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Η ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.paparousi.gr • Το e-mail του Συλλόγου: info@paparousi.gr
Κυκλοφορούν τα νέα
ημερολόγια του 2013
που με μεράκι ετοιμάσαμε και αφορούν τα
γεφύρια της Ευρυτανίας. Τηλ.: 6936179981
6932256602

3 Ανοιχτές επιστολές
προς τις αρχές
του τόπου μας
σελ. 2
3 Οικογένεια
Κων/νου Λάππα
«Αποχαιρετώντας
τον πατέρα»
σελ. 3
3 Βιογραφία
Λεωνίδα & Πασχαλιάς
Καλύβα
σελ. 4
3 Μαρία Χορμόβα
«Στη μνήμη
του αγαπημένου μου
θείου Λεωνίδα»
σελ. 5
3 Ομιλία του
Αλέξανδρου
Πανόπουλου
για τη μετανάστευση
σελ. 6
3 Κοινωνικά
σελ. 3
3 Η πίστη στην πρόληψη
σελ. 7
3 Μπορούμε να αντέξουμε
σελ. 7
3 Βραβείο έως 500.000€
από την Ομογένεια
σελ. 8
3 Συνδρομές
σελ. 8
3 Ευρυτανικές ειδήσεις
σελ. 8
3 Ο θρύλος
για τη Γέφυρα του Μανώλη
σελ. 8

ΠΡ ΟΣΚΛΗΣ Η
Σας προσκαλούμε όλους στις 3 Φεβρουαρίου 2013, Κυριακή μεσημέρι και
ώρα 12:00, στην έδρα του Συλλόγου, Κυκλάδων 86 Πετρούπολη, για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών
και φίλων του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά

Βα σί λει ο γι α παιδιά
Πόσο, αλήθεια, σκοτίζει το πάθος! Τυφλώνει τον άνθρωπο. Τον
κάνει να παραλογίζεται. Τον γελοιοποιεί. Χαρακτηριστική η περίπτωση του βασιλιά Ηρώδη.
Ακούει από τους Μάγους για «τεχθέντα βασιλιά» και ταράζεται και
ανησυχεί και φοβάται. Ένα αδύνατο βρέφος γεννιέται στη Βηθλεέμ και δεν τον αφήνει να κλείσει μάτι! Και καταστρώνει σχέδια
εξοντωτικά. Και καλεί τους αρχιερείς και τους γραμματείς του
λαού, για να συγκεντρώσει στοιχεία για τον μέλλοντα αντίπαλό
του. Εβδομηντάχρονος αυτός τρέμει ένα νήπιο! Μα ώσπου να ανδρωθεί αυτό θα ζει ο ίδιος;
Ανύπαρκτος, λοιπόν, ο φόβος
του. Γι’ αυτό και αδικαιολόγητη η
ταραχή του. Ανησυχεί για τον νέο
βασιλιά! Αν εξέταζε και ερευνούσε
ψύχραιμα τα γεγονότα, χωρίς πάθος, θα έβλεπε πόσο διαφορετικά
ήταν τα πράγματα. Ναι, είχε γεννηθεί ο βασιλιάς των Ιουδαίων.
Και όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά
και όλων των ανθρώπων. Η βασιλεία του όμως δεν θα περιοριζόταν
στα στενά όρια της Ιουδαίας. Θα
επεκτεινόταν σε ολόκληρη την
Οικουμένη. Με μια ουσιαστική διαφορά. Η βασιλεία του «δεν ήταν
εκ του κόσμου τούτου» (Ιωάν. ιη’
36). Δεν ήλθε να βασιλεύσει και
να κατεξουσιάσει τους ανθρώπους. Ήλθε να βασιλεύσει μέσα

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

στις καρδιές. Δεν ήλθε να αμφισβητήσει την πολιτική εξουσία
του Ηρώδη ή οποιουδήποτε άλλου
άρχοντα. Ήλθε να πολεμήσει την
εξουσία του «κοσμοκράτορα του
σκότους του αιώνος τούτου»
(Εφεσ. στ’ 12). Να λύσει και να
διαλύσει τα έργα του Διαβόλου.
Όμως το πάθος της εξουσίας τυφλώνει τον Ηρώδη. Και σε λίγο

τον σπρώχνει να βάψει τα χέρια
του στο αίμα των αθώων νηπίων.
Αλλά δεν είναι μόνο ο αιμοσταγής τύραννος που από την
πρώτη στιγμή παίρνει εχθρική
θέση απέναντι στο Θείο Βρέφος.
Πλάι στο πάθος της εξουσίας,
έχουμε και την υπεροπτική αλαζονεία των αρχιερέων και των
γραμματέων. Η εξουσία ακονίζει
μαχαίρια και η υποκρισία περιφρονεί τον τεχθέντα βασιλιά.
Πληροφορούν τον Ηρώδη. Δίνουν

οδηγίες στους Μάγους. Οι ίδιοι
όμως μένουν μακριά από τον ενανθρωπήσαντα Θεό. Δεν έχουν καν
την περιέργεια να φθάσουν ως
την Βηθλεέμ και να ερευνήσουν
οι ίδιοι αυτοπροσώπως για την
έλευση του Μεσσία. Υπηρετούν
το θεϊκό σχέδιο με τις πληροφορίες τους στους Μάγους, χωρίς
αυτοί σε τίποτα να ωφελούνται.
Οι τυφλοί που μπαίνουν στην υπηρεσία του φωτός. Οι σβησμένοι
φανοί που γίνονται δρομοδείχτες
ζωής.
Αν όμως ο Ηρώδης καταστρώνει σχέδια δολοφονικά και οι αρχιερείς δείχνουν την περιφρόνησή
τους στον Σωτήρα και Λυτρωτή
του κόσμου, υπάρχουν και οι άδολες καρδιές. Οι ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας. Οι Μάγοι.
Οι σοφοί της εποχής τους. Οι εκπρόσωποι της επιστήμης. Ταπεινές ψυχές. Η μόρφωση δεν τους
ξιπάζει. Ποθούν τη σωτηρία. Χρόνια την αναζητούσαν. Και τώρα
που τους φανερώνεται δεν υπολογίζουν κόπους και θυσίες. Δεν
ήταν καθόλου μικρό το εγχείρημα.
Άθλος ένα τέτοιο μακρινό και κοπιαστικό ταξίδι. Απαιτούσε μεγάλη
ψυχική αντοχή. Να διασχίζουν
ημέρες και νύχτες τις καυτερές
ερημιές. Και να προχωρούν και
να μην απογοητεύονται και όταν
Συνέχεια στην 6η σελ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΡΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ & ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφεία:
1ον ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. & Fax: 210.383.2556. 210.380.6200
Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη • Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
2ον ΑΝΘΕΩΝ 6 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ • Τηλ.: 210.502.5699
Δέχεται: Τετάρτη, Παρασκευή • Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
• Κιν. 6932 424 322
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Ανοιχτές Επιστολές
4 Προς

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά

22-10-2012
Κύριε Καραμπά,
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 πέρασε η γραμματέας του Συλλόγου μας από το γραφείο σας και συζητήσατε διάφορα θέματα. Είδε ότι αφουγκράζεστε με προσοχή τις
απόψεις των πολιτών. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκε για την εκτίμηση που έχετε προς τους Παπαρουσιώτες και τον Σύλλογό μας.
Θέλουμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή σας για ένα θέμα που ταλανίζει τους κατοίκους του Δυτικού Παπαρουσίου. Είναι η ασφαλτόστρωση του μικρού εναπομείναντος
δρόμου των 3 χιλιομέτρων από το Ανατολικό προς το Δυτικό συνοικισμό του χωριού μας.
Αντιλαμβανόμαστε τις ποικίλες υποχρεώσεις σας για την συνολική περιφέρεια του Νομού μας. Αισθανόμαστε όμως υποχρεωμένοι να αναφέρουμε την ανολοκλήρωτη εργασία
του σημαντικού έργου της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το Παπαρούσι, το οποίο ωφέλησε εξαιρετικά τα χωριά Καλεσμένο και Ανατολικό Παπαρούσι.
Στο Δυτικό Παπαρούσι όμως κατοικούν εργαζόμενοι και μεγάλης ηλικίας άτομα και η πρόσβαση οιουδήποτε μεταφορικού μέσου καθίσταται προβληματική. Κυρίως όμως
δημιουργούνται παράπονα και κρίσεις αρνητικές για τους κατοίκους του Ανατολικού συνοικισμού και τον Σύλλογό μας. Θεωρούμε ότι άδικα πικραίνεται ένα χωριό για ελάχιστα
χιλιόμετρα, για τα οποία πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι μελέτες έχουν γίνει και υφίσταται η υποχρέωση του κράτους για την ολοκλήρωση του έργου.
Περιμένουμε να εξετάσετε με κατανόηση το αίτημά μας. Αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε με προσοχή το όραμα της μοναδικής προσφοράς κάθε περιοχής της πατρίδας για την
οικονομική της ανόρθωση. Βοηθήστε μας και εσείς στην συνειδητή προσπάθειά μας.
Με τιμή και εκτίμηση
Παναγιώτης Βλασόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.

