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Πρόσκληση προς όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου
Ο Σύλλογός μας σας προσκαλεί στην χειμερινή εκδήλωσή του την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 στις 12 το μεσημέρι
στο κέντρο «Άτταλος» στο Πάρκο Ειρήνης στο Καματερό (έξοδος 6 στην Αττική Οδό). Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε
και να στήσουμε γέφυρες επικοινωνίας. Σε καιρούς συσκοτισμένους με κενό νοημάτων θα κάνουμε το Παπαρούσι ζωοποιό κέντρο αναφοράς.

Ανεπανάληπτη επιτυχία της καλοκαιρινής
εκδήλωσης του Συλλόγου μας
Επιτυχία χωρίς προηγούμενο σημείωσε η καλοκαιρινή εκδήλωση του
Συλλόγου που φέτος έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Δυτικό Παπαρούσι. Περισσότερα από 200 άτομα έδωσαν το
“παρών”, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη και προσδοκία. Ευτυχώς ο καιρός
στάθηκε σύμμαχος και παρακάμπτοντας την ημέρα της εκδήλωσης αποζημίωσε τους τολμηρούς που τον αψήφησαν. Η αθρόα προσέλευση χωριανών και φίλων από κάθε γωνιά της υφηλίου ανέδειξε τις προσπάθειες του
Συλλόγου για την προβολή του χωριού. Αναλογιζόμενοι το μέγεθος του
χωριού, οι παρευρισκόμενοι πολιτικοί άρχοντες έμειναν άφωνοι από την

Η ισχύς εν τη ενώσει
Απρόσμενη η επιτυχία της Αυγουστιάτικης εκδήλωσης. Το κέφι
αμείωτο όλο το βράδυ. Η χαρά ολοφάνερη στα πρόσωπα όλων. Ατίμητη η συνεισφορά του καθενός μας
για την εκδήλωση. Ολοφάνερη η
αλλαγή σελίδας στο Παπαρούσι. Η
υπέρβαση των διοργανωτών για τη
γιορτή στον Άγιο Αθανάσιο άξιζε

την προσπάθεια. Είναι ολοκάθαρο
πια ότι η συνεργασία του Δ.Σ. του
Συλλόγου και των συμβούλων του
χωριού θα μεγαλουργήσει στον τόπο. Η συστράτευση όλων μας, παραμένει πρωταρχικό θέμα στο Παπαρούσι και η εξασφάλιση της πολιτιστικής συνέχειας στον τόπο
στερεώνεται.

Συνέχεια στη σελ. 2

Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής
Η Φρειδερίκη Καλύβα από την Αυστραλία
σέρνει το χορό

Εκλογές του Συλλόγου
Η ξαφνική ανακήρυξη των εθνικών εκλογών στις 4 Οκτωβρίου 2009 και
η έγκυρη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου κ. Γ. Παπάρα μεταθέτουν τη γενική συνέλευση του Συλλόγου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην κανονική ημερομηνία σύμφωνα
με το νέο καταστατικό του Συλλόγου τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2010.
Από το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα δημοσιεύσουμε το νέο
καταστατικό μας για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους μας να το επεξεργασθούμε και να είμαστε πλήρως ενήμεροι για τα άρθρα του.

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
➤ Έργα στο χωριό
σελ. 3
➤ Ευχαριστήρια e-mail από
σελ. 4
την οικογένεια Chason
➤ Το μαρτύριο του Αγ. Χρυσοστόμου,
Μητροπολίτη Σμύρνης
σελ. 5
➤ Καλαντζήδες - Γανωτήδες
σελ. 6-7
➤ Αδιαφορία: Η απειλή των απειλών
σελ. 8
➤ Η Παναγία της Εντατικής
σελ. 8

Πλήθος Παπαρουσιωτών και άλλων Ευρυτάνων έδωσαν το “παρών” και
φέτος στον εορτασμό του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Κοντά μας
βρέθηκαν και αρκετοί μετανάστες από την Αμερική και την Αυστραλία, μεταξύ των οποίων οι ευεργέτες του Συλλόγου Τζίμης Ντανάς, Γιώργος και
Γιαννούλα Κατεργάρη, Ντίνος και Βαγγέλης Πανουριάς, και Βασίλης Καλύβας.
Την εορταστική ακολουθία τέλεσε ο εφημέριος του χωριού π. Αποστόλης Τόλης. Στο ψαλτήρι βρέθηκαν ο Στέφανος Σουλδάτος, ο Γιώργος Κουφαλιώτης, ο Κώστας Βλάχος, ο Θανάσης Βλασόπουλος και ένας ψάλτης
από γειτονικό χωριό.
Ακολούθησε γλέντι υπό την αιγίδα του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Το
χορό πλαισίωσε τοπική ορχήστρα αποτελούμενη από βιολί, κλαρίνο, ηλε-

Συνέχεια στην 3η σελ.

Αποτελέσματα
Ευρωεκλογών
2009
στο χωριό μας
Ν.Δ. ..............................38
ΠΑΣΟΚ ..........................31
ΛΑΟΣ ..............................9
ΚΚΕ ................................3
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ..1
ΣΥΡΙΖΑ............................1

Ο π. Αποστόλης Τόλης
επικεφαλής του χορού

∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘: www.paparousi.gr ñ ΔÔ e-mail ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘: info@paparousi.gr

2

¶··ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÎÔÈ ·ÓÙ›Ï·ÏÔÈ

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009

Ανεπανάληπτη επιτυχία της καλοκαιρινής εκδήλωσης του Συλλόγου μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
πρωτοφανή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αναγνώρισαν την πολιτισμική ισχύ των Παπαρουσιωτών που συντεταγμένοι μάχονται για "την επιβίωση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του χωριού".
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η έντονη ατμόσφαιρα συμφιλίωσης. Κάθε
διαφωνία ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το χωριό ενωμένο συμπορεύεται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Βλασόπουλος χειροκροτήθηκε πλουσιοπάροχα και επανειλημμένα κατά την εκφώνηση του
λόγου του αναφέροντας τα παρακάτω:
“Πιστοί και φέτος στο όραμά μας
για ζωντανό, ζωηρό και φιλόξενο
Παπαρούσι, βρισκόμαστε εδώ για
να ζήσουμε όμορφες στιγμές που
θα τις μεταφέρουμε και σε άλλους,
και θα μας ακολουθούν τον υπόλοιπο καιρό μέχρι να ξαναβρεθούμε
εδώ και του χρόνου.
Φέτος, ύστερα από απαίτηση
των συγχωριανών μας από το Δυτικό Διαμέρισμα του χωριού μας, τολμήσαμε τη γιορτή εδώ. Θέλω να φύ-

στόχος είναι η περαίωση του μικρού παραδοσιακού ξενώνα μας
καθώς και η διάσωση κάθε πολιτιστικού χαρακτηριστικού του τόπου.
Είναι χρέος μας βαρύ να μην αμελούμε αυτούς τους στόχους. Συνέχουν την ύπαρξή μας και διαγράφουν πασιφανές μέλλον στο χωριό.”
Η εκδήλωση περιελάμβανε παραδοσιακή και λαϊκή μουσική από
όλη την Ελλάδα. Στην προσπάθειά
μας να διατηρήσουμε ζωντανή την
ελληνική μουσική παράδοση, φροντίζουμε η ορχήστρα να περιλαμβάνει και όργανα που σπάνια πλέον
ηχούν στα βουνά της Ελλάδας. Μετά τον περυσινό ενθουσιασμό από
τον ήχο της φλογέρας, τολμήσαμε
φέτος να συμπεριλάβουμε σαντούρι, το οποίο σε συνδυασμό με το
κλαρίνο, το βιολί και το λαούτο μας
ταξίδεψε πολλά χρόνια πίσω.
Η εκδήλωση περιελάμβανε κλήρωση μιας κρουαζιέρας δύο ατόμων
στα Ελληνικά νησιά, δύο προσφορές σε προϊόντα κρεοπωλείου από
το κατάστημα του κ. Τσώνου καθώς
και δυο σημαντικά βιβλία που αφορούσαν την ελληνική πολιτιστική
παράδοση. Η κρουαζιέρα κληρώθηκε στην κ. Μαρούλα Τσιαμπάση.

