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Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

εύχεται  σε  όλους

Καλή  Ανάσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΙΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λόγω λήξης της θητείας του, αποφάσισε,
σύμφωνα με το καταστατικό, την προκήρυξη Τακτικής Εκλογοαπολο-
γιστικής Συνέλευσης στις 10 Ιουνίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00, στην έδρα του Συλλόγου, Κυκλάδων 86, στην Πετρούπολη
Αττικής. 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: 
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
• Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
• Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής

Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων
Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή & Αντι-

προσώπους στην ΟΕΣ να υποβληθούν μέχρι την ημέρα των εκλογών
με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνικώς, εγγράφως, email).

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παν. Βλασόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 22  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

Έντονο άρωμα παράδοσης είχε

και η φετινή χειμερινή εκδήλωση του

Συλλόγου μας, το πρόγραμμα της

οποίας περιελάμβανε παρουσίαση πα-

ραδοσιακών και λαϊκών χορών υπό

τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο παραδο-

σιακός τραγουδιστής Μιχάλης Μιχό-

πουλος έχοντας στο πλευρό του τον

κλαρινίστα και καθηγητή Μουσικού

Λυκείου Κώστα Κοπανιτσάνο και το

λαουτιέρη Θοδωρή Γιαννόπουλο. Και

οι τρεις διακρίνονται για την αγάπη

τους στις ελληνικές παραδόσεις και

την προσκόλλησή τους στη γνήσια

απόδοση της παραδοσιακής μουσικής. 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του

προέδρου μας και η κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας,

λίγο πριν εμφανιστεί μια ομάδα χο-

ρευτών με παραδοσιακές στολές για

να δώσει παραδοσιακό τόνο στην εκ-

δήλωσή μας παρουσιάζοντας τοπικούς

χορούς. Τη σκυτάλη στο χορό πήραν

όλοι οι παρευρισκόμενοι που κράτησαν

το γλέντι ως το απόγευμα. Και πάλι

οι χορευτές κατέκλυσαν την πίστα,

ντυμένοι αυτή τη φορά με μαύρα που-

κάμισα και κόκκινα φουλάρια, για να

παρουσιάσουν γνωστούς λαϊκούς χο-

ρούς (ζεϊμπέκικο, χασάπικο, χασαπο-

σέρβικο). Το πρόγραμμα έκλεισε κατά

παραγγελία με το τραγούδι «Μια βο-

σκοπούλα αγάπησα», το οποίο σιγο-

Γνωριμία  με  τους  δικούς  μας  απόδημους
Οικογένεια  Αθανασίου  Γ.

Παπαδόπουλου
Διηγούνται οι Ιωάννης, Κίμων 

και Δημήτρης Παπαδόπουλος

Η οικογένεια του Θανά-
ση Παπαδόπουλου προήλθε
από πολλούς κλάδους. Εξα-
πλώνεται από το Παπαρούσι
στο Κλειστό, Καλεσμένο,
Άγιο Ανδρέα (ευρυτανικά
χωριά) και στο Βαβούρι της
Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Ο πρώτος πρόγονος, ο
Γιάννης Θέου ήρθε στο χω-
ριό από το Κλειστό ή Βράχα

Από το προηγούμενο και σε κάθε φύλλο παρουσιάζουμε το ιστορικό μιας
οικογένειας που έφυγε από το χωριό και προόδευσε σε άλλη γη. Σήμερα οι Ιωάννης,
Κίμων και Δημήτρης Παπαδόπουλος παίρνουν τη σκυτάλη της διήγησης και
αναφέρονται στην ανηφορική πορεία της οικογένειας από το 1925 στο Παπαρούσι
μέχρι σήμερα. Η αναδρομή παρουσιάζει ιστορικές λεπτομέρειες για τις ρίζες της οι-
κογένειας που καταπλήσσουν. 

Συνέντευξη  με  τον  Δημήτρη  Γ.  Καλύβα
σελ. 7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Στις 11-3-2012 ο αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Βασ. Καραμπάς στα
πλαίσια της άμεσης επικοινωνίας
και ενημέρωσης των πολιτών κά-
λεσε όλους τους ευρυτανικούς
Συλλόγους για συζήτηση-ενημέ-
ρωση και ανταλλαγή απόψεων σε
θέματα που αφορούν τον τόπο
μας.

Στην συνάντηση ανέφερε ότι
η περιφέρεια δίδει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στο ανθρώπινο δυναμικό και
στόχο έχει την ανάπτυξη και δημι-
ουργία υποδομών. Διότι αυτές θα
αποτελέσουν το εφαλτήριο και τα
υποστηρικτικά έργα για ιδιωτικές
επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
Τόνισε ότι υπάρχουν προγράμματα
χρηματοδότησης για τομείς όπως
η καλλιέργεια βιοκαυσίμων φυτών
και οι βιολογικές καλλιέργειες. 

Από τους Συλλόγους αναφέρ-
θηκαν πολλά μα πάρα πολλά τοπικά
θέματα με αιτήματα για χρηματο-
δότηση. Για το κάθε θέμα ο κ. Κα-
ραμπάς μαζί με τον περιφερειακό
σύμβουλο κ. Λ. Τσιτσάνη απαν-
τούσε με ενημερωτικές λεπτομέ-

ρειες για την σημερινή πραγματι-
κότητα και τόνισε ότι δεν θα δοθεί
χρηματοδότηση σε Συλλόγους ενώ
για συνέδρια είναι δυνατή. Οι Δήμοι
όμως συμπλήρωσε έχουν μεγαλύ-
τερη ευελιξία στο θέμα αυτό. Τε-
λείωσε την αναφορά του λέγοντας
«οι μικρές πράξεις φέρνουν αλ-
λαγή σε κάθε τόπο και οι ίδιες μι-
κρές πράξεις φέρνουν την αλλαγή
στην πατρίδα».

Παρούσα στη συνάντηση ήταν
η γραμματέας του Συλλόγου μας
κ. Ελ. Ντανά, η οποία στηριζόμενη
στα τελευταία λόγια του ζήτησε
να αποκτήσει και το Παπαρούσι
τη στοιχειώδη υποδομή (καφενείο,
ξενώνα), για να αποτελέσει το
εφαλτήριο για κάθε προσπάθεια
βελτίωσης της γενικής κατάστασης
στο χωριό. Συγκεκριμένα αναφέρ-
θηκε στο αίτημα του Συλλόγου
προς την Αντιπεριφέρεια για την
πληρωμή των κουφωμάτων στον
υπό κατασκευή ξενώνα μας. Ο αν-
τιπεριφερειάρχης της απάντησε
ότι έχει ήδη δώσει το αίτημα στην
Τεχνική Υπηρεσία του.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΩΔ. 8035

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

Συνέχεια στην 4η σελ.

Συνέχεια στην 2η σελ.

Ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
και η σύζυγός του Μαρία το 1925

Ο Πρόεδρος του Καλεσμένου 
κ. Γυφτοβράκης παραλαμβάνει 

κομμάτι πίτας

Το χορευτικό του Δήμου Πετρούπολης



ψιθυρίσαμε όλοι μαζί, δίνοντας ταυ-

τόχρονα την υπόσχεση να τα ξανα-

πούμε του χρόνου. 

Η πίτα κόπηκε συμβολικά σε τέσ-

σερα κομμάτια. Το κομμάτι του Χρι-

στού το προσφέραμε στους απογό-

νους των 2 ιερέων (π. Χρυσ. Καλύβας

& π. Γ. Ζαλοκώστας) που κατοίκησαν

με τις οικογένειές τους στο σπίτι

που σήμερα διαμορφώνουμε σε ξε-

νώνα. Το παρέλαβαν οι Κώστας Κα-

λύβας και Βασιλική Διώτη. Το κομμάτι

του χωριού το μοιράστηκαν οι Δημ.

Τσιαμπάσης, Μαγδαληνή και Γιώργος

Καλύβας που σταθερά αγαπούν και

στηρίζουν το Σύλλογο. Επίσης έλαβε

κομμάτι από την πίτα και ο κ. Πανα-

γιώτης Γυφτοβράκης, πρόεδρος του

χωριού Καλεσμένου, του οποίου η

οικογένεια ήταν η μόνη που μας τί-

μησε από το διπλανό χωριό. Το κομ-

μάτι του Συλλόγου το μοιράσαμε

στον κ. Δημ. Καλύβα για την ενεργή

παρουσία του στα δρώμενα του τό-

που, στην κ. Έμμυ Κατεργάρη και

τον θείο της κ. Γιώργο Μανδραγώνη

για την έμπρακτη αγάπη τους στους

αγώνες του Συλλόγου. Τέλος, το

κομμάτι των φίλων του Συλλόγου

το προσφέραμε σε εξέχουσες προ-

σωπικότητες που συμπαραστέκονται

ολόψυχα σε κάθε μας κίνηση, στον

κ. Παναγιώτου Πέτρο, τον κ. Νίκο

Ψαράκη, τον κ. Αυγουστάκη Άλκη

και τον κ. Γιώργο Μπαμπούλα. 

Αρκετοί χωριανοί μας τίμησαν

και φέτος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την

παρουσία φίλων από άλλους Συλλό-

γους όπως ο Ανδρέας Κυρίτσης από

το Σύλλογο Ευρυτάνων & Αιτωλοα-

καρνάνων Πετρούπολης, ο Θέος Θε-

οδόσης από τη Ρεντίνα Αγράφων, ο

Καραθάνος Κώστας από τους Δο-

μιανούς. Αξιαγάπητοι χωριανοί όπως

ο Βασίλης Φούσιας, ο Σάκης Κα-

τσάνος, ο Δημοσθένης Μανδραγώ-

νης έδωσαν το παρόν με τη ζωηρή

συντροφιά τους και αποτελούν ελ-

πίδα για τη συνέχεια του Συλλόγου. 