_______________________
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α.Π. 2196
ΘΕΜΑ: Απάντηση στο από 9/11/2012 αίτημά σας
Σας ενημερώνουμε ότι στις προθέσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι να κατασκευαστεί και να ασφαλτοστρωθεί και το οδικό τμήμα από
το Ανατολικό στο Δυτικό Παπαρούσι. Εξαιτίας όμως της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, τα οικονομικά μεγέθη
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας δεν μας το επιτρέπουν προς το παρόν. Το θέμα το έχουμε σε προτεραιότητα και με την πρώτη ευκαιρία το
αίτημά σας θα ικανοποιηθεί.
Ο προϊστάμενος Δ.Τ.Ε
ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΤΕ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ

4 Προς

Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Κων/νο Μπακογιάννη

Κύριε Δήμαρχε
Σας ζητάμε να εξετάσετε τη δυνατότητα να γίνει η τεχνική μελέτη για την ασφαλτόστρωση στον ήδη ανοιγμένο αμαξιτό χωματόδρομο, μήκους τεσσάρων
χιλιομέτρων, από την σιδερένια γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα μέχρι λίγο πριν την είσοδο του χωριού μας.
Ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται καθημερινά από πολλούς συνανθρώπους μας και οδηγεί σε μία μεγάλης έκτασης αγροτική περιοχή του χωριού παραλλήλως
του ποταμού. Ταυτόχρονα συντομεύει κατά πολύ την επικοινωνία με τον Δήμο Αγράφων και τα παρακείμενα χωριά Φραγκίστα, Βίνιανη, Κερασοχώρι. Τα
νεροφαγώματα και οι κατολισθήσεις έχουν καταστρέψει τον υπάρχοντα δρόμο και καθίσταται δύσκολη η διέλευση οχημάτων. Τα πρώτα τεχνικά έργα είναι
απαραίτητα σε αυτή τη φάση.
Κατανοώντας τις δυσκολίες των καιρών και τις διευρυμένες αρμοδιότητες του Δήμου Καρπενησίου πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συντήρηση αυτού του
έργου συμβάλλει καίρια στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού στην περιοχή μας.
Περιμένουμε να εξετάσετε το αίτημά μας. Αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε με προσοχή το όραμα της μοναδικής προσφοράς κάθε περιοχής της πατρίδας μας
για την οικονομική ανόρθωσή της. Βοηθήστε μας και εσείς στην συνειδητή προσπάθειά μας.
Με τιμή και εκτίμηση
Παναγιώτης. Βλασόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
_______________________
Απάντηση
Δήμος Καρπενησίου 6/12/12 Α.Π. 25267
Αγαπητέ κύριε Βλασόπουλε,
Σε συνέχεια της από 21/11/12 επιστολής σας αναφορικά με το αίτημά σας για τεχνική μελέτη για την ασφαλτόστρωση στον ήδη ανοιγμένο αμαξιτό
χωματόδρομο, μήκους 4 χιλιομέτρων, από τη σιδερένια γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα μέχρι λίγο πριν την είσοδο του χωριού Παπαρούσι, θα ήθελα να
σας αναφέρω τα εξής:
Αναμφισβήτητα, ένα από τα χαρακτηριστικά του νέου Δήμου Καρπενησίου είναι η γεωγραφική του ιδιομορφία. Το οδικό δίκτυο σε πολλές
περιπτώσεις είναι στοιχειώδες, ενώ συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες, η μετακίνηση των κατοίκων καθίσταται προβληματική λόγω των καιρικών συνθηκών.
Στις μέρες μας, η νέα Δημοτική αρχή δημιουργεί κίνητρα για να παραμείνουν οι δημότες στα χωριά μας και θέτει ως βασική προτεραιότητα τη
βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη κάνει σχετικό έλεγχο του θέματος που αφορά το δρόμο αυτό. Παρά το γεγονός πως κατανοούμε την
αγωνία σας και την σπουδαιότητα του έργου στο οποίο αναφέρεστε η πραγματικότητα σήμερα έχει ως εξής:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει απενταχτεί από τον στόχο (1) λόγω του ότι θεωρήθηκε αναπτυγμένη περιοχή με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτούνται έργα οδοποιίας ή αγροτικής οδοποιίας. Η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΣΑΤΑ) δυστυχώς είναι ελάχιστη. Συγκεκριμένα, για το 2013
η χρηματοδότηση για την Τοπική Κοινότητα Παπαρουσίου είναι 8.000 ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη δυσκολία για επέμβαση σε ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 100.000 €. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση μία συντήρηση με
δικά μας μηχανήματα που θα διασφαλίζει τη βατότητα θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι κι αν χρειαστείτε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του Συλλόγου σας και ευχαριστούμε για την
κατανόησή σας.
Με εκτίμηση
Νίκος Σουλιώτης
Αντιδήμαρχος Καρπενησίου
Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη και απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74 Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384
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Ευτυχία Καλύβα

(Μαρτυρία από τον αδερφό της Νίκο)

πόδια άπλυτα μαλλιά από
πρόβατα. Ο Νίκος μετά πήγε
στην παιδούπολη στην Στυλίδα. Η κηδεία της Ευτυχίας
έγινε στο Καρπενήσι στο
ναό της Αγίας Τριάδας με
τη συνοδεία της μπάντας
του Δήμου. Ο Νίκος το 1950
γύρισε στο χωριό και το
1951 έφυγε στην Αμερική.
Επέστρεψε το 1958, παντρεύτηκε την Σταυρούλα
Σιαμπούλη του Θωμά και
απέκτησαν 4 αγόρια (Θανάση, Θωμά, Γιώργο και
Χρήστο). Τα παιδιά γεννήΣτο προηγούμενο τεύχος της
θηκαν μετά από κάθε ταξίδι
εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε μία
του Νίκου στην Ελλάδα και
αναφορά σχετικά με το θάνατο
μεγάλωναν στο χωριό. Η
της Ευτυχίας Καλύβα, από το χωμητέρα τους Σταυρούλα φύριό Καλεσμένο, του μεγάλου πολαξε 10 χρόνια κατάκοιτη
λιτικού της νεώτερης Ελλάδας και
την πεθερά της, η οποία
Η Σταυρούλα, σύζ. Νίκου Καλύβα,
διατελέσαντος Προέδρου της Δηπέθανε το 1968, κάνοντας
με τα παιδιά της Θανάση και Θωμά
μοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσάταυτόχρονα και όλες τις
τσου. Στο 40ήμερο μνημόσυνο του
αγροτικές εργασίες. Το
μακαριστού χωριανού μας Λεωνίδα
1983 τα παιδιά μετανάστευΚαλύβα γνωρίσαμε τον Νικόλαο
σαν στην Αμερική και σχεΚαλύβα, τον αδελφό της Ευτυχίας,
δόν όλα ζουν εκεί με ωραίες
τον οποίο προσπάθησε να προφυοικογένειες και προκοπή.
λάξει εκείνη τη μοιραία νύχτα της
Το Λύκειο Ελληνίδων
ζωής της. Από τη δική του αναέστησε
στο Καρπενήσι
φορά για τα γεγονότα εκείνης της
άγαλμα για την Ευτυχία,
βραδιάς διαπιστώσαμε σημαντικές
το οποίο έγινε θύμα αντιανακρίβειες στο κείμενο του κ.
παράθεσης μεταξύ δημοτιΤσάτσου. Θεωρούμε υποχρέωσή
κών παρατάξεων. Κάποια
μας να σας μεταφέρουμε τα γεστιγμή εκβαραθρώθηκε
Ο Θανάσης, γιος του Νίκου,
γονότα όπως ακριβώς τα θυμάται
μαζί με το άγαλμα δύο αεμε τη σύζυγό του
ο κ. Καλύβας, ο οποίος δραματικά
ροπόρων που σκοτώθηκαν
τα βίωσε.
στο Καρπενήσι, όταν το αεΠατέρας της Ευτυχίας ήταν ο καταγόμενος
ροπλάνο
τους
έπεσε
στο χώρο του σημερινού
από το Παπαρούσι Αθανάσιος Καλύβας αδερφός
του Σπύρου Καλύβα. Απέθανε το 1943 αφήνοντας Νοσοκομείου. Τα αγάλματα φυλάσσονται σε αποχήρα τη γυναίκα του Ευφροσύνη με 5 παιδιά την θήκη του Δήμου Καρπενησίου.
Για την οικογένεια του Νίκου
βρήκαμε στο αρχείο της Πασχαλιάς
Καλύβα τις επόμενες φωτογραφίες

