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Κριτική  άποψη

• Αρχές Ιουλίου κάποιος επιτέ-
θηκε μετά μανίας στην ταμπέλα
που είχε τοποθετηθεί στο κτίριο
του υπό κατασκευή ξενώνα μας. Η
ταμπέλα ανέφερε τους πρώτους
ευεργέτες της μεγαλειώδους κοινής
προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 9
περίπου χρόνια. Μας επανέφερε
στη μνήμη ανάλογη ενέργεια, που
έγινε πριν λίγα χρόνια σε μικρή πι-
νακίδα στην επισκευασμένη βρύση
της Κούκιας. 

Η μικρή πινακίδα ανέφερε τα
ονόματα Β. Καλύβας και Απ. Χαρα-
λαμπής, οι οποίοι χρηματοδότησαν
το έργο της επισκευής. Και οι δύο
πινακίδες εξαφανίσθηκαν. 

• Κατόπιν, άγνωστος έγραψε
ασχήμιες σε τοίχο στο Ανατολικό
Παπαρούσι. Έγινε καταγγελία στην
Αστυνομία.

• Στη συνέχεια, άγνωστος έγρα-
ψε στον τοίχο του κτιρίου του υπό

κατασκευή ξενώνα μας φράση με
υπονοούμενα για τη διαφάνεια των
οικονομικών του Συλλόγου. Η κα-
κόβουλη αυτή ενέργεια εκπλήσσει
για πολλούς λόγους. 

Αρχικά, γιατί ο Σύλλογος είναι
ο μόνος θεσμός στο χωριό με συμ-
μετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια
στα οικονομικά του. Στις τακτικό-
τατες δε συνελεύσεις του, που ανα-
κοινώνονται σύμφωνα με το κατα-
στατικό, οφείλουν να παρευρίσκονται
όλοι οι χωριανοί για να λαμβάνουν
άμεσα γνώση των θεμάτων του, να
εκφέρουν γνώμη, να ελέγχουν τα
βιβλία και να συμμετέχουν στις απο-
φάσεις. Οι ισολογισμοί του δημοσι-
εύονται κάθε χρόνο στην εφημερίδα
μας και στην ιστοσελίδα και τέλος
θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους
ότι, όσοι δεν κάνουν τίποτα δεν
μπορεί να απαιτούν από τους άλ-
λους να τα κάνουν όλα.

• Και το τελευταίο: Ήταν απορίας
άξιον η πλήρης και μανιώδης κα-
ταστροφή της ταμπέλας που προ-
σκαλούσε τον κόσμο να συμμετά-
σχει στο μικρό πανηγύρι που ετοι-
μάσαμε για τις 23 Αυγούστου 2014.
Η πινακίδα είχε επικαιροποιηθεί με
ίδια έξοδα του νεαρού Βασίλη Τσου-
καλά και είχε τοποθετηθεί στη θέση
Τριφύλια στην διασταύρωση του
δρόμου προς το χωριό. 

Τελειώνοντας την όχι και τόσο
ευχάριστη αναφορά μας, καταγρά-
φουμε στην μνήμη μας τη λυπηρή
και αξιοπερίεργα σιωπηρή και απαθή
στάση μερίδας χωριανών για τα
ανωτέρω συμβάντα. Και δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι, στους καιρούς
μας η αδιαφορία που κυριαρχεί παν-
τού είναι η απειλή των απειλών για
τον πολιτισμό μας και να έχουμε
υπόψη μας ότι ο καθένας από μας
βαστά την Ελλάδα στην πλάτη του.

ΑΣΧΗΜΙΕΣ
«Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν» (Παλαιά Διαθήκη)

Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα ο Σύλλογός μας αξιώθηκε
να διοργανώσει 4 εκδηλώσεις;

• Στις 27 Ιουλίου 2014 διενεργήθηκε η εξαιρετική συναυλία
με τους μουσικούς Άζη Γουζίου στο πιάνο και Ρούσσο Καμα-
ριανάκη στο κόντρα μπάσο. Τραγούδησε η Βασιλική Κουκούτση
και συμμετείχε ο Κώστας Καλύβας στο κλαρίνο. Νεκρική σιγή
απλωνόταν στο χωριό. Δύο ξεχωριστοί Ευρυτάνες ο Νίκος
Μπάκας από την Άμπλιανη και ο Δημήτρης Τσιάμης από την

ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΣ
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Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Πετρούπολη, Δεκέμβριος 2014

Ο Σύλλογος των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας μας εξέπληξε
και πάλι φέτος με την έκδοση του ωραιότατου και ως ένα σημείο πρωτότυπο,
ημερολόγιο του 2015. Το ημερολόγιο, πέρα απ’ τον καλό ημεροδείκτη του
και τις ευχές της νέας χρονιάς, τις θαυμάσιες παλιότερες και νεώτερες
φωτογραφίες που έχει, η πρωτοτυπία του  - για μένα – βρίσκεται στα ωραι-
ότατα αποφθέγματα μεγάλων πνευματικών ανθρώπων που μπορούν να
μας διδάξουν πολλά σήμερα, όπως του Πατροκοσμά του Αιτωλού, του
Αρχιεπ. Αμερικής κ. κ. Δημ. Τρακατέλη, ένα μικρό ιστορικό κείμενο του Αλ.
Τσιριντάνη, ο δεκάλογος του π. Ευσέβιου Ματθόπουλου, το διδακτικότατο
(αλλά … ανώνυμο) «έχω ένα ραντεβού με τον Θεό», το ωραίο ιστορικό
μήνυμα της φοιτήτριας Αναστασίας Μπιτσάνη, κ.π.ά. Νομίζω ότι το
ημερολόγιο αυτό πρέπει να έρθει στα χέρια, όχι μονάχα των Παπαρουσιωτών,
αλλά και πολλών – πολλών άλλων!

Φιλικά Δημ. Ι. Φαλλής
Ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας

- Καλλιεύς - 

Εκδόθηκε το
νέο ημερολόγιο
του Συλλόγου μας
για το έτος 2015.
Φροντίσαμε να έχει
χαρακτηριστικές
φωτογραφίες του
παρελθόντος που
έγραψαν ιστορία.
Τα κείμενά του
ωφελούν τα μέγι-
στα στην ενίσχυση
και  σωστή διάπλα-
ση ανθρώπινων χα-
ρακτήρων. Η έκδο-
σή τους αποσκοπεί
πέραν της πολιτι-
στικής μας έκφρα-
σης στην συνέχιση των σκοπών του Συλλόγου. Περιμένουμε και την δική
σας συμβολή στην προώθησή τους.