Ανάμεσα στους πολλούς και ξε-

χωριστούς ανθρώπους που τίμησαν

την εκδήλωσή μας αναφέρουμε τον

νυν Δήμαρχο Πετρούπολης κ. Φάνη

Κοτσαμπά, τον πρώην Δήμαρχο κ.

Στέφανο Βλάχο καθώς και τον δικη-

γόρο κ. Γιώργο Παπάρα. Καταξιω-

μένοι επαγγελματίες όπως ο μηχα-

νικός Χρήστος Αντυπάτης, ο οφθαλ-

μίατρος κ. Κρασσάς Γιώργος, ο

Ω.Ρ.Λ. Κασσίς Γιάννης, ο χειρουργός

Γιαλικάρης Σπύρος με τη σύζυγό

του Πέτρου Αλεξάνδρα, Ιατρό Πα-

θολόγο, η δικηγόρος Αφροδίτη Αμ-

πελάκη ενθουσιάστηκαν με την εκ-

δήλωση. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί

θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν

και εύχεται κάθε καλό για τη νέα

χρονιά! Φωτογραφίες και βίντεο από

την εκδήλωση έχουν αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του Συλλόγου www.pa-

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

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ο Κ.Χ. Καλύβας 
παραλαμβάνει κομμάτι πίτας

Άλκης Αυγουστάκης, Γιώργος 
Μπαμπούλας, Π. Βλασόπουλος

Ντίνα Κατεργάρη, Ελένη Δίπλα,
Αμαλία Καρακίτσου

Δ. Καλύβας, Έμμυ Κατεργάρη

Πόπη - Δημήτρης Τσιαμπάσης, 
Γ. Καρναβάς

Οι φίλοι μας από το Στένωμα
Ριμπάς Μενέλαος, Καλύβας Ευαγ., 

Καλύβας κώστας

Στ. Βλάχος, Π. Βλασόπουλος,
Φ. Κοτσαμπάς, Γ. Παπάρας

Ο οφθαλμίατρος Γιώργος Κρασσάς, 
Νίκος Ψαράκης, Καίτη Φειδαίου

Κώστας Καραθάνος, Ανδρέας 
Κυρίτσης, Χρήστος Αντυπάτης

Αθανασία Καρναβά, Ελένη Μαριώτη

Νέστορας Κατεργάρης, 
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος

Η Βασ. Διώτη, κόρη του π. Ζαλοκώστα
με την παρέα της

Κώστας Μπιστούρας, 
ο φίλος του Ηλίας, Βασίλης Φούσιας, 

Μανδραγώνης Δημοσθένης

Ο Σάκης Κατσάνος και οι συγγενείς του

Η Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Τούλα 
Σπηλιοπούλου και οι συγγενείς της

Κατίνα Δούκα (Πρόεδρος Φιλανθρωπικού
Συλλόγου Πετρούπολης), 

Γιώργος Δούκας
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Εισφορές  και  Συνδρομές  στο  Σύλλογο
Έδωσαν:  2.000 $ ‘Εμμυ & Ιουλία Κατεργάρη,

1.000 $ Βαγγέλης Ντανάς, 200 € Γιαννόπουλος
Χρ. Αθανάσιος, Δημόπουλος Φώτης. 150 € Ντα-
νάς Κ. Γεώργιος, Αλεξάνδρα & Γιαννούλα Μαν-
δραγώνη. 250 $ Παπαδόπουλος Κίμων. 170€
Καλύβα Μαγδαληνή. 120 € Χάραρη Γεωργία.
80€ Χαντζόπουλος Νίκος. 100 $ Πούλος-Κοκο-
ρώνη Ευφροσύνη, 50 $ Μανδραγώνης Γιώργος,
Τομαρά-Κοκορώνη Μαρία. 70 $ Κατεργάρης Κώ-
στας & Ελένη. 35 € Ταζέ Σοφία. 10 $ Μήτσου
Νικόλαος, Κίμων, Ιωάννης & Δημήτρης Παπα-
δόπουλος.

Από 120€: Βενιός Τάσος
Από 100€: Κατσάνος Σάκης, Κοκορώνης

Κων/νος, Κοκορώνης Παύλος, Μαγδαληνή Κα-
λύβα, Χαντζόπουλος Νίκος

Από 50€: Μανδραγώνης Γιώργος, Ψαράκης
Νίκος, Πραματιώτης Κώστας, Κουφαλιώτης Γε-
ώργιος, Ντανά Αθανασία & Ντανά Αγγελική,
Αναστάσης Δημήτρης & Μαργαρίτα, Ρούμπος
Θανάσης, Καλύβας Δημήτρης, Γρατσιούνης Απύ-
ρος, Καλύβας Μιχάλης, Καρναβάς Γιώργος, Δη-
μόπουλος Κ. Θανάσης.

Από 30€: Ντανάς Σ. Αθανάσιος, Κατεργάρης
Νέστορας, Τσατσαρώνη Ελισαβετ-Δημήτρης-
Κων/να.

Από 25€: Κατεργάρης Κώστας, Κατεργάρης
Σεραφείμ, Βλασοπούλου Κατίνα, Δαλιάνη Αν-
τωνία, Τσιαμπάσης Δημήτρης & Πόπη, Κουλάκης
Σοφοκλής.

Από 20€: Κιρκιλής Κώστας, Στερόπουλος Γ.
Δημήτρης, Λιάνου Ελένη, Παπαδόπουλος Α.
Γιώργος & Ειρήνη, Μπανάκου Στέλλα, Βλασο-
πούλου Αθανασία, Καλύβας Λεωνίδας & Λεμονιά,
Ντανά Αθανασία, Καλύβας Χρυσ. Κώστας, Κα-
λύβας Ευάγγελος, Φώτος Κοσμάς, Ντανά Π. Ει-
ρήνη, Καραγιάννης Χριστόφορος, Γυφτοβράκης
Παναγιώτης, Βορίλας Ανδρέας, Καραθάνος Κώ-
στας, Λαμπρινοπούλου Ευγενία, Παπάρα Ελένη,
Ασημακόπουλος Σάκης –Αλέκα, Ντατσέρης Γιάν-
νης, Σπυροπούλου Μπέλλα, Κατσούδας Κώστας,
Βλάχος Χρήστος.

Από 20 $: Σιψής Ιωάννης, Μπακούσης Χρή-
στος, Κοτρότσιος Δημήτριος, Καραγιάννης Σε-
ραφείμ, Καρβούνης Δημήτριος, Χουσιάδας Γε-
ώργιος, Φραγκάκης Ιωάννης, Κατσάνος Γεώργιος,

Καρκαβίτσας Δημήτριος, Καλτσούνης Αθανάσιος,
Χορμόβας Θωμάς, Καραγκούνης Ξενοφών, Μπι-
σμπίκης Παύλος, Doulaveriς Harriς, Δουλαβέρης
Ιωάννης, Κακαβίτσας Πέτρος.

Από 10 €: Χαλαστάνης Παναγιώτης, Τσακα-
λής Ηλίας, Νικητόπουλος Σταυρος, Μητρόπουλος
Δημήτρης, Πέτρου Αλεξάνδρα, Μελπίδης
Κων/νος, Λιακός Δημήτρης, Μαραγκουδάκης Νι-
κός, Παπαευσταθίου Ιωάννα, Τουρούτσικα Πα-
ναγιώτα, Βλαστός Μιχαήλ, Χατζησπύρος Νίκος,
Μπάκας Κων/νος,  Χαραλαμπόπουλος Γιάννης,
Κυριαζή Γεωργία, Βλασόπουλος Ξενοφών, Δη-
μόπουλος Νικόλαος, Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Βα-
ρέλης Αποστόλης, Βλαστός Νέστορας, Παππάς
Ευάγγελος, Μακρυγιάννη Ζωή, Δούκας Κώστας,
Ιωάννου Δημήτρης, Θεοφίλου Ελένη, Φελεκέα
Αντιγόνη, Κατσικώστα Αικατερίνη, Λαδιάς Σω-
τήρης, Λυμπέρης Κώστας, Παντελάκη Διαμάντω,
Ρογκότη Μαρία, Σταμάτης Δημήτρης, Μπακο-
γιάννης Κώστας, Καββαδίας Γεώργιος, Νταβα-
ρίνος Κώστας, Κουτσουπιάς Δημήτρης, Σβερώνης
Ταξιάρχης, Κουτσολάμπρος Παναγιώτης,  Χει-
μαριώτης Ευστάθιος, Πιπεράκη Ελένη, Τομάρα
Τριάδα, Πραματιώτης Κώστας, Συκουνδρής Ηλίας,
Γιαννακός Δημήτρης, Καλύβας Δ. Γιώργος, Αν-
δρώνης Αριστείδης, Παπαπαναγιώτου Βασίλης,
Γαλάνης Κων/νος, Κουγιαγκάς Θανάσης, Κεφα-
λάς Θωμάς, Ευαγγελάτου Ευτέρπη, Σιατερλή
Διαμάντω, Σουκαρά Βασιλική, Κοτταράς Γεώρ-
γιος, Μπολούσος Κων/νος, Παπαδόπουλος Χρή-
στος, Σίδερης Σωτήρης, Ζηνέλλης Δημήτρης,
Λουκά Γεώργιος, Μπόκας Λουκάς, Παναγιώτου
Πέτρος, Αλεξοπούλου-Ζήσιμου Αγγελική, Τριχιάς
Βασίλης, Ντζιώρας Ηλίας, Σκαρμούτσος Χρήστος,
Μάκκας Βασίλης, Καλτσούνης Κώστας.

Από 5 €: Σκοτίδα Αγγελική, Σταμέλος Δη-
μοσθένης, Γούλας Βασίλης.