Ευτυχία, τη Λαμπρινή, την Βασιλική, τον Νίκο
και τον Γιώργο που γεννήθηκε το 1935.
Στις 18 Ιανουαρίου το 1948, η Ευτυχία ήταν
22 ετών, η Βασιλική 20, ο Νίκος 17 και η ανάπηρη
Λαμπρινή 21. Μία ομάδα αντάρτες ήρθαν στο
χωριό και έκαναν επιστράτευση. Η Βασιλική ήταν
σε μία θεία της. Κανόνισαν να φύγουν με την Ευτυχία και τον Νίκο. Ξεκίνησαν το σούρουπο για
το «Κρέτση» μέσα στα βουνά. Κατέβηκαν στην
Τσουγκάνα στην χαράδρα και εκεί έμεινε η Ευτυχία στις 9 περίπου το πρωί. Κλαίγοντας η Βασιλική περπάτησε 3 με 4 χιλιόμετρα για να ειδοποιήσει το στρατό. Ώσπου να δώσει ο στρατός
το μήνυμα έγινε 3 το απόγευμα. Ξεκίνησε πρώτος
ο Παπαρουσιώτης Γιάννης Αναστάσης και έφτασε
στον Νίκο, ο οποίος δεν μπορούσε να κουνηθεί,
γιατί τα πόδια του είχαν παγώσει. Πήγαν τον
Νίκο σε κάποιο χωριανό και του έβαλαν στα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο
Κωνσταντίνος Ντανάς, του Γιώργου
και της Χριστίνας, με τη Μαριάνθη Παππά. Την ίδια ημέρα βάπτισαν και την
κόρη τους Παναγιούλα.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και να
τους ζήσει η νεοφώτιστη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στις 2 Νοεμβρίου 2012 έφυγε
από τη ζωή ο Λεωνίδας Καλύβας του
Σεραφείμ και την επομένη έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία στο νεκροταφείο
του Βύρωνα.
― Στις 12 Νοεμβρίου 2012 έφυγε
από τη ζωή ο Παναγιώτης Λάππας,
γιος της Βασιλικής και του Κων/νου
Δημόπουλου.
Αιωνία τους η μνήμη.
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Αποχαιρετώντας τον πατέρα
Στις 10 Ιανουαρίου 1942
γεννήθηκε στο Ανατολικό
Παπαρούσι ο τέταρτος γιος
της Βασιλικής και του Κωνσταντίνου Δημόπουλου,
Παναγιώτης που μεγάλωσε
ορφανός και ανδρώθηκε
στα σκληρά χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου,
μαχητής σε κάθε δυσκολία
και εμπόδιο.
Έφυγε στην αιωνιότητα
τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου
2012, εγκαταλείποντας το γήινο προσκύνημα
αυτής της ζωής με την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά που πάντα τον χαρακτήριζε.
Στη Νεκρώσιμο Ακολουθία, οι αναμμένες
λαμπάδες μαρτυρούσαν ενώπιον του θεού ότι ο
αγαπημένος μας πατέρας που κηδέψαμε, αποτέλεσε μια φλόγα μέσα στο λυκόφως αυτού
του κόσμου, μαρτυρούσαν πως δεν έζησε μάταια,
και πως εμείς τα παιδιά του θα κρατήσουμε, θα
προστατέψουμε και θα μοιραστούμε αυτή τη
φλόγα, έτσι που να συνεχίσει να ζεσταίνει τη
γενιά του.
Αισθανόμαστε ικανοί να πούμε αληθινά και
με ειλικρίνεια ότι ο πατέρας μας που αναχώρησε
απ΄αυτή τη ζωή, ήταν για μας ένας θησαυρός,
και «όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί πρέπει
να βρίσκεται και η καρδιά μας» ( Ματθ. 6,12).

ΛΗΘΗ
Του Λορέντζου Μαβίλη
Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε
Την πίκρια της ζωής. Όντας βυθήσει.
Ο ήλιος και το σούρουπο ακολουθήσει.
Μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και νάναι.
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε.
Στης λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση.
Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει,
αν στάξει γι’ αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε,
κι’ αν πιουν θολό νερό ξαναθυμούνται,
διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδήλι,
πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται.
Αν δεν μπορείς παρά να κλαίς το δείλι,
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν,
θέλουν - μα δε βολεί να λησμονήσουν.

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
φιλίες που επηρεάζουν τις ζωές μας
και τον τόπο καταγωγής μας.

Δεκαετία του ’80.
Με το μικρότερο γιό του Αθανάσιο, που
συνεχίζει το αγαπημένο του επάγγελμα
ως οδηγός του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας.

Δεκαετία του ’60. Υπηρετώντας
με αυταπάρνηση και διάθεση προσφοράς τις
δημόσιες μεταφορές στον ορεινό μας τόπο.

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Λεωνίδας & Πασχαλιά Καλύβα
Γράφει η Ελένη Ντανά
Το 1947 έγινε επιστράτευση από
τους αντάρτες στα τέσσερα αδέλφια
της οικογένειας του Σπύρου Καλύβα
(Κώστας, Βασίλης, Δημοσθένης και
Λεωνίδας). Τότε ο πατέρας παρακάλεσε τους αντάρτες να αφήσουν τον

στηκε. Αφού του προσφέρθηκαν οι
πρώτες βοήθειες τον έστειλαν στη
Ρουμανία για νοσηλεία στο Γενικό
Νοσοκομείο Βουκουρεστίου.
Η Πασχαλιά επίσης εκείνη την περίοδο, 14 περίπου χρονών, μαζί με τα

Ο Λεωνίδας και η Πασχαλιά
στη Ρουμανία το 1952

Η Πασχαλιά Μπαλάση γεννήθηκε
το 1933 στο Ιάσιο Κομοτηνής (Ροδόπης). Με τον άντρα της Λεωνίδα Καλύβα γνωρίστηκαν το 1952 μετά τον
εμφύλιο πόλεμο στη Ρουμανία. Η καταγωγή της Πασχαλιάς είναι από την
Ανατολική Θράκη. Η οικογένειά της
ήρθε το 1922 από την Ανατολική Ρωμυλία με την ανταλλαγή πληθυσμών.
Για δύο χρόνια ζούσαν σε αντίσκηνο.
Ο Λεωνίδας γεννήθηκε στο Παπαρούσι το 1924. Έχασε τη μητέρα
του σε ηλικία 10 χρονών.

Η Πασχαλιά με την Σταυρούλα
Καλύβα και τις κόρες της

Ο αδικοχαμένος αδερφός
του Λεωνίδα, Δημοσθένης

έναν τουλάχιστον από τους τέσσερεις.
Και έμεινε πίσω ο Κώστας που είχε
ήδη 4 μικρά παιδιά. Ο Δημοσθένης
με τον Λεωνίδα ήταν μαζί
στο μέτωπο. Από τις κακουχίες ο Δημοσθένης
παθαίνει πνευμονία και ο
αδελφός του Λεωνίδας
τον κουβαλούσε παντού,
όπου και να πήγαιναν.
Έφτασαν στο Κεράσοβο,
όπου διατάχθηκε ο Λεωνίδας να φυλάξει σκοπιά.
Γυρίζοντας πίσω αντικρίζει νεκρό τον αδελφό του,
εικόνα που τον ακολουθούσε στην υπόλοιπη ζωή
του. Οι ταλαιπωρίες του
Με τον ανιψιό τους Βαγγέλη στην Αθήνα
συνεχίστηκαν και κάπου
στην Αλβανία τραυματί-

Από δεξιά επάνω:
Φωτεινή Μπαλατσιά, Μάρθα Παπαδοπούλου,
Μέλπω Κουφαλιώτη, Ειρήνη Νταή,
Αλεξάνδρα Μανδραγώνη, Σωτηρία Μαγγίτα.
Κάτω: Βαγγελή Παπαδοπούλου και Πασχαλιά

Γάμος Σεραφείμ - Παναγιώτας Καλύβα
στην Κοζάνη. Ο Λεωνίδας, ο Σεραφείμ γαμπρός,
η νύφη και ο Γιάννης,
αδερφός της Αρτεμισίας Καλύβα

Ο πατέρας του Λεωνίδα,
Σπύρος Καλύβας

4 μικρότερα αδέλφια της βρέθηκε
στη Βουλγαρία εξαιτίας του παιδομαζώματος που εφαρμόστηκε
στην Βόρειο Ελλάδα. Όταν τελείωσε ο εμφύλιος τους είπαν να
διαλέξουν κομμουνιστικό κράτος
για να ζήσουν και εκείνοι διάλεξαν
τη Ρουμανία, γιατί είχαν συγγενείς
εκεί. Τα ελληνικά σύνορα όμως
είχαν κλείσει. Δεν μπορούσαν να
τους δεχθούν πίσω. Η Πασχαλιά
τότε εργάστηκε αρχικά σε μία
βιοτεχνία και μετά σε γραφεία
στην ελληνική κοινότητα. Το 1952
γνώρισε τον Λεωνίδα στις συγκεντρώσεις των Ελλήνων και παντρεύτηκαν. Στη Ρουμανία έζησαν
για μια δεκαετία, από το 1950 έως το
1960.
Κατά το διάστημα της παραμονής

Από αριστερά επάνω: Λεωνίδας, Βασίλης, Σπύρος Καλύβας
και τα παιδιά Έλλη, Βαγγέλης και Φρειδερίκη

Από δεξιά επάνω: Λεωνίδας, Φωτεινή Τριαντογιάννη, Πασχαλιά,
Περικλής και Ελένη Τριαντογιάννη, γονείς της Φωτεινής

τους εκεί ήρθαν σε επαφή με τον Βασίλη στο Παπαρούσι από την Ελλάδα,
ο οποίος εγγυήθηκε ότι θα μείνουν
στο σπίτι του και έτσι ετοιμάστηκαν
τα απαραίτητα χαρτιά για την πολυπόθητη επιστροφή.

