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Αγαπητοί μου, τοποθετημένοι σταθερά στις 
επιδιώξεις μας για περάτωση του έργου ανα-
καίνισης του «Σπιτιού του Παπά» και ανάδει-
ξής του ως πολιτιστικού κέντρου – ξενώνα στο 
χωριό Παπαρούσι, άμεσα συνεχίσαμε τις προ-
σπάθειές μας με τη συγκρότησή μας σε σώμα 
στις 22 Μαΐου 2016.

Εξ αιτίας της επικινδυνότητας στις μάντρες αντιστήριξης 
πίσω από τον ξενώνα και την κουζίνα του, αποφασίσαμε να το-
ποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα, δωρεά του Προέδρου 
του Συλλόγου, μήκους 40 μ. περίπου.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε τις εργασίες στο πρόσθιο τμή-
μα της μάνδρας τοποθετώντας κολόνες γαλβανιζέ και σύρμα 
περίφραξης.

Επειδή διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να τοποθετηθεί πρώτα η 
κολόνα της ΔΕΗ με το κουτί, αποφασίσαμε να φτιαχτούν 3 πέ-
τρινες κολόνες σε β΄φάση για να ολοκληρωθεί η περίφραξη. Λόγω 
όμως, της οικονομικής μας δυσχέρειας αποφασίστηκε η συρόμε-
νη πόρτα να φτιαχτεί μελλοντικά με προσφορά τεχνίτη σιδερά 
προς το Σύλλογο.

Αυτό έγινε την επόμενη χρονιά με την αγορά των υλικών (σί-
δερα) από το Σύλλογο, τη μεταφορά τους από το μέλος του Δ.Σ. 
Βασίλη Τσουκαλά και την υλοποίηση (κατασκευή) από τον εθε-
λοντή κ. Γιάννη Τσάτουμα.

Στη συνέχεια τον Αύγουστο του 2016 καθαρίσαμε όλα τα 
μπάζα της οικοδομής με την εθελοντική εργασία του Ευθύμη και 
Κατερίνας Σουλδάτου, του Θανάση Βλασόπουλου και του Προ-
έδρου του Συλλόγου. Στη μεταφορά των μπάζων προσφέρθηκε 
ο κ. Γιάννης Ζιάκας.

Στις 19 Αυγ. 2016 στα πλαίσια των πολιτιστικών αναζητήσε-
ων του Συλλόγου και σε συνεργασία με τον Σύλλογο αστροφυσι-
κής Ευρυτανίας έγινε εθελοντική παρουσίαση αστρονομικής βρα-
διάς από τους καθηγητές Θανάση Ζάρρα και Μανώλη Κοπανά-
κη, που εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Λίγες μέρες μετά στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε το 
μικρό πανηγυράκι μας στην Παναγία με πενιχρή προσέλευση 
χωριανών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΩΣ ΜΑΪΟΣ 2018

Συνεχίζουμε άοκνα τις προσπάθειες για ευόδωση
των στόχων μας για ένα Παπαρούσι που μας αξίζει

... συνέχεια σελ. 4

Σύνθεση νέου Δ.Σ. του Συλλόγου
Την 3η Ιουνίου 2018,  έγιναν οι εκλογές του Συλλόγου μας 
όπου ανανεώθηκε η θητεία του Δ.Σ. και έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλασόπουλος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκορόγια – Αλεξοπούλου Αθανασία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χάραρη – Κατεργάρη Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ: Ντανά Ελένη
ΕΦΟΡΟΣ: Τσουκαλάς Βασίλης
Αναπληρωματικά μέλη: Ντανάς Κ. Γιώργος, Λαμπόγλου Σω-
κράτης και Μαρίνη – Γούλα Σωτηρία

Στο ΦΕΚ 50 του 2011 το 
χωριό Παπαρούσι χαρακτη-
ρίζεται κατολισθήσιμο μαζί με 
τα χωριά Φιδάκια, Μηλιά κ.ά. 
Ο φετινός χειμώνας περίτρανα ανέδειξε το μεγάλο αυτό πρόβλημα δη-
μιουργώντας στον κύριο δρόμο από το Καλεσμένο υποχωρήσεις στην 
άσφαλτο σε επικίνδυνο βαθμό και σε πολλά σημεία.

Παρόλο που 2 χρόνια πριν είχαμε αναδείξει το πρόβλημα στα πρώ-
τα κατολισθητικά φαινόμενα, η  πρόσφατη δραστική μείωση του λει-
τουργικού πλάτους του κύριου αυτού δρόμου σε αρκετά σημεία δεν 
επέτρεπε την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση της κυκλοφορίας από 
και προς το Παπαρούσι. Έτσι οι Αρχές τον φετινό Ιανουάριο με το χα-
ρακτηρισμό του κατεπείγοντος δρομολόγησαν και συντόνισαν τις προ-
σπάθειες επανόρθωσης των καταστροφικών συνεπειών.

Παράλληλα παντελής καταστροφή και διακοπή επικοινωνίας προ-
κλήθηκε στον αμαξιτό δρόμο από το Ανατολικό προς το Δυτικό συνοικι-
σμό του χωριού. Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα μηχανή-
ματα έσπασαν τους παρακείμενους βράχους και διόρθωσαν το πρόβλημα.

Συμπέρασμα: Οποιαδήποτε αμέλεια στο κατολισθήσιμο χωριό μας 
έχει καταστροφικές συνέπειες. Και υπενθυμίζουμε την αδιαφορία που 
επιδείχθηκε από χωριανούς κυρίως, όταν προκλήθηκε ζημιά στον κρου-
νό έξω από το κτίριο του υπό κατασκευή ξενώνα μας. Το νερό έρεε για 
μέρες πολλές, προκάλεσε καθίζηση στο οδόστρωμα και είναι πολύ πι-
θανό να παρουσιασθούν προβλήματα και στα σπίτια που είναι κά-
τωθεν του δρόμου.

Και κάτι άλλο. Η επισκευή των 2 γεφυριών του χωριού μας δεν εί-
ναι υπερφίαλη επιθυμία κάποιων ονειροπαρμένων. Είναι αναγκαιό-
τητα για τον πολιτισμό μας και το μέλλον μας.

Η παραπάνω αναφορά για τις δυνατότητες των Αρχών του Νομού 
έδειξε ότι είναι δυνατό να γίνει χωρίς προβλήματα. Κάποιοι όμως δεν θέ-
λουν να το βλέπουν ως προτεραιότητα και αδιαφορούν. Ευχόμαστε να 
επανατοποθετηθούν ευστοχότερα.

Τα προβλήματα 
των δρόμων 
του χωριού

Εκδόθηκε το βιβλίο – λεύκωμα του 
Συλλόγου μας με τον τίτλο «40 
χρόνια Παπαρουσιώτικοι Αντίλαλοι. 

Περιλαμβάνει όλες τις εφημερίδες που 
έχουν εκδοθεί από το 1978 μέχρι σήμερα. 
Η αξιοποίηση όλων των γραπτών προσπαθειών 
που έγιναν για την βελτίωση του χωριού θέλουμε  
να υπάρχουν παρακαταθήκη σε κάθε σπίτι 
Παπαρουσιώτη για να δώσουν γνώσεις και 
εικόνες στις επόμενες γενιές να συνεχίσουν 
δημιουργικά.

Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές



ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Β. ΚΑΛΥΒΑ (Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ)
Γράφει η Έλλη Β. Καλύβα

(Σχόλιο που της ζητήθηκε από την επιμελήτρια της εφημερίδας)

Η μάνα μου ήταν μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Φιλάνθρωπος! Φι-
λότιμη! Αντιληπτή! Τον θαυμασμό 
μου και τα γράμματα που της έστει-
λα μόνο γι΄αυτά μιλάνε! Δεν περνάει 
μέρα που δεν τη σκέφτομαι ή που δεν θα κλάψω. 
Μου λείπει πολύ! Της αφιέρωσα το χρόνο μου όσο 
το δυνατόν στο χωριό και στην Αυστραλία. Είχα την 
ευλογία να την έχω στα χέρια μου τις τελευταίες 
10 ημέρες! Έκανα τα πάντα να την ευχαριστήσω. 
Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να τη θυ-
μάμαι, να συνεχίζω να εκτιμώ τις θυσίες που έχει 
κάνει για την οικογένειά της! Ήταν θαρραλέα! Δυ-
νατή! Αστεία! Της αφιερώνω αυτό:

Μου λείπεις μάνα μου γλυκιά
πάντα θα σε θυμάμαι!
Και όταν θα σε σκέφτομαι,
δύσκολα θα κοιμάμαι. 
               ------
Για όσο θα λείπω μάνα μου 
εκεί μακριά στα ξένα,
να ξέρεις πάντα η σκέψη μου
θα ναι κοντά σε σένα.
              -------
Ήσουν πολύ ξεχωριστή
για όλα τα παιδιά σου.
Όλα τα εθυσίασες
κι ακόμα την καρδιά σου!

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Αρχές Ιουνίου 2017 απεβίωσε στην Αυστρα-

λία ο Βασίλης Καλύβας, αδελφός της Μαίρης 
Καλύβα.

•	 Στις 9 Ιουνίου 2017 έσβησε στην Ν. Υόρκη  
η Δήμητρα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Δη-
μήτρη Α. Παπαδόπουλου.

•	 Στις 28 Μαΐου 2017 απεβίωσε αιφνιδίως στην 
Αυστραλία ο Σταύρος Β. Ντανάς, ετών 82.

•	 Στις αρχές Ιουνίου 2017 έσβησε στην Αθήνα 
μετά από πολύχρονη ασθένεια ο Νέστορας 
Κατεργάρης.

•	 Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 έσβησε ήσυχα στο γη-
ροκομείο Καρπενησίου η Πανωραία Κοκοτίνη.

•	 Στις 30 Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε στην Αυ-
στραλία η Αρτεμισία Καλύβα, ετών 93.

•	 Τον Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε επίσης η Στα-
ματία Πέτρου.

•	 Στις 15 Ιανουαρίου 2018 απεβίωσε από οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου ο Αλέκος Παπα-
οικονόμου, σύζυγος της Αγγελικής Κ. Ντανά.

•	 Στις 12 Μαΐου 2018 απεβίωσε στην Ν. Υόρκη  
ο Κίμων Α. Παπαδόπουλος.

Ευχόμαστε στους οικείους τους θερμά  
συλλυπητήρια και καλή ανάπαυση  

στους εκλιπόντες

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
•	 Ο Βλάσσης Τσιόλκας, γιος της Αλεξάνδρας Μανδραγώνη, πέτυχε στη σχολή Η/Υ 

στο Πανεπιστήμιο Λαμίας.
•	 Ο Ταμπούρλος Δημήτρης, γιος της Μαρίας Κ. Ντανά, πέτυχε στο ΤΕΙ Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών Χαλκίδας. 
Τους ευχόμαστε υγεία, καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΥ
Στις 17 Ιανουαρίου 2018 χειροτονήθηκε σε διά- 
κονο στον Άγιο Αντώνιο Νίκαιας ο Δημήτρης Πα-
παφώτης σύζυγος της Μαριάμ Γ. Ντανά

Ευχόμαστε καλή δύναμη και φώτιση  
στο λειτούργημά του

ΓΑΜΟΙ – ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ – ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Στις 27 Αυγούστου 2017 ο Σεραφείμ Πλούταρχος και η Ελένη Κ. Χαραλαμπή 

τέλεσαν τον γάμο τους στο Παπαρούσι. Στη συνέχεια βάπτισαν την χαριτωμένη 
κορούλα τους Ιωάννα. Μετά την τέλεση των μυστηρίων παρατέθηκε δεξίωση στο 
κέντρο "Παράδεισος".

•	 Στις 12 Μαΐου 2018 Ο Κων/νος Πλέσσας, γιος της Αθανασίας Ντανά, νυμφεύθηκε 
την Αναστασία Παυλάτου στο Βαρνάβα Αττικής.

•	 Στις 9 Ιουνίου 2018 ο Γιώργος Κασωμένος και η Αλκμήνη Κατσάνου, κόρη του Σάκη 
και της Ντίνας Κατεργάρη, τέλεσαν τον γάμο τους στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου 
Χαρωδιάς Περιβολίων στα Χανιά Κρήτης.

•	 Στις 12 Ιουνίου 2018 η Μαριάννα Μαντά, 3η κόρη της Ελένης Π. Ντανά παντρεύτη-
κε τον αγαπημένο της Διονύση Αποστολόπουλο από την Κεραμιδιά Ηλείας 

•	 Στις 29 Μαρτίου 2018 η Μιμίκα Ελευθεράτου, κόρη της Μαρίας Αλεξοπούλου, και 
ο Νίκος Γραψόπουλος απέκτησαν το 2ο χαριτωμένο αγοράκι τους.

•	 Στις 5 Νοεμβρίου 2017 η Ειρήνη Μαντά, κόρη της Ελένης Π. Ντανά βάπτισε την 1η 
πανέμορφη κορούλα της την Ελένη.

•	 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2017 η Αθηνά Μαντά, κόρη επίσης της Ελένης Π. Ντανά, βά-
πτισε το 2ο χαριτωμένο παιδάκι της τον Νικόλαο.

•	 Στις 28 Ιανουαρίου 2018 ο π. Δημήτρης 
Παπαφώτης και η Μαριάμ Ντανά, κόρη 
του Γιώργου Σ. Ντανά, βάπτισαν τον 
χαριτωμένο γιο τους και του έδωσαν το 
όνομα Νικόλαος.

•	 Στις 12 Ιουνίου 2018 η Θεοδώρα Καρα-
μπίνη και ο Σταύρος Γ. Ντανάς απέκτη-
σαν το 3ο χαριτωμένο κοριτσάκι τους.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουνε και να ευτυχίσουν

Έφυγε η αρχόντισσα της Ομογένειας 
στην Αυστραλία
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Καλό ταξίδι αλησμόνητε…
ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στα 1937 μέσα στη δύσκολη πραγματικότητα του χω-
ριού στο Παπαρούσι γεννήθηκε το 6ο παιδί του Θανάση και 
της Μαρίας Παπαδοπούλου. Μεγαλώνοντας ξεχώριζε από 
τους συνομηλίκους του για την ευκινησία και την τσαχπι-
νιά του. Το παρατσούκλι του ήταν Γαλέτας, γιατί την επο-
χή που υπήρχαν Ιταλοί αιχμάλωτοι στο χωριό, αυτός πή-
γαινε και έτρωγε τις γαλέτες τους.

Έφηβος ακόμη έπιασε δουλειά στα μαγαζιά του Καρπενησίου. Συνέχισε στην 
Πάτρα και στην Κυλλήνη, όπου και σήμερα τον θυμούνται οι συνομήλικοί του. 
Με ασίγαστη εργατικότητα συνέχισε στη Ν. Υόρκη, όπου συνεργάστηκε με τον 
αδελφό του Δημήτρη και διέπρεψαν επιχειρηματικά.

Δημιούργησε μια καλή οικογένεια νυμφευόμενος την Ιωάννα Παπαδοπού-
λου, που καταγόταν από τα Σελλά Ευρυτανίας και απέκτησαν 2 γιους και 6 εγ-
γόνια, που τον λάτρευαν. Ήταν μια ανοιχτή καρδιά, ένας δοτικός άνθρωπος 
για συγγενείς, χωριανούς και φίλους. Χαραγμένα ανεξίτηλα στη μνήμη μου εί-
ναι τα δωράκια, εκτός των άλλων, σε δολάρια που ταχυδρομούσε στην οικογέ-
νειά μου. Δεν ξεχνούσε ποτέ το χωριό. 

Μέχρι τελευταία τηλεφωνούσε σε χωριανούς, γιατί ήθελε να μη χάσει την 
επαφή μαζί τους. Γνώριζε καλά να κάνει υπερβάσεις. Για να βοηθήσει τη συ-
νέχεια του χωριού, αφού ο ίδιος ζούσε μακριά δεν δίστασε να χαρίσει το οικό-
πεδο που κληρονόμησε για να αξιοποιηθεί.

Άφησε την εικόνα του ανθρώπου που ρουφούσε τη ζωή, όπου και να ήταν. 
Είχε έναν περίσσιο αυθορμητισμό, που συνήθως δεν εκτιμάται στην υπολογι-
στική εποχή μας και αποφεύγεται. Είναι όμως και το ζητούμενο για τη βελτίω-
σή της. Θα τον θυμόμαστε με αγάπη. 

Αγαπημένε μου Θείε, έχω χαραγμένα ανεξίτηλα στη μνήμη μου την διάθεσή 
σου να μας προσφέρεις χαρά, όταν μας επισκεπτόσουν με την οικογένειά σου 
κάποια καλοκαίρια από τη Νέα Υόρκη, αναλαμβάνοντας και την φροντίδα της 
πατρικής μου οικογένειας, στις διακοπές που σχεδίαζες για την δική σου οι-
κογένεια. Στο βαθμό που το προσέφερες δεν συνάντησα άλλο συγγενή μου και 
αυτό καθοδήγησε εν πολλοίς και την δική μου στάση ζωής προς τους γύρω μου. 
Καλό Παράδεισο θείε Κίμωνα, θα σε θυμόμαστε με αγάπη…

Ελένη Ντανά - Βλασοπούλου

«Εις μνημόσυνον…»
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ

Ο ξεχωριστός χωριανός Νέστορας άφησε ανεξίτηλη ανά-
μνηση στη συλλογική μνήμη του χωριού μας. Φιλήσυχος σε 
αντιδιαστολή με την αρνητικά φορτισμένη προσωπικότη-
τα του πατέρα του δημιούργησε μια καλή οικογένεια και 
αξιώθηκε να αποκτήσει 2 παιδιά και να χαρεί 2 καλόγνωμα 
εγγόνια από την κόρη του.