«Έως  εδώ...»
Πολύ συχνά τελευταία σκέφτομαι την ιστορική

φράση του Γερμανού καγκελάριου Μπίσμαρκ: «Αν
οι Έλληνες δεν τρωγόντουσαν μεταξύ τους, θα κα-
τακτούσαν τον κόσμο»! Σκέφτηκα, λοιπόν, αν είναι
δυνατόν οι διαιρέσεις και οι διχασμοί να μπορούν
να στοιχειώσουν το παρόν και το μέλλον του δικού
μας μικρού χωριού. Απορώ, λυπάμαι και πικραίνομαι
με τη στάση ολίγων ευτυχώς του μικρού χωριού
μας, που έχουν ξεκινήσει ένα λυσσαλέο πόλεμο με
τον Σύλλογό μας. Δεν καταλαβαίνουν ότι δημιουργούν
αναίτια μίσος για τη σκέψη, τις ιδέες και την βούληση;
Χτυπούν τη λογική για να μειώσουν τις αποστάσεις
ανάμεσα στο δίκαιο-άδικο, καλό-κακό. Αυτές οι τα-
κτικές όμως οδηγούν σε αδιέξοδα-παρακμή. Όλα
αυτά τα χρόνια βασιστήκαμε στην αλήθεια και στην
υπευθυνότητα. Και δώσαμε την ψυχή μας γι’ αυτόν
τον τόπο που τόσο αγαπήσαμε και αγαπάμε. Από
την αρχή θελήσαμε να πλαισιωθεί ο Σύλλογός μας
από τους απανταχού Παπαρουσιώτες, και κυρίως
απ’ τους μονίμους κατοίκους του χωριού μας. Θελή-
σαμε ο Σύλλογός μας να είναι η συστράτευση όλων
των ατόμων για να μπορέσουμε όλοι μαζί να δημι-
ουργήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα
του χωριού, που χρόνια το έπνιγαν. Αντί συστράτευση
εισπράξαμε στην αρχή μια αδιαφορία και δεχθήκαμε
αργότερα μια επιθετική, κουτσομπολίστικη κριτική.

Η μη καλοπροαίρετη κριτική και το κουτσομπολιό
μειώνουν την αυτοεκτίμησή μας και δηλητηριάζουν
την ατμόσφαιρα που ζούμε. Όχι μόνο τον ίδιο μας
τον εαυτό δηλητηριάζουμε με το κουτσομπολιό και
την ανήθικη κριτική, αλλά και τις σχέσεις σαν χω-
ριανοί και σαν πολίτες αυτής της περιοχής. 

Λέμε όχι στην λασπολογία και στο κουτσομπολιό,
γιατί όταν κακολογείς κάποιον φορτώνεσαι τα αρ-
νητικά του στοιχεία και «κολλάει» η εικόνα του
επάνω σου, και μετά δύσκολα ξεκολλάει…  Ακόμα

κι αν δεν γνωρίζεις κάποιον προ-
σωπικά, αν τον κακολογήσεις δη-
μιουργείς «σύνδεση» και ρουφάς
τα αρνητικά στοιχεία για τα οποία
τον κακολογείς. Η εικόνα του ατό-
μου και τα στοιχεία αυτά εντυπώνονται πάνω σου
και σε ορίζουν σε ένα βαθμό. Η κακολογία, λασπο-
λογία και το κουτσομπολιό είναι τελικά αυτοκατα-
στροφικές και ιδιαίτερα επιμολυντικές καταστά-
σεις.

Ας κάνουμε τις κοινωνίες μας πιο όμορφες και
καθαρές και τους εαυτούς μας πιο υγιείς και με πε-
ρισσότερη αυτοεκτίμηση, χωρίς κακόβουλες κριτικές,
τρικλοποδιές και κουτσομπολιά. Όσοι διαθέτουν
στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία δεν μπορεί παρά
να κατανοήσουν το «δικό μου» ΩΣ ΕΔΩ και να
έρθουν κοντά μας. Μονιασμένοι πολλά πράγματα
μπορούμε να κάνουμε.

Γι’ αυτούς που δεν θα καταλάβουν ποτέ, πως
αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι πάντα σε
εγρήγορση και να ζει αληθινά ελεύθερος είναι οι
αξίες. Η έκπτωση των αξιών είναι ασθένεια που
επιφέρει λίγο – λίγο τον πνευματικό θάνατο. Από
αυτή την ασθένεια πάσχει και η χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια. 

Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω
κουραστεί και θα εξακολουθήσω να ακολουθώ το
όνειρό μου. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τον
Σύλλογό μας με αγάπη και την συνέπεια που με
διακρίνει, γιατί πιστεύω πως η συνέπεια είναι η μο-
ναδική πυξίδα στη ζωή του ανθρώπου. Θα προσπα-
θήσω παλεύοντας να κρατήσω τις αξίες μου μέσα
σ’ αυτόν τον περιρρέοντα εκμαυλισμό και να μη
χάσω τον προσανατολισμό μου. Άλλωστε, πάντοτε
το καλό στο τέλος νικά το κακό!!! 

Π. Βλασόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο νοσοκομείο και μετά, θα

’θελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους με επισκέφθηκαν
τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στο σπίτι.

Να ευχαριστήσω επίσης όλους εκείνους, που μου τηλεφώνησαν
από κοντά και από μακριά!

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον σύζυγό μου που κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια να μου συμπαρασταθεί με το να με συμβουλεύει από το
τηλέφωνο, με το να στείλει τον γιο μας να βοηθήσει εμένα και τους
γονείς μου σε ό,τι χρειαστεί.

Επίσης ευχαριστώ όλα τα παιδιά μου για το βαθύ ενδιαφέρον
τους. Καθώς επίσης να ευχαριστήσω τους σεβαστούς μου γονείς
που στάθηκαν κολόνα δίπλα μου, την κουνιάδα μου και τον μπατζανάκη
μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ! Ευχαριστώ!!! 

Έλλη Καλύβα - Ζαχαροπούλου

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

δυστυχία, την τόση ανασφάλεια και απογοήτευση. Φτάσανε
Χριστούγεννα. 

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
Σας προσκαλούμε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου

2015 στον Ξενώνα «ΜΟΡΦΕΑΣ» στο Καρπενήσι σε
ένα ευλογημένο αντάμωμα στις 13:00 το μεσημέρι. 