1960. Από δεξιά επάνω:
Αρτεμισία Καλύβα, Τριαντογιάννης
Περικλής, γαμπρός του Λεωνίδα
και Βασίλη Καλύβα, Βασίλης, Λεωνίδας.
Κάτω: Πασχαλιά, Σεραφείμενα,
Φωτεινή Τριαντογιάννη, Σεραφείμ,
Βαγγέλης, Φρειδερίκη Καλύβα.

Όταν ήρθαν στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στο Παπαρούσι για 5
χρόνια, αλλάζοντας σε αυτό το διάστημα 5 σπίτια – αχυρώνες. Ο Λεωνίδας δούλεψε με το τσαπί και τον
γκασμά στη διάνοιξη του δρόμου
του Καλεσμένου και στο υδροηλεκτρικό έργο της λίμνης. Η Πασχαλιά
έχοντας τη ραπτομηχανή της έραβε
μέρα νύχτα για τους χωριανούς. Με
τις οικονομίες τους ήρθαν στην Αθήνα
όπου έπιασαν θυρωρείο και αργότερα
ο Λεωνίδας δούλεψε ως τραπεζοκόμος στον Ευαγγελισμό από όπου και
συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Λεωνίδας με την Πασχαλιά έζησαν μαζί 60 αγαπημένα χρόνια. Αφήνουν παρακαταθήκη στους συγγενείς
τους τον τίμιο μοναχικό αγώνα τους.
Η Πασχαλιά όμως απαρηγόρητη αναπολεί τον αγαπημένο της Λεωνίδα.
Την στηρίζουν στον πόνο της η αδελφή της Φωτεινή (που έκλεισε και τα
μάτια του Λεωνίδα) και η κόρη της
Ρούλα που τον φύλαγε νυχθημερόν
στο νοσοκομείο. Την συντροφεύει
επίσης και η απέραντη και διαρκής
αγάπη των ανιψιών της Μαρίας και
Χρήστου Χορμόβα στο Καρπενήσι.
Ευχή όλων μας η καλή παρηγορία
στην κ. Πασχαλιά και η ανάπαυση
της ψυχής του κ. Λεωνίδα για τον
οποίο προσωπικά αισθάνομαι μειονεκτικά που δεν τον γνώρισα.

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Στην μνήμη του αγαπημένου μου θείου Λεωνίδα Καλύβα
Γράφει η Μαίρη Καλύβα-Χορμόβα

Ο Λεωνίδας Καλύβας στο Παπαρούσι

Από μικρό παιδάκι είχα ακουστά
τον θείο Λεωνίδα από την Μανούλα
μου, Γιαννούλα Καλύβα. Μας τον
περιέγραφε όπως τον είχε γνωρίσει
όταν είχε πάει νύφη στα Καλυβέϊκα.
Ο θείος μου τότε ήταν μικρό παιδάκι
πολύ καλό, συμπονετικό και καλόψυχο που προσφερότανε να την
βοηθάει σε όλες τις δουλειές. Ο
ίδιος είχε μείνει ορφανός από την

Από δεξιά: Εύζωνας στα ανάκτορα
ο Κώστας Καλύβας
πατέρας της Μαίρης.
Δίπλα του ο Δημοσθένης Καλύβας.

Πανηγύρι στο Παπαρούσι.
Από αριστερά: Σεραφείμ Παπούλιας,
Λεωνίδας, Βασίλης, Σεραφείμ
Ζαχαρόπουλος και η μητέρα του.

μάνα του και ζούσανε με τα αδέρφια
του και τον πατέρα του, δηλαδή τον
παππού μου.
Από τις περιγραφές της μανούλας
μου, πριν καλά – καλά ενηλικιωθεί ο
θείος, αρχίσανε οι πόλεμοι στην
Ελλάδα και η οικογένεια Καλύβα
σκόρπισε. Τον θείο Βασίλη και τον
πατέρα μου Κωνσταντίνο Καλύβα,
αδέλφια του Λεωνίδα τους πήρανε
στους Μαυροσκούφηδες, ενώ τον
Δημοσθένη και τον Λεωνίδα τους
πήρανε στον Δημοκρατικό Στρατό.
Ο θείος Δημοσθένης σκοτώθηκε στο
Κερασοχώρι, ο θείος Λεωνίδας έπειτα
από πάρα πολλές κακουχίες βρέθηκε
στην Ρουμανία.
Εγώ τον θείο τον θυμάμαι πλέον
όταν κάποια στιγμή λάβαμε ένα γράμμα όπου μας έγραφε ότι είχαν αρχίσει
να τους αφήνουν ελεύθερους και
επιτέλους μπορούσε να επιστρέψει
στον τόπο του, επίσης ότι είχε παντρευτεί. Η χαρά μου σαν μικρό παιδάκι ήταν απερίγραπτη. Πλέον περίμενα πως και πώς να δω τον θείο
Λεωνίδα μαζί με την σύντροφο της
ζωής του την θεία Πασχαλιώ για τα
τους γνωρίσω.
Πέρασε λίγος καιρός ώσπου να
γίνουν κάποια χαρτιά που χρειαζότανε και τελικά ήρθε ο θείος, από
την Ρουμανία. Δεν τους επέτρεψαν
να έχουν χρήματα και έτσι ό,τι οικονομίες είχανε αγόρασαν για όλα τα
ανίψια τους αρκετά υφάσματα, τα
οποία η θεία Πασχαλιώ μας έραβε
ασταμάτητα και ακούραστα και ο
θείος μας, μας λάτρευε και μας καμάρωνε.
Εγώ προσωπικά το είχα πολύ
ανάγκη, γιατί δεν είχα προλάβει να
γνωρίσω τον πατέρα μου. Είχε σκοτωθεί όταν ήμουν πολύ μικρή και
δεν τον θυμάμαι καθόλου. Από τον
θείο Λεωνίδα είχα πάρει τα πρώτα
στοργικά βλέμματα, τον έβλεπα σαν
πατέρα, τον πατέρα που δεν γνώρισα.
Ο ίδιος πάλι με κοίταζε και τα μάτια

Πανηγύρι στο Μοναστηράκι. Από αριστερά: Πασχαλιά, Λεωνίδας, Μήτρος Τσόλκας,
Γιώργος Δημόπουλος - Σιμέλλα, Γιώργος Καλύβας, αδερφός Σπύρου Καλύβα,
Αρτεμισία Καλύβα, Σπύρος Καλύβας, Φρειδερίκη, Μαίρη, Έλλη, Σεραφείμ Καλύβας

Η Πασχαλιά με τη Μαίρη
και την κορούλα της.

Σε πρώτο πλάνο Μέλπω Κουφαλιώτη
και Πασχαλιά.
Πίσω η Μαίρη με τον Λεωνίδα.
Αντιγραφή απ’ το πίσω μέρος
της φωτογραφίας.
«Δια ενθύμιο βγαλμένη εις έμπροσθεν
της πολυκατοικίας.
Δια κάτι που μένει για κάτι που φεύγει.
Φωτορεπόρτερ
ο Γεώργιος Κουφαλιώτης».

Μία σπάνια φωτογραφία.
Ο Λεωνίδας με τη Μαριγούλα
Λιγδή - Καλλιμάνη

Πασχαλιά, Μαίρη, Λεωνίδας

του βουρκώνανε. Τι να σκεφτότανε
άραγε; Να έβλεπε τα μάτια του αδελφού του Κώστα που δεν έζησε να
δει τα παιδιά του, που τα μεγάλωνε
με μεγάλη αξιοπρέπεια μία ταλαιπωρημένη γυναίκα!
Ο θείος Λεωνίδας ήταν άνθρωπος
χαμηλών τόνων, παράδειγμα ήθους,
αγωνιστής, μαχητής και πάρα μα
πάρα πολύ καλός!! Τον λάτρευα, τον
αγαπούσα πάρα πολύ. Όσο ζω θα
τον μνημονεύω και θα τον θυμάμαι
πάντα… Ελαφρύ να είναι το χώμα
που τον σκεπάζει! Καλό ταξίδι θείε!!!

