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■ψήφισμα τής Γεν. Συνέλευσης τής ’Αδελφότητας 1

—Ή Γενική Συνέλευση 3
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’Ε ξ ώ φ υ λ λ ο :  Ή παλιά έκκλησιά τής Μεταμόρφωσης, πού υπήρχε πριν τό 1821 
καΐ κατεδαφίστηκε στά 1924 γιά νά χτισ6ει καινούργια. Ή φωτογραφία είναι τού 
1920, προσφορά τού κ. Π. Δ. Γιαννακόπουλου.



Πρός τήν Ένωση Εύροτάνων ’Αμερικής

«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΑΔΕΛΦ ΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ

Ή  ’Αδελφότητα Μικροχωριτών κατά την Γενική Συνέλευση της 13 
Μαΐου 1984 ττληρο(|κ)ρηθεΐσα δτι ή “Ενωση Εύρυτάνων ’Αμερικής, τό 
«Βελούχι» συγκαλεΐ φέτος τό 40ο Ιστορικό της Συνέδριο μετά άττό πρό
ταση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έψήφισε ομόφωνα τήν αποστολή τοΰ 
παρόντος χαιρετιστήριου ψηφίσματος σε ένδειξη πατριωτικής άγάπης 
πρός τούς Εύρυτι5ινες ’Αμερικής και ειδικότερα:

1) Νά συγχαρεί τήν "Ενωση Εύρυτάνων ’Αμερικής τό Βελούχι γιά 
τό άδιιχπτωτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει γιά τήν άνακούφιση τής Εύ- 
ρυτανίας καΐ των κατοίκων της άπό τά ποικίλα προβλήμοαα πού άντι- 
μετωπίζει καΐ τΙς προσπάθειες πού καταβάλλει γιά τήν επίλυσή τους 
άπό τον πόλεμο μέχρι σήμερα (πυροπαθείς, Νοσοκομείο Καρπενησίου, 
Γηροκομείο, σεισμόπληκτοι, σχολεία, ύποτροφίες σπουδαστών κ.λ.π.).

2) Νά άποτίσει φόρο τιμής καΐ ευγνωμοσύνης πρός τήν "Ενωση καΐ 
τΙς θυγατέρες Εύρυτανίας γιατί στο διάστημα αύτό συμπαραστάθηκαν 
με ποικίλους τρόπους στο επανειλημμένα δεινοπαθήσαν Μικρό Χωριό 
καί ιδιαίτερα στήν καταστροφική κατολίσθηση που τό έπληξε στίς 13 
Ίανουαρίου 1963.

3) Νά σημειώσει μέ Ιδιαίτερη υπερηφάνεια δτι πολλοί Μικροχωρί- 
τες τής ’Αμερικής συνέβαλαν άπό τά πρώτα βήματα τής "Ενωσης στο 
παριωτικό καί έθνοφελές έργον της καί νά έξάρει τήν πολυετή δράση 
καί τίς ύπηρεσίες πρός τήν "Ενωση τοΰ διακεκριμένου Μικροχωρίτη κ. 
Δημητρίου Ν. Πολύζου, ό όποιος διετέλεσε έπί δεκαετίες Γενικός Γραμ
ματέας τής Ένωσης.

4) Νά εύχηθεΐ τέλος δπως ή "Ενωση Εύρυτότνων ’Αμερικής, τό Βε- 
λούχι, συνεχίσει τήν κοινωνικήν της δράση επ’ ώφελεία τής Εύρυτοινίας 
καί των άπανταχοΰ Εύρυτόινων.

Μέ ’Αγνούς Πατριωτικούς Χαιρετισμούς 
κατ’ έξουσιοδότηση τής Συνελεύσεως 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο



’Αθήνα, 10 ’Απριλίου 1984

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τήο ’Αδελφότητας σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 
τού νέου Καταστατικού καί ύστερα άπό τήν ύπ’ άριθμ. 231/3.4.84 απόφασή 
του καλεϊ τό μέλη τής 'Αδελφότητας καί όλους τούς Μικροχωρίτες πού θέ
λουν νά γίνουν μέλη, νά συνέλθουν σέ Γενική Συνέλευση τήν 13ην Μαΐου 
τρέχοντος έτους, ήμέρα Κυριακή ώρα 9.30 πρωινή στήν αίθουσα τής Ένώ- 
σεως Λαμιέων, Βηλαρα 1, 8ος όροφος, όπισθεν τού Ιερού Ναού τού Άγιου 
Κωνσταντίνου (Όμονοίας) τηλ. 5238306 μέ τό παρακάτω θέματα:

1) "Εκθεση πεπραγμένων κατά τό έτη 1982 καί 1983 καί λογοδοσία τού 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) "Εκθεση τής ΈΕελεγκτικής ’Επιτροπής 1982 καί 1983 καί προϋπολογι
σμός έσόδων καί έΕόδων 1984.

3) "Εγκριση τών πεπραγμένων 1982 καί 1983, τού άπολογισμού έσόδων 
καί έΕόδων 1982 καί 1983 καί τής έκθέσεως τής ΈΕελεγκτικής ’Επι
τροπής.

4) ΣυΕήτηση καί αποφάσεις γιά διάφορα θέματα τού χωριού μας καί τής 
Αδελφότητας.

5) Εκλογή νέου έπταμελούς, κατά τό νέο Καταστατικό, Διοικητικού Συμ
βουλίου γιά τήν έρχόμενη διετία καί έκλογή α) τριμελούς ΈΕελεγκτι- 
κής Επιτροπής, β) τριμελούς ’Επιτροπής Πρόνοιας καί ’Αλληλοβοήθει
ας καί γ) πενταμελούς ’Επιτροπής Εκπολιτιστικών έκδηλώσεων.

