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3 Πρόσκληση
Γενικής Συνέλευσης
σελ. 8

Διήμερη εκδρομή 6 – 7 Απριλίου 2013
για Παπαρούσι, Ανατολική Φραγκίστα
και Μονή Τατάρνας
Σάββατο 6 Απριλίου

3 Παρουσίαση
Ιδρύματος Καφαντάρη
σελ. 2
3 Κώστας Πανουργιάς
Ένας ξεχωριστός
Ευρυτάνας
σελ. 3
3 Γνωριμία με τους δικούς
μας απόδημους
Οικογένεια Αποστόλη &
Μαρίας Χαραλαμπή
σελ. 4-5
3 Θέση και προσφορά
της γυναίκας
από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα
σελ. 6
3 Τέσσερις Ελληνίδες
στην έρημο Φαράν
σελ. 7
3 Κοινωνικά
3 Συνδρομές
3 Πολιτιστικές δραστηριότητες
συλλόγων

07.00: Εκκίνηση από τη στάση
του μετρό «Άγιος Αντώνιος» με
40άρι πούλμαν και προορισμό το
Παπαρούσι.
10.00: Στάση για καφέ πριν τη
Λαμία.
12.30: Άφιξη στο Παπαρούσι.
Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο
ανατολικό χωριό, προσκύνημα στην

συναντήσουν τους υπόλοιπους στο
Δυτικό Παπαρούσι.
14.30 – 16.00: Γεύμα στο εστιατόριο «Ο Ταυρωπός των Αγράφων»
στη σιδερένια γέφυρα του Μέγδοβα, όπου καταλήγει το Παπαρούσι.
16.00: Αναχώρηση για Ανατολική Φραγκίστα. Ξενάγηση στο
Ίδρυμα Καφαντάρη από τον δημιουργό του και πρόεδρό του κ. Κωστόπουλο Κων/νο. Στη συνέχεια
τακτοποίηση των εκδρομέων σε
ξενώνες. Ελεύθερο πρόγραμμα.

Κυριακή 7 Απριλίου

Αγία Παρασκευή και κέρασμα. Όσοι
θέλουν λίγη ορειβασία θα ακολουθήσουν τον παλιό μονοπάτι, που
συνέδεε τους δύο συνοικισμούς
του χωριού μέσα από το ρέμα. Θα

08.00: Πρωινό στους ξενώνες
και εκκίνηση για το Μοναστήρι της
Τατάρνας.
10.00: Άφιξη και ξενάγηση στο
χώρο της Μονής. Κέρασμα.
11.00: Αναχώρηση για τη Παλαιά Βίνιανη και επίσκεψη στο επισκευασμένο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της περιοχής.
14.00: Γεύμα στο εστιατόριο
«Ο Ταυρωπός των Αγράφων».

16.00: Αναχώρηση για Αθήνα.
Τιμή εισιτήριου: 30€ κατ’ άτομο
για το πούλμαν
Διανυκτέρευση: 40€ το δίκλινο
και 45€ το τρίκλινο
Στο εστιατόριο θα υπάρχει και
νηστίσιμο μενού.
Τηλ. επικοινωνίας:
Ντανά Ελένη
6936179981 & 210-5018876
Κατεργάρη - Χάραρη Γεωργία
6976903410 & 210-5900631
Η πραγματοποίηση και επιτυχία
αυτής της εκδρομής θα έχει σαν
αποτέλεσμα την διεξαγωγή και άλλων εκδρομών προς το χωριό και
ολόκληρη την Ευρυτανία. Υπάρχουν προτάσεις για μίσθωση πούλμαν για την ημέρα του πανηγυριού
της Αγ. Παρασκευής.
Αναμένουμε τη συμμετοχή σας
και τις ιδέες σας.

Χειμερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας
Στην έδρα του Συλλόγου μας, στην Πετρούπολη
Αττικής, πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου
2013 το μεσημέρι, η καθιερωμένη πλέον, εδώ και
επτά χρόνια χειμερινή εκδήλωση των χωριανών και

φίλων του Συλλόγου μας. Είναι το χειμερινό αντάμωμα των Παπαρουσιωτών που φέτος τιμήθηκε από
περισσότερους χωριανούς, ειδικά νέους.
Συνέχεια στην 2η σελ.

σελ. 3
σελ. 8
σελ. 8

Ο Δικηγόρος κ. Χρήστος Κοτσιώνης
εύχεται Καλή Ανάσταση & Χρόνια Πολλά
σε όλους τους Καλεσμενιώτες
και Παπαρουσιώτες.

Οι φίλοι μας από το Στένωμα.
Οικ. Κώστα Χ. Καλύβα και Μενέλαου Ριμπά

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χωματουργικές εργασίες
Οικοδομικά - Εμπειροτεχνικά
Παπαρούσι Ευρυτανίας
Τηλ.: 6972179350 & 22370-31540

Ο π. Γ. Αγγελόπουλος ευλογεί την πίτα του 2013.
Διακρίνονται Τριαντ. Λατάνης, Λεμ. Παπαζέκου,
Παύλος Γούλας, Δημ. Τσαμπάσης, Παύλος Γκορόγιας
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Χειμερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Πολλοί Ευρυτάνες, μεταξύ αυτών
και ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κων/νος
Μπακογιάννης, μας τίμησαν με την
παρουσία τους. Από το Δήμο της Πετρούπολης παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος για τα Πολιτιστικά κ. Βασιλική
Πουλογιαννοπούλου και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλης Κατσαμάκης. Οι
κυρίες πρόεδροι των δύο μεγάλων
φιλανθρωπικών σωματείων της περιοχής, Κατίνα Δούκα και Κίτσα Καλαφάτη με τις ξεχωριστές παρέες
τους, καθώς και από τον Ε.Ε.Σ. κ. Λιλίκα Παπαδοπούλου με τον σύζυγό
της κ. Φάνη Παπαδόπουλο τίμησαν
το χωριό μας.
Σημειώνεται ότι, δεκαπέντε ευγενικές κυρίες μαγείρεψαν εκλεκτά φαγητά και γλυκά, ό,τι καλύτερο, για να
ευχαριστήσουν τους συμμετέχοντες
και απέδειξαν ότι η προσωπική συμβολή απογειώνει τη συλλογική δυνατότητα σε ύψη που ο επαγγελματισμός
δε φθάνει. Το άφθονο εκλεκτό κρασί
του Προέδρου του Συλλόγου συνόδεψε περίφημα την ποικιλία των φαγητών και γλυκών.
Ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, άριστος γνώστης της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής, συνοδευόμενος

από τον κ. Νίκο Μποντίνη στα ηπειρώτικα, απέδωσε περίφημα τραγούδια
της τάβλας. Η Αγγελική Βλασοπούλου
συνόδεψε στο πιάνο παίζοντας λαϊκές
μελωδίες, που τραγουδήθηκαν από
τον κόσμο.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον ιερέα
π. Γιώργο Αγγελόπουλο, που ευλόγησε την πίτα του 2013 και ευχήθηκε
στον κόσμο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
κ. Παναγιώτης Βλασόπουλος ανέφερε
τα εξής στο λόγο του:
«Κυρίες και κύριοι καλωσορίσατε στην
εκδήλωση του Συλλόγου μας εν μέσω μεγάλης
κρίσης στην χώρα μας. Θεωρούμε καθήκον
μας να συνεχίσουμε την δραστηριότητά μας,
γιατί ο πολιτισμός και η ενασχόληση με την
παράδοση είναι ένα καλό αντίδοτο για τη
σημερινή κατάσταση.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η αφύπνιση
όλων μας που θέλουμε να διατηρήσουμε
ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά,
την ιστορία μας, την αγάπη προς τον τόπο
μας και τη μικρή πατρίδα μας. Επίσης σκοπός μας είναι να στεκόμαστε αρωγοί με
κάθε τρόπο, σε όλες τις προσπάθειες που
γίνονται προς όφελος του τόπου μας. Δεν
θέλουμε να μείνουμε άπραγοι στις απανωτές
δοκιμασίες. Δεν θα παρατήσουμε τη δράση
μας επειδή έχουμε δυσκολίες. Παραμένουμε
και προσπαθούμε να δημιουργούμε ανοίγματα φωτός στα αδιέξοδα που παρουσιάζονται.

