
Λαμία 12-1-09
Προς το Διευθυντή της εφημ.»Παπαρουσιώτικοι Αντίλαλοι» 

Σε μια εποχή που επικρατούν υλιστικές αντιλήψεις, το συμφέρον και η
αδιαφορία, μας ενθαρρύνει η παρουσία ανθρώπων της προσφοράς στον τό-
πο τους και στους συγχωριανούς τους. Ανθρώπων που νοιάζονται για την
πνευματική αναβάθμιση των συνανθρώπων τους, για τη διαιώνιση της πα-
ράδοσης και την υπεύθυνη πληροφόρηση.

Στον πόλεμο της εξυγίανσης με άρθρα, επισημάνσεις, προβολή τοπι-
κών προβλημάτων, καλοπροαίρετες κριτικές, προβολή της ιστορίας και
παράδοσης του τόπου, δίνει υπεύθυνα και ακούραστα τη μάχη ένα ολιγο-
μελές επιτελείο με πρωτεργάτες το Δ.Σ. του Συλλόγου σας. Σας συγχαίρω
εγκαρδίως και εύχομαι με τον ίδιο ζήλο και πνευματική ικμάδα να συνεχίσε-
τε τον ωραίο, εθνικό, κοινωνικό και θεοφιλή αγώνα σας. Το μικρό αυτό
έντυπο, που το ανοίγουν με λαχτάρα και το κλείνουν με κέρδος οι ανα-
γνώστες, προσφέρει στον πολιτισμό, συσφίγγει τις σχέσεις των μελών
του Συλλόγου, αυξάνει την αγάπη για το χωριό σας και καταθέτει τον οβο-
λόν του στο πνευματικό κεφάλαιο του τόπου, της Ευρυτανίας μας. Ευχα-
ριστώ θερμώς για την τιμητική αποστολή της εφημερίδας σας ευχόμενος
καλή και έγκαρπη χρονιά.

Κων/νος Ηλ. Μήτσιος, δημοσιογράφος

Κατά κανόνα οι όπου γης σύλ-
λογοι έχουν σαν βάση λειτουργίας
τους την οικονομική συμβολή των
μελών τους. Όσο και αν φαίνεται
μικρή η εκάστοτε συμμετοχή που
τακτικά και συνειδητά προσφέρει
κάποιος, αυτή συμβάλλει στην επί-
τευξη των στόχων του Συλλόγου.
Αισθανόμαστε ευγνώμονες για τα
10€ εισφορά που πρόθυμα προσφέ-
ρετε στο Ταμείο του Συλλόγου, διό-
τι αυτή είναι ο χρυσοφόρος κου-
μπαράς για τη σταθερή πρόοδο του
χωριού. Και αυτό, μέσα στη γενική
δύσκολη οικονομική κατάσταση
που διανύουμε, το θεωρούμε υπέρ-
βαση σύμπραξης και εθελοντι-
σμού. 

Η τακτική ετήσια εισφορά του
καθενός μας ενδυναμώνει τις προ-
σπάθειες για σταθερή έκδοση της
εφημερίδας μας, για ηλεκτρονική
ενημέρωση ανά την υφήλιο και για
διαρκή παρουσία στα δρώμενα του
Παπαρουσίου. Επίσης γίνεται
εμπόδιο στον αφανισμό του χωρι-
ού και την καταστροφή του περι-
βάλλοντος. Και το σπουδαιότερο
ακούγεται μια δυνατή φωνή στις
Δημόσιες Αρχές του Τόπου.

Όσοι εκτός χωριού παρακολου-

θούν τις κινήσεις μας, συμμετέχουν
στις εκδηλώσεις μας, προσφέρουν
οικονομικά στο Σύλλογο και χαίρο-
νται με τη πρόοδό του ανεβάζουν
την αξία της συμβολής τους στο
επίπεδο της εθνικής συμμετοχής
ενάντια στην παραμέληση κάθε
πτυχής της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς.

Το σημαντικότερο που πρέπει
να τονιστεί είναι ότι οφείλουμε
όλοι να αισθανθούμε σαν μέλη μιας
οικογένειας που για να παραμένει
ενωμένη οφείλουν τα μέλη της να
μην αλληλοπληγώνονται. Τα απο-
τελέσματα μιας τέτοιας αρνητικής
πρακτικής οδηγούν σε διαλυτικές
καταστάσεις με βεβαιότητα.

Σας καλούμε όλους σε συστρά-
τευση για τη διάσωση κάθε πολιτι-
στικού στοιχείου στον τόπο μας,
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
μας και αντίσταση στην αδιαφορία
για κοινωνική συμμετοχή. Τότε θα
αποδώσουμε τη σωστή αξία στα δι-
κά μας μνημεία, θα αντλούμε ιδέες
από αυτά και θα βλέπουμε με σω-
στότερη ματιά άλλους διαφορετι-
κούς πολιτισμούς.

Π. Βλασόπουλος

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χειμερινή συνεστίαση του Συλλόγου μας
στις 11-1-09, κατά τη διάρκεια της οποίας κόπηκε και η πρωτοχρονιάτικη πί-
τα του Συλλόγου. Η προσέλευση μελών και φίλων ξεπέρασε κάθε προη-
γούμενο, με αποτέλεσμα η αίθουσα να είναι κατάμεστη. Αισθητή ήταν η
έλλειψη των Αρχών του τόπου μας με λαμπρή εξαίρεση τον κ. Νάσο Γεωρ-
γαλή υποψήφιο βουλευτή και Νομαρχιακό Σύμβουλο Ευρυτανίας. Με μεγά-
λη χαρά υποδεχθήκαμε στη συνεστίαση τον συγχωριανό μας Βασίλη Φού-

Ήταν αμούστακο παιδί όταν ξενιτεύτηκε στο μα-
κρινό Σίδνεϋ της Αυστραλίας αφού οι στην Ευρυτα-
νία τότε κρατούντες αντιμετώπισαν με αδιαφορία για
να μην πω με περιφρόνηση αυτόν και την χήρα μάνα
του και τα υπόλοιπα ορφανά αδέλφια του. Το έγκλη-
μά τους ποιο ήταν; Θα μπορούσε εύλογα να ερωτή-
σει κάποιος. Η απάντηση είναι ότι είχαν την ατυχία
να έχουν σύζυγο και πατέρα ένα αγωνιστή της ελευ-
θερίας και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας τον
αείμνηστο Αριστείδη Ντανά, ο οποίος αντί για επαί-

Νέα επιβράβευση της εφημερίδας μας
από τον κ. Μήτσιο Κων/νο, διακεκριμένο δημοσιογράφο

Αρτοκλασία στον Άγιο Αθανάσιο
Στις 2 Μαΐου 2009, ημέρα μνήμης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου
Αθανασίου, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος θα παραστεί στην
εορταστική Θεία Λειτουργία και θα τελέσει αρτοκλασία στον Ι. Ναό του Αγ.
Αθανασίου στο Παπαρούσι. Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.

Τροποποίηση Καταστατικού
Στις 26-1-2009 συνεδρίασε το Πρωτοδικείο Αθηνών και συζητήθηκε η

αίτηση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Ανα-
μένουμε προσεχώς την έκδοση της απόφασης.

Η Νομαρχία, ύστερα από προσπάθειες της κ. Μαγδαληνής Καλύβα, χο-
ρήγησε 6.000€ για την αντικατάσταση των φθαρμένων παραθύρων του Δη-
μοτικού Σχολείου στο Ανατολικό Παπαρούσι. Ήδη το έργο ανατέθηκε στον
εργολάβο κ. Σοφρώνη Κωνσταντίνο. 

Ο Νομάρχης κ. Κοντογεώργος δήλωσε ότι το προσωπικό του ενδιαφέ-
ρον για την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το Παπαρούσι παραμένει
αμείωτο. Κατόρθωσε να αντικαταστήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα,
τον πτωχεύσαντα εργολάβο με νέο. Ελπίζουμε όλοι στην ολοκλήρωση της
ασφαλτόστρωσης.

Στην τελευταία συνάντηση μαζί του υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει οικο-
νομικά και τον ξενώνα. Τον ευχαριστούμε και αναμένουμε.

Οικονομική ενίσχυση από την Νομαρχία

Η εκδήλωσή μας Δημήτρης Αρ. Ντανάς
Ο Ευρυτάνας - Ο Πατριώτης
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Η μοναδική αξία της συνδρομής των 10€

Συνέχεια στην 2η σελ.

Συνέχεια στην 4η σελ.
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σια, γιο της Σοφίας Κοκορώνη, ο οποίος μας τίμη-
σε με την παρουσία του παρά το πρόβλημα αναπη-
ρίας που δυσχεραίνει τη μετακίνησή του. Να ση-
μειώσουμε ότι ο Βασίλης βρίσκεται σε περίοδο
ανάρρωσης από πρόσφατη εγχείρηση μεταμό-
σχευσης βλαστοκυττάρων. Κατά την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, του προσφέραμε το κομ-
μάτι του Χριστού με τις ευχές και τις προσευχές
μας για ταχεία ανάρρωση. Το κομμάτι του χωριού
παρέλαβε η κ. Μαγδαληνή Καλύβα που ασταμά-
τητα μοχθεί για το καλό του χωριού
και αποτελεί παράδειγμα αφοσίω-
σης στη γενέτειρα γη. Το κομμάτι
του Βουλευτή δόθηκε στον κ. Νάσο
Γεωργαλή, ο οποίος μας τιμά πάντα
στις εκδηλώσεις μας. Το κομμάτι της
Δημοτικής Αρχής δόθηκε στον κ.
Τριχιά Κων/νο, πρόεδρο του Δημ.
Διαμερίσματος Δερματίου και πιστό
φίλο του Συλλόγου μας. Το κομμάτι
του Συλλόγου δόθηκε στο μέλος του
Δ.Σ. του καταξιωμένου σωματείου
της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Σιο-
ρόκο Βασίλη που πρώτη φορά πα-
ρευρέθηκε σε εκδήλωσή μας. Το
κομμάτι της Νομαρχίας πήρε ο ιστο-
ρικός ερευνητής κ. Φαλλής Δημή-
τριος, αντιπρόεδρος του Μουσεια-
κού Κέντρου Ευρυτανίας. Στον αγω-
νιστή χωριανό μας  και πολιτευτή κ.
Δημήτρη Καλύβα δόθηκε το κομμάτι
για την Ομοσπονδία Ευρυτανικών
Συλλόγων, ο οποίος στο παρελθόν
υπήρξε Πρόεδρος αυτής. Το τελευ-
ταίο δε κομμάτι πίτας αφιερωμένο
σε αυτούς που δεν κατάγονται από
τον τόπο μας, αλλά τον αγαπούν και
εκτιμούν τον αγώνα μας γι’ αυτόν,
δόθηκε φέτος στον κ. Γ. Σκεντέρη
από το χωριό Στένωμα, ιδρυτή των
Τεχνικών Σχολών Αγρινίου. Όλοι

όσοι έλαβαν τεμάχιο πίτας ευχήθηκαν ευόδωση
των προσπαθειών του Συλλόγου και Καλή Χρονιά.
Το φλουρί βρήκε η κ. Μαγδαληνή, που φέρνοντάς
το στο μικρόφωνο της ανακοινώθηκε ότι είναι η
τυχερή που επωμίζεται ακόμη μεγαλύτερες ευ-
θύνες για το Παπαρούσι.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδή-
λωσή μας ο κ. Κώστας Καραθάνος από τους Δο-
μιανούς, η κ. Ρέκκα-Τζανάκου Νίκη, πρόεδρος
του Συλλόγου της Μαυρομμάτας και ο κ. Φλώρος
Ευθύμιος, πρόεδρος του Συλλόγου Κρικελλιωτών
μαζί με χωριανούς του.

Χαιρετισμούς απηύθηναν η Πρόεδρος του
ΕΕΣ Πετρούπολης κ. Σπηλιοπούλου Τούλα, η
πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Πετρού-
πολης κ. Δούκα Αικατερίνη και ο πρόεδρος του
Σωματείου της ΔΕΗ κ. Κουκούτσης Γιώργος από
τις Γοριανάδες. Στην εκδήλωση παρευρέθη η
γραμματέας του Δ.Σ. των Ρουμελιωτών Πετρού-
πολης κ. Μπαλωμένου Δήμητρα από το Κρίκελλο.