Τό μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τά μέλη τής ΈΕελεγκτικής 
Επιτροπής, τών Επιτροπών Προνοίας- Αλληλοβοήθειας καί Εκπολιτιστι
κών έκδηλώσεων έκλέγονται άπό καταρτιζόμενα άπό τό άπερχόμενο Διοι
κητικό Συμβούλιο ψηφοδέλτιο, τό όποιο περιλαμβάνει όσους δηλώνουν τού
το έγγράφως δύο ήμέρες πρό τής Συνέλευσης ή έχουν προταθεϊ άπό τρία 
τουλάχιστον μέλη πριν αρχίσει ή ψηο)οφορία.

Παρακαλούμε όλα τά μέλη τής ’Αδελφότητας καί ιδιαίτερα τά νεώτερα 
την ήλικία, νά έλθουν στή Συνέλευση γιά νά ύπάρΕει απαρτία καί αποφευ
χθεί έπανάληψη τής Συνέλευσης κατά τήν έπόμενη Κυριακή στόν αύτό τό
πο καί χρόνο. Τό τελευταίο τούτο θά είναι δύσκολο καί θά διπλασιάσει τήν 
δαπάνη.

"Οαοι δέν μπορούν νά έλθουν, δύνανται νά έΕουσιοδοτήσουν ένα άλλο 
μέλος κατά τό παρατιθέμενο ύπόδειγμα. ΕΕυπακούεται ότι κάθε έΕουσιο- 
δοτών πρέπει νά είναι μέλος, δηλαδή νά έχει πληρώσει τή συνδρομή του 
ή τουλάχιστο νά τήν άποστείλει διά ταχυδρομικής έπιταγής ή άλλου μέσου 
πρό τής Συνέλευσης. Ή έτησία συνδρομή είναι 300 δρχ., τό έφάπαΕ δικαί: 
ωμα έγγραφής τών νεοεγγραφομένων δραχμές 100 καί ή έτήσια συνδρομή 
στό περιοδικό «Μικροχωρίτικα Γράμματα» δραχμές 500.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο



Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας άρχισαν οι έργασίες τής Σι>νελεΰσεο>ς σύμφσ>να 
με την ήμερησία διάταξη πού είχε σταλεί προηγουμένως σε δλα τά μέλη της Άδελ- 
(ρότητας. Ή  Σιηέλευση εξέλεξε ώς Πρόεδρό της τον κ. Χρ. Θάνο, και Γραμματέα 
τήν κυρία ΑΙμιλία Κουτσοΰκη.

Στην αρχή κρατήθηκε ένος λεπτού σιγή στή μνήμη τών Μικροχωριτών πσύ πέ- 
θαναν τον τελεττταϊο καιρό, Στή συνέχεια ό Πρόεδρος τού απερχομένου Δ.Σ. κ. 
Κουτσοΰκης άρχισε τον απολογισμό τών πεπραγμένων αφού προηγουμένως καλωσό
ρισε καΐ χαιρέτησε τά νέα μέλη τής Άδελη)ότητας, καθώς και τοθς εκπροσώπους 
ά?Αων Συλλόγων ποτι τίμησαν με τήν παρουσία τους τις έργασίες τής Συνελεΰσεως.

’Ανάμεσα στά πεπραγμένα τού απερχομένου Δ.Σ. άναφέρθηκαν 1) ή ολοκλή
ρωση τής επισκευής και ανακαίνισης τού Ί  Ν. τής Μεταμόρφωσης τοΰ Σωτήρος, 
2 ) ή θεμελίωση και ανέγερση τών δύο μνημείων γιά τούς 13 εθνομάρτυρες πού βα
σανίστηκαν και έκτελέστηκαν στό Μικρό Χωριό στίς 24/12/1942. 3 ) ή έκδοση ήμε- 
ρολογίου 1983, με τοπία τοΰ Μικρού Χωριού, 4 )  ή έκδοση τιμητικού τόμου στή μνή
μη τών 13 εθνομαρτύρων πού είναι κα'ι μιά συμβολή στήν Ιστορία τού Μικρού Χ ω 
ριού, 5 ) ή εγκαινίαση στήν Πνευματική Γωνιά, αίθουσας ενθυμημάτων ’Εΐθνικής 
’Αντίστασης, 6) ή έπισκεχη τής τζαμαρίας, καπνοδόχου κ.λ.π. τού Ξενοδοχείου κ.ά.

’Από τά προτεινόμενα ή προγραμματιζόμενα έργα αΛ'έφερε τό όστεοφυλάκειο, 
σχολικό κήπο, μνημείο θυμάτων κατολίσθησης, έκδοση ημερολογίου 1985, άοςχιλτό- 
στρωση δρόμου, συντήρηση έκτελεσθέντων έργων, μουσείου, αυλακιού κ.λ.π. "Ολα 
αυτά είναι έργα πού θά πρέπει τό νέο Δ .Σ . νά ιεραρχήσει καΐ προωθήσει άναλόγιος.

’Αναφέρθηκε ακόμη στήν θετική ώς έπ'ι τό πλείστον συνεργασία τοΰ Δ,Σ. τής 
’Αδελφότητας με τό Κοινοτικό Συμβούλιο και έξέφρασε τήν ελπίδα ή συνεργασία 
αυτή νά βελτκυθεί ακόμη περισσότερο. Σ ε γενομένη συζήτηση διατυπώθηκαν από
ψεις ώς πρός τήν συ\«εργασία με τήν Κοινότητα κα'ι έγιναν διάφορες προτάσεις γιά 
καλύτερη συνεργασία.

