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ΧΑΡΜΟΣΥΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

'Επίσκοπος τής Ίερΰς Μητροπόλεως Καρπενησιού 
προς τους ευσεβείς Χριστιανούς τής επαρχίας ταντης, 
εΙρήνην καί ευλογίαν επί τή εορτή τής Γεννήσεως 
τοϋ Σωτήρος ημών Χρίστον.

Αδελφοί μου αγαπητοί,
Έορτά^ομεν καί έφέτοο τά Χριστούγεννα, «τήν μητρόπολιν των εορ

τών» μέσα είο μίαν κατάστασιν πνευματικής κρίσεως τοϋ κόσμου, εις μίαν 
σκληρόν ώραν τής άνθρωπότητος,

Τά ατοιχεϊα πού συνθέτουν τήν ήθικήν κρίσιν καί καθιστούν σκληρόν 
τήν ώραν αύτήν είναι γενικώς ή σύγχρονος πνευματική όπισθοδρόμησις 
τοϋ άνθρώπου, πού 2ή τήν τραγικότητά του μέσα εις τάς ανέσεις καί τά 
άγαθά τού συγχρόνου πολιτισμού. Ή συγκεχυμένη, καί εις τελευταίαν άν0Γ 
λυσιν άπογοητευτική, είκών πείνης, παιδικής θνησιμότητας, τεράστιας ά- 
προστατεύτου άνθρωπίνης ά/απηρίας έκ διαφόρων αίτιων — πολεμικών ή 
βιομηχανικών ή άλλων, όπως άπέδειΕεν ό απολογισμός τοϋ προδιανυθέν- 
τος έτους τών άναπήρων — αί συνεχιζόμενοι πολεμικοί συρράΕεις, ή έΕαρ- 
σις τής τρομοκρατίας καί τής άναρχίας, τά ζωτικώτατα προβλήματα τής ά- 
νεργείας καί τού πληθωρισμού, πού άπασχολοϋν τούς κυβερνήτας καί τούς 
λαούς ολου τοϋ κόσμου καί πρό παντός τά ήθικά προβλήματα τής οικογέ
νειας, είναι ώρισμένα άπό τά στοιχεία πού συνθέτουν τήν σύγχρονον πνευ
ματικήν κρίσιν.

Ή  σκληρότης καί ή κρισιμότης τής ώρας τούτης συνοψίζεται εις τού
το, ότι διακυβεύεται, όσον ποτέ άλλοτε καί παρά τάς προόδους τής άνθρω
πότητος, ή άΕία, ή έλευθερία καί τό δικαίωμα τού άνθρώπου ώς προσώπου 
έπάνω εις αύτήν τήν, γήν. Διά τών έΕάλλων πολεμικών έΕοπλισμών, εις 
τήν κορυφήν τών όποιων εύρίσκεται ή βόμβα νετρονίου, πού άπειλεϊ τάν 
άλ^ρωπον καί σώζει τά άψυχα, διακηρύττεται ότι ύπέρ τόν άνθρωπον είναι 
τά άψυχα κατασκευάσματα τής τεχνολογίας ώς εν είδος τιμωρίας τού άν,- 
θρώπου διά τά έργα τών χειρών του.

Μέσα εις αύτήν τήν τόσον κρίσιμον καί άπογοητευτικήν διά τόν άν
θρωπον καί τόν κόσμον στιγμήν έρχονται τά Χριστούγεννα, νά μάς ύπο- 
μνήσουν ότι δέν είναι ό άνθρώπινος παράγων ό μόνος κυβερνών καί κα- 
τευθύνων. τήν ιστορίαν' ότι ύπάρχει ά Θεός, ό παντοδύναμος, ό προνοητής, 
ό φιλάνθρωπος, ό όποίος μέσα εις τό όλον μυστήριον τής θείας οικονομίας, 
συγκαταβαίνει νά γίνη άνθρωπος μέχρι βρέφους, μέχρις άπειλής τού Ήρώ- 
δου, τού κάθε Ήρώδου, μέχρι Πιλάτου, τοϋ κάθε Πιλάτου, μέχρι Γολγοθά,
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τοΰ κάθε Γολγοθά, άλλα μέ μόνην και σταθερόν κατεύθυνοιν τήν ’Avdr 
στάσιν.

'Εκείνο πού έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν κατά τήν μεγάλην αύτήν έορ- 
τήν πράο τούς Χριοτιανούς είναι ότι ύπάρχουν δύο πραγματικότητες πού 
συνθέτουν τήν ιστορικήν πορείαν τού άνθρώπου έπί τής γης. Ά φ ’ ένός μέν 
ή άνθρωπίνη τραγικότης έΕ αιτίας τής αμαρτίας καί άφ’ ετέρου ή θεία φι
λανθρωπία τοΰ «δΓ ήμάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν» 
νηπιάσαντος Χριστού. Τάς δύο αύτάς πραγματικότητας άς έχωμεν ύπ’ ό- 
ψει καί άς εύλογώμεν τόν Κύριον, τόν ίώμενον πάσας τάς νόσους ήμών, 
τόν λυτρούμενον έκ (ρθοράς τήν, Εωήν ήμών, τόν στεφανοϋντα ήμάς έν έ- 
λέει καί οίκτιρμοΤς, τόν μόνον Σωτήρα καί εύεργέτην των άνθρώπων κατά 
τό ούράνιον διάγγελμα: «Αύτός γάρ σώσει τόν λαόν αύτοϋ άπό των α
μαρτιών αύτών» (Ματθ. α' 21).
’Αδελφοί μου έν, Κυρίω άγαπητοί.

Μέσα εις τάς ποικιλωνύμους πορείας, πού γίνονται εις τάς ήμέρας 
μας διά τήν ειρήνην, διά τάς φυλετικός διακρίσεις, διά τά άνθρώπινα δι
καιώματα, διά τόν άφοπλισμόν, διό τάς παντός είδους «έλευθερίας», ή 
'Εκκλησία μας διά τοΰ ιερού ύμνογράφου μάς προσκαλεϊ εις μίαν πνευμα
τικήν πορείαν, τήν μυστικήν, πορείαν πρός τό σπήλαιον τής Βηθλεέμ; 
«Δεύτε ίδωμεν, πιστοί, πού έγεννήθη ό Χριστός' άκολουθήσωμεν λοιπόν, 
ένθα όδεύει ό άστήρ μετά τών Μάγων ’Ανατολής τών βασιλέων. "Αγγελοι 
ύμνοΰσιν άκαταπαύστως έκεί. Ποιμέν,ες άγραυλοΰσιν ώδήν έπάΕιον, ΔόΕα 
έν ύψίστοις λέγοντες, τώ σήμερον έν σπηλαίω τεχθέντι έκ τής Παρθένου 
καί Θεοτόκου έν Βηθλεέμ τής ’ Ιουδαίος». Αύτήν τήν ίεράν, τήν ύψοποιόν 
καί λυτρωτικήν πορείαν θά έπιτύχωμεν μόνον έν τή Εκκλησία καί διά τής 
’Εκκλησίας.

«ΔόΕα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γης ειρήνη' έν άνθρώποις εύδοκία» 
(Λουκ. 6 ' 14). ΔόΕα εις τόν Θεόν, ειρήνη εις τόν κόσμον, άγαθωσύνη, ά- 
δελφοσύνη καί εύδοκία εις όλους τούς άνθρώπους. Αμήν.

t  Ο Καρπενησιού ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Α Α Α
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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TO ΦΟ  ̂ TH^ ΒΗΘΛΕΕΜ
τοΰ ΒΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΑ

Ή  γέννησις τοΰ Χρίστου άποτελεΐ τό μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός. 
Σήμερον υστέρα άπό 2 χιλιάδες χρόνια ή εποχή μας, παρουσιάζει κα
ταπληκτικήν ομοιότητα, με έκείνην τήν πρό δύο χιλιάδεων έτοον. Σήμε
ρον, υστέρα άπό 20 αΙώνας ή σύγχυσις των πνευμάτων εχει κοιρυφωθή 
έπικινδύνως. Αί οικογένειαι δέν συνδέονται πλέον μέ τάς ώραίας άρχάς 
τοΰ σεβασμού και της άγάπης των μελών τους, δπως προηγουμένως. 
Τά τηλεβόλα εξακολουθούν νά άντικαταστοΟν μέ τούς θανατηφόρους 
κρότους την γλυκειά φωνή τής καμπάνας. Αί άποθήκαι πολλών κρατών 
δεν έχουν τροφάς διά τούς λαούς των, πού άποθνήσκουν άπό τήν πεί
ναν. Αι άποθήκαι δμως άλλων λαών είναι πλήρεις άτομικών βομβών 
καΐ όίλλων οργάνων ομαδικής καταστροφής.

ΠεριοχαΙ τής γής εύρίσκονται εις κατάστασιν πολέμου, ψυχροΰ ή 
θερμού, πάντοτε δμως καταστρεπτικού διά τό μέλλον τοΰ κόσμου και 
τοΰ πολιτισμοΰ. Αί έκκλησίαι δέν έπέδειξαν ώριμότητα μέ τήν διαιρε- 
σίν των, γ ιά  νά άντιμετωπίσουν άποτεελεσματικώς τήν δυστυχίαν καί 
τάς δπτειλάς πού κρατούν εις άγωνίαν ήν οικουμένην. Τά πανεπιστήμιο 
καί τά πνευματικά ιδρύματα προσφέρουν καταπληκτικήν όντως μόρ- 
φωσιν, άφήνουν δμως στείραν τήν ψυχήν.

Γιατι άραγε έμεινε νοσταλγία καί πόθος ή επαγγελία τής χαράς, ή 
όποια ήκούσθη είς τό σπήλαιον τής Βηθλεέμ; Γιατί άραγε συνεχείς πό
λεμοι και καταστροφαί καί ερημώσεις νά συμπληρώνουν τήν τραγική 
σφαίραν τής γής; Γιατί άραγε τόσος φόβος τής ταλαίπωρης ΰινθρωπό- 
τητος, γ ιά  τήν μελλοντικήν της κατεύθυνσιν καί σταδιοδρομίαν; Γιατί 
τής θείας προνοίας τό εύγενέστερο δημιούργημα, ό άνθρωπος, γιατί μέ 
τό κύλισμα τών χρόνων τείνει σήμερον νά μεταβληθεΐ σέ άνεξημέρωτο 
θηρίο έτοιμο νά κατασπαράξη τούς άπέναντί του; Γιατί δσο τά χρόνια 
τής ζωής διαβαίνουν ή κακία καί ή έγκληματικότης, τό ψέμα, ή άδικία 
νά μεγαλώνουν; Γιατί τόιχα αί μεγάλαι, αί ύψηλαΐ καί αιώνιοι άλήθειαι 
τοΰ θείου Ναζωραίου γ ιά  τήν πιχγκόσμια άγάπη καί άδελφωσύνη νά 
μή βρίσκουν καμία άπολύτως άπήχησιν μέσα στήν ανθρώπινη καρδιά; 
Και εις τάάγωνιώδη αυτά ερωτήματα έρχεται πρόχειρος ή άπάντησις:

Διότι δέν μπόρεσε ποτέ τό γένος τών άνθρώπων νά έννοήση καί νά 
άγκαλιάση τό φώς τής άλήθειας καί τής άγάπης πού χάρισε τό βρέφος 
τής Βηθλεέμ, δέν κατόρθωσε νά φωτισθή άπό τό φώς τής Βηθλεέμ, τό 
όποιον καίει καί νεκρώνει τόν εγωισμό τών εθνών καί τών άτόμων.

”Ας σταματήσωμεν ες τοΰ σημερινού καί πάλιν χρόνου τήν άνατο- 
λήν καί νά πούμε, άς έλθη ή βασιλεία σου στόν ταραγμένο κόσμο, βα
σιλεία άγάπης, καλοσύνης, χρηστότητος, ειρήνης καί δικαιοσύνης. Καί 
τότε δλοι θά άνυψωθώμεν εις τά ΰψη ώραίων και εύγενών παραδόσεων.



’Α ξιόλογα γ εγ ο ν ό τα  στο χωριό μας
Τό φετεινό καλοκαίρι (1933) ύπηρξε παραγωγικό καί εύχάριστο. Τό ση

μάδεψαν γεγονότα ιδιαίτερα συγκινητικά γιατί δικαιώνουν μακροχρόνιες 
προσπάθειες, εκπληρώνουν διακαείς πόθους των Μικροχωριτών. καί πρα- 
σφέρουν έλπίδες καί αισιοδοξία γιά τό μέλλον.

Ή χειροτονία τοΰ νέου Ιερέα  π. Νικολάου Άξακα ώς έφημερίου τοϋ 
χωριού μας, τά άποκαλυπτήρια των δύο μνημείων πού άνήγειρε ή 'Αδελφό
τητα γιά τούς 13 έθνομάρτυρες, ή έπίδοση των βραβείων άπό τόν παλαί
μαχο δάσκαλο κ. Γ. Παπαδη, καί ή δωρεά τοΰ ρολογιού τοΰ χωριού άπό 
τόν κ. Κώστα Κουτσούκη είναι τά πιό άξιόλογα. Τις λεπτομέρειες των πιό 
σημαντικών αύτών γεγονότων δίνουμε στις σελίδες πού άκολουθοΰν, γιά 
τήν ένημέρωση καί όσων δέν μπόρεσαν νά παραστοΰν στις γιορτές αύτές. 
Σημειώνουμε τέλος ότι στήν Εύρυτανία οργανώθηκαν καί έγιναν μέ πολλή 
έπιτυχία οί γιορτές γιά τήν άνακήρυξη σέ άγιο τοΰ Εύγένιου τοΰ Αίτωλοΰ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ό πω ς είχε προγραμ,μΛτιστεϊ, σχίς 21 Αυγούστου έγιναν, μέσα σέ ατμόσφαιρα 

πατριωτικής έξαρσης, τα έγκαίνια των δύο μνημείων πού άνήγειρε ή Αδελφότητα 
μας, γιά νά τιμήσει τούς δέκα τρεις έθνομάρτυρες πού έκτελέστηκαν στό Μικρό Χω
ριό στ'ις 24-12-1942.

Τό ένα μνημείο είναι άφιερωμένο στή μνήμη τοϋ πατΜΐ, - Δη^τήτρη Βαστάκη καί 
τοΰ ένωμοτάρχη Χαρίλαου Κατσίμπα, πού οί κατακτητές, μετά άπό πολυήμερα βα
σανιστήρια, τούς ερριξαν στις φλόγες. Τό άλλο είναι άφιερωμένο στους ένδεκα Με- 
γαλοχωρίτες καί Μικροχωρίτες, πού έκτελέστηκαν στή θέση πάνω - Λόγγοβες, άφοΟ



πρώτα υποχρεώθττΐΓκαν· νά σκάψουν οί Γδιοι τούς τάφους τους!
θά  πρέπει νά διευκρινήσουμε έδώ, γιά  νά μή δπάρχουν παρερμηνείες, δτι γιά 

τήν άνέγερση τών μνημείων, ή άπόφαση των Μικροχωριτών από τήν πρώτη στιγμή 
ήταν δ μ ό θ υ μ η .  Πραγματικά δέν υπήρξαν στό Μικρό Χωριό άνθρωποι πού νά 
έναντιώθηκαν στήν ανέγερσή το-υς. Μάλιστα, σύμφωνα μέ μαρτυρίες παλαιοτέρων, 
απ’ δλα σχεδόν τά Κοινοτικά Συμβούλια, άπ’ τόν επαναπατρισμό κι ύστερα, κατα
βλήθηκαν προσπάθειες γιά τήν άνέγερση μνημείου στόν χώρο πού έγιναν οΐ έκτε- 
λέσεις. ’Οφείλουμε νά τό άναγνωρίσουμε. Ή  προσπάθεια σκόνταφτε πάντοτε στήν άρ
νηση τοΰ ή τών Ιδιοκτητών νά γίνει τό μνημείο μέσα σέ ιδιόκτητο χώρο. Οί προ
σπάθειες άτόνησαν μόνο [ΐέ τήν κατολίσθηση τολ 1963 πού, δπως ήταν φυσικό έστρε
ψαν τήν προσοχή δλων στό ξαναχτίσιμο τοΰ χωριού καΐ τήν άναδημιουργίαί του.

"Οταν τό νέο χωριό τό πήρε κάπως επάνω του, ξανάρχισαν οί προσπά
θειες από τήν ’Αδελφότητα γιά νά ξανασυναντήσουν τήν ίδια άρνηφη. Παρα
κάμφθηκε μόνο δταν έγινε άντιληπτό δτι ή έμμονή νά κτισθοΰν στούς ιδιόκτητους 
χώρους διαιώνιζε τήν απραξία. Ή  Ινθάρρυνση άπ’ δλους κα'ι τελικά ή άπόφαση τής 
Συνέλευσης νά χτισθσΰν σέ παραπλήσιους χώρους, οδήγησαν στήν πραγματοποίηση 
τσΰ ίερσΰ αυτού χρέους, δηλαδή, τό Μικρό Χωριό νά τιμήσει τή θυσία αύτών πού 
αγίασαν τά δοξασμένα χώματά του. Οί λεπτομέρεις, οί όμιλίες καί φωτογραφίες 
άπ’ τά άποκαλυπτήρια δίνονται στό ξεχιυριστό πολυσέλιδο τιμητικό ’Αφιέρωμα πού 
έκδόθηκε άπ’ τήν ’Αδελφότητα μέ τόν τίτλο «ΜΝΗΪΠΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ» καί πού πρέ
πει δλα τά μέλη νά φροντίσουν νά προμηθευτούν.

Γιά τήν άνέγερση τών μνη]ΐείων αύτών έγιναν προσπάθειες άπό πολλά χρόνια, 
θεωρήθηκε στήν άρχή έπιβεβλημένο νά γίνουν αυτά μέσα άκριβώς στούς χώρους, 
δπου, χύθηκε τό αίμα τών έθνομαρτύρων. Γιά τΙς ένέργειες αύτές γράφτηκαν καί λέ
χθηκαν κατά καιρούς πολλά καί μάλιστα καί άπό τΙς στήλες τού περιοδικού μας. 
"Οταν πλέον φάνηκε, δτι οί ιδιοκτήτες τών χώρων αύτών ήσαν άμετάπειστοι στήν άρ
νησή τους νά δοθεί δ σχετικός χώρος και προκειμένου νά άποφευχθοΰν άλλες έξελί- 
ξεις, πού δέν ήσαν στίς άρχικές προθέσεις τής ’Αδελφότητας άλλά καί θά έπαιρναν 
μάκρος, τό Διοικητικό Συμβούλιο είσηγήθγριε στή Γενική Συνέλευση νά γίνουν τά 
μνημεία σέ παραπλήσιους χώρους. Ή  πρόταση έγινε δεκτή καί τό Διοικητικό Συμ
βούλιο προχώρησε στήν άνέγερση τών δύο μνημείων, θ ά  πρέπει νά έξάρουμε έδώ την 
εύγενική χειρονομία τού διακεκριμένου Ιατρού, συγχωριανού μας κ. Ί .  Δέρματά καί 
νά τόν εύχαριστήσουμε έκ μέρους τής ’Αδελφότητας γιατί δέχθηκε τό ένα μνημείο νά 
καταλάβει Ιδιόκτητο χώρο του.

Μετά τό ξεπέροισμα τών παραπάνω δυσκολιών, δπως θά θυμούνται τά μέλη τής 
’Αδελφότητας καί οί Μικροχωρίτες σέ ειδική τελετή - έκδήλωση, πού έγινε στό χω
ριό μας, στίς 26 Μαρτίου 1983, δ Τπουργός Δικαιοσύνης κ. Ά λ. Γ. Μαγκάκης, 
συνοδευόμενος άπό τόν Νομάρχη Εύρυτανίας κ. Μιχ. Καλκανδή καί τόν Βουλευτή 
Εύρυτανίας κ. Κ. Τσιγαρίδα έθεσε τόν θεμέλιο λίθο τών δύο μνημείων.

Οί κ.κ. Μαγκάκης καί Τσιγαρίδας προσκλήθηκαν πάλι άλλά δέν μπόρεσαν νά 
παραστούν στήν τελετή τών αποκαλυπτηρίων λόγω άλλων ύποχρεώσεων.

Πρίν κλείσουμε τό σύντομο αύτό ση^τείωμα γιά τά σχετικά μέ τήν άνέγερση καί 
τά περιστατικά πού τήν σημάδεψαν, θέλουμε νά εύχαριστήσουμε δημόσια άκόμη δ
λους 'όσους συνέτρεξαν τίς προσπάθειες τής ’Αδελφότητας γιά νά δλοκληρωθοΟν τά 
δύο μνημεία. Πρώτα άπ’ δλους τίς οικογένειες τών έκτελεσθέντων, τά μέλη τής ’Α
δελφότητας καί όσους άλλους συνέβαλαν ποικιλότροπα στήν άνέγερση άλλά καί τήν 
τληρότητα καί άρτιότητα τών δύο |ΐνημείων.

θέλουμε νά εύχαριστήσουμε δη^ιόσια τόν Νθ)τάρχη Εύρυτανίας κ. Μιχάλη Καλ
κανδή, πού έδειξε έμτΐρακτα τό ένδιαφέρον του στέλνοντας τήν μπουλντόζα νά άνοί- 
ξει δρόμο πρός τό χώρο τοΰ μνηιιιείου γιά τήν μεταφορά τών υλικών, καθώς καί



συνεργείο τοϋ διχσαρχείου πού εορκι,αξε τύ ξύλινο γεφυράκι - πέρασμα πρύς τύ μνη
μείο. ’Έδωσε έπίσης έγκριση για τή χορήγηρηι μέσω τής Κοινότητας ποσού 100 χιλ. 
δρα.χμών.

Εΐύχαριστοΰμε τδν έκλεκτδ φίλο αρχιτέκτονα κ. Κ. Διβέρη, πού φιλοτέχνησε δω
ρεάν τό σχέδιο τσΰ μεγάλου μνημείου καΐ τόν έργολάβο κ. Λ. Σαμαρά πού μέ ιδιαί
τερο ζήλο έπιμελή&ηκε τήν άνέγερση των μνημείων.

Εύχαριστοΰμε έπίσης τούς γλύπτες κ. Στ. Μαθιουλάκη καΐ τον γιό του Βερνάρδο, 
πού μέ περισσή φροντίδα καΐ φιλοτιμία χάραξαν καί τοποθέτησαν τά πεντελίσια μάρ
μαρα στό μεγάλο μνημείο.

’Ιδιαίτερα θέλουμε νά εύχαριστήσουμε τδν κ. Αύγέρη Αύγερόπουλο, μηχα
νικό αύτοκινήτων, πού έκτος άτΐό τόν είλικρινή ένθουσΐ(χσ{ΐό του καΐ τό πάθος του 
γιά τό μντ|μεΐο, δώρησε κα'ι τοποθέτησε δ ίδιος τά μάρμαρα τοΰ μντημείου, τόν θεόρατο 
μεταλλικό σταυρό πού δεσπόζει στόν γύρω χώρο καθώς καΐ τά φκιαγμένα άπό τά 
ίδια του τά χέρια χάλκινο στεφάνι τοΰ σταυρού καΐ τή χάλκινη δάφνη πάνω στήν 
μαρμάρινη έπιγραφή.

Τέλος εύχαριστοΰμε ακόμη τούς κ. κ. Νικόλαο Δ. Κεράνη κα'ι ‘Ασημάκη 
Κων/νο πού χάρισαν στήν Πνευματική Γωνιά (Αίθουσα ’Ενθυμημάτων ’Εθνικής 
’Αντίστασης) ό πρώτος τήν κινηματογραφική ταινία τής γιορτής τών άπσκαλυπτη^ 
ρίων (21.8.83) καΐ δ δεύτερος τήν κασέτα μέ μαγνητοφωνημένους τούς λόγους πού 
έκφωνήθηικαν στήν τελετή τών άποκαλυπτηρίων (21.8.83) .

’Εκτός άπό τΙς οικογένειες τών θυμάτων προσκλήθηκαν νά τιμήσουν τήν γιορτή 
τών άποκαλυτττηιρίων, δ Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Καλκανδής καΐ όπηρεσιακοΐ πα
ράγοντες τής Νομαρχίας, δ Διοικητής Χωροφυλακής Ευρυτανίας, δ Δήμαρχος Καρ^ 
πενησίου, οί Πρόεδροι καΐ τά Κοινοτικά Συμβούλια τών Κοινοτήτων τής Ποταμιάς 
άπό Κορυσχάδες μέχρι Προυσό, πού συνδέθηκε δπως είναι γνωστό μέ τό μαρτύριο 
τών 13 έθνομαρτύρων. ’Ακόμη προσκλήθηριαν οί τοπικοί πολιτιστικοί κ.λπ. Σύλλογοι 
τής Εύρυτανίας, οί άντιστασιακές δργανώσεις, Ιπιζώντες συνόμηροι τών έκτελεσθέν- 
των, Ιπιζώντες άγωνιστές τής μάχης του Μικρού Χωριού πού στάθηριε ή άφιορμή 
γιά τή σύλλτηψη καί έκτέλεση τών 13, προσωπικότητες τής Εύρυτανίας, τά μέλη τής 
’Αδελφότητας κα'ι πολύς κόσμος.

Προσκλήθηκαν καί χοροστάτησαν στήν έπιμνημόσυνη δέηση στούς χώρους τών 
μνημείων οί Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί Κεντρώας 
’Αφρικής κ. Τιμόθεος. Προηγουμένως, παρουσία τοΰ Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου δ 
Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος έτέλεσε τήν θεία λειτουργία στήν κατάμεστη άπό κόσμο 
έκκλησία τής 'Αγίας Κυριακής. Μετά τήν έπιμνημόσυνη δέηση δ κ. Τιμόθεος μέ ζε
στά λόγια έξήρε τήν θυσία τών 13 έθνομαρτύρων καί συγκίνησε τό έκκλησίασμα. 
Στήν έπιμνημόσυνη δέηση συλλειτούργησε καί δ πρωτοπρεσβύτερος κ. Κων/νος Δ. 
Βαστάκης, υίός τοΰ άείμνηστου έθνοιτάρτυρα Δημητρίου Βαστάκη.

1'ιά τήν ήμέρα αυτή τό μνημόσυνο (κόλλυβα κλπ.) έπιμελήθηκαν οί κόρες τοΰ 
άείμνηστου Χρ. Φλέγγα, κ.κ. Άγαπούλα I. Τσιμπογιάννη καί Μα-ρία Ν. Πανα- 
γιώτου.

ΣτΙς 11.00 π.μ. είχε σχεδόν δλοκληρωθΐϊ ή προσέλευση τοΰ κόσμου καί τών έπι- 
σήμων στόν χώρο τοΰ μεγάλου μνημείου (Αόγγοβες).