Η καθιερωμένη αυτή ετήσια χειμερινή εκδή-
λωσή μας είχε ως στόχο τη δημιουργία ζεστών
ανθρώπινων σχέσεων και την ανταλλαγή απόψε-
ων για το μέλλον του χωριού. Ο πρόεδρος του

Συλλόγου κ. Παναγιώτης Βλασόπουλος τόνισε
στην ομιλία του ότι «έχουμε χρέος στους προγό-
νους μας να συμπορευτούμε ενωμένοι και να
προφυλάξουμε με κάθε δυνατό τρόπο το χωριό
από τη παραμέληση και την ερήμωση». Αφιέρω-
σε την εκδήλωση στα πετρόχτιστα τοξωτά γεφύ-
ρια που στολίζουν την είσοδο του χωριού και
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Συλλόγου για
την προστασία και ανάδειξή τους.

Ενάντια στη σύγχρονη αποξένωση και την
απαξίωση της παράδοσης, η συνεστίαση για άλλη
μια φορά περιελάμβανε παραδοσιακή μουσική. Το
χορό άνοιξε η χορευτική ομάδα του Δήμου Πε-
τρούπολης που αφιλοκερδώς παρουσίασε παρα-
δοσιακούς χορούς της Ρούμελης. Οι περίτεχνες
φιγούρες των φουστανελάδων που συνόδευαν
λυγερόκορμες κοπέλες ταξίδεψαν τους παρευρι-
σκόμενους σε άλλες εποχές και προκάλεσαν το
θερμό χειροκρότημα όλων. Οι εκδηλώσεις του
Συλλόγου φημίζονται για τη στροφή στην παρά-
δοση. Τον περασμένο Αύγουστο, τα βουνά της
Ευρυτανίας αντιλάλησαν τους ξεχασμένους
ήχους του λαούτου, του νταουλιού και της φλογέ-
ρας στο παραδοσιακό γλέντι του Συλλόγου. Ανα-
νεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το ερχόμε-
νο καλοκαίρι στο Παπαρούσι, όπου και φέτος θα
γλεντήσουμε με κέφι και ξεγνοιασιά. Θα χαρούμε
να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Ανατολικοπα-
παρουσιώτες και Δυτικοπαπαρουσιώτες, Καλε-
σμενιώτες και Καρπενησιώτες, Ευρυτάνες και
Φθιώτες, μέλη και φίλους του Συλλόγου…

Η  εκδήλωσή  μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Μαγδαληνή Καλύβα,
Παύλος Γούλας στο χορό

Μία παρένθεση με πεντοζάλη από τους νέους

Σ. Σουλδάτος, Χ. Αντωνίου,
Π. Βλασόπουλος

Γαμπροί του Παπαρουσίου

Νύφες του Παπαρουσίου
Σωτηρούλα, σύζ. 

Δημ. Τριανταφυλλόπουλου
Χαρούλα, σύζ. Δημ. Καλύβα

Το ζεύγος Μανδραγώνη πάντοτε 
παρόν στην εκδήλωσή μας.

Κ.Ν. Ντανάς, Δ.Γ. Καλύβας

Επιστολή του Βουλευτή 
κ. Ηλία Καρανίκα

Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ, πριν απ’ όλα, για την πρόσκλησή

σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου σας.

Δυστυχώς, όμως, ανειλημμένες υποχρεώ-
σεις μου με αναγκάζουν να απουσιάσω από την
εκδήλωσή σας, καθώς βρίσκομαι στην Λωρίδα
της Γάζας ως μέλος ιατρικής και ανθρωπιστικής
αποστολής του Προέδρου της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς.

Ακόμα και όσοι από εμάς ζούμε μακριά από
την Ευρυτανία, διατηρούμε ζεστή μέσα μας τη
συνείδηση ότι καταγόμαστε από έναν τόπο ξε-
χωριστό, και φροντίζουμε να αναθερμαίνουμε
σε κάθε ευκαιρία όλα εκείνα τα στοιχεία, τα χα-
ρακτηριστικά, αλλά και τις παραδόσεις της ιδιαί-
τερης πατρίδας μας που αποτελούν πολύτιμο
κομμάτι της ταυτότητάς μας. Γι’ αυτό και εκδη-
λώσεις σαν τη σημερινή είναι τόσο σημαντι-
κές: μας προσφέρουν τη δυνατότητα να ξανα-
συναντούμε φίλους και συντοπίτες και να θυ-
μόμαστε όλα εκείνα που μας δένουν με τον τό-
πο μας την Ευρυτανία.

Ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση-εκδήλω-
ση να μας δοθεί η ευκαιρία να βρεθούμε όλοι
μαζί από κοντά.

Εύχομαι σε όλους σας το 2009 να είναι μια
χρονιά δημιουργική, γεμάτη υγεία, δύναμη και
επιτυχίες.

Με εκτίμηση
Ηλίας Καρανίκας

Ο Β. Φούσιας παραλαμβάνει το κομμάτι πίτας
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Γράμματα  που  λάβαμε

e-mail που λάβαμε

Ιανουάριος - Μάρτιος 2009

✓ Από τον Δημήτρη Ντανά στην Αυστραλία ένα ζε-
στό, συγκινητικό και τόσο απαραίτητο γράμμα με
10.000 $ στην πιο κατάλληλη στιγμή. 

✓ Από τον Βαγγέλη Ντανά στην Αμερική, ευχές για
τις γιορτές και 1000 $ για τις ανάγκες του Συλλόγου
στο έργο του για το χωριό. 

✓ Μαρία Α. Ντανά - Χαραλαμπή στην Αυστραλία,
πολλές ευχές με συγχαρητήρια και 1.150$ από τους
χωριανούς μας εκεί.

✓ Από τον Ανδρέα Γουριώτη με ευχές για την ενδυ-
νάμωση του αγώνα μας και 50 $ για το Σύλλογο. Ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: «Την περασμένη Πέμπτη 13-11-
08 πήγαμε στο σπίτι της κόρης μας Μαγδαληνής και
Γιώργου όλοι μας, Ανδρέας, Κούλα & Μάρθα βάζοντας
όλα τα απαιτούμενα στο Ίντερνετ ακούσαμε γυναικεία
φωνή: Ράδιο Παπαρούσι. Εγώ πέταξα από χαρά και
ευχαρίστηση. Ωραία τραγούδια και το καλύτερο, 100
χρόνων τραγούδια π.χ. “τρία καλά είναι στο ντουνιά”

και πολλά άλλα. Από τα βάθη της καρδιάς μου
θέλω να ευχαριστήσω το συγχωριανό μας Νίκο.
Αυτό που σκέφτηκε να κάνει είναι πολύ σπου-
δαίο. Αντρέας».

Μας έστειλαν ευχές για τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και το Νέο Έτος:

✓ Η οικογέ-
νεια του Τζίμη
Τεγκερίδη και
της Μαρίας
Δημ. Παπαδο-
πούλου.

✓ Ο Κίμων
Παπαδόπουλος

✓ Ο Βουλευ-
τής Ευρυτανίας
κ. Ηλίας Καρανί-
κας

✓ Η Εταιρεία
Ευρυτάνων Επι-
στημόνων

✓ Η Πανευ-
ρυτανική Ένωση

✓ Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
✓ Ο εξωραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος

«Προφήτης Ηλίας» Πετρούπολης

Ημερολόγιο 2009
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΩΤΩΝ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Χρόνο με το χρόνο οι Παπαρουσιώτες παρουσιάζουν ό-

λο και καλύτερο ημερολόγιο. Το φετινό ημερολόγιο (2009)
είναι το πιο καλαίσθητο, πιο εύχρηστο και πιο ιστορικό από
τις προηγούμενες χρονιές. Ωραίες φωτογραφίες παλαιοτέ-
ρων δεκαετιών, απ’ τα χρόνια της πείνας, της γύμνιας και
της δυστυχίας μικρών και μεγάλων στο χωριό που με τον
σκληρό τρόπο καλλιεργούσαν τότε τη γη για ένα κομμάτι
ψωμί, ψωμί ποτισμένο και ζυμωμένο με ιδρώτα και αίμα,
αποδεικνύοντας μέσα απ’ τις θαυμάσιες φωτογραφίες με
τις επεξηγηματικές λεζάντες, με λόγια ανθρώπων που άφη-
σαν ανεξίτηλα τα χνάρια της ζωής τους και μας διδάσκουν
πολλά: 

«Σπρώχνε τα’ αλέτρι σου γερά και πίσω μη κοιτάζεις. 
Μες στις ψυχές που σου έλαχε την αρετή να σπέρνεις, 
μην αποκάμεις δουλευτή, τη θεία σπορά να φέρνεις.
Θάρθει ο καιρός του θερισμού και συ θ’ αναγαλιάζεις!

Θεία ευλογία, τον καρπό σωρούς θα τον συνάζεις!»
Γ.Βερίτη από τον μήνα Νοέμβριο 2009
Δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα άλλο γι’ αυτό πα-

ρά μονάχα θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους όσους δούλεψαν
και κουράστηκαν γι’ αυτό: Εύγε τους! 

Δ. Ι. Φαλλής

✓ Αγαπητέ φίλε
Παναγιώτη Βλασό-
πουλε, σερφάρο-
ντας τυχαία στο
Ίντερνετ και έχο-
ντας πάντα στο
μυαλό μου το Πα-
παρούσι, βρήκα
την ιστοσελίδα του
Συλλόγου και χά-
ρηκα απεριόριστα.

Η χαρά μου εί-
ναι πολύ μεγάλη γιατί είδα πέρα από την εξαιρετική
δουλειά που έχετε κάνει σαν Σύλλογος και πολλές
φωτογραφίες χωριανών, που κατάφεραν να με γυρί-
σουν αρκετά χρόνια πίσω, σε πραγματικά πολύ όμορ-
φες αναμνήσεις, που έχω από το Παπαρούσι από τότε
που ήμουν μικρό παιδί και ερχόμουνα μαζί με τον πα-
τέρα μου τον Παπαγιώργη Ζαλοκώστα, στο χωριό,
πολλά καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα, Πάσχα και φυσι-
κά στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Σου στέλνω
μια φωτογραφία του πατέρα μου που υπηρέτησε ως
λειτουργός του Χριστού το Παπαρούσι για πάρα πολλά
χρόνια και συνεχίζει να μεσιτεύει από τον ουρανό για
όλο το χωριό που τον αγκάλιασε, τον αγάπησε και συ-
νεχίζει να τον φιλοξενεί από το 1994 στα άγια χώματά
του στο νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία της Πανα-
γίας. Θέλω επίσης να σου πω πως είναι πολύ μεγάλη η

χαρά όλης της οικογένειας, κάθε φορά που βρισκόμα-
στε στο Παπαρούσι, που μας περιβάλλει με πολλή
αγάπη όλο το χωριό και μας γεμίζει συγκίνηση.

Μέσα από την καρδιά μου θέλω να σου πω, πως
επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Καρπενήσι σαν
χωριό μου θεωρώ το Παπαρούσι. Αυτό συμβαίνει όχι
μόνο με μένα που ήμουν ο μικρότερος της οικογένει-
ας και ερχόμουν και βοηθούσα σαν παπαδάκι στην εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής, αλλά με όλη την οικο-
γένεια. Από την παπαδιά μέχρι όλα της τα παιδιά που
προσπαθούμε να κλέβουμε πάντα λίγο χρόνο είτε από
τις δουλειές μας, είτε από τις διακοπές μας και να βρι-
σκόμαστε στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.

Με την πρώτη ευκαιρία θα σου στείλω ο,τιδήποτε
σχετικό από το φωτογραφικό αρχείο της οικογένειας.

