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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η καλοκαιρινή μας εκδήλωση
τοιμάστηκε και φέτος
με τεράστια προσωπική προσπάθεια του
Προέδρου του Συλλόγου κ.
Παν. Βλασόπουλου η καθιερωμένη πια για τρίτη συνεχή
χρονιά καλοκαιρινή εκδήλωση στο χωριό. Όπως και πέρυσι 3 πανώ και 8 αφίσες
ενημέρωναν τον κόσμο για
την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης. Ταυτόχρονα την ίδια
ημέρα αρκετοί σύλλογοι
γιόρταζαν. Και εμείς παρά
τις συγκυρίες πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση που κα- Ο Πρόεδρος στο έργο της αφισοκόλλησης
λύφθηκε μουσικά από ένα
υψηλού επιπέδου παραδοσιακό συγκρότημα με μέλη από όλη την Ελλάδα. Έπαιξαν λαούτο ο Θόδωρος Γιαννόπουλος, κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, φλογέρα-κρουστά ο
Ανδρέας Νιάρχος και βιολί ο Βασίλης Γιαννίσης. Τραγούδησε ο Μιχάλης
Μιχόπουλος. Σημαντικά βοήθησαν στην κάλυψη της χρονικής καθυστέρησης μελών του συγκροτήματος παίζοντας μπουζούκι οι Θανάσης και ΣταυΣυνέχεια στην 2η σελ.

Ε

Η ισχύς εν τη ενώσει
Αναδημ. απ’ την εφημ. “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” Τετάρτη 20/8/08
Η μουσική εκδήλωση στο χωριό Παπαρούσι είχε προγραμματισθεί να
ξεκινήσει από νωρίς. Ο καιρός ήταν καταπληκτικός, το μουσικό σχήμα ενδιαφέρον (επιτέλους ένα δημοτικό συγκρότημα της προκοπής) και ο χώρος από τους καλύτερους για τέτοια εκδήλωση. Η εκκλησία, το μεγάλο
δένδρο στο κέντρο του προαυλίου, το σχολείο και τέλος οι πίτες που
προσέφεραν οι γυναίκες του χωριού, μια συνήθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια. Μια εικόνα που σε ταξίδευε στο παρελθόν, στις αυθεντικές
του είδους εκδηλώσεις. Λίγος όμως ο κόσμος σε σχέση με πέρυσι αλλά
και με τον κόσμο που υπάρχει σε όλο το χωριό. Στα σχετικά ερωτήματα
και μέσα από τα μισόλογα έγινε αντιληπτός ο λόγος. Το μισό χωριό, δηλαδή οι κάτοικοι από το Δυτικό Παπαρούσι, απείχαν από την εκδήλωση
διαμαρτυρόμενοι έτσι στον παραγκωνισμό που όπως θεωρούν υφίσταται
ο οικισμός τους.
Κύριοι τα χωριά ερημώνουν και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιου
είδους αντιπαραθέσεις. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Επιβράβευση της εφημερίδας μας
από τον κ. Παναγιώτη Κων. Βλάχο
τ. Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.
\ΑθÉναι, 17η Αéγούστου 2008
Λίαν àγαπητοί μου,
‰Ελαβον εéχαρίστως τcν φιλοφρόνως àποσταλεÖσαν \Εφημερίδα
«Παπαρουσιώτικοι \Αντίλαλοι» öκδοσιν τοÜ εéεργετικ΅ς δρ΅ντος
Συλλόγου Παπαρουσιωτ΅ν Εéρυτανίας. Εéχαριστ΅ θερμ΅ς διa τcν
àποστολήν της.
ΔιεξÉλθον τe περιεχόμενόν της μb ¨διαίτερον âνδιαφέρον καd πολλά àπεκόμισα. Μέ τό χωρίον σας καί τούς àνθρώπους του διατηρ΅
Συνέχεια στην 3η σελ.

Σημείωση
Ακλόνητος στόχος του Συλλόγου είναι η προσέγγιση όλων των
χωριανών και φίλων τους. Δένουμε την πορεία μας με κάθε τι πατροπαράδοτο. Η δημιουργία του πρώτου ξενώνα στο χωριό, έστω και μικρός, είναι έργο υποδομής που θα
φιλοξενήσει όλους όσους θα έχουν
την ανάγκη του. Γι’ αυτό προέχει η
τελείωσή του. Εκεί θα στεγαστεί
και το καφενείο που είναι τόσο αισθητή η έλλειψή του στο Ανατολικό Παπαρούσι. Στη συνέχεια θα αρχίσει η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα στο Δυτικό Παπαρούσι εφόσον είναι εφικτή η επισκευή του και
αφαίρεση των μηχανημάτων του
ΟΤΕ που έχουν καταλάβει το κάποτε «σπίτι του δασκάλου».
Σκοπός μας και τακτική μας είναι η καλλιέργεια συναίνεσης.
Καλλιεργώντας την ομόνοια ανακαλύπτουμε σιγά-σιγά ότι μας ενώνουν πνευματικά κεφάλαια. Είναι
αδιανόητο να ξεχωρίσουμε και να
χωρίσουμε το χωριό σε 2 μέρη. Ούτε ολοκληρώνονται εργασίες όταν
μοιράζονται τα λίγα χρήματα του

του εκδότη
Συλλόγου σε 2 κομμάτια. Δεν επιτυγχάνεται έτσι η μεγίστη απόδοσή
τους σε ωφέλιμο αποτέλεσμα. Παράλληλα δημιουργείται αναξιοπιστία μεταξύ των μελών και των ευεργετών του Συλλόγου.
Διαμαρτυρήθηκαν πολλοί γιατί
δεν έγινε η καλοκαιρινή εκδήλωση
στο Δυτικό Παπαρούσι και δημιουργήθηκε μάχιμη ατμόσφαιρα χωρίς
να υπάρχει εχθρός. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι ελάχιστοι άνθρωποι που βοηθούν στο να έρθουν σε
πέρας τέτοιας ποιότητος εκδηλώσεις δεν είναι ούτε υπηρέτες ούτε
διασκεδαστές των άλλων. Έχουν
αναλάβει ένα δύσκολο έργο σε
αντίξοες τοπογραφικά συνθήκες
και πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε
να μην επιδεινώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Και σε
αυτό ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
του χωριού κ. Γιώργο Κουφαλιώτη
για τη σημαντική βοήθεια που αθόρυβα προσέφερε για την επιτυχία
της εκδήλωσης.

Π. Βλασόπουλος

Μας τίμησε ο Μητροπολίτης
Καρπενησίου στο πανηγύρι μας
Με ξεχωριστή λαμπρότητα, λόγω της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου
στην πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, εόρτασε φέτος το χωριό τη μνήμη της
Αγ. Παρασκευής.
Συμμετέχοντας ενεργά σε όλη τη λειτουργία ο
Μητροπολίτης μας, λάμπρυνε με την παρουσία

Συνέχεια στην 3η σελ.

Υλοποιείται ένα όραμα
Ολοκληρώθηκε η επισκευή και
αρμολόγηση των τοιχίων του υπό
κατασκευή ξενώνα, έτσι ώστε να
ταιριάζει με το περιβάλλον και την
παράδοση του χωριού μας. Σε αυτή
τη φάση θα πραγματοποιηθεί η επισκευή της σκεπής με σύγχρονα
υλικά (μόνωση και τσιμεντοκεράμιδα) για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Ελπίζουμε στην

οικονομική ενίσχυση των χωριανών μας και φίλων του Συλλόγου
μας για την αποπεράτωση αυτού
του δύσκολου έργου και τόσο απαραίτητου για το χωριό. Αυτός ο ξενώνας θα είναι προς χρήση όλων
των Παπαρουσιωτών που δεν έχουν
κατοικία εκεί. Όραμά μας είναι ότι
στο μέλλον απόγονοι δεύτερης και

Συνέχεια στην 3η σελ.
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Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή μας εκδήλωση
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ο Στεφ. Σουλδάτος κερδίζει
τον διαγωνισμό με τον
Γιάννη Δημόπουλο στο χορό.
ρούλα Βλασοπούλου. Το ρεπερτόριο ήταν ποικίλο με περισσότερη έμφαση στην παράδοσή μας. Όλοι
όσοι συμμετείχαν χόρεψαν με την
ψυχή τους. Εντυπωσίασε ο χορός
των χωριανών με το τρίψιμο του πιπεριού. Συμμετείχαν μετανάστες
από την Αμερική και την Αυστραλία
καθώς και ο γραμματέας του Συλλόγου «Το Βελούχι» Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο χορός κράτησε μέχρι αργά τις πρωϊνές ώρες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
πρώτος πήρε το λόγο ο Πρόεδρος

Έτσι και εσείς ερχόμενοι εδώ
βοηθάτε στην συνέχιση των προσπαθειών μας. Οι μεγάλες αλλαγές
στην κοινωνία δεν γίνονται με άμεσες βιαστικές επεμβάσεις, αλλά με
διαρκή, σιγανή και προσεκτική προσπάθεια που άξονά της έχει την
αγάπη για το περιβάλλον του πλανήτη μας και τα δημιουργήματα του
Θεού σε όλες τους τις εκφάνσεις.
Δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε
σε τοπικιστικές μικρότητες που
αποτελούν τροχοπέδη και οπισθοδρόμηση. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ιεραρχούμε τα θέματά μας και
στοχεύουμε στην επίτευξη όλων.
Ένας κούκος όμως δεν φέρνει την
άνοιξη.
Ευχαριστούμε το Δήμο Καρπενησίου και τον Πρόεδρο του χωριού
για τη στήριξή τους στη διενέργεια
αυτής της γιορτής.»
Στη συνέχεια η Δημ. Σύμβουλος
και Πρόεδρος της ΚΕΠΠΑΔΗΚ κ. Μ.
Πάζιου αναφέρθηκε γενικά στις εκδηλώσεις «των γιορτών του Δάσους» και τη στήριξη που παρέχει ο
Δήμος και προσωπικά ο Δήμαρχος
προς το χωριό και τον Σύλλογο.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ντίνος Μπομποτσιάρης που
χαρακτηριστικά είπε ότι πρέπει να
στηρίζουμε την πολιτιστική παράδοση του τόπου. Συνεχάρη επίσης το
Δ.Σ. και τον Πρόεδρο του Συλλόγου

Γιαννούλα Κατεργάρη, Αθανασία Αλεξοπούλου, Κίμων Παπαδόπουλος.