Η συντροφιά της κ. Κατίνας Δούκα

Πιστεύουμε ότι τρία πράγματα μπορούν
να μας βγάλουν από το αδιέξοδο της κρίσης
που διάγουμε. Πρώτα η ειλικρινής εκτίμηση
των λαθών μας, δεύτερον η αποβολή του
προσωπείου της διπρόσωπης σκέψης και
τέλος η αλληλοβοήθεια. Έμπρακτα μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι η αλληλοβοήθεια του
απόδημου και του εντός της χώρας ελληνισμού έφερε το Σύλλογο στο να αποτελεί
φωτεινό σημάδι δημιουργικότητας και να
δείχνει δρόμο σε όσους αδρανούν και περιμένουν.
Η μαχητικότητα και ο αγώνας βεβαιώνουν ότι ο μικρός παραδοσιακός ξενώνας
που ανακαινίζουμε θα συνεχιστεί, τα γεφύρια
μας θα στηριχθούν, τα μονοπάτια μας θα
ανοίξουν, ο μικρός μύλος στο ρέμα θα γίνει
επισκέψιμος και το χωριό θα γίνει καταφύγιο
για πολλούς μα πάρα πολλούς χωριανούς
και φίλους της παράδοσης και των βουνών.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός πρέπει να κυριαρχήσει για να κοιτάξουμε τί μπορούμε να κάνουμε, τί να
προσφέρουμε και τί μπορεί να δώσει ο καθένας μας, ώστε να λύσουμε όσα πιο πολλά
προβλήματα μπορούμε σε μια εποχή που η
χώρα μας περνάει τις δυσκολότερες και τις
πιο περίεργες ώρες της.
Αυτός είναι εν κατακλείδι ο κύριος
στόχος του Συλλόγου για το 2013. Ευχόμαστε
σε όλους Καλή Χρονιά και Υγεία.»

Ο δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης, ενθουσιασμένος

Βασιλική Πουλογιαννοπούλου,
Βασ. Κατσαμάκης, Κ. Μπακογιάννης, Κίτσα Καλαφάτη

Μενέλαος Ριμπάς, Κώστας Χ. Καλύβας,
Γεωργία Κατεργάρη, Κων/νος Λαθύρης

Μουσική και χορός από τους νέους
στο χώρο της εκδήλωσης

από τη ζεστασιά και αμεσότητα του
χώρου της εκδήλωσης, χαιρέτησε
έναν, έναν τους παρευρισκόμενους.
Τέλος, στην εκδήλωσή μας αυτή,
μεταξύ των άλλων, ήσαν παρόντες
εκλεκτοί επαγγελματίες της Πετρούπολης, όπως οι γιατροί Σπύρος Γιαλικάρης, Αλεξάνδρα Πέτρου, η οδοντίατρος Μαρίνα Παναγιωτοπούλου
και ο μηχανικός Χρήστος Αντυπάτης.
Αναφέρουμε επίσης τη μεγάλη κίνηση αγάπης επιφανών επαγγελματιών της Ευρυτανίας, οι οποίοι προσέφεραν διήμερες διανυκτερεύσεις
στους ξενώνες τους. Ήσαν ο ξενώνας
«Μορφέας» στο Καρπενήσι της χωριανής μας κ. Σοφίας Τσουκαλά-Δημοπούλου και ο ξενώνας «Κονάκι»
στην Ανατολική Φραγκίστα του πιστού
μας φίλου κ. Κώστα Κωστόπουλου.
Νικητές και πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό
ήσαν δύο ευήκοοι και πρόσχαροι στις
εκάστοτε προσκλήσεις μας, η κ. Πόπη
Τσιαμπάση και ο κ. Στάθης Χειμαριώτης. Τους ευχόμαστε καλή διαμονή!
Συνέχεια στη σελ. 8

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το Ίδρυμα Γεώργιος Καφαντάρης
συστήθηκε με προεδρικό διάταγμα
ως κοινωφελής μη κερδοσκοπικός
οργανισμός (ΦΕΚ τεύχος Β
765/19.7.2002).
Εδρεύει στη γενέτειρα του Γεωργίου Καφαντάρη Ανατολική
Φραγκίστα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Ίδρυμα αποβλέπει πρωταρχικά
στην έρευνα και μελέτη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής
ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου
1905-1946.
Κύριος σκοπός του είναι η διάσωση και η προβολή της πολιτιστικής

κληρονομιάς που προκύπτει μέσα
από τη ζωή και το έργο του Γεωργίου
Καφαντάρη.
Στόχος του Ιδρύματος είναι η
λειτουργία σε πανελλαδικό επίπεδο
ενός δυναμικού ερευνητικού κέντρου, για την έρευνα και τη μελέτη
του έργου της εποχής και της ζωής
του μεγάλου πολιτικού και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας χωρίς
ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς τοπικούς περιορισμούς.
Για την υλοποίηση των σκοπών
του Ιδρύματος προβλέπονται μεταξύ
άλλων:
• Η συγκρότηση αρχείου με την
συγκέντρωση πρωτοτύπου υλικού
και την αναπαραγωγή αρχείων από

δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Η συγκέντρωση, διάσωση και
αξιοποίηση φωτογραφιών και μουσειακού υλικού που αναφέρεται στη
ζωή και στη δράση του Γεωργίου
Καφαντάρη.
• Η σύσταση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση εντύπων που έχουν σχέση με τους
σκοπούς του Ιδρύματος.
• Η μετατροπή του πολιτικού
του γραφείου στην γενέτειρά του
(Ανατολική Φραγκίστα) σ’ ένα σύγχρονο Μουσείο σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.
• Η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και η συνεργασία με πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά
ιδρύματα της Ελλάδας για την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος.
• Η δραστηριοποίηση στο χώρο
της εκπαίδευσης.
• Η κατάρτιση βιβλιογραφίας και
εργογραφίας του Γεωργίου Καφαντάρη και ει δυνατόν η επανέκδοση
των έργων του.