Πανηγύρι στο Παπαρούσι.
Μαίρη, Πασχαλιά, Λεωνίδας ανάμεσα σε πολλούς συγγενείς τους.
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Η μετανάστευση είναι από τα πιο
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Πολλές φορές από την αρχαιότητα οι
μετακινήσεις ολόκληρων πληθυσμών
άλλαξαν την ιστορία. Από τη μετανάστευση άλλαξαν τρόπο ζωής εκατομμύρια άνθρωποι καθώς και τα
έθνη υποδοχής τους. Κατά κάποιο
τρόπο ωφελήθηκαν και τα κράτη καταγωγής των μεταναστών από την
ελάφρυνση της εργατικής πίεσης και
την εισροή συναλλάγματος.
Στη χώρα μας η μετανάστευση
πήρε μαζικό χαρακτήρα μετά τη λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της
εμφύλιας καταστροφής με
αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός της υπαίθρου και να στερηθεί ο τόπος
από τη δημιουργικότητα στιβαρών εργατικών χεριών.
Όπου πήγαν να εγκατασταθούν οι νεόφερτοι μετανάστες βρέθηκαν μπροστά σε
σχεδόν δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως γλώσσα, εργασία,
σχολεία για τα παιδιά τους,
εκκλησίες, ρατσισμός και
αποκατάσταση επαφής με το
μητροπολιτικό τους εθνικό
κέντρο. Οπλισμένοι πάντα με
θάρρος και αποφασιστικότητα
κατανίκησαν αυτές τις δυσκολίες και βάλανε τις βάσεις
για μια καινούργια και αναβαθμισμένη ζωή. Εδώ είναι
που πρέπει να τονιστεί η παντελής έλλειψη φροντίδας από
το ελληνικό κράτος στους νεοφερμένους μετανάστες που
αργότερα θα γίνονταν ένα
μεγάλο στήριγμα για την Πατρίδα.
Τα αποτελέσματα αυτής
της σκληρής πάλης άρχισαν
να φαίνονται με την εμφάνιση
μικρών επιχειρήσεων και το
ξεδίπλωμα του προοδευτικού
ελληνικού πνεύματος. Παράλληλα
άρχισαν να παίρνουν μέρος στους
κοινωνικούς αγώνες στο πλευρό των
ντόπιων εργαζομένων για την υπεράσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων τους. Σε αυτή την πάλη μερικοί
νεομετανάστες αναδείχτηκαν σε σοβαρά διοικητικά πόστα κοινωνικοί και
οικονομικοί παράγοντες. Τότε ήταν
που χρειαζόταν ένα πολύ στιβαρό
χέρι από την Πατρίδα να αρπάξει
και να καθοδηγήσει αυτές τις δυνάμεις σε μεγάλες επιτυχίες. Αλλά
πού; Η Πατρίδα είχε τα δικά της
χάλια όπως και σήμερα.
Θέλω κυρίως να αναφερθώ σε
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσφυγιάς
που πλήγωσε και συνεχίζει να πλη-
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Μετανάστευση
Του Αλέξη Πανόπουλου
γώνει πολλές χιλιάδες Έλληνες. Αναφέρομαι στην προσφυγιά που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του Εμφύλιου σπαραγμού και την ήττα του
Δημοκρατικού Στρατού.
Πολλές δεκάδες Έλληνες διασκορπίστηκαν στις διάφορες χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης και της
Ασίας και αφέθηκαν να πιούνε το πικρό ποτήρι της προσφυγιάς. Από τις
πρώτες κιόλας μέρες και μελετώντας

την κατάσταση που δημιουργήθηκε,
εδραιώθηκε μέσα μας η πίστη ότι
από τώρα και στο εξής θα βλέπουμε
την Πατρίδα μας μόνο στα ΟΝΕΙΡΑ
μας! Πόνος πολύ μεγάλος και αβάστακτος!
Ήταν πολύ τρομερό να βλέπεις
παλληκάρια που δεν τα λύγησε ο
πόλεμος και οι κακουχίες να τα λυγίζει η σκέψη ότι κλείστηκαν έξω
από την Πατρίδα για πάντα. Κρυβόμασταν ο ένας πίσω από τον άλλο
και σκουπίζαμε τα δάκρυά μας, όταν
γινόταν λόγος για Πατρίδα. Θεωρούσαμε τυχερούς αυτούς που άφησαν τα κορμιά τους πάνω σε Ελληνικά Χώματα.
Το κεφάλαιο αυτό δεν θα κλείσει

για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί πολλοί
από εκείνους τους πρόσφυγες και
τους απογόνους τους κλείστηκαν
για διαφορετικούς λόγους. Μια εμπεριστατωμένη έρευνα πάνω σ’ αυτό
το θέμα εκείνης της πονεμένης προσφυγιάς θα έκανε πιο πλούσιες τις
γνώσεις μας και την ιστορία την ίδια.
Εγώ έπειτα από 16 χρόνια χρόνια
προσφυγιάς δρασκέλησα την άλλοτε
κλειδαμπαρωμένη πόρτα προς τα πάτρια εδάφη. Οι αναμνήσεις
θα με ακολουθούν για πάντα.
Στη συνέχεια θα σας
αναφέρω λίγα λόγια για
τους Έλληνες μετανάστες
της Αυστραλίας. Παρέμεινα
εκεί 37 χρόνια και έζησα
έντονα τους αγώνες για
πρόοδο και ευημερία.
Σήμερα και σύμφωνα με
πρόχειρους υπολογισμούς
ζούνε περίπου 700.000 Έλληνες πρώτης, δεύτερης
και τρίτης γενιάς, που διαπρέπουν σε όλους σχεδόν
τους τομείς της ζωής.
Έχουν πάνω από 20 γερουσιαστές, υπουργούς και
βουλευτές στα διάφορα κοινοβούλια της χώρας όπως
και Δημάρχους σε μεγάλους
Δήμους. Το ελληνικό λόμπυ
είναι πολύ δυναμικό και
προσφέρει ανεκτίμητες
υπηρεσίες στην γενέτειρα
υπερασπιζόμενο τα δίκαια
των Ελλήνων. Το κύρος των
Ελλήνων στη χώρα αυτή είναι πολύ ανεβασμένο και
δεν υπάρχει δραστηριότητα
χωρίς τη συμμετοχή των
Ελλήνων.
Υπάρχουν Έλληνες όπως π.χ. ο
κ. Μακρής με περιουσία 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, ο κ. Πασπάλης
με 1 δις., ο κ. Χαρμάνης με 520
εκατ., ο κ. Σταμούλης με 411 εκατομμύρια και πολλοί άλλοι με κολοσσιαίες περιουσίες που τις δημιούργησαν χάρις στο ελληνικό πνεύμα
και την επίμονη προσπάθεια.
Η επένδυση για την εκμάθηση
της Ελληνική γλώσσας στην Αυστραλία θα φέρει οφέλη που θα φανούν αργότερα. Εδώ είναι που πρέπει
να κρουστεί συναγερμός και να κουνηθούν δραστήρια Πρεσβείες και
Προξενεία για να συντονίσουν μία
προσπάθεια ανατροπής του κλίματος
και να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα

του ελληνικού πολιτισμού. Παραλλήλως πρέπει να γίνει μία σοβαρή
προσπάθεια και εδώ στο μητροπολιτικό κέντρο για την αντιμετώπιση
των παλιννοστούντων και των επισκεπτών όχι σαν πηγή συναλλάγματος, αλλά υιοθετώντας τις παλιές
διακηρύξεις για αμέριστη βοήθεια
στους παλιννοστούντες για να στεριώσουν και πάλι στον τόπο τους.
Έχω ένα ζωντανό παράδειγμα δίπλα σε άλλα που είναι σίγουρο ότι
υπάρχουν.
Ένας φίλος μου από την Αυστραλία συμφώνησε να αγοράσει
ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί για
5 εκατομμύρια δολάρια. Όταν του
είπαν ότι έπρεπε να πληρώσει για
τη μεταβίβαση 600.000 δολάρια τα
μάζεψε και έφυγε. Πού πήγανε οι
υποσχέσεις και οι νομοθεσίες για
εξαίρεση των μεταναστών από την
πληρωμή του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων, όταν τα χρήματα προέρχονται εξολοκλήρου από το εξωτερικό; Εδώ δεν πρέπει να περιοριστούμε σε διατυπώσεις καλών αποτελεσμάτων και επιτυχιών, αλλά να
κάνουμε δυνατές προσπάθειες να
ακουστούμε και από τις επισημάνσεις
να δρομολογηθούν δράσεις και αλλαγές προς όφελος της Πατρίδας.
Στην Μελβούρνη συγκεκριμένα
ζουν 300 περίπου οικογένειες Ευρυτάνων μεταναστών οργανωμένοι σε
έναν αρκετά προκομμένο Σύλλογο
«Το Βελούχι». Προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού με όλα τα ήθη και τα
έθιμά μας. Όμως όλα αυτά τα χρόνια
τους έλειψε η ζεστασιά από τις ζωογόνες φτερούγες της ιδιαίτερης πατρίδας. Ας είναι και τώρα, δεν είναι
αργά!
Ομιλία που εκφωνήθηκε στο Καρπενήσι στις 19-10-2012, στο Συνέδριο του κ.
Κλεομένη Κουτσούκη «Αποδήμων Ευρυτάνων Έργα».