Τέλος ό κ. Κουτσούκης χαιρέτησε ώς θετικό κα'ι χαρμόσυνο γεγονός τήν εγκα
τάσταση τού νέου εφημερίου τοΰ χωριού π. Νικολάου Άζακά κ-αι έξέφρασε τήν 
χαρά τών μελών κα'ι τήν έλπίδα νά άποτελέσει τήν αρχή μιας άναγεννητικής προ
σπάθειας στό Μικρό Χωριό.

Στή συζήτηση πού άκο.λούθησε έλαβαν ακόμη μέρος οΐ κ.κ. Γ . Δημόπου?ως, X. 
Γιαννακόπουλος, Ε . Βουγά, Μ. Μακρή, Ν. Βίγλας, Α. Κεράνης, Μ. Κομπορόζος, 
Π . Αιάπης, Α. Θάνος κ.ά. Τά θέματα πού έδωσαν αφορμή γιά συζήτηση ήσαν τό 
νεκροταφείο κα'ι ή επισκευή τού οστεοφυλακείου, ή συ'^'κέντρωση όλου τού νερού τοΰ 
Κεφαλόβρυσου, ή συνεργασία με τήν Κοινότητα, έργα στό χωριό, κοπή νέων οίκο- 
πέδων, ή συμβολή τής ’Αδελφότητας στήν άvoικoδόμτyση τοΰ νέου χωριού, συντή
ρηση αυλακιών κ.ά.

’Αφού τέλος έγκρίθηκε ό άποίωγισμός κα'ι προϋπολογισμός τών έργων κχιΐ ή 
'Έκθεση τής ’Εξελεγκτικής ,Επιτροπής ή Γενική Συη'έλευση μετά από πρόταση τοΰ 
Δ.Σ. προέβη στήν ανακήρυξη ώς εύεργετών και μεγάλων ευεργετών τών κ.κ. Γ . 
Παπαδή, Α. Αΰγερόπουλου, Κων. Ί .  Κουτσούκη και ώς δωρΐ)τών τών κ.κ. ΑΙδ. 
Πρωτοπρεσβυπτέρου Κων. Βαστάκη, Έ . Καρυκκρύλλη, Π . Κεράνη, καί τής Καπνο
βιομηχανίας Κεράνη γιά τήν υλική συμβολή τους στήν έπιτυ>χία τών σκοπών τής 
’Αδελφότητας, τή χρονιά πού πέρασε,

’Επίσης ή Συνέλευση μετά από πρόταση τού Προέδρου τοΰ Δ .Σ . υ'ιοθέτησίε τήν 
άποστο?η υ|π)φίσματος στήν Ιστορική "Ενωση Εύρυτάιων ’Αμερικής τό «Βελούχι»
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για τά σαράντα χρόνια άπό την ίδρυσή της. (Β λ . τό χείμενο τοϋ ·ψηφίσματος στην 
σελ. 1 ).

Για  την διεξαγοτγη τών αρχαιρεσιών ή Συνέλευση εξέλεξε ’Εφορευτική ’Επι^ 
τρο;τη από τους Ά . Θάνο, X . Γιαννακόπουλο καΐ Τ. Καμπορόζο, οι όποιοι έπόπτευ- 
σαν την ψηφοηχ>ρία και διαλογή τών ψήqpcov.

’Από τήν καταμέτρηση τών ιμήφιων έλαβαν οΐ κ.κ. α) Για  τό Δ.Σ. Κλ. Κουτσοΰ- 
κης ψήφους 90, Ά . Κεράνης 78. Γ . Δημόπουλος 68. Ν. Βίγ?νας 52. Π . Λιάπης 52. 
Ε. Βουγά 44. X . Θάνος 39.

’Αναπληρωματικοί αΐ: Δ. Κρίκος 34, Πόπη Βρυνιώτη 23,
6) Για  τήν ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή: Σπ. Κυρίτσης 69, Ί .  Αιάπης 56, Δ. Μπά- 

κης 49, Κ. Κουφαλιώτης 25, (άναπληριοματικός).
γ) Γ ια  τήν ’ΕΙπιτροπή Πρόνοιας καΐ ’Αλληλοβοήθειας οί κυρίες Μαρίτσα 

Μπάκη 50, Μαργαρίτα Κεράνη 48, ’Ό λγα Παπαόημητρίου 47, Ναυσικά Παπα- 
δάκη 37 (αναπληρωματική), δ) Για  τήν ’ΕΙπιτροπή ’Εκπολιτιστικών ’Είκδηλώσεων 
οι κυρίες: Αιμιλία Κουτσούκη 84, Χρυσοΰλα Κεράνη 74, ’Ελευθερία Σωτηράκου 
(Παπαδή) 52, και ο1 κ.κ. Μάχος Κομπορόζος 49, Νίκος Κεράνης 47.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ
Ε Σ Ο Δ Α

Υπόλοιπο Ταμείου 1981 
ΕΙσπριχχθεΐσες συνδρομές:

1981 5.256
1982 41.309
1983 23.778
1984 12.300 

Συνδρομές περιοδικού;
1981 2.200
1982 56.900
1983 51.334
1984 13.958 

’Από .Ημερολόγια 1983
» Συνεστίαση 1981 46.150
» » 1982 1.500
» » 1983 97.200
» διανομή είσιτηρίων θε