Τηλ. επικοινωνίας: 698294150 & 6973489294 (Β. Τσουκαλάς)

Το γράμμα του εκδότη
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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 183/379065-74183/379065-74
ALPHA BANK: 449-002101-046090449-002101-046090

ΙΒΑΝ: GRGR35 0140 4490 4490 0210 1046 09035 0140 4490 4490 0210 1046 090
USD ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (για όσους θέλουν να καταθέσουν σε δολλάρια ΗΠΑ)

Αριθ. Λογ/σμού: 449-015109-000014449-015109-000014
ΙΒΑΝ: GRGR47 0140 4490 4490 1510 9000 01447 0140 4490 4490 1510 9000 014

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και υπε-
ρηφάνειας αποδέχθηκα την πρόταση του Προ-
έδρου του Συλλόγου ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΩΤΩΝ ΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΑΣ Παν. Βλασόπουλου και της συζύγου
του Ελένης (θυγατρός Σταύρου και Φωτεινής
Ντανά) να συμπράξω ενεργώς στην προβολή
της προσωπικότητας του εξαδέλφου μου από
των στηλών αυτής της εφημερίδος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ (1875 – 1955)
Ο Γενάρχης της οικογένειας και κοινός

προπάππος ΣΩΤΗΡΙΟΣ γεννήθηκε στο ΒΑ-
ΒΟΥΡΙ Θεσπρωτίας απ’ όπου φεύγοντας τη
μήνη των Τουρκικών Αρχών, επειδή είχε την
παλληκαριά ν’ απαλλάξη την περιοχή από τον
τότε μισητό φοροεισπράκτορα, ύστερα από πε-
ριπετειώδη περιπλάνηση, περί το έτος 1875,
βρήκε ασφαλές καταφύγιο στη φιλόξενη αγκαλιά
των Παπαρουσιωτών, συνοδευόμενος από τη
προγιαγιά μας και τα τέσσερα παιδιά τους,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΣΤΑΥΡΟ και
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, σε παιδική και νηπιακή ηλικία. 

Εκεί, αφού ανδρώθηκαν οι συνονόματοί
μας παππούδες, ευδοκίμησαν ασκούντες αχώ-
ριστοι το προγονικό επάγγελμα του καλαϊτζή
(επικασσιτερωτή), τόσο εντός όσο και περιο-
δεύοντες στα υπόλοιπα χωριά της περιοχής,
με τα προγονικά προσωνύμια ΚΑΛΑΤΖΟΜΗ-
ΤΡΟΣ και ΚΑΛΑΤΖΟΚΩΣΤΑΣ. Στο μεταξύ
δημιούργησαν τις οικογένειές τους με τις για-
γιάδες μας ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ και ΕΛΕΝΗ απο-
κτώντας τα τέκνα τα μεν ο πρώτος ΓΕΩΡΓΙΟΝ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΝ και ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΝ
το 1900 (πατέρα του Δημητρίου) και  ο δεύτερος
ΓΕΩΡΓΙΟΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΝ το 1895 (πατέρα του
γράφοντος), ΙΩΑΝΝΗΝ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Παράλληλα και προς ενίσχυσιν του εισο-
δήματος των δύο εξαμελών οικογενειών ησχο-
λούντο και με την εμπορίαν αιγοπροβάτων
(σφαγή, εκδοράν, ψήσιμο και πώληση δερμάτων,
ωμού και ψημένου κρέατος).

Το καλοκαίρι του 1942 είχα τη χαρά να φι-
λοξενηθώ για λίγες ημέρες στο σπίτι του θείου
μου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και να γευθώ τις σούπες και
τα άλλα εποχιακά φαγητά της θείας μου Κων-
σταντίνας, καθισμένος μαζί τους στον πατρο-
παράδοτο σοφρά, όπου, διανύοντας το 15ο
έτος της ηλικίας μου είχα την πρώτη ευκαιρία
να διαγνώσω τη ζωτικότητα και τα ψυχικά χα-
ρίσματα του 7ετούς τότε Δημήτρη και στη συ-
νέχεια τον Σεπτέμβριο του 1954 πάλι στο Πα-
παρούσι, τη δεύτερη ευκαιρία μιας ολιγοήμερης
και συγκινητικής συνάντησης με τον ΔΗΜΗΤΡΗ
άγοντα το 19ο πλέον έτος της ηλικίας του και
τη μικρότερη αδελφή του ΜΑΡΙΑ, μετέπειτα
σύζυγο του συγχωριανού μας ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ, εξ ίσου χαρισματικό άτομο,
όπως ακριβώς και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ, όπου και
βρέθηκα για να παραστώ στους γάμους του
εξαδέλφου μας Κωνσταντίνου Γ. Ντανά με την
Ειρήνη Κ. Χαραλαμπή.

Στο μεσοδιάστημα, το έτος 1948 του επι-
φύλαξε την τραγική δοκιμασία να στερηθεί σε
ηλικία μόλις 13ών ετών τον πατέρα του, ένα
επιπλέον μεταξύ των πολυαρίθμων αθώων θυ-
μάτων της μισαλλοδοξίας, που κυριάρχησε
στον εμφύλιο ανταρτοπόλεμο της 3ετίας 1946
– 49, που τον σημάδεψε έκτοτε βαθύτατα.

Η τρίτη ευκαιρία μου δόθηκε τον Ιανουάριο
του 1955, στις παραμονές του γάμου μου με τη
Μαρία, να τον ξεπροβοδίσω στο μακρινό ταξίδι
για τη φιλόξενη ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, τη χώρα που
του επεφύλασσε τις απεριόριστες δυνατότητες
να αναπτύξει όλες τις έμφυτες σωματικές και
πνευματικές ικανότητες που διαθέτει. Ήτοι πε-
ρίσσια εργατικότητα, υψηλό πνευματικό επίπεδο
στον επιχειρηματικό τομέα, φιλαλληλία και
πλούσια ανθρωπιστικά αισθήματα, με το αξιο-
ζήλευτο σημερινό αποτέλεσμα, να κατέχει εξέ-

χουσα θέση στην Ελληνική Ομογένεια, τόσο
στην Αυστραλία όσο και στις ΗΠΑ.

Πέραν των ανωτέρω θεωρώ απαραίτητη
και την επισήμανση, ότι σ’ αυτό το ξεπροβόδισμα
ήταν έντονα έκδηλη η ισχυρή θέλησή του ΝΑ
ΠΕΤΥΧΗ η όλη προσπάθεια, τόσο για το
όφελος της οικογενείας του, όσο και για την
ανάδειξη της ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ λεβεντιάς, και
παράλληλα το ότι, ο ΥΨΙΣΤΟΣ συμπαραστε-
κόμενος στο έργο του ανταπέδωσε εις το ακέ-
ραιον την οφειλομένην ανταμοιβή για την
ψυχική φθορά που υπέστη αντιμετωπίζοντας
από τα 13 του χρόνια τις συνέπειες της ορφά-
νιας. 