Θανάσης Βλασόπουλος, Σταυρούλα Βλασοπούλου
και Θοδωρής Γιαννόπουλος
του Συλλόγου Π. Βλασόπουλος και
τόνισε τα εξής: «Είναι η τρίτη χρονιά που βρισκόμαστε στο Παπαρούσι και μας συγκινεί η αγάπη σας για
το χωριό μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις
στην πολιτιστική πρόοδο του τόπου
μας. Κανένα πέτρινο κτίριο δεν πρέπει να γκρεμιστεί και κάθε παρέμβαση όλων μας στον τόπο πρέπει να
γίνεται με αγάπη στην παράδοση
και να είναι συμφυής με το χρώμα
του νομού Ευρυτανίας.

για την προσπάθεια που κάνει προς
αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζοντας
ανέφερε ότι η παράταξή του στηρίζει κάθε κίνηση για τη διάσωση των
γεφυριών, των πέτρινων σπιτιών
και την αποφυγή της τσιμεντοποίησης του τόπου.
Τέλος ο κ. Γιώργος Κατεργάρης
μίλησε για την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Παπαρουσιωτών
Αμερικής για τη στήριξη και πρόοδο
του χωριού.
Ενδιαφέρον έδειξαν για την εκ-

Το τρίψιμο του πιπεριού κατά τις πρωινές ώρες που το κέφι είχε ανάψει.

Βούλα Κοκορώνη, Μαγδαληνή Καλύβα, Μέλπω Κουφαλιώτη,
Έλλη Καλύβα, Ναυσικά Καλύβα
δήλωση η κ. Βάσω Φεγγούλη της
εφημερίδας Ευρυτανικός Παλμός
και ο κ. Χρήστος Τσάπρας του Ευρυτανικού Τύπου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου τους ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ειδικότερα για τα γεφύρια, τις βρύσες του
και τη δημιουργία ξενώνων στο χωριό, έναν στο Ανατολικό και έναν
στο Δυτικό Παπαρούσι. Εξήγησε
τους λόγους που διενεργούνται οι
εκδηλώσεις για συγκέντρωση χρημάτων προς υλοποίηση αυτών των
σκοπών.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Καραμπάς τηλεφωνικά ενημέρωσε τον
πρόεδρο ότι λόγω σοβαρού κωλύματος δεν θα παραστεί. Ευχήθηκε
όμως για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Έγινε ο διαγωνισμός τραγουδιού που είχε ανακοινωθεί με μοναδικό νικητή τον Στέφανο Σουλδάτο
ελλείψει άλλων εθελοντών. Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στον χωριανό
μας Γιάννη Δημόπουλο για τον εκφραστικό του χορό κατά την εκτέλεση του τραγουδιού.
Κατόπιν η Άννα Κουφαλιώτη σύζυγος του προέδρου του χωριού
τραγούδησε αρκετά τραγούδια και
εντυπωσίασε τα μέλη του συγκροτήματος για την ποιότητα της φωνής
της. Επίσης ο κ. Γιώργος Κουφαλιώτης συμμετείχε και αυτός με ένα
τραγούδι.
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία
πολλών χωριανών από το Δυτικό
Παπαρούσι.
Οι λαχνοί που μοιράσθηκαν πουλήθηκαν όλοι και την τηλεόραση
που κληρώθηκε κέρδισε ο χωριανός
μας από την Αυστραλία κ. Βασίλης
Καλύβας. Εκείνος στη συνέχεια την
δώρισε πίσω στον Σύλλογο.
Το μενού της εκδήλωσης
εμπλουτίστηκε σημαντικά με τις παραδοσιακές πίτες που ευγενικά
ετοίμασαν κυρίες του χωριού μας.

Κατά το τέλος της εκδήλωσης έγιναν ευχάριστα αποδεκτοί από όλους
και καταναλώθηκαν εντελώς οι μπακλαβάδες των κυριών Έλλης Καλύβα και Ελένης Ντανά.
Σημαντική βοήθεια στην εκδήλωση προσέφεραν οι νεαροί και νεαρές του χωριού μας που καθάρισαν το προαύλιο, τις τουαλέτες,
συμμετείχαν στην εξυπηρέτηση του
κόσμου και στη συνέχεια άψογα καθάρισαν τα τραπέζια και το χώρο.
Μετέφεραν δε, όλα τα σκουπίδια
στους κάδους. Συγχαρητήρια στις
οικογένειές τους και πρέπει να τονίσουμε ότι αποτελούν την ελπίδα της
κοινωνίας μας. Όταν δείχνουμε
δρόμο και καλό παράδειγμα εκείνα
πρόθυμα συμμετέχουν και οδηγούν
το όραμά μας.
Για περισσότερες φωτογραφίες
απ’ την εκδήλωση επισκεφθείτε το
site του Συλλόγου www.paparousi.gr

Αν και είναι νωρίς σας πληροφορούμε ότι η χειμερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας θα γίνει το
μεσημέρι της Κυριακής 11-1-2009
στο κέντρο Άτταλος όπως και πέρυσι. Σας περιμένουμε όλους.

Ο κ. Πάνος Ζαρκάδας παρών
στην εκδήλωση εκπροσωπώντας
τη γενιά του.
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Επιβράβευση της εφημερίδας μας
από τον κ. Παναγιώτη Κ. Βλάχο
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Μας τίμησε ο Μητροπολίτης
Καρπενησίου στο πανηγύρι μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

δεσμούς àπό τ΅ν παιδικ΅ν μου χρόνων καί διασώζω àναμνήσεις
âπιτερπεÖς. ^Ως μαθητής ε¨ς τό Γυμνάσιον Καρπενησίου εrχα
âκλεκτούς συμμαθητάς καd âπιστηθίους φίλους âκ Παπαρουσίου,
½ς καθηγητής δέ ε¨ς τό διον ΣχολεÖον εrχα φιλοτίμους μαθητάς,
τ΅ν ïποίων μέ χαράν παρακολουθ΅ τήν εéδοκίμησην ε¨ς τcν
^Ελλάδα καd ε¨ς τό \Εξωτερικόν.
^Η \Εφημερίδα σας, καλαίσθητος ε¨ς âκτύπωσιν καί πλουσία
ε¨ς περιεχόμενον δύναται νά καταλάβει âξαιρετικήν θέσιν μεταξύ
τ΅ν àναλόγων âντύπων, τa ïποÖα δραστήριοι καd φιλοπρόοδοι τοπικοί Σύλλογοι âκδίδουν. ‰Αρθρα πνευματικÉς ο¨κοδομÉς, γενικοÜ
âνδιαφέροντος μελέται, τοπικαί ε¨δήσεις καd κείμενα àνθρωπιστικοÜ περιεχομένου, ™ κοινωνική κίνησις καd ™ âπικοινωνία μέ τούς
àποδήμους συνθέτουν τe περιεχόμενον τÉς âφημερίδος σας, œστε
âφελκύει τcν προσοχήν, καλύπτει τaς àναζητήσεις καd îκανοποιεÖ
τcν âπιθυμίαν κάθε àναγνώστη.
Συγχαίρω âγκαρδίως τeν âκδότην, τοfς συνεργάτας του καd
τοfς àρθρογράφους, œστε μb τήν συμβολήν ¬λων νa προκύπτFFη ≤να
âξαίρετον àποτέλεσμα. Τe περιεχόμενον μιÄς τοπικÉς âφημερίδας
àποτελεÖ σημαντικόν διά τeν τόπον κεφάλαιον. Φέρει τοfς νεωτέρους ε¨ς âπικοινωνίαν καd σύνδεσμον μb τe παρελθόν, τe ïποÖον
àποτελεÖ πηγήν γνώσεων καd àφετηρίαν âμπνεύσεως, διατηρεÖ ζωντανήν τcν âπικοινωνίαν μεταξύ τ΅ν ¬που γÉς συγχρόνων καd
àποβαίνει πνευματικόν καταπίστευμα καd σταθερόν âφαλτήριον
διa τοfς âπερχομένους.
Εéχόμενος κάθε πρόοδον ε¨ς τeν Σύλλογόν σας καd àνοδικήν
τcν πορείαν τÉς εφημερίδος σας, διατελ΅ μετά πλείστης τιμÉς καd
àγάπης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Τ. ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Μ.Ε.

Αξιότιμε κ. Καθηγητά η επιστολή σας μας προκάλεσε ανείπωτα συναισθήματα σε μία δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Σας ευχαριστούμε
θερμά. Τα λόγια σας στηρίζουν τις προσπάθειές μας και θα μείνουν
στο αρχείο μας ως απόδειξη τιμής προς το Σύλλογό μας και το Παπαρούσι.

