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Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε όλους στις πρωτότυπες καλοκαιρινές εκδηλώσεις μας που με μεγάλη

φροντίδα ετοιμάζουμε φέτος σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Καλεσμένου. Να μη λείψει κανείς!!!

Μουσική εκδήλωση στις 10  Ιουνίου 2012

«ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ»

Μια ευχάριστη μουσική βραδιά
έζησαν τα μέλη και φίλοι του Συλ-
λόγου που παραβρέθηκαν στη
μουσική εκδήλωση του Συλλόγου
μας "Για τα πετρογέφυρα της Κού-
κιας" στην αίθουσα του Φιλολογι-
κού Συλλόγου "Παρνασσός" την

Κυριακή 10 Ιουνίου, με την υπο-
στήριξη του Κέντρου Μελέτης Πέ-
τρινων Γεφυριών και της Ομο-
σπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
(ΟΕΣ).

Το πλούσιο μουσικό πρόγραμ-
μα της βραδιάς περιελάμβανε κομ-
μάτια κλασικής, σύγχρονης και
παραδοσιακής μουσικής από αξιό-
λογους νέους καλλιτέχνες. Όλοι
τους προσφέρθηκαν να συμμετά-
σχουν εθελοντικά, μετά από πρό-
σκληση της κ. Ελένης Ντανά που

ανέλαβε το συντονισμό της διορ-
γάνωσης.

Το πρώτο μέρος της εκδήλω-
σης περιελάμβανε κομμάτια κλα-
σικής μουσικής. Το πρόγραμμα
άνοιξε ο σολίστας της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής Ζαφείρης Κου-

τελιέρης, ο οποίος απέδωσε το
έργο του G. Rossini «Cavatina Fi-
garo» από την όπερα «Ο κουρέας
της Σεβίλλης», συνοδευόμενος
στο πιάνο από το Μιχάλη Παπα-
πέτρου.

Ακολούθησε η ομιλία της εκ-
προσώπου του Συλλόγου κ. Ελέ-
νης Ντανά, η οποία τόνισε την
ανάγκη αναστήλωσης και προβο-
λής των των πέτρινων γεφυριών
της Ευρυτανίας που αποτελούν
στοιχεία της πολιτιστικής και αρ-

χιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κα-

ραχάλιος εκτέλεσε στο κλαρινέτο
το 3ο μέρος του Clarinet Concerto
No 1 op. 73F minor «Rondo Alle-
gretto» του Carl Maria von Weber,
με συνοδεία πιάνου από τη Σοφία
Ματσάγκου.

Ακολούθησε η καταγόμενη
από τα Άγραφα Ευρυτανίας πια-
νίστρια Αποστολία Αναστασίου,
στα έργα Concert Etude op. 17
G# minor «On the seashore» του
Smetana και Prelude op. 23 No 5
G minor του Rachmaninoff.

Το πρώτο μέρος έκλεισε η κα-
ταγόμενη από το Παπαρούσι πια-
νίστρια Αγγελική Βλασοπούλου
στα έργα Nocturne op. 48, No 1
του Chopin και «The Montagues
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Ομοσπονδίας Ευρυτανικών

Συλλόγων ................σελ. 8
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..................................σελ. 6
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................σελ. 6

3 Εθνικές εκλογές ..........................σελ. 2
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3 Εισφορές ......................................σελ. 7
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Ο κ. Ζαφείρης Κουτελιέρης (σολίστ Ε.Λ.Σ.) 
με το σύνολο σύγχρονης μουσικής

Οι πιανίστριες Αποστολία Αναστασίου,
Σοφία Ματσάγκου, Αγγελική Βλασοπούλου

Οι καθηγητές Ανδρέας Καμπιζιώνης 
και Κλεομένης Κουτσούκης

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.
Σπύρος Μαντάς



Μετά την εκλογή του  Δ.Σ. της διετίας που πέρασε
(9-5-10 έως 10-6-12) πρώτο μας μέλημα ήταν η στρώση
πλακιδίων στο κτίριο που χρησιμοποιείται ως βοη-
θητικός χώρος (κουζινάκι) στο Δυτ. Παπαρούσι ανά-
μεσα στην εκκλησία του Αγ. Αθανασίου και το
σχολείο. 

Στη συνέχεια επικεντρώσαμε τις δραστηριότητές
μας στην προώθηση κυρίως του έργου του ξενώνα.
Πρώτη μας βασική εργασία ήταν η περιτοίχιση των
πρανών λόγω διαρκών κατολισθήσεων. Αρχικά κα-
τασκευάσθηκε το κάτω τοίχος προς τον αμαξιτό
δρόμο και μετά μας υποδείχθηκε από τον μηχανικό
λόγω της αμφιθεατρικής διαμόρφωσης του πάνω
πρανούς  της αυλής, να γίνει ένα αμφιθέατρο. Έτσι
καταφέραμε και κερδίσαμε χρήματα αλλά κυρίως
έγινε ένα πρωτοποριακό έργο που παρέχει την καλύ-
τερη αντιστήριξη και θα γίνει λειτουργικά αξιοποι-
ήσιμος στο μέλλον ο προαύλιος χώρος. Στόχος μας
είναι να γίνονται πολλών ειδών εκδηλώσεις στο χώρο
αυτό. 

Προηγουμένως προχωρήσαμε στην κατασκευή
του βόθρου και της αναγκαιότατης αρμολόγησης του
κτιρίου του ξενώνα. Τακτοποιήθηκαν τα υδραυλικά
πριν την οριστική διαμόρφωση του αμφιθέατρου. 

Τελευταίο μας έργο είναι η εκχωμάτωση του βο-
ρειοδυτικού τμήματος του ξενώνα από τα αδέλφια
Στερόπουλου. Οι ίδιοι με τις οδηγίες του Δ.Σ. θεμε-
λίωσαν, σιδέρωσαν και τσιμεντόστρωσαν το χώρο
που διανοίχτηκε έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο χώρος
για  την περιτοίχιση.

Εστάλη επιστολή στον αντιπεριφερειάρχη για
την δαπάνη των κουφωμάτων στον υπό κατασκευή
ξενώνα μας στις 15-2-2012, χωρίς απάντηση μέχρι
τώρα.

Επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του
χωριού στάλθηκε στο Δημ. Συμβούλιο στις 27-1-12,
με αίτημα να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες αποκα-
τάστασης και συντήρησης των γεφυριών που είναι
ό,τι σημαντικότερο πολιτιστικό στοιχείο έχει απομείνει
στον τόπο. Είναι οφθαλμοφανές ότι δύσκολα θα τα
βρει η επόμενη χρονιά.

Αφού, παρακολουθώντας το θέμα, είδαμε ότι δεν
ήταν ποτέ το αίτημά μας προς συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ενώ αντίθετα προωθούντο τα έργα στήριξης
για γεφύρια άλλων χωριών, αναγκαστήκαμε να σκε-
φτούμε τη διοργάνωση μίας συναυλίας με δεξιοτέχνες
νέους και παρέμβαση του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων
Γεφυριών για ευαισθητοποίηση των κρατούντων και
ενημέρωση όλων μας, αλλά και την οικονομική ενί-
σχυση του έργου. Η συναυλία εκτελέστηκε με επιτυχία,
αλλά είχε λίγη σχετικά προσέλευση κόσμου παρόλο

που ειδοποιήθηκαν όλοι οι Ευρυτάνες και όχι μόνο.
Αποφασίσαμε να εκδοθεί DVD με τη συναυλία προς
ενίσχυση του Συλλόγου.

Τα δύο αυτά χρόνια σταθερά εκδίδαμε την εφη-
μερίδα μας, την ιστοσελίδα, τα ημερολόγια του Συλ-
λόγου και διοργανώσαμε με επιτυχία τις 2 καλοκαι-
ρινές και 2 χειμερινές εκδηλώσεις. Βέβαια τα έσοδα
από κάθε εκδήλωση κυμαίνονταν στα 1000 με 1500
€. Δεδομένων των σταθερών εξόδων έκδοσης της
εφημερίδας που είναι μέχρι σήμερα περίπου 600€ το
τρίμηνο, θέλουμε να αναλογιστείτε τι τιτάνιο αγώνα
διανύσαμε μέχρι τώρα. Είμαστε όμως ευχαριστημένοι
διότι, το χωριό μας σε σχέση με την εικόνα του το
2006, που επαναλειτούργησε ο Σύλλογος, έχει μια
αξιοπρεπή και ζωντανή εμφάνιση με ανανεωμένα
πολλά σπίτια του, καθαρές όλες τις περιοχές του
από σκουπίδια και το σπουδαιότερο ένας εξαιρετικός
ασφλτοστρωμένος δρόμος σε οδηγεί προς αυτό. 

Μελανό σημάδι οι κλεισμένοι δρόμοι που οδηγούν
στις διάφορες καλλιεργήσιμες περιοχές του. Επίσης
η ολοφάνερη εγκατάλειψη κάθε πέτρινου πολιτιστικού
στοιχείου των προηγούμενων αιώνων (Γεφύρια, βρύ-
σες, μύλοι).

Βασικό πρόβλημα για τη συνέχιση των εργασιών
του Συλλόγου προς όλους τους τομείς που αναφερ-
θήκαμε είναι οι εισφορές των μελών του, κάτι που
είχε χαλαρώσει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια το ση-
μαντικότερο στήριγμά μας ήταν οι απόδημοι Παπα-
ρουσιώτες, που πάντα στηρίζουν και εμπνέουν τον
αγώνα μας. 