Αφού τελείωσε το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο στο χωριό, φοίτησε στην Εμπο-
ρική Σχολή του Αγρινίου. Κατόπιν στράφηκε χωρίς μεγάλη επιτυχία προς το 
εμπόριο, το οποίο αγαπούσε μεν, αλλά δεν του ταίριαζε λόγω του ήπιου και φι-
λήσυχου χαρακτήρα του (κληρονομιά από τη μητέρα του Γιοργούλα).

Στην οικογένειά του άφησε την εικόνα του καλού και χαρούμενου οικογε-
νειάρχη, που δεν δίσταζε να περνά τον Ατλαντικό Ωκεανό αρκετές φορές για 
να μη στερηθούν τα αναγκαία. Βράχος δίπλα του η γυναίκα του Θεοδώρα (κόρη 
ιερέως από τη Χούνη) υπέμεινε χωρίς απαιτήσεις όλες τις δυσκολίες και τις οι-
κογενειακές μέριμνες, προσφέροντάς του ταυτόχρονα την αναγκαία σε αγωνι-
στή στήριξη για να μη λυγίσει στις αναποδιές.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι αποτέλεσε πρότυπο χωριανού, που είχε την ορθή 
αντίληψη της ιδέας της σωτήριας για το χωριό ύπαρξης του Συλλόγου μας και 
των σκοπών που οφείλει να υπηρετεί. Με σταθερότητα όλα τα χρόνια μέχρι σή-
μερα δεν κατέκρινε ανοήτως, έτσι για να προκαλεί αντιδικίες, αλλά πάντοτε συμ-
μετείχε στις εκδηλώσεις μας προσφέροντας την πάγια συνδρομή του απλόχερα. 

Ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του. Θα τον θυ-
μόμαστε με αγάπη και εκτίμηση για  π ά ν τ α!

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Μάζευε, προχώρα, ζήσε, λάμψε
Όταν πεθάνεις, θα ρθει ως ενίσχυσή σου μπροστά στο 

Θεό κάθε σου καλοσύνη. 
Κάθε ζεστή κουβέντα που είπες στον πόνο του άλλου.
Κάθε δάκρυ συμπάθειας.
Κάθε δεκάλεπτο του ευρώ που έδωσες στο φτωχό που 

είδες στο μετρό. 
Κάθε προσευχή αγάπης που έκανες για ανθρώπους 

που σε άγγιξαν.
Κάθε χιλιόμετρο που διάνυσες να επισκεφτείς έναν άρ-

ρωστο φίλο σου στο νοσοκομείο.
Κάθε αγκαλιά που έδωσες σ’ ένα μοναχικό άτομο.
Ακόμα και κάθε ασήμαντο λάικ αγάπης εδώ στο face.
Οι φορές που ήθελες να βρίσεις και συγκρατήθηκες. 
Οι στιγμές που ήθελες να χτυπήσεις, κι έκανες τη γρο-

θιά σου μαλακή.
Οι ώρες που ήθελες να αδικήσεις και να κλέψεις, και 

φέρθηκες έντιμα.
Όλες οι καλοσύνες σου, όποια μορφή κι αν πήραν.
Ακόμα και πράγματα ασήμαντα, θα μαζευτούν όλα 

εκεί, εκείνη τη δύσκολη στιγμή.
Ακόμα και σκέψεις όμορφες, που δεν ειπώθηκαν ποτέ, 

μα βιώθηκαν στα βάθη της καρδιάς σου.
Ακόμα και αναστεναγμοί που δεν ακούστηκαν από 

κανέναν. Κι αυτά, πράξεις είναι.
Έχεις σπάνια καρδιά, που βγάζει την ποιότητά της 

λίγο λίγο κάθε μέρα.
Όλες αυτές οι ψηφίδες ομορφιάς, κείνη τη σοβαρή 

και ιερή στιγμή του τέλους, θα μαζευτούν με τρό-
πο θαυμαστό, και θα σχηματίσουν όλο το κάλλος 
της ψυχής σου.

Διότι, όντως έχεις πολλή ομορφιά. Η απογοήτευση 
και μειονεξία που νιώθεις, όμως, δεν σε αφήνουν να 
πιστέψεις στην ωραιότητα της καρδιάς σου.

Όλα αυτά, όμως, θα βγουν ιδιαιτέρως τότε, κείνη την 
ύστατη στιγμή του χωρισμού.

Μιλάμε τώρα για πολύ μετά, για πολλές δεκαετίες 
αργότερα, μιας και εσύ θα πεθάνεις περίπου 103 – 
105 ετών. (Για να μη λες γρουσούζη)

Και τι να κάνω ως τότε, θα πεις. Πάντως, σίγουρα, 
τίποτα με άγχος.

Απλά, να θυμάσαι να μαζεύεις τέτοιες στιγμές πλού-
του από τώρα.

Κι ας είναι ψίχουλα. Εσύ, μάζευε. Στο τέλος, θα δεις 
ένα καρβέλι ζεστό, έτοιμο να σε χορτάσει.

Μάζευε φως, κι ας είναι αμυδρό σα μιας πυγολαμπί-
δας.

Κείνη την ώρα, θα γίνει ήλιος φωτεινός να μη σκο-
ντάψεις. Μάζευε.

Κι ας είναι απλές σταγόνες. Τότε θα δεις μπροστά σου 
ένα ποτήρι δροσερό νερό, έτοιμο να σε ξεδιψάσει.

Προσέγγισε το Χριστό, πιάσε έστω μία ακτίνα Του.
Και ξέρεις τι είναι ακτίνα Του;
Ο κάθε ασήμαντος άνθρωπος που συναντάς μπρο-

στά σου.
Αγαπάς τον αδελφό σου; Σιγά σιγά γνωρίζεις τον 

Ίδιο το Θεό σου.
Έτσι είπε ο Ίδιος. Εμοί ποιήσατε…
Συμπέρασμα: μάζευε, προχώρα, ζήσε, λάμψε!...

π. Ανδρέας Κονάνος
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Το σπουδαιότερο, κατέστη ανάγκη πια να 
δημιουργηθεί νέα έδρα του Συλλόγου στο 
Παπαρούσι, παράλληλα με την υπάρχουσα 
έδρα στην Αθήνα. Επίσης να καθιερωθεί η 23η 
Αυγούστου της Παναγία Προυσιώτισσας ως 
β΄ επίσημης γιορτής του Συλλόγου. Πρέπει 
σήμερα να πάρουμε την απόφαση για την 
έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για 
την αναθεώρηση και στην επόμενη συνέλευ-
ση θα αποφασίσουμε σχετικά.

Αγαπητοί μου λόγω της οικονομικής και 
της ανθρωπιστικής κρίσης (εσωτερική και 
εξωτερική μετανάστευση) τα χωριά μας ερη-
μώθηκαν και πρέπει εμείς σήμερα να μην 
άρουμε την προσήλωσή μας και τις φροντί-
δες μας για τις πατρογονικές εστίες. Ζητά-
με όμως την βοήθεια και στήριξη όλων των 
χωριανών και φίλων.

Με εκτίμηση
Π. Βλασόπουλος

Οικονομικός απολογισμός 
διετίας 2016-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές: 1475,54 €
Εισφορές: 2740,15 €
ΣΥΝΟΛΟ: 4215,69 €

ΕΞΟΔΑ:  3902,03 €

Υπόλοιπο Ταμείου για τη νέα χρήση: 
313,66 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές:  2285,93 € + 313,66 €
Εισφορές:  2790,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:  5389,59 €

ΕΞΟΔΑ:  3571,85 €

Υπόλοιπο Ταμείου για τη νέα χρήση: 
1817,74 € 

Από 1-1-2018 έως 2-6-2018

ΕΣΟΔΑ:  2.967,74 €
ΕΞΟΔΑ:  1.833,23 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:
1.134,51 €

Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους υλο-
ποιήθηκε επίσκεψη στον Περιφερειάρ-
χη στη Λαμία από 3 μέλη του Δ.Σ. και 
του επιδόθηκε η πρωτότυπη μελέτη για 
τα πέτρινα γεφύρια μας του μηχανικού  
κ. Νίκου Χαντζόπουλου.

Αναφέρθηκαν επίσης στον ίδιο τα δημι-
ουργημένα εν τω μεταξύ θέματα από κατο-
λισθήσεις στον κύριο αμαξιτό κύριο δρόμο 
Καλεσμένου – Παπαρούσι. 
Λόγω της μεγάλης επικινδυ-
νότητας του δρόμου και της 
ανησυχίας μελών του Συλ-
λόγου, στείλαμε παράλλη-
λα επιστολή στον Αντιπερι-
φερειάρχη, όπου θέταμε το 
πρόβλημα μαζί με την πά-
για πρόταση του Συλλόγου 
μας της ασφαλτόστρωσης 
δηλαδή του χωμάτινου αμα-
ξιτού δρόμου των 4 χιλιο-
μέτρων από τη γέφυρα του 
Μέγδοβα. 

Τον ίδιο καιρό εκτυπώ-
θηκε το ημερολόγιο του 
2017 και στη συνέχεια εκ-
δόθηκε η εφημερίδα Νο 40.

Αρχές του 2017 λόγω 
των δύσκολων οικονομικών 
μας τολμήσαμε να διενερ-
γήσουμε νέα εκδήλωση στην 
έδρα του Συλλόγου. Εκεί βεβαιωθήκαμε ότι 
οι φίλοι του Συλλόγου ενδιαφέρονται πε-
ρισσότερο για τους σκοπούς του από τους 
χωριανούς. Οι χωριανοί ήσαν ελάχιστοι και 
αυτό το παραθέτω στην κρίση σας. 

Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν με προσοχή 
και υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Δ.Σ. για 
την αποπεράτωση των πέτρινων κολονών της 
περίφραξης από τον τεχνίτη πέτρας Φρέντυ 
Σούλκο. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στη θεμελί-
ωση των κολονών και υλοποιήθηκε το σχέδιο 
που εθελοντικά εκπόνησε ο κ. Χαντζόπουλος 
για τη προσεχή ηλεκτροδότηση του ξενώνα.

Λόγω του υψηλού κόστους της εφημε-
ρίδας αποφασίσαμε να εκδοθεί τον Ιούνιο 
του 2017.

Τον Αύγουστο του 2017 ετοιμάστηκε με 
προσοχή από την κ. Ντανά το ημερολόγιο 
του 2018. Εδώ έχω να επισημάνω ότι το ημε-
ρολόγιο είναι το μόνο έσοδο του Συλλόγου, 
λόγω της μη πρόσφορης είσπραξης συνδρο-
μών από τα μέλη του. Παράλληλα δε, μερι-
μνούμε να δίνουμε τα ημερολόγια σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους φίλους του Συλλό-
γου μας. Διακαής μας πόθος είναι να βοη-
θούν περισσότερο οι χωριανοί.

Το 2018 συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από 
την έκδοση της πρώτης εφημερίδας του Συλ-
λόγου μας με τον τίτλο «Παπαρουσιώτικοι 
Αντίλαλοι». Στην ανάγνωση των παλαιών 
εφημερίδων γίνονται κατανοητές και απο-
τυπώνονται ευκρινώς οι δυναμικές προσπά-
θειες εθελοντών χωριανών για τη βελτίωση 
των αναγκών του χωριού. Έτσι αναδείχθηκαν 
τα προβλήματά του. Διαπιστώνεται ότι αι-

τήματα όπως ο δρόμος, 
ο ξενώνας, τα γεφύρια, 
το πανηγύρι ήταν στις 
πρώτες επιδιώξεις των 
χωριανών και του Δ.Σ.

Έτσι αποφασίστηκε 
να αξιοποιήσουμε τις 
γραπτές προσπάθει-
ες που έγιναν όλα αυτά 
τα 40 χρόνια, ώστε να 
αποτελέσουν τη σκυτά-
λη για να επιδείξουν οι 
επόμενες γενιές τη δυ-
ναμικότητά τους και να 
υπάρχει συνεχής πρόο-
δος στο Παπαρούσι για 
να αποφευχθεί η ερημο-
ποίησή του.

Εκδόθηκε λοιπόν ο 
τόμος με όλες τις εφη-
μερίδες, που θα αποτε-
λέσει ιστορική παρακα-

ταθήκη στη βιβλιοθήκη κάθε Παπαρουσιώτη.
Τελευταία ενέργειά μας είναι η τοποθέ-

τηση 3 ασφαλειών στα παράθυρα του ξενώ-
να αρχικά. Αρχές Ιούλη 2018 θα τοποθετη-
θούν και οι υπόλοιπες.

Ήδη αναφέραμε ότι οι φίλοι στηρίζουν 
απαρέγκλιτα το Σύλλογό μας. Δεν πρέπει να 
είμαστε εσωστρεφείς. Η φιλοξενία και επι-
κοινωνία με τους υπόλοιπους συμπολίτες 
μας θα δώσει περαιτέρω πνοή στο Σύλλογο.

 Έτσι διαπιστώσαμε ότι οι νέες ανάγκες 
και εξελίξεις μας αναγκάζουν να προσαρμο-
στούμε στις νέες πραγματικότητες και καθί-
σταται αναγκαία η αναθεώρηση άρθρων του 
Καταστατικού μας. 

Θέλουμε να σας προτείνουμε αλλαγή της 
επωνυμίας μας σε «Σύλλογο των απανταχού 
Παπαρουσιωτών και φίλων τους». Γι αυτό 
προτείνουμε τα επίτιμα μέλη που προσφέ-
ρουν εξαιρετικές υπηρεσίες να θεωρούνται 
ως τακτικά μέλη με απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. Στη 
συνέχεια είδαμε ότι τα 2 έτη διάρκειας της 
θητείας του Δ.Σ. είναι λίγος χρόνος για να 
δύναται να περατώνει ικανοποιητικά τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται. Θεωρούμε ότι 
η θητεία του Δ.Σ. πρέπει να γίνει τριετής. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΩΣ ΜΑΪΟΣ 2018

... συνέχεια από τη σελ. 1
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η κόρη 
του Αϊνστάιν Lieserl δώρισε 1400 επιστολές, 
που γράφηκαν από τον πατέρα της, στο Εβρα-
ϊκό Πανεπιστήμιο, με εντολή να μην δημοσιεύ-
σουν το περιεχόμενό τους, μέχρι δύο δεκαετίες 
μετά το θάνατό του. Αυτή είναι μία από αυτές.

«Όταν πρότεινα τη θεωρία της σχετικότη-
τας, ελάχιστοι με κατάλαβαν, και αυτό που 
θα αποκαλύψω τώρα θα συγκρουστεί με την παρανόηση και την προκατά-
ληψη του κόσμου. 

Σου ζητώ να φυλάξεις τα γράμματα για όσο διάστημα χρειαστεί, χρόνια, 
δεκαετίες έως ότου η κοινωνία είναι αρκετά προηγμένη για να δεχτεί αυτό 
που θα εξηγήσω παρακάτω.

Υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη, που μέχρι σήμερα η επιστήμη 
δεν έχει βρει επίσημη εξήγηση για αυτήν. Είναι μια δύναμη που περιλαμβά-
νει και διέπει όλους, είναι πίσω από κάθε φαινόμενο που λειτουργεί στο σύ-
μπαν και δεν έχε ακόμη προσδιοριστεί από εμάς. Αυτή η παγκόσμια δύνα-
μη είναι η ΑΓΑΠΗ.

Όταν οι επιστήμονες ερεύνησαν για μια ενοποιημένη θεωρία του σύμπα-
ντος ξέχασαν την πιο ισχυρή αόρατη δύναμη. Η αγάπη είναι φως, που φωτί-
ζει αυτούς που δίνουν και λαμβάνουν. Η αγάπη είναι βαρύτητα, επειδή κά-
νει τους ανθρώπους να αισθάνονται έλξη για άλλους. Η αγάπη είναι δύνα-
μη, διότι πολλαπλασιάζει το καλύτερο που έχουμε και επιτρέπει στην αν-
θρωπότητα να μην σβήσει στον τυφλό εγωισμό της. Η Αγάπη ξεδιπλώνει και 
αποκαλύπτει. Για την αγάπη ζούμε και πεθαίνουμε. Αγάπη είναι ο Θεός και 
Θεός είναι η Αγάπη.

 Η δύναμη αυτή εξηγεί τα πάντα και δίνει νόημα στη ζωή. Αυτή είναι η 
μεταβλητή που έχουμε αγνοήσει για πολύ καιρό, ίσως γιατί φοβόμαστε την 
αγάπη, γιατί είναι η μόνη ενέργεια στο σύμπαν που ο άνθρωπος δεν έχει μά-
θει να οδηγεί κατά βούληση.

Για να δώσω ορατότητα στην αγάπη, έκανα μια απλή αντικατάσταση στην 
πιο διάσημη εξίσωσή μου. Αν αντί για Ε=mc2, δεχθούμε ότι η ενέργεια για 
να θεραπεύσει τον κόσμο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αγάπη όταν 
πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, καταλήγου-
με στο συμπέρασμα ότι η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη που υπάρχει, 
διότι δεν έχει όρια.