Υλοποιείται ένα όραμα
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
τρίτης γενιάς Παπαρουσιωτών του
εξωτερικού και του Ελλαδικού χώρου να έχουν τη δυνατότητα της
άνετης διαμονής στο χωριό για να
μείνει ανεξίτηλη η εικόνα του στη
μνήμη τους και οι ιστορικές αναφορές να τους συντροφεύουν στο
εξής. Έτσι θα υπάρξει συνέχεια του
πολιτισμού σε αυτά τα κακοτράχαλα βουνά που ανάγκασαν αιώνες
πριν κυνηγημένους και φτωχούς να
συμβιώσουν και να δημιουργήσουν
πολιτισμό. Κυρίως όμως ήταν οι τόποι που παρήγαγαν τους άνδρες
για να στηρίξουν τους εθνικούς
αγώνες.
Σε αυτή τη φάση του έργου
βοήθησαν το Σύλλογο ο μηχανικός
κ. Κ. Ντανάς με τις πολύτιμες υπο-
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δείξεις του και ο Αντώνης Μπαλατσιάς με την αφιλοκερδή προσφορά της οικίας του ως προσωρινό ξενώνα για την εξυπηρέτηση των εργατών. Στην εξέλιξη του έργου οι
συμβουλές του Κ. Κατεργάρη αποδείχτηκαν πολύτιμες, λόγω της
εμπειρίας του στις ανακαινίσεις αυτών των παραδοσιακών σπιτιών.
Ετοιμάζονται να εκδοθούν τα
νέα ημερολόγια του 2009. Παρακαλούμε για το ενδιαφέρον όλων των
χωριανών και φίλων μας. Κάθε ευρώ που προσφέρεται στο σύλλογο
πιάνει τόπο και έχει απόδοση σε
όλους μας. Θα σας πληροφορήσουμε στο επόμενο φύλλο μας για
όσους δεχθούν πακέτο ημερολογίων που θα μοιράσουν στη συνέχεια σε άλλους.

Το “σπίτι του παπά”

Τσάμικο με τους Κώστα Παπαδόπουλο,
π. Αποστόλη Τόλη και Γιαννούλα Κατεργάρη.
του καθοριστικά όλη την πανήγυρη επιβάλλοντας τάξη στο εκκλησίασμα,
προσπάθησε να μεταδώσει αξίες και στάσεις ζωής που συχνά ποδοπατούνται και προέτρεψε τους πιστούς να συγκρίνουν τον τρόπο της βιωτής τους
και εκείνου της Αγίας Παρασκευής.
Έξω στο προαύλιο τα ψητά ήταν έτοιμα. Πολλοί αδημονούσαν για να ξεκινήσει το καθιερωμένο φαγοπότι με τη συνοδεία ορχήστρας. Μετανάστες
μας από την Αμερική και την Αυστραλία τίμησαν το χωριό, χωριανοί και επισκέπτες γέμισαν το προαύλιο της Αγίας Παρασκευής.
Κάποια στιγμή ζητήθηκε από τους πανηγυριστές να συνδράμουν στο έργο του Συλλόγου. Πολλοί ανταποκρίθηκαν. Έτσι ανακαλύψαμε ανάμεσά
τους νέο ευεργέτη του Συλλόγου τον κ. Σπύρο Καλύβα, που πρόθυμα έδωσε 500$ στο Σύλλογο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχάριστα αποδεκτά έγιναν τα 200€ από τον κ. Ντίνο Πανουργιά που στη συνέχεια παρέσυρε τους
υπόλοιπους συνδαιτημόνες σε προσφορές.
Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα με αμείωτη τη διάθεση των
χωριανών για το χορό. Κατά την επιστροφή στο σπίτι σε συνόδευε για αρκετές ώρες η εκκωφαντική βουή των ηχητικών, κάτι που πρέπει να συζητηθεί
και αν είναι δυνατόν να μετριασθεί την επόμενη χρονιά.
Ε. Ντανά

Οι νέοι του χωριού που εντυπωσίασαν
με την χορευτική τους διάθεση.

Όταν βοηθάς και συμμετέχεις στο Σύλλογο
προσφέρεις και τιμάς
τον τόπο σου και το χωριό σου.

PAPAROUSI F. 10 21-09-08 13:13 ™ÂÏ›‰·4

4

¶··ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÎÔÈ ·ÓÙ›Ï·ÏÔÈ

Τίποτα δε μιλάει καλύτερα
στις καρδιές των ανθρώπων
όσο το γενναίο παράδειγμα
Ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης γεννήθηκε το
1650 μ.Χ.. Όταν έγινε 15 ετών έφυγε για την Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει στο παντοπωλείο που είχε ο
πατέρας του και γι’ αυτό πήρε το όνομα «Παντοπώλης».
Λένε ότι το επώνυμό του ήταν Καρανίκας. Στην Πόλη ο
πατέρας του τον έστειλε να μάθει τούρκικα σ’ ένα Μωαμεθανό κουρέα, ο οποίος ήξερε την τούρκικη γλώσσα.
Μια μέρα ο δάσκαλός του έδωσε ένα χαρτί να το διαβάσει μπροστά σε άλλους Τούρκους. Το χαρτί αυτό ήταν
το «σαλαβάτι», η ομολογία δηλαδή της Μωαμεθανικής
πίστης. Όταν ο Νικόλαος τελείωσε την ανάγνωση οι
Τούρκοι άρχισαν να ζητωκραυγάζουν: «Έγινες Τούρκος
Νικόλαε, γιατί διάβασες την ομολογία της πίστεώς μας».
Ο Νικόλαος όταν κατάλαβε το τέχνασμα των Τούρκων, φώναξε δυνατά: «Είμαι Χριστιανός και οφείλω να
διαβάσω ότι μάθημα μου δώσει ο δάσκαλός μου». Τότε
οι Τούρκοι τον πήγαν στον Καϊμακάμη (άρχοντα) λέγοντάς του ότι κορόιδευε την πίστη τους. Ο Καϊμακάμης
του είπε «Νικόλαε, γιατί δεν γίνεσαι Τούρκος;» Ο Νικόλαος με λαμπρή φωνή του είπε ότι πιστεύει στον Χριστό
και είναι έτοιμος να πεθάνει για το όνομά του. Τότε του
έδεσαν τα χέρια πίσω και τον κρέμασαν σε ένα στύλο.
Όσες φορές κι αν προσπάθησαν να του αλλάξουν την
πίστη δεν τα κατάφεραν.
Στο τέλος με διαταγή του Καϊμακάμη του έκοψαν το
κεφάλι στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Για τριάντα μερόνυχτα έβλεπαν να κατεβαίνει φως από τον ουρανό, στα
Άγια Λείψανά του. Οι Χριστιανοί τον έθαψαν στη Χάλκη,
στο μοναστήρι της Παναγιάς. Τμήματα των Αγίων Λειψάνων του Μάρτυρα βρίσκονται στα παρακάτω μοναστήρια: Ξηροποτάμου και Γρηγορίου στο Άγιο Όρος και
Προυσού και Τατάρνας στο νομό Ευρυτανίας.
Η μνήμη του γιορτάζεται από το 1955 στο Καρπενήσι
με μεγάλη λαμπρότητα στις 23 Σεπτεμβρίου και είναι ο
πολιούχος Άγιος.

