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Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής

Η καλοκαιρινή μας εκδήλωση

Στις 26 Ιουλίου 2010, ημέΟ Γ.Α. Παπαδόπουλος
ρα Δευτέρα, τελέστηκε το
παραλαμβάνει πακέτο
καθιερωμένο πανηγύρι του
με ψητό από τον κ. Μάκκα
χωριού μας προς τιμή της
Αγ. Παρασκευής. Από νωρίς
το πρωί η εκκλησία κατακλύστηκε από κόσμο. Έξω
στον προαύλιο χώρο πρόσχαρο κέρασμα μούρου ανέμενε το εκκλησίασμα. Τοπική
ορχήστρα συνόδεψε μέχρι
αργά το απόγευμα τους μερακλήδες στο χορό. Τα ψητά
καλοψημένα, συνοδευμένα
από κοκορέτσι τιμήθηκαν από
τον κόσμο που περίμενε υπομονετικά τη σειρά του για
να αγοράσει το πακέτο του.
Η μπύρα επίσης έρρεε άφθονη. Οι κ. Γιώργος Παπαροϊδάμης και Λεωνίδας ΠαπαΠ. Βλασόπουλος, Γ. Παπαροϊδάμης,
δόπουλος μας τίμησαν εκ
Γ. Μανδραγώνης
μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν η κ. Αλέκα Φακίτσα εκ μέρους
της Νομαρχίας με τον πολιτευτή κ. Σεραφείμ Λιάπη. Το πρωινό της
Δευτέρας πάντως στέρησε το πανηγύρι από αρκετό νέο κόσμο. Όλοι
όσοι παραβρέθηκαν έδειξαν να περνούν καλά μέχρι αργά το απόγευμα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο του χωριού μας Γ. Κουφαλιώτη.

Ικανοποιητική επιτυχία
σημείωσε και φέτος η καλοκαιρινή εκδήλωση του
Συλλόγου, η οποία περιελάμβανε περιήγηση στην
παραδοσιακή, τη λαϊκή και
την έντεχνη μουσική από
την ομάδα του Γιώργου
Αγγελόπουλου. Την ομάδα πλαισίωσε ο 17χρονος
κλαρινίστας Θοδωρής
Α. Γιαννοπούλου, Α. Πετρόπουλος, Β. Χαλκιά,
Κουράκλης, εγγονός του
Β. Γιαννοπούλου, Α. Μανδραγώνη, Ν. Καλύβα
διάσημου Βασίλη Σούκα,
εντυπωσιάζοντας τους πάντες με το ταλέντο του. Παραδοσιακά τραγούδια
απέδωσε η φωνή του χωριού μας Άννα Κουφαλιώτη, η οποία στο παρελθόν
είχε συνεργαστεί και με τον ίδιο το Βασίλη Σούκα, ενώ λίγα τραγούδια τρα-

Μαθήματα Πυροπροστασίας
Μετά από πρόσκληση του
Συλλόγου, ένα πυροσβεστικό
όχημα και τρεις πυροσβέστες
κατέφθασαν στο Παπαρούσι
στις 27 Ιουλίου για να μας
μιλήσουν για τους κινδύνους
από πυρκαγιές.
Στο προαύλιο της Αγίας
Παρασκευής μαζεύτηκε το
ακροατήριο (όλων των ηλικιών) και ο Πυραγός Φυσέκης
Στέργιος ανέλυσε διεξοδικά
τους παράγοντες που επιδρούν στην εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών,
τα είδη τους, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται (όπως
βρύσες παντού, τα ξύλα μακριά από το σπίτι, δημιουργία πισινών και
ύπαρξη αντλιών εσωτερικής καύσης, καθάρισμα των ξερών φύλλων
στις σκεπές και θάψιμό τους ή τοποθέτησή τους σε μεταλλικούς
κάδους). Ανέφεραν επίσης τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν σε
περίπτωση φωτιάς (όχι τρέξιμο) για την αποφυγή των κινδύνων από τη
θερμική ακτινοβολία και τους καπνούς. Αναλύθηκαν φαινόμενα όπως
αυτό της καμινάδας σε χαράδρες. Όλοι είχαν ερωτήσεις να απευθύνουν
στους πυροσβέστες και όλοι αισθάνθηκαν ωφελημένοι από την παρουΣυνέχεια στην 7η σελ.

Συνέχεια στη 2η σελ.

Πολιτισμός και τουρισμός: η μόνη ελπίδα
Η οικονομική κρίση έχει ήδη απλώσει τα πλοκάμια της στην ελληνική
κοινωνία και ως σύγχρονη Λερναία
Ύδρα σημειώνει καίρια πλήγματα σε
όλους τους τομείς της οικονομίας. Η
πληθώρα δημοσιευμάτων για την δεινή κατάσταση της χώρας μας δεν
περιορίζεται μόνο στην οικονομική
ταυτότητα της κρίσης, αλλά καλύπτει
ένα ευρύτερο φάσμα που περιλαμβάνει την κρίση αξιών και ιδανικών,
τον κλυδωνισμό της ηθικής και την
απώλεια της κοινωνικής συνοχής.
Σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η διάδοση τέτοιων
λιβελογραφημάτων στον ελληνικό και
ξένο τύπο αναμένεται να πλήξει και
τον τουρισμό, που αποτελεί τη "βαριά
βιομηχανία" της χώρας μας.
Με μια πρόχειρη ματιά στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρυτανίας,
εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι κινητήριος δύναμη της τοπικής οικονομίας είναι ο εγχώριος τουρισμός. Η
ατίθαση ομορφιά της ευρυτανικής φύσης και οι ισχυροί δεσμοί των Ελλήνων
με τον τόπο καταγωγής τους είναι
κατά τη γνώμη μας οι βασικοί συντελεστές που διατηρούν την προσέλευση επισκεπτών σε υψηλά επίπεδα.
Μην υποτιμούμε όμως και την δύναμη
των διαφόρων θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών
κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Ο Σύλλογός μας συνεχίζει με
κάθε δυνατό τρόπο τις προσπάθειες
για την αναζωογόνηση του τόπου
μας. Αναγνωρίσαμε την ανάγκη δράσης στον τομέα του πολιτισμού πολύ
πριν την εμφάνιση της οικονομικής
κρίσης, και συγκεκριμένα από την
πρώτη κιόλας στιγμή της αναβίωσης
του Συλλόγου μας πριν από τέσσερα
χρόνια. Εστιάζοντας στον πολιτισμό,
δουλέψαμε εντατικά να φέρουμε τους
ανθρώπους πιο κοντά, να αναδείξουμε
τα μνημεία του χωριού, και να προβάλλουμε το χωριό προς κάθε κατεύθυνση. Για να αναδείξουμε τον
πολιτισμό μας αλλά και για να εξυπηρετήσουμε και το δικό μας "τουρισμό" (κυρίως Αθηναίοι και Ελληνοαμερικάνοι καταγόμενοι από το
Παπαρούσι) επωμιστήκαμε το δύσκολο για ένα τόσο μικρό χωριό έργο
της επισκευής του εγκαταλελειμμένου Σπιτιού του Παπά και της μετατροπής του σε ξενώνα.
Εργαστήκαμε όλοι μαζί αυτά τα
χρόνια και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε
παρόλη τη δυσοίωνη οικονομική κατάσταση. Επιμένουμε να θέτουμε
υψηλούς στόχους ώστε να προστατεύσουμε το χωριό μας από την ερήμωση. Ευελπιστούμε ότι και εν μέσω
κρίσης θα συνεχιστεί η φιλότιμη στήριξη των προσπαθειών μας από
όλους.
Στέφανος Σουλδάτος
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Με τη μύτη τους το τρίβουν...
το πιπέρι!

γούδησε και ο ταμίας του Συλλόγου
μας Στέφανος Σουλδάτος.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς, ο αρχηγός της
ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ντίνος
Μπομποτσιάρης που δεν έχει λείψει
από καμιά εκδήλωσή μας, ο πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου κ. Γιώργος
Κουφαλιώτης, η τέως πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
κ. Βάσω Χαλκιά και ο μηχανικός κ.
Νίκος Χατζόπουλος.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Βλασόπουλος έδωσε το
στίγμα της εκδήλωσης, τονίζοντας
ότι τώρα πλέον εμφανίζεται πιο επιτακτική η ανάγκη να επικεντρωθούμε
σε αυτά που μας ενώνουν. Στη συνέχεια προσφώνησε τους επισήμους
και τους κάλεσε να απευθύνουν χαιρετισμό. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου
κ. Βασίλης Καραμπάς εξέφρασε το
θαυμασμό του για την ομορφιά του
χωριού μας και ανέπτυξε σκέψεις
για την οικονομική κρίση και την
απαξίωση των θεσμών. Ο αρχηγός
της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.
Ντίνος Μπομποτσιάρης συνεχάρη
τους διοργανωτές της εκδήλωσης
και στη συνέχεια σημείωσε ότι η κρίση εκτός από οικονομική είναι και
κοινωνική.
Η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς περιελάμβανε τα ακόλουθα δώρα:
Μια δίμηνη σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας από τον Πανελλήνιο Όμιλο
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης,
προσφορά της κ. Γιώτας Τσιαμπάση
(τυχερός: Κώστας Χαραλαμπής). Μια
διήμερη διαμονή δυο ατόμων στο
Καρπενήσι στον ξενώνα Μορφέας,
προσφορά της κ. Σοφίας Δημοπούλου-Τσουκαλά (τυχερός: Κώστας Ν.
Ντανάς). Ένα ξύλινο καλόγερο για
ρούχα, προσφορά της κ. Σοφίας Δημοπούλου-Τσουκαλά (τυχερός: Γιώργος Κ. Ντανάς). Μια τσάντα λουκάνικα, προσφορά του κρεοπωλείου
Τσώνος στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας
(τυχερός: Λάμπρος Λαθύρης). Όλοι
οι τυχεροί φάνηκαν ενθουσιασμένοι

Η καλοκαιρινή μας εκδήλωση
με τα δώρα που τους έτυχαν.
Το γλέντι κράτησε ως τις πρώτες
πρωινές ώρες. Ευχόμαστε του χρόνου
να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε ακόμα περισσότεροι! Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου www.paparousi.gr.
Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης:
Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 31
Ιουλίου, ημέρα που επιλέχθηκε μετά
από πολλή συζήτηση με εναλλακτική

Δ. Παπαδόπουλος, Λ. Λαθύρης,
Δ. Τσίγκας, Θ. Δήμου

επιλογή την Κυριακή 15 Αυγούστου,
κατά την οποία όμως υπάρχουν πολλά
πανηγύρια στην γύρω περιοχή. Η εκδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί
για τον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου στο Δυτικό Παπαρούσι,
που είναι μεγάλος και αποδείχτηκε
ιδιαίτερα βολικός για τέτοιου είδους
διοργανώσεις. Από σεβασμό όμως
στο αίτημα οικογενειών του Δυτικού
Παπαρουσίου που διατηρούν πένθος,
η εκδήλωση τελικά έγινε στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Νέοι του χωριού

στο Ανατολικό Παπαρούσι, με την
παρουσία βέβαια πολλών κατοίκων
του Δυτικού συνοικισμού. Παρά την
οικονομική κρίση και την απεργία των
μεταφορέων βενζίνης που δυστυχώς
ανάγκασε πολλούς να παραμείνουν
στην πρωτεύουσα, ο προαύλιος χώρος
γέμισε κόσμο.
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν αρκετά μέλη του Συλλόγου.
Ο πρόεδρος Παναγιώτης Βλασόπουλος και η γραμματέας Ελένη Ντανά
εργάστηκαν εντατικά επί αρκετούς