ατρικής παράστασης Συλ
λόγου «Καλιακούδας» 6.400 
ΔωρεαΙ γιά τήν έπισκευή Ι.Ν. 
Μεταμορι^σεως 
Δωρεά γιά τήν έπισκευή Ι.Ν. 
'Αγίου Ίωόσνου 
Δωρεά γιά τά Μνημεία 
έκτελεσθέντων είς Μνήμην 
θανόντων 288.041
’Επιχορήγηση Νομαρχίας 
Εύρυτανίας γιά τά μνη
μεία έκτελεσθέντων 85.900 
Δωρεά γιά τήν Πνευμ. Γωνιά 
’Από διάθεση 6ι®λίου «Μνή- καΐ 
μη καΐ Χρέος»
’Από ένοίκια Ξενοδοχείου «Χε
λιδόνια» 1982 -1983 
’Από τόκους καταθέσεων ’Αδελ
φότητος

Συμψηφιστικές είσπράξεις
1

153.056

82.643

124.392
196.288

151.260

94.111

2.000

373.942
5.000

184.833

159.400

43.836
42.500

.613.251

Ε Ξ Ο Δ Α
Γενικά έξοδα ’Αδελφότητας

1982-1984 91.196
Δαπότνη έγκρίσεως 
Δαπάνη έγκρισης νέου Καταστα
τικοί) 24.390
Δαπάνη έκδοοης περιοδικού «Μι- 
κροχωρίτικα Γράμματα» No 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 καΐ 20 238.876
Συνδρομές στό Πνευματικό Κέν
τρο Ρουμελιωτών καΐ 'Ομοσπον
δία Ρουμελιωτών 15.198
’Απόδοση δωριεών έίπισκευής Ί .
Ναοΰ και δωρεάς ’Αδελφότητας 185.007 
Γιά τήν έπισκευή ' I . Ναοΰ 'Αγίου 
’ I ωόανου 10.078
Δαπι5ινες γιά τήν άνέγερση τών 
Μνημείων έκτελεσθέντων καΐ γιά 
τά έγκαίνια
Δαπάνες γιά τήν Πνευματική Γο>- 
νιά
Δαπάνες έκδοσης βιδλίου «Μνή
μη καΐ Χρέος»
Δαπάνες έπισκευών Ξενοδοχείου 
Δαπάνες γιά τά παιδιά τοΰ Δη
μοτικού Σχολείου

Συμψηφιστικές πληρωμές

'Υπόλοιπο Ταμείου
1

’Αθήνα 30 ’Απριλίου 1984 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή

421.842

21.017

291.357
92.602

27.881 
42.500 

.461.944 
151.307 

.613.251



ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Τοΰ κ. Γιάννη Μανίκα

ο ι  Μικροχωρίτΐισκτες μετά τό 1821, κράτησαν τό χωριό μας δουλεύοντας σκλη
ρά στον άγονο τότο μας με κανένα δικίωμαα άπό τον άνδρα, πού ■θεωρούνταν κύ
ριος και δεσπότης στη ζωή της οίκογένειας. Τά κορίτσια πού γεννιόνταν θεωρούν
ταν βάρος στην οκογένεια.

Ή  8 τού Μάρτη όρίσ·θηκε Διε·θνης Μέρα τής Γυναίκας, μά ακόμα χρειάζεται 
καιρός γιά νά αποκτήσουν οΐ γυναίκες την Ισοτιμία μέ τάν άνδρα· και θά αποκτή
σουν την Ισοτιμία μόνο δταν μπούν στην παραγιογική δουλειά τής σύγχρονης πα- 
ραγω-γής, ασκώντας έργατι·κά, υπαλληλικά, διοικητικά δικαιώματα, ένωμένες στις 
προοδεατικες οργανώσεις μαζί με τούς άνδρες και δχι άγωνιζόμενες φεμινιστικά 
κατά τής κυριαρχίας τού άνδρα.

Στά χρόνια μας και προπαντός μετά τόν Β '  Παγκόσμιο πόλεμο, αρκετά έχου
με παραδεί·ηιατα. Γυναίκες είναι πρόεδροι κρατών καΐ κυβερνήσεων στ'ις Ί·νδίες, 
την ’Αγγλία, τή Γιου-γκοσλαβία κ.ά., μά και στο μεγαλύτερο επίτευγμα, την κατά- 
κτηση τού διαστήματος πού πέτυχε ή Τερεσκόβα, μά καΐ τό σπουδαιότερο γιά την 
αποφυγή ενός 3ου πολέμου, πού άν έκρα·/εϊ θά σημάνει τόν άφανισμό τού πλανή
τη μας. 01  γυναίκες στέκονται πρωταγωνίστριες γιά τήν πα·γκόομια ειρήνη, γιατί 
σάν μά·νες τής ανθρωπότητας, λoγαριάζow τόν πόνο μιας μάνας όταν σκοτώλ'εται τό 
παιδί της γιατί έτσι τό θέλουν οι παραγωγοί των οπλών.

Ή  'Εβραϊκή θρησκεία δεν τήν άναγνωρίει οζύτε γιά άνθρωπο. Οί άνδρες στήν 
πρωινή τους προσε·υχή ευχαριστούν τό Θεό πού τούς έκαμε ανθρώπους, οΐ γυναί
κες, δμως, προσετιχόμενες ευχαριστούν τό Θεό κι α·ύτές πού τΙς έκαμε «δχι ζώα».

Π ρώτη ή Χριστιανική φιλοσοφ>ία αρχίζει νά εξισώνει τή "γυναίκα, βάζοντας 
στο δνομα τού Χριστού τή Μαγδοάηνή στό πλευρό του σάν τούς μαθητές του. Και 
λέω δχι ό Χριστός αλλά ή χριστιανική φιλοσοφία, γιατί ό απόστολος Παύλος, με
ταγενέστερος τού Χριστού, καΐ διώκτης τής φιλοσοφίας αυτής, γίνεται τελευταία 
ό νομοθέτης καΐ πρωτοκολλητής τής δράσης τού Χριστού, ή πιό καλύτερα τής χρι
στιανικής φιλοσοφίας.