Η λεπτομερής καταχώρηση κάθε εισφοράς
είχε σαν αποτέλεσμα να παραβλεφθεί ένα
μπλοκ αποδείξεων στην καταγραφή τους στο
προηγούμενο φύλλο εφημερίδας. Ευχαριστούμε
τον κ. Κοκορώνη που το πρόσεξε και την κ.
Μαγδαληνή που μας το ανέφερε. Διαρκής πρό-
θεσή μας είναι η διαφάνεια των οικονομικών
του Συλλόγου και ζητούμε να μας ενημερώνετε
για ο,τιδήποτε διαφορετικό αντιληφθείτε.

Ασημίνα  Κατεργάρη

Γεννήθηκε το
1913 στην Αγία
Βλαχέρνα Ευρυτα-
νίας και απεβίωσε
στις 04-03-2012
στην Αθήνα.

Μέσα σε λίγες
γραμμές θα προ-
σπαθήσουμε να πε-
ριγράψουμε τη ζωή
της γιατί είναι ένα
φωτεινό παράδειγ-

μα υπομονής και καλοσύνης στις δύσκολες
στιγμές που περνάμε όλοι οι Έλληνες.

Έζησε στην Αγία Βλαχέρνα μέχρι 25 χρο-
νών. Σχολείο δεν πήγε γιατί εκείνα τα χρόνια
τα κορίτσια δεν μάθαιναν γράμματα. Παρ’
όλα αυτά τη διέπρεπε κοινωνική μόρφωση
που σπάνια συναντάς στη σημερινή ζωή.

Σε ηλικία περίπου 25 ετών παντρεύτηκε
στο Παπαρούσιον Ευρυτανίας αλλά η ευτυχία
του γάμου της κράτησε μόνο 14 χρόνια. Με
την έναρξη του εμφυλίου πολέμου μετακόμισε
με τα 3 παιδιά της στο Καρπενήσι όπου
έμεναν σε μία παράγκα. Ο άνδρας της ήταν
φαντάρος και το Γενάρη του 1949 δυστυχώς
σκοτώθηκε. Έτσι έμεινε χήρα με τρία παιδία
που ήταν 12, 6 και 2.5 χρονών και έγκυος 4
μηνών στο τέταρτο παιδί.

Κι όμως βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο
να μεγαλώσει  τα παιδιά της. Όταν τελείωσε
ο πόλεμος επέστρεψε στο χωριό.

Εκεί δούλευε στα χωράφια από το πρωί
ως το βράδυ. Πολλές φορές ήταν ξυπόλητη,
νηστικιά και με βρεγμένα ρούχα στο κορμί
της.

Τη λέξη «ύπνος» δεν τη γνώριζε γιατί τη
νύχτα μαγείρευε, ζύμωνε, έβλεπε τα παιδιά
της. Ποτέ δεν την έβλεπες σκυθρωπή και
όλοι την ήθελαν να τους βοηθήσει στο όρ-
γωμα, στο θέρος, στο μάζεμα του καλαμπο-
κιού, των μούρων. Στα νυχτέρια ήταν πρώτη
και τους διασκέδαζε όλους με τα αστεία της.

Κατάφερε να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια
τα παιδιά της και να τα παντρέψει. Απέκτησε
9 εγγόνια και 17 δισέγγονα. Όλα την υπερα-
γαπούσαν και ήταν δίπλα της μέχρι τις τε-
λευταίες στιγμές της ζωής της.

Η Ασημίνα (όνομα και πράγμα) θα μείνει
για πάντα στις καρδιές μας και θα είναι ο
φωτεινός μας φάρος σ’ όλες τις δυσκολίες
της ζωής μας.

Αιωνία η μνήμη σου.
Τα παιδιά της

Γεννήσεις: 
Τέσσερα χαριτωμένα κοριτσάκια έδωσαν χαρά

με τον ερχομό τους στη ζωή από τους:
• Μανώλη & Πόπη Καλλιοντζάκη εγγόνια της

Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου –Τσιαμτσούρη (6 Ιαν
11). 

• Ανδρέα και Αλεξάνδρα Κατωπόδη, αδέλφια
των προηγούμενων ευτυχισμένων γονέων, όλοι
τους κάτοικοι Χανίων Κρήτης. (25 Νοε 11)

• Σταύρου & Θεοδώρα Ντανά, εγγόνια της Φω-
τεινής Σ. Ντανά (1 Ιαν 12)

• Κώστα & Μαριάνθη Ντανά, εγγόνια της Ειρήνης
Κ. Ντανά (1 Φεβ 12)

Να τους ζήσουν.

Θάνατοι:
• Στις 4 Μαρ 2012 έφυγε για πάντα η Ασήμω

Κατεργάρη πλήρης ημερών (98 ετών) Η κηδεία της
έγινε στο Παπαρούσι. 

Αιωνία της η μνήμη

Διόρθωση λάθους: Στο προηγούμενο φύλλο
εφημερίδας μας εσφαλμένα γράφηκε το όνομα
Δημήτρης αντί για Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
όπως θα έπρεπε, του νεότατου εκλιπόντος χωριανού
μας. Ζητούμε ταπεινά συγνώμη!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Άπολις
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Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

του πρώην Δήμου Κτημενίων (περιοχή
Αγία Τριάδα). Ήρθε να ξεχειμωνιάσει
τα πρόβατα, αλλά αποφάσισε να νυμ-
φευθεί την Αικατερίνη Πολιτοπούλου
και εγκαταστάθηκε μονίμως στο Πα-
παρούσι. Οι Πολιτόπουλοι ήταν πα-
λαιά οικογένεια στο χωριό. Ένας
κλάδος της εγκαταστάθηκε στη Χαλ-
κίδα Ευβοίας, χωρίς να κρατήσει
καμιά επικοινωνία με το χωριό αργό-
τερα. Όπως καταλαβαίνετε οι επι-
κοινωνίες ήταν δύσκολες τότε.

Ο Γιάννης Θέου αργότερα χει-
ροτονήθηκε παπάς του χωριού, γι’
αυτό τον αποκαλούσαν παπα-Γιάννη.
Το σπιτι του ήταν στο οικόπεδο που
είναι το σπίτι του μακαρίτη Γιάννη
Αναστάση (τώρα Γ. Τσάκαλου). Ο
παπα-Γιάννης με την Αικατερίνη από-
κτησαν τέσσερις κόρες. Πρώτα την
Ευφροσύνη (αργότερα Ντανά), γιαγιά
του πατέρα μας Θανάση, την Παρα-
σκευή Γεωργάκη (Κωνσταντινούπο-
λη), την Μαρία Σκεντέρη (Στένωμα)
και η τέταρτη την Βασιλική που παν-
τρεύτηκε τον Λιακό από το Παπα-
ρούσι. Το σπίτι του Λιακού ήταν εκεί
που ήταν η αχυρώνα των Παπαδο-
πουλαίων, αργότερα το σπίτι του Μι-
χάλη Α. Παπαδόπουλου κα τώρα του
Προέδρου Π. Βλασόπουλου.

Πώς καταλήξανε όλα αυτά τα
επωνύματα στο «Παπαδόπουλος»
εξηγώ παρακάτω. Εδώ εισέρχεται το
επώνυμο Ντανάς. Ο νεαρός Ιωάννης
Ντανάς ήταν ανιψιός του Σωτήρη
Ντανά από το Δυτικό Παπαρούσι, ο
οποίος είχε εγκατασταθεί πριν πολλά
χρόνια στο Παπαρούσι. Ο Ιωάννης
Ντανάς ήρθε στο χωριό ως Καλαϊ-
τζής, όπως όλοι οι Νταναίοι, από το
καλαϊτζίδικο χωριό Βαβούρι της Θε-
σπρωτίας στην Ήπειρο. 

Ο Ιωάννης Ντανάς εκτός από κα-
λαϊτζής ήταν και καλός ψάλτης και
τις κυριακές έψελνε στο ναό της
Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουρ-
γούσε ως παπάς ο Γιάννης Θέου
(παπα-Γιάννης ή παπα-Θέου). Ο παπα-
Γιάννης, έχοντας τέσσερεις κόρες,
διάλεξε τον Ιωάννη Ντανά να τον
παντρέψει με την Ευφροσύνη την
μεγαλύτερή του κόρη. Εντός αυτής
της περιόδου ο Ιωάννης Ντανάς άλ-
λαξε το όνομά του σε Ιωάννης Πα-
παδόπουλος. Ήταν ο πρώτος Παπα-
δόπουλος σώγαμπρος στο χωριό,
γιατί και οι δυο άλλοι Παπαδόπουλοι
στο χωριό ήταν σώγαμπροι από την
Αγία Βλαχέρνα (Ειρκήτσα).

Εν τω μεταξύ ο Παπαγιάννης
αγόρασε το τωρινό πατρικό σπίτι και
το οικόπεδο από την οικογένεια
Τριανταφυλλόπουλου (Μαντζανά).
Οι Τριανταφυλλοπουλαίοι (καμιά συγ-
γένεια με τους μετέπειτα Τριαντα-
φυλαίους (Κατεργαραίους), ήταν Πα-
παρουσιώτες Κωνσταντινοπολίτες
που πούλησαν τα πάντα στο Παπα-
ρούσι και εγκαταστάθηκαν στο Καρ-
πενήσι ως έμποροι. Τα παιδιά τους
αργότερα πήγαν στην Αθήνα εκ των
οποίων ο ένας ήταν ο Κώστας Τριαν-
ταφυλλόπουλος που αναδείχθηκε ως

ένας από τους μεγαλύτερους νομι-
κούς καθηγητές του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ο αντριάντας του υπάρχει
ακόμη στο Καρπενήσι, απέναντι στη
βρύση της πλατείας. Ποιος είπε ότι
δεν βγαίνουν μεγάλοι άνθρωποι από
το Παπαρούσι!!! 