Οι βασικοί εθελοντές της εκδήλωσης: Φ. Κοσμίδη, Κ. Αγγελής,
Χ. Παυλίδης, Α. Μπάτα, Α. Βλασοπούλου, Σ. Σουλδάτος

Ελένη Ντανά, Κώστας Κατεργάρης
Κώστας Χαραλαμπής

γουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις
για να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο εδώ η γιορτή. Πρέπει
όμως πολλοί να προσπαθήσουμε με
ασίγαστη συλλογική συνείδηση για
τέτοια σταθερή θέση. Τόσο δύσκολη προσπάθεια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι υπόθεση λίγων. Τότε
τα αδύνατα γίνονται δυνατά.
Ας χαρούμε λοιπόν και φέτος.
Ας δώσουμε το μήνυμα στους ξενιτεμένους μας, ότι όταν θα έρχονται
όλο και καλύτερο θα βρίσκουν το
χωριό. Και προσοχή! Κεντρικός

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ
Καρπενησίου Μαρία Πάζιου με το
σύζυγό της, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης Ντίνος Μπομποτσιάρης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Γιώργος Κουφαλιώτης, ο πρόεδρος του δημοτικού
διαμερίσματος Καλεσμένου Σεραφείμ Τσιουγκρής, ο πρόεδρος του
Γηροκομείου Καρπενησίου Παναγιώτης Κατσούδας, ο εκδότης και
διευθυντής της εφημερίδας Ευρυτανικός Τύπος Χρήστος Τσάπρας, ο

Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ντανάς, Δ. Ντανάς,
Γ. Κουφαλιώτης, Ε. Καλύβα, Ι. Κατεργάρη
Νέοι του χωριού μας

δικηγόρος Δημήτρης Καρφής και ο
μηχανικός Νίκος Χατζόπουλος.
Επιπλέον, στην παρέα μας βρέθηκαν ο μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου Τζίμης Ντανάς, όπως επίσης
και οι ευεργέτες Γιώργος Κατεργάρης και Βασίλης Καλύβας. Τηλεφωνικά ευχήθηκε για την επιτυχία της
εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Καραμπάς και ευχητήριο επιστολή απέστειλε ο βουλευτής κ. Καρανίκας.
Στην επιτυχία της εκδήλωσης
συνέβαλαν αρκετά μέλη του Συλλόγου. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Βλασόπουλος και η έφορος Ελένη Ντανά εργάστηκαν εντατικά επί αρκετούς μήνες για την οργάνωση της
εκδήλωσης και τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου. Ο υπεύθυνος
της ιστοσελίδας Στέφανος Σουλδάτος και η ταμίας Αγγελική Βλασοπούλου ανέλαβαν το συντονισμό
την ημέρα της εκδήλωσης. Ο πρόεδρος του χωριού Γιώργος Κουφαλιώτης βοήθησε σημαντικά μεταφέροντας τραπεζοκαθίσματα ως την
τελευταία στιγμή ώστε να καλυφθεί
η αυξημένη προσέλευση που συνεχιζόταν ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα. Η αγαπητή σε όλους φωνή του
χωριού Άννα Κουφαλιώτη τραγούδησε γνωστά δημοτικά τραγούδια
ξεσηκώνοντας το χορό. Η Ρούλα
Βλασοπούλου, ο Ευθύμιος Σουλδάτος και ο Θανάσης Βλασόπουλος
προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Κυρίες του χωριού ανέλαβαν τον
καθαρισμό του προαύλιου χώρου
πριν την εκδήλωση και την προετοιμασία παραδοσιακών πιτών και γλυκισμάτων. Ο Ελληνοαμερικάνος Γεώργιος Αναστάσης και η σύζυγός
του Δήμητρα Παπαδοπούλου προσέφεραν μια μεγάλη τούρτα με ειδική αφιέρωση για τους απανταχού

Παπαρουσιώτες, η οποία μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους πριν το
τέλος της εκδήλωσης. Τέλος, σημαντική υπήρξε η βοήθεια των φίλων
του Συλλόγου Φωτεινής Κοσμίδη
(ασκούμενης δικηγόρου), Κώστα
Αγγελή (διπλωματούχου ΕΜΠ), Χάρη Παυλίδη (ηλεκτρολόγου μηχανικού ΕΜΠ) και Άλκηστης ΜπάταΠαυλίδη (οικονομολόγου). Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τη
συμβολή τους.
Το γλέντι κράτησε ως τις πρώτες
πρωινές ώρες. Ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να
ανταμώσουμε ακόμα περισσότεροι!

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες Φρειδερίκη, Έλλη και Αρτεμισία Καλύβα, Μάκκα - Τσιαμπάση
Μαρούλα, Μαγδαληνή Καλύβα,
Τσιαμπάση Ελένη, Καρναβά Αθανασία, Ελένη Μαργιώτη, Φωτεινή
Ντανά, Ελένη Ντανά, Άννα Κουφαλιώτη, Σταυρούλα Παπαδοπούλου, για τις υπέροχες πίτες και τα
γλυκίσματα που προσέφεραν στην
εκδήλωση του Αυγούστου.
Τέλος καταγράφουμε ότι ο
Πρόεδρος του Συλλόγου σταθερά
και φέτος προσέφερε κρασί από
το κελάρι του.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εσώρουχα - Καλτσόν
Κάλτσες - Νυχτικά
Πιτζάμες - Εποχικά είδη
Αθ. Καρπενησιώτη 14
Καρπενήσι
Τηλέφωνο & fax: 22370-80650
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿

Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
κτρική κιθάρα και ντραμς. Στο τραγούδι εκτός από τους
τραγουδιστές του συγκροτήματος συμμετείχαν η Άννα
και ο Γιώργος Κουφαλιώτης.
Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η παρουσία της οικογένειας του π. Γιώργη Ζαλοκώστα, τελευταίου ιερέα που
κατοίκησε στο "Σπίτι του Παπά". Τα παιδιά του Βαγγέλης και Κλεομένης Ζαλοκώστας, που πλέον κατοικούν
μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρθηκαν για τις εργασίες μετατροπής του "Σπιτιού του Παπά" σε ξενώνα και
Σύσσωμη η οικογένεια Ζαλοκώστα
στο πανηγύρι

― O Θανάσης Βλασόπουλος πέτυχε στη Σχολή Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο.
Καλές σπουδές.

Βαφτίσεις

― Στις 26-7-2009 στην Ι. Μ. Φανερωμένης Λευκάδας βάφτισαν την κόρη
τους ο Δημοσθένης Μανδραγώνης και
η Ιωάννα Σκιαδά. Και το όνομα αυτής
Παρασκευή. Ανάδοχος ήταν η Βιβή Χρ.
Μπακόλα.
Να τους ζήσει.

Γ. Καλύβας, Δ. Ντανάς, Π. Βλασόπουλος
και Γ. Κατεργάρης

Θάνατοι - Μνημόσυνα

συνεχάρηκαν το προεδρείο του Συλλόγου για την προσπάθεια αυτή. Με συγκίνηση μας εκμυστηρεύτηκαν
ότι διατηρούν πληθώρα αναμνήσεων από τα παιδικά
τους χρόνια μέσα στο σπίτι αυτό, το οποίο νιώθουν ως
δεύτερο σπίτι τους. Περιμένουν την ολοκλήρωση του
ξενώνα για να έρθουν για διακοπές στο χωριό. Τέλος,
συνεχάρηκαν το προεδρείο για την ιστοσελίδα και την
εφημερίδα που τους κρατούν ενήμερους για όλα τα θέματα του χωριού και του Συλλόγου.
Το γλέντι κράτησε ως αργά το απόγευμα με πολύ
χορό και κεράσματα. Και του χρόνου!

Δραστηριότητες και νέα έργα υποδομής στο χωριό

Ένα υπέροχο κιόσκι μας περίμενε φέτος
στο Παπαρούσι. Καλοφτιαγμένο, σε ιδανική
τοποθεσία, ανάμεσα στα 2 διαμερίσματα του
χωριού, προσφέρει ανάπαυση στους περαστικούς
και αποτελεί σημείο εξόρμησης για τους νέους.
Συγχαρητήρια στην τοπική αρχή.

Τα πρώτα χιλιόμετρα ασφάλτου στρώθηκαν.
Το διαμέρισμα Μοναστηρακίου και οι λιγοστοί
κάτοικοί του είναι περιχαρείς και καμαρώνουν
για τη μεγάλη αυτή εξέλιξη μέχρι το χωριό τους.
Καλή συνέχεια και στο Παπαρούσι.

― Πέθανε στο Αγρίνιο στις 13-62009 ο Γεώργιος Τσατσαρώνης, σύζυγος της Ελισάβετ Μανδραγώνη.
― Πέθανε στο Καρπενήσι στις 266-2009 όπου και κηδεύτηκε ο ηλεκτρολόγος Άγγελος Μπακόλας. Γεννήθηκε
στις Κορυσχάδες στις 9-9-1948. Παντρεύτηκε τη χωριανή μας Ερμιόνη
Αλεξοπούλου το 1973 και απόκτησαν
δύο παιδιά, την Ελένη (Χρ. Μπακάλη)
και τον Ηλία.
Αιωνία τους η μνήμη.

Γάμοι

Ο Γιώργος και η Δήμητρα Αναστάση μας έδωσαν τις παρακάτω φωτογραφίες από τους γάμους των παιδιών
τους που τελέστηκαν στην αρχή του
καλοκαιριού.

Βαρθολομαίου Βασιλική
και Κώστας Αναστάσης

Προσφορά ιατρικής βοήθειας
σε μόνιμο κάτοικο του χωριού.