Η πρώτη (7)ΕΤΙΑ (1955 – 1962) 
ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΫ 

Τα πρώτα του βήματα στην πόλη που τον
ανέδειξε χαρακτηρίζονται από την έντονη προ-
σπάθεια προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες,
εκμαθήσεως της Αγγλικής και επιλογής εργο-
δοτών, ώστε η πληθωρική εργατικότητα και
αποδοτικότητα να του αποφέρουν το μέγιστο
μηνιαίο εισόδημα, μια προσπάθεια που δεν άρ-
γησε να καρποφορήσει, αφού στο μεταξύ είχε
την ευχέρεια να μετακαλέσει εκεί τη μητέρα
του και τις αδελφές του Ευφροσύνη και Μαρία,
που συνετέλεσαν άμεσα στην επαγγελματική
του εξέλιξη. Ήδη πριν καλά συμπληρωθεί η
(7)ετία, πέτυχε τόσο με τη σύμπραξη των μελών
της οικογενείας του, όσο και τη βοήθεια της
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ κοινότητος, εξαγοράζοντας
την επαγγελματική εγκατάσταση του τελευταίου
εργοδότου, να γίνει ο ίδιος ένας επιτυχημένος
εργοδότης.

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΤΗΝ (52)ΕΤΙΑ (1963 – 2014)

Τον σημαντικότερο σταθμό στη μετέπειτα
εξέλιξή του απετέλεσε ο γάμος του το 1974 με
την Αγαθή Σπαή και η οποία βαθμολογήθηκε
με ΑΡΙΣΤΑ, όχι μόνο στο ρόλο της άψογης
ανατροφής των (4) παιδιών τους, αλλά και
στον επιχειρηματικό τομέα, σαν άξια συνεταίρος
στις εν γένει δραστηριότητες του ΔΗΜΗΤΡΗ.

Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι επιβάλλεται να
αναφέρουμε την πλούσια κοινωνική και φι-
λανθρωπική δράση του (χορηγίες εν γένει, συμ-
μετοχή σε πανευρυτανικά συνέδρια, υποδοχή
Προέδρου Δημοκρατίας, Δημάρχου Αθηναίων
κλπ.). Κυρίως λόγω  πλήρους αντικειμενικότητας
ο αναγνώστης να πληροφορηθεί τόσο από των
στηλών των εφημερίδων α) ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ της
ομογένειας των ΗΠΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΣ 2002) και ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΗΡΥΚΑ του
Σίδνεϋ (31-7-2004), όσο και στο υπάρχον φω-
τογραφικό υλικό, όπως αυτά έχουν επιλεγεί
από το δημοσιογραφικό ταλέντο της κας ΕΛΕ-
ΝΗΣ ΝΤΑΝΑ – ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΙΣΤ.  .  ΝΤΑΝΑΣΝΤΑΝΑΣ
Ο Ευρυτάνας που τιμά όσον ολίγοι, τη γενέτειρά του, 

εκπροσωπώντας την Ευρυτανική Λεβεντιά, 
όχι μόνον στην Ελληνική Ομογένεια της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ που ανήκει,

αλλά και στα παγκόσμια συνέδριά της, των ΗΠΑ
Γράφει ο εξάδελφός του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΝΑΣ,

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ομότιμο Μέλος ΤΕΕ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Στήλη προς προβολή προσώπων της Ενώσεως και έργων αξίων μιμήσεως

Δημήτρης Ντανάς
Ο Δημήτρης Ντανάς είναι ένας ένθερμος συμπατριώτης, που κάνει αισθητή την παρουσία

της Ενώσεως στο Sydney, Australia. Ο Δημήτρης γεννήθηκε στο Παπαρούσι Ευρυτανίας το 1935
και μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1955, όπου και διαπρέπει ως έμπορος Ελληνικών προϊόντων
καθώς και ως κτηματομεσίτης. Το 1974 ο Δημήτρης παντρεύτηκε την Αγαθή Σπαή από τον Άγιο
Ανδρέα Ευρυτανίας με την οποία απέκτησαν δύο κόρες και δύο γιούς, αποφοίτων Πανεπιστημίων,
εκ των οποίων ένας είναι συνέταιρος εις την εταιρεία Danas Kollias First National Real Estate. 

Το 1994, επισκεφθείς το κτίριο της Ενώσεως στο Charlotte, έκανε ικανή χρηματική προσφορά
ώστε να κηρυχθεί ισόβιο μέλος της Ενώσεως. Τον ίδιο χρόνο, επισκεφθείς την πατρίδα του Ευ-
ρυτανία, εθέσπισε ετήσιες υποτροφίες για εννέα αριστεύσαντες μαθητές, ήτοι τριών του Γενικού
Λυκείου, τριών του Τεχνικού Λυκείου και τριών της Τεχνικής Σχολής Καρπενησίου. 

Τον Ιούνιο του 2000 έλαβε ενεργό μέλος στην φιλοξενία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλου παρά του Δημάρχου του Sydney, Frank Sarter. Τον Ιούνιο του 2001 αντιπροσώπευσε
επαξίως τους συμπατριώτες της Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ευρυτάνων στο Καρπενήσι
κατά την διάρκεια του οποίου απηύθυνε θερμό χαιρετισμό. 

Τον Ιούνιο του 2002 και πάλι έλαβε ενεργό μέρος στην φιλοξενία του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου κατά την οποία μάλιστα καλωσόριζε τον
εξοχώτατο Πρόεδρο και με διαφήμιση στον τύπο. 

Παρών ήταν ο φίλτατος Δημήτρης και στο 58ο Ετήσιο Συνέδριο της Ενώσεως στο Myrtle
Beach με εξαίρετη χαιρετιστήριο επιστολή του. 

Παραθέτουμε ευχαριστηρίους επιστολάς των κ.κ. Αβραμόπουλου και Κωστή Στεφανόπουλου
και τον συγχαίρουμε για τον πατριωτισμό του, τις προσπάθειές του να προβάλει το όνομα της
Ενώσεώς μας στη μακρινή Αυστραλία καθώς και για το φιλανθρωπικό του έργο. 

Αθήνα 13 Ιουνίου 2002

Κύριε Ντανά,
Μόλις επέστρεψα στην Ελλάδα από την όμορφη

Αυστραλία και σπεύδω να σε ευχαριστήσω για το ωραίο
δώρο σου. 

Ήταν πολύ ευχάριστη και συγκινητική για μένα η
συνάντηση με ομογενείς. 

Σου εύχομαι να έχεις πάντα υγεία και χαρά. 

