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Καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου
για 5η συνεχή χρονιά στις 31-7-2010
Σας περιμένουμε όλους για 5η συνεχή χρονιά
στην καθιερωμένη πια καλοκαιρινή εκδήλωση του
Συλλόγου μας το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010 και
ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο του Αγίου Αθανασίου στο Δυτικό Παπαρούσι. Μουσικό συγκρότημα, χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Καρπενησίου στα πλαίσια των “Γιορτών του Δάσους’’ θα
μας διασκεδάσει με λαϊκό και παραδοσιακό ρεπερτόριο.

Νέα σελίδα στο Σύλλογο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Σε φιλικό κλίμα διενεργήθηκε
η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου στις 25-42010 και οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης ανέλαβε ο Δημ. Καλύβας
και γραμματέας η Βλασοπούλου
Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε
απαρτία, ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Π. Βλασόπουλος διάβασε τον απολογισμό του Συλλόγου. Συγκεκριμένα ανέφερε:

Αγαπητοί χωριανοί,
Πριν από 4 χρόνια αναβιώσαμε
τον Σύλλογό μας μετά από 14 χρόνια
απραξίας, όταν διαπιστώσαμε ότι το
Παπαρούσι είναι από τα λίγα χωριά
της Ευρυτανίας χωρίς ενεργό πολιτιστικό σύλλογο. Κόντρα στις απόψεις
που αμφισβητούσαν τη δυνατότητα του
συλλόγου για επιβίωση, καταφέραμε
με πολλή δουλειά και προσωπικές θυσίες να αναδιοργανώσουμε τη δομή
του, και να θέσουμε νέα οράματα και
Συνέχεια στην 2η σελ.

Το νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο

Το σημείωμα του εκδότη
Παρά την άσχημη οικονομική συγκυρία, ο Σύλλογός μας οφείλει να
συνεχίσει κάθε προσπάθεια μαζί με
το χωριό μας. Δεν πρέπει να καταρρεύσει η πολιτιστική ανάπτυξη του
χωριού και η φιλοξενία σε αυτό. Υπηρετούμε την ελπίδα όσων θέλουν να
επισκεφθούν και να γνωρίσουν το
χωριό μας. Το Δ.Σ. από τη δική του
πλευρά θα προσπαθήσει να έχει ενερ-

γοποιημένες όλες τις δυνάμεις του
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα
δύσκολα οικονομικά προβλήματα που
θα προκύψουν και να αποτρέψει την
πλήρη ερημοποίηση του χωριού.
Γι’ αυτό παρακαλούμε η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου να μην
σταματήσει για να μπορούμε να αναπτύσουμε ποικίλες πολιτιστικές παρεμβάσεις.

Εκδρομές στο χωριό
Το νέο Δ.Σ. οργανώνει εκδρομή στο Παπαρούσι το διήμερο 10 & 11
Ιουλίου 2010 που θα περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Μοναστήρι της Τατάρνας.
Στο Παπαρούσι θα δοθεί η δυνατότητα στους εκδρομείς να μαζέψουν ρίγανη
σε συνδυασμό με λίγη ορειβασία. Η επιτυχία της πρώτης αυτής εκδρομής θα
αποτελέσει εφαλτήριο για επόμενες και συγκεκριμένα για το διήμερο 31
Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010. Πληροφορίες στα τηλ. 210-5018876 & 6936179981

Εκπαιδευτικά μαθήματα στο Παπαρούσι
Στις 27 Ιουλίου 2010 ο Υποπυραγός κ. Κων/νος Λαθύρης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου θα μας ενημερώσει για τους κινδύνους από
πυρκαγιά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Η εκπαίδευση θα γίνει στο
σχολείο στο Ανατολικό Παπαρούσι στις 10 το πρωί.
Στις 25 Αυγούστου 2010 ο Ε.Ε.Σ. Λαμίας θα επαναλάβει τα μαθήματα Α’
Βοηθειών στο Δυτικό Παπαρούσι. Σας περιμένουμε να τα παρακολουθήσετε.

Χάραξη ονομάτων χορηγών

Πρόεδρος: Παναγιώτης Βλασόπουλος, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα
Τσιαμπάση, Ταμίας: Στέφανος Σουλδάτος, Έφορος: Κώστας Γ. Ντανάς,
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Σ. Ντανά, Ελεγκτική Επιτροπή: Παύλος Γούλας, Δημήτρης Καλύβας, Δημήτρης Τσιαμπάσης.
Θέματα που συζητήθηκαν στο 1ο Δ.Σ.: Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολών προς Δήμο Καρπενησίου για τις τουαλέτες στο Δ. Παπαρούσι, για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, για κατασκευή πινακίδων για το δρόμο προς το
χωριό και τα λίγα μνημεία του, για τη διάνοιξη μονοπατιών. Συζητήθηκε η προετοιμασία, της εκδήλωσης, η τοποθέτηση πανό και αφισών σε καίρια σημεία,
το πρόβλημα της ελάττωσης του νερού στο υδραγωγείο, η δρομολόγηση των εργασιών για στρώση πλακιδίων στο βοηθητικό οίκημα στο Δ. Παπαρούσι. Πάρθηκε η απόφαση για αποστολή επιστολών προς Ε.Ε.Σ. και Πυροσβεστική για
εκπαιδευτικά μαθήματα. Τέλος αποφασίστηκε η αναζήτηση χορηγών για την
συνέχιση των εργασιών του ξενώνα και η δυνατότητα εκδρομών προς το χωριό.

Οι τεράστιες ανατροπές στα δημόσια οικονομικά της πατρίδας μας, μας
αναγκάζουν να προσπαθούμε διαρκώς να ανακαλύπτουμε τρόπους για συγκέντρωση χρημάτων για τη συνέχιση των εργασιών στο “σπίτι του παπά’’.
Σας ανακοινώνουμε λοιπόν ότι ο Σύλλογός μας προτίθεται να χαράξει το
όνομα κάθε χορηγού ποσού των 300€ στο ρίχτη των σκαλοπατιών του περιβάλλοντος χώρου του υπό κατασκευή ξενώνα μας ώστε να μείνουν γνωστά στις επόμενες γενιές.
Την ιδέα αυτή εμπνευστήκαμε
από τα σκαλοπάτια του ανακαινισμένου σχολείου στο χωριό
Νόστιμο, που αποτυπώνουν ονόματα χορηγών. Παρόμοια προβολή είχε εφαρμοστεί και στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
Δεσμευόμαστε βέβαια να μην
ξεχάσουμε και τους μεγάλους
ευεργέτες του έργου.

Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74 Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

στόχους.
Κύριο μέλημα κάθε πολιτιστικού συλλόγου είναι ο πολιτισμός. Με κέντρο τον
πολιτισμό εργαστήκαμε αυτά τα τέσσερα
χρόνια σε τρεις βασικούς άξονες: τους ανθρώπους, τα μνημεία και την προβολή του
χωριού.
Ο πρώτος βασικός άξονας των προσπαθειών μας εστίασε στους ανθρώπους
στους Παπαρουσιώτες που είτε ζουν στο
χωριό είτε ζει το χωριό μέσα στην καρδιά
τους.
Για να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων, διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου εκδηλώσεις
που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και αναμένονται κάθε χρόνο από όλους, μεγάλους
και μικρούς.
Για να φέρουμε κοντά μας τους μετανάστες μας από την Αμερική και την
Αυστραλία, εκδώσαμε εφημερίδα από την
οποία μπορούν να ενημερώνονται για τα
νέα του χωριού.
Για να πλησιάσουμε όλες τις γενιές,
δημιουργήσαμε ιστοσελίδα που κρατά
άσβεστες τις αναμνήσεις των μεγαλυτέρων
και φέρνει το Παπαρούσι πιο κοντά στους
νεότερους.
Με αυτές τις ενέργειες, συσφίχτηκαν
οι σχέσεις με όλους τους Παπαρουσιώτες,
σε όλον τον κόσμο. Αναγεννήθηκαν ελπίδες
στους περισσότερους ότι το χωριό στο
οποίο έζησαν δε θα ερημώσει, και ο πολιτισμός του δε θα σβήσει.
Λαμπρό παράδειγμα για την επιτυχία
των προσπαθειών μας, αποτελεί η περίπτωση της Τina Chason, κόρης του Λάμπρου Ζιάκα. Εκατό χρόνια μετά τη μετανάστευση του πατέρα της στην Αμερική,
ταξίδεψε με την οικογένειά της στην Ελλάδα για να επισκεφτεί το χωριό των προγόνων της.
Ο δεύτερος βασικός άξονας των προσπαθειών μας εστίασε στα μνημεία, τα
απομεινάρια των περασμένων αιώνων που
φανερώνουν την ύπαρξη ενός αξιοθαύμαστου πολιτισμού.
Περιποιηθήκαμε τα δυο πέτρινα γεφύρια του χωριού που είχαν παραμεληθεί
και, σκεπασμένα με βάτα, είχαν λησμονηθεί. Απευθυνθήκαμε στις αρχές και αναμένουμε την επίσκεψη του προϊσταμένου
της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Βόλου για να επιτραπεί η επισκευή τους
από τις Αρχές ή το Σύλλογο.
Προβάλαμε τις βρύσες του χωριού και
τους παραδοσιακούς μύλους. Τόσο ο ερειπωμένος μύλος στο ρέμα όσο και ο εξαφανισμένος στο Κουτσοχώραφο θα συμπεριληφθούν σε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους μύλους της Ευρυτανίας.
Μελλοντικός στόχος είναι και η διάνοιξη και επισκευή των μονοπατιών που
κάποτε αποτελούσαν τις κύριες οδούς επικοινωνίας των δυο μαχαλάδων και τις βασικές διόδους προς τους χώρους εργασίας.
Με αυτές τις προσπάθειές μας στον
τομέα των μνημείων, ευελπιστούμε να
επαναφέρουμε στο Παπαρούσι την αίγλη
και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής.
Ο τρίτος βασικός άξονας των προσπαθειών μας εστίασε στην προβολή του χωριού,
ώστε να γίνει το Παπαρούσι γνωστό και
να αποδέχεται το σεβασμό από όλους τους
φορείς της Ευρυτανίας.
Με την εφημερίδα και την ιστοσελίδα
καταστήσαμε γνωστό το Παπαρούσι σε
όλη την Ευρυτανία. Η εφημερίδα μας διαβάζεται από εκατοντάδες παραλήπτες
και δεχόμαστε θετικότατες κριτικές για
το πολυποίκιλο περιεχόμενό της.
Αποδεχόμενοι τις προσκλήσεις μας,
πολιτικοί άρχοντες παραβρίσκονται κάθε
χρόνο στις εκδηλώσεις μας, και ο Μητροπολίτης Καρπενησίου μας τίμησε δυο
φορές με την παρουσία του στις πανηγύρεις
της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου
Αθανασίου.