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΚΑΪ-EUROBANK
Στο τέλος του φετινού Συνεδρίου της Πανευρυτανικής Ένωσης στο Ραυτόπουλο, ο βουλευτής μας κ.
Καρανίκας πρότεινε να προσπαθούμε να δίνουμε μόνοι μας λύσεις σε τοπικά βαλτωμένα προβλήματα με
όποιο τρόπο μπορούμε και συνέστησε τη διαφημιζόμενη ατάκα του ΣΚΑΪ και της EUROBANK για τη χρηματοδότηση της διάνοιξης μονοπατιών σε όλη την Ελλάδα. Τον ακούσαμε και στείλαμε στο ΣΚΑΪ την αναφορά
μας για τον παλαιό κύριο δρόμο που συνέδεε τον Ανατολικό με τον Δυτικό συνοικισμό του χωριού μας. Μάλιστα οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν τη φωτογραφία με τη σμιλεμένη μυλόπετρα (φτιαγμένη από πολλές ξέχωρες πέτρες), που βρίσκεται στον γκρεμισμένο μύλο και με υπομονή περιμένει κάποιοι να της
προσδώσουν την σημασία που της αξίζει.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Εσώρουχα - Καλτσόν - Κάλτσες
Νυχτικά - Πιτζάμες - Εποχικά είδη
Αθ. Καρπενησιώτη 14 Καρπενήσι
Τηλέφωνο & fax: 22370-80650
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Οι Νεομάρτυρες, η δόξα της Εκκλησίας μας
Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου: «Η πονεμένη Ρωμιοσύνη»
ο να μιλά κανένας σήμερα και να γράφει
για κάποια πράγματα της θρησκείας, ο
πολύς κόσμος το νομίζει για ανοησία.
Και ακόμα μεγαλύτερη ανοησία έχει την ιδέα
πώς είναι το να γράφει για τους άγιους μάρτυρες, και μάλιστα για κείνους που μαρτυρήσανε κατά τα νεότερα χρόνια που βασιλεύανε οι
Τούρκοι απάνω στη χριστιανοσύνη, επειδής ο
λίγος καιρός που μάς χωρίζει απ’ αυτούς κάνει ώστε να τους νιώθουμε πολύ κοντά μας,
ανθρώπους σαν κι εμάς, ενώ τους αρχαίους
μάρτυρες τους βλέπουμε μέσα από τους αιώνες που περάσανε από τότε που μαρτυρήσανε
και στη φαντασία μας παρουσιάζονται ευκολότερα με τον φωτοστέφανο του αγίου.
Κανένας λαός δεν έχυσε τόσο αίμα για
την πίστη του Χριστού, όσο έχυσε ο δικός
μας, από καταβολή του χριστιανισμού ίσαμε
σήμερα. Κι αυτός ο ματωμένος ποταμός είναι
μια πορφύρα που φόρεσε η ορθόδοξη Εκκλησία μας και που θα ’πρεπε να την έχουμε για
το μεγαλύτερο καύχημα, κι όχι να την καταφρονούμε και να μη μιλούμε ποτέ γι’ αυτή,
και μάλιστα να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε γι’
αυτή, σε καιρό που δε ντρεπόμαστε για τις
πιο ντροπιασμένες και σιχαμερές παραλυσίες που κάνουνε οι άνθρωποι στον αδιάντροπο καιρό μας.
Εμείς οι σημερινοί πονηρεμένοι άνθρωποι φροντίζουμε μοναχά για την καλοπέραση
του κορμιού μας και για τούτο η ψυχή μας
έχασε την ευαισθησία της, μ’ όλα τα πνευματικά γιατρικά που λέμε πώς έχουμε. Και γι’
αυτό περιφρονούμε και τους λέμε ανόητους
εκείνους που δεν κοιτάζουνε το υλικό συμφέρο τους, αλλά κάνουνε κάποιες θυσίες. Κατά
πολύ ανόητους και μικρόμυαλους θεωρούμε
εκείνους που θυσιάσανε τη ζωή τους για την
πίστη τους, αφού, κατά την αμαρτωλή κρίση
μας, δεν κοιτάξανε να χαρούνε τα νιάτα τους
και ν’ απολάψουνε τούτον τον κόσμο, που είναι χειροπιαστός και σίγουρος, αλλά βασανιστήκανε, φυλακωθήκανε, δαρθήκανε και στο
τέλος, σφαχτήκανε ή κρεμαστήκανε, οι
άμυαλοι, για κάποιους ίσκιους που λέγουνται
αθάνατη ζωή και βασιλεία των ουρανών.
Ακόμα και κάποιοι από τους σημερινούς
θεολόγους, που μας φέρνουνε απ’ όξω την
«επιστημονική» ορθολογιστική θεολογία, δεν
καταδέχουνται ποτέ να μιλήσουνε για τους
νεομάρτυρες, και στις ψυχρές κι άτονες ομιλίες τους, καθώς και στα βιβλία τους, αναφέρουνε μοναχά κανέναν μάρτυρα της αρχαίας
εποχής, κατά το προτεσταντικό σύστημα.
Το ατελείωτο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας, που αρχίζει, όπως είπα παραπάνω,
από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και
φτάνει έως σήμερα, είναι μια από τις πιο μεγάλες μαρτυρίες πως η Εκκλησία μας είναι η
μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, γιατί βασανίζεται αδιάκοπα και χύνει το
αίμα της για τον Χριστό, που είπε: «Ει εμέ
εδίωξαν και υμάς διώξουσι» και αλλού είπε:
«Αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς» και πάλι
είπε: «Μακάριοι όταν ονειδίσωσιν υμάς και
διώξωσι και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ’
υμών ψευδόμενοι πολύς εν τοις ουρανοίς» κι
αλλού είπε: «Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» κι αλλού είπε: «Μη
φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα
και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερόν τι
ποιήσαι», κλπ. Κι ο απόστολος Πέτρος γράφει: «Καθ’ ό κοινωνείτε τοις του Χριστού παθήμασι, χαίρετε, ίνα και εν τη αποκαλύψει της
δόξης αυτού χαρήτε αγαλλιώμενοι. Εί ονειδίζεσθε εν ονόματι Χριστού, μακάριοι, ότι το
της δόξης και το του Θεού Πνεύμα εφ’ υμάς
αναπαύεται». Και πάλι ο Απόστολος Παύλος

Τ

λέγει: «Η ελπίς ημών βεβαία υπέρ υμών, ειδότες ότι ώσπερ κοινωνοί εστε των παθημάτων,
ούτω και της παρακλήσεως».
Για τούτο κι ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις, που είναι κι αυτός ένας από τους μάρτυρες, επειδή τον θανατώσανε οι οχτροί της
πίστης, έγραφε στα 1635 για τους παπιστές:
«Αν δεν έχομεν σοφίαν εξωτέραν (κοσμικήν), έχομεν, χάριτι Θεού, σοφίαν εσωτέραν
και πνευματικήν, η οποία στολίζει την ορθόδοξον πίστιν μας, και εις τούτο πάντοτε είμεσθεν ανώτεροι από τους Λατίνους, εις τους
κόπους, εις τας σκληραγωγίας και εις το να
σηκώνωμεν τον σταυρόν μας και να χύνωμεν
το αίμα μας διά την πίστιν και την αγάπην την
προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
Αν είχε βασιλεύσει ο Τούρκος εις την
Φραγκίαν δέκα χρόνους, χριστιανούς εκεί
δεν έβρισκες. Και εις την Ελλάδα, τώρα τριακόσιους χρόνους ευρίσκεται και κακοπαθούσιν οι άνθρωποι και βασανίζονται διά να στέκουν εις την πίστιν των και λάμπει η πίστις
του Χριστού και το μυστήριον της ευσεβείας,
και εσείς μου λέγετε ότι δεν έχομεν σοφίαν;
Την σοφίαν σου δεν εθέλω, ομπρός εις τον
σταυρόν του Χριστού!»
Μ’ αυτά τα λόγια βροντοφωνεί πώς η
Εκκλησία μας, με τα μαρτύρια που τραβά από
αιώνες, είναι η αληθινή Εκκλησία, η βλογημένη από τον Κύριο, κι όχι η Δυτική, η καλοπερασμένη, η υπερήφανη αφέντρα, που όχι μοναχά το αίμα της δεν έχυσε για τον Χριστιανισμό, αλλά η ίδια έκαιγε τους ανθρώπους που
δεν της ήτανε υπάκουοι.
Οι δικοί μας οι άγιοι, που μαρτυρήσανε
στον καιρό που είμαστε σκλάβοι στους Τούρκους, ήτανε ταπεινοί, απλοί, λιγομίλητοι, με
τη φωτιά της πίστης στα στήθια τους, απονήρευτοι κι αγράμματοι, αφού το μόνο που γνωρίζανε να λένε μπροστά στον αγριεμένον τον
κριτή ήτανε: «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θ’ αποθάνω!» Νέοι άνθρωποι, παλικάρια απάνω στ’ άνθος της νιότης τους, πηγαίνανε προθυμερά να παραδοθούνε για τ’
όνομα του Χριστού, κι αντίς αρραβωνιάσματα
και ξεφαντώματα, σφαζόντανε σαν τ’ αρνιά ή
κρεμαζόντανε με τη θελειά στον λαιμό τους
και, για να τους τυραγνάνε περισσότερο οι
άπιστοι, κόβανε τον λαιμό τους σιγά-σιγά με
στομωμένα μαχαίρια ή τους κρεμάζανε με
σάπια σκοινιά που κοβόντανε, για να τους ξανακρεμάσουνε. Και τα μόνα που ξέρανε από
τη θρησκεία μας οι περισσότεροι απ’ αυτούς
ήτανε τα λόγια του Χριστού, που είπε: «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά
στον Πατέρα μου, που είναι στον ουρανό, κι
όποιος μ’ αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους,
θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα
μου, που είναι στον ουρανό» καθώς και τα λόγια τούτα, που είπε ο Κύριος: «Μη φοβηθείτε
από κείνους που σκοτώνουνε το σώμα, μα που
δεν μπορούνε να σκοτώσουνε την ψυχή» και:
«Όποιος χάσει τη ζωή του για τ’ όνομά μου,
αυτός θα ζήσει στην αιώνια ζωή».
Ω! Τι ύψος και πόση πνευματική ευπρέπεια είχε η φυλή μας, τον καιρό που θαρρούμε εμείς πως ήτανε αγράμματη και βάρβαρη.
Εμείς, οι σημερινοί, είμαστε βάρβαροι, που
δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε όσο πρέπει
την ευγένεια και το μεγαλείο της θυσίας για
τ’ όνομα του Χριστού, που την προσφέρανε
με τα κορμιά τους εκείνοι οι λεονταρόψυχοι,
που γι’ αυτούς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
πως δεν γεννηθήκανε από αίματα, μήδε από
θέλημα της σάρκας, μήτε από θέλημα
αντρός, αλλά πώς γεννηθήκανε από τον Θεό.
Η γενιά η δική μας, «η μοιχαλίς και αμαρτω-

Συνέχεια στην 7η σελ.
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿
Εισαγωγικές εξετάσεις
― Η Αλκμήνη Κατσάνου κόρη της Ντίνας Κατεργάρη
και του Σάκη Κατσάνου εισήχθη στο ΤΕΙ Μαιευτικής Αθηνών.
― Ο Γιάννης Θεοδώρου γιος της Σπυριδούλας Καλύβα και του Χρήστου Θεοδώρου πέτυχε την εισαγωγή του
στη Σχολή Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Καλές σπουδές.

Bαπτίσια
― Στις 6-7-08 η Ιωάννα Γκορόγια και ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος βάπτισαν τον γιό τους και τον ονόμασαν
Γιώργο. Το μυστήριο έγινε στην Παναγία Προυσιώτισσα
και επακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Παράδεισος»
του Μικρού Χωριού.
― Στις 7-7-08 η Αναστασία Καλύβα και ο Αργύριος
Λεοντόπουλος βάπτισαν τον δεύτερο γιό τους στο Μοναστήρι του Προυσού.
― Στις 30-8-08 βαπτίστηκε η κόρη του Περικλή Λύβη
και της Κικής Δημοπούλου στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στους Γοριανάδες Καρπενησίου. Το μυστήριο έγινε στις 11.00 π.μ με νονό τον Βάϊο Σκαρλάτο. Το όνομα
αυτής Μαρία. Μετά τη βάπτιση παρατέθηκε γεύμα στο
κέντρο «Παράδεισος» στη διασταύρωση του Μικρού και
Μεγάλου Χωριού.
― Στις 31-8-08 η Γιάννα Χορμόβα και ο Χρήστος
Πλάκας βάπτισαν την κόρη τους στο παλιό Μικρό Χωριό
και την ονόμασαν Παρασκευή - Εβίνα.
Να είναι καλοφώτιστα.