• Η οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
• Η συνεργασία με το Κράτος,
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία και άλλους φορείς της Ελλάδας
και του εξωτερικού για την προαγωγή των σκοπών του Ιδρύματος.
Για το Ίδρυμα
Γεώργιος Καφαντάρης
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
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Κώστας (Ντίνος) Πανουργιάς
Ένας ξεχωριστός Ευρυτάνας
Γράφει ο Κώστας Κωστόπουλος

λαρίων που διέθεσε, το σπουδαίο
για την Ανατολική Φραγκίστα, αλλά
και για όλη την Ελλάδα έργο προς
τιμήν του σπανίου για το ήθος Ευρυτάνα πολιτικού Γεώργιου Καφαντάρη
ολοκληρώθηκε.
Γεννήθηκε στην Ανατολική Φραγκίστα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Γονείς του ο Ευάγγελος Πανουργιάς (απόγονος των ηρώων του
’21) και η Ελένη Πανουργιά, το γένος
Ελευθέριου Καραγκούνη από το Παπαρούσι.
Σε ηλικία 15 ετών αναγκάσθηκε
να εγκαταλείψει το χωριό του και να
ξενιτευτεί, καθ’ ότι υπήρξε ο προστάτης τετραμελούς οικογένειας,
μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα
του.
Ύστερα από πρόσκληση του θείου
του (αδελφός της μητέρας του) ξενιτεύτηκε στην Αμερική.
Πρώτος σταθμός το Σάρλοτ, έδρα
της επιχείρησης του θείου του και
από την επόμενη μέρα της εγκατάστασής του ρίχτηκε στην μάχη του
καθαρισμού πιάτων.
Καθ’ ότι ανήσυχο μυαλό που ήταν,
γράφτηκε στο βραδινό σχολείο της
περιοχής για να μάθει σωστά τη
γλώσσα. Για τέσσερα χρόνια δούλεψε
στην επιχείρηση του θείου του και
αφού ξεπλήρωσε κάθε οικονομική
υποχρέωση που είχε σ’ αυτόν (ενοί-

Π. Βλασόπουλος, Ντίνος Πανουργιάς

κια, εισιτήριο, έξοδα προσκλήσεως)
εγκατέλειψε το Σάρλοτ για το μακρινό Σικάγο, έχοντας πληροφορίες

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824 ΔΟΥ: Πετρούπολης
Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ο Ντίνος Πανουργιάς περιστοιχισμένος από Παπαρουσιώτες
στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής

ότι ο τόπος αυτός προσφερόταν για
καλύτερες οικονομικές απολαβές.
Πράγματι μετά τις πρώτες δυσκολίες
τα πράγματα ήταν καλύτερα. Γνωρίζοντας αρκετά καλά τώρα και την
γλώσσα, εργάστηκε σε ονομαστά
καταστήματα της περιοχής.
Το 1955 έφερε στην Αμερική και
τον δεύτερο αδελφό του Χαράλαμπο.
Το 1963 υπήρξε ο μεγάλος του σταθμός επαγγελματικά. Αναγκασθείς να
εγκαταλείψει το Σικάγο για τη Νέα
Υόρκη, λόγω μόνιμης εγκατάστασης
και της υπόλοιπης οικογένειας. Στη
Νέα Υόρκη δούλεψε στα ονομαστά
καταστήματα Four Season & Dionissos
ως μαιτρ. Παράλληλα στη Νέα Υόρκη
παρακολούθησε και μαθήματα για
επαγγελματίες στην Υγειονομική
Σχολή.
Το 1966 κάνει το σπουδαίο επιχειρηματικό άλμα και ανοίγει στο
Μανχάταν το πιο ξακουστό εστιατόριο της Ν.Υ. το περίφημο L’ Escargo (Σαλίγκαρος), γαλλικό εστιατόριο στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Το εστιατόριο αυτό επισκέπτονταν
περί τα χίλια άτομα ημερησίως. Πολύ
συχνά το επισκέπτονταν πολιτικοί
και οικονομικοί παράγοντες της Αμερικής. Το L’ Escargo υπήρξε και το
εστιατόριο των επωνύμων της Ελλάδας επισκεπτόμενοι την Αμερική.
Ο Κώστας Πανουργιάς απέκτησε
προσωπική σχέση με πολλούς από
αυτούς. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης τον
τίμησε με την φιλία του, όπως επίσης
ο Forbes, εκδότης του σπουδαίου
οικονομικού περιοδικού της Αμερικής, ο Τέλης Σαβάλας, ο Σπύρος
Άγκνιου (αντιπρόεδρος Αμερικής)
και πολλοί άλλοι.
Χαρακτηριστική ήταν η γνωριμία

Λίγα λόγια για το γενεαλογικό
δένδρο του Ντίνου Πανουργιά και
τη σύνδεσή του με το Παπαρούσι. Ο
πατέρας της μητέρας του Ελένης
ήταν ο Παπαρουσιώτης Ελευθέριος
Καραγκούνης, ο οποίος απέκτησε 6
παιδιά στο χωριό μας. Την Ελένη,
μητέρα του Ντίνου, την Αγγελική

Ο γαμπρός του Ντίνου Πανουργιά, Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, ο αδελφός
του, Βαγγέλης και ο Κίμων Παπαδόπουλος, ευεργέτης του Συλλόγου μας.

του με τον Ξενοφώντα Ζολώτα. Επισκεπτόμενος το 1978 την Ν.Υ. συνέφαγε με Αμερικάνους παράγοντες
στο εστιατόριό του. Ο Ζολώτας ευχαριστημένος ρώτησε στο τέλος τον
υπάλληλο που εξυπηρετούσε το συγκεκριμένο τραπέζι ποιας εθνικότητας
είναι ο ιδιοκτήτης και στο άκουσμα
ότι είναι Έλληνας τον αναζήτησε και
τον επαίνεσε, καθότι ένα Ευρυτανόπουλο υπήρξε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης τέτοιας σπουδαίας επιχείρησης.
Τα τελευταία χρόνια μοιράζεται
τον χρόνο του ανάμεσα στην Αμερική
και στην Ευρυτανία, όπου η παρουσία
του είναι σημαντική. Έτσι όταν χρειάστηκε να υποστηρίξει την προσπάθεια του συγχωριανού του, του Κώστα Κωστόπουλου, για την δημιουργία του ιδρύματος «Γεώργιος Καφαντάρης», που ήταν όνειρο όλων
των Ευρυτάνων, υπήρξε γενναιόδωρος.
Χάρη στο σημαντικό για τις ημέρες μας ποσό των 100 χιλιάδων δολ-

Παπαζέκου μητέρα του Νίκου και
της Λεμονιάς, τη Μαρία Λαΐμη μητέρα της Βούλας Νικολακοπούλου,
τον Νίκο Καραγκούνη (παππού του
Αντώνη Μπαλατσιά), που πέθανε
στην Αμερική και τέλος τον Κώστα
και τον Δημοσθένη.
Αδέλφια του Ντίνου είναι ο Βαγγέλης, ο Χαράλαμπος και η Λαμπρινή
που παντρεύτηκε τον Γιώργο Τριανταφυλλόπουλο από το Καλεσμένο.

ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α
ΘΑΝΑΤΟΙ

― Στις 31 Ιανουαρίου 2013
έφυγε από τη ζωή
η Ειρήνη Τάσιου
Παπαδοπούλου,
σύζ. Γιώργου Παπαδόπουλου. Η
κηδεία της έγινε
στο Παπαρούσι.
Αιωνία της η
μνήμη.