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Απρίλιος - Ιούνιος 2010

Νέα σελίδα στο Σύλλογο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στο
Παπαρούσι, ασκήσαμε πίεση προς κάθε
κατεύθυνση για την ασφαλτόστρωση του
δρόμου προς το χωριό. Και μετά από
χρόνια αδιαφορίας πάρθηκε επιτέλους η
απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου.
Για τη βελτίωση της εικόνας του χωριού
αλλά και των συνθηκών διαβίωσης πείσαμε
τη δημοτική αρχή για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και για τον καθαρισμό
των ρεμάτων από τα σκουπίδια.
Έχουμε ήδη αντιληφθεί την έλλειψη
πινακίδων αναφοράς του χωριού σε διασταυρώσεις όπως αυτή της γέφυρας του
Μέγδοβα και θα μεριμνήσουμε και για
αυτό.
Οι προσπάθειές μας για την προβολή
του χωριού έχουν ήδη αποφέρει καρπούς
και έχουν προσελκύσει θερμούς συμπαραστάτες στο έργο μας. Παράλληλα, πολλοί
σύλλογοι από όλη την Ευρυτανία παρακολουθούν την πορεία μας και ζητούν
συχνά τη συμβουλή μας.
Εστιάζοντας λοιπόν στον πολιτισμό,

Δ . Γ . Καλύβας,
Π. Βλασόπουλος, Ε.Σ. Ντανά

δουλέψαμε εντατικά να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά, να αναδείξουμε τα
μνημεία του χωριού, και να προβάλουμε
το χωριό προς κάθε κατεύθυνση.
Δε σταματήσαμε όμως στα μικρά και
εύκολα. Για να αναδείξουμε τον πολιτισμό
μας επωμιστήκαμε το δύσκολο για ένα
τόσο μικρό χωριό έργο της επισκευής του
εγκαταλελειμμένου Σπιτιού του Παπά και
της μετατροπής του σε ξενώνα. Και αυτό
το έργο πατάει και στους τρεις άξονες που
προανέφερα, καθώς και τους ανθρώπους
θα φέρει πίσω στο χωριό, και θα αναδείξει
ένα μνημείο πολιτισμού του περασμένου
αιώνα, και θα συντελέσει στην προβολή
του χωριού προς κάθε επισκέπτη. Τέτοια
μεγάλα έργα δε γίνονται από κανένα άλλο
σύλλογο, ούτε καν σε μεγαλύτερα και
πλουσιότερα χωριά.
Με σεβασμό στην παράδοση, ξεκινήσαμε την αναστήλωση του Σπιτιού του
Παπά, στερεώσαμε τη βάση και τους τοίχους, αλλάξαμε τη σκεπή, διαμορφώσαμε
το εσωτερικό, τοποθετήσαμε τα ηλεκτρικά,
δημιουργήσαμε ένα εντυπωσιακό περιβάλλοντα χώρο με τρία επίπεδα, και τοποθετήσαμε τα κατωκάσια. Με την ολοκλήρωση του έργου θα μπορούν όλοι να
επισκέπτονται το χωριό, είτε κατάγονται
από αυτό είτε απλά έρχονται για να θαυμάσουν τα μνημεία του.
Ο κύριος επομένως ρόλος του Συλλόγου είναι πολιτιστικός, με βασικό στόχο
την διατήρηση των μνημείων και των παραδόσεων μας και την εντρύφηση των νεότερων γενιών σε αυτή. Η δημιουργία του
ξενώνα υπηρετεί καθαρά αυτό τον σκοπό
και αναμένεται να ωφελήσει και τους δυο
μαχαλάδες. Με τον καιρό θα γίνουν και
άλλα έργα, αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο σύλλογος δεν είναι κατασκευαστική εταιρεία, δεν έχει μεγάλα χρηματικά κεφάλαια και δε διαθέτει εργατικό
δυναμικό. Είναι πολιτιστικός σύλλογος
που με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
λίγων εθελοντών κατάφερε ανέλπιστα να
αποτρέψει την ερήμωση του χωριού.
Αγαπητοί χωριανοί, παρόλη τη δυσοίωνη οικονομική κατάσταση της χώρας

μας, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση
μας. Επιμένουμε να θέτουμε στόχους και
σας ενημερώνουμε ότι στο άμεσο μέλλον
θα τοποθετηθούν τα παράθυρα στο Σπίτι
του Παπά. Παράλληλα, θα στρωθούν πλακάκια στο οίκημα ανάμεσα στον Άγιο
Αθανάσιο και το σχολείο στο Δυτικό Παπαρούσι, ένα έργο απαραίτητο για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Στη συνέχεια ο κ. Βλασόπουλος
διάβασε τον οικονομικό απολογισμό,
παρέδωσε αντίγραφα προς σχολιασμό
και λόγω απουσίας των μελών της
ελεγκτικής επιτροπής τον έθεσε προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί
με το βιβλίο Ταμείου, μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών και τα παραστατικά όλων των δαπανών.
Ο Δ. Καλύβας ρώτησε αν έγινε
έλεγχος από την ελεγκτική επιτροπή
και τόνισε ότι θα έπρεπε να παραβρίσκεται. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε
ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει
έλεγχο στα βιβλία του Συλλόγου.
Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δημοσίευση στην εφημερίδα και καταχώριση στα αρχεία του Συλλόγου
όλων των εγγράφων. Κλήθηκε ο κ. Δ.
Τσιαμπάσης να ελέγξει τα βιβλία του
Ταμείου και τα παραστατικά.
Ύστερα ο κ. Δημ. Καλύβας ενημερώθηκε για τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. και τους αναπληρωματικούς και τόνισε ότι η ύπαρξη αναπληρωματικών βοηθά πολύ στη συνέχεια του Συλλόγου. Συγκεκριμένα
είπε: Από την εμπειρία μου στους
Συλλόγους, το μεγάλο πρόβλημα που
διαπίστωσα είναι η άρνηση συμμετοχής των μελών. Άλλωστε η έλλειψη
απαρτίας σταμάτησε τις δραστηριότητες στην προηγούμενη φάση του
Συλλόγου μας. Η συμμετοχή προωθεί
κάθε Σύλλογο και έτσι κόβονται τα
κακόπιστα σχόλια. Πρέπει να δοθεί
προσοχή στο θέμα αυτό. Όσοι ασχολούνται στο Δ.Σ., αυτή είναι και η
χαρά τους. Να έρχεται δηλαδή περισσότερος κόσμος στο Σύλλογο. Περίμενα περισσότερους να παραβρίσκονται. Ίσως φταίει η οικονομική κρίση, αλλά όπως συνήθως, φεύγει ο
πρώτος ενθουσιασμός και μένει η
αδιαφορία. Γι’ αυτό θα σας πω λίγα
πράγματα που εντόπισα. Πρώτον πρέπει να γίνεται η συνέλευση σε πιο
κεντρικό σημείο για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Υποθέτω ότι η απόσταση εμποδίζει μερικούς να έρθουν.
Έχω ακούσει παράπονα γι’ αυτό. Δεύτερον πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή
πρόσκληση. Δεν αρκεί η δημοσίευση
στην εφημερίδα. Κατά προτίμηση τηλεφωνική.
Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ: Γραπτή καλύτερα
για να μη σχολιάζει κανείς.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Τρίτον έγινε σωστή
και σοβαρή προσπάθεια για το καταστατικό. Το συνηθίζουν και άλλοι Σύλλογοι. Άλλα ήταν τα δεδομένα του
’60 και ’70 και άλλα τώρα. Τέλος έγινε
σοβαρή προσπάθεια για την ιστοσελίδα και την εφημερίδα. Πρέπει να
βοηθήσουμε όλοι με άρθρα. Δεν είναι
δυνατόν να είναι κάποιος δημοσιογράφος. Βέβαια στις μέρες μας υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Συλλόγων
και αυτό βοηθά πολύ τον συντάκτη
της εφημερίδας.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε
τον Στέφανο Σουλδάτο για την εργασία του στην ιστοσελίδα.
Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ: Φοβερή η ιστοσελίδα. Έχω λάβει συγχαρητήρια από
παντού.

Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Την επισκέπτονται γραφεία ταξιδίων και προτείνουν εκδρομές προς την περιοχή.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Η ασφαλτόστρωση
του δρόμου προς το χωριό προχωρά.
Ευτυχώς προλάβαμε στο τελευταίο
στάδιο. Εκείνο όμως που θέλω να
σας πω είναι ότι χωριό χωρίς μαγαζί
δεν προχωρά, διότι το μαγαζί είναι
τόπος συνάντησης. Πρέπει να στραφούμε προς το μαγαζί έστω και για
τρεις μήνες. Να ξεχάσουμε βοήθειες
από φορείς. Θα προχωρήσουμε με
ό,τι κουβαλήσουμε μόνοι μας στην
πλάτη μας και ό,τι μας βοηθήσουν οι
φίλοι μας.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολλοί φίλοι
μου στηρίζουν το Σύλλογο και ενημερώνονται από την ιστοσελίδα.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Σας αναφέρω ότι ο
Σύλλογος Ροσκάς βοήθησε πάρα πολύ
το χωριό πληρώνοντας ένα ζευγάρι
για να κρατούν ένα μαγαζάκι. Όταν
έφυγαν από τη ζωή αμέσως έψαξαν
για αντικαταστάτες.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ απόλυτα.
Δ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ: Ο Αλβανός είναι
λύση.
Γ. ΧΑΡΑΡΗ: Ας κάνουμε πρώτα
πρόταση αν ενδιαφέρεται κάποιος
ντόπιος γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι.
Κ. Ν. ΝΤΑΝΑΣ: Θέλω να σχολιάσω
τα όσα είπατε. Μιλάω με το βάρος
των χρόνων μου. Σωστά τα λόγια του
Δημήτρη για την πρόσκληση στη Συνέλευση. Αλλά όταν κάποιος δεν γουστάρει, δεν μπορείς να του δίνεις τη
χαρά να τον παίρνεις δύο και τρεις
φορές τηλέφωνο και αυτός να σε
γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
Το πιο σοβαρό έργο του Συλλόγου
μας είναι η ιστοσελίδα. Είναι το 90%
του Συλλόγου. Στοχεύστε προς τα
κεί. Ο χρόνος της προσέγγισης των
άλλων πρέπει να δοθεί μέσω της ιστοσελίδας. Είμαστε εδώ σήμερα λίγοι,
αλλά εκλεκτοί. Μην περιμένετε περισσότερους. Λίγοι κάνουν για ηγέτες.
Στους 100 ανθρώπους που γεννιούνται οι 33 παίζουν κάποιο ρόλο στην
κοινωνία. Οι άλλοι τίποτα. Σήμερα
είναι σημαντικό ότι παρευρίσκεται
ανάμεσά μας ο Γ. Κ. Ντανάς με τους
τρεις από τους τέσσερις γιους του.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ τη
σύζυγό μου Ε. Ντανά για τη μεγάλη
προσπάθεια και υπέρβαση για την
εφημερίδα. Έχει κάθε φορά έναν μεγάλο βραχνά για τα άρθρα, την καταγραφή τους και την αγγαρεία του τυπογραφείου και της ταχυδρόμησης
των φύλλων στους αποδέκτες. Είναι
μια συστηματική προσπάθεια, της βγάζω το καπέλο.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Δύσκολη η προσπάθεια αυτή και από θέμα χρόνου
και κόστους.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πρέπει
να σταματήσει, γιατί έτσι δημιουργούνται οι σχέσεις με το εξωτερικό
και το εσωτερικό. Δένονται οι άνθρωποι και δημιουργούνται οι υποστηρικτές του Συλλόγου.
Σ. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ: Σχετικά με την
ιστοσελίδα επιτρέψτε μου να πω ότι
υπάρχει ομάδα που με βοηθά (Α. Βλασοπούλου, Ε. Ντανά, Α. Μπαλατσιάς),
γνωρίζουμε την τεχνολογία, θέλουμε
όμως φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με παλιές
φωτογραφίες. Κάθε οικογένεια μπορεί
να προσφέρει υλικό. Έχω ένα αρχείο
με παλιά έγγραφα για την ηλεκτροδότηση του χωριού. Μπορεί να μπει
υλικό στην ιστοσελίδα.
Σ. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ: Έχω ανακαλύψει
πολλά έγγραφα για τους μετανάστες
στην Αμερική, καταγόμενους από το
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Συνέχεια απ’ την 2η σελ.
Παπαρούσι τα οποία επίσης θα εκδοθούν.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Πριν από αυτούς
υπήρχαν μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιος στο Καρπενήσι
πρέπει να έχει στοιχεία. Τώρα όμως
θέλω να συζητήσουμε για την εκδήλωση στο Δυτικό Παπαρούσι. Υπάρχει
βέβαια η αδιαφορία κάποιων, αλλά
μερικοί δεν έρχονται «εξ επί τούτου».
Αγοράσθηκαν κάποια πλακάκια. Για
πού;
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για τον βοηθητικό χώρο δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Πέρυσι δυσκολευτήκαμε πολύ.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Στο θέμα της τουαλέτας υπάρχει εξέλιξη;
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πρόβλημα. Για να γίνουν τουαλέτες έξω
πρέπει να εκδοθεί άδεια. Εκτιθέμεθα.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Αυτοί που αντιτίθενται είναι μέλη του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Δήμος Καρπενησίου μπορεί να βγάλει άδεια. Ο
Σύλλογος δεν επιτρέπεται να ενεργεί
χωρίς άδεια. Πρέπει ο Πρόεδρος του
χωριού να ενεργήσει. Μπορούμε μόνο
να βοηθήσουμε οικονομικά.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Εμείς σαν Σύλλογος
πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε το νέο
Δ.Σ. να στείλει επιστολή στον Δήμο
με κοινοποίηση στον Γ.Κουφαλιώτη
να μας απαντήσει επίσημα αν μπορεί
να αναλάβει τέτοιο έργο σε συνεννόηση με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ: Δεν μπορεί να
είναι μακριά οι τουαλέτες. Είναι δύσκολο το σκαρφάλωμα. Θα μπορεί
μια γιαγιά να επισκεφθεί την τουαλέτα
πίσω από την εκκλησία ή μια μαμά να
εξυπηρετήσει το μωρό της;
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για την ιστορία
του θέματος σας λέω ότι εμείς κάναμε
μία προσπάθεια με τον μηχανικό κ.
Λάππα, αρχηγό της αντιπολίτευσης
του Δήμου και εκείνος μας είπε ότι
πρέπει να βγάλουμε άδεια. Αν δεν
θέλουμε έτσι, τότε μπορεί να γίνει το
έργο μέσα στο σχολείο, με άδεια μικρής κλίμακας, σαν επισκευή.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Να μην υπεισέλθουμε σε αυτά εμείς. Στην εκκλησια-