Μετά την αποτυχία της ανθρωπότητας στη χρήση και τον έλεγχο των άλ-
λων δυνάμεων του σύμπαντος, που έχουν στραφεί εναντίον μας, είναι επιτα-
κτική ανάγκη να τραφούμε με άλλο είδος ενέργειας…

Αν θέλουμε το είδος μας να επιβιώσει, αν θέλουμε να βρούμε το νόημα της 
ζωής, αν θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο και κάθε ον με αισθήσεις που κατοι-
κεί σε αυτόν, η αγάπη είναι η μία και μοναδική απάντηση.

Ίσως δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να κάνουμε μια βόμβα αγάπης, μια συ-
σκευή αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψει εντελώς το μίσος, τον εγωισμό 
και την απληστία που καταστρέφουν τον πλανήτη.

Ωστόσο, κάθε άτομο φέρει μέσα του μια μικρή αλλά ισχυρή γεννήτρια 
αγάπης της οποίας η ενέργεια περιμένει να απελευθερωθεί.

Όταν μάθουμε να δίνουμε και να λαμβάνουμε αυτή την παγκόσμια ενέρ-
γεια, αγαπητή Lieserl, θα έχουμε επιβεβαιώσει ότι η αγάπη κατακτά τα πά-
ντα, είναι σε θέση να ξεπεράσει τα πάντα, γιατί η αγάπη είναι η πεμπτου-
σία της ζωής.

Με λυπεί βαθύτατα που δεν μπόρεσα να εκφράσω ό,τι έχω στην καρδιά 
μου, που χτυπά για σένα μια ζωή. Ίσως είναι πολύ αργά να ζητήσω συγγνώ-
μη, αλλά καθώς ο χρόνος είναι σχετικός, πρέπει να σου πω ότι σ’ αγαπώ και 
πως χάρη σε εσένα έφτασα στην τελική απάντηση!»

Ο πατέρας σου,
Άλμπερτ Αϊνστάιν

Το τεστ του Σωκράτη 
κατά της συκοφαντίας
Μια μέρα εκεί που ο Σωκράτης έκανε τον περίπατό 

του γύρω από την Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνω-
στό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει 
κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που άκουσε για κάποιον 
από τους μαθητές του.

Ο Σωκράτης τότε του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει 
εκείνος τι έχει ακούσει, να τον περάσει από τη δοκιμα-
σία της «τριπλής διηθήσεως».
- «Τριπλής διηθήσεως;» ρώτησε με απορία ο άλλος.
- «Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες να λέγεται 

για τον μαθητή μου, θα ήθελα να αφιερώσου-
με τρία λεπτά να φιλτράρουμε αυτό που άκου-
σες και θέλεις «εμπιστευτικά» να μου πεις.  
Το ά  φίλτρο είναι αυτό της αληθείας. «Είσαι λοιπόν 
εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου 
πεις είναι αλήθεια;»

- «Ε… όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και …»
- «Μάλιστα! Άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις 

να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα. Ας δοκιμάσου-
με τώρα το β́  φίλτρο, αυτό της καλοσύνης. Αυτό που 
πρόκειται να μου πεις για το μαθητή μου είναι κάτι 
καλό;»

- «Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον.»
- «Άρα συνέχισε ο Σωκράτης θέλεις να πεις κάτι κακό 

για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι και σίγουρος 
ότι είναι αλήθεια.»

- Ο τύπος έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχα-
νία.

- «Παρ’ όλα αυτά», συνέχισε ο Σωκράτης «μπορείς 
ακόμα να περάσεις την δοκιμασία της χρησιμότη-
τας. Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις κάτι που 
μπορεί να μου φανεί χρήσιμο;»

- «Όχι, δεν νομίζω…»
- «Άρα, αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι αληθι-

νό, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το 
ακούσω;»

ψήγματα σοφίας
Η επιστολή του Αϊνστάιν στην κόρη του που διδάσκει 
πολλά για την καθολική δύναμη της αγάπης

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη και απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως  
και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.

Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ΕΤΗΝ GRAA
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 USD ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (για όσους θέλουν να καταθέσουν σε δολλάρια ΗΠΑ) 
 Αριθ. Λογ/σμού: 449-015109-000014         IBAN: GR47 0140 4490 4490 1510 9000 014
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Η πόλις Εάλω στις 29 Μαΐου 1453. Αλλά ο 
Ελληνισμός επεβίωσε. Με δυσκολίες, υπό καθε-
στώς σκληρής τυραννίας, με βάσανα και μαρ-
τύρια, με αγώνες και με θυσίες. Πάντως επε-
βίωσε. Και όπως γράφει ο Βρεττανός Βυζαντι-
νολόγος, ο αείμνηστος Στήβεν Ράνσιμαν: Κατά 
την διάρκεια των σκοτεινών χρόνων της δου-
λείας η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διέσω-
σε τον Ελληνισμό. Αλλά και χωρίς το πνευμα-
τικό σφρίγος του Ελληνισμού η ίδια η Ορθο-
δοξία θα είχε μαραζώσει.

Σήμερα μια άλλη Άλωση μας απειλεί.  
Η Άλωση της εθνικής μας ταυτότητας.

Αμφισβητείται το ελληνορθόδοξο φρόνη-
μα των αγωνιστών του 1821. Χλευάζονται οι 
Ήρωες και οι Μάρτυρες της Εκκλησίας και του 
Γένους. Διαστρεβλώνεται η Ιστορία. Υπερπρο-
βάλλεται η συμβολή ξένων ιδεολογικών ρευμά-
των στην εθνική αφύπνιση. Βάλλονται τα μα-
θήματα εθνικής αυτογνωσίας, όπως είναι τα 
Θρησκευτικά, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία. 

Ο πατριωτισμός κατηγορείται και συγχέ-
εται με τον ακραίο εθνικισμό.

Αντιστάσεις υπάρχουν. Αναχώματα δημι-
ουργούνται. Το βιβλίο του «συνωστισμού» απε-
σύρθη διότι αντέδρασε ο λαός μας, αλλά και 
διότι δεκάδες σοβαρών επιστημόνων αντέτα-
ξαν τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Για το ιερό 
όνομα της Μακεδονίας οι ενεργοί Έλληνες πο-
λίτες διαδηλώνουν μαζικά και ειρηνικά. Για το 
περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτι-
κών επαγρυπνούν οι δικαστές μας και βλέ-
πουμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας που υποδεικνύουν σεβασμό στο Σύ-
νταγμα και στην Παράδοση του Έθνους. Δά-
σκαλοι και δασκάλες συμπληρώνουν με τη φι-
λότιμη προσπάθειά τους τα κενά και τις σκό-
πιμες παραλείψεις των σχολικών βιβλίων. Σε 
έρευνες κοινής γνώμης η παραγωγική γενιά 
των 25 – 54 ετών εκφράζει μια σαφή στροφή 
προς τις παραδοσιακές αξίες.

Θέλουμε να αποτρέψουμε την Άλωση της 
ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας. Και μπορού-
με να το πετύχουμε. Αρκεί να συνειδητοποι-
ήσουμε τη δύναμη και την ευθύνη που έχει ο 
καθένας μας. Να σταματήσουμε να τα περιμέ-
νουμε όλα από άλλους. Στο ερώτημα «τί κάνει 
η Εκκλησία» η απάντηση είναι ότι κατά την ορ-
θόδοξη παράδοση Εκκλησία είμαστε όλοι και 
κληρικοί και λαϊκοί. Και στο ερώτημα «τί κάνει 
το Κράτος;» η απάντηση είναι «εσύ που ερω-
τάς, τί κάνεις για να βοηθήσεις τον τόπο, τη 
νεολαία, τη διαφύλαξη της ταυτότητάς μας;». 
Ο καθένας μας μπορεί και πρέπει να βάλει το 
λιθαράκι του.

Ας αρχίσουμε από τα παιδιά μας, τα ανί-
ψια μας, τα εγγόνια μας, γενικώς από τους νέ-
ους που βρίσκονται κοντά μας. Ας τους διδά-
ξουμε πρώτα με το παράδειγμά μας και ύστε-
ρα με τα λόγια της πειθούς. Ας κάνουμε μπρο-
στά τους τον σταυρό μας πριν ξεκινήσουμε 
κάθε εργασία, μικρή ή σημαντική. Ας πάρου-
με τα παιδιά να επισκεφθούμε μαζί ένα Μου-
σείο, έναν αρχαιολογικό χώρο, ένα μοναστή-
ρι ιστορικό. Ας τους αγοράζουμε βιβλία ιστο-
ρικά κατάλληλα για την ηλικία τους. Ας μιλή-
σουμε στα κορίτσια για τον ρόλο της μητέ-
ρας και της συζύγου στη διαμόρφωση χαρα-
κτήρων και στην επιβίωση του Έθνους. Ας βο-
ηθήσουμε ντους νέους μας να αναζητούν θέ-
ματα σχετικά με την Ορθοδοξία, την Ιστορία 
και την Παράδοση μέσα από το διαδίκτυο που 
είναι ο κόσμος τους. Δεν θα κατηγορήσουμε 
μπροστά τους τη σύγχρονη τεχνολογία, διότι 
ματαιοπονούμε. Θα προσπαθήσουμε να την 
μάθουμε και εμείς όσο μπορούμε για να την 
μετατρέψουμε σε εργαλείο παιδείας και αγω-
γής. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα στο 
Ραδιόφωνο (π.χ. οι εκκλησιαστικοί Ραδιοφω-
νικοί Σταθμοί), στην Τηλεόραση και στο Δια-
δίκτυο. Ξέρω θυγατέρα γνωστής μου οικογέ-
νειας, η οποία σπούδαζε επί έτη σε πόλη της 
Δυτικής Ευρώπης μακριά από Ορθόδοξο Ναό 
και άκουγε τους Χαιρετισμούς και το Απόδει-
πνο μέσω διαδικτύου από τους ελληνικούς εκ-
κλησιαστικούς ραδιοσταθμούς. Όλα βρίσκο-
νται εκεί, και καλά και κακά, αρκεί να διδά-
ξουμε στα παιδιά μας να επιλέγουν το σωστό.

Ας αξιοποιήσουμε τον ευλογημένο χώρο 
της Ενορίας.

Οι ιερείς και οι κατηχητές μπορούν να μι-
λούν στα παιδιά για την Ιστορία μας παραλ-
λήλως προς τα συνήθη κατηχητικά μαθήματα.

Οι γονείς που θέλουν να καλλιεργήσουν το 
γλωσσικό αισθητήριο των παιδιών τους ας τα 
φέρουν κοντά στο Αναλόγιο, κοντά στη Βυζα-
ντινή μας Μουσική.

 Όποιο παιδί ψάλλει μαθαίνει και τη μου-
σική μας παράδοση και τη διαχρονική ελλη-
νική γλώσσα. Εάν υπάρχουν θεολόγοι ή φι-
λόλογοι στην Ενορία θα μπορούσαν να διδά-
ξουν στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μέσα από 
την Καινή Διαθήκη και τους εκκλησιαστικούς 
ύμνους.

 Η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο και 
η Ενορία το δεύτερο. Μπορούν να επιτύχουν 
πολλά στον αγώνα για να αποφύγουμε τη νέα 
Άλωση.

Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιήσουμε 
τα σωματεία, τους συλλόγους, την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, κάθε συλλογική προσπάθεια. Να 
διδάξουμε στους νέους μας τους παραδοσια-
κούς δημοτικούς χορούς.

Να οργανώσουμε ομιλίες, θεατρικές πα-
ραστάσεις, δανειστικές βιβλιοθήκες. Να ορ-
γανώσουμε εκδρομές με στόχο την ανάδειξη 
της Ορθόδοξης Παράδοσης και της Ελληνι-
κής Ιστορίας.

Η προβολή των θέσεών μας από τοπικά ή 
πανελλήνια ΜΜΕ είναι χρήσιμη. Αρκεί να γί-
νεται με προσοχή, μελέτη και νηφαλιότητα. 
Μπορείς να ωφελήσεις τον σκοπό σου αν απο-
δεικνύεις αυτά που πιστεύεις και αν σέβε-
σαι τον συνομιλητή σου. Αντιθέτως μπορείς 
να βλάψεις τις ιδέες σου αν φωνασκείς χωρίς 
πειστικά επιχειρήματα. 

Ο αγώνας για τη διαφύλαξη της ελληνορ-
θόδοξης κληρονομιάς θα επιτύχει μόνον αν 
χρησιμοποιήσει όπλα πνευματικά και ελλη-
νορθόδοξα. Οι προσωπικές επιθέσεις, η ανα-
παραγωγή ψευδών ειδήσεων του Διαδικτύου 
και η ιστορικής άγνοια οδηγούν σε αρνητικά 
αποτελέσματα.

Η μελέτη του παρελθόντος και η αναζήτη-
ση των αναζωογονητικών χυμών της Παραδό-
σεώς μας πρέπει να γίνει με προοπτική μέλ-
λοντος και όχι απλώς με νοσταλγία του πα-
ρελθόντος.

Η κοινωνία αλλάζει, οι διεθνείς συνθήκες 
μεταβάλλονται, η επιστήμη εξελίσσεται. Δεν 
είναι σωστό να κλεινόμαστε στο καβούκι μας 
και να αγνοούμε όλα αυτά που αλλάζουν γύρω 
μας. Ας συνδυάσουμε ό,τι καλό μπορούμε να 
κρατήσουμε από τα παλαιά με ό,τι αξιόλογο 
μας προτείνει το παρόν ώστε να οικοδομήσου-
με ένα καλύτερο μέλλον.

Να αποφύγουμε τα άκρα και τον φανα-
τισμό. Να λειτουργούμε ενωτικά και όχι δι-
χαστικά. Ας μην λησμονούμε την προτροπή 
του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού 
για τη «διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο 
η δολερή».

Τέλος πρέπει πάντα να δια τηρούμε συ-
γκρατημένη αισιοδοξία και χριστιανική ελπί-
δα. Η απαισιοδοξία δεν ταιριάζει στον Έλλη-
να. Το Έθνος αντιμετώπισε μεγαλύτερες δυ-
σκολίες και επέζησε.

Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι 
μετά τη Σταύρωση πάντα ακολουθεί η Ανάστα-
ση. Αρκεί να το πιστέψουμε.

Να αποτρέψουμε την άλωση 
της εθνικής μας ταυτότητας

Του Κωνσταντίνου Χολέβα

Ε Θ Ν Ι Κ Α
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Ε Θ Ν Ι Κ Α

Μπορεί τη σημερινή εποχή να κυριαρχεί η 
γενική καχυποψία για τους πολιτικούς και πό-
σους από αυτούς βάζουν το… χέρι στο μέλι, αλλά 
υπήρξαν κάποιοι στο παρελθόν, ακόμη και πρω-
θυπουργοί, που πέθαναν πάμφτωχοι, είτε γιατί 
χάρισαν την περιουσία τους είτε γιατί επέλεξαν 
σε όλη τους τη ζωή ένα λιτό τρόπο διαβίωσης.

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο 
Ιωάννης Καποδίστριας, με τον πρώτο κυβερνή-
τη της χώρας να κάνει λιτή ζωή, παρότι ήταν εύ-
πορος. Μάλιστα, μοίρασε αρκετή από την περι-
ουσία του στις ανάγκες του κράτους και των συ-
μπολιτών του, ενώ αρνήθηκε να λαμβάνει το μι-
σθό του κυβερνήτη, δηλώνοντας ότι τα ιδιαίτερα 
εισοδήματά του, του αρκούν για να ζήσει.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της επανάστασης 
του 1821 Ανδρέας Λόντος, πρώην μεγαλοκτημα-
τίας έδωσε στον εθνικό αγώνα μεγάλο τμήμα της 
περιουσίας του. Έφτασε στη θέση του υπουργού 
Εσωτερικών και μοίρασε τα χρήματά του και τη 
σύνταξή που λάμβανε ως στρατηγός σε πρώην συ-
ναγωνιστές του. Τα τελευταία του χρόνια ζούσε 
πάμφτωχος, ξεπουλώντας τα τελευταία του υπάρ-
χοντα, ενώ το 1846 αυτοκτόνησε.

Τα παραδείγματα από πρώην πρωθυπουρ-
γούς που «έφυγαν» δίχως να έχουν περιουσία εί-
ναι πολλά από την ελληνική ιστορία. Ο Ζηνόβιος 
Βάλβης, που έκανε δύο θητείες ως πρωθυπουρ-
γός, ζούσε αρκετά λιτά και είχε τη συνήθεια να 
ντύνεται με κάπα τσοπάνου. Πέθανε πάμφτωχος 
το 1872 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη. Το ίδιο 
φτωχός έφυγε από τη ζωή ο εξάκις πρωθυπουρ-
γός Επαμεινώνδας Δεληγιώργης. Την επομένη 
της κηδείας του η Πολιτεία χορήγησε στην οικο-
γένειά του σύνταξη 500 δραχμών το μήνα, για να 
μην πεινάσουν τα παιδιά του.

