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Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης )
Αθήνα, 20 Μαοτίον 1979

Άβΐ-Θ. Πρωτ. 761

Π Ρ 0 2 Κ Λ Π 2 Η  ΓΕΝ ΙΚ Η ^: Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Η Σ

ϊ ό  Διοικητικό Σνμθοΰλιο τής ’Λόρλιμότητος, οόμφοινα μέ τό άρθρο 12 τοό 
Καταστατικοί καΐ ΰσττρα άπν τήν ιυι’ άριθ. 181) 16.3.1979 τυτόφασή του καλεϊ τα 
μέλη τής Άόεληότητας νι'ι συνέλθουν σέ ετήσια γεηκή συνέλευση τήν 15ην Ά - 
.τριλίου ένεστήτος έτους, ήμέραν Κΐ'ριακήν και ιυραν 9ην πρωινήν στην αίθουσα 
τού Συΐ.λόγου τών 'Τπαλλήλων τής ’Αγροτική; Τραπέξης, όόος ’Αμερικής 10, πλαί 
στό Θέατρο Δημήτρη Χόρν, 3ος ΰρομος.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΉ Σ Σ ΪΝ ?:Λ Ε Τ Σ Η Σ
1) ’Έκθεση πεπραγμένων κα'ι λογοδοσία τοΰ Απερχομένου Δ, Σ . 'Ο λεπτομερής 

απολογισμός εσόδων καί εξόδων 1978 θά δημοσιευθεϊ στό ενημερωτικό Δελτίο, 
που τώρα έχει τόν τίτλο «Μικροχιορίτικα Γράμματα» κα'ι θά κυκλοφορήσει πρίν 
άπ’ τή Συνέλευση.

2) ’Έκθεση τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής κα'ι ΙΙοοϋπολογισμός 1979.

5) "Εγκριση τΰιν πεπραγμένοιν και τοΰ απολογισμοί τοΰ 1978 κα'ι έγκριση τής 
’Έκθεσης τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής τοΰ 1978 καΐ τοΰ Προϋπολογισμοί τοΰ 
1979.

4) ’Αποπεράτωση τής διάνοιξης τοΰ δευτέρου δρόμου εισόδου στόν παλιό ϋΐκισμό 
άπο τό ρέμα ώς τό κρεο,τοιλειο Μανίκα.

f)  Αίτημα τής Κοινότητας νά παραιτηθεί ή ’Αδελφότητα άπο τό δικαίοιμα επι
καρπίας τοΰ Ξενοδοχείου «Χελιδόνα», το όποιο τής άνεγνωρίσθη θάσει τής 
δικαστικής ά-πόιμασης τής 19.5.197.5 κα'ι λήγει τήν 18.5.1985.

6) Συζήτηση γιά διάφορα θέματα τοΰ Συλλόγου κα'ι τοΰ χωριού κατά πρόταση 
τοΰ Συλλόγου ή οίουδήποτε μέλους, ό'πιος επισκευή τοΰ δρόμου μεταξύ τών 
διΌ οίκισμών, δενδροφΰτευση τοΰ χώρου τής κατολίσθησης, λεοιφορειακή συγ- 
κοινοινία, τά σταλάγματα τής εκκλησίας τής Μεταμόρφοισης, συμπλήροοση τής 
Πνευματικής Γοινιάς τοΰ χοιηιοΰ χ>λ .

7) ’Εκλογή νέου Διοικητικού Συμθουλίου κα'ι νέας ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.

Παρακαλούμε ολα τά μέλη καί οσους Μικροχιορίτες επιθυμούν νι'ι γίνουν μέλη 
είτε μένουν στήν ’Αθήνα, είτε μένουν σέ άλλη πόλη ή χοιριό νά έλθουν Άστε νά 
έχουμε απαρτία κα'ι νά γίνει ή συνέλευση τήν ημέρα αυτή.

"Οσοι δέν μπορούν νι'ι έλθουν άς εξουσιοδοτήσουν έναν άλλον, πού θά έλθει. 
Κα'ι όλοι άς ειδοποιήσουν ΰσους μπορούν γιά τό πότε κα'ι πού γίνεται ή Συνέλευση.

ΤΟ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  ΣΤΜ ΒΟ ΤΛ ΙΟ

Γ. Δημόπουλος, Ά ρ. Θάνος, Κ. Κουτσοιοιης, Δημ. Κρίκος, Π. Μπάρλας
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H NEA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TOY ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ

Έ να νέο Ιντυ” θ άνά|ΐεσα στα τόσα ώραία πού κυκλοφορούν καΐ γεμίζουν 
τδ μάτι μας §έν θά σήμαινε πολλά πράγματα άν 3έν ήταν «ειδικό» έντυπο, 
δπως είναι τούτο.

Γιατί είναι ένα έντυπο, πού απευθύνεται σέ Μικροχωρίτες, κατά κύριο 
λόγο καί θέλει νά διατηρήσει την επαφή τών ξενητεμένων μέ τό χωριό μας. 
Παράλληλα νά ένημερώσει όσους ενδιαφέροντα! γιά τα θέματα τού Μικρού 
χωριού καί φυσικά τις αρμόδιες αρχές πού καλούνται συχνά νά δώσουν λύ
σεις στά προβλήματα τής Κοινότητας. Γιά τούς φίλους τού Μικρού χωριού έπι- 
θυμεΐ νά τούς δίνει τον παλμό τού χωριού κάθε φορά καί νά τούς φέρνει κοντά 
στή φύση του έστω καί νοερά.

Γιά τούς λόγους αυτούς τό περιοδικό θά είναι τό βήμα απ’ όπου θά μπο
ρεί δ Μικροχωρίτης νά έκφράζει τις απόψεις του γιά τά θέματα τού χωριού ή 
τής ’Αδελφότητας. Έ ξ  άλλου ή έκδοση τού περιοδικού είναι μέσα στά πλαίσια 
τής δράσης τής ’Αδελφότητας γιά την πραγματοποίηση τών σκοπιόν της.

Σάν δργανο τής ’Αδελφότητας θά έπιδιώξει μέ τήν αλληλογραφία, τήν 
πληροφόρηση κλπ. νά κρατήσει ένήμερους τούς Μικροχωρίτες, όπου υπάρχουν, 
τόσο στήν Ελλάδα, όσο καί στά μακρινά μέρη, δπως ’Αμερική, Αυστραλία, 
Καναδά κ.ά.

Τό περιοδικό θά βγαίνει μέ έθελοντική προσφορά καί συνεργασία τιον 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τής ’Αδελφότητας. Έπιζητεΐται γι’ 
αύτό ή διεύρυνση τής συνεργασίας καί μεταξύ τών λοιπών [ΐελών τής ’Αδελφό
τητας καί πρό παντός τών νέων.

Θά πρέπει γιά τό σκοπό αύτό χωρίς δισταγμό, νά στέλνουν συνεργασίες 
όλοι όσοι έχουν νά πούν κάτι γιά τό χωριό ή ακόμη καί γιά γενικότερα θέ
ματα τού τόπου μας. ’Ιδιαίτερα έπιθυμητές είναι οί πληροφορίες γιά διάφορα 
συμβάντα πού θά ένδιέφεραν καί άλλους, ή πού συνδέονται κάπιος μέ τό Μικρό 
χωριό ή τούς Μικροχωρίτες. ’Ακόμη τά γράμματα, οί υποδείξεις, ή δράση το)ν 
Μικροχο)ριτών, διάφορες ιστορίες, διηγήματα, ποιήματα καί γενικά λογο
τεχνικά κείμενα, άναμν7|σεις τών παλαιοτέρων κ'λπ.

’Ιδιαίτερη χαρά θά μάς έδινε ή συνεργασία έκείνιον πού βρίσκονται στό 
χωριό καί ζούν άπό κοντά τά προβλήματά του. Τό ίδιο ή συνεργασία καί ή 
φωνή αύτών πού ζούν έξω άπό τήν Ελλάδα.

Μέ τήν ελπίδα δτι στό μέλλον θά έχουμε μιά πλούσια συνεργασία ευχό
μαστε στούς Μικροχωρίτες, τούς φίλους τού Μικρού χιοριοΰ καί τούς άναγντΰ- 
στες τού περιοδικού ευτυχισμένο καί παραγωγικό τό 1979.



ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ϋί χωριανοί, πού θά ξεφυλλίσουν τό τεύχος τούτο ασφαλώς θά νιώσουν 
ίδιαίτερη συγκίνηση διαπιστούνοντας την παρουσία κειμένιον, πού ανήκουν σέ 
δυό άπό τις παλαιδτερες σεβάσμιες πνευματικές μορφές το·ΰ χωριού μας: Τού 
δασκάλου μας σεβαστού κ. Γεωργίου Έ λ . Παπαδή καΐ τού αίδεσιμωτάτου σε
βαστού π. Παπαθανάση.

Καί οι δυό τους, ό καθένας από τή δική του Ιπαλξη διαπαιδαγώγησαν, 
χειραγώγησαν, δδήγησαν, καθοδήγησαν και νουθέτησαν γενεές Μικροχωρι- 
τών, μικρούς καί μεγάλους. Γενικά φώτισαν κα'ι σημάδεψαν την πνευματική 
πορεία τού χωριού μας γιά πολλές δεκαετίες.

Σ’ αυτούς τούς πνευματικούς στυλοβάτες τού Μικρού χωριού οί σελίδες, 
πού τούς αφιερώνουμε είναι πολύ λίγες. Είναι περισσότερες αυτές πού δικαιω
ματικά τούς ανήκουν καί ακόμη πιό πολλές αυτές πού τούς όρφείλουμε.

Ή  αφιέρωσή ιιας αυτή είναι ό ελάχιστος φόρος τιμής πού τούς δφείλου- 
με γιά τήν μακρόχρονη πολύτιμη προσφορά τους.

Γεωργίου Έ λ . Παπαδή.

'Ο κ. Γ. Πουιαδής, (ΐξιοιματικός στη Μι
κρασιατική έκστοατεία 1!)21— 1922

(’Αποσπάσματα από τήν αυτοβιογραφία τού Γεωργίου Έ λ . Παπαδή Δημ) 
λου Μικρού Χωρίου Ευρυτανίας (1920— 1944) καί εφ. λοχαγού Πεζικού κλά- 
σεως 1914).

Το κείμενο αϊιτό είναι οχι μόνο μιύ περιεκτική ιστορία ολιον τίδν συνταρακτικών 
στιγμών ποίι εξησε τό έθνος μα; άπό τύ 1912 μέχρι τό 1945 άλλίι καΐ παράλληλα μιά 
ά,πέριττη μέ λιτό ύφος έξιστόρηση τής ζθ)ή; τού χοιριοΟ μας, δπιος τήν είδε καϊ τήν 
ένιοισε ό σεβαστός μας Δάσκαλος. Τό δώρησε στήν .πνευματική γιονιά τό καλοκαίρι 
τοϋ 1977. Συγκινητικά Άποσ.πάσματά ά.π’ αϊτό διαβάστηκαν γιά .πριότη φορά στή 
Συνεστίαση στις 1 7 - 8 - 7 7  στό χιοριό.

Γεννήθηκα στό γραφικό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, 8δ0 ύψ. 12 χιλιόμε-



τρα Ν.Δ. Καρπενησιού, τό 1894. Τέλειωσα τ4 Δημ,. 2χο·λειί, τό τετρατάξιο 
τότε στό χωριό μου τό 1906. Έφοίτησα στό τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο Καρ- 
πενηαίου άπο τό όποιο άπεφοίτησα τό 1909. Είσήχθηκα στό τετρατάξιο τότε 
Γυμνάσιο Λαμίας, τό μόνο Γυμνάσιο τιδν Noiwov Φθιώτιδος κα'ι Ευρυτανίας, 
εις τό όποιο φοιτούσαν σ’ δλες τΙς τάξεις περί τούς 120 —  130 μαθητές. Τέ- 
λειο)σα τήν Λ' καί Β ' τάξη τού Γυμνασίου τούτου κα'ι τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1911 έδιοσα εξετάσεις κα'ι είσήχθηκα στό τετρατάξιο Μαράσλειο Διδασκαλείο 
Αθηνών, τό μ^νο πού ύπήρχε είς ολόκληρη τήν Ελλάδα τοΰ 1912.

Πήρα τό πτυχίο τοΰ Δ) λου στ'ις 4  ’Ιουλίου 1915 κα'ι Ιτσι έξεπληρώθη 
ό πόθος μου καΐ τό ιδανικόν μου νά έξασκήσω τό λειτούργημα τοΰ Δ) λου. 
Πρωτοδιωρίσθηκα στ'ις 8 ’Οκτιοβρίου 1915 στήν κενή θέση τοΰ Δημ. Σχ. Με
γάλου Χωριοΰ. Στις 15 Αύγουστου 1916 κατετάγηκα Ιξ αναβολής είς τό 
5ον) 42 Σύνταγμα Εύζώνων Λαμίας, άπό τό όποιο άποσπάσθηκα είς Άν. Φουρ- 
νάν. Τόν Μάρτιο τοΰ 1914 είσήχθηκα μέ έξετάσεις είς τόν ουλαμόν Έ φ . ’Αξιω
ματικών Λ' Σώματος Στρατού καί άπεφοίτησα ώς λοχίας. ’Ονομάσθηκα Ιφ. 
άνθ)γίς τοΰ Πεζικού τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1918 καί Ιτοποθετήθηκα είς τό 
δον Εύζώνων Λαμίας 13ης Μεραρχίας στήν Χαλκίδα. ’Έλαβα μέρος στόν 
Λ ' Παγκόσμιον Πόλεμο στίς ]ΐιάχες τοΰ Στρυμώνα έναντίον τών Βουλγάρων, 
συμμάχων τότε τών Γερμανών καί προήχθηκα έπ’ ανδραγαθία στόν βαθμό τοΰ 
εφ. όπ) γοΰ. Μετά τήν συντριβή τών Βουλγάριυν τό σύνταγμά μου είσήλθε 
πρώτο στήν άπελευθερωθεΐσα Καβάλλα καί έγώ τοποθετήθηκα ώς φρούραρ
χος. Στρατ. Διοικητής στό τουρκικό χωριό Κατόμπαση στό Δέλτα τοΰ Νέστου 
τά τότε σύνορα τής Πατρίδος \υχς. Τό χωριό αυτό είναι εύιροριθτατο, οί δέ 
Τούρκοι τήν ανάγκη φιλοτιμίαν προσποιούμενοι μάς έπρομήθευον τά πάντα. 
Έ κεΐ έμαθα καί τίς πρώτες τουρκικές λέξεις: Έκμέκ —  τσαμπούκ —  τσα- 
μπούμ —  γιαμουρτά... υπηρέτησα είς τό δον Εύζιθνιον υπό τόν ήρωϊκό Συν) 
χη Νικ. Πλαστήρα μέχρι τέλους 1918 καί έπειδή δέν έλαβα μέρος στήν εκ
στρατεία τής Ρωσσίας, μετατέθηκα είς τό 3ον Ανεξάρτητο Τάγμα Προκα- 
λύψεο3ς Γευγελής σύνορα Σερβίας, άπ’ δπου απολύθηκα λαβών αναστολήν ώς 
δΧοι στίς 6 Δεκεμβρίου 1919. Τοποθετήθηκα τιόρα είς τό Δημ. Σχολειον τοΰ 
χωριού ιιου, τό όποιο μέ έμάγευε καί άρχισα μ’ δλον μου τό νεανικό ζήλο γιά 
τό έπάγγελμά μου καί τήν αγάπη στό χωριό μου ευχαριστημένος, καίτοι 
μοΰ έδόθη ή εύκαιρία, όπως είς άλλους συναδέλφους μου δλους νά μονιμοποιη
θούν καί νά φθάσουν μέχρι τόν βαθμό τοΰ ύποστρατήγου. Προτίμησα τό ιδα
νικό γιά μένα λειτούργημα τοΰ Δ) λου άπό τό στρατιθ)τικό καί γι’ αύτό δέν 
μετάνοιωσα. Αισθάνομαι μέχρι σήμερα, στά βαθειά γηρατειά μου, καί τώρα 
πού γράφω βαδίζω τά 83 χρονάκια μου, μεγάλη χαρά καί ήθική ικανοποίη
ση όταν βλέπω μαθητές μου πού ξεπέρασαν έ|τέ τόν Δ) λόν τους, είτε σάν έπι- 
στήμονες είτε σάν Ιπιχειρη-ιατίες τίμια καί ηθικά μέλη τής κοινωνίας νά μέ 
χαιρετούν καί νά σέβονται. Συγκινοΰιιαι καί δακρύζοντας άπό ένδόμυχο χαρά 
τούς εύχομαι σ’ όλους' κ α λ ή  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α κ α ί  π ρ ο κ ο π ν'.

’Επέρχεται ή μεταπολίτευση τοΰ 1920 (1η Νοεμβρίου) καί ή τότε άνα-



λαβοΟσα Ku&ipvrprf, άντί ώς όποσχέ&ηκε νά φροντίσει γιά τήν έξομάλυνσή τών 
σχέσεων μέ τήν Τουρκία δσον άφορά τήν Μ. ’Ασίαν, σκεφθεΐσα μάλλον τ6 
πολιτικόν της συμφέρον προτίμησε παρά το ’Εθνικό, καΐ τόν Μάρτιο τοΟ 
1921 κηρύσσει Γενική ’Επιστράτευση γιά νά αναπληρώσει τΙς άπώλειες πού 
είχαμε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1920 στά όψώματα τής Κουβαλίτσας καΐ νά έξα- 
κολουθήσει τήν προέλαση στά βάθη τής ’Ασίας.

’Επιστρατεύομαι γιά τρίτη φορά στίς 20.3.21 ώς έφ. υπολ)γός. Μέ συγ
κίνηση αποχαιρετώντας τούς μαθητές μου προσέρχομαι καί παρουσιάζομαι 
εις τήν Δ)σιν Πεζικού Τ π . Στρατιωτικών τό όποιο μέ τοποθετεί είς ”Εμπε- 
δα X I I I  Μεραρχίας Χαλκίδος. Μείναμε έδώ περίπου μιά εβδομάδα. Μετά 
έπιβιβαζόμεθα Ιπ'ι τού άτμοπλοίου «Συρία» μία δύναμη πλήρους τάγματος 
καΐ άποστελλόμεθα γιά νά συμπληρώσουμε τά κενά τής V II  Μεραρχίας καί 
Β ' Τομέα (ΙΙρούσσης). Διαπλέουμε τό Αιγαίο μέ σφορδή θαλασσοταραχή 
και ένώ δλοι σχεδόν οί συνάδελφοί μου, καίτοι οί περισσότεροι νησιώτες, κα
ταλαμβάνονται άπό ναυτία καΐ κανένας δέν κατεβαίνει άπό τήν καμπίνα 
του νά φάγει, έγώ δ βουνήσιος Καρπενησιώτης, ό όποιος γιά πρώτη φορά 
έκανα ένα τέτοιο μεγάλο θαλασσινό ταξεΐδι κα'ι μέ ειρωνεύονταν στήν αρχή 
πώς θά τά πάω μέ τή θάλασσα, κατέβηκα απ’ τήν καμπίνα μου κα'ι πρός 
έκπληξη δλων, έτρωγα χωρ'ις νά μου συμβαίνει τίποτα. «Βρέ τόν Καρπενη- 
σιώτη» μοΰ έλεγαν! Άποβιβαζόμεθα είς Μουδιανά —  Προύσσης. θαυμάζω 
τ’ις φυσικές καλλονές καί τά άφθονα νερά της. ’’Ηταν άνοιξη. Χαρά Θεού. 
Μοΰ ύπενθυμίζει τΙς καλλονές αύτής τής έποχής τοΰ χωριού μου, καί τήν 
Παναγία τή Προυσιώτισσα, μέ τό ξακουσμένο στά μέρη μας Μοναστήρι. Τό 
νοσταλγώ. Δέν πρόφθασα νά τό χαρώ ούτε γιά 6 μήνες στήν αρχή τής δι
δασκαλικής μου ζωής. Παραμένου]]ΐε έδώ στήν Προύσσα, προετοιμαζό]ΐενοι 
γιά τήν εκκίνηση. ’Απρίλη και Μάη 1921, τοποθετούμαι είς τήν Ιην Διμοι
ρία τοΰ 2ου Αόχου τού 22 Πεζ. Συντ) τος τής V II  Μεραρχίας, στό όποιον 
ύπηρέτουν ώς έπ'ι τό πλεΐστον έφεδροι άπό τήν Μυτιλήνη. Πρώτη φορά ύπη- 
ρετώ είς σώμα έκτός άπό τό Εύζωνικό. Πειθαρχικοί στρατιώτες οί Μυτιλη- 
ναΐοι, αλλά δέν είχαν τόν άέρα τής φουστανέλλας καί τήν φιλοτιμία τών 
Ρουμελιωτών.

Τέλη ’Ιουνίου 1921 άρχίζει ή έκκίνηση γιά τήν κατάληψη τοΰ ’ΕσκΙ 
Σεχήρ, κόμβου σιδηροδρομικού Άγκύρας. Έ πΙ τρεις ήμέρες βαδίζουμε νυ- 
χθημερόν γιά νά αίφνιδιάσωμε τούς Τούρκους καί νή τετάρτη κατάκοποι, 
διφασμένοι καί νηστικοί (δέν μάς προλάβαιναν τά [ΐεταγωγικά) κατά τά με
σάνυχτα, δπως ειμεθα μέ πλήρη έξάρτηση στό πρώτο [ΐέρος πού βρήκαμε ί
σιωμα πέσαμε καί αμέσως μάς πήρε ό ύπνος, τό μόνο πο>ύ επιθυμούσαμε. Τό 
πρωί μόλις έξύπνησα άκουσα φωνές άπό τούς στρατιώτες τοΰ λόχου μου. 
Προχωρώ καί άκούω νά λένε δτι τό μέρος πού αποκοιμηθήκαμε ήτο νεκρο
ταφείο. Τό βράδυ δέν τό είχαμε καταλάβει καί τώρα πού χορτάσαμε ύπνο 
τό έσχολίαζαν ώς κακό οιωνό, χωρίς καν νά ίδεΐ κανένας κανένα τρομακτικό 
όνειρο. Περπατώντας έντός τοΰ χώρυ τοΰ Νεκροταφείου βλέπω άπλούν ξύ-



λΐνο Σταυρό με την έπιγρχφη: Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Μ ο υ χ ρ ι ^ ο * ?  
«άνθυπασπιστής έκ Μικροΰ Χωρίου Ευρυτανίας γενναίθ)ς μαχόμενος επεσεν 
εις υψώματα Κουβαλίτσας 20.12.1920». ΙΙοιά ιερή, άφά'/ταστα συγκλονιστι
κή στιγμή γιά μένα να εύρεθώ πρό τοΰ τάφου του! ’Έσκυψα άσπάσ&Τ)κα τόν 
Σταυρό καΐ παρ’ δλη τή φιλοσοφ>ία γιά τήν ματαιότητα τής ζωής και μάλι
στα πολεμικής δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά δάκρυά μου. Πρόσκαιρη ζθ)ή 
τί παράδοξα καΐ άνεπάηυχα. πλέκεις στή μοίρα των ανθρωπίνων πραγμά
των. Ά π ’ άλλους δέ συναδέλφους μου, οί όποιοι δέν έγνώριζαν οτι ήταν χω
ριανός μου έμαθα τήν παλληκαριά τοΰ άειμνήστου χωριανού μας Διονυσίου 
Μουχρίτσα. ’Έπεσε έπάνω στο πολυβόλο του.