Νέα σελίδα στο Σύλλογο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

στική επιτροπή είναι ο κ. Αντωνόπουλος και ο ξάδελφός μου Σ. Βλάχος
που διαφώνησαν με τον Σύλλογο. Με
την επιστολή θα τους βάλουμε συμμέτοχους στην απόφαση. Πρώτα θα

Συγκινητική η παρουσία της κ. Γεωργίας
Χάραρη που παρά τις οικογενειακές της
δυσκολίες ήρθε στην συνέλευση. Εδώ με
τους Γιώργο και Μαγδαληνή Καλύβα,
Γιώτα, Δημήτρη και Πόπη Τσιαμπάση.

μας καλύψει στο οικονομικό μέρος ο
Δήμος και το δεύτερο θα πάρουν και
αυτοί τις ευθύνες τους σαν εκκλησιαστικό συμβούλιο. Μπορεί ο Δήμος
να πει ότι οι τουαλέτες κοστίζουν
5.000€ και εγώ μπορώ να σας καλύψω
τις 3.000€. Θα πρέπει και τα μέλη
του Συλλόγου, αλλά και η Εκκλησία
να συνεισφέρει. Δεν είναι σωστό το
θέμα αυτό να αιωρείται δύο χρόνια.
Αν απορριφθεί θα ξέρουμε ότι δεν
έχουμε να περιμένουμε από εκεί βοήθεια. Συμφωνείτε;
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε.
Εμείς φωνάξαμε τον κ. Λάππα, γιατί
θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει το
έργο.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Άκουσα ότι ο κ.Λάπ-

Κ.Ν. Ντανάς, Στ. Σουλδάτος,
Παύλος Γούλας και Χρ. Αντωνίου

πας κλήθηκε επίτηδες για χάσιμο χρόνου. Ας μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
Πρέπει να πάρουν απόφαση. Να είναι
συμμέτοχοι στην απόφαση.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δημήτρη, ας
το κάνουν όπως νομίζουν και εμείς
θα συμβάλουμε οικονομικά. Δεν αναιρούμε τα λόγια μας. Δεν μπορεί να
τα κάνει όλα ο Σύλλογος.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Να κοιτάξουμε μήπως προλάβουμε γι’ αυτό το καλοκαίρι.
Πρέπει να γίνει η ενέργεια της επιστολής για να αισθανόμαστε ήσυχοι,
ότι δεν αμελήσαμε και να μην ρίχνει
κανείς την ευθύνη στον Σύλλογο γι’
αυτό το θέμα. Το κόστος είναι άλλο
θέμα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο
Σύλλογος. Στο ανατολικό Παπαρούσι
τα έξοδα τουαλετών τα κάλυψαν ιδιώτες.
Γ. ΧΑΡΑΡΗ: Ανατολικό και Δυτικό
δεν υπάρχει. Ένας Σύλλογος.

3
το χώρο του σχολείου αναγκαστήκαμε
να πάρουμε απόσταση από το θέμα
αυτό. Δεν ανεχθήκαμε επίσης την
επιβολή του τύπου «Να το κάνεις
εσύ». Είδατε όλοι σας ότι τα βήματα
του Δ.Σ. μέχρι τώρα ήταν πολύ προσεκτικά και με αίσθηση μεγάλης ευθύνης. Εμείς πάντως ποτέ δεν ξεχωρίσαμε το χωριό σε μερίδες.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Ακούστηκε ότι στην
εκδήλωση που έγινε στο χωριό, την
ορχήστρα την πληρώνει ο Σύλλογος.
Να ξεκαθαριστεί αυτό, γιατί ακούγονται λόγια.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ορχήστρα
πληρώνεται από το Δήμο Καρπενησίου
από το θεσμό «Γιορτές του Δάσους».
Τα χρήματα αυτά δεν οφείλονται στον
Σύλλογο. Έχει γραφτεί και στην εφημερίδα. Δεν έπρεπε να χάσουμε την
ευκαιρία που μας δόθηκε.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Ας προχωρήσουμε
τώρα στο στάδιο των αρχαιρεσιών
για το νέο Δ.Σ.
Στη συνέχεια ομόφωνα εγκρίθηκαν
τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ,
ο οικονομικός απολογισμός και ζητήθηκαν υποψηφιότητες για το νέο
Δ.Σ.

Ατύχημα
στην τοποθεσία Καστρί
στο Δυτικό Παπαρούσι

Ο Γ.Κ. Ντανάς με τους τρεις από τους
τέσσερις γιούς του και τη Φ. Βλασοπούλου

Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το κόστος
μειώνεται πολύ αν γίνουν οι τουαλέτες
εντός του σχολείου που είναι έτοιμα
τα τοιχία και θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερο τους χωριανούς και επισκέπτες.
Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Καλύτερα να μην
ανακατευθεί ο Σύλλογος για τη θέση
των τουαλετών. Ο χώρος του σχολείου
ανήκει στον Δήμο Καρπενησίου. Ας
αποφασίσει μόνο αυτός, κανείς άλλος,
ούτε το εκκλησιαστικό συμβούλιο.
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν είδαμε
την αντίθεση μερικών χωριανών για

Επισκέψεις που έγιναν σε αναζήτηση ιδεών και χρημάτων
3 Στις 2-5-2010 συναντήσαμε στο χωριό Νόστιμο τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Γιαννίτσαρη
Γιώργο, ο οποίος μας ξενάγησε στα έργα αναστήλωσης στο χωριό του από
τον τοπικό Σύλλογο. Συγκεκριμένα έγινε σοβαρή
δουλειά στο πέτρινο σχολείο (φωτο 1), όπου δια3
2
1
τηρήθηκαν τα θρανία και
δημιουργήθηκε ηρώο (φωτο 2). Εντυπωσιακή ήταν επίσης μια μικρή πλατεία που χρησιμοποιείται ως θέατρο
και τόπος συναθροίσεων (φωτο 3). Η ιδέα της διπλής σειράς κερκίδων φαίνεται ρεαλιστική και χρήσιμη.
3 Στις 3-5-2010 επισκεφθήκαμε τη Νομαρχία Ευρυτανίας. Μιλήσαμε με την Αντινομάρχη
κ. Φακίτσα και τον Νομάρχη κ. Κοντογεώργο.
Δυστυχώς... πήραμε αρνητική απάντηση στο αίτημά μας για κάποια χρηματοδότηση του υπό ανέγερση μικρού ξενώνα μας. Δύσκολοι καιροί για δωρεές. Αρκούμαστε στην προσήλωσή τους στην περαίωση
της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το χωριό όπου τα τεχνικά έργα συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη
50χρονος κάτοικος Αγρινίου κατά
την πτώση του σε απότομη πλαγιά
ύψους 80 μέτρων. Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7
Απριλίου στην τοποθεσία Καστρί
στο Δυτικό Παπαρούσι, κοντά στις
εκβολές του ποταμού Μέγδοβα στη
λίμνη Κρεμαστών.

Ο 50χρονος άντρας είχε μεταβεί
στην περιοχή με φίλους για ψάρεμα,
όταν ξεκίνησε μαζί με άλλον έναν
να ανέβουν προς το Δυτικό Παπαρούσι. Σκαρφαλώνοντας σε μια πλαγιά με μεγάλη κλίση, παραπάτησε
και κατρακύλησε από ύψος 80 μέτρων. Υπέστη σοβαρά τραύματα
στο κεφάλι και το σώμα και παρέμεινε λιπόθυμος για περίπου δυο
ώρες.
Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο
Υγείας Φραγκίστας και ταυτόχρονα
ενεργοποιήθηκε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Καρπενησίου, η Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας, το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας και ο Ελληνικός Στρατός. Στη δύσβατη περιοχή έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης
και ξεκίνησε μια πολύωρη προσπάθεια για την προσέγγιση του 50χρονου. Μετά την προσέγγιση του, ο
άντρας μεταφέρθηκε με φορείο στις
όχθες του ποταμού Μέγδοβα, όπου
τον παρέλαβε βάρκα για να τον μεταφέρει στη γέφυρα Επισκοπής.
Εκεί τον παρέλαβε ελικόπτερο του
Ελληνικού Στρατού και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου,
όπου νοσηλεύτηκε στην Εντατική
μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο.
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Επιστολές που λάβαμε
3 Από τον Ανδρέα Γουριώτη με ευχές για το Πάσχα που μας πέρασε.
3 Από τον Σεραφείμ Νικόπουλο, τ. Πρόεδρο του Συλλόγου Βελουχίου
στο Sharlotte, ο οποίος συγχαίρει την προσπάθεια του Συλλόγου μας για
διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των απανταχού συγχωριανών
μας.
3 Από τη Δήμητρα και το Γιώργο Αναστάση, με ευχές για όλους.
3 Από το Βαγγέλη Ντανά με πολλή αγάπη.
3 Από τον Κ. Ν. Ντανά λάβαμε φωτοτυπία ολοσέλιδης αναφοράς του
περιοδικού “Λάμπρος Κατσώνης’’ του Συλλόγου Λεβαδέων στο φετινό ημερολόγιο του Συλλόγου μας με ενθουσιώδεις κριτικές. Τους ευχαριστούμε
για τα καλά τους λόγια αλλά και για την αγορά εκ μέρους τους ικανού αριθμού ημερολογίων.
3 Από τον Γιάννη Α. Παπαδόπουλο λάβαμε τις συνδρομές του Φιλανθρωπικού Σωματείου Παπαρουσιωτών στην Αμερική αλλά και σπάνιο υλικό
για την ιστορία του Παπαρουσίου. Συγκεκριμένα:
«Μετά την Επανάσταση, στις 29 Μαΐου 1829, έγιναν εκλογές σε 32 χωριά της
Ευρυτανίας. Τότε τα χωριά αποτελούνταν από αυτοτελή (21 χωριά) και από ομάδες
χωριών. Τα αυτοτελή ήταν Κρίκελλο, Καρίτσα, Καστανιά, Τέρνος (Μεσοκώμη),
Δομνίστα, Καλεσμένο, Παπαρούσι, Καρπενήσι, Μπρουσός (Προυσός), Ανδράνοβα
(Ασπρόπυργος), Κορίτσιτα (Καταβόθρα), Αγ. Βλάσιος, Καστανούλα, Βούτυρο,
Μαραθιάς, Άμπλιανη (Σταυροπήγιο), Χούνη, Βίνιανη, Τσεκλίστα (Σκοπιά), Αράχοβα (Πεντάκορφο). Τα υπόλοιπα από τα 57 χωριά ήταν ομάδες χωριών. Εδώ μας
ενδιαφέρουν τα παρακάτω.
Τα χωριά της Επαρχίας Καρπενησίου χωρίζονταν στις περιοχές Βλαχοχώρια,
Πολιτοχώρια και του Σοβολάκου. Το Παπαρούσι ανήκε στα Πολιτοχώρια. Μερικά
από τα Πολιτοχώρια αποκαλούνταν Μεταξοχώρια, διότι καλλιεργούσαν μεταξοσκώληκες (Παπαρούσι, Καλεσμένο κ.ά.). Οι μουριές που υπάρχουν σήμερα είχαν
φυτευτεί για τους μεταξοσκώληκες. Το «μούρο» ήρθε αργότερα.
Το χωριό Παπαρούσι τότε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Επαρχίας
Καρπενησίου. Είχε 13 ψηφοφόρους για τις εθνικές εκλογές. Οι Ιταλοί το 1940 ενόμισαν ότι θα βρούνε ένα μεγάλο Παπαρούσι (Paparousi grande). Έτσι έδειχναν οι
πεπαλαιωμένοι χάρτες τους.
Το Παπαρούσι, από τα πολιτοχώρια, έφερε τον αριθμό 12 και τα παρακάτω
είναι τα Πρακτικά των εκλογών του 1829».
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Πολ. αριθ. 12, Παπαρούσι)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΪΟΥ 1829