Βασίλειος Ζέρβας & Ελένη Αναστάση

Πρόταση για νέο έργο
Στην πάνω φωτογραφία:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Π. Βλασόπουλος και
ο γιός του Θανάσης βοηθούν στο έργο του
περιμετρικού δοκαριού για την ολοκλήρωση
της στερέωσης του μικρού πέτρινου
παραδοσιακού ξενώνα μας.
Φωτό αριστερά: Ένα επίτευγμα
των συντελεστών της Αυγουστιάτικης
εκδήλωσης. Κατάφεραν την παραμονή
της γιορτής με επίπονη και πολύωρη
προσπάθεια να στήσουν την ταμπέλα οδοδείκτη προς το χωριό. Είχε περιφρονητικά
πεταχθεί απόμερα από τους υπεύθυνους
εργολάβους της ασφαλτόστρωσης του δρόμου
προς το χωριό.

Στο χώρο της μικρής πλατείας στο Ανατ.
Παπαρούσι, όπου σταθμεύει και το λεωφορείο,
ένα κιόσκι για την προστασία των κατοίκων
από τις καιρικές συνθήκες θα ήταν απαραίτητο.
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Ευχαριστήρια e-mail
από την οικογένεια Chason
✓ Hi Christy,
It was a great pleasure for us to meet you and also help you find
information about your ancestors and relatives. I was really excited
to have traveled 100 years in the past and learned so many things
about the first immigrants in the US. Hopefully, our next paper will
include all my findings about the habits of Greek immigrants, and
the difficulties they faced.
We hope to see you again in the future.
Best regards,
Stefanos Souldatos
✓ Hi Stefanos,
I just wanted to let you know how much
we appreciated all of your help. Visiting
Paparousi and meeting some of the folks
who still live there was, by far, the best part of
my family's trip to Greece. Please thank
Mrs. Dana and Mr. Vlasopoulos for taking the
time to meet us in Paparousi. Our guided
tour of Paparousi with Mrs. Dana meant so
much to us - seeing the church and school Ο Λάμπρος Ζιάκας
my grandfather attended and meeting πατέρας της Tina και
some of the residents. Everyone was so παππούς της Christy
wonderful. I wish our visit had been for a παίζει το αγαπημένο
few days instead of a few hours. Mrs. Dana
του βιολί.
was so kind to cook for us. She could be a
chef, her cooking was so good!
After hearing all that has happened to the area since my
grandfather moved away, it is a blessing there still is a Paparousi. I
applaud all that Mrs. Dana and the Paparousi Association have
done and hope to do more to revitalize Paparousi. It is so important
for present and future generations to be able to see where their
families came from and see what a wonderful place Paparousi is.
Also, thank you for taking an interest in the Zakos family and
finding out so much information about my grandfather. We had little
hope of learning much about him since he moved to the US so long
ago. We are always excited to hear any new information you find
out. After all your hard work, I am glad we finally got to meet you
and Aggeliki in person.
I definitely want to visit Paparousi again. Hopefully by the next
trip, I will be able to speak a little Greek and the priest's house will be
finished so we can have a proper visit. I am so thankful there is a
Paparousi website to keep me informed of what's happening until
then (That was a well done article about our visit in your most recent
paper). I plan to email some pictures of my grandfather soon.
Best wishes to everyone!
Christy Chason
✓ Dear Stefanos,
I have been to a beautiful place, Paparousi. Walking through the
village with Mrs. Eleni Dana was a reminder of my Father, Lampros
Ziakas living there one hundred years ago. It was a great
experience.
I want to thank the Paparousi Association, you, Mr. Vlasopoulou
and Mrs. Eleni Dana for taking time out of your busy life to do the
research on my Father. Special thanks and appreciation to Mr.
Vlasopoulos and Mrs. Eleni Dana for making a trip to Paparousi to
give my family a tour and serving us a delicious lunch.
We enjoyed visiting and making pictures with Agrivoula
Aleksopoulou, Fotini Dana, George Mandragonis, Vasilis Kalyvas,
meeting a cousin and Mrs. Dana's brother. They made us feel so
welcome.
I hope we keep in contact in the future!
With best wishes,
Tina Chason

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009

Επιστολές που στείλαμε
✓ Στον ΟΠΑΠ στείλαμε στις 20-7-2009 αίτηση για χρηματοδότηση του έργου του
ξενώνα μας με ηλεκτρονικό αριθμό 7829. Ελπίζουμε και προσμένουμε κατανόηση στην
προσπάθειά μας.
✓ Στον Ε.Ε.Σ. στις 7-9-2009: «Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη διεξαγωγή από την υπηρεσία σας του εκπαιδευτικού προγράμματος παροχής Α’ Βοηθειών σε κατοίκους του χωριού μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στην υπεύθυνη εκπαιδεύτρια κ. Χατζηχαραλάμπους για τον ιδιαίτερο ζήλο που επέδειξε καθώς και
για τον σαφή και παραστατικό τρόπο με τον οποίο μετέδωσε όλες τις αναγκαίες γνώσεις. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επίπονο έργο που επιτελείτε κι ελπίζουμε
στην επανάληψη και επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο μέλλον».

Δεν ξεχνούν το χωριό
Με χαρά αντικρίζουμε κάθε καλοκαίρι
στο χωριό ξενιτεμένους. Γνωστούς για
τους μεγαλύτερους
σε ηλικία και άγνωστους στους νεότερους. Φέτος ήρθαν
στο χωριό οι ξενιτεμένοι μας:
• Βασίλης, Αρτεμισία, Έλλη και
Φρειδερίκη ΚαλύΟ Γιώργος Παπαδόπουλος από την Αμερική με τους
βα με την κόρη της
Δήμητρα Γούλα, Σπύρο Γούλα και Νίκο Κοκοτίνη.
Γιακουμή Ελβίρα.
• Δημήτριος και Αριστείδης Ντανάς.
• Γιώργος και Γιαννούλα
Κατεργάρης.
• Γιώργος Βαγ. Ντανάς και η σύζυγός
του.
• Γιώργος Αναστάσης και η σύζυγός
του Δήμητρα.
• Νίκος και Διονύσης
Αναστάσης.
• Έμυ (Ασήμω) Κατεργάρη, κόρη του Ο Γιώργος Ντανάς από την Αυστραλία οδηγεί τον χοΚώστα και της ρό. Τον ακολουθούν ο Φ. Ντόμαρης κι ο Δημ. Ντανάς.
Ελένης Κατεργάρη.
• Σπύρος Μαρούλης, σύζυγος Αλεξάνδρας Μανδραγώνη, με την κόρη του
Ιουλία.
• Γιώργος και Ειρήνη Παπαδοπούλου.
• Γεώργιος Κατσάνος αδελφός της Μαρίας Γρατσιούνη.
• Ντίνος και Βαγγέλης Πανουργιάς.

ÙÔ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎﬁÓ
Λένα Μπαλαχάμη-Αρωνιάδα
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ • ΚΡΕΠΕΣ • ΚΑΦΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 48
• ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 19 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλ.: 22370-25944, 25904 • 6972 095090
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Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος
Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
• Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική Σχεδίαση
- Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Tηλ.-fax: 210-2619003 • κιν. 6972624492
e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτη Σμύρνης
Από τον Ακαδημαϊκό Γ. Μυλωνά
...Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με προσωπική μαρτυρία που για
πρώτη φορά εξομολογούμαι.
Κατά τας τελευταίας ημέρας του
Σεπτεμβρίου 1922, μια ομάς φοιτητών του International College της
Σμύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απαίσιο υπόγειο, σ’ ένα
από τα «μπουντρούμια» του Διοικητηρίου Σμύρνης. Σ’ αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έλληνες Χριστιανοί αιχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις
βραδινές ώρες φύλακες με επί κεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβαναν θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις
5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο
Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να
τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι
δάσκαλος;» με ερωτά. «Αυτήν την
τιμήν είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτηταί;» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα
μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ».
«Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις
τους συντρόφους μου, «Φαίνεται
ότι ήλθε η ώρα μας. Εμπρός με θάρρος». Ποιά ήτο η έκπληξίς μας όταν
ηκούσαμε τον Τουρκοκρήτα να λέγει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας
σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι
όσοι είναι στο «μπουντρούμι» γιατί
έφεραν και άλλους που δεν έχομε
χώρο να τους στοιβάξουμε. Θα σας
σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να
με βοηθήση να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρυσαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποίαν έλαβα

μέρος».
Και συνέχισε: «Παρηκολούθησα
το χάλασμα του Δεσπότη σας.
Ήμουν μ’ εκείνους που τον ετύφλωσαν, που του βγάζαν τα μάτια, και
αιμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια
και τα μαλλιά στα σοκκάκια του
Τουρκομαχαλά, τον ξυλοκόπησαν,
τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν.
Βαθειά εντύπωση μου έκαμε και
αξέχαστος παραμένει η στάση του.
Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν
δεν απήντα με φωνές, με παρακλήσεις, με κατάρες. Το πρόσωπό του
το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με
το αίμα των ματιών του, το είχε
στραμμένο προς τον ουρανό και
διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν
ηκούετο πέρα από την περιοχή του.
Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε;»
«Ναι ξέρω», του απήντησα. «Έλεγε:

Πάτερ Άγιε, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».
«Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού σε
καιρό, συνέχισε, όταν μπορούσε,
ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και
ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει
τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του
κόβει και τα δύο χέρια του Δεσπότη. Εκείνος σωριάσθηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν
ότι ήτο μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες
στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή
είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας
την είπα ελπίζω πως θα ησυχάσω.
Γι’ αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και
που τον έθαψαν;» ηρώτησαν με
αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει, που έριψαν το κομματιασμένο του κορμί».
Του φύλακα η ομολογία τελείωσε. Εμείς που την ηκούσαμε, ενιώσαμε τη Σκιά του Δεσπότη να μας
καλύπτει και να μας προφυλάττει
από το κακό. Μας συνόδευσε στη
σατανική πορεία στα κατάβαθα της
Μικράς Ασίας και στη μαρτυρική
ζωή της αιχμαλωσίας. Είμεθα 1650
όταν ξεκινήσαμε από τη Σμύρνη
προς το Γολγοθά μας. Μόνο 320
εφθάσαμεν στον προορισμό, στα
κατάβαθα της Ασίας. Οι άλλοι εθανατώθησαν στο δρόμο. Όλοι όμως
της ομάδας μας εγύρισαν στην πατρίδα με τον καιρό και τις ευλογίες
Εκείνου. Αυτό δεν είναι απόδειξις

της Σκιάς που μας εκάλυψε στις
ημέρες της Σκλαβιάς μας; Το πιστεύομεν με όλη την ψυχή μας.
Η Σκιά του Δεσπότη εσκέπασε
και τους Έλληνες Χριστιανούς της
Μικράς Ασίας, που «πεινώντες και
γυμνητεύοντες» βρήκαν στοργικό
άσυλο στην αγκαλιά της Μάνας Πατρίδας. Αι ευχαί Εκείνου ευλόγησαν τας προσπαθείας των, τους
εχάρισαν επιτυχίαν στην εργασία
των και επολλαπλασίασαν την συμβολήν των στην άνοδον της Πατρίδος. Και όμως υπάρχουν ανίδεοι
και ανιστόρητοι αλλά και αχάριστοι
συνάνθρωποι, που ξεχνούν τι οφείλουν στους μάρτυρας της Εκκλησίας και της Πατρίδος».

Ο μπάρμπα-Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, μόνιμος κάτοικος
Παπαρουσίου, είχε πολεμήσει στη
Μ. Ασία. Μέχρι το τέλος της ζωής
του διηγείτο περιστατικά από τις
εφιαλτικές καταστάσεις που έζησε.

Ο Σύλλογος ήταν παρών

Το χωριό ήταν παρόν

✓ Στις 267-2009 ο Σύλλογος Στενωματωτών Ευρυτανίας τίμησε τον Πατέρα
Χρυσόστομο
Καλύβα
για
την πολύχρονη προσφορά
του στο χωριό Στένωμα. Την προσφώνηση έκανε ο
καθηγητής κ. Παναγιώτης Βλάχος. Ανάμεσα στα
πολλά που ανέφερε ήταν και η προσφορά των πέντε
ετών ιερατείας στο χωριό μας στην αρχή του λειτουργήματός του.
✓ Στις 15-8-09 έγιναν τα εγκαίνια της πλατείας
στο χωριό Μαυρομμάτα του Δήμου Βίνιανης. Τιμήθηκαν οι Γ.Χ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των “Palmie
bistro” και ο Γ.Σ. Κουτρουλιάς για την προσφορά δύο
κτιρίων στην πλατεία του χωριού.
Και στις δύο εκδηλώσεις ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας με την Έφορο ήσαν παρόντες.

✓ Στις 22 8-09 ο Ε.Ε.Σ. Λαμίας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής Α’ Βοηθειών
στο χωριό μας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο σχολείο στο Ανατολικό Παπαρούσι με συμμετοχή χωριανών. Η παρουσίαση κρίθηκε ως ωφέλιμη από όλους όσους παρακολούθησαν την υπεύθυνη εκπαιδεύτρια. Ελπίζουμε στην επανάληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος σε ημερομηνία που θα καταστεί
δυνατή η παρακολούθησή του από περισσότερο κόσμο.

Η εκπαιδεύτρια κ. Χατζηχαραλάμπους με παραστατικό τρόπο έδειξε την περίδεση τραύματος.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο εκπαιδ. πρόγραμμα

“ΤΣΩΝΟΣ”
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Καλαντζήδες - Γανωτήδες: Ακμή και παρακμή τους στην Ελλάδα
Από το βιβλίο του Γιώργου Δ. Κούνδουρου «Οι καλαντζήδες της Μουργκάνας» Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας
ριν από μερικούς αιώνες είχε ξεκινήσει από
την Ήπειρο ένας ταξιδεύων βιοτεχνισμός, οι
καλαντζήδες (αλειφιάτες), χτίστες, βαγενάδες (βαρελοποιοί), τερζήδες (χρυσορράπτες, κεντητές).Ήταν ένα κύμα ηπειρωτικού τεκτονισμού,
μαστορισμού που σαν πρόσχωση έμενε συχνά
στους τόπους της επαγγελματικής του αποκατάστασης.
Οι καλαντζήδες ειδικά είχαν ορμητήριο τα
χωριά της Μουργκάνας, της οροσειράς που χωρίζει την Ήπειρο από την Αλβανία. Τι τα θέλεις, τι
να τα κάνεις τέτοια βουνά, που από τη μια μεριά
σε αγκαλιάζουν και σε χορεύουν στα γόνατά τους
και από την άλλη σε σφίγγουν και σε πνίγουν! Τόπος φτωχός και ξεκομμένος από τον άλλο κόσμο,
ήτανε αυτός ο τόπος των χωριών της Μουργκάνας δίχως καμία συγκοινωνία και επικοινωνία μέχρι το 1854. Τότε οι Τούρκοι άνοιξαν δρόμους, γιατί ήταν αδύνατο πριν να ελέγχουν τα μονοπάτια
προς τα χωριά και άρχισαν να απαιτούν το 1/3 της
παραγωγής τους. Οι χωριανοί αντέστησαν, αισθάνθηκαν να τους παίρνουν την μπουκιά από το
στόμα, έγιναν φονικά μα τελικά υπέκυψαν στην
τουρκική πίεση μέχρι που έγιναν οι απελευθερωτικοί αγώνες του 1912 -13. Το «Αγαλίκι», τα πάθια, τα βάσανα και οι σκοτωμοί των ανθρώπων
ανάγκαζαν τους ανθρώπους να σκορπίζονται
σαν τα παιδιά του λαγού κι όπου βρίσκανε δουλειά για το ψωμί. Τίμιοι, εργατικοί, πρόθυμοι, υπάκουοι και ευγενικοί απόχτησαν εμπιστοσύνη και
εύκολα τους έδιναν δουλειά. Αντάμα με τις άλλες
δουλειές που ήτανε από τις χειρότερες, βρήκανε
και την ακόμα χειρότερη: την καλαντζίδικη που
ήταν από τις πιο βαριές τέχνες.
Το πρώτο χωριό της Μουργκάνας που διάλεξε
την τέχνη του καλαντζή ήτανε το Μπαμπούρι.
Στουρναρένιοι και πανέξυπνοι άνθρωποι οι Μπαμπουριώτες, διάλεξαν τα καλύτερα κέντρα του
Μωριά και της Ρούμελης για να δουλέψουν τη τέχνη τους. Έτσι οι άνδρες έφευγαν στη μαύρη ξενιτιά και πότε από εδώ πότ’ από κει καταστάλαζαν

Π

Ο Γιαλαξής

σε όλα σχεδόν τα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας.
Εκεί καθόντουσαν συχνά και θεμέλιωναν τη δουλειά τους τη καλαντζίδικη, πρόκοβαν και ζούσαν
καλά και μεγάλωναν τα παιδιά τους. Εκείνα που
ακολουθούσαν την ίδια τέχνη του γονιού τους, τη
μεγάλωναν και την έκαναν μεγάλο χαλκουργείο.
Τόνοι και τόνοι το χάλκωμα έρχονταν από την Ευρώπη, και οι άξιοι τεχνίτες τώφκιαναν με τα χεράκια τους χρήσιμα αγγειά για τους νοικοκυραίους,
ταψιά μεγάλα και μικρά, κατσαρόλες, λεβέτια,

νταβάδες με χερούλια, τηγάνια, μαστραπάδες και
απλάδες. Χειροποίητα και καλοδουλεμένα με το
σφυρί και το αμόνι, με το καμίνι και το φυσερό και
με τ’ άλλα εργαλεία και περισσότερο από τ’ άλλα
το θρυλικό «κουμουκάσι» που είχε ασήμαντη αξία,
αλλά βοηθούσε τον μάστορα στα κολλήματα και
συγκολήμματα στα χαλκωματένια σκεύη.
Τα εργαστήρια ήταν φυτώρια σωστά που έβγαζαν μαστόρους και μαστορόπουλα που αλώνιζαν
όλον τον τόπο. Φόρτωναν τα χαλκώματα και τα
πήγαιναν σ’ όλα τα πανηγύρια.