“Αγγελιοφόρος” 
των Ευρυτάνων στην Αμερική

ο γνωστός επιχειρηματίας 
Δημήτρης Ντανάς

Αθήνα 15 Ιουνίου 2000

Αγαπητέ κύριε Danas,
Μου έδωσε χαρά η πρόσφατη συνάντησή μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και

πάλι για την ευγενική σας σκέψη. 
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας σας στέλνω τους θερμούς πατριωτικούς

μου χαιρετισμούς. 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ        ΣΕΛΙΣ  6 ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 - 
THE GREEK HERALD SATURDAY 31 JULY 2004

Ο Αριστείδης Ντανάς, πατέρας του Δημήτρη,
η μητέρα του Ευφροσύνη, 

η γυναίκα του Κωνσταντίνα, 
έχοντας στην αγκαλιά τον μικρό Δημήτρη 

και η αδελφούλα του Φρόσω

Ο Δημήτρης με τον Βασίλη Καραμπά 
και τον επιχειρηματία Φάνη Τσιαμτσούρη

(καταγόμενο εκ μητρός από το Παπαρούσι)

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
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Ό
ταν προ οκταετίας, το 2006, αρχίσαμε
την προσπάθεια για νέο ξεκίνημα
του Συλλόγου, στα πρώτα Δ.Σ. που

σχηματίσθηκαν είχα τη θέση της Εφόρου Δη-
μοσίων Σχέσεων. Στις γνωριμίες που επακο-
λούθησαν στην μεγαλειώδη τότε προσπάθεια
για να βγει από την αφάνεια το Παπαρούσι
πολλοί μα πάρα πολλοί στο άκουσμα του
ονόματός μου με ρωτούσαν για τη σχέση
μου με τον Δημήτρη Ντανά. Οι περισσότεροι
γνώριζαν ελάχιστα για το χωριό μα τον Δη-
μήτρη τον ανέφεραν με στόμφο και εγώ φυ-
σικά δράττοντας την ευκαιρία τους απαντούσα
με καμάρι ότι είναι θείος μου. Τότε έμαθα ότι
αυτός και μόνον αυτός από το χωριό είχε
θεσπίσει υποτροφίες για παιδιά της Ευρυ-
τανίας. Και τότε συζήτησα με τον πρόεδρο
του Δ.Σ. να ζητήσουμε βοήθεια από τον θείο
για τη συνέχιση των εργασιών στην ανακαίνιση
που είχε αναλάβει ο Σύλλογος για το ετοι-
μόρροπο «Σπίτι του παπά».

Είχαμε ήδη υποστυλώσει το οικοδόμημα
– κάνοντας αγώνα – με τα λιγοστά έσοδα
από εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, ημερολόγια
και τις εισφορές των μελών και φίλων του
Συλλόγου όταν στείλαμε μία επιστολή στον
μεγάλο απόδημο του χωριού. Στην επιστολή,
του εξηγήσαμε ότι θέλουμε το κτίριο να γίνει
ξενώνας, καφενείο και μικρό μουσείο. Εκείνος
ενθουσιάστηκε και ανταποκρίθηκε στέλνον-
τας επιταγή 10.000$, χωρίς να επηρεαστεί
από τα αρνητικά σχόλια συγχωριανών μας
για την επίτευξη του στόχου. Είναι γνωστό
ότι στον τόπο μας τίποτα δεν συμβαίνει αν
δεν βρεθεί «κάποιος» να το κάνει να συμβεί.
Δυστυχώς είμαστε μια πολύ συντηρητική κοι-
νωνία, πολύ αποπροσανατολισμένη, και ταυ-
τόχρονα με καμιά διάθεση αυτοκριτικής. Δεν
μπορείς να προχωρήσεις αν δεν καταλάβεις
τί κάνεις λάθος, για να αλλάξεις, να προσπα-
θήσεις τουλάχιστον. 

Τέλος πάντων. Εμείς με όρεξη συνεχίσαμε
τη διόρθωση των τοιχίων του κτιρίου και της
σκεπής, που αντικαταστάθηκε με σύγχρονα
υλικά. Έτσι σιγά-σιγά το κτίριο απέκτησε τη
μορφή που έχει σήμερα, πρώτο στολίδι του
χωριού.

Σε αυτόν τον μεγάλο ευεργέτη του Συλ-
λόγου, που ποτέ δεν έδειξε αδιαφορία στην
δύσκολη πορεία του Συλλόγου μας, αφιερώ-
νουμε το παρόν φύλλο της εφημερίδας μας.
Του το χρωστούμε, όχι μόνο γιατί ποτέ δεν

έπαψε να συνδράμει τις προσπάθειές μας,
χωρίς να επιζητεί επιβράβευση, αλλά γιατί
πάλεψε, αγωνίστηκε και με σεμνότητα μας
έδειξε «δρόμους» και τα «προϊόντα του μόχ-
θου και της αγάπης του». Ξεχώρισε ο Δημή-
τρης Ντανάς για το εξαίρετο πνεύμα του,
τον βαθύ ανθρωπισμό του, την εργατικότητά
του, τη λατρεία για τον τόπο που τον γέννησε,
την πίστη του στην φιλία.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ολό-
κληρη η νεώτερη ιστορία του τόπου μας ση-
μαδεύεται από την ξενιτειά. Δεν ήταν μόνο
το γονίδιο της περιπέτειας που πάντα ωθούσε
τους Έλληνες στην φυγή. Ήταν και η φτώχεια,
η ανασφάλεια, οι πόλεμοι, ο εμφύλιος, η
απελπισία. Πολλοί απ’ αυτούς τους λόγους
έφεραν και τον Δημήτρη Ντανά στην μακρινή
Αυστραλία. Οι μικρές εκτάσεις και η ασήμαντη
αποδοτικότητα του εδάφους του τόπου μας
δύσκολα εκείνα τα χρόνια θα μπορούσαν να
θρέψουν και να εξασφαλίσουν στον ίδιο και
στην οικογένεια τη στοιχειώδη διαβίωση. Η
μοναδική διέξοδος ήταν η μετανάστευση σε
μια άλλη πιο ευημερούσα χώρα. Έφυγε από
το χωριό μας με λίγα ψίχουλα κληρονομιάς
από την γη του και τις μνήμες ενός λαού που
περνούσε πικρά χρόνια. Ορφανός από πατέρα
– που άδικα του τον στέρησε ο αδελφοκτόνος

εμφύλιος – παιδί ακόμα, έγινε ο προστάτης
της οικογένειάς του, της μητέρας του Κων-
σταντίνας και των αδελφών του Φρόσως και
Μαρίας. Έφυγε κουβαλώντας όνειρα και βαθιά
μέσα του κράτησε πέρα από το νόστο της
πάτριας γης, άσβεστα τα μεγάλα ιδανικά που
δίνουν ποιότητα και υπόσταση σ’ αυτό που
τα κατέχει. Και έτσι μεγαλούργησε. Δούλεψε
πολύ σκληρά, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία.
Προόδεψε και πρόκοψε, γιατί η ψυχή του
Έλληνα έχει μέσα της ανθρωπιά και φιλότιμο,
έχει ευαισθησία και γνήσια φλέβα δημιουργική.
Έτσι δεν είναι τυχαίο που έχει τύχει τόσων
πολλών τιμών και αναγνωρίσεων.