Εκδηλώσεις στα χωριά
Οι εκδηλώσεις που γίνονται στα χωριά δίνουν
την εντύπωση του προσχήματος, γι’ αυτό και
στο σύνολό τους έχουν μέτρια αποδοχή και μερικές φορές πλήρη αποτυχία. Η λογική λοιπόν
αυτών των εκδηλώσεων πρέπει να διαφοροποιηθεί και να προσαρμοσθεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ηθογραφία των χωριών
και επιπλέον να λειτουργούν συμπληρωματικά
στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Στις Κορυσχάδες για παράδειγμα, δεν μπορεί
να μην αξιοποιείται το ιστορικό σχολείο, σήμα
κατατεθέν του χωριού, στο οποίο μπορεί να γίνουν διάφορες σχετικές εκδηλώσεις (εκθέσεις
φωτογραφίας, ανάδειξη ιστορικού υλικού κ.ά.),

μήνες για την οργάνωση της εκδήλωσης και τις δημόσιες σχέσεις του
Συλλόγου. Ο ταμίας Στέφανος Σουλδάτος και η πρώην ταμίας Αγγελική
Βλασοπούλου ανέλαβαν το συντονισμό την ημέρα της εκδήλωσης. Η
αγαπητή σε όλους φωνή του χωριού
Άννα Κουφαλιώτη τραγούδησε γνωστά δημοτικά τραγούδια ξεσηκώνοντας το χορό. Ο Γιάννης Δημόπουλος
("Γερμανός") με τα εγγόνια του Βασίλη και Γιάννη βοήθησαν σημαντικά
στη μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων
και στη διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Η Ρούλα Βλασοπούλου προσέφερε
πολύτιμη βοήθεια καθόλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης. Παραδοσιακά εδέσματα και γλυκίσματα προσέφεραν
οι οικογένειες Βλασόπουλου, Δημόπουλου, Κατσάνου, Μανδραγώνη και
Ντανά. Η Μίνα Κατσάνου και ο Λάμπρος Λαθύρης με τα παιδιά του βοήθησαν πρόθυμα. Τέλος, σημαντική
υπήρξε η βοήθεια των φίλων του
Συλλόγου Χάρη Παυλίδη και Άλκηστης Μπάτα-Παυλίδη που βρέθηκαν
κοντά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για
τη συμβολή τους που υπήρξε ουσιώδης για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αρμόζουν στην
Άλκηστη που, παρά την πεντάμηνη
εγκυμοσύνη της και τη φροντίδα του
τετράχρονου γιου της, βοήθησε με
δική της πρωτοβουλία στο ψήσιμο
σουβλακίων.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Βλασόπουλος ανέφερε τα
εξής:
"Οι τρομερές αλλαγές στα οικονομικά της πατρίδας μας επαναπροσδιορίζουν τη δραστηριότητα όλων
μας. Τώρα πλέον εμφανίζεται πιο επιτακτική η ανάγκη να επικεντρωθούμε
σε αυτά που μας ενώνουν. Και αυτά
δεν είναι λίγα. Που όχι μόνο θέλουμε
αλλά και μπορούμε.
Ο εθελοντισμός που κυριάρχησε
μεταξύ όλων μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια έδωσε τα άριστα αποτελέσματα που έγιναν αισθητά στην
εξέλιξη του χωριού μας. Όχι μόνο
σε κάθε σπίτι του ελληνικού χώρου
αλλά και σε κάθε γωνιά της υφηλίου
χάρη στο ίντερνετ. Κατ' αυτό τον
τρόπο πετύχαμε να αγγίξουμε τις
πιο ευαίσθητες χορδές του ψυχικού
κόσμου του καθενός από εμάς.
Εφόσον λοιπόν η συνεργασία μαζί
με την ηθική και την υλική στήριξη
όλων μας συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, το όραμα δε θα αργήσει να γίνει
πραγματικότητα. Επειδή συμβαίνει η
γη των προγόνων μας να ασκεί ακα-

έτσι ώστε σταδιακά να εμπλουτίζεται και το
υλικό του μουσείου.
Στις Γοργιανάδες, η ύπαρξη του κέντρου
κομποστοποίησης στην πλατεία του χωριού,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για οργάνωση ποικίλων περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για τα παιδιά, τόσο αναγκαίων σήμερα.
Στο Παπαρούσι, όπου παράγεται ένα μοναδικό τοπικό προϊόν, το μούρο, να καθιερωθεί
μια σχετική εκδήλωση που εκτός των άλλων
θα προσελκύσει και θα καταστήσει κοινωνούς
τους νεότερους, στα μυστικά της παραγωγικής
διαδικασίας. Με τους κατάλληλους χειρισμούς
και βοηθούσης της συγκυρίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένας μικρός αναπτυξιακός πόλος.
Στον Άγιο Νικόλαο, τα επώνυμα φασόλια,

Ο Δήμαρχος Βασίλης Καραμπάς
απευθύνει χαιρετισμό

τανίκητη έλξη, η προσφορά φιλοξενίας σε αυτό τον τόπο δε θα ζωντανέψει μόνο νοσταλγικές μνήμες, ιδέες
και θεσμούς, αλλά θα γίνει η αφορμή
να ξαναγίνουν τα μονοπάτια που
έκλεισαν από τα βάτα, να ξαναδεχτούν τους περιπατητές από κάθε
σπίτι, πλημμυρισμένα ξανά από ζωή.

Ο κ. Ντίνος Μπομποτσιάρης
με τον Στέφανο Σουλδάτο
και την Αγγελική Βλασοπούλου

Αυτό το όραμα το οφείλουμε τόσο
στη σημερινή όσο και στις επερχόμενες γενεές, γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθούν δυνατότητες να εξασφαλιστούν γόνιμα
μπολιάσματα στα κέντρα εξουσίας
της πατρίδας μας εν γένει.
Έτσι λοιπόν, με τη σημερινή μας
εκδήλωση που από τριετίας επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτές τις

Οι βασικοί εθελοντές της εκδήλωσης

ημέρες Ιουλίου-Αυγούστου, αποβλέπουμε κυρίως να ζήσουμε μαζί σας
ανεπανάληπτες συντροφικές ώρες
γεμάτες από ωραία συναισθήματα με
τη κρυφή ελπίδα να έχουμε και τη
δική σας στήριξη στη δύσκολη προσπάθεια αποπερατώσεως του μικρού
ξενώνα μας.
Μαζί με την παράκληση «Φροντίστε τον ξενώνα μας», δεχτείτε από
βάθους καρδίας τις καλύτερες ευχές
μας για την αποψινή βραδιά."

τα κάστανα αλλά και μια έξυπνη ιδέα που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά, η «γιορτή
πίτας» μπορεί να αποτελέσουν την κεντρική
ιδέα στην οποία θα στηρίζονται οι εκδηλώσεις.
Στο Βούτυρο το «Μικρό Μουσείο» εκτός
από την υπάρχουσα δράση και σε συνδυασμό
με το γειτονικό εκτροφείο, μπορεί να αναπτύξει
σχετικές δραστηριότητες όπως π.χ. εξειδικευμένη ενασχόληση με το ζαρκάδι.
Θυμίζουμε ότι η «γιορτή κάστανου» στην
Αγία Τριάδα και ο «χορός των γερόντων» στο
Ραπτόπουλο, έχουν τεράστια επιτυχία και συμμετοχή γιατί στηρίζονται σε τέτοιους είδους
χαρακτηριστικά.
Απ’ την εφημ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010
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Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς
Η Αγία Μαρίνα
η Παρθενομάρτυς
γεννήθηκε το 253
μ.Χ. Καταγόταν από
ένα χωριό της Πισσιδείας και έζησε
στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο
Κλαύδιος. Ο πατέρας της Αιδέσιος
ήταν ιερέας των ειδώλων και η μητέρα της πέθανε το
270 μ.Χ., όταν η Αγ.
Μαρίνα ήταν 12
ετών. Τότε ο πατέρας της παρέδωσε
την Αγία Μαρίνα σε
μια γυναίκα για να την μεγαλώσει. Η Αγία Μαρίνα
έγινε χριστιανή.
Όταν έμαθε για την Αγ. Μαρίνα ο άρχοντας
Ολύμβριος την φυλάκισε. Μετά από λίγες μέρες
την αποφυλάκισε για να την κρίνει. Παρατηρώντας
την έμεινε εκστατικός για την ωραιότητά της και
θέλησε να γίνει σύζυγός της. Η Αγ. Μαρίνα απαντώντας στις ερωτήσεις του, του είπε ότι ονομάζεται
Μαρίνα, κατάγεται από την Πισιδεία και πιστεύει
στον Ιησού Χριστό. Αφού η Αγ. Μαρίνα δε δέχτηκε
να αρνηθεί τον Χριστό, ο Ολύμβριος διέταξε να
την ξαπλώσουν στη γη και να χτυπήσουν αλύπητα
το σώμα της με ραβδιά, τόσο βάναυσα ώστε να
σχιστεί το δέρμα της και να κοκκινίσει η γη από
τη μεγάλη ποσότητα αίματος που έτρεξε. Κατόπιν
διέταξε να κρεμάσουν όρθια την Αγ. Μαρίνα και
να συνεχίσουν να τη χτυπούν με τα ραβδιά.
Αφού το σώμα της ήταν σε πολύ κακή κατάσταση,
την έβαλε ξανά στη φυλακή.
Ενώ η Αγία βρισκόταν στο κελί, έγινε ένας
σεισμός και από ένα σημείο της φυλακής βγήκε
ένας δράκος και καθώς σερνόταν στη γη έκανε
δυνατό συριγμό και φάνηκε να ρίχνει φωτιά γύρω
από την Αγία. Επειδή η Αγία Μαρίνα φοβήθηκε
πολύ, άρχισε να προσεύχεται στο Θεό και τότε ο
μεγάλος δράκος μεταμορφώθηκε σε μαύρο σκύλο.
Όταν είδε αυτό η Αγία Μαρίνα κατανόησε ότι
ήταν ο Διάβολος, άρπαξε τον σκύλο από τις
τρίχες και με ένα σφυρί που βρήκε ριγμένο κάτω
χτυπούσε τον σκύλο στη ράχη και στο κεφάλι
και τον ταπείνωσε.
Κατόπιν ο Ολύμβριος κάλεσε δεύτερη φορά
σε εξέταση την Αγία Μαρίνα. Ο Ολύμβριος ζήτησε
πάλι από την Αγία να αρνηθεί τον Χριστό και
αυτή για δεύτερη φορά αρνήθηκε. Διέταξε τότε
να κάψουν το σώμα της με αναμμένες λαμπάδες
και να βάλουν το κεφάλι της μέσα σε δοχείο γεμάτο με νερό, κρεμώντας την από τα πόδια της.
Με τη δύναμη του Θεού, η Αγία Μαρίνα δεν
πάθαινε τίποτα από όλα αυτά τα μαρτύρια και
τράβηξε στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν από τον ηγεμόνα και έλαβαν το Μαρτυρικό Στεφάνι από τον
Χριστό. Τελικά ο Ολύμβριος διέταξε να θανατωθεί
η Αγία δια αποκεφαλισμού. Την μνήμη της Αγίας
Μαρίνας ως Παρθενομάρτυρος την τιμούμε στις
17 Ιουλίου. Ο Γρηγόριος ο Κύπριος, Πατριάρχης
Κων/πόλεως, έγραψε λόγο για την Αγία Μαρίνα
που σώζεται στην Μεγίστη Λαύρα και στην Ιερά
Μονή του Παντοκράτορος.
ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ!
Πολλές φορές στην ζωή μας, σαν συνειδητοί
Χριστιανοί, επικαλούμεθα τον Θεό και τους Αγίους
Του.
Αυτό έκανε και μια οικογένεια από την Κύπρο,
γνωστή από τις τηλεοπτικές εκκλήσεις της πριν
δυο χρόνια, για την εξεύρεση δότη προκειμένου
να βρεθεί μόσχευμα για εγχείρηση στο μικρό
παιδί τους, Ανδρέα που έπασχε από λευχαιμία.
Μόσχευμα βρέθηκε και οι γονείς ετοιμάσθηκαν
για να ταξιδεύσουν στις ΗΠΑ, όπου θα γινόταν η
λεπτή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού. Όλοι θυμόμαστε τότε την αγωνία της οικογένειας του Βάσου Βασιλείου από τη Λεμεσό και
τις καθημερινές εκκλήσεις τους στον Χριστό μας
για να σώσει το παιδί τους.
Πριν λοιπόν ξεκινήσουν για την εγχείρηση οι
γονείς άκουσαν για τα θαύματα της Αγίας Μαρίνας

