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Εμείς  που  ν’  ακουμπήσουμε  την  ψυχή  μας;
Τη νύχτα της Γέννησης του Θε-

ανθρώπου η Παναγία Μητέρα Του
ακούμπησε στοργικά σπαργανωμένο
το θείο Παιδί της στη φάτνη χωρίς
τίποτε απ’ όσα θεωρούν σπουδαία
οι άνθρωποι.

Στο στάβλο των ζώων γέννησε
η Θεοτόκος τον Υιόν της και «ανέ-
κλινεν αυτόν εν τη φάτνη», εκεί που
οι άνθρωποι έβαζαν τροφή καθαρή
και κατάλληλη για τα ζώα. Αυτόν
μόνο τον τόπο διέθεσε εκείνη τη
μοναδική νύχτα, στον Κύριο και Θεό
της η γη των ανθρώπων.

Αλλά αυτή η φάτνη της έσχατης
φτώχειας και μαζί της άπειρης θεϊ-
κής συγκατάβασης έμεινε στην αν-
θρώπινη συνείδηση ως μοναδικό λί-
κνο δόξας και εφαλτήριο ανυψώσε-
ως του ανθρώπου στο πρόσωπο του
Χριστού.

Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, μι-
κροί και μεγαλύτεροι, που ν’ ακουμ-
πήσουμε σήμερα την ψυχή μας;

Σήμερα η γη των ανθρώπων γί-
νεται κάθε μέρα πιο ακατάλληλη να
ζήσουμε ως άνθρωποι, να εμπιστευ-
θούμε τη ζωή μας, ν’ ανακλίνουμε

κάπου την ψυχή μας, να στηρίξουμε
τις ελπίδες μας, να εναποθέσουμε
τις προσδοκίες μας, να ονειρευτούμε
τη γήινη πορεία μας.

Φέτος τα Χριστούγεννα θα ξα-
ναδιαβάσουμε την ιστορία της Γέν-
νησης του Χριστού πιο ώριμοι και

πιο απορημένοι, θα  ζωγραφίσουμε
με ευλάβεια στα γεμάτα προσμονή
μάτια μας τον Υιό της Παρθένου στη
φάτνη ελεύθερο απ’ όσα υπολογί-
ζουμε οι άνθρωποι, έτοιμο από βρέ-
φους για τη φτώχεια, τη στέρηση,
την εξορία, τη δίωξη, τη θυσία, τη
δόξα!

Εμείς που ν’ ακουμπήσουμε την
ψυχή μας;

Η φάτνη στο στάβλο της γης
βρέθηκε μόνη διαθέσιμη ν’ ακουμ-
πήσει το θείο Βρέφος η Παναγία
μας, η φάτνη της ελευθερίας απ΄
όσα μας φαίνονται σπουδαία και
απαραίτητα. Αυτή μπορεί να γίνει
σήμερα το σημείο αναφοράς μας,
το μέσο ανατροπής του παγκόσμιου
κατεστημένου που απαξιώνει τον
άνθρωπο, η επιλογή μας, η παρη-
γορία και η έμπνευση για τα σημαν-
τικά και τα μεγάλα, για την αληθινή
καταξίωση και δόξα που πρέπει
στον άνθρωπο.

Στη διαδρομή της ιστορίας του
ελληνικού έθνους ο πατριωτισμός
είχε την έννοια της φιλοπατρίας,
της θερμής αγάπης προς τη φιλτάτη
πατρίδα. Και έμεινε πάντα μακριά
από παραποιήσεις πάσης φύσεως.
Είναι γνωστό πως στα νεώτερα χρό-
νια ο «διεθνισμός» και ο «κοσμοπο-
λιτισμός» στις ακραίες μορφές τους,
όπως και ο Μαρξισμός (με συνθήματα
όπως «Οι εργάτες δεν έχουνε πα-
τρίδα») και ο Αναρχισμός («Κάτω τα
σύνορα», «Η πατρίδα είναι επικίν-
δυνη»), θεωρούν τον πατριωτισμό
ως συναίσθημα αφύσικο και επιβλα-
βές. 

Ο «σωβινισμός» εξάλλου παρου-
σιάζεται ως άκρατος και παράλογος
εθνικισμός, που περιφρονεί και εχ-
θρεύεται τους άλλους λαούς, όπως
συνέβη στην περίπτωση της χιτλε-
ρικής Γερμανίας, που έφτασε στην
εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι Έλληνες διαχρονικά είμαστε
ένας φιλόπατρις λαός, και ταυτο-
χρόνως έχουμε το γνώρισμα της οι-
κουμενικότητας. Ποτέ δεν κρύψαμε
κανένα αγαθό από τον ξένο, που
ερχόταν προς εμάς. Χαρακτηριστικός
και ο λόγος του αρχαίου ρήτορα
Ισοκράτη που διακηρύσσει ότι συμ-
βαίνει «’Ελληνας καλείσθαι τους της
παιδεύσεως της ημετέρας ή τους
της κοινής φύσεως μετέχοντας». Ο
Μέγας Αλέξανδρος κέρδισε το θαυ-
μασμό και την αγάπη τόσων λαών.
Το Βυζάντιο χάρισε τα δώρα της πί-
στεως του Χριστού και του πολιτι-
σμού του σε όλους τους λαούς, που
δέχθηκαν την επιρροή του. Στον τε-
λευταίο παγκόσμιο πόλεμο οι στρα-

τιώτες μας, που πολέμησαν για την
ελευθερία της Πατρίδας, φέρθηκαν
με αγάπη και σεβασμό στους αιχμα-
λώτους αντιπάλους τους και στη συ-
νέχεια συγχωρήσαμε τους σφαγείς
μας και τους απογόνους τους, όπως
στην Μικρασία, στα τραγικά Καλά-
βρυτα και όπου αλλού στη γή μας.
Οι εξαιρέσεις δεν αναιρούν τον κα-
νόνα. Ο αληθινός Έλληνας πατριώ-
της, διδαγμένος από παιδί το Ευαγ-
γέλιο και το ήθος του μέσα στη μη-
τέρα Εκκλησία, που στάθηκε πάντα
φρουρός και θεματοφύλακας των
ιδεωδών της Πατρίδας, δεν παρα-
σύρθηκε σε ξενοφοβία με κατάληξη
το ρατσισμό. Επειδή αγαπά την πα-
τρίδα του δεν μπορεί να περιφρονεί
ή να υποβλέπει τις άλλες πατρίδες. 

