα πίστωση για το 2006
200.000Ε. Ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση Χρ. Γ. Παππάς - Κων. Χρ. Παππάς Ο.Ε.

με ποσοστό έκπτωσης 27,10%.
Επίσης συναντήσαμε και μιλήσαμε με τον
προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γκορόγια
Νικόλαο, ο οποίος χαρακτηριστικά μας είπε,
ότι το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας πέρασε
από τη Β’ Νομαρχιακή Επιτροπή χωρίς ενστάσεις και προσφυγές και ότι ο φάκελος διαβιβάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας. Μόλις δοθεί η έγκριση, θ’ ανακοινωθεί πλέον και η πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
Εν αναμονή κι αυτής της διαδικασίας λοιπόν, που ελπίζουμε να είναι χωρίς κωλυσιεργίες για να μπορέσουμε να δούμε το έργο να
ξεκινάει και να γίνει επιτέλους... το όνειρο
πραγματικότητα.

Εγγραφές - Συνδρομές
Η ανταπόκριση και η βοήθεια των συγχωριανών μας στο Σύλλογο, προκαλεί συγκίνηση.
Γράφηκαν και πρόσφεραν συνδρομές οι:
Καλύβα Α. Μαρία ......................................10€
Ντανάς Ν. Κων/νος ................................100€
Παπαδοπούλου Γ. Σπυριδούλα ................20€
Κουφαλιώτης Γιώργος..............................50€
Καλύβα Αρτεμισία ......................200$ Αυστρ.
Ντανά Κ. Μαρία ........................................20€
Αλεξοπούλου Β. Αγγελική........................10€
Αλεξοπούλου Β. Ερμιόνη ........................10€
Γκούβα Γεωργία ......................................100€

Δημόπουλος Αθ. Γιάννης-Μαρία ..............20€
Γουργιώτης Ανδρέας ................25$ Αμερικής
Παπούλια Μαρία ......................................11€
Μανδραγώνης Γιώργος ............................20€
Παπούλιας Νικόλαος ................................10€
Γκορόγια Ελένη ........................................10€
Επίσης ο Δήμαρχος, Βασίλης Καραμπάς προσέφερε προς οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο 500€. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους.

Ένεκα των υψηλών προμηθειών που κατακρατούν οι
τράπεζες, παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να στείλει
χρήματα να κάνει χρήση των πιο κάτω λογαριασμών.
➤ Για όσους βρίσκονται στην Ε.Ε.
GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574
➤ Για όσους βρίσκονται στην Αμερική και Αυστραλία
ETHN GRAA - 183/379065-74
➤ Για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα 183/379065-74

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να τονίσει ότι ο Σύλλογος ανήκει σε όλους τους χωριανούς του, δεν έχει
κομματικό χαρακτήρα και κομματικές σκοπιμότητες.
Μέσα σ’ αυτόν είναι όλοι φίλοι και συνεργάτες και όχι
πολιτικοί αντίπαλοι. Ένεκα των επερχόμενων εκλογών, ευχόμαστε σε όλους και όλες, συγχωριανούς-ές
μας, συμπατριώτες - ισές μας, που αποφάσισαν να
προσφέρουν στον τόπο τους από άλλες επάλξεις, καλή δύναμη και επιτυχία στον αγώνα τους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε αρωγοί σε όποιον-α, ο σεβαστός ψήφος των συνανθρώπων μας αναδείξει.

Ευχαριστίες στο Δ.Σ.
Σε όλους εσάς που πράγματι χρειάστηκε χρόνος, κόπος και πολλά άλλα
πράγματα, έχω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας στείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ.
Ας ελπίσουμε με τη βοήθεια του
Θεού, να σας φωτίσει να φτιάξετε αυτό που αρχίσατε για πολλά χρόνια!
Νομίζω με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε όλοι μαζί και η σκέψη μας θα είναι
το χωριουδάκι μας, που ασφαλώς εκεί
σχεδόν γεννηθήκαμε όλοι.
Συγχαρητήρια και καλή τύχη.
Σας χαιρετώ όλους σας.
Με εκτίμηση
Ανδρέας Γουριώτης
Σε ευχαριστούμε κι εμείς από καρδιάς. Τα καλά σου λόγια κι οι ευχές
μας δίνουν δύναμη και κουράγιο για
συνέχεια.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿
Εισαγωγές σε Τ.Ε.Ι. & Α.Ε.Ι.
Πληροφορηθήκαμε με χαρά την εισαγωγή στις ανώτερες
και ανώτατες Σχολές των:
✓ Σιέβα Νικολέτα (κόρη της Ζαρκάδα Γεωργίου) στη Νομική
Σχολή Αθηνών
✓ Ντανά Γ. Κων/νου στη Σχολή Μηχανολογίας Πάτρας
✓ Ντανά Γ. Στέφανου στη Σχολή Ηλεκτρονικής Λαμίας
Τους ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