ΑΙωνία του ή μνήμη.
Ξακολουθήσαμε τήν πορεία μας καί χωρίς αξίας λόγου αντίσταση τών 

Τούρκων κυριεύσαμε τό Έσκή Σεχ'ιρ στις 8 ’Ιουλίου 1921. Ό  πρώτος λόχος 
πού μπήκε πρώτος ήταν δ ίδικός μου 2ος λόχος ΙΙεζ . Συν)τος. Τό βράδυ 
μάς έκαναν αιφνιδιαστική έπίθεση οί Τούρκοι. Έφονεύθη ένας λοχαγός μας 
καΐ μερικοί στρατιώτες' εις αντεπίθεσή μας ύπεχώρησαν οί Τούρκοι γιά νά 
μάς παρασύρουν έκεΐ πού ήθελαν στόν Σαγγάριο, οπο)ς καί έγινε. Μετά παρα
μονή δλίγων ή|τερών δι’ ανεφοδιασμού ξεκινήσαμε μέσα σέ φρικτή ζέστη (’Η
μείς στό Β ' τομέα δέν ύποφέραμε, δπιος οί άλλοι συνάδελφοί μας στό Ν. τομέα 
πού πέρασαν τήν ^Αλμυρή έρημο) καί φθάσαμε στή γέφυρα τοΰ Σαγγάριου 
στις 10 Αυγούστου 1921 τό βράδυ. Τή σιδηροδρομική γέφυρα τήν είχαν άνα- 
τινάξει οί Τούρκοι καί τό πυροβολικό τους τήν εί'χε έπισημάνει καί έβομβάρ- 
διζε συνεχώς. Τήν έζεύξαμε μέ βάρκες τού μηχανί'κού τής Μεραρχίας μας καί 
τό πρώτο τάγμα πού τήν Ιπέρασε ήτο τό τάγμα μου.

Μάς έπετέθησαν οί Τούρκοι μέ δύναμη μιας Μεραρχίας. Έπί 4 ημέρες 
νυχθημερόν πόλεμο, μέ μόνο ώς ρόφημα καί συσσίτιο μιά καραβάνα σιτάρι 
βρασμΤνο. ’Από τούς 14 αξιωματικούς τού τάγματός μου έτέθησαν έκτός μά
χης 10. ’Επανειλημμένα στις 11 Αυγούστου τήν πρώτη βραδυά κατελάβαμ.ε 
ένα λόφο άλληλοδιαδόχως μέ τούς Τούρκους, λόγος τοΰ αίματος, όπως ωνο- 
μάσθηκε καί τελικά μέ ένισχύσεις πού έλάβαμε καί μέ τήν θαυμαστή ευθυβο
λία τού πυροβολικού μας, απεγνωσμένα δλοι μαχόμενοι έδιιόξαμε τούς Τούρ
κους. Αί άπώλειαί μας μεγάλες. 'Ο λοχαγός μ"υ αείμνηστος Κ. Νικολόπουλος 
άπό τήν Καλαμάτα πίπτει γενναία πολεμούντας. ’.Υναλαμβάνω τήν διοίκησιν 
τού Αόχου, ό όποιος τώρα είχε δύναμη Διμοιρίας καί παραμένει λόγω τών 
απωλειών ώς έφεδρεία.

Στις 3 τό απόγευμα τής 15ης Αυγούστου 1921 λαμβάνω διαταγ-ή άπό 
τό τάγμια μου νά έπιτεθώ έναντίον (οχυρωμένου λόφου τουρκικού, τού όποιου 
τήνδχύρωση δέν είχε έξουδετερώσει τό πυροβολικόν μας, λόγω τής μικρής 
μεταξύ μας άποστάσεως. Οί στρατιώτες τού λόχου μου κατάκοποι, νηστικοί 
καί μΤ ήθικό μεκομένο λόγο) τών άπωλειών μας κατά τις προΥ(γούμενες μά
χες έτοιμάζονται δι’ έφοδον. Έ πί κεφαλής τής 1ης Διμοιρίας διατάσσω έτοι
μοι πρός άλμα. Είμεθα μπροστά στά τουρκικά πυρά. Μετά τό δεύτερο άλμα



περί ώραν 3 καΐ 3 0 ' μ·ΐι. τραυματίζομαι έγώ στ6 άριστερδ πόδι καΐ μέ τ̂υ
φλό τραύμα ένοφηνωμένο στδ δεξιό γόνατο ααΐ ένας δεκανέας στό σαγόνι. -ο 
λόχο μου είχα μόνο άξιωματικδ ένα έφεδρο άνθυπασπιστή Ήλιόπουλο, παλ- 
λν,κάρι άληθινό, δ όποιος πολεμώντας μέ τδ πολυβόλο του συνεχώς ήι^πόδιζε 
τούς Τούρκους νά κάμουν άντεπίθεση, οί όποιοι άλλως τε όπέθετον ότι δπισθέν 
μας στην χαράδρα θά ήσαν έφεδρεΐες ίδικές μας. (Δέν χρησιμοποιούντο άκόμα 
άεροπλάνα για άναγνώριση). Στην πραγματικότητα δέν ύπηρχε ούτε ένας 
στρατιώτης για έφεδρεια! Εύτυχώς πού δέν τδ άντελήφθησαν οί Τούρκοι, 
άλλως δλος δ λόχος μου θά έπιπτε στά χέρια των Τούρκων.

Μετά τδν τραυματισμόν μου άπδ τ'ις 3 .30 μ.μ. μένουμε καθηλωμένοι έκεΐ 
πού βρεθήκαμε έως δτου νυχτώσει γιά νά ύποχωρήσουμε. Στδ διάστημα αυτό 
οί Τούρκοι έβαλον διαρκώς στή χαράδρα, ύποθέτοντες δτι έκεΐ εύρίσκονται 
οί έφεδρεΐες μας. Εναντίον μας δέν πυροβολούσαν, διότι αότοί μέσα στά χαρα- 
κώματά των ήσαν όχυρωμένοι καί έβλεπαν τΙς κΐ'^σεις μας. Πώς πέρασαν 
αότές οί ώρες!! Μόλις ένύχτωσε διέταξα υποχώρηση καί τούς τραυματιοφο
ρείς νά πάρουν τδν τραυματισμένο δεκανέα, νομίζοντας δτι έγώ θά μπορούσα 
νά βαδίσω. Μόλις έδωσα τή διαταγή τής ύποχωρήσεως (άρχισε ή άτακτη υπο
χώρηση τών στρατιωτών, οί όποιοι είχαν ώς διμοιρίτες ύπαξιωματικούς (φο
βερή έλλειψη καί άγνοια στή στρατιωτική έκπαίδευση, ή ύποχο)ρήσεως τακτι
κή) . Προσπάθησα νά σηκωθώ άλλ’ άδύνατο! Στίς φωνές μου προσέτρεξε ένας 
δεκανέας άπδ τήν Κύμη (τού όποιου δυστυχώς δέν θυμούμαι τδ δνομα) μέ 
πήρε στούς ώμους του καί μ’ έφερε στδ όρεινδ χειρουργείο έντεύθεν τού Σαγ- 
γάριου, άλλως θά έπεφτα στά χέρια τών Τούρκιον, οί όποιοι άντελήφθησαν τήν 
υποχώρησή μας καί βγήκαν άπδ τις δχυρές θέσεις το3ν γιά νά μέ αιχμαλωτί
σουν, άλλ’ ήμεϊς έν τψ ιιεταξύ είχαμε υποχωρήσει. 'Ως τραυματίας μεταφέρθη
κα είς τδ έσωτερικδ καί νοσηλεύθηκα έπί ένα μήνα σχεδόν στδ νοσοκομείο τού 
Ευαγγελισμού καί κατόπιν λόγιο τών τραυμάτων μου τοποθετήθηκα είς Χαρ
τογραφική 'Γπηρεσία Στρατού καί κατόπιν εις Μόνιμον ’Επιτροπήν Πα
ραλαβών 'Γλικού Πειραιώς καί δέν ελαβον μέρος εις τήν τραγικήν υποχιί)- 
ρηση τής Μ. ’Λσίας τδν Αύγουστο 1922. ’Απολύθηκα στήν 1η Αύγούστου 
1923, παρά τις προτροπές τών προϊσταμένιον μου νά παραμείνω στίς τάξεις 
τού E-fpXToiJ μονιμοποιούμενος, χαρακτηρισθείς μάλιστα άπδ μερικούς τδ 
όλιγώτερο ά φ ε λ ή ς ιός προτιμο')ντας τδ διδασκαλικό έπάγγελμα άπδ 
τδ Στρατιωτικό.

ΤΙ συνέχεια καί τδ τέλος στδ έπόμενο.



Ίερέως ’Αθανασίου Παπαστάθη
Ελλείψει αύτοβιονοαφιας τοΰ σεβάσμιου Παπαθανάση, δημοσιεύουμε ενα άπό τά 

πολαιότερα (1934) κηρύγματα του. Αυτό μαζί μέ αλλα, δλα γραμμένα άπό τό σεβάσ
μιο χέρι του βρίσκονται σ’ ενα μεγάλο, παλιό τετράδιο, χαρισμένο άπ’ τόν ϊδιο στην 
Πνευματική Γοινια. Έ χ ει τόν τίτλο: Δ ι ά φ ο ρ α  κ η ρ ύ γ μ α τ α  έ κ φ ω -  
ν η θ ε ν τ α  υ π ό  τ ο ΰ  ' Ι ε ρ έ ι ο ς  ’Α θ α ν α σ ί ο υ  Ι Ί α π α σ τ ά θ η .  
Ε ν  Μ ι κ ρ φ X  ιο ρ ί η) κ α Ι ε ν  Ά  γ ρ ι ν ί φ. Μάς τό δοόρησε τό 19751

(Λόγος έκφωντ^θείς είς τήν Κυριακήν 
τοΟ Τελώνου καΐ Φαρισαίου (28.1.
1934 ).

πλάνην καΐ ένανχίον των συμφερόντων 
δέν προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν τώρα, 
διότι θά παρατείνωμεν τήν δμιλιαν μας 
ενώ εχομεν αποφασίσει νά μή ύπερβαί- 
νωμεν τά 1 0 '— 1 2 ',  δι’ έκάστην.

Θεωρώ δμως απολύτως πρόσφορον 
νά Σάς αναφέρω ένα παράδειγμα κά
ποιου Γερμανού ίεροκήρυκος. Ούτος πα
ρομοιάζει τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου πρός 
ενα ωκεανόν, πρός μίαν δηλ. άπέραντον 
θάλασσαν. Παρουσιάζεται δ άνθρωπος, 
όταν γεννάται, ώς τδ ενα άκρον, δσον 
αναπτύσσεται καΐ μεγαλώνει ύποχρε- 
οΰται νά διαπλεύση διά τής κατά κό
σμον ζωής του τήν άπέραντον ταύτην 
θάλασσαν καΐ άποθνήσκων νά φθάση 
είς τδ τέρμα, είς τδ άλλο άκρον, δπου 
είναι ό ασφαλής λιμήν, ή πέραν τοΰ 
τάφου αιώνιος ζωή.

Είναι αλήθεια, δτι έχω πολύν καιρδν 
νά δμιλήσω πρδς τήν αγάπην Σας, ’Α
γαπητοί μου αδελφοί, διά λόγους τελεί
ως άνεξαρτήτους τής θεδήσεώς μου. Ί ’ώ- 
ρα δμως μή δυνάμενος πλέον νά υπο
φέρω τδν έλεγχον τής συνειδήσεώς μου 
διά τήν παράβασιν ταύτην τοΰ σπου- 
δαιοτέρου έκ τών καθηκόντων μου άφ’ 
ένδς καί άφ’ έτέρου ύπείκων είς τήν 
παράκλησιν πολλών ένοριτών μου καί 
άνδρών άλλά πρδ παντδς γυναικών θ’ 
άρχίσωμεν άπδ σήμερον, δσον μάς έπι- 
τρέπουν αί πνευματικαί καί σωματικαί 
δυνάμεις ήμών ν’ άναπτύσσωμεν θέματά 
τινα τών κατά Κυριακήν Ευαγγελικών 
άληθειών, έπικαλούμενος τόσον τήν 
προσοχήν Σας, δσον καί τήν εύμένειαν 
ύμών είς τάς κρίσεις σας. Λί όμιλίαι 
μας είναι άσχετοι μέ τάς τοιαύτας πού 
αναγιγνώσκονται κατά τήν ώραν τοΰ 
κοινωνικού ύπδ τών ιεροψαλτών.

Σήμερον νά μοί έπιτρέψη ή ’Αγά
πη Σας νά θίξωμεν γενικά τινα ζητή
ματα άφορώντα δλους ήμάς.

Γνωστόν είς δλους μας είναι, δτι πο
λύ μεγάλη άσέβεια, άπιστία και θρη
σκευτική άδιαφ>ορία καί ψυχρότης βοο- 
σιλεύει είς τάς τάξεις τών άνθρώπων.
ΠολλαΙ ψευδοδισκαλίαι καί παντοει
δείς άντιχριστιανικαί θεωρίαι ένεφιλο-
χώρησαν είς τήν χριστιανικήν οίκογέ- _________________________
νειαν. ’Ιδίως μετά τδν παγκόσμιον φο- Ό  Αιδεσιμότατος .τ. Γίάπαθανάσης σε πα- 
βερον πόλεμον (υημ. έννοεΐ έδώ τδν λαιότερη φοιτογραφία. Τώρα ζεί στό Άγρήτο 
Α ' Παγκόσμιο) πολλοί καί άτυχώς
καί διανοούμενοι, ήμιμαθεις βεβαίως έ- Βεβαίως διά νά περάση ό καθένας 
θεοποίησαν τήν ύλην καί θύωσι καί λα- μας δλον αύτδ τδ ταξείδι θά δοκίμάση 
τρεύουσι τήν ύλην, τδ χρήμα. τρικυμίας, θυέλλας, άνεμοζάλας, θλί-

Τώρα διατί βαδίζουσιν αυτοί είς τήν ψεις, πικρίας, άσθενείας καί παντοει-



δεις στενοχώριας, διατί; διότι τδ ταξεί- 
δι είναι μακρδν καΐ έπίμοχθον, άλλα 
καΐ διά νά δοκιμασθ ;̂ ή ελευθερία του.

Δέν ήδύνατο ν’ άποφύγι;; τούς κινδύ
νους αυτούς ό άνθρωπος, ή τουλάχιστον 
δέν μπορούσε νά Ιχιτ] κάποιον πιλότον 
δτ^λαδή οδηγόν διά νά μετριάζων- 
ται ή νά παρηγορειται έστω εις τό 
πολύμοχθον αύτό ταξείοι; Άπαντώμεν: 
Ν’ άποφύγη δχΓ εκτός Ικείνων οιτινες 
αποθνήσκουν προώρως, δι’ αιτίαν τήν 
οποίαν μόνος δ Δημιουργός γιγνώσκει, 
αλλά πάντοτε πρός τό συμφέρον καί 
αυτών αλλά καί τών έπιζώντο^Α Όδνγ 
γόν δμως μάλιστα' όχι μόνον ήδύνατο 
νά έχη άλλ’ έχει καί τοιοΰτον, οστις 
διαρκώς τόν παρακολουθεί, τόν παρηγο- 
ρεΐ τόν ένισχύει καί τόν προφυλάσσει 
άπό πάντα κίνδυνον. ’.\λλά τότε διατί 
οί άνθρωποι αν δχι δλοι άλλά μέγα μέ
ρος αυτών, πάσχουν καί θλίβωνται καί 
κινδυνεύουν εις τήν ζωήν των, μήπως 
δέν δύναται ούτος νά τούς βοηθήσει Ο

λους ή μήπως αποποιούνται, άρνούνται 
τήν συνδρομήν του, τήν βοήθειά Του; 
’Εδώ είναι τό ψ>|τό. Ναι αγαπητοί μου 
άδελφοί. ’Ό χι μόνον δύναται, δχι μό
νον θέλει, αλλά τούς προσκαλεί κάθε 
στιγμή νά τούς βοηθήση, νά τούς ένδυ- 
ναμώση, νά τούς όδηγήση ασφαλώς 
είς τόν ευδιον λιμένα Του, είς τάς ου
ρανίους σκηνάς Του. "Οχι μόνον δύ- 
ναται, άλλ’ είναι αυτός ό πλάσας ή- 
μάς. Αυτός ό δημιουργήσας ήμάς. Αυ
τός ό Σταυρωθείς υπέρ ήμών. Αυτός 
δ προνοών ύπέρ ημών, .Λυτός οστις μάς 
προσκαλεί κάθε στιγμή νά Τόν άκο- 
λουθήσωμεν. Αυτός, οστις είναι δ παμ- 
μέγιστος Φάρος, ή φωτεινή γραμμή, ή 
διήκουσα καθ’ δλην τήν άπέραντον, θά
λασσαν καί φωτίζουσα άπλέτως τούς 
διαπλέοντας τό πολυκύμαντον πέλαγος 
τής ζωής. Πάσχουν όμως καί θλίβων- 
ται καί κνδυνεύουν πολλοί τών άνθρώ- 
πων εις τό ταξείδι των διότι δέν άκο- 
λουθοΰσι τόν δρόμον τόν φωτιζόμενον 
υπό τού Κυρίου, άλλά παρασυρόμενοι 
ύπό τού άποστάτου διαβόλου, παρασυρό- 
μενοι υπό τού πατρός τού ψεύδους, τού 
φθόνου, τού έγωί'σμού δτι αυτοί δύναν-

ται νά δδηγηθώσιν μόνοι των, άπομα- 
κρύνονται τού άσφαλούς καί σωτηρίου 
δρόμου των είς τά άβαθή νερά τής θα
λάσσης, ®που ύπάρχουν ύφαλοι καί σκό
πελοι καί διαρκώς πλανώνται καί πλα- 
νώμενοι κινδυνεύωσι νά καταποντι- 
σθώσι.

Τό ευτύχημα είναι, δτι δ Μέγας 
Πλοηγός, ό Σωτήρ διαρκώς τούς φω
νάζει καί τούς προσκαλεί νά πλησιά- 
σιοσι πρός .\ύτόν «Δεύτε πρός με πάντες 
οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι κάγώ ά- 
ναπαύσΐι) υμάς». Πλησιάσατε πρός έμέ- 
να λέγει, νά φωτισθείτε, ν’ άποφύγετε 
τόν κίνδυνον καί καί νά σο)θεΐτε. Καί 
ήμείς πάντες άγαπητοί άδελφοί, άλλοι 
πολύ καί άλλοι όλίγο θά είμεθα άπομε- 
μακρυσμένοι τής φωτιζομένης ύπό τοΰ 
Κυρίου σωτηρίας δδοΰ καί γ ’ αύτό άς 
μή κλείσωμεν, άς μή βουλώσωμεν τά 
αυτιά μας είς τήν άπό ύπερβολικήν α
γάπην πρόσκλησιν ταύτην τοΰ Μεγά
λου Σωτήρος μας, άς τόν πλησιάσωμεν, 
άς δοκιμάσο)μεν έπί τέλους έπί ένα χρο
νικόν διάστημα τήν ζωήν τήν δποίαν 
κάμνομεν τώρα έχοντες ως σύμμαχον 
τόν πατέρα τού ψεύδους, τοΰ μίσους, τής 
συκοφαντίας, τής καταλαλιάς, τής άπι- 
στίας, τοΰ έγω'ίσμοΰ, τοΰ ύλισμοΰ, μέ 
τήν ζωήν, τήν δποίαν θά κάμωμεν έγ- 
καταλείποντες τόν ψευδή πατέρα καί 
άκολουθοΰντες Τόν άληθή καί πραγμα
τικόν πατέρα, τόν θεόν, καθαριζόμενοι 
τελείους διά τής συντριβής, τής μετα- 
νοίας, τής έξομολογήσεως, τής έπικοι- 
νωνίας Αύτοΰ διά τής θείας Μεταλή- 
ψεως καί τότε θά πεισθώμεν πάντες, δτι 
είς Αύτόν εύρωμεν τήν ειρήνην, τήν 
ψυχικήν γαλήνην, τόν πραγματικόν 
πλούτον δστις δέν μάς ένοχλεΐ άλλά 
μάς ευχαριστεί, τήν ήσυχίαν μας, τόν 
άσφαλή έν τέλει δρόμον, τόν άπαλ- 
λαγμένον άκανθών καί τριβόλων δρό
μον, δστις θά μάς δδηγήσει, δταν έλ
θει ή σειρά τοΰ καθ’ ένός είς τόν εύδιον 
καί άσφαλή λιμένα τής αιωνίου ζωής, 
τήν δποίαν άπό καρδίας εύχομαι ϊνα 
πάντες άπολαύσωμεν.

(Έςεφωνήθη τήν 28ην Ίαν. 1934)
Α. Π.



ΛΑΧΤΑΡΩ

Νδμουνα λάγαρο νερ<5, ρυάκι κοουσταλλένιο
νδχω τούς κόρφους τοΰ βουνοϋ παλάτια καί φωληά μου!

Νά ροβολώ μέσ’ τίς πλαγιές, τά τρόχαλα νά οέρνω 
ιμόν’ στά πουλάκια, σά διψοϋυ, νά δίνω τά φιλιά μου!

Ν’ άκούω κόπρους κοπαδιών, άχόν από φλογέρα 
πέτρινο βράχο ν’ άκουμπώ, διαβάτες νά δροσίζω!

Νά κρυφακώ τό στεναγμό τής άγουρης παρθένας 
σά γυροφέρνω τό χωριό, τά κήπια σάν ποτίζω!

Καί πριν στά ρέματα συρθώ, ποτάμια ν’ ανταμώσω 
άγάλι, άγάλι άπ’ τΙς κρανές, τά μούσκλια νά διαβαίνω.

Νΐέ τό φεγγάρι άγκαλιαστά, τή νύχτα ν’ άγρυπνώ 
καΙ τήν εΟγούλα, τό πρωί στό μϋλο ν’ άνασαίνω!

Κ. ΜΕΡΣίΩΤΗΣ
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Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η !

Έντ,μερώστε τήν ’Αδελφότητα, για κάθε άλλαγή τής διεύθυνσής 
σας. ’.νλλοιώς δέν θά μπορείτε νά λαβαίνετε τις άνακοινώσεις της 
ούτε το περιοδικό. Διευκολύνετε Ιτσι τό έργο τής ’Αδελφότητας!
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ

"Οπίος θά θυμούνται πολλοί, πριν δΰχα 
περίπου χρι'ινια (φθινόποιρο τού 19G9) τυ
πώθηκε μέ δαπάνη τής Καπνοβιομηχανίας 
«Γ. Α. Κεράνης Α.Ε.» κα'ι κιοιλοφόρηοε 
ή πριοτη Ιστορία τού Μικροί Χιοριοϋ.

"Εκτοτε πολ?ϋθΙ Μικροχοιρίτες παρακι
νήθηκαν και πρί) παντός οΐ παλαιότεροι 
άρχισαν νά καταγράφουν αξιόλογα σνιμ- 
6άντα άπό τη ξ(οΐ| τοΰ Χο)ριοΰ. Τό Λπο- 
τέλεσμα ήταν νά ^χοΐ'με σήμερα στά χέ
ρια μας μερικιά άξιόλογα χειρόγραφα κεί
μενα, που άναφέρονται στην ιστορία τοΰ 
Χωριού και γενικά στή δράση τιόν Μι- 
κροχοιριτών.