Φτωχότερος από ότι μπήκε στην πολιτική 
έφυγε ο επτάκις πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρι-
κούπης. Είχε αναγκαστεί να πουλήσει σχεδόν ολό-
κληρη την πατρική του περιουσία, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του έμενε σε νοικιασμένο 
σπίτι. Ανάλογη στάση κράτησε και ο Γεώργιος 
Καφαντάρης, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός 
το 1924. Όταν μάλιστα πληροφορήθηκε ότι κά-
ποιος πολιτικός μηχανικός θέλησε να του παρα-
χωρήσει δωρεάν κάποιο σπίτι για να μείνει, κα-
θώς γνώριζε τα οικονομικά και προβλήματα υγεί-
ας που αντιμετώπιζε, αρνήθηκε κατηγορηματικά, 
δηλώνοντας «που ξέρω τι αξιώσεις θα προβάλει 
και τι θέματα θα έχει να επιλύσει για να προ-
τείνει τέτοιο πράγμα». Χρειάστηκε να κάνει συμ-
βολαιογραφικό έγγραφο ο πολιτικός μηχανικός, 
στο οποίο δήλωνε ρητά ότι δεν θα προβάλει κα-
μία αξίωση, για να γίνει τελικά δεκτή η δωρεά του.

Τέλος, ο Νικόλαος Πλαστήρας έμεινε στην 
ιστορία ως φτωχός πρωθυπουργός, για τον λιτό 
τρόπο ζωής του. Απαγόρευε στους συγγενείς του 
να χρησιμοποιούν το όνομά του για δικό τους 
όφελος, έμενε στο νοίκι, ενώ αρνήθηκε να βάλει 
τηλέφωνο φωνάζοντας «Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πέ-
νεται και εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;». Μά-
λιστα, είχε επιστρέψει ένα χρυσό στυλό που του 
είχε στείλει ο εκδότης Δημήτρης Λαμπράκης, ενώ 
στο σπίτι του κοιμόταν σε στρατιωτικό ράντσο. 
Όταν πέθανε το 1953, άφησε μόνο 216 δραχμές 
στην ψυχοκόρη του, δέκα δολάρια και μία προ-
φορική διαθήκη: «Όλα για την Ελλάδα».

Πάντως οι τελευταίοι Πρωθυπουργοί της Ελ-
λάδας, μόνο στην ψάθα δεν θα πεθάνουν καθό-
τι φρόντισαν λίγο πολύ για τα γηρατειά τους…

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός»

Πρωθυπουργοί που πέθαναν στη ψάθα, έζησαν λιτά, 
χάρισαν περιουσίες, «έφυγαν πάμφτωχοι»

1. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος βρίσκεται 
πολύ μακριά από τους λόγους, τα ζήτω, τις 
σημαίες, τις μουσικές, τα κανόνια.

2. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος δεν είναι συγκί-
νηση της στιγμής, που σβήνει σαν την σπίθα. 
Είναι ένα βαθύ ποτάμι, που κυλάει βουβό.

3. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος είναι – σαν 
κάθε αγάπη – έργο, θυσία. Σκοπός της είναι 
να κάμει την πατρίδα σου μεγάλη.

4. Το μεγαλείο της πατρίδος δεν το κάνουν ούτε 
οι πολλοί τόποι, ούτε τα πολλά εκατομμύ-
ρια των ανθρώπων της. Το κάνουν η μόρφω-
ση, η εργατικότητα, η ευτυχία και το μεγα-
λείο των ανθρώπων της.

5. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος όχι μόνο δεν 
γεννά μίσος για τις άλλες πατρίδες, αλλά και 
ζητεί πρώτα απ’ όλα να σέβεσαι και τον ξένο 
πατριωτισμό. Καμμία πατρίδα δεν είναι απο-
λύτως ανώτερη από τις άλλες. Για σένα είναι 
ανώτερη η δική σου, για τον ξένο η δική του.  

Όπως για τον εαυτό σου, έτσι και για την πα-
τρίδα σου, ποτέ μην επιδοκιμάζεις να αδι-
κείς τις άλλες πατρίδες.

6. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος – δηλαδή ενός 
μικρού μέρους της ανθρωπότητος – υποχω-
ρεί όπου έρχεται εις σύγκρουσιν με την αλη-
θινή αγάπη της ανθρωπότητος. Όπως δεν σ’ 
εμποδίζει να εκτιμάς ή να αγαπάς ξένους, 
έτσι δεν σ’ εμποδίζει – σε συμβουλεύει μάλι-
στα – να πολεμάς και να μισείς πολλούς αν-
θρώπους της πατρίδος σου αν είναι κακοί. Και 
την πατρίδα σου να την φαντάζεσαι πως την 
αποτελούν πολύ περισσότερο οι πολλοί, οι 
πτωχοί, ο λαός, όσοι εργάζονται και υπο-
φέρουν πολύ και απολαύουν λίγο ή διόλου, 
παρά οι ολίγοι, εκείνοι που απολαύουν χω-
ρίς να εργάζονται.

7. Πολύ μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα 
από να σκοτωθείς γι’ αυτή, είναι να ζήσεις 
γι’ αυτή. Ν’ αφιερώσεις όσο μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής σου μπορείς (όλο είναι αδύ-
νατο) γι’ αυτή.

8. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος αρχίζει από 
την αγάπη του εαυτού σου, την αγάπη που 
σε κεντρίζει να γίνεσαι ολοένα καλύτερος και 
ανώτερος, ν’ ανεβαίνεις ολοένα περισσότερο 
στο ψηλό και απότομο βουνό του μεγαλείου.

9. Το φύτευμα δένδρων ωφελεί την πατρίδα σου 
και σένα. Το ξερίζωμα, όμως της αμαθείας, 
της κουταμάρας, των σκουριασμένων ιδε-
ών ακόμα περισσότερο ωφελεί την πατρί-
δα σου, σένα μπορεί συνήθως να σε βλάψει. 
Όσο πόλεμο κι αν σου κάνουν η αληθινή 
αγάπη της πατρίδος είναι να ξεριζώνεις, 
όπου χρειάζεται.

10. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος είναι ένα 
από τα πιο ευγενικά αισθήματα της καρδίας.  
Γι’ αυτό ίσως και σπάνιο. Η ψεύτικη αγάπη 
της πατρίδος είναι από τα πιο πρόστυχα.  
Γι’ αυτό ίσως και πολύ συχνό.

Δεκάλογος του πατριωτισμού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Στο Παπαρούσι της Ευρυτανίας χωριό με 
μεταναστευτική παράδοση από τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρί-
ου το 1934 ο Σταύρος Βαγγ. Ντανάς. 

Γονείς του ο Βαγγέλης και η Σπυριδούλα 
Ντανά, άνθρωποι απλοί και καλοσυνάτοι. Μέ-
νανε στο χωριό στο δυτικό μαχαλά. Τα χρό-
νια ήταν για όλους δύσκολα και στερημένα. 
Η μάνα του Σταύρου – όπως και οι άλλες μα-
νάδες του χωριού – ποτέ δεν πιάσανε χρήμα-
τα στα χέρια τους. Ακουστά είχανε ότι μερι-
κοί πλούσιοι είχανε παράδες και αγόραζαν 
ό,τι τραβάει η ψυχή τους. Η δόλια η μάνα του 
Σταύρου δυσκολευόταν και το κεράκι ν’ ανά-
ψει τις Κυριακές στην εκκλησία. Δύο χωραφά-
κια είχαν όλα κι όλα και κείνα μπαΐρια (άγονα).

Έξι παιδιά γέννησε η Σπυριδούλα Ντανά. 
Τον Διονύση και την Σταυρούλα που απεβίω-
σαν νωρίς, τον Σταύρο, την Πολυτίμη, την Αγα-
θή και τον Γιώργο. Ο Σταύρος ήταν το τρίτο 
παιδί από τα έξι. Πολύ δύσκολα χρόνια Μετά 
την κατοχή και την απελευθέρωση ακολούθη-
σε ο εμφύλιος και η ζωή για την οικογένεια 
του Βαγγέλη Ντανά έγινε ακόμη δυσκολότερη.

Καθώς περνούσαν οι μήνες και τα χρόνια 
ολοένα και πιο πολύ βυθίζονταν στην απελ-
πισία για το πώς θα σταθούν στα πόδια τους 
και προπαντός πως θα κρατήσουν τα εναπο-
μείναντα ζωντανά παιδιά τους στη ζωή. Κα-
κότυχη η Σπυριδούλα που είδε τα δυο παιδιά 
της να σβήνουν σαν το κερί. Κάθε φορά που 
έμπαινε χειμώνας το κρύο πιρούνιαζε νέους 
και γέρους. Που να βρεθούν ρούχα να ζεστα-
θούν… Ο κόσμος προσπαθούσε με μάλλινα 
και σκουτιά πλεγμένα στο χέρι και τον αρ-
γαλειό. Από τα λίγα στρωσίδια , τσόλια και 
κουβέρτες, που είχαν να κοιμούνται, μερικοί 
που έπιανε το χέρι τους έκοβαν τις κουβέρ-
τες και τις έκαναν παλτό! Η άνοιξη, το καλο-
καίρι και το φθινόπωρο περνούσαν και φαίνο-
νταν σα να είναι όλα τα ίδια. Τίποτα δεν άλλα-
ζε, τίποτα δεν μπορούσε να ζεστάνει τις πα-
γωμένες καρδιές. 

Ο μικρός Σταύρος Ντανάς μέσα σ’ αυτές 
τις καταστάσεις κάθε μέρα μεγάλωνε και πιο 
πολύ. Σιγά σιγά σταμάτησε να παίζει στις 
αλάνες ξυλίκι και σκατόλια και αποχώρησε 
από τα στρατόπεδα του πέρα και του δώθε 
μαχαλά. Έπαψε να είναι ένα αμούστακο παιδί.

Γράψαμε στην αρχή για την μεταναστευτι-
κή παράδοση του χωριού μας. Στο Παπαρού-
σι δύσκολα έβρισκες νοικοκυριό που να μην 

έχει έναν άντρα ξενιτεμένο. Ο Σταύρος άκουγε 
να λένε γι’ αυτούς που έχουν φύγει και έχουν 
προκόψει στα ξένα και στο μυαλό του δού-
λευε την ιδέα πως θα μπορούσε κι αυτός μια 
μέρα να φύγει για τα ξένα μήπως και μπορέ-
σει πιότερο να βοηθήσει την οικογένειά του.

Είναι δεκαετία του ΄50. Ο τόπος μας ρη-
μαγμένος. Η κοινωνική συνοχή και η καλή πί-
στη σακατεμένη. Η ανεργία και οι κοινωνι-
κοί αποκλεισμοί μαστίζουν μεγάλη μερίδα του 
λαού μας, κυρίως στην περιφέρεια και τα μι-
κρά χωριά σαν το Παπαρούσι. Χιλιάδες νέοι 
προσανατολίζονται στην μετανάστευση. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες αρχίζει ο μεγαλύτε-
ρος κύκλος μετανάστευσης στην νεότερη ιστο-
ρία του Ελληνισμού. Ο Μινώταυρος του ξενι-
τεμού γίνεται ακόμα πιο άπληστος. Η Αμερι-
κή, η Αυστραλία, η Γερμανία ζητούν χιλιάδες 
νέους ανθρώπους να δουλέψουν στη βιομηχα-
νία και στις υψικαμίνους των αναπτυσσόμενων 
χωρών. Και η Ελλάδα είναι πρόθυμη να αφήσει 
τα παιδιά της να φύγουν… Εκατοντάδες πρα-
κτορεία ταξιδιών ξεφυτρώνουν για να εξυπη-
ρετήσουν το μεταναστευτικό κοινό. Οι προ-
σκλήσεις που έκαναν οι συγγενείς ήταν περι-
ζήτητες. Όλοι ήθελαν να ξενιτευτούν. Το θε-
ωρούσαν ευλογία, ίσως και λύτρωση.

1955. Η Μετανάστευση έχει πάρει δρα-
ματικές διαστάσεις. Ο Σταύρος Ντανάς εικο-
σάχρονος νεαρός πλέον έχει πάρει τις απο-
φάσεις του. Ετοίμασε τα χαρτιά του. Μαζί 
του θα ερχόταν και ο ξάδελφός του Δημήτρης 
Ντανάς. Μάζεψε τα λιγοστά πράγματά του.  
Η μάνα του του’ πλεξε τρεις - τέσσερεις φα-
νέλες, μάλλινα τσουράπια και μια κουβερ-
τούλα και ήταν έτοιμη να τον ξεπροβοδίσει. 
Όλα ήταν έτοιμα. Το πλοίο από τον Πειραιά 
θα έφευγε στις αρχές Ιανουαρίου του 1955.  

Ο Σταύρος και ο Δημήτρης φτάσανε στο λιμά-
νι του Πειραιά ώρες νωρίτερα πριν την αναχώ-
ρηση. Το καράβι σημαιοστολισμένο περίμενε 
το πολύτιμο φορτίο νέων παιδιών για ένα ακό-
μη ταξίδι στην μακρινή Αυστραλία. Εκεί που 
οι άνθρωποι όπως λεγόταν γίνονται γρήγορα 
πλούσιοι. Εκεί που η ζωή χαμογελά και οι άν-
θρωποι απολαμβάνουν τους κόπους τους. Και 
το ταξίδι αρχίζει. Ο Σταύρος και ο Δημήτρης 
ανεβασμένοι στο κατάστρωμα δεν μπορούν 
να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Από την 
κουπαστή όλοι κουνάν μαντήλια. Καλή αντά-
μωση… καλή αντάμωση… Το πλοίο φαινόταν 
σαν καρυδότσουφλο. Σε λίγο χάθηκε τελείως 
στ’ ανοιχτά του Σαρωνικού. Ύστερα από τρι-
άντα δύο ημέρες ανάμεσα στα πελώρια κύματα 
του Ινδικού ωκεανού στις 3 Φεβρουαρίου του 
1955 το πλοίο καταπλέει και δένει στο πανέ-
μορφο λιμάνι του Σίδνεϋ. Εκεί περιμένει ένα 
πλήθος μεταναστών για να υποδεχθούν τους 
δικούς τους ανθρώπους.

Τα δυο ευρυτανόπουλα σιγά-σιγά εντάχθη-
καν στην πολυπληθή ομογένεια της Αυστρα-
λίας, όπως χιλιάδες άλλοι νέοι που φτάσανε 
στη μακρινή ήπειρο για τον ίδιο σκοπό: Να 
φτιάξουν μια νέα ζωή σε μια καινούργια πα-
τρίδα. Τα χρόνια κυλούσαν γοργά. Ο Σταύ-
ρος κράτησε τις υποσχέσεις που έδωσε στη 
μάνα του. Δούλεψε πολύ σκληρά. Στην αρχή 
συνεργάστηκε με τον ξάδελφό του Δημήτρη. 
Μάζευε τα λεφτά του και έστελνε στην οικο-
γένειά του στο χωριό. Έφερε πρώτα τον αδελ-
φό του Γιώργο κοντά του και μετά όλη την 
οικογένεια στην Αυστραλία. Επέλεξε και πα-
ντρεύτηκε έναν υπέροχο άνθρωπο που γνώρι-
σε στο ταξίδι του ερχομού του στην Αυστρα-
λία. Την Σοφία Αποστολοπούλου από τα Σα-
βάλια Ηλείας. 

Εκ Παπαρουσίου ορμώμενος

Οδοιπορικό ενός απλού μετανάστη
(λογοτεχνική παρουσίαση της ζωής του αείμνηστου Σταύρου Ντανά από τον συνεργάτη μας δημοσιογράφο Δημήτρη Ζάχο)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ με τους ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΝΤΑΝΑΣ
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Η Σοφία ήταν έτοιμη να γίνει μάνα να στη-
ρίξει και να αυξήσει την οικογένεια. Έγινε 
μάνα και γιαγιά και πρέπει να ήταν υπερή-
φανη και γεμάτη ευγνωμοσύνη για την ευλο-
γία που της χάρισε η Θεία Πρόνοια. Το 1960 
απέκτησε τον Ευάγγελο και το 1966 τον Δι-
ονύση, τέκνα εκλεκτά με όλη τη σημασία της 
λέξεως, που χαρίσανε πολλά και καλά εγγό-
νια: Σταύρο, Σοφία, Γεώργιος, Παναγιώτης, 
Σοφία και Ζωή. 

Ο Σταύρος δίπλα σε μια ολοκληρωμένη με 
την πλήρη έννοια του όρου γυναίκα ένιωθε 
υπερηφάνεια και πλημμυριζότανε από μια θε-
όσταλτη ευτυχία. Προχώρησε με σεβασμό στις 
αξίες του ήθους της τιμής, αλλά κυρίως σεβα-
σμό στην ίδια την έννοια της οικογένειας που 
τον έκανε νωρίς να συνειδητοποιήσει ποιοτι-
κές παραμέτρους της καθημερινής ζωής, που 
έχουν να κάνουν με πνευματικές, ηθικές και 
αισθητικές εκφράσεις και εκδηλώσεις των ιδα-
νικών, των αρχών και των αξιών που διέπουν 
τη νοοτροπία μας και την παράδοσή μας. Γι΄ 
αυτό όταν την έχασε από μια δύσκολη ασθέ-
νεια ήταν απαρηγόρητος.

Ο συμπατριώτης μας Σταύρος Ντανάς ανή-
κε στην κατηγορία των ανθρώπων που κρα-
τάνε στην καρδιά τους την Ελλάδα και πα-
σχίζουν για την προστασία και την ανάδειξη  
της ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς. 
Υπήρξε ένας άνθρωπος δραστήριος, επίμο-
νος και η προσωπικότητά του αναγνωρίστη-
κε από φίλους στην πατρίδα που τον υιοθέτη-
σε, αλλά και στην γενέτειρα. Διακρίθηκε για 
το ήθος, την εντιμότητα, τη συνέπεια, αλλά 
και την μεγάλη αγάπη του για την ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του το Παπαρούσι Ευρυτανίας. 
Απλόχερα προσέφερε στους ξενιτεμένους Έλ-
ληνες της κοινότητάς του. Ήταν πάντα εκεί.  
Κοντά τους, δίπλα τους, συμπαραστάτης στα 
προβλήματα όλων. Με το χαμόγελό του, τη ζε-
στασιά της ψυχής του, την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του.