Ο Ιωάννης  (πρώην Ντανάς) και
η Ευφροσύνη απέκτησαν ένα αγόρι,
τον Γεώργιο Ι. Παπαδόπουλο, το
μόνο τους παιδί. Δυστυχώς ο Ιωάννης
εκρυολόγησε και πέθανε νέος.

Ο Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος (μο-
ναχογυιός) νυμφεύθηκε την Φωτεινή
Τριανταφυλλοπούλου από το Καλε-
σμένο και απέκτησαν τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τον
πατριάρχη των σημερινών Παπαδο-
πουλαίων. 

Το 1907 όταν ο Αθ. Γ. Παπαδό-
πουλος ήταν ενός έτους, ο πατέρας
του Γεώργιος μετανάστεψε πρώτα
στην Κωνσταντινούπολη και μετά
στην Αμερική. Συνέχισε να επικοι-
νωνεί με την οικογένειά του μέχρι
που ο γιός του Θανάσης τελείωσε
το τετρατάξιο δημοτικό σχολείο.
Ύστερα εκ προθέσεως εξαφανίστη-
κε!!!!

Η Φωτεινή (αποκαλούμενη Πα-
παδούλα) μεγάλωσε τον Θανάση
μόνη της όπως μπορούσε καλύτερα.
Ο δε Θανάσης είχε την τάση τα αυ-
τομαθαίνει τέχνες. Έφτασε να γνω-
ρίζει πάνω από δέκα τέχνες, ενώ
είχε να συντηρήσει μία τεράστια οι-
κογένεια.

Σε ηλικία 20 ετών ο Θανάσης Γ.
Παπαδόπουλος νυμφεύθηκε την Μα-
ρία Ιω. Κουμπούρα, ετών 19, από

τον Άγιο Ανδρέα και απόχτησαν οκτώ
παιδιά. Την Φωτεινή (απεβίωσε σε
ηλικία ενός έτους), την Αλεξάνδρα
(Τσιαμτσούρη), τον Γεώργιο, τον Μι-
χάλη, τον Δημήτριο, την Φωτεινή
(Ντανά), τον Κίμωνα και τον Ιωάννη.
Η οικογένεια αποτελείτο από 10 άτο-
μα. 

Οι Παπαδοπουλαίοι ήταν γεωργοί
όπως όλοι στο χωριό. Αλλά ο Θανά-
σης ήταν και πολυτεχνίτης. Έτσι
πάντοτε έκανε και κανένα μεροκά-
ματο. Η σύζυγός του Μαρία (Μαριγώ)
ήταν άξια γυναίκα. Ύφαινε, έγνεθε,
έπλεκε και με τον Θανάση ράπτη έν-
τυνε όλη την οικογένεια. Τα παιδιά
όπως μεγάλωναν βοηθούσαν στις
δουλειές. Έπρεπε κάποιος να προ-
σέξει τα πρόβατα, τα γίδια και τα βό-
δια. Όλες οι οικογένειες ήταν τότε
αυτάρκεις.

Το 1947 ήρθε ο εμφύλιος πόλεμος
και σκορπιστήκαμε. Πρώτα πήγαμε

Γνωριμία  με  τους  δικούς  μας  απόδημο           
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Συνέχεια στην 5η σελ.

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, η γυναίκα 
του Νίλζα και η κόρη του Μελίσα

Η Μελίσα σήμερα

Κώστας, γιος του Κίμωνα, 
με την ξαδέλφη του Μελίσα το 2008

Ο γιος του Κίμωνα, Θανάσης
με την Lorran

Οι τρεις γιοί 
του Θανάση και της Lorran, 

Στέφανος, Γεώργιος και Κίμων

Ο Κίμων και η Ιωάννα Μαργιώτη - Παπαδοπούλου από τα Σελλά,
με τους δύο γιούς τους Θανάση και Κώστα

Η Μαρία και ο Θανάσης Γ. Παπαδόπουλος, πλαισιωμένοι από τους γιούς τους 
Ιωάννη, Κίμωνα και Δημήτρη, στο γάμο του Κίμωνα.

Η Φωτεινή, μητέρα 
του Θανάση Γ. Παπαδόπουλου



στο Καρπενήσι ως πρόσφυγες εκτός
από τον Γιώργο που στρατολογήθηκε
βιαίως από τους αντάρτες και αργό-
τερα δραπέτευσε. Ο Μιχάλης πήγε
στη Λειβαδιά που ήταν τα αδέλφια
της μάνας μας. ΟΙ υπόλοιποι τρεις,
Δημήτρης, Κίμων και Ιωάννης στις
παιδοπόλεις της Στυλίδας και Λαμίας.
Τα κορίτσια έμειναν στο Καρπενήσι.

Το 1950 τελείωσε ο εμφύλιος
πόλεμος και επανήλθαμε στο χωριό
χωρίς να χάσουμε κανέναν στον
πόλεμο. Η κατάσταση ήταν πολύ
δύσκολη. Ζώα δεν είχαμε. Μεροκά-
ματα δεν υπήρχαν. Το σπίτι ήταν σε
κακή κατάσταση, αλλά τουλάχιστον
ήμασταν όλοι ζωντανοί και υγιείς.
Ο πατέρας, ο Γιώργος και ο Μιχάλης
ξενοδουλεύανε. Διορθώσανε δυο
με τρεις μύλους, χτίσανε άλλα τόσα
σπίτια. Ο Δημήτρης καλός στα γράμ-
ματα, ήθελε να πάει στο Γυμνάσιο,
αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Έτσι
πήγε να δουλέψει στο ξενοδοχείο
του Μπούρα στο Καρπενήσι. Εκεί
ευτυχώς ήρθε το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Εκκλησιών σε συνεργασία
με την ΑΧΕΠΑ και έπαιρναν ονόματα
από ανταρτόπληκτους που ήθελαν
να μεταναστεύσουν στην Αμερική.
Έπρεπε όμως να έχεις πρόσκληση.
Δυστυχώς δεν υπήρχε κανένας δι-
κός μας στην Αμερική να κάνει πρό-
σκληση. Κάποιο μέλος της Αχέπα
έκανε πρόσκληση στον Δημήτρη,
αλλά έπρεπε να έχει τα ναύλα για
το καράβι. Πολλά τα χρήματα. Τρει-
σήμισι χιλιάδες  δραχμές. Ολόκληρη
περιουσία τότε. Τελικά τα χρήματα
βρέθηκαν κατά κάποιο τρόπο και ο
δεκαοκτάχρονος Δημήτρης αναχώ-
ρησε με το καράβι για την Αμερική.
Έφτασε σε 11 ημέρες και σχεδόν
αμέσως άρχισε να στέλνει χρήματα.
Η βοήθειά του ήταν πολύτιμη. 

Τα οικονομικά βελτιώθηκαν κάπως
και παντρεύτηκε η Αλεξάνδρα τον
Γιάννη Τσιαμτσούρη από τις Γορια-
νάδες. Εν τω μεταξύ σε ένα χρόνο
περίπου ο Δημήτρης επιστρατεύτηκε
για 2 χρόνια και υπηρέτησε στον
πόλεμο της Κορέας, αλλά δεν έπαψε
να βοηθάει οικονομικώς την οικογέ-
νεια. Αποστρατεύτηκε και εγκατα-
στάθηκε στην Νέα Υόρκη. Εκεί συ-

νεταιρίστηκε με τον συγχωριανό
Βαγγέλη Δημόπουλο και άνοιξαν το
πρώτο τους μαγαζί σε ηλικία είκοσι
ενός έτους. Αργότερα παντρεύτηκε
η Φωτεινή τον Σταύρο Ντανά και
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σιγά
σιγά σκορπίσαμε και πάλι. Ο Μιχάλης
παντρεύτηκε την Αγορίτσα Καλύβα
από το χωριό. Ύστερα ο Γιώργος
την Ρήνα Τάσσιου από τα Σελλά και
εν συνεχεία ο Γιώργος μετανάστευσε
στην Αυστραλία και αργότερα στην
Αμερική. Το 1959 ο Γιάννης και στη
συνέχεια Ο Κίμων εγκαταστάθηκαν
και αυτοί στην Αμερική. Συνέχισαν
οι γονείς, ο Μιχάλης με την οικογέ-
νειά του, η Αλεξάνδρα με την οικο-
γένειά της, ο Γιώργος από την Αυ-
στραλία και αργότερα η οικογένειά
του. Έτσι στην Ελλάδα παρέμεινε
μόνο η Φωτεινή με τον Σταύρο.

Για ένα διάστημα η οικογένεια
στην Νέα Υόρκη αποτελείτο από
τους γονείς και τα τρία ανύπαντρα
αγόρια Δημήτρη, Κίμων και Γιάννη.
Εν συνεχεία ακολούθησαν οι υπό-
λοιποι με τις οικογένειές  τους.

Η Αμερική μερί το 1970 δεν ήταν
όπως την γνώρισαν οι αργότερα με-
τανάστες από την Ελλάδα. Οι πρώτοι
ήρθαν κυνηγημένοι από τον εμφύλιο
πόλεμο, χωρίς επαγγέλματα και με
περιορισμένες γνώσεις από την αστι-
κή ζωή της Ελλάδος και της Αμερι-
κής. Η μόνη διέξοδος ήταν οι δου-
λειές στα εστιατόρια που μάθαινε
καθένας την δουλειά από τον άλλο.
Η πληθώρα των εστιατορίων ακο-
λούθησε μετά το 1970. Τότε τα με-
ροκάματα ήταν χαμηλά και αν έχα-
νες τη δουλειά σου δεν έβρισκες
άλλη.