Μνημόσυνα
― Στις 10-8-08 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο εις
μνήμη της Μαγδαληνής Κοτρώτσου στον Άγιο Αθανάσιο
Παπαρουσίου.
― Στις 24-8-08 τελέστηκε μνημόσυνο για τους Κωνσταντίνο και Γιαννούλα Καλύβα, γονείς του Σπυρίδωνος
Καλύβα και Μαίρης Χορμόβα και για τους Σπυρίδωνα και
Βασιλική Κουφαλιώτη, γονείς του Γεωργίου και Μέλπως
Κουφαλιώτη.
Αιωνία τους η μνήμη.

Θάνατοι
― Στις 11-7-08 πέθανε στην Πετρούπολη, όπου και
αναπαύεται, σε ηλικία 93 ετών ο Κων/νος Ντανάς του
Γεωργίου από το Δυτικό Παπαρούσι.
― Στις 27-7-08 άφησε τον μάταιο κόσμο ο ευεργέτης
του Συλλόγου Κλεομένης Μπαλατσιάς μετά από 18μηνη
μάχη με την επάρατη νόσο. Στις 31-8-08 η οικογένειά
του τέλεσε στην Αμερική το 40ήμερο μνημόσυνο.
Αιωνία τους η μνήμη και καλή ανάπαυση στην ψυχή
τους.

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
― Ο Σύλλογος Καλεσμενιωτών «Άϊ Γιάννης» συλλυπείται θερμά τους οικείους και συγγενείς του Θεοφάνη
Γ. Μάστορα, ετών 82, που απεβίωσε στις 24-7-08 στην
Αυστραλία όπου και κηδεύτηκε. Αιωνία του η μνήμη.
Το Δ.Σ.
― Η Βέρα Λιγδή, σύζυγος του Κων/νου Μαζιώνη, νοσηλεύεται στην εντατική κλινική νοσοκομείου Αθηνών,
όπου και έχει άμεση ανάγκη αίματος. Όποιος μπορεί να
βοηθήσει ας επικοινωνήσει με την οικογένειά της στο
τηλ. 6974312956 ή με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γ. Κατσούδα στο 2106527479.
― Για τα εξάμηνα της εκδημίας του Προέδρου Λάμπρου Κατσούδα όλα τα μέλη του Συλλόγου εύχονται
στην οικογένειά του κουράγιο και ανάπαυση στην ψυχή
του.
― Στις 23-9-08 ημέρα του πανηγυριού του Άϊ Γιάννη
ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του να δώσουν το παρόν στην
πανηγυρική Θεία Λειτουργία 08.00-10.30 στο Καλεσμένο όπου θα προσφερθεί δωρεάν το ημερολόγιο του 2009
με τη συνδρομή των 10 €.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ του Ανδρέα Γουριώτη
(Μέρος πρώτο)
Ο παππούς μου ο Νίκος ήταν ψηλός,
ωραίος, έξυπνος, χορευταράς, τεμπελάκος
και πάντα γύριζε με το ρεπούμπλικο καπέλο.
Το σπίτι του ήταν ψηλά κοντά στους Κατεργαρέους, ωραίο με σουφάδες στους τοίχους κ.λ.π. για τον καιρό εκείνο πολύ θαυμάσιο. Μία ημέρα ασχολημένος γύρω από το
σπίτι του, ανακατεύοντας τα χώματα, κάποιος θόρυβος ήρθε στα αυτιά του και μάλιστα
περίεργος. Σκάβοντας πιο βαθιά βλέπει ένα
παγούρι. Αλλά το παγούρι δεν είχε νερό μέσα παρά μόνο λίρες. Το πιστεύετε; Ναι ήταν
πράγματι αλήθεια. Όπως σας είπα ήταν έξυπνος και αγόρασε πολλά χωράφια στο Παπαρούσι κλπ. Αν δεν κάνω λάθος ήταν πλούσιος
στο χωριό, δηλαδή σε καλή κατάσταση. (Κάποια διόρθωση δεκτή).
Η γυναίκα του η Κατερίνα ήταν από τα
χωριά της Ποταμιάς, Μεγάλο, Μικρό χωριό
κάπου από εκεί. Ο παππούς μου ο Νίκος απέκτησε 6 παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Λίγο
αργότερα ήρθε στο Παπαρούσι από την Αμερική ο Καραγκούνης Δημήτρης ή Νίκος και
αγόρασε τα πάντα από τον παππού μου και
το καλύτερο οικόπεδο που υπάρχει το σπίτι
του Καραγκούνη σήμερα, και είχα την τύχη
να κρατάω τα κλειδιά από αυτό το σπίτι κάποτε! Και έλεγα μέσα μου, θα μπορέσω μια μέρα να έχω ένα σπίτι σαν αυτό; Δόξα τω Θεώ
ίσως λίγο μεγαλύτερο μου έδωσε ο παντοδύναμος.
Ο παππούς μου πάντρεψε τα δυο αγόρια
τα μεγαλύτερα και του πατέρα μου δεν του
άφησε ούτε σπίτι να στεγασθεί, ούτε ένα καλό κομμάτι γης να φτιάξει ένα κήπο. Δηλαδή
και το σπίτι το πούλησε. Και τέλος έφυγε για
τη Θεσσαλονίκη με αρκετά λεφτά. Όταν

εγκαταστάθηκε στη
Θεσσαλονίκη αγόρασε ένα τετράγωνο
στη Νεάπολη, έκανε
εργοστάσιο για ρούχα, αρκετά μεγάλο
εστιατόριο και μαγαζιά για να τα ενοικιάσει! Στην αρχή πήγαιναν όλα μια χαρά. Όμως αργότερα άρχισαν οι
πόλεμοι. Δηλαδή γύρω στα 1926-1930. Και
τα πράγματα άρχιζαν να αλλάζουν. Το εστιατόριο πήρε τον κατήφορο και σιγά-σιγά
έκλεισε. Του χρωστούσαν πολλά λεφτά από
πιστώσεις, το εργοστάσιο άρχισε να βουλιάζει, τα μαγαζιά κλειστά. Ο Νικολάκης άρχισε
να σκέπτεται ποιος ήταν και πως κατάντησε.
Η στεναχώρια τον έστειλε στο μακρινό ταξίδι πολύ γρήγορα, περίπου 65 χρόνων. Δηλαδή πέθανε το 1943 και η Κατερίνα το 1944.
Όλα αυτά τα ξέρω από τη θεία μου Αμαλία, ένα από τα κορίτσια του παππού μου και
η Ελένη ήταν παντρεμένη στο Κιλκίς. Τους
γνώρισα όλους όταν ήμουν το 1960 στρατιώτης στη Θεσσαλονίκη. Και όλο το τετράγωνο
του Νίκου το είδα με τα μάτια μου. Ασφαλώς
άλλος ήταν ο νοικοκύρης! Ο πατέρας μου
Δημήτριος ποτέ δεν τον μελετούσε και ούτε
ένα κερί δεν του άναψε, διότι όταν εγκατέλειψε τα δυο αγόρια ποτέ δεν άκουσαν ούτε
τη φωνή του. Τα τέσσερα ήταν πιο μικρά γι’
αυτό τα πήρε μαζί του. Το δεύτερο αγόρι
ήταν ο Γιώργος παντρεμένος στο Μουζίλο!
Και από εμένα παππού Νίκο και γιαγιά Κατερίνα ας είναι ελαφρό το χώμα της Θεσσαλονίκης που σας σκεπάζει!

Συνδρομές - Εισφορές
Σουλδάτος Στέφανος ............................10€
Βλασόπουλος Παναγ. ............................10€
Ντανά Ελένη ..........................................10€
Βλασοπούλου Αγγελική ........................10€
Χαραλαμπής Αποστόλης & Μαρία......220 $
(από ημερολόγια Αυστραλίας)
Καλύβας Γιώργος & Μαγδαληνή ..........30 €
Σταυροπούλου-Φραγκάκη Ελευθερία ....20€
Καλύβας Βασίλης ................................400 $
Πραματιώτης Κων/νος ........................100€
Άνεμος – Εστιατόριο ..........................100 €
Γιαννούλης Ηλίας ................................100€
Κατεργάρης Σ. Κώστας &
Κατεργάρη-Μανδραγώνη Ελένη ..........25 €
Μαρούλης Σπύρος &
Μανδραγώνη – Μαρούλη Αλεξάνδρα ..25 €
Δημόπουλος Κώστας και σύζυγος ......15 $
Καλύβας Σπύρος & Μελπομένη ........515 $
Τουφεκιά Ελένη & Νικόλαος ................15 $
Παπαδόπουλος Ιωάννης & Νίλζα ........15 $
Καραγκούνης Ξενοφών & Λίντα ..........15 $
Κωστόπουλος Λευτέρης & Μαρία ........15 $
Τριάντη Βούλα & Ιωάννης ....................30 $
Κατεργάρης Γεώργιος & Ιωάννα ..........15 $
Καραγκούνης Νίκος & Δάφνη ..............15 $
Τσιαμπάσης Χαράλαμπος & σύζυγος ..15 $
Παπαδοπούλου Βούλα & Σεραφείμ ......15 $
Κουφαλιώτης Ταξιάρχης & Άννα..........15 $
Νικολακόπουλος Γεώργιος & Έφη ......15 $
Γουργιώτης Ανδρέας ............................50 $
Καλύβας Δημήτρης ..............................10 €