Πάντρεψε τις αδελφές του και φρόντισε
τη μητέρα του, η οποία δεν ήθελε να ξαναδεί
το χωριό. Αυτός όμως ερχόταν και ξαναερ-
χόταν πίσω στην Ευρυτανία και όπως συνη-

θιζόταν λίγες δεκαετίες πριν, γνώρισε στο
Καρπενήσι την Αγαθή Σπαή από το χωριό
Άγιος Ανδρέας. Ο νόστος δεν σβήνει γι’
αυτόν και ο νους του περπατάει στον τόπο
που γεννήθηκε. Η Αγαθή ήταν ξεχωριστός
άνθρωπος. Ήταν έτοιμη να γίνει μάνα, να
στηρίξει και να αυξήσει την οικογένεια. Ο
γάμος έγινε στην Αυστραλία. Έγιναν γονείς
αφού απέκτησαν 4 θαυμάσια παιδιά (2 αγόρια

και 2 κορίτσια) και είναι περήφανοι και γεμάτοι
ευγνωμοσύνη για την ευλογία που τους
χάρισε η Θεία Πρόνοια. Ο Δημήτρης Ντανάς
στάθηκε και συμπαραστάθηκε σωστά στην
οικογένεια καθοδηγώντας και στηρίζοντας
ως ένας έξυπνος, δραστήριος, στοργικός
σύντροφος, ταγός και αρωγός δηλαδή ένας
πραγματικός επιτυχημένος άντρας.

Πρωτοπορώντας στις εμπορικές του δρα-
στηριότητες ο Δημήτρης ακολούθησε βήματα
που εντυπωσιάζουν. Οι προσφορές του στο
κατάστημά του είναι πάντα πολλές και με
σημαντικά χαμηλότερες εκπτώσεις από οπου-
δήποτε αλλού. Για να προβάλλει την Ευρυ-

τανία και το Καρπενήσι έκανε προσφορές
έκπτωσης σε ομογενείς μη Ευρυτάνες που
το επισκέφθηκαν. Για τουλάχιστον 50 χρόνια
προσέφερε και πρόβαλε τα προϊόντα της
Πατρίδας μας στο Sydney και τα περίχωρα
στης Αυστραλίας. Οι τιμές του πάντα ήταν
αισθητά χαμηλότερες από τα Super Market.
Συχνά, χάριζε χρέη και δάνεια στους πελάτες
του ξεπερνώντας έτσι δύσκολες και άκαμπτες
καταστάσεις, προτιμώντας τη συμφιλίωση
και την καταλαγή.

Φάρος αξιοπρόσεκτος και παράδειγμα μί-
μησης και προσήλωσης στην ιδέα της Ελλά-
δας. Πίστευε πάντα στον Ελληνισμό και
φρόντισε να τιμήσει τη γη της Πατρίδας
επενδύοντας στο έδαφός της για να κατα-
φέρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να
δραστηριοποιηθεί. Σταθερά διορατικός δεν
παρασύρθηκε ποτέ από επιδειξιμανίες και
σπουδαιοφάνειες. Τιμά το χωριό μας, διότι
ταπεινά και με προοπτική μας δίνει το πρώτο
δείγμα χωριανού της διασποράς, που συνει-
δητά στηρίζει τοπικά προϊόντα.

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα σ’
αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, θέλω απ’ τα βάθη
της καρδιάς μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
εκ μέρους του Συλλόγου μας. Γνωρίζω πολύ
καλά ότι η ψυχή του Έλληνα έχει μέσα της
ανθρωπιά και φιλότιμο, έχει ευαισθησία και
γνήσια φλέβα δημιουργική. Ας την αφήσουμε,
όπως μας φωνάζει ο Κόντογλου, να στολιστεί
με τις προγονικές διαμαντόπετρες και όχι με
τις χάντρες που βάζουν στα άλογα. Ας την
ελευθερώσουμε να επιδράσει ευεργετικά
στους συνανθρώπους μας. Οι πράξεις μας τα
έργα μας μπορεί να μην έχουν την βιομηχανική
τελειότητα, έχουν όμως μια αυθεντική γνη-
σιότητα. 

Οι λαοί, ιδιαιτέρως σήμερα, έχουν ανάγκη
από τον πολιτισμό μας, επιθυμούν διαρκώς
να τους στηρίξουμε, να τους θρέψουμε απ’
τις δικές μας πηγές. Αυτό το επιτυγχάνουν
οι ομογενείς μας (ένας απ’ αυτούς και ο
δικός μας Δημήτρης Ντανάς), οι οποίοι όχι
μόνο αντιστέκονται στην αφομοίωση, αλλά
και μεταβάλλονται σε φορείς του ελληνικού
πολιτισμού, γίνονται η πνοή του Έθνους
μας και οι πρεσβευτές της εθνικής μας
ψυχής, της ελληνικής και ορθόδοξης παρά-
δοσης.

Ας προσπαθήσουμε να τους μιμηθούμε.  

«Εὐποιΐας ἧς ἔτυχες, μνημόνευε» 
(μτφ.: να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει)

Ο  ΘΕΙΟΣ  ΤΖΙΜΗΣ 
Γράφει η Ελένη Ντανά 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ 
Διαμαρτυρία προς εκείνους που αντιμετωπίζουν εντελώς μονοσήμαντα 
τον συμβολισμό των παρελάσεων και το ιστορικό φορτίο που κουβαλούν 

Κύριοι, σε σας που λάβατε την απόφαση μη πραγματοποιήσεως της μαθητικής
παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, χθες ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου, στην πόλη
του Καρπενησίου, δήθεν για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αισθάνομαι την ανάγκη να
διαμαρτυρηθώ. Αισθάνομαι αγανάκτηση και διαμαρτύρομαι για τις εφήμερες αυτές απο-
φάσεις, που ελήφθησαν χωρίς να λάβετε υπόψη τον παλμό και τη ζωντάνια των
σημερινών παιδιών μας που σίγουρα θέλανε να παρελάσουν. Εσείς οι ίδιοι τα καταδικάζετε
στην αφάνεια και στη μη τήρηση – διάσωση των παραδοσιακών μας ηθών και εθίμων.
Κάποιοι πρόγονοί μας με χιόνια στο Γράμμο, εικοσάχρονα παλληκάρια θυσιάστηκαν για
τα ιδανικά μας. Εσείς οι ίδιοι φέρατε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού εσείς οι ίδιοι αυτή
τη φορά αποδείξατε ότι δεν έχετε το πρέπον ανάστημα. Σημειωτέον ότι έχω 3 γιους που
θα παρέλαυναν, άλλος με τη Φιλαρμονική Καρπενησίου και άλλος σαν μαθητής και
μεταξύ αυτών ο μεγαλύτερος γιος μου, που έφυγε από την Αθήνα που σπουδάζει στα
ΤΕΦΑΑ, για να συνδράμει στη Φιλαρμονική Καρπενησίου. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Στους Αρμόδιους που λάβανε αυτή την απόφαση

Σωτήριος Ντόκας
29-10-2014

Ο Δημήτρης Ντανάς και η Αγαθή Σπαή
την ημέρα του γάμου τους

Η μητέρα του Δημήτρη, Κωνσταντίνα, 
εν μέσω των συγγενών της. 