Ο γνήσιος πατριωτισμός είναι
σεμνός. Δεν θεατρίζει τα αισθήματά
του, για να αποκτήσει τη φήμη που
δεν του αξίζει. Ίσα-ίσα θυσιάζει το
δικαίωμά του, όταν π.χ. πρόκειται
να κρατηθεί ψηλά η εθνική ενότητα,
όπως έκανε ο Μάρκος Μπότσαρης,
που έσκισε το δίπλωμα της αρχι-
στρατηγίας, που του έδωσε η Κυ-
βέρνηση, λέγοντας στους συμπολε-
μιστές του πως, όποιος αξίζει πε-

ρισσότερο παίρνει τη διάκριση πάνω
στη μάχη.

Ο άξιος πατριώτης δε βάζει φω-
τιές και δεν ξηλώνει μάρμαρα για
να διορθώσει τα κοινά της πατρίδας
του. Ακόμη ούτε αυτός που αυτο-
πυρπολείται είναι μεγάλος, μήτε ο
αιρετικός ή ο καμικάζι ή ο αναρχικός.
Ο αγνός πατριωτισμός δεν είναι ανα-
τροπή, είναι συνέχεια για δημιουργία.
Μόνο ο τίμιος αγωνιστής, αυτός
που λιώνει καθημερινά στο προσω-
πικό καθήκον, περιφρουρεί την έν-
νοια της Πατρίδας. Αυτός μπορεί
να επιφέρει τις σωτήριες αλλαγές.

Αυτός δεν δουλεύει αποκλειστικά
για το δικό του σήμερα, αλλά θυσιά-
ζεται, αν χρειαστεί, για το αύριο της
πατρίδας, όπως είπε μπροστά στο
δήμιό του ο Ρήγας Φεραίος: «Πολύν
σπόρο έσπειρα. Το Έθνος μου θα
θερίσει». Και το Έθνος θέρισε την
ελευθερία του. Το ίδιο έκαναν και οι
Εθνικοί Ευεργέτες, που εργάστηκαν
μια ζωή και αρνήθηκαν νόμιμες απο-
λαύσεις, για να στολίσουν με τα δί-
καια πλούτη τους την Πατρίδα με
μνημεία πολιτισμού και αγαθοεργίας. 

Πραγματικοί πατριώτες είναι,
τέλος, όποιοι προσφέρουν παρά
λαμβάνουν από την κοινή Πατρίδα.
Αυτοί και μόνο μπορούν να αγαπή-
σουν αληθινά τον κάθε άνθρωπο
και να εργαστούν αποτελεσματικά
για την ειρήνη όλου του κόσμου.

Ανάμεσά τους υπάρχουν θέσεις
και για μας, τους σημερινούς Έλλη-
νες, μικρούς και μεγάλους. Για να
ζήσει η πατρίδα, κι εμείς να ζήσουμε.
Άλλη πατρίδα δεν μας χωράει… 

Περιοδικό “Προς τη Νίκη”

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη και απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων 
εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
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Η  ΠΑΤΡΙΔΑ  ΚΑΙ  Ο  ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Εγώ  είμαι  εδώ
Κάθε που έρχονται Χριστούγεννα
Η πόλη ζει σε γρήγορους ρυθμούς,
Γεμίζει φώτα, μουσικές, καμπάνες γιορτινές, χαρούμενες φωνές.
Οι άνθρωποι κουρνιάζουν σε ζεστές αγκαλιές, χαρίζουν φιλιά κι αγάπης
δώρα,
Νοιώθουν τη γλύκα της γιορτής κάτω από έλατα χιονισμένα
Με λαμπιόνια και στολίδια φορτωμένα.
Κι εγώ είμαι εδώ!
Κρυμμένος πίσω από σιδεριές κι αμπάρες κι έχω μέσα μου θυμό
Και θέλω να ξεσπάσω, να ξεδιπλωθώ πάνω στο χαρτί, να πάψω να
τρέμω, 
Να πονώ, να πολεμάω για το θάνατο μήπως δεν προλάβω τη ζωή!
Όμως εγώ είμαι εδώ!
Κουβάρι απ’ τη λύπη, η ανάσα μου πικρή απ’ τον καπνό κι η ψυχή μου
άδεια από ελπίδα!
Απόμεινα γυμνός με χέρια απλωμένα να ζητιανεύω μάνας χάδι,
Πατρίδας στήριγμα, φίλου συντροφιά.
Κι απόψε είμαι πάλι εδώ!
Ξένος, δίχως τίποτα δικό μου, ζωντανός νεκρός,
Θαμμένος μέσα σε μία φυλακή. Ανώνυμος, στιγματισμένος, βουβός, 
Με τη ράχη μου σκυμμένη και τα χέρια μου δεμένα πισθάγκωνα.
Μόνο το μυαλό μου δε νίκησε κανείς!
Η ελευθερία είναι μέσα μου
Και μπρος μου ανοιχτή μια πόρτα στο φως!

Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Βόλου

Κυριακή  19  Ιανουαρίου  2014,  ώρα  13:00, 
συνεστίαση  στο  Καρπενήσι 

στο  κέντρο  «Πανόραμα»

ΕΥΧΕΣ  ΚΑΙ  ΔΡΩΜΕΝΑ
Δύσκολοι οι καιροί για όλους μας. 
Ας αφήσουμε πίσω μας την τόση πίκρα, θλίψη, δυστυχία,

την τόση ανασφάλεια και απογοήτευση. Φτάσανε Χριστού-
γεννα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας εύχεται χρόνια πολλά,
υπομονή και αγάπη. 

Ας είναι γεμάτος φως και ελπίδα ο καινούργιος
χρόνος, μια σωτήρια και ευλογημένη χρονιά.

Ας είμαστε όλοι μας περισσότερο αισιόδοξοι. 
Συμπατριώτες μας:
3 Ελάτε σ’ ένα

ευλογημένο αντά-
μωμα στις 18 Ιανουα-

ρίου 2014 στον Άγιο Αθανά-
σιο στο Δυτικό Παπαρούσι να εκκλη-
σιαστούμε και να προσευχηθούμε. 

3 Ελάτε για ένα ξεφάντωμα ψυχών
στις 19 Ιανουαρίου 2014 Κυριακή στις
13:00 το μεσημέρι στο κέντρο «Πανό-
ραμα» στο Καρπενήσι. 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ  ΜΑΣ

Το καλοκαίρι κατά την επίσκεψή του
στο χωριό ο Δήμαρχος Καρπενησίου υπο-
σχέθηκε τη χορήγηση οικοδομικών υλικών
(άμμο, τσιμέντο, χαλίκι) για την εκτέλεση
εργασιών στον ξενώνα μας. 

Ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Παν-
τελής Χαλκιάς, τον οποίο ευχαριστούμε
πολύ, ανέλαβε την υλοποίηση της απόφα-
σης του Δημάρχου. 

Οι συνεννοήσεις του με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παναγιώτη Βλασόπουλο
ήταν αποτελεσματικές και χορηγήθηκαν τα υλικά για την ολοκλήρωση

Συνέχεια στην 4η σελ.



Η εφημερίδα μας συ-
νεχίζει σε αυτό το φύλλο την παρουσίαση
«πορτραίτων» ανθρώπων του γενέθλιου τόπου
μας. Πρόσωπα με προσφορά πολύπλευρη,
αγωνιστική, παραγωγική. Πρόσωπα με ηθικές,
εθνικές αρχές με ζήλο και φιλοδοξίες, με
πίστη στο Θείο, με αξιοπρέπεια, εργατικότητα,
φιλομάθεια, επιμέλεια.

Τέτοια πρόσωπα που πορεύτηκαν σε δύ-
σκολους και ανηφορικούς δρόμους, σε ιδιαίτερα
δυσμενείς συνθήκες που αντιμετώπιζε η χώρα
μας και κάνανε το χρέος τους προς το κοινω-
νικό σύνολο σαν καλοί και αγαθοί πολίτες.

Ήρθε πλέον ο καιρός αγαπητοί συγχωριανοί
να κοιταχτούμε όλοι μας στον καθρέπτη της
συνείδησής μας. Ας πετάξουμε τις παρωπίδες
που μας έχουν φορέσει χρόνια τώρα και εμ-
ποδίζουν την πρόοδο στον τόπο μας, αδίστακτοι
και ανεύθυνοι καιροσκόποι και δημαγωγοί. Ας

αντιληφθούμε την ζέουσα
και παφλάζουσα πραγμα-
τικότητα της εποχής μας.
Ας συλλάβουμε τα μηνύ-
ματα των καιρών και να
συνταιριάζουμε εδώ και
τώρα τον βηματισμό μας
με τον βηματισμό της ιστο-
ρίας. Ας παραδειγματιστού-
με απ’ αυτούς που πρό-
σφεραν και εξακολουθούν
να προσφέρουν.

Στην μικρή μας εφημε-
ρίδα, σ’ αυτό το φύλλο για
λόγους πολλούς, αντικει-
μενικούς και συναισθημα-
τικούς,  παρουσιάζουμε ένα

αφιέρωμα μικρό στον ανυπόκριτο, γνήσιο Έλ-
ληνα και οραματιστή Γεώργιο Μανδραγώνη
που απέδειξε στην πράξη ότι δεν πρέπει να
θέτουμε τα πάντα με βάση το προσωπικό συμ-
φέρον, αλλά να το παραβλέπουμε, με γνώμονα
το κοινό καλό.

Ο Γιώργος Μανδραγώνης υπήρξε ένας
υπηρέτης κάθε ανθρώπου που είχε ανάγκες,
για δεκαετίες πολλές. Ακάματος εργάτης για
το καλό της γενέτειράς του. Άδολος, ευθύς
και πάντα αληθινός, θαρρώ πως συγκεντρώνει

όσα με περιεκτικότητα αναφέρει ο Ευαγγελι-
στής Μάρκος στο Κεφ. 1 εδάφ. 43: «Ος εάν
θέλει γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διά-
κονος». Διακονία σε όλους τους χρείαν έχον-
τες άσκησε σε όλη του τη ζωή ο αγαπητός
μπάρμπα-Γιώργης.

Γεννήθηκε το 1926 στις 24 Μαρτίου, στο
Παπαρούσι. Πήγε στο Δημοτικό μέχρι την Τε-
τάρτη τάξη με δασκάλους τον πατέρα του
Δημοσθένη και τον θείο του Θανάση. Μετά

συνέχισε το Γυμνάσιο στο Καρπενήσι. Υπηρέ-
τησε στο στρατό το 1950, 1951 και 1952 ως
έφεδρος ανθυπολοχαγός στο Πεζικό στα βαριά
οπλομηχανήματα. Διετέλεσε επίσης διαχειρι-
στής στο φωτοκινηματογραφικό τμήμα του
ΓΕΣ.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστάτης στο
δρόμο Αγρινίου, ως αγρότης και σαν υπάλληλος
γραφείου στην ανοικοδόμηση σπιτιών, στο
Καρπενήσι.

Τον Απρίλιο του 1955 νυμφεύτηκε την Μα-
ρία Πολύζου στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια
και τον Σεπτέμβριο του 1955 έφυγαν για το
Spartanburg της Ν. Καρολίνας στην Αμερική.
Εκεί αγόρασε δικό του εστιατόριο, όπου ερ-
γάστηκε για πολλά χρόνια.

Το  1957 γεννήθηκε ο γιος του Δημοσθένης
και το 1961 η κόρη του Ροζαλία (συνένωση

των ονομάτων Ρόζα και Ιουλία). Το 1992 ο
Γιώργος πήρε διαζύγιο από τη γυναίκα του
και επέστρεψε στο χωριό, όπου εγκαταστάθηκε
μόνιμα.

Ο Δημοσθένης Μανδραγώνης, πατέρας
του Γιώργου, δάσκαλος του γιου του ήταν
συνειδητός υπερασπιστής ιδεών και αξιών. Η
μητέρα του Ιουλία, πρώτη δασκάλα του μικρού
Γιώργου με τον δικό της τρόπο, μπόρεσε και
δίδαξε αφού ενέπνευσε, μετέδωσε και καλ-
λιέργησε στοιχεία που συνιστούσαν παιδεία.
Ήταν αυτή που διαχρονικά διατήρησε και εξέ-

φρασε τη σταθερότητα της παράδοσης και
υπήρξε εγγυητής για μια ευλογημένη συνέχεια,
αλλά και για τη μετάγγιση των αξιοφόρων χυ-
μών από τις ρίζες της γενιάς στο τρυφερό νε-
όφυτο κλωνάρι.

Η οικογένεια το βασικό κύτταρο κάθε συγ-
κροτημένης κοινωνίας αποτέλεσε το πρώτο
πολυσήμαντο και αναπόφευκτο σύστημα αγω-
γής για το Γιώργο Μανδραγώνη. Μέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον από την πρώτη μέρα
της ζωής και κατά τα πρώτα καθοριστικά
χρόνια της παιδικής ηλικίας βιώθηκαν και με-
ταγγίστηκαν όλοι οι κώδικες συμπεριφοράς
που σίγουρα συγκεκριμενοποιούν ένα επίπεδο
παιδείας.  