Με πολλή χαρά και αγάπη
Ο “Παπαρουσιώτης”

Ζαλοκώστας Κλεομένης
✓ Θέλω με το mail τούτο να εκφράσω τα θερμά μου

συγχαρητήρια για την θαυμάσια δουλειά που κάνατε
τόσο στην εφημερίδα σας, όσο και στο site στο
internet. Με το δεδομένο των λίγων κατοίκων που
αριθμεί το χωριό σας και του περιορισμένου στα οικο-
νομικά ταμείου του συλλόγου, για τον ίδιο λόγο, συ-
μπεραίνω ότι η προσωπική εργασία και το μεράκι των
μελών, έφερε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Μό-
λις σήμερα πληροφορήθηκα την ηλεκτρονική σας
δ/νση (από την εφημερίδα σας), έμεινα έκπληκτη από
την περιήγηση, νιώθω πως με την πρώτη ευκαιρία θέλω
να γνωρίσω από κοντά τον όμορφο τόπο σας. Έτσι να
συνεχίσετε...

Με πολλή αγάπη
Ρούλα Παπακωνσταντίνου

Στα Γενικά Αρχεία Κράτους –
Αρχεία Νομού Ευρυτανίας (Γ.Α.Κ.)
εκτός από τις καθαρά αρχειονομικές ερ-
γασίες, από το 2008 γίνεται μια προ-
σπάθεια να δημιουργηθεί ένα Αρχείο
Παραδοσιακής Ευρυτανικής Μουσικής,
κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί από κανέ-

ναν φορέα μέχρι σήμερα. Το Αρχείο αυ-
τό θα έχει συντονιστικό χαρακτήρα και
θα είναι σημαντική πηγή μάθησης,
απευθυνόμενο σε μαθητές, καθηγητές,
χοροδιδασκάλους, επαγγελματίες και
ερασιτέχνες μουσικούς, αλλά και κάθε
ενδιαφερόμενο με σκοπό την μελλοντι-
κή δημοσιοποίηση του υλικού μέσω του
διαδικτύου ή μέσω εντύπων εκδόσεων.

Για να καταστεί αυτό δυνατόν έχει
δημιουργηθεί Βάση Δεδομένων με ηχο-
γραφήσεις, απομαγνητοφωνήσεις και
καταγραφές (σε ευρωπαϊκή και βυζα-
ντινή σημειογραφία) ευρυτανικών τρα-
γουδιών και συνεντεύξεων καθώς και
φωτογραφικό αρχείο. 

Επειδή μόνο η συνεργασία και η
κοινή προσπάθεια αποδίδει καρπούς
και φέρνει καίρια αποτελέσματα, η
υπηρεσία μας κάνει έκκληση προς κά-
θε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει σε
όποιον τομέα μπορεί:

✓ σε προσφορά τυχόν ηχογράφη-
σης, με την υποχρέωσή μας να την επι-
στρέψουμε καθαρισμένη και ψηφιοποι-
ημένη σε οπτικό δίσκο (cd).

✓ σε παροχή μιας συνέντευξης για
να ηχογραφήσουμε τραγούδια που δεν
είναι καταγεγραμμένα ή για να κατα-
γράψουμε τα έθιμα της περιοχής.

✓ σε παροχή παλαιών φωτογρα-
φιών που να έχουν σχέση με μουσική ή
με έθιμα (γάμοι, πανηγύρια κτλ) προς
ψηφιοποίηση.

✓ στην επικοινωνία με κάθε ενδια-
φερόμενο, για συνεργασία σε απομα-
γνητοφωνήσεις τραγουδιών και συνε-
ντεύξεων. 

✓ Η κινητοποίηση όλων μας και η
συνειδητοποίηση του πλούτου που κρα-
τάμε στα χέρια μας, μπορεί να σώσει
ένα ανεξερεύνητο κομμάτι του παρελ-
θόντος και να «μπολιάσει» δημιουργικά
τη νέα γενιά, που τόσο έχει ανάγκη από
στήριξη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και
πολιτισμική.

Γ.Α.Κ. Ψαρών 1 (πλατεία, πάνω από
ουζερί «το Λιοβόρι», 36100,
Καρπενήσι). Υπεύθυνος: Ηλιόπουλος
Αναστάσιος, Τηλέφ. Επικοινωνίας:
2237024111 (Γ.Α.Κ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.),
κιν.6976677831, Ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: mail@gak.eyr.sch.gr

Βίκυ και Δήμητρα Τεγκερίδη

Ο μακαριστός Παπαγιώργης

Ο Σύλλογός μας στηρίζει
τη δημιουργία Αρχείου

Παραδοσιακής Μουσικής

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Εσώρουχα - Καλτσόν - Κάλτσες 

- Νυχτικά - Πιτζάμες - Εποχικά είδη
Αθ. Καρπενησιώτη 14 Καρπενήσι

Τηλέφωνο & fax: 22370-80650

Από το αρχείο του Βασ. Καλύβα στην
ιστοσελίδα μας, αρχές του 20ου αι.

Οικογένεια Χαραλαμπή
Από την ιστοσελίδα μας

PAPAROUSI F. 12 05-03-09 10:27 ™ÂÏ›‰·3
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Το χρονικό μιας μεγάλης
ευεργεσίας στο χωριό

Δημήτρης Αρ. Ντανάς
Ο Ευρυτάνας - Ο Πατριώτης

Αθήνα 30-11-2008
Αγαπητέ κ. Δημήτρη Ντανά,

Έλαβα το θάρρος να σου γράψω γιατί πιστεύω ότι έχεις εκτι-
μήσει την προσπάθεια του συλλόγου μας για αναζωογόνηση της
περιοχής του Παπαρουσίου. Δεν είναι ουτοπία να θέλουμε ο τό-
πος εκείνος να γίνει ζεστός και προσιτός σε όποιον θέλει να τον
επισκεφθεί. Ήδη με τα 2 χρόνια εργασίας μας τα αποτελέσματα
είναι ορατά και όσοι κατέκριναν την προσπάθειά μας τώρα συμβα-
δίζουν με μας. Καταφέραμε να στήσουμε το ετοιμόρροπο «σπίτι
του παπά» σε ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό οίκημα που φιλοδο-
ξούμε να γίνει εκεί καφενείο, λαογραφικό μουσείο και ξενώνας.

Οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις μας έγιναν με σεβασμό στην πα-
ράδοση και με προσοχή στη σταθερότητα και στερεότητα του έρ-
γου. Αξιοποιήσαμε απόλυτα κάθε εισφορά. Και το αποτέλεσμα
είναι μεγαλοπρεπές. Και όλα αυτά χωρίς την κρατική βοήθεια που
ζητήθηκε σε πολλές μεριές. Χάρις στις κινήσεις μας (εκδηλώσεις,
εισφορές, ημερολόγια) το όραμα γίνεται πραγματικότητα.

Απευθυνόμαστε σε σένα ως σημαντικό παράγοντα του Παπα-
ρουσίου στο εξωτερικό και ζητούμε την οικονομική βοήθειά σου
για την ολοκλήρωση των εργασιών. Είμαστε σίγουροι ότι θα θε-
λήσεις και εσύ να φιλοξενηθείς στο μέλλον στον τελειωμένο ξε-
νώνα.

Με  εκτίμηση
Παν. Βλασόπουλος

29-12-08
Προς Σύλλογο Παπαρουσιωτών 
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Κύριε Πρόεδρε,
Με μεγάλη μου χαρά αλλά και συγκίνηση έλαβα την επιστολή

σου και σε ευχαριστώ που πήρες το θάρρος και καλά έκανες να
μου ζητήσεις να συμβάλω οικονομικά για την αποπεράτωση του
ωραίου αλλά και σημαντικού έργου του πολύπαθου Παπαρουσί-
ου που το έχει τόσο ανάγκη (Σπίτι του παπά) με πολλαπλές ιδιό-
τητες.

Εις ένδειξη εκτιμήσεως του έργου που επιτελείτε ταχυδρομώ
επιταγή τραπέζης αριθ. D/N 211988 ΛΑΙΚΙ ΒΑΝΚ SYDNEY $
10.000. Για την εν γένει πατριωτική σας δράση, η οποία παντού
αναγνωρίζεται και επάξια προκαλεί το θαυμασμό όλων μας, σας
συγχαίρουμε ιδιαίτερα.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τον Καινούργιο Χρόνο
2009 δεχθείτε τις καλύτερες ευχές μας.

Από την μακρινή Αυστραλία 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Ντανάς

25-1-2009
Αγαπητέ κ. Δημήτρη Ντανά,

Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την αποστολή των
10.000 $ στο Σύλλογό μας. Η ανακοίνωση της ευεργεσίας αυτής
έγινε ευχάριστα αποδεκτή από τους χωριανούς μας. 

Ο πατριωτισμός και η αγάπη σου για το χωριό δίνει ελπίδες
βάσιμες για την περαιτέρω πρόοδο του δύσκολου αυτού τόπου.
Συνέλαβες όσο λίγοι την ανάγκη επίτευξης του στόχου της τρι-
πλής λειτουργίας του μικρού ξενώνα μας.

Έρχονται στιγμές στη ζωή όλων μας όπου παρουσιάζονται
ευκαιρίες ουσιαστικής σύμπραξης στην πρόοδο του ανθρώπινου
πολιτισμού και της δημιουργικής συμβίωσης. Πιστεύω ότι  είσαι
απ’ αυτούς που άρπαξαν μία τέτοια ευκαιρία. Είναι θείο και μεγα-
λειώδες χάρισμα στον άνθρωπο να ξεπερνά βιώματα και προκα-
ταλήψεις για χάρη του κοινωνικού συνόλου. 

Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας και στο έργο μας, ενδυνα-
μώνει τις προσπάθειές μας για την ανάκαμψη του Παπαρουσίου.
Θέλουμε να γνωρίζεις ότι τα χρήματά σου θα αξιοποιηθούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την περάτωση του έργου του ξενώνα.

Η Οικογένεια Ντανά πρωτοπορεί σήμερα σε οικονομική προ-
σφορά στον τόπο (Ε. Γ. Ντανάς, Κ. Ν. Ντανάς, Μ. Α. Ντανά, Σ. Ε.
Ντανάς). Στα τέλη του 19ου αιώνα κυνηγημένη από τους Τούρ-
κους στην Ήπειρο, ζήτησε καταφύγιο και φώλιασε στο Παπα-
ρούσι. Εκεί εξασκώντας την εργασία του καλαϊντζή, λόγω της
έλλειψης επαρκούς καλλιεργήσιμης γης, κατόρθωσε, με την
πλούσια προσφορά της σε ανθρώπινο δυναμικό, να ξεχωρίσει
και να πρωτοστατήσει στα δρώμενα του χωριού δείχνοντας δρό-
μο και σε άλλους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου και εγώ προσωπικά σας
περιμένουμε το καλοκαίρι να σας φιλοξενήσουμε στο Παπαρούσι. 

Με εκτίμηση
Παν. Βλασόπουλος

νους για την προσφορά του αυτή και για
αγάπη και σεβασμό εισέπραξε το μίσος
και μια σφαίρα στο μέτωπο άοπλος και
άμαχος εκείνη την εποχή και μάλιστα
από συγχωριανό του.

Ο Θεός ας συγχωρέσει την ψυχή του.
Ο Δημήτρης Ντανάς όμως στην Αυστρα-
λία ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ και ως πατέρας και
ως επιχειρηματίας και ως άνθρωπος που
αγάπησε ιδιαίτερα την ιδιαίτερη πατρίδα
του την Ευρυτανία καθώς και το Παπα-
ρούσι απ’ όπου κατάγεται.

Και όμως η οικογένεια του Δημήτρη
Ντανά όχι μόνον δεν προσέφυγε στην
Ελληνική ή την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη,
όπως άλλωστε εδικαιούτο κατά του πα-
ραπάνω δολοφόνου-εκτελεστή, όχι μό-
νον δεν συνέχισε την «βεντέτα» που σε
παρόμοιες περιπτώσεις συχνά – πυκνά
συμβαίνει αλλά είχε και την
ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ και τον
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ και μετά από την προτρο-
πή μου να καθιερώσει την βράβευση των
αριστούχων και οικονομικά απόρων μα-
θητών των Γενικών και Τεχνικών Λυκεί-
ων της Ευρυτανίας με ένα σημαντικό
χρηματικό ποσό από το έτος 1995 και
στην συνέχεια. Όπως επίσης ενίσχυσε
άπορα παιδιά των Δήμων Απεραντίων
και Ασπροποτάμου του Νομού Ευρυτα-
νίας να συνδυάσουν ολιγοήμερες θερι-
νές διακοπές και αθλητικές δραστηριό-
τητες σε αθλητικό κλαμπ καλαθοσφαίρι-
σης του γνωστού σταρ του αθλητισμού
Νίκου Γκάλη.