Και όμως με όλα αυτά, με την
αλληλοβοήθεια και την οικονομία
προοδεύσαμε. Αν αναλογιστούμε
από που ήρθαμε και που είμαστε εί-
ναι απίστευτο. Ο πρώτος από τους
ανύπαντρους που νυμφεύθηκε ήταν
ο Κίμων. Ακολούθησε ο Δημήτρης
και αργότερα ο Γιάννης. Έτσι όλοι
δημιούργησαν τις δικές τους οικο-
γένειες. Φυσικά κάθε οικογένεια Πα-
παδόπουλου πρέπει να γράψει το
δικό της ιστορικό και να στείλει φω-
τογραφίες για το άλμπουμ του Συλ-
λόγου.

Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

Πατρίδα  Ελληνική!
― Ξένε, που μόνος κι έρημος σε ξένες χώρες τρέχεις,

για πές μου πόθεν έρχεσαι, Πατρίδα σου ποιάν έχεις;

― Τη μακρινή Πατρίδα μου πάντα ποθώ στα ξένα!

Εκεί τα χρόνια της ζωής περνούν ευλογημένα·

εκεί κι ο θάνατος γλυκύς· κι όταν κανείς πεθάνει,

έχει στο μνήμα του Σταυρό, καντήλι και λιβάνι. 

...................................................................................

Στη μακρινή Πατρίδα μου έχει ευωδιά και χάρη

το ταπεινότερο δεντρί, το πιο χλωρό χορτάρι. 

...................................................................................

Τη μακρινή Πατρίδα μου, πριν βάρβαρος σκλαβώσει,

τη δόξαζ’ η παλικαριά, τη φώτιζεν η γνώση. 

Μα πάλι από τη μαύρη της τη γη, τη γη τη ματωμένη,

πετάχθηκ’ η Ελευθεριά, «σαν πρώτ’ αντρειωμένη»!

― Φτάνει! Τη Χώρα που μου λες τη γνώρισα, την είδα!

Τη μακρινή Πατρίδα σου έχω κι εγώ Πατρίδα!

Γ. Δροσίνης (1859-1951)
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          ους  -   Οικογένεια  Αθανασίου  Γ.   Παπαδόπουλου
Γράφουν οι Κίμων & Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

Αλεξάνδρα Τσιαμτσούρη, Μελίσα, Φωτεινή Ντανά και Ιωάννης Αθ. Παπαδόπουλος

Ο Κώστας Κ. Παπαδόπουλος με τις κόρες του Ιωάννα, Σοφία 
και Diana (Αδαμαντία) που απέκτησε με την Γεωργία Μαυρομιχάλη

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος με τους γιούς του Κίμωνα και Τζίμη

Κίμων, Μιχάλης & Γιάννης Αθ. 
Παπαδόπουλος σήμερα

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος
με τη Μαριγώ του
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Οικογένεια  Δημητρίου (Τζίμη) Αθ.  Παπαδόπουλου 

Μετά την πολεμική περίοδο το

κράτος μας βρισκόταν σε δύσκολη

οικονομική κατάσταση, δεν υπήρχαν

δουλειές. Ευτυχώς για πολλούς από

εμάς άνοιξε η Αμερική την πόρτα

της Μετανάστευσης. Έτσι ένας ένας,

μεσήλικοι και νέοι πήραν το δρόμο

της ξενιτιάς. Μεταξύ αυτών ήμουν

κι εγώ.

Το 1951 με την βοήθεια της Ελ-
ληνο-αμερικάνικης οργάνωσης ΑΧΕ-
ΠΑ, της οποίας είμαι ενεργό μέλος
από το 1953, εξοικονόμησα μία ανώ-
νυμη πρόσκληση. Μετά από πολλές

διαδικασίες και δυσκολίες και με τη

βοήθεια του πατέρα μου και όλης

της οικογένειας τα κατάφερα.

Στις 11 Νοεμβρίου 1951 πήρα το

πλοίο από τον Πειραιά και στις 22

Νοεμβρίου, 11 μέρες αργότερα,

έφθασα στην Νέα Υόρκη. Η οργάνω-
ση με περίμενε καθώς και άλλους
που ήταν σαν κι εμένα. Εκεί με δέχ-
θηκαν τα αδέρφια Παναγιώτης και
Ιωάννης Καράμπελας από την Σπάρ-
τη, οι οποίοι μου έκαναν την πρό-
σκληση. Ήταν πολύ ευγενείς και γε-
μάτοι από καλοσύνη. Μας πρόσφε-
ραν δουλειά, κατοικία και αγάπη. Ο
κος Παναγιώτης μας πήρε όλους
και μας έγραψε στο νυχτερινό σχο-
λείο. Έτσι έμαθα λίγα αγγλικά.

Μετά από 16 μήνες επι-

στρατεύτηκα στον Αμερικάνικο

στρατό. Υπηρέτησα στον πό-
λεμο της Κορέας (Μάιος 1953
– Μάρτιος 1955). Εκεί στην
ίδια μεραρχία ήταν και η Ελ-
ληνική δύναμη. Στάλθηκα εκεί
ως διερμηνέας και σύνδεσμος
και έτσι υπηρέτησα και τις
δυο πατρίδες μου. 

Τελειώνοντας την θητεία

μου επέστρεψα στην Αμερική

και έμεινα στην Νέα Υόρκη,

όπου συναντήθηκα με τον χω-

ριανό και παιδικό μου φίλο

Βαγγέλη Δημόπουλο. Δουλέ-

ψαμε ένα διάστημα και μαζέ-

ψαμε λίγα χρήματα και αγο-

ράσαμε ένα μικρό εστιατόριο.

Συνάμα συνάντησα άλλους
πατριώτες, έγινα μέλος του
Ευρυτανικού Συλλόγου «Η Πα-
ναγία η Προυσιώτισσα», του
οποίου διετέλεσα πρόεδρος
και εξακολουθώ να είμαι μέ-
λος εγώ, η σύζυγός μου και
τα παιδιά μου. Για 30 χρόνια ήμουν
ταμίας του Συλλόγου μέχρι σήμερα.
Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια
της ιδρύσεως του Συλλόγου.

Το 1959 έφερα τον αδελφό μου

τον Γιάννη ως σπουδαστή. Στη συ-

νέχεια ήλθε ολόκληρη η οικογένεια.

Το 1967 γνώρισα την Δήμητρα
Νικ. Κούζουνα, την αγαπημένη μου

σύζυγο, που κατάγεται από το Γύθειο

Λακωνίας. Παντρευτήκαμε στις 22

Οκτωβρίου 1967. Αποκτήσαμε δύο

παιδιά, τον Χρήστο μας και την κόρη

μας Μαρία. Τελείωσαν τις σπουδές

τους και τα Πανεπιστήμια. Ο Χρήστος
στον κλάδο «Εξαγωγών κα Εισαγω-

γών». Η Μαρία τελείωσε καθηγήτρια
από το Κολόμπιο Πανεπιστήμιο.

Ο Χρήστος μας παντρεύτηκε το
Μάιο 1995 με την  Michele Latorre.
Μας χάρισαν 5 όμορφα εγγονάκια,
την Δήμητρα (16), τον Αλέξανδρο
(15), τον Εμμανουήλ (10), την Αριάνα
Μαρία (6) και τον Δημήτρη (2).

Η Μαρία παντρεύτηκε τον Τιμό-
θεο Τεγκερίδη από την Κύπρο. Μας
χάρισαν 3 πανέμορφες εγγονούλες,
την Βασιλική (9), την Δήμητρα (6)
και την Σοφία (10 μηνών).

Έτσι η οικογένειά μας μεγάλωσε.

Είμαστε τόσο ευτυχισμένοι και χα-

ρούμενοι γονείς!

Ο παππούς Δημήτρης και η γιαγιά Δήμητρα με τα οχτώ εγγόνια τους

Οικογενειακή φωτογραφία 
της Μαρίας Δ. Παπαδοπούλου

Ο Δημήτρης στην Κορέα
Ο Χρήστος και η γυναίκα του Michele

Ο Τιμόθεος και 
η Μαρία Τεγκερίδη-Παπαδοπούλου

Κίμων, Αλέξανδρος, Γεώργιος και Στέφανος, 
εγγόνια του Κίμωνα και Τζίμη Παπαδόπουλου

Ο Τζίμης και η Δήμητρα στο γάμο τους πλαισιωμένοι από τους συγγενείς τους.
Διακρίνονται όλα τα αδέλφια του Τζίμη εκτός της Φωτεινής. 
Καθιστές η Μαρία (μητέρα) και η Αλεξάνδρα (αδερφή του).

Ο Χρήστος, η σύζυγός του Michele και τα παιδιά τους Δήμητρα, Αλέξανδρος, 
Μανώλης, Αριάνα και ο Δημητράκης
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Ο Δημήτρης από νεαρός με οραμα-
τισμούς και ανεξάντλητη διάθεση για
εργασία υπηρέτησε πιστά και για χρόνια
την ιδέα ύπαρξης συλλόγου στο Παπα-
ρούσι. Ίδρυσε την εφημερίδα «Παπα-
ρουσιώτικοι Αντίλαλοι». Είχε έντονη
παρουσία στα Δ.Σ. πολλών συλλόγων
με κορυφαία προσπάθεια την υποψη-
φιότητα του για νομαρχιακός σύμβουλος.
Με λίγα λόγια είναι σίγουρα η πιο
έντονη πολιτική παρουσία του χωριού
μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ευχάριστα
δέχτηκε να μας μιλήσει για πολλά.

- Δημήτρη, είσαι ο θεμελιωτής
της εφημερίδας μας και ο εκδότης
της πριν από 25 περίπου χρόνια.
Θέλουμε να μας σχολιάσεις την
εμπειρία σου από εκείνη τη γόνιμη
περίοδο.  