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Γνωριμία

με

τους

δικούς

μας

Οικογένεια Αποστόλη και Μαρίας Χα
Οι γονείς του Αποστόλη Χαραλαμπή, Κώστας Χαραλαμπής
και Μαρία Αλεξοπούλου, παντρεύτηκαν το 1920. Απέκτησαν
πέντε παιδιά. Τον Γιώργο που
γεννήθηκε το 1924, τον Αλέκο
το 1926, την Ειρήνη το 1928, την
Ερασμία το 1930 και τον Αποστόλη το 1932.
Η Μαρία Ντανά του Αριστείδη

Ο Αποστόλης φαντάρος

Ο Αποστόλης και η Μαρία αρραβωνιασμένοι στην Αυστραλία

Οι γονείς του Αποστόλη,
Μαρία και Κων/νος Χαραλαμπής
στο Παπαρούσι

Η επέτειος 40 χρόνων γάμου του Αποστόλη και της Μαρίας Χαραλαμπή

Αριστείδης & Εσθήρ Χαραλαμπή

Κώστας και Αντωνία Χαραλαμπή

και της Κων/νας Ντανά, με αδέλφια τον Δημήτρη και τη Φρόσω,
γεννήθηκε το 1937. Δύσκολα
χρόνια στην Κατοχή και μετά
στον Εμφύλιο.
Τον Απρίλιο του 1948 σκοτώθηκε ο πατέρας τους. Η μητέρα
τους Κων/να πάλεψε με θυσίες
και στερήσεις να μεγαλώσει τα
παιδιά της.
Το 1955 ο Δημήτρης Ντανάς
μετανάστευσε στην Αυστραλία
και το 1957 έκανε πρόσκληση

στην Μαρία. Η Φρόσω πήγε στην
Αθήνα κοντά στη θεία της Χρυσούλα Ντανά.
Ο Αποστόλης και η Μαρία
γνωρίζονταν από το χωριό. Τρία
χρόνια αφότου πήγε στην Αυστραλία η Μαρία έκανε πρόσκληση στον Αποστόλη. Εκείνος δούλευε από 15 χρονών. Έμαθε κιθάρα και ακορντεόν. Έκανε διάφορες δουλειές για να βοηθήσει
την οικογένειά του. Όμως τα περισσότερα χρόνια, εργαζόταν
σαν μουσικός, παίζοντας σε γάμους, πανηγύρια και βαφτίσια.
Το 1960 λοιπόν έφθασε στην Αυστραλία, αρραβωνιάστηκε τη Μαρία και το 1961 παντρεύτηκαν.
Βρήκε δουλειά σε εργοστάσιο,
έστειλε πίσω το ακορντεόν του
στην Ελλάδα και άρχισε σκληρή
δουλειά για να δημιουργήσει
Συνέχεια στην 5η σελ.

Αριστέα Χαραλαμπή και Γιάννης Λούκας

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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απόδημους

αραλαμπή
Γράφει η Αγγελική Κ. Ντανά
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

κάτι. Δούλεψαν και οι
δύο, πολλές φορές 2
και 3 βάρδιες συνέχεια.
Σύντομα με τις οικονομίες τους αγόρασαν
το πρώτο τους σπίτι.
Το 1963 γεννήθηκε
Ο Αποστόλης και η Μαρία,
παιδιά του Αριστείδη και της Εσθήρ
ο γιος τους Κώστας.
Το 1968 γεννήθηκε η
κόρη τους Αριστέα και το 1970 λαν σχολεία, πανεπιστήμια και
το τρίτο τους παιδί ο Αριστείδης. παντρεύτηκαν. Ο Κώστας έγινε
Ο Αποστόλης πάντα έψαχνε δικηγόρος και οικονομολόγος,
να κάνει μια δικιά του δουλειά. ο Αριστείδης πολιτικός μηχανιΤελικά βρήκε ένα μαγαζί στην κός και η Αριστέα δασκάλα. Όλοι
καρδιά της ελληνικής παροικίας, τους έχουν επισκεφθεί αρκετές
στο Marrickville. Το αγόρασε μαζί φορές την Ελλάδα. Η αγάπη και
με τον ξάδελφό του Κώστα Γού- η νοσταλγία «για την Πατρίδα»
λα. Όταν εκείνος αποχώρησε, δεν έσβησε ποτέ.
Ο Αποστόλης και η Μαρία
το μεγάλωσε και το έκανε ελληέχουν
4 εγγόνια και είναι πολύ
νικό delicatessen. Το «LAMIA
FOOD MARKET» έγινε γνωστό ευτυχισμένοι. Τους αξίζουν πολσ’ όλο το Σύδνεϋ για τα ελληνικά λά συγχαρητήρια, γιατί εργάτου προϊόντα. Ήταν ένα από τα στηκαν σκληρά, δημιουργήθηκαν
και έκαναν μια πολύ δεμένη και
καλύτερα μαγαζιά.
ευτυχισμένη
οικογένεια.
Τα παιδιά μεγάλωσαν, έβγα-

Ο Μάξιμος, γιος του Κώστα
και της Αντωνίας

Η Σοφία, κόρη του Κώστα
και της Αντωνίας

Ο Αποστόλης με το ακορντεόν στο γάμο της αδελφής του Ειρήνης.
Διακρίνονται καθαρά πίσω του οι: Τρύφωνας Αλεξόπουλος,
Νίκος Κατεργάρης, Νίκος Αλεξόπουλος, ο δάσκαλος Αγγελόπουλος,
ο δάσκαλος Δημοσθένης Μανδραγώνης, ο παπα-Χρυσόστομος
και πίσω του ο Γιάννης Δημόπουλος

Τα εγγόνια του Αποστόλη και της Μαρίας Χαραλαμπή

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Απευθυνόμαστε μέσα από την εφημερίδα
μας σε όλους τους συγχωριανούς μας της διασποράς, τους ευχόμαστε να έχουν πάντα υγεία
και τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον τους,
τόσο για την εφημερίδα μας όσο και για τα τεκταινόμενα στο χωριό μας, που τόσο πολύ
όλοι μας αγαπάμε.
Πάει πολύς καιρός από τότε που εγκαταλείψατε τη γενέθλιά σας γη για την αλλοδαπή,
αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Το πρόβλημα
της μετανάστευσης δεν είναι σημείο της εποχής
μας. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, η

αποδημία υπήρξε η λύση για τα οικονομικά
μας προβλήματα. Πάντοτε όμως μακριά από τη
γενέτειρά μας και παρά τις έντονες ξένες επιρροές καταφέρατε να κρατήσετε βαθιά μέσα
σας το ελληνικό στοιχείο και τις παραδόσεις
μας.
Κι εμείς λοιπόν από την πατρίδα μέσα από
τα γραφόμενά μας και τις φωτογραφίες στην
εφημερίδα προσπαθούμε να σας δώσουμε,
όπου βρίσκεστε, «λίγο χωριό». Κανείς μας δεν
μπορεί να ξεχάσει ότι υπήρξατε οι καλύτεροι
αιμοδότες για την ασθενική οικονομία μας, για