Και όλα αυτά προς τιμή και δόξα και
μνήμη του αδικοχαμένου πατρός και
παππού τους Αριστείδη Ντανά. Πληθώ-
ρα είναι οι ευχαριστήριες επιστολές
προς την Οικογένεια του Δημήτρη Ντα-
νά από τους βραβευθέντες μαθητές και
μαθήτριες της Ευρυτανίας όπως και των
τοπικών εντύπων. Οι νέοι αυτοί σήμερα
είναι φοιτητές στα ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Ο Δημήτρης Ντανάς και η οικογένειά
του δείχνουν σήμερα σε όλους μας το
παράδειγμα για το πως πρέπει να ενερ-
γούν οι Ευρυτάνες που αγαπούν τον τό-
πο που γεννήθηκαν, πως πρέπει να ενερ-
γούν για να λέγονται ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

Αυτά τα λίγα λόγια από τον φίλο και
Νομικό σύμβουλο αλλά προπαντός συ-
νεργάτη της Οικογένειας του Δημήτρη
Ντανά στο Καρπενήσι κατά την τελευ-
ταία 20ετία, Δημήτρη Καρφή, ο οποίος
γνώρισε από κοντά τον πόνο και τις σκέ-
ψεις του Δημήτρη Ντανά και της Οικογε-
νείας του αλλά και την αγάπη τους για
την ιδιαίτερη πατρίδα μας την Ευρυτανία
με την πραγματική σημασία των λέξεων
και το σημαντικότερο χωρίς την παραμι-
κρή ιδιοτέλεια. Καλή χρονιά και κάθε ευ-
τυχία τόσο στην οικογένεια του Δημή-
τρη Ντανά όσο και σε κάθε άλλη οικογέ-
νεια της Ευρυτανίας και της Ελλάδας
όπου γης.

Καρπενήσι 3 Ιανουαρίου 2009
Δημήτριος Καρφής – Δικηγόρος στο

Πρωτοδικείο Ευρυτανίας – Καθηγητής
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών –
Συγγραφέας

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

H διατήρηση των εναπομεινάντων
πολιτιστικών στοιχείων στο χωριό μας
και συγκεκριμένα των 2 πέτρινων γεφυ-
ριών του είναι διαρκής σκέψη και ανησυ-
χία του Συλλόγου.

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας
αυτών ήρθαμε σε επικοινωνία με τον
εξειδικευμένο στην μελέτη και αναπαλαί-
ωση γεφυριών κ. Παπάζογλου Νίκο, κα-
θηγητή στα ΤΕΙ Αθηνών. Δείξαμε φωτο-
γραφίες εξηγήσαμε τη σημερινή κατά-
στασή τους και εκείνος μας υποσχέθηκε
ότι θα τα επισκεφθεί στο προσεχές καλο-
καίρι. Προς το παρόν μας έδωσε οδηγίες
και συμβουλές για τη συντήρησή τους.

Πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει καθα-
ρισμός του γεφυριού από τα φυτά (μόνο
κοπή, όχι ξερίζωμα). Ύστερα να γίνει ο
καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου
και διευθέτηση της κοίτης του ρέματος
στα 3 μέτρα με χειρόθετη λιθοδομή.

Επίσης πρέπει να γίνει επισήμανση
τοπογραφική δηλαδή να μπουν πινακί-

δες και να δοθούν ονόματα. 
Είναι στους άμεσους στόχους μας να

δρομολογηθούν οι ενέργειες αυτές, να
μην αμελήσουμε. Κατά την άποψη του κ.
Παπάζογλου τα δύο γεφύρια είναι της
ίδιας ηλικίας. Έχουν κτιστεί στα τέλη
του 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Το γιοφύ-
ρι προς την Παναγία είναι κατασκευα-
σμένο με βάση τη Ζαγορίτικη τεχνική ενώ
αυτό της Κούκιας είναι κατασκευασμένο
με μεταγενέστερη τεχνική.

Τα παραδοσιακά τοξωτά γεφύρια μας

Ιστοσελίδα
www.paparousi.gr

Όσοι από τους χωριανούς
μας ενδιαφέρονται να δημο-
σιευθούν φωτογραφίες (πα-
λιές αλλά και πρόσφατες) της
οικογένειάς τους στην ιστο-
σελίδα του Συλλόγου παρα-
καλούνται να έρθουν σε επι-
κοινωνία με το Σύλλογο στο
τηλ. 210-5018876.
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Γεννήσεις
― Στις 4-7-08 η Θεοφανία και ο Σε-

ραφείμ Γιαννόπουλος απόκτησαν ένα
υγιέστατο αγοράκι.

― Στις 26-11-08 η Αγγελική Γιαν-
νοπούλου και ο Αναστάσης Αμπαζώ-
νης απέκτησαν επίσης ένα χαριτωμέ-
νο αγοράκι.

Να τους ζήσουν.

Βαπτίσια
― Στις

15-6-2008 ο
Δημήτρης
Καλύβας
του Αχιλλέα
και η Παρα-
σκευή Καυ-
κιά απέκτη-
σαν δίδυμα
τα οποία βά-
φτισαν στις
26 Οκτωβρίου 2008 στην Αγία Παρα-
σκευή Καρπενησίου και τα ονόμασαν
Αχιλλέα και Χρυσούλα.

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
― Την

Κυριακή 1-
2-09 στις
12 το μεση-
μέρι η Βα-
σιλική Γκο-
ρόγια, κό-
ρη της Ελέ-
νης Κατερ-
γάρη και
του
Κων/νου Γκορόγια, και ο Πανορμίτης
Ζαγκότσης τέλεσαν τον γάμο τους
στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, πε-
ριοχή Κυπριάδου, στα Άνω Πατήσια.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι
― Στις 6-11-08 κηδεύτηκε η Σταμα-

τία Αναστάση, σύζυγος του Νικολάου,
ετών 100, που διέμενε τα τελευταία
χρόνια στην περιοχή Σταμνά Αιτ/νίας.

― Στις 7-1-
09 τραυματίστη-
κε θανάσιμα σε
εργατικό ατύχη-
μα στη Ν. Καρο-
λίνα στην Αμερι-
κή ο 46 ετών
Γιάννης Δροσί-
νης, γιος της
Αλίκης Μπαλα-
τσιά, πατέρας 4
τέκνων. Ο Γιάννης εργαζόταν μαζί με
τον γαμπρό του σε επισκευές υδραυλι-
κών ασανσέρ, αλλά το σώμα του συνε-
θλίβη από πτώση φορτίου ασανσέρ
πάνω του και πολλά ερωτήματα εγεί-
ρονται για τα μέτρα ασφαλείας στο
χώρο εργασίας του. Ευχόμαστε καλή
δύναμη στους συγγενείς του.

― Στις 9-1-09 άφησε το μάταιο
τούτο κόσμο, σε ηλικία 88 ετών, η Σπυ-
ριδούλα Τσιαμπάση, σύζυγος του Γε-
ωργίου.

― Στις 30-1-09 έφυγε επίσης η
αδελφή της Σπυριδούλας, Σοφούλα
Τσιαμπάση, σύζυγος του Κων/νου, σε
ηλικία 93 ετών.

― Στις 7-2-2009 κηδεύτηκε στον
Άγιο Αθανάσιο η Βασιλική Καλύβα του
Γρηγορίου, σε ηλικία 87 ετών.

Αιωνία τους η μνήμη.

∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿ Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Ένα χρόνο μετά...
Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος

Χριστόδουλος γεννήθηκε το 1939
στην Ξάνθη και σπούδασε Νομικά
και Θεολογία. Υπήρξε χωρίς αμ-
φιβολία μια σπουδαία και μεγάλη
προσωπικότητα. Άνθρωπος χαρι-
σματικός, μορφωμένος, διδάκτωρ
θεολογίας, πτυχιούχος αγγλικής
και γαλλικής γλώσσας και γνώ-
στης της ιταλικής και γερμανικής.
Μαχητικός, ανυποχώρητος, ορα-
ματιστής, υπέρμαχος της πίστης
στο Θεό και της αγάπης για την
πατρίδα.

Το 1961 χειροτονήθηκε διάκο-
νος και το 1965 πρεσβύτερος.
Εννέα χρόνια μετά, το 1974 και
σε ηλικία μόλις 35 ετών, εξελέγη
μητροπολίτης Δημητριάδος, όπου
επί 24 χρόνια ανέπτυξε μεγάλη
ιερατική δράση, πλούσιο φιλαν-
θρωπικό έργο και έγινε πολύ αγα-
πητός από το λαό της μητροπόλε-
ώς του.

Το 1998, μετά την κοίμηση του
Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, εξελέ-
γη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος, για να αναπτύξει
και πάλι πλούσια ιερατική και φι-
λανθρωπική δράση. Ήταν ο πρώ-
τος Αρχιεπίσκοπος που πλησία-
σε τόσο κοντά τους νέους, μιλώ-
ντας τη γλώσσα τους. «Σας
πάω», «σας δέχομαι και με τα
σκουλαρίκια» κ.λ.π. ήταν λόγια
που ξεσήκωναν τους νέους, που
τους ξανάφεραν στην εκκλησία
και δεν θα ήταν υπερβολικό να
πει κανείς πως ήταν ο αγαπημέ-
νος ιεράρχης των νέων.

Στην εποχή μας όμως, όλα τα
παραπάνω, που αναμφίβολα είναι
μεγάλες αρετές, άξιες θαυμα-
σμού, είναι μαζί και αιτίες για να
γίνει κάποιος στόχος από ορισμέ-

νους.
Στο πλαίσιο της παγκοσμιο-

ποίησης, που πολλές φορές γίνε-
ται προσωπείο για να καλυφθούν
άλλες ιδέες και άλλα συμφέρο-
ντα, ειδικά η ορθοδοξία και η
αγάπη για την πατρίδα είναι υπό
διωγμό κι όποιος υπεραμύνεται
αυτών των ιδανικών μπαίνει στο
στόχαστρο.

Παράλληλα η εποχή μας χα-
ρακτηρίζεται και από μιαν άλλη
ιδιαιτερότητα. Τα πάντα ρίχνονται
στην «πλάκα». Η σοβαρότητα, η
υπευθυνότητα, η εντιμότητα και
γενικά οι ηθικές αξίες, εκτός από
τον πόλεμο που δέχονται αντιμε-
τωπίζονται από κάποιους με πολύ
φθηνό «χιούμορ». Έτσι η πορεία
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου,
κυρίως στα λίγα, δυστυχώς, χρό-
νια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος, ακριβώς
και μόνο γιατί ήταν φορέας μεγά-
λων ηθικών αξιών και υπέρμαχος
του ελληνισμού και της ορθοδο-
ξίας, συνοδευόταν από αδιάκοπο
πόλεμο, κακόβουλη κριτική και
φθηνό «χιούμορ».

Κατηγορήθηκε πολλές φορές
γιατί είχε άποψη και έπαιρνε θέ-
ση στα εθνικά θέματα. Πως είναι
δυνατόν, όταν ο κάθε απλός πολί-
της έχει δικαίωμα να έχει άποψη
για κάθε θέμα που αφορά στον
τόπο, στη ζωή και στο μέλλον
του, δεν μπορεί να έχει ο Αρχιεπί-
σκοπος; Όλοι οι πνευματικοί,
ιδίως, άνδρες του τόπου έχουν,
όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υπο-
χρέωση να έχουν άποψη και να
τη διατυπώνουν δημόσια, όχι βέ-
βαια για να υποκαταστήσουν την
εκάστοτε κυβέρνηση του τόπου,
αλλά γιατί αυτό σημαίνει δημο-

κρατία, έτσι διαμορφώνεται η
κοινή γνώμη και έτσι υπηρετείται
το συμφέρον της πατρίδας. 