Μέ χαρά παρουσιάζουμε σήμερα τήν 
'Ιστορία τοΰ Μικρού Χοιριοΰ σέ μορφή 
ανιτοθιογραφίας τοΰ κ. Λ. Κοκκάλα, πού 
μεγιίλοισε στην Πόλη καί σήμερα ζεΐ μέ 
τήν οίκογένειά του στή Θεσσαλονίκη.

Συμμεριζόμενοι τή χαρά όσων θιι δια
βάσουν έδω τήν ιστορία του αχιτή συγχαί
ρουμε εγκάρδια τον κ. Λ. Κοκκάλα γιά

τήν πολύμοχθη αι’>τή προσφορά του, πού 
αναμφισβήτητα πλουτίζει τήν 'Ιστορία 
τού χιοριού μας.

Χάρις στήν επιμονή του και τή δική 
του Αφηγηματική ικανότητα ζωντανεύουν 
μπροστά μας οί παλιοί «καλοί» καιροί. Ή  
'ιστορία του μάς βοηθάει νά έπανέλθοί'με 
νοερά στιλ έθιμα κα'ι τή ζο)ή των προ
γόνων μας στίς αρχές τοΰ αιώνα μας.

'Ικανοποιούμε έτσι μιά έσιοτερική α
νάγκη νά γυρίσουμε στίς παραδόσεις, στίς 
ρίζες μας, μιά επιστροφή, πού οσο πάει 
κα'ι γίνεται πιό επιτακτική στή σημερινή 
ζωή.

Άπό τήν πολυσέλιδη χειρόγραφη Ιστο
ρία τού κ. Δ. Κοκκάλα τό περιοδικό μας 
θ(ΐ δημοσιεύσει μερικά άπό τά πιό άντι- 
προσιοπευτικά και ενδιαφέροντα κεφάλαια. 
Άπό σεβασμό στόν προσωπικό χαρακτή
ρα των έκφραστικων μέσων τοΰ συγγρα
φέα διατηρούνται ή στίξη, ή ορθογραφία 
κλπ. τοΰ χειρόγραφου.

ΠΡΟΣΩΠ1ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΑΙΝ  

1) ’Αναμνήσεις άπό παλαιότερα ταξείδια (α 1912 Β' 1918)

II Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ. "Οπως διη
γούντο οί παλαιότεροι μέχρι σχεδόν τού 
1900 ή μετάβασις στήν πόλι έγίνετο δ- 
δικώς, ήτοι μέσω Θεσσαλίας, Μακεδο
νίας, δυτικής καί ανατολικής Θράκης, 
άντιστρόφως δέ έγίνετο ή επιστροφή, 
ήτο δηλαδή μία πολυήμερος ταλαιπω
ρία, σωστή Όδύσσεια.

α ') Τό Φθινόπωρον τοΰ 1912 μέ τήν 
κήρυξιν τοΰ Βαλκανοτουρκικοΰ πολέ
μου, έπειδή δ πατέρας μου είχε χρη
ματίσει προξενικός υπάλληλος, μετεί
χε δέ ένεργώς εις πατριο^τικούς συλλό
γους, οί Τούρκοι μάς έχαρακτήρισαν 
ώς ανεπιθύμητα πρόσωπα κα'ι διέταξαν 
νά έγκαταλείψωμεν τό τουρκικόν έδα
φος έντός τακτής προθεσμίας. "Οταν 
οί γονείς μου καί έγώ (οκταετής τότε) 
άφίχθημεν άτμοπλοϊκώς είς Πειραιά, 
έχρειάσθη νά παραμείνομεν έπ'ι 1δ ή-

μέρες μέχρις δτου (καί τούτο έπειδή ώς 
έκδιωχθέντες δμογενεϊς, τυγχάνωμεν α
πολύτου προτεραιότητος) μάς δοθούν εΐ- 
σητήρια των ύπό στρατιωτικήν έπίτα- 
ξιν τελούντων σιδηροδρόμων διά Λα
μίαν.

Έ κ  Λαμίας δέν όπήρχε άλλο συγκοι
νωνιακόν μέσον διά Καρπενήσιον, παρά 
μόνο άγωγιάται μέ μουλάρια ή κάρα 
καί ή «Ταχυδρομική αμαξα» ή περίφη
μος έκείνη καρότσα τού Τρίψα, έλέγε- 
το δέ ταχυδρομική μάλλον κατ’ εύφιημι- 
σμόν, άφοΰ έκανε δύο ήμέρες γιά νά 
φθάση στό Καρπενήσι, είς τήν πρα
γματικότητα ή καρότσα ήταν ένας μα
θουσάλας τών τροχοφόρων, ένα ύπέργη- 
ρον όχημα, είς τό όποιον ήσαν άκόμη 
δραταί ένδείξεις παλαιού μεγαλείου. 
’Επιβιβάσθημεν λοιπόν αύτής μίαν 
πρωίαν, ήτις συνεχώς κλειδωνιζομένη
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καί μέ διαρκώς τρίζοντας τούς αρμούς 
της, μάς εφεραν πρύς τό έσπέρας είς 
τό χάνι τοΟ Μπανέτσου, παρά τόν νέον 
οικισμών μεσαίας Κάψης, δποι> καΐ διε- 
νυκτερεύσαμεν ύπδ συνθήκας αύτόχρη- 
μα πρωτογόνους. Τήν έπομένην έκκινή- 
σαμεν, άφοΰ έζεύχθη είς τό δχημα καΐ 
τρίτος ίππος έλάσεως, αυτός δέν ήτο 
μονόφθαλμος όπως οί δύο πρώτοι, άλλα 
χωλός τόν ενα πόδα, παρά τήν ένίσχυ- 
σιν δμως αύτήν, μετά μακράν διαδρο
μήν, δταν ήρχισεν ή άνάβασις πρός τήν 
'ράχην, ύπεχρεώθησαν οΐ έκ τών επι
βατών άρρενες, νά όδεύσουν πεζοί, δχι 
μόνον διά νά έλαφρύνη τό βάρος τοΰ ό- 
χήματος, αλλά καί διά νά ώθοΰν τούτο, 
δσάκις κολοΰσι στις λάσπες, ένός μεγα- 
λυτέρου τών συνήθων καί άπειροπληθόίν 
λάκων. ’Ανάλογος ύπήρξεν καΐ ή κα- 
τάβασι από τήν ράχην μέχρι τοΰ χο)- 
ρίου Λάσπη, στό χάνι τοΰ δποίου έγκα- 
τελήφθη ό έπικουρικός ίππος, διά νά 
παραληφθη κατά τήν έπιστροφήν.

Έ κ  Καρπενησιού άγωγιάται μάς 
μετέφεραν τήν έπομένην, μετά τών όλί- 
γων αποσκευών μας στό χωριό. Οΰτω 
έξι ήμέρες από τήν άναχώρησίν μας έκ 
Πειραιώς, έκ το)ν όποίων αί τέσσαρες. 
λίαν έπιπόνου ταξειδίου, έφθάσαμεν κα
τάκοποι είς τόν προοριη^όν μας.

’Ά λλη περιπέτεια ύπήρξεν ή μετα
φορά έκ Καρπενησίου τών άφιχθέντων 
έκεΐ άργότερον έπίπλων καί σκευών 
μας, έκ τούτων τά περισσότερα πα- 
ρέστη ανάγκη μεταφερθοΰν άπό βαστά- 
ζους, προσδεδεμένα έκαστον είς στρο- 
πίνες.

β ') Κατ’ ’Ιούλιον μήνα τοΰ 1918, ό 
παττ,ρ μου έγώ καί ό θείος μας Νικόλα
ος Κου^Απούρας, παραλαβόντες ώς ά- 
γωγιάτην τόν Κωστοχαράλαμπον μέ τό 
όποζύγιόν του καΐ τά δύο ίδικά μας, 
φύγαμε χαράματα άπό τό χωριό καί 
παρακάμψαντες τήν Μακρακώμην έ
φθάσαμεν τό άπόγευμα είς τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν Κούρνοβον, έκεΐ ό ά- 
γωγιάτης καί τά ζώα πήραν τόν δρόμο 
τής έπιστροφής, ήμεΐς δέ μετά μίαν ώ
ραν περίπου, έπεβιβάσθημεν έλθούσης 
έξ Αθηνών άμαξοστοιχίας καί πρός

τό έσπέρας έφθάσαμεν είς τόν σταθμόν 
Λαρίσης, έπειδή δέ ό συρ ι̂ός διενυκτέ- 
ρευεν έκεΐ, άνεζητήσαμεν τόπον κατα
λύματος, άλλά δέν ύπήρχεν, δέν ύπήρ- 
χε δέ ούτε συγκοινωνιακόν μέσον διά 
τήν πόλιν τής Λαρίσης, ύπεχρεώθηιεν 
ώς έκ τούτου νά διανυκτερεύσωμεν είς 
τό βαγόνι, τοΰ οποίου οί άπό ξυλόδεσες 
καναπέδες, δέν παρεϊχον βεβαίως άνε- 
σιν τινά, ούτε καί νά καθήση κανείς έπϊ 
άρκετήν ώραν, πράγμα πού δέν έπέτρε- 
πε άλλιος τε, τό πλήθος τών κουνου- 
πιών καί ή άφόρητος ζέστη.

Τέλος ή άμαξοστοιχία έκκινν^σασα 
τό πρωί έφθασε τό βράδυ είς Θεσσαλο
νίκην, δπου μετά τριήμερον άναμονήν 
έπεβιβάσθημεν κάποιου ύπό ξενικήν ση
μαίαν έμπορικοΰ σκάφους καί μετά διή
μερον έφθάσαμεν αίσίως είς Κο)νσταντι- 
νούπολιν.

ΤΙ περιγραφή τών άπιθάνων διά τήν 
σημερινήν έποχήν περιπετειών τών δύο 
τούτων ταξειδίων, έγένετο διά νά σχη- 
ματισθή μία άμυδρά έστω ίδέα, περί 
τοΰ πόσας καί ποίας δυσχερείας καί κό- 
πους άντιιιετωπίζοντες οί πρόγονοί μας 
διά τήν μεταφοράν τιον καί μόνον, κα- 
τώρθιοσαν νά πλουτίσουν τά σπίτια το)ν, 
μέ τόσα πολύτιμα καί σπάνια διά τήν 
έποχήν έκείνην άντικείμενα καί τό χω
ριό τους μέ τόσας άξιολόγους καί ώραιο- 
τάτας κατασκευάς.

Τπολογίζετο δτι ή ίταλική στρατιο)- 
τική μονάς πού έπέδραμε στό Μικρό 
Χωριό καί έλεηλάτησε τά σπίτια του, ά- 
πεκόμισε μεταξύ τών άλλΐι)ν καί έκτός 
τών παντοειδών τροφίμων, πλέον τών 
70 ραπτομηχανών Σίγκερ, περί τά 30  
«τσάρτσια» (μηχανές γιά κοφτές βεν
τούζες) , πλέον τών 300  όκάδων χάλκι
να καί δρειχάλκινα σκεύη καί άντικεί- 
]uva, παλαιές πολύτιμες νυφικές και 
άνδρικές ένδυμασίες, άντίκες, κοσμήμα
τα άξίας, παλαιά χρυσά νομίσματα ά- 
κόμη καί γουναρικά, δλα δέ αυτά ήσαν 
Πολίτικα.

(Συνέχεια μέ άλλες άναμνήσεις 
στό έπόμενο)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ . ΚΟΚΚΑΛΑΣ
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
--------------------------- ΚΑΤΑ ΤΟ 1978----------------------------

Γιά ενημέρωση 
ενδεχομένως δεν θά 
ραθέτουμε κατωτέρω 

Γιά δσους, ίσως, 
’Αδελφότητα μπορεί 
ποιεί κατά τήν κρίση 
έργο γιά τό δποίο 6

δλων των μελών τής ’Αδελφότητας, ακόμη καΐ εκείνων πού 
μπορέσουν νά ποραστοΰν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πά
τον πίνακα απολογισμού έσόδων καΐ δαπανών γιά τό έτος 1978 : 
δέν τό γνωρίζουν οΐ χρηματικές προσφορές - δωρεές πρός τήν 
νά είναι γενικά αόριστες, όπότε ή ’Αδελφότητα τΙς χρησιμο- 
της ή νά είναι έξειδικευμένες, δηλαδή νά όνομάζεται όρισμένο 
δωρητής επιθυμεί νά χρησιμοποιηθεί ή δοιρεά.

Α Π Ο Α Ο ΓΙΣ Μ Ο Σ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν  1978

1) Τπόλοιπον Ταμείου προηγουμένης χρήσης 1977
2) Συνδρομές μελών: έτους 1976 δρχ. 900

» 1977 » 2 .700
» 1978 » 9 .730
» 1979 » 400
» 1980 » 100

3) Δωρεές:
Μαργαρίτας Νικ. Κεράνη είς μνήμην τοΰ συζύγου της 

Νικολάου μέ τήν συμπλήρωση δκταετίας από τοΰ 
θανάτου του

ΤατροΟ Ίωάννου Δέρματά 
Ίωάννου Νικ. Κομπορόζου 
Γεωργίου Ελευθερίου —  Παπαδή 
καΐ Παναγ. Έλευθ. Παπαδή είς μνήμην των γονέων 

των διά τήν κατασκευήν τής έξωτερικής πόρτας 
τοΰ Σχολείου

Νικήτα Σπ. Κουτσούκη διά τήν έπισκευήν τής στέγης 
τής Εκκλησίας τής Μεταμορφώσεως 

Ροδάνθης Γ . Κυρίτση —  Δέρματά είς μνήμην τοΰ συ
ζύγου της καί των θείων της Μαρία? καί Μιχαήλ 
Κωστοπούλου $ 100 

Κων. Άνδρουλάκη> Γυμνασιάρχου 
καί Νίκης Δημ. θάνου: είς μνήμην Δημ. θάνου 
Βΐιΐμά Βασ. Παπανίκου είς μνήμην τοΰ πατρός του ίε- 

ρέωζ Παπανίκου Παπαβασίλη 
Γεωργίου Άθαν. Παπαθανασίου 
Μιχαήλ Εύαγγ. Κωστοπούλου
Άπδ Ιρανο καθηγητοΰ Κώστα Κατσούδα υπέρ Σχολι

κής Εφορίας
Χρυσούλας Φωτοπούλου —  Χονδρού είς μνήμην τοΰ 

πατρός της Εύαγγέλου Χονδρού 
Σωτηρίου Κων. Δεριιατά 
Κώστα Πουλοπούλου

Είς [ΐεταφοράν

5.000
5 .000
5 .000
5 .000

5.000

5.000

3.710
3.000
2.000

2.500
2.000
2.000

1.800

1.000
1.000
1.000

40.275

13.830

50.010

104.115
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Έ κ  μεταφοράς
Σοφίας Π. Καρέλλα —  Διαμαντή γιά έπισκευή τής

στέγης τής Εκκλησίας 1.000
'Ελισάβετ Άϊβαλιώτη —  Ζαχαροπούλου είς μνήμην

τών γονέων της 1.000
"Αλκή Παπαδοπούλου 1.000
Χρήστου Στογιάννη 200

Παναγ. Δ. Ζαχαροπούλου $ 10 380

4) Δωρεές γιά την έπισκευή τοΰ μεταξύ τών δύο Οι
κισμών δρέμου:
’Αριστοτέλη θάνου δρχ. 2.000, "Αλκή Παπαδοπούλου δρχ. 
2.000, Διονυσίου Ζορμπαλα δρχ. 2.000, Δημ. Κοκκάλα
δρχ. 1.000, Κλεομ. Κουτσούκη δρχ. 1.000, Γ . Δημοπού- 
λου δρχ. 1.000, Άριστ. Γιουρνά δρχ. 1.000, Δημ. Κρί
κου δρχ. 1.000, Στεφάνου Μπιλέτα δρχ. 1.000. ’Ιωάν.
Αιάπη δρχ. 1.000, Σπόρου Γεωργακαράκου δρχ. 1.000, 
Νικ. Παπαδημητρίου δρχ. 1 .000, Νικ. Κομπορόζου δρχ. 
.ύΟΟ, Τρύφ. Κυρίτση δρχ. 500 , Πελ. Αιαροκάπη δρχ. 500, 
Κων. Γιουρνά δρχ. 500, Τάσιου Φλέγκα δρχ. 500, Ν.
λώρου δρχ. 500  Δημ. Δέρματά δρχ. 500, Άθαν. Ματσού- 
κα δρχ. 500, Ά λεκ. Γρατσούνη δρχ. 500, Σταύρου Γεο^ρ- 
γούλη δρχ. 500, Δημ. Μπάκη δρχ. 500, Θωμ. Καρδαρά 
δρχ. 500 , ’Αργυρίου Πιστιόλη δρχ. 200, ’Ιωάν. Ζαχαρο
πούλου δρχ. 200.

Σύνολον εισφορών

5) Ενοίκια τοΰ Ξενοδοχείου:
Είσπραχθέν ένοίκιο 11 μηνών (τοΰ Ίανουαρίου στον απο

λογισμό τοΰ 1977) πλέον χαρτοσήμου

6) Βιβλία. Κλεομέν. Κουτσούκη (πώληση 2 βιβλίων)

104.115

3.580

21.400

22.440

300

"Ητοι υπόλοιπον 1977 δρχ. 40.275 +  έσοδα 1978 δρχ. 111.560
Σύνολον δρχ. 151.835

ΤΟ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο  ΣΓΜ ΒΟΓΑΙΟ

Γ . Δημόπουλος 
Άριστ. θάνος 
Κλ. Κουτσούκης 
Δημ. Κρίκος 
Πέτρος Μπάρλας

14

Η ΕΞ ΕΑ ΕΓΚ ΤΙΚ Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σπ. Κυρίτσης 
Νικήτας Κουτσούκης 
Τάσος Φλέγκας



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΙΙΑΝίΐΝ 1978

]) Γενικά έξοδα ’Αδελφότητος:
— Έξοδα συνελεύσεως 19.3.78 (προσκλήσεις, α

πολογισμοί, ψηφοδέλτια δρχ. 2.629 —  ένοίκιο 
αιθούσης δρχ. 1.500 —  γραμματόσημα έσωτ. 
382 +  έξωτ. 462 δρχ.), ήτοι σύνολο δρχ.

— Δακτυλογραφήσεις έγγραφων —  φωτοτυπίαι 
— ’Εκτυπώσεις —  φάκελλοι καΐ ταχυδρομικά 

ένημερωτικοΰ Δελτίου Άδελφότητο; (αντίτυπα 
250)

4.973
1.343

2.837

— Συνδρομή 1978 στό Ιΐνευματικό Κέντρο Ρου
μελιωτών 1.000

2) Γιά τό Δημοτικό Σχολείο τοΰ χωριού:
— Βραβείο σέ 2 άριστεύσαντες μαθητές 4 .000
— Διανεμηθέντα βιβλία και γλυκίσματα σέ δλους 
— τούς [ΐΛίθητές κατά τή λήξη τοΰ σχολικο έτους

1977 —  1978 4 .055
— ’Απόδοση των δωρεών τοΰ δασκάλου Γεωργίου 

Παπαδή καί τοΰ αδελφού του ΙΙαναγιώτη γιά 
τήν κατασκευή τής έξωτερικής πόρτας τοΰ 
Σχολείου 1.000

— ’Απόδοση πρόχειρου έράνου τοΰ καθηγητοΰ Κ.
Κατσούδα 1.800

—  ̂Δωρεά τής ’Αδελφότητος εις μνήμην Αικατε
ρίνης Δημ. Κρίκου 3.000

4) Δαπάνες γιά τήν Πνευματική Γωνιά τοΰ Μικρού 
Χωριού (Παλιό Σχολείο) :
— 'Αγορά 2 σιδερένιων βιβλιοθηκών 1.945
— ’Αγορά 30 καρεκλών τύπου Βιέννης και μετα

φορικά 8.780
—  3 βιβλία Ά λ εξ. Τσιριντάνη 420
— ’Αντικατάσταση 4  σπασμένων τζαμιών 215
— ’Επιδιόρθωση τής ύδραυλικής έγκατάστασης τοΰ

κοινοχρήστου αποχωρητηρίου 1.34.5
— ’Εργατικά καθαριότητος 1.000
—  Στή ΔΕΗ γιά φωτισμό από 10.6.1977 έως

11.10.1978 δρχ. 436

5) ’Επισκευή τοΰ μεταξύ τών 2 οικισμών αυτοκινητο
δρόμου:
— ’̂Αμοιβή μηχανημάτων φόρτωσης καΐ μεταφοράς

άμμοχάλικου 12.000
— ’Αμοιβή δδοστρωτήρα 13.000
— Επ τά  ημερομίσθια έργατών 3.300
—  Γεύματα στό Ξενοδοχείο έργατών καΐ δδηγών 4.382
—  Χαρτόσημα έπΙ άποδείξεων παροχής ύπηρεσιών .559

10.153

22.855

14.141

Εις μεταφοράν

.33,241

83.390



Έ κ  μεταφοράς
6) Δαπάνες γιά τδ Ξενοδοχείο:

— ’Αγορά 2 φλοτέρ, 1 σπειράλ διά τά υδραυλικά 
καΐ τροχών διά τά τραπεζάκια βαλίτσας δρχ. 

— ’Εγγύηση διά τήν μελέτην έγκατάστασης η
λεκτρικού καλοριφέρ

440

3.000

7) "Αλλες έργασίες:
— «Χαβούζα» γιά τά σκουπίδια ατού Βασίλη τδ ρέμα 2.000
—  Τοίχος καΐ χαντάκι τού ύδραγωγείου στδ Πλα-

τανάκι —  σού'ι'λα τής πλατείας —  τά νερά στδ 
γκαράζ 2.CKX)

—  Καθαρισμδς πάνω αύλακιοΟ, αυλακιού Γεωργού-
λα καΐ άλλων 3.00

— 15 κεραμίδια γιά τήν έκκλησία 225

Σύνολον δαπανών τού 1978 
Άπομένον ύπόλοιπον Ισάδων: Κατάθεση στην ’Εθνι

κή Τράπεζα στδ Παγκράτι 51.000
ijTa χέρια του ταμία 6.780

83.390

3.440

7.225

94.055

57.780

151.835

’Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1979

ΤΟ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο  Σϊ'ΜΒΟΓΑΙΟ

Γ . Δημόπουλος 
Ά ρ . θάνος 
Κ . Κουτσούκης 
Δημ. Κρίκος 
Π. Μπάρλας

Η ΕΞΕΑΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σπ. Κυρίτσης 
Ν. Κουτσούκης 
Τάσ. Φλέγγας

0 0 0 0 < χ χ > 0 < χ χ χ χ > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 φ 0 0 0 φ 0 φ 0

Ε Π ΙΣ Κ ΕΦ Θ ΕΙΤΕ ΤΟ Μ ΙΚΡΟ ΧΩ ΡΙΟ  
Ε ΙΝ Α Ι ΤΟ ΠΟΣ ΑΔΙΑΤΑΡ.ΑΧΤΗΣ ΦΤΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

ΙΔΑΝΙΚΟΣ Γ ΙΑ  ΣΩΜ ΑΤΙΚΗ, Π Ν ΕΓΜ ΑΤΙΚΗ  Κ Α Ι Ψ ΓΧΙΚ Η  
ΑΝ.ΔΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

000<>CK><><><>0<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>0<><>0<^^
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οι ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

Σ τις ποόοφατϊς δημοτικές κηΐ κοινοτικές έκέ.ογές (21 Όκτοιβςίου 1978) στό 
Μικρό Χωριό σχηματίοτηκε ενης και μόνο αννδυασμός ή «ΕΝΟΤΗΤΑ».