Παπούλια Μαρία ................................100 €
Πανουργιάς Βαγγέλης &
Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος..........100 $
Τσιαμτσούρη Αλεξάνδρα ......................50 $
Πανουργιάς Ντίνος..............................200 €
Αναστάση Δήμητρα ............................120 $
Βλάχος Π. Ιωάννης................................50 €
Τσιαμπάσης Χαράλαμπος......................20 €
Βλάχος Περικλής ..................................20 €
Παπαδόπουλος Λεωνίδας ....................20 €
Βλάχος Γ. Ιωάννης ..............................10 €
Στερόπουλος Γεώργιος ........................20 €
Γκορόγια Ασημίνα ................................10 €
Σκαρλάτος Παύλος ..............................40 €
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος ............20 €
Αναστάσης Σεραφείμ ............................20 €
Δημόπουλος Χρήστος ..........................20 €
Δημοπούλου Μαρία ..............................10 €
Παπαδοπούλου Αικατερίνη ..................20 €
Παπαδοπούλου Σπυριδούλα ..............100 €
Τσαβαλιά Αθανασία ................................5 €
Τσώνος (Κρεοπωλείο) ........................100 €
Χορμόβα Μαρία ....................................20 €
Μανδραγώνη Αλεξάνδρα......................10 €
Μανδραγώνη – Λαθύρη Ιουλία ............10 €
Καλύβας Σ. Δημήτρης ..........................20 €
Ζαρκάδα Γεωργία ..................................10 €
Ζαρκάδα Βασιλική ................................10 €
Βλάχος Νέστορας ................................35 €
Τσάκαλος Γιώργος ..............................100 $
Δημοπούλου Κωνσταντίνα ..................50 €
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1η Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
οφή και πολύτιμη η ανωτέρω
παροιμία του λαού μας, όπως
όλες άλλωστε, όσες έπλασε και
άφησε παρακαταθήκη στο πέρασμα
των χρόνων προς γνώση και συμμόρφωση…. Μα ούτε γνώση, ούτε συμμόρφωση φέρουν όπως φαίνεται σε
πολλούς σήμερα, την εποχή του
άκρατου ΕΓΩ, του ατομισμού, της
ύλης, της πλεονεξίας, της αχαριστίας, της δυσαρμονίας. Και ασφαλώς όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα
εορτής των ηλικιωμένων δεν θυμούνται, αλλά ούτε καν την ύπαρξή τους
και τις καθημερινές ανάγκες τους
και ας είναι αυτοί οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι από τα πιο ιερά πρόσωπα στη
ζωή τους, οι γονείς τους, οι παππούδες και γιαγιάδες των παιδιών τους,
οι άνθρωποι στους οποίους οφεί-

Σ

διών προς τους γέροντες γονείς τους
που αφού απομυζούν όλα όσα χρειάζονται από εκείνους, στη δύση της
ζωής τους, αφού τελειώνει το «δούναι» από μέρους τους, τους αισθάνονται «βάρος», «έξοδο», «εμπόδιο»
και ζητούν να τους ξεφορτωθούν αρπάζοντας και το τελευταίο αγκωνάρι
που τους έχει απομείνει, ως στοιχείο
ανθρώπινης αξιοπρεπούς επιβίωσης.
Δύο τέτοια σκληρά περιστατικά
έζησε με κάποιους συνανθρώπους
του, Έλληνες ομογενείς, στη μακρινή
Αυστραλία ο συγχωριανός μας Βασίλης Καλύβας γι’ αυτό μας παρέδωσε
προς δημοσίευση το πιο κάτω ποίημα
αφιερωμένο στην τρίτη ηλικία με πόνο αλλά και επίγνωση.
Α.Κ. Ντανά

Μια συμβουλή στον άνθρωπο
γράφω προτού γεράσει
να τη διαβάζει πάντοτε
και να μην τήνε ξεχάσει.

Γι’ αυτό κράτα καημένε γέροντα
τα περουσιακά σου,
γιατί μια μέρα θα βρεθείς
στο δρόμο από τα παιδιά σου.

λουν μετά το Θεό την ίδια τη ζωή
τους και την ύπαρξή τους. Που μόχθησαν, που στερήθηκαν, που ανέθρεψαν, που εφοδίασαν που… που…
που…
Δυστυχώς πολλά τα παραδείγματα της αγνωμοσύνης γύρω μας παι-

Ο ΓΕΡΟΣ
Μια ιστορία θα σας πω
που γνώρισα ένα γέρο,
εδάκρυσαν τα μάτια μου
χωρίς να τον εξέρω.

Το χρυσό πιρούνι
Η πιστή αναγνώστρια της εφημερίδας
μας κ. Αρχοντούλα Πατσιούρα διηγείται
πολλά και πετυχημένα ανέκδοτα. Μάλιστα μας έκανε την παρατήρηση ότι η εφημερίδα μας παραείναι σοβαρή. Γι’ αυτό
αναδημοσιεύουμε από τον Ευρυτανικό
Τύπο της 27ης Αυγούστου το ανέκδοτο
που ακολουθεί και της το αφιερώνουμε:
Μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ.
Παπανδρέου αποφάσισαν να πάνε στο
προεδρικό μέγαρο για φαγητό. Εκεί βέβαια που είναι όλα επίσημα, είναι και όλα
πανάκριβα. Δηλαδή χρυσά πιρούνια, χρυσά κουτάλια κλπ.
Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, κανένας δεν τον έβλεπε. Πιάνει ένα πιρούνι
και το βάζει στην τσέπη του. Ο κ. Παπανδρέου ζήλεψε και ήθελε και αυτός. Κοιτάζει κι αυτός μήπως τον βλέπει κανείς, όλα
εντάξει. Πάει να πιάσει το πιρούνι, αλλά

«Αυτού που ήσουν ήμουνα,
εδώ που είμαι θα ‘ρθεις»

Να πως το χωριό συνενώνει ηπείρους. Β. Καλύβας από Αυστραλία,
Κίμων και Ιωάννης Παπαδόπουλος από Αμερική
με την αδελφή τους Φωτεινή Ντανά από Αθήνα.

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
δεν τόνε συμπαθούνε
το θάνατο παρακαλούν
να τον ξεφορτωθούνε…

Ο κ. Β. Καλύβας ανάμεσα στην εγγονή του Έμιλυ, κόρη
του Βαγγέλη και τον ανιψιό του Σπύρο Καλύβα εξ Αμερικής

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008

Ο μεγαλύτερος εχθρός
στον άνθρωπο
γίνεται το παιδί του,
και ο καλύτερος ο φίλος του
είναι η σύνταξή του.
Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και δεν αυτοσυντηρείται,
καλύτερα ο θάνατος
παρά να τυραννείται.
Σε μια γωνιά τον βάζουνε
το φουκαρά το γέρο,
και για να τον κοιτάζουνε
χρειάζεται συμφέρο!...

επειδή αυτός ήταν και πιο μεγάλος σε
ηλικία έτρεμε. Ακούει το γκαρσόνι το θόρυβο, πάει κοντά του και τον ρωτάει:
―«Θα θέλατε κάτι κύριε Αντρέα;»
― «Όχι παιδί μου ευχαριστώ».
Άρχισε τότε να γελάει ο κ. Μητσοτάκης. Μετά από λίγο ξαναπροσπάθησε ο κ.
Παπανδρέου, αλλά πάλι άρχισε να τρέμει.
Στο τέλος τσαντίζεται και φωνάζει το
γκαρσόνι:
― «Παιδί μου, θα σου δείξω μια ικανότητα που έχω, επειδή σε συμπαθώ. Πιάσε
αυτό το πιρούνι και βάλτο στη τσέπη μου.
Εντάξει;»
― «Εντάξει», λέει το γκαρσόνι.
― «Λοιπόν, που είναι το πιρούνι;» ρωτάει ο Ανδρέας.
― «Στην τσέπη σας, κύριε Ανδρέα.»
Και τότε λέει ο Ανδρέας:
― «Καλά, πήγαινε τώρα να το βγάλεις
από την τσέπη του κ. Μητσοτάκη!!!»

Ξεκίνησαν τα έργα για το δρόμο
Τέλη Αυγούστου εγκαταστάθηκε ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο και έτσι
πλέον σε περίπου ένα χρόνο η άσφαλτος θα φτάσει μέχρι το Παπαρούσι. Το έργο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και είναι προϋπολογισμού
1.500.000,00€ και το συνολικό του μήκος είναι 10 χλμ. Οι προβλεπόμενες εργασίες
αφορούν μικροδιαπλατύνσεις σε τμήματα του δρόμου, την άρση των καταπτώσεων, καθώς και τη διαμόρφωση του οδοστρώματος, την κατασκευή έντεκα (11) οχετών, εννέα
(9) σωληνωτών και δύο (2) κιβωτοειδών. Το έργο έχει παρουσιάσει μικρή καθυστέρηση
καθώς ο εργολάβος είχε αργήσει να εγκαταστήσει τα μηχανήματά του, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του σε άλλα έργα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση
στους Παπαρουσιώτες.
Αναδημοσίευση από τον “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ” 3-9-2008

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και φύγουν τα παιδιά του,

είναι απαραίτητο
να ’χει τη συντροφιά του.
Άμα φύγει ο ένας απ’ τους δύο,
ο άλλος γίνετ’ ένα κουρέλι,
ο ένας τον σπρώχνει από τη μια
κι άλλος δεν τον θέλει…
Τη συμβουλή μου ανάλυσα
και να μην την ξεχάσεις,
να τη διαβάζεις πάντοτε
αλλά προτού γεράσεις!...