Οι αγώνες του ως Προέδρου ελληνικού Συλ-
λόγου (Ευρυτάνων) στην Αυστραλία, για τη δια-
τήρηση της γλώσσας μας ως συστατικού στοι-
χείου της ελληνικότητας και η διατήρηση της 
παράδοσής μας αξίζουν ιδιαίτερης τιμής και 
μνείας από όλους μας. Η ενάρετη ζωή του τα-
πεινού Έλληνα μετανάστη Σταύρου Ντανά ας 
γίνει παράδειγμα για κείνους που ζουν και ερ-
γάζονται μακριά από την πατρίδα.

Και ο Σταύρος από τα διαμερίσματα του 
Παραδείσου, όπου βρίσκεται, θα βλέπει ευχα-
ριστημένος. Θα χαμογελά με ικανοποίηση στρί-
βοντας απαλά το ευρυτανικό του μουστάκι.
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Η λέξη φιλότιμο είναι αρχαία ελληνική και 
σημαίνει αγάπη για την τιμή. Είναι αδύνατον 
να μεταφραστεί επαρκώς σε άλλη γλώσσα, για-
τί περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα αρετών. Εί-
ναι πολύ δύσκολο π.χ. να βρεθεί σε ένα αγγλι-
κό ή άλλο ξενόγλωσσο λεξικό, γιατί απλούστα-
τα η έννοια της συγκεκριμένης λέξης έχει εμ-
φυσηθεί και κληρονομηθεί στο συλλογικό ασυ-
νείδητο της ελληνικής κουλτούρας. 

Η λέξη φιλότιμο εμπερικλείει πολλές αρε-
τές. Φιλότιμο είναι η αίσθηση του να θέλεις να 
προσφέρεις αρκετά για την οικογένειά σου και 
την κοινωνία. Εκφράζεται με πράξεις γενναι-
οδωρίας και αυτοθυσίας, χωρίς να αναμένεται 
τίποτε για αντάλλαγμα. Με άλλα λόγια είναι  
η ικανοποίηση του να δίνεις χωρίς να παίρνεις.

Θεωρείται ότι είναι η υψηλότερη από όλες 
τις ελληνικές αρετές, που καθορίζει και ρυθ-
μίζει το πώς κάποιος θα πρέπει να συμπερι-
φέρεται στην οικογένειά του και τις κοινωνι-
κές ομάδες στις οποίες συμμετέχει. 

Φιλότιμο σε έναν Έλληνα είναι ένας τρό-
πος ζωής.

Ιστορικά οι Έλληνες έχουν δείξει πάμπολ-
λες φορές το φιλότιμό τους. Οι Έλληνες ήταν 
οι πρώτοι που αναχαίτισαν τις δυνάμεις του 
Άξονα και αναγνωρίστηκαν από τις Η.Π.Α, τη 
Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία ως ζωτικής ση-
μασίας στην ήττα του Χίτλερ. Οι ισχυροί δεσμοί 
που διαμορφώθηκαν μεταξύ Ελλήνων και ξένων 
εξακολουθούν να υπάρχουν, όπου οι ντόπιοι 
διακινδύνευσαν τη ζωή τους, για να κρύψουν σε 
καταφύγια Αυστραλούς και Βρετανούς στρατι-
ώτες από τους Ναζί ή ακόμη όταν έσωσαν την 
εβραϊκή κοινότητα από το ολοκαύτωμα.

Το φιλότιμο τους προέτρεψε σ΄ αυτήν την 
ηρωική πράξη, χωρίς να υπολογίσουν ότι, αν 
συλλαμβάνονταν θα οδηγούνταν στο εκτελε-
στικό απόσπασμα. Δείχνοντας φιλότιμο έδει-
ξαν αυτοθυσία.

Οι Έλληνες υπήρξαν σε τόσα πολλά πρωτο-
πόροι για το καλό της ανθρωπότητας, έδειξαν 
θάρρος σε όλη την ιστορική πορεία (Αρχαιότη-
τα, Βυζάντιο, νεότερη και σύγχρονη εποχή) και 
ανέκαθεν υποστήριζαν τη σωστή πλευρά της 
Ιστορίας. Ποιο ήταν το μυστικό τους; Ίσως εί-
ναι η ιδέα του φιλότιμου.

Φιλοτιμία σημαίνει ότι κάποιος είναι υπέρ 
το δέον συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, ότι 
εκτελεί πρόθυμα τα καθήκοντά του με πολλή 
ευσυνειδησία, ότι δε θέλει να δίνει δικαιώμα-
τα να θιγεί η υπόληψή του.

Η φιλοτιμία εκφράζει το πώς νοιώθου-
με απέναντι στους συνανθρώπους μας. Είναι 
το ελληνικό πνεύμα, όπως είπαμε και παρά 
πάνω, του να κάνεις το σωστό και το έντιμο, 
ακόμα κι όταν το συμφέρον σου και η ίδια σου 
η ζωή κινδυνεύει. Είτε αυτό σημαίνει πως θα 
κερδίσεις λιγότερα χρήματα είτε πως δε θα 
είσαι αγαπητός σε όλους.

 Καθήκον, τιμή, θάρρος, προσωπική θυσία, 
ανώτερο κάλεσμα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστι-
κά του φιλότιμου και όχι μόνον. Ο φιλότιμος 
έχει ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, φι-
λαλήθεια, ειλικρίνεια.

Βλέπει κανείς το φιλότιμο σήμερα, στην Ελ-
λάδα της κρίσης, πόσο έντονα εκδηλώνεται, με 
τον κόσμο να συσπειρώνεται και να διατηρεί-
ται η κοινωνική συνοχή.

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει στις 
μέρες μας ένα ρεύμα συνεκτικότητας που ενώ-
νει τους απανταχού Έλληνες.

Ο μέγας φιλόσοφος Θαλής είχε πει για 
τους Έλληνες: «Το φιλότιμο είναι σαν την 
αναπνοή».

Μια Ελληνίδα μετανάστρια από την Αυστρα-
λία έλεγε: «Εγώ είμαι γέννημα – θρέμμα Ελληνί-
δα, οπότε τη λέξη «φιλότιμο» την ακούω όλη 
μου τη ζωή. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου πά-
ντα μιλούσαν για το φιλότιμο. Οι παππούδες 
μου πάντα μιλούσαν για το φιλότιμο, οι δάσκα-
λοί μου, οι συμμαθητές μου, όλοι. Η ελληνική 
μου καταγωγή μου έδωσε δύναμη χαρακτήρα. 
Όταν έπαιζα μουσική στη διαπασών, - συνε-
χίζει η Ελληνίδα μετανάστρια – και ενοχλούσα 
τους γείτονες ο πατέρας μου έλεγε: «Μα, δεν 
έχεις καθόλου φιλότιμο;». Κάθε φορά που πα-
ρακάμπτεις τον έντιμο, τον κόσμιο και τον αξι-
οπρεπή τρόπο να φέρεσαι και να ζεις, οι άλ-
λοι θα σε ρωτήσουν, μου έλεγε συχνά η μητέ-
ρα μου, «Καλά, φιλότιμο δεν έχεις;»

«Αν δε φέρεσαι σωστά, η κοινότητα στην 
οποία ανήκουμε, θα σε περιφρονήσει. Δεν ντρο-
πιάζεις μόνο τον εαυτό σου, ντροπιάζεις όλη 
σου την οικογένεια. Νοιώθεις υπόλογος όχι 
μόνο στον εαυτό σου, αλλά στην ιστορία σου, 
στην κληρονομιά σου, στο ελληνικό φιλότιμο».

Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραδείγ-
ματα του πόσο περίπλοκη και ισχυρή είναι  
η λέξη φιλοτιμία και πόσο διαφορετικά συ-
ναισθήματα μπορεί να προκαλέσει. Ένας Έλ-
ληνας δεν είναι Έλληνας χωρίς αυτήν την αρε-
τή, το «φιλότιμο».

«ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ»: μια ξεχασμένη αρετή

«Η αληθινή σχέση με το Θεό, γράφει  
ο Άγιος Παΐσιος, όπως και με όλα τα πρόσω-
πα και πράγματα, θεμελιώνεται στο φιλότιμο. 
Το αντίθετό του είναι το ήθος της συναλλα-
γής, το δίνω και παίρνω. Δηλαδή, δίνω αγά-
πη, εφ΄όσον παίρνω αγάπη. Δίνω δικαιοσύνη, 
εάν και εφ’ όσον δεν αδικούμαι. Είμαι πιστός 
και λατρεύω το Θεό, προκειμένου να ευλογεί  
ο Θεός τα δικά μου έργα και θελήματα. Ο όσι-
ος αρνιούνταν την «μπακαλίστικη» αυτή σχέ-
ση με το Θεό. Τέτοια πίστη και αγάπη έχει ιδι-
οτέλεια και στερείται πνευματικής αρχοντιάς.  
Είναι μικροψυχία και τσιγκουνιά. Όλα 
όσα κάνουμε, τότε μόνον έχουν αξία, όταν  
γίνονται από φιλότιμη διάθεση. Το φιλότιμο  

ο γέρων το όριζε με το δικό του εμπειρικό και 
χαρισματικό λεξικό. Είναι το ευλαβικό από-
σταγμα της καλοσύνης, το σκίρτημα της καρ-
διάς, η λαχτάρα να αναπαύσουμε τον άλλον. 
Είναι η ευγνώμων αγάπη.

Η «λαμπικαρισμένη» αγάπη του ταπεινού 
ανθρώπου που δεν βάζει καθόλου το «εγώ» 
του σε ό,τι κάνει, και του οποίου η καρδιά 
είναι γεμάτη πνευματική λεπτότητα, ευαι-
σθησία και ευγνωμοσύνη προς το Θεό και 
τους συνανθρώπους του. Είναι η αρχοντιά, 
το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια.

Ο φιλότιμος άνθρωπος, ψυχή αρχοντι-
κή, υποφέρει από την παραμικρή καλοσύ-
νη που του δείχνουν οι άλλοι και προσπαθεί 

να την ανταποδώσει και 
ποτέ δεν ξεχνάει, γιατί 
έχει μνήμη του καλού.  
Ο φιλότιμος δε δίνει 
προτεραιότητα στον 
εαυτό του, δε βάζει 
μπροστά την ανάπαυσή 
του. Ο φιλότιμος πονά 
για τον άλλον, κάνει τον 
πόνο του κόσμου δικό του. Αυτή είναι η πνευ-
ματική ευαισθησία. Αν ο χριστιανός, έλεγε, 
δεν έχει αυτή την ευαισθησία, θα νοιάζεται 
πρώτα απ΄ όλα για τον εαυτό του και, όταν 
οι συνθήκες βοηθήσουν, θα χάσει σιγά-σιγά 
και την ανθρωπιά του».

Ο Χρυσός κανόνας λέει: να φέρεσαι στους 
άλλους, όπως θα ήθελες να σου φέρονται.  
Το φιλότιμο αντιπροσωπεύει αυτόν τον κα-
νόνα, αλλά τον πάει και σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο, όπου ζητάς ακόμη πιο πολλά από 
τον εαυτό σου. Τελικά, είναι το τι σημαίνει 
να ζεις μια ανώτερη ζωή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίσου-
με ώστε οι επόμενες γενιές να το συνειδητο-
ποιήσουν αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε 
στα παιδιά μας όλα αυτά που εμείς δεν εί-
χαμε. Κάποιες φορές θα πρέπει να σκεφτού-
με να τους δώσουμε αυτά που είχαμε! Αυτό 
το φιλότιμο, αυτή η μεγαλοψυχία, είναι μέσα 

στο DNA τους, κι ας αντλήσουν από αυτό το 
φιλότιμο που οι πρόγονοί τους χρησιμοποί-
ησαν μέσα στους αιώνες, τότε τα παιδιά μας 
θα πετύχουν σπουδαία πράγματα.

Το φιλότιμο είναι μια σημαντική αρετή, 
γιατί είναι αυτή που κάνει τον κόσμο καλύτε-
ρο. Το φιλότιμο είναι το κλειδί κάθε προκοπής.

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ  ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΦΙΛΟΤΙΜΟ
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Την περίοδο των «βενιζελικών και βασι-
λικών» στην Κρήτη, ένας επιθεωρητής δημο-
τικής εκπαίδευσης ανέβαινε μ’ ένα μουλάρι 
σ’ ένα ορεινό χωριό, για να επιθεωρήσει τον 
εκεί δάσκαλο.

Στο δρόμο που πήγαινε συναντά έναν αγω-
γιάτη και τον ρωτά: «Δε μου λες, πατριώτη, 
ο δάσκαλος τί είναι; Βενιζελικός ή βασιλικός;»
- «Βενιζελικός», απαντά ο αγωγιάτης.
- «Α, το γαϊδούρι», σχολίασε ο επιθεωρητής.
Ο αγωγιάτης όμως ήταν βενιζελικός φίλος του 
δάσκαλου κι έτρεξε να μεταφέρει τη στιχομυ-
θία. «Το και το, δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι».
Την επομένη μέρα μπαίνει ο επιθεωρητής στην 
τάξη και ρωτά το δάσκαλο ποιο είναι το μάθη-

μα της ημέρας. «Τα σημεία της στίξεως», απα-
ντά ο δάσκαλος.
- «Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά», 

λέει ο επιθεωρητής.
Ο δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή το Σπύρο, 
στον πίνακα και του είπε να γράψει τη φράση:
«Ο επιθεωρητής είπε, (κόμμα) ο δάσκαλος εί-
ναι γαϊδούρι (τελεία).»
Αφού, έκπληκτος ο μαθητής, το έγραψε, τον 
ρωτά ο δάσκαλος:
- «Στη φράση αυτή, ποιος είναι, παιδί μου, 

γαϊδούρι;» «Ο δάσκαλος», ψέλλισε ο μα-
θητής.

- «Και ποιος το είπε αυτό;». «Ο επιθεωρη-
τής, κύριε».

- «Ωραία», είπε ο δάσκαλος. «Τώρα σβήσε το 
κόμμα και βάλε δύο κόμματα, ένα μετά το 
επιθεωρητής και ένα μετά το δάσκαλος».

«Ο επιθεωρητής, (κόμμα) είπε ο δάσκαλος, 
(κόμμα) είναι γαϊδούρι».

Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο 
δάσκαλος: «Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το 
γαϊδούρι;». «Ο επιθεωρητής», απαντά δειλά 
ο μαθητής. «Και ποιος το είπε;» «Ο δάσκα-
λος», απαντά ο μαθητής.

Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη 
και λέει: «Είδατε παιδιά τί κάνουν τα κόμμα-
τα; Πότε βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή 
και πότε το δάσκαλο».!

Για να ευθυμήσουμε ...

Σύγχυση και ταραχή και χάος ανάμεσα στα 
έθνη! Ταραχή και σάστισμα και χάος και στους 
ανθρώπους, έναν – έναν. Πού να βρεθεί κανένας 
να πορεύεται στη ζωή του μ’ έναν υψηλό σκοπό, 
με σταθερότητα και ελπίδα! Σπάνιο πράγμα.

Οι σημερινοί άνθρωποι έχουνε γίνει οι πε-
ρισσότεροι κάποια πλάσματα άδεια από κάθε 
ζωντανή ιδέα, που να τους κάνει να αρμενίζου-
νε μέσα στο πέλαγος της ζωής χαρούμενοι και 
ζωηροί, σαν το καράβι που είναι φορτωμένο 
με καλό φορτίο και γεμάτο ελπίδα και λαχτά-
ρα, τραβά κατά το πολυπόθητο λιμάνι ανάμε-
σα σε ξέρες κι άγρια βραχόνησα.

Σήμερα βρίσκει κανείς συχνά μπροστά του 
ανθρώπους που είναι τόσο κούφιοι από κάθε 
τι, που να απορεί, γιατί δεν πίστευε να υπάρ-
χει στον κόσμο τόση ανοησία, τόση στενομυα-
λιά, τόση στενοκάρδια και μικρολογία. Σ’ αυ-
τές τις στεγνές ψυχές δεν υπάρχει τίποτα που 
να σε ζεστάνει, ας είναι και το παραμικρό. Δεν 
μιλώ για εξαιρετικά αισθήματα, για κάποια 
σπάνια ευαισθησία. Όχι! Μιλώ για τα συνηθι-
σμένα αισθήματα, που άλλη φορά βρισκόντα-
νε σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, σήμερα δεν 
υπάρχουνε. Σχεδόν όλοι οι σημερινοί άνθρωποι 
περνάνε τη ζωή τους ξεπλυμένοι από κάθε ου-
σία, δίχως κανέναν αληθινόν σκοπό, δίχως αλη-
θινή χαρά και ευχαρίστηση, δίχως καμιά πίστη, 
και για τούτο δίχως ελπίδα. Είναι γαντζωμένοι 
απάνω σε κάποια πράγματα, που θέλουνε να 
τα παραστήσουνε για σπουδαία, ενώ δεν είναι 
τίποτα. Κι οι χαρές τους κι οι ευτυχίες τους 
και τα γλέντια τους, κι οι διασκεδάσεις τους, 
κι οι κουβέντες τους και τα αστεία τους, είναι 
όλα άνοστα και ψεύτικα. Γιατί λείπει το αλά-
τι που τα άρτυζε άλλη φορά.