Παρά τό έορταστικό χρώμα πού έδιναν στή σεμνή τελετή ή τιαρουσία τών έπι- 
σήμων καί δ εύπρεπισμός καί σημαιοστολισμός τών μνημείων, ή άτμόσφαιρα ήταν 
δπως άρμοζε βαθύτατα κατανυκτική, γιατί δλοι ήσαν πλημμυρισμένοι άπό άνάμικτα 
αίσθήματα. Αισθήματα λύπης γιατί ήλθαν στό νοΰ οί άτιαίσιες έκεινες στιγμές τοΰ 
μαρτυρίου τών έκτελεσθέντων άλλά καί αίσθήματα χαράς καί έθνικής ύπερηφάνειας 
γιατί έπιτέλους στήθηκε ένα μνημείο γιά  νά θυμίζει τήν μεγαλειώδη θυσία τών δέκα 
τριών πατριωτών, στό Μικρό Χωριό Εύρυτανίας.
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To μνημείο των 11 έθνομαρτύρων



ΕΙΣΦΟΡΕΣ -  ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ  
ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΙσ(ρορές για τήν άνΐγερση τών μνη,μείων 
πού έγιναν στό' Μικρό Χωριό. 

Νομαρχία Ευρυτανίας (μέσω Κοι
νότητας Μικρού Χωριού) 100.000

Πάνος Δ. Κεράνης (Η Π Α ) δολ- 
λάρια 500 34.182

Γ. Α. Κεράνης Α,Ε. 30.000
’ΕΙλευθέριος I. Καρυοιρύλλης 30.000

Π  ρωτοπρεσθύτερος Κων/νος Δ. 
Βαστάκης 25.000

Ή  κόρη και τά αδέλφια τού άεί-
μνη,στου Χαριλ. Κατσίμπα 15.000

’Αθανασία Πουρνάρα 10.000
’Ιωάννης Δ. Δερματας 10.000
Νικόλαος Δ. Κεράνης δύο δόσεις

από 5000 10.000
Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών 10.000
Παύλος Χρ. Φλέγγας 5.360
Βασιλική Δ. Βράχα 5.000
Γεώργιος Ε. Παπαδής 5.000
Μαργαρίτα Ν. Κεράνη 5.000
Αύγέρης Αύγερόπουλος, πέραν των 

μαρμάρων, τού σταυρού, χάλκινης 
κινης δάφνης καΐ στεφάνου καΐ 
πέραν της προσωπικής του συμ
βολής στην αρτιότητα τού μνη
μείου 5.000

Ροδάνθη Γ. Κυρίτση 4.000
Παναγιώτης Τζαβέλης (εκ Μικρού 

Χωριού) 4.000
’Ιωάννης Παπαστάθης 4.000
’Ιωάννα Γ. Μπαμπανικολού - Κερά

νη 4.000
Νικώλαος Δ. Παναγιώτου 4.000
Παναγιώτης Ε. Παπαδής 4.000
Άγαπούλα Ίω . Τσιμπογιάννη(Φλέγ- 

γα) 4.000
Τάκης Ν. Πολύζος (Η Π Α ) 3.000
Νικήτας Σ. Κοτπτσούκης 3.000
Δημήτριος Ν. Παναγιώτου 2.700
’Ιωάννης Σ. Κουτσούκης 2.000

’Ιωάννης Ν. Αιάπης 2.000
Χρίστος Βρυνιώτης 2.000
Σπόρος I. Κομπορόζος 2.000
’Αθανάσιος I. Κεράνης 2.000
’Αναστάσιος Δ. Φλέγγας 1.000
Μαρίτσα Μπάκη 1.000
Σταύρος Γεωργούλης 1.000
Νίκος καί, Σαββούλα Άϊβαλιώτη 1.500 
Τασία Ζ αχαροπούλου 1.000
Άθηνά Α. Παπαδοπούλου 500
Νικόλαος Παναγιώτου 1.000
’Ιωάννης καΐ Στεφανία Γιαννοπού-

λου 2.000
Στέφανος Μπιλέτας 1.000

Πρός όλους τούς παραπάνω ή ’Αδελφό
τητα Μικροχωριτών εκφράζει θερμές ευ
χαριστίες.

Μιά προσφοιρά πού πρέπει να τονισθεϊ 
επίσης εδώ είναι τού κ. Χρίστου Μουτο- 
γιάννη από τήν ’Αμερική, πού στα 1977 
έπισκέηπηκε τήν 'Ελλάδα και κατέθεσε πο
σό 500 δολλαρίων μέσω επιτροπής για τήν 
ανέγερση τού μνημείου. (Βλ. σχετικά στό 
πρώτο τεύχος τού περιοδικού μας).

Θά πρέπει ακόμη εδώ νά μνημονευθεΐ 
και έξαρθεϊ ή προσφορά, πρώτη άπ’ όλες, 
τού διακ^εκριμένου Εύρυτάνα Ιστορικού κ. 
Π . I. Βασιλείου πού έγραψε τό «Χρονι
κό Θυσίας ’Εθνομαρτύρων στό Μικρό Χω
ριό Εύρυτανίαρ>, Τό βιβλίο αυτό, πού τυ
πώθηκε από τόν Σύνδεσμο Μεγαλοχωρι- 
τών (1962) υπήρξε ή πρώτη ντοκουμεν- 
ταρισμένη Ιστορία τής θυσίας τών 13 ε
θνομαρτύρων τής 24.12.42 στό Μικρό 
Χωριό. ΈΪτιθυμία τού συγγραφέα ήταν τό 
προϊόν από τήν πώληση τού βιβλίου νά 
δοθεί γιά τήν ανέγερση σχετικού μνημείου 
στόν τόπο πού έκτελέστηκαν οΐ αείμνηστοι 
εθνομάρτυρες.
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To μνημείο των έθνομαρτύρων Παπαδαστάκη και Κοασίμτια



'Εντυπώσεις ενός ξενητεμένου Μικροχορίτη άπό τά 
άποκαλυπτήρια τών δύο μνημείων στο Μικρό Χωριό (21-8-83)

Ό  συγχωρκχνός μας κ. Τάκης Ν. Πολύζος, παλαίμοίχος Γενικός Γραμμα
τέας της “Ενοκχης Εύρυτάνων ’Αμερικής «Τό Βελού^(ΐ», τιαραβρέθηκε μαζί μέ 
τήν γυναίκα του στά αποκαλυπτήρια των δύο μνημείων στό Μικρό Χωριό, στις 
21 Αύγούστου 1983. Ό  ίδιος, άπό τή θέση του ως Γεν. Γρ>αμμ(ατέας τοΰ «Βε
λουχιού» άλλα καΐ σόιν Μικροχωρίτης, είχε ένδιαφερθεϊ ζωηρά γιά  τήν άνέ- 
γερση των μνημείων. Στις γραμμές πού άκολουθοΰν έκφράζει τή συγκίνησή 
του γιά  τό γεγονός καΐ τΙς εντυπώσεις του, δπως αυτές δημοσιεύτηκαν στήν 
έοημερίδα «Ή Φωνή τής Κοινότητας» τοΰ CHARLOTTE, δπου ό ίδιος μένει 
με τήν οίκογένειά του (ΗΠΑ).

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ή  τοποθεσία. Λόγκοβες στό Μικρό Χωριό Εόρυτανία.ς, είναι μια καταπράσινη 
πλαγιά, άλλα έρημική κάπως, γιατί ό κόσμος συνήθως περπατάει στήν κορφή τοΰ 
παρακείμενου ύψώματος πού λέγεται Νικολός.

Άττό τό υψω;χα αύτό ό ξένος βόρεια βλέπει τό Βελούχι, βλέπει τό Καρπενήσι 
καί δλη τήν ποταμιά μέ τά χωριά της, άνατολικά τό βουνό Καλιακούδα μέ τό Με
γάλο Χωριό στους πρόποδές του, νότια τΙς βαθειές χαράδρες πού δδηγοΰνε ττρός τόν 
Προυσό καί δυτικά τό βλέμμα τοΰ ξένου, άπλώνεται άνύποπτα πάνω από τήν πρά
σινη αύτή πλαγιά, νά δει τό κατάφυτο μέ έλατα βουναλάκι δ “Ανθρωπος καί λίγες 
κορφές τής Χελιδώνας πιό ψηλά.

ΈπΙ σαρά'/τα καί πλέον χρόνια, ό διαβάτης παρερχότανε τήν ήουχη κι έρημική 
αυτή πλαγιά, σάν τίποτε σοβαρό καί σπουδαίο νά μπορούσε νά γίνει σ’ ένα ήμερο 
τέτοιο τόπο.

Τό μόνο πού μπορούσε νά τοΰ προσφέρει μιά ιδιαίτερη παρατήρηιση, θά ήταν 
τ’ άπομεινάδια άπό ξεχαρβαλωμένες φράχτες έρημωμένων χωραφιών πού φτάνουνε 
μέχρι κάτω στό χωριό καί τήν έλεύθερηι βλάστηση! χορταριού καί ποικιλίας δένδρων 
έξω άπ’ τά χωράφια.

Κι δμως! Στήν παραοεισένια αύτή άκρούλα της γης έκτιλύχθηκε ένα δράμα 
πού θά χρειαζότανε ένας Αίσχύλος νά τό περιγράψει. ’Εκεί κάποτε διάλεξε νά ξε
σπάσει άγρια ή ανθρώπινη μανία.

“Αν δ δια,βάνης κατέβαινε μέχρι κει καί ρώταγε τίς σωριασμένες φράχτες, τά 
δέντρα καί τίς πέτρες, θά τού μιλάγανε γιά βάρβαρους κι άνανδρους κατακτητές, 
θά τού λέγανε γιά  ήρωες μάρτυρες πού μέ τό αίμα τους ποτίσανε τό δέντρο τής έ- 
λευθερίας.

Ένδεκα Μεγαλοχωρίτες καί Μικροχωρίτες στηθήκανε έκεΐ νά τουφεκισθοΰνε, 
Ινώ ένας 'Ιερέας καί έν<χς άξιωματικός τής Χωροφυλακής τήν ίδια μέρα καήκανε 
ζωντανοί.

Γιατί; Γιατί τά χέρια τών θρασύδειλων κατακτητών μόνο άπέναντι αόπλων σή
κωναν τουφέκι.

Αίγες μέρες πριν, άπ’ τήν άλλη μεριά τοΰ Μικρού Χωρίου, τά ίδια χέρια πα
ραλύσανε άπό φόβο καί πετάξανε τό τουφέκι μπροστά στήν ά'/τάρτικη αντίσταση, 
τήν πρώτη άντίσταση έπί κατοχής.

Έδω δμως είχανε νά κάνουνε μέ άοπλους ταλαιπωριμένους καί τσακισμένους άπ’ 
τό ξύλο άνδρες. θέλανε νά τούς ταπεινώσουνε πρίν τούς τουφεκίσουν. Περιμένανε
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νά τούς δούνε στά γόνατα, έκλιπαροΰντες για τή ζωή τους, άλλα κείνοι τ^χωσαν τό 
τσακισμένο τους κορμί δσο μπορούσαν πιο ψηλά.

Τούς νάαγκάσανε νά σκάψουν τδν τάφΟ' τους, καΐ κείνοι έμπαιχτικά όγαρλίσανε 
λιγάκι τό χώμα. Δέν μπόρεσαν νά τούς λυγίσουν τήν καρδιά. Δέν μπόρεσαν νά κρα
τήσουνε κάτω τό άκρωτηριασμένο χέρι τού Δάσκαλου, δπως τό περιγράφει ό Μιχά- 
λης Σταφυλάς στό «Τό στερνό μάθημα τού Δάσκαλου».

Ρίξανε καΐ ξαναρίξανε σφαίρες στά σωριασμένα κορμιά καί φύγανε, πάλι ήττη^ 
μένοι. Πάλι ντροπιασμένοι πού δέ μπορέσανε νά έκδικηθοΰνε! Νά εκδικηθούνε ποι
όν; Τόν ϊδιο τό φόβο τους καί τη δειλία πού τούς τυράνναγε.

Νικητές μείνανε ό άποτεφρωμένος Παπάς μέ τό Νωματάρχη κα'ι ο σωρός με 
τά κορμιά των ένδεκα.

Έκεΐ, στίς καταπράσινες Λόγκοβες σήμερα, στήθηκε έπ'ι τέλους ένα Μνημείο. 
Σαράντα ένα χρόνια ήτανε πολλά νά περιμένουνε κάποια άναγνώριση οΕ ’Εθνομάρ
τυρες εκείνοι. Πάντως στην τελετή των άποκαλπτηρίων πού έγινε στις 21 Αύγου
στου 1983 μέ τήν πρωτοβουλία τού Συλλόγου Μικροχωρητών «Ή Μεταμόρφωση», 
νο·ιώσα.με δτι δέν είχανε ξεχαστεΐ. Στήν πλατεία τσΰ χωριού' κα'ι δίπλα άπό τά ερεί
πια τού σπιτιού πού καήκανε μέσα ζωντανοί δ παπάς Δημήτρης Βαστάκης κα'ι δ 
νωματάρχης Χαρίλοιος Κατσίμπας, στήθηκε άλλο μνημείο γ ι’ αύτούς.

Βάζουμε τήν έπιοιεφαλίδα «Τραγική ’Επέτειος» στό παρόν, γιατί τά γεγονότα 
πού περιγράφουμε γί'/ανε 24 Δεκεμβρίου 1942, παραμονή τών Χριστουγέννων.

Δέν θέλουμε νά σκιάσουμε τή χαρμόσυνη προδιάθεση τών άναγνωστών έπ'ι τή 
γεννήσει τού Σωτήρος μας, άλλά ας θυμηθούμε μαζύ μέ τή γέννησή Του κα'ι τήν 
άγάπη τών Ελλήνων πρός τήν ελευθερία κα'ι τή δικαιοσύνη πού κήρυξε δ Σωτήρ.

Τάκηα Ν. Πολύίιχ:

Τό μνημείο τών 11 μέ τόν γύρω χώρο του.
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Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  
ΙΕΡΕΑ ΜΑΣ π. ΝΙΚΟΑΑΟΥ ΑΖΑΚΑ

Ή 7η ’Ιουλίου 1983, ήμιέρα της Άγιας Κυριακής, πού γιορτάζει τό χω
ριό μας, θά μείνει ιστορική. Γιατί τή μέρα αυτή, μετά άπό άρφάνια δύο έ- 
τών, τό χωριό μας άπέκτηοε πάλι τόν πνευματικό του πατέρα ατό όνομα 
του Αιδεσιμότατου πατρός Νικολάου Άζακα.

Ή χειροτονία του έγινε άπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπε
νησιού κ. Νικόλαο. Κοντά του ώς διάκονος έμαθήτευοε ό π. Νικόλαος γιά 
ένα καί πλέον χρόνο. Συλλειτούργησαν επίσης ό π. "Αγγελος Παπαθανα
σίου, πρώτοούγκελλος τής Ί . Μητροπόλεως Καρπενησιού, ό π. Δημ. Άν- 
δρεάκης, ό π. κων. Λαμπαδάρης, έφημέριος Μεγάλου Χωρίου, κι άλλοι ιε
ρείς τής περιοχής.

Τήν τελετή τής χειροτονίας παρηκολούθηοε σύσσωμο τό Μικρό Χωριό 
καί πολύς κόσμος άπό τά γύρω χωριά.

Τήν ώρα έκείνη καί ή σκέψη τών ξενητεμένων Μικροχωριτών πού δέν  
μπόρεσαν νά ηαρευρεθοϋν έκεΐ, πετοΟσε ατό Μικρό Χωριό, προφέροντας 
τις λέξεις <̂ άξιος, άξιος, άξιος)) γιά τόν νέο  Ιερέα πού μέ φόβο Θεοΰ καί 
εύλάβεια άνελάμβανε, ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων νά ηοιμάνει πνευμα
τικά τό χωριό μας.

Ή ’Αδελφότης μας συγχαίρει καί εύχεται οτόν νέο ιερέα εύόδωση στό 
ποιμαντικό καί πνευματικό του έργο. Είμαστε βέβαιοι ότι μέ τά πνευματι
κά του έιρόδια, τήν δραστηριότητά του καί τόν ζήλο καί ένθουοιασμό πού 
έδειξε κιόλας γιά τά προβλήματα τής ένορίας καί τής Κοινότητας, ό π. Νι
κόλαος θά συντελέσει ώστε τό Μικρό Χωριό νά γνωρίσει γρήγορα καί πά
λι ήμέρες άγάπης, όμόνοιας, προόδου καί άναδημιουργίας.

"Ολοι μας οί Μικροχωρίτες δέν έχουμε παρά νά τού συμπαρασταθούμε 
μέ λόγο καί έργο καί οάν άτακτα παιδιά νά τόν πικράνουμε όσο γίνεται 
λιγότερο!

Παραθέτουμε πιό κάτω τήν έμπνευομένη καί συγκινητική όμιλία τού π. 
Νικολάου κατά τήν ήμέρα τής χειροτονίας του οέ Ιερέα στόν ’Ιερό Ναό 
τής Άγιας Κυριακής:

Ος σάλπισμα Σεβασμιχστατε Πάτερ και Δέσποτα! Σάλπισμα ουράνιο, ήχ.οϋν 
στ’ αύτιά μου και δολ'οΰν τήν Γοπεινή ι|)υχή μου τά κελεύσματα τών ευλαβών πρε
σβυτέρων καθώς μέ προσκαλ^ν, 5ιά τών τίμιων ευχών σας, είς τό φρικτόν θυσια- 
στήριοιν, διά τόν δεύτερον τής Ιερωσύνι^ς βαθμόν.

Τρέμουν ώς έκ τούτου τά γόνατά μου καί συγκλονίζεται ή ι])υχή μου, τό με-
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γαλεϊον τοΰτο άναλογιζόμενος. ’Ε>/£Ϊνος πρός τον όποιον καί οι "Αγγελοι ενώ έπι- 
θυμοϋν παρακνψαι, μόνον διακονοϋν και δεν τολμοΰν νά Ιερουργΐ)οουν. Εις τοότο 
τό μεγαλεΐον τό και τοΐς Ά γγ^.οις αΙδέσιμον μέ καλεϊ ή Σεβασμιόχης Σας γιά νά 
μσΰ έμπιστεατθγ) στη συνέχεια, τό τριπλοΰν τής 'Ιεροκτύνης έργον κατά τό τρισσόν 
τοΰ Άρχηγοΰ τής πίστεώς μας Τοΰ Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστοΰ έργον: τό 'Ιε 
ρατικόν, τό Προιρητικόν, τό Βασιλικόν.

Τί δε εϊπω καΐ τί λαλήσω εγώ ό ταλαίπωρος, άν ό Μέγας τής 'Είκκλησίας πα
τήρ και τής οίκουμένης Διδάσκαλος εις την ευχήν τοΰ Χερουβικαΰ "Τμνου: «Ού· 
δεις, λέγει, άξιος τών συνδεδεμένων ταΐς σαρκικαΐς έπιΰυμίαις καί ήδοναϊς, προσ- 
έρχεσθαι, ή προσεγγίζειν, ή λειτουργεϊν Σοι, Βασιλεύ τής δόξης». Τοΰτο μόνον 
λέγω, Σεβασμιώτατε, δτι βαθέως συναισθάνομαι και τό μεγαλεΐον της και τήν προσ- 
γενομένην σέ μένα τιμήν και υπό τής χάριτος τοΰ Μεγάλου Θεοΰ και Σωτήρος ήμών 
Ίησοΰ Χριστοΰ και ΰφ’ 'Τμών και μίαν μόνον έπ’ αυτών παράκλησιν, πέρα τής ευ
γνωμοσύνης μου πρός τόν Φιλάνθρωπον Θεόν καί τό σεπτόν πρόσωατόν Σας, υπο
βάλλω. Νά διατηρήση ή Χάρις τοΰ Θειον ΙΙαρακλήτου τό δέος τής ήμερος τού
της μέχρι τής τελευταίας είς τόν κόσμον τούτον πνοής μου.

Τοΰτο εΰχηθήτε παρακαλώ καί εσείς σεβάσμιοι Πατέρες καί αγαπητοί μου α
δελφοί καί εσείς όλοι ευλαβείς ένορϊται καί προσκυνηταί τής παλτ]γύρεως ταύτης· 
καθώς έν αγάπη Χριστού, διά τών τιμίων ευχών τοΰ λειτουργοΰντος άρχιερέιος και 
ποιμένος ήμών, κοινωνεϊτε μαζί μου με τό διπλό μυστήριο πού τΕλεταρχεϊ σήμερα 
τό Πνεύμα τοΰ Θείου Παρακλήτου, τό μυστήριον τής Ίερωσύνης μέσα στό μυστή
ριον τής Θείας Ευχαριστίας,

’Αλλ’ αγαπητοί μου ούτε τήν δύναμιν διαθέτω, τήν στιγμήν αυτήν μάλιστα, 
οΰτε και πρόθεσιν έχω νά μακρύνω έπ’ αυτού τόν λόγον. Θά ήθελα έν τούτοις νά 
προσθέσω λίγα λόγια ακόμη κκιί ζητώ γ ι’ αυτό άπ’ όλους σας όλίγην ύπομονήν γιά 
νά εϊπω πρώτον: Αόγους ευγνωμοσύνης πρός τούς σεβαστούς μου γονείς, τά α 
δέλφια μου καί τήν σύζυγόν μου ώς καί τόν έξ αδελφής γαμβρόν μου, κληρικόν, 
εφημέριον Μεγάλου Χωρίου π. Κων)νον Ααμπαδάρην γιά όσα, προς προστασίαν, 
οικοδομήν Ιδικήν μου προσέφερον, έν μέσω τών τόσων δυσχερειών, καί προβλημά
των πού αντιμετωπίζει μία πολυμελής οικογένεια πού ζεΐ στον περήφανο όσο και 
μαρτυρικό τόπο μας.

Αόγονις ευχαριστίας ακόμη στούς δασκάλους μου, αλλά καί εύγνώμονα τήν ά- 
νάμνησιν καί πρός τούς έν τή Ίερωσύνη αδελφούς καί μάλιστα τοΰ καθεδρικού 
Ναού τής πόλεως Καρπενσισίου, πατρός ’Αγγέλου Παπαθανασίου καί παπρός Δη- 
μητρίου Άνδρεάκη, τους όποιους είχα ·η')ν τιμή και τήν χαρά νά διακονήσω πολ- 
λάκις καί νά συναναστραφώ καί πολλά νά διδαχθώ άπ’ τήν πολύτιμη πείρα καί τήν 
αγάπη ταχν. Δεν λησμονώ Σεβασμιώτατε ότι μοΰ κάνετε τήν ιδιαιτέραν τιμήν Λ'ά 
μοΰ έμπιστευθείτε μίαν ένορίαν συγκροτημένην καί άξιόλογον, τόσον άπό τήν ' Ι 
στορίαν καί τό παρελθόν της όσον καί άπό τήν σημερινήν ττ)ς κατάστασιν.

"Ερχονται στή οκέψι μου τήν ώρα τούτη, πρώτα, ή σεβασμία μορφή καί τό 
ύποδειγματικό έργο τοΰ μακκιριστοΰ προκατόχου π. Δημητρίου Καραπάνου καί τών 
άειμνι'ιστων προγενεστέρως 'Ιερατευσάντων τών διακονι^σάντων τήν ένορίαν Μι
κρού Χωριού κκχΐ τών όποιων ή διακονία θά είναι καί γιά μένα όδηγητική.

Σκέπτομαι ακόμη ό/Λυς τούς ένορίτας τοΰ Μικρού Χωριού άπό τής συστά- 
σεώς της μέχρι σήμερα, κι έπικαλοΰμαι γιά δλωυς ταΐς πρεσβείαις τής έορταζομέ- 
νης 'Αγίας μας τής 'Αγίας Κυριακής διά τών θεοδέκτων ευχών σας Σεβασμιώτα
τε, Ιδιαίτερα δέ διά τις ψυχές τών μαρτύρων, τών μσ.ρτυρΐ]!θάντ(ον παντοιοτρόπως 
κατά τούς πολέμους καί τάς θεομηνίας πού έπ/ι.ηξαν τόν τόπον τούτον,

Τέλος έπιθυμώ νά διαβεβαιώσω 'Τμάς Σεβασμιώτατε καθώς ναχί τούς προσ- 
φιιλεΐς μου ένορίτας ότι μέ πλήρη συΛ"αίσθ)ΐσιν τοΰ χρέους μου, χωρίς νά ξεχνώ μά-
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λίστα τσΰς κρίσψους καιρούς πού ζούμε, θά μέ εμπνέει ή €^ο<ριΛής ποιμαντορία 
Σας, τό παράδειγμα τών εύ?Λ.βών 'Ιερέων τής 'Ιεράς Μη,τροπόλεώς μας, ή ζωή, ή 
παράδοσις κάι τό έργον τών προκατόχων μου και ή από όλους αναγνωριζόμενη ευ
λαβής πρωτίστοος, καΐ αληθινά γ ι’ αυτό τό λόγο κυρίως, πολιτισμένη συ},ιπεριφορά 
και παράδοσις τών εκλεκτών στό σύνολό τους Μικροχωριτών, τών κατοικούντων, 
παρεπιδημούντων καΐ άποδημούντων από την ενορίαν, θά άποτελέσουν και γιά μέ
να, στόχον, όραματισμόν και μέλημά μου, νά διαθέσω όλες τΙς δυνάμεις μου και την 
παραγγελίαν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου λέγοντος προς τόν μαθηιτήν Τιμόθεον: «Σύ 
άγρυπνα, πρόσεχε είς όλα όσα σου παρουσιάζει τό ποιμαντικόν σου έργον, Κοπία- 
σε· κάμε έργον Εύαγγελιστοϋ, ς>έρε είς πλήρες κα'ι αίσιον πέρας τήν υπηρεσίαν, 
πού σοϋ άνετέθη εν τή Έκκλησίρ», και εις τήν πρόοδον και ανάπτυξη τοΰ χωριού, 
πού θ-ά είναι πλέον τό χωριό μου. Μέ τήν προστασίαν τής 'Αγίας Κυριακής και τής 
ευλογίας Σας, αλλά κάι τήν συνεργασίαν τών άγαπί'ιτών μου Μικροχωριτών είς τό 
σύνολόν των, ας είναι ή προκοπή τοΰ χωριού τούτου κατά Χριστόν «qpιαvερά εν 
πάσι».

Εύχηθήτε γιά τήν πραγμάτωση τοΰ όραματισμοΰ μας αυτού Σεβασμιώτατε. 
Π  ροσευχηθήτε, καΐ άς συνεργαστούμε γ ι’ αυτό άδελιροί μου.