την επιβίωσή μας, αλλά και για την ανάπτυξη
του χωριού, αφού το μεταναστευτικό συνάλλαγμα υπήρξε το ισχυρότερο τονωτικό μας για
την περίοδο των «ισχνών αγελάδων».
Ευχόμαστε, όπου και αν βρίσκεστε με τις
οικογένειές σας, να διαπρέπετε έχοντας πάντοτε στο νου σας αυτό που ο Γάλλος συγγραφέας Εδμόνδος Αμπού έγραψε στο βιβλίο του
για τη σύγχρονη Ελλάδα: «Είναι καταπληκτικός
αυτός ο μικρός ελληνικός λαός που εργάζεται
και πετυχαίνει παντού, εκτός από την πατρίδα
του...».
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Θέση και προσφορά της γυναίκας
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι
τα χρόνια του Χριστού, η γυναίκα
ήταν φοβερά υποτιμημένη ως προς
το ρόλο της, σε σχέση με τις ικανότητές της. Δεν είχε οικονομικά και
κληρονομικά δικαιώματα, γι’ αυτό και
δεν την υπολόγιζαν ούτε επί μητριαρχίας, ούτε επί πατριαρχίας. Η κοινωνία
ήταν αυστηρά ανδροκρατούμενη. Τη
γυναίκα την «κλείδωσαν» στον γυναικωνίτη πρώτα οι Εβραίοι, αλλά
στη συνέχεια και άλλοι λαοί. Έτσι η
ίδια αποδυναμώθηκε, αλλοιώθηκε η
φυσιογνωμία της, ενώ η κοινωνία
στερήθηκε τις πολύτιμες υπηρεσίες
της. Επιπλέον γινόταν θύμα κακοποιήσεως – σωματικής και ηθικής από τον άνδρα, ενώ το ανθρώπινο
δίκαιο δεν την ευνοούσε.
Με την έλευσή Του ο Χριστός
έθεσε τέρμα στην ανήθικη ηθική της
ειδωλολατρίας και διακήρυξε την
ισότητα των φίλων. Αλλά και με το
παράδειγμά Του εξύψωσε τη γυναίκα.
Συναναστράφηκε ισότιμα γυναίκες
και άνδρες. Είχε μαθητές, αλλά και
μαθήτριες. Στάθηκε δίπλα στον πόνο
τους, θαυματούργησε γι’ αυτές, τις
συμβούλεψε, έδωσε απάντηση στις
απορίες τους, δέχθηκε το μύρο της
αγάπης και της ευγνωμοσύνης τους.
Το ακροατήριό του ήταν πάντα μικτό
– σε αντίθεση με αυτό των αρχαίων
φιλοσόφων – και τα παιδιά των γυναικών τα ευλόγησε.
Παρ’ όλη την ισότητα των φύλων,
που διακήρυξε ο Ιησούς, λόγοις και
έργοις, πολλές γυναίκες, ανά τους
αιώνες, δεν τον ακολούθησαν. Εξακολούθησαν την αμαρτωλή τακτική
τους, επιβεβλημένη ίσως, από τους
άνδρες και μόνες τους ξεκίνησαν
έναν αδυσώπητο αγώνα για κατάκτηση μιας ισότητας, που επιτείνει
την ανισότητα, λόγω του περιεχομένου των αιτημάτων, αλλά και του
τρόπου διεκδικήσεως.
Αναμφισβήτητα το ιδανικότερο
πρότυπο γυναίκας, ανά τους αιώνες,
είναι η Παναγία μας. Με την αγνότητα, τη σεμνότητα, την ταπείνωση,
την ολοκληρωτική αφοσίωσή της στο
Θεό, την τυφλή υπακοή στο θέλημά
Του, έγινε «η γέφυρα η μετάγουσα
από γης εις ουρανόν», έγινε η Μητέρα
του Θεού και Λόγου, η Θεοτόκος, η

μεσίτρια Κόρη, η Οδηγήτρια του Κόσμου, η προστάτης όλων των μητέρων, που υπηρετούν πιστά την αποστολή τους. Η Παναγία μας με την
απαράμιλλη αρετή της, ύψωσε την
αξία της γυναίκας σε ύψη δυσθεώρητα. Έτσι αποκαταστάθηκε η σε
βάρος της μακραίωνη αδικία, που
υπήρχε μέχρι τότε μέσα στον ειδωλολατρικό κόσμο. Μία νέα εποχή άρχισε γι’ αυτήν.
Κατά τους πρώτους χριστιανικούς
αιώνες, κυρίως, αλλά και μετά, σμήνος αγίων γυναικών προσέφεραν με
αγνή καρδιά, όσα ο Κύριος «ενετείλατο», ακόμα και μαρτύρησαν για
την πίστη του Χριστού. Μερικές υπήρξαν σύζυγοι και μητέρες και αγίασαν
για την φιλανθρωπία τους και την
προσφορά τους, άλλες για τη θυσία
τους, προκειμένου να αποφύγουν
την ατίμωση στα χέρια των απίστων.
Πρόκειται για τις νεομάρτυρες στο
χώρο της Μακεδονίας, κυρίως.
Συγκεκριμένα, υπήρχε επί τουρκοκρατίας μία διάταξη του Οθωμανικού Δικαίου, σύμφωνα με την οποία
κάθε Τούρκος πολίτης μπορούσε να
πάρει «ως προσωρινή σύζυγο» όποια
Ελληνίδα του άρεσε και στη συνέχεια
να τη διώξει. Διαδικασία, που μπορούσε να επαναλειφθεί, χωρίς περιορισμούς, αορίστως. Ο θεσμός αυτός έμεινε γνωστός ως «καπίνι» και
καταργήθηκε το 1672 από τον Πατριάρχη Παρθένιο τον Δ΄. Ωστόσο,
πρακτικά, εξακολουθούσε να ισχύει.
Στη χορεία των νεομαρτύρων της
Εκκλησίας μας πρέπει να συγκαταλεγούν και οι γυναίκες εθνομάρτυρες,
που έδωσαν τα πάντα για την πίστη
και την πατρίδα, χωρίς να ζητήσουν
τίποτε απολύτως από αυτήν. (Π.χ. η
Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους, που έδωσαν πρόθυμα όλη
τους την περιουσία για τον Αγώνα).
Οι περισσότερες, όμως, μας είναι
άγνωστες, γιατί ήταν πολύ σεμνές
και μάλιστα έφεραν όνομα παράγωγο
αυτού του συζύγου τους, στο πλευρό
του οποίου πολεμούσαν με αγάπη
και θυσιάζονταν με αίσθημα ευθύνης.
Η Ζαφειράκαινα και η Γάτσαινα
κτίσθηκαν ζωντανές σε τοίχο της
Αγίας Σοφίας, με τα κεφάλια μόνο
απ’ έξω, αλειμμένα με μέλι, ώστε να
τα κεντούν οι σφήκες και να δέχονται
τους εμπτυσμούς και τους εκβιασμούς των αρχών, για να τουρκέψουν. Στις τρεις μέρες μαρτυρίου, η