και πήραν την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσουν
στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο
και να ζητήσουν την ευλογία Της.
Στο τηλέφωνο ο ηγούμενος της Μονής αρχιμανδρίτης Κυπριανός υποσχέθηκε πως θα προσευχηθεί στην Αγία και ευχήθηκε στους γονείς
να έχει το παιδί την Αγία Μαρίνα στο χειρουργείο
για βοήθεια. Πράγματι με την ευχή του ηγουμένου
Κυπριανού στις αποσκευές τους και με ακράδαντη
την πίστη για τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας οι
δύο γονείς και ο μικρός Ανδρέας μετέβησαν στις
ΗΠΑ.
Η ΠΙΣΤΗ
(Του Γ. Δροσίνη)
Δεν έχεις πίστη, όταν τα στάχυα σου
προσμένεις να γεννούν σιτάρι
κι απ’ τ’ άκαρπο δεντρί που κέντρωσες
προσμένεις καρπερό βλαστάρι.
Πίστη έχεις, όταν απ’ το χέρσωμα
κι απ’ τ’ αστραποκαμένα ξύλα
προσμένεις τους καρπούς ολόδροσους
και καταπράσινα τα φύλλα.
Δεν έχεις πίστη, όταν πηγαίνοντας
το δρόμο του βουνού προσμένεις
να φτάσεις ως τ’ ανάερο ψήλωμα
κάποιας κορφής μαρμαρωμένης.
Πίστη έχεις, όταν, αλυσόδετος,
μες απ’ τα βάθη της αβύσσου
προσμένεις ως τ’ ουράνια ελεύτερο
να φτερουγίσει το κορμί σου.
Δεν έχεις πίστη, όταν τ’ απόβραδο
προσμένεις να προβάλουν τ’ άστρα
και με του πετεινού το λάλημα
να φέξη η αυγή η ροδογελάστρα.
Πίστη έχεις, όταν, όσο αλόγιστο
και πλάνο ο νους σου κι αν το ξέρει
προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα
κι αστροφεγγιά το μεσημέρι.
Δεν έχεις πίστη, όταν, πιστεύοντας,
ρωτάς την κρίση και τη γνώση.
Δεν έχεις πίστη όταν την πίστη σου
στο λογικό έχεις θεμελιώσει.
Πίστη έχεις, όταν κάθε σου όνειρο
το ανάφτεις στο βωμό της τάμα,
κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο,
προσμένεις να γενεί το θάμα.
Μετά τις καθιερωμένες προκαταρκτικές εξετάσεις προετοιμασίας ο μικρός Ανδρέας εισήλθε
για την πραγματικά πολύ σοβαρή και λεπτή εγχείρηση. Λίγη ώρα πριν το χειρουργείο παρουσιάστηκε στον ιατρό που θα χειρουργούσε τον
μικρό Ανδρέα μία γυναίκα. Είπε ως είναι γιατρός
και παρακάλεσε να παρακολουθήσει την εγχείρηση, επειδή ήταν προσωπική γιατρός του μικρού
Ανδρέα. Η συζήτηση της γυναίκας με τον χειρουργό έδειχνε πως κατείχε την ιατρική επιστήμη
και δεν άφηνε καμιά αμφιβολία στο χειρούργο να
σκεφτεί πως δεν είναι ιατρός.
Εκείνος πάντως της είπε πως δεν επιτρέπεται
να βρίσκεται στο χειρουργείο ξένος ιατρός και
πως αποτελούσε πρακτική της ιατρικής του ομάδας
να μην μετέχουν άλλοι στις λεπτές αυτές εγχειρήσεις. Η επιμονή όμως της γυναίκας έκαμψε
την αρχική αδιαλλαξία του χειρουργού. Της
ζήτησε να αφήσει τα στοιχεία της στη γραμματεία
και να εισέλθει στη συνέχεια στο χειρουργείο
μαζί του. Έτσι και έγινε.
Η άγνωστη ιατρός εισήλθε στο χειρουργείο
και όχι απλώς παρακολουθούσε αλλά συμμετείχε
ενεργά στην εγχείρηση του μικρού Ανδρέα. Αρκετές φορές μάλιστα έδωσε τις κατευθύνσεις για
το πώς έπρεπε να προχωρήσει η επέμβαση. Όλα
πήγαν καλά και ο γιατρός αφού την ευχαρίστησε
εξήλθε του χειρουργείου.
Το ζεύγος Βασιλείου έτρεξε να πληροφορηθεί
για το πώς πήγε η εγχείρηση.
«Όλα πήγαν πολύ καλά» τους είπε. Και πρό-
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σθεσε: «Δεν μπορώ όμως να καταλάβω ως είχατε
μια τέτοια γιατρό για το παιδί σας και ήλθατε σε
μένα;»
Οι γονείς έκπληκτοι του απάντησαν ότι δεν
είχαν φέρει κάποια γιατρό και δεν γνωρίζουν κάτι
σχετικό. Ο χειρουργός όμως επέμενε και τους
είπε ως όταν εξήλθε από το χειρουργείο η γιατρός
του μικρού Ανδρέα, παρέμεινε για λίγο μέσα με
την υπόλοιπη ιατρική ομάδα.
Ως εκ τούτου κάπου εκεί γύρω έπρεπε να
είναι και τους προέτρεψε να τη συναντήσουν.
Μάταια όμως έψαχναν να τη βρουν. Η γιατρός
είχε εξαφανισθεί.
Σκέφθηκαν πως θα έφυγε και πήγαν με προτροπή του χειρούργου στη γραμματεία να ζητήσουν
τα στοιχεία της προκειμένου να την ευχαριστήσουν.
Πίστευαν πως ίσως κάποια γιατρός από την Ελλάδα, ή την Κύπρο ευαισθητοποιήθηκε και ταξίδευσε στις ΗΠΑ για να συμβάλλει στην λεπτή
χειρουργική επέμβαση.
Με έκπληξη διαπίστωσαν πως η άγνωστη γυναίκα ιατρός είχε υπογράψει με το όνομα Μαρίνα
από την Άνδρο (Μarina from Andros).
Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Στέκονταν
επί αρκετή ώρα αμήχανοι μπροστά στο θαύμα
της Αγίας Μαρίνας. Τα δάκρυα ευγνωμοσύνης
και χαράς πλημμύρισαν τα μάτια τους. Θυμήθηκαν
αυτό που τους είχε πει ο σεβαστός γέροντας και
ηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής. «Πηγαίνετε
στην Αμερική και εύχομαι η Αγία Μαρίνα να είναι
μέσα στο χειρουργείο».
Την απερίγραπτη χαρά τους για την επιτυχή
έκβαση της εγχείρησης και την επαναφορά της
υγείας του μικρού Ανδρέα τη μετέφεραν στα
ΜΜΕ μιλώντας για το αληθινό θαύμα. Από τότε
έβαλαν ως τάμα να βρίσκονται πάντοτε οικογενειακώς στην Άνδρο την ημέρα της μνήμης της
Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου.
Ουδέποτε απουσίασαν τα θαύματα των Αγίων
από τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και
είθε ο Πανάγαθος Θεός, ο Κύριος Ημών Ιησούς
Χριστός, να μας ενισχύει την πίστη μας με τα
θαύματα των Αγίων μας.
(Από ιστοσελίδα στο Ίντερνετ)

Τα αρχαία της Αρωνιάδας
Στον τουριστικό οδηγό
Ευρυτανίας
του Π.Ι. Βασιλείου (Έκδοση
Νομαρχίας
1971) διαβάσαμε ότι στο
αγροτικό οικισμό Αρωνιάδα
στα 1960 ο Πάνος Βασιλείου αποκάλυψε ανερεύνητο ψηφιδωτό δάπεδο, ένα μέτρο κάτω
από την επιφάνεια της γης, που φαίνεται ότι
ανήκει στη βυζαντινή περίοδο, χωρίς δυστυχώς
ως τα σήμερα να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι.
Στο χώρο αυτό της Αρωνιάδας αναφέρει ότι
υπάρχουν λείψανα και διάφορα αποδεικτικά
παλιού φρουριακού τείχους και αρχαίου οικισμού. Υπάρχουν (αναφέρει) ακόμα τάφοι με
μεγάλες καλυπτήριες πέτρες. Σε πολλούς τάφους βρέθηκαν κτερίσματα και λοιπά αντικείμενα. Ακόμη ότι υπάρχουν θεμέλια οικοδομών,
κομμάτια κεραμιδιών, υδραγωγοί κλπ. (εφημ.
«Βραδυνή» 25-9-61, «Ταχ. Αιτωλοακαρνανίας»
16-2-61 και «Φωνή της Ρούμελης» 15-11-1961).
Όλα αυτά έχοντας υπόψη θελήσαμε να
γνωρίσουμε την Αρωνιάδα. Ανεβήκαμε το δύσκολο δρόμο προς τα κει δεξιά της γέφυρας
του Μέγδοβα. Στο δρόμο μας σταμάτησε ένας
ηλικιωμένος χωρικός. Στη κουβέντα μας μάθαμε
ότι είναι σχεδόν ο μοναδικός κάτοικος της περιοχής. Ολοφάνερη ήταν η διάθεσή του για
συζήτηση αφού είχε να δει άνθρωπο μία εβδομάδα. Μας ξενάγησε στην αγροικία του. Τον
παρακολουθήσαμε να κλείνει τα κατσίκια του
στο μαντρί και πρόσχαρα στη συνέχεια μας κέρασε μούρο και ό,τι άλλο είχε. Παρόλα τα 87
χρόνια του έσφυζε από ζωή και ελπίδα για το
μέλλον. Μας πρότεινε δε, να σφάξει ένα κατσίκι
για να φάμε μαζί του το βράδυ. Ένας αληθινός
ακρίτας. Πάντως «αρχαία» δεν είχε δει ποτέ
του, ούτε είχε ακούσει κάτι. Ούτε κάποιος
άλλος όπου και να ρωτήσαμε.
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Η αλληλογραφία μας
3 Λάβαμε πρόσκληση:
• Για τις εκδηλώσεις της ΟΕΣ στις 29 Μαΐου στο Καρπενήσι με θέμα την
Άλωση και για τις 25 Ιουλίου στη Σιβίστα.
• Από την Πανευρυτανική Ένωση για το Συνέδριο στη Δομνίστα στις 23,
24 και 25 Ιουλίου.
• Από το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας (Γηροκομείο) για να
συμμετάσχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 4 και 5 Αυγούστου προς
τιμή του Προστάτη του Ιδρύματος Οσίου Ευγένιου του Αιτωλού.
• Από το Ίδρυμα «Γεώργιος Καφαντάρης» για τα εγκαίνια του ομώνυμου
Πνευματικού Κέντρου στις 19 Ιουνίου στην Ανατολική Φραγκίστα.
Δυστυχώς το ΔΣ του Συλλόγου μας, παρόλο που προσπάθησε, δεν κατάφερε να παραστεί τη φετινή χρονιά σε καμία από τις ανωτέρω εκδηλώσεις. Αξίζει όμως να δημοσιεύσουμε την αναφορά του Ιδρύματος
«Γεώργιος Καφαντάρης» στον καταγόμενο από το Παπαρούσι, από τη
πλευρά της μητέρας του το γένος Θεοχάρη, ευεργέτη του Ιδρύματος
Κώστα Πανουργιά. Αποτελεί πρότυπο για μίμηση.