Δίνονται παρακάτω τιι όνόματα των ι'ποηιηφίων μέ τούς ηη'ιφονς που πήρε ό 
καθένας.

Πρόεδρος εκλέχτηκε καΙ πάλι ό κ. Έ π . Παπαδής καΐ ώς σύμβουλοι οΐ τέσσα- 
ρες πλειοψηφίσαντες τοϋ συνδυασμού: Κ. Ντξούφρας, Ν. Σιδέρης, I . Φούκας, 
Π. Γιαννακόπουλος.

’Αντιγράφουμε ά.τό τό ψηφοδέλτιο:

4i
Σ Τ Ν Δ Τ Α Σ Μ Ο Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Τ  Χ Ω Ρ ΙΟ Τ  

Η «Ε Ν Ο Τ Η Τ  Α»

1)

Ό  V 0 μ α τ ε π ώ V 0 μ 0 V 

Πα.ταδής Έπαμεινιόνδας (πρόεδρος) ΧιορΙς ψήφους

2) Γιαννακόπουλος Παύλος (σύμβουλος)

"Έλαβαν ψήφους 

17
.9) Ζάρρας Νικόλαος 13
4) Μπούρας ’Απόστολος 13
5) Ντξοιιφρας Κωνσταντίνος (σύμβουλος) 40
β) Σιδέρης Νικόλαος (σύμβουλος) 26
7) Φούκας ’Ιωάννης (σύμβουλος) 22

Στό νέο Κοινοτικό Συμβούλιο ή ’Αδελφότητα άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγρά
φημα και ευχές της γιά γόνιμη δράση κλπ.

Παρατίθεται τύ κείμενο τοϋ τηλεγραφήματος:

Κύριον Πρόεδρον

Κοινότητος Μικρού Χωριού
Ε υ ρ υ τ α ν ί α ς

Συγχαίρομεν γιά τήν ανάδειξη τοϋ Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις εκλογές τής 

Ιδης ’Οκτωβρίου καΐ μάλιστα μέ πολλά νέα μέλη κα'ι είψ,όμαστε ενότητα, σύμπνοια 

ομόνοια καΐ δράση γιοι τήν προκοπή και τό καλό τής Κοινότητας.

Ή  ’Αδελφότητα ϋπόσχετια συμπαράσταση οπού μπορεί νά φανεί χρήσιμη καΐ 
συνεργασία άμέριστη γιά τήν πρόοδο τού χωριού.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ ΙΟ  
Τ Η Σ  Α ΔΕΛ ΦΟ ΤΗ ΤΟ Σ Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Ω Ν

Δ η μ ό π ο υ λ ο ς ,  Θ ά ν ο ς ,  Κ ο υ τ σ ι ο ύ κ η ς ,  Κ ρ ί κ ο ς  Μ π α ρ  λ ας

’Αθήνα, 18 ’Οκτωβρίου 1978
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TO ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TOY ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΣΕ 
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΥΟΙΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣτΙς 28 ’Οκτωβρίου 1978 Ιγιναν τά 
έγκαίνια τοΰ νέου Ξενοδοχείου τοΰ ο
ποίου τήν εκμετάλλευση Ιχει άναλάβει 
υστέρα άπδ δημοπρασία, δ κ. ’Λχιλ. 
Ζαφειρόπουλος.

Τδ Ξενοδοχείο εγινε υστέρα άπδ μα
κροχρόνιες προσπάθειες τοΰ Κοινοτι
κού Συμβουλίου, όπδ τδν παλαίμαχον 
πρόεδρον κ. Έπαμ. Παππαδή, μέ τήν 
άμέριστη βοήθεια καΐ καθοδήγηση τής 
Νομαρχίας Ευρυτανίας καΐ τη συμπα
ράσταση τοΰ βουλευτή Ευρυτανίας κ. 
Χρυσοστόμου Καραπιπέρη.

Τδ Ξενοδοχείο, τοΰ οποίου ή επωνυ
μία είναι «Κοινοτικός Ξενιθνας Ελλάς» 
(τηλ. 0237 - 41.206) είναι ενα ώραιό- 

τατο καί σύγχρονο Ξενοδοχείο καΐ έγι
νε μέ δαπάνες των Αημοσίο)ν επενδύσε
ων 8 .500.000 δρχ. έκ τιδν δποίων μό
νον ποσδν δρχ. 2..500.000 είναι δάνειον.

Τά έγκαίνια έγιναν παρουσία τοΰ 
Νομάρχη τής Ευρυτανίας, τοΰ αρχιερα
τικού ’Επιτρόπου, τοΰ Διοικητοΰ Χωρο
φυλακής Ευρυτανίας, τοΰ Στρατιωτικού 
Διοικητοΰ, τοΰ Δημάρχου Καρπενησιού 
καί χλλων αρχών τοΰ Καρπενησιού. Η
ταν παρόντες δλόκληρο τδ χυιριδ μέ έ- 
πικεφαλής τόν πρόεδρο τής Κοινότη- 
τος, τά παλιά καί νέα μέλη τοΰ Κοινο
τικού Συμβουλίου καί τδν αίδαισιμώ- 
τατο 'Ιερέα τοΰ Χωριού π. Δημ. Καρα- 
πάνο, δ όποιος έκαμε καί τδν άγιασμό.

'Η άδελφότητά ]ωις προσκλήθηκε καί 
έκπροσωπήθηκε στά έγκαίνια άπδ τδν 
πρόεδρο κ. Γεώργιο Δημόπουλο καί 
τούς συμβούλους κ. Πέτρο Μπάρλακαί 
κ. Δημ. Κρίκο. Παρέστησαν έπίσης 
πολλά μέλη τής ’Αδελφότητας, δπως ή 
κυρία Ευγενία Σοφ. Φλέγγα τής Κα
πνοβιομηχανίας Κεράνη, δ κ. Άθαν. 
Ί ω . Κεράνης, δ κ. Τάσιος Φλέγγας, δ 
κ. Βασίλειος Μίχος, δ κ. Άλέκος Γρα- 
τσούνης, δ κ. Άριστ. Γιουρνας, ή κ. 
’Έφ>ή Βουγά, δ κ. Ί ω . Λιάπης, δ κ.

Δημ. Μπάκης καί άλλοι.
Γιά λογαριασμό τής Κοινότητας μί

λησε δ κ. Βασίλης Κομματάς. Παρακά- 
το) δίνουμε τδ κείμενο τής δμιλίας τοΰ 
κ. Κόμματά, πού εύγενικά μάς παρεχώ- 
ρησε δ ίδιος.

Έξοχώτατε κύριε Νομάρχα,
Σεβαστό 'Ιερατεΐον,
’Εκλεκτοί άντιπρ. δημοσίο)ν ύπηρ. 
Κυρίες καί Κύριοι,
Αισθήματα χαράς καί βαθείας έκτι- 

]ΐήσε())ς μάς παρέχει ή παρουσία σας 
εις τδ χωριό μοις διά τά έγκαίνια τοΰ 
τουριστικού ξενώνος.

’Έργον τδ όποιον θά συντελέσει είς 
τήν άξιοποίησιν τής περιοχής, καί θά 
καλύψει τάς άνάγκας πού άπορρέουν 
έκ των άπαιτήσεων τής συγχρόνου ζω
ής. Μοΰ παρέχεται δθεν ή άνέλπιστος 
καί ύψίστη τιμή νά άπευθύνω πρδς ύ- 
μάς τδ καλώς βρίσατε.

Είμαι εύτυχής καί συγκινημένος πού 
σήμερα έπιτέλους σάς άναγγέλω έξ δνό- 
ματος δλο)ν τών συγχιοριανών μου, τά 
έγκαίνια λειτουργίας τοΰ ξενώνα μας.

Εύτυχής γιατί, οί κόποι καί οί προ- 
προσπάθειές μας, μέ τή βοήθεια καί 
τή συμπαράσταση τοΰ Κράτους καί ι
διαίτερα τής Κυβερνήσεως καρποφόρη
σαν. Συγκινημένος, γιατί, άπ’ τή μιά 
δλοκληρώνεται ή είκόνα τοΰ καινούρ
γιου μας χωριού, μετά τήν τρομερή δο
κιμασία τής καταστροφής, άπ’ τήν άλ
λη, γιατί δ Ξενώνας αύτδς δέν είναι 
απλώς έπιχείρηση. Είναι ή συνέχεια 
μιας ευγενικής καί μακράς παραδόσε- 
ως τών Πατέρων καί τών Παπούδων 
μας, οί όποιοι άπδ πολύ νωρίς, είχαν 
πιστέψει στή φιλοξενία.

Γιατί, δπως καλά γνωρίζετε οί έξ 
ήμών, καί τδ άναφέρω αύτδ μέ ύ- 
περηφάνεια δΓ δσους δέν τδ γνωρίζουν, 
δ Ξενώνας πού έγκαινιάζεται σήμερα, 
είναι ή συνέχεια τής ίδιας ιδέας καί
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τοΰ Ι'διου έργου μέ Ικεΐνο τοΟ πρώτου 
μας Ξενώνα στό ΙΙαληό Χιυριδ τδ 1870 
μέ τήν δνομασία «ΧΑΝΙ» δταν άκδμα 
καΐ ή λέξηι τουρισμδς ήταν αγνωστ/j 
στήν Ελλάδα.

Τδ «Χ^\ΝΙ» έκεΐνο, ήταν μ ά λ ι 
σ τ α  στήν κυριολεξία Ξενών, σύμ
φωνα μέ τήν αρχαία μας παράδοση τοϋ 
Ξενίου Διδς, πού ή φιλοξενία προσφέ- 
ρετο χωρίς αντάλλαγμα ή μέ συμβολικδ 
παράδειγμα πού δυστυχώς σήμερα δέν 
μπορούμε νά ακολουθήσουμε, λίγω των 
γνωστών οικονομικών καί κοινωνικών 
συνθηκών.

Άνταυτοΰ ευχόμαστε και υποσχόμα
στε, δ ξένος έδιο νά βρίσκει τή ζεστασιά 
καί τήν αγάπη έκείνη πού μάς κληρο
δότησαν οί πρόγονοί μας. Ευχαριστούμε 
δλους όσους βοήθησαν στήν πραγματο
ποίηση τού έργου μας αυτού, καί ιδιαί
τερα τδν βουλευτή κ. Καραπιπέρη, γιά 
τδ προσιοπικό του ένδιαφέρον, τδν Ε. 
Ο.Τ. γιά τή χρηματοδότηση τοΰ έξο- 
πλισμοΰ καί έπιπλώσεως τού Ξενιόνα, 
τού δποίου, μόνον ή δαπάνη άνεγέρσε- 
ως άνήλθε στδ ποσό τώ'ν 8 .500.000 πε
ρίπου άπδ τις Δημόσιες ’Επενδύσεις.

Ευχαριστούμε τδν κ. Νομάρχη γιά 
τδ ένδιαφέρον πού έδειξε γιά τδ έργο 
αύτδ τοΰ Ξενώνα μας άπδ τήν πρώτη 
του στιγμή πού έπισκέφθηκε τά Χ ω 
ριό μας καί γενικά γιά τδ ένδιαφέρον 
του πρδς τδ Χωριό μας, καί τδν παρα- 
καλούμε νά κάνει τά έγκαίνια αύτοΰ 
τοΰ έργου.

Ευχόμαστε καλή έπιτυχία στδν άνά- 
δοχο τής έπιχειρήσεως κ. Ά χιλ . Ζα- 
φειρόπουλο, άπδ τδν όποιο αξιώνουμε 
ανταπόκριση στήν πολιτιστική μας πα
ράδοση.

Τέλος ευχαριστούμε δλους όσους με 
τήν παρουσία των τίμησαν τά σημερι
νά έγκαίνια τού Ξενώνα μας.

Εύχαριστώ

"Γστερα δ κ. Νομάρχης είπε ότι τδ 
Ξενοδοχείο τούτο συμπληρώνει τδ Νέο 
Μικρδ Χιοριδ πού είναι άπδ τά προοδευ
τικότερα τής Εύρυτανίας, θά συνεχίσει 
τήν πατροπαράδοτη έλληνική φιλοξε
νία καί θά βοηθήσει στήν τουριστική ά- 
νάπτυξη τού Χιοριοΰ καί τής περιοχής. 
«’Εννοώ, είπε δ κ. Νομάρχης, τήν καλή 
πλευρά τής τουριστικής άνάπτυξης, I- 
κείνη δηλαδή πού [Αάς φέρνει σέ έπι- 
κοινο)νία καί γνωριμία μέ τούς ξένους 
στή βάση τής άνταλλαγής υγιών άπό- 
ώεων καί ιδεών, καλής συμπεριφοράς, 
εύγενείας καί άνθροιπιάς. Δέν μάς 
χρειάζεται δ άλητοτουρισμδς καί πρέ
πει νά προσέξουμε νά άποκομίσουμε ά
πδ τδν τουρισμό έκτδς άπδ τά οικονομι
κά ώφελήματα πρδ παντός ήθικά καί 
εκπολιτιστικά ώφελήματα.

Πέρα άπδ τήν τουριστική άνάπτυξη 
τδ Νέο Ξενοδοχείο καί τδ Μικρό Χ ω 
ριό θά συμβάλουν στήν οικονομική άνά
πτυξη τής Εύρυτανίας γιά τήν δποία ή 
Κυβέρνηση καταβάλλει ιδιαίτερες φρον
τίδες μέσω τής Νομαρχίας καί τής έ- 
ταιρείας άναπτύξειος τής Εύρυτανίας 
στήν δποία μετέχουν έξέχουσες προσω
πικότητες. ’Επίσης σπουδαίο ρόλο θά 
παίξει καί δ ’Εκπολιτιστικός Σύνδεσμος 
Εύρυτανίας».

Τέλος δ κ. Νομάρχης ύπδ τά χειρο
κροτήματα το)ν παρευρισκομένων έκο
ψε τήν ταινία τόίν έγκαινίων καί εύχή- 
θη καλορίζικο τδ Ξενοδοχείο.

Στή συνέχεια προσφέρθηκαν σέ δ
λους πολλά γλ.υκά καί άναψυκτικά μέ- 
σασα στή θερμήν άπδ κάθε άποψη άτμό- 
σφαιρα τής ώραίας αίθουσας τού Ξενο
δοχείου ένώ έξω δ πρώιμος χειμώνας 
δμόρφηνε μέ τις πυκνές καί άλληλοσυ- 
μπλεκόμενες νιφάδες τή χιονισμένη 
Ποταμιά άνάμεσα στδ Βελούχι, τή Χ ε
λιδόνα καί στή Καλιακούδα.

Τδ βράδυ τδ Κοινοτικό Συμβούλιο 
παράθεσε δείπνο στδ Νομάρχη καί τις 
άλλες ’Αρχές τοΰ Καρπενησιού.
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*Η δράση τής ’Α δελφ ότητας
■Η έτηαία Συνεατίαόη :

"Ενα ώραιο έδιμο πού Ήρέτιει νά διατηρτιδή

ΣτΙς 17 Λύγούστου 1978 εγινε στό 
Ξενοδοχείο τοΰ παλιού Χωριού ή κα
θιερωμένη συνεστίαση, πού συγκεντρώ
νει Μικροχωρίτες καί φίλους τοΰ Μι
κρού Χωριού.

Για οσους δέν τό ξέρουν υπενθυμίζου
με, δτι τήν πρωτοβουλία των συνεστιά
σεων αύτών είχε δ σεβαστός μας Παπα- 
θανάσης. Παρά τήν ήλικία του μέ τον 
ένθουσιασμό του πρωτοστατεί κάθε χρό
νο στή διοργάνωση τής συνεστίασης 
μαζί μέ τόν έπίσης άκούραστο κ. Στέ
φανο Μπιλέτα,

Ή  συνεστίαση άρχίζει συνήθιος μέ 
τις ευλογίες τού π. ΙΙαπαθανάση, δ δ- 
ποΐος δέν παραλείπει νά κάνει μιά μι
κρή εισαγωγική δμιλία και νά ζεστά
νει Ιτσι τήν ατμόσφαιρα. Μετά τδ φα
γητό υπάρχει ένας δμιλητής έκπρόσω- 
πος τής Αδελφότητας ή άλλος κΓ έπα- 
κολουθεΐ τραγούδι κΓ άκόμη χορός.

Πέρυσι τήν ήμέρα τής συνεστιάσεως 
δέν παραβρέθηκε έκτάκτιος δ π. Πα- 
παθανάσης.

Παρακάτο  ̂ παραθέτουμε αποσπάσμα
τα από τόν λόγο πού έκφώνησε δ Πρό
εδρος τής ’Αδελφότητας κ. Γ . Δημό- 
πουλος. Μετά τό λόγο άπήγγειλε ποιή
ματα, πού συγκίνησαν, δ ’Αντιπρόεδρος 
τής ’Αδελφότητας κ. ’.\ρ. βάνος:

’Αγαπητοί Χωριανοί,
Φίλοι έπισκέπτες καΐ παραθεριστές,
Είναι συγκινητικά ευχάριστη καί χα

ρούμενη· ή σημερινή μας συνάντηση. 
’Εκτός από τούς μονίμους Μικροχο)ρί- 
τες μετέχουν καί Μικροχωρίτες από 
χρόνια ταξιδεμένοι καΐ εγκατεστημέ
νοι μακρυά στήν ξενητειά.

Μετέχουν καί χωριανοί διασκορπι
σμένοι στά πέρατα τής Ελλάδας. Ε ί
ναι παρόντες καί διακεκριμένοι φίλο: 
καί τακτικοί έπισκέπτες.

Δόξα τψ Θεψ γιατί αξιωνόμαστε καί 
εφέτος νά συγκροτήσουμε τήν εύχάρι- 
στη τούτη συγκέντρο3ση, νά Ιδωθούμε 
καί πάλι, νά ανταλλάξουμε σκέψεις νά 
τά πούμε καί άν τό κέφι μας ανεβεί νά 
πούμε καί κανένα ρουμελιώτικο τραγου
δάκι.

Μέ άλλα λόγια πιστεύιο πώς ή αδελ
φική καί χαρωπή αυτή συγκέντρωση, 
όσο άπλή καί πρόχειρη κΓ άν είναι, 
θά μάς δώσει καινούργιες δυνάμεις καί 
θά τονώσει έστω καί λίγο τό θάρρος 
μας γιά νά αντιμετωπίσουμε τόν περαι
τέρω βιοτικό μας αγώνα.

Δέν μπορώ παρά νά σημειώσω τήν 
απουσία τοΰ πατέρα Παπαθανάση, δ 
δποΐος πρώτος σκέφτηκε καί δργάνο)σε 
τήν παμμικροχωρίτικη τούτη σύναξη. 
’Αναγκάστηκε λόγω άδιαθεσίας καί κά
ποιου συγγενικού πένθους νά φύγει έ- 
σπευσμένα γιά τό ’Αγρίνιο, άφήνοντας 
πολλές ευχές γιά δλους μας καί παρα- 
καλώντας τόν "Ύψιστο νά μάς άξιώσει 
νά συγκεντρωθούμε τό καλοκαίρι τοΰ 
’79 μαζί μέ έκεΐνον.

Δέν θά παραλείψω νά σημειώσω τήν 
παρουσία τοΰ γηραιού αλλά ακμαίου 
κ. Βασίλη Κόμματά δ δποΐος, ώς άλ
λος Όδυσέας, «πολλών ανθρώπων είδε 
άστεα καί νόον έγνω» καί πολλά προ- 
σέφερε στό Χωριό.

Κατανοώ, υστέρα άπό δσα είπα, δτι 
δέν πρέπει νά πώ άλλα γιατί δπως λέ
με «τά πολλά λόγια είναι «φτώχεια».

Παρ’ δλίγον δμως νά λησμονήσω νά 
σάς μεταφέρω τούς πατριωτικούς χαιρε
τισμούς τού Ιξαίρετου παλιού μας Δα
σκάλου κ. Γιώργου Έλευθ. Παππαδή, 
τού πραγματικού ανθρώπου καί έκπαι- 
δευτικοΰ πού πραγματικά άγάπησε καί 
άγαπά τδ Χιοριό μας καί τούς άνθρώ- 
πους του καί πάντα θά ζει μέ τό δραμά 
του.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ —  κλπ.

Μέ πρωτοβουλία πολλών μελών τής ’Αδελφότητας δπως τών κ.χ. Ά ρ. 
Γιορνα, Δ. Κοκκάλα, I . Κουτσούκη, Δ. Κρίκου, Π. Λιάπη, Δ. Μπάκη, Ν. 
Παπαδημητρίου, Τ . Φλέγγα χ.δ.. Ιγιναν τα έξης έργα συντήρησης άπδ πέρυ
σι δπως:

—  Βάψιμο παραθύρων Πνευματικής Γωνιάς (παλ. Δημ. Σχολείο).
—  Επισκευές, βάψιμο τών δργάνων τής Παιδικής Χαράς.
—  ’Επισκευές υδραυλικών έγκαταστάσεων (καζανάκι ξενοδοχείου, κλπ .).
—  Ό  έξωτερικδς ξύλινος περίγυρος τοΰ ρολογιού στβ έξωτερικο του κα

μπαναριού.
—  Διορθώθηκε και καθαρίστηκε δ μηχανισμός τού ρολογιού. Στήν πόρτα 

τού ρολογιού έχει άναρτηθεΐ ένας κανονισμός, πού έκανε ό τεχνίτης κ. 
Ν.Δ. Παπαδημητρίου. Αυτόν πρέπει να ακολουθούν δλοι, οσοι καταπιά
νονται μέ τό κούρδισμα ή τή συντήρηση τού ρολογιού, ώστε νά αποφεύ
γονται συχνές βλάβες.

—  Τοποθετήθηκαν στού «Βασ'ιλ τό ρέμα» τρεις τσίγκοι (λαμαρίνες) γιά 
νά διευκολύνεται ή ρίψη τών σκουπιδιών στό ρέμα, σύμφωνα μέ τελευ
ταία απόφαση τής Γεν. Συνέλευσης.
Τό θέμα τών σκουπιδιών, κυρίως τό καλοκαίρι άρχισε νά γίνεται σο
βαρό γενικά κα'ι γιά τό Χωριό καΐ θά πρέπει νά απασχολήσει τήν Κοι
νότητα.

ΤΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» ΓΙΔ ΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Τό γνωστό έβδομαδιαΐο περιοδικό έγραφε στό τεύχος του άριθ. 44  (2. 
11.78) γιά τήν Πνευματική μας Γωνιά:

Πασχίζουν από μόνοι τους οι κάτοικοι τής έπαρχίας, ξεχασμένοι από τό 
κράτος, νά ορθοποδήσουν, νά μήν αφανιστούν, νά περισώσουν τό πρόσιοπό τους.