Βαφτίσεις
✓ Βάφτισαν την κορούλα τους ο Κατεργάρης Ν. Γιώργος και
η Πετσάβα Διονυσία στις 3/9/06 στη Λαμία. Το όνομά της
Παναγιώτα.
Ευχόμαστε να ζήσει και να είναι καλοφώτιστη.

Γάμοι
✓ Παντρεύτηκαν στο Σίδνεϋ Αυστραλίας η κόρη του Βασίλη
Γιακουμή και Φρειδερίκης Καλύβα, Άρτεμις, στις 16/9/06
και η κόρη του Δημ. Ντανά και Αγαθής Σπαή, Όλγα, στις
24/9/06.
✓ Επίσης ο Παπαδόπουλος Θανάσης του Σεραφείμ και της
Βούλας Παπαδοπούλου-Τσιαμπάση με τη Γεωργία Ρηγοπούλου στις 3/9/06 στο Σικάγο.
Τους ευχόμαστε κάθε ευλογία και ευτυχία στην έγγαμη
ζωή τους!

Θάνατοι
Έφυγαν από κοντά μας δύο αξιολάτρευτοι κατά γενική
παραδοχή άνθρωποι, το μήνα Αύγουστο.
Η Παπαδοπούλου Ερμιόνη, σύζυγος Γ. Παπαδόπουλου,
χάνοντας τη μάχη με την επάρατη νόσο που την ταλαιπώρησε για καιρό και η Θεοδώρα Ντανά, συζ. Βαγγέλη Ντανά στη
Νέα Υόρκη Αμερικής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται καλή ανάπαυση στη ψυχή
τους, κουράγιο και δύναμη στους δικούς τους ανθρώπους.

Θεοδώρα Ντανά
Η Θεοδώρα Ντανά, γεννήθηκε και πήγε
σχολείο στη Syracuse Αμερικής. Ήταν μέλος
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας “Αγία
Σοφία”.
Παντρεύτηκε και αφιέρωσε τη ζωή της
στον άντρα, τα παιδιά και τα εγγόνια της (2
κόρες, 1 γιος και 8 εγγόνια). Κοιμήθηκε στις 26/8/06.
Για μένα και πολλούς πατριώτες ήταν σαν το Λεωνίδα
στις Θερμοπύλες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα καλά
της. Αυτή η γυναίκα ήταν “Μπουμπουλίνα”.
Εγώ ήμουν άγριος άνθρωπος, αυτή όμως με την υπομονή
της με έκανε κι εμένα σαν εκείνη. Δεν θα μπορέσω να την ξεχάσω ποτέ όσο είμαι στη ζωή, γιατί μ’ ένα λόγο ήταν αγία γυναίκα. Ελαφρό το χώμα που την σκέπασε!
Ο άνδρας της
Ευάγγελος Ντανάς
Στη μνήμη της προσέφερε 100$ Αμερικής στο Σύλλογο.
Ευχαριστούμε θερμά.
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Τρίμηνη έκδοση
του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
Εκδότης - Διευθυντής: Βλασόπουλος Παναγιώτης
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231 210-5018876
Επιμέλεια ύλης: Ντανά Αθανασία τηλ. 210 5057485
Δημοπούλου Βασιλική τηλ.: 210 5729712
Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση:

Aριστέα Kαρπούζη
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Aγ. Γεωργίου 25 & Πετ ρουπόλεως Ίλιον
Tηλ.-fax: 210-2619003 & 210-2619696 • e-mail:karpouzi@otenet.gr