Ίδρυμα Γεωργίου Καφαντάρη
Πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του Γεωργίου Καφαντάρη, οι συμπατριώτες του ίδρυσαν το «Πνευματικό Κέντρο Γεώργιος Καφαντάρης» με
έδρα την Ανατολική Φραγκίστα (τηλ. 2237095331) και με σκοπό την προβολή και διάδοση του έργου του μεγάλου πολιτικού. Ο Δήμος Φραγκίστας έχει παραχωρήσει τη διώροφη παραδοσιακή κατοικία στο κέντρο
του χωριού, όπου στο ισόγειό της είχε το γραφείο του ο πατέρας του
πρωθυπουργού Κώστας Καφαντάρης, ο οποίος είχε διατελέσει δήμαρχος
Αγραίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Σε αυτόν τον χώρο πρόκειται να
στεγαστούν το λαογραφικό υλικό και η έκθεση φωτογραφίας του χωριού,
ενώ στον πάνω όροφο θα εκτίθεται το αρχείο του Γεωργίου Καφαντάρη,
το οποίο είχε υποσχεθεί ότι θα παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων στο
Ίδρυμα καθώς επίσης φωτογραφίες και προσωπικά του αντικείμενα που
θα διαθέσουν οι συγγενείς του.
Γνώριζε πολύ καλά ο Κώστας Πανουργιάς, από την Ανατολική Φραγκίστα της Ευρυτανίας, τι σήμαινε προσφορά στον τόπο του, καθώς μεγάλωσε με το παράδειγμα του μεγάλου ευεργέτη Αθανασίου
Παπαδόπουλου, ο οποίος με κεφάλαια που έφερε από την Κωνσταντινούπολη χρηματοδότησε κατά τη δεκαετία 1920-30 πολλά και απαραίτητα για το χωριό του έργα. Ο Κώστας, που έζησε όλες τις περιπέτειες
της Κατοχής και της Αντίστασης στη γενέτειρα, άκουγε επίσης από τους
μεγαλύτερούς του για τον συγχωριανό τους Γεώργιο Καφαντάρη, τον
σπουδαίο πολιτικό και πρωθυπουργό της Ελλάδας, που με τα έργα του
σημάδεψε τη νεώτερη ελληνική ιστορία, έφυγε το 1951 προς αναζήτηση
καλύτερης τύχης στην Αμερική. Εκεί δούλεψε πολύ σκληρά και από τα
άδυτα των εστιατορίων της Βόρειας Καρολίνας έφτασε, το 1973, να ανοίξει ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Νέας Υόρκης, το περίφημο “L’
escargo” (σαλίγκαρος στα ελληνικά), στη λαμπρή 5η Λεωφόρο. Όταν οι
υποχρεώσεις του τελείωσαν, επέστρεψε στην Ανατολική Φραγκίστα, επισκεύασε το πατρικό του και από το 1990, πλέον μοιράζει το χρόνο του
ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και στο χωριό του. Φέτος, πριν φύγει για το καθιερωμένο χειμωνιάτικο ταξίδι του, ο Κώστας Πανουργιάς θέλησε να
υποστηρίξει την ωραία πρωτοβουλία που έχουν πάρει οι συγχωριανοί
του για τη δημιουργία του «Πνευματικού Κέντρου Γεωργίου Καφαντάρη» και διέθεσε 100.000$ για την αναπαλαίωση του κτιρίου που προορίζεται να το στεγάσει. Την άνοιξη που θα επιστρέψει θα είναι όλα
έτοιμα κι έτσι η Ανατολική Φραγκίστα, εκτός του ότι θα έχει εκπληρώσει
ένα χρέος της για τον μεγάλο πολιτικό, θα έχει να μιλά και για έναν
ακόμα συνεχιστή της παράδοσης, της προσφοράς στον τόπο της.
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 27/11/2007

3 Λάβαμε e-mail
• Από τον Χαράλαμπο Τσιαμπάση: «Μπράβο για όλες τις εκδηλώσεις. Να
είστε πάντα καλά και να μπορείτε να συνεχίσετε, καλές δυνάμεις.»

3 Λάβαμε επιστολές
• Από τον πιστό φίλο μας Ανδρέα Γουριώτη: «Εύχομαι σε όλους σας
καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση από τη διασκέδαση του πανηγυριού στις
26/7. Καλή δουλειά, ο Θεός μαζί σας»
• Από τον ευεργέτη μας
Σπύρο Καλύβα: «Αγαπητοί κ.
Βλασόπουλε, Συμβούλιο και
σε όλους τους Παπαρουσιώτες. Λαβαίνουμε την εφημερίδα με τα νέα του χωριού μας
και ευχαριστούμε. Για τον
Άπολις
Σύλλογο 400$».
• Από τον Αποστόλη και
Μαρία Χαραλαμπή: «Αγαπητά
μας ανίψια σας φιλούμε και

σας ευχόμαστε να σας ζήσουν τα καινούργια ζευγάρια, καλορίζικα. Τα φιλιά
μας και τις πιο θερμές ευχές. Συγνώμη για την καθυστέρηση, κάποιο μικρό
πρόβλημα μας αποσυντόνισε. Σας στέλνω τα χρήματα με τον Βασίλη Καλύβα (300$).Δεν σας ξεχάσαμε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές
μας για να προχωρείτε. Πολλά φιλιά».
• Από τον Κίμωνα και την Ιωάννα Παπαδοπούλου: «Αγαπητέ μας Παναγιώτη, είμαστε όλοι καλά το όμοιο επιθυμούμε δια όλους εσάς. Σου στέλνω
κάτι για την εφημερίδα του Συλλόγου. Εάν θέλετε να το τυπώσετε».
Ανθολογία της Οικονομίας
Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
Τα έχει πει όλα… πριν 100 χρόνια, τρομερά επίκαιρος!!!
Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να ξοδεύει και πενήντα να μαζεύη;
Να τρέφει όλους τους αργούς, νάχει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα;
Νάχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια,
κλέφτες χωρίς μία πήχυ γη και κλέφτες με παλάτια,
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή.
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μουτσούνες εγινήκαν δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.
Ο Έλληνας δυο δίκαια ασκεί πανελληνίως,
σύνερχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει μέρος.
Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά στους αρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.
Γι’ αυτό το κράτος, που τιμά τα ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ και στα καινούργια!
Και των σοφών οι λόγοι θαρρώ πως είναι ψώρα,
πιστός εις ό,τι λέγει κανένας δεν εφάνη…
Αυτός ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα,
δεν κάνει ό,τι λέγει δεν λέγει ό,τι κάνει.
Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο, ύφος του γόη, ψευτομοιραίο,
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουντάρης.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Και ψωμοτύρι και για καφέ το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς σαν πιάσει πόστο: δερβεναγάς.
Θέλει ακόμα –κι αυτό είναι ωραίο- να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυο φορώντας τα πόδια που χει στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς.
Ω Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
Εξαιρετικά επίκαιρο και εύστοχο το ανωτέρω ποίημα.
Ευχαριστούμε πολύ το ζεύγος Παπαδόπουλου από τη Νέα Υόρκη.
• Από την Έλλη Καλύβα – Πούλος: «Προς το διοικητικό συμβούλιο του
συλλόγου Παπαρουσιωτών, Καλημέρα σας.
Ευχόμαστε πρώτα απ’ όλα υγεία σε όλους και ό,τι άλλο επιθυμεί κανείς.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στην προσπάθεια που
καταβάλλεται από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, από την ίδρυση του
«Δελτίου» που είναι τόσο ενημερωτικό, όσο και συγκινητικό, διαβάζοντας
να έχεις σχέση με όλα αυτά και να σε φέρνουν τόσο κοντά στον τόπο μας,
πίσω στα παιδικά μας χρόνια, καλά και δύσκολα, αλλά νοσταλγημένα χρόνια,
και για όλα αυτά εμείς καταφέραμε μαζί με τα παιδιά μας να ξαναζήσουμε
για λίγο στον τόπο μας και τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον τόπο αυτό όταν
τους μιλάμε για τα περασμένα.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια από χρόνια θέλαμε να εκφράσουμε για την επιμέλεια, την πρωτοβουλία, την θέληση, την επιμονή του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Παναγιώτη Βλασόπουλου μετά της συζύγου του Ελένης και
όλα τους τα τόσο χαριτωμένα παιδιά τους. Συγχαρητήρια στην νιόπαντρη
κόρη τους, ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένα και καλή τύχη και στα υπόλοιπα.
Κι εμείς με τη σειρά μας
παντρέψαμε την μονάκριβη
κορούλα μας Φωτεινή
(Φώφη) με τον εκλεκτό της
καρδιάς της Γιορκ Αντωνίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας στις 29 Μαΐου
2010. Τους ευχόμαστε
«βίον ανθόσπαρτον». Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε στο χωριό!
Καλή αντάμωση».

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Αλεξάνδρα βρίσκεσαι στα χέρια του Θεού
του π. Δημητρίου Παπασπύρου

Επιτυχίες
Η Σταυρούλα Βλασοπούλου, κόρη του Παναγιώτη και της Ελένης
Ντανά, πέτυχε να εισαχθεί στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής Αθηνών.
Καλές σπουδές!

Γεννήσεις
Ο αλβανικής καταγωγής κάτοικος του χωριού μας, Boyar Isha του
Οσμάν, απέκτησε την τρίτη του κόρη στο Παπαρούσι.
Να τους ζήσει!

Γάμοι
Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου:.
• Στις 29-5-2010 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας ο Γιορκ Αντωνίου με
την Φώφη Ζαχαροπούλου, κόρη της Έλλης Καλύβα και του Σεραφείμ
Πούλου και εγγονή του Βασίλη και της Αρτεμισίας Καλύβα.
• Στις 27-6-2010 ο Στέφανος Σουλδάτος (ταμίας του Συλλόγου μας)
με την Αγγελική Βλασοπούλου, κόρη του Προέδρου Παν. Βλασόπουλου
(φωτό 1).
• Στις 4-7-2010
1
ο Σταύρος Ντανάς
2
(γιός του Γιώργου
Σ. Ντανά) με τη Θεοδώρα Καραμπίνη
(φωτό 2).
• Στις 24-7-2010
ο Κωνσταντίνος Νικολάου με τη Νίκη
Κοτρώτσου, κόρη
του Αποστόλη Κοτρώτσου (φωτό 3).
3
• Στις 27-6-2010 ο Καντλής Γιάννης
(οδηγός των ΚΤΕΛ Καρπενησίου) με την
Μαρία Μπάρλα, εγγονή της Βασιλικής
Τσιαμπάση.
• Στις 10-7-2010 ο Σεραφείμ Τσιουγκρής
(Πρόεδρος του Τ.Δ. Καλεσμένου) με τη Μαρία Πίστα από τη Λυκούρια Καλαβρύτων.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον!