Δυνάμει του υπ’ αριθ. 10049 ψηφίσματος και των υπ’ αριθ. 10050 οδηγιών της
Σ. Κυβερνήσεως και κατά την υπ’ αριθ. 427 προκήρυξιν του Προσωρινού Διοικητού της Επαρχίας ταύτης, σήμερον τη 19 του παρόντος ημέρα Κυριακή, γενομένης της εγχωρίου Συναθροίσεως των εγκατοίκων του χωρίου Παπαρούση εν τω
ναώ της Αγίας Παρασκευής και αναγνωσθέντων μεγαλοφώνως των ειρημένων του
τε ψηφίσματος και των οδηγιών της Σ. Κυβερνήσεως, προεδρεύοντος του δημογέροντος του χωρίου τούτου κυρίου Κώνστα Σκαρλάτου κατεστρώθη ο κατάλογος,
ως κάτωθεν φαίνεται, των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου Πολιτών, όστις
αναγνωσθείς μεγαλοφώνως και επικυρωθείς διά της συγκαταθέσεως κηρύττεται
η συνάθροισις αύτη νόμιμος.
Αποβληθέντων δε εκ της συναθροίσεως ταύτης των μη εχόντων δικαίωμα
ψήφου εγκατοίκων Πολιτών και αναγνωσθέντος μεγαλοφώνως παρά του Γεροντοτέρου της συναθροίσεως ταύτης, κυρίου Παπανικολάου του περί εκλογής των
εκλογέων όρκου, ορκώθησαν όλα τα μέλη της συναθροίσεως.
Μετά τον όρκον δε καταστρωθέντος του Καταλόγου των εις εκλογήν υποψηφίων Γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως ταύτης, κυρίων (...), ως κάτωθεν
φαίνεται και ψηφοφορηθέντος ενός εκάστου των υποψηφίων ιδιαιτέρως κατά
σειρά, εκλέχθη νόμιμος εκλογεύς ο προσυπογραφόμενος Τριαντάφυλλος Μαρίνος. Αριθμός των παρόντων οικογενειών των κατοίκων 29.
Κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Συναθροίσεως.
1. Νικόλαος Ιερεύς, 2. Τριαντάφυλλος Μαρίνος, 3. Νικολάκης Λιτζόπουλος,
4. Κώστας Σκαρλάτος, 5. Αναγνώστης Αρβανιτάκης, 6. Θανάσης Αναγνωστόπουλος, 7. Χαραλάμπης Παπαγιαννόπουλος, 8. Αντώνης Κουφαλιοτόπουλος, 9. Γιάννης Καραγκούνης, 10. Δημήτρης Αναστασόπουλος, 11. Πέτρος Αρβανίτης, 12.
Μήτζος Καλύβας, 13. Γιάννης Κατεργάρης.
Κατάλογος των υποψηφίων
1. Τριαντάφυλλος Μαρίνος, ψήφοι, 12 λευκοί - μέλανες.
2. Νικολάκης Λιτζόπουλος, ψήφοι, 6 λευκοί, 6 μέλανες.
3. Κώστας Σκαρλάτος, ψήφοι, 7 λευκοί, 5 μέλανες.
4. Αναγνώστης Αρβανιτάκης, ψήφοι, 7 λευκοί, 5 μέλανες.
Ο Ιερουργών Ιερεύς της ημέρας Παπανικόλαος.
Τα καταστρώσαντα τον κατάλογον των υποψηφίων μέλη:
1. Αντώνης Κουφαλιοτόπουλος, 2. Χαράλαμπος Παπαγιαννόπουλος, 3. Γιάννης Καραγκούνης, 4. Πέτρος Αρβανίτης, 5. Γιάννης Κατεργάρης.
Ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω φυλαττομένω παρά τη δημογεροντία
ταύτη.
Ο Δημογέρων
Κώστας Σκαρλάτος

Όπως βλέπουμε, ορισμένα επώνυμα δεν άφησαν κανένα ίχνος. Λιγοστά
παραμένουν γνωστά σε μας σήμερα.

Συνδρομές - Εισφορές
Έδωσαν: Αναστάση Δήμητρα - Γιώργος 150$, Ντανάς Ευάγγελος
100$, Νικόπουλος Σεραφείμ 50$
Από 150€: Τσιαμπάσης Δημήτρης και Πόπη, Παπαζέκος Νίκος και Λεμονιά
Από 100€: Ντανάς Ν. Κων/νος, Καλύβας Μιχάλης
Από 60€: Κατεργάρης Σεραφείμ
Από 50€: Φαλλής Δημήτρης, Χαραλαμπής Γ. Κων/νος, Μανδραγώνης
Γιώργος, Καλύβας Δ. Γιώργος, Τσιαμπάση Γιώτα, Ντανάς Κ. Γιώργος,
Ντανά Π. Ειρήνη, Αντωνίου Χρήστος - Μαρία - Γιώργος - Σταματία
Από 40€: Γιαννοπούλου Βασιλική
Από 30€: Καλύβας Δ. Γιώργος - Μαγδαληνή - Δημήτρης
Από 20€: Κατεργάρη-Χάραρη Γεωργία, Μπερδούση Έφη, Λιγδής Αλέκος, Κυρίτσης Βασίλειος και Μαρία
Από 10€: Τσατσαρώνη (Μανδραγώνη) Ελισάβετ, Τσατσαρώνης Δημήτρης, Τάκη (Τσατσαρώνη) Ντίνα, Λαμπόγλου Σωκράτης, Βλασοπούλου Φωτεινή, Βλασόπουλος Θανάσης, Σουλδάτος Στέφανος,
Βλασοπούλου Αγγελική
Από 10$: Καραγκούνης Νικόλαος, Καραγκούνης Ξενοφών, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Τσιάμη Μαρία, Νικολακόπουλος Γιώργος, Καλύβας
Σπύρος, Τσιαμπάση Ελένη, Παπαζέκος Νίκος, Καλύβα Μελπομένη,
Κωστοπούλου Μαρία, Κατεργάρης Γιώργος, Τουφεκιά Ελένη, Μπαλατσιά Διον. Μαρία, Κουφαλιώτης Ταξιάρχης, Κατσάνου Χριστίνα,
Παππά Βούλα, Μπαλατσιά Κ. Ευδοξία

Τιμή στους πνευματικούς ταγούς
της Ευρυτανίας
• Την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα Τελετών της Εταιρίας Φίλων του Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο) μεγάλη εκδήλωση τιμής από την Πανευρυτανική
Ένωση στον Ευρυτάνα εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη Βλάχο.
Πολυβραβευμένος δάσκαλος με αψεγάδιαστο δημόσιο βίο και
πολυδιάστατη συνεχή προσφορά μέχρι σήμερα ο κ. Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης τιμήθηκε δεόντως από την παρουσία επιφανών της εκκλησιαστικής, πανεπιστημιακής και πολιτειακής
κοινότητας της χώρας μας. Στις 16 Μαΐου 2010 ο κ. Π. Βλάχος τιμήθηκε
και από το Δήμο Καρπενησίου.
• Η Ένωση Συντακτών Μη Ημερησίων Εντύπων (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)
πραγματοποίησε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 προς τιμήν του αντιπροέδρου της κ. Δημ. Φαλλή. Η εκδήλωση περιελάμβανε
ομιλίες από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμ.
Μικρογιαννάκη με θέμα «Η ουσία του γλωσσικού μας προβλήματος» και από την λογοτέχνη-ποιήτρια κ. Αργυρούλα
Καρδασοπούλου σχετικά με το λογοτεχνικό, ποιητικό και
συγγραφικό έργο του Δημ. Φαλλή. Ο τ. Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας
επέδωσε στον τιμώμενο ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ και τον σχετικό ΠΑΠΥΡΟ.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ.
Ιερώνυμου, υπουργοί, βουλευτές και πολλοί άλλοι επίσημοι.
• Στις 3 Μαρτίου 2010 στο Ιστορικό Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής παρουσιάστηκε με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και του Δήμου
Αγράφων το μνημειώδες έργο «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Στο κατάμεστο ακροατήριο συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος όπου μεταξύ άλλων ανέφερε “Σε αυτό
το απομονωμένο πράγματι μέρος υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι είτε
μένουν εκεί είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας είτε είναι απόδημοι σε ξένες
χώρες. Το νήμα που τους συνδέει είναι η αγάπη για την Ευρυτανία. Και
όπου υπάρχει αγάπη για τον τόπο υπάρχουν και πηγές για δημιουργία».
• Την 20η Μαΐου 2010 το Florence Museum of Art, History and Science, της πόλεως Φλώρενς, Νοτίου Καρολίνας, αναγνωρίζοντας τις εξαίρετες και επι σειράν
ετών προσφερθείσες υπηρεσίες του τ.
προέδρου του Ανδρέα Καμπιζιώνη, τον
εξέλεξε παμψηφεί επίτιμο μέλος του.
Εκτός των “ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς
το Μουσείον και την κοινωνίαν της πόλεως
Φλώρενς’’, αναγνωρίστηκε ο εξέχοντας ρόλος του ως μέλος της ειδικής
Νομαρχιακής Επιτροπής Μουσείου και Κουλτούρας.
• Με το “Θωμαΐδιο Βραβείο για την Πρόοδο των
Τεχνών και των Επιστημών’’ βραβεύτηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά ο ταμίας του Συλλόγου μας Στέφανος Σουλδάτος.
Τον συγχαίρουμε για την ακαδημαϊκή προσφορά του, η
οποία έχει ήδη τιμηθεί
με πληθώρα υποτροφιών και βραβείων
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ίδρυμα
Ωνάση, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα
Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου, Ιερά ΑρΆπολις
χιεπισκοπή Αθηνών, Θωμαΐδιο Ίδρυμα,
Ίδρυμα Βελούχι, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου).