Δυό δείγματα:
Στό γραφικό Μικρό Χωριό τοΰ Καρπενησιού, δημιουργήθηκε μιά πνευ

ματική γωνιά, στό παλιό Δημοτικό σχολειό, μέ τή φροντίδα τής ’Αδελφότητας 
Μικροχωριτών. "Ενα μικρό λαογραφικό μουσείο, μέ συλλογή από οικιακά 
σκεύη καΐ έργαλεια, μέ (φωτογραφίες από τή δημιουργική δουλειά τών Μικρο- 
χωριτών, μιά βιβλιοθήκη, μιά μικρή αίθουσα - αρχείο μέ φωτογραφίες καί 
έφιτμερίδες, από τήν έποχή τής κατολίσθησης, πού έγινε στό χωριό, πριν 
άπό χρόνια, καί ακόμα, αίθουσα γιά διαλέξεις, προβολές καί άλλες πολιτι
στικές έκδηλώσεις.

"Ολα αυτά, μόνο μέ τή βοήθεια τών μελών τής ’Αδελφότητας καί τών 
φίλων τοΰ Μικρού Χωριού, πού ή Πολιτεία, τό έχει τελείιος ξεχάσει. Κύρια 
τώρα, πού έμεινε ένας συνοικισμός, χωρίς δρόμο, χωρίς συγκοινιονία, χωρίς 
τηλέφωνο καί, πρό παντός, τώρα τό χειμώνα, χιορίς ένα προστατευτικό αυλά
κι, γιά τά νερά πού τό πνίγουν.
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Κόντρα σ’ αύτήν τήν έγκατάλειψη, λσίττόν, οΐ Μικροχωρίτες φτιάχνουν 
Πνευματικό Κέντρο. ’Ά ς  παραδεχτούνε οί αρμόδιοι, πώς δέν τούς κολακεύει 
καθόλου!...

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ Τ Ο Υ  15Α ΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ

Στον Ά η  - Σώστη μετά τήν ,ταράκληοη. Διακοίνονται στό 
κέντρο ο π. Πουταθανάσης, δεξιά οί κυρίες; ’Ό λγα Παπαδημητρίου, 
Μαρία Δημοποΰλου, Πu^ίτaα Γιορνί, ’Άννα Μπιλέτα καΐ άρι- 
στερα ο Πρόεδρος καΐ ό Γραμματεΰς τής ’.Δδελφότητας κ.κ. 
Γ . Δημόπουλος καί Κ. Κουτσοόκης, καί οί κ.κ. II. Λιάπης, Ν. 
Κουτσούκης, ή κυρία I. Αιά,τη καί ο νεαρός Ν. Λιάπης.

ΤΙς ώραΐες καΐ ευλαβικές παρακλήσεις τού δεκαπενταύγουστου έδώ και 
μερικά χρόνια στό Παλιό Xojpi0 τΙς κάνει ό Παπαθανάσης πού μαζεύει μι- 
κροχο^ρίτες καί ξένους παραθεριστές.

Στις 13 Αύγούστου 1978 ή παράκληση έγινε καί πάλι στόν "Αη - Σώ
στη από τόν π. Παπαθανάση. Μετά τή σχετική ομιλία και τΙς πατρικές πα
ραινέσεις του δ ύπερογδοηκοντούτης λευίτης μοίρασε σέ όλους έντυπα ήθικο- 
θρησκευτικοΰ περιεχομένου.

Οί παρακλήσεις αυτές είναι άπ’ τις λίγες στιγμές πού οί Μικροχωρίτες 
άνταμώνουν όπως στά παλιά καλά χρόνια.

Πολλές παρακλήσεις, μέ τή ιρυ)νή τού Παπαθανάση, τις έχει μαγνητο
φωνήσει σέ κασσέττες μέ ξεχωριστό ζήλο καί έπιτυχία δ κ. Νικόλαος Δ 
Κεράνης.
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ΚΛΟΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗ -ΣΩ ΣΤΗ

Λίγο πρίν άπό τό Πάσχα τοΰ 1978 
άγνωστοι Ισπασαν τήν πόρτα τοΰ "Αη ■ 
Σώστη κι’ εκλεψαν έφτά παλιές εικό
νες από τό παλαιό τέμπλο της έκκλη- 
σίας. Γιά τούς δράστες δέν γνωρίζουμε 
τίποτε ακόμη.
Στό μεταξύ μέ φροντίδες τΰ π. παπα - 
Δημήτρη καΐ τοΰ εκκλησιαστικού Συμ
βουλίου οί κλεμμένες άηικαταστάθη-

καν μέ καινούργιες, πού τΙς φιλοτέ
χνησε δ Μεγαλοχωρίτης ζωγράφος - ά- 
γιογράφος κ. Τζαμάρας.

Τό παραπάνω συμβάν θά πρέπει νά 
βάλει σέ σκέψεις ολους τούς υπεύθυ
νους γιά τή φύλαξη παλαιών, έκκλη- 
σιών καΐ κειμηλίων, πού άποτελοΰν 
συνήθως τό στόχο των άρχαιοκαπήλων 
καί ίεροσύλιον.

ΤΟ  ΣΤΡΩ ΣΙΜ Ο  ΤΟ Υ  ΔΡΟ Μ Ο Υ

Τό καλοκαίρι μέ φροντίδες των Ά ρ. Γιορνά, Δ. Κοκκάλα, τοΰ ξενοδό
χου Γεωργακαράκου καί άλλων, οί όποιοι μεσολάβησαν στη Νομαρχία Εύρυ- 
τανίας, στρώθηκε μέ χαλίκι ό δρόμος μεταξύ παλαιού καί νέου Χωριού. Τό 
έργο στοίχισε 33.000 δρχ. περίπου.

Τά δύο τρίτα τής δαπάνης αυτής προήλθαν από προαιρετικές εισφορές 
Μικροχωριτών καί φίλων τού Μικρού Χυ)ριοΰ πού έτυχε νά βρίσκοναι έκει 
τό καλοκαίρι, (βλ. προσφορές σέ άλλη σελίδα τού περιοδικού).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΧΡΩΜ ΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

’Ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις όπως 
εκδρομές στή Χελιδόνα, στή Στρούγκα 
κ.δ. έγινε στήν Πνευματική Γωνιά (αί
θουσα προβολών) προβολή έγχρωμων δια
φανείων (Σ λά ϊτς) από τις ομορφιές τοΰ 
Χωριού (14.8.78) από τή συλλογή τοΰ κ. 
Γ. Δημοπούλου.

Τή βραδυά αυτή, δπιος κάθε χρόνο, ορ
γανώνει γιά μικρούς καΐ μεγάλους ό κ.

Γ . Λημόπουλος, ό όποιος μέ δικό του μη
χάνημα προβάλλει ωραίες έγχρωμες φω
τογραφίες τής φύσης τοΰ Χωριού κατά τις 
τέσσερις εποχές τοΰ έτους. Μερικές είναι 
.παρμένες άπό τό Βελούχι, Καλλιακούδα, 
Χελιδόνα, ένώ ασύγκριτες είναι οί Ανοι
ξιάτικες φιοτογραφίες μέ Ανθισμένες τις 
κερασιές, τις κορομηλιές, κουτσουπιές, μέ- 
λεγους κ.α.
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ MAH ΓΠΝΙΑ
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

1) Ή  κίνηση τϊίς Βιβλιοθήκης

"Οπως γνωρίζουν, οσοι έπισκέφτηκαν μέχρι τώρα τήν Πνευματική Γω 
νιά (παληδ Δκ/μ. Σχολείο), Ικτδς άπδ τδ Λαογραφικδ Μουσείο, δπου έκ- 
τίθενται διάφορα κειμήλια άπδ τή ζωή τοΰ Χωριοΰ, υπάρχει ακόμη καΐ Β ι
βλιοθήκη.

(Μέ τήν ευκαιρία αυτή, θυμίζουμε, οτι γύρω στα 1930, πριν άπδ μισόν 
αίώνα περίπου, ή «Φιλοπρόοδος Νεολαία Μικρού Χωριού» ίδρυσε Βιβλιοθήκη 
στδ Χιοριό, πού κάηκε δμως μαζί μέ τδ παλαιδ Ξενοδοχείο) .

Ή  νέα Βιβλιοθήκη στήν Πνευματική Γωνιά, δημιουργήθηκε μέ πρω
τοβουλία τής ’Αδελφότητας και έμπλουτίστηκε χάρις στις ευγενικές προ
σφορές πολλών Μικροχωριτών άλλα καΐ φίλοιν τού Χωριού μας.

Τά βιβλία πού περιλαμβάνει είναι έγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία ιστο
ρικά, λογοτεχνικά, έπιστημονικά κ.ά. Προσφέρουν ευχάριστες στιγμές σέ 
δλους καΐ πρδ παντδς στους νέους και τά παιδιά πού διψούν νά πλουτίσουν τις 
γνώσεις τους.

Ή  Βιβλιοθήκη λειτουργεί σάν δανειστική κυρίως τδ καλοκαίρι. "Οπως 
φαίνεται άπδ τδν κατάλογο τών δανειζομένιον τά παιδιά ήσαν οΐ φανατικότε
ροι φίλοι τής Βιβλιοθήκης φέτος:

Δ Α Ν Ε Ι Σ Τ Η Κ Α Ν ;

1. Ή  Ρίνα Δ. Δέρματά (έτών 12) τά βιβλία: α) Κ. Ντίκενς, 'Όλιβερ 
Τουίστ, β) Μ. ΤουαΙν, Οί περιπέτειες τού Τδμ Σιΰγερ, γ) Τά διαλεχτά 
παραμύθια.

2. ΤΙ Μαριάνα I. Λιάπη (έτών 12) τά βιβλία: α) Ε. Μαλό, Μέ οικογέ
νεια, β) Κ. Ντίκενς, "Ολιβερ Τουίστ, γ) Μ. Τουαίν, Τόμ Σώγερ.

3. Ό  Δημ. Σ. Κυρίτσης (έτών 10) τά βιβλία: α) Ο. Σκώτ, Ό  Τοξότης 
τού βασιληά, β) ’Ανακαλύπτοντας τδ διάστημα..

4. Ό  Σπύρος Δ. Κρίκος (έτών 8) τδ βιβλίο: Ή  ’.\σημούλα.
5. Ό  Νικήτας Κλ. Κουτσούκης (έτών 8) τδ βιβλίο: Ί .  Βέρν, Ματθίας 

Σάντορφ.

Δέν ελειψαν βέβαια καί οί μεγάλοι άναγνώστες. Άπδ τδν κατάλογο τών δα- 
νειζομένων προκύπτει οτι δανείστηκαν οί κυρίες:

1. Καίτη Χρ. Γιαννακοπούλου, Ό  Τολστόη στις άναμνήσεις τών συγχρόνων.
2. Ούρανία Καστανά (φοιτήτρια τής ιατρικής) Παπαδιαμάντη: Τά ρό

δινα άκρογιάλια.
3. Μαρία Κυρίτση, Οί νέοι καί ή έποχή μας.
4. Σοφία Νικολαίδου, Ή  καλύβα τού Μπάρμπα - Θωμά.
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ΚαΙ οΐ κύριοι:
1. Σταύρος Γεωργούλης, α) Ανθολογία Διηγήματος, β) Γ . Βλαχογιάννη, 

Διηγ-ήματα, γ) Ζ. Παπαντωνίου, Διηγήματα.
2. Μένιος Κουτσούκης, α) Θ. ΙΙεταάλη - Διομήδη, Οί Σουλιώτες, β) Κ. 

Σαρδελή, Τό Συναξάρι τοΰ Γένους.

2) 'Ο  έμπλουτισμός τοϋ λαογραφικοϋ Μουσείου

Τό μουσείο τής Πνευματικής Γωνιάς απέκτησε τό περασμένο καλοκαίρι 
μερικά κειμήλια πού προέρχονται από τήν παληά εκκλησία τής Μεταμόρφω
σης, πού ύπήρχε ακόμη πρίν άπό τό 1821.

’Ανάμεσα στα κειμήλια αύτά είναι:

—"Ενα λαδολύϊ γιΰ τά καντήλια 
— "Ενα Τρίκηοο
— "Ενα λαδολόϊ ν'ύ τά καιτήλια 
— "Ενα θυμιατό
—  Μερικά καντήλια
—  Μιά καταστραμμένη εικόνα
— "Ενα δοχείο γιά τό λιώσιμο τοϋ κεριοΰ 

καΐ άλλα παλαιά αντικείμενα (προσφο
ρά Δ. Πριοδόλου) όπως:

— "Ενα πλαστήρι 
— "Ενα «σίδερο» γιά κάρβουνα 
— "Ενα βλοερό
— "Ενας καφόμυλος «πολίτικος», μέ χρο

νολογία 1907
Ε κτός άπ’ αύχά ή αίθουσα φωτογρα

φιών απέκτησε κι αυτή μερικές παλαιές
φωτογραςκες άπό τήν άθρόα προσφορά
πολλών συγχωριανών, δπως είναι:

—  Τής οίκογένειας I. Κομπορόξου
—  Τοΰ Κώστα και Γιάντη Δέρματά (φο)· 

τογρ. άπ’ τήν Πόλη)

—  Τών οικογενειών Κώστα Δημοποΰλου, 
Νικολ. Κόμματά καΐ Έπαμ. Παπαδή

—  Τής ΙΙαπα - Χαραλαμπίνας μέ τά παι
διά της στήν Πόλη (1920)

—  Τοΰ γάμου Δημ. Κοκκάλα στό χω
ριό —  καλεσμένοι —  προικιά τής νύ
φης (1925)

—  Τής Αίκ. Πριοβόλου

Μερικά άπό τά λαογραφικά εκθέματα τής πνευματικής γωίτάζ
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Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Γ Ι Ο Ρ Τ Η :  Α Π Ο Ν Ο Μ Η  B P A B E I S N
ιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Μέ το πέρας τοΰ Σχολικού ’Έτους 
1977 —  78 δ Πρόεδρος καΐ τά μέλη 
τοΰ Δ.Σ. μετέβησαν στο Χωριό καΐ πα
ρουσία των μαθητιδν τοΰ Δημ. Σχολείου 
καί μελών τής Σχολικής Εφορίας άπέ- 
νειμαν χρηματικά βραβεία στους άρι- 
στεύσαντες μαθητές καΐ μαθήτριες τοΰ 
Δημοτικού Σχολείου τοΰ Χωριού.

Διένειμαν επίσης βιβλία (ιστορικά, 
λογοτεχνικά) σέ όλα τά παιδιά τοΰ 
Σχολείου ένώ ένας αριθμός βιβλίων δό
θηκε γιά τόν έμπλουτισμό τής Βιβλιοθή
κης τοΰ Σχολείου. Σημειώνουμε δτι μέ 
ευθύνη τοΰ Προέδρου τής Σχολικής 
’Εφορίας κ. Γιάννη Φούκα ή Βιβλιοθή
κη αυτή λειτουργεί καΐ σάν δανειστική 
γιά τούς κατοίκους τοΰ χωριού.

Γιά τό λόγο αυτό ή Βιβλιοθήκη

χρειάζεται να έμπλουτισθεΐ καΐ μέ άλ
λα βιβλία. "Οσοι έχουν νά προσφέρουν 
μπορούν νά Απευθύνονται είτε Απευθεί
ας στόν κ. Γιάννη Φούκα, (Μικρό Xto- 
ριό Εύρυτανίας) ή στήν ’Αδελφότητα 
στην ’Αθήνα (Άστυδάμαντος 17 Παγ- 
κράτι) ή καΐ μέσω τοΰ περιοδικού μας.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στό προηγούμενο φύλλο τοΰ ένημε- 
ρωτικοΰ μας Δελτίου (’Ιούνιος 1978) 
Από παραδρομή γράφτηκε τό δνομα τοΰ 
κ. Ά θ. I . Κουτσούκη Αντί τοΰ όρθοΰ 
κ. Ά θ . I . Κεράνη καΐ Αφορά τή δωρεά 
Από τόν κ. Άθαν. I .  Κεράνη όργάνων 
γιά τήν παιδική χαρά τοΰ Σχολείου.

Τό Μικρό Χωριό ντυμένο στα χιόνια.
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*ΕπισϋοΛές notr ΛάΒαρε ft οτείΛαρε
1. Πήραμε καί δημοσιεύουμε τό ν<?άμμα 

τού κ. I . Παπαστάθη, από 10.7.78 καί τύν 
εύχαριστοΰμε ναι τά χαλά του λόγια ά- 
ναφορικά μέ τήν έκδοση τοΰ Δελτίου μας. 
Γιά τήν επανόρθωση τής ανακρίβειας, που 
σημειώνει δτι εγινε στό φύλλο μας άριΟ. 
1 τοΰ 1978 καΐ γενικά τήν ενημέρωση τιόν 
χιοριανών μας πάνω στό θέμα δημοσιεύου
με, μετά τήν επιστολή, τό πρακτικό στό 
όποιο άναφέροιται τά άποφασισθέντα κα
τά τή συνάλτηση τής 1.5.1977.

’Ακολουθεί τό κείμενο τής επιστολής:

Άθήναι τή 10.7.78
Π ο ό ς

Τό Δ. Σ . τής Άδελφιότητος 
των έν Άθήναις Μικροχωριτών 
«Η Μ ΕΤ Λ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ ΙΣ  
Τ Ο Τ  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ »

Έ  V τ α ΰ θ α 

Αγαπητέ Κύριε ΙΙρόεδρε,

"Ελαβα τό ΰπ’ αριθμόν εν (1) φύλλον 
τοΰ ’Ιουνίου 1978, τής έπανεκδόσειος, τοΰ 
ενημερωτικού Δελτίου τής Αδελφότητος 
μας καί πολίι ενθουσιάστηκα διά τήν έμ- 
φάνισίν του καί γιόι ολα τιι θέματα πού 
άναφέρονται σ’ αυτό. Θερμά συγχαρητή
ρια καί εύχομαι μέ δλην μου τί)ν καρδκ'ι 
πολύ γρήγορα νά ίδοΰμε καί τό δεύτερο 
φύλλον σέ μκ'ι κανοιτκή συνέχεια καί έ'κ- 
δοση.

Τό δτι τό περιοδικό θά .πάη στά χέ
ρια δλοιν τιΰν συμπατριιοτών μας, δπου 
κι αν βρίσκονται σ’ υλο τόν κόσμο είναι 
μιά μεγάλη επιτυχία τοΰ σκοπού τής Α 
δελφότητα;, πού έτσι Οά γίνεται ή καλ
λίτερη επικοινωνία δλων μας.

Σκο.τός τής επιστολής μου, είναι ή έ- 
πανόρθοισι; μιας ανακριβούς είδήσεως 
πού έγινε άΟέλητα καί έκ παραδρομής.

Ή  ανακρίβεια εύρίσκεται στό σημείο: 
« Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η  Μ ΝΗΜ ΕΙΟΤ Σ Τ Ο  Χ Ω 
Ρ ΙΟ ».

Γράφετε δτι: « ... στό μεταξύ από τήν 
’Αμερική μέ φροντίδα τού Εΰρυτάνος κ. 
Χρήστου Μουτογιάννη, συγκεντρώθηκαν

χρήματοο>. Τούτο είνομ ανακρίβεια.
"Οπως ένθνμήσθε, μετιι τό Πάσχα τοΰ 

1977 ju0 επιτροπή άποτελουμένη άπό υ
μάς κ. Πρόεδρε καί τών συνεργατών σας 
κ.κ. Κλ. Κουτσούκη καί Δημ. Μπακα- 
τσιά, Από τόν ΑΙδεσιμώτατον Ιερέα Κονν. 
Βαστάκην, άπό τόν κ. Χρήστον Μουτο- 
γιάννην καί τί|ν σύζυγόν του καί άπό τόν 
ΰ.πογράφοντα καί τόν ύίόν μου Γεώργιον 
Παπαστάθην, εις τήν Πλατείαν Άγιου 
Γεωργίου Κυψέλης, ό κ. Μουτογιάννης έ
θεσε εις τήν διάθεσιν τής επιτροπής 
πεντακόσια (500) δολλάρια, προερχόμενα 
έξ Ιδίων του καί ούχί δι’ εράνου. Τά 
χρήματα αυτά τιι έδωσε εις μνήμην τού 
'Ιερομάρτυρας θείου του, διά νά γίνη 
μνημείον γι’ αυτόν καί τόν συμμάρτυρά 
του εθνομάρτυρα, ένωματάρχην Χαρίλ. 
Κατσίμπαν, στόν τόπον ακριβώς τοΰ μαρ
τυρίου των, ύπό τύπον «Κατακόμβης» καί 
άνοιθεν αυτής νά γίνη τό μνημείον υπέρ 
.πάντων τών εις τούς πολέμους πεσόντιον 
Μικροχωριτών, δπως περίπου άνεφέρθην 
κα είς τήν συνέλευσιν τής ’Αδελφότητος.

Έ,πΙ .πλέον {υπενθυμίζω δτι, γιά τόν ί
διο σκοπό, τήν ίδια ημέρα έδήλοισαν νά 
προσφέρουν, ό .παριστάμενος ίερεύς Κιον- 
σταντίνος Βαστάκης 15.000 δρχ. καί ύ- 
μείς έκ μέρους τής ’Αδελφότητος άλλας 
15.000 δρχ., καθώς καί ό ύ.πογράφιον μετά 
τού ιΊοΰ του 3.000 δρχ.

’Αντί άλλοιν σχολίιον γιι'ι δλους μας, 
Μικροχωρίτας, Μεγαλοχωρίτας καί Εύρυ- 
τάνας, είναι λυ.πηρύν, διότι .πέρασαν 3G 
χρόνια, άπό τά Ματωμένα εκείνα Χρι
στούγεννα καί δέν έγινεν τίποτα μέχρι 
σιιμερον...

Μετά τιμής καί άγάπης 
ΙΩΑ Ν Ν Η Σ ΠΑΗΑ Σ ΤΑ Θ Η Σ

ΤΟ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο  
(1.5.77)

Σήμερα στις 1 Μαίου 1977 συγκεντροι- 
θήκαμε οί κάτωθι: Αίδεσιμώτατος π. Κ. 
Βαστάκης, Χρ. Μουτογιάννης μετά τής 
συζύγου του, Δ. Μπακατσιός, I . Πα.πα-
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σταθης, Γ . ΠοΛασταθης, Γ . Δημόν*τουλος 
κοί Κλ. Κουτσοΐτίης, εξοο από τήν εκ
κλησία τοί) 'Αγ. Γεεοονίου Κυψέλης, προ- 
κειμένου νά συζητήσουμε τό θέμα τής ά- 
νεγέρσεοις μνημείου γώ  τούς δέκα τρεις 
έκτελεσΟέντες στό Μικρό Χοιριό Ευρυτα
νίας από τούς ’Ιταλούς κατακτητές τό 
1942.

’Αποφασίσαμε τά ακόλουθα: α) Προ
σέγγιση τιόν οικογενειών Μιχαήλ Μου- 
χριτσα, κληρονόμου τοΰ χο^ραφιοϋ Άνδρ. 
Δημοποΰλου, οπού έκτελέστηκαν ο[ ένδε
κα καί κληρονόμων Ε. Πιστιόλη, (στό 
σπίτι τοΰ οποίου κάηιανε τόν ΙΙαπα - Βα- 
στάκη καΐ τόν Κατσίμπα), ιδιοκτήτες 
τών χώριον, όπου ποοτείνεται νά άνεγερ- 
θοΟν μνημεία.