Ό  π. Νικόλαος κατά τήν τελετή τής χειροτονίας του σέ Ιερέα.
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Βραβ€Τα στους άριστεύσαντες μαθητές τού Αημ. Σχολείου 
άπό τον παλαίμαχο δάσκαλο κ. Γ. Παπαδη

Συγκινητικές στιγμές έζηοαν δσοι ΜικροχωρΙτες βρέθηκαν φέτος 11.6. 
1983 oifiv άπονομή των βραβείων στους άριστεύσαντες μαθητές τοΰ Δημ. 
Σχολείου Μικρού Χωριοϋ άπό τόν παλαίμαχο δάσκαλό μας κ. Γ. Παπαδή.

Ή Αδελφότητα προσκάλεοε φέτος τόν Μικροχωρίτη δάσκαλο κ. Γ. Πα
παδή νά άπονείμει τά ετήσια χρπματικά βραβεία πού έδώ καί χρόνια ή Ά- 
δελφότητά μας καθιέρωσε γιά τούς άριστεύοντες μαθητές τοΰ Δημ. Σχο
λείου του Μικρού Χωριοΰ.

Ό δάσκαλος δ&<θηκε μιά καί έπρόκειτο νά παραστεί τήν άλλη μέρα 
καί στά άποκαλυπτήρια τής προτομής τού άειμνήστου δασκάλου Γιάννη Δ. 
Καρυοφύλλη.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά θέλαμε νά ευχαριστήσουμε δημόσια γιά άλ
λη μιά φορά τόν Διευθυντή τού Δημ. Σχολείου Μικρού Χωριοϋ κ. Σεραφείμ 
Χατζόπουλο, πού μέ τήν όμορφη τελετή πού όργάνωσε, άρτια άπό κάθε 
πλευρά, χάρισε άνεπανάληπτες στιγμές σέ όσους παραβρέθηκαν έκεϊ. Δά
κρυα χαράς καί νοσταλγίας κύλησαν! "Ενα αύθόρμητο εύγε!

"Ενα κομμάτι άπ’ τή συγκίνησή του έκφράζει ό δάσκαλος κ. Γ. Παπα- 
δής στή σύντομη όμιλία του κατά τήν άηονομή των βραβείων στούς μαθη
τές. ’Ακολουθεί ή όμιλία του:

Άγαΐϊτιμέλ'α μου Μικροχωριτόπουλα,
Σήμερα εδώ μέσα στην δμορορα στο?4σμέν)] σχολική σας αϊθοχ'σα, μέ τά ιωιή- 

ματά σας, τους ιρυσικους διαλόγους σας, τά μελοοδικά σας τραγούδια, χαρίσατε σ’ 
δλους μας και Ιδιαίτερα σέ μένα ευχάριστες ώρες. Δέν μπαρώ νά βρώ λέξεις γιά νά 
έκφράσίΰ τήν συγκίνησή μου πού πλημμυρίζει τήν καρδιά μου.

Μέ τά μάτια της ηκχντασίας μου γυρίζιο πίσω 40 χρόνια πού έπι 25 συνεχή 
χρόνια διηΰθυνα τό διύ·έσιο τότε Δημ. Σχολείο Μικ-ροϋ Χωριού, άπό τό όποιο ανυ
πέρβλητοι λόγοι, ανεξάρτητοι άπό τή θέλησή μου και διαδοχικά κτυπήματα τής 
μοίρας, μέ ανάγκασαν νά μετατεθώ κχιι νά ζώ σήμερα κακή τή μοίρα μακριά, ”Αν 
όμως μένω αναγκαστικά σωματικά μακριά άπό τό αξέχαστο Μικρό Χωριό μου, ·ψυ- 
χικά θά είμαι πάντοτε μαζί του.

Τόν πόνο μου όμως αυτόν τόν άπαλύνει ή ήθική ικανοποίηση πού αίσδάνεται 
κάθε δάσκαλος γιά τήν πρόοδο τών μαθητών του. Άπό το Σχολείο τοΰ Μικρού Χω
ριού βγήκαν διακεκριμένοι επιστήμονες, επιτυχημένοι έπαγγελματίες κα'ι έντιμοι 
πολίτες. Κανένα Μικροχωριτόπουλο δέν ντρόπιασε τό Σχολείο τού χωριού του, δ'- 
πως είμαι βέβαιος δτι τό παράδειγμα αυτό θά τό μιμηθοϋν δ?α τά Μικροχωριατό- 
πουλα, δπως τό μαιπεύω στά γελαστά πρόσωπά σας και στά αγνά και έξυπνα μά
τια σας.

— Εύχαριστώ τόν κ. Π  ρόεδρο τής Άδεληχότητάς μας και άγαπητό μου πα
λαιό μαθητή Μένιο Κουτσούκη κα'ι δλο τό Διοικητικά Συμβούλιο τής Άδεί.φότητας 
μας, διότι μού έκαναν τί]ν τιμή νά έπιδώσω τά βραβεία η>έτος στούς βραβευθέντες 
μαθητές κα'ι νά επαινέσω δλους τούς άλλους γιά τήν τακτική ηχιίτηση, τήν πρόοδό 
τους κα'ι τήν όρεξη γιά μάθηση.

—  'Ως παλαιός συνάδελιρος άπευθύνω τά συγχαρητήριά μου στον κ. Διετιθυν- 
τί] τού Σχολείου κα'ι ώς πρεσβύτερος Μικροχωρίτης τις ευχαριστίες μου γιά τούς 
κάπους καί προσπάθειες πού καταβάλί,ει υπέρ τό καθήκον του γιά τή σύγχρονιι 
μόρηχοση τών μαθητών.

Σέ σάς άγαπΐ]τά μου συγχωριανόπουλα πού άποφοιτήσατε ηέτος άπό τό Σχο
λείο εύχομαι καλή σταδιοδρομία γιά τή μελλοντική σας ζωή, στην όποια νά είσθε
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βέβαιοι δτι θά διακριθεΐΐε οπλισμένοι με θάριρος, αλήθεια παί τιμιότΓη,τα. Στοθς 
άλλους, δσοι χα'ι άν λίγοι qxjitow, συνιστώ τακτική φοίτηση καΐ άγουτη γιά τό 
Σχολείο,

’Αποχαιρετώντας σας απευθύνω ενα μεγάλο εύγε σ’ δλους σας και εύχομαι 
καλό κι ευχάριστο καλοκαίρι. Μέ παντοτεινή ευτυχία γειά σας.

Γ. Ε. ΠΑΠΑΔΗΣ 
Συν)χος Δημοδιδάσκαλος
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Ό  παλαίμαχος δάσκαλος Γ. Παπαδής, μιλάει συγκινημένος 
στά παιδιά τοΟ Δημοτικού Σχολείου.
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ό Ευγένιος ό Αιτωλός ατήν χορεία 
μιας δεκάδας Εύρυτάνων άγίων

Στιγμές άνεπανάληπτες έζησαν δοοι είχαν τήν εύκαιρία νά παρακο
λουθήσουν τις κατανυκτκές, γεμάτες πνευματικό άρωμα γιορτές, πού έγι
ναν στην Ευρυτανία μέ τήν ευκαιρία τής άνακΛρυζης σέ "Αγιο τοΰ Εύγέ- 
νιου τοΰ Αίτωλοϋ.

Πέρα άπό τήν πολύ έπιτυχή όργάνωσή τους πού έγινε άπό τήν Ιερ ά  
Μπτρόπολπ Καρπενησιού καί τό Έλληνομουοειο (Έύγένιος ό Αΐτωλός)), οί 
γιορτές έγιναν ιδιαίτερα αισθητές καί ξεχώρισαν σάν μοναδικές ατό είδος 
τους. Συγκέντρωσαν πολλούς εύλαδείς προσκυνητές. Σάν μιά πανορθόδο
ξη έκδήλωοη τήν τίμησαν καί πολλοί έμπνευομένοι ιεράρχες τόσο άπό τήν 
'Ελλάδα, δσο καί τις άλλες 'Ορθόδοξες ’Εκκλησίες, όπως τής Κύπρου καί 
τά Πατριαρχεία τής 'Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, 'Ιεροσολύμων κ.ά. Οί γιορ
τές στάθηκαν άκόμη μοναδικές γιατί άπλώθηκαν χρονικά άπό τόν ’Ιούλιο 
ώς τά τέλη Αύγούστου κι άκόμη πιό σημαντικό άγκάλιασαν όλόκληρη τήν 
Ευρυτανία. "Αρχισαν άπό τά Βραγγιανά, όπου ό "Αγιος Ευγένιος έμόνασε, 
έδίδαξε καί έκοιμήθπ πριν 300 χρόνια (1684) γιά νά συνεχισθοΰν στό Καρ
πενήσι, στόν Προυσό, στή Φουρνά, στό Τροθάτο, στήν Άγ. Φραγγίστα καί 
νά τελειώσουν στό Ιστορικό μοναστήρι τής Τατάρνας. "Ολοι αύτοί οΐ έπώ- 
νυμοι τόποι έχουν νά μαρτυρήσουν κάτι γιά τήν ξωή καί τήν δράση τοΰ Φω
τισμένου Διδασκάλου τοΰ Γένους Ευγενίου τοΰ Αίτωλοΰ.

Παράλληλα πρός τις έκδηλώσεις αυτές πού μίλησαν στις καρδιές των 
Εύρυτάνων ή 'Ιερά Μητρόπολη ΚαρπεΛΛτσίου καί ό Σύνδεσμος Εύγένιος ό 
ΑΙτωλός κυκλοφόρησαν ένα άξιόλογο τιμητικό τόμο άφιερωμένο στή μνήμη 
τοΰ νέου Άγιου Εύγενίου τοΰ Αίτωλοΰ.

Ό τόμος αύτός πού τήν άρτια άπό πάσης πλευράς έκδοσή του έπιμε- 
λήθηκε ό Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Ευγένιος ό Αιτωλός, διακεκριμένος έκ- 
παιδευτικός κ. Παν. Βλάχος, Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Έκηαιδεύσεως, πε
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων έκτεταμένη άναφορά στή ξωή καί τό έργο τοΰ 
Άγιου Εύγενίου καθώς καί τό Ιστορικό τής άνακήρυξής του οέ "Αγιο (σχε
τική άλληλογραφία Ίεράς Μητροπόλεως Καρπενησιού μέ Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως, 'Ιερά Σύνοδο κλπ.).

Τέλος σημειώνουμε σάν κατακλείδα τήν διάλεξη πού έδωσε ό κ. Παν. 
Βλάχος στήν αίθουσα τής ιΈταιρείας Φίλων τοΰ ΛαοΰΜ, 1η Νοεμβρίου 
1983, σέ εύρύ άκροατήριο μέ θέμα «Εύγένιος ό Αιτωλός». Ή διάλεξη αύτή 
ήταν τό έναρκτήριο μάθημα τής 'Εταιρείας μετά άπό άγιασμό πού έτέλεσε 
ό οεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησιού κ. Νικόλαος, ό οποίος καί προ
λόγισε τήν 5λη έκδήλωση. Μετά τήν διάλεξη προβλήθηκαν έγχρωμες δια
φάνειες άπό τά μέρη πού έξησε ό "Αγιος μέ φροντίδα καί κείμενα τοΰ π. 
Αγγέλου, Πρωτοσύγκελλου τής Ίεράς Μητροπόλεως Καρπενησιού.

Γιά τήν πληρέστερη ένημέρωση των συμπατριωτών καί άναγνωστών δη
μοσιεύουμε παρακάτω συνοπτικό κείμενο τοΰ κ. Παν. Βλάχου πού άναφέ- 
ρεται στό μεγάλο αύτό πνευμαηκό γεγονός τοΰ τόπου μας:
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'Τπ& Παναγιώτου Κων. Βλάχου Γεν. Έπιθεωρητοϋ 
Μ. Έκπ/σεως, Προέδρου τοϋ Συνδέσμου 

«Εύγένιος ό ΑΙτωλές».

Ό  εξαίρετος θεράπων τής πλχιθείας τοΰ ’Έθνους καΐ εϋ>ϋαβής λειτουργός τοΰ 
'Τψίστου κατά τους δεινούς τής Τουρκοκρατίας χρόνους σεπτός 'Ιερομόναχος και 
σος?ός Διδάσκαλος τοΰ Γένολίς Ευγένιος ό ΑΙτωλός ανήκει ήδη κΛί έτισήμως είς τόν 
μακάριον χορόν τών 'Αγίων, τιμάται ώς πιροστάτης τής περιοχής άνά την Εΐυρυτα- 
νίαν και ΑΙτωλίαν και άποβαίλ^ι καθοδηγός τής παιδείας τοΰ λαοΰ, τής ’Ορθοδο
ξίας στΰλος και τών θεοφιλών πόθων τής ’Εκκλησίας έκ4 >ραστής.

Γεννηθείς περί τό 1597 εις τό Μέγα Δένδρον τής ΑΙτωλίας νέος έμόνασεν είς 
τάς 'I. Μονάς Βλοχοΰ Τριχωνίδος, Τροβάτου τών Άγράφων καΐ Ξηροπητάμου τοΰ 
'Αγίου ’Όρους, όπου από ενάρετους και ευσεβείς κληρικούς ελαβε τήν βασικήν μόρ- 
φωσιν. Διάκονος έχειροτονήθη είς την Ί .  Μονήν 'Γατάρνης, πρεοβύτερος δε είς 
τήν ’Αλεξάνδρειαν από τόν Πατριάρχην Κύριλλον τόν Αούκαριν. Τάς σπουδάς 
του σιτνεπλήρωσεν ε’ις Τρίκαλα, Κεηκιλληνίαν, Ζάκυνθον και Κωνσταντινούπολιν 
πλησίον όνομαστών διδασκάλων τής εποχής, μεταξύ τών όποιων καί Θεόφιλος ύ 
Κορυδαλλεύς.

Κατά τήν είς Κωνσταντινούπολιν παραμονήν του ήγωνίσθτ| σθεναρώς υπέρ τής 
’Ορθοδοξίας, ύπέστη δε διά τούτο δκογμούς καΐ καθαίρεσιν. ’Αποκατασταθείς έπέ- 
στρειμεν είς τήν κυρίως Ελλάδα τό έτος 1639, όπου και άόκνως είργάσθη διά τόν 
ςχοτισμόν τοΰ Γένους καί τήν στήριξιν τών ομοεθνών του κατά τόν ζοφερώτατον 
17ον α’ιώνα μέχρι τής είς Βραγγιανά τών Άγράιρων τό 1682 έκδημίας του.

Τό ιερατικόν καί παιδευτικόν του έργον ήσκησε κατ’ αρχάς είς ’Άρταν, Αίτω- 
λικόν καί Μεσολόγγιον, διά τών Σχολών δε Καρπενησιού καί Βραγγιανών, τάς ο
ποίας ϊδρυσεν άκαλούθως καί άνύηχοσεν είς περιαχπήν, τοΰ κηρύγματος, τών συγ
γραφών, τών έξαιρέτοον επιστολών καί τών διαπρεπών μαθητών του συνήργησεν 
είς τήν έπιστήριξιν τής πίστεως καί την προαγαχγήν τής παιδείας καί άνεδείχθη μία 
από τάς ίσχυροτέρας προσωπικότητας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.

'Ως θρησκευτικός καί πνευματικός ήγέτης ήγωνιοθη νά υπηρέτηση τήν πνευ
ματικήν παράδοσιν τοΰ ’Έίθνους του καί τήν θρησκευτικήν πίστιν τοΰ λαοΰ του. Μέ 
θερμουργόν πίστιν πρός τον Θεόν καί βαθεΐαν αγάπην προς τούς ομοεθνείς του είρ
γάσθη επί δεκαετηρίδας δλας με άκραν ταπεινοφροσύνην, λαμπράν άσκησιν καί 
έξαίρετον αύταπάρνησιν. Καί έπέτυχεν άξιάλογον τής παιδείας προαγωγήγ· καί συν- 
έδραμεν είς τήν διατήρησιν τής καθαρότητας τής ορθοδόξου πίστεως- καί συνέβα- 
λεν άποφασυστικώς διά τής ακαταγώνιστου άνανειοτικής δυνάμειος τής διπλής πα- 
ραδόσεως τοΰ ’Έθνους (θρησκευτικής καί πνευματικής) είς τήν ύποβοήθησιν τοΰ 
Γένους νά συναισθανθή τό χρέος του, νά προπαρασκευασθή πνευματνκώς καί νά
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όρ·9ωθή έν καιρφ σύσσωμον διά τήν άποτίν'αξιν τοϋ 6αρ\ηάτσυ τής δουλείας καί 
τής άπαιδευσίας ζ·υγοΰ.

Ή  πλούσια προσιρορά τοϋ Ευγενίου προσείλκυσεν έντονον τό έvδιαqpερov καΐ τον 
σεβασμόν τών συγχρόνων του και των μεταγενεστέρων μελετητών τοϋ έργου του. 
Εύρτηάνες καΐ ΑΙτωλοί, διατηροϋντες άνεπισκίαστον τήν ορθόδοξον πίστιν των, μέ 
άκραν εϋλάβειαν άναφέρονται είς τό όνομά του από τής έκδημίας του μέχρι σήμε
ρον. ’Ιδιαιτέρως είς την περιοχήν τών Άγράςρων διατηρείται εναργής ή νοερά πα
ρουσία τοϋ σοφοϋ διδασκάλου, ή προηχ)ρική παράδοσις διασώζει ζωηράν τήν μνή
μην του, ο'ι δέ κάτοικοι, κληρικοί και λαϊκοί, με εϋλάβειαν άφΐΊγοϋνται περιστατικά 
τοϋ βίου του καΐ άναη>έρονται είς Ιεράς ϋποθήκας και τΐωχωφελή Ιστορήματα.

Ό  χωρίς προκατάληψιν κα'ι σήμερον περιηγούμενος τήν περιοχήν διαισϋάινεται 
άνά παν βήμα τό πνετιματέμςχ>ρον ανάστημα τοϋ σεπτοϋ 'Ιερομονάχου άμετακίνητον 
εις τήν έπαλξίν του διά τήν προάοπισιν τής όρθοδόξου πίστεως, τήν διδαχήν τών 
αληθειών τοϋ Ευαγγελίου καί τήν ϋπόμνησιν τής σημασίας τής παιδείας διά τήν 
προκοπήν τών ανθρώπων, τήν ακτινοβολίαν τής Εκκλησίας καί τήν έπιβίωσιν τοϋ 
’Έθνους. Τοιουτοτρόπως ή όσία μορφή Ευγενίου τοϋ ΑΙτωλοϋ αποβαίνει διά μέσου 
τριών αΙώνων καθοδηγός τοϋ λαοϋ είς τους Ιερούς αγώνας του προς διαφύλαξιν 
τής Ιεράς παρακαταθήκης, τής οποίας είναι κάτοχος καί έρμηνεύς.

Ή  έδραία αυτή επί τήν αγιότητα Ευγενίου τοϋ Αιτωλοϋ συνείδησις τοϋ πλη
ρώματος τής Έίκκλησίας, συνοπτική παρουσίασις τών πρός τήν ’Ορθοδοξίαν καί τήν 
Πατρίδα υπηρεσιών του καί εράνισμα μαρτυριών από έργα παλναιοτέρων καί συγ
χρόνων συγγραφέίον άναη?ερομένων εις ιήν όσίαν βιοτήν του περιελήφθησαν είς 
« Τπόμνημα» τών μελών τοϋ Συνδέσμου «Ευγένιος ό ΑΙτωλός», ϋποβληθέν κατ’ Αύ
γουστον τοϋ 1981 πρός τόν Μητροπολίτην Καρπενησιού κ. Νικόλαον, Δι’ αϋτοϋ. 
έπί τή έπικειμένη τριακοσιοστή έπετείω από τής έκδημίας του, έζητήθη «ή συναρίιΤ 
μΐ]σις εις τήν χορείαν τών 'Αγίων τοϋ έπι ζήλω ένθέφ, πίστει ορθή, ά'̂ -ώια στερρώ 
είς χαλεπούς διά τό Γένος ημών χρόνους καί πάση κατά Χριστόν αρετή διαπρέψαν- 
τος Ευγενίου τοϋ ΑΙτωλ-οϋ».

Ό  Μητροπολίτης, μετά τήν έπιβαλλομένΐ]ν μελέτην καί τεκμηρίωσιν τών περιε
χομένων εις τό «’Τπόμνημα» τοϋτο, ευρών αυτά «πάνη αληθή, θεοφιλή καί παρά 
πάντων τών κατά τήν θεόσωστον ’Επαρχίαν (του) οικούντων αποδεκτά», ϋπέβαλεν 
αυτό εις τήν Ίεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Αυτή, μετά γνωμοδό- 
τησιν τής έπί τών Νομοκανονικών 'Τποθέσεων Συνοδικής ’Βίπιτροπής, άπέστειλε. 
κατά τά θέσμια τής Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησίας, τόν σχηματισθέντα φάκελον 
εις τό ΟΙκοιιμενικόν Πατριαρχεϊον, έπισημειώσασα ότι «ή είς "Αγιον άνακήρυξς 
Ευγενίου τοϋ ΑΙτωλοϋ συνιστα αίτημα τοϋ έν τή 'Ιερά Μητροπόλει Καρπενησιού 
Χριστεπώνυμου πληρώματος, είς τήν συνείδησιν τοϋ οποίου ούτος ζή ώς "Αγιος».

Τό Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον διά τής ϋπ’ άριθμ. 346/1982 Π ατρι
αρχικής καί Συνοδικής Πράξεως τήν κωινήν συνείδησιν τών πιστών μετουσίωσεν 
είς έκκλησιαστικήν πράξιν καί άπόφασιν καί ώρισεν, όπως «ό αοίδιμος 'Ιερομόνα
χος Ευγένιος ό ΑΙτωλός», πιστόν υπάρξας μέλος τής ’Ορθοδόξου κατ’ Άνατολάς 
Εκκλησίας καί έχων παιδιόθεν κλίσιν πρός τήν αγγελικήν πολιτείαν, σοφός έν δι- 
δασκάλοις τοϋ γένους, συγκαταλύσας τόν βίον δλον πάση αρετή καί λόγω, έπιδρά- 
σας έπι τών κατοίκων τών χωρίων καί τών πόλεων τής Ευρυτανίας καί πολλά δείγ
ματα όσιότητος παρασχών. . .  όίπό τοϋ νϋν κοιί εις τό εξής, εις τόν αιώνα τόν οίπαν- 
τα, συναριθμήται τοϊς όσίοις τής Εκκλησίας, τιμώμενος παρά τών πιστών καί ϋμνοις 
γεραιρόμενος τή ε ' Αύγουστου, παραμονή τής έορτής τής θείας Μεταμορφώσεως, 
έν ή πρός τάς α’ιωνίους μετέστη μονάς».

Διά τόν προσήκοντα πανηγυ'ρισμόν τοϋ πολυσημάντου αύτοϋ διά τήν πε
ριοχήν καί τήν ’Ορθοδοξίαν γενικώτερον γεγονότος ή 'Ιερά Μητρόπολις Καρπενη-
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σίον χαΐ ό Σύνδεσμος «Ευγένιος ό ΑΙτωλός» δκοργάνοκταν σειράν λατρευτικών καΐ 
πνευματικών έκδτ)λα>σΐεωΛ' είς διάιρορα κέντρα τής Ευρυτανίας και Αιτο>?άας (μέ 
συμμετοχήν και τής Ί .  Μητροπόλεως ΑΙτοΰλαακαρνανίας) κατά το από 26ης ’Ιου
λίου μέχρις 28ην Αύγουστου 1983 χρονικόν διάστημα με έπίκεντρον τάς έν Καρ- 
πεν»|σίω τής 4ης καΐ 5ης Αύγούστου.

Κατά τόν επίσημον έορτασμόν τής 5ΐ|ς Αύγούστου είς τόν 'I. Ναόν τής 'Αγίας 
Τριάδος Καρπενησιού, τόν όποιον ό "Οσιος ΕΧιγένιος «πολλοϊς τοΐς ιδρώσι καύ·’ §·■ 
κάστην περιρρεόμενος άνίδρυσεν», έτελέσύη μεγαλόπρεπες διορύάδοξον ’Αρχιερα
τικόν Συλλειτουργόν μέ την παρουσίαν εκπροσώπων τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, των Πατριαρχείων ’Αλεξάνδρειάς κα'ι 'Ιεροσολύμων, τής 'Ιεράς Συνόδου τή; 
’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, τής 'Ιεράς Κοιΐ"όίΐ|τος τού 'Αγίου ’Όρους και την συμ
μετοχήν κα'ι άλλων Μητροπολιτών, έγένοντο τά ίίυρανοίξια τού πρός τιμήν τού 'Ο 
σίου άφιερωύέντος πρώτου παρεκκλ>.ησίου, τό όποιον διεμορςχόύη εις τόν νάρθηκα 
τού ναού με πρωτοβοιλίαν τού πρωτοπρεσβυτέρου π. ’Αγγέλου Παπαθανασίου, κα'ι 
έπηκολούθησε λαμπρά είς τήν Α’ίθουσαν Διαλέξεωτ' τού Συνδέσμου «ΕΙύγένιος ό ΑΙ- 
τωλός» πνευματική έκδήλωσις.

Έμηχχνές και ιδιαιτέρας έξάρσεως άξιον γνώρισμα τών έν λόγφ εκδηλώσεων 
ύπήρξεν ή ι|τυχική άγαλλίασις απάντων τών επισήμων εκπροσώπων, ή ανεκλάλητος 
χαρά κα'ι ή βαθυτάτη συγκινΐ}σις διά τό μέγα τούτο γεγονός κα'ι ή ομολογία τής 
όμοθύμου αποδοχής τής γενομένης επισήμου άνακηρύξειος είς "Αγιοί'· τού εύκλεσύς 
τούτου Διδασκάλου· κα'ι τούτο, διότι ό Εύγένιος, Αιτιολός, γνώστης τής έλληγικής 
παιδείας, κάτοχος τού εκκλησιαστικού πνεύματος κα'ι τής θεολογικής σκέψεως τών 
Πατέρων κα'ι εκφραστής τού θιρησκευτικού βιώματος τού υποδούλου 'Ελληνισμού, 
υπηρέτησε τήν μαρτυρικήν ’Ορθοδοξίαν σθεναρώς κχι'ι προήγαγε τήν παιδείαν ά- 
πoqpασιιστικώς, ώστε ή ζωή κα'ι ή παράδοσίς του έγένετο φρόνημα κα'ι ζωή τών πι- 
στίον κατά τήν εποχήν του κα'ι αφετηρία γονίμου συλ'εχείας έως τής άπελευθερώ- 
σεως κα'ι μετ’ αύτήν μέχρι τών ημερών μας.