Η επιμονή έκδοσης και διάδοσης των ημερολογίων
μας απετέλεσε την κύρια πηγή εσόδων μας και παρα-
καλούμε κάθε Παπαρουσιώτη να συνεχίζει αυτή την
προσπάθεια. 

Έτσι ευελπιστούμε μόνοι μας να κλείσουμε τα
παράθυρα του ξενώνα την προσεχή διετία, και να
συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας για την περαιτέρω
βελτίωση του τόπου. Για την προσέλκυση των νεαρών
απογόνων Παπαρουσιωτών διοργανώνουμε φέτος
στις 27 Ιουλίου 2012 το 1ο Καραόκε πάρτυ σε συ-
νεργασία με το Καλεσμένο. Επίσης το επόμενο βράδυ
η 1η Γιορτή Μούρου στον ίδιο χώρο του Αη-Γιάννη
θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί με ευπρέπεια
ένα τοπικό παραδοσιακό προϊόν και να συσφιχθούν
οι σχέσεις με τις όμορες περιοχές.

Εκλογές  στο  Σύλλογο

Ομιλία  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  Π.  Βλασόπουλου  στη  Γ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά τους

ιδιοκτήτες του κέντρου «Άπολις» για την
προσφορά 64 καθισμάτων στο Σύλλογό μας. 

Στις 24 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκαν οι αρ-
χαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας. Η συμμετοχή θα μπορούσε να ήταν μα-
ζικότερη. Συμμεριζόμαστε τα προβλήματα των συγ-
χωριανών μας.  Δεν παραβλέπουμε άλλωστε τη γε-
νικότερη απογοήτευση και κατήφεια, στα όρια της
κατάθλιψης, που διακατέχει όλους μας, λόγω της
οικονομικής κρίσης που διερχόμαστε. Ενδεικτικά
αναφέρουμε, το να είναι ένας στους δύο άνεργος,
είναι πρωτόγνωρο και εφιαλτικό. 

Αναλογιζόμαστε αν όντως μπορούμε να ελπίζουμε
σε κάτι για το αύριο. Συχνά διαπιστώνουμε ότι για
την καταβαράθρωσή μας αυτή την κύρια ευθύνη
έχουν οι πολιτικές δυνάμεις, που μας κυβερνούν
επί τρεις δεκαετίες και πλέον. Μερίδιο ευθύνης
όμως έχουν και άλλοι παράγοντες, δικαστικοί, συν-
δικαλιστικοί, επιχειρηματικοί, πνευματικοί, αλλά και
η διάβρωση της καθημερινότητας, και όλοι μαζί συν-
τελούν στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος ξα-
ναγυρίζει στον εαυτό του, αναζητά από μέσα του
να αντλήσει δυνάμεις για να ανταπεξέλθει. Παράλ-
ληλα όμως διαπιστώνει την ανάγκη να ξαναβρεί τον
διπλανό του, τον άνθρωπο σαν και αυτό, που μέχρι
τώρα ίσως τον προσπερνούσε, και μαζί στηριγμένοι
στην αλληλεγγύη, να μπορέσουν να αναπτύξουν ει-
λικρινείς σχέσεις συνύπαρξης και συνεργασίας προ-
κειμένου να ανέβουν μαζί τον δύσβατο ανήφορο
της καθημερινής πραγματικότητας. Γιατί «μαζί» εί-
μαστε πιο δυνατοί. Η συλλογικότητα αποτελεί την
δύναμή μας. Ο Σύλλογός μας αυτό επιδιώκει. Μας
βγάζει από το σύννεφο του ατομικισμού και της
εσωστρέφειας, που μας κάνουν αντικοινωνικούς,
αντιπαραγωγικούς και απαισιόδοξους και αξιοποιεί
τις δημιουργικές μας δυνάμεις για το καλό όλων
μας. Συντελεί στο να διαπιστώσουμε πόσο αξίζει
και είναι πολύτιμος ο μέχρι πρότινος απόμακρος
«άλλος» και να αναπτύξουμε σχέσεις συνεργασίας
για έναν κοινό σκοπό, τη βελτίωση των συνθηκών
της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Τελικά μέσα από αυτή
τη συλλογικότητα και τη συνεργασία απελευθερώ-
νεται μεγάλη δημιουργικότητα για το κοινό καλό.
Και από αυτό κερδίζει και το άτομο και το σύνολο.

Το Δ.Σ. που εξελέγη οφείλει να είναι μια δεμένη
ομάδα, ανανεωμένη , δυναμική με όραμα και απο-
φασιστικότητα που θα προσπαθήσει να συσπειρώσει
και να ενεργοποιήσει όλους τους συγχωριανούς
και φίλους για μια νέα πνοή στο χωριό μας. Η
σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:  Βλασόπουλος Παναγιώτης 
Αντιπρόεδρος: Ντανάς Ν. Κων/νος 
Ταμίας: Σουλδάτος Στέφανος
Γραμματέας: Ντανά Ελένη
Έφορος: Χάραρη Γεωργία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ

Εγγεγραμμένοι: 285  

Ψήφισαν: 89  Έγκυρα: 89
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ΣΥΡΙΖΑ ..................................11

ΠΑΣΟΚ ..................................10

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ....................5

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ..........................8

ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ....................6

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ............................1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
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ΣΥΡΙΖΑ ..................................15
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ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ....................4

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ..........................3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ..............................3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ................1

2
Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012

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

Εγγεγραμμένοι: 32.974  

Ψήφισαν: 15.606  

Ν.Δ. ........................................5.975

ΣΥΡΙΖΑ ....................................3.185

ΠΑΣΟΚ ....................................2.765

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ ......................797

ΚΚΕ ............................................344

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ............................819

ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ........................864

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ....................................40

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ..........................70

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ....................26

ΛΑΟΣ..........................................169

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ................................120

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..................................43

ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ ........................7

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ ..................166

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Άπολις



3
Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Ευτυχία Τάκη Αναστάση

Η κ. Ευτυχία
Αναστάση, 91 ετών,
απεβίωσε τη Δευ-
τέρα, 12 Μαρτίου
2012, στο Ιατρικό
Κέντρο Carolinas
Pineville, στο Char-
lotte της Βόρειας
Καρολίνα. Γεννήθη-
κε στις 17 Μαρτίου
1920 και μεγάλωσε
στον Άγιο Δημήτριο
Ευρυτανίας, στην

Ελλάδα. Ήταν κόρη του Δημητρίου και της
Όλγας Σιαφάκα Τάκη. Παντρεύτηκε τον Χρή-
στο Αναστάση, από το Δυτικό Παπαρούσι
Ευρυτανίας και έζησε έναν ευτυχισμένο
γάμο για έξι χρόνια, μέχρι τον πρόωρο
θάνατο του, κατά τη διάρκεια του Ελληνικού
Εμφυλίου Πολέμου. 

Με στωική δύναμη, αποφασιστικότητα και
πίστη στο Θεό, τον Χριστό και τους Αγίους,
μεγάλωσε τα παιδιά της με αγάπη, παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η κ. Ευτυχία
δεν αφιέρωσε τη ζωή της μόνο στα παιδιά
της αλλά παρέμεινε ταυτόχρονα πιστή στη
μνήμη του συζύγου της, δεν παντρεύτηκε
ποτέ ξανά και αργότερα στη ζωή της αφιε-
ρώθηκε στην ανατροφή των εγγονιών και
δισέγγονών της. Ήταν μέλος της Ελληνικής
Ορθόδοξης Μητρόπολης Αγίας Τριάδος, λά-
τρης της κηπουρικής και του διαβάσματος.
Υποστήριζε ένθερμα πολλές φιλανθρωπικές
οργανώσεις, κυρίως ορφανοτροφεία, μονα-
στήρια και άλλα ιδρύματα που σχετίζονται
με την εκκλησία.

Η κ. Ευτυχία άφησε στη ζωή το γιό της
Δημήτριο Αναστάση και τη σύυγό του Μαρ-
γαρίτα από την Αθήνα, την κόρη της Χριστίνα
Κατσάνος και το σύζυγό της Γιώργο από το
Charlotte της Βόρειας Καρολίνα, τα εγγόνια
της Αναστάση Χρήστο, Βασίλειο, Ευτυχία
και Χρήστο Κατσάνος, Φωτεινή Κατσάνος
Amon και το σύζυγό της Rocky, τα δισέγγονά
της, Χριστίνα Κατσάνος και Λεωνίδας Amon,
την αδελφή της Νίκη Μουχάκη, από τη Μα-
κεδονία, καθώς και πολλές ανιψιές, ανίψια
και συγγενείς. Η κ. Ευτυχία απεβίωσε μετά
το θάνατο των γονιών της, του συζύγου της,
των τριών αδελφών της, Πολυτίμη Ρίγα, Μα-
γδαληνή Τάκη και Βασιλική Παπαδοπούλου
και του αδελφού της, Πατέρα Κωνσταντίνο
Τάκη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012, στις 11
π.μ., στην Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη
Αγίας Τριάδος, από τους ιερείς Μιχαήλ Βαρ-
βελάκης και Φιλήμονα Πατίστας. 

― Στο Ανατ. Παπαρούσι στα μέσα Αυ-
γούστου θα γίνει ο γάμος της Θεοδοσίας
Λαθύρη. 