Ο Δημήτρης με τις αδελφές του Μαρία 
και Φρόσω. Δεύτερη από αριστερά 

η γυναίκα του Αγαθή και 
δύο πελάτισσες στο κατάστημά τους.

Ο Αριστείδης Δ. Ντανάς και η Cara Ster στο γάμο τους πλαισιωμένοι από τους συγγενείς τους

Δημήτρης, Αγαθή και Άρης Ντανάς

Η πρώτη κόρη του Δημήτρη, Ντίνα,
ο σύζυγός της Γιώργος Λόπεζ και οι γιοί τους

Ιωσήφ και Δημήτριος

Η κόρη του Δημήτρη, Όλγα
και ο σύζυγός της Γιάννης Θεοδωρόπουλος
με τα παιδιά τους Διονύσιο και Παναγιώτα

Ο γιος του Δημήτρη, Γιώργος και η γυναίκα 
του Ντίνα Ζαρολιά με τον μικρό Δημήτρη

Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος 
του Δημήτρη Ντανά

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.

Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13232
τηλ.: 210-5018876

ΑΦΜ: 998962824   ΔΟΥ: Πετρούπολης
Σύμβουλος έκδοσης: Δημήτρης Ζάχος

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον

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



Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας στην κλήση μας για επίσκεψη στα μονοπάτια
μνήμης και συναισθημάτων, δεν θέλησε κανείς
μα κανείς από τους χωριανούς να λάβει μέρος.
Και όπως μας πληροφόρησαν, υπήρχαν αντι-
κειμενικές δυσκολίες. Αρκετά μέτρα πεσμένων
τοιχίων εμποδίζουν την πρόσβαση προς το ει-
κονοστάσι του Άη Νικόλα. Επίσης έντονη βλά-
στηση εμποδίζει τη διέλευση προς τα χωράφια.
Βέβαια εάν επιχειρούσαμε να προσεγγίσουμε
κάπως, θα βλέπαμε «ιδίοις όμμασιν» ότι το γε-
φύρι της Κούκιας ετοιμόρροπο μεν, ετοιμάζεται
δε να δεχθεί την πτώση ενός γερμένου προς
το μέρος του πλάτανου. Και ίσως, εάν αυτό
εγένετο αντιληπτό από πολλούς, να μπορέσουμε
να δράσουμε εν εγρηγόρσει για τη διάσωσή
του.

Επειδή ο στόχος της δράσης εθελοντικών
ομάδων στο χωριό μας παραμένει ενεργός,
σας παραθέτουμε ό,τι διαβάσαμε στον ευρυ-
τανικό τύπο των τελευταίων μηνών για εθε-
λοντικές προσπάθειες και παρεμβάσεις, που
θέλουμε να λάβετε γνώση και όσο είναι δυνατό
να τους μιμηθούμε.

4 Την Τετάρτη 13 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε η 3η Ημέρα Προσωπικής Εργασίας
που οργάνωσε ο Σύλλογος ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ.

Από νωρίς το πρωί εθελοντές κάθε ηλικίας,
από 15 μέχρι και 85 χρόνων, ξεκίνησαν από τη
Λεύκα, όπου υπάρχει η ομώνυμη πέτρινη πηγή
με την πέτρινη βρύση και τη «γούρνα» ποτί-
σματος καθαρίζοντας το μονοπάτι προς την
Αγία Βαρβάρα, την ιστορική εκκλησία με επι-
γραφή του 16ου αιώνα, όπου είναι και το κοι-
μητήριο. Αγκαθιές, βάτα και γκορπένια κόπηκαν
επιτρέποντας στους κατοίκους να κατέβουν
χωρίς δυσκολίες στην εκκλησία. Επίσης άλλη
ομάδα εθελοντών δουλεύοντας για τρεις ημέρες
καθάρισε την εκκλησία «μέσα-έξω», συντήρησε
το ξύλινο παγκάρι και ψαλτήρι, έβαψε τους
τοίχους και το ταβάνι, κάνοντάς τη να λάμπει!
Ο Σύλλογος καθιέρωσε την Ημέρα Προσωπικής
Εργασίας κάθε χρόνο προσφέροντας έμπρακτα
στο χωριό μας κι αναβιώνοντας αυτό που γι-
νόταν υποχρεωτικά πριν πενήντα χρόνια: Με
προσωπική εργασία διανοίγονταν και καθαρί-
ζονταν οι δρόμοι, τα αυλάκια ποτίσματος και
ό,τι άλλο χρειαζόταν το χωριό. 

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό 
«Ευρυτανία», τεύχος 23)

4 Την Κυριακή 2/11 και 9/11 ομάδα νεαρών
εθελοντών κατοίκων του Μεγ. Χωριού με επι-
κεφαλής τον Τοπικό Σύμβουλο Κώστα Ματζι-

ούτα ξεκίνησε και προχώρησε σε ικανοποιητικό
βαθμό τον καθαρισμό των παλιών μονοπατιών
γύρω από το χωριό.

Μονοπάτια με ιστορία αιώνων που τα περ-
πάτησαν οι ντόπιοι είτε καλλιεργώντας και με-
ταφέροντας τα γεννήματά τους είτε ταξιδεύον-
τας για άλλους τόπους…!

Ο καθαρισμός τους αίτημα παλιό και διαρκές
των κατοίκων, όμως κανείς δεν έπαιρνε την
πρωτοβουλία για την υλοποίησή του.

Και να, που τα νέα παιδιά με τις υποδείξεις
του Κώστα, που τα είχε… περπατήσει πολλές
φορές κι αυτός σαν παιδί, ξεκίνησε το έργο.

Εξαιρετική πρωτοβουλία που μακάρι να βρει
μιμητές και σε άλλα διαμερίσματα του Δήμου.
Ο σχεδιασμός είναι, αφού καθαριστούν, να
χαρτογραφηθούν δορυφορικά, να σηματοδο-
τηθούν και να αποτελούν (πέρα από την ιστορική
τους σημασία) δρόμους αναψυχής για τους
επισκέπτες του χωριού, τους παραθεριστές,
αλλά και να γίνουν χρηστικά και για όποιους
κατοίκους αποφασίσουν να ξαναζωντανέψουν
τους παλιούς τους κήπους, και να ακολουθούν
τα μονοπάτια σε πιο ορεινές διαδρομές… 

Και πάλι μπράβο!!!
(Αναδημοσίευση από τον Ευρ. Παλμό 

της 12/11/2014)

Λάσπη βοήθησαν, συντόνισαν και συμμετείχαν
στο τραγούδι που διοργανώθηκε μετά τη συ-
ναυλία. Πριν την συναυλία μίλησαν στο λιγοστό
κοινό ο Καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Α. Καμπιζιώ-
νης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Βλασόπουλος. 