Ο καλαντζής την ώρα της δουλειάς
Στο Καρπενήσι σημερινά ονόματα όπως Μαυρομύτης, Τζίγκος, Κίτσιος, Ζήκος και Ντανάς κατάγονται από καλαντζήδες των χωριών της
Μουργκάνας.
Κάθε αρχή και δύσκολη και όλοι οι καλαντζήδες βρήκαν δυσκολίες και παιδεύτηκαν ώσπου να
ριζώσουν. Η πολύπαθη αυτή επαγγελματική τάξη
ενώ πρόσφεραν τόσες υπηρεσίες στα χωριά
τους, στον τόπο μας, στο έθνος και την οικονομία
του, έμειναν κρυμμένοι κάτω από τη σκιά των άλλων προνομιακών τάξεων και της δικής τους ταπεινοφροσύνης και σεμνοτυφίας. Η καλαντζίδικη
τέχνη ήτανε η τέχνη της πρώτης ανάγκης, όπως
και πολλές άλλες και η δουλειά δεν έλειπε για
τους καλαντζήδες. Στα πρώτα χρόνια οι καλαντζήδες της Μουργκάνας, λόγω άγνοιας, παιδεύτηκαν και βασανίστηκαν ώσπου με το πέρασμα
του χρόνου κατατοπίστηκαν και έβαλαν τάξη και
πρόγραμμα στη δουλειά τους. Γνωμικοί και νοικοκυραίοι, καθώς ήτανε, κατόρθωσαν να προκόψουν
να καζαντήσουν, να μάθουνε τα παιδιά τους γράμματα και γενικότερα να βοηθήσουνε τα χωριά
τους σε κάθε κοινωνικό και πολιτιστικό έργο που
γίνονταν. Σοφίστηκαν και έκαναν τη δική τους
γλώσσα , τα αλειφιάτικα.
Ο καλαντζής περνάει σκαλοπάτια στην καλαντζίδικη τέχνη. Από καλαντόπουλο γίνεται γιαλακτζής, που στριφογυρίζει τα ποδάρια του πέραδώθε, τρίβοντας και γιαλίζοντας τα χαλκώματα.
Μετά γίνεται μαχαλακτζής που με το μαχαλοσάκι
στην πλάτη γιομάτο χαλκωματένια γανωμένα και
αγάνωτα ανέβαινε τις ανηφοριές αγκομαχώντας
και ύστερα μάστορας που κρατάει με το ζερβί του
χέρι την τσιμπίδα με το ταψί απάνω στη φωτιά και
με το δεξί του να ρίχνει το νισιαντίρι (σπίρτο του
άλατος), και να αναμετράει τον καπνό του και να
γανώνει το ταψί. Αυτός έχει την έγνοια για να μη
λείψει τίποτε από το μαγαζί: καλάϊ, νισιαντίρι
(σπίρτο του άλατος), άγρια κάρβουνα για το καμίνι, άμμος και στουρνάρι και άλλα πολλά που είναι
απαραίτητα για τη δουλειά του.
Στη σκάλα των καλαντζήδων ανήκει και ο πλανόδιος καλαντζής που ήθελε να είναι λεύτερος
και να δουλεύει την τέχνη μονάχος του όπως την
ήξερε. Από χωριό σε χωριό κι από μαχαλά σε μαχαλά με τα σύνεργα της τέχνης του και το μαχαλοσάκκι στην πλάτη φώναζε και ματαφώναζε: Ο
γανωτζής… Γανώματα να γανώσωωωσ’μμμ. Κι

όταν έβρισκε δουλειά κάθονταν σταυροπόδι στην
αυλή, στο μαντρί, στο κατώϊ, έξω στο σιάδι, κι
όπου αλλού μπορούσε καλύτερα, και γάνωνε τα
χαλκώματα των νοικοκυραίων.
Αυτοί οι καλαντζήδες, που ξεκίνησαν μικρά
παιδάκια από το χωριό τους μ’ ένα κομμάτι ψωμί
στο σακούλι κι από καλαντζόπουλα γαλακτζήδες, μαχαλακτζήδες μαστόροι και πρωτομαστόροι έφτασαν να γίνουν μεγάλοι χαλκουργοί και
επιχειρηματίες. Στην αρχή βρίσκανε μια καλύβα,
αργότερα ένα κονάκι κι έφευγαν από την καλύβα,
αργότερα πάλι έβρισκαν ένα μικρό μαγαζάκι κι
έφευγαν από το κονάκι. Κι από κει και πέρα ποιος
τους έπιανε.
Ίσα με το 1940 οι καλαντζήδες, μικροί και μεγάλοι δούλεψαν καλά και έκαναν χρυσές δουλειές ακόμα και αυτοί που γύριζαν από χωριό σε χωριό έβγαζαν γερό μεροκάματο. Ήρθε όμως ο μαυροπόλεμος και η κατοχή και όλοι σταμάτησαν. Τα
καλαντζόπουλα πήγαν να φράξουνε με τα κορμιά
τους τα σύνορα. Στη μαύρη δεκαετία του ’40-’50
δεν είχε απομείνει τίποτε ορθό και η τέχνη του
καλαντζή πέθανε για πάντα. Πρώτα από όλα
έφταιξε η ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας του
αλουμινίου. Γιόμισε η αγορά απ’ όλα τα οικιακά
σκεύη, κι όλοι οι νοικοκυραίοι έτρεξαν και προμηθεύτηκαν απ’ αυτά γιατί τα βρήκανε καλύτερα.
Και το κυριότερο δεν είχανε ανάγκη να γανωθούν. Όλες οι νοικοκυρές πούλησαν τα χαλκωματένια τους στον παλιατζή για λίγες πενταροδεκάρες, εκτός από εκείνες των χωριών της Μουργκάνας. Ακόμα και σήμερα μ’ αυτά ψένουν τις πίτες τους και μαγειρεύουνε και πίνουν νερό από
τους μαστραπάδες τους.
Τα χάλκωμα σήμερα το κατεργάζονται οι βιο-

Ο Μαχαλατζής
Να γανώωωωσ’ μ’...
Να σταγκώωωσ’ μ’...

μηχανίες και φτιάχνουν διάφορα χρήσιμα πράγματα και διακοσμητικά και ο κόσμος τα αγοράζει
με λαιμαργία. Αυτά όμως που έχουνε αξία και
ομορφιά είναι τα χειροποίητα που σήμερα είναι
δυσεύρετα. Και αυτά τα αριστουργήματα θα χαθούνε από την αγορά. Κι΄ όποιος θάχει το μεράκι
να τα βρει θα τα χαλεύει στα μαγαζιά, που θα πουλάνε τις αντίκες και τα παλιά πράγματα και δύσκολα θα τα βρίσκει. Αυτό το τέλος και αυτό το κατάντημα είχε η καλαντζίδικη τέχνη. Πεθαίνει με
αξιοπρέπεια στα πολυτελή και κρυστάλλινα
ντουλάπια των μαγαζιών της αντίκας. Έτσι όπως
πέθαναν κι αυτοί που τάφτιαχναν. Οι καλαντζήδες των χωριών της Μουργκάνας.
Η εργατικότητα του καλαντζή, το τίμιο καζάντιο του, η επιτυχία στους στόχους της ζωής του,
για την οικογένεια και στην κοινωνία ας μείνει φωτεινό παράδειγμα και δίδαγμα στους νεώτερους
ότι τα επαγγέλματα να μη τα μετράμε επιφανειακά, αλλά σε βάθος και κοινωνική προσφορά. Χαρακτηριστική εικόνα του αγώνα για αποδοχή του
καλαντζή στην κοινωνία μας αποτελεί και η διήγηση που ακολουθεί.
«Ένας απ’ αυτούς, που διακρίθηκαν στο μεγάλο εμπόριο, και ήτανε ξακουστός όχι μονάχα στα
χωριά της Μουργκάνας, αλλά και σε όλη την Ήπειρο, ήτανε ανύπαντρος, και ένας φίλος του θέλησε