― Στο Δυτ. Παπαρούσι στα μέσα Αυγού-
στου θα τελεστεί το μνημόσυνο της Μαγδα-
ληνής Κοτρώτσου. 

Στις 4 Μαρτίου του 2012 από Αθήνα η θλιβερή
είδηση ήλθε και σε μένα, ότι η κυρά Ασήμω Κατερ-
γάρη έφυγε για το μακρινό ταξίδι στα 98 χρόνια
της. Λυπήθηκα πολύ, πόσο η καρδιά του καθενός
το γνωρίζει. Έζησε τα νεανικά της χρόνια στο
χωριό της και γεύτηκε όπως όλοι μας την εποχή
εκείνη τα δύστυχα χρόνια με την πείνα της κατοχής
και του εμφυλίου πολέμου. Ήταν καλή γυναίκα,
ευγενική, καλόκαρδη, χαμογελαστή και αγαπούσε
τους πάντες. Η ζωή της στέρησε τη χαρά, το γέλιο
και γέμισε την ψυχή της με πολύ πόνο και στενα-
χώρια. Διότι στη δεκαετία του 1940 – 1950 έχασε
τον άντρα της και έτσι έμεινε χήρα τυλίγοντας το
κεφάλι της με μαύρο μαντίλι και τα μαύρα ρούχα
της. Και άρχισε να δουλεύει πολύ σκληρά, διότι
όλα τα παιδιά της ήταν μικρά, ο Κώστας, ο Γιώργος
η Ελένη και η Γεωργία τη θυμάμαι πολύ καλά την
κυρά Ασήμω, δεν περπατούσε ποτές αλλά έτρεχε
για να προλάβει όλες δουλειές και πάντα προσπα-
θούσε να είναι γελαστή και αγαπητή με όλους. Με
πολύ δουλειά και ταλαιπωρία μεγάλωσε τα παιδιά
της και τα σπούδασε όσο φυσικά μπορούσε. Τα
χρόνια εκείνα δεν ήταν και τόσο εύκολα οι σπουδές.
Θυμάμαι πολλές φορές κουβαλούσε στον Κώστα
φαγητά και ότι άλλα πράγματα στο Καρπενήσι που
πήγαινε στο Γυμνάσιο! Ταλαιπωρία! Αλλά οι κόποι
της δεν πήγαν χαμένοι, είμαι σίγουρος πως τα
παιδιά της ήταν, μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί
της και εδώ θέλω να στείλω στα δύο κορίτσια της
την Ελένη και τη Γεωργία και στους γαμπρούς της
τα συγχαρητήριά μου διότι υποβληθήκατε σε μεγάλο
κόπο και έξοδα για να μεταφέρετε τη μάνα σας
στο χωριό. Διότι το χώμα το δικό μας είναι πολύ
ελαφρύ. Το ξένο ασήκωτο. Στον Κώστα, Γιώργο,
Ελένη, Γεωργία και στους γαμπρούς της σας προ-
σφέρω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον πρό-
σφατο θάνατο της μάνας σας. Κώστα κάθε φορά
που μιλούσαμε στο τηλέφωνο πάντα σε ρωτούσα

τι κάνει η μάνα σου, είναι καλούτσικα; Κώστα λυ-
πάμαι που η τελευταία φορά που σε ρώτησα για τη
μάνα σου θα ήταν 10 – 15 ημέρες από 4 Μαρτίου
ακόμη. Μια φορά λυπάμαι που δεν θα πεις τη λέξη
ΜΑΝΑ, διότι και εγώ μπορεί να μην είπα τη λέξη
ΜΑΝΑ.

Κυρία Ασήμω ο Θεός να σε αναπαύσει εκεί που
οι Δίκαιοι αναπαύονται. Αιωνία η μνήμη σου!

Με εκτίμηση ο συγχωριανός και φίλος σας
Ανδρέας Γουριώτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Για  την  Ασημίνα  Κατεργάρη 
Γράφει ο Ανδρέας Γουριώτης
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Δεξιά ο Κώστας Κατεργάρης, στη μέση
ο Αντρέας Γουριώτης και αριστερά ο φίλος μας

Σκαρλάτος από το Κλαυσί

Ο Κώστας Κατεργάρης με τα γυαλιά 
στο Παπαρούσι και ο Αντρέας Γουριώτης 

Κάλεσμα  του  Παναγιώτη  Γυφτοβράκη  Προέδρου  Τ.Κ.  Καλεσμένου

Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί αυτούς τους
δύσκολους καιρούς που η χώρα μας πλήττεται από
την μάστιγα της ύφεσης και της μεγάλης οικονομικής
κρίσης γίνεται μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε
το έργο που ξεκινήσαμε, δηλαδή την αποπεράτωση
των εργασιών στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοι-
νότητας. Στο δύσκολο αυτό έργο ξέρω ότι έχω
την στήριξή σας και επ’ ευκαιρία θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους τους ομογενείς συγχωριανούς μου
στην Αμερική καθώς και τον σύλλογό τους για τις
γενναίες προσφορές που έλαβα. Θέλω να σας δια-
βεβαιώσω ότι το σχολείο θα γίνει πλέον το στολίδι
του χωριού μας και θα μπορεί να διατεθεί σε όλους
σας προς όφελος του χωριού. Επίσης πρέπει να
σας ενημερώσω ότι το επόμενο έργο θα είναι η
πλήρης ανακαίνιση του υπόγειου χώρου της αί-
θουσας σε ξενώνα δύο δωματίων με κουζινάκι και
μπάνιο ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται φίλοι
και συγχωριανοί μας που δεν έχουν στέγη στο
χωριό. Προσδοκώ έτσι το χωριό μας να ζωντανεύσει
και να γίνει φιλόξενο και «ανοιχτό» σε όποιον το
επιθυμεί. Επιπλέον το Σεπτέμβριο θα πραγματο-
ποιηθεί η διάνοιξη του μονοπατιού μέχρι το Μονα-
στηράκι με σκοπό να διαμορφωθεί «ο μύλος του

Παπούλια» σε χώρο αναψυχής. Παράλληλα θα
γίνει μια πρώτη προσέγγιση για να γίνει προβάσιμο
το γεφύρι της Παλιοκάμαρας. Επ’ ευκαιρία θα ήθελα
να συγχαρώ τον σύλλογο των Παπαρουσιωτών για
την αξιόλογη εκδήλωση που πραγματοποίησαν για
τα «γεφύρια της Κούκιας» με σκοπό να ευαισθητο-
ποιηθούν οι αρμόδιοι για να ξεκινήσει επιτέλους η
συντήρηση των γεφυριών  μας που αποτελούν
αξιόλογα μνημεία του πολιτισμού μας.

Τελειώνοντας θέλω να σας παρακαλέσω στις
γιορτές της κοινότητας που σε συνεργασία με το
σύλλογο Παπαρουσιωτών θα πραγματοποιηθούν
27 & 28 Ιουλίου με το καραόκε πάρτυ νέων και την
1η ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΡΟΥ αντίστοιχα. Πρέπει να γίνει
αντιληπτό ότι στους δύσκολους καιρούς που θα
διανύσουμε μόνο η σύμπνοια και η συνεργασία
θα επιφέρει αποτελέσματα, ώστε να καταφέρουμε
να εκπληρώσουμε με επιτυχία τους υψηλούς μας
στόχους.

Σας προσκαλώ και σας περιμένω
Πάντα δίπλα σας
Παναγιώτης Γυφτοβράκης 
Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. Καλεσμένου

Από το φωτογραφικό αρχείο του Ανδρέα Γουριώτη



4
Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Ο Γεώργιος Κων. Ντανάς γεννή-
θηκε στο Δυτικό Παπαρούσι το 1893.
Ο παπούς του Σωτήρης Ντανάς ήρθε
και εγκαταστάθηκε στο Παπαρούσι
τον 19ο αιώνα από το Βαβούρι (Μπαμ-
πούρι) Ηπείρου με τα τέσσερα παιδιά
του. (Δημήτριος, Κωνσταντίνος,
Σταύρος και Αγγελική).

Ο Γεώργιος παρακολούθησε το
τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο του
χωριού και ασχολήθηκε κυρίως με

τη γεωργία/κτηνοτροφία και συγχρό-
νως με διάφορα άλλα μικροεπαγ-
γέλματα όπως γανωτής, ζωέμπορος
και άλλα.

Σε κάποια ηλικία νυμφεύθηκε την
Αγγελική Τριανταφυλλοπούλου (Πα-
τρώνη) από το Καλεσμένο, στενή
συγγενής της Φωτεινής Παπαδο-
πούλου (Ανατολικό Παπαρούσι,
πρώην Τριανταφυλλοπούλου από το
Καλεσμένο). Το ζεύγος Γεώργιος και
Αγγελική απέκτησαν τέσσερα (4)
παιδιά: τον Κωνσταντίνο (1915), την
Φωτεινή (απεβίωσε σε βρεφική ηλι-
κία), τον Αθανάσιο 1920, που τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα υπηρετώντας
στον Εθνικό Στρατό τον καιρό του
Εμφυλίου Πολέμου και ο τελευταίος
Ευάγγελος (1926) , ο οποίος ήταν
δύο ετών όταν πέθανε η μάνα τους.