'Ο Σωκράτης, στό συμπόσιό του, λέει: 6 άνδρας και ή γυναίκα ήταν ένα δν, 
δμως έπειδή είχαν πάντα ήδονές χόρεικχν και τραγουδούσαν στον ’Όλυμπο μέρα 
καΐ ·νύχτα, δεν άφηναν τούς άλλους ·θεούς νά κοιμηθούν. Ό  ίδιος ζήτησε από τόν 
"Τιίαστο ένα σπα·θι καΐ τούς έκοψε στή μέση, πετώντας τόν ένα αριστερά καΐ τόν 
άλλο δεξιά.

Κατά μιά ανεξακρίβωτη πληροφορία, οΐ πρώτοι κάτοικοι τής περιοχής Μικρού 
Χωριού ήταν γυναίκες αγωνιστών από τό Σούλι τής ’Ηπείρου και πρωτοκατοίκη- 
σαν στά Καλίβια. Είχαν λημέρι τά Κλεφττολήμερα, δάσος τής Νοστίμου, δίπλα από 
τήν τοποθεσία Κρανιά τού Μικρού Χωριού. Τό επώνυμό μας, οι Μανικέοι, τό πή
ραν σάν παρατσούκλι, γιατί μιά άπ’ αυτές πού μέναν στά Καλύβια, έχασε ένα μα
νίκι από τό κοντογούνιτης, από αυτά πού είχαν κολημένα στις πλάτες και έκτοτε τή 
φχοναζαν Μανικού. ’Άλλωστε τά περισσότερα επώνυμα στον τόπο μας είναι παρα
τσούκλια: Τσίρος, Ψύλλος, Κομπουρος, Κρεμύδας, Κοματάς, Π ισ τι^ η ς, Μουχρί- 
τσας. Κομπορόζος, Ξεκάρφχατος κ.λπ.

’Ακόμα γιά τήν ονομασία του Μικρό, ιό πήρε σάν μεταγενέστερο τού Μεγάλου, 
πού ήταν καί ανήκε στό βιλαέτι τού Ά λή πασά δπου :<αΙ πλήρωνε χαράτσι. Τό Μι-



κρο Χωριό άσςκιλώς δεν πλήρωνε χαράτσι γιατί τό χαρακτήρισαν βακούφικο τής 
Μονής Προσοΰ ποί) ανήκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τά βακοϋ- 
φικα ήταν απαλλαγμένα από χαράτσι μέ φιρμανια τών Σουλτάνω\·, επειτα και τά 
παρεκκλήσια γύρω στην περιφέρεια τοΰ Μ. Χωριού, δπως ή 'Αγία Κυριακή προς 
Νόστιμο, ή 'Αγ. Αικατερίν»ι καΐ ό "Αγ. Ννκόλας, ή 'Αγ, Τριάδα και 'Αγισώστης 
μέ κόνισμα στό Κλειδί, ενώ πρός τ ’ άλλα χωριά Σιελά, Μιλιά, Ίρκίστα, Δεριιάτι, 
Καρίτσα τά σύνορα καθορίζονται από τήν κατεύθυνσι] τών νερών.

Παλιά, δπως είναι γνωστό, ό δρόμος πρός Προυσό περνούσε από τό Μικρό 
Χωριό, γι’ αυτό έγινε κα'ι τό χάνι στις 7 βρύσες κα'ι τόν πλάτανο, πού τόν qpnyre4« 
ένας λοχίας στόν πόλεμο τού 1897, αλλά άπ’ αυτόν τόν δρόμο μετέφεραν δυό ξα- 
δέλφια του τόν Μάρκο Μπότσαρη, πού σταμάτησαν στη Βρωμόβρυση νά τού δώ- 
OOW πρώτες βοήθειες καί γιά νά εμποδίσουν τούς Ιππείς Τούρκους, πού μπορού
σαν νά τούς κυνηγήσουν, έκοτ|κχν τήν κάρυά τού Κωστοζαχαρή.

Σ ’ αυτή την θέση τραυματίστηκε κα'ι αργότερα πέθανε ό διοικητής τών ’Ιτα
λών φασιστών τό 1942.

Κα'ι τώρα άς μνημονεύσουμε τ'ις προ-προγονιές μας γυναίκες, γιατί αυτές έκα
ναν σχεδόν δλες τ'ις γεωργοκτηνοτροφικές δουλειές, μιά πού οί άνδρες ξενητεύον- 
ταν στήν Πόλη, στήν ’Αλεξάνδρεια πρώτα κα’ι αργότερα στήν ’Αμερική, τήν Αυ
στραλία κ.ά. κα'ι τά τελευταία χρόνια στήν ’Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη κα'ι σέ δίλλες 
πόλεις εδώ στήν 'Ελλάδα, αφού στό άγονο χωριό μας δεν ήταν δυνατό νά ζήσουν.

