ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1901-2001
Αφιέρωμα στη μνήμη των πρωτοπόρων

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

(Ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία της
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ και την ανέδειξαν σε ένα δημιουργικό και
πατριωτικό σωματείο, μακρόβιο, ενωτικό κ επωφελές για τον τόπο).

1895
Οι πρώτοι Βερβαινιώτες μετανάστες φθάνουν στην Αμερική.
1900
Στο Σικάγο συγκροτείται επιτροπή για την ανέγερση εκκλησίας στα Βέρβαινα.
1901
Στις

6

Ιανουαρίου,

ημέρα

των

Φώτων,

ιδρύεται

η

Ελληνική

Αδελφότης

Βερβαίνων, με πρωταρχικό σκοπό την ανέγερση της εκκλησίας «Η Κοίμησης της
Θεοτόκου».
1903
Κάθε χρόνο ο σύλλογος στέλνει στην επιτροπή Ανέγερσης 300 λίρες Αγγλίας
(7.500 δρχ) κατά μέσο όρο μέχρι το 1915.
1906
Έναρξη εργασιών ανέγερσης της Παναγίας.
1912
Σαράντα οκτώ (48) Βερβαινιωτόπουλα ξενιτεμένα έρχονται από διάφορα μέρη της
Αμερικής

εθελοντές στους Βαλκανικούς πολέμους.
1915
Η Αδελφότης έχει στείλει 4.000 λίρες Αγγλίας
Η ανέγερση της εκκλησίας συνεχίζεται από Απρίλη μέχρι Σεπτέμβρη λόγω
διπλοκατοικίας.
1920
Με πρόταση και σχέδια του ιατρού
Αδελφότητας

Ιωάννη

Α.

Δαρβέρη

και με δαπάνη

ανεγείρονται τα μνημεία:
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της

Ι) Το Ηρώο στην πλατεία,
2) Η Αναθηματική στήλη της μάχης της 18/05/1821 στην Καμάρα,
3) Η Αναμνηστική πλάκα στο Βήμα του Υψηλάντη στην Καμάρα,
4) Το μνημείο του Ερμή αφιέρωμα στους ξενιτεμένους.
1923
Επέκταση του πρώτου σχολείου (κάτω σχολείο) με μια πτέρυγα.
1924
Η Αδελφότης ενισχύει οικονομικά την επιτροπή Υδραγωγείου Αστρους και ΓΙ.
Αστρους με 3.000$.
1926
Η ανέγερση της Παναγίας τελείωσε. Κόστος 1.500.000 δρχ. Πανηγυρικές γιορτές
εγκαινίων με συμμετοχή κοινοτικών και εκκλησιαστικών αρχών. Νομαρχίας και
Μητρόπολης, με αφίξεις ομογενών και συρροή πλήθους κόσμου από τα γύρω
χωριά.
11 25 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Άννας, αφιερώνεται στους ξενιτεμένους.
1931
Βοήθεια από Αδελφότητα για τα υδραγωγεία Μελιγούς και Ξηροπήγαδου.
1932-34
Η Αδελφότητα ανεγείρει διδακτήριο 6 αιθουσών στο Άστρος για τη χειμερινή
περίοδο των
παραχειμαζόντων Βερβαινιωτών στην περιοχή θηρέας. Κόστος 1.500.000 δρχ.
1939-1949
Περίοδος Β'παγκοσμίου πολέμου και εμφυλίου.
1951-52
-

Στο Σικάγο, στην αίθουσα διασκεδάσεων του Λημ. Σχολείου «Όμηρος» του

Αγίου Νικολάου, εορτάζεται η Πεντηκονταετηρίς της Αδελφότητας, τιμώντας 15
υπερήλικες

Προσθήκη μιας πτέρυγας δύο αιθουσών στο σχολείο Συγγρού, με έξοδα της
αδελφότητας Αφών Χαρ. Σουραπά και Αφών Π. Τσίμπανη.
-

Ο Δημήτριος Χ. Τσακίρης από το Οχάιο δι' εράνου μεταξύ των πατριωτών

συνδράμει στη διάνοιξη του δρόμου Αστρους - Κυβερίου.

Ο Νικόλαος Γ. Μανσόλας από το Σικάγο ανακατασκευάζει τον Προφήτη Ηλία στην
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ομώνυμη κορυφή. 1953-56
-

Για πρώτη φορά αναλαμβάνει την προεδρία της αδελφότητας ο Σωτήρης Αθ.

Μπούρμπουλας γόνος της πρώτης γενιάς.
Η αδελφότης καθιερώνει την καταβολή 300 δολ. στις οικογένειες των μελών που
πεθαίνουν (επιθανάτιο επίδομα)
-

Λειτουργία οικοκυρικής σχολής στα Βέρβαινα τους θερινούς μήνες με έξοδα του

εκ Καλιφόρνιας Ιωάννη Κ. Σουραπά με την επωνυμία «Ανώνυμος» και της
αδελφότητας Βερβαίνων διαδοχικά για μια 20ετία.