Διαφορετικά ακούγονται μόνο
ορισμένες φωνές και εξυπηρε-
τούνται συγκεκριμένα συμφέρο-
ντα. Στην Ελλάδα δεν ζουν μόνο
κακόβουλοι, φερέφωνα και «πλα-
κατζήδες», ζουν και πολλοί, πάρα
πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν
σε ηθικές αξίες και εκτιμούν τους
φορείς των αξιών αυτών. Και αν
δεν έχουν μικρόφωνα και άλλα
μέσα για να διατυμπανίζουν την
πίστη και τις απόψεις τους, αυτές
κυκλοφορούν και διαδίδονται από
στόμα σε στόμα κι έτσι επέρχεται
η δικαίωση.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος δεν ζει πια. Πριν
ένα χρόνο στις 28 Ιανουαρίου του
2008, αυτός ο ακούραστος άν-
θρωπος, ο μαχητικός Ιεράρχης,
αφού επί οκτώ μήνες πάλεψε
σκληρά, με σθένος και υποδειγ-
ματική δύναμη και καρτερικότητα
με την ασθένειά του, παρέδωσε
το πνεύμα του στο Θεό. Σταμάτη-
σε να μάχεται με το έργο και τους
λόγους του, αυτούς που με τα λό-
για και τις θέσεις τους πολεμούν
υψηλές έννοιες και αξίες κι έτσι
σταμάτησε ο πόλεμος και η «πλά-
κα».

Στις καρδιές όμως όλων αυ-
τών των απλών ανθρώπων που
άγγιξε ο μεστός, ο αντρίκειος, ο
γεμάτος πίστη στο Θεό και στην
πατρίδα λόγος του Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου, θα μείνει πάντα
χαραγμένη η καθαρή, η γελαστή,
η γλυκιά μορφή του.

Αιωνία του η μνήμη.

Νίκος Ψαράκης

Επικαιρότητα
Γράφουν οι δημοσιογράφοι: Κώστας Παππάς και Βασίλης Σπυρόπουλος

Ο καιρός περνάει και η Ελλάδα στροβιλίζεται στα προβλήματά
της, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σωρεύονται καθημερινά
και η καθημερινότητα μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ. Συνήθως σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, οι πολίτες καταριούνται και βρίζουν το ανάλγητο
κράτος που δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να βελτιώσει τα πράγματα.
Ποιο αλήθεια είναι όμως αυτό το κράτος που χάνεται συχνά μέσα σε
θεωρητικά σχήματα και απρόσωπες έννοιες; Είμαστε αλήθεια καθό-
λου και εμείς υπεύθυνοι για όσα πράγματα βλέπουμε να συμβαίνουν
γύρω μας, ουσιαστικά ερήμην μας;

Εγωισμός, φιλαυτία, αποθέωση της καταναλωτικής συνήθειας και
ατομισμός γίνονται τα κύρια συστατικά της κοινωνίας και ο καθένας
καλείται να παλέψει με όλα αυτά, αλλά κυρίως με τον εαυτό του για
να σταθεί όρθιος. Μπορεί αλήθεια μόνος του; Υπάρχουν κάπου νησί-
δες ελπίδας; Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η μοναδική ελπίδα που
έχει απομείνει είναι μια διαρκής επανάσταση στην παιδεία, μια αντε-
πίθεση των ιδεών, απέναντι στην αποχαύνωση και την υποκουλτούρα
που εισάγουν στην κοινωνία, τα ΜΜΕ, κάποιοι εκδοτικοί οίκοι και σί-
γουρα η δική μας αποχή από οτιδήποτε θα μπορούσε πραγματικά να
μας κάνει καλύτερους. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική διαδικα-
σία τελειώνει στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή στο πανεπιστημιακό
πτυχίο, ουδέν αναληθέστερο τούτου. Αυτές οι λογικές άλλωστε οδη-
γούν και στην μαζικοποίηση μιας κοινωνίας σε αναλφάβητους και
πτυχιακά αγράμματους.

Δεν μας φταίει λοιπόν για όλα το κράτος αλλά η δική μας απουσία
σε ό,τι θα μπορούσε να κάνει τη συμβίωση μέσα σε μια κοινωνία του-
λάχιστον υποφερτή. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικά ρα-
βδιά πολιτικών και κοινωνικών αναμορφωτών, η λύση είναι ο καθένας
ξεχωριστά και γιατί όχι όλοι μαζί. Άλλωστε το καράβι δεν παίρνει στο
βυθό όταν τσακιστεί μόνο τους ναύτες και τους μούτσους, αλλά και
τους αξιωματικούς, όπως και τους κυρίους και τις κυρίες των πρώτων
θέσεων.

Τεχνικό Πρόγραμμα
του Παπαρουσίου

για το 2009
Προτείνονται τα παρακάτω έργα:
1. Αποκατάσταση υδρομάστευ-

σης στην Σωτήρα (επείγον).
2. Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο

Αν. Παπαρούσι.
3. Τσιμεντόστρωση δρόμου από

δημ. Σχολείο Αν. Παπαρουσίου μέχρι
οικία Γ. Μανδραγώνη στο Αν. Παπα-
ρούσι.

4. Διάνοιξη δρόμου από δημ.
Σχολείο Αν. Παπαρουσίου έως οικία
Τρ. Δημόπουλου στο Αν. Παπαρούσι.

5. Τσιμεντόστρωση δρόμου από
οικία Ι. Τσιαμπάση έως οικία Νικ. Ανα-
στάση στο Δυτ. Παπαρούσι.

6. Τσιμεντόστρωση δρόμου από
εκκλησία Αγίου Αθανασίου μέχρι οι-
κία Βασ. Κοκοτίνη στο Δυτ. Παπα-
ρούσι.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
1.  Κουφαλιώτης Γεώργιος
2.  Βλάχος Σωτήριος
3.  Δήμος Αθανάσιος

ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κ. Αιτωλού 15 Καρπενήσι 
Τηλ.: 22370-23321
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Συνδρομές - Εισφορές Πρακτικά  Συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.
Μεταφορά από τα μπλοκ αποδείξεων του Ταμείου:
Ράλλη Μαριάννα, Βλασόπουλος Ηλίας από 62€, Φαλ-
λής Δημ. 102€, Ντανά Αθαν. 120€, Κατσικώστα Έστερ
36€, Κατεργάρη Γεωργία 80€, Χαντζόπουλος Νίκος
110€, Κοτρώτσου Μαρία 70€, Αλεξοπούλου Μαρία
170€, Μητρόπουλος Γιώργος 67€, Δημοπούλου Σταυ-
ρούλα 15€, Βλασόπουλος Παναγ. 26€, Παπαροϊδάμης
Γιάννης, Κυριαζή Γεωργία από 5€.
Έδωσαν από 20€ οι: Χαβαριώτης Παναγιώτης, Λι-
γδής Αλέκος-Καίτη, Αγγελόπουλος Γιάννης, Σκεντέ-
ρης Γιώργος, Δίπλα Ελένη, Ραφτογιάννης Ευθύμιος,
Μητρόπουλος Δημήτρης, Γούλας Παύλος και Κοντο-
γεώργος Κων/νος.
Έδωσαν από 30€ οι: Τσιόλκα Αρχοντούλα, Μπακο-
γιάννης Αγαθοκλής, Δαλιάνη Αντωνία, Καλύβας
Χρ.Κώστας και Κ.Ν.Ντανάς.
Έδωσαν από 40€ οι: Κυβελέα Ευαγγελία, Καραθάνος
Κώστας, Χαραλαμπής Κώστας και Καλύβα Αχ. Σπυρι-
δούλα.
Έδωσαν από 50€ οι: Αντωνίου Χρήστος, Καπετσής
Κώστας, Ντανάς Αθανάσιος, Κουλαρμάνης Φώτης,
Γρατσιούνης Σπύρος, Κατεργάρης Κώστας, Βονόρτας
Τάκης, Χόντος Γιώργος, Παπούλιας Νίκος, Κατεργά-
ρης Νέστορας, Γρατσιούνης Γιάννης, Καλύβας Σ. Δη-
μήτρης, Τσιαμπάσης Γιάννης, Μάτσας Νίκος και Τσια-
μπάση Παναγιώτα.
Έδωσαν από 52€ οι: Μελπίδης Κων/νος, Λαμπρινο-
πούλου Ευγενία, Σουλδάτος Ευθύμιος και Ψαράκης
Νίκος.
Έδωσαν από 60€ οι: Αναστάσης Νίκος-Στέλλα, Πα-
παδόπουλος Α. Γιώργος-Ρήνα, Δημόπουλος Φώτης
και Κατεργάρης Σεραφείμ.
Έδωσαν από 100€ οι: Κατσάνος Σάκης, Λάππας Πα-
ναγιώτης, Μπαλαχάμη-Αρωνιάδα Ελένη και Σοφρώ-
νης Κων/νος.
Έδωσαν από 10€ οι: Καμαριανάκη Γιώτα, Νικητόπου-
λος Σταύρος, Κυρίτσης Ανδρέας, Κομματάς Γιώργος,
Παναγιώτου Θανάσης, Μπατσογιάννης Σπύρος, Του-
ρούτσικα Παναγιώτα, Παπαχρήστος Χρήστος, Παπαϊ-
ακώβου Νίκος, Λιανός Θεόδωρος, Παπάρας Γιώργος,
Κρινή Ελένη, Χαλαστάνης Παναγιώτης, Ζαραφόπου-
λος Δημήτρης, Ευαγγελάτου Ευτέρπη, Μπαλτά Αγγε-
λική, Ταλιούρας Δημ., Τριχιάς Κώστας, Ντατσέρης
Γιάννης, Κουγιαγκάς Αθανάσιος, Ταζέ Σοφία, Κουρ-
κουβής Χαράλ., Μπόκα Φωτεινή, Κακογιάννης Τρια-
ντ., Μπακάλης Παναγ. Μακρυκώστα Κων/να, Πετρό-
χειλος Ματθαίος, Φαρμάκης Γιώργος, Χειμαριώτης
Ευστάθιος, Σκεντέρης Ιωάννης, Κυρίτσης Βασίλης-
Μαρία, Αλεξόπουλος Φίλιππος, Βαλτατζής Χρήστος,
Σιαφάκα-Θεοχάρη Ελένη, Μπουρμπουρής Κώστας,
Γατής Λάμπρος, Ρέκα-Τζανάκου Νίκη, Πέγκας Δημ.,
Καββαδίας Γιώργος, Μπόκας Λουκάς, Διώτη Όλγα,
Φραγκάκη Ελευθερία, Σκοτίδα-Κόκκαλη Αγγελική,
Φλώρος Ευθύμιος, Τσιτσάνης Λάμπρος, Κουτσολά-
μπρος Παναγ., Κουτρουμάνος Κων/νος, Καραβανάκης
Μάνος, Κουτσομητρόπουλος Θ., Κοτταράς Γιώργος,
Βλαχοδημητρόπουλος Αν., Βενάρδος Νίκος, Ζάχου
Ελένη, Νάκα Λουϊζα, Συνοδινός Παναγιώτης, Μπο-
λούτσος Κώστας, Γκορόγιας Κώστας-Ελένη, Γκορό-
για Ασημίνα, Νταγκέλις Φατχαλά, Σκλαπάνης Ταξιάρ-
χης, Πλέσσας Κων/νος, Βλάχος Περικλής, Βλάχος Γ.
Ιωάννης, Τσάπρας Χρήστος, Ζήκας Δημήτρης, Καρα-
γιαννόπουλος Αθ., Τσώνος Παναγ, Γιαννοπούλου
Ελένη, Δημόπουλος Χρήστος, Γαλάνης Κων/νος, Ανα-
στάσης Γιώργος-Μαργαρίτα, Λαγκαδινός Δημήτρης,
Νταή Ειρήνη, Στανκούδης Γιώργος, Σιατερλή Διαμά-
ντω, Κουτής Σωτήρης, Πολυχρονάκης Ηλίας, Κων-
σταντινίδου Βιργινία, Χριστοπούλου Σοφία, Τσατσα-
ρώνη Ελισάβετ-Μανδραγώνη, Τσατσαρώνης Δημή-
τρης και Τσατσαρώνη-Τάκη Ντίνα.
Εισφορές από την Αμερική: Γουριώτης Ανδρέας 50$,
Παπαδόπουλος Κίμων 100$, Ευάγγελος Ντανάς
1000$, Κατεργάρης Σ. Κων/νος & Ελ. Κατεργάρη-
Μανδραγώνη 30$, Ρέτσιος Ι. Γεώργιος, Καραγιάννης
Ι. Χρυσόστομος από 10$.
Εισφορές από Αυστραλία: Μαρία-Αποστόλης Κ. Χα-
ραλάμπης 600$, Σταύρος Βαγγ. Ντανάς 200$, Δημή-
τρης Αριστ. Ντανάς 100$, Παναγιώτης-Ευφροσύνη
Πιστιόλης, Γεώργιος Βαγγ. Ντανάς, Αθανάσιος-Πο-
λυτ. Καρατζούνης από 50$, Χρυσόστομος Αναστάσης
30$ Βούλα Ιωάννου Μπαλατσιά, Σταυρούλα Σούλιος
Ντανά, Βασίλης Καλύβας από 20$, Αγαθή-Γιώργος
Κοντέλης 10$.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο της 18 -10 - 2008
Αναφέρθηκαν τα εξής:
1)  Έγινε ενημέρωση για την αναβολή της

συζήτησης τροποποίησης του νέου Καταστα-
τικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω απερ-
γίας των δικαστικών υπαλλήλων. Η νέα δικά-
σιμος ορίστηκε στις 26 Ιαν 2009.

2) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε διεξοδικά για
τις εργασίες στον υπό ανέγερση ξενώνα και
κυρίως για την τοποθέτηση σκεπής. Εκτελέ-
στηκαν όλα τα συμφωνημένα στη Σύμβαση
με τον Ρούμπο Ταξιάρχη.

3)  Εγκρίθηκε η πρόταση της δαπάνης των
270 € για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος
χώρου από τα μπάζα της οικοδομής. Επίσης
καθαρίστηκε ο προσωρινός ξενώνας που κα-
τέλυαν οι εργάτες. Στις εργασίες συμπεριλή-
φθηκε η στοίχιση και τακτοποίηση των ενα-
πομεινάντων υλικών.

4) Συζητήθηκε η κατασκευή του εσωτερι-
κού τοιχίου για να τοποθετηθούν αργότερα
τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά του χώ-
ρου. 

5) Αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο το πόσο
ωφέλιμη αποδείχθηκε η απόσυρση των κλα-
διών του κομμένου πλατανιού, παραπλεύρως
των γεφυριών. Αποφεύχθηκε η σίγουρη κα-
τάρρευσή τους λόγω της καταστροφικής και
καταρρακτώδους βροχής στις αρχές του
Οκτώβρη.

6) Συζητήθηκε η παρουσίαση του μονοπα-
τιού από το Ανατολικό στο Δυτικό Παπαρούσι
στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

7) Εγκρίθηκε η έκδοση ημερολογίων με
κόστος 875 € και 150 € ταχυδρομικά έξοδα.
Τυπώθηκαν 350 τεμάχια. Εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος σε περίπτωση έλλειψης να εκδώσει
άλλα 150 τεμάχια.

8) Αποφασίστηκε να τυπωθούν προσκλή-
σεις για τη συνεστίαση της 11 Ιαν 2009.

9) Έγινε διαλογική συζήτηση για το χο-
ρευτικό μέρος της εκδήλωσης. Η κ. Αθανασία
Ντανά πρότεινε να μη γίνει χρήση χορευτι-
κού συγκροτήματος για οικονομία, λόγω των

στενών οικονομικών δυνατοτήτων του Συλ-
λόγου. Επίσης η κ.Α. Ντανά ζήτησε να μειω-
θούν τα φύλλα της εφημερίδας σε 4 σελίδες
από 8, και να αναφέρονται σε αυτές μόνο τα
απολύτως αναγκαία θέματα για τα δρώμενα
του χωριού (ιστορικά, λαογραφικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά δρώμενα του χωριού, ανακοι-
νώσεις, διαφημίσεις) με σταθερή την προ-
σπάθεια όμως να διατηρηθεί η ποιότητά της.
Επίσης τόνισε ότι η δημιουργία δημόσιων
τουαλεττών στο Δυτικό Παπαρούσι είναι έρ-
γο βασικής υποδομής για το χωριό και θα
εξασφαλίζουν μία αξιοπρεπή υποδοχή και φι-
λοξενία κάθε επισκέπτη και θα πρέπει να δο-
θεί προτεραιότητα σε αυτό, αφού πρώτα παρ-
θεί σχετική απόφαση από το τοπικό και εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο για την ανάληψη του
έργου. Πρότεινε ο Σύλλογος να ενισχύσει οι-
κονομικά στην διεκπεραίωσή τους.

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι είναι διατεθει-
μένος να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις
και σ’ αυτό το έργο. Συμπλήρωσε ότι η πλού-
σια ύλη της εφημερίδας αύξησε το αναγνω-
στικό κοινό, και βοήθησε σημαντικά στη δημι-
ουργία ιδεολογίας για το χωριό και στη διατή-
ρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα λίγο
παραπάνω έξοδα καλύπτονται επαρκώς από
τις εισφορές των αναγνωστών της εφημερί-
δας. Επίσης το μεγαλύτερο αναγνωστικό κοι-
νό αύξησε το ενδιαφέρον για το χωριό και πα-
ρουσιάστηκε μία άριστη εικόνα στους Δημό-
σιους Λειτουργούς προς όφελος του χωριού.
Δημιουργήθηκε δε αίσθημα αλληλεγγύης με-
ταξύ όλων των χωριανών σε όλη την Υφήλιο,
και αυτό εκφράστηκε με κάθε τρόπο, κυρίως
οικονομικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο της 31-12-08 
Συζητήθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξό-

δων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου για
το έτος 2008, και ο προϋπολογισμός για το
έτος 2009. Η ταμίας του Συλλόγου Βλασοπού-
λου Αγγελική ανέφερε από το βιβλίο του Τα-
μείου τα εξής:

ΕΣΟΔΑ
Από προηγούμενη χρήση 6.864,58 €
Συνδρομές 11.423,01 €
Λοιπά έσοδα 9.742,42 €
ΣΥΝΟΛΟ 28.030,01 €

ΕΞΟΔΑ
Για την πραγματοποίηση σκοπού
(εφημερίδες-ημερολόγια) 3.345,33 €
Λοιπά έξοδα 24.695,11 €
ΣΥΝΟΛΟ 28.040,44 €

Χρεωστ. υπόλ. έως 31-12-08  - 10,43 €
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Η
συμβολή των κλεφταρματο-
λών στην επιβίωση του υπό-
δουλου ελληνισμού υπήρξε

μεγαλειώδης. Αυτοί εφάρμοσαν
στην πράξη την αντίσταση σε βάρος
των κατακτητών. Αυτοί διατήρησαν
υψωμένα τα λάβαρα του αγώνα και
έστησαν νέες Θερμοπύλες, συχνά
επιλέγοντας να γίνουν ολοκαυτώ-
ματα παρά να προσκυνήσουν. Με τα
κατορθώματά τους που έφθαναν μέ-
χρι αυτοθυσίας παρακίνησαν ακόμη
και τους καθαρόαιμους ληστές, που
δεν λειτουργούσαν με εθνικά κίνη-
τρα, να συμπράξουν σταδιακά, κτυ-
πώντας και αυτοί τον δυνάστη.

Θα αναφερθούμε στην πιο γνω-
στή γενιά κλεφτών, των Κολοκοτρω-
ναίων, που μέσα στη γενική κατα-
στροφή αφανίστηκε. Δεν υπήρχε
τοποθεσία στην Πελοπόννησο, όπου
να μη ενταφιάστηκε και από ένα μέ-
λος της. 

Κατά το 1770 η Πελοπόννησος
είχε κατακλυστεί από Αλβανούς μι-
σθοφόρους που κατέληξαν για 10
χρόνια σε μάστιγα του τόπου για
Έλληνες και Τούρκους. Τα πρώτα
στίφη που επιτέθηκαν στην επανα-
στατημένη χώρα επέστρεψαν στην
Αλβανία με πλούσια λάφυρα από τη
λεηλασία της Πελοποννήσου. Παρα-
κινήθηκαν έτσι και άλλοι συμπατριώ-
τες τους και οργάνωσαν και αυτοί με
τη σειρά τους ληστρικές επιδρομές
στον Μοριά. Αφού λεηλατούσαν τα
πάντα, έπαιρναν από τους δύστυ-
χους ραγιάδες ομόλογα με προθε-
σμία, με τόκο 5% την εβδομάδα και
με ενέχυρο τα ίδια τα παιδιά τους.
Αν οι ραγιάδες δεν εξοφλούσαν τα
ομόλογα, πουλούσαν τα παιδιά τους
ως σκλάβους. Έφθασαν στο σημείο
να καταδυναστεύουν και τους Τούρ-
κους κατοίκους της Πελοποννήσου.
Δεν υπολόγιζαν ούτε τον ίδιο τον
πασά της Τρίπολης. Με την πρόφαση
ότι η Υψηλή Πύλη τους όφειλε μι-
σθούς 8 ετών, λήστευαν χωρίς διά-
κριση κάθε μουσουλμάνο. Οι περιου-
σίες των Τούρκων αγάδων ήταν έρ-
μαια στις διαθέσεις των Αλβανών
επιδρομέων. Την εποχή εκείνη του
θρήνου και του σπαραγμού ο Κων-
σταντής Κολοκοτρώνης, από τα
απάτητα λημέρια του, εφορμούσε
ως άγριος διώκτης και εκδικητής
κατά των Αλβανών. Ο αποσταλμέ-
νος από τον Σουλτάνο Τζεζαερλί πα-
σάς συνεργάστηκε με τον Κωνστα-
ντή και από τους 12.000 Αλβανούς

μόνο 700 κατάφεραν να γλιτώσουν.
Η αίσθηση που προκάλεσε στην
Αλβανία αυτή η σφαγή ήταν τόσο
έντονη ώστε για δεκάδες χρόνια οι
ατρόμητοι εκείνοι Αλβανοί πολεμι-
στές ορκίζονταν στο όνομα του Κο-
λοκοτρώνη « Να μην γλιτώσω από το
σπαθί του Κολοκοτρώνη». Ο πασάς

αφού στερέωσε τη νίκη του πάνω
στους Αλβανούς στράφηκε εναντίον
του Κωνσταντή και των κλεφτών του
επειδή δεν τον προσκυνούσαν. Και
κατάφερε να τον σκοτώσει. Ο Κων-
σταντής «κρυμμένος» κάτω από την
σκιά του γιου του δεν έλαβε τη θέση
που του άξιζε στο πάνθεον των ηρώ-
ων του ελληνικού έθνους. Ήταν αυ-
τός που έσωσε την Πελοπόννησο
από τον ολοκληρωτικό αφανισμό.
Αν δεν αναχαίτιζε τον αλβανικό κίν-
δυνο δεν θα υπήρχαν οι προϋποθέ-
σεις να ξεκινήσει η Επανάσταση.

Αντάξιος γιος του πατέρα του ο
μόλις 15άχρονος Θεόδωρος αναδεί-
χθηκε αρχηγός των κλεφτών της πε-
ριφέρειάς του  Το 1821 τον βρίσκει
51 χρόνων με διαρκείς μεταπηδή-
σεις πότε αρματολός και πότε κλέ-
φτης. Πλασμένος για αρχηγός,
έμπειρος, πονηρός νικούσε με δόλο
τους πάντα αριθμητικά υπέρτερους

αντιπάλους του. Στα 1804, η εκμε-
τάλλευση από την τουρκική διοίκη-
ση ενός άτυχου περιστατικού λη-
στείας των απεσταλμένων του Πα-
τριάρχη,  προκάλεσε τον αφορισμό
των Κολοκοτρωναίων μαζί με ένα
σουλτανικό διάταγμα που διέταζε
τον κατατρεγμό τους. Το κυνήγι των
κλεφτών έλαβε την αγριότερη μορ-
φή του. Όσοι συλλαμβάνονταν για
υπόθαλψη των κλεφτών υποβάλλο-
νταν σε φρικτά βασανιστήρια. Έτσι
Έλληνες και Τούρκοι κυνηγούσαν
τους Κολοκοτρωναίους και τους άλ-
λους κλέφτες. Έστηναν ενέδρες και
τους συνελάμβαναν. Η οριστική εξο-
λόθρευσή τους ήταν πλέον θέμα
χρόνου.