Οί γυναίκες κρατούσαν τό σπίτι, τά παιδιά κα'ι δλες τ'ις δουλειές κα'ι μέ τά προο- 
τόγο\"α μέσα, μέ τό ξυλάλετρο κα'ι μέ δυό βόδια. ΟΙ σέμπροι έπρεπε νά οργώσουν, 
νά σπείρουν ποτιστικά καΐ χέρσα χωράφια. ’Αργότερα ξεύαν κα'ι άγελ.άδες, ακόμη 
κα'ι γαϊδάρους, άργόιτερα τό σκάλισμα τών καλαμποκιών, νά κάψουν χόρτα μέ τό 
κλαδευτήρι στά δχτια, νά κοτσοκορφήσουν τά καλαμπόκια, νά ποτίσουν. Μαζ'ί μέ 
τά καλαμπόκια σπέρναν κα'ι φχχσόλια κα'ι κολοκύθια κα'ι ήλιους κα'ι σκούπα κα'ι ρε- 
βύθια. Στό κάτω μέρος τής πεζούλας πού κρατάταν τό χώμα μέ ξερότοιχο, ήταν 
φιυτεμένα τά κλήματα. Αυτά ήθελαν τό καθένα ένα παλούκι νά στέκεται δρθιο κα'ι 
δίπλα στήν αράδα στροπίνες από νεαρά έλατα κα'ι δεσίματα μέ Ιτόλουρες. Στά πο
τιστικά χωράφια είχανε κα'ι όπωροφάρα δέντρα, μηλιές, κΛρομηλιές, ροδακινιές, %υ- 
δωνιές, κερασιές λιγότερες καστανιές κα'ι καρυές στ'ις άκρες ώς επί τό πλειστον γιοτ 
τ'ι κάναν πολύ ίσκιο κα'ι δεν (φύτρωναν στούς ϊσκιοΐ)ς κχιρποί.

’Από τό δάσος, εκτός τής ξυλείας γιά τά κλήματα κα'ι τ'ις κρεβατίνες πού είχαν 
στ'ις αυλές τών σπιτιών, έπρεπε νά κόι1κ)υν μέ κόιφτρες γέρικα έλατα (τυνήθως σέ 
βραχώδη τοποθεσίες νά τά τουμπροκιάσουν, νά τά κυλήσουν γιά νά κατέβουν σέ 
χαμηλότερο ισόπεδο μέρος γιά νά τά σχίσουν μέ σιδερόσιφηνες κα'ι πλατανόσφτηνες 
μέ τή βαριά κα'ι νά τά μεταφέροττν στό σπίτι νά τά (χτιβιάσουν στό κατώι ή στήν 
αύλή τους γιά δλον τό χρόνο. Αυτά ζέσταιναν τό σπίτι καιόμενα στά τζάκια, έδιναν 
κα'ι τό φωτισμό στό δωμάτιο, εκεί έβραζε ή κατσαρόλα μέ τό φαί, (φασόλια συνήθως 
κα'ι τραχανάς τό πρωί.

Τά ζώα, γίδια, πρόβατα, γελάδια, τή μέρα θά τά πάρει κάθε πρωί ό τσοπάνης 
κα'ι θά τά (φέρει τό βράδι, μά θέλουν καΐ στό σπίτι τόν περισσότερο καιρό πάχνια- 
σμα μέ χόρτο ή καρπό, άρμεγμα τά γαλάρια ματάρισμα, τό γιίλα συνήθως μάζε
μα στήν καρδάρα νά γίνει κοπάνισμα γιά νά βγείλει τό βούτυρο, βράσιμο τό ξυνό- 
γαλο νά ηταάσουμε κα'ι τό κλοτσοτυρι, (χλάτισμα γιά νά συντηρηθεί γιατ'ι (χπ’ αυτά 
θ ’ άρταίνουνται δλο τό χρόνο.

'Ορισμένες οικογένειες είχαν ζώα, γίδια ώς έπ'ι τό π/»εΐοτον, σέ καλύβια στά κτή
ματά τους , δπως ό Αιαπογιάννης στούς 'Αγ. ’Αποστόλους, ό Κομπορόζος κα'ι οΐ 
Γρατσηνέοι στόν 'Αιλά κα'ι Παναγιά, οΐ Ζορμπαλέοι κα'ι Κιρτσοθανάσης στόν 'Αη- 
νικόλα, Χιουρλάκι οΐ Μανικαέοι, οΐ Σιδερέοι, οί Καζακάοι στόν 'Αγιάννη, ό Μουχ.ρι-
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τσογιώργος στην 'Αγ. Κατερίνη και ό Μοτη^ριτσοΧαράλαμίτος στα στασιά, ojcou 
και κατοικούσε μαζί μέ τη γυναίκα του, παιδιά δεν είχαν. "Ολοι αυτοί είχαν δικό 
τους τσοπάνο, επρεπε δμως τό πρωί καΐ το βράδυ νά βρήσκεται 2νας νά βγάλει 
νά ξαναπάρει τά γίδια, ν’ αρμέξει καΐ νά η?έρει συνή&ως τό -γάλα βτό σπίτι 
κμαντάρισμα. Βοσκότοποι τέτοιοι ήταν ή Τσίρη, ή Πλόπ’, οί Φακές, ή Κρανιά, τά 
ΚΙΜϋβια.- -t·»

"Αλλοι μικροκτηνοτρόφοι, ό Γιοβανογιώργος, ό Μανικοθανάσης, δ Δημογιάννης 
με βοσκοτόπια Γοϋρνες, Κλειδί, Μπλορένζα, "Αν&ρωπος κα'ι τά υπόλοιπο χωριανό 
κοπάδι σκάρο Διαλάκια, Κοτρώνη, Άλέστα, Κερασιά, Ψ τ ^ , Έρένα, Καλέβια κ.ά.