Αύθόρμιμος κα'ι εύρεια υπήρξε κα'ι τού εύσεβοΰς λαού ή συμμετοχή εις δλας 
τάς εκδηλώσεις, καθώς κα'ι ή παρουσία τών εκπροσώπων τα>ν πολιτικών κα'ι στρα
τιωτικών αρχών τής περιοχής. Τό μήνυμα τού εορτασμού διέτρεξε τόν Εύρυτανι- 
κόν κα'ι ΑΙτιολικύν χώρον κα'ι ώμίλησεν είς τάς ψυχάς τών κατοίκων του. Περαι
τέρω διεχύθη κα'ι εκτός αύτοΰ κα'ι κατέστη πανελλήνιον. Τούτο συνετελέσθη διά τής 
■/.υ·κλοφορίας τού έκδοθέντος έορτίου τόμου, διά δημοσιευμάτων εϊς τόν ήμερήσιον 
κα'ι περιοδικόν τύπον κα'ι τής διοργανώσεως κα'ι είς όίλλας περιοχάς κα'ι ύπό άλλων 
ςπιρέων πανηγυρικών έκώηλώσεων. Δι’ δλων αυτών ή άνύστακτος μέριμνα τού Ό 
σιου Ευγενίου διά τήν διατήρησιν άλυθεύτου τής πίστεως, διά τήν καλλιέργειαν τής 
κατά Χριστόν αρετής καί τήν προαγωγήν τής παιδείας έν συνδυασμφ και πρός 
τό εύρυ κοινωνικόν του έργον προεβλήθησαν άβιάστως ως διαχρονικόν δίδαγμα ναι 
έντόνως έπίκαιρον αίτημα.

’Ιδιαιτέρως είς τούς έκκλ.ησιαστι·καύς κύκλους καί τόν χώρον τής παιδείας ή άνα- 
ςρορά είς τήν ζωήν καί τό έργον τού Όσιου Ευγενίου υπήρξε πρόξενος γονίμων 
στοχασμών καί δημιουργικών παρορμήσεων. Ή  προβολή τής ανάγκης διά τήν ορ
θήν σύλληψιν καί ερμηνείαν τής ιστορικής μας άποστολής καί είς τόν σύ·/χρονον 
κόσμον, συμφώνου πρός τήν έθνικήν μας παράδοσιν καί άνταποκρινομένης είς τά 
έπιτακτικά τών καιρών μας αιτήματα, άπετέλεσε τόν πυρήνα τού ό'λου έοιρτασμού.

Ό  "Οσιος Εύγένιος ό ΑΙτωλός, έπίλε-κτος ήγέτης είς τήν προχτοπορίαν τής πνευ
ματικής ηχίλαγγος καί γΐ'ήσιος έκφραστής τής ιδεο?αγίας τιύν μεγάλων Διδασκάλων 
τού Γένους απευθύνει καί πρός τούς σιηχοόνους λειτουργούς τού 'Τψίστου καί τούς 
διδασ'κ.άλους τής νεότητος τό υπέρχρολυν μήνυμα: Ή  έλλι^νική παιδεία είναι έθνο- 
σώτειρα καί έθνοποιός δλων τών εποχών δύναμις. 'Η  'Ορθοδοξία είναι «άρτος ζω-
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ής» διά τους «πεινώντας και δι·ψώντας τήν'δικαιοσΰλθ)ν» καΐ εις τάς ημέρας μχχς. 
Και αποβαίνει διά τοϋ μηνύματος του αύτοϋ κατθοδηγός και διά των πρός Κύριον 
πρεσβειών του έvισχ^πΓης και τών σημερινών δαδούχων τοΰ άνεσπέρου ελληνικού 
πνεύματος καΐ τοΰ άνοθεύτου φωτός τής ’Ορθοδοξίας είς την τελεσςχ>ρον τής απο
στολής των έπιτέλεσιν.

Σημείωσις: ΈπΙ τώ έορτασμφ τής είς "Αγιον άνακηρύζεως τοϋ 'Οσίου Ευγε
νίου έξεδόθη προνοίρ τοϋ Μητροπολίτου Καρπενησιού κ. Νικολάου καΐ έπιμελείρ 
τοϋ Προέδρου τοϋ Συνδέσμου «Ευγένιος ό Αίτωλός» κ. Παναγιώτου Κ. Βλάχου 
τόμος περιέχων τήν Βιογραφίαν τούτου, τά σχετικά μέ τήν είς "Αγιον άνακήρυ- 
ξίν του κείμενα καΐ τήν Οπό τοϋ Ύμνογράψου Μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννί- 
του ουντεθείσαν ’Ακολουθίαν. ’Αξιόλογα αύτοτελή έργα περί Ευγενίου τοϋ Αί· 
τωλοϋ είναι καί τά άκόλουθα: Πάνου Ί . Βασιλείου, «Εύγένιος ό Αίτωλός καί οί 
σπουδαιότεροι μαθητές τών Σχολών τών Άγράφων» ’Αθήνα 1957, Ίωάννου Θ. 
Κολιτοάρα ((Ευγένιος ό Αίτωλός» Άθήναι 1960, καί Παναγιώτου Κ. Βλάχου ((Εύγέ
νιος ό Αίτωλός καί τό ψερώνυμον Έλληνομουοείον» Άθήναι 1976.

1

Άτιολυτίκιον τοϋ Όσιου 
'Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

ιδάσκαλος ενθεος καΐ οδηγός τών πιστών 
έδείχθης έν Πνεύματι, οια θεράπων Χρίστου,
Ευγένιε "Οσιε’
λόγω  γάρ διαπρεπών και λαμπρότητι βίου 
ώ(ΐ)θης της εύσεβείας πρακτικός ύποφήτης' 
διό ή Εκκλησία Χριστού μακαρίζει σε.

(Ποίημα Γερασίμου Μονάχου ΜικραγιαννανΙτου)
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Ε Ν Α Σ  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Σ  Σ Τ Η  Ζ Ω Η  
Τ Ο Υ  Μ Ι Κ Ρ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

Σέ δουλειά ft οέ σχόλη άπό δώ καΐ πέρα τούς ΜικροχωρΙτες θά συνο
δεύουν oi άρμονικοϊ μουσικοί χτύποι του μεγάλου ρολογιού. 01 ώρες τους 
στό χωράφι ft στό σπίτι, στό καφενείο ft στό δρόμο θά διακόπτονται άπό έ
ναν άμερόλππτο παρατηρητή πού σάν άδέκαστος κριτής δέν θά χαρίζει 
δευτερόλεπτο σέ κανένα! Θά σημαίνει τό ϊδιο γιά όλους.

Ό νέος αύτός σύντροφος στή ζωή τού χωριού μας γεννήθηκε στίς 8 
’Οκτωβρίου 1983, χάρις στήν δωρεά τού κ. Κων. I. Κουτσούκη. "Εφερε ό 
ίδιος άπ’ τήν ’Αμερική κι έγκατέστηοε τό ρολόι - στολίδι στό νέο καμπα
ναριό τού χωριού, δίπλα στήν έκκλησία τής 'Αγίας Κυριακής.

Ή ’Αδελφότητα έκφράζει θερμές εύχαριστίες πρός τόν κ. Κων. Κου
τσούκη γιά τήν σημαντική αύτή δωρεά του πού κάλυψε μιά σημαντική άνάγ- 
κη στή ζωή τού χωριού μας.

Ή ’Αδελφότητα είχε προγραμματίσει τήν τοποθέτηση ρολογιού, άλλά 
ή γενναιόδωρη αύτή προσφορά τού κ. Κουτσούκη τήν άπάλλαξε άπό μιά 
όφειλόμενη δαπάνη καί άοφαλώς άπό πολλές προσπάθειες καί τρΕο<άματα. 
Τό ρολόι είναι άφιερωμένο ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΟΑΝΝΟΥ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, άειμνή- 
στου πατέρα τού δωρητή.

Δίνουμε παρακάτω μέ συντομία τίς όμιλίες τού Αίδεσιμώτατου π. Νικό
λα ’Αζακά καί τού Προέδρου τής ’Αδελφότητας στήν μικρή τελετή πού έ 
γινε μπροστά στό καμπαναριό τήν ήμέρα πού έγκαινιάοθηκε τό μεγάλο 
ρολόι;

Έ ν Μικρφ Χωρίω tjj 8 'Οκτωβρίου 1983
Προς
τον κ, Κ(ονσταντΐνον I. Κοιήσοΰκην 
Ένταΰθ'α

Ή  διατρανωβεϊσα και καταδειχθεϊσα, αυ&όρμητος, πλούσια δωρεά σας, πρός 
τόν ναόν τής 'Αγίας Κυριακής Κοινότητας Μικροΰ Χωρίου, είς μντρην τοΰ μάκα- 
ρος πατρός υμών, είναι έργον όχι μόνον Όεάρεστον, άλλα θά έμπνέη καΐ διδάσκη 
τάς έπερχομένας γενεάς, νά βαδιζοιτν είς τόν δρόμον τόν όποιον διήλΌΐξεν ή μεγά
λη δωρεά σας. Και είναι παρατηρημένον δ'τι, ό'ταν παρουσιάζονται έργα φιλογε- 
νείας, οΐ άνδρωποι ωθούνται μέ δύναμιν πρός τά άνω, πρός μίαν ζιοήν περισσότε
ρον πνευματικήν, περισσότερον άν9·ρωπίΛ>ην.

'Η  πίστις και ή φιλάνύροχπος αγάπη είναι οΐ δύο φτεροϋγες ποί) σηκώνοτιν ε
πί αιώνας τώρα την Όρβοδοξία καΐ τήν λιττρώνουν ύστερα άπό κάθε συμςχ>ρά.

Εις τόν τόπον μας γεννήθηκαν μεγάλοι εύεργέται τών οποίων τά έργ'α είναι 
γνωστά καΐ δέν κόπηκε ή παράδοσις, υπάρχουν ακόμη καΐ σήμερον άνθρωποι, με 
καλά καΐ άγαθά αίσθήματα, περισώζεται άκόμη ή μαγιά τών ευσεβών, τών πιστών 
και καλών ανθρώπων.

Δράττομαι δθεν τής εθκαιρίας όπως έκφράσω πρός υμάς και τών περί ύμάς, 
τάς πλέον θερμάς εύχιαριστίας, διερμηνεύιον ούτω καΐ τά αίσθήματα δλων τών κα
τοίκων, διά τήν εύγενή προσηχ>ράν σας.

Είναι παρήγορον δτι άνδρες μέ αισθήματα τοιούτου ένδιακρέροντος δέν έλει- 
ψαν ποτέ άπό τό χωρίαν μας κα'ι δι’ αυτό τό Μικρό Χωριό ΰπήρξεν πρωχοπόρον 
εις δλας τάς έκηχίνσεις τής ζαιής.

Έστέ βέβαιος δτι, και ΰμεΐς είσθε συνεχιστής αυτής τής παραδόσεοος μιμού
μενος τό παράδειγμα τών προγόνων μας.

Ή  ’Εκκλησιαστική 'Εϊπιτροπή θεωρεί υμάς διακεκριμένον μέλος, ώς καΐ εΰερ-
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γέτην, και ωιονεμει πρός υμάς τήν τιμητικήν ταΰτην διάκρισιν και εύχεται δπως 
Κύριος ό Θεός όδηγεϊ τά βήματά σας είς πάν εργον αγαθόν και θεάρεστον.

’ΕπΙ τούτοις δ·ιατελοί5μεν μετά τής έν Κυιρίω αγάπης, ευχαριστιών άπείροχν, 
κα'ι ευχών δΊοπύροχν,

Ή  Εκκλησιαστική ’Είπιτροπή
Ό  Πρόεδρος Τά μέλη

Νικόλαος Κ. Άζακάς Έίπαμ. Παπαδής, Κων. Κατσάνος
πρεσβύτερος

Ή προσφώνηση από τόν Πρόίδρο τής 'Αδελφότητας Μικροχοριτόν:

Αιδεσιμότατε,
’Αγαπητοί μου συγχωριανοί, άγαπητο'ι φίλοι,
’Αγαπητέ Κώστα,

«Χωριό που φαίνεται κολαούζο δέ θέλει», έλεγαν οι παλιοί. Δεν χρειάζεται νο
μίζω νά έξάρω εγώ τήν αξία και τό μέγεθος τής προσφοράς τοΰ κ. Κώστα Ί .  Κου- 
τσούκη. Τό ωραίο αυτό στολίδι πού έλειπε άπ’ τό καμπαναριό μας, τό ρολόι, πού 
καμαρώνουμε σήμερα με τά μάτια μας και άκοϋμε τούς χιαρμόσυνους χτύπους του, 
θά τό καμαρώνουν στο μέλλον και οΐ γενεές πού θά έλθουν.

Νιώθω δμως τήν ανάγκη ώς Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας, ώς έκπρόσαχπος 
τδ>ν ξενητεμένων Μικροχωριτών καΐ προσακπικά ό ίδιος, νά έκφράσω πρός τόν δο>- 
ρητή τις άπειρες θερμές μας ευχαριστίες γιά τήν μεγάλη αυτή δωρεά του πρός τό 
χωριό μας. 'Ό ταν ή ’Αδελφότητα έπεσήμανε τήν έλλειψη ένός ρολογιού πήρε τήν 
απόφαση μέ κάποιο δέος, λόγω τής μεγάλης δαπάνης, νά φροντίσει σέ συνεργασία 
τότε μέ τόν αείμνηστο π. Δ. Καραπάνο γιά τήν αγορά και τοποθέτηση ένός ρολο
γιού. Φαντάζεσθε λοιπόν τήν χαρά μας δταν, σάν από μηχανής Θεός, ήλθε ή είδη
ση, δτι ό Κώστας θά δωρίσει τό ρολόι. Κα'ι κάτι ακόμη πού μιλάει γιά την προσφο
ρά του: Ευρισκόμενος ό ίδιος γιά ένα διάστημα στην ’Αμερική είχα τήν ευκαιρία 
νά ζήσω από κοντά τις φροντίδες και τήν αγωνία τοΰ Κώστα γιά τήν αρτιότητα 
τού ρολογιού. ’Άριστος μηχανικός ό ίδιος ήθελε νά βγει από τά χέρια του κάτι τέ
λειο. ’Αλλά δέν άρκέσθηκε μόνο σ’ αυτό. Ό  ίδιος πριν λίγες μέρες τό συσκεύασε 
κα'ι τό έφερε στήν 'Ελλάδα. Μετά από τ'ις σχετικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις έ- 
δώ στήν ’Ελλάδα πού κράτησαν μιά εβδομάδα, χωρ'ις εμείς σάν ’Αδελφότητα νά 
μπορούμε νά προσιρέρουμε πολλά πράγματα, τό έιρερε ό ίδιος πάλι στό χωριό κα'ι 
τό τοποθέτησε. Θά ήθελα μέ τήν εϋκαιρία αυτή νά ευχαριστήσω εδώ κα'ι τούς χω
ριανούς κα'ι φίλους πού βοήθησαν στό άνέβασμα κα'ι στήν τοποθέτηση τού ρο
λογιού.

Μέ τη δωρεά του αυτή ό Κώστας Κουτσούκης αυτοδικαίως κατατάσσεται στή 
χορεία τών μεγάλων ευεργετών τού χωριού μας. Σιτνεχίζει έτσι μιά παλιά παράδο
ση. Χάρις σέ τέτοιες γενναιόδωρες προσφορές από τήν εποχή ακόμη τών παπού- 
δων μας τό χωριό μας άλλαξε όψη πρός τό καλύτερο.

Τή στιγμή αυτή χαίρει κα'ι αγαλλιάζει ή ψυχή τού αγαπημένου πατέρα του αεί
μνηστου Ίωάννου Νικήτα Κουτσούκη, είς αΙωνία μνήμη τού όποωυ έχει αφιερώσει 
τό ρολόι, γιατ'ι τό παιδί του αξιώθηκε νά κάνει μιά τέτοια δωρεάν πρός τό χωριό, 
πού ό ίδιος τόσο αγάπησε κα'ι φρόντιζε.

Γιά νά μή μακρυγορήσω ο ^ ο  θά ήθελα, άφ>ού ευχαριστήσω και πάλι δημόσια
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τον Κώστα Κοιττσο'ύκη για την γενναιόδωρη αυτή προσφορά του, νά εύχηΰω σ' αυ
τόν και τήν οίκογένειά του νά εύτυχοΰν, ό ίδιος νά σταθεί άξιος καΐ γ ι’ άλλες τέ
τοιες δωρεές, σ’ εμάς δέ τούς υπολοίπους εύχομαι νά άξιωθοϋμε νά δοϋμε μιμη
τές τοΰ Κώστα Κουτσοΰκη.

Ό  π. Νικόλαος μέ τόν Πρόεδρο της Άδελ()>ότητας 
καΐ τά μέλη τής. Εκκλησιαστικής Έπιτροττής.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΡΟΛΟ Ι· ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Τό καλοκαίρι τοΰ 1958 ένας νεαρός ’Α
θηναίος, ςχ3ΐτητής τότε, ήλθε στό Μικρ'ό 
Χωριό γιόι ήσυχία καΐ ξεκούραση. Είχε 
έλθει άργά τό άπόγευμα καΐ δέν πρόλα
βε μέ τό φως τής ή μέρας νά γνωρίσει τά 
άξιοθέατα τοΰ χωριού, μεταξύ των όποί- 
ων καΐ τό καμπαναριό μέ τό μεγόελο ρο
λόι. ’Έτσι άφοΟ πέρασε μιά βραδιά τα
ραγμένη άπό τούς άνεξήγητους γ ι’ αύτόν 
χτύπους τοΰ ρολογιού, τήν άλλη μέρα πή
γε στό καφενείο γεμάτος άπορια καΐ έκ- 
νευρισμό:

— Δέν μοΰ λέτε, ποιός τρελλός χτυπάει 
τΙς καμπάνες κόεθε λίγο καΐ λιγάκι;

’Εκεί έκπληκτος έμαθε τότε δτι ύπάρ-

χει ρολόι πού χτυπάει, μάλιστα χτι^πάει, 
τΙς ώρες γιά νά τΙς άκοΰνε σέ κάθε γω 
νιά τοΰ χωριού!

Αύτά γίνοντοεν στά μέσα τοΰ 20οΰ αιώ
να!

★
Τόν 19ο αιώνα, δταν πριοτομπήκε τό ρο

λόι, στά 1894, κάποια ήλικιωμένη γυναί
κα τ’ άκουγε βέβαια γιά  πρώτη φορά δ- 
λη νύχτα πού χτυπούσε δυνατά τΙς ώρες. 
Τό πρκσΐ δέν κρκχτήθηκε καΐ ρωτάει τή 
γειτόνισσα:

— Καλά δέν κουράστηκε αύτός ό άν
θρωπος νά χτυπάει τήν καυπόινα δλη νύ
χτα άπόψε;
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ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

του ΔΗΜ. ΠΑΣΠΑΛΗ

Β'

"Οπως έγραψα στο προηγούμενό μου γράμμα επανέρχομαι σε γε
γονότα των σχολικών μου χρόνων, τόσο άπό σοβαρή δσο καΐ από εύ
θυμη πλευρά.

"Οταν πήγαινα στό Σχολείο στό Μικρό Χωριό καΐ είχα δάσκαλο 
τόν μακαρίττ| Γιάννη Κούστελο, ό έπίσης μακαρίτης Γ. Α. Κεράνης ή
ταν μόνιμος επιμελητής καΐ προμηθευτής σε κρανόλουρες, στίς όποιες 
είχε μεγάλη αδυναμία ό δάσκαλος.

Κάποτε πού κρατούσε τό χέρι ενός μαθητου καΐ τόν έδερνε, χτύ
πησε τόν άριστερό του άντίχειρα και άρχισε νά κουτσοπηδάει και νά 
φωνάζει δυνατά: "Εχετε δίκιο παιδιά μου, έχετε δίκιο. Πολύ πονάει.

'Ωστόσο δεν έκοψε τή συνήθεια, άλλά χτύπαγε στον πισινό καί άλ- 
λοίμονο στον μαθητή πού θά τύχαινε νά είναι φουρτουνιασμένος άπό 
όποιαδήποτε αιτία.

Εκείνοι πού έτρωγαν πολύ ξύλο ήταν οί μακαρίτες Γ. Ν. Κυρίτσης 
πού τόν φώναζε γελαδάρη, τόν Κ. Α. Χαμπερή πού τόν φώναζε κουκου- 
τσοκέφαλο, ό Παναγιώτης Ί .  Παπαδόπουλος (Κακούρας) καί ό επι
στήθιος φίλος καί γείτονάς μου Χαράλ. Σ. Μαστρογεωργόπουλος, ό 
όποιος είχε ένα μικρό άδερφάκι πού λεγόταν Παύλος καί τού όποίου 
εγώ έβαζα τά κολόπιχνα μέσα άπό τό παντελονάκι ΡΕΤΣΙΝΑ, γ ιά  νά 
μήν βρίσκει ή λούρα τό ψαχνό.

'Ο Παναγιώτης Ν. Κυρίτσης δεν θυμάμαι όίν ήτανε καλός μαθη
τής, άλλά ξύλο δέν έτρωγε, θυμάμαι δμως δτι τόν είχε συσσιτιάρχη 
καί έφευγε συνήθως μισή ώρα νωρίτερα νά πάρει αύγά άπ’ τή γριά 
Πριοβόλου νά τά πάει στή μάνα του τήν Τσιοτνοσάββου νά τού ετοι
μάσει φαί. Μάς είχε βάλει νά φκιάσουμε τό χάρτη τής Ελλάδας χω
ρίς πατητούρα καί θά έπαιρνε άριστα εκείνος πού θά τόν έφκιανε έστω 
χειρότερο, άλλά χωρίς πατητούρα.

Τόν φκιάσαμε καί νομίσαμε δτι θά τόν γελάσουμε μέ κάτι μύτες 
καί παραλλαγές καί μάς τόν πέταξε στά μούτρα.

Μέ τό δίκιο τους παραξενεύτηκαν διότι ή διάλεκτος ήταν γιά  τούς 
προνομιούχους. "Αν μπορούσαν νά ιδούν άπό κανένα παραθυράκι δτι 
δχι τώρα, άλλά άπό πολλά χρόνια, τό γλωσσικό ζήτημα στή χώρα μας 
μτηκε σε καλό δρόμο καί θά μπορούν μελλοντικά νά συνεννοούνται ό
λοι οι "Ελληνες, τόσο στό γραπτό δσο καί προφορικό λόγο.

Τότε πού πηγαίναμε στό Σχολείο τού Μεγάλου Χωριού, σχολικόν 
έτος 1915 - 1916, είχαμε τόν σεβαστό δάσκαλο, τόν άνθρωπο καί άνεκ - 
τίμητο έκπαιδευτικό κ. Γεώργιο Έλ. Παπαδή, πού εύχομαι νά ζήσει ε
κατό χρόνια.

Μιά μέρα έλεγε μάθημα ό μακαρίτης Δ. Βαστάκης καί είχαμε πε
ρί Λουδοβίκου Παστέρ, μού φάνηκε πολύ παράξενη ή ψιλή φωνή του 
καί ξεκαρδίστηκα νά γελάω, οπότε ήρθε ό δάσκαλος καί μ’ έβγαλε ά-
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πό τό θροα/ίο, μ’ εβολε τιμωρία δρθιο στη γωνία, δεν θυμάμαι δμως 
άν μ’ έπιασε άτιό τ’ αυτί.

Ό  Δ. Βαστάκης εγινε δάσκαλος καΐ Ιερέας και έκτελέστηκε άπό 
τούς ([>ασίστες κατακτητές στίς 24.12.1942 στο Μικρό Χωριό.

Πηγαίναμε δλα τα παιδιά τό πρωί παίρναμε τόν τρουβούλι μας μέ 
τό <}>αΐ και γυρίζαμε τό βράδυ άπό την Τσαπουρνιά άμα δεν ήταν κατε- 
βασμένο τό ρέμα καΐ άπό Ταστασιά άμα ήταν κατεβασμένο.

‘Έ να βράδυ μόλις στρίψαμε τά Τσακαλαίϊκα νά πάρουμε τό δρό
μο γιά  Ταστασιά, ό Χαράλαμπος Σ. Πολύζος βάραγε καράμούζα μέ 
τό στόμα ό δε Βάγιας Πλάκας βάραγε νταούλι, έπίσης μέ τό στόμα.

Τότε τό παιδικό μου μυαλό μοΰ είπε νά πάρω τό βιολί του δάσκα
λου πού τό κουβάλαγε ό Γ. Α. Κεράνης, πού ήταν ξάδερφος τοΰ δάσκα
λου καΐ επιμελητής, γ ιά  νά γίνει παγχορδία καΐ λέω στό Γιοοργο;

Δώσε μου Γιώργο τό βιολί νά κάνω καί εγώ γίτσι, γίτσι.
Καί εκείνος μοΰ άπάντησε: Χαζός είσαι;
Μεταχειρίστηκα βία καί τραβώντας εγώ κοντέψαμε άπ’ τή στρα

τούλα νά πέσουμε στό Μικροχωρίτικο ρέμα.
Τελικά μπήκαν στή μέση τά άλλα παιδιά καί δεν έγινε τίποτα.
Την έπομένη τό πρωί βλέπω στόν πίνακα δτι ό Κεράνης άποπει- 

ράθηκε νά μοΰ κάνει κακό σάν επιμελητής πού ήταν.
Μέ φωνάζει ό δάσκαλος, τοΰ είπα τήν άλήθεια καί μέ άπέβαλε μιά 

έβδομάδα.
"Οπως κάθε μέρα έπαιρνα τόν τρουβούλι μου, έφευγα άπό τό σπί

τι μαζί μέ τά όίλλα τά παιδιά, άλλά τήν έβγαζα στά Μισερέικα καλύ
βια, στην ποταμιά, τό βράδυ γύριζα μέ τ’ άλλα τά παιδιά καί ή μάνα 
μου δέν έμαθε τίποτα.

Επειδή ό δάσκαλός μας κ. Γ. Παπαδής έπιστρατεύτηκε πριν νά 
τελειώσει τό σχολικό έτος, έκανε πρόωρους διαγωνισμούς — τότε έγώ 
πήγαινα στην Ε ' τάξη — καί δτcxv ττήρε τά γρατττά μου, πού δέν είχα 
κανένα λάθος, έγραψε ώς εξής: (κακώς άντιγραφή).