Και το αλάτι είναι η πίστη πως ο άνθρω-
πος δεν ήρθε στον κόσμο κατά τύχη, αλλά πως 
έχει να κάνει, σ’ αυτόν τον κόσμο, ένα έργο, μι-
κρό ή μεγάλο, και πως δεν ξοφλά με τούτη τη 
ζωή, αλλά πως υπάρχει κάποια μυστηριώδης 
τάξη κατά την οποία ανοίγει μία άλλη πόρτα, 
σαν κλείσει η πόρτα τούτης της ζωής. Όπου 
υπάρχει πίστη, υπάρχει και ελπίδα, κι όσο 
δυνατότερη είναι η πίστη, άλλο τόσο βεβαιό-
τερη είναι η ελπίδα. Χωρίς ελπίδα, δεν γίνεται 
μήτε ευτυχία, μήτε ειρήνη μέσα στον άνθρωπο.  

Τ’ άλλα όλα που λένε οι σαστισμένοι φιλόσοφοι,  
είναι ψευτιές. Για τούτο οι απελπισμένοι χαλά-
νε τον κόσμο για να ξεχάσουνε την απελπισία 
τους, κάνουνε μεγάλη φασαρία για την καλο-
πέραση, για τις τέχνες, για τα ταξίδια, για τις 
απολάψεις. Όλα αυτά είναι μία θλιβερή σκη-
νοθεσία, μια αξιοθρήνητη απάτη. Για να γεμί-
σουνε το άδειο πιθάρι που είναι ο εαυτός τους, 
ρίχνουνε μέσα ό,τι μπορέσουνε, ώστε να ξεγε-
λαστούνε πως ζούνε, απολαμβάνουνε τη ζωή, 
ενώ ατ’ αλήθεια είναι σαν τα τρύπια πιθάρια 
των Δαναΐδων, χαρτοφάναρα που φαντάζουνε 
απ’ έξω πως είναι κάτι. Τέτοια είναι η τρομε-
ρή δραστηριότητα του καιρού μας, που γεμί-
ζει τον κόσμο από βροντές κι αστραπές, ενώ, 
κατά βάθος είναι ένας γκαζοτενεκές, που το 
χτυπάνε εκείνοι που λένε πως ζούνε κι απολα-
βαίνουνε «τη μεγάλη ζωή», για να διώξουνε τα 
μαύρα κοράκια της απελπισίας, που τριγυρί-
ζουνε από πάνω τους. 

Τρομάζουνε ν’ απομείνουνε μοναχοί με τον 
εαυτό τους, μήτε καν λίγα λεπτά, γιατί αλλιώς 
θα νοιώθανε την αθλιότητά τους. Μα πως όμως 
μπορεί να ζήσει αληθινά ένας άνθρωπος που 
φοβάται τον εαυτό του, που κρύβεται ολοένα 
από τον εαυτό του;

Και όμως, αυτή είναι η ζωή για τους περισ-
σότερους σημερινούς ανθρώπους. Καμιά θέρμη, 
κανένας ανώτερος και σίγουρος σκοπός, κανένα 
μεράκι, καμιά έμορφη μανία που να ‘χει βαθύ-
τερες ρίζες. Παγερή αδιαφορία, ύπνος ψυχικός, 
οκνηρία πνευματική, φόβος, κρυφή απελπισία, 
και πολλή φασαρία για να σκεπαστεί η αμηχα-
νία. Κι η φασαρία είναι ανοησίες, κουτσομπολιό, 
ανόητες κουβέντες, χαρτάκια, ποτά, σκάνδα-
λα, εγκλήματα, κάθε μικρολογία, που την παίρ-
νουνε στα σοβαρά, ενώ κανένα σοβαρό πράγ-
μα δεν βρίσκει θέση μέσα στα ζαλισμένα μυαλά 
τους και στις αποσυντεθειμένες ψυχές τους. 

Από πνευματικό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λέγω 
πνευματικό αυτό που λένε πνευματικό οι φι-
λόσοφοι, οι λογοτέχνες και γενικά εκείνοι που 
λέγουνται «διανοούμενοι», αλλά αυτό που είναι 
πνευματικό για την χριστιανική θρησκεία., δη-
λαδή η πίστη στον αιώνιον κόσμο που μας απο-
κάλυψε ο Χριστός. Μοναχά αυτή η πίστη δίνει 
στον άνθρωπο την ελπίδα, και χωρίς την ελπί-
δα της αιώνιας ζωής, οι λογής – λογής ευδαι-
μονίες είναι λογής – λογής ψευτιές. Στο κουτί 
που κρατούσε η Πανδώρα, απόμεινε η ελπίδα, 
αφού πετάξανε από μέσα όλα τα καλά. Μα το 
κουτί που βαστάνε οι σημερινοί άνθρωποι και 
που διατυμπανίζουνε πως έχει μέσα κάθε ευ-
τυχία, είναι ολότελα άδειο.

Για τούτο ο θεόγλωσσος Απόστολος Παύλος 
λέγει πως οι άπιστοι είναι «οι μη έχοντες ελπί-
δα», οι απελπισμένοι. Λοιπόν σήμερα βρισκό-
μαστε σε ελεεινή κατάσταση, κι ας μη το λέμε, 
ζητώντας παρηγοριά στη φασαρία μιας ψεύ-
τικης ζωής. Η απιστία είναι θρονιασμένη μέσα 
στη καρδιά μας, και γύρω της είναι τα παιδιά 
της, η απελπισία, η πνευματική νάρκη, η αναι-
σθησία, ο φόβος, η αδιαφορία, η ψευτοπαρηγο-
ριά, η μικρολογία, η καχυποψία, το συμφέρον, 
το μίσος, η ασπλαχνία. Η νεότητα μαραζώνει 
γιατί δεν έχει, η δυστυχισμένη, μήτε σκοπό στη 
ζωή της, μήτε ενθουσιασμό για κάποιες ιδέες, 
μήτε όρεξη για τίποτα. Άσκεφτη κι ανόρεχτη. 
Είναι σαν υπνοβάτης. Συζητά ολοένα για ασή-
μαντα πράγματα που τους δίνει μεγάλη σημα-
σία, και δεν είναι να κλαίγει κανένας ακούγο-
ντας τις κουβέντες της, τα πειράγματά της και 
βλέποντας τις ανόητες σκηνοθεσίες, που μ’ αυ-
τές προσπαθεί να δώσει κάποια σημασία στη 
ζωή. Οι ψυχές των νέων είναι ρημαγμένες από 
τα άγρια ένστικτα, που τα ανεβάσανε στην επι-
φάνεια από τα σκοτεινά τάρταρα της ανθρώ-
πινης φύσης, κάποιοι εχθροί του ανθρώπου, 
κάποιοι πνευματικοί ανθρωποφάγοι, που ανά-
μεσά τους πρωτοστατεί ένας τρελός λύκος λε-
γόμενος Νίτσε, μια μούμια σαν παληόγρια λε-
γόμενη Βολτέρος, κάποιος ζοχαδιακός Φρόιντ 
κι ένα πλήθος από τέτοια όρνια και κοράκια 
και νυχτερίδες. Όσοι τους θαυμάσανε, ας κα-
μαρώσουνε σήμερα τα φαρμακερά μανιτάρια 
που φυτρώσανε μέσα στις καρδιές και στις 
ψυχές της γαγγραινιασμένης ανθρωπότητας.

Ρημαγμένες ψυχές… 
οι σημερινοί άνθρωποι
Ένα καταπληκτικό άρθρο του Φώτη Κόντογλου. 
Περιγράφει με ακρίβεια τον σημερινό άνθρωπο 
και τον τρόπο σκέψης του. Αξίζει να το διαβάσετε.
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1. Ο Γενάρχης των Ευρυτάνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, θεω-
ρούμε συμπερασματικά βέβαιο, ότι ο Εύρυτος 
είναι ιστορικό πρόσωπο κι έζησε κατά την προ-
μυθική περίοδο. Είναι η περίοδος, για την οποία 
δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη γραπτή πλη-
ροφόρηση. Βέβαια, κατά την προμυθική αυτή 
περίοδο που έζησε ο Εύρυτος, υπήρχε ο εγχά-
ρακτος γραπτός λόγος – πάνω σε πέτρες, σε μέ-
ταλλα ή σε ξύλα – αλλά ελάχιστα διαδεδομένος 
λόγω της δυσκολίας αποτύπωσής του. Ήταν η 
εποχή που η συνεννόηση γινόταν, βασικά, με 
τον προφορικό λόγο. Και η διδασκαλία της τέ-
χνης και η διαδοχή του επαγγέλματος μεταφε-
ρόταν εμπειρικά με την υπόδειξη στον μαθητή 
και διάδοχο. Σήμερα ως πηγές πληροφόρησης 
αυτής της προμυθικής περιόδου έχουμε τη μυ-
θολογία και την τοπική παράδοση. 

2. Μυθολογία

Η μυθολογία μας καλύπτει περίοδο γύρω 
στις δύο χιλιάδες χρόνια π.Χ. Για τα προηγού-
μενα χρόνια, ενώ η ανθρώπινη ζωή κι ο πολι-
τισμός βρίσκονταν σε διαρκή και προοδευτική 
ανάπτυξη, δεν έχουμε όμως γι’ αυτό κάποιες συ-
γκεκριμένες γραπτές πληροφορίες. Τα γεγονότα 
κι ο πολιτισμός της προμυθικής περιόδου ανα-
φέρονται στην μυθολογία μας, χωρίς όμως νά-
ναι εύκολο να τα ξεχωρίσει κανείς χρονικά. Βέ-
βαια στην μυθική περίοδο αναφέρονται πολλοί 
αρχαίοι συγγραφείς, κι ο καθένας τους έγραψε 
σύμφωνα με την εποχή, που έζησε και τις πη-
γές πληροφόρησης που είχε.

Ο πρώτος όμως και μεγαλύτερος συγγραφέ-
ας της μυθικής περιόδου, υπήρξε ο Όμηρος. Ο 
Όμηρος μέσα στα αθάνατα κλασσικά έργα του 
– την Ιλιάδα και την Οδύσσεια – μας άφησε ό,τι 
σημαντικότερο μπορούσε ν’ αφήσει η ανθρώπι-
νη διανόηση. Απ’ τις ραψωδίες αυτές του Ομή-
ρου παίρνουν πολλά στοιχεία και οι μετέπει-
τα αρχαίοι συγγραφείς της μυθικής περιόδου. 
Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, τα δύο αυτά έπη του 
Ομήρου, ήταν ως την εποχή του Ερρ. Σλήμαν για 
τους ιστορικούς και τους διανοούμενους, χωρίς 
ιστορικές αλήθειες. Ήταν απλώς μύθοι και ποι-
ητικές φαντασιώσεις του Ομήρου που εύρισκαν 
απήχηση στους «ακροατάς της ανωτέρας τάξε-
ως, η οποία εθεώρει τους ομηρικούς ήρωας ως 
προγόνους, αν όχι του ιδίου γένους, αλλά πά-
ντως της ιδίας κοινωνικής τάξεως». Όμως, απ’ το 
1875 και μετά, που οι επίμονες και πολύχρονες 
ανασκαπτικές προσπάθειες ενός όχι ειδικού, 
αλλά λάτρη της αρχαιογνωσίας, του Ερρ. Σλή-
μαν, στη Μ. Ασία, έφεραν στο φως τους αμύθη-
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Τροίας με 
τις επάλληλες πανάρχαιες πόλεις που εύρισκε, 
τότε το φιλολογικό πρόβλημα για πρώτη φορά 
έγινε πρόβλημα ιστορικό.

3. Παράδοση

Η άλλη πηγή πληροφόρησης είναι η τοπική 
παράδοση. Αυτή η τοπική παράδοση δεν μας 
πληροφορεί μονάχα για την ιστορική ύπαρξη 
του Ευρύτου, αλλά και για τον τόπο που βασίλε-
ψε κι άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του μεγαλεί-
ου του ως σήμερα. Πριν πούμε όμως τι μας λέει 
η τοπική παράδοση για τον Εύρυτο, πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι, μιλώντας για παραδό-
σεις δεν εννοούμε «τας μυθώδεις διηγήσεις, αι 
οποίαι πιστεύονται ως αληθείς», όπως γράφει 
ο Νικ. Πολίτης. Ούτε για κάποιο παραμύθι του 
χτες που έφτασε ως εμάς σήμερα. Μιλάμε για 
«κάποιο γεγονός του συλλογικού παρελθόντος 
που μεταβιβάζεται και συντηρείται… αν και 
κάποτε το γεγονός αυτό χάνεται στη νύχτα του 
χρόνου», όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Καντ.

Μιλάμε λοιπόν για μια παράδοση που έχει 
βαθιές τις ρίζες μέσα στο χρόνο και μπορεί να 
λειτουργήσει σήμερα και να οικοδομήσει το αύ-
ριο. Τέτοια παράδοση που δεν αποκόπηκε απ’ 
το ιστορικό γεγονός στο πέρασμα του χρόνου 
έχουν τα χωριά της Ευρυτανίας για το θρυλικό 
βασιλιά τους Εύρυτο. Κυρίως τα χωριά της Πο-
ταμιάς και τα χωριά της Ν.Α Ευρυτανίας, Ψια-
νά, Δομνίστα, Συγγρέλο, Στάβλοι κ.λ.π., διεκδι-
κούν αυτή την παράδοση. Οι Στάβλοι μάλιστα, 
διεκδικούν και το προνόμιο να καυχώνται ότι 
εκεί είχε τους στάβλους του ο Εύρυτος, και δεν 
αλλάζουν τ’ όνομά τους αυτό – Στάβλοι – με 
οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο όνομα, όσο εύηχο 
και σύγχρονο κι αν είναι!

Αυτή η ζωντανή παράδοση διέσωσε ως εμάς 
το γεγονός, ότι ο Εύρυτος υπήρξε ιστορικό πρό-
σωπο κι έζησε και μεγαλούργησε κάποτε σ’ αυτό 
τον τόπο, που ονομάζουμε από τότε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ! 
Και σε συνδυασμό παράδοσης – αρχαίων συγ-
γραφέων, που αναφέρονται σε κείνη την εποχή, 
συμπεραίνουμε ότι ο Εύρυτος υπήρξε πράγμα-
τι ο βασιλιάς της Οιχαλίας και γενάρχης των 
Ευρυτάνων.

4. Καταγωγή του Ευρύτου

Μελετώντας κανείς σήμερα, ερευνητικά 
και με πολλή προσοχή τα βιβλία των κλασσι-
κών ιστορικών συγγραφέων της αρχαιότητας, 
αλλά και τους σύγχρονους ιστορικούς συγγρα-
φείς που ασχολήθηκαν με τη μυθολογία και τους 
προμυθικούς χρόνους γενικότερα, καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι ο Εύρυτος υπήρξε γιος 
του Μελανέα και της Οιχαλίας. Ο Μελανέας 
εθεωρείτο γιος του Απόλλωνα και ήταν βασι-
λιάς των Δρυόπων. Οι Δρύοπες υπήρξαν ένας 
αρχαιότατος λαός που κατοίκησε στον ελλα-
δικό χώρο πολύ πριν την άφιξη των πρωτοελ-
λήνων. Ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Δωρίδας, 
που έφταναν διασκορπισμένοι μέχρι την κοι-
λάδα του Σπερχειού. Οι Δρύοπες εκτοπίστηκαν 
αργότερα απ’ τους Δωριείς οι οποίοι και ίδρυ-
σαν τέσσερεις πόλεις στη Δωρίδα: το Κυτίνιον, 
τον Ερινέον, το Βόϊον και την Πίνδον, ή, Ακύφα-
ντα. Οι εκτοπισμένοι απ’ την Δωρίδα Δρύοπες 
εγκαταστάθηκαν σε πολλά μέρη του τότε ελλα-
δικού χώρου, όπως οι Εύβοια, στην Κύθνο, στην 
Ερμιόνη, στην Πελοπόννησο κ.λ.π.