Η έκδοση της εφημερίδας μας
έχει την δική της μεγάλη ιστορία.
Ως νέος με άσβεστους διαχρονι-
κούς δεσμούς αφ’ ενός με το
χωριό μας και αφ’ ετέρου με την
πνευματική μας κληρονομιά, τις
ρίζες μας, την παράδοση, τα ήθη
και έθιμα του τόπου μας, τις μι-
κρές ιστορίες που ακούγαμε από
γονείς και παππούδες μας με
έκαναν ν’ αναπτύξω δραστηριό-
τητες πολιτιστικές, κοινωνικές
και πολιτικές.

Η επιθυμία μου για προσφορά
στον τόπο μου ξεκίνησε με την ίδρυση
της Ο.Ν.Ε.Π. (Οργάνωση νεολαίας
Παπαρουσίου) μαζί μ’ άλλους νέους
(παιδιά) το καλοκαίρι του 1973. Οι
τοίχοι του Αν. Παπαρουσίου γέμισαν
με τ’ αρχικά της οργάνωσης που είχε
ως αποτέλεσμα ο κ. Γ. Κοκορώνης
και Δ. Τριανταφυλλόπουλος να μι-
λήσουν στον παππού μου και να σβή-
σουμε την νύχτα τα αρχικά της ορ-
γάνωσης. Ήταν και πονηροί καιροί…

Μετά από 1 έως 2 χρόνια εκδόθηκε
για μια εξαετία η εφημερίδα της
ΟΝΕΠ, επρόκειτο για ένα δισέλιδο
Α4 (Φωτοτυπίες) το οποίο στέλναμε
στα μέλη μας και σ’ άλλους συγχω-
ριανούς μας και επίσης ως εφημερίδα
τοίχου στα καταστήματα των δύο συ-
νοικισμών Αν. & Δυτ. Παπαρουσίου
(στα καταστήματα Δ. Καλύβα & Δ.
Γρατσιούνη)

Μετά έγινε μια μαζική εγγραφή
των μελών μας στο σύλλογο Παπα-
ρουσιωτών και η ΟΝΕΠ έσβησε.

Μέσα από τον σύλλογο αγωνι-
στήκαμε και αναλάβαμε νέες δράσεις
με κύρια έκφραση την έκδοση εφη-
μερίδας. Έτσι γεννήθηκε η εφημερίδα
μας (αρχείο της οποίας με τα παλαιά
τεύχη σας παρέδωσα το καλοκαίρι)
με την βοήθεια τότε του Νικολάου
Καλύβα που ήταν στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου. Η εφημερίδα μας ανέλαβε το
ρόλο του κύριου εκφραστή της ενό-
τητας, ομόνοιας και της συνεργασίας
όλων των συγχωριανών μας σ’ όλες
τις ηπείρους και αποτέλεσε τον κύριο
και βασικό μοχλό της προώθησης των
προβλημάτων του χωριού μας προς
την κεντρική εξουσία. Η μεγαλύτερη
ηθική επιβράβευσή μου δεν ήταν ο
έπαινος-τιμητική διάκριση προς την
εφημερίδα μας από την Νομαρχία
Ευρυτανίας, αλλά όταν σε μια κατά-
μεστη αίθουσα η τότε Νομάρχης κ.
Κανελλοπούλου με ρώτησε «Ήρθε
τελικά η άνοιξη στο Παπαρούσι κ.
Καλύβα;» επειδή στο τελευταίο φύλ-
λο τότε της εφημερίδας μας ο κεν-
τρικός τίτλος ήταν «Πότε θάρθει η
άνοιξη στο χωριό μας;» άρθρο που
αφορούσε παρεμβάσεις στο δρόμο
Τριφύλια – Παπαρούσι. Επι πλέον η
επικοινωνία με συγχωριανούς μας
στην Αμερική & Αυστραλία. Θυμάμαι
την επικοινωνία μας και την επιστολή
του Γουριώτη Ανδρέα μας θωράκισε

να συνεχίσουμε και εμένα προσωπικά
να συνεχίσω όλες τις δραστηριότητές
μας. 

- Στο ενεργητικό σου έχεις συμμε-
τοχή σε πολλούς συλλόγους και με με-
γάλη περίοδο δράσης. Ξεχωρίζουμε το
ότι ήσουν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ευρυτανικών Συλλόγων. Θέλουμε να
θυμηθείς ποιο ήταν το όραμα της Ομο-
σπονδίας εκείνη την περίοδο και τί πε-
ρισσότερα μπορεί να προσφέρει θεσμός
αυτός στα χωριά της Ευρυτανίας.

Η συμμετοχή μου στην Ομοσπον-
δία Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ)
ήρθε σε μία περίοδο όπου οι σύλλογοι
ήταν αδρανοποιημένοι και μ’ ελάχιστες
δραστηριότητες και για τον σύλλογό
μας. Με την παρουσία μου ως Γενικός
Γραμματέας τα έτη 1992-1994, 1996-
1998, 1998-2000 και ως Πρόεδρος
από 2000 έως το 2002 προσπάθησα
η Ο.Ε.Σ. ν’ αποτελέσει τον κύριο εκ-
φραστή αυτού που λέμε ευρυτανικό
πνεύμα και ευρυτανικός πολιτισμός.
Πάλεψα ώστε η Ευρυτανία να δικαιού-
ται καλύτερης αντιμετώπισης όχι προ-
νομιακής, αλλά δίκαιης και διεκδική-
σαμε με παρεμβάσεις μας την ουσια-
στική ανάπτυξη του νομού ως έχουμε
χρέος. Πέραν των εκδηλώσεων, της
προσπάθειας απόκτησης της στέγης
«ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΑ», ημε-
ρίδων, παρεμβάσεων σε υπουργεία
και φορείς αυτό που έχει χαραχθεί
στην μνήμη μου ήταν η απογραφή
του 2001 όπου η Ευρυτανία παρου-
σίασε αύξηση πληθυσμού μεγαλύτερη
του 30%. Η Ο.Ε.Σ. και εγώ προσωπικά
πρωτοστάτησα γιατί θέλαμε ο ευρυ-
τανικός λαός να επιβεβαιώσει τη θέ-
λησή του, να έχει το μέλλον που του
αρμόζει και επιπλέον διατράνωσε τη
αδιαπραγμάτευτη θέση του να διατη-
ρηθεί η διοικητική αυτοτέλειά του. Τα
οράματα της Ο.Ε.Σ, των συλλόγων
και εμού προσωπικά κατεγράφησαν
σ’ ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, δημι-
ουργίας, διατήρησης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και παρουσιάστηκαν στο 1ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και είμαι υπερήφανος
γιατί όλες οι προτάσεις μας αποτελούν
ως σήμερα προτάσεις των πολιτικών
προγραμμάτων των κομμάτων στον
τόπο μας που δυστυχώς όμως τα πε-
ρισσότερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Σε
εκείνο το συνέδριο είχα τιμητική θέση
στο προεδρείο του ως πρόεδρος.

- Έχοντας στο μυαλό σου το Παπα-
ρούσι για δεκαετίες και συμβάλλοντας
ενεργά στα θέματά του, ιδιαίτερα τε-
λευταία στην ασφαλτόστρωση του δρό-
μου προς το χωριό, πες μας πώς βλέπεις
το μέλλον του χωριού δεδομένης της
οικονομικής κρίσης; 

Από μικρό παιδί άκουγα στο μαγαζί
του παππού μου συζητήσεις για την
βελτίωση του δρόμου μας και κάποτε

την ασφαλτόστρωσή του. Ο ίδιος ο
παππούς μου είπε ως μέλος Δημοτικού
Συμβουλίου του χωριού είτε από μόνος
του αγωνίστηκε (υπάρχει  στα χέρια
μου σχετική αλληλογραφία) και ζήταγε
από όλους τους φορείς Νομάρχες,
βουλευτές, κεντρική εξουσία την
ασφαλτόστρωση του δρόμου. Έτσι
μέσα μου έγινε στόχος, όραμα, σκο-
πός ζωής. Πάλεψα για να προωθηθούν
οι συνδέσεις με τους όμορους νομούς
για την Παραμεγδόβια οδική αρτηρία,
για την ασφαλτόστρωση του άξονα

Κρέντη – Άγραφα και μεταξύ
άλλων για την ασφαλτόστρω-
ση του δικού μας δρόμου όπως
πιθανόν και άλλοι συγχωριανοί
μας. Με την συμμετοχή μου
στις νομαρχιακές εκλογές η
ασφαλτόστρωση του δρόμου
ήταν στα προγράμματα ανά-
πτυξης του νομού του συν-
δυασμού του τότε νομάρχη κ.
Κοντογεώργου. Με την τότε
συμμετοχή μου ανεξαρτήτως
εάν δεν εκλέχθηκα νοιώθω δι-
καιωμένος τόσο για τις επι-
λογές μου όσο και για την κα-
τασκευή του δρόμου, όπως θα
πρέπει να νοιώθουν και όλοι
όσοι με στήριξαν, αλλά και
αυτοί που αγωνίσθηκαν από
άλλα μετερίζια προς αυτή την
κατεύθυνση. Δικαίωσή μου

αποτελεί και η επιστολή του τέως
υπουργού κ. Κ. Τσιγαρίδα για το
δρόμο στα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ. Δεδο-
μένης της οικονομικής κρίσης πιστεύω
ότι προλάβαμε οριακά την κατασκευή
του και δεν γνωρίζω πότε θ’ ολοκλη-
ρωθεί έως το Δ. Παπαρούσι. Το χωριό
έχει μέλλον εάν ζούμε στην απλότητα
και την αδελφοσύνη των ανθρώπων
του και οι υποδομές δεν το εξασφα-
λίζουν από μόνες τους. Η δημιουργία
ενός καφενείου που θα γίνει στέκι-
τόπος συνάντησης θα βοηθήσει προς
αυτή την κατεύθυνση. Οι στόχοι αυτοί
δεν συμβαδίζουν με αντιπαλότητες
και κακές νοοτροπίες που πρέπει να
καταδικαστούν οριστικά. Η αρχιτε-
κτονική κληρονομιά του χωριού μας
μικρή αλλά αρκετή αποτελεί δείγμα
μιας πλούσιας κληρονομιάς (λίθινες
τοιχοποιίες, ξυλοκατασκευές, πετρό-
κτιστα στοιχεία, γεφύρια, νερόμυλος)
που πρέπει να διατηρήσουμε και ο
σύλλογος πρέπει να πρωτοστατήσει
στη διατήρησή τους.