Πήρα τό θάρρος καί τοΰ λ έγω : Έ γώ  κύριε ξέρω όρθογραφία, δέν 
άντέγραψα καί σέ παρακαλώ νά μοΰ βάλεις κείμενο άπό παρακάτω, 
οποίο θέλεις, πού δέν τό κάναμε.

Γυρίζει, ώρα του καλή, καί μοΰ λέει:
Τόσο βέβαιος είσαι;

Τοΰ άπάντησα, ναι.
Μοΰ έβαλε πρόιγματι άπό παρακάτω καί δέν έκαμα κανένα λάθος. 

Μοΰ έσφιξε τό χέρι, μέ χάιδεψε, καί μοΰ είπε:
Σέ είχα πράγματι γ ιά  καλό μαθητή, άλλά οί άλλεπάλληλες άτα- 

ξίες σου μέ έκαναν διατακτικό, τώρα αλλάζω γνώμη καί σέ συμβου
λεύω νά είσαι φρόνιμος. Έ γώ  φεύγω, πάω στόν πόλεμο.

Τόν εύχαρίστησα καί μείναμε καί οί δύο Ικανοποιημένοι.
Αύτά άττό τη σχολική μου ήλικία.

ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ
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ΠΑΑΗΕΣ ΑΝΑΜΚΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗ ΑΙΑΑΣΚΑλΙΚΗ ΜΟΥ ΖΟΗ
τοΰ Γεωργίου Ε. Παπαδή

Άγατΐητέ μου Πρόεδρε ’Αδελφότητος Μικρού Χωριοΰ,
Σήμερα 12 Σεπτέμβρη 1983 βγήκα drito τό διαμερισματάκι μου 

(τσιμε\Γτένιο κουτί) κατά τις 9 τό πρωί γ ια  νά πάω στην πλατεία θυ- 
μαρακιων (Άθ. Διάκου), δπου συνήθως συναντώμεθα παλαιοί συντα
ξιούχοι (τρίτης καί τέταρτης ήλικίας) καί εκεί κάτω άπό τις σκιές των 
μωριών (άχ, καημένε πλάτανε του Μικρού Χωριοΰ, πού άττήλαυσα τις 
δροσερές σκιές σου στά νειάτα μου), διηγούμαστε διάφορα περιστα
τικά άπό τά περασμένα χρόνια μας.

’Ενώ βάδιζα τήν όδό Τσουδεροΰ· γ ιά  νά φθάσω στήν πλατεία συ
νάντησα στο δρόμο χαρούμενους παπούληδες καί περισσότερες για- 
γιές πού κρατούσαν καμαρώνοντας άπ’ τά χεράκια τους τά χαριτωμέ
να έγγονάκια τους γιά  νά τά πάνε νά τά εγγράφουν στό απέναντι άπό 
τό διαμέρισμά μου 31ο Δημ. Σχολειό. (Κι έδώ, δπως καί στό χωριό 
μου, απέναντι μου έχω Δημ. Σχολειό). Τότε μέ συγκίνηση θυμήθηκα 
κι εγώ μέ τί καμάρι έκανα τις πρώτες εγγραφές στό χωριό μου, Σε
πτέμβριο 1923 (πριν άπό 60 άκριβώς χρόνια).

Καί βαδίζοντας σιγά - σιγά άφήρημένος μέ τις άναμνήσεις αύτές 
συναντάω στό δρόμο μιά κυρία 50 - 55 χρόνων, ή όποια μέ σταματάει 
εύγενέστατα καί μέ παρακαλει νά κτυπήσω τό κουδούνι μιας άλλης 
κυρίας στήν πσλυκατοικία, γιατί «δέν ξέρω γράμματα», μοΰ λέει. «Οί 
μανάδες μας στην εποχή πού ήμουνα κοριτσάκι, έλεγαν δτι στά κο
ρίτσια δέν χρειάζονται τά γράμμιχτα». Κτύπησα τό κουδούνι’ άνοιξε ή 
πόρτα, μ’ εύχαρίστησε καί γώ σιγά έφθασα στό στέκι τών γερόντων 
πού τούς διηγήθηκα τά έξης:

Τελείωσα τό τετρατάξισ Μαράσλειο Διδασκαλείο ’Αθηνών, ’Ιού
λιο 1915. ιΔορίστηκα τόν ’Οκτώβρη τοΰ 1915 στήν κενή θέση τσΰ Δημ. 
Σχολείου Μεγάλου Χωριοΰ μέ διευθυντή τόν άείμνηστο εθνομάρτυρα 
Γιάννη Καρυοφύλλη, τόν μετέπειτα γαμβρό μου. Στρατεύομαι Αύγου
στο τοΰ 1916 καί υπηρετώ στις τάξεις τοΰ στρατού μέχρι τέλους Ιο υ 
λίου 1923, οπότε άπολύομαι μέ τόν βαθμό τοΰ εφέδρου ύπολοχαγοΰ. 
Τόν Αύγουστο 1923 μετατίθεμαι στό διτάξιο Δημ. Σχολειό Μικρού Χω
ριού, δπου συνυπηρετώ μέ τόν άείμνηστο συνάδελφό μου καί δάσκαλό 
μου Γ. Τσέντο καί άναλαμβάνω τήν διεύθυνση τοΰ Σχολείου τοΰ χω
ριού μου.

’Έρχεται ό Σετιτέμβρης τοΰ 1923. Μέ νεανικό σφρίγος καί καμά
ρι άρχίζω τις έγγραφές. Στό Σχολείο φοιτούσαν κανονικά 85 - 90 μα
θητές καί μαθήτριες μέ άναλογία σχεδόν ίση στήν Α ' καί Β' τάξη. ’Α
πό τήν Γ ' δμως τάξη παρετήρησα στό μαθητολόγιο δτι έγγράφονταν 
λιγότερες μαθήτριες καί άπό τις 1 0 - 1 2  πού έγγράφοντο στήν Α ' τά
ξη, κατέληγαν 3 - 4 στήν ΣΤ ' τάξη, καιτοι ή φοίτηση ήτανε τότε υπο
χρεωτική έως τά 12 χρόνια, εξαετής μαθητών καί μαθητριών. Γιά τά 
παιδιά έπαιρνα κατάσταση άπό τό μητρώον άρρένων τής Κοινότητας 
καί ήξερα ποιά είναι υποχρεωμένα νά φοιτήσουν. Γιά τά κορίτσια δμως 
πώς νά τό εξακριβώσω; Δέν υπήρχε Δημοτολόγιο στήν Κοινότητα. ’Ε
νεργώ διά τοΰ Προέδρου τής Κοινότητας καί καταρτίζεται άπό τόν έ-
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παρχο EupuTcxviaq (δεν fjxcrv τότε Νομός), επιτροπή άπό τόν Πρόεδρο 
τής Κοινότητας, τόν παπά τοΰ Χωριοΰ κα'ι τόν διευθυντή τοΰ Σχολείου 
(τόν υποφαινόμενο). Γίνονται όμιλίες ατούς χωριανούς σε συγκεντρώ
σεις σχολικές γ ιά  τήν χρησιμότητα τοΰ Δημοτολογίου. Ό  άείμνηστος 
αιδεσιμότατος τοΰ χωριού μας Παπαθανάσης με κήρυγμα στήν έκ- 
κλησία και μέ τή ρητορική του δεινότητα κα'ι πειστικότητα, πείθει τΙς 
δύσπιστες γυναίκες πρό παντός νά δηλώσουν τήν πραγματική τους ή- 
λικία καΐ δτι στό μέλλον δεν θά χορηγεί πιστοποιητικά γιά  σύνταξη, 
γ ιά  γάμο κλπ., βάσει μαρτύρων, αλλά μόνον βάσει τοΰ Δημοτολογίου. 
Πραγματικά είχε πλήρη επιτυχία ή σύνταξη τοΰ Δημοτολογίου, τό ό
ποιο έπεκυρώθη άπό τόν έπαρχο κα'ι ήτο επίσημο βιβλίο τής Κοινότη
τας καΐ περιλαμβάνει δλους τούς γεννηθέντες Μικροχωρίτες μέ^ρι τοΰ 
1923. Ά πό τό 1924 καί μετέπειτα έγένοντο κανονικές ληξιαρχικές πρά
ξεις γεννήσεων παιδιών καί κοριτσιών.

"Ετσι λοιπόν τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1924 άπό τό Δημοτολόγιο πήρα 
κατάσταση δλων των κοριτσιών πού ύποχρεώνοντον νά φοιτήσουν. Τε
λειώνουν οι εγγραφές καί παρατηρώ πάλι δτι 3 - 4 μαθήτριες, καίτοι 
ήσαν ύποχρεωμένες νά φοιτήσουν, δέν ένεγράφησαν. Γνωστοποιώ 
ατούς γονείς τους, δηλ. στις μητέρες τους, διότι οι πατέρες τους ήσαν 
μετανάστες, δτι άν δέν εγγράφουν τά κορίτσια τους θά τΙς άναφέρω 
στόν επιθεωρητή, δπως είμαι ύποχρεωμένος, θά καταγγελθούν και θά 
τιμωρηθούν. Πληροφορούμαι δτι διαδίδεται μεταξύ τών γυναικών, οΐ 
όποιες ήταν προστάτιδες τών οικογενειών τών κοριτσιών πού δέν εί
χαν εγγράφει, δτι δέν μπορεί ό δάσκαλος νά μάς καταγγείλει, διότι εί
ναι χωριανός μας καί συγγενής μας. Συνεννοούμαι μέ τόν ενωμοτάρ
χη τής περιφέρειας καί τόν παρακαλώ νά πάει πρός έκφοβισμό στό 
σπίτι τής άνεψιάς μου Αικ. I. Δ., διότι τό κορίτσι της, τήν κ. σήμερα 
ΑΙκ. Α. X., ή οποία ήτανε καλή μαθήτρια, δέν τήν ένέγραψε στήν ΣΤ ' 
τάξη (δχι διότι δέν ήθελε, άλλά είχε ανάγκη νά τήν βοηθήσει νά προ
σέχει τό μικρότερο άδελφάκι της, γιατί αύτη ήτανε αναγκασμένη νά 
τρέχει σέ άμεσες αγροτικές εργασίες). Πραγματικά ή ζωή τών γυ
ναικών στό χωρίο ήταν πολύ κουραστική, γιατί αυτές είχαν δλες τις 
οικογενειακές φροντίδες (οί άνδρες τους ταξίδευαν χρόνια καί έρχον
ταν σάν τουρίστες σχεδόν στό χωριό, δπου έμεναν λίγους μήνες καί 
μετανάστειχχν πάλι γ ιά  νά ξαναγυρίσουν μετά 5 - 10 χρόνια). Ή φο
βέρα τού ενωμοτάρχη στό κορίτσι τής άνεψιάς μου διαδόθηκε σ’ δλο 
τό χωριό. Μάλιστα ή άνεψιά μου ήρθε παραπονούμενη λέγοντας μου: 
«Εμένα μπάρμπα βρήκες νά κιχταγγείλεις πού ό όίνδρας μου έκαμε 
δωρεά στό Σχολείο χάρτες, πίνακες κλπ.;». Τής άπάιντησα δτι γ ι' αύ- 
τό τό Σχολείο θέλει νά άνταποδώσει τήν εύεργεσία τού όίνδρα σου, μα
θαίνοντας τό κορίτσι του γράμματα. Ό  σκοπός πέτυχε. "Ολα τά κο
ρίτσια, μέχρι 12 χρονών, γραφτήκανε καί φοίτησαν κανονικά.

Καθ’ δλο τό διάστημα, άπό τό 1924 μέχρι τό 1944, δέν υπήρξε μα
θητής ή μαθήτρια πού νά μή φοιτήσει στό Σχολείο μέχρι τό 12ο έτος. 
Μόνον ένα καί τόν θυμούμαι, τόν Π.Ε.Τ., δέν κατόρθωσα ούτε μέ τήν 
πειθώ ούτε μέ τήν άπειλή νά τόν άναγκάσω νά τελειώσει τήν ΣΤ' τά
ξη. Πάιντως επειδή γνώριζα τις άνάγκες τών γυναικών, ήμουνα πολύ 
ελαστικός στις άπουσίες τών κοριτσιών καί κα^ιά χρονιά δέν άφησα 
μαθήτρια στήν ίδια τάξη, άνεξάρτητα άπό τις ικανότητές της. ’Ε ν^- 
μοΰμαι μάλιστα καί τό έξής περιστατικό: Κάποια χρονιά, δέν θυμοΰ-
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μαι άκριδώς πότε, φοιτούσαν στην Ε ' τάξη ένας μαθητής καΐ μια μα
θήτρια, πολύ κοαώτερη άπό τον μαθητή. Κατά τήν άνακοίνωση των ά- 
ποτελεσμόιτων άφησα στήν ίδια τάξή τον μαθητή καί προβίβασα τήν 
μαθήτρια πού ήτανε πολύ καθυστερημένη. Παραπονούμενος ό μαθητής 
μοΰ λέγει: Καλά κι εμένα μ’ άφησες διότι δεν ήξερα τά κλάσματα, άλ- 
λά ξέρω διαίρεση άκεραίων, αύτή δμιος ούτε κλάσματα ξέρει ούτε ά- 
φαίρεση άκεραίων καί στο άρθρο ο βάζει ψιλή. Γιατί τήν προβίβασες. 
Του άπαντάω, διότι έπέτρεπα στούς μαθητές μου τόν έλεύθερο διάλο
γο: ’Έ γεις  δίκιο. Σύ είσαι ικανότερος άπό τήν μαθήτρια' άλλά μή ξε
χνάς δτι σύ θά πας στο Γυμνάσιο (έδιναν τότε είσιτήριες εξετάσεις), 
καί πρέπει νά είσαι καλά καταρτισμένος, οόλοιώς δέν θά εισαχθεΐς καί 
θά γυρίσεις ντροπιασμένος καί θά ντροπιάσεις καί τό Σχολείο. Ε π α 
ναλαμβάνοντας τά μαθήματα θά γίνεις ικανός, ενώ αύτή δέν θά πάει 
στο Γυμνάσιο (κανένα κορίτσι τήν εποχή εκείνη άπό χωριό δέν φοιτού
σε στο Γυμνάσιο). Πώς αλλάξανε οι καιροί σήμερα! Στο καλύτερο 
εξάπαντος. Μέ τήν εξήγηση αύτή έμεινε ικανοποιημένος ό μαθητής δτι 
δέν άδικήθηκε.

Σήμερα: 12 Σεπτέμβρη 1983 πού άρχίζουν τά μαθήματα στά Σχο
λεία, πόσες μαθήτριές μου άπό τό 1924 καί πέρα, ευτυχισμένες γ ια γιά 
δες, θά κρατούν άπό τά δροσερά χεράκια τους τις έγγονές τους γιά  νά 
τις πάνε στό Σχολείο γ ιά  νά μάθουν δσο τό δυνατόν περισσότερα γράμ
ματα καί εύχονται νά σπουδάσουν καί δέ θυμούνται τις δικές τους γ ια 
γιάδες άγράμματες πού ήρχοντο στό Σχολείο μας καί παρακαλοΰοαν 
τούς δασκάλους νά άπολύσουμε τά παιδιά γιά  νά πόϊνε νά βοηθήσουν 
τά κατσίκια.

”Αχ I Πόσο θά εύχαριστιόμουνα όίν λάβαινα άπό όποιαδήποτε μα- 
θήτριά μου τών χρόνων έκείνων καί τώρα ευτυχισμένη γιαγιά, ένα 
γράμμα της σχετικό μέ τή θύμηση ενός σχολικού περιστατικού, θ ά  ή
ταν γιά  μένα τώρα στά γερατιά (90 χρονών) μεγάλη παρηγοριά.*

Μέ έκτιμήση 
Γεώργιος Έλ. Ποπταδής

Συν/χος Δ/λος Μικρού Χωριού καί τώρα (κακή^ τή μοίρα) κάτοικος 
’Αθηνών — Μιχ. Κόρακα 41, 10445

* (Σύνταξη): θέλουμε νά πιστεύουμε κα'ι έλπίζουμε δτι θά βρεθούν περισσότε
ρες από μιά, παλιές μαθήτριες του Δασκάλου μας Γ. Ε. Παπαδή, πού θά θελή- 
σουν νά δώσουν τή̂  Χ«ρά στον ίδιο άλλά καΐ στούς όλλους Μικροχωρίτες Ιστορών
τας περιστατικά της σχολικής τους ζωής στό Μικρό Χωριό, θ ά  περιμένουμε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλοϋμε έάν. γιά όποισνδήποτε λόγο θέλετε νά στείλετε εμβά
σματα στήν 'Αδελφότητα DO NOT SEND POSTAL OR MONEY ORDERS 
OR EVEN PERSONAL CHECKS. BETTER SEND CASHIER'S CHECKS. 
Oi Τράπεζες στήν 'Ελλάδα ή δέν τά έΕαργυρώνουν καθόλου ή εισπράττουν 
50 - 80ο)ο τής άΕίας τους, μετά άπά πολύμηνη έρευνα! "Ετσι δέν μένει τί
ποτα γιά τήν Άδελφάτητα!

Παρακαλοϋμε νά μή Εεχνατε πάντως τή συνδρομή σας.
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ΓΙΑ Ν Α  ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ

του ΣΤΑΤΡΟΪ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΚουδελΤΓίάζοντας μέ τον κ. Μένιο για  τό περιοδικό μας καΐ την α 
νάγκη να συνεχιστεί ή σύνδεση μέ τό παρελθόν πού γίνεται ήδη μέ τις 
άφηγήσεις των χωριανών μας είπαμε πώς θάπρεπε σαν άνθρωπος πού 
έζησα κάποτε άπό κοντά τη ζωή τοΰ χωριού να πώ καΐ γώ κάτι γ ιά  τά 
παλιά.

Γιά τά παλιά. Νά μια κουβέντα πού σηκώνει συζήτηση, γιατί γ ιά  
νά μπορεί κανένας νά μιλάει γ ιά  τά παλιά κι άπό πρώτο χέρι, πρέπει 
πρώτα άπ’ δλα νάναι καΐ ό ’ίδιος παλιός. Παρ’ δλο πού περνώντας τά 
χρόνια, περπατάω σήμερα στά 67, είχα χωνέψει δτι πήρα πιά τον κατή
φορο, μέ τό γράψιμο αύτό έρχεται καί ή επιβεβαίωση δτι είμαι πια 
άπ’ τούς παλιούς. Σέ μιά σύντομη άναδρομή στο παρελθόν κείνο πουρ- 
χεται στο νοϋ μου αυτή τή στιγμή είναι τά λόγια ποϋλεγε ή πεθερά 
μου, ή κυρά θάνου, σέ ανάλογες περιπτώσεις: «Προσέξτε νά μή γερά- 
σετε».

Τότε πού τάκουγα, τόάοιωθα βέβαια, άλλά περνούσαν κάπως ξώ
φαλτσα, γιατί νόμιζα πώς έχουμε άκόμα καιρό. Κούνια πού μέ κούνα
γε καί μένα καί τούς άλλους πού εΐναι σήμερα στή θέση μου. Τό «προ
σέξτε νά μή γεράσετε» δέν έχει μόνο τήν έννοια δτι τό γήρας οΰ γάρ 
έρχεται. .. άλλά καί δτι μήν άφήνετε τή ζωή νά περνάει. Ζήστε τή ζωή 
δσο εΐναι καιρός.

Έ γώ  θάθελα νά μήν ξεχνιώνται τά λόγια αύτά άπ’ τούς νεώτε- 
ρους. Κι δχι μόνο νά μήν ξεχνιώνται, άλλά νά εφαρμόζονται κιόλας. 
Παράλληλα μέ τό μόχθο τής δουλειάς νά ζούν κατά κάποιο τρόπο καί 
τις χ«ρές τής ζωής, μικρές ή μεγάλες, μέ κάποιο μέτρο βέβαια. (’Ε
δώ τό κάποιο μέτρο τό πρόστεσα σαν «πισινή», πσύ λέμε, γ ιά  νά προ
λάβω τυχόν έξτρεμισμούς). Μήν περιμένει λοιπόν κανένας νά λυθούν 
δλα τά προβλήματα. Τά προβλήματα δέν λύνονται ποτέ ή κι όίν νομι- 
στεΐ κάποτε δτι λύθηκαν, τότε θόίχει πετάξει τό πουλί. Οί καιροί δέν πε
ριμένουν. θ ά  μού πείτε δτι αύτά μας τάπανε κι άλλοι. Μέ τό νά άκού- 
σει κανένας μιά φορά άκόμα δέ χάνει τίποτα. Ένώ μέ τό νά μήν τά  έ- 
φαρμόσει χάνει πολλά. Τί θάχει νά θυμηθεί δταν θά τόν άπασχολεΐ κά
θε μέρα ή πίεση, ή χοληστερίνη, τό καρδιογράφημα καί ή γενική εξέ
ταση τών ουρών... ‘Όσο γιά  τά τωρινά φαγοπότια σέ πρώτη σειρά 
θάρχονται τά νερόβραστα κολοκύθια, λαπάδες, φρυγανιές, σούπες καί 
τό βράδυ ένα γιαουρτάκι ή ένα χαμομήλι, νά μι̂  γίνονται καί σπατά
λες ! Μέ τή νηστεία αύτή ίσως εξασφαλιστούν λίγα  χρόνια άκόμα νε
ρόβραστης ζωής κι άκόμα μέ τή νηστεία καί άνάλογη προσευχή υπάρ
χει καί ή παρηγοριά τής έπουράνιας ζωής. Ά λλά κι αύτό σηκώνει συ
ζήτηση. Καί λέω νά τά ξαναπούμε μιά άλλη φορά. Κι ώς τότε γειά  σας,

Σ. ΓΕΟΡΓΟΥΛΗΣ
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ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

τοΰ Δημ. Ν. Πολύζου

^Τό τταρκχκίίαω κείμενο τοΰ κ. Τάκη Ν. Πολύζου, άναφέρεταϋ στήν έιτοχή 
τοΰ 1943-44 τότε πού ΐ\λθεμέ συμμασική όπτοστολή στήν Ελλάδα ώς στρα- 
τευμένος, μέ άλλους τέσσερις Εύρυτάνες, στήν ’Αμερικανική στρατιωτική ύπη- 
ρεσία τοΰ O.S.S. Τό κείμενο αυτό είναι συνέχεια άλλης σΐΛίεργασίας του πού 
δημοσιεύτηκε στό ’Αφιέρωμα «Μνήμη καΐ Χρέος».

Στη Δεσκάτη, στις τέντες μας πού μείναμε προσωρινά ώσπου να 
γίνουνε οί καλύβες μας, μπαινόβγαινε ένα παιδάκι 10 - 12 χρόνων πού 
έπαγγελότανε τον λούστρο, μ’ ένα μικρό κασελάκι κρεμασμένο στην 
πλάτη με πέτσινη λουρίδα.

Φαινομενικά ήταν ένα άγιόπαιδο, άγνώστου καταγωγής καί οίκο- 
γενείας.

Πάντα εΰχαρις καί αεικίνητος ήτανε ό φίλος των ανταρτών, των 
’Εγγλέζων καί δπως μάθαμε άργότερα ήτανε καί φίλος των Γερμα
νών στήν ’Ελασσόνα και τό Σαραντάπορο. ’Άλλοι τόν φωνάζανε Λά- 
κη, άλλά οί περισσότεροι τόν λέγαμε ποντίκι. ’Ανάμεσα στήν έκδηλη 
κακομοιριά και φτώχεια του δμως τά ζωηρά του μάτια προδίνανε δτι 
είναι έξυπνος καί βαθυστόχαστος.

’Από καιρό σε καιρό έλειπε γ ιά  πολλές ημέρες άπό τη Δεσκάτη 
καί κυκλοφορούσε ή φήμη δτι οι άντάρτες τόν χρησιμοποιούνε γ ιά  σύν
δεσμο σ’ δλη τη γύρω περιοχή.

Δεν άργησε νάρθεΐ καί στις καλύβες μας, πού δπως έλεγε, «μιά ά- 
μερικάνικη μπότα άξίζει γ ιά  δέκα γερμανικές». Τήν εποχή έκείνη ε
μείς φοράγαμε μπότες αλεξιπτωτιστών με γυαλιστερό δέρμα μέχρι τό 
γόνα. ’Έ γινε σύντομα φίλος μας, έτρωγε άπό τό φαγητό μας και τού 
δώσαμε πολλά μικροπράγματα, σάν κάλτσες, καπέλλο κλπ. Μεσίτε
ψε νά πάρουμε γ ιά  φύλακα τό τσοπανόσκυλο ενός τσοπάνη πού περ
νούσε έκεΐ κοντά μας, τόσο γ ιά  φύλακα δσο καί νά τρώει τά κόκκαλα 
άπό τό ένα άρνί καί τις δώδεκα κότες πού καταναλώναμε κάθε μέρα 
εμείς καί οί πέντε Ιτα λο ί αιχμάλωτοι πού ξεπέσανε κοντά μας καί 
τούς είχαμε γιά  ύπηρέτες. "Ενας άπ’ αύτούς, ό Αύγουστος, πού τόν εί
χα καί κοιμώτανε στήν καλύβα μου, έρριξε τήν ’ιδέα νά χρησιμοποιή
σω τό λουστράκο (τόν ταχυδρόμο δπως τόν έλεγε), νά πάει γράμμα 
στήν οίκογένειά μου στό Μικρό Χωριό.

Σέ λίγες μέρες βρήκα τό Λάκη καί μού λέει, εύχαρίστως νά τό πάω 
μέχρι κει πού μπορώ, άλλά δχι εγγύηση δτι θά φθάσει στό Μικρό Χω
ριό. ’Έγραψα, δτι είμαι στή Μακεδονία καί δτι είμαι καλά καί τό υ
πόγραψα.

Είχαμε τότε τήν ελπίδα δτι αν αποχωρήσουνε οί Γερμανοί νά πά
ρουμε τριήμερη άδεια νά πάμε στά χωριά μας.

Μέχρι πού έφτασε τό γράμμα μου κανένας δέν ξέρει, άλλά γεγο 
νός είναι δτι ή οίκογένειά μου έλαβε «χαιρετίσματά μου» άπό τόν ’Α
μερικανό γιατρό Μίλλερ πού ήταν τότε στή Βίνιανη. Τό μόνσ πού κα- 
τάφερα μέ τό μήνυμά μου ήτανε νά άναστατωθεΐ ή οίκογένειά μου καί
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νά τρέχει ή μάνα μου καΐ ή αδερφή μου ή Παπαδιά νά με βροΟνε στη 
Βίνιανη. Αυτά φυσικά τά έμαθα μετά τον πόλεμο.