Ο Εύρυτος, όπως φαίνεται, υπήρξε άνθρω-
πος με πολλές αρετές προικισμένος, Ήταν πολύ 
ευφυής, γενναίος, τολμηρός και αρκετά ριψοκίν-
δυνος, Με τα προτερήματά του αυτά ο Εύρυτος 
και σε συνδυασμό με τη βασιλική του καταγω-
γή και μόρφωση, κατόρθωσε πολύ νέος ν’ ανα-
δειχθεί ικανός ηγέτης, να ιδρύσει δικό του βα-
σίλειο και να γίνει ο πιο ένδοξος βασιλιάς της 
εποχής του. Ξεκίνησε απ’ αυτόν ένα οργανωμέ-
νο έθνος, ένα λαός, οι Ευρυτάνες κι ένας μεγά-
λης στάθμης πολιτισμός, για να συνεχίσει και 
στους μετέπειτα μυθικούς χρόνους και τους 
χρόνους της ένδοξης Αιτωλικής Συμπολιτείας. 
Η φήμη του βασιλιά Ευρύτου είχε φτάσει ως τη 
Θράκη και σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο ως 
«ΜΕΓΑΣ ΕΥΡΥΤΟΣ». Τ’ όνομά του είχε γίνει σύμ-
βολο ανδρείας, μεγαλείου και πολεμικής αρετής 
στους νέους για πολλούς αιώνες. Ίδρυσε το βα-
σίλειό του στην Ευρυτανία, ενώνοντας τις πολ-
λές μικροφυλές και το οργάνωσε με υποδειγ-
ματικό για την εποχή του τρόπο. Πρωτεύουσα 
του βασιλείου του έκανε την πόλη, που ίδρυσε 
ο ίδιος και την ονόμασε «ΟΙΧΑΛΙΑ» προς τιμή 
της μητέρας του. Παράλληλα, δημιούργησε κι 
άλλες πόλεις – κέντρα σε πολλά σημεία του βα-
σιλείου του στα οποία διόρισε τους τοπικούς 
άρχοντες και σταβλάρχες, ώστε να διαχειρίζο-
νται τη μεγάλη του περιουσία με τις χιλιάδες 
άλογα κι αγελάδες και τα’ αμέτρητα κοπάδια 
του με τα γιδοπρόβατα. Πολλοί απ’ τους ερμη-
νευτές των αρχαίων κειμένων υποστηρίζουν πως  
ο Εύρυτος υπήρξε ο εφευρέτης του τόξου. Πρέ-
πει όμως αυτό, μάλλον να το αποκλείσουμε.  
Το βέβαιον είναι, ότι υπήρξε άριστος χειριστής 
του τόξου και κατά τον Απολλόδωρο, μάλιστα, 

ΕΥΡΥΤΟΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΡΥΛΟΣ

«Ευρυτάνες έθνος είναι της Αιτωλίας, ονομασθέν υπό Ευρύτου»
Λυκόφρων

Του ιστορικού αναλυτή Δημητρίου Ι. Φαλλή
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έμαθε και τον Ηρακλή να τοξεύει: «Εδιδάχθη δε 
Ηρακλής τοξεύειν υπό Ευρύτου». Τόσο δε ήταν 
άριστος χειριστής του τόξου ο Εύρυτος και τόσο 
βέβαιος για την ευστοχία του που προκάλε-
σε ακόμα και τους «αθανάτους» δηλ. τον Απόλ-
λωνα να μονομαχήσουν. Γι’ αυτό και φέρεται 
ως φονευθείς απ’ τον Απόλλωνα στη μονομα-
χία μαζί του. Χαρακτηριστικοί στο σημείο αυτό 
είναι οι στίχοι του Ομήρου που αναφέρονται 
στην «Οδύσσεια» και ακούγονται απ’ το στό-
μα του Οδυσσέα:
«… Ο Εύρυτος από την Οιχαλία,
Όπου στα τόξα επάλευε και με τους αθανάτους.
Όθεν ο μέγας Εύρυτος τον χάρο είδε νέος
Εκείνον εθανάτωσεν ο Φοίβος ωργισμένος
Ότι τον επροκάλεσε στου τόξου τον αγώνα»

Στην πραγματικότητα όμως, πρέπει να θε-
ωρήσουμε βέβαιο, ότι ο Εύρυτος φονεύθηκε απ’ 
τον Ηρακλή, εγκαταλειμμένος απ’ τον αθάνατο 
Απόλλωνα, επειδή έθεσε τον εαυτόν του υπε-
ράνω αυτού και τον προκάλεσε σε μονομαχία.  
Και δεν ήταν δυνατόν να μείνει ατιμώρητος απ’ 
τους αθανάτους για την αλαζονεία του αυτή, 
ο θνητός Εύρυτος, και τον υπέρμετρο εγωι-
σμό του. Εδώ, έχουμε τη μαρτυρία του Απολ-
λόδωρου, ότι ο Εύρυτος είχε προκηρύξει αγώ-
νες τόξου με την υπόσχεση να δώσει ως έπα-
θλο στο νικητή την πολύ όμορφη κόρη του 
Ιόλη. Στους αγώνες αυτούς νίκησε ο Ηρακλής, 
αλλά ο Εύρυτος αθέτησε το λόγο του και δεν 
του έδωσε την Ιόλη, φοβούμενος ότι θα σκό-
τωνε τα παιδιά που θ’ αποκτούσε μαζί της,  
όπως είχε σκοτώσει και τα παιδιά που απέ-
κτησε με την άλλη γυναίκα του, τη Μεγάρα.  
Η αθέτηση όμως αυτή του λόγου του είχε κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα για τον Εύρυτο και 
για το βασίλειό του. Διότι και ο Εύρυτος φο-
νεύθηκε απ’ τον εξαγριωμένο πλέον Ηρακλή, 
αλλά και η Οιχαλία καταστράφηκε ολοσχερώς, 
Πολλοί απ’ τους αρχαίους συγγραφείς ασχολή-
θηκαν με το συγκλονιστικό αυτό γεγονός του 
φόνου του Ευρύτου και της καταστροφής της 
Οιχαλίας. Ας αναφέρουμε εδώ μόνο το Σοφοκλή  
ο οποίος στις «ΤΡΑΧΙΝΙΕΣ» με το στόμα του 
Άγγελου λέει προς τη Δηιάνειρα:
« Έχω ακουσμένα από το στόμα εγώ του Λίχα
Μπροστά σ’ άλλους πολλούς όπου μπορούνε
Να μαρτυρήσουν ότι για την κόρη ετούτην 
(την Ιόλη).
Ο Ηρακλής τον Εύρυτον έχει σκοτώσει
Κι εκούρσεψε της Οιχαλίας τα ψηλά κάστρα.»

Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις, ώστε 
να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό 
στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι 
πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 
Πρέπει να βλέπομε το καθετί με αγαθό τρό-
πο. Τίποτα το κακό να μη σκεπτόμαστε για 
τους άλλους. Κι ένα βλέμμα κι ένας στεναγ-
μός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η 
ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχομε 
μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα κι αγάπη. 
Αυτά να μεταδίδομε.

Να προσέχομε να μην αγανακτούμε για 
τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Μόνο να 
προσευχόμαστε γι’ αυτούς με αγάπη. Ό,τι 
κι αν κάνει ο συνάνθρωπός μας, ποτέ να μη 
σκεπτόμαστε κακό γι’ αυτόν. Πάντοτε να 
ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτό-
μαστε το καλό.

Δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε για τον 
άλλο ότι θα του δώσει ο Θεός κάποιο κακό ή 
ότι θα τον τιμωρήσει για το αμάρτημά του. 
Αυτός ο λογισμός φέρνει πολύ μεγάλο κακό, 
χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές 
αγανακτούμε και λέμε στον άλλο: «Δεν φοβά-
σαι μη σε τιμωρήσει;». Άλλη φορά πάλι λέμε: 
« Ο Θεός δεν μπορεί θα σε τιμωρήσει γι’ αυτό 
που έκανες» ή «Θεέ μου, μην κάνεις κακό σ’ 
αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό που μου έκανε» 
ή «Να μην πάθει αυτό το πράγμα ο τάδε».

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχομε βα-
θιά μέσα μας την επιθυμία να τιμωρηθεί ο 
άλλος. Αντί, όμως να ομολογήσομε το θυμό 
μας για το σφάλμα του, παρουσιάζουμε με 
άλλον τρόπο την αγανάκτησή μας και, δή-
θεν, παρακαλούμε τον Θεό γι’ αυτόν. Έτσι, 
όμως, στην πραγματικότητα καταριόμαστε 
τον αδελφό.

Κι αν, αντί να προσευχόμαστε, λέμε, «να 
το βρεις απ’ τον Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός 
για το κακό που μου έκανες», και τότε πάλι 
ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμη 
και όταν λέμε, «ας είναι βλέπει ο Θεός», η 
διάθεση της ψυχής μας ενεργεί κατά ένα μυ-
στηριώδη τρόπο, επηρεάζει την ψυχή του 
συνανθρώπου μας και αυτός παθαίνει κακό.

Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύνα-
μη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται 
στον άλλο, όπως μεταφέρεται η φωνή με τα 
ηχητικά κύματα, και όντως ο άλλος παθαί-
νει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία, όταν ο 
άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λο-
γισμούς. Αυτό γίνεται απ’ τη δική μας αγα-
νάκτηση.

Εμείς μεταδίδομε μυστικώ τω τρόπω την 
κακία μας. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά 
η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, 
αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται 
στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει 
το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. 
Αντίθετα παραγγέλλει: «Ευλογείτε τους κα-
ταρωμένους υμάς…».

Όταν όμως ο άλλος είναι άνθρωπος του 
Θεού και εξομολογείται και μεταλαμβάνει 
και έχει πάνω του τον Σταυρό, δεν τον πιά-
νει τίποτα. Όλοι οι δαίμονες να πέσουν πάνω 
του δεν καταφέρνουν τίποτα.

Όταν εύχεται κανείς για τον πλησίον του, 
μία καλή δύναμη βγαίνει απ’ αυτόν και πηγαί-
νει στον αδελφό και τον θεραπεύει και τον 
δυναμώνει και τον ζωογονεί. Μυστήριο πως 
φεύγει από μας αυτή η δύναμη. Όμως πράγ-
ματι αυτός που έχει μέσα του το καλό στέλ-
νει την καλή αυτή δύναμη στους άλλους μυ-
στικά και απαλά. Στέλνει στον πλησίον του 
φως, που δημιουργεί έναν κύκλο προστασίας 
γύρω του και τον προφυλάσσει απ’ το κακό. 
Όταν έχομε για τον άλλο αγαθή διάθεση και 
προσευχόμαστε, θεραπεύομε τον αδελφό και 
τον βοηθάμε να πάει προς τον Θεό. 

Υπάρχει μία ζωή αόρατη, η ζωή της ψυ-
χής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να 
επιδράσει στον άλλον, έστω κι αν μας χω-
ρίζουν χιλιόμετρα. Αυτό γίνεται και με την 
κατάρα, η οποία είναι δύναμη που ενεργεί 
το κακό. Αν, όμως, πάλι με αγάπη προσευ-
χηθούμε για κάποιον, όση απόσταση κι αν 
μας χωρίζει, μεταδίδεται το καλό. Άρα και 
το καλό και το κακό δεν τα επηρεάζουν οι 
αποστάσεις. Μπορούμε να τα στείλουμε σε 
αποστάσεις απέραντες… Ο θρους της ψυ-
χής μας φθάνει μυστηριωδώς κι επηρεάζει 
τον άλλον, έστω κι αν δεν εκφράσομε ούτε 
μία λέξη. Και χωρίς να μιλήσουμε, μπορεί να 
μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση κι αν 
είναι η απόσταση που μας χωρίζει απ’ τον 
πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συ-
νήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια.  
Η κακή δύναμη δεν έχει φραγμούς, δεν εμπο-
δίζεται ούτε από κλειδαριές ούτε από απο-
στάσεις. Η κακή δύναμη μπορεί και το αυ-
τοκίνητο να το γκρεμίσει χωρίς να υπάρχει 
καμιά βλάβη.

Καταλάβατε, λοιπόν πως οι κακές μας 
σκέψεις, η κακή μας διάθεση επηρεάζουν 
τους άλλους; Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε και 
τον τρόπο να καθαρίσουμε το βάθος του εαυ-
τού μας από κάθε κακία. Όταν η ψυχή μας 
είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό. Στέλ-
νουμε τότε σιωπηλά την αγάπη μας χωρίς 
να λέμε λόγια.

Βέβαια αυτό στην αρχή είναι λίγο δύσκολο.
Ο Απόστολος Παύλος, πρώτα ήταν ανί-

κανος να κάνει το καλό, μετά που ήλθε  
ο Χριστός μέσα του έγινε ανίκανος να κάνει 
το κακό. Και φώναζε μάλιστα: «Ζω δε ουκέ-
τι εγώ, ζει εν εμοί Χριστός». Το έλεγε, το κή-
ρυττε με καύχηση, ότι «έχω τον Χριστό μέσα 
μου», ενώ πρωτύτερα έλεγε: «Ήθελα να κάνω 
το καλό, αλλά δεν μπορούσα». Έτσι θ’ απο-
σπάσουμε την χάρη του Θεού, θα καταστού-
με ένθεοι. Άμα δοθούμε κατά κει, άμα δοθού-
με στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα με-
ταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα 
μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Ο θυ-
μός, ή οργή, ή ζήλεια, ο φθόνος, η αγανάκτη-
ση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, 
η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λα-
χτάρα, θείος έρως. Παράδεισος!

Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Πώς να σκεφτόμαστε για τους άλλους…

13



Οι δημιουργικοί άνθρωποι ονειροπο-
λούν. Η ονειροπόληση μπορεί να βοηθήσει 
στη διαδικασία της δημιουργικής σύνθεσης. 
Σύμφωνα με έρευνα η ονειροπόληση και η μη 
λογοκριμένη σκέψη, που εμπίπτει μέσα στην 
ονειροπόληση, χρησιμοποιούν κύτταρα και 
λειτουργίες του εγκεφάλου που δείχνουν από-
λυτη προσήλωση και συγκέντρωση.

Οι δημιουργικοί άνθρωποι παρατηρούν 
τα πάντα, όχι μόνο τα προφανή, τα ξεχωρι-
στά ή τα ενδιαφέροντα αλλά απλές λειτουρ-
γίες της φύσης και συνήθειες των ανθρώπων.  
Η παρατηρητικότητα τους δίνει τη δυνατότη-
τα να αναγνωρίζουν ευκολότερα ανάγκες και 
κίνητρα, γι’ αυτό και καταφέρνουν να σχεδι-
άζουν από προϊόντα, υπηρεσίες ακόμα και τέ-
χνη πάσης μορφής.

Δημιουργούν στο «peak» της παρατηρη-
τικότητάς τους. Είναι οι ώρες εκείνες που έκα-
στος νιώθει ότι αποδίδει περισσότερο.

Απομονώνονται. Οι εμπνευσμένοι και δη-
μιουργικοί άνθρωποι δεν φοβούνται ούτε τη 
μοναξιά ούτε την απομόνωση. Επιδιώκουν να 
δημιουργούν χρόνο με τον εαυτό τους, που 
τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν και 
εξερευνήσουν τις δυνατότητες και τις βαθύ-
τερες ανάγκες τους.

Βγαίνουν πιο δυνατοί μέσα από τις δυ-
σκολίες. Ένα αναδυόμενο πεδίο της ψυχολο-
γίας που σχετίζεται με τη μετα-τραυματική 
ανάπτυξη υποστηρίζει ότι οι δυνατοί και δη-
μιουργικοί άνθρωποι καταφέρνουν να χρη-
σιμοποιήσουν τις επώδυνες εμπειρίες προς 
όφελός τους. Αντλούν, δηλαδή, μέσα από τα 

προβλήματα και τα τραγικά συμβάντα δύνα-
μη και θάρρος για τη ζωή.

Αναζητούν νέες εμπειρίες. Επιδιώκουν να 
εκτίθενται σε νέες εμπειρίες, καινούργιους 
ανθρώπους, φρέσκιες ιδέες, διαφορετικούς 
πολιτισμούς και ξενικές κουλτούρες. Είναι 
«ανοιχτοί» στις προκλήσεις της ζωής, δε φο-
βούνται ούτε τις αλλαγές, ούτε τις μετακινή-
σεις, αντίθετα αναζητούν ο,τιδήποτε θα θρέ-
ψει τη διαδικασία της προσωπικής τους ωρί-
μανσης και εξέλιξης.

Δεν παίρνουν την αποτυχία προσωπικά. 
Είναι πιο συμφιλιωμένοι με την αποτυχία, για-
τί γνωρίζουν εξαρχής ότι έχουν πιο αυξημέ-
να ποσοστά να αποτύχουν. Εκλαμβάνουν την 
αποτυχία όχι τόσο προσωπικά και είναι προ-
ετοιμασμένοι να αποτύχουν επαναλαμβανό-
μενα, μέχρι να φτάσουν εκεί που επιθυμούν.

Κάνουν τις «δύσκολες» ερωτήσεις. Εί-
ναι μονίμως περίεργοι και, παρά το πέρασμα 
των χρόνων διατηρούν αμείωτη την περιέρ-
γειά τους για την ίδια τη ζωή. Με «όπλα» τους 
το λόγο, επικοινωνούν τις απορίες, ψάχνουν 
ακόμα και από τους φαινομενικά «μη κατάλ-
ληλους» ανθρώπους! Αυτό γιατί γνωρίζουν ότι 
η απάντηση μπορεί να έρθει από μία πηγή,  
η οποία δεν είναι σίγουρα η προφανής.

Παίρνουν ρίσκα. Η ανάληψη ρίσκου απο-
τελεί μια βασική προϋπόθεση της δημιουργι-
κότητας. Η ανάληψη ρίσκου προϋποθέτει ότι 
έχεις συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους 
οι οποίες θα σε οδηγήσουν σε μια δημιουργι-
κή καινοτομία.

Αυτοεκφράζονται με τις επιλογές τους. 
Ο Νίτσε πίστευε ότι η ζωή του καθενός αλλά 
και ο κόσμος όλος θα πρέπει να θεωρείται ένα 
έργο τέχνης. Οι δημιουργικοί άνθρωποι έτσι 
ακριβώς βλέπουν τον κόσμο αλλά και τον εαυ-
τό τους και προσπαθούν συνεχώς να αυτοεκ-
φράζονται μέσα από όλες τις επιλογές τους. 
«Η δημιουργική έκφραση είναι αυτοέκφραση» 
εξηγεί ο Κάφμαν. «Η δημιουργικότητα δεν εί-
ναι τίποτα περισσότερο από μια ατομική έκ-
φραση των αναγκών, των επιθυμιών και της 
μοναδικότητας του καθενός».