Η ζωή τότε ήταν πολύ δύσκολη
και για έναν πατέρα με ορφανά παιδιά
ήταν ακόμα χειρότερη. Μία λύση
ήταν να παντρευτεί ξανά. Η δεύτερη
σύζυγός του  ήταν η Ελένη Κόκοτου
από τα Γάβραινα/ Άγιο Δημήτριο Ευ-
ρυτανίας. Απέκτησαν δύο αγόρια τον
Σταύρο και τον Παντελή.

Δυστυχώς ο Γεώργιος πέθανε
μάλλον από καρδιακή προσβολή σε

νέα ηλικία πριν το Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο αφήνοντας πίσω γυ-
ναίκα και πέντε τέκνα. Μετά το Παγ-
κόσμιο Πόλεμο ακολούθησε ο Εμ-
φύλιος Πόλεμος και η κατάσταση
έγινε πιο δύσκολη. Η καλλιεργήσιμη
γη ήταν πολύ λίγη και άλλες εργασίες
δεν υπήρχαν, αλλά η οικογένεια
έπρεπε να επιζήσει. Τα παιδιά άρχισαν
να ξενοδουλεύουν. Ο μεγαλύτερος
ο Κώστας πήγε στον θείο Νίκο στην
Αθήνα και ξενοδούλευε και αργότερα
έμαθε το επάγγελμα του κουρέα. Το
ίδιο και ο Βαγγέλης με τον Σταύρο
ξενοδουλεύανε πρώτα γύρω στο χω-
ριό και αργότερα σε άλλα μέρη. Ο
Παντελής ήταν μικρός και τον πήραν
στις παιδοπόλεις Στυλίδας και Λαμίας
για δύο χρόνια. Τον καιρό του Εμ-
φυλίου Πολέμου ο Βαγγέλης επι-
στρατεύτηκε και υπηρέτησε στο
Λόχο Ορεινών Καταδρομών ΛΟΚ,
όπου και ανεδείχθη και παρασημο-
φορήθηκε πολλές φορές.

Κατά τον επαναπατρισμό του
1950, ο Κώστας τους πήρε όλους
στην Αθήνα, όπου δουλεύανε όλοι
τους και κατοικούσαν όλοι μαζί, όπως
όλος ο κόσμος τότε. Ο Κώστας όχι
μόνο υποστήριξε όλη την οικογένεια

του πατέρα του, αλλά και άλλους
συγγενείς και χωριανούς. Υπήρξε
καλός πατριώτης και συγχωριανός.
Ο Βαγγέλης το 1952 μετανάστευσε
στις ΗΠΑ όπου και παντρεύτηκε στο
Seattle Washington την Άννα Κάρλ-
σον (καταγωγή από την Ναύπακτο)
και απέκτησαν ένα γυιό το Γεώργιο.
Ύστερα από δύο χρόνια συμβίωσης
χώρισαν από ασυμφωνία χαρακτή-
ρων. 

Μετά το διαζύγιο ο Βαγγέλης
επέστρεψε στην πολιτεία της Νέας
Υόρκης και παντρεύτηκε την Θεο-
δώρα Κυριακού (Μικρασιατικής κα-
ταγωγής) με την οποία απέκτησς
τρία τέκνα: τον Αθανάσιο, την Αγ-
γελική και την Σοφία. Όλα τα παιδιά
του είναι παντρεμένα και καλά εγ-
καταστημένα. Η αγαπημένη του Θε-
οδώρα απεβίωσε και ο Βαγγέλης
τώρα ζει κοντά στα παιδιά του και
τα εγγόνια του στις Συρακούσες της
Νέας Υόρκης, ευτυχισμένος και χα-
ρούμενος πατέρας και παπούς. 

Ο Βαγγέλης είναι θερμός πα-
τριώτης, υπήρξε καλός αδελφός και
ευεργέτης του συλλόγου των απαν-
ταχού Παπαρουσιωτών.

Γνωριμία  με  τους  δικούς  μας  απόδημους

Οικογένειες  Γεωργίου  Κων/νου  Ντανά

και  Ευάγγελου  Γεωργίου  Ντανά
Γράφουν Ιωάννης και Κίμων Παπαδόπουλος
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Σταύρος (1930) και Ευάγγελος (1926)
του Γεωργίου

Η Ελένη συζ. Γεωργίου Κ. Ντανά
με την Αγγελική Κ. Ντανά μωρό

Οι κόρες του Βαγγέλη Γ. Ντανά,
επάνω η Αγγελική και κάτω η Σοφία

Ο γιος του Βαγγέλη Γ. Ντανά,
Αθανάσιος στο γάμο του.

(φωτο: Κίμων Παπαδόπουλος)

Κων/νος του 
Γεωργίου (1915)

Επιστολή Ευάγγελου Γ. Ντανά 

προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου

στις 9 Μαρτίου 2012

Syracuse N.Y.
Αγαπητά ανιψιέ Παναγιώτη με το συμπάθιο, αλλά

όπως μεταχειρίζεστε το φτάσιμο του χωριού δεν το
βλέπω καθόλου σωστό. Με τα λεπτά που σου δίνουνε
οι χωριανοί και εμείς από εδώ πρέπει να κάνεις πολλά.
Μου γράφεις  «το σπίτι του παπά» τόσα χρόνια και δεν
το έχετε τελειώσει ακόμα. Λυπούμε που σου γράφω το

γράμμα αυτό, αλλά και εμείς από εδώ έχουμε έξοδα. Εγώ έχω 15 εγγόνια που θέλουνε τη βοήθεια του
παππού. Εγώ όπως ξέρεις είμαι συνταξιούχος και παίρνω 1650 Δολάρια το μήνα. Όταν ζούσε η
γυναίκα μου τα καταφέρναμε καλά, αλλά τώρα τρώμε από τα έτοιμα. Σου στέλνω 1000 δολάρια. Αυτά
είναι η αγάπη μου στην οικογένειά σου και πότε θα συναντηθούμε από κοντά; Με αγάπη πάντα
Ευάγγελος Γ. Ντανάς. Περιμένω δικαιολογητικά απάντησης παρακαλώ. Χαιρετίσματα στην πεθερά
σου και σε όσους ρωτούνε δια εμάς. Τρίτη δημοτικού μην παρεξηγείς τα γραφόμενά μου.

Σημείωση: Άμεσα δόθηκαν τηλεφωνικώς εξηγήσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Ο κ. Βαγγέλης έχει
στείλει συνολικά στο Σύλλογο 4.000$ από το 2006. Στη σελ. 2 ο λόγος του Προέδρου του Συλλόγου εξηγεί πως
αξιοποιήθηκαν οι εισφορές των μελών προς το Σύλλογο και τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δ.Σ. 

Απόκριες στην Αθήνα του ’50: Κων/νος, Ευάγγελος, Παντελής
και Σταύρος Ντανάς. Κάτω από δεξιά η μητέρα τους Ελένη, 
η Αφροδίτη σύζ. Αλεξάνδρου Ντανά και η κόρη της Ελένη.

Παντελής Γ. Ντανάς, Δημήτρης Αθ. Παπαδόπουλος,
Σταύρος Γ. Ντανάς και Ευφροσύνη Αρ. Ντανά



Οικογένεια  Γεωργίου & Ειρήνης  Αθαν.  Παπαδόπουλου

Οικογένεια  Μιχάλη & Αγορίτσας  Αθαν.  Παπαδόπουλου

Συνεχίζουμε σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας την παρουσίαση των απογόνων δύο ακόμη τέκνων του Αθ. Γ. Παπαδόπουλου

που ξεκινήσαμε από το προηγούμενο τρίμηνο, του πρωτότοκου γιου του Γεώργιου και του δευτερότοκου Μιχάλη.
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Ο Γιώργος και η Ειρήνη με τα παιδιά τους Μαρία, Θανάση και Δημήτρη

Οι απόγονοι του Γιώργου και της Ειρήνης Παπαδοπούλου

Ο Μιχάλης και η Αγορίτσα Παπαδοπούλου σήμερα με τα πέντε παιδιά τους
Βασίλη, Θανάση, Δημοσθένη, Κίμωνα και Δήμητρα

Τα παιδιά του Μιχάλη και της Αγορίτσας Παπαδοπούλου
τον πρώτο καιρό της μετάβασής τους στη Ν. Υόρκη. 

Ο πρωτότοκος γιος του Γεώργιου Παπαδόπουλου
Θανάσης παντρεύτηκε τη Μαρία Κοκοτίνη από το

Δυτ. Παπαρούσι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, το

Γιώργο (14), την Κατερίνα (12), την Πανωραία (9)

και τη Βασιλική-Ελένη (4). 

Η κόρη του Μαρία παντρεύτηκε το Βαγγέλη
Φρίδα και απέκτησαν τρεις κόρες: την Άννα (27), τη

Βασιλική (22) και την Κατερίνα (20). 

Τέλος ο Δημήτρης παντρεύτηκε τη Μαρία Κόστα

από τη Βραζιλία και απέκτησε την Κατερίνα (2 ετών). 

Ο Γιώργος με τις αδελφές του Αλεξάνδρα Τσιαμτσούρη
και Φωτεινή Ντανά στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής

Η εφημερίδα μας επιθυμεί να γνωρίσει
όλους τους απόδημους 

Παπαρουσιώτες και Καλεσμενιώτες
και τους απογόνους τους. 

Περιμένουμε να μας δώσετε πληροφορίες 
και να στείλετε φωτογραφίες.