- Στο χωριό μας έγινε ένα μικρό
υδροηλεκτρικό έργο, στην περιοχή Κου-
φαλόρεμα, που άλλαξε χρήσεις γης σε
μια μεγάλη περιοχή εκεί. Συγκεκριμένα
έπαψαν να αρδεύονται τα χωράφια σε
όλη την παραποτάμια περιοχή του χω-
ριού που θαρρώ ότι κάποτε είχαν τη
μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα.
Θα θέλαμε να μας πεις ποιά είναι τα
οφέλη που απεκόμισε το χωριό και οι
κάτοικοί του από την παραχώρηση σε
επιχειρηματία ιδιώτη του δικαιώματος
της εκμετάλλευσης του πιο πλούσιου
τρεχούμενου νερού σε μεγάλη ακτίνα.

Στην Ευρυτανία όπως γνωρίζετε
υπάρχει αξιόλογο υδροδυναμικό με
αποτέλεσμα την κατασκευή υδροη-
λεκτρικών μικρών έργων ισχύος έως
10 MW.

Συνήθως τα μικρά αυτά υδροηλε-
κτρικά έργα εντάσσονται ικανοποι-
ητικά στο περιβάλλον και πολλές φο-
ρές συνυπάρχουν αρμονικά μ’ αυτό.
Το έργο στο Κουφαλόρεμα  δεν είχε
απαιτήσει σημαντικά έργα πολιτικού
μηχανικού ως κατασκευή και από στοι-
χεία που είχα από συγχωριανούς μας
επικοινώνησα τότε με τον δήμαρχο
Β. Καραμπά τόσο για τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον όσο και για τις προ-
οπτικές του. Ως κατασκευή νομίζω

εντάχθηκε ικανοποιητικά στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής (μιλάω για
2 Δημοτικά διαμερίσματα της περιο-
χής). Όσον αφορά όμως την πρόσβαση
σ’ αυτό γίνανε παρεμβάσεις που θα
μπορούσανε τουλάχιστον να μετρια-
στούν. Τα έργα αυτά μπορούν να συν-
δυαστούν αποδοτικά με έργα πολλα-
πλού σκοπού όπως π.χ. για ύδρευση,
άρδευση, ανάπτυξη αγροτικού τουρι-
σμού, ιχθυοκαλλιέργειες, εξηλεκτρι-
σμού μεμονωμένων πελατών, μονά-
δων κ.λ.π. Σε συναντήσεις που είχα
πέραν του Δημάρχου, με τον Νομάρχη
και τον Μηχανικό του αναδόχου κ.
Νικόλαο Βλάχο εξετάσαμε αυτές τις
δυνατότητες και επέμενα στην φάση
της λειτουργίας και συντήρησής του
να υπάρξει ανάγκη πρόσληψης 2 ατό-
μων Μ-ΥΜΣ από το χωριό μας. Σε με-
ρικά από τα αιτήματά μας είχαμε αν-
ταπόκριση και αποτέλεσμα όπως
ύδρευση- σύνδεση του δικτύου πα-
ραγωγής ρεύματος όχι με το Στεφάνι
αλλά με την Σωτήρα, με συνέπεια οι
μοναδικοί κτηνοτρόφοι του χωριού
μας να έχουνε επιπλέον μικρές βοή-
θειες σ’ ένα «συνοικισμό» που ιδρύ-
θηκε και αυτός στην απογραφή του
2001 (με 12 άτομα εάν θυμάμαι καλά).
Δυστυχώς στο θέμα της άρδευσης
δεν έγιναν έγκαιρα κάποιες παρεμ-
βάσεις που σε συνδυασμό με την εγ-
κατάλειψη του «αυλακιού» εδώ και
χρόνια από κατοίκους δήμο και κοι-
νότητα δεν είχαμε τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. Επιπρόσθετα πρέπει να
δεχθούμε ότι τα έργα υποδομής –
πρόσβασης κρατούν το δρόμο σε κά-
πως ικανοποιητικό επίπεδο που δεν
ξέρω σήμερα κάτω από τις δεδομένες
οικονομικές δυσκολίες εάν θα υπήρ-
χαν διαθέσιμα κονδύλια για τη συν-
τήρησή του. Εκ των υστέρων μπο-
ρούμε να πούμε ότι πολλά θα ήταν
δυνατόν να γίνουν σίγουρα όμως εάν
υπήρχε ένας πρότερος ίσως και δη-
μόσιος διάλογος με κατοίκους – εν-
διαφερόμενους – φορείς να είχαμε
πιθανόν καλύτερα αποτελέσματα.

- Εν κατακλείδι θέλουμε τη γνώμη
σου για τη νέα περίοδο δράσης του
Συλλόγου Παπαρουσιωτών μέχρι σή-
μερα.  

Στη δεύτερη περίοδο δράσης στην
νέα για εσάς του συλλόγου μας το
έργο σας κρίνεται θετικό. Γνωρίζω
πόσο δύσκολα είναι να ξεκινάς από
την αρχή αφού διαμορφώθηκαν νέα
δεδομένα με κάποιους συγχωριανούς
μας που έως σήμερα ήταν απόντες.
Νέοι άνθρωποι πορεύονται στον δρόμο
του αγώνα και της προσφοράς προς
το χωριό μας και πρέπει όλοι να στα-
θούμε δίπλα σας. Δεν πρέπει κανείς
να δείξει φόβο μπροστά στο καινούρ-
γιο όπως συμβαίνει σήμερα σ’ όλο
το πατριδοτοπικό κίνημα του τόπου
μας που βρίσκεται σε φάση αποδυ-
νάμωσης και αδράνειας. Το Δ.Σ του
Συλλόγου πρέπει να καταγράψει λάθη
και παραλείψεις που έχουν γίνει έως
τώρα, αρχίζοντας από την επικοινωνία
με όλους τους συγχωριανούς μας,
να ψάξετε νέες μορφές οργάνωσης
και δυναμικής δράσης. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΚΑΛΕΣΜΑ. Η συμμετοχή όλων μας
θα βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου μας να παράγει έργο,
να έχει δυνατή φωνή και αποτελε-
σματικές παρεμβάσεις. Πρέπει να δώ-
σουμε όλοι το περίσσευμα της ψυχής
μας για να δούμε το ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ
όπως το οραματιστήκαμε.

- Δημήτρη σε ευχαριστούμε πολύ.
Είμαστε σίγουροι ότι όσα ανέφερες θα
θυμίσουν, θα υποδείξουν και θα ενερ-
γοποιήσουν συνειδήσεις. Κάτι που στους
καιρούς μας είναι το ζητούμενο.

Συνέντευξη με τον Δημήτρη Γ.  Καλύβα
Γράφει η Ελένη Ντανά

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

Ο Δ. Καλύβας στη φετινή βράβευσή του 
από την ΟΕΣ για την προσφορά του.

Διακρίνεται η αποχωρούσα Πρόεδρος της ΟΕΣ
Ελευθερία Φραγκάκη και ο πρώην Αντ/δρος 

Δημ. Σταμέλος
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➢ Βραβεύτηκε η Πανευρυτανική Ένωση
από την Ακαδημία Αθηνών για το πνευματικό,

κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της στις 29-

12-2011. 

➢ Δικαιώθηκε η Μεσοχώρα στην από-

φαση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομι-

κού Σχεδιασμού. Επιτρέπεται και πάλι η ανέ-

γερση κατοικιών, έστω υπό όρους.

➢ Οπλίτες γιατροί θα επανδρώνουν τα
περιφερειακά ιατρεία Ευρυτανίας με πρόταση

του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Καρανίκα, που

έγινε δεκτή και μπαίνει σε νόμο. 

➢ Τρομάζει ο αριθμός των απόρων στο
Καρπενήσι. 1.277 δικαιούχοι θα μοιραστούν
31 τόνους τρόφιμα.
➢ 3ήμερο επιστημονικό συνέδριο στις

20, 21 & 22 Ιουλ 2012 στη Φουρνά από την

Πανευρυτανική και τους Πολιτιστικούς Συλ-

λόγους Φουρνά, Βράχας & Κλειτσού. Σκοπός

του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της τοπικής

ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής

της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.

➢ Νέο αιολικό στο Δήμο Καρπενησίου.
Θα εγκατασταθούν 11 ανεμογεννήτριες στη

θέση «Πικροβούνι – Καρούλα» και θα παρά-

γουν 22MW ρεύμα.

➢ Πρωταθλήτρια του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια.
Με ποσοστό υπογεγραμμένων συμβάσεων

που ανέρχεται στο …99,7% και πληρωμές

275,7 εκατ. Ευρώ, η Στερεά Ελλάδα συγκα-
ταλέγεται στη δεύτερη θέση μετά την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην απορρόφηση
Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο υφυπουργός Θά-

νος Μωραΐτης επιβεβαιώνει την αδικία για

τα μικρά ποσοστά επιχορηγήσεων στην Ευ-

ρυτανία, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση

που κατέθεσαν οι βουλευτές Ευρυτανίας και

Φωκίδας κ.κ.Ηλίας Καρανίκας και Αφροδίτη

Παπαθανάση.