Δεν έλλειπαν καΐ οΐ ζωοκλοπές και επιδρομές λΰκοον τό χειμώνα, ω ς έπι τό πλεϊ- 
στον, ’Από τό μπαλκόνι τοϋ σπιτιού της, Ινα Δεκέμβρΐ], κλέψαν τό μαρτηνι και ένα 
τορβά γνέματα της χήρας Μανικοχρήστενας, πού είχε δτ>ό κορίτσια κι ένα παιδί 
ανήλικα. Τά Χριστούγεννα γειτόνοι έδοσαν από ένα κομμάτι κρέας γιά ν’ άρτηι&εΐ 
ή οίκογένεια, γιατί κρέας ό πολύς κόσμος έτρωγε τό Πάσχα κάνα κατσίκι, τά Χρι
στούγεννα ένα μανάρι πού ηιύλαγε κοντά του δλο τό χρόνο καΐ τις άποκρηές καμιά 
κότα. Αυτή ήταν ή κρεοηχχγία στην καταπληκτική πλειοψηφία τού χωριού.

Και άλλες υποχρεώσεις είχαν οι γwαlκες, αφού αυτές ήταν στήν πλειο\1η)φία 
χήρες ΟΙ γυναίκες μεταναστών νά καθαρίσουν τήν άνοιξη τ ’ αύ/άκια και τις γοϋρ- 
νες πού μαζεύονταν τή "νύχτα τό νερό και τήν έπομένο} ό νεροφόρος θά ειδοποιήσει 
ποιος έχει αράδα γιά πότισμα, ακόμα νά τοποθετήσουν ξύλινα συνήθως κανάλια 
στά ρέματα γιά νά ςρέρσυν τό νερό γιά τό πότισμα χωραφιων καΐ τών κήπων.

Οί γυναίκες είχαν σάν νόμο, τά κορίτσια, οΐ ανύπαντρες, έπρεπε νά ηχ)ράνε 
άσπρες βαμπακέλες, οι παντρεμένες καφένιες καΐ οί χήρες μαύρα μαντήλια. Ξε- 
σκούη)ωτες θεωρούνταν όχι τίμιες και τέτοιες δέν ήσαν ποτέ.

’Εγώ νομίζω δτι αυτές οί προγόνισσές μας γυναίκες, πού άσφαλέος κα'ι στά άλ
λα χωριά τά ορεινά κα'ι άγονα θάταν στήν ίδια μοίρα, έχουμε υποχρέωση όχι μόνο 
νά τις αναφέρουμε και νά τΙς δοξάζουμε, γιατί στήν κάπως καλύτερη σημερινή 
μας ζωή, οί άγώνες κα'ι "θυσίες αγωνιστών έφεραν στή χώρα μας κάποια λίγο πολύ 
βελτίωση, ώστόσο πολύ ακόμη χρειάζεται γιά νά qρτάσoυμε σέ μιά δίκαιη κοινωνία 
πού οί εργαζόμενοι "νά γίνουν και'ι νοικοκύρηδες στή δίκαιη κατανομή δλων τών ά- 
γα-θών τής δουλειάς τους, χωρίς εκμεταλλεττές, χωρ'ις πολέμους.

ΚαΙ κανένας δέν μπορεί ν’ άμφισβηττήσει δτι ή -γυναίκα κα'ι μέχρι τ'ις μέρες μας 
είναι έκμεταλλευόμε"νη δχι μόνο σάν ηπα>χή εργάτρια αλλά κα'ι σάν εύπορη, αφού 
μένει σκλάβα στό σπίτι, μέ τά παιδιά, τό μαγείρεμα, τό πλύσιμο, τήν καθαριότητα 
γενικά σάν αποστολή της. Θά ξεσ/Λαβωθεΐ δταν θά γί"νει οικονομικά ανεξάρτητη 
κα'ι μέ κανένα προνόμιο άνδρός κα'ι -γυναικός.

Γιά  τή σημερινή "γυναίκα, ττήν όποιαδήποτε μορφωμέλΟ), καλό θά είναι νά μάθει 
πώς κα'ι γιατ'ι οΐ παλιότερες γυναίκες μ ’ δλες ^αυτές τ'ις βαριές δουλειές πού άνα- 
φέραμε. 'Ασυνείδητοι άντρες απαιτούσαν κα'ι νά τούς .πλύνουν κα'ι τά πόδια χυ. ο

Μικροχωρίτισσες πού γεννήθηκαν στόν 19ο ή κα'ι 18ο αΙώνα, μέ ιδρώτα κα'ι 
αίμακρατούσαν παληκαρίσια τό χωριό μας. Τέτοιες στό Μικρό Χωριό θυμάμαι ή 
άκουσα νά λένε, ήσαν:

Ή  Π  α V α η τ  ί V α, μιά άόματη γριά, ζούσε σέ μιά χαμωικέλα, έκεΐ π(ού 
έχτισε ό Δ. Φλέγκας τό σπίτι του κι έγρα"ψε τό φιλοσόφημα «σήμερον εμού, αΰριαν 
ετερου κα'ι ουδέποτε ούδενός».

Ή  Γ  ι ο 6 αν ο γ ι ώ ρ γ α ι V α, μ ’ ένα μόνο κορίτσι, χωρίς άμοιιβή διά
βαζε γιά τό μάτι σέ παιδιά καί σέ ζώα γιά μαγάρισμα, λοθνάρια, πονίδια, ψετηο- 
γιατρέσα.

Ή  Κ α ρ α μ έ τ σ ι ο υ ,  λεβεντογυναικα μέ παιδιά πού μετανάστευοαν σέ 
τρεις ίμιείρους, 'Αμερική, Αύστραλία, Αίγυπτος. 'Ο άιδρας της δέν πλούτισε στήν



’Αμερική, εφερε δμως 2\'α καλό δίκανο ιΐΐστογιεμί, ποίΑά ιρυσίγγια και τσάντα κυ
νηγού, λίγο βοηι'ίυΰσε στη γεωργία. Κτη'ήγι, καφενείο.