Πάντα μένει στη μνήμη μου ή φάτσα τοΰ μικροΰ πού τον λέγαμε 
ποντίκι. Φαινομενικά άδιαιρορος με τό τι γινότανε γύρω του την εποχή 
έκείνη στην Ε λλάδα  κα'ι ολον τον κόσμο, νομίζω δτι ήξερε περισσότε
ρα άπ’ δλους μας.

'Ό ταν αργότερα έμεΐς καΐ οι "Αγγλοι θέλαμε νά ξέρουμε πόσοι 
Γερμανοί καΐ πόσα πολυβολεία είναι στραμμένα κατά τής γέφυρας πού 
θέλαμε νά τινάξουμε κοντά στην ’Ελασσόνα, είχαμε δλες τΙς πληροφο
ρίες. Δεν αποκλείεται τό ποντικάκι αυτό δταν γυάλιζε γερμανικές μπό
τες στην ’Ελασσόνα νά μέτραγε Γερμανούς καΐ πολυβολεία. Μυστηριώ
δες είναι πάλι δτι πολλές κινήσεις μας πού θέλαμε νά μή τΙς ξέρουν 
οι άντάρτες, ήτοη/ προδομένες. Μήπως τό ποντίκι είχε νά κάνει κάτι μ’ 
αύτό;

"Ισως ή φαντασία μου νά ξεπερνάει τήν πραγματικότητα, άλλά στο 
μικρό έκεΐνο παιδάκι εγώ βλέπω εναν ήρωα τής ’Αντίστασης.

Δε θυμάμαι πότε ήταν ή τελευταία φορά πού τό είδα καί ποιός ξέ
ρει ποιά ήταν ή τύχη του ή αν έπέζησε τοΰ πολέμου, άλλά πιστεύω, δτι 
ή πατρίδα του χρωστάει πολλά γιατί σά μέλισσα πού ήτανε από τό έ
να κλαρί στό άλλο βοήθησε κι αύτό νά γουρμάσει ό καρπός τής απε
λευθέρωσης. Δ. Ν. Π.

’Ορεινή Ελλάδα
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ΠΙΚΡΑ ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΗΣ Κ Α ΤΟ ΧΗ Σ: ΤΑ ΤΕΑΕΥΤΑΙΑ  
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (1943 -4 4 )

τοϋ I. Σ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛόΥ

“Οπως θά γνωρίζουν πολλοί, πρίν ά.π’ τό Β ' Παγκόσμιο πόλεμο, —  νομ,ίζω — 
στό χωριό μας τηλέφωνο δέν υπήρχε. Οί αντιστασιακές όργανώσεις πού συγκροτή
θηκαν αμέσως σχεδόν μετά την υποδούλωση τής πατρίδας, φρόντισαν καΐ έγκατα- 
στάθηκαν έκ τοΰ προχείρου τηλέφωνα σέ πολλά χωριά. "Ενα τέτοιο τηλέφωνο έγ- 
κατέστησε καΐ συνέδεσε μέ τό Μεγάλο Χωριό και ή όργάνιοση τοΰ χωριοΰ μας. Ε 
πειδή τήν έποχή έκείνη τά κατάλληλα υλικά γ ι’ αυτή τή δουλειά δέν υπήρχαν, ή 
σύνδεση από τό Μεγάλο Χωριό στό Μικρό καί σέ δλη τήν άπόστασηι εγινε μέ σύρ
μα άγκαθωτό πού τό περισσότερο τό βγάλαμε από διάφορους φράχτες. Τό τηλέφωνο 
στό χωριό τό τοποθετήσαμε στό σπίτι τής μακαρίτισσας Αικατερίνης Ματσούκα. Μέ 
τό τηλέφωνο τώρα μαθαίναμε τί γινόταν πιό πέρα καΐ προ παντός τΙς κινήσεις των 
στρατευμάτων κατοχής πού μάς ένδιέφερε άμεσα. Στό τηλέφωνο έναλλάξ κάθονταν 
νέοι άπ’ τ'ις όργανώσεις. ’Ά ν δέν άπατώμαι, ήταν μήνας Νοέμβριος τοΰ 1943, δταν 
μέσω τηλεφώνου μας ειδοποίησαν δτι μιά μεγάλη φάλαγγα Γερμανών ξεκίνησε άπό 
Λαμία, κι άλλη έπίσης μεγάλη φάλαγγα άπό ’Αγρίνιο γιά  έκκαθαριστικές έπιχειρή- 
σεις στήν Εύρυτανία καί μέ στόχο οί δυό φάλαγγες νά ενωθούν στό Καρπενήσι.

"Γστερα άπ’ αυτές τίς πληροφορίες, καταλάβαμε τί περίμενε τά χωριά μας 
καΐ τόν κοσμάκη. ΚαΙ κάθε λίγο λαβαίναμε δλο κα'ι νεώτερες πληροφορίες γιά τό 
πού βρίσκονται τά έχθρικά τμήματα κα'ι ποιά τά έργα τους άπό κάθε χωριό πού περ
νούσαν. Γιά πολλά άπό τά χωριά αυτά, τά όσα μαθαίνα]ΐε ήταν τό όλιγότερο πού 
μπορώ νά πώ, τραγικά. Καί οί τελευταίες πληροφορίες [ίας γιά τούς άπό Λαμία 
έρχομένους ήταν δτι οί Γερμανοί έφτασαν στό Κάψη (Τυμφρηστό) . Τότε έκκενώ- 
θηκε δλο τό χωριό και δ καθένας πήγαινε οπού νόμιζε δτι θά είναι πιό ασφαλισμέ
νος, άλλοι σέ διάφορα χωριά, πολλοί μέσα σέ καλύβια εκτός χωριοΰ καί πολλοί σέ 
ρέματα καί σπηλιές πού σέ άλλες έποχές μόνο οί άλεποΰδες τρύπωναν έκεΐ μέσα. 
Πολλοί δέ χωριανοί κατέφυγαν στό Ξηρόρεμα, σέ δυό - τρία άγροτικά σπιτάκια πού 
ήταν έκεΐ καί μένανε ισάριθμες οίκογένειες, άλλά καί αρκετοί —  πρό παντός άνδρες 
—  τρύπωσαν μέσα σέ τόσο δυσπρόσιτες καί μεγάλες σπηλιές πού έγώ ποτέ δέν θά 
άποφιάσιζα νά ριψοκινδυνεύσω γιά νά περάσω, τουλάχιστο χωρίς πρώτα νά κοινω- 
\ήσω! Κι δμως, πολλοί πέρασαν καί μπήκαν έκεΐ μέσα, γιατί νόμιζαν πώς έκεΐ ή
ταν πιό άσφαλισμένοι καί πιό κρυμμένοι. Κι αφού πήγαν γιά νά κρυφτούν τό έριξαν 
στό τσίπουρο καί στό τραγούδι, πού αμφιβάλλω άν δέν τούς άκουγαν οί Γερμανοί 
στό Καρπενήσι. Έ κεΐ στό Ξηρόρεμα κατέφυγα κι έγώ μέ τούς γονείς μου καί τήν 
οικογένεια τής άδελφής [ίου καί σ’ ένα (σπιτάκι) τοΰ Δημήτρη Δημόπουλου, μέ πο
λυμελή οικογένεια, πού ουσιαστικά τοΰ κάναμε έξωση. Ή  φιλοξενία καί ή περίθοιλ- 
ψη πού βρίσκαμε έμεΐς καθώς κι δλοι δσοι χωριανοί μας κατέφυγαν αύτές τίς δύσκο
λες στιγμές σ’ αυτά τά δυό - τρία φτωχότατα σπιτάκια, έγώ τουλάχιστο, μέ δσα 
καλά λόγια καί άν πώ, μοΰ είναι δύσκολο νά τίς περιγράφω δσο θά έπρεπε. Καί 
διερωτώ(ΐαι πολλές φορρές, τί θά γίνει έάν ποτέ —  δ μή γένοιτο —  ξαναέλθουν τέ
τοιες έποχές; Ή  ιστορία μας δέν μάς έγγυάται δτι δέν θά ξανάλθουν. Τώρα στήν 
δρεινή ύπαιθρο τουλάχιστο ούτε κόσμος υπάρχει ούτε καί οί παραδοσιακές καλύβες 
γιά νά βροΰν καταφύγιο οί κατατρεγμένοι. Αλλά άς γυρίσουμε πίσω νά δούμε τί έ
γιναν οί Γερμοινοί. "Οπως είπαμε, τό χιοριό άδειασε τελείως. Ούτε ζώο δέν έμεινε. 
Οί Γερμανοί μπήκαν στό Καρπενήσι, μιά ομάδα μικρή ήλθε στό χωριό μας, κι άλ
λη δμάδα πήγε στό Μεγάλο Χωριό.
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Για τη δράση τους στό Καρπενήσι ααΐ στό Μεγάλο, καθώς καΐ στά άλλα χωριά 
της Ποταμιάς, δέν ξέρω λεπτομέρειες. Στ6 χωριό μας δμως μπήκαν, έπισκέφτηκαν 
και έρεύνησαν δλα τά σπίτια, καΐ δπου έβρισκαν τΙς πόρτες κλειστές τ'ις έσπαζαν δ- 
πως μπορούσαν, μεταξύ αύτών καί τοΰ δικού μοο σπιτιού. "Ανθρωπο δέν βρήκαν κα
νόναν στό χΐϋριό μας για να είχαμε γνώμη, τί θά έκαναν άν έβρισκαν κόσμο. Σέ άρ- 
κετά δμως σπίτια βρήκαν κότες από τις όποιες δέν γλύτωσε καμία.

Κι έτσι χωρίς άλλα δυσάρεστα γιά τό χωριό μας γεγονότα, οί Γερμανοί φύγαν 
γιά τό Καρπενήσι κα' απ’ έκεΐ γιά Λαμία. Ή  δέ άλλη φάλαγγα πού έρχόταν άπό 
’Αγρίνιο, ή/ θΐε ως τή Σαρκίνη, πιό κάτω άπό τήν Έρκίστα ('Αγία Βλαχέρνα), πού 
περνάει τό ,τοτάμι. Τπειδή σχεδόν τόν μήνα Νοέμβρη έβρεχε συνεχώς καταρρακτω- 
δώς, τό Γ.οτά;'ΐ αυτό είχε πολύ νερό, ήταν κατεβασμένο, δπως λέμε, οί Γερμανοί έ
καναν πολλές προσπάθειες, μέ μεγάλες τριχιές νά τό περάσουν, άλλά δέν τό κατόρ- 
Bcijoav καί έπέττρεψκν πίσω πρός τό ’Αγρίνιο. Κι δπως μάθαμε αργότερα ή φάλαγ
γα τού ’Αγρίνιου ήταν πολύ ισχυρότερη τής Λαμιακής, άλλά καί φέρθηκε πολύ πιό 
απάνθρωπα στά μέρη πού πέρασε, καί δτι άν κατόρθωνε νά περάσει τό ποτάμι καί 
ένιύνονταν μέ τήν τοΰ Καρπενησίου θά είχε πολλά νά υποφέρει ό λαός τής τιεριοχής. 
’Αλλά μετά τήν άποχώρησή τους άπό τήν περιοχή Καρπενησιού, έπεκράτησε ή έν- 
τύπιοση δτι δέν φέρθηκαν τόσο άγρια, ένώ ό λαός είχε τήν έντύπωση δτι είχε νά 
τραβήξει πολλά απ’ αυτούς. Ούτε μαθεύτηκε άν πουθενά χτυπήσανε ή πιάσανε άν- 
τάρτες. Ό  κόσμος έπειτα άπ’ δλα αυτά έπέστρεψε πάλι στά σπίτια του, καί σχετι
κά ευχαριστημένος, δτι δέν χύθηκα πουθενά, ούτε μιά σταγόνα αίμα, καί δτι τή γλύ·- 
τΐ))σε φθηνά. Μόνο πού —  ευτυχώς γιά λίγες μέρες —  ταλαιπωρήθηκε άφάνταστα 
γιατί χειμώνας ήταν, καί φοβερή κακοκαιρία, πρό παντός γιά δσους είχαν μικρά 
παιδιά. Τά μόνα θύματα τή φορά αύτή στό χωριό μς ήταν μερικές κότες καί δυό 
γάτες. Γιά πολύ καιρό δ κόσμος ήσύχασε καί κοίταζε τίς δουλειές του, καί μόνο τίς 
δουλειές του, γιατί ύττήρχε καί φοβερή έλλειψη τροφίμων, ύπήρξε ή πείνα. Οί άν- 
τάρτες έν τώ μεταξύ Ισχυροποιήθηκαν καί μόνο αυτοί πηγαινοέρχονταν στό χωριό. 
Οί ’Ιταλοί συνθηκολόγησαν, καί γιά  τό λόγο αυτό κατεδιώκοντο ανελέητα άπό τούς 
μέχρι τότε συμιτάχους τους Γερμανούς, οί όποιοι έστειλαν στους βυθούς τής θάλασ
σας πολλά πλοία πού μετέφεραν στην ’Ιταλία στρατό.

(Ή συνέχεια ατό επόμενο)
I. Σ. Ζαχαρόπουλος

Μ Ν Η Μ Η  ΚΑΙ Χ Ρ Ε Ο Σ
Τό διβλίο πού πρέπει νά προμηθευτεί κάθε Μικροχωρίτης 
καΐ νά τό διαδόσει.
Πωλείται στά βιβλιοπωλεία:

’Αθήνας, Λαμίας, Θεσσαλονίκης και Καρπενησιού 
άντι δρχ. 500
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TO ΧΩ ΡΙΟ ΥΔΑΚΙ

Τό χωριουδάκι ήταν μικρό, μόνο τκνήνχα σπίτια.
Μ’ αυλές καΐ μέ παράσπιτα, μέ κήπους καί χωράφια.
Μέ τό βουνό πού συντροφιά πάντοτε μας κρατούσε.
Μέ ζωντανά τεού γίνονται Γδια μέ μάς στ’ άλήεθια.
Κι ίσως γ ι’ αυτό δέν θέλο^τε νά φύγουμ.ε μακρυά του.
Νά κατεβοΰ)ΐε χα^τηλά σέ ττολιτεΐες μεγάλες.
Νά φύγουμε στ’ αλαργινά κα'ι νά ξενιτευτούμε.
Ίσ ω ς νά μείναμε πιστοί σ’ αυτό τό χωριουδάκι, 
γιατί είχε Ιναν άλλοιώτικο καί πιό μεγάλον ήλιο, 
ήλιο θερμό καί φωτεινό, καλόγνωμο κι ώραϊο.
’Ίσως γιατί είχε τις νυχτιές μ’ άστέρια φωτισιτένες 
κι άλλοτε μ’ άστραπόβροντα στις χειμωνιές χωμένες.
’ Ισως γιατί είχε γαλανό ουρανό, ξάστερες μέρες.
Ίσ ω ς γιατί κατέβαιναν τ’ άστέρια, τό φεγγά,ρι
γιά νά πλυθούν στις ρεματιές, στις βρύσες, στά πηγάδια.
"Ίσως γιατί κατέβαινε κι ό ήλιος νά καθίσει
πάνω στά κάτασπρα μαλλιά καί στ' αργυρά κεφάλια
τών σεβαστών μας των γονιών καί τών γεροντοτέρων.
Κι ό κόσ|ΐος φαίνονταν καλός κι ετταιρνε χρώμα, σχήμα. 
Ίσ ω ς γιατί τρεφόμαστε ]ΐ.’ δ[ΐορφες νοσταλγίες 
τις ώρες ττού προσμέναμε ναρθούν τά χελιδόνια, 
τις ώρες πού κοιτάζαμε νά φεύγουν τά πουλιά μας 
γιά ξένες χώρες μακρυνές γιά τό ζεστό τό νότο.

Καί πλημμυρίζθ{Λε μέ φώς κι άγάπες καί φροντίδες.
Κι δμως τό νοιώθαμε βαθειά πώς είμαστε μονάχοι 
καί πώς δέν ήρθε δίπλα [χας κάποιος νά μάς γλυκάνει 
μ’ Ινα του λόγο στοργικό μ’ ενα γλυκό του γέλοιο 
νά δώσει παρηγόρηση καί νά μάς ένθαρρύνει.
Στό χωριουδάκι τό luκρό μέ τά πενήντα σπίτια 
έφώλιαζε μέ τις χαρές κι δ πιό μεγάλος πόνος.

Παναγιώτα Ξενούλη - Λολώνη
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απο rq  ακοΉΐα τ η ς  α δ ε λ φ ό τητας:  

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Α ρ ά σ η ,  Σ χ ό λ ι α

Ή Μίταμόρφοση {λαμι|ΐ£ πάλι!
Μετά άπό συνεννόηση μέ τήν ’Αδελφό

τητα, ό έργολάδος έπέσιιευσε τΙς έργασί- 
ες έπισκευής τοΰ Μ. Ν. της Μεταμόρφω
σης, ώστε στίς 6 Αύγοόστου νά είναι Κ- 
τοιμη.

Χρειάστηκε δμως ή έθελοντική έργα- 
σία καί ή φιλότιμη προσττάθεια δλων άν- 
δρων καί γυναικίον συνολικά περίπου 30 
άτόμων, πού τήν παραμονή τοΰ πσνηγυ- 
ριοΟ μέ έντατική Ττροσωπική έργασία μιας 
μέρας κοαάφεροιν νά βγάλουν έξω τά 
μπάζα, νά καθαρίσουν τΙς εΙκόνες, τά καν 
τήλια, στασίδια, θρόνους. Ιερό, τζάμια, 
πολυελαίους, νά σφουγγαρίσουν τό δάπε
δο κλπ. ’Άλλοι πάλι καθάρισαν καί κλά
δεψαν τούς γύρω άπ’ τήν έκκλησία θά
μνους καί δέντρα, συμβάλλοντας έτσι 
στήν καλύτερη έμφάνιση καί τοΰ περίγυ
ρου τοΰ Σχολείου καί της ’Εκκλησίας.

Στ’ άλήθεια, «Τά καλά κόποις κτών- 
ται». ’Αξίζει ένα θερμό εδγε σέ δλους.

Ή ίδια προσπάθεια, άπό λιγότερους δ
μως, έγινε γιά  τήν καθαριότητα, διαμόρ
φωση καί περίφραξη των χώρων των μνη
μείων πρίν γίνουν τά άποκαλυπτήριά τους 
στίς 21 Αύγουστου 1983.

Προηγούμενα άλλη έθελοντική όμάδα 
Μικροχωριτών καθάρισε τό τηλεφωνικό 
δίκτυο σ’ δλη τή διαδρομή άπό τό Μικρό 
Χωριό ώς τόν Γαΰρο, καί άπάλλαξε τό τη
λεφωνικό καλώδιο άπό τά κλαδιά των 
δένδρων, πού μέ τήν πρώτη βροχή ή τό 
φύσημα τοΰ άέρα παρενοχλοΰν ή διακό
πτουν έντελώς τήν τηλεφωνική έπικοινω- 
νία!

Μέ δλα αύτά τό Μικρό Χωριό έδιοσε έ- 
ξετάσεις σέ πολύ κόσμο πού τό έπισκέ- 
φτηκε. Καί πέτυχε!

Πολύ λίγες έργασίες άπέμειναν ώστε 
νά μπορούμε νά πούμε δτι τελείωσε πλέον 
ή έπισκευή τοΰ Ί .  Ν. της Μεταμόρφωσης, 
πού άρχισε έδώ καί τέσσερα χρόνια 
(1979).

Ό  λογαριασμός μας μέ τόν έργολάβο 
θά τελειώσει όριστικά μέχρι τέλι^ Δεκεμ
βρίου 1983, όίν μπορέσουμε νά του δώσου
με τό ύπόλοιπο, πού είναι 300 χιλ. δρχ. 
Άλλοιώς θά έπιβαρυνθοΰμε μέ ^  χιλ. 
δρχ. έπί πλέον. Αύτή τή στιγμή ή ’Αδελ
φότητα έ^ει 130 χιλ. δρχ. καί φροντίζου
με γιά  τίς ύπόλοιπες 170 χιλ. δρχ. Προ

σφορές είναι δπως πάντα εύπρόσδεκτες, 
τώρα μόιλιστα πού πλησιάσαμε στό τέλος.

Στή γιορτή τής Μεταμόρφωσης συγ
κεντρώθηκε το ποσό των 100 χιλ. δραχ
μών περίπου. Πλήρης κατάλογος είσφο- 
ρων θά δημοσιευθεΐ σέ έπόμενο τεύχος.

Κοινή συν{δρίαση
Στήν καθιερωμένη κοινή συνεδρίαση 

τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου μέ τό Συμβού
λιο της ’Αδελφότητας πού έγινε καί φέ
τος τό καλοκαίρι, συζητήθηκαν κοινού εν- 
διαφέροντοτς θέματα καί τέθηκαν οί βά
σεις συνεργασίας καί άπό κοινού ένεργει- 
ών γιά θέματα τοΰ χωριού. Μερικά άπ’ 
αύτά είναι; τό στρώσιμο καί ό ήλεκτρο- 
φωτισμός τοΰ δρόμου μεταξύ νέου - πα
λαιού οικισμού, ή δίκαιη κατανομή τοΰ 
νερού, ό φο>τισμός των κοινοτικών χώρων, 
ή πλατεία τοΰ χωριού, άνακαίνιση καί t- 
πέκταση τών δύο ξενώνων, έπέκταση πο- 
λεοδομικοΰ σχεδίου καί διανομή οίκοπέ- 
δων κ.ά.

Γιά τά θέματα αύτά καί άλλα τά δύο 
Συμβούλια βρίσκονται σέ συνεχή έπικοι- 
νωνία.

Η ύλοτόμηαη τού δάσους Κρί
’Έγινε τό καλοκαίρι ή ύλοτόμηση τού 

δάσους Κρί πάνω άπ’ τόν παλαιό οίκισμό. 
Ευτυχώς, ^(άρη στήν προσοχή καί τά μέ
τρα πού έλαβε ό δασικός συνεταιρισμός 
τοΰ χωριού μας καί τίς ύποδείξεις τής 
Δασικής 'Υπηρεσίας, ή ύλοτόμηση τελικά 
άπέβη άκίνδυνη γιά τά σπίτια καί τά κτή
ματα.

Τήν περιοχή τής ύλοτόμησης έπισκέ- 
φιθηκε ό κ. ΕΙσοτγγελέας Καρτπενησίου με- 
τά_άπό σχετικό ύπόμνημα τών κατοίκων 
τού *TaXaio0 οίκισμοΰ, πού βρέθηκαν έκεϊ 
τό καλοκαίρι. Ό  κ. ΕΙσοτγγελέας έδ&κτε 
όδηνίες γιά  τήν άσφαλή μεταφορά τών 
κομμένων έλόαων από τούς «μουλαρά
δες».

Πληροφορούμαστε δτι τά κούτσουρα ή
δη μεταφέρθηκαν γιά νά φορτωθούν, χω
ρίς, ε ,ύ τ ο γ ω ς , νά κυλήσει κανένα πρός τήν 
κατοικημενη περιοχή.

’Έτσι έληξε μιά περίοδος άγωνίας γιά
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μεγάλη 
Ιχε καΐ

τούς κατοίκους λόγω των κινδύνων ττοΰ 
μπορεί νά είχε ή ύλοτόμηση, ή όποια κα
τά τή-Δασική Υπηρεσία, fjxocv άπολύτως 
άναγκαία γιά  τήν αναζιοογόνηση τοΟ δά
σους.

"Οπως δλοι ξέρουμε οΐ πρόγονοί μας 
δέν άφηναν ποτέ νά ύλοτομτιθεΐ τό δάσος 
πάνω άπ’ τό χωριό, γιατί εχει 
κλίση. Αυτός ήταν ό λόγος πού εΐ)(ε 
ή Αδελφότητα άντιρρήσεις γιά τήν ύλοτό- 
μησή του. Δέν εΤχε όμως άντίρρηση στόν 
έπιστημονικό καθαρισμό τοΰ δάσους.

Παρακάτω δημοσιεύουμε άπόσπασμα 
άπό τήν σχετική μελέτη της Δασικής ‘Υ
πηρεσίας, πού δίνει μιά εικόνα τής κατά
στασης τοΰ δάσους ΚρΙ καί τά μέτρα πού 
πρέπει ν ά  ληφθοΰν γιά νά άνοινείΰθεΐ καί 
διατηρηθεί.

Ελπίζουμε μετά τήν ύλοτόμηση ή Δοι- 
σική ‘Υπηρεσία θά λάδει βαθμιαία καί τά 
άλλα προτεινόμενα μέτρα, (ίίστε νά όλο^ 
κληρωθεί ή προστασία τοΰ δάσους αύτοΰ 
λόγω καί της σπουδαιότητας πού έχει 
γιά  τό Χωριό.

Τό άπόσπασμα τής δασικής μελέτης: __ 
«Γενική κατάστασις συστάδος καί τοΰ 

ξυλώδους κεφαλαίου (^τοιοτική καί υγιει
νή, ζημίαι ή φθοραί, άνεμοροίμματα χιο- 
νοθλασίαι. Μέτρια. Παρατηροΰνται πολυ
έλαιοι, καρκινοπαθή, άποκορυι&ωμένα καί 
κλαδονομημένα άτομα, άνεμορριψίες. Κα
τάσταση συστάδος κρίσιμη λόγω γηροι- 
σμοΰ των άτόμων καί έλλείψεως άνσγεν- 
νησεως. Σ’ άρκετές θέσεις χαρακτηριστι
κή καμπυλόκορμη μορφή δένδρων λόγω 
όλισθήσεως. Ζημιές άπό βιοτικούς παρά- 
γοιτες κατά τό παρελθόν.
ΑΛΛΑ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ

Φαινόμενα όλισθήσεως σ’ άρκετές θέ
σεις. Στήν έκταση συστάδος περιλαμβάνε
ται μεγόίλη όλίσθηση πού έγινε στις 13.1. 
1963. Κατά τήν ύλοτομία νά ληφθοΰν προ
στατευτικά ^έτρα προς άποφύγήν ζημι
ών σέ άστικες περιουσίας πού βρίσκονται 
κάτω άπό τή συστάδα.
Γ '. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟΥΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Λήμμα συγκροτημένο λόγω έλλείψεως 

άναγεννήσεως. Δέν όλοτομήθηκε κατά 
τήν προηγούμενη δεκαετία, λογω άντιδρά- 
σεως των κατοίκων. Ά^παιτεΐται προστα
τευτική δ)ση.
Δ ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ
1) ’Εξυγιαντικές καί άναγεννητικές ύ- 

πόσκιες ύλοτομίες κυρίως προπαρασκευα
στικές.