Ο Αλέξανδρος Πανόπουλος γεννήθηκε στη Μηλιά Ευρυτανίας. Εντάχθηκε
στο Δημοκρατικό Στρατό (αντάρτικο).
Βρέθηκε στην Αλβανία σαν τραυματίας
και στάλθηκε πρόσφυγας στην Ουγγαρία. Εκεί με την συναγωνίστριά του
Ευθυμία δημιούργησαν 5μελή οικογένεια. Επαναπατρίστηκαν με δυσκολία
και στη συνέχεια έφυγαν μετανάστες
στην Αυστραλία για 37 χρόνια. Επέστρεψαν και διαμένουν μόνιμα στη
Νέα Μάκρη. Η ζωή του Αλέξανδρου
συνοψίζεται στο βιβλίο του «Τρεις φορές στον Γολγοθά», όπου με ειλικρινή
και γλαφυρό τρόπο εξιστορεί όλες τις
λεπτομέρειες της περιπετειώδους ζωής
του. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2294050183 / 6974065733

Βασίλειο για παιδιά
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

το οδηγητικό αστέρι παύει να τους
δείχνει το δρόμο.
Έτσι η άδολη πίστη τους δεν άργησε να επιβραβευθεί. Απερίγραπτη
η χαρά και η τιμή γι’ αυτούς: «Είδον
το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός
αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν
αυτώ και ανοίξαντες τους θησαυρούς

αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ.
β’ 11). Εδώ είναι το θαύμα που πραγματοποιείται πάντα στις ταπεινές
ψυχές. Κανένα εξωτερικό μεγαλείο
δεν αντικρίζουν. Τίποτε από όσα
βλέπουν εκεί δεν είναι ικανό να τους
προκαλέσει τον θαυμασμό. Όμως η
απλή και άδολη πίστη δεν ζητάει

τον εντυπωσιασμό. Πίσω από την
εξωτερική ασημότητα διακρίνει τις
αληθινές αξίες. Εκεί που το αλαζονικό μάτι σκανδαλίζεται, η ταπεινή
καρδιά γονατίζει με δέος. Έτσι έγινε
τότε. Έτσι γίνεται και σήμερα. Ο Ιησούς έγινε δεκτός από τους ταπεινούς, από τους τελώνες και αμαρτωλούς. Απορρίφθηκε από τους αλα-

ζόνες, τους γραμματείς και φαρισαίους, τους υποκριτές. Στο βασίλειο
του Χριστού δεν υπάρχει θέση παρά
μόνο για παιδιά, για εκείνους που
έχουν παιδική καρδιά. Οι εγωιστές
δεν χωράνε στο βασίλειο των ταπεινών και αγνών ψυχών.
Αναδημοσίευση απ’ το περιοδικό
«ΖΩΗ», Δεκέμβριος 2012
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Διαφορετικά, αλλά όχι αδιάφορα

Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Του Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Παύλου Κ. Τούτουζα
Ο Ασκληπιός, θεός, γιος του Απόλλωνα
και της Κορωνίδος, σπούδασε ιατρική με
δάσκαλο τον Χείρωνα. Η ιατρική ανέκαθεν
συνδεόταν με το θείον. Στην αρχαία Ελλάδα του Περικλέους και του Παρθενώνος,
οι ασθενούντες πήγαιναν με πίστη στα
Ασκληπιεία, να κοιμηθούν στο άβατο, να
εξεταστούν από τους θεράποντες και να
θεραπευθούν. Εγίνοντο καλά εκείνοι που
είχαν καθαρότητα ψυχής και καθαριότητα
σώματος, εθεραπεύοντο οι πάσχοντες με
λουτρά, με δίαιτα, βότανα, ασκήσεις, επεμβάσεις. Ο Ιπποκράτης έθεσε τις βάσεις
της λογικής επιστημονικής πράξης, χωρίς
μαντείες και μαγείες, εντός του πλαισίου
του ναού. Όμως αργότερα στη Ρώμη, οι
Έλληνες ιατροί δεν είχαν υπόληψη, ήσαν
τσαρλατάνοι. Οι Ρωμαίοι λιθοβόλησαν τον
πρώτο γιατρό που ήλθε από την Πελοπόννησο. Έπρεπε να συμβεί ο μέγιστος
σταθμός στην ιστορία, η ενσάρκωση του
Θεού, για να προοδεύσει, να εξελιχθεί η
ιατρική πράξη στον πλανήτη. Έπρεπε να
έλθει ο Χριστός, «ο ιατρός των ψυχών
και των σωμάτων», ο αναστάς εκ των νεκρών, ώστε να ξαναβρεί ο ιατρός το
δρόμο του. Στο Βυζάντιο της αγάπης και
της αλληλεγγύης θα γεννηθεί το σύγχρονο
νοσοκομείο και θα ανοίξουν οι ορίζοντες
της Ιατρικής.
«Η πίστις σου σέσωκέ σε..» λέγει ο
Χριστός και θεραπεύεται η αιμορροούσα.
Πνεύμα, ψυχή και σώμα είναι σύγκοιτα,
αποτελούν μία ψυχοσωματική ενότητα.
Και προσβολή του πνεύματος ταράσσει
την ενότητα, προκαλεί ασθένεια στο σώμα.
- Τί εννοείς προσβολή του πνεύματος;
Την αμαρτία;
Ακριβώς, κι ας λέει ο κόσμος το αντίθετο. Ότι εκείνος είναι ξύπνιος με τις
πολλές γυναίκες, τα πλούτη από κλοπές
και τα τοιαύτα. Πολύ καλύτερη είναι η
υγεία του ανθρώπου που προφυλάσσεται
απ’ αυτά. Η ιατρική σήμερα έχει βεβαιώσει
θανάτους από κακή διάθεση. Τρεις – τέσσερις μήνες μετά το θάνατο της συντρόφου
του ο ηλικιωμένος σύζυγος την ακολουθεί
στον τάφο, επειδή ήλθε σε απόγνωση,
και τα φάρμακα που άλλοτε έπαιρνε και
ήσαν δραστικά, δεν ενεργούσαν πλέον.
Αυτά επειδή άλλαξε ο οργανισμός, μένει
άυπνος δίχως φαγητό, έπαυσε η έκκριση
σιέλου και γαστρεντερικών υγρών, ώστε
να μην τον συγκρατεί τίποτα στην κακή
πορεία.
- Έχω ακούσει ότι αυτός ο κύριος
ήταν ασθενής σου. Έχεις ζήσει και άλλες
τόσο εντυπωσιακές εικόνες;
Την κυρία καπνίστρια με στηθάγχη.
Κατά τη στεφανιογραφία εμφανίζεται πλήρης απόφραξη στο αρχικό τμήμα του προ-

σθίου κατιόντα. Ταυτόχρονα εκείνη αναφέρει στηθαγχικό πόνο και στην οθόνη
παρατηρείται τυπική ανάσπαση του ΣΤ.
Ζητείται πλέον μπαλόνι για άμεση διάνοιξη
και τοποθέτηση stent, ενώ αμέσως ενδοφλεβίως χορηγείται νιτρώδες προς άρσιν
τυχόν σπασμού. Και, ω του θαύματος, με
τη νιτρογλυκερίνη ανοίγει πλήρως η στεφανιαία με υποχώρηση ΣΤ και πόνου.
Ώστε η κυρία με το άγχος και τη νικοτίνη
κινδύνευσε πολύ. Από τον καιρό εκείνο
με παύση του καπνού και πιο χαλαρά στην
εργασία, χρόνια τώρα είναι ήρεμη και
ωραία. Αλλά τι ρωτάς για την ψυχή και τη
φυσιολογία… Εδώ μπαίνεις ταραγμένος
στο ιατρείο για εξέταση με πίεση συστολική
180-200 mmHg και με δυο λέξεις του γιατρού του ήρεμου και πράου είσαι καλά,
θεραπεύεσαι. Σε λίγα λεπτά μπορεί η
πίεση να κατέβει και στο φυσιολογικό.
Όπως μπορεί να συμβεί και το αντίθετο,
αν είναι ταραγμένος ο γιατρός.
- Υπάρχουν δεδομένα βάσει των οποίων η πίστη στο Θεό προλαμβάνει αρρώστιες και θανάτους;
- Υπάρχουν στοιχεία εκκλησιαζομένων
στην Αμερική που είχαν λιγότερες νοσηλείες από άθρησκους. Γεγονός είναι ότι
αν πορευόμαστε εις οδόν ειρήνης τα Σαββατοκύριακα χωρίς τους νεκρούς και τους
τραυματίες των τροχαίων θα είχαμε μέγα
κέρδος στην Ελλάδα, συν την ανακούφιση
των νοσοκομείων. Αν η ιατρική πράξη
στεγαζόταν καλά από την πίστη, τότε
κάθε χρόνο θα είχαμε 300 – 400.00 νέους
Έλληνες με ολόκληρη τη ζωή μπροστά
τους που θα πρόσθεταν δύναμη στο έθνος.
Ενώ τώρα χάνονται με τις αμβλώσεις
που επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Το σημερινό καθεστώς των αμβλώσεων δεν το
διενοήθη, αλλά ούτε θα μπορούσε να το
επιβάλει η Δημοκρατία του Περικλέους
στο Ασκληπιείο του Ιπποκράτη. Πόσο καλύτερα θα ήταν αν όλοι μαζί, ιατροί, εκκλησία, πολιτεία, πλησιάζαμε την υποψήφια μητέρα να της βρούμε τη λύση δίχως άμβλωση!
- Στα αμιγώς καρδιολογικά νοσήματα
έχει η Εκκλησία λόγο;
Ασφαλώς. Θανάσιμο αμάρτημα είναι
η γαστριμαργία κατά την Εκκλησία, ιδίως
στον παχύσαρκο λέγει και η Ιατρική. Το
ίδιο θανάσιμη, η γαστριμαργία είναι για
την υπέρταση, την υψηλή χοληστερίνη,
το διαβήτη. Άλλωστε με τη νηστεία ορισμένες περιόδους του έτους και γενικά
Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε διατροφή
μεσογειακή, όπως τη θέλει η Καρδιολογία
για πρόληψη αρτηριοπάθειας.
Αναδημοσίευση απ’ το περιοδικό
«Καρδιά και Αγγεία»