β) Καταρτισθεϊ ’Επιτροπή από τούς 
Ά ΐ'δρ. Κ. Βαστάκη ώς πρόεδρο και κ.κ. 
Γ. Δημόπουλο, I. Παπαστάθη μέλη καΐ 
Κλ. Κουτσοόκη, γραμματέα γιά τήν υ
λοποίηση τών άvωτέρoJ.

'Ο  κ. Μουτογιάννης εκπληρώνοντας 
παλαιότερη υπόσχεσή του .τροσέφερε στήν 
’Επιτροπή το ποσό τών $ 500 γιά τήν 
εύόδιοση τοΰ ευαγούς σκοπού.

Ό  Αΐδεσιμώτατος π. Κων. Βαστακης 
υπόσχεται προσφορά 15.000 δρχ. έκ μέ
ρους τής οίκογενείας του γιά τό έργο.

'Ο  κ. Γ. Δημόπουλος, πρόεδρος τής ’Α
δελφότητος Μικροχοιριτών υπόσχεται έκ 
μέρους τής 'Αδελφότητος προσφοράν 
15.000 δρχ. ’Επίσης οι κ.κ. I . κα'ι Γ. 
Παπαστάθης υπόσχονται προσφοράν τής 
οίκογενείας I. Παπαστάθη έκ 3.000 δρχ. 
είς μνήμην Γ . κα'ι Δέσποινας Πασπάλη.

Ή  ’Επιτροπή σύσσωμη ευχαρίστησε τόν 
κ. Χρ. Μουτογιάννη γιά τήν προ^τοθου- 
λία του κα'ι τήν ευγενική του προσφορά.

ο ι  παρόντες υπέγραψαν ώς ακολού
θως:

Αίδεσ. Κ. Βαστάκης 
Χρίστος καΐ Βαρβάρα Μουτογιάννη 

Δ. Μπακατσιάς
I . Παπαστάθης 
Γ . Παπαστάθης 
Γ . Δημόπουλος 

Κλ. Κουτσούκης

Σ  υμπληρωματικά:
"Οπως σημειώσαμε και στό προηγούμε

νο φύλλο τοΰ ’Ιουνίου (1978) οΐ απαντή
σεις πού πήρε ή ’Επιτροπή καΐ άπό τΙς 
δύο παραπάνω οίκογένειες ήσαν άρνητι- 
κές. Παρ’ δλα αύτά θά έπαναλάβει τΙς 
προσπάθειές της μέ τήν έλπίδα δτι θά 
πεισθούν νά παραχωρήσουν ένα κομμάτι 
γής, πού «ανήκει» στ’ αλήθεια σ’ δσους 
έκτελέστηκαν έκεϊ άπό τούς ’Ιταλούς κα
ταχτητές

2. 'Ο  συγχωριανός μας καΐ μέλος τής 
’Αδελφότητας κ. Δημ. Ντελής, πού ζεΐ 
καΐ έργάζεται άπό χρόνια στή Θεσσαλο
νίκη, μάς άπέστειλε, έδώ καΐ άρκετό και
ρό τώρα, δύο πολύ συγκινητικά γράμμα
τα.

Στά γράμματά του αύτά 6 κ. Ντελής 
έκφράζει, μέ τό δικό του τρόπο, τ'ις ά- 
πόι()εις του γύρω άπό τά προβλήματα τοΰ 
χιοριοΰ μας.

Γ ι’ αύτό τό λόγο θεωρούμε σκόπιμο νά 
δημοσιεύσουμε έδώ τά γράμματα αύτά τοΰ 
κ. Ντελή (δπως θά κάναμε καΐ γιά 6- 
ποιοδήποτε άλλο μέλος τής ’Αδελφότη
τα ς), άρχίζοντας μέ τό πρώτο του γράμ
μα, άν καΐ χρονολογείται άπό τΙς 25.7.77 
νομίζουμε, δτι δέν παύει νάναι καΐ τώρα 
έπίκαιρο.

'Ακολουθεί τό κείμενο:

Θεσσαλονίκη 25 ΊουΠου 1977

’Αγαπητοί μου φίλοι χαίρετε,
'Τγιαίνοι καΐ ύγείαν γιά σάς ποθώ. 

"Ενας χρόνος σχεδόν πέρασε πού έλαβα 
καΐ έγώ τό τόσο έγκάρδιο καΐ φιλικό 
σας γράμμα καΐ χάρηκα πάρα πολύ τό
σο γιά τήν καλήν σας υγείαν δσο κα'ι 
γιά τά είς αύτήν γραφόμενά σας.

Σάς εύχαριστώ κα'ι έγώ ολόψυχα τό 
σο γιά τήν έκτίμηση, φιλία κα'ι έγκαρδιό- 
τητα μέ τά όποια μέ περιεβάλατε δσο 
κα'ι γιά τήν ένημέροιση τής κατάστασης 
τοΰ χωριού μας.

Ή  καθυστέρηση τής άπάντησής μου, 
άγαπητοί μου φίλοι, γιά τήν οποία σάς
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ζητώ συγγνώμη, δέν οφείλεται οΰτε σέ 
Αδιαφορία οδτε σέ Αδράνεια, άλλα γιά 
νά είμαι ειλικρινής είς τό γεγονός δτι δέν 
ήθελα τό γράμμα μου νάναι έ'να ξερό 
γράμμα. "Ηθελα νά συνοδεύεται μέ κά
ποια οικονομική ενίσχυση. Γιατί γνωρίζω 
πολύ καλά τόν σκληρό άγοινα που άνε- 
λαβε ή ’Αδελφότης καΐ άκομη Αγωνίζε
ται γιά τήν περισυλλογή, τήν άνασυγκρό- 
τηση καΐ τήν Αναδημιουργία τοΰ Αγαπη
μένου μας χωριού. Διότι εάν δέν υπήρχε 
’Αδελφότης δέν θά υπήρχε καΐ χωριό σή
μερα.

Διότι κανείς, δυστυχώς, δέν ένδιαφέρ- 
θηκε μετά τή συμφορά, όπως ήτο λογι
κό κοί θά έπρεπε. Άλλοι ό σώζιον εαυ
τόν σωθήτιο. Καί δρυός πεσοΰσης πάς Α- 
νήρ ξυλεύεται.

Μόνον ή ’Αδελφότης ώς οργανωμένη 
καί ένδιαφερομένη δύναμη, μέ ζήλο, σθέ
νος και άφοσίοοση Αντιμετώπισε μιά τ έ 
τοια σκληρή και οδυνηρή κατάσταση γιά 
τή σωτηρία τοΰ χωριού μας.

Έάν Αγαπητοί μου φίλοι δέν ι'πήρχε 
ή ’Αδελφότης νά κάμει ο,τι έκαμε κα'ι νά 
προσφέρει δ,τι πρόσφερε, σήμερα ή κα
ταστροφή τού χοιριοϋ μας καΐ ή έρήμω- 
ση θά ήτο όλοκληρωτική.

ο ι  λύκοι θά κατέβαιναν στο Χάνι τόν 
χειμώνα καΐ οί κουκουβάγιες θά κελαηδού
σαν μέρα μεσημέρι στό καμπαναριό.

Ή  ’Αδελφότης είναι αξία τιμής κοί 
επαίνου. Ή  Ιστορία τοΰ χιοριοΰ τήν ’Α
δελφότητα θά τήν Αναφέρει πάιτοτε και 
θά τήν θειορεί ώς τόν μεγαλύτερο ευερ
γέτη. Διότι Αγωνίσθηκε σκληρά γιά τό 
δίκαιο, τήν προσιοπικότητα καΐ τήν αξιο
πρέπεια τού Αγαπημένου μας χωριού. Ε ί
δα νά μού γράφετε πιΐις όίρχισε ή Ανα
δημιουργία τοΰ χωριού και κτίζωνται καΐ 
καινούργια σπίτια καΐ μάλιστα Από Μι- 
κροχωρίτες. Αίηο μέ ικανοποίησε ΐδιαι- 
τέριος καΐ Από κε{νη τή στιγμή Αρχισα 
νά άπολαμβάνιο τήν ευδαιμονία εκείνη πού 
μού χαρίζει ή σκέψη δτι μιά μέρα τό Α
γαπημένο μας χιοριό θά ξαναβρεί τον 
χαμένο εαυτόν του καί τήν χαμένη προ
σωπικότητα. ’Επίσης χάρηκα πάρα πολύ 
δταν μέσα στό γράμμα διαπίστωσα δτι

κοινή τύχη, κοινοί πόθοι και κοινά Ιδα
νικά γιά τό παρελθόν, τό παρόν καΙ τό 
μέλλον τοΰ χωριού μας μέ σΐ'νδέουν μα
ζί σας. Πιστεύω Αγαπητοί μου φίλοι δτι 
ό χρόνο; πού τά πάντα παρηγορεΐ καΐ 
θεραπεύει θά θεραπεύσει κα'ι τή μεγάλη 
πληγή τοΰ χιοριοΰ μας πού τοΰ Αφησε ή 
μεγάλη σΐ'μφορά. Βαθειά αισθάνομαι λύ
πη κα'ι σάν Απίστευτο μού φαίνεται δ
ταν Ακούω νά προφέρεται μέ τό ταπει- 
νιοτικό δνομα κιΰ νά γράφεται μέ τό ξ ε 
ρό γράμμα τοΰ νόμου παλαιός οικισμός.

Τό χωριό μας. Αγαπητοί μου φίλοι, δέν 
είναι κατσικοχώρι. Είναι χωριό μέ περή
φανο παρελθόν κα'ι πλούσια ιστορία. Τό 
χιοριό μας είναι διπλοπερήφανο. Μιά πε- 
ρηφάνεια έχει Από τή φύση κα'ι τούς προ
γόνους μας, πού τό στήσανε εκεί πού 
βρίσκεται σήμερα. Νά στέκεται περήφα
νο, νά καμαρώνει τά γύροο του Ρουμε
λιώτικα βουνά και κάτιο Αγναντεύει τή 
λουλουδιασμέιτι Ποταμιά. Κα'ι μιά περη- 
φάνεια έχει Από τήν Ιστορία του. Τό χιο- 
ριό μας πρόσφερε στήν κοινιονία, ιίτήν 
πολιτεία, στήν πρόοδο κια στόν πολιτι
σμό παιδιά φιλότιμα, περήφανα, εργατι
κά καΐ φιλοπρόοδα, πού προόδευσαν σέ 
δλους τούς τομείς τής κοινιονικής ζιοής. 
Μερικά μάλιστα Ανεδείχθησαν καΐ προ- 
σιοπικότητες τών γραμμάτιον, τών Κα
λών Τεχνών, τής ιστορίας, τής επιστή
μης, τής δικαιοσύνης, τής Ανδρείας και 
τής Αρετής, τοΰ εμπορίου και τής βιομη
χανίας. ΚαΙ έχει τό Αναφαίρετο δικαίο)- 
μα και τή λογική Αξίιοση νά τοΰ .προσφέ
ρουν O K I ΕΛ ΕΗ Μ Ο ΣΎΝ Η , Αλλά κατα
νόηση, συμπαράσταση. Αγάπη, στοργή καί 
συμπόνοια στή μεγάλη συμφορέι ποίι τό 
βρήκε γιά νά όρθοποδήσει κια νά ζήσει.

”Ας ένισχύσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, 
τό Ταμείο τής ’Αδελφότητας δχι Α,πό τό 
πλεόνασμά μας ώς ευεργέτες. Αλλά Από 
τό υστέρημά μας, ώς παιδιά πρός τήν πο- 
νεμένη καΐ παρήφανη αάνα μας.

”Ας μήν έπηρεασθοΰμε Από τό δειλινό 
τής ζωής μας κιΰ χαλαριόσοιιμε τή δρα- 
στηριότητά μας, τήν Αγά.πη μας κα'ι τό 
ενδιαφέρον μας. Γιά τό Αγαπημένο μας 
χιοριό Λ; μή φοβηθούμε Από τά γηρατειά
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μας κοί δς μή τοομάξου^ιε δπύ τό θάνα
το ανήκουν έξ Γαου στή ζο)ή. Τά γηοα- 
τειά καΐ τό θάνατο δσο τά ϋπολογίζουμε 
καΙ τά ακεπτόμ^τε και τά φοθόμαατε, 
τόιτο καΐ πιο κοντά μας ειιχονται. ’Έ ρ 
χονται κάτο) άπό τή μΐ'τη μας και μάς 
τυραννοΰν. Και ίίσο δέν τά σκεφτομαατε 
δέν τά φοβόμαστε κα'ι οϊίτε τά λογαριά
ζουμε γιά μΰγα στό σπαθί μας (ίσο τέλος 
τά άγνοοΰμε τελείοις τόσο καΐ απομακρΰ- 
νοντια άπό τή ζιοή μας και άπό μακριά 
κάθονται και μιάς άγναντεΰοιιν και μάς 
παραμονεΐ'ουν σάν τά πονηρά... κοράκια.

’Εμπρός λοιπόν άγαπητοί μου φίλοι μέ 
θάρρος, τόλμη καΐ πλήρη αίσιοδοξία είς 
τόν αγώνα τόν καλόν, τόν ιόραϊο, εΰγε- 
νή, υπερήφανο καΐ δίκαιο. Γιά τήν άνα- 
βίιοση, τόν εκσυγχρονισμό καΐ τό μεγα
λείο τής άγαπημειτις μας γενέτειρας.

Μέ αγάπη
Σάς φιλώ δλους πέρα γιά πέρα 

ό φίλος σας
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Ν ΤΕΛ Η Σ

.'!. ’Επιστολή τοΰ κ. Γ . Παπαδή

Σ τό τεύχος (άριθ. 2R— 32) τής «Φο>- 
νής τού Μεγ. Χοιριοΰ» δημοσιεέιτηκε ε
πιστολή τοΰ σεβαστού μας δασκάλου Γ. 
Παπαδή, πού στά πρώτα χρόνια τής κα- 
ριέρας του δίδαξε καΐ στό Μεγάλο Χιο- 
ριό. Μέ τήν άδεια τής Φ. τ. Μ. X . ανα
δημοσιεύουμε τήν επιστολή αυτή γιατ'ι εί
ναι συγκινητικά κι ενδιαφέροντα οσα α
ναπολεί σ ’ αι’ιτήν ό σεβαστός μας δάσκα
λος καί δείχνουν τούς ιδιαίτερους δεσμού; 
τού Μικρού μέ τό Μεγάλο Χιοριό:

Άθήναι 14 Αύγούστου 1977
\

Αίδεσιμώτατον
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Ν  Β Α Σ Τ Α Κ Η Ν  

Πριοτοπρεσβύτερον
Βατάτζη 10— 12

’Ε ν τ α ύ θ α

Αίδεσιμιότατε,
Δέν μπορώ) νι'ι βρώ) λόγια κατάλληλα 

γιά νά έκφράσο) τΙς εΐιχαριστίες μου γιατί 
είχατε τήν εύγενή καλοσύνη νά μοϋ στεί

λετε τό ίι.τ’ άριθ. 2Γ>— 2C φύλλον «Φιονής 
Μεγάλου Χιοριού», τό όποιον περιοδικόν 
γιά τήν καλλιτεχνική του εμφάνιση καί 
έκτύποιση, τό άξιόλογο περιεχόμενο τής 
ύλης καί τήν επιμελημένη σύνταξή του ό'χι 
μόνο τιμάει τό Διοικητικό Συμβούλιο, άλ- 
λά καί ολόκληρο τό Σύνδεσμο Μεγαλο- 
χιοριτιον. Τολμώ) δέ νά πώ) καί τήν επαρ
χία μας Ευρυτανία. Θερμά σΐ'γχαρητήρια 
σ’ ΰλους.

Μόλις άνοιξα τόν φάκελλο και είδα στό 
έξιόφυλλο τό εξαίσιο τοπίο 'Αη - Θανά
σης τού Μεγάλου Χιοριού, τά μάτια μου 
πλημμύρισαν δάκρυα άπό συγκίνηση. Σ ’ 
αϊτό τό αΐιονόβιο βαθί'πράσινο ποί'ρνάρι 
μέ τό δρύινο κάθισμά τοί' (Καλότυχο 
πουρνάρι πού δέν μετράς τά χρόνια σου), 
κάθισα πρίν άπό Β2 χρόνια, όταν πριοτο- 
διορίστηκα δάσκαλος στήν κενί] θέση Δημ. 
Σχολείου Άρρένιον Μεγάλου Χιοριού καί 
ύιπηρετοΰσα εκεί μόνος μου, διότι ό συνά
δελφός μου ό ι'ιπηρετώιν εκεί και μετέπει- 
τα έπ’ άδελφή γαμβρός μου άείμνηστος 
έθνομάρτιιρας I . Καρυοφύλλης ΰ.τηρετούσε 
ϋ>ς έφεδρος άιξιιοματιός κατά τήν επι
στράτευση τοΰ 15. Σ ’ αύτό τό εξαιρετι
κό τοπίο, άπό τό όποιον φαίνεται ή πο
ταμιά ολόκληρη, πήγαινα κάθε Τετάρτη 
εκδρομή μέ τά χαριτωμένα μαθητούδια 
μου τού Μεγάλου καί Μικρού Χοιριοΰ, 
διότι καί στό χιοριό μου τό σχολείο ήταν 
κλειστό.

Σ ’ αίσιό τό βαθυπράσινο πουρνάρι μετά 
τΙς γυμναστικές άσκήσεις έπαιζαν γύρω - 
γύρω (μαζί τους καί γώ, 21 χρόνιον ή
μουνα τότε. "Αχ πώις περνάνε τά χρό
νια!) τά εξυπνότατα μαθητούδια μου μέ 
γέλια καί τραγούδια χορεύοντας.

Μεταξύ αύτώΐν οί άείμνηστοι ’Ιωά\Ύ. 
Δασκαλύπουλος ό κατόπιν ’Αστυνομικός 
Διευθυντής καί ο σεβαστός πατέρας σας 
Δημ. Βαστάκης μαθητής στήν Σ Τ ' τά 
ξη κατά τό σχολικόν έτος 191.5— 1916, 
μετά άγαπητός συνάδελφος άξέχαστος 
καί μετέπειτα καλοκάγαθος εφημέριος καί 
άξιαγάπητος Ιερομάρτυρας Παπαβαστά- 
κης, ό οποίος μετά πολλά βασανιστήρια 
έκάηκε ζιοντανός στό χωριό μου υπό των 
φασιστώ)ν ’Ιταλών κατά τήν 24.12.42. Ρα-
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γίξεται ή καρδιά μας στην ανάμνηση τής 
ημερομηνίας αυτής πού μαρτύρησαν τό
σοι Μεγαλοχιορίτες καΐ Μικροχωρίτες. Μέ 
τή σημερινή ■γεθθ''τΐΊή τών 83 χρόνων 
μνήμη μου, ή όποια δεν μέ έγκατέλειψε 
είιτυχίδς ακόμη, αναπολώ μέ τή φαντα
σία μου τό χωριάτικο, άδολο, απροσποίη
το ΰφος τοΰ αείμνηστου πατέρα σας, τήν 
αί'θόρμητη καλωσύλσ) του καΐ τήν πραγμα
τικά χριστιανική του ζωή. Τί συγκλονι
στικές άξέχαστε αναμνήσεις στήν πολυτά
ραχη ζΐ')ή μου! ! !

ΑΙδεσιμώτατε,
’Επειδή μέ τό Μεγάλο Χωριό μέ συν

δέουν 1) Πνευματικοί δεσμοί, οί στερεώ- 
τεροι δλοιν, διότι αύτοΰ άρχισε τό διδα
σκαλικό μου λειτούργημα καΐ πρόσφερα 
δ,τι μοΰ έπέτρεπαν οί Ασθενικές μου πνευ
ματικές δυνάμεις άπό τό 1915— 1920 καί 
2) συγγε\ακοΙ μέ τόν έπ’ άδελφή γαμβρόν 
μου διδάσκαλον εθνομάρτυρα Ί .  Καρυο- 
φύλλην. Δεχθήτε σάς παρακαλώ ώς συμ
βολική συνδρομή υπέρ τοΰ Φιλοπτιόχου 
Ταμείου τοΰ Συΐ'δέσμου σας δραχμές χί
λιες (1.000) είς μνήμην γαμβροΰ μου Ί .  
Καρυοφύλλη, καΐ τής συζύγου του Είιαν- 
θίος αδελφής μου.

Μ’ όλόθερμες ευχές γιιι τήν πρόοδο 
καΐ επιτυχία τών σκοπών τοΰ Συνδέσμου 
Σ α ς.

Μέ τιμή καΐ σεβασμό 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΠΑΠΑΔΗΣ 

Συνταξιούχος Διδάσκαλος, Μικροχωρίτης

4 Τό Δ. Σ .  τής ’Αδελφότητας θεώρησε 
καθήκον του . να διαμαρτυρηθεί δημόσια 
γιά τήν διαστρεβλιομένη εικόνα τοΰ Μι
κρού Χωριού, πού έδωσε ή εκπομπή τής 
ΤΕΝΕΛ στίς «ρίζες τής Φυλής μας» στις 
13.2.1979. Μιά άπό τις πρώτες του ε
νέργειες ήταν νά στείλει τήν ακόλουθη 
επιστολή σέ έφημερίδες τιόν ’Αθηνών, τήν 
οποία παραθέτουμε αΐ>τούσια γιά ενημέ
ρωση δλο) V:
Γιά τό Συΐ'τάκτη 
τών Ραδιοφοινικών 
καΐ τηλεοπτικών έκπομπόίν 
Κύριε . Διευθυντά, ...............

ΧιορΙς νά άμφισβητοΰμε τΙς καλές προ
θέσεις της γιά προβολή γενικά τοΰ Εΰ- 
ρυτανικοΰ Τοπίου, νομίζουμε δτι ή εκ
πομπή τής ΤΕΝ ΕΔ «στίς Ρίζες τής Φΐ'- 
λής μας» τής 13.2.79 έδωσε μιά λαθεμέ
νη καί άδικη εΙκόνα γιά τό γνιοστό του
ριστικό Μικρό Χωριό τής Εύρι'τανίας. Γ ι’ 
αυτό, θά παρακαλούσαμε πρός αποκατά
σταση τής πραγματικότητας και άμβλυν
ση τών δυσμενών έντί'πώσεων, πού πιθα
νόν νά προκάλεσε σέ πολλούς τηλεθεα
τές, νά δημοσιεύσετε τά ακόλουθα;

1, ’Έγινε προβολή τοΰ Απαίσιου «Βου- 
λιάγματίί;» χιορίς παράλληλα νά δείξει 
τό ωραιότατο Νέο Χοοριό πού χτίστηκε 
δυό χιλιόμετρα πιό πέρα μέ σπίτια άπό 
πελεκητή πέτρα καί πάνιο σέ σχέδια Δο- 
ξιάδη. Δέν έδειξε καλά - καλά και τό 
άπομεΐναν άξιολογότερο μέρος τοΰ Πα
λιού Χωριού.

2. Παρέλειψε νά δείξει επιβλητικά κτί
ρια, δποις τά δύο ξενοδοχεία, τις Βυζαν
τινού ρυθμού Εκκλησίες, τό Καμπανα
ριό, τό παλιό καί νέο Σχολείο κ.λ.π.

3, ’Αντίθετα πρόβαλε δυό - τρεις ετοι
μόρροπους όχυρώνες καί ένα γκρεμισμένο 
σ.πίτι, ένώ τό παλιό χοιριό είναι γεμάτο 
άπό διώροφα άρχοντικά παραδοσιακής ό- 
μορφιάς καί Αρχιτεκτονικής.