2  ̂ Συντηρητική διάνοιξη κέντρων άνα- 
γεννησεως σύμιρκονα μέ τούς κανόνες τής 
δασοκομικής.
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3) Κατά τή διαχείριση νά ληφθεΐ ύπό- 
ψη ή άξια άναψυχής καί ή αίσθητική άξια 
τής συστάδος.

4) Άπαραιτήτως τεχνητές άναδοΕσώ- 
σεις μέ κονωφόρα, άναμόχλευση τοΰ έδά- 
φους κιττά θέσεις. ΕΙσοιγωγή έδαφοβελτι- 
οκικών. Κατά θέσεις κοοτασκευή μικρών 
ύδρ>ονομικών έργων βάσει είδικής μελέ
της.

5) ΆποΕγόρευση τής βοσκής δλων τών 
ζώων γιά 10 χρόνια, περίφραξη τής ύλο- 
τομουμένης - ιίναδασωμένης συστάδος».

Μνημείο θυμάτων κατολίσθησης
Ή ’Αδελφότητα προγραμμάτισε άπό 

πέρυσι τήν άνέγερση μνημείου γιά τά θύ
ματα τής ΚΕχτολίοτθηΕτης τής 13.1.63. Μέ τή 
σκέψη δτι στή δΕτπάΕνη θά συμβάλουν καί 
οΐ συγγενείς τών Θυμάτων5 διεμόρφωσε τό 
χώρο, φιλοτέχνησε πρόχειρο σχέδιο κλπ.

Μετά τήν εϋγενή πρίόθεση καί έπιθυ- 
μία πού μάς έξέψρασε ό κ. Σταΰρος Ν. 
Κοντογιάννης & π ο  τήν Αυστραλία, δτι θά 
ήθελε νά προσφέρει όλόκληρη τή δαπάινη 
τοΰ έργου καί δτι γιά  τό σκοπό αύτό σκό
πευε νά έλθει ό ίδιος, ή προτητόθεια στα
μάτησε έως δτου έλθει ό κ. ΚοντογιάΕννης.

Τά άνωτέρω έγινοεν - γ ν ω σ τ ά  καΐ στόν 
Π ρόεδρο τής Κοινότητας.

Γ(ά τις όνάγκτζ τού Ά η · Γιάννη
Απαντώντας στήν έκκληση πού κάιναμε 

άπό τό τιεριοδικό τοΰτο, βρέθηκαν Μικρο- 
χωρίτες πού μάς γνώρισΕχν δτι προσφέ-

Ό  ‘Αη - Γιόιννης παλαιότερα.

ρονται νά έλθουν άρωγοί γιά κάιθε έπι- 
σκευαστική ή άλλη άνάγκη πού θά πα
ρουσιάζεται στό έξής Εττό Ιστορικό καί ό
μορφο ξωκκλήσι τοΰ "Αη - Γκάννη. ’Αξίζει 
ένα εδγε σ’ οεύτή τήν προθυμία.



ΕΝΑ ΑΑΚΡΥ, ΠΑΣΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΟΥΣ ΚΡΙ!

Δυό φορές στό πρόσφατο παρελθόν έπιχειρήθηκε ή ύλοτόμηση τοΟ 
δάσους Κρί, πού είναι πάνω απ’ τό Μικρό Χωριό. Καί τϊς δυό φορές ό 
μπαρμπα - Νίκος I. Λιάπης άντιτάχθηκε σθεναρά. "Αλλωστε ύπερογδοη- 
κοντούτης ό ίδιος, δηλ. απ' τούς παλιούς, ήταν σέ θέοη νά γνωρίζει πώς 
άντιδροΰσαν οί πρόγονοί μας στό θέμα αύτό.

Τό δυσάρεστο όμως νέο γιά τήν ύλοτόμηση τού Κρί, πού γΓ αύτόν ή
ταν ιερό καί απαραβίαστο, τό έμαθε κλινήρης στό κρεβάτι, όπου έπί ένα 
χρόνο τώρα κοίτεται χωρίς νά σηκώνεται.

Δάκρυα κύλησαν άπό τά γεροντικά του μάτια σάν ακούσε ότι τό Κρί 
δέν είναι όπως ήταν, όπως τό φύλαγαν οί παλιοί! . . .

— Γιατί τούς άφήσατε, ψέλλισε... καί βυθίστηκε πάλι στούς γεροντικούς 
στοχασμούς του.

Ό  μπαρμπα Νίκος ζεί άπό πολλά χράνια στή Λαμία, άνάμεσα σέ πολ
λά παιδιά κι έγγάνια. 'Ανήμπορος πιά νά σηκωθεί, νά πάει στά χωριά, όπου 
κάθε καλοκαίρι έδινε τό παρών, άφηγούμεν,ος παλιές ιστορίες (διότι ό ί
διος κρατάει άπό παλιά οικογένεια τοϋ χωριού), συμβουλεύοντας, παρο
τρύνοντας, μή συμβιβαζάμενος μέ τά σύγχρονα συστήματα καί τις θεωρίες 
πού ήθελαν κιάλας νά ύλοτομήσουν τό Κρί. Μήπως δέν έχει άδικο;

Ό  μπάρμπα - Νίκος, 
πέρυσι.
Τό δάσος Κρί 
στό βάθος.
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Nta γιορτή στό χόριό μας
Ό  π. Νικόλαος, έφημέριος τοΰ χωριοΰ 

μας, ττού λειτούργησε άπό μιά καΐ ουό φο
ρές σέ δλα τά ξωκκλήσια τοΰ χωριοΰ 
μας, μας κατέστησε γνωστό, δτι ττροτίθε- 
ται κάθε χρόνο, στίς 7 Σεπτεμβρίου, γιορ
τή τοΰ 'Αγίου Σώζοντος, νά λειτουργεί 
στόν “Αη - Σωστή. Στήν ήμερα αύτή θά 
δίνεται πανηγυρικός χαρακτήρας. "Ας τό 
έχουν ύπόψη τους οΐ Μικροχωρίτες για  νά 
προγραμματίζουν τό τέλος των θερινών 
διακοπών τους, δσο μποροΰν, μετά τ'ις 7 
Σεπτεμβρίου.

πληρώσεις πόινω στά δσα γράφτηκαν στό 
βιβλίο «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ», πού έξέ- 
δωκε ή ’Αδελφότητα. Πιστεύουμε δτι ό 
διάλογος πού θά άρχίσει μέ τόν τρόπο αύ- 
τό θά όητοφύγει προσιοπικές α ΐχ ^ ς  καθ’ 
οίουδήποτε. "Ετσι θά άποβεΐ ωφέλιμος 
και θά συμπληρκΰσει τά άνοπτόφευκτα κε
νά πού δέν μπόρεσαν νά καλυφθούν άπό 
τΙς συνεργασίες πού δημοσιεύθηκαν ήδη. 
θ ά  δοθεί άκόμη έτσι ή εύκαιρία, δσοι πα- 
ρέλειψαν, νά γράψουν έστω καΐ τώρα, τΙς 
ένθυμήσεις τους μέ άφορμή αύτά “πού έ
γραψαν οΐ συνεργάτες τοΰ βιβλίου πού 
κυκλθ(|)όρησε.

Ή Γτνική Συντλτυση
Ή Γενική Συνέλευση τής ’Αδελφότητας 

θά γίνει άφσΰ τελειώσει ή διαδικασία έγ
κρισης τοΰ Καταστατικού άπό τό Πριοτο- 
δικεϊο. ‘Υπενθυμίζουμε, δτι ή τελευταία 
Συνέλευση τροποποίησε τό Καταστατικό 
της Ά δελφό^τας καΐ πρόσθεσε νέα άρ
θρα. Στόχος νά ένεργοποιηθοΰν περισσό
τερα μέλη γιά τήν ύλοποίηση τών σκοπών 
τής ’Αδελφότητας.

Άπόφπς για τό βιβλίο 
«Μνήμη καί Χρέος»

Άπό τή στήλη αύτή καΐ άπό τό έπόμε- 
νο τεύχος, άναλογα μέ τόν διαθέσιμο χώ
ρο, θά άρχίσει ή δημοσίευση έπιστολών 
πού θά περιέχουν κρίσεις, άποψεις ή συμ-

Ιυνέβριο Εύρυτάνων 'Αμτρικής
Ή πατριωτική κα'ι κοινωφελής όργόινω- 

ση τών Εύρυτάνων ’Αμερικής «Τό Βελού
χι» άποφάσισε νά συγκαλέσει στήν Ε λ 
λάδα τό συνέδριο τοΰ 1986.

Στό φετεινό της συνέδριο πού έγινε μέ 
μεγάλη έπιτυ)^ία στό CHARLOTTE 26.6.83 
τ'ις εύρυτανικές όργανώσεις έκπροσώπησε 
ό κ. Π. Κωστοπαναγιώτης, Πρόεδρος τής 
Πανευρυτοατκής “Ενωσης.

Μιά άπό τ'ις σημαντικότερες άπο(ΐ>άσεις 
ήταν ή συνέχιση τής ένίσχυσης τοΰ Γηρο
κομείου Εύρυτανίας πού άνεγείρεται στό 
Καάπενήσι. “Οπως είναι γνωστό, τό «Βε
λούχι» πήρε τήν πρ&ηοβουλία γιά  τήν ά- 
νέγερση Γηροκομείου στήν Εύρυτανία 
(1976) πού θά δώσει θαλπωρή στούς ύ- 
περήλικες τής περιοχής. “Ενα έργο πού 
θά δικαιώσει πολλούς μόχθους κα'ι πολ
λές θυσίες.

ΑΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Α'. ΒΙΒΛΙΑ

1) Γιώργου - Άλ. Μαγκάκη, ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ ΕΛΛΑΔΑ. Δεύτερη 
έκδοση, ’Αθήνα - Κομοτηνή 1982.

“Ενα άντίτυπο τοΰ παραπάνω βιβλίου 
χάρισε στήν Βιβλιοθήκη τής Πνευματικής 
Γωνιάς Μικρού Χωριού ό διακεκριμένος 
συγγραφέας του μέ τήν Ιδιόχειρη άφιέ- 
ρο>ση:

«Γιά τήν Βιβλιοθήκη τοΰ ιστορικού κα'ι 
ήρωικοΰ Μικρού Χωριού Εύρυτανίας, μι
κρό δείγμα φιλίας. Μάρτης 1983».

’’Ηταν τήν ή μέρα πού ό κ. ‘Υπουργός 
τής Δικαιοσύνης τίμησε μέ τήν παρουσία 
του κι έβαλε τόν «θεμέλιο λίθο» τών μνη
μείων τών 13 έθνομαρτύρων, πού τά άπο-

καλυπτήριά τους έγιναν ύστερα άπό 5 μή
νες (21.8.83).

2) ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (1982). Β' έκδοση. Τό έξέ- 
δωσε ή Κίνηση «‘Η Γυναίκα στήν ’Αντίστα
ση», σελ. 232. “Ενα άντίτυπο τοΰ βιβλίου 
χάρισε στή Βιβλιοθήκη τής Π.Γ. ή κ. Ναυ- 
σικά Ε. Παπαδάκη, ή όποια ύπηρξε συ- 
νεργόαις τοΰ τόμου αύτοΰ μέ τό θέμα 
«Παιδικοί σταθμοί κα'ι συσσίτια στήν έ- 
λεύθερη ’Ελλάδα», στό όποιο περιγράφει 
τ'ις όργανοοτικές έμίπειρίες της άπο τά παι
δικά συσσίτια πσύ άνελαβε κα'ι όργάνιοσε 
μέ έπιτυχία ή ίδια στό Μικρό Χωριό κα'ι 
γενικότερα στήν Εύρυτανία κα'ι τή Ρού
μελη.

3) ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ:

40



ToO ’Αλέξανδρου Π. Μυριαλλή. Στίχοι καΐ 
νοσταλγικά κείμενα τοϋ συγγραφέα πού 
άνατρέχουν στην ήρωική έποχή της ’Αντί
στασης καΐ τοΰ Πολυτεχνείου διακοσμη
μένα μέ παλιές φωτογραφίες και σχέδια 
τοΰ ίδιου.

Β'. ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1) Ό  κ. καΐ ή κ. Μυριαλη μέ τήν εύ- 

καιρία της παρουσίας τους στά άποκαλυ- 
πτήρια των δύο άντιστασιακών μνημείων 
στό Μικρό Χωριό χάρισαν στό λαογραφι- 
κό μουσείο της Π. Γ. δύο καντηλέρια κι 
άλλα χάλκινα είδη λαϊκής τέχνης καμω
μένα από τούς ίδιους.

2) Τέλος φωτογραφικά κειμήλια γιά

την Πνευμοαική Γωνιά χάρισαν ο'ι: Ναυσι- 
κά Παπαδάκτ^, Μαργαρίτα Κερόνη,__ Χρί
στος Α. Μπετενιος (φωτογραφίες τοϋ χω- 
ριοΟ καλλιτεχνικά παρμένες καί καδραρι- 
σμένες άπό τόν ίδιοί, Γκόλφω Φλέγγα, 
Δημ. Ντελής καί ό Παντελής Α. Γιαννα- 
κόπουλος πού μάς έστειλε μιά φωτογρα
φία (μοναδική, δπως φαίνεται), τής πα
λιάς έκκλησίας τής Μεταμόρφωσης. Τό 
περιοδικό θά τήν δημοσιεύσει σέ μεγέθυν
ση σέ δ Χ Κ ο  τεύχος γιά  νά τή δουν δλοι 
οΐ Μικροχωρίτες.

“Ενα θερμό εύχαριστώ άπό τήν ’Αδελ
φότητα σέ δλους γιά τίς δωρεές αυτές 
πού πλουτίζουν τήν Πνευματική μας Γω-

Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε
•  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: 

Έντυποχϊίακό σέ έμφόινιση καί σέ ϋλη κυ
κλοφόρησε τό καλοκαιρινό τεύχος τοΰ έκ- 
λεκτου περιοδικοΰ πού έκδίδει ό Σύνδε
σμος Μεγαλοχωριτών ή «Άγια Παρα
σκευή».

•  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Πλουσι- 
ώτΐ3ετο σέ ϋλη κυκλοφόρησε τό φθινοπω
ριάτικο τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ πού έκδί- 
δει ό Σύλλογος Καλλιακούδα. Τά άποκα- 
λυπτήρια των μνημείων των άειμνήστων 
13 έμνομαρτύρων καί τής προτομής τοΰ 
αειμνήστου I. Καρυφύλλη, δεσπόζουν στήν 
ποικίλη ϋλη τοΰ περιοδικοΰ.

•  Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τό τεΰχος ’Ιου
λίου — Σεπτεμβρίου μέ κρίσεις καί άίιτό- 
ψεις πάνω σέ Καστανιώτικα καί Εύρυτανι- 
κά ζητήματα.

•  ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ: ’Ιδιαίτερα 
προσεγμένα μέ μεθοδική διόιταξη τής ϋ- 
λης καί ποικίλα άφιερώματα σέ ζητήμα
τα, έθιμα, γιορτές καί τύπους τοΰ χωριοΰ 
Καλλονή τής Λέσβου. Δίνουν τήν εΙκόνα 
τοΰ λαονοαφικοΰ πλούτου τοΰ χωριοΰ 
πού έχει άρκετές όμοιότητες μέ ήπειρωτι- 
κά χωριά, δπως τό δικό μας. Τό περιοδι
κό έκδίδει ό Σύλλογος Καλλονιατών Λέ
σβου.

•  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (τ. Σε
πτεμβρίου) : Ή έφημερίδα πού καλύπτει ό- 
λόκληρο τό χώρο τής Ρούμελης.

•  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ’Εφημερί
δα μέ ένδιαφέρουσα τοπική ϋλη πού έκδί- 
δει στό Καρπενήσι ό νέος δημοσιογράφος 
κ. Πάνος Γεωργίου.

•  ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: 
Βίος καί ’Έργον. Ή εις “Αγιον άνακήρυ- 
ξις - Άσμαηκή ’Ακολουθία. Έκδίδεται 
προνοια τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Καρπενησιού Κυρίου Νικολάου.’Επιμε
λείς* τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέσμου «Ευγέ
νιος ό Αίτωλός», Πανιχγιώτου Κων. Βλά
χου, ’Αθήνα 1983.

Ό  λίαν έμπεριστατωμένος αυτός τό
μος πού έκδόθηκε μέ τήν ανακήρυξη σέ 
“Αγιο τοΰ Εύγένιου τοΰ ΑΙτωλοΰ καί τίς 
γιορτές πού έγιναν φέτος στήν Ευρυτανία 
περιέχει πρόλογο τοΰ Μητροπολίτη Καρ
πενησιού κ. Νικολάου, καί εισαγωγή τοΰ 
έπιμελητοΰ τής έκδοσης κ. Βλάχου. Διαι
ρείται σέ τρία μέρη (σύνολο 190 σελ.): 
Τό πρώτο μέρος περιέχει τά βιογραφικά 
(σπουδές, διδασκαλία, συγγραφείς κλπ.) 
τοΰ Εύγένιου. Τό δεύτερο μέρος περιέχει 
δλα τά προηγηθέντα τής άνακήρυξης τοΰ 
Εύγένιου σέ “Αγιο. Τό τελευταίο μέρος 
περιέχει τήν άσματική άκολουθία τοΰ Ά 
γιου πού συνέταξε ό Αγιορείτης μοναχός 
Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

•  ΑΠΕΡΑΝΤ1ΑΚΑ Τριμηνιαία έκδοση 
τοΰ Συλλόγου Άπεραντίων Ευρυτανίας 
«οί “Αγιοι Ανάργυροι» — τό τεΰχος τοΰ 
Δεκέμβρη 1983 μέ τήν τακτική πλούσια 
ϋλη του. Μαθαίνουμε άκόμη άπό τήν πρώ
τη σελίδα δτι έτοιμάζεται τό Συνέδριο 
τών Άίτεραντίων πού έκτός τών άλλων φι
λοδοξεί νά έκπονήσει τό άναπτυξιακό σχέ
διο «Καταστατικό Χάρτη» τό όνομάζει τής 
περιοχής. Αξιόλογη προσπάθεια.

Εύχόμαστε νά επιτύχει.

@
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Λ1IKPOXΩPITIK^ ___γραμματα___
Στή σπ\λη αΟτιΗ δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτΰν ft μά πού 

άπευθύνονται πρός τό περιοδικό ft τόν ’Αδελφότητα. Κατά προτίμηση δημοσιεύ
ονται τά γράμματα των ξενητεμένων, γιατί τούς δίνεται έτσι ή ευκαιρία νά επι
κοινωνήσουν μέ δλους τούς συγχωριανούς. Τούς εύχαριοτούμε πού μάς σκέ
φτονται.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ
Εύχαριστών, κ. Κουτσούκη-, διά τάς εύ- 

χάς τής ’Αδελφόττττος Μικροχωριτών, άν- 
τεπεύχομαι έν άγάπτ;) πάσαν άγαθωσύνην 
παρά τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ εις θεάρεστον, 
έγκαρπόν τε καΐ καλλίκαρπον βιοτήν, εις 
προκοπήν καΐ ευφροσύνην των οικογενειών 
πάντων των μελών τής ’Αδελφότητος. 
Δεκέμβριος ’83

t 6  Κ. Ν.

’Αγαπητέ κ. Κλεομένη,
Τστερα άπό λίγες μέρες συμπληρώνον

ται ακριβώς 40 χρόνια άπό τήν καταστρο
φή τοΰ χωριού μας, τοΰ Μικρού Χωριού, 
έπειδή φέτος, τό 1982 —  νορέζω —  ανα
γνωρίστηκε άπό τήν Πολιτεία κα'ι κηρύ
χτηκε ως έτος τής ’Αντίστασης τού Ε λλη
νικού λαού στή βάρβαρη κατοχή, καί έπει- 
δή —  δπως ειιαθα —  πρόκειται έντός ολί
γου, νά κάνετε αποκαλυπτήρια σχετικού 
Μνημείου στό χωριό μας καί εις μνήμη 
τών κατά τό 1942 σφαγιασθέντων χωρια
νών μας, τών θυιχάτων αυτών πού άκριβώς 
γ ι’ αύτή τήν αντίσταση μαρτύρησαν καί 
πού θέλετε καί σείς νά τιμήσετε διά τής ά- 
νεγέρσεως τοΰ Μνημείου —  έστω καί τό
σο άργά —  πίστεψα πώς κάτι προσφέρω 
καί έγώ στην έπέτειο αύτή, γράφοντας αυ
τά τά ορτωχά στιχάκια. Είναι λίγα λόγια 
βγαλμένα άπό τή ζωή γενικά τού χωριού, 
καί πού —  δυστυχώς —  είναι πέρα γιά 
πέρα άληθινά έστω καί άν άναφέρονται 
κάπως άλληγορικά. Τώρα έσεΐς, άν θά τά

γράψετε ή δχι στό περιοδικό σας, αυτό εί
ναι δική σας δουλειά. Όμολογώ δμως δτι 
δέν είμαι καθόλου ειδικός περί τά τοιαύτα 
καί ώς έκ τούτου δέν μπορεί νά είναι τέ
λεια καί ίσως καί καθόλου δημοσιεύσιμα, 
αΰτό τό αφήνω στήν κρίση σας, ούτε καί 
εις ούδέν θά δυσαρεσττ]θώ στό αντίθετο.

Έίάν τό δημοσιεύσετε, παρακαλώ νά δι
ορθωθούν δπου ύπάρχουν λάθη. Είναι λο
γοτεχνία Δημοτικού σχολείου.

Μετά τιμής 
I. Σ. Ζαχαρόπουλος

’Αγαπητέ κ. Κλεομένη, έλαβα τό σημεί
ωμά σου, καί δπως βλέπεις άνταποκρίθη- 
κα σ’ αύτό, παρά τό δύσκολο γιά μένα, 
γιατί οΕ γραμματικές μου γνώσεις είναι πο
λύ φτωχές γιά φιλολογία. 'Οπωσδήποτε ύ
πάρχουν ορθογραφικά λάθη τά όποια πα
ρακαλώ διορθώστε τα.

Τό άφήγη^τά μου είναι κάπως μακρο
σκελές, άλλά νομίζω δτι ήταν άπαραίτητη 
κάποια εισαγωγή γιά νά μπώ στήν ούσία 
τοΰ θέματος. Σέ πολλά μέρη άπ’ αύτό νο
μίζω δτι αναφέρω πράγματα καί γεγονότα 
πού ίσως φρονείτε καί σείς δτι απέχουν ά
πό τήν έννοια τοΰ θέματος καί ίσως νά ύ- 
πάρχει καί έλλειψη χώρου στό έντυπο.

Στήν περίπτωση αύτή μπορείτε νά πε
ρικόψετε δ,τι νομίζετε περιττό καί μή α
παραίτητο νά γραφτεί. ’Εγώ δέν έχω κα
μία άντίρρηση γ ι’ αύτό. 'Όσα γράφω σ’ 
αύτό δέν είναι δλα τής Ιδίας μου άντιλή- 
ψεως καί πείρας, άλλά πολλά άπ’ αύτά 
προέρχονται άπό πληροφορίες άλλων καί
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ώς έκ τούτου πιθανό είναι να μ,ή είναι πέ
ρα &ς πέρα άκριβτ), άλλα όπωσδήποτε εί
ναι πολύ κοντά πρός τήν αλήθεια καί τήν 
πραγματικότητα. Θεωρώ δέ τιμή μου πού 
μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά έκφέρω κι έγώ 
τίς άντιλήψεις καί τίς γνώσεις μου ατό κα
τά τήν έννοια θέμα.

Είμοα ικανοποιημένος γιά τήν άπόφα- 
σή σας νά φτιάξετε τό Μνημείο γιά τούς 
έκτελεσθέντες άτυχους χωριανούς μας. 
’Αργά, άλλά κάλλιο άργά παρά ποτέ. Κι ί
σως ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα έκεΐ πού
—  κατά τη γνώμη μου —  θά μπορούσε νά 
μήν ξοδευτούν, καί νά ξοδευτούν γιά τό 
Μνημείο πρίν άπό 4  χρόνια.

Τό γεγονός δτι καθυστέρησε τόσο πολύ 
δέν είναι δυστυχώς καθόλου τιμγμικό γιά 
τό χωριό μας. ’Επίσηις πρέπει νά καταβλη
θούν προσπάθειες γιά  άνέγερση σχετικού 
Μνηίτείου καί γιά τούς καταπλακωθέντες 
χωριανούς καί μάλιστα κάπου έκεΐ στην 
κατολισθγ/ση.

’Αναγνωρίζω δτι υπάρχουν δυσκολίες 
γ ι’ αυτό, άλλά πρέπει νά ύπερπηδηιθοΰν, 
δσσ γιά τό οικονομικό μέρος νά παραμεί
νουν άλλα έργα καί νά γίνει αύτό. Πέρα 
άπό τό χρέος μας αύτό γ ι’ αυτόν τό σκοπό 
ύπάρχει καί λόγος τουριστικός πού θά ώ- 
φελήσει καί τό χωριό μέ τήν άνέγερση τών 
Μνημείων αύτών, άλλά καί γιά μάς (ή 
μάλλον γιά σάς τούς νεωτέρους) θϊά είναι 
τιμή καί περηφάνεια.

Καί κάποτε πρέπει παρόμοιο Μνημείο 
νά στηθεί στή θέση πού μαρτύρη«σαν οΐ ά- 
είμνηρτοι Πατταβαστάκης καί Κατσίμπας. 
Ξέρω τίς δυσκολίες πού υπάρχουν καί γ ι’ 
αυτό, άλλά οΕ προσπάθειές σας νά μή στα
ματήσουν. Τό δτι φέρνουν άντιρρήσεις καί 
οΕ μέν καί οΕ δέ —■ δικαίωμά τους βέβαια
—  καί έφ’ δσον πρόκειται γιά Ινα τόσο Ε- 
ερό σκοπό, γιά μένα είναι μικροπρέπεια.

Ευχαριστώ. Τά σέβη μου στό Διοικητι
κό Συμβούλιο.

Μετά τιμής
’Ιωάν. Σερ. Ζαχαρόπουλος 
Ααμία, Δεκέμβριος 1983

’Αγαπητοί ]χου χωριανοί σάς χαιρετώ 
καί εύχομαι τό γράμμα μου νά σάς εύρη

δλους καλά. Πρό καιρού έλαβα τό ώραιο 
Ημερολόγιο ττού μού στείλατε καί σάς εύ- 
χαριστώ ττολύ.