Παιδεία όμως δεν είναι απλώς και μόνο η

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή μια συ-
νολική ευρύτερη μόρφωση. Είναι η γενικότερη
πνευματική, ηθική και ψυχική καλλιέργεια.
Είναι το σύνολο των στοιχείων που δομούν
την ποιότητα της ύπαρξης που πηγάζουν βε-
βαίως και από την εκπαίδευση, αλλά εξαπλώ-
νονται πολύ πιο πέρα και έξω απ’ αυτή. Είναι
δηλαδή το γενικότερο προϊόν των ιδανικών,
των αντιλήψεων και των αξιών που διέπουν
τη ζωή, τα όνειρα και τις επιδιώξεις ενός ατό-
μου, μιας κοινωνίας και γενικότερα του έθνους.

Επομένως η παιδεία διαμορφώνεται, καλ-

λιεργείται και σφυρηλατείται από ερεθίσματα,
παραστάσεις και εμπειρίες της καθημερινής
ζωής από τα πρότυπα που προβάλλονται και
επιβραβεύονται γύρω μας από την αγωγή που
παίρνει ο άνθρωπος ως τρισυπόστατη ύπαρξη
αλλά και ως πολίτης μιας χώρας και από το
περιεχόμενο που αποκτούν σε κάθε εποχή οι
έννοιες «επιτυχία», «τιμή», «ήθος», «αρετή»,
«δημιουργία», «πολιτισμός», «ευπρέπεια» και
άλλες παρόμοιες.

Ιδού η «φορεσιά» του Γιώργου Μανδρα-
γώνη. Η επιτυχημένη πορεία της ζωής του
δεν μπορεί παρά να αποδοθεί στην ύπαρξη
μιας διαχρονικής έννοιας: ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ! 

Αντί επιλόγου:
Ο μπάρμπα-Γιώργης ζει μόνιμα και μόνος

πια στο χωριό… Η μικρή του σύνταξη φτάνει
και περισσεύει για να μπορεί να δίνει σε πολ-
λούς και στο σύλλογό μας!!!. Συγκινητική και
θαυμαστή η έφεση προσφοράς του… Αν και
τα χρόνια που τον βαραίνουν είναι πολλά,
εξακολουθεί να είναι αγωνιστής υψηλών ιδα-

νικών της ζωής και ταυτόχρονα σεμνός και
ταπεινός. Ήταν πάντα μπροστά από την εποχή
του. Κοιτάζει ακόμα μπροστά. Με μνήμη όμως,
με την οποία τιμά ό,τι έζησε και αξιολογεί ότι
θα ζήσει. Μ’ αυτή τη μνήμη πορεύτηκε ο με-
γάλος συγχωριανός μας μέσα από την οποία
αποκαλύπτεται και αντανακλά το ήθος μιας
ζωής που τόσο το έχουμε ανάγκη. Σήμερα,
«σ’ αυτή τη λίγη Ελλάδα που απομένει»!!! 

Για την διαμόρφωση του κειμένου ευχαρι-
στούμε από καρδιάς τον δημοσιογράφο Δημήτρη
Ζάχο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ  ΜΑΝΔΡΑΓΩΝΗ
Αγωνιστή της ζωής!!! Ζυμωμένος μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, έχοντας γευτεί 

χαρές, πίκρες και απογοητεύσεις έχει δημιουργήσει τον δικό του μύθο... 
Γράφει ο Παναγιώτης Βλασόπουλος

«Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ’ αυτό να ενοχλείται

ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις 

τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτή η τακτική»

Αδαμάντιος Κοραής
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Ο Γ. Μανδραγώνης με την μητέρα του 
τον Απρίλιο του 1990 Η οικογένεια του Γ. Μανδραγώνη

Η Ροζαλία με τον Ιταλό σύζυγό της Φρανκ, 
ιατρό ογκολόγο

Ο γάμος της Ιουλίας Κατεργάρη, ανιψιάς του Γιώργου Μανδραγώνη, με τον γιατρό Κώστα Σκορδαλάκη. 
Αριστερά οι γονείς της Κώστας Σ. Κατεργάρης και Ελένη Μανδραγώνη, οι θείες της Ελένη Γκορόγια και Αλεξάνδρα Μαρούλη - Μανδραγώνη 

με τα παιδιά τους. Δεξιά η αδερφή της Έμυ, ο Γιώργος Μανδραγώνης και τα παιδιά του. 

Τα παιδιά του Γ. Μανδραγώνη, η οδοντίατρος
Ροζαλία και ο ακαδημαϊκός Δημοσθένης

Γ. Μανδραγώνης - Μ. Πολύζου 21 Απρ. 1955

Η Ροζαλία με την κόρη της Βικτωρία



Ο Δημοσθένης Γε-
ωργίου Μανδραγώνης
γεννήθηκε το 1896 στο
Παπαρούσι με αδέλφια
την Ουρανία (σύζυγος
Τριανταφύλλη Δημή-
τρη) και την Ελένη (σύ-

ζυγος Χαράλαμπου Κα-
ραγιώργου από Βίνιανη).

Σπούδασε στην Κα-
στοριά στο «Νεστόριο»
για ένα χρόνο, κι έγινε
δάσκαλος στα δημοτικά
σχολεία. Δίδαξε στην
Καστοριά για 2 – 3 χρό-
νια, στο Καλεσμένο, στη
Χρύσοβα και μετά γύρισε
να διδάξει στο χωριό.

Τον Ιούνιο του 1924
νυμφεύτηκε την Ιουλία

Ψυχογιού (του Περικλή και της Αλεξάνδρας)
από την Δυτική Φραγκίστα. Μετά το γάμο το
συμπεθεριό, η νύφη και ο γαμπρός καβάλα
στα μουλάρια με τα προικιά φορτωμένα φτά-
σανε στο χωριό. Απέκτησαν 5 παιδιά, τον
Γιώργο, τον Θανάση, την Ελισάβετ, την Αλε-
ξάνδρα και την Ελένη.

Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1926.
Ο Θανάσης γεννήθηκε το 1929. Τελείωσε

το Δημοτικό στο χωριό. Υπηρέτησε στο στρατό
δύο χρόνια ως λοχίας στα Τρίκαλα, στην Κα-
λαμπάκα. Το 1962 ο Θανάσης νυμφεύτηκε τη
Γιαννούλα Αλέστα από το Τρίκλινο Βάλτου –
Αιτωλοακαρνανίας. Ο γάμος τους έγινε στην
Αθήνα, όπου και παρέμειναν δουλεύοντας σε
θυρωρείο. Το 1965 απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί  τον Δημοσθένη και το 1966 την κορούλα
τους Ιουλία. Το 1967 ο αδελφός τους Γιώργος
Μανδραγώνης με πρόσκληση τους πήρε οικο-
γενειακώς στην Αμερική, όπου εγκαταστάθηκαν
στο Charlotte της Βορείου Καρολίνας. Εργά-
σθηκαν σκληρά για 3 χρόνια σχεδόν. Το 1969
αφού απέκτησαν στην Αμερική την τρίτη κο-
ρούλα τους την Αλεξάνδρα, η Γιαννούλα επέ-

στρεψε με τα μικρά της παιδιά στο Παπαρούσι.
Εκεί τα παιδιά τελείωσαν το Δημοτικό σχολείο
και εν τω μεταξύ αγόρασαν το πρώτο τους
σπίτι στο Αγρίνιο. Ο Θανάσης πηγαινοερχόταν
στην Αμερική, ώσπου συνταξιούχος πλέον
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1993. Στο μεταξύ
αρρώστησε και το 1995 απεβίωσε στην ηλικία
των 66 χρόνων.

Η Ελισάβετ (Σαββούλα) γεννήθηκε το 1931.
Παντρεύτηκε τον Γιώργο Τσατσαρώνη από τη
Μαραθιά. Απέκτησαν δύο παιδιά την Κωνσταν-
τίνα και τον Δημήτρη.

Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε το 1938. Τελείωσε
το Δημοτικό και το Γυμνάσιο στο Καρπενήσι.
Το 1964 παντρεύτηκε τον Σπύρο Μαρούλη
από τη Χρύσω Ευρυτανίας. Το 1966 ο αδελφός
της Γιώργος τους προσκάλεσε στην Αμερική.

Εκεί απόκτησαν 3 παιδιά, τον Χρήστο, την
Σπυριδούλα και την Ιουλία. 

Η Ελένη γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε το
Δημοτικό και στη συνέχεια το Γυμνάσιο στο
Καρπενήσι, όπου ερωτεύτηκε τον Κώστα Σ.
Κατεργάρη από το χωριό. Το 1967 παντρεύτη-
καν και με τη φροντίδα του αδελφού τους
Γιώργου Μανδραγώνη έφυγαν για την Αμερική.
Απέκτησαν την Ασημίνα και την Ιουλία.

Στις 22 Νοεμβρίου του 1969 πέθανε στο
χωριό, προδομένος από την καρδιά του, ο Δη-

μοσθένης Γ. Μανδρα-
γώνης σε ηλικία 77
ετών. Η σύζυγός του
Ιουλία έζησε μέχρι το
1993 έχοντας κοντά
της τον πρωτότοκο
Γιώργο και τους Θανά-
ση και Σαββούλα με τις οικογένειές τους. 

ΟΙ  ΜΑΝΔΡΑΓΩΝΑΙΟΙ
Γράφει η Έλλη Καλύβα
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Παπαρουσιώτικοι 
αντίλαλοι

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών

Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής:
Βλασόπουλος Παν.

Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824   

ΔΟΥ: Πετρούπολης
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

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Γ.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χωματουργικές  εργασίες

Οικοδομικά - Εμπειροτεχνικά
Παπαρούσι  Ευρυτανίας

Τηλ.: 6972179350 & 22370-31540

Μαρτυρία 

Η μονιμότητα της εγκατάστασης
του Γιώργου Μανδραγώνη στο χωριό
συνετέλεσε στην ζωντάνια του. Συ-
νέχεια υπήρχε κάποιος στο σπίτι το
Μανδραγωνέϊκο. Ο Γιώργος λα-
τρεύει να ζει την όσο πιο φυσική
ζωή γίνεται. Είναι πολύ φιλότιμος.
Όχι μόνον στις πολλαπλές δωρεές
χρημάτων που έχει προσφέρει στο
χωριό, αλλά και στις αμέτρητες χει-
ρονομίες να «φιλεύει» μικρά και με-
γάλα ποσά με τις δραχμές τότε, με
τα δολάρια και τα ευρώ τώρα.

Από την καλοσύνη του που την
βλέπεις ζωγραφισμένη στο πρόσω-
πό του, πάντοτε ήθελε να δίνει από
το υστέρημά του με χαρά, με επιμονή
και αν δεν έπαιρνες αυτό που σου
πρόσφερε απογοητευόταν… 

Έτσι ήταν και η μητέρα του. Η
Φρειδερίκη, ο Βαγγέλης και η Έλλη
Καλύβα ακόμη φυλάνε με σεβασμό
τις 10 και 20 δραχμές που τους έδω-
σε το 1968, την τελευταία χρονιά
πριν φύγουν για την Αυστραλία και
τους ευχήθηκε να τα κάνουν πολύ
περισσότερα. Την θυμούνται για την
καλοσύνη της. Και όχι μόνο εκείνη,
αλλά και τον μπάρμπα Δημοσθένη,
την παρουσία τους, τα κορίτσια τους,
που πάντα στις γιορτές το σπίτι τους
είχε παντεσπάνι τυλιγμένο σε λα-
δόκολλες, συμμετρικά κομμένες και
στριμμένες στις άκρες. 

Το σπίτι τους ήταν πάντα πλούσιο
και τα παιδιά του σχολείου όταν,
πήγαιναν στη γιορτή τους, τα κέρ-
ναγαν κι αυτά με αξιοπρέπεια. Αν
και ο δάσκαλος τότε το 1963, 1964,
1965 και 1966 ήταν πολύ αυστηρός,
μάλωνε τα παιδιά εάν έβλεπε ή μά-
θαινε ότι κάποιο παιδί πήγε σε σπίτι
για γλυκό!

Το Μανδραγωνέϊκο σπίτι είχε
την καλή τύχη και ευχέρεια να έχει
κάτι περισσότερο από τα άλλα σπί-
τια. Πάνω απ’ όλα όμως κυριαρχούσε
στο σπίτι αυτό το φιλότιμο. Με χαρά
δάνειζαν ωραιότατα ρούχα στολές
που φορούσαν τα κορίτσια στις εθνι-
κές γιορτές (κόκκινες, μπλε, πράσι-
νες με πούλιες). Πόσο χαρούμενα
και υπερήφανα ένιωθαν πάνω στη
σκηνή!!! Αν δεν τα είχαν θα φορού-
σαν ο,τιδήποτε άλλο ραμμένο από
την Μαριγούλα ή μπαλωμένο στο
χέρι. Οι φωτογραφίες και οι ανα-
μνήσεις από εκείνους που τα έζησαν
θα μείνουν αξέχαστες. 