Καλύβας Βασίλης
ΥΓ. «Άκουε γέρου συμβουλή και
παιδεμένου γνώση».
ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ;
Στο φύλλο αρ.7 της εφημερίδας
μας στο άρθρο «Στα δύσκολα χρόνια
του εμφυλίου» αναφέρθηκε λανθασμένα ότι ο κ. Βασίλης Καλύβας έχει
4 παιδιά. Παραλείφθηκε το 5ο παιδί
του η Φρειδερίκη. Ζητούμε συγνώμη!
Πρέπει να αναφέρουμε επίσης
ότι ο κ. Βασίλης στο παρελθόν είχε
προσφέρει 70.000 δρχ. για την τότε
στήριξη του “Σπιτιού του παπά”. Αν
θέλετε να δείτε περισσότερα εγγόνια του κ. Βασίλη επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.paparousi.gr

“ΤΣΩΝΟΣ”
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Εκκλησιασμός στον Σωτήρα
της Ελένης Ντανά
τις 6 Αυγούστου έγινε η καθιερωμένη λειτουργία στο εκκλησάκι του Σωτήρος στην απομακρυσμένη και τόσο όμορφη παραλίμνια περιοχή του Παπαρουσίου. Το
εκκλησάκι μικρό μεν ήταν κατάμεστο από κόσμο στο εσωτερικό του
και στο προαύλιό του. Πεντακάθαρο
και περιποιημένο μας μετέφερε σε
άλλες εποχές από διηγήσεις μεγαλύτερων όπου γινόταν πανηγύρι με
όργανα και χορό ολημερίς. Τα κεράσματα μετά τον εκκλησιασμό ήταν
πολλά και ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσα στους
προσκυνητές ήταν και παραθεριστές
από τα Φιδάκια, το απέναντι χωριό.
Στη συνέχεια η οικογένεια Παπαδόπουλου, σωστοί σαν οικοδεσπότες,
περιποιήθηκαν στο παρακείμενο
σπίτι τους κάθε προσκυνητή προσφέροντας καφέ, πίτες, τηγανητό
μπακαλιάρο και το απαραίτητο μούρο. Φεύγοντας πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα κουβαλούσαν και τη σκέ-

Σ

ρα ψηλό όρος για να προσευχηθεί
και καθώς προσευχόταν, το είδος
του προσώπου του έγινε διαφορετικό και τα ενδύματά του άστραψαν
από λευκότητα.
Oι τρεις απόστολοι που ανέβηκαν μαζί με τον Ιησού είδαν εκεί να
ομιλούν μαζί του και ο Μωϋσής και ο
Ηλίας. Αυτοί οι έξι ήταν φανερά, αλλά συνυπήρχαν αοράτως μαζί με τον
Ιησού ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα.
Το μέγα θέαμα του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι το
μυστήριο της μέρας δηλαδή του μέλλοντος αιώνος. Παντού είναι ο βασιλεύς του παντός, αλλά φανερώνεται
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
όχι σε κάθε τυχόντα, αλλά στους ευρισκομένους μαζί με τον Κύριο,
στους στηριγμένους στην πίστη σαν
του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννη.
Τι σημαίνει μεταμορφώθηκε;
Άνοιξε, λέγει ο Χρυσόστομος, λίγο
από τη Θεότητά του, ενώ προσευχό-

π. Αποστόλης Τόλης, Γιώργος Κουφαλιώτης
στο ψαλτήρι και Μήτσος Παπαδόπουλος.
Το μέγα θέαμα του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος.
Έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού σαν ήλιος και τα ιμάτιά του έγιναν λευκά σαν φως, ο δε Μάρκος λέγει ότι ήταν «στιλπνά και λευκά σαν
χιόνι». Έδειξε με αυτά ποιες είναι οι
στολές της δόξης που θα φορέσουν
κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίσουν το Θεό. Ο Κύριος καθήμενος από τα δεξιά της μεγαλοσύνης
θεοπρεπώς, αφήνει προς εμάς τούτη
τη φωνή σαν από πολύ μακριά.
«Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή
τη δόξα, ας μιμείται κατά το δυνατό
και ας βαδίζει την οδό και την πολιτεία που υπέδειξα εγώ πάνω στη
γη».
Έτσι και εμείς αφού αποβάλουμε
τους δερμάτινους χιτώνες, που λόγω της παραβάσεως του Αδάμ έχου-

με ενδυθεί, τα γεώδη και σαρκικά
φρονήματα, ας σταθούμε σε αγία
γη, αποδεικνύοντας ο καθένας αγία
τη γη του δια της αρετής και της
προς το Θεό ανατάσεως, έτσι ώστε
να λάβωμε παρρησία να φωτισθούμε και φωτιζόμενοι να συμβιώσουμε
αιώνια προς δόξα της τρισήλιας και
μοναρχικωτάτης λαμπρότητος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες
των αιώνων. Γένοιτο.»
(Aπόσπασμα ομιλίας
του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά)
ΥΓ. Όσοι θεωρούν τα ανωτέρω
παραμύθια, καλά θα κάνουν να ενημερωθούν για το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Κάθε χρόνο εμφανίζεται
θαυματουργικά στον Πανάγιο Τάφο
και στηρίζει στην πίστη κάθε καλοπροαίρετο αμφισβητούντα.

Στην αυλή της εκκλησίας Μέλπω Κουφαλιώτη - Καλύβα,
Έλλη Καλύβα και ο σύζυγός της Σεραφείμ Ζαχαρόπουλος.
ψη ότι θα ήταν όμορφο να γινόταν
και πάλι πανηγύρι όπως παλιά. Μια
γιορτή ακόμα θα στόλιζε το καλοκαίρι και η ζωντάνια της θα γέμιζε με
συναισθήματα νέους και μεγαλύτερους.
Tι εορτάζουμε όμως αυτή τη μέρα;
«Εορτάζουμε τη σεπτή μεταμόρφωση του Χριστού σε φως. Ο Κύριος διδάσκοντας τους μαθητές του,
έλεγε ότι πρόκειται να έλθει ο Υιός
του ανθρώπου μέσα στη δόξα του
Πατέρα του. Δόξα του Πατρός και
βασιλεία του καλεί εδώ το φως της
μεταμορφώσεώς του και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και
τον Ιωάννη, ανέβηκε σε ένα ιδιαίτε-
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ταν και έλαμψε σαν ήλιος. Σαν ήλιος
είπε ο ευαγγελιστής για να μη νομίσουμε αισθητό αυτό το φως. Γιατί
αυτό το φως είναι της Θεότητος και
είναι άκτιστο. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι
δεν ήταν, αλλά φανερώνοντας
στους μαθητές του ό,τι ήταν, αφού
τους άνοιξε τα μάτια και από τυφλούς τους κατέστησε βλέποντας.
Επομένως αυτό το φως δεν είναι αισθητό, αλλά με τη δύναμη του αγίου
Πνεύματος μετασκευάσθηκαν τα μάτια τους, μεταμορφώθηκαν εκείνοι.

Το εκκλησίασμα που γέμισε την εκκλησία.
Μην φανταστείτε υπόλοιπο κενό χώρο!

Οι Νεομάρτυρες, η δόξα της Εκκλησίας μας
Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου: «Η πονεμένη Ρωμιοσύνη»
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
λός», ας κάνει τον έξυπνον εκεί που δεν χωρά καμιά εξυπνάδα, ας περιπαίζει εκείνους που δώσανε το αίμα τους
για την πίστη του Χριστού, με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Θα έρθει μέρα που θα δώσει απολογία και σε τούτον
τον κόσμο και στον άλλον, και τότε θα καταλάβει σε τι
σκοτάδι βρισκότανε.
Να τι λέγει ο προφήτης Σολομώντας για τις ψυχές
των αγίων που πεθαίνουν με την ελπίδα της μέλλουσας
ζωής, καθώς και για τους άπιστους που τους περιπαίζουνε για την πίστη τους: «Των δικαίων οι ψυχές είναι μέσα
στο χέρι του Θεού, και δεν θα τους αγγίξει κανένα μαρτύριο. Στα μάτια των ανόητων φανήκανε πως πεθάνανε,
και λογαριάστηκε για συμφορά ο θάνατός τους κι ο μισεμός τους απ’ ανάμεσά μας λογαριάστηκε για σβήσιμο.

Αλλά αυτοί βρίσκουνται ειρηνεμένοι. Γιατί, αν βασανιστούνε στα μάτια των ανθρώπων, η ελπίδα τους είναι γεμάτη αθανασία. Και, για τα λίγα βάσανα που περάσανε, θ’
απολάψουνε μεγάλες ευεργεσίες. Επειδής ο Θεός τούς
δοκίμασε και τούς βρήκε άξιους της αγάπης του. Σαν
χρυσάφι στο χωνευτήρι τους δοκίμασε και σαν θυσία ευπρόσδεκτη τους δέχτηκε. Και, σαν έρθει ο καιρός που θα
φανερωθούνε, θα λάμψουνε και, σαν σπίθες μέσα στην
καλαμιά, έτσι θα ξεπεταχτούνε. Θα κρίνουν έθνη και θα
εξουσιάσουνε λαούς, κι ο Θεός θα βασιλέψει απάνω τους
στους αιώνες. Εκείνοι που έχουνε πεποίθηση στον Κύριο, θα καταλάβουνε την αλήθεια, κι όσοι τον πιστεύουνε, με αγάπη θα τον προσμένουνε. Γιατί δόθηκε χάρη κι
έλεος στους αγίους του και εξουσία στους διαλεχτούς
του».
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Ευρυτανία και πέτρινα γεφύρια

Το Πάσχα του καλοκαιριού
Στις 15 Αυγούστου λόγω της επικείμενης γιορτής του Συλλόγου βρεθήκαμε στο χωριό. Μας κακοφάνηκε που δεν γίνεται εκκλησιασμός την ημέρα
εκείνη στο Παπαρούσι παρόλο που υπάρχει η χαριτωμένη εκκλησία στην ομώνυμη περιοχή. Ρωτήσαμε και μάθαμε ότι η πιο κοντινή εκκλησία είναι η Παναγία του Άνω Καλεσμένου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου την επισκέφτηκε με την οικογένειά του και
απόλαυσε την τοποθεσία και τον τοπικό χαρακτήρα
της Λειτουργίας.
Στο Παπαρούσι γίνεται λειτουργία στο εξωκλήσι της Παναγίας στις 23 Αυγούστου. Τότε παρουσιάζεται μια ευκαιρία για συνεύρεση χωριανών και
φίλων και θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο.