Κοιτάζοντας τό Ημερολόγιο μού έφερε 
άνο|ΐνήσεις άπό τό άγαπημένο μας Μικρό 
Χωριό πού ττοτέ δέν θά τό ξεχάσω. ’Εδώ 
στήν ξενητειά είναι σάν κειμήλιο. Είμαι 
χαροήτενη πού καί τά τιαιδιά μου άγαπά- 
νε τό χωριό δπως τό άγα,τζάω κι έγώ. 'Η 
κόρη [ίου έχει άμέτρητες φωτογραφίες 
βγαλμένες άπό τό χωριό καί ευχόμαστε τό 
καλοκαίρι, πρώτα ό Θεός, νά έρθουμε κα
μιά βόλτα.

Σάς στέλνω τό τσέκ 12 δολλάρια. ’Α
πό τούς γονείς [ίου λαβαίνω γρά|ΐ.|χα τα
κτικά. ’Επίσης [χαθαίνω καί τά νέα τού 
χωριού.

Ή  οικογένειά μου στέλνει χαιρετισμούς 
μέ πατριωτική άγάπη.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΚΟΓΡΑ

DETROIT 2.7.83
’Αγαπητοί μου χωριανοί Κλεο<ιιένη καί 

Γεώργιε Δημόπουλε. Σάς ζητώ συγγνώ
μην γιά τήν καθυστέρηση τής άπάντησής 
μου. Σάς συγχαίρω γιά τό ένδιαφέρον καί 
γιά τήν στοργή τού χωριού |χας. "Ελαβα 
τό ώραιότατο Ημερολόγιο καί θά τό ζω
γραφίσω νά τό βάλω στήν αίθουσα τού έ- 
στιατορίου μου, γιά νά [χού θυ[χίζει τά παι
δικά μου χρόνια.

Σάς στέλνω ένα τσέκ 250 δολλάρια γιά 
τήν Μετο[χόρφωση τού Σωτήρος καί τσέκ 
20 δολλαρίων γιά τό Ημερολόγιο.

Μέ αύτά τά όλίγα τελειώνω. Χαιρετι
σμούς σέ δλους τούς γνωστούς καί σέ δλο 
τό Συ]χβούλιο.

Μέ Οίίλική άγάπη 
ΤΑΣΟΣ ΓΙΟΓΡΝΑΣ

MELBOURNE 29Α.83 
Άξιότΐ|χε κ. Πρόεδρε καί σεβαστά μέ

λη τής ’Αδελφότητας.
Άπό τήν μακρινή Αύστραλία σάς χαι

ρετούμε καί σάς συγχαίρουμε γιά τό έργο 
ττοΰ έπιτελεΐτε. Γιά τά «Μικροχωρίτιοχα 
Γράμματα» πού [χάς στέλνετε, σάς εύχαρι- 
στού[χε. Είναι ένα έξαιρετικό δείγμα άγά-
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πης προς έιχάς τούς ξενητεμενους. Συνεχί
στε τό Ιργο σας χαΐ πιστεύω πώς δλοι οί 
Μικροχωρίτες θά άνταποχριθοΰν στό δύ
σκολο Ιργο σας.

Σάς Ισωκλείω έπιταγή δΟ δολλαρίων — 
30 γιά τήν δλοκλήριοση τής εκκλησίας μας 
καΐ 20 γιά  τά «Μικροχωρίτικα Γρά[Χ]ΐα- 
τα». Σάς χαιρετούμε.

Μέ έκτίμηση κα'ι άγάπη 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΓΛΟΣ 

Β Α Σ ΙΛ Ιία ΐ ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΓΛΟΓ

RICHMOND, VA 4.4.83 
’Αγαπητέ Μένιο γειά σου,

Γιά τά «Μικροχωρίτικα Γράμματα» καί 
τό Ημερολόγιο πού τόσες πολλές καί ευ
χάριστες άνο{τνήσεις εφερε, πολύ σάς ευ
χαριστώ.

Σάς έσωκλείω έπιταγή έκ 75 δολλαρί
ων από τά όποια τά 35 δολλάρια είναι γιά 
τό Ημερολόγιο καί τά υπόλοιπα 40 γιά 
τόν σύλλογο ώς συνδρομή.

Μέ άγάττη
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΓΡΙΤΣΗΣ

15 Δεκεμβρίου 1983.
ΆγοπτητοΙ Κύριοι,
'Η έπιτοιγή των δεκαπέντε δολλαρίων 

είναι δια τό ήμερολόγιον πού μοΟ στείλα- 
τετε διά τό 1983, καί ή έπιταγή των τεσ
σαράκοντα δολλαρίων είναι διά δύο έτη 
τό περιοδικό Μικροχωρίτικα Γ ράμματα 
και δσα δέν μοΰ στείλατε. Καί & ν  υπάρ
χουν καΐ είναι δυνατόν νά μοΰ στέλνατε 
άπό ένα, καθώς άρχισε ό κ. Κουτσούκης

νά δημοσιεύει τά ποιήματά μου. Καί δ,τι 
στοιχίσει νά σάς τό πληρώσω.

Δ ιατελών φιλικώτοοτα 
X. Δ. Τριανταιρύλλης

’Αθήνα 24.6.83
Κυρίους Μένιο Κουτσούκη, Πρόεδρο 
καί Γιώργο Δημόπουλο, Γεν. Γραμματέα 
’Αδελφότητας Μικρού Χωριού
«ΜΕΤΑΜΟΓΦΩΣΗ ΤΟΓ ΣΩΤΗΓΟΣ» 
Άστυδά|ναντος 12 
’Ενταύθα 
’Αγαπητοί μου.

Ευχαριστώ σάς προσωπικά καί ολόκλη
ρο τό Διοικητικό Συμβούλιο της Άδελφό- 
τητός μας, διότι μού κάνατε τήν τιμή νά 
αναθέσετε σέ [Jiiva τήν έπίδοση στό Μικρό 
Χωριό στίς 11.6.83, κατά τήν ήμέρα της 
σχολικής γιορτής, γιά τή λήξη τών μαθη
μάτων τής σχολικής χρονιάς 1982 - 1983 
τών βραβείων στούς διακριθέντες μαθητές 
τού Δημοτικού Σχολείου.

Γιά τό ενδιαφέρον σας καί τίς πολλές 
προσπάθειες πρός ανύψωση καί πρόοδο τού 
Σχολείου θερμά συγχαρητήρια.

Οί στιγμές κατά τίς όποιες έπέδωσα τά 
βραβεία στούς μαθητές υπήρξαν γιά  μένα 
συγκλονιστικά συγκινητικές. Θά παραμεί
νουν αξέχαστη μνήμη καί ήθική ικανοποί
ηση στά βαθιά γεράματά μου, διότι επι
σφραγίζουν τήν πολύχρονη διδασκαλική 
μου σταδιοδρο'μία στήν εδώ ανθρώπινη 
ζωή.

Μέ ιδιαίτερη άγάπη 
Γ. ΠΑΠΑΔΕΣ

Συνταξιούχος δάσκαλος Μιικρσχωρίτης

Σ Π Ι Τ Ι  Σ Ε  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α

Πληροφορούμαστε δτι τό ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μικρού 
Χορίου έκθέτει σέ πλειοδοτική δημοπρασία ένα οικόπεδο 285 τ.μ. 
μέ ισόγειο οικία 2 δωματίων(θέση Γκρεμενιτσες, Μικρού Χο.·'ριοΰ). 
Πρώτη προσφορά 1.0CO.COO καΐ εγγύηση συμμετοχής 1CO.OOO. Ή δη
μοπρασία θά γίνει στό Μικρό Χωριό στίς 4 Μαρτίου 1984 (Κυρια
κή). Περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο 41287 τής Κοινότη
τας καί στόν εφημέριο π. Νικόλαο Άζακα.
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Ή  μνημόνευοη προσφιλών προσώπων στη 
στήλη αυτή γίνεται μόνο μέ φροντίοα τών 
οίκείων των, οΐ όποιοι άν τό έπιθυμοΰν, θά 
πρέπει νά φροντίζουν νά μάς οίνουν έτοιμο 
τό κείμενο ή τα άπαραίτητα βιογραφικά 
στοιχεία και μιά φοιτογραφία.

Στή διάρκεια τοΰ έτους αρκετοί συμ
πατριώτες μας, άλλοι αναπάντεχα κι άλ
λοι μετά άπό μακροχρόνια πόιλη μέ τό 
θάνατο, έφυγαν τό μακρινό ταξίδι, πού 
γυρισμό δέν έχει.

Μνημονεύουμε χαρακτηριστικά:

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΑΛΙΔΑΣ
Τον αείμνηστο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΨΑΛ- 

ΛΙΛΑ, πού ήταν συνδεδεμένος μέ τό Μι
κρό Χωριό καΐ τό άγαποΐ5σε ιδιαίτερα, θά  
πρέπει νά πούμε έδώ δτι στόιθηκε αρωγός

τής Άδελφότητάς μας καΐ πόιντοτε ήταν 
πρόθυμος νά μάς δώσει μέ τόν γνωστό μει
λίχιο τρόπο του τΙς συμβουλές του, λόγω 
τής ειδικότητάς του γιά  τά έργα πού σχε
διάζαμε στό χωριό μας. Τελευταία ύπό- 
σχεσή του νά μάς διαθέσει ζαρντινιέρες 
γιά λουλούδια καΐ γερμανικές τριαντα
φυλλιές γιά τήν πλατεία τού χωριού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ
Τόν άείμνηστο Πρόεδρο τού Συνδέσμου 

Μεγαλοχωριτών ΚΩΝ. ΣΙΑΜΑΝΗ, πού ά

φησε δυσανσίπλήρωτο κενό. Γιά πολλά 
χρόνια κράτησε τη δραστηριότητα τού 
Συλλόγου του σέ ύψηλά έπίπεδα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ
Τόν άείμνηστο Ιδρυτή καΐ Πρόεδρο τού 

Συλλόγου Άνταδιωτών ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΑ-

ΖΙΩΝΗ, γαμπρό τής Μικροχωρίτισσας Μα
ρίας Άθ. Τουλούπα (Κοίλατζομάρω), πού 
εδινε πόιντοτε τό παρών σέ δλες τίς πα
τριωτικές εκδηλώσεις.

Δύο άναπόιντεχοι άκόμη θόαΌτοι νέων 
Μικροχωριτών συνέδησαν στήν ’Αμερική.

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ
Ό  ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ, σέ ή- 

λικία 50 έτών πέθοινε τόν Ιούνιο άπό έμ
φραγμα τής καρδιάς. ’Ήταν χρόνια έγκα-
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τεστημένος στήν ’Αμερική. Γυναίκα του 
ενΐαι ή έΗτίσης Μικροχωρίτισσα Βαγγελιώ 
Ε. Κωστοπούλου. Είχε επισκεφθεϊ γιά  τε-

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΡΟΣ
Τέλος μνημονεύουμε τόν ΣΤΑΘΗ ΤΣΑ

ΡΟ. ’Ήταν ό δεύτερος γαμπρός τοϋ μα
καρίτη Βάγια Πλάκα, ττοΰ νικήθηκε κι

6 μικρότερος γιός τοϋ άείμνηστου έθνο- 
μάρ>τυρα Χρίστου Φλεγγα. Είχε πάει κι 
αύτός πολύ νέος στήν ’Αμερική. Δυό χρό
νια πρίν ε!χε πεθάνει ό άδελφός του Γιάν
νης.

ι 1

λευταία φορά τό χωριό τό καλοκαίρι τοϋ 
1979 καΐ σκόπευε σύντομα να γυρίσει στήν 
'Ελλάδα, τώρα πού μεγάλ&χταν τά δυό 
παιδιά του. Δυστυχώς ή ’Αμερική κρότη
σε γιά  πάντα τόν χαμογελαστό Γκάνιη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΦΛΕΓΓΑΣ
Άναπόιντεχα χάθηκε έπΙσης στήν ’Αμε

ρική ό ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΦΛΕΓΓΑΣ. Πέθανε σέ 
ήλικία 49 έτών τόν Όκτώδριο άπό πτώση 
κα'ι χτύπημα στό κεφάλι. Ό  Γιώργος ήτοη̂

αύτός άπό την έπάρατη άρρώστια, μέσα 
σ’ ένα χρόνο, σέ ήλικία 50 έτών. ’Άν κα'ι 
δέν ήταν Μικροχωρίτης άγαποΟσε καΐ έπι- 
σκεπτόταν πολύ συχνά τό χωριό μας.

ο ι λοιποί Μικροχωρίτες πού ές>υγαν 
γιά πόιντα είναι οΐ παρακόαω μέ κόπιοια 
χρονολογική σειρά μέσα στό 1983:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ
Είχε συμπληρώσει τόν πρώτο αΙώνα τής 

ζωής της ή ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠ. ΖΟΡΜΠΑ-
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ΛΑ, δτ<χν πέθανε στή Θεσσαλονίκη, κοντά 
στήν κόρη της Κωνσταντία. ’Ήταν άδελφή 
τοΟ αείμνηστου έθνομάρτυρα Χρίστου 
Φλέγγα. Ή κηδεία της δγινε στο χωριό.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ
Περασμένα τα έκατό καΐ ή ΑΙκατερίνη 

Σ. Μουχρίτσα πού πέθιχνε στό χωριό τόν 
Νοέμβρη.

ΦΩΤΕΙΝΗ Ν. ΠΛΑΚΑ
Κοντά στά 90 πέθανε ή ΦΩΤΕΙΝΗ Ν. 

ΠΛΑΚΑ, στό χωριό, δπου καΐ κηδεύτηκε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
Νεότερη άπό τ'ις παραπάνω, γύρω στά 

70, δινοιπάντεχα δμως, πέθανε στήν ’Αθήνα

ή ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ (τό 
γένος Μουχρίτσα).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ. ΜΠΙΛΕΤΑΣ
Ό  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ. ΜΠΛΕΤΑΣ πέθανε 

στίς 17 ’Οκτωβρίου. Δυό χρόνια προτήτε- 
ρα έχασε τή γυναίκα του. Συνταξιούχος 
τού Σώματος Χωροφυλακής ό Στέφανος

Μιλέτας έδειχνε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τά 
θέματα τού χωριού μας. Λιετέλεσε πολ
λές φορές μέλος τού Διοικητικού Συμβου
λίου της ’Αδελφότητας (γραμμοοτέας, τα
μίας, όηήηπρόεδρος κλπ.).

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Π. ΠΛΑΚΑ
“Ενα χρόνο μετά τόν θάνοπο τού άντρα 

της έφυγε γιά τό αιώνιο ταξίδι καΐ ή ΧΑ- 
Ρ1ΚΑΕΙΑ Π. ΠΛΑΚΑ. Είχε μόλις γυρίσει 
άπό τήν ’Αμερική δπου έμεινε γιά  λίγο 
διάστημα κοντά στό γιό της Άντρέα.

Μέ τούς θανόαους αύτούς δλο καί λιγο
στεύει ή παλιά φρουρά τού χωριού μας
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■itou τό κράτησε ζωντανό καΐ άκμαΐο, πα
ρά τΙς άντίξοες περιόδους πού πέρασε μέ

Απανωτούς πολέμους καΐ καταστροφές, 
"Ας είναι αιώνια ή μνήμη τους.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ

Συμπληρώθηκε χρόνος (1.10.82) άπό τό 
θάνατο ενός άξιου άλλ’ Αθόρυβου πνευ
ματικού έργάτη, ένός διακεκριμένου Εύ- 
ρυτάνα καΐ γνήσιου Ρουμελιώτη, τοΰ Αεί
μνηστου Νίκου θάνου.

Γιά τούς Μικροχωρίτες ή στήλη αύτή θά

ήθελε νά θυμίσει δτι ό διακεκριμένος Μι- 
κριχωρίτης καΐ εύεργέτης τοΰ χωριού κ. 
Βασ. Κομματας, πνευματικός άΛρωπος ό 
ίδιος, έτρεμε Ιδιαίτερη έκτίμηση στόν Νί
κο θίίνο. "^Οταν ό Αείμνηστος Νίκος θά- 
νος βρέθηκε στην ’Αμερική δ κ. Βασ. Κομ
ματας έκτιμώντας τήν έντιμότητα κα'ι τις 
πνευματικές Αρετές τοΰ έκλιποντος, χρη
ματοδότησε τήν έκδοση τοΰ βιβλίου «Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ- 
ΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ», «Ερμηνεία προφητικών 
κειμένων τής 'Αγίας Γραφής», χορηγία

Βασιλείου Κόμματά, Άθήναι 1956, πού έ- 
πιμελήθηκε ό Νίκος θάνος. Ό  Ν. θάνος 
βρισκόμενος στήν ’Αμερική μέ τήν κήρυξη 
τοΰ Β' Παγκοσμίου πολέμου έσπευσε νά 
παροΠσιασθεΐ στό Προξενείο τής Ν. Ύόρ- 
κης και εθελοντικά νά στρστολογηθεΐ. ’Α
πό κεϊ γρήγορα βρέθηκε στό μέτ&>πο τής 
Μ. ’Ανατολής ως τήν Απελευθέρωση.

ΆντΙ άλλου μνημοσύνου παραθέτουμε 
μικρό Απόσπασμα Από τή νεκρολογία για 
τόν Νίκο θάνο πού έγραψε ό διακεκριμέ
νος Εΰρυτάνας συγγραφέας καΐ λογοτέ
χνης κ. Δπαοσθένης Γούλας:

«. . .Ό  Νίκος θάνος, ό έρηαίτης τής ’Α
θήνας κα'ι συνάρα ό άρτιος πνευματικά 
Ρουμελιώτης, Ανήκει στήν αιωνιότητα. 'Η 
γήινη παρουσία του έσβησε Αθόρυβα κά
ποιο Απόβραδο τοΰ Όχτώβρη στό κλεινό 
άστυ της Παλλάδας ’Αθήνας, καθώς ή πο
λυβασανισμένη καΐ ραγισμένη καρδιά του 
έπαυσε νά χτυπάει. Δικοί του, φίλοι κα'ι 
γνωστοί τόν άίποχαιρέτησαν μαζί μέ τ'ις έ- 
ξόδιες ευχές τής ’Εκκλησίας. ’Άλλοι στε
νοί του φίλοι τοΰ έπλεξαν τό ένκώμιο, σαν 
έλάχιστο άντίδωοο εύγνωμοσύνης γιά δ,τι 
πηόσφερε στό λαό τής Ρούμελης καί ■ ε- 
νικότερα τής Ρωμιοσύνης. 'Ο θάνατος τοΰ 
Νίκου θάνου είναι μιά Απώλεια γιά  την 
πνευμοοΊκή Ρούμελη. Πολλοί Ρουμελιώτες 
λογοτέχνες βγήκαν Απ’ τό εργαστήρι τοΰ 
Νίκου θάνου. 'Η Αγάπη του; νά βοηθήσει 
τούς νέους, νά τούς διορθώσει τά κείμενά 
τους, νά τούς δει σέ ψηλότερες βαθμίδες 
μέσα σττ)ν κοινωνία. Καλλιεργημένος κι Α
γαπητός σ’ δλα έδινε τό κάτι άλλο σέ φι
λικές καί Ρουμελιώτικες συγκεντρώσεις. 
Ό  Νίκος θάνος ήταν μιά ξεχωριστή πνευ
ματική μορφή τής Ρούμελης πού άφησε Α
νεξίτηλα τά ίχνη της στό πνευματικό της 
κορμί καί πάσκισε δσο κανείς άλλος γιά 
τήν προβολή της. ’Άλλοι πιό Αρμόδιοι Α
πό μένα θά πρέπει νά Ασχοληθούν γιά  τήν 
καθόλου προσφορά του στά Ρουμελιώτικα 
Γ ράμματα».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΑΛΗΣ
Ή ’Ομοσπονδία Ρουμελιωτών 'Ελλάδος 

έχασε ξαφνικά τόν Νοέμβρη τόν Αείμνη
στο πρόεδρό της Νικόλαο Σοφαλή, δικη
γόρο. Γ ιά πολλά χρόνια ώς μέλος τοΰ Δ. 
Σ. καί τελευταία ώς πρόεδρος ό Νικόλαος

Σοφαλής, έργάστηκε Ακαταπόνητα καί μέ 
Αληθινή αυταπάρνηση ‘γιά τήν προώθηση 
τών σκοπών τής 'Ομοσπονδίας Ρουμελιω
τών. Αίωνία του ή μνήμη.
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Αποκαλυπτήρια μνημείων 
στο Μικρό Χωριό

k  M EIH M BPtNH
npwEViPiDi a uw  ion x o k m . ( η ο ρ ε π ε .

Στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας έγιναν «ροχτές τα ααοβαλυκιίιρια 
δυο μνημαων για τους 13 κατριώτκς κου απκλέστιμαιν οκό τους 
Ιταλούς καταχτιγτές στις 24 Δαάμβρη 1942 ot αντϊχοινα για τη 
μάχη κου έγινβ στο Μικρό Χωριό στις lS -1 2 ^ 2 .

Τ ετάρτη 24 Α ύγουστου 1983

Το ένα μνημ£ΐο είναι αφιερωμένο 
στον Παπα-Βαστάκη και το νωμα
τάρχη Κατσίμπα ποο οι καταχτη
τές τους έριξαν στις φλόγες αφού 
πρώτα τους βασάνισαν άγρια. Το 
δεύτερο μνημείο είναι έξω από το 
χωριό στον τόπο που οδηγήθηκαν 
και εκτελέστηκαν οι υπόλοιποι 11 
αφού πρώτα τους έβιϋαν και 
έσκαψαν μόνρι τους τάφους τους.

ΤΑ ΝΕΑ»

Αποκαλυπτήρια 
στην Ευρυτανία

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ έγιναν στο Μι
κρό Χωριό Ευρυτανίας δύο μνημείων 
για τους 13 εθνομάρτυρες που εκτελέ- 
σθηχαν από τους Ιταλούς καταχτητές 
στις 24 Δεκεμβρίου 1942. Δύο απ' αυ
τούς τον παπα-Βαστάκη και τον ενωμο- 
τάρχη Κατσίμπα τους έριξαν στις φλό
γες αςχιύ πρώτα τους ^σάνισαν ανη
λεώς. Τους άλλους έ\πεκα τους οδήγη
σαν έξω απ’ το χωριό, τους ανάγκασαν 
να σκάψουν οι ίδιοι τους τάφους τους 
κι ύστεοα τους Βέοισαν αε τα πολυβό-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗAmsm
Αποκαλυπτήρια

Αττοκαλυπτήρια δύο μι/ημεί- 
ων γ ια  -roOq Ϊ3  εβνομσρτυρες 
ττου εκτελέσθηκαν αϊτό τούς I- 

σ τίς  24 Δεκεμδρίου 
ΐν42_εγ ικα ιι την Κυριακή, 21 

Αυγουστου, ατό  Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας.

Εγινε μνημόσυνο και σε συνέ
χεια τα αποκαλυπτήρια των δυο 
μνημείων από το νομάρχη Ευρυ
τανίας. Παραβρέθηκαν επιζώντες 
μαχητές της ομώνυμης μάχης, 
συγγεντίς των εκτελεσθέντων, ο 
δήμαρχος Καρπενησιού, πρόεδροι 
κοινοτήτων, εκπρόσωποι των αν
τιστασιακών οργανώσεων, των πο
λιτιστικών οργανώσεων της περιο
χής, που κατάθεσαν στεφάνια. Για 
το ιστορικό της μέρας μίλησαν ο 
ιστορικός Γ. Βαλέτας και ο από- 
στρατος αξιωματικός Γ. Κατσίμ- 
πηο.
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ»

1

, . ι » ισας
πληροφοροϋμ€

Τρίτη 23 AuyouoTou ΐ ί τ Ι

Στό Μικρό
χωριό Εύρυταννία; ξνιναν τήν Κυ
ριακή τά αποκαλυπτήρια δύο μνη
μείων χιά τούς 13 έθνομάρτυρες πού 
έχτελέσθηχαν άπό τούς 'Ιταλούς κα
ταχτητές στις 24 Δεκεμβρίου 1942. 
στήν τελετή χοροστάτησαν ο( μητρο
πολίτες Καρπενησιού κ. Νικόλαος 
καί Κεντρώας ’Αφρικής κ. Τιμόθεος. 
Τή φροντίδα γιά τήν άνέγερσι των 
μνημείων καί τήν όργσνωσι τής τε- 
λετής είχε ή Αδελφότητα Μικροχω· 
ριτών «Μεταμόρφωσι του Σωτήρος».

ΤΕΤΑΡΤΗ 2Ϊ ΑΤΓΟΤΣΤΟϊ 
If

★  Στις 21 Αύγουστου έγιναν στό Μι
κρό Χωριό Εύρυτανίας τά άποκαλυ- 
πτήρια δύο μνημείων γιά τούς 13 έ- 
θνομάρτυρες, πούέκτελεσθηκαν άπό 
τούς ’Ιταλούς στις 24 Δεκεμβρίου 
1942.

Στήν τελετή χοροστάτησαν οί μη
τροπολίτες Καρπενησιού Νικόλαος 
καί Κεντρώας ’Αφρικής Τιμόθεος. 
'Ομιλητές ήσαν ό κ. Γ. Βαλέτας ι
στορικός - λογοτέχνης καί ό Γ. Κα- 
τσίμπας.,

1083 Η ΑΥΓΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΙΟ

^Π ροχτές Κϋριακή εγινε ή άττο- 
κάλυψη μνημείατνί γ :ά  13 έκ- 
τελεσθέντες τήν τταρσμονή των Χρι 
στουγεννων ·το0 1942 άπό τούς 
<Ι>σσίστες 'Ιταλούς , σ τό  Μικρό χω 
ριό Ευρυτανίας.

Παοέστησαν ό νομάρχης κ. Καλ 
κσνδής, οΐ μητροττολίτες Νικόλαος 
Κσρττενησ-ίου και Τιμόθεος Κεντρώ 
α ς 'Αφρικής.

Στεφάνια κατέθεσαν 6 νομάρχης 
οΙ άντιατα α ιακές όργοτνώσεις, ποό 
εδροί Κοινοτήτων, οΐ ότδελφότητες 
τών χωριών Μ εγάλου  καί Μι.<ροΰ, 
ο1 οικογένειες τών έκτελεσθέντο>ν 
καί άλλοι.

Πολλοί όμίλητές μίλησαν γ ιά  
τήν ήρωική τους στάση στό έκτε- 
λεοτΊκο άτΓοστΓοτσμσ. Δυό άττό αύ 
τους, τούο Ποατά κσί Έ νω ματάρ- 
χη τούς 6<αψατν ζωντανούς, ένώ 
τούς ] I τους ίπτοχρέωσαν να σκά 
ψουν τους τάφους τους πτρίν τους 
έκτελέσουν,

Παρσδρέίθηκε πολύς κόσμος 
στήν τελετή ότποκάλυψης τών μνη
μείων ττου δγινε έπ ε ιτα  άττό 40  
γοόνιβ.
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