• Στις 23 Αυγούστου επαναλήφθηκε η περ-
σινή προσπάθεια καθιέρωσης πανηγυριού. Μετά
τον εκκλησιασμό στον περίβολο χώρο της Πα-
ναγίας η ζωντανή ορχήστρα του Δημήτρη Πε-
ταρούδα διασκέδασε τους λιγοστούς πανηγυ-
ριστές. Αρκετοί χωριανοί προτίμησαν την κοινή
τράπεζα που παρατέθηκε την ίδια μέρα και ώρα
σε οικία χωριανού.

• Στις 28 Σεπτέμβρη στην έδρα του Συλλόγου
μας έγινε η γνωστή συνεστίαση, όπου προ-
σφέρθηκαν πλούσια εδέσματα. Το τραγούδι
κυριάρχησε στη συνεστίαση και κάλυψε την
έλλειψη πολλών γνωστών συνδαιτυμόνων που

δεν κατάφεραν να προσέλθουν.
• Στις 2 Νοεμβρίου στο Καρπενήσι άλλη μία

ζεστή και ξεχωριστή συνεύρεση έλαβε χώρα.
Ήταν ταυτόχρονα η επίσημη παρουσίαση των
ημερολογίων του έτους 2015. Μας τίμησε με
την παρουσία του ο πατέρας Χρυσόστομος Κα-
λύβας, του οποίου η μορφή στο εξώφυλλο του
ημερολογίου καταγράφει την εποχή που ήταν
ιερέας στο χωριό. Η Βασιλική Κουκούτση συν-
τόνισε το τραγούδι και όλοι οι παρευρισκόμενοι
συμμετείχαν βοηθούμενοι από τις μουσικές ση-
μειώσεις του φίλου μας Δημήτρη Τσιάμη.

Σε όλες τις εκδηλώσεις μας η συμβολή του
Εφόρου μας Βασίλη Τσουκαλά ήταν καθοριστική.
Έδωσε το δικό του στίγμα, το δικό του αέρα,
προετοίμασε τους υπαίθριους χώρους, τους
αποκατέστησε και κυρίως συντόνισε τους υπό-
λοιπους εθελοντές. Τους ευχαριστούμε όλους
θερμά. Ανοίχτηκε μία νέα σελίδα στο βιβλίο
του Συλλόγου μας. 

4
Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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«ΤΑ  ΟΜΟΡΦΑ  ΜΕΡΗ  ΜΑΣ» Μονοπάτια  μνήμης  και  συναισθημάτων

ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΣ

Εισφορές  στο  Σύλλογο

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Πωλείται 

στο Ανατ. Παπαρούσι 
οικόπεδο έναντι 

της εκκλησίας της
Αγίας Παρασκευής 

και κτήμα με 60 ρίζες ελιές 
στη θέση Παλιουργιά. 

Πληροφορίες: Βασιλική Ζαρκάδα
τηλ.: 210-9634897  κιν.: 6974677335 

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο φίλος 

του Συλλόγου μας
κ. Φαίδων Τίκας

δώρισε για τη βιβλιοθήκη 
του ξενώνα μας 

μία καινούργια πλήρη 
εγκυκλοπαίδεια 

εκδόσεως Γιοβάνη 
μαζί με αρκετά ακόμη χρήσιμα βιβλία.

Τον ευχαριστούμε θερμά. 

Έδωσαν από: 
500$: Παπαδόπουλος Κίμων
70€: Καλύβας Β. Βαγγέλης, Τσουκαλάς

Βασίλης
50€: Τσιαμπάσης Δημήτρης – Πόπη,

π. Καλύβας Χρυσόστομος, Μπάκας
Νίκος, Καμπιζιώνης Ανδρέας, Αφρί-
δης Γιάννης, Μανδραγώνη Γιαννού-
λα, Καλύβα Μαγδαληνή, Καλύβα
Πασχαλιά, Τσεβά-Κοκοτίνη Μαρία

40€: Καρναβάς Γιώργος
30€: Καραθάνος Κώστας
25€: Γουζίου Άζη-Ζαραφωνίτης Δη-

μήτρης, Μαρίνη-Γούλα Σωτηρία
20€: Κουγιαγκάς Αθανάσιος, Βλάχος

Στέφανος, Καλύβας Σ. Δημήτρης,
Δημόπουλος Θανάσης, Μανδραγώνη
Αλεξάνδρα, Τσιαμπάσης Χαράλαμ-
πος, Αναστάση Δήμητρα, Τσιρώνη
Ελευθερία, Μπακογιάννης Αγαθο-
κλής, Κυρτσόπουλος, Φλώρος Ευ-
θύμιος, Alotek

10€: Σαρρή Μίνα, Παπαχρήστος Χρή-
στος, Ρούμπος Θανάσης, Παπακων-
σταντίνου Ρούλα, Νάστης Αθανά-
σιος, Δημητρακόπουλος Κώστας,
Σταυρόπουλος Λάμπρος, Λάππα Βα-
σιλική, Σκαρλάτου Ελένη, Ντανά
Φωτεινή, Μανδραγώνης Δημοσθέ-
νης, Γιαννοπούλου Ελένη, Μπουμ-
πουρής Θανάσης, Τάση Αλεξάνδρα,
Δοδέσκη Βασιλική, Καραχάλιος Ιωάν-
νης, Κασελούρης Χριστόφορος, Γα-
λάνης Κων/νος, Πλατής Νίκος, Πα-
τσιούρα Αρχοντούλα, Σταθάτου
Σταυρούλα 

5€: Κουκούτση Βασιλική, Πατσιούρα
Κούλα

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Γ.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χωματουργικές  εργασίες  

Οικοδομικά - Εμπειροτεχνικά
Παπαρούσι  Ευρυτανίας  

Τηλ.: 6972179350 & 22370-31540

Γιάννης Τσουκαλάς, Αλεξάνδρα Μανδραγώνη 
και Π. Βλασόπουλος στο έργο της προετοιμασίας 

του χώρου για την εκδήλωση στις 23/8/14

Ο Βασίλης Τσουκαλάς την παραμονή 
της εκδήλωσης καθαρίζει τα χόρτα 

του χώρου της Παναγίας 

Ο π. Χρυσόστομος με τα παιδιά του 
και τους συνδαιτυμόνες στο Καρπενήσι

Η ώρα του τραγουδιού στην εκδήλωση
στις 28/9/14

Οι νέοι εθελοντές μας 
στην εκδήλωση στις 23/8/14

Τραγούδι μετά τη συναυλία στις 27/7/14

Γιούλη Καμπιζιώνη, Σοφία Τσουκαλά, 
Γιαννούλα Μανδραγώνη & Γιώργος 

Μανδραγώνης στη συναυλία

Δημήτρης Τσιάμης & Νίκος Μπάκας,
οι συντονιστές του τραγουδιού

στις εκδηλώσεις μας