Μόνο από την διήγηση του ίδιου
του Κολοκοτρώνη είναι δυνατόν να
κατανοήσουμε (ως ένα βαθμό) τις
συνθήκες διαβίωσης των κλεφτών
κάτω από την πίεση μιας τέτοιας
ανελέητης καταδίωξης:

«Οι Τούρκοι μας επήραν από κο-
ντά. Επέρναμε ψωμί αρπαχτά. Στο
Ψάρι μας έφτασαν κι επολεμήσαμε
όλη τη μέρα. Οι σύντροφοί μου άρχι-
σαν να φεύγουν. Αποστασίασαν,
επειδή όλες τις ημέρες επολεμού-
σαν και τη νύχτα επερπατούσαν. Και
μας έφυγαν έως σαράντα. Από 100
μείναμε 60. Την άλλη μέρα επήγαμε
στο Λιοντάρι αποπάνου και μας εύ-
ρηκαν πάλι οι Τούρκοι εκεί. Εφύγαμε
για τα Σαμπάζικα. Ευρήκαμε εκεί κα-
μιά τετρακοσαριά Τούρκους, ενώ νο-
μίζαμε ότι δεν θα βρούμε. Επολεμή-
σαμε και εκεί. Εσώσαμε τα φουσέ-
κια, το ψωμί λίγο». Ο Κολοκοτρώνης
τους είπε. «Παιδιά, το βλέπετε τώρα
και μονάχοι σας. Δεν μπορούμε πια
να ζήσουμε όλοι. Να μοιραστούμε».
Κοιτάχτηκαν. Αμίλητοι χώρισαν σε
ολιγάριθμες ομάδες. Κάποιος κλέ-
φτης, ο Γιώργος, δεν είχε που να πά-
ει. Απόμεινε μόνος του. «Έλα κοντά
μου», του είπε ο Κολοκοτρώνης, και
τον κράτησε μαζί με τους 19 συγγε-
νείς του. Χωρίστηκαν με δάκρυα στα
μάτια και με αυτά τα λόγια: «Καλή
αντάμωση στον άλλο κόσμο»

Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό, ο
δρόμος, ο χαραγμένος με αίμα για
την κλεφτουριά, έφθασε στο τέλος
του. Όλοι όσοι χωρίσθηκαν από τον
Κολοκοτρώνη σκοτώθηκαν. Η εξό-
ντωση των κλεφταρματολών του
Μοριά υπήρξε ολοκληρωτική. Οι δυ-
στυχισμένοι ραγιάδες έχαναν τους
μοναδικούς φυσικούς τους προστά-

τες απέναντι στις αυθαιρεσίες της
τουρκικής εξουσίας. 

Από τους 19 συγγενείς του Κο-
λοκοτρώνη, δύο πρώτα του ξαδέλ-
φια, μη αντέχοντας πλέον την κού-
ραση και την πείνα, αποχωρίστηκαν
από την κυρίως ομάδα. Κρύφθηκαν,
αλλά σε λίγες ημέρες οι Τούρκοι
τους ανακάλυψαν και τους σκότω-
σαν. Οι υπόλοιποι προχωρούσαν
στην κυριολεξία στο άγνωστο. Κανέ-
νας πλέον δεν τους προειδοποιούσε
για τις τουρκικές ενέδρες. Μια φορά
διανυκτέρευσαν, χωρίς να το γνωρί-
ζουν, ανάμεσα σε τρία καταδιωκτικά
αποσπάσματα. Μια μέρα τους εντό-
πισε ένα τουρκικό σώμα και τους
ανάγκασε να εμπλακούν σε ανοικτή
μάχη. Οπισθοχωρώντας έφθασαν
στον κάμπο του Λεονταρίου όταν
ξαφνικά άκουσαν πυροβολισμούς.
Ήταν το σύνθημα από τους κατοί-
κους της περιοχής προς τους Τούρ-
κους ότι εμφανίσθηκαν κλέφτες.
Έτρεξαν προς το Ανεμοδούρι. Στο
χωριό εκείνη την ώρα βρίσκονταν
μόνο οι γυναίκες και τα παιδιά. Οι άν-
δρες επιτηρούσαν μαζί με τους
Τούρκους τα περάσματα. Ο Κολοκο-
τρώνης συνέλαβε όλα τα γυναικό-
παιδα. Με αυτήν την ανθρώπινη
ασπίδα κατόρθωσε να περάσει σώος
από τα εχθρικά φυλάκια. Όταν βρέ-
θηκε σε ασφαλή περιοχή, απελευθέ-
ρωσε τους ομήρους και προχώρησε
προς το Βαλτέτσι. Οι γυναίκες του
χωριού όμως, κατά τη διάρκεια της
ομηρίας τους, τον αναγνώρισαν και
πληροφόρησαν τους διώκτες του για
την ταυτότητά του. Εκατοντάδες
Έλληνες και Τούρκοι έτρεξαν για να
τους προλάβουν. Τη νύκτα οι Κολο-
κοτρωναίοι άλλαξαν πορεία και κα-
τευθύνθηκαν προς τη Γορτυνία. Για
να μη αφήσουν ίχνη, περπατούσαν
από πέτρα σε πέτρα. Έφθασαν σε
μία στάνη. Ο βοσκός όμως έγκαιρα
τους προειδοποίησε ότι αυτή ήταν
γεμάτη από Τούρκους. Απελπισμένοι
αποφάσισαν να χωριστούν σε τέσσε-
ρις ομάδες και να αναζητήσουν κα-
ταφύγιο σε φιλικές οικογένειες. Ο
Αντώνιος κρύφτηκε σε συγγενείς και
γλίτωσε, ο Δημήτριος σύντομα συνε-
λήφθηκε και εκτελέστηκε. Ο Ιωάννης
αναζήτησε καταφύγιο στη ιερά μονή
Αιμυαλών. Ένας καλόγερος, αφού
περιποιήθηκε αυτόν και την ομάδα
του, τους πρόδωσε στους Τούρκους.
Ύστερα από σκληρή μάχη στον ληνό
του μοναστηριού, όλοι οι Κολοκο-
τρωναίοι σκοτώθηκαν. Ο Θόδωρος
μαζί με τέσσερις συγγενείς του απο-
φάσισε να ζητήσει βοήθεια από τον
Παρασκευά, φίλο του προεστό από
το Πυργάκι της Βυτίνας. Έφθασε στο
σπίτι του, αλλά δεν τον βρήκε διότι οι
Τούρκοι τον κρατούσαν όμηρο στην
Καρύταινα. Συνάντησε όμως τον γιο
του, Ζαχαριά. Εκείνος, αφού τον με-
τέφερε σε ασφαλές μέρος, μετέβη
στη Βυτίνα για να λάβει οδηγίες από
τον πατέρα του. Ο Παρασκευάς, για
να γλιτώσει τη ζωή του, κατέδωσε
τον Κολοκοτρώνη. Ο Ζαχαριάς, συ-
νοδευόμενος από ένοπλους Τούρ-
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Η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κλεφτών υπήρξε μοναδική.

Συνέχεια στην 8η σελ.
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κους, περικύκλωσε το μέρος που βρισκόταν ο
Θεόδωρος. Προπορεύθηκε για να βεβαιωθεί
ότι δεν είχε διαφύγει από εκείνο το σημείο. Ο
Κολοκοτρώνης μόλις τον είδε οπλισμένο
εγκατέλειψαν γρήγορα το κρησφύγετό τους
και έτρεξαν προς το βουνό. Για καλή τους τύ-
χη, είχε απομείνει ελάχιστο χιόνι στις πλαγιές
του και έτσι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν
χωρίς δυσκολία. Η πορεία των «καταραμέ-
νων» συνεχίστηκε. Έφθασαν στη Ζάτουνα ελ-
πίζοντας σε βοήθεια από τον Κόλια Πλαπού-
τα. Όμως και αυτός είχε μεταφερθεί ως όμη-
ρος στην Καρύταινα. Συνάντησαν τον γιο του
Γεώργιο, ο οποίος όμως τους προειδοποίησε
για το πόσο επικίνδυνη ήταν η παραμονή τους
εκεί. Οι Τούρκοι διέταξαν όλα τα χωριά της
περιοχής να τους παραδώσουν τον Κολοκο-
τρώνη, ζωντανό ή νεκρό. Όποιο χωριό το επι-
τύγχανε, θα απαλλασσόταν από τη φορολο-
γία για πολλά χρόνια. Αν όμως αποτύγχαναν,
όλοι οι αρσενικοί κάτοικοι από επτά χρονών
και πάνω θα εκτελούντο. Η ομάδα αναχώρη-
σε για τα Καλύβια του Χρυσοβιτσίου, τους
πρόδωσαν όμως και εκεί. Στους Αραχαμίτες
ειδοποιήθηκαν ότι στάθμευε τουρκικό από-
σπασμα. Κατέφυγαν στη μονή των Καλτεζών,
κτύπησαν την πόρτα, τους άνοιξαν και βρέ-
θηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με 200 Τούρ-
κους στρατιώτες. Μετά από πολύωρο κυνη-
γητό, κατόρθωσαν να διαφύγουν. Πλησίασαν
στη Γιάννιτσα, κοντά στη Καλαμάτα. Εκεί
εγκατέλειψαν έναν από τους συντρόφους
τους, τον Μακρυγιάννη, ο οποίος από την
πείνα τεσσάρων ημερών αδυνατούσε να περ-
πατήσει. Αφού τον έκρυψαν σε έναν λόγγο
(τελικά κατάφερε να γλιτώσει), συνέχισαν
την πορεία τους.

Ήταν Ιανουάριος και το κρύο τις νύκτες γι-
νόταν ανυπόφορο. Καθώς δεν μπορούσαν να
ανάψουν φωτιά για να μη γίνουν αντιληπτοί
από εχθρικές περιπόλους, σφιχταγκαλιάζο-
νταν και προσπαθούσαν να ζεσταθούν με τις
αναπνοές τους. Ο Θεόδωρος μέτρησε τις
ημέρες που ζούσαν από τη στιγμή που άρχισε
η καταδίωξή τους. Ήταν 20 ημέρες, κατά τη
διάρκεια των οποίων ήλθαν πρόσωπο με πρό-
σωπο με τον θάνατο αμέτρητες φορές, πάντα
όμως κατάφερναν να τον αποφεύγουν.

Στη Γιάννιτσα οι Τούρκοι είχαν καταλύσει
σε όλα τα σπίτια. Ο Κολοκοτρώνης, ανυπο-
ψίαστος, έφθασε στο χωριό αναζητώντας
τρόφιμα. Άνοιξε μια πόρτα, μπήκε μέσα και
βρέθηκε μπροστά σε Τούρκους που κοιμού-
νταν. Αθόρυβα έφυγε. Η περιοχή ήταν επικίν-
δυνη. Ο Αντώνιος Γρηγοράκης, μπέης της Μά-
νης, συμμετείχε και αυτός, με πολυάριθμους
άνδρες στο κυνήγι των «αγριμιών». 