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Απρίλιος - Ιούνιος 2010
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Από τους Αγίους της Εκκλησίας μας
Η Αγία νεομάρτυς Αργυρή

― Στις 17-2-2010 η Βασιλική Γκορόγια, (κόρη του Κώστα και της
Ελένης) και ο Πανορμίτης Ζαγκότσης απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
― Στις 2-3-2010 το ζεύγος Λυκούργου και Σπυριδούλας Μηνιακάκη
απέκτησαν στο Sharlotte N.C. ένα υγιέστατο αγοράκι. Η Σπυριδούλα είναι
κόρη του Σπύρου και της Αλεξάνδρας Μαρούλη-Μανδραγώνη.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

«Προστάτης του Γάμου και της ευσεβούς νεότητος»

Γεννήσεις

Γάμοι
― Στις 2-5-2010 ενώθηκαν με τα δεσμά
του γάμου ο Σεραφείμ Κατεργάρης (γιός
του Γιώργου και της Γιαννούλας) με την
Κατερίνα Λούζιου. Το μυστήριο έγινε στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Τσάρλεστον, Νοτίου Καρολίνας.
― Στις 18-5-2010 η Φωτεινή Βλασοπούλου (κόρη του Παναγιώτη Βλασόπουλου και της Ελένης Ντανά), παντρεύτηκε
τον Σωκράτη Λαμπόγλου στον Ιερό Ναό
Ευαγγελίστριας στο Άνω Χαλάνδρι.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο.

Θάνατοι
― Στις 26-3-2010 απεβίωσε στο Καρπενήσι ο Δημήτριος Φουρνιώτης
από το Καλεσμένο Ευρυτανίας. Διετέλεσε οδηγός λεωφορείου για πολλά
χρόνια ιδιαίτερα στη γραμμή Καρπενήσι - Καλεσμένο - Παπαρούσι.
― Στις 27-3-2010 απεβίωσε στη Ν. Υόρκη η Μαρία (Μαρούλα) Βασιλοθανασοπούλου - Αναστάση.
― Στις 16-4-2010 απεβίωσε απρόβλεπτα στην Αθήνα η Γαλήνη Αλεξοπούλου, σύζυγος του Τρύφωνα.
― Στις 10-3-2010 απεβίωσε η Κασσιανή Καόνη, κόρη της Χαρίκλειας
Παπαδοπούλου, γένος Κουμπούρα, από τον Άγιο Ανδρέα. Συγγενείς της
στο Παπαρούσι ήταν η οικογένεια του Θανάση και της Μαρίας Παπαδοπούλου.
― Στις 5-5-2010 απεβίωσε στο Καρπενήσι ο Παναγιώτης Βλάχος,
ετών 84, από το Δυτικό Παπαρούσι.
Ο Θεός να τους αναπαύσει.

Επ ιστ ολ έ ς π ου σ τε ί λα μ ε
3 Στον Ε.Ε.Σ. για επανάληψη των μαθημάτων Α’ Βοηθειών στο Δυτικό
Παπαρούσι στις 25-8-2010.
3 Στην ΚΕΠΠΑΔΗΚ του Δ. Καρπενησίου, όπου ζητάμε την συμμετοχή
μας στις Γιορτές του Δάσους και της Λαϊκής Παράδοσης.
3 Στον Δήμο Καρπενησίου για να μας βοηθήσει αποφασιστικά στο
υπάρχον αδιέξοδο της ανάγκης για δημόσιες τουαλέτες στο Δυτ. Παπαρούσι.
Στάλθηκαν με fax 3 αιτήσεις στο Δήμο Καρπενησίου:
3 1) Για τοποθέτηση 2 κάδων απορριμμάτων για ανακυκλώσιμα υλικά.
Θα τοποθετηθούν στο Ανατ. Παπαρούσι κυρίως για τα υλικά που θα παραχθούν στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής και στο Δυτ. Παπαρούσι για
την εκδήλωση του Συλλόγου στις 31-7-2010.
3 2) Για την διάνοιξη του κεντρικού μονοπατιού του χωριού μας. Η
ανάγκη έγινε επιτακτική λόγω της αναμενόμενης επίσκεψης της Πολ. Μηχανικού κ. Ελίζας Παπαδοπούλου που, στα πλαίσια της επιστημονικής
της μελέτης για τους ευρυτανικούς μύλους ζητά να επισκεφθεί τους μύλους του χωριού μας στο ρέμα και στο Κουτσοχώραφο.
3 3) Για να παραγγελθούν πινακίδες αναφοράς του χωριού μας και
των μνημείων του.
3 Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου για να πραγματοποιήσει
εκπαιδευτικά μαθήματα στο Παπαρούσι με σκοπό την προστασία μας από
πυρκαγιές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους στο διάστημα από 2730 Ιουλίου 2010.
3 Θα στείλουμε
επιστολή στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για να
επισπευθεί η επίσκεψη του ειδικού για
τα γεφύρια.
3 Θα σταλούν επιστολές σε όλους τους
τοπικούς φορείς για
να μας τιμήσουν με
την παρουσία τους
στην εκδήλωσή μας
στις 31-7-2010.

Στη χρυσή αλυσίδα των αγίων
ενδόξων Νεομαρτύρων υπάρχουν
ονόματα γυναικών, που ομολόγησαν
με παρρησία δυνατή την πίστη τους
προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Μια τέτοια θαρραλέα μορφή είναι
και η αγία νεομάρτυς Αργυρή από
τη Μικρά Ασία.
Γεννήθηκε στην Προύσα της Βιθυνίας το 1688 από ευσεβείς γονείς,
τον Γεώργιο και τη Σωσάνα. Ο Θεός
την είχε προικίσει με εξωτερική
ωραιότητα συνδυασμένη με φυσική
ευγένεια και καλοσύνη. Η μικρή
αυτή αγνή κόρη αγαπούσε πολύ τον
Θεό. Τον σεβόταν βαθιά και τηρούσε
με ακρίβεια τις ευαγγελικές αρετές.
Ήταν για πολλούς ένα παράδειγμα
φωτεινό.
Όμως ο διάβολος την εφθόνησε.
Κάποιος προύχοντας γείτονάς της
Μουσουλμάνος τη συμπάθησε. Και
προσπαθούσε μάταια με πονηρές
προτάσεις και ενοχλήσεις να την
αποσπάσει από τη χριστιανική της
πίστη και ζωή.
Η επιθυμία του πονηρού αυτού
ανθρώπου κορυφώθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι η ευσεβής Αργυρή
έκανε τους γάμους της. Λίγες μέρες
λοιπόν μετά το Μυστήριο και ενώ
τελούσαν οι νεόνυμφοι – κατά την
παράδοσή τους – Παράκληση στην
υπεραγία Θεοτόκο, εισόρμησε στο
Ναό ο αλλόθρησκος αυτός εχθρός
της με άλλους μαζί Μωαμεθανούς
και την άρπαξαν βίαια. Φορούσε μάλιστα την ημέρα εκείνη και το νυφικό
της. Και την οδήγησαν στον κριτή
της Προύσας. Την κατηγόρησαν εκεί
όλοι μαζί και τη συκοφάντησαν στον
δικαστή λέγοντας γι’ αυτή «ότι είπε
ότι θα αλλάξει πίστη και θα γίνει
Τούρκα».
Ακολούθησαν ραβδισμοί, βασανιστήρια και φυλακίσεις. Μπροστά
στην άδικη αυτή ενέργεια ο σύζυγος
της Αργυρής ζήτησε να επαναληφθεί
η δίκη και στην Κωνσταντινούπολη
με την ελπίδα ότι θα αποδοθεί το δίκαιο και θα αθωωθεί η ευσεβής γυναίκα του.
Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη δυστυχώς έφθασε ο φθονερός
προύχοντας υποκινούμενος από τον
διάβολο και κατέθεσε τα ίδια ψέματα,
ενώ η αγία ατάραχη βεβαίωνε: «Ουδέποτε σκέφθηκα ή είπα κάτι τέτοιο,
να αρνηθώ την πίστη μου. Είμαι Χριστιανή και Χριστιανή θέλω να αποθάνω».
Με νέα διαταγή του Τούρκου κριτή έδειραν την αγία Αργυρή και τη
φυλάκισαν στην υγρή φυλακή της
περιοχής Χάσκιοϊ. Ακολούθησαν και
άλλες ανακρίσεις χωρίς όμως κανένα
αποτέλεσμα. Οι γονείς της ευσεβούς
νεόνυμφης κατέφυγαν μέχρι και σ’
αυτόν τον Σουλτάνο, αλλά δυστυχώς
όλες οι προσπάθειες απέβησαν
άκαρπες. Η απόφαση του δικαστηρίου παρέμεινε μία και έπρεπε να
εκτελεσθεί με ακρίβεια: «Ή θα αλλαξοπιστήσει και θα παντρευτεί τον
γιο του προύχοντα ή θα κλειστεί
ισόβια φυλακή». Η Αγία προτίμησε
το δεύτερο. Αυτό της υπαγόρευε η
συνείδησή της και η αγάπη της προς