Έτσι δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας 
και μελλοντικές συνεργασίες 
που επηρεάζουν τις ζωές μας 
και τον τόπο καταγωγής μας. 

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

των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
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Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74   Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
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Ο ανυπότακτος, ο απειθάρχητος, ο
μη συμμορφούμενος «τοις ξένων ρήμασι»
λαός, ο δάσκαλος του απροσκύνητου
ήθους, έπρεπε να χτυπηθεί στις ρίζες,
στις πνευματικές και ιστορικές καταβολές
του. Το σχέδιο ετοιμάστηκε την επαύριο
του Πολυτεχνείου. Αλλ΄ ο λαός αυτός
έπρεπε να υποστεί δύο στρατιωτικά πλήγ-
ματα για να συνετιστεί. Επτά χρόνια δι-
κτατορίας δεν είχαν «σιδερώσει» το φρό-
νημά του. Έτσι ήλθαν το 1974 ο Αττίλας
και μερικά χρόνια αργότερα η ασχήμια
της  Ίμιας. Κι έκτοτε άρχισε, εν ονόματι
ενός πολιτικού ρεαλισμού, η χαλιναγώ-
γηση του ελληνικού φρονήματος, η κα-
ταπτόηση, η τουρκοφοβία, που τελικά –
πάντα εν ονόματι του πολιτικού ρεαλισμού
– μετεξελίχθηκε σταδιακά σε τουρκολα-
τρία. Μετά την έκρηξη σε παγκόσμια κλί-
μακα του Ελληνισμού για το όνομα της
Μακεδονίας, μια έκρηξη που κράτησε επί
μία τριετία, έπεσαν πάνω μας «λυτοί και
δεμένοι» να συμμαζευτούμε, να προσ-
γειωθούμε, να σωφρονισθούμε. Έτσι προ-
κόψαμε. Σήμερα όχι η Ελλάς, αλλ΄ ο Ελ-
ληνισμός είναι παντού ντροπιασμένος.
Χάσαμε όλες τις διπλωματικές μάχες,
χάσαμε της εργατικότητά μας, το εθνικό
και το κοινωνικό μας φιλότιμο. Προτιμάμε
πια την αγγλική ως γλώσσα και γραφή
και όχι την ξεπερασμένη και ατιμασμένη
ελληνική, τη μητέρα του ευρωπαϊκού
γλωσσικού πολιτισμού.

Κι όλα αυτά πώς και γιατί; Έπρεπε και
πρέπει να επιβληθεί το παγκόσμιο ολο-
κληρωτικό κράτος. Χρειαζόταν όμως ένα
κράτος – πειραματόζωο. Και σαν τέτοιο
επιλέχθηκε όχι απλώς το ελληνικό κράτος,
αλλά σύμπας ο Ελληνισμός. Με τρόπο
μεθοδικό έσπασαν τις πνευματικές και
ιστορικές μας ρίζες, απογύμνωσαν την
ελληνική γλώσσα και γραφή από τις αρ-
χέγονες καταβολές τους, υποβάθμισαν
τη σημαία του έθνους σαν τάχα μου φαν-
τασιακή κατασκευή και παρουσίασαν
έναν κατ’ όνομα ελληνικό κόσμο, περίπου
όπως εμφανίζονται κατ’ όνομα εδώ και
πενήντα χρόνια οι Σκοπιανοί. Η σύγχρονη
οικονομική κρίση είναι απότοκος της πνευ-
ματική και ηθικής. Εξωπετάχθηκαν όλες
οι προγονικές αξίες που δημιουργούσαν
ανθρώπους αξίας και εν ονόματι ενός
δάνειου πλούτου βουτηχτήκαμε στο βούρ-
κο του ανιδανισμού, του αμοραλισμού,
του καριερισμού και του πολιτικού οπουρ-
τουνισμού. Κι εμείς – πέρα από την οι-
κονομική λεηλασία – ζούμε σε μία Ελλάδα
χωρίς ελληνικότητα. Αυτοί που  - κακή
τη τύχη – πήραν στα χέρια τους το άρμα
της παιδείας, το οδήγησαν στην άβυσσο
της ασυδοσίας και του μηδενισμού. Λείπει
πλέον από τη ζωή μας ο πεπαιδευμένος
άνθρωπος. Έχουμε κλάσματα ανθρώπων
που δεν είναι ικανοί να σηκώσουν το
βάρος του παρελθόντος ούτε τις ευθύνες
του παρόντος και πολύ περισσότερο τις
ευθύνες του μέλλοντος. Κάποτε ζούσαμε
τον πλούτο της φτώχειας, επί μερικά
χρόνια ζήσαμε τη φτώχεια του πλούτου
και τώρα το παίζουμε «άσωτοι υιοί».
Αλλά δεν υπάρχει κανείς στοργικός και
συγχωρητικός πατέρας να σφάξει για μας
«τον μόσχον τον σιτευτόν». Θα σφάξει
εμάς. Κι εννοώ ότι όπως τεμαχίστηκε η
Κύπρος (αρχόντισσα Κερύνεια και πώς
να σε ξεχάσω;) σχεδιάζεται να τεμαχιστεί
και ο λοιπός ελλαδικός χώρος. Μας έλειψε
η ηρωική στάση ζωής που διέκρινε στις
καλές ώρες της την ελληνική φυλή. Το
είχε πει ο Χάιντεγκερ, αλλά πράξη το εί-
χαμε κάνει εμείς: για να ζήσει κανείς μια

αυθεντική ζωή, αυτό που χρειάζεται είναι
η αποφασιστική αντιμετώπιση του θανά-
του. Αυτό είναι που δίνει ζωή στη νιότη.

Είμαι υποχρεωμένος να τα πω αυτά,
διότι φοβάμαι τον κακό καιρό. Και δεν το
εννοώ κλιματολογικώς. Εδώ που καταν-
τήσαμε, βρισκόμαστε σε συνθήκες πολέ-
μου. Τίθεται πλέον θέμα εθνικής – και όχι
μόνον – επιβιώσεως. Αυτά που γίνονται
επί μία τριετία στην Αθήνα δεν είναι επα-
ναστατικές εκρήξεις, είναι προοίμιο ενός
νέου εμφυλίου σπαραγμού. Η κρίση, οι-
κονομική και διανοητική, έφερε την ακρι-
σία, έφερε τον φθόνο και την κακία, με
αποτέλεσμα ο ένας Έλληνας να μισεί τον
άλλο – κι όχι πια για λόγους ιδεολογίας.
Βρισκόμαστε σε τέλεια σύγχυση.

Μετά τη ζοφερή εικόνα που σας έδω-
σα, εύλογα κανείς μπορεί να αναρωτηθεί
αμλετικά: «Να ζεί κανείς ή να μη ζεί;»
Θα απαντήσω: Να ζεί, αλλά να ζει ελλη-
νικά. Δηλαδή ηρωικά. Πρέπει και πάλι να
πιστέψουμε στο εαυτό μας, πρέπει και
πάλι να πιστέψουμε στο παρελθόν μας,
πρέπει και πάλι να πιστέψουμε στην ιδέα
του έθνους. Η πίστη στο έθνος μας στην
κρίσιμη τούτη καμπή είναι ανάγκη ζωής.
Όχι όμως καπηλεία του έθνους, όπως
έγινε συχνά στο παρελθόν. Το έθνος ως
προσφορά θυσίας θα φέρει την αυριανή
σωτηρία. Όπως έγραψε ο Πάνος Καρρα-
βίας, «για να γίνει το έθνος παλμός καρ-
διάς, ένα με το αίμα της νιότης μας, πρέ-
πει πρώτα  η νιότη μας (εννοεί τη νεολαία)
να πάρει συνείδηση, να πεισθεί πως το
έθνος και το εγώ είναι , για τον Έλληνα,
έννοιες που δένονται η μία με την άλλη,
και πως υπηρετώντας το έθνος πλουταί-
νεις οικουμενικά και πλουτίζεις σε βάθος
το εγώ σου, δίνεις ομορφιά στη ζωή σου
και γιομίζεις αγάπη για τον άνθρωπο».
Θεωρώ επιτακτικό, διότι κατά τον Θου-
κυδίδη «οι καιροί ου μενετοί», να ξανα-
γυρίσουμε στον ελληνισμό μας, στις αξίες
που μας έθρεψαν αιώνες τώρα επί ζωής.
Η ιστορική μας μοίρα είναι συνυφασμένη
με τη γεωγραφική μας θέση, στο σταυ-
ροδρόμι τριών ηπείρων, ανάμεσα σε αλ-
ληλοσυγκρουόμενους και αρπακτικούς
ιμπεριαλισμούς. Κάποτε μας ήθελαν για
τη γεωπολιτική μας θέση. Τώρα μας θέ-
λουν διότι στην απέραντη θαλάσσια έκτα-
σή μας υπάρχουν πλήθη θησαυρών.