4. Τόνισε έ\τονα τήν έλλειψη «ένός 
καντηλιού γιά νά καίει» πάνιο στούς ά
μορφους βράχους καί τά Αδιαμόρφωτα Α
κόμη συντρίμματα, οπού πλακώθηκαν 13 
ψΐ'χές τό 1963.

Δέν είπε όμως τίποτε γιά δύο αίθουσες 
τής Πνευματικής Γιονιάς στό Παλαιό 
χιοριό, πού είναι γεμάτες ι’ιπό αναμνηστι
κά τής Αποφράδας έκείνης μέρας καί Από 
κειμήλια τού χωριού. Και βέβαια δέν μπο
ρούσε νά ξέρει ή έκ.τθ|ΐπή οτι γίνοντια 
άπό καιρό προσ.πάθειες ά.πό τήν Κοινότη
τα και τό Σιοματείο μας νά διαμορφιο- 
θεί καΐ νά δενδροφυτευθεΐ ό χώρος τής 
κατολίσθησης και νά γίνει σ’ αυτόν μνη
μείο γι’ αυτούς πού έχασαν τή ζωή τους.

•ί. Γιά νά τοαγικο.ποιήσει Ακόμη περισ
σότερο τιχ πράγματα ή εκπομπή άναφέρ- 
θηκε σέ πλασματικό αριθμό ατόμων .πού
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μένουν στό παλιό χωριό τό χειμώνα έΛ’ώ 
τό καλοκαίρι νομίζει κόσμο πού ξεί καΐ 
χαίρεται τό θαυμάσιο τοπίο. Έ ν  τούτοις. 
αν ρωτούσε θά μάθαινε οτι οΐ άνθρωποι 
πού μένουν τόν χειμιόνα στό Παλιό Χιο- 
ριά λιγόστεψαν και θά λιγοστεύουν διότι 
οί αρμόδιοι ανέχονται νά μή πηγαίνει τό 
λεωφορείο στό Παλιό Χοιοιό τό χειμώνα, 
μ ' ?λο πού αύτό απέχει άπό τό Νέο χιο- 
ριό 2 χιλιόμετρα καΐ ποτέ δεν αποκλείε
ται άπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Ό  Πρόεδρος: Γ. ΛΗΜΟΠΟΤΑΟΣ 
Ό  Γραμ,αατεύς: Κ. Κ Ο Τ Τ Σ Ο Τ Κ Η Σ

ΤΟ Α Π ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  

Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ ΙΟ  Τ Η Σ  Α ΔΕΔΦΟ ΤΗ ΤΑ Σ 

(1978 - 1979)

1. Γ . Δημόπονλος, Πρόεδρος 

2' Α. θάνος, ’Αντιπρόεδρος

3. Κ. Κουτσούκης, Γραμματέας

4. Δ Κρίκος, Ταμίας

5. Π . Μπάρλας, Σύμβουλος

Ή  δεύτερη έπιστολή τοΟ κ. Δ. Ντελή

Θεσσαλονίκη 29.7.197Θ 

’Αγαπητοί μου φίλοι,
ΰγειένο) καΐ ϋγία γιά σάς ποθιό. Ίδ ιε- 
τέραν χαράν καΐ Ικανοποίησιν έσθάνομε 
που ό παντοδύναμος θ εό ς μέ άξίωσεν ύ
στερα άπό μισόν αΐιόνα νά έλθω σέ έπι- 
κοινοητα μέ Ά·^απη(το]{ις Πεδικούς μου 
φίλους καΐ συμαθητάς. Μερικοί έκ τών 
οποίων σήμερα δέν υπάρχουν. "Εχουν 
άκολουθήσει νοιρίς τόγ δρόμο τής κοινής 
των άνθρώπων Μοίρας, Μεταξύ των ό: 
ποιων και ό άγαπητός μου φίλος καΐ 
σΐ'μαθητής Τάκης Θάνος. Έμπρώτης έρ- 
χομοα μέ τό γράμα μου αύτό νά σάς έκ- 
φράσω τά θερμά και ’Εγκάρδια Συγχα 
ρητήρια μου γιά τό ώραίο ει’γενές καΐ 
πολιτισμένο έργο τού άναλάβατε, τήν 
άναβίοισι τού συλόγου άδελφότητος Μι- 
κροχιοριτών, ή οποία στό πρόσιοπό σας 
βρήκε τούς άνταξίους συνεχιστές φορείς 
καί έκφραστάς των εύγενών φιλλανθρω- 
πικών και προοδευτικίον σκοπών τής ίδρύ- 
σεώς της άπό εΰγενείς άγαθούς καΐ προο
δευτικούς Μικροχοιρήτας γύρω στά 1880 
στην Κωνσταντινούπολη. Ά πό χρόνια πα
ρακολουθούν τό ζωηρό και άγρυπνο ενδια
φέρον στή στοργή άγάπη καΐ περισιλογή 
σέ δτι έμεινε όις άνάμιση καί Ιστορικό άπό 
τήν μεγάλη συμφορά πού βρήα τό άγα- 
.τημένος μας χιοριό. Βαθιά έσθάνομε λύ

πη ΰταν στά δελτία πού μάς στέλνετε δια
βάζω τό πρόιην περίφανο μικρό χιοριό ή— 
'Ελβετία τής Ποταμιάς νά προφέρετε μέ 
τό τα.τινοτικό όνομα (Παλεός οίκισμός) 
«αριγορούμε όμως μέ τήν ελπίδα ότι έσείς 
ώς φιλότιμα παιδιά τού Χωργιού μας ώς 
φιλοπρόοδη προσαρμοσμένοι στις νέες κοι
νωνικές εξελίξεις θά άξιοποιήσετε ό,τι ώ
ραίο καΐ όφέλιμο είνε δυνατόν νά γίνη. 
’Εσείς ήσασταν ή ήστε και θά ήστε ot 
Σωτήρες άπό τήν έξόντιοση και άφάνιια 
τού άγαπημένου μας Χοιριού.

Ή  ιστορία τού Χωργιού μας θά σάς γρά- 
ψη στήν πρώτη σελίδα ώς τούς μεγαλητέ- 
ρους εύεργέτας. Στόν Κόσμο τά Πλούτη 
καΐ ό κόσμος έρχονται περνούν και φέ- 
βγουν, καΐ μόνο α1 Πράξεις Μένουν. Οί 
άπλο'ι καΐ άγαθοί πρόγονοί μας πού διά
λεξαν τήν’Ιδεώδη τοποθεσία τού Χωργιού- 
μας ώς μόνιμη κατοικία των μέσο σέ ριο- 
μαντικό περιβάλον μέ τήν άγρια φΐΌΐκή 
ομορφιά κα'ι τήν όργιιόδη βλάστιση. Τό γ ε
γονός καΐ μόνο αύτό πού μάς χάρισαν ε
μάς ένα τέτοιο φυσικό Περιβάλον μέσα στό 
οποίο εμείς άντικρήσαμε τό φώς του κό
σμου και γνοιρίσαμε τ'ις πρώτες άρχές τής 
ζθ)ής μάς κάμη νά έσθανόμεθα αίοννία εύ- 
γνομοσύνη.

"Ας μή λησμονάμε ποτέ τούς προγόνους 
μας, τάς παραδόσεις μας καΐ τήν καταγο)- 
γήν μας. Ή  ιστορία τών λαών καΐ τών ά-
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τόμων μάς διδάσκει δτι ατομα καΐ λαοί 
πού λησμόνησαν τούς προγόνους των, τάς 
παραδόσεις των καΐ τήν καταγωγήν των, 
καταδικάστηκαν στην άφάνεια και τήν 
καταστροφή. Κατά τή γνώμη μου νομί
ζω δτι ή αναγνώριση καΐ ό σεβασμός των 
προγόνων μας καΐ τοιν παραδοσιακών ά
ξιων τής ξοιής, αποτελούν ηθικό κειρά- 
λαιο είς τήν ζθ)ήν των λαών καΐ τών α
τόμων. Μέσα στόν κοσμογονικό αΙώνα 
πού ζοΰμε, σέ εποχή μεγάλων κοινωνικών 
ρευμάτων νέων Ιδεών καί αντιλήψεων γιά 
τήν κοινωνία καΐ τή ξο3ή, κυρίως υλιστι
κών μέσα στήν παγκόσμια έ.πανάσταση τής 
νεότητας έναντίον τού κατεστημένου, μέ
σα στόν κλονισμό καΐ τήν αμφισβήτηση 
τιον μεγάλων αξιών τής ζωής, ,μέσα στόν 
άνεμοστρόβιλο καΐ τήν παγκόσμια κοινω
νική αναταραχή, μέσα στήν μηχανοποιη
μένη και τυποποιημένη κοινιονία μας, ή 
πολυσύνθετη κοινωνική ζωή τής εποχής 
μας μέσα στήν καταναλωτική κοινωνία, 
τήν κοινωνία τής αφθονίας, τής σπατά- 
τής εποχής μας.
λης κα'ι τού χυδαίου και θρασύ υλισμού 

’Εμείς αγαπητοί μου φίλοι πού περά
σαμε μέσα άπό τό καμίνι τού χρόνου καΐ 
ζήσαμε τή κληρή κα'ι αδυσώπητη πραγμα
τικότητα, άς βαστάξωμε ψηλά τή σημαία 
τών παραδοσιακών άξιέόν καΐ τής Ρου
μελιώτικης λεβεντιάς, πού μέσα στά βά
θη τών αιώνων λάμπουν σάν τά διαμάν
τια μέσα στό σκοτάδι. Ή χιλιοτραγουδι- 
σμένη λεβεντιά τών προγόνων μας, ενα 
άπό τά εόγενέστερα, υπερήφανο καΐ ή- 
ρωϊκώτερα συνθίφιατο τής Ρουμελιώτι
κης ψυχής. "Ας μήν έπηρεασθοΰμε άπό 
τά πλάνα καΐ ρεαλιστικά κηρύγματα τών 
μοντέρνων νεωτεριστών τής εποχής μας.

πού μάς λένε δτι άπό τήν μεγαλειώδη 
κοινιονική έξέλιξη καΐ τόν επιστημονικό 
θρίαμβο θά γεννηθεί ή νέα ηθική. Ε μείς  
πολύ αμφιβάλλουμε γιά τή... νέα ήθική 
κα'ι άν θέλοι>με τό πιστεύουμε.

’Εμείς πιστεύουμε μόνο στήν α’ιώνια η
θική τών προγόνων μας κα'ι στά 'ιδεώδη 
τού 'Ελληνοχριστιαιτκοΰ Πολιτισμού.

Μέ αγάπη
Σάς φιλώ δλους πέρα γιά πέρα 

ό φίλος σας 
Δ. Σ . Ν ΤΕΛ Η Σ

Ταχυδρομικόίς σάς στέλνω ΙδΟΟ δρα
χμές, δηλαδή:

Ε'ις μνήμην τών γονέων μου δρχ. 500.
Είς μνήμην τών εύγενών μορφών καί 

ίδρυτιον τής Μεταμορφώσεοις τού Σω- 
τήρος δρχ. 500.

ΕΙς μνήμην τού σεβαστού μου δασκά 
λου Κούστελα δρχ. 250.

’Επίσης είς μνήμην τού σεβαστού μου 
δασκάλου Δημητρίου Κουκοβή δρχ. 250.

Τ .Γ .: Νά μέ συγχοιρείτε διότι έοοχμαι 
κάπως καθυστερι^μένος στήν οικονομική 

βοήθεια τού αγαπημένου μου Χωριού, ή 
οποία οφείλεται είς λόγους τελείως ανε
ξάρτητους άπό τήν θέλησή μου. ’Εγώ 
πάντοτε άπό τήν πρώτη στιγμή υποστή
ριξα τά δίκαια τού χωριού μας και ή 
μουνα μέ τήν άποψη νά μή γίνει τό Νέο 
Χοιριό εκεί πού έγινε, άλλά νά συνεχι- 
σθεί στ'ις Λόγγοβες, "Αγιο Σώστη Νικο- 
λό καΐ νά τραβήξει πρός τά Κάτω θα- 
νασάλωνα, ’Αμπέλια άντίκρυ στόν "Αγιο 
Νικάλα, 'Αγίους ’Αποστόλους, μέχρι "Α 
γιο ’Ιωάννη θά είχε πολύ καλύτερη θέα 
τό χονριό μας άπό κεί πού είναι σήμερα.
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^ Έ ν Χ ν η α  n o v  βάβαξΜε
Π ε ρ ι ο δ ι κ ά :

1. Ή  Φ ω ν ή  τ ο ΰ  Μ ε γ ά λ ο ν  
Χ ω ρ ι ο ύ  Ε υ ρ υ τ α ν ί α ς  (άρ. 
ιρύλλων 27 - 32) ’Ιούλιος - Δεκέμ/6ριος 
1977 ’Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1978 -Τρι
μηνιαία έκδοση τοΰ Συνδέσμου Μεγαλοχοι- 
ριτών «'Η 'Αγία Παρασκευή».

Περιέχει πλουσιώτατη Ολη. Ξεχωρίζουμε 
τό αφιερωμένο στον αύτοδίδακτο Μεγαλο- 
χωρίτη Ζοιγράφο 2 π . Παλιούρα (1877 - 
1957) άρθρο, πού αναδημοσιεύεται άπό τό 
περιοδικό «ό Ροταριανός "Ομιλος Πειραι
ώς». Τις ενδιαφέρουσες σελίδες άπό τό Μη
τρώο άρρένων τής Κοινότητας Μεγ. Χο)- 
ριοϋ, πού δίνουν επιγραμματικά, τήν Ιστο
ρία τοΰ κάθε Μεγαλοχιορίτη άνατρέχον- 
τας ένα αίοόνα πίαω_

"Αρθρο σχετικά μέ τή δραστηριότητα 
των Μεγαλοχωριτών στην Αύστραλία τοΰ 
κ. Γ . Σταυράκη, τιι σχετικά μέ τή Γεν. 
Συνέλευση τοΰ Συνδέσμου και ποικίλες 
άλλες δρστηριότητές του. Τήν αναγγελία 
καΐ τό πρόγραμμα τού Γεοιργοκτηνοτρο-

φικοΰ Συνεταιρισμοΰ Ποταμιάς Εύρυταηας. 
Ξεχωρίζουμε ακόμη τΙς σελίδες «Μεγα- 
λοχωρίτιχα Πένθη» πού ήσαν πάρα πολλά 
τό χρόνο πού πέρασε: (Τάκης Τουλούπας, 
Γ. Τουλούπας ΑΙκ, Δ. Κρίκου, Κ. Γαβρί- 
λης κ.ά).

Τέλος σημειώνουμε τήν αναγγελία τής 
χειροτονιας στις ΠΙΤΑ σέ ιερέα τοΰ κ. 
Μιχαήλ Δ. Βαστάκη γιό τοΰ εθνομάρτυρα 
αείμνηστου Δη):ι. Βαστάκη καΐ αδελφό τοΰ 
σεβαστού μας Πρωτοπρεσβύτερου ,τ. 
Κιονστ. Δ. Βαστάκη. Συγκινητική ή περι
γραφή τής χειροτονιας του άπό τόν αδελ
φό τοΰ χειροτονηθέντος παπα - Κώστα 
και γεμάτες αγάπη οί προσρήσεις καΐ ευ
χές του γιά τόν χειροτονηθέντα αδελφό. 
Προσθέτουμε κι εμείς τό άξιος τής ιεριοσύ- 
νης και τής πατρικής κληρονομιάς στο 
νέο λειτουργό τοΰ 'Τψίστου!

2 . Χ ω ρ ι ά τ ι κ ο ι  ’Α ν τ ί λ α 
λ ο ι  ("Εκδοση τοΰ Συλλόγου «Καλλια- 
κούδα» τών καταγομένιον άπό τά Χοιρια 
Βύθισμα —  Καστανούλα —  Κοντός — 
Ρωσκά —  Στουρνάρα —  Ψιανά, πού μέ
νουν στήν ’Αθήνα). Τεύχος 3ο Αύγουστος 
—  Δεκέμβριος 1978. ’Αξιέπαινη ή νέα αυ
τή συλλογική έκδοση τών συντοπιτών μας, 
πού κοντά στίς ελλείψεις τών ρημαγμένοιν 
χωριών προβάλλει τΙς παραδοσιακές ομορ
φιές τους καΐ τ'ις τόσες ατομικές ή κοι
νοτικές πρωτοβουλίες πού βοηθούν στή 
βελτίο^ση τής ζοιής στα χωριά αυτά.

’Ανάμεσα στά ποικίλα άρθρα: «'Η  αξιο
ποιήσεις τής Καέ,λιακούδας», τής σύνταξης, 
τις «εντυπώσεις άπό τά Ψιανά» τής ά. δι
κηγόρου Π. Εϋαγγελάτου, «Ή  Τουρκο
κρατία στό χωριό μας» τοΰ X . Γιαννακό- 
πουλου, «Πέρασα καΐ έγώ τό κακογιόφυ- 
ρο» τοΰ Κ. Κωτσοκάλη, «01 κυνηγοί μας» 
τοΰ Γ. Βράχα, «Τά παδικά μου χρόνια στό 
χωριό» τοΰ Φ. Πανογιώργου, «Χαιρετι
σμός» τοΰ Γ . Μεριγγούνη, «Ρωσκά» τοΰ 
Ν. Φραγκούλη, «Τά παλιά σπίτια τής Κα- 
στανούλας» τοΰ Κ. Χειμάρα, «θρύλοι και 
παραδόσεις» τοΰ Κ. Βάρσου, «οδοιπορικό 
στό χο)ριό» τοΰ Κ. Παναγιώτου, Πώς βλέ
πουν τό χοιριό τά παιδιά μας: Ποΰ θά 
ήθελα νά ζήσω περισσότερο κα'ι γιατί;» 
τής Θεοδώρας Π. Μαντζή, μαθήτριας Γ '  
Γι'μνασίου, «Αύτοι πού δέν ξέχασαν τά 
χωριά» καΐ άλλη έκλεκτή ύλη, ποιήματα 
κ.λ.π.

3. Σ τ ε ρ ε ά  Ε λ λ ά ς :  Μηνιαία 
Εικονογραφημένη ’Επιθεώρηση ποικίλης 
ύλης τ 114 —  Δεκέμβριος 1978 Τό μονα
δικό αϊιτό περιοδικό γενικού ένδιαφέρον- 
τος γιά τή Ροέ'μελη, πού σι>μπλήροισε ήδη 
δέκα χρόνια ζωής, έκδίδει ό δημοσιογρά
φος κ. Ή λ. Άσημακόπουλος.

Στό τεύχος τούτο περιλαμβάνει ένδια- 
φέρουσα ύλη. Σημειώνουμε μεταξύ άλλων, 
τοΰ Ά π. Ζορμπά, αφιέρωμα στον Μά
ριο Χακκά, διαλεχτό Ρουμελιώτη λογο
τέχνη πού πέθανε νέος (1931 - 1972), τοΰ 
Π. I . Βασιλείου, Δυο επιστολές τοΰ Ά ν,
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Γόρδιου, τοΰ Δ. Νάτσιου, "Αγνωστα καΐ 
ανέκδοτα Λαμιώτικα έγγραφα, τοΰ Δ.Μι- 
κη. At τρεις μεγαλύτεραι σΐ'μφοραί των 
'Ελλήνων κατι'ε τόν ιερόν ’Αγώνα, τοΰ Ν. 
Σκιαδΰ, ’Απόηχος τίόν πολεμικών γεγο
νότων τοΰ 1821 - 23, τοΰ Δ. Χαλατσά, 
Τεχνολογία καΐ καλές Τέχνες, καΐ κριτι
κή τοΰ βιβλίου, πού γράφει ό γνιοστός Ισ
τορικός καΐ συγγραφέας Π. I . Βασιλείου 
κ.ά.

Β ι β λ ί α

Τ ρ ε ι ς  ο μ ι λ ί ε ς :  Τιμητικό Ά - 
φιέρο)μα στόν Πάνο I. Βασιλείου άπό τήν 
πνευματκιή ποός τιμήν του έκδήλιοση στην 
Άρχαιολογι-κή 'Εταιρεία Άθηνιδν στις 
1 4 - 3 - 7 7  γιά τήν 50 χρονη πνευματική 
προσφορά του. 'Γης 'Ομοσπονδίας Ρουμε- 
λιοΛών 'Ελλάδος ’Αθήνα 1978 .σελ. 244.

Στόν τιμητικό αυτό τόμο περιέχονται 
τρεις έκτενεϊς αναλύσεις για τό έργο καΐ

τή ζο)ή τοΰ διακεκριμένου Εΰρυτάνα 'Ιστο
ριοδίφη κα'ι συγγραφέα Π. I. Βασιλείου, 
που κατάγεται άπό τήν 'Αγ. Τριάδα.

Οί τρεις αναλύσεις που έγιναν άπό ισά
ριθμους ομιλητές κατιι τήν παραπάνω 
ΙΙνευματική έκδήλωση εμφανίζονται έδώ 
συμπληρωμένες καΐ βασισμένες πάνω σέ 
πηγές καΐ στοιχεία πού άφοροΰν τήν πο
λυσχιδή δράση τοΰ τιμώμενου συγγραφέα. 
Τ ά  κείμενα πού έπιμελήθηκαν οι τρεις 
ομιλητές άναφέρονται: α) στήν κοινωνι
κή δράση κα'ι προσφορι'ι τοΰ Τιμοιμένου 
τοΰ κ. Σ τ. Βασιλόπουλου, β) στό δη
μοσιογραφικό κα'ι βιβλιοκριτικό έργο του 
τοΰ κ. Κλ. Κουτσού-κη, γ) στό ιστοριοδι
φικό, ιστορικό κα'ι τό λογοτεχνικό έργο 
τοΰ Π. Βασιλείου, τοΰ Σ . Κόλλια.

Τό έργο συμπληρώνεται μ’ ένα κατάλογο 
152 έργων κα'ι δημοσιευμάτιον, που δίκαια 
καταξιώνουν τόν Π. I .  Βασιλείου σάν ένα 
άκάματο εργάτη τής έρευνας καΐ τοΰ 
πνεύματος.

ΜιΛ δποψη τοΰ Μικρού Χωριού (ώ την καινούργια εκκλησία του.
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Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ -Σ Χ Ο Λ ΙΑ
ΕΤΡΤΤΑ Ν ΙΚ Α

ΠρΙν άπό τό τ^ο ς  τοΰ 1978 ή Πανευρυ- 
τανιχη Ενοιση» των έν ^Αθι'ιν'ας Εύρυτα- 
τάνων άπέκτηοε νέο Διοικητικό Συμβού
λιο που αποτελούν οΐ κ. κ. ΓΤ. Κωστοπανα- 
νιώτης, Πρόεδρος, Π . Κολόκας. άντιπρόε- 
δρος, Δήμητρα Τσουγκρή, Γραμματέας, 
Σ τ . Βασιλόπουλος, Ταμίας, Χρ. Κοκοτί- 
νης, έφορος καί Γ. Σερετάκης, Σ . Μπα
λωμένος, Δ. Εόαγγελοδήμος, Ν. Καραθά- 
νος, μέλη.