Τελικά οι καταδιωκόμενοι πέρασαν στη
δυτική Μάνη, στο σπίτι του καπετάνιου Κων-
σταντή Δουράκη. Ήταν η τελευταία ελπίδα
του Κολοκοτρώνη. Είχε απόλυτη εμπιστοσύ-
νη στον Κωνσταντή. Ο Μανιάτης οπλαρχηγός
και συμπέθερός του είχε προστατεύσει αρκε-
τές φορές την οικογένειά του. Πράγματι, ο
Δουράκης τον δέχθηκε πρόθυμα και τον έκρυ-
ψε στον πύργο του για ένα περίπου μήνα. Ταυ-
τόχρονα ειδοποίησε και τον Γρηγοράκη. Εκεί-
νος του πρότεινε να συνεργαστούν να συλλά-
βουν τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης άρ-
χισε να υποπτεύεται. Δεν δέχθηκε την πρότα-
ση του Δουράκη για επίσκεψη στον μπέη και
ανακοίνωσε ότι θα φύγει. Ένας έμπιστος του
Κολοκοτρώνη κατασκόπευσε τον Δουράκη
και τον είδε να τοποθετεί δηλητήριο σε κρασί
που επρόκειτο να προσφέρει στο Γέρο, παρά
την οργισμένη αντίδραση της γυναίκας του
και της αδελφής του. Ειδοποιημένος ο Κολο-
κοτρώνης, δέχθηκε την πρόσκληση του Δου-
ράκη να μεταβεί στον πύργο του για να πιουν

κρασί. Τα νοήματα των γυναικών τον προειδο-
ποίησαν. Προσπαθώντας να συγκρατήσει την
οργή του, πέταξε κάτω την κανάτα με το κρα-
σί. Ο Δουράκης έτρεξε μπροστά και τοποθέτη-
σε οπλισμένους άνδρες στο δωμάτιό του
ώστε να πυροβολήσουν τον Γέρο τη στιγμή
που θα εισερχόταν. Όμως ο αδερφός του
αποκάλυψε τα πάντα στο Κολοκοτρώνη. Ο
σωτήρας αυτός του μελλοντικού αρχιστράτη-
γου της Επανάστασης φρόντισε να ρίξει τρο-
φή στα σκυλιά για να απασχοληθούν και να
μην επιτεθούν στον Κολοκοτρώνη τη στιγμή
που έφευγε τρέχοντας. Ο Κολοκοτρώνης
γνωρίζοντας καλύτερα από όλους την περιο-
χή κατάφερε και βρήκε πλοιάριο και με ασφά-
λεια μαζί με τους συντρόφους του διέφυγε
στη Ζάκυνθο.

Ο Κολοκοτρώνης έφυγε, αλλά τα σχεδόν
απίστευτα πολεμικά του κατορθώματα είχαν
ρίξει βαρύ τον ίσκιο του πάνω από το Μοριά.
Ο θρύλος του φοβερού κλέφτη, τον οποίο τό-
σο αποτελεσματικά συντηρούσε η λαϊκή φα-
ντασία, προκαλούσε υστερία στις τουρκικές
Αρχές. Στην Τριπολιτσά, σχεδόν καθημερινά,
έφθαναν οι πιο παράξενες και αντιφατικές
πληροφορίες για τον Κολοκοτρώνη. Άλλοι
τον έβλεπαν να λεηλατεί με δεκάδες κλέφτες
τα τουρκικά τσιφλίκια και άλλοι διέδιδαν ότι
σκοτώθηκε. Οι Τούρκοι γνώριζαν ότι είχε "κε-
ντήσει"  στο χέρι του με στίγμα πυρίτιδας, τη
χρονολογία γέννησής του. Κάθε τόσο παρου-
σίαζαν στον διοικητή του Μοριά κάποιο κομ-
μένο χέρι με το συγκεκριμένο σημάδι. Οι
Τούρκοι έδιναν υπέρογκη αμοιβή και το κρε-
μούσαν επιδεικτικά στην αγορά, σύντομα
όμως μάθαιναν πως ο Κολοκοτρώνης ζούσε.
Πολλοί, για να κερδίσουν την αμοιβή, παρου-
σίαζαν ακόμη και το κεφάλι του Κολοκοτρώ-
νη, αλλά στο τέλος πλήρωναν οι ίδιοι αυτήν
την προσπάθεια εξαπάτησης με το δικό τους.

Παρόλο που το ‘21 ανέδειξε πάρα πολ-
λούς ήρωες, ο Κολοκοτρώνης συνεχώς ανα-
ζητούσε τους παλαιούς κλέφτες λέγοντας:
«Αν ζούσαν οι παλιοί, θα ’χαμε κάμει δέκα φο-
ρές τόσα και πολύ γλήγορα». Αν ο Μοριάς
φαινόταν απογυμνωμένος από την πολεμική
του δύναμη, ένα νέο σφριγηλό κέντρο άρχισε
να ανατέλει στον εθνικό ορίζοντα. Ήταν η Ζά-
κυνθος που δέχθηκε και περιέθαλψε τα υπο-
λείμματα της περήφανης κλεφτουριάς. Εκεί
οι παλαιοί οπλαρχηγοί, μαζί με τους μορφω-
μένους και ταγμένους με ενθουσιασμό στον
εθνικό αγώνα ντόπιους κατοίκους, άρχιζαν
την προετοιμασία για τον τελικό στόχο, την
απελευθέρωση.

Πηγή: Μονογραφίες του περιοδικού 
«Στρατιωτκή Ιστορία»

Επιμέλεια θέματος: Ελένη Ντανά

Κλέφτες και Αρματολοί (Οι καταραμένοι)

Συνέχεια απ’ την 7η σελ.

¶·Ú¿ Ù· Ì˘ıÂ‡Ì·Ù· ÂÚ› «ÂÈÚËÓÈÎ‹˜» Û˘Ó‡·ÚÍË˜, 
Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ˘‹ÚÍÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 
˘fi‰Ô˘ÏÔ˘˜ Ú·ÁÈ¿‰Â˜ ÛÙ˘ÁÓ‹. ∂‰Ò, ΔÔ‡ÚÎÔÈ ··Á¯Ô-
Ó›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (¶·Ú›ÛÈ, ∂ıÓÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË).

Η αμαρτία και η επανάληψή της περιμένουν στη
γωνία κάθε άνθρωπο, σε όποιο ύψος αγιασμένης ζωής
ας έχει ανέβει. Όσο όμως και να παρεκτραπεί κάποι-
ος υπάρχει πάντα το έλεος του Θεού. Η απογοήτευση
δεν έχει θέση μέσα στην ψυχή του. Το παράδειγμα
του Οσίου Ιακώβου είναι εξαιρετικά ισχυρό για να μας
πείσει και να νοηματοδοτήσει με ελπίδες κάθε συνάν-
θρωπό μας που βασανίζεται από τύψεις συνειδήσεως.

Ο
όσιος Ιάκωβος έζησε αρχικά δεκαπέντε χρόνια
σε σπήλαιο κοντά στην κωμόπολη Πορφυριανή
της Παλαιστίνης (σημ. Χάιφα). Ασκήθηκε στην

εκκοπή του σαρκικού φρονήματος και στην προσευ-
χή με τόσο ζήλο, ώστε ο Θεός του έδωσε το χάρισμα
της θαυματουργίας. Χωρίς ποτέ να εξέρχεται του
σπηλαίου, δεχόταν πλήθος επισκεπτών, και οδήγησε
στην χριστιανική πίστη μεγάλο αριθμό Σαμαρειτών.
Από φθόνο για τον όσιο, ένας Σαμαρείτης, έστειλε
την νύχτα στον ερημίτη μια πόρνη μεταμφιεσμένη σε
μοναχή, με σκοπό να τον παρασύρει στην αμαρτία.
Μετά από μύρια παρακάλια, η πόρνη τον έπεισε να της
ανοίξει την πόρτα και προσποιούμενη ότι πονάει στο
στήθος, ζήτησε από τον άγιο να της κάνει εντριβή. Ο
άγιος της έκανε την εντριβή, αλλά για να αντισταθεί
στον πειρασμό της σαρκός, κρατούσε όλη την ώρα το
αριστερό του χέρι μέσα στη φωτιά που έκαιγε δίπλα
του. Βλέποντας την υπεράνθρωπη αντοχή του ασκη-
τή, η πόρνη ομολόγησε την άθλια αποστολή της, μετα-
νόησε και εισήλθε σε μονή, όπου γρήγορα προόδευσε
στην αρετή.

Καθώς η φήμη του απλωνόταν και τα θαύματα πολ-
λαπλασιάζονταν, πλήθη κόσμου προσέτρεχαν στον
άγιο, ταράσσοντας την ησυχία του. Για το λόγο αυτό,
ο Ιάκωβος εγκαταστάθηκε σαράντα μίλια μακριά, σε
άλλο σπήλαιο, που βρισκόταν κοντά σε ποτάμι. Η μα-
κρά περίοδος άσκησης και τα χαρίσματα που του είχε
επιδαψιλεύσει ο Θεός, του έδιναν την βεβαιότητα ότι
είχε εξασφαλίσει οριστικά την αρετή και αφέθηκε να
κυριευθεί από υπερηφάνεια. Αυτήν την ευκαιρία περί-
μενε ο δαίμονας για να επιτεθεί. Μια ημέρα ένας πα-
τέρας του έφερε θρηνώντας την κόρη του που έπα-
σχε από ακάθαρτο πνεύμα. Ο άγιος την ελευθέρωσε
με την προσευχή του. Φοβούμενος, όμως, ο πατέρας
της τυχόν υποτροπή, την άφησε να μείνει λίγο καιρό
κοντά στο σπήλαιο. Παρά τα τόσα χρόνια ασκητικής
ζωής, ο Ιάκωβος υπέκυψε στην βίαια σαρκική επιθυ-
μία και βίασε το κορίτσι. Κατόπιν γεμάτος ντροπή και
από φόβο ότι θα έχανε την εκτίμηση των ανθρώπων,
σκότωσε την κοπέλα και πέταξε το πτώμα της στο
ποτάμι. Όταν αφυπνίσθηκε η συνείδησή του και αντι-
λήφθηκε το μέγεθος του εγκλήματός του, υποκύπτο-
ντας στην τελευταία επίθεση του δαίμονα, αλώθηκε
από την απελπισία και αποφάσισε να επιστρέψει
στον κόσμο. Καθ’ οδόν συνάντησε ένα άγιο γέροντα,
ο οποίος καταλαβαίνοντας από το ταραγμένο ύφος
του ότι είχε διαπράξει μεγάλη αμαρτία, τον ώθησε να
του εξομολογηθεί το έγκλημά του και τον παρακίνη-
σε να εμπιστευθεί την ευσπλαχνία του Θεού. Αφού
αποχαιρέτησε τον γέροντα, ο Ιάκωβος βρήκε στον
δρόμο του έναν εγκαταλελειμμένο τάφο, εισήλθε
σπρώχνοντας τα οστά σε μια γωνιά και άρχισε να προ-
σεύχεται ταπεινά στον Θεό. Με την καρδιά ζωοπυρω-
μένη από τα δάκρυα της μετανοίας, παρέμεινε δέκα
χρόνια μέσα σ’ αυτό τον σκοτεινό τάφο, αγνοημένος
από τους ανθρώπους, βγαίνοντας μονάχα την νύχτα
για να τραφεί με λίγα χόρτα που φύτρωναν εκεί κο-
ντά. Ο Θεός, ο οποίος «ου βούλεται τον θάνατον του
ασεβούς ως το αποτρέψαι τον ασεβή από της οδού αυ-
τού και ζην αυτόν» (Ιεζ.33, 11), τον συγχώρησε, τον
αξίωσε εκ νέου της χάριτός του, ώστε λίγο καιρό αρ-
γότερα ο Ιάκωβος με την προσευχή του έκανε να στα-
ματήσει η ξηρασία από την οποία υπέφερε η γειτονι-
κή περιοχή. Με δάκρυα επί δακρύων, προοδεύοντας
στην αγία ταπείνωση, ο όσιος Ιάκωβος παρέδωσε τέ-
λος την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία εβδομήντα πέ-
ντε ετών, εν πλήρει ειρήνη. Στην θέση του τάφου όπου
ξαναβρήκε την χάρη της μετανοίας οικοδομήθηκε αρ-
γότερα ναός.

Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 29 Ιανουα-
ρίου.

Όσιος Ιάκωβος ο Ασκητής
Γράφει η Ιωάννα Κατσούλα

Μην ξεχνάτε το χωριό  μας και το Σύλλογό μας 
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