Εκκλησιασμός στην Παναγία
του Άνω Καλεσμένου

Το γνωρίζετε τι έκανε η Παναγία
στον Ορχομενό το 1943;
Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1943 στον Ορχομενό
της Βοιωτίας εμφανίσθηκε η Παναγία στον Γερμανό Διοικητή και τον διέταξε να μην επιτεθεί, όπως
είχε σχεδιάσει. Ο Διοικητής δεν υπάκουσε και επιτέθηκε. Την ώρα της επιθέσεως εμφανίσθηκε η Παναγία και τους μεν πιστούς σκέπασε με τη χάρη
της, τα δε εχθρικά τανκς έδιωχνε με οργή. Τότε συνέβηκε το εξής θαυμαστό. Υπεχώρησε η γη και τα
τάνκς άρχισαν να βουλιάζουν.

Συγκλονισμένος ο Διοικητής από το θαύμα της
Παναγίας που την αναγνώρισε στην εικόνα της,
όταν μπήκε στην εκκλησία, έκαμε ολονύκτια δέηση
και αφιέρωσε τα γαλόνια του και όσα χρήματα είχε
μαζί του. Μετά τον πόλεμο έστειλε από τη Γερμανία ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου.

ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟ
Κ. Αιτωλού 15 Καρπενήσι
Τηλ.: 22370-23321
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Του Δημήτρη Φαλλή
ους περασμένους αιώνες, πριν μπούνε στη
ζωή μας τα τσιμέντα, η άσφαλτος, τα αυτοκίνητα και ο τουρισμός, σ’ όλη την Ελλάδα
και στην Ευρυτανία μας, υπήρχαν τα καλομαστορεμένα πέτρινα γεφύρια (οι πέτρινες κάμαρες) για να διευκολύνουν τους ανθρώπους στο
πέρασμα των ποταμών. Τα γεφύρια αυτά δεν
ένωναν μονάχα τις δύο όχθες των ποταμών για
να περάσουν οι άνθρωποι με τα φορτιάτικα ζώα
τους κι όλα τα ζωντανά τους, να πάνε στις δουλειές τους και στα διπλανά χωριά, ένωναν τους
λαούς κάθε τόπου. Ένωναν ανθρώπους και φυλές από μακρινά μέρη και γνώριζαν την ιστορία
τους και τον πολιτισμό τους. Πολλά από αυτά
τα τοξοειδή γεφύρια, υπήρξαν αριστοτεχνικά
κατασκευασμένα που μέσα από την τέχνη αυτών, φαινόταν η πίστη και η δύναμη του ανθρώπου για ζωή και δημιουργία. Το πείσμα και η ικανότητά του να μετατρέπει τη φαντασία και το
όνειρό του σε δημιουργία και τέχνη! Και η κατασκευή, η τεχνική αυτών των πέτρινων γεφυριών,
υπήρξε άριστη και γερή τόσο, ώστε να αντέχει
στο χρόνο και να παίρνουν μέρος στην αιωνιότητα των έργων των χειρών του ανθρώπου.
Αρκεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, να σταθεί
στο επάνω μέρος ενός τέτοιου γεφυριού, να
θαυμάσει το όλο γεφύρι, την τριγύρω φύση, ν’
ακούσει κάτω απ’ τα πόδια του
το κελάρυσμα του νερού που
«τραγουδώντας» περνάει από
κάτω, να θαυμάσει τα μεγαλεία του Θεού-Δημιουργού.
Αλλά και την επιμονή του ανθρώπου να δαμάσει τη φύση!
Τέτοια γεφύρια είχαμε και
έχουμε ακόμα πολλά σ’ όλη
την Ευρυτανία. Πολλά όμως τα
εγκαταλείψαμε, έφραζαν τα
πλατάνια «τα μεγάλα στόματά
τους» που έφευγε το νερό, και
τα γκρέμισαν οι δυνατές κατεβασιές μαζί με τα δένδρα που
βρέθηκαν μπροστά τους! Ένα
τέτοιο θαυμάσιο, καλομαστορεμένο και ιστορικό γεφύρι,
υπήρξε και το «γεφύρι του Δεσπότη», ή όπως το λέγαμε στη δική μας διάλεκτο «το γεφύρ’τ’Δεσπότ’.
Δυστυχώς το γεφύρι αυτό δεν υπάρχει πια!
Άντεξε πολλά χρόνια σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μήπως καταλάβουμε την ιστορική του
αξία και το προστατέψουμε! Από αμέλεια και
αδιαφορία όλων μας, ιδιαίτερα των διοικούντων το Καρπενήσι και την Ευρυτανία τη δεκαετία του 1990, σωριάστηκε μαζί με τα πλατάνια
που του έφραζαν το άνοιγμα στο πέρασμα του
νερού. Έτσι, μια δυνατή κατεβασιά το 1997, τα
«σάρωσε» όλα! Είχαμε πάει κάποιοι την προηγούμενη χρονιά και προβλέψαμε τον κίνδυνο.
Το φωνάξαμε στους υπευθύνους πριν γίνει το
κακό, αλλά «εις ώτα μη ακουώντων»!
Ο σύγχρονος ερευνητής των κάστρων και
των γεφυριών της Ευρυτανίας και άριστος φωτογράφος, Γεώργιος Τάσιος, που μας έδωσε και
τη φωτογραφία, έχει στη λεζάντα της το παρακάτω ιστορικό κείμενο:
Το γεφύρι του Δεσπότη (1814-1997) που
υπήρχε ανατολικά του Κεφαλόβρυσου, στον
Καρπενησιώτη ποταμό κοντά στη συμβολή του
με το «κλαρωτό» ρέμα. Χτίστηκε τον Ιούλιο του
1814 με δαπάνη του Επισκόπου Λίτζας και
Αγράφων Δοσιθέου. Εξ ου και το όνομά του.
Έπεσε το βράδυ στις 12/1/1997 κατά τις μεγάλες βροχοπτώσεις των ημερών εκείνων.
Το νερό του ποταμού στη φωτογραφία είναι
σε κανονικά επίπεδα. Τότε άγγιξε τη κορυφή
του γεφυριού, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το αριστερό βάθρο (βόρειο) μαζί με τον
τεράστιο πλάτανο που βλέπουμε.
Για να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα αυτής της πετρογέφυρας τότε, πρέπει να πάμε
στα χρόνια που δέσποζε ακόμα το τούρκικο
φέσι στον τόπο μας, αλλά κι ο πόθος του ραγιά για Λευτεριά μεγάλωνε. Μπορεί για μας

Τ

σήμερα και για τις γενιές που θα έρθουν να ήταν
ένα γεφύρι ιστορικό και να θαυμάζουνε την τεχνική των προγόνων μας. Πρέπει όμως να δούμε
τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο Καρπενήσι και τη γύρω περιοχή, ώστε να κατανοήσουμε την αξία του και τη χρησιμότητά του. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, δεν υπήρχε καθόλου ο σημερινός δρόμος που συνδέει τη ράχη
Τυμφρηστού με το Καρπενήσι. Ο δρόμος -όχι
φυσικά αμαξιτός- για πεζούς και ζώα ήταν δια
μέσου της κοιλάδας του Σπερχειού – και παλαιότερα ψηλότερα ακόμα, από τη λίμνη Ξυνιάδα –
έφτανε στα Κοκκάλια, τότε Καλλίδρομο και προχωρούσε νότια προς τα χωριά του τ. Δήμου Ευρυτάνων και ευθεία δυτικά δια μέσου του Κώνισκου προς το Κλαψί και γενικά τα χωριά της Ποταμιάς. Βόρεια δε, δια μέσου του Αγ. Ανδρέα και
της Μιάρας (Καλλιθέας) περνούσε τον Καρπενησιώτη ποταμό και έφτανε στο Καρπενήσι. Το
Καρπενήσι μετά τον 17ο αιώνα και μετά την
απελευθέρωση άρχισε να αυξάνει πληθυσμιακά
και εμπορικά. Επομένως τα ξυλογεφύρια που γινόντουσαν στον Καρπενησιώτη δεν άντεχαν
τον χειμώνα. Με τις πρώτες δυνατές βροχές και
καταιγίδες τα «σάρωνε» η κατεβασιά. Και τότε,
ο πράγματι προοδευτικός επίσκοπος ΛΙΤΖΑΣ
και ΑΓΡΑΦΩΝ, Δοσίθεος, με δική του πρωτο-

βουλία και έξοδα, άρχισε να χτίζεται το καλοκαίρι του 1814 το γεφύρι με ηπειρώτες χτιστάδες και το φθινόπωρο του 1818 έγινε ο αγιασμός και δόθηκε στην κυκλοφορία. Υπήρξε το
γεφύρι αυτό για την εποχή του έργο μεγάλο, έργο πνοής, όχι μονάχα για το Καρπενήσι αλλά και
για όλη την περιοχή, και δικαίως λεγόταν μέχρι
τις μέρες μας «το γεφύρ’τ’Δεσποτ’»!
Αναδημοσίευση
απ’ τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
Την ίδια τύχη περιμένει και τα δικά μας γεφύρια. Λίγους μήνες πριν γλιτώσαμε επικείμενη πτώση πλατανιού στο γεφύρι στην είσοδο
στο χωριό. Στο γεφύρι της Κούκιας ο πλάτανος
έπεσε ακριβώς δίπλα του. Είναι σαν να απευθύνουν μηνύματα για να ενδιαφερθούμε. Ο μηχανικός κ. Κων/νος Λάππας, με την παρέμβαση
του Συλλόγου, έχει ήδη έτοιμη την απαραίτητη
για την επισκευή τους οικονομικοτεχνική μελέτη. Μένει να κατατεθεί από τους τοπικούς παράγοντες στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στο Δημαρχείο για να χρηματοδοτηθεί κατά το τέλος
του χρόνου από την εταιρία «Τριχωνίδα Α.Ε».