Θάνατοι και Μνημόσυνα
• Στις 10-6-2010 απεβίωσε στην Αμερική η Αλεξάνδρα Ι. Τσιαμτσούρη, 82 ετών, κόρη του Αθαν. Γ.
Παπαδόπουλου. Η κηδεία της έγινε στις Γοριανάδες
στις 17-6. Η συγκίνηση ήταν αισθητή στα πρόσωπα
όλων των παρευρισκομένων. Εκεί μίλησαν για το πέρασμά της στην κοινωνία μας ο γιος της Φάνης και οι
ιερείς π. Δημήτριος Παπασπύρου και π. Γιώργος
Χρυσαφογεώργος.
Τονίστηκαν από τους ομιλητές χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
της θανούσης, όπως η ταπεινή της παρουσία στα ογδόντα χρόνια ζωής
της. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι κηδευόταν ένας άνθρωπος που
διέθετε χαρακτηριστικά πέραν του συνήθους όπως γενναιοδωρία, εργατικότητα και προοδευτικότητα που με το χρόνο έλαμψε παρά την
παντελή έλλειψη τυπικής παιδείας. Τονίστηκε επίσης ότι φρόντισε
για δεκαετίες την πεθερά της και ότι σχεδόν ούτε βόγγηξε στα 10
χρόνια ταλαιπωρίας της από τον καρκίνο.
(Εικόνα πλήρους αντίθεσης με εκείνη σημαντικών σύγχρονων συνανθρώπων μας που στην εμφάνιση σοβαρού προβλήματος καταρρέουν).
• Στις 21-7-2010 πέθανε στην Αθήνα η Βασιλική
Κοκοτίνη και κηδεύτηκε στις 23-7 στο Παπαρούσι.
Στις 28-8 τελέσθηκε το 40ήμερο μνημόσυνό της
στο Παπαρούσι.
• Στις 1-9-2010 πέθανε στο Καρπενήσι ο Γιώργος
Π. Παπαδόπουλος. Τα παιδιά του Παναγιώτης και
Σπυριδούλα Παπαδοπούλου και οι αδελφές του
Μάρθα Παπαδοπούλου και Ευαγγελία Μούτσελου
ευχαριστούν θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους
για τον αγαπημένο πατέρα και
αδελφό.
• Στις 7-8-2010 τελέσθηκε στο
Παπαρούσι το 3ετές μνημόσυνο
της Μαγδαληνής Κοτρώτσου, συζύγου του Αποστόλη Κοτρώτσου.
Αιωνία τους η μνήμη!

Με πόνο και με θλίψη σήμερα κηδεύουμε την Αλεξάνδρα Ιωάννου
Τσιαμτσούρη. Στις 10 αυτού του μηνός
ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια,
παρέδωσε την ψυχή της στο Δημιουργό
Θεό μας. Την παρέδωσε γαλήνια στην
αγκαλιά και στην αγάπη των παιδιών
της τα οποία την φρόντιζαν, την αγαπούσαν και την έκαναν να ζει, αλλά
και να φύγει από αυτήν την πρόσκαιρη
ζωή ευχαριστημένη. Προ είκοσι περίπου
ημερών τηλεφώνησα όπως συνήθως
έπραττα στην Μαρία και μεταξύ των
άλλων της είπα: «Μαρία να παρακαλείς
το Θεό να παραδώσει η μητέρα σου
την ψυχή της σε Εκείνον όταν θα βρίσκεται στην αγκαλιά σου». Και έτσι
έγινε. Όταν στις 10 του μηνός πήρα
τηλέφωνο να ακούσω τι γίνεται η Αλεξάνδρα, το παιδί της και ανιψιός μου
Θεοφάνης με πληροφόρησε ότι η μητέρα του τελειώνει σε λίγο την επίγεια
ζωή της. Και σε λίγο πάλι μου ανήγγειλε
το θλιβερό γεγονός.
Η Αλεξάνδρα ήταν μια γυναίκα που
τη διέκρινε η καλοσύνη και η αρχοντιά
κυριολεκτικά. Αρχοντιά δεν είναι να
έχεις πλούτη και κοινωνική επιφάνεια.
Αρχοντιά είναι να είσαι άνθρωπος. Η
Αλεξάνδρα απέσπασε την αγάπη και
την εκτίμηση όλων. Τα πρώτα χρόνια
εδώ στο χωριό, τα πέρασε δύσκολα
και φτωχά όπως όλοι εμείς οι φτωχοί.
Εργαζότανε στα χωράφια και παντού,
μαζί με το μακαρίτη το Γιάννη, έτρεχε
στα πρόβατα, στο πότισμα, στο σκάλισμα, παντού για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της οικογένειάς της.
Πόνεσε πολύ και κουράστηκε πολύ,
όμως την κούρασή της και τον πόνο
της δεν τα έδειχνε.
Η Αλεξάνδρα είχε ένα μεγάλο προτέρημα: Δεν μάλωσε με κανέναν ποτέ.
Γι’ αυτό και αγαπήθηκε από όλους…
Επειδή εδώ το ψωμί έβγαινε δύσκολα
και δεν έφτανε, έφυγαν ως οικογένεια

για την Αμερική. Και εκεί αντιμετώπισαν
δυσκολίες. Και εκεί το ψωμί ήταν πιο
πικρό γιατί έβγαινε με πολύ ιδρώτα
και ήταν μες τα ξένα με μικρά παιδιά.
Όμως τα κατάφεραν και πρόκοψαν.
Μεγάλωσαν τα παιδιά, τα αποκατέστησαν και ζούσαν καλά, μέχρι τη
στιγμή που τον Ιούλιο του 2001 ξαφνικά
ο σύζυγός της ο Γιάννης έφυγε από
αυτήν την ζωή.
Η Αλεξάνδρα πόνεσε. Από τότε η
υγεία της κλονίστηκε. Όμως κάθε καλοκαίρι ερχόταν στο χωριό, στο σπίτι
της και εμείς την είχαμε συντροφιά. Η
παπαδιά μου, τα παιδιά μου περιμέναμε
να έλθει η Αλεξάνδρα και το καλοκαίρι
το περνούσαμε μαζί ευχάριστα. Τώρα
η Αλεξάνδρα έφυγε. Η γειτονιά μας
ρήμαξε. Τώρα εγώ δε θα φωνάζω όπως
τα προηγούμενα καλοκαίρια το όνομά
της για να αποκριθεί, να την καλημερίσω, να τη ρωτήσω τι γίνεται. Τώρα
μείναμε βουβοί!
Αλεξάνδρα λείπεις από τα παιδιά
σου, τα εγγόνια σου, τα αδέλφια σου,
τους συγγενείς σου, λείπεις από όλους,
λείπεις και από εμένα.
Παιδιά του Γιάννη και της Αλεξάνδρας σας επαινώ δημοσίως γιατί τη
μητέρα σας την είχατε μαζί σας. Τρώγατε μαζί, χαιρόσαστε μαζί, κοιμόσαστε
στο ίδιο σπίτι. Δεν την στείλατε στο
Γηροκομείο, όπως δυστυχώς γίνεται
σήμερα και στα χωριά μας. Οι γέροντες
που τα πάντα έδωσαν για τα παιδιά
βρίσκονται στα Γηροκομεία και αισθάνονται έρημοι και μόνοι χωρίς τη φροντίδα, το χάδι και την αγάπη των παιδιών.
Καημένοι και δυστυχείς γέροντες!
Αλεξάνδρα, βρίσκεσαι στα χέρια
του Θεού και Εκείνος θα σου αποδώσει
τον δίκαιον έπαινον. Προσεύχου για
όλους μας και εμείς για Σένα. Αυτή
είναι η Εκκλησία!
Καλή μου Αλεξάνδρα!
Αιωνία σου η μνήμη!

Σημαντική πρωτοβουλία
Οι νεόνυμφοι Κώστας Νικολάου και Νίκη Κοτρώτσου ανέλαβαν την πρωτοβουλία της διεξαγωγής εράνου για εγκατάσταση θέρμανσης της εκκλησίας
του Αγίου Αθανασίου στο Παπαρούσι. Όποιος ενδιαφέρεται για την προσπάθειά τους ας επικοινωνήσει στο τηλ. 6977365650.

Συνδρομές - Εισφορές
Έδωσαν:
Καλύβας Βασίλης 500€ και 330$, Μανδραγώνης Γιώργος 350€, Ντανάς
Κων/νος και Μαρία 300€, Καλύβας Σπύρος 400$, Εκδήλωση 31-7-2010
2.127€, Τσιαμπούλα Αγγ. 76€, Βλασόπουλος Δημ. και Αντώνης 25€.
Από 100€: Παπαδοπούλου Γ. Σπυριδούλα, Τσουκαλάς Θεόδωρος, Χαντζόπουλος Νίκος, Σοφρώνης Κώστας, Σουλδάτος Στέφανος.
Από 50€: Γιαννόπουλος Χρ. Αθανάσιος, Κουφαλιώτης Γιώργος, Γιόλνταση
Χριστίνα, Κατεργάρης Σ. Κώστας και Ελένη Μανδραγώνη-Κατεργάρη.
Από 30€: Καραγιάννης Ιωαν. Χριστόφορος, Λαθύρης Λάμπρος, Καλύβας
Γεώργιος και Μαγδαληνή.
Από 20€: Μανδραγώνη Γιαννούλα, Μανδραγώνη Αλεξάνδρα, Παπούλια Γ.
Μαρία, Ντανά Φωτεινή, Νταή Ειρήνη, Κρεμμύδας Παύλος, Δημόπουλος
Φώτης, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Παπαροϊδάμης Γιώργος, Παπαδόπουλος
Κων/νος, Παπαδόπουλος Γιώργος, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Αναστάση
Αλίκη, Γιαννόπουλος Βαγγέλης, Ζαλοκώστας Ταξιάρχης, Δημόπουλος
Αθανάσιος, Γούλα Δήμητρα, Μπακάλης Παναγιώτης.
Από 10€: Μανδραγώνης Δημήτρης, Βλάχος Γιάννης, Ζαλοκώστας Βαγγέλης, Ζαλοκώστας Μένιος, Ζαλοκώστα Μαριάννα, Τσιουγκρής Σερ. - Ιωάννης, Γκορόγιας Κώστας - Ελένη.
Από 50$: Ντανάς Βαγ. Σταύρος, Ντανάς Α. Δημήτρης, Χαραλαμπής Κ. Αποστόλης, Γουριώτης Ανδρέας.
Από 20$: Μπαλατσιά Ιωαν. Βούλα, Ντανάς Β. Γιώργος, Σούλιος Σταυρούλα,
Κοντέλη Αγαθή, Καραντζούνη-Ντανά Πολυτίμη, Πιστιόλης Παναγιώτης-Ευφροσύνη.
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τη λίστα των πρωτοπόρων Παπαρουσιωτών μεταναστών που κατέφθασαν
στην Αμερική την περίοδο 1906-1921:
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μαλλιών/ματιών: Καστανό.