Όλα ήταν έτοιμα για τη σφοδρή επέλαση του Ξέρξη
εναντίον της Ελλάδας το 480 π.Χ. Ο Πέρσης βασιλιάς,
αφού πέρασε με το στράτευμά του τον Ελλήσποντο, στρατοπέδευσε στην ευρύχωρη πεδιάδα του Έβρου, για να κάνει
την τελευταία επιθεώρηση του στρατού και του ναυτικού
του. Υπεροπλία ακαταμάχητη! Πάνω από 700.000 πεζοί,
80.000 ιππείς, 3.000 καράβια.
Με αγερωχία τότε ο Ξέρξης και με υπεροπτικό ύφος κάλεσε κοντά του τον εξόριστο βασιλιά της Σπάρτης Δημάρατο
(τον είχε για σύμβουλό του) και τον ρώτησε αν θα τολμούσαν
οι Έλληνες να του αντισταθούν, καθώς κατέβαινε με τόση
δύναμη, πλούτο και υπεροχή. «Πες μου την αλήθεια», του
είπε.
― Βασιλιά, του απάντησε ο Δημάρατος, αφού θέλεις
να σου πω την αλήθεια, μάθε ότι την Ελλάδα ανέκαθεν τη
συντροφεύει η φτώχεια. Όμως επειδή οι Έλληνες κατέχουν
την αρετή, με τούτη αντιμετωπίζουν και τη φτώχεια και το
δεσποτισμό... Σου λέω λοιπόν ότι με κανέναν τρόπο δεν
θα δεχθούν τις προτάσεις σου, που ουσιαστικά σημαίνουν
δουλεία για την Ελλάδα, αλλά αμέσως θα σου αντιπαραταχθούν σε μάχη... Όσο για τον αριθμό τους, μη ζητάς να
μάθεις· όσοι κι αν είναι θα πολεμήσουν.
Γέλασε ο Ξέρξης μ’ αυτά που άκουσε. Αλλά... λίγο
ακόμα και θα σοβαρευόταν πολύ απότομα στις Θερμοπύλες
και μετά στη Σαλαμίνα...
Ποτέ οι Έλληνες στο διάβα της ιστορίας τους δεν τη
φοβήθηκαν τη φτώχεια. Ήξεραν πάντα να την αντιπαλεύουν
με άλλες δυνάμεις· ηθικές. Με ανδρεία ψυχική. Με αρετή
και γενναιοφροσύνη. Μάλλον η ίδια η φτώχεια τους, τούς
θέριευε ηθικά και πνευματικά, τους αντρείευε, τους γιγάντωνε.
Γιατί μέσα σ’ αυτήν καλλιεργούνται πολλές αρετές.
Πρώτα η ταπεινοσύνη, κι έπειτα η σύνεση, η σωφροσύνη,
η εγκράτεια, η λιτότητα, η αδελφοσύνη, με τελικό επακόλουθο την πνευματική ελευθερία.
Τον λιτό και εγκρατή, εκείνον που δε ζει με πλούτη και
ανέσεις υλικές είναι πολύ δύσκολο να τον αλώσεις. Το
είδαμε αυτό στην ιστορία μας οι Έλληνες. Μας το δίδαξαν
οι αρχαίοι πρόγονοί μας, οι Μαραθωνομάχοι και Σαλαμινομάχοι. Μας το δίδαξαν και οι νεώτεροι, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, οι γυναίκες Σουλιώτισσες
και Μακεδονίτισσες, οι πεινασμένοι φαντάροι μας στην
εποποιΐα του ΟΧΙ.
Και σήμερα, αν θέλουν να μας καθυποτάξουν με τη
φτώχεια και τη στέρηση που μας επέβαλαν, εμείς τους
απαντούμε:
Δεν υποκύπτουμε.
Δε φοβόμαστε τη φτώχεια.
Διαθέτουμε τις πνευματικές εκείνες δυνάμεις με τις
οποίες θα την αντιμετωπίσουμε:
Την πίστη στο Θεό και την αρετή.
Τη σεπτή μας παράδοση.
Την προγονική μας εύκλεια.
Με αυτά θα αντιπαραταχθούμε στη δεινή αυτή εθνική
δοκιμασία.
Και με τη χάρη του Θεού θα βγούμε από αυτή καθαρμένοι,
λυτρωμένοι, αναγεννημένοι...
Αναδημοσίευση απ’ το περιοδικό
«ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ» Μάιος 2012
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Εισφορές και Συνδρομές στο Σύλλογο
Έδωσαν:
140€ Χαντζόπουλος Νίκος,
130$ Παπαδόπουλος Κίμων,
90€ Τσιαμπάσης Δημήτρης-Πόπη,
Από 50€: Μαρίνη-Γούλα Σωτηρία,
Βορίλας Ανδρέας, Πατσιούρα
Αρχοντούλα, Καρακίτσου Αμαλία, Κακαβάς Νικόλαος, Γούλας
Παύλος
Από 30€: Παπαδόπουλος Α. Ιωάννης, Τίκας Φαίδων, Σκαλιστήρα
Ελένη, Καλύβας Νίκος-Σταυρούλα, Καλύβα Μαγδαληνή,
Ψαράκης Νίκος.
Από 25€: Παπαϊωάννου Δέσποινα
Από 20€: Ψίχαλος Γιώργος, Στερόπουλος Δημήτρης, Γαλάνης
Γιάννης,Χορμόβα Μαρία, Καραθάνος Κώστας, Μπούντρη Αρετή, Ντανά Φωτεινή, Πιπεράκη
Ελένη-Βασιλείου Σταυρούλα,
Δαλιάνη Αντωνία Στεβής Γιάννης, Βέργος Γιώργος-Τσιρώνη
Ελευθερία, Χαλκιά Βασιλική,
Βλάχος Στέφανος-Ιωάννα, Ζαχαράκης Νικόλαος, Θάνος
Κων/νος, Ντανά Αγγελική, Αγγελόπουλος Γιάννης.
Από 15€: Λιάνου Ελένη, Μπακογιάννης Αγαθοκλής
Από 10€: Παπακωνσταντίνου
Ρούλα, Μελπίδης Κων/νος, Χωριανόπουλος Κων/νος, Θεοδωράκης Μιχαήλ, Δούκας Κων/νος,
Ζαλοκώστα Βάσω, Τσιαμπάση

Γιώτα, Βλάχος Π. Σωτήρης, Παπασπύρου Άλκης, Κουρλαμάνης
Φώτης, Καββαδίας Γιώργος, Τριχιάς Κων/νος, Κοτταράς Γιώργος, Ασημακόπουλος Ιωάννης,
Χατζησπύρος Χρήστος, Αδάμ
Εμμανουήλ, Σκόρδος Μάρκος,
Παπαευσταθίου Ιωάννα, Βαντάνας Κων/νος, Πλατής Νίκος,
Ντανάς Ν. Κων/νος, Βλαχογιάννη Αγγελική, Ιγγλέζος Γιώργος,
Χειμαριώτης Ευστάθιος, Μπριάνας Χρήστος, Αυγουστάκης Άλκης, Παπάρας Γιώργος, Οικονόμου Γεώργιος, Χρυσός Μιχαλήλ, Μορουδιάς Απόστολος,
Σατολιάς Παύλος, Μπέτου Κατερίνα, Κοντέας Κώστας, Κερμαλής Κώστας, Γαλάνης
Κων/νος, Βίρκου Νότα, Πολυχρονόπουλος Λυκούργος, Χαρίτος Ευστάθιος, Σπηλιωπούλου
Τούλα, Κατεργάρης, Κοτσαμπάς
Θεοφάνης, Μανός Χρήστος,
Ντατσέρης Γιάννης, Χανούσιω
Άννα, Καπετσής Κώστας, Κατής
Σταύρος, Μυλωνάς Γιάννης,
Σουλδάτος Ευθύμιος.
Από 5€: Κυρόγλου Μαργαρίτα,
Τσιώλης Δημήτρης, Κλώσης Θανάσης, Αρβανίτης Νικόλαος,
Αρβανίτης Γεώργιος, Αρβανίτη
Γκόλφω, Σπυροπούλου Πελαγία,
Φτούλη Άννα, Τσουκαλά Μαρία,
Γαζέτας Κων/νος, Κομματάς Γεώργιος.