Το 1945 ο ποιητής Νικηφόρος Βρετ-
τάκος είχε γράψει: «Μη γελαστείτε απ’
τον καημό σας και σας πάρει ο ύπνος,
γιατί καινούργια σύννεφα πλακώσαν την
πατρίδα! Μαύρα στριφτοπλεγμένα σύν-
νεφα  κρέμονται σαν μολύβια πάνω απ’
τα σπίτια μας, πάνω απ’ τους τάφους των
παιδιών μας». Σε λίγο άρχισε ο «βροτο-
λοιγός», ο  «οκρυόεις επιδήμιος πόλεμος»
όπως τον λέει ο Όμηρος. Τι χρειάζεται
τούτη τη στιγμή ο Ελληνισμός; Έναν
εθνικό συναγερμό, που να ενώνει σε μία
αμφικτιονία αγάπης και αλληλεγγύης
τους Έλληνες όλης της γης. Και τότε
όχι μόνο θα βγούμε από τα οικονομικά
αδιέξοδα, θα βγούμε και από την ηθική
ασφυξία, από την πνευματική υπνηλία.
Όχι. Ο Ελληνισμός δεν βρίσκεται εν ναρ-
κώσει, όπως λένε μερικοί, βρίσκεται
απλώς εν υπνώσει. Καιρός να Αφυπνι-
στούμε, να εργαστούμε και να προμη-
θευτούμε νερό πολύ, διότι όπως λέγει
προφητικά άλλος ποιητής, ο Μιχάλης
Κατσαρός, «το μέλλον θα έχει πολλή ξη-
ρασία» Αν όμως είμαστε Προμηθείς και
όχι Επιμηθείς, μπορούμε να κάνουμε το
μέλλον των παιδιών μας πολύ δροσερό,
πολύ φωτεινό.

Η  ώρα  της  μεγάλης  κρίσης
για  τον  Ελληνισμό

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος

Αφιερωμένο στη Γιορτή της Μητέρας

Απόψεις  και  σκέψεις
Μεταγεννητική  έκτρωση

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012, στην
ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Journal of
Medical Ethics προδημοσιεύθηκε ένα άρθρο
από τους Alberto Giubilini και Francesca Minerna,
«φιλόσοφοι και βιοηθικοί» από Πανεπιστήμια
της Αυστραλίας, με τίτλο: «Μετα-γεννητική
Έκτρωση. Γιατί πρέπει το μωρό να ζήσει;».

Οι συγγραφείς ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυ-
ρίζονται ότι τόσο το έμβρυο, όσο και το νεογέννητο δεν είναι
πραγματικοί άνθρωποι, αλλά εν δυνάμει άνθρωποι. Έτσι οι λόγοι
που κάνουν αποδεκτή και την παιδοκτονία πριν από τη γέννηση
πρέπει να κάνουν αποδεκτή και τη παιδοκτονία μετά την γέννηση.
Επιπλέον η παιδοκτονία πρέπει να επιτρέπεται και για φυσιολογικά
μωρά, αν η μητέρα και τα δεδομένα της οικογένειας έχουν
αλλάξει και η μητέρα δεν θέλει ή δεν έχει χρήματα, χρόνο ή
ενέργεια να τα φροντίσει.

Όπως αναμενόταν, το άρθρο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων,
μέχρι και την αποστολή απειλητικών, για τη ζωή των συγγραφέων,
e-mails. Ο εκδότης του περιοδικού υπερασπίστηκε τη δημοσίευσή
του γράφοντας: «Θα ήθελα να υπερασπισθώ αυτή τη δημοσίευση.
Τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν δεν είναι νέα και έχουν πα-
ρουσιασθεί επανειλημμένα στην ακαδημαϊκή γραμματεία και σε
διεθνή fora από εξέχοντες φιλοσόφους και βιοηθικούς… Ο στόχος
του περιοδικού δεν είναι να υπερασπισθεί την αλήθεια ή να προ-
ωθήσει μία ηθική άποψη. Είναι να παρουσιάσει επιχειρήματα
λογικά που βασίζονται σε ευρέως αποδεκτές απόψεις. Περισσότερο
από ποτέ η κατάλληλη ακαδημαϊκή συζήτηση και ελευθερία κιν-
δυνεύουν από φανατικούς, που εναντιώνονται στις αξίες της
ελεύθερης κοινωνίας».

Αντί άλλου σχολιασμού παραθέτουμε το σχόλιο ενός εκ των
25 σχολιαστών στο blog του περιοδικού:

«Δεν είμαι ένας ακαδημαϊκός ή ένας ειδικός στην ηθική,
όμως είμαι ένας 54 χρονών άνδρας με διχιδή ράχη. Όταν γεννή-
θηκα, είπαν στους γονείς μου ότι ποτέ δεν θα περπατούσα, ποτέ
δεν θα μιλούσα, ούτε ποτέ θα ζούσα μία χρήσιμη ζωή. Μία από
τις νοσηλεύτριες υπαινίχθηκε στη μητέρα μου ότι αν έβγαινε από
το δωμάτιο, τότε θα με γύριζε μπρούμητα  και θα έφευγα μακριά.
Οι βιοηθικοί και οι επαγγελματίες της υγείας πάντοτε θέλουν να
σκέπτονται ότι μπορούν να δογματίσουν σχετικά με το που ή
γραμμή πρέπει να τραβηχτεί. Τα άτομα σαν και εμένα σπάνια ή
και καθόλου ερωτώνται για να χαράξουν πολιτικές λόγω της αρ-
νητικής εικόνας της αναπηρίας. Όμως οι μη ανάπηροι άνθρωποι
θεωρούνται «ειδικοί» στην αναπηρία… ουδέποτε θα εξέφραζα
μία θανάσιμη απειλή για τους συγγραφείς γιατί αυτό θα ήταν η
εύκολη έξοδός τους. Έθεσαν, γράφοντας, αποτρόπαιες απόψεις
και πρέπει να αντιμετωπίσουν τη θύελλα που δημιούργησαν. Ου-
δέποτε θα δεχθώ την απολογία τους γιατί είναι φανερό ότι είναι
ηθικιστές, που έχουν χάσει την πυξίδα τους… Αυτό το άρθρο δεν
έχει ακαδημαϊκή ποιότητα, γιατί απλά αναμασά προηγούμενες
απόψεις για το θέμα. Η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι τα ανάπηρα
άτομα έχουν νομική προστασία από τέτοιες απόψεις… Σαν υπο-
σημείωση το ανάπηρο πρόσωπο που γεννήθηκε πριν από 54
χρόνια και που ουδέποτε θα ζούσε μία χρήσιμη ζωή, έχει έναν
ευτυχισμένο γάμο και διευθύνει ένα τριών εκατομμυρίων αγγλικών
λιρών πρόγραμμα. Η απόφαση του εκδότη να δημοσιεύσει αυτό
το ψευτοακαδημαϊκό άρθρο μου δημιούργησε βαθειά προσωπική
προσβολή». Andrew Peel

Μητέρα

Όταν η πρώτη σου φωνή το στόμα σου ανοίξει,
το βρεφικό το κλάμα σου ποιος έρχεται να πνίξει
με πρώτο πρώτο φίλημα, με πρώτη καλημέρα;
Ποιος άλλος; Η Μητέρα! 

Και όταν άρρωστη, χλωμή η κεφαλή σου γέρνει,
ποιος βάλσαμο στον ύπνο σου με τα φιλιά της φέρνει; 
Ποιος σε κοιμίζει με φωνή αγγέλου γλυκυτέρα;
Ποιος άλλος; Η Μητέρα!

Κι όταν αθώα παιδική χαρά σε χαιρετάει,
ποιος τη χαρά σου δέχεται και ποιος χαμογελάει
σιμά, σιμά σου πάντοτε και νύχτα και ημέρα;
Ποιος άλλος; Η Μητέρα!

Ζαχαρίας Παπαντωνίου



➢ Ο Δήμαρχος Στυλίδας κ. Γκλέ-
τσος «ξυλοφόρτωσε» εργολάβο που
του πρότεινε «μίζα» από τα έργα
του Δήμου.

➢ Καλοκαίρι με μπουλντόζες.
Ξεκινά η Αστική Ανάπλαση του κέν-
τρου της πόλης του Καρπενησίου
προϋπολογισμού 3,2 εκατ. Ευρώ. Ολο-
κλήρωση των έργων σε 2 χρόνια.

➢ Μεταφέρθηκε το Δημαρχείο
στο κτήριο της Εργατικής Εστίας
στον  Προφήτη Ηλία στον Ξηριά, εμ-
βαδού 1600 τετραγωνικών μέτρων.
Στο ίδιο κτίριο εγκαταστάθηκε η Πο-
λεοδομία ενώ στο παλιό Δημαρχείο,
το Γραφείο Τουρισμού, η Δημοτική
Αστυνομία και το ΚΕΠ της πρώην Νο-
μαρχίας καθώς και το ταμείο της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας.

➢ Ανακύκλωση φαρμάκων στο
Καρπενήσι. Στα φαρμακεία της πόλης,
όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να
αποθέτουν στους ειδικούς κάδους –
περιέκτες τα φάρμακα που δεν έχουν
ανάγκη ή έχουν λήξει. Στη συνέχεια
όσα φάρμακα συλλέγονται θα μετα-
φέρονται στο Ινστιτούτο Φαρμακευ-
τικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που
θα φροντίζει τη μεταφορά τους σε
ειδικά κέντρα αδρανοποίησης και καύ-
σης στο εξωτερικό.

➢ Γραφείο Ενημέρωσης για την
απασχόληση των ανέργων του Δή-
μου. Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Καρπενησίου, Εθνικής Αντι-
στάσεως 1, όπου θα καταγράφονται
οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή
τους στην αγορά εργασίας.
Τηλ.:2237350044, υπεύθυνη υπάλλη-
λος Φ.Φουρλιά.