Σήμερα ο Γιώργος στο Μανδρα-
γωνέϊκο στο κέντρο του χωριού,
ακούγεται ευχάριστα από παντού.
Παρόλο τον ελάχιστο κόσμο, κά-
ποιος θα τον επισκεφτεί καθημερινά.
Αναμφισβήτητα είναι ένας από τους
μεγάλους ευεργέτες στο χωριό και
τον ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.

Του ευχόμαστε να είναι πάντα
καλά!!!

Έλλη Καλύβα

Δημοσθένης
Μανδραγώνης

Θανάσης
Μανδραγώνης

Η Ελένη 
Μανδραγώνη 

στο Καρπενήσι

Ο Θανάσης με τη γυναίκα του Γιαννούλα,
τη μητέρα του Ιουλία και τα παιδιά του

Δημοσθένη, Ιουλία και Αλεξάνδρα

Η επιτυχημένη πορεία της ζωής του Γιώργου Μανδραγώνη δεν μπορεί παρά να αποδοθεί στην
ύπαρξη μιας διαχρονικής έννοιας: της οικογένειας.

Η οικογένεια Δημοσθένη και Ιουλίας 
Μανδραγώνη τον Απρίλιο του 1955

Σπύρος Μαρούλης, Χρήστος Μαρούλης, 
Λυκούργος Μηνιακάκης 

(σύζυγος Ιουλίας Μαρούλη), Λούλα Μαρούλη 
και Τζούλια Μαρούλη.

Καθιστοί: Γ. Μανδραγώνης, Αλεξάνδρα 
Μανδραγώνη και η εγγονούλα της Άννα-Μαρία.

Ο Γ. Μανδραγώνης ανάμεσα στις αδερφές του
Ελένη και Αλεξάνδρα.

Όρθια η Έμυ Κατεργάρη, κόρη της Ελένης.

15 Δεκεμβρίου 2013. Ο Γιώργος 
Μανδραγώνης και η Έμυ Κατεργάρη 

με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Π. Βλασόπουλο
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Σε πολλούς από μας, είναι γνωστό ότι η κτηνοτροφία
και οι καλλιέργειες, ξερικές και ποτιστικές, κράτησαν
την Ευρυτανία ζωντανή, σε δύσκολες για τη χώρα κατα-
στάσεις, όπως κατοχή κλπ. Τα άνυδρα ή ξερικά καλ-
λιεργούνταν την μία χρονιά με όσπρια όπως φακές, ρε-
βίθια, ρόβια κτλ. και την άλλη με σιτηρά όπως κριθάρι,
σιτάρι, βρίζα, καλαμπόκι. Αυτό ήταν το σύστημα της
γεωργικής παραγωγής που εξασφάλιζε το ψωμί στο
ευρυτανικό νοικοκυριό για αρκετούς μήνες το χρόνο
καθώς και τις απαραίτητες ζωοτροφές για την, τότε,
αναπτυγμένη στον τόπο μας κτηνοτροφία. Κτηνοτροφία
και γεωργία είναι γνωστό, ότι πάνε χέρι-χέρι και δίνουν
ζωή στον τόπο. Με άλλα λόγια, δίνουν απασχόληση και
κρατούν τους νέους σε τούτα εδώ τα μέρη. Στα «ψηλά
βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, όπου φωλιάζουν η
αρετή και οι αετοί.

Υπήρχαν στο τραπέζι της φαμελιάς του Ευρυτάνα τα
όσπρια του τόπου μας (φασόλια, φακές) υψηλής διατρο-
φικής αξίας, αφού το περιβάλλον της Ευρυτανίας ήταν
μοναδικό, μεγάλωναν βιολογικά πριν ακόμη θεσπιστούν
οι Κανονισμοί της Βιολογικής Γεωργίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είχαν ως μοναδικό λίπασμα την κοπριά των προ-
βάτων και των γιδιών. Δεν γνώριζαν αυτά τα φυτά, τα
φυτοφάρμακα, παρά μόνο τις επισκέψεις των μελισσών
που τότε αφθονούσαν στον τόπο μας. Και μετά τον θερι-
σμό, τα άχυρα και οι καλαμποκιές αποτελούσαν πολύτιμη
χονδροειδή ζωοτροφή για τα μικρά ζώα ή τα λιανά (πρό-
βατα, γίδια) και τα μεγάλα ή τα χονδρά (βοοειδή,
ιπποειδή). Ζωοτροφή που συμπληρώνονταν με τη βόσκηση
στους βοσκότοπους και την κλαδοδομή. Στο τραπέζι,
υπήρχε ακόμη και το ξυνοτύρι, προϊόντα πλούσια και
ωφέλιμα σε κάτι που τότε δεν ήταν γνωστή η σημασία,
που τους δίνεται από την υγιεινή διατροφή σήμερα, σε
ωφέλιμα θρεπτικά στοιχεία όπως πρωτεΐνες υψηλής
βιολογικής αξίας και ω-3 λιπαρά οξέα. Στις γιορτές
υπήρχαν από τις μηλιές, τις καστανιές, τις καρυδιές
πολύτιμα προϊόντα. Μεταξύ αυτών τα καρύδια, πλούσια
σε ω-3 λιπαρά οξέα, ήταν τα πιο ωφέλιμα. Η ψίχα τους
μοιάζει με τον εγκέφαλο και είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξή του. Μήπως η ευφυΐα των ευρυτανόπουλων
της εποχής, έχει κάποια σχέση; Αυτή ήταν η Ευρυτανική
Διατροφή. Σήμερα διαπιστώνεται πόσο ήταν υγιεινή. Και
αν κάποιος ήταν άρρωστος, το πρώτο φάρμακο ήταν το
τσάι του βουνού. Σήμερα επίσης διαπιστώνονται οι αντι-
μικροβιακές, αντιοξειδωτικές του κτλ. ιδιότητες καθώς
επίσης και το ότι είναι πολύ πλούσιο, όπως οι φακές, σε
σίδηρο. 

Μακάρι να υπήρχαν στοιχεία για τους θανάτους από
καρδιακά νοσήματα του τότε για να συγκριθούν με
εκείνα του σήμερα. Η διαπίστωση θα ήταν απελπιστική.
Καθώς άλλαξε η διατροφή των Ευρυτάνων, αυξήθηκαν
στον τόπο τα καρδιακά και λοιπά νοσήματα. Πάει περίπατο
η μεσογειακή διατροφή. Ήρθε μια ξενική. Πολλά από τα
προϊόντα είναι από άλλους τόπους ακόμη και πολύ μα-
κρινούς π.χ. όσπρια από την Κίνα.