Γάτσαινα υπέκυψε στη συνθηκολόγηση. Η Ζαφειράκαινα, όμως, άντεξε
αλύγιστη το μαρτύριο για 5 ημέρες,
οπότε μία διερχόμενη τσιγγάνα με
θανατηφόρο αλλά και λυτρωτικό λάκτισμα, της συνέτριψε το κρανίο. Μία
τρίτη Μακεδόνισσα, η Καρατάσαινα,
στάθηκε πιο τυχερή! Την έριξαν σε
λάκκο με δηλητηριώδη φίδια, για να
πεθαίνει βασανιστικά. Όμως, από τα
πολλά δαγκώματα έπεσε σε λήθαργο
και τελειώθηκε μαρτυρικά, αλλά και
ειρηνικά, προσευχόμενη μάλιστα, ως
το τέλος για τους δημίους της, όπως
συνήθιζαν οι χριστιανές μάρτυρες.
Μαρτυρική και η Ελληνίδα μητέρα, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας της άρπαξαν το παιδί από την
αγκαλιά της, για να της το εξισλαμίσουν, και να το στρέψουν εναντίον
της και κατά της πατρίδας μας, ως
γενίτσαρο, με το φρικτό «παιδομάζωμα». Το θρηνούσε σα νεκρό, αν
και ζούσε ακόμη.
Ζάλογγος, Αραπίτσα, Λιτόχωρο
θα μας θυμίζουν πάντοτε την ανδρειοσύνη και την αξιοπρέπεια της Ελληνίδας μάνας, που με το παιδί στην
αγκαλιά προχωρούσε στο απονενοημένο διάβημα, για να διαφυλάξει τα
ιερά και τα όσια. Ηπειρώτισσες, Σουλιώτισσες, Μεσολογγίτισσες, Μανιάτισσες, Κρητικές, Μακεδόνισσες, Ζαγορίτισσες, αλλά και οι γυναίκες της
Πίνδου θα κοσμούν παντοτινά το
πάνθεον της Ιστορίας μας. Δεν γνωρίζουμε, πραγματικά, ποια θα ήταν η
έκβαση των εθνικών μας αγώνων,
χωρίς την πολύτιμη προσφορά και
την θυσία τους. Γι’ αυτό η πατρίδα
αιώνια θα τις θαυμάζει και θα τις ευγνωμονεί.
Στο πεδίο της μάχης, λοιπόν, διαμορφώθηκε τις περισσότερες φορές
και το πεδίο ισοτιμίας των φύλων.
Έτσι το γυναικείο φύλο ενέγραψε,
άθελά του, στο κεφάλαιο των δικαιωμάτων του μια μακροπρόθεσμη υποθήκη. Οι ηρωικές πρωτοπόρες γυναίκες, που θυσιάστηκαν για την πίστη και την ελευθερία, είναι αυτές
που επέβαλαν άτυπα, πρακτικά και
αναντίρρητα την ισοτιμία των φίλων
στο στίβο της ζωής.
Συνεχίζουμε αναφέροντας τις
εξαιρετικές υπηρεσίες στον αγώνα
του ’40 των Εθελοντριών Νοσηλευτριών του Ε.Ε.Σ., τις χριστιανές γιαγιάδες της Ρωσίας που με αίσθημα
ευθύνης και πολλή αγάπη, μεταλαμ-

πάδευσαν στα εγγόνια τους την Ορθόδοξη Πίστη, σε μια εποχή θρησκευτικής απαγόρευσης, κανονικού
διωγμού, όπου οι Εκκλησίες του Χριστού παρέμειναν κλειστές και οι ιερείς δεν υπήρχαν!
Επίσης παγκόσμιο φαινόμενο ψυχικής και πνευματικής δυναμικότητας
υπήρξε η Έλεν Κέλλερ, τυφλή και
κωφάλαλη από 19 μηνών, όταν αρρώστησε από οστρακιά. Η Έλεν μορφώθηκε πολύ, έμαθε ξένες γλώσσες,
έγινε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας και
έγραψε πολλά έργα. Αρνήθηκε να
υποχωρήσει και να συνθηκολογήσει
με την απελπισία. Έμεινε αλύγιστη
και πέτυχε μια απίστευτη σταδιοδρομία, δίνοντας πρότυπο ζωής σε
όλους τους δυστυχούντες και μεμψίμοιρους.
Πίστη στο Θεό είχε και η Florence
Nightingale, αδελφή νοσοκόμος, που
άνοιξε το δρόμο της διακονίας. Αναβάθμισε το επάγγελμα των νοσηλευτριών και το ανήγαγε σε λειτούργημα,
που ως τότε δεν το είχαν σε υπόληψη.
Οι πιστές γυναίκες, λοιπόν, αποδεικνύονται ηρωίδες όχι μόνο στα
πεδία των μαχών, αλλά και στο στίβο
της ζωής, καθημερινά με τον πολύπλευρο σκληρό αγώνα τους. Τις κοινωνικές αδικίες σε βάρος τους είναι
ανάγκη να τις παρακάμπτουν, χωρίς
να τις παραβλέπουν, γιατί είναι μεγάλη και αγία η αποστολή τους. Οι
διεκδικήσεις τους πρέπει να είναι δίκαιες και ειρηνικές, για να μην ξεφεύγουν από το πεδίο της Θείας Χάριτος. Για την βελτίωσή τους σε
όλους τους ρόλους τους, αλλά και
τη σωστή ανατροφή των παιδιών
τους, σωστό είναι να ακολουθούν
τις θεόπνευστες πατερικές συμβουλές, για να έχουν και ευλογία στο
έργο τους.
Τελειώνουμε με ένα σύγχρονο
παράδειγμα ολοκληρωτικής αφοσίωσης στις επάλξεις της Πίστης και
της Πατρίδας. Είναι και οι 4 Ελληνίδες μοναχές στην έρημο Φαράν του
Σινά. Τις συναντήσαμε και σας μεταφέρουμε τον αγώνα τους σε ένα
τόπο, που η γυναίκα θεωρείται ακόμη
“res”, δηλαδή αντικείμενο.
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Τέσσερις Ελληνίδες
στην έρημο Φαράν στο Σινά
Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, η γερόντισσα Γενναδία, η αδελφή Νεκταρία
και Βεδουΐνοι της περιοχής

Ο αρχαιολογικός χώρος Φαράν
και το Μοναστήρι του Προφήτη Μωυσέως στο βάθος

Η γερόντισσα Γενναδία και 3
ακόμη μοναχές αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό ενός μοναστηριού
αφιερωμένο στον Προφήτη Μωϋσή
στην άγρια έρημο της Φαράν, όπου
τον 4ο αιώνα υπήρξε η πρώτη χριστιανική πόλη και ήταν έδρα του
τότε επισκόπου όλης της περιοχής
του σημερινού Σινά.
Η αρχαιολογική σκαπάνη ανακάλυψε στην αρχαία πόλη 5 εκκλησίες. Η περιοχή ερημώθηκε όταν οι
κάτοικοί της έφυγαν στα γύρω βουνά
για να σωθούν από τις επιδρομές
αλλοθρήσκων και να μην υποχρεωθούν να αλλάξουν την πίστη τους. Ο
τότε επίσκοπος έφυγε κρυφά από
την πόλη και βρήκε καταφύγιο στο
μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.
Έτσι από τότε μέχρι και σήμερα ο
Αρχιεπίσκοπος Σινά έχει έδρα στην
Αγία Αικατερίνη. Εκτός από τις εκκλησίες που βρίσκονταν μέσα στην
αρχαία πόλη, υπήρχαν και δύο ακόμη
στο απέναντι βουνό. Τα σημερινά
ερείπια της μιας από αυτές τις εκκλησίες βρίσκονται στην κορυφή
του απέναντι βουνού, ακριβώς πάνω
από το σημερινό γυναικείο μοναστήρι
και ήταν αφιερωμένη στον Προφήτη
Μωϋσή, διότι αυτή ήταν η κορυφή
του βουνού που είχε σταθεί ο Προφήτης με τα χέρια σταυροειδώς,
όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να νικήσει ο λαός
του Ισραήλ τους Αμαληκίτες.
Πολλοί ασκητές και ερημίτες από
τον 4ο αιώνα έζησαν στην περιοχή
Φαράν. Σήμερα τα ερείπια της αρ-

Είπαν...