➢ Ξεκινά από το Δήμο Καρπε-
νησίου ο δανεισμός ποδηλάτων στο
πλαίσιο του προγράμματος «Το πο-
δήλατο στη ζωή μας». Στο Δημ. Συμ-
βούλιο της 11ης Ιουνίου 2012 ψηφί-
στηκε ο τρόπος διαχείρισης των 20
ποδηλάτων που έλαβε ο Δήμος από
το Υπ. Υγείας. Τα 11 ποδήλατα θα
τοποθετηθούν μπροστά στο Παλαιό
Δημαρχείο Καρπενησίου,
3 ποδήλατα στην πλατεία
του Κρίκελλου, 3 στο Με-
γάλο Χωριό και τα άλλα 3
στη πλατεία του Φουρνά.
Τα ποδήλατα θα είναι προ-
σβάσιμα σε κάθε δημότη
και επισκέπτη του τόπου
μας, δίνοντας σε όλους
την ευκαιρία να αθληθούν
και να ανακαλύψουν εναλ-
λακτικούς τρόπους μετα-
κίνησης στο Δήμο Καρπε-

νησίου. 
➢ Μεγάλη «ληστεία» σε Γηρο-

κομείο και Νοσοκομείο. Έχασαν συ-
νολικά 2,7 εκατ. Ευρώ. Η Τράπεζα
της Ελλάδας αυθαίρετα μετέτρεψε
περίπου το 70% των αποθεματικών
τους σε ομόλογα του Ελλ. Δημοσίου,
λίγο πριν το «κούρεμα» του PSI, με
αποτέλεσμα να εξανεμιστούν οι κα-
ταθέσεις των ιδρυμάτων. Οι διοικητές
τους ενημερώθηκαν ότι τα χρήματα
θα επιστραφούν « εν ευθέτω χρόνο».
Με βάση τα νέα ομόλογα τα Ιδρύματα
θεωρητικά δικαιούνται ένα μέρος των
χρημάτων τους, μόνο που το ποσό
αυτό μπορεί να εισπραχθεί όταν λή-
ξουν τα νέα ομόλογα το 2040 και
2042.

➢ Δωρεάν πάρκινγκ στο Καρπε-
νήσι. Ολοκληρώνεται εκείνο στη πα-
λαιά λαϊκή αγορά με 30 θέσεις στάθ-
μευσης. Το καλοκαίρι αναμένεται να
ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του πα-
λαιού ΚΤΕΛ με 120 νέες θέσεις στάθ-
μευσης.

➢ Δωρεάν το ΚΤΕΛ προς τα χω-
ριά με επιστροφή και με 2 δρομολόγια.
Ήτοι:

Δευτέρα: Κλειτσός  - Βράχα
Τρίτη: 1. Στεφάνι - Μηλιά - Σελλά

- Φιδάκια 
2. Αγ. Νικόλαος 3. Μεγ. Χωριό -

Γαύρος – Μικρό Χωριό
4. Κλαυσί – Μουζίλο – Ανιάδα –

Συγγρέλο - Κρίκελλο
Τετάρτη: Ασπρόπυργος – Βελωτά

– Αγ. Βλαχέρνα
Πέμπτη: 1. Άγ. Νικόλαος
2. Παπαρούσι
3. Νέο Μικρό Χωριό – Γαύρος –

Μεγάλο Χωριό 
Παρασκευή: 1. Αγ. Τριάδα – Πε-

τράλωνα – Χόχλια – Δομιανοί – Πα-
παδιά –  Παυλόπουλο – Στένωμα. 

2. Προυσός – Καστανιά
Σάββατο: 1. Αγ. Νικόλαος
2. Μουζίλο – Κλαυσί – Κορυσχάδες

– Γοριανάδες
3. Νέο Μικρό Χωριό – Γαύρος –

Μεγάλο Χωριό. 

Ευρυτανικές ειδήσεις
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Πνευματική  και  καλλιτεχνική  πανδαισία 
Προσφορά του Συλλόγου των Απανταχού 

Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας

του Ανδρέα Καμπιζιώνη

Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012
και ώρα 8:30 μ.μ. μια εξαίσια
πνευματική και καλλιτεχνική παν-
δαισία έλαβε χώρα στην Αίθουσα
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός», προσφορά και φροντίδα
του Συλλόγου των Απανταχού
Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας και
με την στήριξη του Κέντρου Με-
λέτης Πέτρινων Γεφυριών
(ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) και της Ομοσπον-
δίας Ευρυτανικών Συλλόγων
(ΟΕΣ).

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης
ήταν η προβολή του έργου του
Συλλόγου, ειδικός δε σκοπός
ήταν η εξοικονόμηση κεφαλαίων
προς διατήρηση πέτρινων γεφυ-
ριών και άλλων διατηρητέων του
χωριού καθώς και η αποπερά-
τωση των υπό κατασκευή κοι-
νωφελών έργων του. 

Πρωτεργάτες στην οργάνωση
της εκδήλωσης καθώς στον κα-
ταρτισμό του πλουσιοτάτου προ-
γράμματος υπό τον τίτλο «Για τα
Πετρογέφυρα της Κούκιας» ήταν
μεταξύ άλλων και κατά πρώτο
ρόλο, ο Πρόεδρος και η σύζυγος
αυτού, γραμματέας του Συλλόγου
κ. Ελένη Ντανά-Βλασοπούλου, η
οποία ήταν και η παρουσιάστρια
του προγράμματος. 

Το πράγματι εξαίσιο, πλούσιο
και ποικίλο πρόγραμμα, διαιρεμένο
σε τρία μέρη, περιελάμβανε α)
κομμάτια κλασικών συνθετών
όπως οι Ροσσίνι, Carl Maria von
Weber, Rachmaninoff, Prokofiev,
β) ντοκυμαντέρ για τα γεφύρια
της Πίνδου του Σπύρου Μαντά
και γ) τον Μουσικό επίλογο με
τον κλαρινίστα Γιάννη Καραχάλιο
και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο
στο τραγούδι στα κομμάτια «Σκά-
ρος» και «Ήλιος» με τα οποία,

κατά την γνωστή έκφραση, “σή-
κωνε πεθαμένους”. 

Το όλο πρόγραμμα κατέδειξε
ότι η περιοχή μας έχει ταλέντα,
ότι η πολυετής έρευνα και κατα-
γραφή πετρογεφυριών παρά του
κ. Σπύρου Μαντά δείχνει και σε
εμάς το δρόμο προς διατήρηση
των έργων τέχνης και ιστορίες
του τόπου μας και τέλος ότι είναι
οι νέοι μας η καλύτερη ελπίδα
μας να συνεχισθεί η θαυμάσια
παράδοσή μας, τα τραγούδια μας,
τα ήθη και έθιμά μας, η ιστορία
μας και αυτή ακόμα η ταυτότητά
μας.

Οι κατενθουσιασμένοι ακρο-
ατές μιας μεστής - αλλά όχι κα-
τάμεστης - αίθουσας που από-
λαυσαν την κατοπινή δεξίωση συ-
νεχάρηκαν τους οργανωτές της
εκδήλωσης αλλά και με τα καλύ-
τερα λόγια τους εκτελεστές καλ-
λιτέχνες καθώς και όλους όσους
και όσες μετείχαν στο αξέχαστο
αυτό πρόγραμμα.

Προσθέτουμε κι εμείς τα θερ-
μά μας συγχαρητήρια και την
ευχή όπως οι ευγενείς προσπά-
θειες των μελών του Συμβουλίου
του Συλλόγου εύρουν την πρέ-
πουσα ανταπόκριση απ’ όλα τα
μέλη του καθώς κι από όλους
τους συμπατριώτες. 
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Εισφορές  και  Συνδρομές  στο  Σύλλογο
Έδωσαν από: 
500$ Χαραλαμπής Κων/νος-

Αντωνία,  200$ Ντανάς Δημή-
τριος-Αγαθή, Χαραλαμπής Απο-
στόλης – Μαρία, 100€ Χαρα-
λαμπής Γ. Κώστας, Καμπιτζιώνης
Ανδρέας, 

50€ Τσουκαλάς Βασίλης, Κα-
λύβας Σπ. Δημήτριος,  50$ Ντα-
νάς Σταύρος, 

40$ Καραγκούνης Ανδ. Πα-
ναγιώτης, 30$ Καραγκούνης Π.

Νικόλαος, 
30€ Ζαρκαλής Δημήτρης,

20€ Λιγδής Αλέκος, Καλαφάτη
Κίτσα, Κοτσιώνης Χρήστος, 

17€ Κόκκινου Μαρία, 10€
Παπαδόπουλος Γιώργος – Ειρή-
νη, Παναγιώτου Τούλα, Καλύβας
Σπ. Φώτης, 

20$ Ντανά-Κοντέλης Αγαθή,
Καραγκούνης Αθανάσιος, Ανα-
στάσης Χρισόστομος, Παπαδό-
πουλος Αθ. Ιωάννης.