Συνέχεια στην 7η σελ.
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Καλαντζήδες - Γανωτήδες: Ακμή και παρακμή τους στην Ελλάδα
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.
να του κάμει προξενιό, και του είπε:
― Θέλεις Φϊλιππα να πάρεις γυναίκα σου την
κοπέλα του τάδε;
― Τσώπα μωρέ Σωτήρη, θέλεις να βάλω διάολο στο κεφάλι μου; Άσεμε! Καλά κάθομαι στην
ησυχία μου.
― Τσώπα μωρέ Φίλιππη, καλόερος θ’ απομείνεις; Πάρτην σου λέω είναι από τζάκι.
― Αυτές Σωτήρη πούναι από τζάκια είναι ψηλομύτες, δεν κάνουνε για τεμάς τους καλαντζήδες.
― Τι λες μωρέ χαμένε; Εσύ τέτοιος, ξακουσμένος σ’ όλη την Ήπειρο, θα σ’ αγαπήσει και θα
σε τιμήσει και πες, και πες ο Σωτήρης του Φίλιππα,
τον κατάφερε στο τέλος να δεχθεί. Λεβεντάνθρωπος ο Φίλιππας, και από την ομορφιά του άστραφτε ολόκληρος. Κι’ αντάμα με το Σωτήρη πήγανε
κι’ ανταμώσαν την κοπέλα στο σπίτι της, που κι’
αυτή από την ομορφιά της έλαμπε. Οι γονέοι της
κοπέλας πολύ ευχαριστημένοι, επίσης και η κοπέλα που από τη χαρά της έλαμπε το πρόσωπό της,
προσπαθούσε πώς και πώς να τους ευχαριστήσει.
Έδωκαν το λόγο, και ώρισαν τη μέρα του αρρεβώνα. Στο μεταξύ έμαθε η κοπέλα ότι ο Φίλιππας κάποτε ήτανε καλαντζής.
― Αυτόν θα πάρεις τον καλαντζή, που μυρίζει

καλάϊ και νισιαντίρι; Της είπε η φιλενάδα της η Αυγέρω τραβώντας τα μαλλιά της.
Αυτό ήτανε. Την άλλη μέρα, μια και δυο η κοπέλα πήγε και βρήκε τον Σωτήρη τον προξενητή.
― Τι ήτανε αυτό που μώκαμες; Εγώ να πάρω
καλαντζή; Που καλύτερα να μου κοπούν και τα
δυο ποδάρια, παρά να γίνω μπαίγνιο στον κόσμο.
Του είπε, θυμωμένη η κοπέλα, κι έφυγε δίχως να
προλάβει ο Σωτήρης ο προξενητής να της δώσει
ούτε μία εξήγηση.
Πέρασε καιρός και αυτό το επεισόδιο ξεχάστηκε, ώσπου μια μέρα η κοπέλα γυρίζοντας στα μαγαζιά της Αθήνας για ν’ αγοράσει τ’ απαραίτητα
για την προίκα της, μπήκε μέσα σ’ ένα μεγάλο κατάστημα γυαλικών και ζήτησε ένα κρυστάλλινο
ανθοδοχείο.
― Πού θα το πάρω; Ρώτησε έναν υπάλληλο
― Στον τέταρτο όροφο, απάντησε εκείνος.
Πήγε και το διάλεξε η κοπέλα, και ζήτησε μια
έκπτωση.
― Θα κατεβείτε στο ισόγειο, δίπλα από την
παραλαβή είναι το γραφείο του διευθυντή, του κ.
Φίλιππα. Μόνον αυτός κάνει έκπτωση. Είναι δικό
του το μαγαζί, και είναι καλός άνθρωπος και
οπωσδήποτε θα σας κάνει έκπτωση καλή.
Με το απόκομμα του διπλότυπου στο χέρι μπήκε στο γραφείο η κοπέλα την ώρα που ο διευθυντής κρατούσε στα χέρια του ένα αγοράκι νεογέν-

Συνδρομές - Εισφορές
Ασημακόπουλος Σάκης –Αλέκα 20€
Μανδραγώνης Γεώργιος ..........500€
Μανδραγώνη Αλεξάνδρα,
Γιαννούλα και Ιουλία ................50€
Τσατσαρώνη (Μανδραγώνη)
Ελισάβετ ......................................50€
Τσατσαρώνης Δημήτρης ............50€
Παπαδόπουλος Γ. Θανάσης –
Μαρία – Τζίμης ........................100€
Οικ. Κοκορώνη Κώστα ..............250$
Οικ. Κοκορώνη Παύλου ............250$
Κοκορώνη Ευφροσύνη &
Πούλος Γεώργιος ......................100$
Αναστάση Δήμητρα ..................100$
Παπούλια Μαίρη........................100€
Καλύβας Βασίλης ......................50$
Ντανάς Κ. Γιώργος ....................50€
Παπαδόπουλος Λεωνίδας ..........25€
Βλάχος Περικλής ........................50€
Καλύβας Γεώργιος ......................20€
Πανουργιάς Ευάγγελος ............200$
Κουτρομάνος Κώστας ..................5€
Κατσάνος Γεώργιος ....................10€
Καλύβας Κώστας ........................10€
Μπριάνας Γεώργιος ....................10€

Βλάχος Γιάννης ..........................10€
Λιάπη Αλεξάνδρα – Θεοδόσης 100€
Δημόπουλος Α. Γιάννης ............20€
Στερόπουλος Δημήτριος ..........100€
Στερόπουλος Γιώργος ................20€
Γιαννόπουλος Γ. Αθανάσιος ....50€
Γιαννόπουλος Σ. Αθανάσιος ....10€
Δημόπουλος Φώτης ..................20€
Πανουργιάς Κώστας ................200€
Βλάχος Π. Γιάννης......................20€
Ντανάς Ν. Κώστας......................20€
Σοφρώνης Κώστας......................20€
Κουκουνιάς Ιωάννης ..................10€
Καλύβα Μαγδαληνή ..................20€
Κακούρας Σεραφείμ....................20€
Καραγεώργος Νίκος .................. 10€
Κατεργάρης Σερ. Κώστας ..........50€
Λαθύρης Λάμπρος ....................20€
Μανδραγώνης Δημοσθένης ......10€
Μαρούλη (Μανδραγώνη)
Αλεξάνδρα ................................100$
Βλάχος Νέστορας ......................20€
Καλύβας Αργύρης ......................20€
Γουριώτης Ανδρέας ....................50$
Εκδήλωση (16-8-2009) ..........3.907€

Η κ. Μαγδαληνή Καλύβα ανέλαβε πρωτοβουλία για την
επισκευή παραθύρων στο
εκκλησάκι της
Παναγίας στην
ομώνυμη περιοχή.
Οι συνεισφορές στην προσπάθειά της έχουν ως εξής:
Από 500€: Μαγδαληνή-Γιώργος Καλύβας.
Από 200€: Δημήτρης Γ. Καλύβας, Νταή Ειρήνη.
Από 150€: Σπυριδούλα - Γιάννης Γρατσούνης, Γιώργος Αναστάσης.
Από 100€: Μαρία Τρ. Δημοπούλου, Γιαννόπουλος Χρ. Θανάσης, Αργύρης Καλύβας, Αναστασία & Αργύρης Λεοντόπουλος και Άγνωστος.
Από 50€: Βασιλική Ζαρκάδα, Γιάννης Π. Βλάχος, Μαίρη Χορμόβα, Γεώργιος Π.
Παπαδόπουλος, Γεώργιος Μανδραγώνης και Βασίλης Καλύβας 50$.

νητο και μια το ανέβαζε απάνω και μια κάτω τραγουδώντας του:
Το παιδί μου το καλό όξω δεν το μολογώ
το μαθαίνει ο γιος του Μπέη
έρχεται και μου το παίρνει,
και συνέχιζε:
Το παιδί του καλαντζή θα το κάμω γιαλακτζή
θα το κάμω γανωτή για να ξαίρει και να ιδεί
πώς το βγάζουν το ψωμί.
Ώσπου βαρέθηκε και τόδωσε στη γυναίκα του,
που κάθονταν κοντά του, και που ήτανε πανέμορφη.
Η κοπέλα με το χαρτί στο χέρι απόμεινε ξερή,
όταν είδε και γνώρισε τον Φίλιππα και δεν μπόρεσε να πει τίποτα. Ούτε μια λέξη. Βγήκε από το
γραφείο ζαλισμένη, κι από την αντράλα της δεν
πήρε το κρυστάλλινο ανθοδοχείο. Όταν η μάνα
της την είδε να κλαίει μπρούμυτα στο κρεβάτι της,
κι άκουσε αυτά που της είπε η κοπέλα της, ζουρλάθηκε από τη στενοχώρια της και τη μάλωσε:
― Να!. Που να σε βαρέσει ο γουργός κι ο πλανταμός, ανοίγοντας τη μούντζα του χεριού της.
Ούτε τον πατέρα σου άκουσες, ούτε τη μάνα σου.
Έκαμες του κεφαλιού σου. Άϊντε τώρα. Σύρε να
πάρεις το παιδί του γύφτου, που φκιάνει κόσκινα
και σίτες».
(Το βιβλίο του Γ.Δ. Κούνδουρου προσφέρθηκε
στην Ε. Ντανά προς μελέτη από τον Ι. Μαυρομύτη)