τον Χριστό. Να παραμείνει πιστή
στον Κύριο «άχρι θανάτου».
Οι συνθήκες στη φυλακή ήταν
σκληρές. Υπήρχαν συγκρατούμενες
Τουρκάλες καταδικασμένες για βαριά
παραπτώματα. Αυτές ενοχλούσαν
την Αγία, την χλεύαζαν. Εκεί η Αγία
δεχόταν ραβδισμούς και άλλα βάσανα. Για το άγιο ήθος της και το
υπομονετικό παράδειγμα μίλησαν
αυτόπτες μάρτυρες – γυναίκες χριστιανές που ήταν και αυτές φυλακισμένες και είχαν ελευθερωθεί.
17 ολόκληρα χρόνια έμεινε στις
φυλακές η αγία Αργυρή «δεσμία Ιησού Χριστού».
Όλα τα υπέμενε εκεί με χαρά
και αγαλλίαση. Η φυλακή ήταν γι’
αυτήν Παράδεισος και ουρανός! Ανέπνεε τον Χριστό και ζούσε μέσα σε
πλούσια Χάρη ειρήνης. Συνέχεια δοξολογούσε τον Κύριο.
Όταν κάποτε την ειδοποίησαν
ότι ένας ευλαβής πλούσιος, ο Μανώλης Κιουρτζίμπασης μεσολαβεί
για την απελευθέρωσή της, αυτή
αρνήθηκε να δεχθεί την πρότασή
του. Προτίμησε να παραμένει στη
φυλακή, «το βασιλικό παλάτιον» όπως το ονόμαζε – του βασιλέως
Χριστού.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η
Αργυρή – μετά από 17 συνολικά
χρόνια εγκλεισμού – παρέδωσε το
πνεύμα της στον Κύριο στος 5 Απριλίου 1721, αφού προηγουμένως κοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια που
κρυφά της έφεραν μέσα σε σταφίδα.
Το μαρτυρικό της σκήνωμα –
σώμα ευσεβείς Χριστιανοί το έθαψαν
κατά την επιθυμία της σε μια άκρη
στον περίβολο του ναού της Αγίας
Παρασκευής στο Χάσκιοϊ (Πικρίδιο),
που τότε ήταν νεκροταφείο. Στις 30
Απριλίου 1725 έγινε η ανακομιδή
των ιερών λειψάνων της. Ο βιογράφος της άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταγράφει ότι το ιερό Λείψανο
της αγίας βρέθηκε ακέραιο, σώο,
πλημμυρισμένο από θεία ευωδία. Ιερείς και πιστοί με ευλάβεια και συγκίνηση το απέθεσαν μέσα σε λάρνακα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με την άδεια του τότε πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παϊσίου. Και η Αγία ετιμάτο με επισημότητα και με ευλάβεια κάθε χρόνο
στις 30 Απριλίου, ημέρα της ανακομιδής των ιερών λειψάνων της.
Στα δραματικά γεγονότα του
1955 που έγιναν στην Πόλη, φανατικοί και εμπαθείς Τούρκοι κατέστρεψαν και λεηλάτησαν μεταξύ
των άλλων και τον ιερό Ναό της
Αγίας Παρασκευής. Έκαψαν δε και
την αγία λάρνακα. Σήμερα σώζονται
σε μικρή λειψανοθήκη ελάχιστα υπολείμματα ιερών λειψάνων της ενδόξου Νεομάρτυρός μας.
Ναΰδριο της Αγίας Αργυρής εγκαινιασμένο από τον Μητροπολίτη
Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο Γ’ υπάρχει στην
κωμόπολη Παναγούδα Λέσβου, όπου
και τιμάται με λαμπρότητα. Η αγία
Αργυρή δίκαια ονομάστηκε «προστάτης του Γάμου και της ευσεβούς
νεότητος».
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εγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα που
εξάγονται από μια ενδελεχή
έρευνα στα αρχεία μετανάστευσης
της Αμερικής σχετικά με τους πρώτους Παπαρουσιώτες μετανάστες.
Συνδυάζοντας τα στοιχεία που αποκαλύπτονται μέσα από προσεκτική
μελέτη, μπορεί κανείς να καταλήξει
σε ποικίλα συμπεράσματα σχετικά
με το πρώτο μεταναστευτικό κύμα
των Παπαρουσιωτών την περίοδο
1906-1921.
Αμερικάνοι εθελοντές έχουν στο
παρελθόν καταβάλει υπεράνθρωπες
προσπάθειες για την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση των χιλιάδων
ονομάτων που εμφανίζονται στα αρχεία μετανάστευσης (www.ellisisland.
org). Αυτή η καταγραφή αποτελεί ένα
πρώτο στάδιο αναζήτησης, στο οποίο
μπορεί εύκολα ο ερευνητής να αναζητήσει ονόματα που υπάρχουν ή
υπήρξαν στο Παπαρούσι. Παρόλα
αυτά, η αυτόματη αυτή αναζήτηση
των ονομάτων παρουσιάζει αρκετές
δυσκολίες και αναγκάζει συχνά τον
ερευνητή να ψαχουλέψει τα συχνά
κακογραμμένα και κακοδιατηρημένα
αυθεντικά έγγραφα μετανάστευσης
της εποχής εκείνης. Μερικές από τις
δυσκολίες αυτές αναλύονται στη συνέχεια:
1. H πληθώρα τυπογραφικών λαθών ακόμα και στο όνομα του χωριού
(π.χ. Paparousou ή Paparouni) δυσχεραίνει την ανάκτηση πληροφοριών
με βάση τα ακριβή στοιχεία. Εύκολα
κάποιος μπορεί να προσπεράσει το
άγνωστο για το Παπαρούσι όνομα
Costergaris (Κωστεργάρης). Αν όμως
κοιτάξει τα αυθεντικά έγγραφα από
το αρχείο συνειδητοποιεί ότι πρόκειται
για λάθος αντιγραφή του ονόματος
Katergaris (Κατεργάρης).
2. Ο δυσανάγνωστος γραφικός
χαρακτήρας ορισμένων κλητήρων στα
αυθεντικά έγγραφα απαιτεί πολλές
φορές την σύγκριση πολλών ονομάτων μέχρι να αποκαλυφθεί ο τρόπος
γραφής κάθε γράμματος από τον εκάστοτε κλητήρα. Μια τέτοια μελέτη
είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Για το λόγο
αυτό ενδέχεται τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω να περιέχουν
και ορισμένα λάθη, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προς την
αντίθετη κατεύθυνση.
3. Η ασυνέπεια στην ορθογραφία
των ονομάτων στα αυθεντικά έγγραφα (π.χ. Liakos ή Liacos) οφείλεται
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Το Μεταναστευτικό κύμα
από το Παπαρούσι στην Αμερική
Μια πολύμηνη έρευνα στα αρχεία μετανάστευσης της Αμερικής
Γράφει ο Στέφανος Σουλδάτος
κυρίως στην απουσία ομοιόμορφης φώς κερδίζει τα πρωτεία στις προτιμεταφοράς των ελληνικών γραμμάτων μήσεις των Παπαρουσιωτών, ενώ ακοστην Αγγλική. Για παράδειγμα, το ελ- λουθούν η Βόρεια Καρολίνα, η Μαληνικό γράμμα Ύψιλον άλλοτε μετα- σαχουσέτη, η Βιρτζίνια, η Νότια Καφέρεται στο Αγγλικό Y και άλλοτε ρολίνα. Το δεύτερο κύμα μετανάστο I. Έτσι θα πρέπει να δοκιμάζονται στευσης ξανοίγεται και στις βορειπολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί κάθε οδυτικές πολιτείες στην άλλη άκρη
ονόματος κατά την αναζήτηση. Ονό- της χώρας και συγκεκριμένα στην
ματα με μικροδιαφορές, όπως π.χ. Ουάσινγκτον, το Αϊντάχο και το ΌρεγSpyridon Liacos και Spiridon Liakos, κον, ακολουθώντας προηγούμενους
συχνά αναφέρονται στο ίδιο πρόσω- Παπαρουσιώτες μετανάστες που προς
πο, παρότι τόσο το όνομα όσο και το το παρόν έχουν μετακινηθεί από την
επώνυμο έχουν μεταγραφεί με δια- ανατολική στη δυτική ακτή σε αναφορετικό τρόπο.
ζήτηση εργασίας.
4. Οι ανακατεμένες σελίδες στα
Τέτοιες μετακινήσεις Ελλήνων
αυθεντικά αρχεία δυσκολεύουν τον εντοπισμό της
Το νησί Ellis Island, χώρος υποδοχής
σελίδας καταγραφής κάθε
μετανάστη. Η εύρεση της
μεταναστών, έξω από τη Νέα Υόρκη
σωστής σελίδας συχνά
απαιτεί την εξέταση πολλών σελίδων.
Μια σημαντική όμως
παρατήρηση που συνέβαλε στην εύρεση περισσότερων ονομάτων είναι το
γεγονός ότι οι περισσότεροι μετανάστες δεν ταξιδεύουν μόνοι αλλά μαζί
με άλλους συγχωριανούς
τους. Έτσι, η εύρεση ενός εγγράφου εργατών ήταν αρκετά συνηθισμένες,
στο οποίο καταγράφεται ένας Παπα- όπως φανερώνεται από τις εφημερίρουσιώτης, συχνά σημαίνει ότι υπάρ- δες της εποχής (Εθνικός Κήρυκας,
χουν και άλλοι σε κοντινές θέσεις Ατλαντίς), σύμφωνα με τις οποίες οι
στη λίστα.
χαμηλόμισθοι Έλληνες εργάτες συχνά
Βασισμένοι σε αυτές τις παρατη- χρησιμοποιούνταν και ως απεργορήσεις εντοπίσαμε περίπου 50 Πα- σπαστικός μηχανισμός στις απεργίες
παρουσιώτες μετανάστες, τα ανα- των ορυχείων και του σιδηροδρόμου.
λυτικά στοιχεία των οποίων κατα- Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις μεγράφονται παρακάτω, αφού πρώτα τακινήσεις του Σεραφείμ Κατεργάρη,
αναλύονται διάφορα συμπεράσματα ο οποίος το 1910 κατευθύνθηκε στη
από τη μελέτη των στοιχείων.
Νέα Υόρκη στην ανατολική ακτή,
αλλά δεν έγινε δεκτός και απελάθηκε.
Τα συμπεράσματα της έρευνας Επανήλθε στην Αμερική στις αρχές
Ποικίλα και ενδιαφέροντα συμ- του 1911, αυτή τη φορά όμως στη
περάσματα μπορεί να βγάλει κανείς δυτική ακτή, στο Όρεγκον. Το 1912
μελετώντας τα έγγραφα μετανάστευ- βρισκόταν στην Ουάσινγκτον στη δυσης των Παπαρουσιωτών. Στη συνέ- τική ακτή, ενώ αργότερα την ίδια
χεια αναλύονται μερικά από αυτά:
χρονιά γύρισε στην Ελλάδα. Το 1915
Οι πρώτοι μετανάστες από το επέστρεψε στην Αμερική, επιλέγοντας
Παπαρούσι καταγράφονται το 1906, τη Βόρεια Καρολίνα στην ανατολική
αν και είναι πιθανό να είχαν υπάρξει ακτή.
και παλιότερα μετανάστες που ταξίΌμοια με τον Σεραφείμ Κατερδεψαν από λιμάνια άλλων χωρών, γάρη, και άλλοι Παπαρουσιώτες δεν
όπως της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Ως έγιναν δεκτοί κατά την πρώτη άφιξή
πρωτοπόροι εμφανίζονται οι Γεώργιος τους στην Αμερική. Η μετάβαση ενός
Καλύβας, Δημήτρης Λιακός και Γε- μετανάστη στην Αμερική δε σήμαινε
ώργιος Μανδραγώνης. Οι πρώτοι με- απαραίτητα ότι η είσοδός του στη
τανάστες βοήθησαν και άλλους Πα- χώρα είναι δεδομένη. Οι κακουχίες
παρουσιώτες να εγκατασταθούν στην του 20ήμερου ταξιδιού είχαν ως αποΑμερική, οι οποίοι με τη σειρά τους τέλεσμα πολλοί μετανάστες να καβοήθησαν άλλους, δημιουργώντας ταφτάνουν εξαντλημένοι και άρρωένα γαϊτανάκι αλληλοβοήθειας. Ο στοι. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες
Γεώργιος Μανδραγώνης υποδέχτηκε υποβάλονταν ήταν ιδιαίτερα αυστηένα χρόνο μετά τα ξαδέλφια του ρές, με αποτέλεσμα πολλοί να κρίΑλέξη Αλεξόπουλο και Γεώργιο Πα- νονται ακατάλληλοι και να παίρνουν
παδόπουλο, και το φίλο του Βασίλη απογοητευμένοι το πλοίο της επιΔημόπουλο. Ο Δημήτρης Λιακός υπο- στροφής παρά τις θυσίες και τα έξοδα
δέχτηκε τον ξάδελφό του Σταύρο που είχαν κάνει για να φτάσουν ως
Ντανά και το φίλο του Γεώργιο Ανα- εκεί. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν
στασόπουλο, καθώς και το φίλο του ανάμεσα και στους
Βασιλοαθανασόπουλο από το Καλε- Παπαρουσιώτες μετασμένο. Συγγενείς και φίλοι από το νάστες. Με θαυμασμό
Καλεσμένο και το Παπαρούσι συχνά όμως διαπιστώσαμε
ταξίδευαν μαζί, κάτι που δείχνει τη ότι η απογοήτευση
στενή σχέση των δυο χωριών την των περισσοτέρων
εποχή εκείνη.
γρήγορα αντικαταστάΗ μετανάστευση των Παπαρου- θηκε από την επιμονή
σιωτών αρχικά κατευθύνθηκε στις και την επανάληψη
πολιτείες της ανατολικής ακτής, που της προσπάθειας. Ο
είναι αφενός οι πιο εύκολα προσβά- Σπύρος Λιακός έφτασιμες από την Ευρώπη και αφετέρου σε στην Αμερική το
οι πιο αναπτυσσόμενες οικονομικά Νοέμβρη του 1909.
την εποχή εκείνη. Η Νέα Υόρκη σα- Δεν έγινε δεκτός και