Ανδρέας Καμπιζιώνης,
Ελένη Ντανά
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Μουσική εκδήλωση στις 10  Ιουνίου 2012  «ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ»

29  Ιουλίου  2012:  Πρόσκληση - Κάλεσμα  Ομοσπονδίας  Ευρυτανικών  Συλλόγων

and the Capulets» του Prokofiev.
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμ-

βανε προβολή μικρού ντοκιμαντέρ και κομμάτια
σύγχρονης και παραδοσιακής μουσικής. Ο πρό-
εδρος του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών
κ. Σπύρος Μαντάς παρουσίασε ντοκιμαντέρ για

τα γεφύρια της Πίνδου με τίτλο "Η μοναξιά των
πετρογέφυρων". Ο καθηγητής φιλοσοφίας κ. Καμ-
πιζιώνης μας μίλησε για τις προσπάθειες του να
διασώσει μνημεία των ΗΠΑ όπου διαμένει και τό-
νισε την ανάγκη διαφύλαξης της ελληνικής κλη-
ρονομιάς. Χαιρετισμό απηύθηνε ο καθηγητής του
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κλεομένης
Κουτσούκης. 

Το μουσικό σύνολο των Γιάννη Αντωνόπουλου
(βιολί), Γιώργου Βλάχου (κλαρινέτο), Μυρτώς
Σουλιώτη (κιθάρα) και της καταγόμενης από το
Παπαρούσι Σταυρούλας Βλασοπούλου (βιολον-
τσέλο) παρουσίασε τα έργα «Melodia Sentimental»
του Villa-Lobos και «La vita e bella» του Piovani,
σε ενορχήστρωση Άβας Μάζη.

Το έργο του Διονύση Σαββόπουλου «θαλασ-
σογραφία» απέδωσε το μουσικό σύνολο των Θο-
δωρή Παπιώτη (φλάουτο), Μαργαρίτας Σούκα
(όμποε), Αλέξανδρου Λαμπαούνα (κιθάρα), Πάρη
Ψίχαλου (κιθάρα) και Σταυρούλας Βλασοπούλου
και Κων/νου Αντωνόπουλου (βιολοντσέλο) σε
ενορχήστρωση Παναγιώτη Δεληγιάννη.

Ο μουσικός επίλογος της βραδιάς περιελάμβανε

τα παραδοσιακά τραγούδια «Σκάρος» και «Ήλιος»
με το Γιάννη Καραχάλιο στο κλαρίνο και τον
Πέτρο Ανδρουτσόπουλο στο λαούτο και το τρα-
γούδι. 

Ακολούθησε μικρή δεξίωση. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιάννη Μικρούλη

για την προσφορά διάθεσης του προτζέκτορα για
την προβολή του ντοκυμαντέρ και τους αδελφούς

Νεκτάριο και Ευάγγελο Σουλδάτο για τη φωτο-
γράφηση και βιντεοσκόπηση της βραδιάς. 

DVD από την εκδήλωση θα διατίθενται από
το Σύλλογο Παπαρουσιωτών για την οικονομική
ενίσχυση των έργων του Συλλόγου. 

Τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους
που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 10 – 6 – 12
Κυρίες κα κύριοι σας καλωσορίζουμε στην πρώτη

μουσική εκδήλωσή μας  για τη διάσωση των 2 πέτρινων
τοξωτών γεφυριών στην είσοδο του μικρού χωριού
Παπαρούσι στην Ευρυτανία. Τα γεφύρια μας αποτε-
λούν στοιχεία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
μας κληρονομιάς. Με τη σωστή αναστύλωση και προ-
βολή θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πόλοι τουρι-
στικής έλξης, διότι τα μικρά αυτά θαύματα αρχιτε-
κτονικής των περασμένων αιώνων, παρόλη την προ-
ηγμένη τεχνοτροπία που τώρα διαθέτουμε, δεν μπορούν
να κατασκευαστούν σήμερα.

Στην δύσκολη αυτή προσπάθεια εθελοντικά προ-
σφέρθηκαν να βοηθήσουν νέοι δεξιοτέχνες μουσικοί

καθώς και ο πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων
Γεφυριών κ. Σπύρος Μαντάς παρέχοντας πλούσιο
σχετικό υλικό ικανό να μας ευαισθητοποιήσει. Μετά
από προσπάθειες 6 χρόνων, χωρίς να καταφέρουμε
κάτι, αποφασίσαμε να γίνουμε πιο ουσιαστικοί και
να ζητήσουμε τη στήριξή σας. Η δική σας συμμετοχή
στην αποψινή μας εκδήλωση θα βοηθήσει να ξεκινήσουν
τα πρώτα έργα συντήρησης.

Διασκορπισμένα στις ορεινές κυρίως περιοχές
τα πετρόχτιστα γεφύρια προσέφερναν αληθινή ευερ-
γεσία στους κατοίκους των γύρω περιοχών κάνοντας
δυνατό και ακίνδυνο το πέρασμα ποταμών και χει-
μάρρων. Μέσα από τα γεφύρια αυτά προβάλλει, όσο
από κανένα άλλο ίσως λαϊκό δημιούργημα, η ανθρώ-
πινη ικανότητα να δαμάζει τη φύση και τις ορμητικές
ώρες της και να δημιουργεί ανεπανάληπτα έργα, πε-
ριβεβλημένα, για την τολμηρότητα και τον μόχθο
τους, με την αχλή του θρύλου.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αν ξεκινήσουμε να διορ-
θώνουμε μικρά – μικρά κομματάκια της πατρίδας
μας θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη
διόρθωση όλης της χώρας. Σας ζητούμε να μοιραστούμε
το κουράγιο, ο ένας να βοηθά τον άλλον. Αυτή θα
είναι η δική μας μικρή ελληνική επανάσταση. Και
αυτό που αξίζει αν και θα φανούμε αδιόρθωτοι ρο-
μαντικοί είναι να παλέψουμε για να διατηρηθούν
ζωντανά αυτά και όλα τα πετρογέφυρα, που εγκατα-
λελειμμένα στην ύπαιθρο της πατρίδας μας αντιστέ-
κονται μόνα τους στη φθορά του χρόνου.

Σας ευχαριστώ. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Γιώργος Βλάχος, Σταυρούλα Βλασοπούλου, Γιάννης Αντωνόπουλος, Μυρτώ Σουλιώτη
Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης Καραχάλιος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
(ΟΕΣ) στις 25-06-2012 συνεδρίασή του, απεφάσισε να πραγματοποιήσει και
να συνδιοργανώσει μια πολιτιστική ημερίδα σε συνεργασία με τους πολιτι-
στικούς συλλόγους, και συγχρόνως το κάλεσμα των Συλλόγων για την
πραγματοποίηση μιας πολιτιστικής Εκδήλωσης-Ημερίδας στις 29-07-2012
στην θέση Σωτήρα (Ιερός Ναός Μεταμόρφωση του Σωτήρος) στο Δ.Δ.
Ανατολική Φραγκίστα του Δήμου Αγράφων.

Στόχος της Συνδιοργάνωσης της κορυφαίας Πολιτιστικής Ημερίδας
είναι: α) Η ανάδειξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των συλλόγων που
απαρτίζουν την ΟΕΣ, και αναδεικνύουν τα τοπικά ήθη και έθιμα, την λαϊκή
παράδοση, ιστορικά στοιχεία για τις αρχαιότητες και τα μοναστήρια, για
τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική και πολλές
άλλες δραστηριότητες των συλλόγων. β) Η Βράβευση των παιδιών που ει-
σήχθηκαν το έτος 2011 σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ) με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων που αποφοίτησαν από τα
Λύκεια του Ν Ευρυτανίας. γ) Και συγχρόνως το κάλεσμα των Ευρυτανισσών
& Ευρυτάνων στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της ΟΕΣ.

Στην ημερίδα αυτή θα χαρούμε πολύ να βρεθούνε ανάμεσα μας νέες και
νέοι Ευρυτάνες, που θα αναλάβουν σε λίγο τα ηνία των Διοικήσεων των Ευ-
ρυτανικών Συλλόγων και θεωρούμε τη Νεολαία απαραίτητη για τη συνέχιση
της ύπαρξης και της διατήρησης των πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού
μας, καθώς και της ΟΕΣ. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πολιτιστικές δραστη-
ριότητες των Συλλόγων, παρακαλούνται οι Σύλλογοι όπως επικοινωνήσουν
με την Οργανωτική Γραμματέα  της ΟΕΣ κ. Αγγελική Σκοτίδα στο 6973053859
skotida_aggeliki@hotmail.com έως 23-07-2012 για να μας γνωρίσουν την

συμμετοχή τους σε αυτή την εκδήλωση.
Επίσης προσκαλούνται οι μαθητές όλων των Λυκείων της Ευρυτανίας

που κατά το έτος 2011 εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
να παρευρίσκονται την προκαθορισμένη ώρα στον τόπο της εκδήλωσης για
την παραλαβή των Επαίνων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 29-07-2012 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00  - 10:30 Θεία Λειτουργία.
10:30   - 10:45 Προσέλευση Προσκεκλημένων.
10:45 -   11:15 Χαιρετισμοί.

(Ο Κάθε ομιλητής έχει στην διάθεση του 3΄λεπτά)
11:15 -  12:15 Παρουσίαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

των συλλόγων της ΟΕΣ.
12:15 – 12:30 Βράβευση των παιδιών που εισήχθηκαν το έτος 2011 

σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
12:30 – 12:45 Τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα.
13.00 – 17:00 Γλέντι με ντόπιους παραδοσιακούς καλλιτέχνες.
Υ Γ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε

με τον Πρόεδρο της ΟΕΣ κ. Καρρά Λάμπρο.  

Με ιδιαίτερη τιμή
Ο Πρόεδρος της ΟΕΣ    Η Γενική Γραμματέας

Καρράς Λάμπρος Ρέκκα-Τσανάκου Νίκη