Το μεταναστευτικό κύμα
από το Παπαρούσι στην Αμερική
Του Στέφανου Σουλδάτου

Πλοίο: Giulia. Πάτρα, 6 Οκτωβρίου
1906 - Νέα Υόρκη, 27 Οκτωβρίου
1906. (Σελίδες αρχείου: 0226)
Καλύβας Γεώργιος, 20, έγγαμος,
εργάτης. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον
ξάδελφό του Γεώργιο Δουλαβέρη στη
Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 5 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών/ματιών: Καστανό.
Μανδραγώνης Γεώργιος, 18, άγαμος, εργάτης. Ποιον θα επισκεφτεί:
Το θείο του Λεωνίδα Παπαϊωάννου
στη Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και
5,25 ίντσες. Χρώμα μαλλιών/ματιών:
Καστανό.
Μπαλατσιάς Ιωάννης, 29, έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος συγγενής:
Η σύζυγός του Παρασκευή Μπαλατσιά
στο Παπαρούσι. Έχει ξαναβρεθεί στις
ΗΠΑ: 1906-1914, Μπλούφιλντ. Ποιον
θα επισκεφτεί: Τον ξάδελφό του Κωνσταντίνο Χρηστάκη στη Νέα Υόρκη.
Ύψος: 5 πόδια και 8,25 ίντσες. Χρώμα
μαλλιών: Μαύρο. Χρώμα ματιών: Καστανό.
Στο ίδιο καράβι οι Κακούρης Χαράλαμπος και Κατσούδας Δημήτρης
από το Καλεσμένο.

μος, εργάτης. Ποιον θα επισκεφτεί:
Το φίλο του Γιώργο Μανδραγώνη στη
Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 4,5
ίντσες. Χρώμα μαλλιών: Ξανθό. Χρώμα
ματιών: Καστανό.

Παπαδοπούλου στο Παπαρούσι. Ποιον
θα επισκεφτεί: Τον ξάδελφό του Γεώργιο Μανδραγώνη στη Νέα Υόρκη.
Ύψος: 5 πόδια και 2 ίντσες. Χρώμα
μαλλιών/ματιών: Καστανό.

Πλοίο: Francesca. Πάτρα - Νέα
Υόρκη, 29 Σεπτεμβρίου 1907. (Σελίδες
αρχείου: Διασκορπισμένες)
Γούλας Σεραφείμ, 24, άγαμος.
Κατεργάρης Κωσταντίνος,
30, έγγαμος.
Κοκορώνης Χρήστος,
25, έγγαμος.
Ντανάς Γεώργιος, 19, άγαμος.

Πλοίο: Giulia. Πάτρα, 12 Νοεμβρίου 1907 - Νέα Υόρκη, 2 Δεκεμβρίου
1907. (Σελίδες αρχείου: 0320-0321)
Αλεξόπουλος Αλέξιος, 22, άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος συγγενής:
Ο πατέρας του Δημήτριος Αλεξόπουλος στο Παπαρούσι. Ποιον θα
επισκεφτεί: Τον ξάδελφό του Γεώργιο
Μανδραγώνη στη Νέα Υόρκη. Ύψος:
5 πόδια και 4,5 ίντσες. Χρώμα μαλλιών:
Μαύρο. Χρώμα ματιών: Καστανό.
Στο ίδιο καράβι ο Κωνσταντίνος
Ελεφάντης από το Καλεσμένο με
προορισμό το φίλο του Γεώργιο Λιγδή
στη Νέα Υόρκη, και ο Γεώργιος Βασιλαθανασόπουλος από το Καλεσμένο
με προορισμό το φίλο του Δημήτριο
Λιακό στη Νέα Υόρκη.

Πλοίο: Sofia Honenberg. Πάτρα,
2 Νοεμβρίου 1906 - Νέα Υόρκη, 21
Νοεμβρίου 1906. (Σελίδες αρχείου:
0031)
Λιακός Δημήτρης, 35, έγγαμος,
εργάτης. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον
ξάδελφό του Κωνσταντίνο Χριστάκη
στη Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 2
ίντσες. Χρώμα μαλλιών/ματιών: Μαύρο.

Πλοίο: Francesca. Πάτρα, 29
Οκτωβρίου 1907 - Νέα Υόρκη, 17 Νοεμβρίου 1907. (Σελίδες αρχείου:
0595-0596)
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 19, έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Η σύζυγός του Φωτεινή

Πλοίο: Gerty. Πάτρα, 31 Μαΐου
1907 - Νέα Υόρκη, 23 Ιουνίου 1907.
(Σελίδες αρχείου: 0321)
Δημόπουλος Βασίλειος, 20, άγα-

Παπαρουσιώτικοι
αντίλαλοι

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
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Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
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Πλοίο: Laura. Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου 1907 - Νέα Υόρκη, 18 Οκτωβριου
1907. (Σελίδες αρχείου: 0827-0828)
Ντανάς Σταύρος, 30, άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Ο πατέρας του Σωτήρης Ντανάς στο Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον
ξάδελφό του Δημήτρη Λιακό στη Νέα
Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 7 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών: Μαύρο. Χρώμα ματιών: Καστανό.

Πλοίο: Martha Washington. Πάτρα,
20 Μαΐου 1908 - Νέα Υόρκη, 8 Ιουνίου
1908. (Σελίδες αρχείου: 0379-0380)
Αναστασόπουλος Γεώργιος, 19,
άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Ο πατέρας του Ιωάννης
Αναστασόπουλος στο Παπαρούσι.
Ποιον θα επισκεφτεί: Το φίλο του Δημήτρη Λιακό στη Νέα Υόρκη. Ύψος:
5 πόδια και 5 ίντσες. Χρώμα

Πλοίο: Sannio. Νάπολη - Νέα Υόρκη, 14 Μαΐου 1909. (Σελίδες αρχείου:
1005-1006)
Γαλλής (ή Γάλης) Αριστείδης, 18,
έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Ο πατέρας του Δημήτριος
στο Καρπενήσι. Ποιον θα επισκεφτεί:
Τον αδελφό του Ιωάννη στη Βόρεια
Καρολίνα. Ύψος: 5 πόδια και 3 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών: Καστανό.
Καραγκούνης Γεώργιος, 19, άγαμος. Απασχόληση: εργάτης. Κοντινότερος συγγενής: Ο πατέρας του Νικόλαος στο Παπαρούσι. Ποιον θα
επισκεφτεί: Το φίλο του Κωνσταντίνο
στη Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 4
ίντσες. Χρώμα μαλλιών: Καστανό.
Καραγκούνης Νικόλαος, 24, άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος συγγενής:
Η μητέρα του Βασιλική στο Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Το φίλο
του Σεραφείμ Κατεργάρη στη Νέα
Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 6 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών: Καστανό.
Κοκορώνης Ευάγγελος, 19, έγγαμος, εργάτης. Κοντινότερος
συγγενής: Ο πατέρας του στο Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον ξαδελφό του Γεώργιο. Ύψος: 5 πόδια
και 6 ίντσες. Χρώμα μαλλιών: Καστανό.
Τσαμπάσης Ευάγγελος, 28, άγαμος, εργάτης. Κοντινότερος συγγενής:
Ο πατέρας του Κωνσταντίνος στο
Παπαρούσι. Ποιον θα επισκεφτεί: Το
φίλο του Σεραφείμ Κατεργάρη στη
Νέα Υόρκη. Ύψος: 5 πόδια και 4 ίντσες.
Χρώμα μαλλιών: Καστανό.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Να κατέχεις ή να μην κατέχεις;
Του Αλέκου Φασιανού
Προχθές κοίταζα κάτι παλιές φωτογραφίες που
είχα φυλάξει σ’ ένα χαρτονένιο κουτί. Σ’ αυτές τις
φωτογραφίες είδα και κάτι συγγενείς και γνωστούς
της οικογένειάς μου, αδύνατους, με λεπτά πρόσωπα,
καπέλα, σακάκια σταυρωτά και φαρδιά παντελόνια.
Τα μάτια τους είχαν τόσο ωραία έκφραση που
φαινόντουσαν μεγάλα. Αμέσως έκανα τη σύγκριση
με τους σημερινούς που είναι πάνχοντροι, προγάστορες, και με βλέμμα προκλητικό και αδηφάγο. Και
σκέφτηκα ότι οι σημερινοί τρώνε καλά, έχουν πολλά
πράγματα, σπίτια, αυτοκίνητα, ψυγεία, αποχυμωτές,
μίξερ κι ένα σωρό άλλα που μπερδεύουν τη ζωή
τους, την κάνουν πιο ακριβή, αλλά και ευάλωτη από
το οποιοδήποτε κράτος. Γιατί από την ύλη αντλείται
το χρήμα. Άμα δεν έχεις τίποτε, κανείς δεν μπορεί
να σε αγγίξει.
Όταν παντρευόταν κάποιος παλιά, νοίκιαζε μία
καμαρούλα σε αυλή. Είχε ένα κρεβάτι, δυο καρέκλες,
ένα τραπέζι, μια λάμπα πετρελαίου ή ένα λαμπτήρα
60 κηρίων που κρεμόταν από το ταβάνι. Και έκανε
και παιδιά. Και μπορούσε να τα αναστήσει έτσι, γιατί
είχε μηδαμινά έξοδα. Ήταν πλούσιος στη φτώχεια
του. Όλοι θα αναρωτιόμαστε, οι πιο παλιοί τουλάχιστον,
πώς μπορούσαμε και κάναμε τόσα πράγματα αφού
δεν υπήρχαν χρήματα. Πόσοι και πόσοι δεν έγιναν

ποιητές, ζωγράφοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, ξεκινώντας από τα δωματιάκια στις αυλές αυτές των
θαυμάτων.
Τώρα όπως έγιναν τα πράγματα, δύσκολα θα μπορείς να αναπτυχθείς, γιατί σκέφτεσαι τα δευτερεύοντα
της ζωής. Πώς να πληρώσεις το ηλεκτρικό, το νερό,
το πετρέλαιο, το αυτοκίνητο, τα τέλη και τις εισφορές.
Ο σημερινός άνθρωπος δεσμεύεται ή καλύτερα παγιδεύεται από τις απαιτήσεις της ίδιας του της ζωής.
Η ευτυχία τον πλησιάζει λίγο και χάνεται γρήγορα
χωρίς να μπορεί να την αγγίξει, γιατί καραδοκούν ο
φόβος και η δυστυχία.
Τα σκέφτομαι όλα αυτά και λέω μέσα μου πώς
ευτυχής είναι αυτός που έχει τις λιγότερες ανάγκες.
Όταν μπαίνεις σ’ ένα καινούργιο δωμάτιο που είναι
άδειο, λές τι ωραίο που είναι και πόσο μεγάλο. Μετά,
όταν αρχίζεις να το κατοικείς, μαζεύεις πράγματα
και ύστερα από χρόνια βλέπεις τον χώρο να έχει μικρύνει. Βλέπεις ότι αδίκως τα μάζευες όλα αυτά τα
πράγματα, σου είναι άχρηστα και δεν τολμάς να τα
πετάξεις μη τυχόν και τα χρειαστείς κάποια στιγμή.
Έτσι δεσμεύεσαι και πάσχεις.

(Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
του Σαββάτου 23 Ιανουαρίου 2010)
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Νέα στοιχεία για το Λάμπρο Ζιάκα
Γράφει ο Στέφανος Σουλδάτος
Αναζητώντας την ιστοσελίδα του χωριού Νεράιδα
Μελετώντας τα μηνύματα που είχαμε ανταλλάξει με τους
απογόνους του Λάμπρου Ζιάκα στο παρελθόν, βρεθήκαμε
μπροστά σε μια ευχή που είχε εκφράσει η Christy Chason:
«Μακάρι και το χωριό Νεράιδα να είχε μια ιστοσελίδα όπως
το Παπαρούσι για να μάθουμε περισσότερα για την καταγωγή
του παππού μου Λάμπρου». Έτσι, αποφασίσαμε να επαναλάβουμε την αναζήτηση για την ιστοσελίδα του χωριού Νεράιδα,
που παλιότερα είχε αποβεί άκαρπη.
Για άλλη μια φορά, η πρώτη προσπάθεια στάθηκε ανεπιτυχής. Η λέξη «Νεράιδα» είναι πολύ συνηθισμένη στο ίντερνετ,
ενώ βέβαια υπάρχουν αρκετά χωριά στην Ελλάδα με αυτό το
όνομα. Επιπλέον, το χωριό Νεράιδα δεν ανήκει πια στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, αλλά έχει προσαρτηθεί
στο Νομό Καρδίτσας.
Μετά την επαλήθευση του παλιού ονόματος της Νεράιδας,
Σπινάσα (το χωριό των σπίνων), από τον κ. Νέστορα Κατεργάρη,
καταφέραμε να εντοπίσουμε την ιστοσελίδα neraidadolopwn.com. Επικοινωνήσαμε με το Σύλλογο Απανταχού Νεραϊδιωτών και ζητήσαμε την βοήθεια τους. Με εκτεταμένη
έρευνα υπό το συντονισμό του Γιάννη Μπαλτή κατάφεραν να
συλλέξουν τα ακόλουθα στοιχεία για την οικογένεια Ζιάκα,
μεγάλο μέρος των οποίων βρέθηκε από παλιότερη καταγραφή
του συγχωριανού τους Γιάννη Τσιτσιμπή.
Η οικογένεια Θεοδωρόπουλου-Ζιάκα
Στη Σπινάσα έφτασαν το 19ο αιώνα τρεις άνθρωποι από
τα Βουρλά της Λακωνίας (σημερινή Σελλασία, έδρα του Καποδιστριακού δήμου Οινούντος κοντά στη Σπάρτη), ο πατέρας
Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος (1780) με τους δυο γιους του
Κώστα (1810 ή 1824) και Γεώργιο. Έχτισαν σπίτι λίγα μέτρα
δεξιά του Αη Δημήτρη (δημοτικό σχολείο).
Ο Γεώργιος παντρεύτηκε μια γυναίκα από τον Κλειτσό,
το γένος Καπράνου, και δεν αναφέρεται να είχε παιδιά. Ο
Κώστας παντρεύτηκε μια γυναίκα από το Καρπενήσι το γένος
Φασούλα και απέκτησαν τρία παιδιά, την Αγόρω, τον Ανδρέα
(1839 ή 1844) και το Θεόδωρο (1836 ή 1840). Η Αγόρω παντρεύτηκε το Γεώργιο Καραβάνα και απέκτησαν τρία παιδιά
τον Κώστα, το Σεραφείμ και το Νίκο. Ο Ανδρέας παντρεύτηκε
γυναίκα από το γένος Θάνου και απέκτησε έξι παιδιά, την
Ασπασία, τη Γραμμάτω, την Κωστάντω, τη Βασίλω, το Γιώργο
και το Σωτήρη. Ο Αντρέας άλλαξε το επώνυμό του από Θεοδωρόπουλος σε Βουρλιάς, για να θυμάται μάλλον το χωριό
του πατέρα του.
Ο δεύτερος αδελφός, ο Θεόδωρος, άλλαξε για άγνωστο
λόγο το επώνυμό του από Θεοδωρόπουλος σε Ζιάκας. Ο Θεόδωρος λοιπόν Ζιάκας παντρεύτηκε την Παρασκευή Μακρή
και απέκτησαν δυο παιδιά. Μετά το θάνατο της συζύγου του
Παρασκευής και των δυο παιδιών του, ο Θεόδωρος Ζιάκας
παντρεύτηκε δεύτερη φορά, αυτή τη φορά τη Μαρία από το
Παπαρούσι.
Ο Εκλογικός Κατάλογος Σπινάσας του 1865 αναφέρει
τρία άτομα με το επώνυμο Θεοδωρόπουλος, τον Κώστα Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο του
Κώστα και το Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο του Κώστα.
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τους απογόνους
του Θεόδωρου Ζιάκα και δυστυχώς φαίνεται να υπάρχει
κενό μεταξύ του Θεόδωρου και του Λάμπρου Ζιάκα. Δεδομένου
όμως αφενός ότι δεν υπάρχει άλλος με το όνομα Ζιάκας
στην περιοχή και αφετέρου ότι ο Λάμπρος γεννήθηκε περίπου
64 χρόνια μετά το Θεόδωρο, υποθέτουμε ότι ο Λάμπρος ήταν
εγγονός ή δισέγγονος του Θεόδωρου.
Ένας δισεγγονός του Αντρέα Βουρλιά, πιθανότατα τρίτος
ξάδελφος της Tina Chason, ζει στην Αμερική. Διαβάζοντας
την ιστορία του Λάμπρου Ζιάκα στην εφημερίδα της Νεράιδας
ζήτησε να επικοινωνήσει με την Tina για να της μεταφέρει
όσες αναμνήσεις έχει από τους προγόνους του.
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Οι δέκα εντολές της καλής διατροφής
Έχουμε τόσα πολλά στο μυαλό μας και
οι προκλήσεις είναι τόσο πολλές, που χάνουμε το δρόμο της καλής διατροφής. Ξεχνούμε τους βασικούς κανόνες όπως «Μην
είσαι παχύς, γιατί θα γίνεις υπερτασικός,
θα πάθεις διαβήτη και πάνω σ’ αυτό θα
έχεις και χοληστερίνη υψηλή». «Μην τρως
ζάχαρη, γιατί παραμονεύει να γίνεις διαβητικός», «Μην ρίχνεις αλάτι στο φαγητό
σου, γιατί θα αυξηθεί η πίεσή σου». «Πρόσεξε τα λίπη, γιατί θα ανεβάσεις την κακή
χοληστερίνη», «Μην κάνεις μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί θα αυξηθούν τα τριγλυκερίδια και η πίεση, ιδίως στις μεγάλες
ηλικίες».
1) Ο ρυθμός των φαγητών να είναι σταθερός, πρόγευμα, γεύμα, δείπνο ή πιο απλά
πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό για να μοιραστούν οι θρεπτικές ουσίες όλη την ημέρα.
2) Να τρώμε φρούτα και λαχανικά που
είναι πλούσια σε άλατα, ίνες και βιταμίνες
και προσλαμβάνουμε λίγες θερμίδες, άρα
δεν αυξάνουμε το βάρος μας. Τα φρούτα
μπορεί να λαμβάνονται ως δεκατιανό και
απογευματινό και είναι ιδεώδη λύση αντί
του γλυκού ως επιδόρπιο .
3) Σε κάθε φαγητό να υπάρχει άρτος,
αλλά από δημητριακά, όπως βρώμη, κριθάρι,
το καλαμπόκι σε διάφορες μορφές, καθώς
επίσης πατάτες. Όλα αυτά περιέχουν άμυλο,
είναι σακχαρούχα βραδείας απορρόφησης
και έτσι αισθάνεσαι χορτασμένος χωρίς να
πεινάς επί ώρες ενώ με τη ζάχαρη και τα
γλυκά που απορροφώνται αμέσως από τον
οργανισμό, αυξάνουν την έκκριση ινσουλίνης
και αρχίζεις να ξαναπεινάς σε λίγη ώρα.
Προτιμούμε επίσης το ψωμί, το ρύζι και τα
μακαρόνια που είναι πλούσια σε ίνες βιταμίνες και άλατα. Μην ξεχνάμε τα όσπρια,
τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, ίνες,
άλατα και βιταμίνες.
4) Γάλα και γαλακτερά τρεις – τέσσερις
φορές την ημέρα. Έτσι έχουμε μία σπουδαία
πηγή ασβεστίου που την έχουμε όλοι ανάγκη, ιδίως στην νεαρή ηλικία, τη δεύτερη δεκαετία. Εάν δεν μας αρέσει το κρέας, το
ψάρι ή τα αυγά, τα γαλακτερά περιέχουν
βιταμίνη D και ζωικές πρωτεΐνες και είναι
σχεδόν ισοδύναμα. Προτιμούμε τα φυσικά
προϊόντα γάλακτος, δηλαδή γάλα, γιαούρτι,
λευκό τυρί, τα οποία έχουν πολύ ασβέστιο
και αντιθέτως λίγα λίπη και αλάτι. Αποφεύγουμε το πλήρες γάλα και το τυρί από
τέτοιο γάλα και μάλιστα εμπλουτισμένο με
περισσότερο λίπος.
5) Κατανάλωση ψαριού και κρέατος
εάν είναι δυνατόν από κυνήγι, κοτόπουλο
αλάνας με ζωικές πρωτεΐνες και βιταμίνες
ιδίως D. Προτιμούμε το άπαχο κρέας (αφαι-

ρούμε όλο το ορατό λίπος). Συνιστάται ψάρι
δύο φορές την εβδομάδα. Αποφεύγουμε
τα τηγανισμένα και παναρισμένα, όπως επίσης και το κοκορέτσι, μυαλά εντόσθια,
σπληνάντερα, γιατί είναι πλούσια σε λίπος.
6) Προτιμούμε τα φυσικά έλαια. Π.χ.
ελαιόλαδο. Αποφεύγουμε τα ζωικά λίπη,
όπως βούτυρο και τη σαντιγί, καθώς και τη
παρασκευή φαγητού που θέλει προσθήκη
λιπαρής σάλτσας ή βουτύρου. Προτιμάμε
ασφαλώς το ψητό, το βραστό ή τον ατμό.
7) Είναι αδικαιολόγητη η συχνή λήψη
ζάχαρης και γενικά σακχαρούχα γρήγορης
απορρόφησης όπως τα γλυκά του κουταλιού
και ταψιού, οι πάστες, οι τούρτες και τα παγωτά. Επίσης είναι αδικαιολόγητα τα σακχαρώδη αναψυκτικά και άλλα παρόμοια
ποτά, γιατί λαμβάνονται θερμίδες με τα
σάκχαρα ταχείας απορρόφησης. Επίσης
αποφεύγουμε όλα του τύπου Cola, γιατί
έχουν καφεΐνη, η οποία προκαλεί πολλά
ούρα. Έτσι με τα πολλά ούρα φεύγει το
ασβέστιο, που είναι τόσο αναγκαίο για τα
νεύρα, τους μύες και κυρίως τα οστά (οστεοπόρωση).
8) Πίνουμε νερό έως ενάμιση λίτρο ημερησίως. Έτσι εξασφαλίζουμε την καλή κατάσταση του οργανισμού, για την καλή λειτουργία των νεφρών, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός μας και την ενυδάτωση του δέρματος, ώστε στην εμμηνόπαυση και στην αντίστοιχη ανδρική περίοδο
να μην έχεις ξηροδερμία με πολλές ρυτίδες.
Επιπλέον αποφεύγουμε τη δυσκοιλιότητα
και διευκολύνουμε τη λειτουργία του εντέρου με νερό. Πίνουμε δροσερό - κρύο νερό
το καλοκαίρι, αποφεύγουμε το ζεστό, γιατί
λιμνάζει στο στομάχι και μάλιστα το ζαχαρούχο δεν ενυδατώνει στον οργανισμό.
Επιπλέον εφιστάται να πίνει κανείς νερό
και χωρίς να διψά, για να μην αφυδατωθούμε
ιδίως στις μεγάλες ηλικίες.
9) Το αλκοόλ με φειδώ, δεν πρέπει να
πίνει ο άνδρας πάνω από τρία ποτήρια την
ημέρα και η γυναίκα με τα λιγότερα κιλά τα
δύο την ημέρα. Προτιμάται το κρασί, γιατί
έχει 12% αλκοόλ, ενώ το ούζο, το κονιάκ,
ουίσκι, βότκα έχουν 35-40% αλκοόλ (οινόπνευμα). Για να αντιληφθούμε ότι όταν πίνουμε ένα ποτηράκι ούζο απομένει ένα ποτήρι κρασί για την γυναίκα και δύο για τον
άνδρα ημερησίως.
10) Δεν επιτρέπεται να υπερβάλλεις
στο αλάτι. Θα πρέπει να περιορίζεις την
κατανάλωση των προϊόντων με πολύ αλάτι
ιδίως τα συσκευασμένα, αλλαντικά, μπισκότα, αλμυρά ορεκτικά, τυριά αλμυρά ή
γκαζόζα που έχει πολύ αλάτι.
Επιμέλεια:
Παναγιώτης Βλασσόπουλος