Ευχές προς το Σύλλογο
✓ Ιωάννης Γ. Ζούμπος (Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων) «Κι άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια για το ωραίο έντυπό σας».
✓ Παπούλια Γ. Μαίρη «Χρόνια Πολλά. Ευόδωση στο έργο σας.267-2009».
✓ Γουριώτης Ανδρέας. «Η κάρτα
λέει τα μεγαλύτερα ευχαριστήρια, Ανδρέας Γουριώτης και
όμως και εγώ δεν ξεχνώ να σας ευχα- Ταξιάρχης Κουφαλιώτης
ριστήσω θερμά για την μεγάλη και
σκληρή εργασία που κάνετε! Σας εύχομαι καλή δουλειά και καλό καλοκαίρι.»
Καταγράφει επίσης ένα περιστατικό
πρωταπριλιάς στο χωριό πριν πολλά
χρόνια, και παραπονιέται για την μη δημοσίευσή του στην εφημερίδα μας. Ο κ.
Αντρέας, όταν ήταν δεκάξι ετών, είχε
κάνει πρωταπριλιάτικη πλάκα στον κ.
Νίκο Αλεξόπουλο. Τον είδε που ερχόταν από τα Παλιοχώρια και του λέει:
«Μπάρμπα Νίκο ο πατέρας μου έχει οικονομήσει ωραίο καπνό δεν πας να
στρίψετε κανένα;»
Εκείνος παίρνει γρήγορα την ανηφόρα να πάει στο σπίτι του Αντρέα
Γουργιώτη, ζήτησε από τον πατέρα του
τον καλό καπνό κι εκείνος τάχασε και
δεν θυμήθηκε ότι ήταν Πρωταπριλιά. Ο
μπάρμπα-Νίκος τότε θύμωσε πολύ και
απείλησε ότι όπου τον βρεί τον νεαρό
Αντρέα θα του γέμιζε τον κ... σκάγια,
καθότι κυκλοφορούσε πάντα με δίκανο.
Ο νεαρός στη συνέχεια όπου τον έβλεπε από μακριά άλλαζε δρόμους.
Πέρασε καιρός, έγιναν πάλι φίλοι
και καπνίζανε κάνα τσιγαράκι μαζί.
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Αδιαφορία: Η απειλή των απειλών

Η Παναγία της Εντατικής: Μια ξεχωριστή εμπειρία

ι απειλές και η απειλή. Οι κίνδυνοι και ο κίνδυνος. Η
εποχή μας αντιμετωπίζει κινδύνους άγνωστους μέχρι
προ ολίγων δεκαετιών. Βρίσκεται μπροστά σε πρωτόγνωρες απειλές που την γεμίζουν φόβο και αγωνία. Το καθετί έχει γίνει και μια απειλή. Απειλή από την καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος. Από την αχαλίνωτη τεχνολογική
ανάπτυξη. Από την άνιση κατανομή του πλούτου. Άλλη απειλή η έξαρση της ανεξέλεγκτης βίας, της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ρατσισμού. Για να μην αναφερθούμε στην
απειλή της αναισχυντίας, της διαστροφής ή ακόμα στην
απειλή από την υπονόμευση των πνευματικών και ηθικών
αξιών.
Έκρουσαν πρόσφατα τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί:
«Οι πάγοι λιώνουν, έρημη χώρα η γη», «Μεγάλη απειλή από
τη Σιβηρία». «Η τήξη της παγωμένης τύρφης σε τεράστια
έκταση της Δυτικής Σιβηρίας, φαινόμενο άνευ προηγούμενου
και λίαν ανησυχητικό, ενδέχεται να επιδεινώσει δραματικά το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, προειδοποίησαν πρόσφατα οι
μετεωρολόγοι. Θα απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνους μεθανίου, ένα αέριο του θερμοκηπίου 20
φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα… Αν δεν
ενεργήσουμε γρήγορα θα προκαλέσουμε αύξηση της θερμοκρασίας που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε, πράγμα που θα
οδηγήσει σε κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή παγκοσμίως…»(The Guardian 12.8.05).
Κίνδυνοι, λοιπόν, πολλοί απειλούν τον σύγχρονο κόσμο.
Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος των κινδύνων. Ποιός είναι ο υπ’
αριθμόν ένα κίνδυνος που δυστυχώς δεν μας προβληματίζει
επαρκώς; Πρόκειται για την αδιαφορία. Η αδιαφορία των
πολλών αποτελεί τον κατ’ εξοχήν κίνδυνο. Όλοι οι κίνδυνοι
αντιμετωπίζονται και εξουδετερώνονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Πολλά διορθώνονται υπό την προϋπόθεση
ότι μας απασχολούν σοβαρά και λαμβάνονται μέτρα. Δεν
αδρανούμε. Σκεπτόμεθα, δραστηριοποιούμεθα, ενεργούμε
αποφασιστικά.
Όταν όμως έχει υπονομευθεί η ψυχική διάθεση και έχει
ατονήσει το ενδιαφέρον μας για τα κοινά, για τα τόσα προβλήματα. Όταν η αγάπη έχει ψυγεί για τους συνανθρώπους
μας και αντιμετωπίζουμε παθητικά και αδιάφορα τα τόσα
επείγοντα ζητήματα της εποχής μας. Τότε πως θα διορθωθούν; Όταν ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και κοιτάζει
μόνο τον εαυτό του και αδιαφορεί για όλους τους άλλους και
όλα τα άλλα, που δεν τον αφορούν «άμεσα», τότε οι κίνδυνοι
θα γίνονται όλο και πιο απειλητικοί. Το «κοίτα τη δουλειά
σου και άσε τους άλλους», το εγωιστικό και αντικοινωνικό
αυτό σύνθημα μερικών, είναι η πιο μεγάλη κοινωνική απειλή.
Ο πρώτος κίνδυνος.
Είναι η πιο ύπουλη κακοήθης αρρώστια, υπονομευτική του
κοινωνικού οργανισμού. Εγκληματική για το σύνολο. Καταλυτική των ανθρωπίνων αξιών. Μηχανοποιητική της προσωπικότητας. Δυστυχώς η αρρώστια αυτή προσβάλλει και τους «καλούς». Δεν σκέπτονται, πως η έλλειψη ενδιαφέροντος και η
απουσία τους από το παρόν της αγάπης είναι από τις πιο μεγάλες κοινωνικές αδικίες. Αδικεί κανείς όχι μόνον όταν βλάπτει, αλλά και όταν δεν ωφελεί. Αδικεί και όποιος δεν προλαβαίνει το κακό ή και όταν το βλέπει δεν σπεύδει να το θεραπεύσει. Αμαρτία δεν είναι μονάχα η διάπραξη αυτής ή εκείνης
της κακής πράξης. Αμαρτία, το ίδιο σοβαρή και αξιοκατάκριτη, είναι και η παράλειψη. Η έλλειψη συμπαραστάσεως, βοηθείας, αγάπης, ενδιαφέροντος. Και είναι πολύ σοβαρή η ενοχή αυτή, γιατί είναι ύπουλη και παραπλανητική. Αποκοιμίζει
και καθησυχάζει τις ατροφικές συνειδήσεις, ενώ αφήνει
ελεύθερο το δρόμο, για να καλπάζει και επεκτείνεται ανεμπόδιστη η ασυδοσία, η αδικία, η κάθε παρανομία.
Αυτές τις αιώνιες αλήθειες αρχίζουν να ανακαλύπτουν
και πολλοί σύγχρονοι διανοούμενοι. Σε παλαιότερο άρθρο
του στον «Observer» ο Ronald Higgins, με τίτλο «Έξι κίνδυνοι
απειλούν το μέλλον του κόσμου, έβδομος εχθρός η αδράνεια
απέναντί τους», κατέληγε:
«Σε μικρότερο διάστημα από ένα αιώνα, χάρη στην επιστήμη και στην τεχνολογία, τη φιλοδοξία και την ακόρεστη
αναζήτηση περάσαμε από την εποχή του αραμπά στην υπερηχητική εποχή. Από τις δραματικές αυτές επιτεύξεις ωφελήθηκε κάπως το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, αλλά η
υπνωτική τους δύναμη μπορεί τώρα να την καταδικάσει. Ο
υλισμός οδήγησε στην παγκόσμια λατρεία της οικονομικής
προόδου και στον απάνθρωπο ρυθμό της ζωής. Κατακερμάτισε τις προσωπικές σχέσεις. Αφαίρεσε κάθε νόημα από την
εργασία… Πρέπει να ξανακερδίσουμε ένα κάποιο είδος εσωτερικής ζωής. Μπορεί να μας βοηθήσει η θρησκεία; Αν ο αιώνας μας είπε, ότι «Πέθανε ο Θεός», είναι από το παράλογο
πάθος μας για μαθηματική βεβαιότητα και από την ανυπομονησία μας απέναντι στο μυστήριο. Μιλούν ξανά στην εποχή
μας για το αίσθημα της αμαρτίας και τη δύναμη της αγάπης…»
Και αυτή η δύναμη της αγάπης μπορεί να μας ελευθερώσει από την «υπνωτική δύναμη» της αδιαφορίας.