απελάθηκε πίσω στην Ελλάδα για να
επανέλθει στην Αμερική τον Απρίλιο
του 1910, συνοδευόμενος από τους
Ιωάννη Αλεξόπουλο και Σεραφείμ
Κατεργάρη. Αυτή τη φορά ο Σπύρος
Λιακός έγινε δεκτός, αλλά οι δυο
συνταξιδιώτες του απελάθηκαν. Και
οι δυο όμως επέστρεψαν στην Αμερική λίγους μήνες μετά. Ο 32χρονος
Βασίλης Δημόπουλος έφτασε άρρωστος στην Αμερική το 1920. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του κέντρου
μεταναστών και, μετά την πλήρη
ανάρρωσή του, του επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα. Ο Δημοσθένης Καραγκούνης παραπέμφθηκε από τους
γιατρούς του κέντρου μετανάστευσης
για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις
κατά την άφιξή του το 1914. Μετά τη
διενέργεια των εξετάσεων, η είσοδος
στη χώρα δεν του επιτράπηκε, ενώ
δε φαίνεται να προσπάθησε να επανέλθει σε αυτήν αργότερα.
Σε παλιότερο άρθρο του Ιωάννη
Παπαδόπουλου αναφέρεται ότι αρκετοί Παπαρουσιώτες μετανάστες
επέστρεφαν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους. Πράγματι, αυτό επιβεβαιώνεται
και από τα αρχεία μετανάστευσης,
σύμφωνα με τα οποία πολλοί από
αυτούς επέστρεψαν στην Ελλάδα
περίπου το 1912 και παρέμειναν ως
το 1915 ή αργότερα. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι: Αλέξης Αλεξόπουλος, Νικόλαος Αλεξόπουλος, Γεώργιος Αναστάσιος, Γεώργιος Αναστάσιος (συνωνυμία με τον προηγούμενο), Ιωάννης Αντωνόπουλος, Νικόλαος Γουριώτης, Βασίλειος Δημόπουλος, Αθανάσιος Καλύβας, Γεώργιος Καλύβας, Σεραφείμ Κατεργάρης,
Γεώργιος Κουφαλιώτης, Ιωάννης
Μπαλατσιάς.
Από τα στοιχεία που δήλωναν οι
μετανάστες σε κάθε μετάβασή τους
στην Αμερική, μπορούμε να εξάγουμε
συμπεράσματα για τις μεταβολές
στην επαγγελματική και οικογενειακή
τους ζωή. Ο Βασίλης Δημόπουλος
ήταν άγαμος όταν πρωτοπήγε στην
Αμερική το 1907, επέστρεψε στην
Ελλάδα το 1912, και επανήλθε στην
Αμερική το 1920 έχοντας στο ενδιάμεσο παντρευτεί. Ο Ιωάννης Αλεξόπουλος δήλωσε το 1910 ως κοντινότερο συγγενή του τη μητέρα του
Ελένη στο Παπαρούσι, ενώ μετά την
απέλασή του και κατά την επάνοδό
του το 1911, δήλωσε ως τόπο κατοικίας της μητέρας του το Καρπενήσι,
πιθανότατα λόγω μετακόμισής της
από το Παπαρούσι στο Καρπενήσι. Ο
Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος βρέθηκε αρχικά στην Αμερική το 1914,
γρήγορα πρόκοψε και το 1921 διατηρούσε εστιατόριο στη Βόρεια Καρολίνα.
Πολλά ακόμα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κάποιος μελετώντας
τα στοιχεία των Παπαρουσιωτών μεταναστών, ιδιαίτερα αν τα συνδυάσει
με τα στοιχεία που γνωρίζει ήδη από
την οικογενειακή ιστορία.
Στο επόμενο φύλλο θα παραθέσουμε αναλυτικά στοιχεία των μεταναστών, ώστε να αναζητήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους δικούς σας ανθρώπους.
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Στην πλειονότητά μας στην Ελλάδα είμαστε, νομίζω, μια κοινωνία φοβισμένη, «σκιαγμένη». Είμαστε μια
κοινωνία «εν αμύνη»! Μια κοινωνία
στη γωνία. Φοβόμαστε να μιλήσουμε
δημόσια, φωναχτά και με παρρησία
γι’ αυτό που πιστεύουμε ως χριστιανική ορθόδοξη πίστη, γι’ αυτό που
πρεσβεύουμε ως κοινωνικές ηθικές
πανανθρώπινες αξίες, γι’ αυτό που
αισθανόμαστε βαθύτερα ως Έλληνες,
ως λαός σ’ αυτή τη γωνιά της γης.
Έχουμε καταντήσει «σάκος πυγμαχίας», που πάνω του ασκούνται με
γροθιές – δοκιμάζοντας τις αντοχές
μας – θρασείς, απαίδευτοι, ρηχοί, προκλητικοί, υλόφρονες, ανελλήνιστοι
«Συνέλληνες», εκμεταλλευόμενοι ακριβώς την ατολμία, την έλλειψη παρρησίας, τη φοβικότητα και την εσωστρέφειά μας.
Θα έλεγε κανείς αφοριστικά «είμαστε άξιοι της τύχης μας!». Ωστόσο,
υποστηρίζω προσωπικά – μιλώντας
και γράφοντας δημόσια – ότι μάλλον
είμαστε ανάξιοι και ανίκανοι υποστηρικτές των ιδεών, των αξιών, των
ιδανικών, στα οποία πιστεύουμε. Ανάξιοι υποστηρικτές της πίστης μας –
δειλοί, αποτραβηγμένοι. Ανάξιοι υποστηρικτές της ιστορίας και του πολιτισμού αυτής της χώρας – άπραγοι,
βουβοί, αξιολύπητοι. Είμαστε βολεμένοι και συμβιβασμένοι με ό,τι έχει
επιβληθεί και επικρατήσει ως νοοτροπία εν ονόματι ενός ψευτοπροοδευτισμού, μιας στρεβλής σύλληψης για
το τί είναι πραγματικά πρόοδος, προοδευτισμός, δημοκρατία, πνεύμα ελευθερίας, αξιοπρέπεια, σεβασμός του
άλλου, κατανόηση του διαφορετικού,
αλληλοπεριχώρηση ιδεών, απόψεων,
βιωμάτων και συναισθημάτων.
Αποτέλεσμα
Περιοριζόμαστε στον χώρο μας,
κλεινόμαστε στον εαυτό μας, περιχαρικώνουμε τη σκέψη μας, προφυλάσσουμε τις ιδέες μας, μας κυριεύει
η εσωστρέφεια. Μια εσωστρέφεια,
που παίρνει τη μορφή μιας μόνιμης
απολογητικότητας, που συχνά εμφανίζεται ως ένα κρυφό πλέγμα ενοχής,
ως στάση αμύνης. Πρόκειται – ας μου
επιτραπεί η έκφραση – για μια αρρωστημένη εσωστρέφεια, σχεδόν για
ένα ιδεολογικό ή πνευματικό σύμπλεγμα, που φαίνεται να το έχουμε
αποδεχθεί σιωπηρά και περίπου να
το εφαρμόζουμε ως κανόνα. Στην

Λόγος για την χαμένη μας παρρησία
Γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης
πραγματικότητα, πρόκειται – θα το
πω - για μια «πνευματική τρομοκρατία», που απαγορεύει να έχεις άποψη
για την πίστη – τη δική σου πίστη! -,
για αξίες – τις δικές σου αξίες! -, για
πατρίδα – τη δική σου πατρίδα! -,
για παράδοση, για ιστορία, για πολιτισμό.
Έτσι, περάσαμε από το ένα άκρο
στο άλλο… Από μια κατάσταση όπου
όλα ήταν δεδομένα, αδιαμφισβήτητα
και υποχρεωτικά για όλους, είτε επρόκειτο για θρησκεία είτε για πατρίδα
είτε για οικογένεια είτε για επιστήμη
είτε για κοινωνία κ.λ.π. (που ελεγχόσουν για την πίστη σου, κινδυνεύοντας
να θεωρηθείς «αιρετικός» σε κάθε
κλυδωνισμό ή ερώτημα, που ελεγχόσουν για κάθε αμφισβήτηση σε κατεστημένες επιστημονικές, κοινωνικές,
πολιτικές ή άλλες απόψεις), περάσαμε
στην πλήρη αμφισβήτηση των πάντων
για τα πάντα. Περάσαμε στο άλλο
άκρο του εκκρεμούς, που σε υποχρεώνει να σιωπάς ή να απολογείσαι
ακόμη και για τα αυτονόητα. Ακόμη
και για θέματα (αξίες, αντιλήψεις,
στάσεις) ευρείας ή ευρύτερης αποδοχής.
Δεν έχει νόημα εδώ να αναλύσει
κανείς πώς φθάσαμε σ’ αυτή την κατάσταση μιας έξωθεν επιβαλλόμενης
εσωστρέφειας. Οι ακρότητες προκάλεσαν αντιδράσεις και οι αντιδράσεις
γέννησαν νέες ακρότητες – προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Ένα είναι βέβαιο:
Αφήσαμε να μας κυριεύσει η εσωστρέφεια χωρίς να αγωνιστούμε, όταν
και όπως έπρεπε. Έτσι βρεθήκαμε
από τη σιγουριά της ιδεολογικοπνευματικής μας δύναμης, μιας προκλητικής
και συχνά ανερμάτιστης εξωστρέφειας,
στην αβεβαιότητα της απολογητικής
στάσης και στην αμηχανία μιας εσωστρέφειας, που δεν οδηγεί πουθενά.
Τώρα, αντί να θρηνούμε πώς δεν
αντιληφθήκαμε εγκαίρως ότι «ασυναισθήτως» γύρω μας έκτισαν τείχη,
ας προσπαθήσουμε να γκρεμίσουμε
αυτά τα τείχη. Ας περάσουμε σε μια
πνευματική υπέρβαση, ας περάσουμε
σε μια ελεγχόμενη εξωστρέφεια, με
μέτρο αλλά και με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Αυτή η εξωστρέφεια,
ας δούμε ποια μορφή θα μπορούσε
να πάρει.
Θα επισημάνω δύο χώρους επιβαλλόμενης εξωστρέφειας: α) την Εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς,
ιδίως τους θεολόγους, και β) τον δημόσιο λόγο.
Ας ξεκινήσουμε με την Εκπαίδευση, εκεί όπου «χτίζονται» συνειδήσεις
και πλάσσονται οι νεανικές ψυχές.
Εκεί «η ομολογία πίστεως» κάθε εκπαιδευτικού μπορεί να λειτουργήσει
ως σπόρος, που θα καρπίσει, καμιά
φορά και ως «βόμβα», που θα προκαλέσει έκρηξη. Ο δάσκαλος, που θαρραλέα θα ομολογήσει μπροστά στους
μαθητές του την πίστη του, την επί-