Μαθήματα Πυροπροστασίας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
σίαση, ακόμη και όσοι είχαν αντιμετωπίσει
πυρκαγιές και είχαν ήδη γνώσεις στο αντικείμενο της φωτιάς. Ακολούθησε επίδειξη του
πυροσβεστικού οχήματος και ρίψη νερού από
τους ακροατές.
Το Παπαρούσι ήταν το πρώτο χωριό που
διοργάνωσε μάθημα πυροπροστασίας. Οι ίδιοι
οι πυροσβέστες εκτίμησαν την αναγκαιότητα
της διεξαγωγής τέτοιων συναντήσεων και σε
άλλα χωριά.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Εσώρουχα - Καλτσόν
Κάλτσες - Νυχτικά
Πιτζάμες - Εποχιακά είδη
Αθ. Καρπενησιώτη 14
Καρπενήσι
Τηλ. & fax: 22370-80650
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Μια παλιά εφημερίδα του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
από το 1988 μας παρέδωσε από το
προσωπικό του αρχείο ο γνωστός
ιστορικός και φίλος του Συλλόγου
Δημήτρης Φαλλής. Μελετήσαμε με
προσοχή την τετρασέλιδη έκδοση
και καταλήξαμε σε ενδιαφέροντα
συμπεράσματα για το χωριό και το
Σύλλογο την εποχή εκείνη. Με έκπληξη μάλιστα διαπιστώσαμε ότι
πολλά θέματα που αναφέρονται στην
εφημερίδα παραμένουν ακόμα στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος κι ας
έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε.
Στον τομέα του πολιτισμού, ο
Σύλλογος παρουσίαζε έργο που περιελάμβανε οργάνωση εκδηλώσεων,
λαχειοφόρο κλήρωση, έκδοση ημερολογίων. Η ανταπόκριση όμως σε
όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν
σχετικά περιορισμένη, όπως αποκαλύπτεται από τον εκδότη.
Στο χώρο των υποδομών, βασικό
μέλημα του Συλλόγου ήταν η διάνοιξη του δρόμου Καλεσμένο-Παπαρούσι, του οποίου η περαιτέρω
διάνοιξη και ασφαλτόστρωση ήρθε
ξανά στο προσκήνιο τα τελευταία
χρόνια με την αναβίωση του Συλλόγου. Το έργο βρίσκεται σήμερα υπό
κατασκευή με την ελπίδα να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των Νομαρχιακών εκλογών.
Η δημιουργία παιδικής χαράς απασχολούσε και τότε το Σύλλογο, με
τη Νομαρχία να έχει υποσχεθεί να
αναλάβει το κόστος κατασκευής
εφόσον βρισκόταν κατάλληλος χώ-
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Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι... από το 1988
Γράφει ο Στέφανος Σουλδάτος
ρος.
Πληροφορούμαστε την ίδρυση
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ) νωρίτερα την ίδια χρονιά και τη συμμετοχή του Συλλόγου
μας σε αυτή από την πρώτη στιγμή
ομότιμα με τους υπόλοιπους συλλόγους του νομού. Η ΟΕΣ παρακολουθεί σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θαυμασμό τις προσπάθειες
για την αναβίωση του Συλλόγου. Η
τέως πρόεδρος της ΟΕΣ Βασιλική
Χαλκιά μας τίμησε φέτος με την παρουσία της στην καλοκαιρινή μας
εκδήλωση.
Οι Έλληνες μετανάστες στήριζαν
και συνεχίζουν να στηρίζουν τον
τόπο τους και αποτελούν βασικό
υποστηρικτή κάθε φιλότιμης συλλογικής προσπάθειας. Στην εφημερίδα
καταγράφεται η παραλαβή εισφορών
διά μέσου του εκπροσώπου του Συλλόγου στο Charlotte των ΗΠΑ Κ.
Μπαλατσιά.
Το ατύχημα του μικρού τότε συγχωριανού μας Βασίλη Φούσια αποτελούσε ένα από τα θλιβερά άρθρα
της εφημερίδας. Ο Σύλλογος βρέθηκε και τότε στο πλευρό του Βασίλη
και των οικείων του προσφέροντας
χρηματικό ποσό, όπως άλλωστε έγινε
και πρόσφατα κατά την τελευταία
εγχείρηση μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων.

Τέλος, στα κοινωνικά της εφημερίδας καταγράφονται οι θάνατοι
της Β. Κουφαλιώτη και της Αγλαΐας
Τάσου-Αντωνόπουλου, οι γάμοι της
Κατερίνας Λιάπη και της Μαρίας
Κοκκοτίνη και η βάπτιση του Γιάννη
Τριανταφυλλόπουλου. Στις διαφημίσεις εμφανίζεται το χρυσοχοείο
του Χ. Παπαρούπα, η εταιρία ανελκυστήρων του Ι. Τσιαμπάση και το
ξυλουργείο του Χ. Αντωνίου.
Μέσα από το περιεχόμενο της
εφημερίδας αναδεικνύεται η συνεχής
πορεία του χωριού. Τα βασικά προβλήματα που πάντα απασχολούσαν
το Σύλλογο την εποχή εκείνη δε
διαφέρουν πολύ από τα σημερινά
ζητήματα. Αποτιμώντας το έργο του
Συλλόγου την εποχή εκείνη, όπως
αυτό παρουσιάζεται στην εφημερίδα,
γίνεται φανερό ότι και όρεξη για
δουλειά υπήρχε και έργο παρουσίαζε
ο Σύλλογος. Διακρίνονται όμως και
κάποιες σκιές που πιθανότατα αποτέλεσαν και προάγγελο της αδρανοποίησης του Συλλόγου τα επόμενα
χρόνια.
Ανάμεσα στις γραμμές της παλιάς
εφημερίδας απελευθερώνεται ένα
ελαφρύ άρωμα αντιπαράθεσης. Το
χωριό διχασμένο σε στρατόπεδα,
ενδεχομένως πολιτικά, αδυνατούσε
να συμπορευτεί ενωμένο για την
επίλυση των διαφόρων θεμάτων.

Αποκαλύπτονται διαφοροποιήσεις
και φιλονικίες, οι οποίες δείχνουν
να δυσχεραίνουν και το έργο του
Συλλόγου. Φανερώνεται η περιορισμένη ανταπόκριση και η μικρή συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Συλλόγου (εκδηλώσεις, ημερολόγια,
εγγραφή μελών, κλπ). Ο Σύλλογος
όπως είναι αναμενόμενο εγκλωβίστηκε στο επίκεντρο της διαμάχης
αδυνατώντας να δώσει ένα νέο όραμα. Άλλες εποχές εκείνες, δύσκολες.
Οι μνήμες της κατοχής, του εμφυλίου
και της χούντας ήταν ακόμα νωπές.
Η καχυποψία για κάθε συλλογική
ενέργεια ήταν σαφώς δικαιολογημένη.
Μην ξεχνάμε πως τα ίδια φαντάσματα από το παρελθόν κλήθηκε
να αντιμετωπίσει και το νέο προεδρείο κατά την αναβίωση του Συλλόγου πριν από τέσσερα χρόνια. Οι
διαφοροποιήσεις του προηγούμενου
αιώνα δεν είχαν εκλείψει εντελώς
παρά το πέρασμα τόσων χρόνων. Η
εμπιστοσύνη προς το προεδρείο και
η συμπόρευση προς ένα κοινό όραμα
δεν υπήρξαν δεδομένα, αλλά κερδίθηκαν με πολύ κόπο.
Ας παραδειγματιστούμε από τα
λάθη του παρελθόντος και ας μείνουμε όλοι στο πλευρό του Συλλόγου με μοναδικό όραμα, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό μας,
να υπάρχει πάντα η ενεργή, συλλογική προσπάθεια και φωνή για την
επιβίωση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση του χωριού μας.

Φωτο-ρεπορτάζ

Έγινε τσιμεντόστρωση του δρόμου προς
την οικία Τρύφωνα Δημόπουλου.
Τα λόγια έγιναν πράξη
Στρώθηκαν πλακάκια στο βοηθητικό
μαγειρείο στον περίβολο του Αγίου Αθανασίου.

Ανοίχτηκε το μονοπάτι προς το ρέμα. Έτσι
φέτος τα μούρα συλλέχθηκαν με λιγότερο κόπο.

«Έκανε το Παπαρούσι γνωστό ανά την Υφήλιο!»

Έγιναν τα τσιμεντένια τοιχία του δρόμου
από την θέση Παναγία προς το ρέμα με το πέτρινο γεφύρι. Επιτεύχθηκε έτσι μια άνετη διέλευση δύο αυτοκινήτων στο δρόμο προς το χωριό. Αυτές τις ημέρες διενεργείται διαπλάτυνση
στο γεφύρι μετά το Καλεσμενιώτικο μύλο, θα
γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου.

Το σύγχρονο ρητό «αν δεν
είσαι στο ίντερνετ, δεν υπάρχεις» φαίνεται να έχει κατανοήσει πλήρως ο Κωνσταντίνος Ν.
Ντανάς, ο οποίος στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τόνισε
για άλλη μια φορά το θαυμασμό
και τη στήριξή του στην ιστοσελίδα μας, και σημείωσε μεταξύ
άλλων ότι «η ιστοσελίδα μας
έκανε το Παπαρούσι γνωστό ανά
την υφήλιο». Όταν σε παλιότερη
συνέλευση είχαν αμφισβητηθεί
τα απειροελάχιστα έξοδα (100
ευρώ συν ΦΠΑ) που καταβάλλουμε ετησίως στο Τεχνικό Επιμελητήριο για την αδιάκοπη φιλοξενία της ιστοσελίδας στον
παγκόσμιο ιστό, είχαμε αποφασίσει να αφήσουμε το χρόνο να
αναδείξει την αναγκαιότητα
ύπαρξης της ιστοσελίδας για την
προσέγγιση όλων των συγχωριανών μας και των απογόνων
τους στο εξωτερικό. Πράγματι,

Το ζευγάρι Κων/νου
και Μαρίας Ντανά
τα τελευταία δυο χρόνια έχουν
καταγραφεί στα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας μας πάνω
από 7.000 επισκέψεις από την
Ελλάδα, την Αμερική, την Αυστραλία και αλλού. Είναι κοινώς
πλέον γνωστό ότι ο μόνος δρόμος για να προσεγγίσεις τους
νεότερους περνά μέσα από το
ίντερνετ. Το όφελος όμως της
προβολής στο ίντερνετ δεν περιορίζεται μόνο στους νεότερους.
Και οι μεγαλύτεροι, με τη βοήθεια

ενδεχομένως των νεότερων, μπορούν να αναζητήσουν άρθρα,
φωτογραφίες, βίντεο και άλλο
υλικό, ταξιδεύοντας έτσι με τη
σκέψη τους πολύ μακριά στο
χώρο και το χρόνο.
Όλα αυτά φαίνεται να έχει
κατανοήσει πλήρως ο νεότατος
στο πνεύμα συγχωριανός μας
Κωνσταντίνος Ν. Ντανάς που
σε θέματα ορθής χρήσης της
τεχνολογίας «βάζει τα γυαλιά»
σε πολλούς νεότερους. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή
του και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Όταν σκέπτομαι
τους γονείς μου,
θυμάμαι το χωριό μου,
αλίμονο αν ξεχάσω
το ένα από τα δύο.