Ευρυτανία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η Ε.Ε. εισάγει σήμερα το 50% της
ενέργειάς της από το εξωτερικό. Με ετήσια αύξηση 2,5% σε ενεργειακές ανάγκες
η Ε.Ε. σε 20 χρόνια θα εισάγει το 70% των
αναγκών της από το εξωτερικό. Αυτό από
άποψη ασφάλειας είναι καταστροφικό.
Η Ελλάδα παράγει περίπου το 30% της
ηλεκτρικής της ενέργειας από το πετρέλαιο (φυσικά εισαγόμενο). Συνολικά κατά
κεφαλή οι Έλληνες είναι πρώτοι στην Ε.Ε.
στην κατανάλωση πετρελαίου. Άρα είναι
φυσιολογική η προσπάθεια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας), η οποία επιδοτείται από 45%
έως 55%.
Πριν μιλήσουμε για τις ΑΠΕ θα πρέπει
να πούμε ότι έχουμε σοβαρά κοιτάσματα
λιγνίτη από τα οποία παράγουμε το 65%
της ηλιακής ενέργειας. Όμως η καύση του
λιγνίτη παράγει διοξείδιο του άνθρακα με
αποτέλεσμα να πληρώνουμε 10εκ. € πρόστιμο, που υπολογίζεται το 2010 σε 100
εκ. €. Συνολικά καίμε 55 εκ. τόνους στην
Πτολεμαΐδα και 15 εκ. τόνους στη Μεγαλόπολη.
Όταν μιλάμε για ΑΠΕ εννοούμε μικράυδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), αιολικά και φωτοβολταϊκά (Φ/Β). Στην Ευρυτανία έχουν σημασία τα πρώτα. Το συγκριτικό κόστος είναι σήμερα:
€ 1,5 εκ. για 1 MW από ΜΥΗΣ
€ 1 εκ. για 1 MW από αιολικά
€ 5 εκ. για 1 MW από Φ/Β
Στη βάση ότι ένας χρόνος έχει 8.760
ώρες, εξαρτάται πόσες ώρες θα λειτουργήσει ένας ΜΥΗΣ για να υπολογιστεί τι θα
παράγει. Η τιμή με την οποία θα πληρωθεί
είναι 73Ε ανά MWh. Συνήθως η απόσβεση
είναι της τάξης του 50% (αφού το άλλο
50% είναι επιδότηση) και για 3-5 χρόνια. Η
ζωή της μονάδας είναι μεταξύ 50-80 χρόνια. Κατά μέσο όρο το 1MW αποδίδει
250.000Ε το χρόνο, με τις σημερινές τιμές. Έτσι με βάση τα 73 € για τα 1000 KW,
τα 100 KW δίνουν 7,3 € την ώρα x 24 ώρες
= 150-170 € για κάθε 24 ώρες. Δηλαδή πε-

Ευχαριστούμε
τη Δομνίστα
Με ευχές για ένα καλό ξεκίνημα στη δημιουργία της βιβλιοθήκης μας ο φιλοπρόοδος πρόεδρος του Συλλόγου της Δομνίστας κ. Σταμάτης Αθανάσιος μας χάρισε 8
ιστορικής αξίας βιβλία, συγγραφής δικής
του, του κ. Κ. Παπαδόπουλου, του κ. Δ. Φαλή και άλλων κατά την διάρκεια της εγκάρδιας υποδοχής που έκανε στη Γραμματέα
του Συλλόγου μας στις 15 Αυγούστου.
Απεκόμισε τις καλύτερες εντυπώσεις
από τη μαγευτική τοποθεσία της Δομνίστας, την άριστη υποδομή της και την οργανωμένη με παραδοσιακούς χορούς και τοπικές ενδυμασίες εκδήλωση εκείνης της ημέρας. Πρωτοστατούσε ο χορευτικός τους
όμιλος, πλαισιωμένος ακόμα κι από νήπια
και συγκίνηση προξένησε η απόδοση των
εθίμων του τοπικού γάμου σε μουσικοχορευτικούς ρυθμούς.
Το πλουσιότατο σε υλικό λαογραφικό ιστορικό και φωτογραφικό μουσείο της, μεγάλης εθνικής προσφοράς και αξίας, αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την όμορφη
Δομνίστα και ενισχύει στον επισκέπτη την
αξιομίμητη εικόνα της.
Συγχαρητήρια!