δραση, που είχε και έχει στη ζωή του
η πίστη του και πόσο μπορεί να βοηθήσει τον καθένα, ιδίως έναν νέο
αυτή η πίστη, όταν είναι βαθιά, ουσιαστική και ειλικρινής, αυτός ο δάσκαλος θα έχει φυτέψει – συχνά
χωρίς να έχει άμεση συνείδηση –
«σπόρους ζωής» στις ψυχές μερικών,
τουλάχιστον, μαθητών του. Αυτό
ισχύει για τον εκπαιδευτικό κάθε βαθμίδας και ειδικότητας. Είναι σημαντικό
–λόγω και του κύρους, που έχει, κατά
κανόνα, ο δάσκαλος – να ακούσει ο
μαθητής από τον φιλόλογο λ.χ. ή τον
μαθηματικό ή τον καθηγητή της ξένης
γλώσσας ή τον γυμναστή κ.ά. ότι ο
ίδιος πιστεύει και ότι χωρίς την πίστη
ο άνθρωπος δεν έχει «σημείο αναφοράς» στη ζωή του, ιδίως στις δύσκολες
στιγμές.
Κι ερχόμαστε στον θεολόγο. Ο
εσωστρεφής θεολόγος με το απολογητικό (συχνά και «κακόμοιρο») ύφος,
αντί να εμπνεύσει και να ανεβάσει
ψυχικά τους μαθητές του με τον λόγο
της πίστης κατάλληλα ειπωμένο (με
αναφορές στην αγάπη ως βάση κάθε
μορφής κοινωνίας και ανθρωπιάς, στην
αξιοπρέπεια, στις ηθικές αξίες, στον
αγώνα του ανθρώπου για βελτίωση
δική του και του άλλου, στην ανεκτικότητα του άλλου και του διαφορετικού
κ.ο.κ), τις περισσότερες φορές τους
μεταδίδει, αθελά του, τη δική του
ατολμία, τη δική του απολογητικότητα,
τη δική του έλλειψη παρρησίας. Κι
όλα αυτά, ενώ μπορεί να κεντρίσει
το ενδιαφέρον, να ξυπνήσει ψυχές
που υπνώτουν και το κυριότερο, να
αναπαύσει ψυχές, που αγωνιούν. Μπορεί να δώσει φτερά, να δείξει δρόμους,
να αποκαλύψει πτυχές του κόσμου
του πνεύματος άγνωστες στους νέους, μπορεί να τους συνδέσει με «κείμενα ζωής», που είναι λ.χ. το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ή οι Επιστολές του
Παύλου, μπορεί, μπορεί, μπορεί...
Φτάνει να ξέρει πώς να μιλήσει
για τα μεγάλα αυτά θέματα, πώς θα
συγκινήσει, πώς θα ελκύσει με τα
λόγια της αλήθειας πάντοτε, μ’ ένα
βιβλίο, με μια ταινία, με κομμάτια μουσικής κ.λ.π. Και βεβαίως με τη σύνδεση
των παιδιών με την Εκκλησία, με τη
Θεία Λειτουργία, που πρέπει απλά και
ουσιαστικά να δείξει τι σημαίνει, με
τους Ύμνους της Μ. Εβδομάδος, που
είναι καθαρή ποίηση, με κάποια πατερικά αποσπάσματα, αλλά και με αναφορά σε λόγια σοφίας σύγχρονων
ορθόδοξων μορφών, όπως ο Γέροντας
Πορφύριος. Και μόνο να συνδέσει μερικά παιδιά με την Εκκλησία θα έχει
προσφέρει έργο ζωής. Με άλλα λόγια,
ο θεολόγος αντί να είναι «ο τελευταίος τροχός της αμάξης» στο σχολείο,
εφόσον νιώσει τον ρόλο του και πιστέψει στην αποστολή του, μπορεί
να είναι το σημείο αναφοράς για πολύ
ουσιαστικές δράσεις στο σχολείο.
Μπορεί να είναι το πρόσωπο, που πλη-
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σιάζει και μιλάει με τα παιδιά, που
ακούει τα προβλήματά τους, που αμβλύνει αντιθέσεις. Σημείο αναφοράς
αλλά και καταφυγής μαθητών, γονέων
και εκπαιδευτικών ακόμη, που χρειάζονται στήριξη. Ο εμπνευσμένος και
εμπνευστικός, ο μαχητικός, ο ρέκτης,
ο γνήσιος σύγχρονος ορθόδοξος θεολόγος.
Και κάτι ακόμη. Συχνά νομίζουμε
πώς ό,τι λέμε στους μαθητές μας,
εφόσον δεν οδηγεί σε άμεσα ορατές
πράξεις (μορφές συμπεριφοράς και
σκέψης), πάει χαμένο. Ωστόσο, δεν
συνειδητοποιούμε και οι ίδιοι ότι η
λειτουργία του πνεύματος λειτουργεί
μυστικά και μακροπρόθεσμα. Τα πάντα
εγγράφονται στις συνειδήσεις των
παιδιών και έρχονται στιγμές, που
ανακαλούνται αυτόματα και επενεργούν χωρίς να γνωρίζει κανείς που
βρέθηκε αυτή ή εκείνη η σκέψη, η
ιδέα, το κέντρισμα ή η συγκράτηση,
η έμπνευση ενίοτε ή το πέταγμα της
ψυχής σε κατευθύνσεις, που δεν είχαν
προσχεδιαστεί.
Αν είναι όσο σημαντική προσπάθησα να δείξω η ομολογία πίστεως
στον εκπαιδευτικό χώρο, εξίσου σημαντική είναι η μαρτυρία πίστεως
στον δημόσιο λόγο. Εννοώ στον χώρο
δουλειάς, σε δημόσιες συναντήσεις
και συγκεντρώσεις, σε ομιλίες ενώπιον κοινού, σε συζητήσεις, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εκεί ο καθένας
με την εξωστρέφειά του μπορεί – χωρίς κραυγές ή φαρισαϊκές φανφάρες,
που άλλωστε δεν ταιριάζουν στην
ορθόδοξη πίστη - να ρίξει τον δικό
του σπόρο: να προβληματίσει, να φωτίσει, να αφήσει να διαφανεί, να σχολιάσει, να ομολογήσει, να διαφωνήσει
αν χρειαστεί, πάντοτε με διάκριση
χριστιανική, με ήθος, χωρίς πρόκληση
ή μονοπώληση της ορθής γνώσης,
υπαινικτικά, διαλεκτικά, καλοπροαίρετα
και καλόκαρδα, όχι κηρυγματικά ή
δογματικά. Διδάσκει κανείς – και εμπνέει και επηρεάζει – και με το ήθος
του, με όλη την προσωπικότητά του,
που πρέπει να λειτουργεί ως η άλως
κάθε ομολογίας πίστεως.
Θα τελειώσω αισιόδοξα. Επειδή
ανήκω σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι σ’
αυτό τον τόπο δεν είναι λίγοι αυτοί
που αγωνίζονται – έστω και μοναχικά
– για καλύτερες συνθήκες ζωής, για
μια ποιότητα στη ζωή και στη σκέψη
μας, κι επειδή η χώρα μας όσα προβλήματα κι αν έχει – μερικά από άστοχους χειρισμούς ή από έλλειψη ουσιαστικής παιδείας – πορεύεται μπροστά και εξελίσσεται (έστω με αργούς
ρυθμούς), πιστεύω ότι πρέπει όλοι
να υψώσουμε τη φωνή μας, όπου ο
καθένας μας μπορεί, δείχνοντας ότι
η μιζέρια, η μαυρίλα, η οδός της απωλείας δεν έχει κυριεύσει όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Υπάρχει
ελπίδα. Υπάρχει φως. Ας μιλήσουμε
μόνο με θάρρος, με αγάπη, με ειλικρίνεια, με παρρησία και ας μετουσιώσουμε της εσωστρέφειά μας σε
εξωστρέφεια.

(Πηγή: aktinewblogspot.com)
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Φωτο-ρεπορτάζ

Κατολίσθηση στο δρόμο:
Και ο δρόμος που συνδέει τους δυο μαχαλάδες επλήγη από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα
να μειωθεί επικίνδυνα το πλάτος του. Δεδομένου ότι το Δυτικό Παπαρούσι δεν έχει άλλη
βατή διέξοδο προς το Καρπενήσι, ελπίζουμε
ότι η ζημιά θα διορθωθεί πριν να είναι αργά.

Κατολίσθηση στο υδραγωγείο:
Βρύση στο Καραούλι:
Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε τη βρύση στο Καραούλι να τρέχει νερό. Το έργο αναμένεται να
χαροποιήσει ιδιαίτερα τους νέους που μαζεύονται στο σημείο τα καλοκαιρινά βράδια.

Λόγω κατολίσθησης έχει μειωθεί κατά πολύ η
ποσότητα νερού της πηγής που καταλήγει στο
υδραγωγείο. Όπως επισημάνθηκε από τους
μόνιμους κατοίκους, το πρόβλημα θα πρέπει
να έχει διορθωθεί πριν το καλοκαίρι.

Νέες δραστηριότητες στο “Σπίτι του παπά’’

Η κατασκευή βόθρου ήταν μία σπουδαία
αναγκαιότητα στο έργο του ξενώνα.

Τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας στο
υπόγειο του υπό ανέγερση ξενώνα μας.

Τοποθετήθηκαν τα κατωκάσια
στα παράθυρα και τις πόρτες
από ατόφια πέτρα

Μας προβλημάτισε η εμφάνιση έντονης υγρασίας
στο εσωτερικό μέρος του φουγάρου του τζακιού.
Ο εργολάβος της σκεπής υποσχέθηκε ότι θα επιμεληθεί της διόρθωσης του προβλήματος.

Φυτεύτηκαν αγριοκαστανιές στο πάνω
επίπεδο της διαμορφωμένης αυλής.
Θα μπολιαστούν αργότερα.

Σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ί
29 Μαΐου 1453 «Η Πόλις εάλω»
Ο ελληνισμός εισέρχεται στους χρόνους της σκληρής οθωμανικής δουλείας.
Τι έφταιξε; Οι ιστορικοί εκτιμούν πως
ένα πλήθος αιτιών οδήγησαν στην άλωση. Ο απλός λαός, την εποχή που διαδραματίζονται τα τραγικά γεγονότα, δίδει την δική του ερμηνεία για τα όσα
συνέβησαν: «Ο Θεός επέτρεψε η Πόλη
να τουρκέψει εξαιτίας των κριμάτων
μας». Στους χαλεπούς εκείνους καιρούς
οι άνθρωποι έχουν την εντιμότητα να
παραδεχθούν ότι φέρουν ευθύνη προσωπική για τα γενόμενα. Η στάση αυτή
εισάγει, ας μας επιτραπεί ένα ιστορικό
«δόγμα»: οι αστοχίες των προσώπων
οδηγούν στις συλλογικές πτώσεις.

Θεόφιλου:
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εις μάχην 1453

Έγινε εκχωμάτωση μπαζών
στην ανατολική πίσω πλευρά
του κτιρίου για να αποφευχθεί
η υγρασία στο εσωτερικό του.

23 Απριλίου 2010. «Η Ελλάδα
καταφεύγει στο μηχανισμό στήριξης»
Κάποιοι αναλυτές δεν διστάζουν να πουν ανοιχτά
πώς η χώρα θα απωλέσει μέρος των κυριαρχικών
της δικαιωμάτων. Οι Έλληνες εισερχόμαστε σε
μια νέα ιστορική περίοδο μιας ιδιότυπης δουλείας.
Ποια πτώση προηγήθηκε αυτής της υποδούλωσης;
Ποια βαρβαρότητα άλωσε τον ελληνικό τρόπο
σκέψης, βιωτής και ύπαρξης; Γιατί αυτοπαραδοθήκαμε εδώ και δεκαετίες στον κυρίαρχο πολιτισμό
της ευκολίας, της κατανάλωσης, του κέρδους,
στον πολιτισμό εκείνο που εκδίωξε από τον ανθρώπινο ορίζοντα κάθε υπαρξιακή και μεταφυσική
αναζήτηση; Γιατί απωλέσαμε το συλλογικό μας
εγώ; Γιατί χάσαμε τους ίδιους μας τους εαυτούς;
Αν θελήσουμε αληθινά απαντήσεις, ας σταματήσουμε να αλληθωρίζουμε προσκολλημένοι σε
συζητήσεις γύρω από τους αριθμούς και τα οικονομικά μεγέθη και ας στραφούμε κριτικά στις
ευθύνες που μας βαραίνουν ως πρόσωπα και
ως κοινωνία.
Απ’ το περιοδικό “Πειραϊκή εκκλησία’’ Μάιος 2010