Η Ευρυτανία κινδυνεύει σήμερα να μετατραπεί, σε
ό,τι αφορά την ανάπτυξη σε μοντέλο νησιωτικής ανά-
πτυξης, κακής όμως κοπής. Υπάρχει ένα αστικό κέντρο
που καταναλώνει προϊόντα όμοια με εκείνα της Αθήνας.
Υπάρχει ακαλλιέργητος τόπος όπως στα νησιά, με τη
διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα επώνυμο προϊόν
της Ευρυτανίας. Και υπάρχει τρόπος να υπάρξει, αλλά
δεν υπάρχει θέληση ούτε από τους λιγοστούς κατοίκους,
αλλά ούτε και από τις αρχές. Προσπαθούν όλοι να ανα-
πτύξουν τον τουρισμό. Καλή η προσπάθεια. Όμως ο επι-
σκέπτης δεν μένει νηστικός και προσπαθεί να «βρει» για
την διατροφή του κάτι το διαφορετικό. Αυτό το διαφο-
ρετικό είναι και μία από τις διαφημίσεις για την αύξηση
του τουρισμού. 

Ο Καλλικράτης βοηθάει στην ανάπτυξη του κάθε
Κέντρου, αλλά χωρίς αμφιβολία συμβάλλει στην ερήμωση
της περιφέρειας. Ο τουρισμός βοηθάει, αν οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές, την ανάπτυξη του Κέντρου κυρίως του

Καρπενησίου και μιας λωρίδας γης του Νομού. Δίνεται
σημασία στον «καλλωπισμό» του Καρπενησίου, καλλω-
πισμό που τα στοιχεία του δεν έχουν σχέση με την πα-
ράδοση του τόπου. Είναι ξενικά. Δεν γνωρίζω, αν και τε-
λικά ταιριάζουν. Το Μέτσοβο έμεινε ονομαστό και μένει
ακόμη, η ξακουστή ορεινή πολιτεία, γιατί έμεινε και
είναι πιστό στο παραδοσιακό του βουνίσιο χρώμα. Θα
μπορούσαν οι μεγάλοι Μετσοβίτες Ευεργέτες του Έθνους
να μεταφέρουν στοιχεία από τα τότε μεγάλα αστικά
κέντρα που μεγαλουργούσαν στην γενέτειρά τους, αλλά
σοφά προτίμησαν, να αφήσουν την πατρίδα τους στην
παραδοσιακή της πορεία. 

Αν δινόταν ακόμη και λίγη προσοχή στην πρωτογενή
παραγωγή του τόπου μας και κυρίως στις υποδομές
της που είναι οι υπηρεσίες, αλλά και τα μέσα και εφόδια
παραγωγής όπως είναι τα σφαγεία, που παραμένουν
ακόμη κλειστά, η μη αξιοποίηση των βοσκοτόπων και
του δάσους, η έλλειψη φροντίδας για αναπτυσσόμενες
δραστηριότητες π.χ. μελισσοκομία.

Κάθε καλοκαίρι, οι δρόμοι της Ευρυτανίας γεμίζουν
από κυψέλες. Φιλοξενούνται όλο το καλοκαίρι, με ασφά-
λεια και καλό θα ήταν να ζητηθεί από τους παραγωγούς
μια εθελοντική εισφορά (μετά την απελευθέρωση από
τους Τούρκους υπήρχε ο φόρος των μελισσιών), με την
οποία θα μπορούσε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα
Κέντρο επιστημονικής στήριξης, το Κέντρο του Μελισ-
σοκόμου. Το Κέντρο αυτό θα έδινε περισσότερη γνώση
αφού θα οργάνωνε σεμινάρια επιμόρφωσης, γιορτές με-
λιού, έτσι που οι νέοι να ασχοληθούν με την μελισσοκομία.
Θα ήταν, το σπίτι του μελισσοκόμου, μοναδικό αφού θα
ήταν στον ορεινό χώρο. 

Άλλη δραστηριότητα που πρόσφατα ξαναζωντάνεψε,
είναι η εκτροφή της πέστροφας. Χρειάζεται στήριξη. Σε
ότι αφορά την μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα κάποιες
προσπάθειες που έγιναν ή γίνονται, δίνουν ζωή στον
τόπο, έστω και αν η πρώτη ύλη τους παράγεται κυρίως
εκτός του Νομού. Δια την διατήρηση γενετικών πόρων
στην κτηνοτροφία, σύμφωνα με το ΒΗΜΑ της 13ης
Οκτωβρίου, διατέθηκαν και διαθέτονται περίπου 15,5
εκατ. ευρώ. Ζώα με βαθιές ελληνικές ρίζες είναι από τα
βοοειδή οι αγελάδες της Βραχυκερατικής φυλής και
από τα πρόβατα το Καραμάνικο Αγρινίου, το Καραγκούνικο
κτλ. 

Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εγ-
χώρια ελληνική γίδα που ζει στα βουνά του Κατσαντώνη.
Νέοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία ας ζητήσουν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες, όπως κι
εκείνοι που σκοπεύουν να ασχοληθούν με την καλλιέρ-
γεια των όσπριων και αρωματικών φυτών. Μακάρι, να
δίνονταν ελάχιστη μέριμνα για την Γεωργία και την Κτη-
νοτροφία στον τόπο μας, να υπήρχαν τα εργοστάσια για
την αξιοποίηση του Δασικού πλούτου. 

Αυτά όλα μαζί θα ήταν το καλύτερο στήριγμα για το
μέλλον του Νομού μας. 

Αναδημοσίευση απ’ τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ
της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013

Ευρυτανικές  σκέψεις  από  τις  εικόνες  του  χθες
Γράφει ο Θαν. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ

Εισφορές  και  Συνδρομές  στο  Σύλλογο
Έδωσαν από: 
120€: Αλαφροπάτης Κωνσταντίνος 
100€: Στεβής Γιάννης, Στερόπουλος Δημήτρης, Βενιός

Αναστάσιος, Πεταρούδας Δημήτρης, Δημοπούλου Σοφία 
75€: Κατεργάρης Κων/νος του Σεραφείμ
70€: Ντανάς Ν. Κων., Τσώνος Γιώργος, Μανδραγώνης Γ. 
65€: Ντζούνας Αλέξανδρος 
50$: Μαρούλη-Μανδραγώνη Αλεξάνδρα, Γουριώτης Ανδρ.
50€: Σκαλιστήρα Ελένη, Καλύβας Γιώργος-Μαγδαληνή
40€: Τσιαμπάσης Δημήτρης-Πόπη 
30€: Καρναβάς Γιώργος
25€: Μαρίνη-Γούλα Σωτηρία, Λαθύρης Γιάννης, Τσίλης