χαίας πόλης της Φαράν δεσπόζουν
ακριβώς δίπλα από το γυναικείο μοναστήρι και 4 γυναίκες φυλάνε αυτές
τις ελληνικές πέτρες. Το όμορφο μοναστήρι της Φαράν δημιουργήθηκε
για πρώτη φορά πριν 35 χρόνια με
την βοήθεια και τις πρεσβείες του
Προφήτη Μωϋσή. Μέσα στην καυτή
έρημο το μοναστήρι με τις 4 μοναχές
είναι μια πραγματική όαση γεμάτη
δένδρα και λουλούδια.
Τα δύο τελευταία χρόνια μετά
την επανάσταση στην Αίγυπτο δεν
επισκέπτονται καθόλου προσκυνητές
το μοναστήρι, οι οποίοι μέχρι τότε
αποτελούσαν την μόνη πηγή εσόδων
για τη διατήρηση και συντήρηση της
Ιεράς Μονής. Μία αντιπαλότητα μεταξύ Αστυνομίας και Βεδουΐνων είχε
ως αποτέλεσμα τα φυλάκια που ελέγχουν τα διαβατήρια να μην επιτρέπουν την πρόσβαση προσκυνητών
από τον σύντομο δρόμο, που μας
οδηγεί πρώτα στο γυναικείο Μοναστήρι της Φαράν και μετά από τρία
τέταρτα της ώρας καταλήγει στο αντρικό μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης.
Όσοι προσκυνητές θέλουν να επισκεφθούν το αντρικό Μοναστήρι της
Αγίας Αικατερίνας ακολουθούν άλλο
δρόμο, 5 ώρες περισσότερο, ενώ ο
κανονικός δρόμος, που περνά μπροστά από το γυναικείο Μοναστήρι
της Φαράν, οδηγεί τους προσκυνητές
στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνας μέσα σε μία ώρα από το σημείο
που είναι το φυλάκιο.
Ταυτόχρονα, όμως, οι φτωχοί Βεδουίνοι της γύρω περιοχής ζητούν

Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό,
λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.
Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός Πρόεδρος

Μοναχός Παπουλάκος
«Είναι ντροπή μας, ένα γένος που με το
αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί
πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο
άμα ειρήνεψε κι ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγυρίσουμε το σπίτι, που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγυρίσουν εκείνοι
που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν
στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουνε από τον Χριστό και πασχίζουνε να μας
ρίξουνε στη σκλαβιά άλλων αφεντικών, που
’ναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους.»

Άποψη της Μονής
με την αδελφή Νεκταρία
να περιποιείται
τους προσκυνητές

συνεχώς οικονομική βοήθεια και φάρμακα από τις μοναχές. Στο μοναστήρι
της Φαράν παρόλο που πνευματικά
υπάγεται στο αντρικό μοναστήρι της
Αγίας Αικατερίνας, η καλή διαχείριση
των οικονομικών από την ηγουμένη
γερόντισσα Γενναδία το είχε καταστήσει ανεξάρτητο.
Τα τελευταία 2 χρόνια η απομόνωση του Μοναστηριού δυσκόλεψε
υπερβολικά τις οικονομικές δυνατότητες του κοινοβίου. Οι Βεδουίνοι
όμως επίμονα ζητούν από την Ηγουμένη την δημιουργία στο χώρο της
Μονής ιατρείου και σχολείου για
την εκμάθηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας από τις μοναχές
στα παιδιά τους.
Οι μοναχές παρόλη τη δύσκολη
επιβίωση γυναικών στην περιοχή του
Σινά, έχοντας προστάτες τους τον
Προφήτη Μωυσή και την Αγία Αικα-

τερίνα, συνεχίζουν την ξεχωριστή
πορεία τους φυλάσσοντας τις «πέτρες των Ελλήνων» στον τόπο «που
βασιλεύει η Ελλάδα» με αυταπάρνηση για την ορθοδοξία και τον ελληνισμό. Μας περιμένουν να τις συναντήσουμε και να μας φιλοξενήσουν
από την άφιξή μας στο Κάιρο.
Τηλ. - Fax: (002)0693850071
email: sinai.oasisfaran@yahoo.gr
Για εμβάσματα εσωτερικού:
Εθνική Τράπεζα 047/753392-62
Για εμβάσματα από εξωτερικό:
NATIONAL BANK OF GREECE,
KOTZIA SQUARE –
AIOLOU 86, TK.10232
DOUMA DIMITRA,
KONSTANTOPOULOU NIKOLETTA
IBAN
GR9401100470000004775339262,
SWIFT CODE: BIC ETHNGRAA

Ιωάννης Καποδίστριας,
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας,
προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση
«Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις
την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι
εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται
εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να
λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του
υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να
αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα
οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της...»
«...εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και
του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και
ανθρώπων εις εσχάτην πενίαν».
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εισφορές και Συνδρομές στο Σύλλογο
Έδωσαν από:
250€: Χάραρη Κατεργάρη Γεωργία
200$: Καλύβας Σπύρος – Κατεργάρης Γιώργος
150€: Καλύβα Πασχαλιά
100€: Μανδραγώνη Αλεξάνδρα,
Κατσάνος Σάκης- Ντίνα
100$: Ντανάς Δημήτρης, Χαραλαμπής Αποστόλης – Μαρία, Τσιαμπάσης Μπάμπης
60€: Αναστάσης Νίκος – Στέλλα
50€: Αλεξοπούλου Μαρία, Ντανάς Κ. Γιώργος, Δούκας
Κων/νος
50 $: Ντανάς Σταύρος, Ντανάς
Γιώργος, Σούλιος Σταυρούλα
40€: Καρναβάς Γιώργος, Παπαζέκος Νίκος - Λεμονιά,
Βλασόπουλος Παναγιώτης Αθανάσιος – Σταυρούλα –
Ντανά Ελένη
30€: Χαλαστάνης Παναγιώτης,
Σκεντέρης Σωτήρης
20$: Καρατζούνης Αθανάσιος,
Μπαλατσιά Βούλα, Κοντέλη
Αγαθή
21€: Μιχόπουλος Μιχάλης
20€: Θάνος Κων/νος, Αγγελόπουλος Γιάννης, Βλασόπουλος Δημήτριος, Τσιαμπάση
Πόπη, Χειμαριώτης Ευστά-

θιος, Ντανά Αθανασία, Σουλδάτος Στέφανος – Βλασοπούλου Αγγελική, Λαμπόγλου Σωκράτης – Βλασοπούλου Φωτεινή, Κουτρουμάνος
Χρήστος, Νικολακόπουλος
Γιώργος, Ρέκκας Νίκος, Χαλκιά Βάσω.
10€: Σουλδάτος Ευθύμιος, Λυμπερόπουλος Τάσος, Φωτομάρας
Βασίλης, Πισκόπου
Βάσω, Μπάτσιος Ευθύμιος,
Γιαννούλη Κατερίνα, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Δοδέσκης Αντώνιος, Μαρής Τηλέμαχος, Κατσίμης Σπύρος, Λατάνης Τριαντάφυλλος, Πανέτσος Αθανάσιος, Μπουρμπουρής Κώστας, Πέτση Πολυξένη, Λιάνου Ελένη, Μπατσής
Χρήστος, Δαλιάνη Αντωνία,
Ζαλοκώστας Κλεομένης, Ταμπούρλου Μαρία, Καλύβας
Κων/νος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κατσαμάκης
Βασίλειος, Παπαδόπουλος
Φάνης, Χρυσός Μιχαήλ, Φαλλής Δημήτριος, Λυκουρέσης
Νικόλαος, Παναγοπούλου Γεωργία.
5€: Φιαμέγκου Μαρία, Κουτρουμπή Θεοδοσία, Σπυροπούλου Ελένη.