Οι Αναστ. Καντζιωρης και Δημ. Ι. Γαλάνης έστειλαν χρήματα για τη δημιουργία
σχολικής βιβλιοθήκης και οι Αφοί Π. Τσίμπανη, Ελένη Σώτηρα, Γεωργ. Κ.
Παπαδόπουλος, Δημ. Χ. Τσακίρη, Δημ. Ι. Κούβαλη και Βέργος Καραμαντζάνης
προσέφεραν χρηματικά ποσά για τις ανάγκες του Δημ. Σχολείου και των μαθητών.
-

Αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων του 1821 με ενίσχυση της αδελφότητας

1955, 1960, 1971, 1993.
1960
Απεβίωσε στον Αγιο Φραγκίσκο ο Ιωάννης Δ. Γκαύρος κληροδοτώντας την
περιουσία του (140.000 δολ.) στην παιδεία των νέων για το νέο «Δημ. Σχολείο
Ιωαν. Γκαύρου».
1961-62
Ανέγερση των Αγίων Αναργύρων στο Αστρος με δωρεές φιλοπροόδων ομογενών
Δημ. Ι. Γαλάνη,
Αναστ.

Καντζιώρη,

Κωνστ.

Χαρ.

Σουραπά,

με

ενίσχυση

της

αδελφότητας

Βερβαίνων (134.200 δρχ) και συνεισφορές των εν Ελλάδι Βερβαινιωτών.

1964
Το Βασιλικό ίδρυμα βραβεύει την αδελφότητα για την προσφορά της στη γενέτειρα
με πρόταση του προέδρου της κοινότητας Βερβαίνων.
1966
Το κληροδότημα Ιωάννου Κ. Σουραπά καθιερώνει τη βράβευση δέκα (10)
αριστούχων μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο Γυμνάσιο Αστρους και
κατάγονται

από

τα

Βέρβαινα.

Η ανακοίνωση των βραβευομένων γίνεται κάθε χρόνο στο χώρο του μνημείου του
ΕΡΜΗ, στις 25 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Αννης.
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1967
Ο Δημ.Ι.Κούβαλης από το Σικάγο αφήνει 5.000 δολ. για τις ετήσιες ανάγκες των
μαθητών.

Διαθέτει σεβαστό ποσό στην επιτροπή ανέγερσης του Αγίου Νικολάου Αστρους.
1970

-

Η αδελφότης καθιερώνει την επιβράβευση των παιδιών των μελών που

σπουδάζουν στα πανεπιστήμια με 500 $.
-

Ο θεοδ. Ηλ. Γαλάνης από το Σικάγο αναστηλώνει το κωδωνοστάσιο του

προδρόμου στα Βέρβαινα.
1974
Απεβίωσε ο επί 60 έτη γραμματέας της αδελφότητας αείμνηστος Μιχαήλ Ν.
Στίκας.
1980-91
Οικονομική ενίσχυση δια την ανέγερση του Αγίου Παύλου στο Αστρος, της
Ευαγγελίστριας και
Αγίας Μαρίνας στο Ξηροπήγαδο.
1995
Ο

Δημ.

Ηλ.

Γκαΰρος

(Ντάνισκας)

από

τον

Αγιο

Φραγκίσκο

δωρίζει

ένα

φωτοτυπικό και έναν
καρδιογράφο για τις ανάγκες της κοινότητας.
2001
Το σπουδαιότερο γεγονός της χρονιάς
Η

Εκαντοετηρίς

της

Αδελφότητας

Βερβαίνων

Αμερικής

εορτάζεται

με

τις

ακόλουθες εκδηλώσεις:
1)

Στις 7 Ιανουαρίου στο Σικάγο, η αδελφότητα τέλεσε μνημόσυνο στην Αγία

Τριάδα, όπου πριν από 100 χρόνια υπεγράφη το καταστατικό της ιδρύσεως της.
Στις 14 Ιανουαρίου στο Αστρος, οι Βερβαινιώτες πάντα ευγνώμονες προς τους
ξενιτεμένους,

τέλεσαν

μνημόσυνο

στον

Ι.Ν.

των

Αγίων

Αναργύρων

υπέρ

αναπαύσεως των ψυχών των θανούντων μελών και ευεργετών της αδελφότητας.

2) Στο Σικάγο στις 12 Μαίου εορτάστηκαν τα 100 χρόνια της αδελφότητας από
ομογενείς της δεύτερης και τρίτης γενιάς.
3)

Στα Βέρβαινα στις 25 Ιουλίου εορτάστηκαν τα 100 χρόνια με συμμετοχή

τοπικών αρχών, του Δήμου Β. Κυνουρίας και της Νομαρχίας. Κατά την τελετή
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ανακηρύχθηκαν όλα τα μέλη της αδελφότητας του αιώνα 1901-2001 και
επισήμως, ως «Μεγάλοι Ευεργέτες της πατρίδος» και για το λόγο αυτό «η πατρίς
ευγνωμονούσα»

απένειμε

αναμνηστική

πλακέτα

προς

την

αδελφότητα.

Το

μεσημέρι παρετέθει γεύμα από τον Δήμο Β. Κυνουρίας.
4)

Έκθεση φωτογραφίας και επαρχιακού τύπου στο Δημ. Σχολείο από τις 25

Ιουλίου – 15 Αυγούστου. Η έκθεση ανεφέρετο στη ζωή και τη δράση της
αδελφότητας από τα πρώτα χρόνια της ξενιτιάς μέχρι σήμερα.
5)

Στα πλαίσια του εορτασμού της εκατονταετηρίδας της αδελφότητας, η

τριμηνιαία

εφημερίδα

«Τα Μπαρουτοκαπνισμένα Βέρβαινα» δημοσίευε κάθε φορά ολοσέλιδο αφιέρωμα με
φωτογραφίες γύρω από τη ζωή και την πολυσχιδή δράση της αδελφότητας.
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