ρίπου 5.000€ το μήνα ή 50.000Ε για 10 μήνες λειτουργία και 2-3.000 Ε τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Ένας μικρός σωλήνας,
ένα μικρό οίκημα 3x3, οι πίνακες και οι μετρητές του ρεύματος και αυτό είναι όλο.
Ένας ΜΥΗΣ δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα νερού, χρειάζεται υψομετρική διαφορά. Μια μικρή πηγή, ένα νερό στα 1.500
μέτρα με ένα μικρό σωλήνα που ούτε φαίνεται, μας δίνει από 50-200 KW στα 500
μέτρα. Είναι έργα που μπορεί να τα κάνει η
τοπική κοινωνία, και να δημιουργήσει εισόδημα που θα πηγαίνει άμεσα ή έμμεσα
στον ίδιο τον τόπο. Τότε δεν θα συζητάμε
“ποιος πληρώνει το μάρμαρο”.
Τέτοιες τοποθεσίες για μικρά-υδροηλεκτρικά έργα υπάρχουν 2300 στην Ελλάδα. Πιθανόν στην Ευρυτανία να υπάρχουν
πάνω από 100. Κάθε θέση χρειάζεται κάποιους μήνες για να αξιοποιηθεί. Στην
πραγματικότητα υπάρχει δουλειά για τα
επόμενα 20-30 χρόνια. Στη βάση ότι και το
νέο νομοσχέδιο δίνει προτεραιότητα στις
εταιρείες “λαϊκής βάσης” οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ζητούν την άμεση δραστηριοποίηση των πολιτών της Ευρυτανίας.
Μπορούν να έχουν κοινοπραξία με
εταιρίες (ή συν/σμό) σε ποσοστό που να
είναι τουλάχιστον 50% και να υπάρχει
όρος που να δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία λαϊκής βάσης (ή συν/σμό) να εξαγοράσει το υπόλοιπο 50% μετά 15-20 χρόνια, ας πούμε. Έτσι η τοπική κοινωνία αποκτά εισόδημα άμεσα μαζί με την τεχνογνωσία.
Τα πολύ μικρά υδρο-ηλεκτρικά έργα είναι πολύ εύκολα και εξ’ ολοκλήρου μπορούν να ανήκουν και να προσφέρουν στον
τόπο. Καθόμαστε σε ένα μικρό χρυσωρυχείο που πρέπει να αρχίσουμε να σκάβουμε.
Χασιώτης Νίκος

Αντιπρόσωποι
του Συλλόγου
Η λαχτάρα να μαθαίνουμε τα νέα
όλων σύντομα και η καλύτερη επαφή
των συμπατριωτών μας ανά περιοχή
με το Σύλλογο, δημιούργησε την αναγκαιότητα ανάδειξης εκπροσώπων
του Συλλόγου στις πιο κάτω περιοχές. Παρακαλούμε ν’ απευθύνεστε
ανεπιφύλακτα:
Χαραλαμπής Κων/νος:
Μάρκου Μπότσαρη 8 - Λαμία,
τηλ. 22310-39173
Μανδραγώνη Αλεξάνδρα:
Στεφάνου Γρανίτσα 2, 30100
Αγρίνιο, τηλ. 26410-22235
Καλύβα Αχ. Σπυριδούλα:
Ζηνοπούλου 92, 36100
Καρπενήσι, τηλ. 22370-80208
και 22370-23517
Δημόπουλος Φώτης: Κάλβου 1
36100 Καρπενήσι, τηλ. 6976550497
και 22370-22912
Κουφαλιώτης Γιώργος:
Ανατολικό Παπαρούσι,
τηλ. 22370-31744
Κατεργάρης Κώστας:
Ανατολικό Παπαρούσι,
τηλ. 22370-25066 και 6976051599
Joana Katergaris
PO BOX 53
Fort Lawn, SC 29714 U.S.A.