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013
και ώρα 11:00 π.μ. προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού
Παπαρουσιωτών στην έδρα του Συλλόγου, Κυκλάδων 86 Πετρούπολη,
για ενημέρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
και τον καθορισμό των επόμενων συλλογικών δράσεων.

Χειμερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας
Συνέχεια απ’ τη σελ. 2
Τα «πιάτα» της ημέρας της εκδήλωσης και οι δημιουργοί τους:
Αυγουστάκη Καίτη: Πατατοσαλάτα
Βλασοπούλου Κατερίνα: Μοσχάρι
στιφάδο
Βλασοπούλου Αγγελική: Σουφλέ,
Γαλακτομπούρεκο
Δίπλα Ελένη: Τυρόπιτα
Δοδέσκη Βάσω: Τυροπιτάκια
Κατεργάρη Γεωργία: Κεφτεδάκια,
Χοιρινή τηγανιά,
Κατεργάρη Ελένη: Μακαρονόπιτα
Μαγγίτα Χρυσούλα: Μπακλαβάς
Μαγγίτα Γιαννούλα: Πρασόπιτα, ζυμαρόπιτα
Μποντίνη Μαργαρίτα: Χορτόπιτα

Μπάκα Ελένη: Μελαχροινή
Ντανά Αγγελική: Ριζότο
Ντανά Μαρία: Ψητά μπούτια κοτόπουλο
Ντανά Π. Ειρήνη: Ρώσικη σαλάτα
Ντανά Ελένη: Γαλοπούλα ψητή, βραστή, σούπα, φραγκόκοτες κοκκινιστές,
λουκανικοπιτάκια, πατάτες φούρνου,
κολοκυθόπιτα, λεμονόγλυκο, πορτοκάλι
γλυκό κουταλιού, σαραγλί, φρουτοζελές.
Τέλος, στην ψησταριά της αυλής
ψήθηκαν υπέροχες χοιρινές μπριζόλες
και λουκάνικα.
Βίντεο και περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση στην ιστοσελίδα
μας www.paparousi.gr

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 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74
Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN:
GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384

Σύλλογοι - Πολιτιστικές δραστηριότητες
Οι ελληνοχριστιανικές αξίες και
η πολιτιστική μας κληρονομιά ήταν
για το έθνος μας ο σωστικός μίτος
της Αριάδνης κατά τη μακραίωνη
ύπαρξή του. Διατήρησαν τη συνέχεια
της ελληνικής φυλής και διαμόρφωσαν την εθνική μας φυσιογνωμία,
την εθνική μας, όπως συνήθως λέμε,
ταυτότητα.
Δυστυχώς, εμείς οι επιγενόμενοι,
παρασυρμένοι από το σύγχρονο τρόπο ζωής και την υλοκρατία, χαλαροί
και υποτονικοί, κινδυνεύουμε να χάσουμε την παραδοσιακή μας σταθερότητα. Και γεννιούνται επιτακτικά
και αμείλικτα τα ερωτήματα: Εμείς
οι Έλληνες θέλουμε να διατηρήσουμε
την ταυτότητά μας, την πνευματική
και πολιτιστική κληρονομιά μας; Αν
ναι, πού θα βρούμε τη δύναμη να
αντισταθούμε; Πώς θα σωθούμε από
την απειλή της λήθης, της εισβολής
ξενόφερτων τρόπων ζωής και της
αφομοίωσης από άλλους λαούς και
πολιτισμούς;

Ο στοχασμός, η περισυλλογή και
ο σεβασμός της ελληνικής παράδοσης
είναι, θαρρώ, τα όπλα του λαού μας.
Αλλά προς Θεού. Σεβασμός στην παράδοση δεν σημαίνει να αναστήσουμε
τα σινάφια των μαστόρων να μας
κτίσουν το σπίτι, ούτε τις υφάντρες
στους αργαλειούς. Σεβασμός στην
παράδοση δεν σημαίνει να κακοποιούμε τα δημοτικά μας τραγούδια και
τους λεβέντικους ελληνικούς χορούς.
Δεν σημαίνει ένα φακιόλι στο κεφάλι,
μια φούντα στο σκαρπίνι για να θυμίζει
το θρυλικό τσαρούχι, μια φλοκάτη
στο πάτωμα, ένα ταγάρι κρεμασμένο
στον τοίχο, ένα κακάβι και χαλκοτήγανα στο σοφρά.
Σεβασμός στην παράδοση σημαίνει γνώση της εθνικής, θρησκευτικής
και τοπικής ιστορίας. Σημαίνει επιστροφή στις πατροπαράδοτες αξίες
της φυλής, πίστη, σεβασμός, πειθαρχία, ήθος, φιλότιμο.
Σημαίνει αντίσταση στην κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας, ση-

μαίνει αντίσταση στην αλλοίωση των
τρόπων ζωής της ελληνικής οικογένειας.
Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
διαδραματίζουν, και πρέπει να διαδραματίζουν, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Πλαισιωμένοι από μέλη, που αγαπούν τον τόπο τους και με διάθεση
ανιδιοτελούς προσφοράς στα κοινά,
προσφέρουν πολλά στην τοπική τους
κοινωνία. Με τις διάφορες εκδηλώσεις
που πραγματοποιούν κρατούν ζωντανούς τους δεσμούς μεταξύ των
συγχωριανών αλλά και αυτών που
για διαφόρους λόγους βρέθηκαν μακριά από τα χωριά τους με τη γενέθλια
γή.
Διοργανώνουν πανηγύρια, χορούς, συνεστιάσεις ομιλίες και διαλέξεις, αναβιώνουν ήθη και έθιμα
των παλιών καιρών, οργανώνουν και
λειτουργούν λαογραφικά μουσεία και
συλλογές, εκδίδουν εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία τοπικής ιστορίας.

Αρκετοί σύλλογοι των χωριών
μας υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε
αδράνεια. Είναι χρέος όλων μας το
κάθε χωριό να κρατήσει ζωντανό το
σύλλογό του. Αυτό το χρέος το επιτάσσει και η πάντα επίκαιρη φωνή
του μεγάλου μας Μακρυγιάννη: «Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί
και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι
και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμε
εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί
και τη φυλάμε όλοι μαζί».
Ο τόπος μας αξίζει καλύτερη
τύχη. Γιατί όλοι είμαστε ένας κάποιος
κρίκος σ’ αυτό που λέγεται φωτεινή
και αιώνια ελληνική φυλή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΡΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ &
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφεία:
1ον ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ
• Τηλ. & Fax: 210.383.2556,
210.380.6200
Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
• Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
2ον ΑΝΘΕΩΝ 6 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
• Τηλ.: 210.502.5699
Δέχεται: Τετάρτη, Παρασκευή
• Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
• Κιν. 6932 424 322