Βασίλης 
20€: Σκεντέρης Γιώργος, Τσιρώνη Ελευθερία, Μανός Χρή-

στος, Στεριώτης Κυριάκος, Γρατσιούνης Σπύρος, Τσιαμ-
πάση Γιώτα, Μούτσελος Δημήτρης, Λεβέντης Κων/νος,
Χρυσός Μιχαήλ, Παπαχαραλάμπους Ευστ. - Συκώτης
Κων/νος 

15€: Δαλιάνη Αντωνία 
10€: Θέος Σάκης, Παπαχρήστος Χρήστος, Σιατερλή Δια-

μάντω, Παπαγεωργίου Θανάσης, Μπόκας Λουκάς, Μπό-
κας Γρηγόρης, Θεοδωράκης Μιχαήλ, Ντανά Κ. Μαρία,
Καρυάτογλου Ιωάννης, Μπίκος Ευάγγελος, Ιγγλέζος
Γιώργος, Πλατής Νίκος, Παπαευσταθίου Ιωάννα, Λομ-
πρέστη Νούτσια, Γιαννακός Δημήτρης, Λαμπρινοπούλου
Ευγενία, Δούκα Κατερίνα, Καμαριανάκη Γιώτα, Κοτταράς
Γιώργος, Φωτομάρας Βασίλης, Βορίλας Ανδρέας, Ντό-
μορα Τριάδα, Δήμας Αναστάσιος, Ντατσέρης Γιάννης,
Πράπας Χρήστος, Αδάμ Εμμανουήλ, Μπομποτσιάρης
Ντίνος, Λιάνου Ελένη, Ντανά Π. Ειρήνη, Βλαχάκης Μα-
νώλης, Τάτση Αλεξάνδρα, Ζαφείρης Γιώργος, Χαρίτος
Ευστάθιος, Παναγιωτάκης Μιχαήλ, Αγγελόπουλος Γιάν-
νης, Μπαλντά Αγγελική, Κακαβάς Νικόλαος, Τζάθα
Σταυρούλα, Κοτίνης Γεώργιος, Κυρίτση Μαρία, Γαλάνης
Κώστας, Ζουλός Δημήτρης, Γραμματίκας Διονύσιος 

5€: Σταμούλης Σπύρος, Πρίμπας Σπύρος

Μνημόσυνο 
• Στις 27 Οκτωβρίου 2013

έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
του Λεωνίδα Καλύβα στο νε-
κροταφείο του Βύρωνα. 

Αιωνία του η μνήμη. 

Στη φωτογραφία η κα. Πα-
σχαλιά πλαισιωμένη από συγ-
γενείς κατά τη διάρκεια της
τέλεσης του μνημόσυνου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ  ΜΑΣ

του σκέπαστρου της κουζίνας και της τουα-
λέτας, της δημιουργίας πλατύσκαλου στο
αμφιθέατρο και του σχηματισμού του τσι-
μεντένιου αναχώματος στο επάνω διάζωμα
του μαντρότοιχου της αυλής του ξενώνα
για την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

Επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο έγινε η
στήριξη της γείτονος μάντρας από τις εκ-
χωματώσεις που έγιναν λόγω των προηγού-
μενων εργασιών. Το έργο ανέλαβε ο εργο-
λάβος Δημήτρης Στερόπουλος. 

Στη συνέχεια έγινε η διαμερισματοποίηση
της κουζίνας από τις τουαλέτες. 

Έτσι οι ενέργειες για τοποθέτηση υδραυ-
λικών, ηλεκτρικών και κουφωμάτων εσω-
τερικών και εξωτερικών είναι τα επόμενα
βήματα των εργασιών για την ολοκλήρωση
του κτιρίου. 

ΝΕΟ  ΕΡΓΟ  ΠΝΟΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ
Αμαξιτός  δρόμος  προς  το  γέφυρι 

της  Κούκιας  και  την  περιοχή  Παλιοχώρια 

Πρόσφατα τσιμεντοποιήθηκε
η αρχή του δρόμου μέχρι την
οικία Ζήσιμου. Το έργο χρημα-
τοδοτήθηκε με πόρους από τη
ΣΑΤΑ. Προοπτική στο έργο εί-
ναι η σύνδεση του δρόμου αυτού
με εκείνον στην περιοχή Κα-
ταμπέλια, ο οποίος οδηγεί προς
την γέφυρα του Μέγδοβα. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Εκφράζουμε τα βαθύτατά μας συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες Παύλου Κοκορώνη,  Βούλας Αναστάση, Κώστα Κο-
κορώνη, Μαρίας Τομαρά και Ευφροσύνης Πούλου για την
απώλεια του αγαπημένου πατέρα, συζύγου και αδελφού
τους Παύλου Κοκορώνη. Ο Παύλος, που όλοι αγαπού-
σαμε και που θυμόμαστε όταν ήταν ακόμη στο χωριό και
στο σχολείο, θα μείνει στη μνήμη μας για πάντα.

Με εκτίμηση 
Οικογένεια Βασίλειου και Αρτεμισίας Καλύβα

Γι’  αυτούς  που  έφυγαν
Όσο ο χρόνος θα κυλά, όσο οι άνθρωποι θα έρχονται

και θα φεύγουν είναι πολύ σημαντικό σε όσους παραμέ-
νουν να σε θυμούνται με εκτίμηση και αγάπη.

Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Παύλου Κοκορώνη που έφυγε τόσο
νωρίς. Επίσης εκφράζω την οδύνη μου προς την οικογέ-
νεια της πρεσβυτέρας Σοφίας Ζαλοκώστα για τον άδικο
χαμό του παιδιού της Βαγγέλη και την μετοίκησή του
στους ουρανούς. Στις οικογένειες, απ’ τα βάθη της καρ-
διάς μου, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας δίνει κου-
ράγιο, υπομονή και παρηγοριά.

Γιώργος Μανδραγώνης

Γέννηση 
• Στις 23 Νοεμβρίου 2013 ο Σωκράτης Λαμπόγλου και η

Φωτεινή Βλασοπούλου απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Θάνατοι 
• Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 απεβίωσε ο Θεοδόσιος Μαγγίτας

σε ηλικία 85 ετών. 
• Στις 15 Δεκεμβρίου 2013 απεβίωσε ο Βλάχος Κώστας

σε ηλικία 90 ετών. 
Αιωνία τους η μνήμη. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.