➢ Γραφείο πληροφοριών στην κεντρική
πλατεία. Το πάγιο αίτημα των τουριστικών

επαγγελματιών γίνεται πραγματικότητα με

τη συνεργασία τους με τον Δήμο Καρπενη-

σίου. Έτσι το περίπτερο που παλαιά στέγαζε

το χώρο των εφημερίδων ανακατασκευάστηκε

και τοποθετήθηκε εκ νέου στην κεντρική πλα-

τεία Καρπενησίου.

➢ Ελικοδρόμιο ζητά ο κ. Καρανίκας στα
Άγραφα και στο Καρπενήσι. Ο στόχος γίνεται

εφικτός σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέ-

δωσε.

➢ Την οικονομική και διοικητική του αυ-
τοτέλεια κρατά τελικά το Νοσοκομείο Καρ-
πενησίου, μετά από έντονη παρέμβαση του
κ. Καρανίκα. Με τροπολογία που κατατέθηκε

στη Βουλή παραλίγο να χανόταν. Ωστόσο

αυτό απεφεύχθη την τελευταία στιγμή. Με

λίγα λόγια δεν θα υπήρχε προϋπολογισμός,

ούτε η δυνατότητα προσλήψεων με απόφαση

του Νοσοκομείου και έτσι το Νοσοκομείο θα

ήταν ένα απλώς παράρτημα, ένα καλύτερο

των άλλων Κέντρο Υγείας του Νοσοκομείου

Λαμίας.

➢ Καταργούνται οι πολεοδομίες από 1η
Μαρτίου 2012. Εφαρμόζεται νέος τρόπος έκ-

δοσης οικοδομικών αδειών βάσει του νόμου

4030, ενώ θα εφαρμόζεται και νέο καθεστώς

ελέγχου των κατασκευών. Ο έλεγχος θα
πραγματοποιείται από το Σώμα Ιδιωτών Ελεγ-
κτών Δόμησης.
➢ Ξεκινούν πιλοτικά από τη Δυτική Ευ-

ρυτανία οι εξετάσεις αίματος στα χωριά με
δέσμευση του Διοικητή του Νοσοκομείου
στον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Καρανίκα. Στό-

χος είναι να αντιμετωπισθεί το οξύτατο πρό-

βλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της

περιοχής που πρέπει να μεταβαίνουν στο

Καρπενήσι για μια απλή εξέταση αίματος.

➢ Η Περιφέρεια ακύρωσε το παγοδρόμιο
που στήθηκε στην κεντρική πλατεία και για
ένα μήνα έγινε πόλος έλξης επισκεπτών,
αύξησε την εμπορική κίνηση στο κέντρο και
προκάλεσε τη χαρά μικρών παιδιών. Ένα

δρώμενο που για πρώτη φορά οργανώθηκε

στο Καρπενήσι. Οι λόγοι ήταν τυπικοί, επειδή

δεν υπήρχε σαφής απόφαση Δημοτικού Συμ-

βουλίου για την παραχώρηση της πλατείας

Καρπενησίου. Ωστόσο η ακυρωτική απόφαση

της Περιφέρειας στέκεται στο γράμμα του

Νόμου και δεν λαμβάνει υπόψη την προβολή

που δέχτηκε το Καρπενήσι – για πρώτη φορά

– στα κεντρικά κανάλια της χώρας.

Ευρυτανικές ειδήσεις

Παπαρουσιώτικοι  αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας

Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231

τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824   ΔΟΥ: Πετρούπολης

Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον

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

Οι νέοι φεύγουν και οι θησαυροί

της γης μας πεθαίνουν
Γράφει η Βάντα Κουτσοκώστα

Οι νέοι μας φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό
κι εμείς  παραμένουμε βουβοί θεατές σε αυτό το θέ-
ατρο του παραλόγου που έχει στήσει παράσταση σε
κάθε γειτονιά της σημερινής Ελλάδας.

Από την άλλη μεριά η ύπαιθρος μαραζώνει με
τους θησαυρούς της γης της ανεκμετάλλευτους ακό-
μα. Τις προάλλες μια φίλη μου είπε πως έψαχνε να
βρει χυμό κράνμπερυ, διότι ήταν επιρρεπής στις
ουρολοιμώξεις και της το σύστησε ο γιατρός. Μπο-
ρούσε  να το πάρει και σε ταμπλέτες από το φαρμα-
κείο, αλλά το έψαχνε σε υγρή μορφή διότι γενικώς
δυσκολευόταν με οτιδήποτε είχε μορφή χαπιού. Για
να είμαι ειλικρινής δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Πήγαμε
σε ένα από αυτά τα καταστήματα με είδη υγιεινής
διατροφής στο κέντρο της Αθήνας. «Έχετε χυμό
κράνμπερι;», το ζητήσαμε. «Βεβαίως», μας απάντησαν
και μας έδειξαν κάτι μικρά μπουκαλάκια όπως αυτά
της βυσσινάδας. «Το καλύτερο για τις  λοιμώξεις
του ουροποιητικού, αλλά και αντιοξειδωτικό και κατά
των ελεύθερων ριζών, προληπτικό κατά του καρκίνου»
συμπλήρωσε η υπάλληλος, «αλλά είναι λίγο ακριβό
γιατί το φέρνουμε απέξω καθώς είναι σπάνιος ο
καρπός του, 16 ευρώ το κιλό», πρόσθεσε. 

Αγόρασα κι εγώ ένα μπουκαλάκι και το δοκίμασα
όταν πήγα στο σπίτι. Κάτι μου θύμιζε. Χυμός γλυκό-
πικρος με μια στυφή γεύση στο τέλος. Πήρα  ξανά
το μπουκαλάκι να μελετήσω τη μετάφραση στα ψιλά
γραμματάκια της ετικέτας του. Κοίταξα προσεκτικά
και δεν πίστευα στα μάτια μου! Ο χυμός κράνμπερι
δεν ήταν άλλος από το χυμό κράνου! Αυτά τα μικρά
φρουτάκια, σαν μικρές κατακόκκινες ελίτσες, που
σαπίζουν παραμελημένα  στις ρεματιές των ορεινών
χωριών μας, σε κάποιες άλλες χώρες τα εξάγουν
και θησαυρίζουν εξ αιτίας των σπάνιων θεραπευτικών
τους ιδιοτήτων.

Τι γίνεται λοιπόν; Γιατί εμείς φτωχαίνουμε ενώ
οι θησαυροί της γης μας πεθαίνουν;

Διότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχει παντελής έλ-
λειψη ενημέρωσης. Οι αγρότες, αφημένοι στην τύχη
τους παλεύουν με όσα έμαθαν μόνοι τους από τις
εμπειρίες και τον ιδρώτα της ζωής, χωρίς η πολιτεία
να στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δραστηριότητες
πιο κερδοφόρες.

«Αλλάξτε καλλιέργειες τους λένε», αλλά το πώς,
το πότε και το γιατί καλούνται μόνοι τους να το
απαντήσουν. Μόνο κάποιοι νέοι, δειλά-δειλά προ-
σπαθούν – και πάλι μόνοι τους- να στραφούν σε νέα
προϊόντα και αγορές αναζητώντας τις και διαδικτυακά
πλέον. Τίποτα όμως δεν υπάρχει οργανωμένο έτσι
ώστε να μπορεί κανείς με ασφάλεια να στραφεί σε
καινούριες καλλιέργειες. Για κάτι τέτοιο προαπαιτείται
μελέτη. Απαιτείται ενημέρωση και κατατοπισμός εκ
μέρους της πολιτείας. Αυτά τα προϊόντα μπορούν
να ευδοκιμήσουν σε αυτό το έδαφος, αυτά είναι
προσοδοφόρα, αυτές είναι οι αγορές, τόσο θα σου
κοστίσει, τόσα θα κερδίσεις. Αλλά τι λέω τώρα; Γί-
νονται αυτά στην Ελλάδα; Δεν γίνονται και όσο δεν
γίνονται οι νέοι θα φεύγουν, θα «πάνε χαμένοι»
όπως λένε οι γερόντισσες στα χωριά, το ίδιο και οι
θησαυροί της γης μας.

Αναδημοσίευση απ’ τα Συγκρελλιώτικα Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΟΥ  Π. ΓΥΦΤΟΒΡΑΚΗ
Προέδρου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Καλεσμένου

Στα πλαίσια της διάνοιξης του μονοπατιού από το Κάτω Παλιοχώρι μέχρι το Μοναστηράκι,
παρακαλούνται όσοι εθελοντές ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα
κάτωθι τηλέφωνα:

210-8042806  /  22370-31172  /  6942932100
Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στην ανάδειξη του ξεχασμένου αυτού μονοπατιού που

εκτός της ένταξής του στον τουριστικό οδηγό του Δήμου θα αποτελέσει πλέον μία επιπλέον
σύνδεση του χωριού με τη συνοικία του Μοναστηρακίου.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και προσδοκώ στην συμμετοχή σας.

ΖΗΤΟΥΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ

• Η κ. Χρυσούλα (απογεύματα - Σάββατα
- Κυριακές) αναλαμβάνει φύλαξη γερόντων
ή παιδιών κ.λπ. Τηλ.: 6949603855

• Η κ. Μαρία για οικιακή βοηθός 
τηλ.: 6986718343
• Η κ. Καίτη για κομμώσεις κατ’ οίκον
τηλ.: 6983033317
• Ο κ. Αντώνης Μπουράκου για οικοδο-

μικές και λοιπές εργασίες.
τηλ. 6945061493