Ο θρύλος για τη «Γέφυρα του Μανώλη»
Γράφει ο Κων/νος Γκορόγιας
Πριν χτιστεί η γέφυρα, εκεί κοντά υπήρχε ένα σπιτάκι δίπλα στον
ποταμό Αγραφιώτη. Εκεί ζούσε ένας
πολύ φτωχός άνθρωπος που λεγόταν Μανώλης.
Στον ύπνο του έβλεπε για τρία
συνεχόμενα βράδια το ίδιο όνειρο.
«Να πας στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη), να βρεις την τύχη σου».
Έτσι βρέθηκε εκεί μόνος και
έρημος. Κοιμόταν τρεις ημέρες σ’
ένα παγκάκι χωρίς φαΐ. Την τρίτη
ημέρα κάθισε δίπλα του ένας κύριος
και τον ρώτησε πως βρέθηκε εκεί;
Τότε του εξήγησε για το όνειρο
που έβλεπε για τρεις ημέρες συνέχεια και τότε του απαντά ο άγνωστος: «Μην πιστεύεις στα όνειρα.
Εγώ είδα ένα. Κάπου στην Ευρυτανία δίπλα σ’ ένα ποτάμι ζει ένας
που λέγεται Μανώλης. Μπροστά
στο σπίτι του που υπάρχουν τρεις
μουριές είναι χωμένα τρία καζάνια
με λίρες».
Ο Μανώλης άκουσε το όνειρο
του ξένου χωρίς να μιλήσει και να
μαρτυρήσει ποιος είναι.
Μετά απ’ αυτό ξαναγύρισε στο
σπίτι του.
Φτάνοντας εκεί μόλις νύχτωσε
πήρε έναν κασμά κι άρχισε να σκάφτει. Πράγματι βρήκε τα τρία κα-

ζάνια με τις λίρες. Τότε άρχισε να
σκέφτεται τι μπορεί να τα κάνει
τόσα λεφτά. Έτσι αποφάσισε να
κάνει τη γέφυρα γιατί οι άνθρωποι
δεν μπορούσαν να περάσουν από
εκεί. Πράγματι οι μαστόροι ξεκίνησαν το χτίσιμο της γέφυρας με μεγάλες δυσκολίες. Ο κόσμος όμως
τους έλεγε πως αυτός ο άνθρωπος
σας κοροϊδεύει και αυτοί σηκώνονταν κι έφευγαν.
Απ’ τα πολλά αναγκάστηκε να
τους φανερώσει τις λίρες. Βλέποντας αυτές ο κόσμος ειδοποίησε μαστόρους και ξαναξεκίνησε το έργο.
Επειδή όμως δεν μπορούσαν να το
στεριώσουν, έσφαξαν χίλιες γίδες
στα θεμέλια.
Χρόνια πολλά χρειάστηκαν να
τελειοποιηθεί αυτή η γέφυρα που
πήρε το όνομα του ανθρώπου που
την ξεκίνησε.

Στα... πεταχτά

Ευρυτανικές ειδήσεις
➢ Δήμος Καρπενησίου
Νέο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους
2013
Τ.Κ. Παπαρουσίου: Επισκευή
υδρομάστευσης στο Δυτικό Παπαρούσι, ποσού 8.000€
Τ.Κ. Καλεσμένου: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς κεντρική πλατεία,
ποσού 8.500€
➢ Μέχρι 30 Μαρτίου 2013 το
πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ».
Καταργείται το χρηματοδοτούμενο
από ευρωπαϊκά κονδύλια πρόγραμμα.
Θα αντικατασταθεί από το αντίστοιχο
πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων», το οποίο θα υλοποιηθεί
σε όλη την Ελλάδα με αυστηρά κριτήρια ένταξης ηλικιωμένων, του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ.
➢ 5.333 δωρεά από την Ένωση
Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι»
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

➢ Αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου στη συγχώνευση
του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Νόσων
(Γηροκομείο) με άλλα 3 ιδρύματα και
με έδρα τη Λαμία.
➢ Γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή Ευρυτάνων Αγίων από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Μήπως θα πρέπει να γίνει και στο
Παπαρούσι;
➢ Βοτανικός Κήπος στο Κεφαλόβρυσο. Μία προσπάθεια που προέκυψε από μία διαδικτυακή ψηφοφορία
του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» και του μεταλλικού νερού «ΑΥΡΑ» και βασίστηκε
στην εθελοντική εργασία και το μεράκι
όσων έβαλαν το λιθαράκι τους.
➢ Από 1 Ιαν. 2013 αυτονομείται
ξανά το Νοσοκομείο Καρπενησίου.
➢ Παγοδρόμιο και πάλι στην
πλατεία Καρπενησίου και 2.000€ κέρδος στον Δήμο.

Η ομογένεια στηρίζει
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Της Ελένης Βαρβιτσιώτη
Βραβεία έως και 500.000€ σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από
τον όμιλο Libra.
Τον περασμένο Ιούλιο, μία ομάδα
ισχυρών Ελλήνων της διασποράς βρέθηκε στην Αθήνα για να ανακοινώσει
τη δημιουργία της μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης «Ελληνική Πρωτοβουλία»
(Hellenic Initiative) που σκοπό έχει
τη διοχέτευση πόρων και την ενίσχυση
της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν
την πρώτη τους δράση, το «Ελληνικό
Βραβείο Επιχειρηματικότητας».
Το βραβείο αυτό δίνει την ευκαιρία
σε Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν
μία πρωτοπόρο ιδέα, αλλά και τη βάση
τους εδώ, να κερδίσουν χρηματοδότηση έως και 500.000€ από ένα συνολικό κεφάλαιο 5,5 εκατ.€. Το βασικό
κεφάλαιο θα το διαθέσει ο όμιλος
Libra, που είναι διεθνής, ελέγχεται
από την οικογένεια Λογοθέτη και έχει
δράσεις, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία,
την αεροπλοΐα και την ενέργεια.
Όμως, εκτός από τη μεγάλη χρηματική βοήθεια, οι νικητές θα έχουν
τη δυνατότητα να ζητήσουν τη βοήθεια
και την καθοδήγηση των υψηλά ισταμένων του ομίλου, που σήμερα διαθέτει
30 θυγατρικές εταιρείες και 23 γραφεία
και στις τέσσερις ηπείρους. Όπως
είπε ο κ. Τζίμι Αθανασόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας και εκπρόσωπος, ουσιαστικά, της πρωτοβουλίας, οι νικητές
θα αποκτήσουν έναν επιχειρηματικό
«μέντορα» και σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν – από λογιστικό

μέχρι καθοδήγηση για θέματα επικοινωνίας – θα μπορούν να απευθυνθούν
στους ειδικούς του ομίλου Libra.
«Μέσα από αυτήν τη διαδικασία συμβουλευτικής, πραγματικά, μπορούμε
να βοηθήσουμε τους νικητές και τις
εταιρείες τους να απογειωθούν.
Η διαδικασία συμμετοχής είναι
πολύ απλή. Αυτό που πρέπει να κάνουν
οι ενδιαφερόμενοι είναι να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους, δηλαδή ένα business
plan, μέσω της ιστοσελίδας του βραβείου www.hellenicaward.com, «Το
βραβείο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία
για όποιον έχει μια νέα επιχειρηματική
ιδέα, αλλά δεν διαθέτει τα οικονομικά
μέσα», λέει ο κ. Αθανασόπουλος. Τα
business plan θα αξιολογήσει μία ομάδα
τεσσάρων κριτών. Όπως δήλωσε ο
επικεφαλής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» και διευθύνων σύμβουλος
της Dow Chemicals, Ανδρέας Λιβέρης,
«πιστεύουμε στην Ελλάδα, στα μεγάλα
ιστορικά επιτεύγματα που έχει καταφέρει ως έθνος και στις δυνατότητες
των Ελλήνων. Τα υλικά για οικονομική
ανάπτυξη βρίσκονται εκεί. Αυτό που
λείπει είναι η πίστη και η ελπίδα ότι
πρωτοβουλίες σαν το «Βραβείο Επιχειρηματικότητας» μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να δοκιμάσουν
κάτι νέο. Καθώς η πολιτική αβεβαιότητα
μειώνεται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η εμπιστοσύνη των επενδυτών για την
Ελλάδα θα αυξηθεί.

Αναδημοσίευση απ’ την εφημ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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