(Από το ανθολόγιο κειμένων Ελληνορθόδοξη Πορεία) Χορηγός έκδοσης Σούπερ Μάρκετ Δούκας
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Του Ευάγγελου Κρουσταλλάκη

Τον περασμένο Απρίλη υποβλήθηκα σε
μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση.
Χρειάστηκε στη συνέχεια να παραμείνω για
λίγο στην μονάδα εντατικής νοσηλείας του
νοσοκομείου. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την
εμπειρία νοσηλείας σε μια τέτοια μονάδα!
Με συνεχή ιατρική παρακολούθηση, βρίσκεσαι σ’ ένα χώρο αποκλεισμένο για τους άλλους, εκτός από το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό. Για
πολύ λίγο χρόνο, δυο φορές
τη μέρα, επιτρέπονται κάποιες
επισκέψεις.
Σ’ αυτές τις συνθήκες εκείνος που νοσηλεύεται, όπως
είναι φυσικό, διακατέχεται
από ένα έντονο συναίσθημα
απομόνωσης. Μερικές φορές
τον πλημμυρίζει μάλιστα η αίσθηση της εγκατάλειψης. Είναι δύσκολο να περιγράψει
κανείς με λόγια αυτά τα συναισθήματα. Στις ατέλειωτες
ώρες της μοναξιάς, πολλές
σκέψεις κατακλύζουν το μυαλό του αρρώστου και κάποια
ερωτήματα τον απασχολούν.
Πολύ δύσκολα θα ξανάφερνα αυτή τη
στιγμή στο νου μου τις σκέψεις και τα ερωτήματα, που με διακατείχαν όλο αυτό το
διάστημα.
Ένα είναι βέβαιο: η έντονη αίσθηση της
μοναξιάς που είχε καταλάβει τη σκέψη μου
και ταλάνιζε την ψυχή μου.
Προσπάθησα να διατηρήσω την επαφή
μου με τη ζωή, ξαναφέρνοντας στο νου μου
όμορφες στιγμές από τα προηγούμενα χρόνια. Η προσπάθεια κάτι απέδωσε στην αρχή.
Ύστερα όμως από λίγο με κατέκλυσε πάλι
το συναίσθημα της μοναξιάς και της εγκατάλειψης.
Όπως ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι,
κοιτάζοντας σχεδόν πάντοτε το ταβάνι του
δωματίου, άρχισα να περιφέρω το βλέμμα
μου γύρω – τριγύρω. Και ξαφνικά ανακάλυψα στον απέναντι τοίχο, στην επάνω αριστερή γωνία του, μια εικόνα της Παναγίας
που στην αγκαλιά της κρατούσε τον Χριστό. Κάποιος καλός άνθρωπος την είχε τοποθετήσει εκεί. Από τη στιγμή αυτή η Παναγία μας έγινε η συντροφιά μου. Αυτή η
απλή εικόνα, που δεν είχε ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία, ήταν μια πόρτα που με οδήγησε κοντά στην Παναγία. Κατανόησα καλύτερα τότε τι πάει να πει ότι η «τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», όπως
λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
Συναισθήματα, σκέψεις, αγωνίες μου
έγιναν αντικείμενο εκμυστηρεύσεών μου
στην Παναγία. Εκείνη φαινόταν πως με
άκουε. Φυσικά δεν μου μιλούσε, έδειχνε
όμως ότι κατανοούσε την αγωνία μου. Έτσι
μια ατμόσφαιρα γαλήνης και ηρεμίας επικράτησε σιγά – σιγά και ανεπαίσθητα στην
τρικυμισμένη ψυχή μου.
Οι ατέλειωτες ώρες της παραμονής μου
στην εντατική έπαψαν να είναι πια εφιαλτικές. Είχα την αίσθηση πως κάποιος, που με
αγαπούσε πολύ, βρισκόταν δίπλα μου.
Ένοιωθα το ζεστό χάδι από το χέρι ενός δικού μου ανθρώπου, στο ξερό και φλεγόμενο από τον πυρετό μέτωπό μου.
Τώρα μακριά από τη δοκιμασία που τότε
πέρασα, ξαναφέρνω με συγκίνηση στο νου
μου εκείνες τις στιγμές της επικοινωνίας
μου με την Παναγία μας.
Αυτή η επικοινωνία, καθώς την αναπολώ, με κάνει να θυμάμαι με συγκίνηση κάποιες άλλες, ανάλογες στιγμές. Τότε που
προσκύνησα την εικόνα του Άξιον Εστίν στο
Πρωτάτο του Αγίου Όρους ή της Παναγίας
του Σουμελά στο Βέρμιο, της Μεγαλόχαρης
στην Τήνο, της Εκατονταπυλιανής στην Πά-

ρο, της Παναγίας του Κύκκου στην Κύπρο,
της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας στα Ιεροσόλυμα, της Παναγίας της Βοήθειας στη
Χίο.
Οι αναμνήσεις αυτές, αλλά ιδιαίτερα η
εμπειρία μου από την Παναγία της εντατικής, αισθάνομαι πως με έχουν συνδέσει
στενά με την εικόνα της Παναγίας. Έτσι
τώρα μπορώ να νιώσω καλύτερα γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι, σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, στην Παναγία προσφεύγουν και αυτήν επικαλούνται, προσευχόμενοι μπροστά στην εικόνα της. Καταλαβαίνω τώρα
τον Κολοκοτρώνη που, όταν
τον εγκατέλειψαν οι σύντροφοί του, στην Παναγία προσέφυγε και προσευχήθηκε
στο πιο κοντινό ερημοκλήσι.
Βιώνοντας όλα αυτά, ειλικρινά και με όλη μου την
αγάπη, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς υποστηρίζεται
από κάποιους, αξιόλογους
νομικούς, ότι πρέπει να κατεβάσουμε τις
εικόνες από τους δημόσιους χώρους, για
το λόγο ότι προσβάλλουν τη θρησκευτική
ελευθερία κάποιων συμπολιτών μας, που
είναι άπιστοι ή αλλόθρησκοι. Κανένας μας
δεν νομίζω πώς αμφισβητεί τη θρησκευτική ελευθερία του οποιουδήποτε. Αδυνατώ
να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος λογικός, που να θέλει να επιβάλλει
στον άλλον τις δικές του θρησκευτικές απόψεις. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα απόλυτα σεβαστό σε μια
δημοκρατική κοινωνία. Η πίστη ή η απιστία
δεν παύει να είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση του καθενός. Θα ήταν όμως αδιανόητο να φτάναμε στο άλλο άκρο και έτσι να
φαλκιδεύαμε αντιθέτως την θρησκευτική
ελευθερία των άλλων πολιτών.
Δεν αντιλαμβάνομαι, πώς η ύπαρξη των
θρησκευτικών συμβόλων μπορεί, αυτή καθεαυτή, να προσβάλλει τη θρησκευτική
ελευθερία εκείνων που έχουν διαφορετικό
πιστεύω ή δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν νομίζω πώς θέλει κανείς να τους επιβάλλει να
σεβαστούν τα σύμβολα αυτά, ούτε να γίνουν οπαδοί μιας συγκεκριμένης θρησκείας.
Άλλωστε οι συνταγματικοί ή οι διεθνείς
κανόνες που θεσπίζουν τη θρησκευτική
ελευθερία, δεν μπορεί, κατά πως έλεγε ο
Αριστόβουλος Μάνεσης, να ερμηνεύονται
ερήμην της κοινωνικής πραγματικότητας.
Έκτός και αν κάποιοι, χωρίς να μας ερωτήσουν, θέλουν να «μας επιβάλουν» (ντε και
καλά) «να θεωρούμε άξιο λόγου μόνο ό,τι
είναι εφάμιλλο των ευρωπαϊκών», όπως το
σατίριζε ο Τσαρούχης και το επισημαίνει ο
Γιανναράς.
Η εμπειρία μου από τη μονάδα εντατικής
νοσηλείας, με έχει συνδέσει στενά με την
εικόνα της Παναγίας. Σαν ένας απλός πολίτης, όπως όλοι οι άλλοι, δικαιούμαι – νομίζω
– να έχω και να αναρτώ (κατ΄ιδίαν ή και δημόσια) τις εικόνες της Εκκλησίας μου. Και
μέσω αυτών να ανάγομαι στα εικονιζόμενα
σ’ αυτές ιερά πρόσωπα. Χωρίς να με διακατέχει οποιοσδήποτε φανατισμός, δεν θα
επιτρέψω να μου φαλκιδεύσουν το δικαίωμά μου αυτό, που το βίωσα υπό τραγικές
μάλιστα περιστάσεις.
Θα παρακαλούσα όσους σκέπτονται
διαφορετικά, και των οποίων τις ιδέες απόλυτα σέβομαι, να σκεφθούν τα πράγματα
και με αυτή την οπτική γωνία. Τους εύχομαι
ειλικρινά και ολόψυχα, να μην έχουν ποτέ
τους τη δική μου εμπειρία της μονάδας
εντατικής νοσηλείας.