Ή νεα Δοίκηοη οργάνωσε μέ επιτυχία 
διάλεξη στην ’Αρχαιολογική Εταιρεία μέ 
ομιλητη τόν γνοιστό λογοτέχνη συγγρα
φέα κ. Μιχ. Σταφυλά πού συνήρπασε τό 
ακροατήριο μέ τό θέμα: « Ό  Γιάννης Βλα- 
χογιάνΐ'ης καΐ τό ’Αρχείο Άγωνιστιόν τοϋ 
1821». Ή  νέα Διοίκηση στις επιδιώξεις 
της νά κινήσει τό ένδιαφέρον για τήν 
Ευρυτανία προγραμματίζει έκθεση τοΰ 
Εΐιρυταν. δάσους, βιβλίιον, φωτογραφιών 
μέ θέμα τήν Ευρυτανία κ.λ.π. τό Μάιο 
στην ’Αθήνα.

Τής εύχόμαστε κάθε επιτυχία γιά τό 
καλό τής Είιρυτανίας.

Ο Π ΡΩ Τ Ο Σ Μ Η ΤΡΟ Π Ο Α ΙΤΗ Σ ΕΤ- 
ΡΤ ΤΑ Ν ΙΑ Σ

Ή Εύρυταλτα έγινε Μητρόπολη ξεχω
ριστή καί απέκτησε τόν πρώτο Μητροπο
λίτη της, τόν σεβασμιώτατο κ. Νικόλαο. 
'Η ένθρόνιση έγινε στό Καρπενήσι στις 
24.2.79

Μαζί μέ τά συγχαρητήριά μας καΐ τό 
καλωσόρισες κλίνουμε κι εμείς ευλαβικά τό 
γόνυ στόν νέο πνευματικό μας ποιμενάρχη 
μέ τΙς ευχές; μας νά είνοιι πλούσια τά πνευ
ματικά οφέλη άπό τήν παρουσία του ανά
μεσα στόν πονεμένο καί μέχρι τώρα ξεχα
σμένο Εύρυτανικό λαό. ’Ακόμη εΰχόμιχστε 
οπο)ς ή έκκλησιαστική καΐ πνευματική αυ
τή προαγοιγή τής Ευρυτανίας γίνει ή ά- 
παρχή (άπό θεοΰ άρχεσθαι) καΐ γιά τήν

καλυτέρευση καΐ προκοπή τής υλικής ζω
ής τών κατοίκων της.

ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΤΞΕΩΣ Τ Η Σ  ΕΤ- 
ΡΤ ΤΑ Ν ΙΑ Σ

'Ιδρύθηκε πρόσφατα Εταιρεία Άναπτύ- 
ξεως τής Εύρυτανίας μέ τήν έπωνυμία 
«ΕΤΡΤΤΑ Ν ΙΑ  Α.Ε.» Πρόεδρος τοΰ Δ. Σ . 
τής 'Εταιρείας είναι ό κ. Ν. Γαζής τέως 
υπουργός κα μέλη του τοπικοί παράγοντες 
καί εκπρόσωποι τοπικών υπηρεσιών.

Σκοποί τής 'Εταιρείας θά είναι: ή διε
νέργεια άπογραφικών ερευνών όλων τών 
φυσικών πόρων τής περιοχής» ή εκπόνηση 
μελετών έκτελέσεως έργων, ή αξιοποίηση 
τών δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, 
γεωργικών. Τουριστικών καί άλλων φυσι
κών πόροιν κ.ά.

Χαιρετίζουμε τή στροφή αύτή τοΰ κρα- 
τικοΰ ένδιαφέροντος πρός τήν Εύρυτανία 
καί σφίγγουμε θερμά τό χέρι, δσων συνέ- 
βαλαν νά πραγματοποιηθεί τό πρώτο βήμα 
γιά τήν ανάπτυξη τής ξεχασμένης αύτής 
περιοχής.

ΡΟΤΜΕΑΙΩΤΙΚΑ

Σ τίς 21 - 3 - 79 έγινε ή Γενική Συνέ
λευση τής 'Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών 
'Ελλάδος (Ο .Ρ .Ε )  σέ οάθουσα τοΰ Ξε
νοδοχείου Ε Σ Π Ε Ρ ΙΑ  ΠΑΑΑΑΣ ΧΟ ΤΕΛ  
Στήν 'Ομοσπονδία έκπροσωποΰνται καί 
τά 150 Ρουμελιώτικα Σιοματεία. Σ τή  
Συνέλευση παρέστησαν ό Πρόεδρος τής 
’Αδελφότητας κ. Γ . Δημόπουλος καί ό 
Γραμματέας κ. Κ. Κουτσούκης.

Άπό τή δράση τής Ο .Ρ .Ε . σημειώνουμε 
τήν οργάνωση τοΰ Παν - Ρουμελιώτικου 
Συνεδρίου πού θά γίνει στίς 16 καί 17 
Μαίου 1979 Σ ’ αυτό θά γίνουν είσηγήσεις 
γενικά γιά τήν ανάπτυξη τής Ρούμελης.

Άπό τίς προγραμματικές δηλώσεις τοΰ 
Προέδρου τής Ο. Ρ . Ε . κ. Δ. Γκίκα πα
ραθέτουμε μικρό άπόσπασμα: επειδή νομί
ζουμε απευθύνεται σέ κάθε Ρουμελιώτη 
καί είναι πρό παντός έπίκαιρο:

m



«ΐΣυνισταται ϊστω και έπ' ελάχιστο χοό- 
νο, ή επιστροφή μας στήν Ρούμελη καΐ 
Ιδιαίτερα στή γενέτειρά μας κατά τΙς εορ
τές καΐ διακοπές, κατιι τόν χρόνο τής άδει
ας μας, άκόμη καΐ ή όργάνιοση ειδικών 
έκδρομόίν, διαθέτοντες πρός τούς συγγε
νείς, τούς φίλους κοί τούς πατριώτες μας 
κάθε στοργή και καλοσύνη κα'ι κάθε δυνα
τή ήθική κα'ι ϊιλική άριογή για άποκατά- 
σταση τής ψυχικής ενότητας κα'ι γιά καλ
λιέργεια καΐ ανάπτυξη τής κοιί'ής προ- 
σπαθείας, γιά την άνύψιοση τού βιοτικού 
έπιπέδου έκείνων πού παραμένουν στή γε
νέτειρά μας.

Δεν άρκεΐ ομιος μόνο αυτό. Ή έ.πιστρο- 
φή μας στή Ρούμελη θά πρέπει νά είναι

περισσότερο θετική. Θά πρέπει νά έπισκευά- 
σωμε και νά συντηρήσουμε τά σπίτια μας 
στό χωριό μας κα'ι οσοι δέν έχομε νιι ά- 
νοικοδομίσουμε, αν μπορούμε νέα, γιά νά 
βρισκόμαστε περισσότερο κοντά στούς δ ι
κούς μας, γιά νά διατηρήσουμε ζοιντανή 
τήν παράδοση.

Τούτο άλλωστε επιβάλλει ή θά τό έπι- 
βάλη πολύ σύντομα, ή υγιεινή μας υπόστα
ση ,ή ψυχική, πνευματική καΐ σωματική 
μας ανάπαυση, μακρυά ά,τό τό άγχος τής 
μεγαλουπόλεως κα'ι τού μολεκιμένου περί- 
βάλλοντός της. Πολύ δε περισσότερο δταν 
πολύ σύντομα θά καθιεριοθή τό πενθήμερον 
εβδομαδιαίος εργασίας κα'ι θά έχουμε ολοι 
140 περίπου ήμέρες αργίας κάθε χρόνο».

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

το  ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο  Σ ΓΜ ΒΟ ΪΛ ΙΟ  ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
Ε Γ Χ Ε Τ Α Ι ΕΓΚ Α ΡΔ ΙΑ  ΣΕ ΟΛΟΓΣ ΤΟ ΓΣ 

Μ ΙΚ ΡΟ ΧΩ ΡΙΤΕΣ ΕΔΩ Κ Α Ι ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΕΙΑ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑ Ι ΣΤΟ ΓΣ ΦΙΑΟΓΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 

ΧΩ ΡΙΟ Υ «ΚΑΑΟ ΠΑΣΧΑ»
«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ» —  «ΧΡΟΝΙΑ HOA.'LU

(><><><><><>0<>0<><>00<><><>0>0<><>0<><><>000<><>0<><>0<><>0<>

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  ΗΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τδ Μικρό Χωριό, μοναδικό σέ δλη τήν Ευρυτανία διαθέτει:

1. —  Δυο διώροφα Ξενοδοχεία {\ύ 12 και 24 κρεββάτια) μέ έ-
στιατάριο. (Άπευθύνεοθε κ. Σ. Γεωργακαράκο τηλ. (0237)
41.221 & κ. Α. Ζαφΐΐρόπουλο τηλ. (0237) 41.206.

2. —  Περί τά 6 0  κρεββάτια σέ σπίτια.

3. —  Δύο καφενεία - έστιατόρια (κ.κ. Π. Γιαννακόπουλος, Β.
Π λάκας), δύο μπακάλικα (κ. Σ. Κυρίτσης), ένα περίπτερο 
γιά φιλικά, έφημερίδες κλπ. (κ. Γεωργόπουλος).

φφ«<><ίΦ0<Χχί><Χ>0<ί>0<ί><κ>φφκί><><ί)<̂ <ί><ΐ)<><ί
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Γάμοι:
Πρόσφατα έγιναν οι γάμοι τών έξης 

χωριανών μελών τής ’Λοελφότητας;

1. Δίδας Δέσποινας Γεωργίου Μώρη 
μέ τόν κ. Δημ. Καρόπουλο (έπίσης έκ 
Μικροΰ Χϋ)ρίου. Θεσσαλονίκη 21 Δε
κεμβρίου 1978.

2. Δίδας Νίνας Χρ. Θάνου μέ τόν 
κ. Τάσο Νικητάκη. ’Αθήνα 27.12.78.

3. Δίδας Φρόσως Νικ. Κουτσούκη μέ 
τόν κ. Νικόλαο Φρίγκα. ’Αθήνα 28. 
1. 79.

4. Κου Κοινσταντίνου I . θάνου μέ 
τήν δίδα Νινέττα Καμαριώτη. ’Αθήνα 
21.2.1979.

Ευχόμαστε σ’ δλους βίον ευτυχή.

Πένθη

·=*·- ··̂ ·····- ·

ΑΙκ. Δ. Κρίκου

ΑΪΤΟΙ n o r  φ β γγο γν

Μέ θλίψη μας ανακοινώνουμε θανά
τους συγχωριανών μας πού πέθαναν 
πρόσφατα, έκφράζοντας συγχρόνως τά 
συλληπητήρια τής ’Αδελφότητας στις 
οίκογένειές τους.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΡΙΚΟΓ

’Έμειναν άναυδοι δσοι άνήμερα τών 
Χριστουγέννων έμαθαν για τόν αιφνί
διο θάνατο τής αλησμόνητης Κατερίνας

** ΟΕ αναγνώστες συγχιοριανοί νά 
μάς συγχωρούν όταν δέν βρίσκουν στις 
στήλες αυτές βρισμένα «κοινιονικά συμ
βάντα». Είναι διότι δέν τά πληροφ>ορη- 
θήκαμε έγκαιρα ή καί καθόλου. Γ ι’ 
αυτό παρακαλοΟμε νά μάς τά υπενθυμί
ζουν γιά νά τά δημοσιεύουμε σέ έπό- 
μενο τεύχος.

Δημ. Κρίκου, (τό γένος Βασιλοπούλου 
από τό Μεγάλο Χωριό).

Μέ άληθινό πόνο καΐ συντριβή συγ
γενείς, συμπατριώτες καί πολυπληθείς 
φίλοι καί γνο)στοί τής οικογένειας πα
ρακολούθησαν τήν κηδεία της στό Χα- 
λάνδι, τή δεύτερη μέρα τών Χριστου
γέννων.

Δέν βρίσκει κανείς εύκολα λόγια 
παρηγοριάς γιά τόν ξαφνικό καί άδικο 
αύτό χαμό.

Ό  εκλεκτός σύζυγός της πού ή κα
κή μοίρα φθόνησε τήν οικογενειακή 
του ευτυχία, τά άμοιρα παιδιά του πού 
στερήθηκαν τόσο πρόωρα τή ζεστασιά 
τής στοργικής καί άναντικατάστατης 
μανούλας τους, οΕ γονείς της πού έ
χασαν από κοντά τους τήν αξιολάτρευ
τη κόρη τους, τ’ αδέλφια της, πού 
μερικά ήλθαν από τήν άκρη τής γής 
νά δώσουν τόν τελευταίο ασπασμό στήν 
άγαπημένη αδελφή τους, ας παρηγο- 
ρηθούν λίγο μέ τή σκέψη οτι ή Κατε
ρίνα τους θά μείνει αλησμόνητη γιά 
τήν καλωσύνη καί τή χαρά πού σκόρ
πιζε γύρω της. Κι’ ήταν άκριβώς στίς 
στιγμές τής χαράς πού ζήλεψε δ χά
ρος καί τής έκοψε γιά πάντα τό νήμκ 
τής ζωής της.

Εύχόμαστε δ Θεός νά τήν άναπαύ- 
σει καί νά δώσει σ’ αυτούς παρηγοριά 
καί άπάλυνση τού πόνου τους.

Σημείωση:
Στή μνήμη τής Κατερίνας Δ. Κρί

κου ή ’Αδελφότητα έστειλε 3.000 δρχ. 
εις τό Δημοτικό Σχολείο τού Χωριού 
καί άλλες 3.000 δρχ, στό Ήσυχαστή-
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ριο - Γηροκομείο «ή όσια Μαρία ή 
ΑΕγυπτία».

Ή  'Ιερά Κοινοβιακή καί Σταυροπη
γιακή Μονή Παναγίας Τατάρνης Ευ
ρυτανίας στήν οποία ανήκει τ6 'Ησυ
χαστήριο - Γηροκομείο μάς άπέστειλε 
τήν παρακάτω έπιστολή:

Έ ν  'Ιερά Μονή Τατάρνης τή 17.1.79 
Πρ6ς
τήν ’Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», 
είς Ά  θ ή V α ς.

’Αξιότιμοι κύριοι,

χαίρετε έν Χριστψ Ίησοΰ.
Εόχόμεθα υγείαν άδιάπτωτον καί 

τήν κατ’ άμφω ένΙ έκάστφ.
Έλάβομεν διά ταχυδρομικής επιτα

γής τό ποσδν των τριών χιλιάδων δρχ. 
ύπέρ τοΰ ήμετέρου 'Ιεροΰ έν Μικρφ 
Χωρίψ 'Ησυχαστηρίου, εις μνήμην Αι
κατερίνης Κρίκου καί θερμώς εύχαρι- 
στοΰντες διά τής παρούσης πενιχράς έ- 
πιστολής, άποστέλλομεν άμα συνημμέ- 
νως καί αποδεικτικόν εϊσπράξεως.

'Ο άδόκητος θάνατος τής αειμνή
στου μεγάλως καί ήμάς έλύπησε, διότι 
καλώς έγιγνώσκομεν τά κατ’ αυτήν τήν 
αοίδιμον, ιδία δέ τήν περί τά καλά έ- 
φεσιν ταύτης καί τήν μεγάλην ευλά- 
βειαν δΓ ής έξόχως έκοσμεΐτο. Κύριος 
ό θεό ς άναπαύσαι ταύτην έν χώρα ζώ-

ντων, δίδη δέ παρηγοριάν τοΐς οίκείοις 
αυτής.

Μετά συλληπητηρίων ευχών καί έξ 
ονόματος τών αδελφών τοΰ 'Ιεροΰ τής 
όσιας Μαρίας 'Ησυχαστηρίου καί τής 
έν Κυρίω αγάπης καί έξαιρέτου έκτι- 
μήσεως.

ό Καθηγούμενος 
έλάχισχτος έν 'Ιερομονάχοις 

καί οί συν έμοί έν Χριστψ άδελφοί

ϋ  ίΧΑΡΑΑΑΜΙΙΟΣ Μ ΑΣΤΡΟ ΙΈΠ Ρ- 
ΓΟΠΟΓΑΟΣ

Στις 9.2.79 πέθανε στή Θεσσαλονί
κη δπου ζοΰσε μέ τήν οικογένεια του 
ό Χαραλ. Σ. Μαστρογεωργόπουλος. 'Ο 
άποθανών ασθενούσε από καιρό.

Ο ΚΠΣΤΑΣ ΤΖΟΓΦΡΑΣ

'Ένας φέρελπις νέος πού πρόσφατα 
έκλέχτηκε κοινοτικός σύμβουλος (πρώ
τος μέ ψήφους 40, δπως άναφέρουμε 
σέ άλλη στήλη τοΰ περιοδικού) δέν υ
πάρχει πιά.

'Ο Κ. Τζούφρας οδηγώντας τό 3 )4  
φορτηγό αυτοκίνητό του, ξέφυγε άπό 
τό δρόμο του κοντά σέ γέφυρα στό χω
ριό Βίτολι (Ααμίας - Καρπενησιού) 
μέ αποτέλεσμα νά άνατραπεΐ τό αυτο
κίνητο καί νά χτυπήσει θανάσιμα ό δ- 
δηγός του.

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟο

Γ  Ρ A Φ Ε  I ο Ν Μ Ε Τ  A Φ 0  Ρ Ω Ν |

ΙΩΑΧΝΟΓ Ν. Α ΙΑ ΙΙΗ  Ο
ΟΚηφισσοΰ 91 —  Σταθμός Φορτηγών Αυτοκινήτων Ο

1’Ρ Α Φ Ε ΐυ Χ  Β - 8 ΤΗ Α.: 3452.186 —  3454.825 ^
ΓΡΑΦΕΙΟ Ν  Α*\ΜΙΑΣ Κ Π ΙΡ Ο Γ 90  —  ΤΗ Α.: 24.191 Ο

ΓΡΑ ΦΕΙΟ Ν  ΚΑ ΡΠ ΕΝ Η ΣΙΟ Γ ΤΗ Α.: 22 .480  Ο
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ΕΛΕΝΗ Δ. ΔΕΡΜΑΤΑ

■’ExXecae μόλις χρόνος άπό τότε πού ή αγγελική ψυχή τής εικοσάχρο
νης Ελένης, φτερούγισε στους ουρανούς. Ή  άγιάτρευτη άρώστεια τήν παί
δεψε καιρό. Στή μνήμη της είναι αφιερωμένοι οί παρακάτω συγκινητικοί 
στίχοι έκλεκτοΰ συνεργάτη.

Ε— Γχε ένα φως άνάσπερο κι ευγενικό ή μορφή της 
A— ουλούδι άγριο τοΰ βουνού στή λαμπερή δροσιά του 
Ν— ά τις χρυσώσει πιό πολύ γιά πείσμα τοΰ έλάτου 
Ε — παίζε δ ήλιος στις ξανθές πλεξούδες καταλύτης 
Η— ρεμη πάντα καί σεμνή, σάν πέρδικα στα πλάγια

Δ— έν άνθισε τό ξένοιαστο γέλιο στ’ άχνά της χείλη 
Ε— μοιάζε σάν άπόκοσμη, σκορπούσε κρύφια μάγια 
Ρ— υάκι πού κελάρυζε σέ μυρωμένο ’Απρίλη 
Μ— οίρα κακή τή (φθόνησε τής 'ρίχνει πικρό βόλι 
A — γώνα άρχισε μάταιο, μαζί τό σπιτικό της 

— ήν είδε πού βασίλεψε σάν άνθος στό περβόλι 
A— δάκρυτο δέν έμεινε μάτι στό μισεμό της.

Αρ— νος

ΜΝΗΜΟΣΓΝΟ Κ Α Ι ΑΑΑΩΝ

Μνημονεύουμε άκόμα τήν Εύανθία Μπιλέτα, τήν Εύθυμία Πέτσικα, τήν 
Καλλιόπη Φλώρου, τήν Μαρία Μουχρίτσα καί τόν Κώστα Πλάκα (Κοτρώνη), 
πού πεθαναν τόν προτ/γούμενο χρόνο.

Μ λΝ Θ Ο ! ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΕΠΕ
ΑΠΟΘΗΚΗ

Η Λ ΕΚ Τ Ρ ΙΚ Ω Ν  Σ Τ  ΣΚ ΕΤΩ Ν  
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

Βουρνάζου 8 —  ΑΜ ΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΗΛ. 6427.591, 6469.446 —  ΑΘΗΝΛΙ

Τηλεοράσεις, Πλυντήρια, Κουζίνες, 

Ψυγεία, Άπορροφητήρες Κουζινών, 

Θερμάστρες

Χ Ο Ν Α ΡΙΚ Η  —  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Π Ω Λ Η Σ ΙΣ  

Ε ΙΣ  Τ ΙΜ Α Σ  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΩ Ν

«Αφοί ΖΟΡΜΠΑΛΑ Ο.Ε.»
Κ Ο Τ Ρ Τ ΙΝ Ε Σ  ΚΑ ΤΑ Κ Ο ΡΤΦΩ Ν  

Π Ε Ρ Σ ΙΔ Ω Ν  ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

«COULISE»

Β Ε Ν Ε Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ο Ρ  & Μ Η ΧΑ Ν ΙΣΜ Ο Ι 
Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Σ  Κ Ο Τ ΡΤ ΙΝ Ω Ν

ΔΑ Ν ΙΑ Σ «Ρ.ΔΒΕΚ»
Τ Ε Ν Τ Ε Σ  Α ΛΟ ΤΜ ΙΝ ΙΟ Τ

«S - «PROFIL»
Γκλύστη 34 —  Ν ΕΟ Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
ΤΗ Α .: 9013 .344  —  5 —  6



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ OYPQN 
ΠΕΤΡΟ! ΜΠΑΡΑΑΖ ε π .ε.

Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α Δ Α Κ Η  2 4  - Γ Α Λ Α Τ Σ Ι  

2 0 1 3 8 6 0  - 2 9 1 2 3 3 7

Μηχανικοί, Έρνολάβοι. Ξυλουργοί

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
Μετά άπά πολυετ ή πείρα έπΐ τών Ξυλουργικών 
έργοοιών έφ εϋρε τό ν τελε ιό τερου  μηχανισμόν 
ουρομένων θυρών άνηκαταστήσαε ούτα; ϋπανταο 
TOLIC έν  χρήσει μηχανισμούς.

Καί τούτο διότι ή έΞ αλουμινίου ρόγα είναι κατα- 
οκευοσμένη από σκληρό ντουραλουμίνιον ώ οτε  νά 
δυνατοί ν'  α ντέχπ σέ πολύ βαριά θυρόφυλλο κοί 
ό μηχανισμός καλύπτει τό  κε ν όν  (χά σ μ α )  άνω θεν 
τής όνηρτη μένης θύρας.

Κοί τό ποιό ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ διό τή ν όργύνωσιν 
τής συγχρόνου  κατοικίας. Τόσον ή ΜΟ ΝΟΦΥΛΛΟΣ 
ΧΟΝΕΥΤΗ Θ Υ Ρ Α  όσον καί ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τοποθε
τε ίτα ι καί έΕάγεται άνευ ούδεμιός έπεμβάσεως, 
δηλ. δέν  χρειάζονται καθρέπ τες μπετού κοί γυ~ 
ψοαανίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζητάτε μηχονιομούε Μ Π A Ρ Λ A καί δχι ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΑΡΛΑ είναι άντιγραφείε τού μηχανισμού μας.
Διά νά είναι γνήσιος πρέπει νά φέρη τήν σφρα
γίδα Π. ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΡ. ΕγΡ. 37072.
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