Ακολουθούν με συνέπεια το πάθος τους. 
Οι άνθρωποι που διέπονται από δημιουρ-
γικότητα κινητοποιούνται ακούγοντας μόνο 
την εσωτερική τους φωνή, χωρίς να ενδιαφέ-
ρονται μόνο από την εξωτερική αναγνώριση. 
Ακολουθούν το ένστικτό τους και ακόμα και 
αν αποτύχουν ξέρουν ότι και η αποτυχία εί-
ναι μια δικής τους μικρή ήττα, που τους φέρ-
νει όμως πιο κοντά στην επιτυχία.

Δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου. Οι δη-
μιουργικοί άνθρωποι, όταν επιδίδονται στην 
ασχολία που τους εμπνέει, χάνουν κάθε επα-
φή με την πραγματικότητα, με το πέρασμα του 
χρόνου, γιατί βρίσκονται σε μια συναισθημα-
τική κατάσταση που τους βοηθά να δημιουρ-
γούν σε υψηλούς ρυθμούς και πρωταγωνιστι-
κό επίπεδο, χωρίς να επηρεάζονται ούτε από 
την κόπωση και την κούραση αλλά ούτε και 
από εξωγενείς παράγοντες. Οι δημιουργικοί 
άνθρωποι έχουν βρει αυτό που αγαπούν, και 
μπορούν να χαθούν και να αφοσιωθούν από-
λυτα σε αυτό.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Βρες τη δημιουργικότητα

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις                  

                     
                     

      δύο φορές!

Οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν επηρεάζονται ούτε από την κόπωση, ούτε από εξωγενείς παράγοντες, όταν επιδίδονται στην 
ασχολία που τους εμπνέει. Δες πως μπορείς να βρεις τη δημιουργικότητά σου και να την αναβαθμίσεις, ώστε να πετύχεις όλα 
όσα έχεις ονειρευτεί.

Όταν μιλάμε για δημιουργικότητα, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα καλλιτεχνικά, αλλά σε όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής μας. Πρόκειται για μια ικανότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. Όλοι μας διαθέτουμε ένα με-
γάλο απόθεμα δημιουργικότητας που δεν κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε. Προέρχεται από την τάση του ανθρώπου για γνώ-
ση και εσωτερική ελευθερία που οδηγεί στην επιτυχία και κατ’ επέκταση στην ευτυχία.

Καλλιεργώντας τη δημιουργική μας σκέψη αφυπνίζουμε τη φαντασία και την έμφυτη τάση μας για μάθηση που μας οδηγεί 
στο να γεννήσουμε και να υλοποιήσουμε ιδέες, να βρούμε εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα, να γευτούμε τη χαρά της ανανέ-
ωσης, να γίνουμε πιο παρατηρητικοί, να έρθουμε πιο κοντά στην αλήθεια, να εκτιμήσουμε και αγαπήσουμε τη μοναδικότητά μας.
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Περιτριγυρίζονται και αποζητούν την 
ομορφιά. Τείνουν να έχουν εξαιρετικό γού-
στο στα ρούχα, στη διακόσμηση ακόμα και 
στους ανθρώπους που τους περιστοιχίζουν! 
Οι καλλιτέχνες, ειδικά οι μουσικοί, ανταπο-
κρίνονται και εμπνέονται από την ομορφιά 
με την κλασική έννοια του όρου. Με την έν-
νοια της ισορροπίας, της απλότητας και του 
εκλεπτυσμένου γούστου.

Γνωρίζουν να ενώνουν τα σημεία. Αν υπάρ-
χει μία ειδοποιός διαφορά των δημιουργικών 
ανθρώπων έναντι των υπολοίπων είναι η ικανό-
τητά τους να βλέπουν πιθανότητες εκεί όπου 
οι άλλοι δεν μπορούν. Έχοντας την ιδιότητα 
να δημιουργούν πλάνο και –κυρίως– όραμα.

Σκέπτονται με περίσκεψη. Κατανοούν τη 
σημασία ενός «καθαρού» μυαλού, γιατί η δου-
λειά τους εξαρτάται από αυτό. Έρευνα Ολλαν-
δών γιατρών το 2012 έδειξε ότι ο διαλογισμός 
μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργική σκέψη, 
τη βελτιωμένη μνήμη, την αποδοτικότερη συ-
γκέντρωση και την ψυχολογική σταθερότητα.  

Και όταν λέμε διαλογισμό εννοούμε τη γό-
νιμη σκέψη, την τοποθέτησή μας μέσα στην 
όλη πλάση, τις απολαβές μας από αυτή, τις 
υποχρεώσεις μας και κυρίως το τι απομέ-
νει από το σύντομο πέρασμά μας στη ζωή. 
Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η ουσία 
του Θεού είναι αμέθεκτη (άγνωστη, απρόσι-
τη, ακατάλυπτη, ακατανόητη, δεν μπορεί κά-
ποιος να συμμετέχει σε αυτή). Οι ενέργειές 
του, όμως, είναι σαν του ήλιου (που δεν αγ-
γίζεται) δηλ. μεθεκτές. Σαν τις ακτίνες του 
ήλιου που ζωογονούν, τρέφουν, ωριμάζουν, 
συντηρούν τη δημιουργία. Όποιος πιστεύ-
ει ορθά καθαρίζεται από τα πάθη, προσεύ-
χεται, ταπεινώνεται, μετανοεί. Είναι η βάση 
της χριστιανικής σκέψης. Ο κάθε χριστιανός 
μετέχει στη μεθεκτή χάρη του Θεού!

Μεταφορά από το Ιντερνετ και επεξεργασία 
Ελένη Ντανά

5 βήματα για να γίνεις 
πιο δημιουργικός

• Φτιάξε ένα προσωπικό πλάνο. Πριν ξεκι-
νήσεις να δημιουργείς το ο,τιδήποτε ξεκίνα 
να το σκέπτεσαι και να το σχεδιάζεις πρώ-
τα στο μυαλό σου, βάζοντας το προσωπικό 
σου στοιχείο. Φτιάξε ένα πλάνο και μετά 
πέρνα στην υλοποίηση.
• Κάνε ένα βήμα τη φορά
• Εστίασε κάθε φορά σε ένα στόχο! Εξοπλί-
σου: Φρόντισε να έχεις διαθέσιμα όλα τα 
εργαλεία και τα μέσα που θα χρειαστούν
• Αναζήτησε έμπνευση στην καθημερινότη-
τα, στους ανθρώπους, στη φύση, στα ζώα 
και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Ακό-
μα και η έμπνευση είναι κάτι στο οποίο μπο-
ρείς να εκπαιδευτείς.
• Μοιράσου το. Εργάσου συλλογικά, αντάλ-
λαξε ιδέες, απόψεις, συζήτησε γι’ αυτό που 
σχεδιάζεις και επέτρεψε και στο περιβάλ-
λον σου να σε βοηθήσει.
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Η ρίγανη, ο κοντός αυτός θάμνος, που 
απλόχερα μας χαρίζει η ευρυτανική γη, εί-
ναι όχι μόνο θαυμάσιο μυρωδικό για τις σα-
λάτες και τα ψητά μας, αλλά και πολύ καλό 
για την υγεία μας. Η ρίγανη είναι αυτοφυές 
άγριο φυτό με κορμό ξυλώδη, κλαδιά λεπτά 
που σχηματίζουν ανθοφόρα κεφάλια στις 
άκρες. Τα φύλλα της έχουν σχήμα αυγοειδές, 
είναι χνουδωτά και σταχτόχρωμα. Αν τα τρί-
ψουμε αναδύουν ευχάριστη αρωματική οσμή. 
Τα άνθη έχουν χρώμα ρόδινο προς μενεξεδί 
και έχουν επίσης ευχάριστο άρωμα. Το μυ-
ρωδικό της σαλάτας και του φαγητού μας, 
που είναι τόσο γνωστό σε όλους μας εκτός 
από μυρωδικό έχει και φαρμακευτικές ιδι-
ότητες, όπως:

Οι εισπνοές με ρίγανη βοηθούν σε στηθι-
κά νοσήματα, ενώ το ρόφημα καταπραΰνει 
το βήχα και τον πόνο των δοντιών, βοηθά σε 
πόνους ρευματισμών, σε εντερικές διαταρα-
χές και σε πόνους της κοιλιάς.

Η ρίγανη περιέχει πλήθος από αιθέρια 
έλαια με κύρια τα thymol και carvacrol, που 
έχει βρεθεί ότι εμποδίζουν τη δράση διαφόρων 
μικροοργανισμών και προφυλάσσουν έτσι 
τον οργανισμό από διάφορες ασθένειες. Η ρί-
γανη έχει και μεγάλη αντιοξειδοτική δράση.  

Συγκεκριμένα τα δύο παραπάνω κύρια συ-
στατικά της, εμποδίζουν τη δράση των ελεύ-
θερων ριζών και μάλιστα σχετικά πειράμα-
τα έχουν δείξει μεγάλη αντιοξειδοτική ικα-
νότητα.

Ριγανίζοντας το κρέας, όχι μόνο του δί-
νουμε γεύση, αλλά τονώνουμε και τη θρεπτι-
κή του αξία. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η ρί-
γανη έχει 12 φορές ισχυρότερη αντιοξειδο-
τική δράση από το πορτοκάλι, 30 από την 
πατάτα και 42 από το μήλο. Παράλληλα,  
η ρίγανη αποτελεί πολύ καλή πηγή φυτικών 
ινών, σιδήρου και β-καροτίνης. Οι φυτικές 
ίνες μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων στο αίμα καθιστώντας ακό-
μα αρμονικότερη έως και ιδανική τη σχέση 
ρίγανης-κρέατος.

Η ποσότητα φυτικών ινών, που παίρνου-
με βάζοντας ρίγανη μόνο στη μερίδα της μπρι-
ζόλας που τρώμε, είναι περίπου 1 γρ. ποσό-
τητα σχετικά μεγάλη αν σκεφτούμε ότι ο μέ-
σος άνθρωπος δύσκολα ξεπερνά τα 8-12 γρ. 
την ημέρα.

Τρόπος παρασκευής ροφήματος: για αφέ-
ψημα βράζουμε λίγα λεπτά ένα κουταλάκι του 
γλυκού ρίγανη σε ένα μπρίκι νερό. Το σουρώ-
νουμε και το πίνουμε ζεστό με μέλι.

Βάλτε ρίγανη  
   στο φαγητό σας!

Λούστρα Επίπλων 
Αναπαλαιώσεις Επίπλων

Λουϊζίδης Παναγιώτης

Τηλ. 693.23.37.981

Μεταφορά με δικό μας
αυτοκίνητο

Πωλείται Κορωνέϊκο Λάδι 
Αρίστης Ποιότητας!!!

Τηλ.: 693 2256602 - 693 6179981
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Εισφορές – Συνδρομές
Έδωσαν από: 
200$ : Δημήτρης – Αγαθή Ντανάς, Μαρία Απ. Χαραλαμπή
180€ : Παπούλια Μαρία
120€ : Μανδραγώνη Αλεξάνδρα – Γιαννούλα, 
100€ : Π.Β. Ανώνυμος, Ντανάς Ν. Κων/νος, Πραματιώτης Κων/νος, 
Χαντζόπουλος Νίκος, Ντανάς Κ. Γιώργος – Αγγελική – Αθανασία, 
Κατσάνος Διονύσιος – Ντίνα, Ματζιούτας Γιάννης
95€ : Βλασόπουλος Π. Αθανάσιος
100$ : Λέρης Περικλής
85€ : Ντελάκου Μίνα, Λυκογιάννη Αργυρώ
75€ : Χάραρη-Κατεργάρη Γεωργία
70€ : Μπαμπούλας Γιώργος
55€ : Παπαϊωάννου Δέσποινα
48€ : Φώτος Κοσμάς
50€ : Αριστέα – Γιάννης Λούκα, Σουλδάτος Στέφανος – 
Βλασοπούλου Αγγελική, Σουλδάτος Θύμιος – Κατερίνα,  
π. Παύλος Ντανάς, Γκαβογιάννης Νίκος, Δημόπουλος Φώτης, 
Τσουκαλάς Βασίλης, Βήχου Βενετία, Μαρίνη Σωτηρία, Χανούση 
Άννα, Γκορόγια – Αλεξοπούλου Αθανασία, Ψάρρης Ασημάκης, 
Γκορόγια Ασημίνα, Αυγουστάκης Άλκης
40€ : Μαραγκουδάκης Νίκος, Καμαριανάκη Γιώτα – Ρούσος, 
Πολίτου Χαρούλα
50$ : Τσιαμπάσης Χαράλαμπος
40$ : Αθανάσιος – Πολυτίμη Καρατζούνη
30$ : Γιώργος Β. Ντανάς
10$ : Ντανάς Β. Σταύρος
35€ : Ντανά Κ. Μαρία
30€ : Παπάρας Γιώργος, Καμπιζιώνης Ανδρέας, Καλύβας Σ. 
Φώτης, Μονεμβασιώτη Τασία, Σκαλιστήρα Ελένη, Ντανά Π. 
Ειρήνη, Αλεξοπούλου Μαρία, Χαλκιά Βασιλική
25€ : Πατσιούρα Αρχοντούλα, Καρναβά Αθανασία, Τσίλης 
Βασίλης, Αγγελοπούλου Μαρία – Γιάννης

20€ : Λαμπόγλου Σωκράτης- Βλασοπούλου Φωτεινή, Τζεβελέκος 
Ηλ. Χρήστος, Σοφρώνης Κων/νος, Λάππα Κική, Χάραρης 
Νικήτας – Σεραφείμ, Ντάλλα Νία, Φούης Φενοφών- Κυριάκος, 
Ντανάς Σ. Γιώργος, Χαλαστάνης Παναγιώτης, Μαριώτη Ελένη, 
Σταθάτος Κώστας, Στεργίου Λουκάς, Πλιάτσικας Χαράλαμπος, 
Βλασοπούλου Σπυριδούλα, Φτούλη Άννα, Λιάνου Ελένη, Βορίλας 
Ανδρέας, Γούλας Παύλος, Ντόκας Σωτήρηρς, Gus Karagounis, 
Αγγελική Μάρκου, φωτεινή Ντανά, Στερόπουλος Κώστας, 
Λιάπης Δημήτριος, Λιάπης Κων/νος, Πασχάλης Γεώργιος, 
Κουγιαγκάς Αθανάσιος, Τσιαμπάση Πόπη-Δημήτρης, Τάση 
Αλεξάνδρα, Καραθάνος Κώστας, Κασσαβός Βασίλης, Πράπας 
Χρήστος – Πόπη, Δοδέσκη Βάσω
15€ : Πίσσια Μαρία, Τσώνος Γιώργος, Σουκαρά Βασιλική, 
Σακκούτης - Βεντούρης - Πλιώτα Αγγελική, Μούτσελος Νίκος 
– Παναγιώτης – Δημήτρης
10€ : Παπακωνσταντίνου Ρούλα, Ψωμαδέλλη Αγγελική, Καλύβα 
Μαγδαληνή, Σπηλιωπούλου Τούλα, Θεοδωράκης Μιχάλης, 
Κοτταράς Γιώργος, Σιατερλή Διαμάντω, Κυρίτσης Βασίλειος 
– Μαρία, Ντατσέρης Γιάννης, Τίκας Φαίδων, Μακρής Τζίμης, 
Ψαροπωλείο Γρι-Γρι, Τσιομπίκα Στέλλα, Στούμπου – Δημοπούλου 
Μαρία, Πέππα Άννα, Καρφής Δημήτρης, Οικονόμου Μηνάς, 
Παναγιώτου Τούλα, Μητρόπουλος Παναγιώτης, Κοπανάκης 
Μανώλης, Μπουσάρ Βίσα, Χαραλαμπόπουλος Γιάννης, Αλέκα 
– Σάκης Ασημακόπουλος, Αδάμ Εμμανουήλ, Σίλλης Θεόδωρος, 
Σίδερης Σωτήρης, Σκεντέρη Λίτσα, Τσάτουμας Γιάννης, Πολίτης 
Θεολόγος, Παναγιώτου Πέτρος
5€ : Παπαδόπουλος Α. Γιώργος, Μπακοδήμου Παρασκευή, 
Σαρμακίδου Βάσω, Μπάκας Νιόνιος, Θάνος Αναστάσιος – 
Αγγελική, Μαυρίδου Έλλη, Ξουρής Νίκος, Σμυρνιός Χρήστος, 
Ρούμπος Αθανάσιος, Στάμος Τάσος, Γκορόγιας Βαγγέλης, 
Μαυραγάνης κρεοπωλείο, Βαρλάμης Λεωνίδας – Ελένη, Κουτέλα 
Βέτα, Καίσαρ Πέτρος, Τσακαλής Ηλίας, Μαρκάκη Μαρία, Σορώτος 
Ελευθέριος – Μαρουσώ, Ασημιάδης Μανώλης, Νταβαρίνος 
Κώστας, Στεβή Άννα, Μπόκα Φωτεινή, Ζαχαρόπουλος Γιώργος, 
Καπλάνη Αφροδίτη, Μπόκας Λουκάς, Τσούκα Αναστασία, 
Παπαδοπούλου Μάρθα, Φουρναράκη Μαρία, Σταματελάτος 
Νίκος, Σταθάτος Βασίλης, Μουτόπουλος Πέτρος
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
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