Ή  Ζ η σ μ ο β  α γ γ έ λ α ι ν α  χήρα και άκληρη.
χήρ·“  σ’ ενα μοναπατο σπίτι με γωνιά στη μέση, μιά άλυ- 

σίδα στο ματέρι τής σκεπής για νά κρεμάει τ ’ άρβαλοκάκαβο για νά βράσει τά φχι- 
σόλια ή τ ’ αγριόχορτα, .περισσότερες qpoρeς δίχως λάδι, είχε J v o i i o o i j j^

Ή  Θ α ν ο δ η μ ή τ ρ ε ν α  είχε δυο κορίτσια· έμειγαν'άνύοταντρα, πέβοίναν 
σέ ηλικία 7 5 -  80 χρόνων. 'Ο Πιστιόλης ό γιατρός τού χωριού, περίεργος στήν νε
κροψία διαπίστωσε οτι είχαν παρθενειά. Ό  άνδρας της ξαναγύρισε άπένταρος από 
την Πόλη· είπε θά την βοηθήσει στά χωράφια, δμως δταν α·ότή ςρόρτωνε τ ’ αλέτρι,

Ή Γιοδάνενα Ή θανοδημήτρενα

τό σπόρι καΐ τόν τροβά με τό qpat, τότε αυτός σηκώνο·νταν και πηγαίνοντας στό χω
ράφι ελεγε, γυναίκα βάλε νά φάμε, άδειο τσουβάλι δεν στέκεται δρθιο. ’Έτρωγαν 
καΐ αυτός ξάπλωνε. ’Ά τ ε  ρέ Μήτσο νά ρΐ)μάξουμε καμιάν αυλακιά. Κάτσε λίγο βρε 
γυναίκα, δεν ξέρεις δτι δταν τό τσουβάλι είναι γεμάτο δέν μπορεί νά λυγίσει, πως 
νά σκύψω;

Ή  Κ υ ρ τ σ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  γυναίκα αγωνιστή, λεβέ-ντισσα, με κορίτσια 
καΐ με αξιοπρέπεια ζοΰσε παρά τη μεγάλη φτώχεια της.

Ή  Π  α V α η τ  ί V α χήρα με τρία κορίτσια. 'Ένα παντρεύτηκε και πέθανε 
ά(|?ήνοντας ενα όρςχϊνό, άλλο της κορίτσι παλάβωσε από έρωτα είπαν.

Ή  Δ α V ί λ ο υ, χήρα, μόνη της κά·θονταν σ’ ενα καλύβι στό δρόμο πρός τό 
Νικολό, στίς Λόγκοβες. ’Έρριχνε χαρτιά γιά την τύχη, έκανε καί μάγια.

Ή  Κ ο ν τ ο δ μ ή τ ρ ε ν α ,  πάμπτωχη μ’ ένα χαζό παιδί, σπίτι χαμωκελα 
κοντά στό Κρί.

Ή  Λ ά μ π ρ ω έγκαταλειμμέλη άπό τόν άνδρα της, γιατί δέν τούδωσαν την 
ουμιρωνημένη προίκα μ’ έλ'α παιδί πού σπούδασε ραδιοτηλεγραφητής. Τής ανακαί
νισε τό σπίτι καί τής έφερε σιδερένια σόμπα γιά ζέστα καί μαγείρεμα. "Ελεγε έ'μως,



«?ίθ·ελα νάξερ« εκείνο τον κέρατά ΐΕοΰβαλε τη φωτιά μες στο μπαούλο καΐ δεν (,ΐΜο- 
ρεϊς νά την Ιδεΐς». Μόνη της μιά ζοχη, άςχτϋ ό γιος της ταξιόεττηκε. Περνώντας 
κοντά στό δρόμο, την άκουγες νά κουβεντιάζει μεγαλοφώνως· κουβέντιαζε με τον 
ατίθασο γάϊδαρό της καΐ την καλομαθημένη γελάδα της.

Ή  Γ ι α ν ν α κ ο δ η μ ή τ ρ ε ν α ,  χήρα μέ μικρά παιδιά.
Ή  Π ο λ υ ζ ο λ έ ν η  με άνδρα στην Πόλη, αργότερα χήρα πάντρεψε τή 

μοναχοκόρη της μέ τον Παπαθανάση, παπά τοϋ χωριού.

Ή Κυρτσογκίννενα Ή Λάμπρω

Ή  Π ο λ ύ ζ ο  σ π ΰ ρ ε ν α ,  με άνδρα στην Πόλη και μετά στη Θεσσαλο
νίκη. "Ε\'α παιδί της σκοτώθηκε στην ’Αλβανία, τ ’ άλλο στό Δ ,Σ .Ε ., τό 1949.

Ή  Δ ε ρ μ α τ ο κ ώ σ τ ε ν α  από την οίκογένεια τούΔερματά, ηγούμενο 
τού Μοναστηριού Προυαού, που άνήγειρε και ένα Ξενώνα στη μοΛη.

Ή  Δ ε ρ μ α τ ο π α γ α ν ί ν α ,  χήρα με παιδί στην Πόλη.
Ή  Π ι σ τ ι ό λ ε ν α ,  χήοα με δυό παιδιά στην Πόλη.
Ή  Π  ρ ι ο 6 ο λ ο κ α τ ε ρ ί V η, χήρα με παιδί και κορίτσια.
Ή  Ν ι κ ή τ ο υ. ΚοΛ’τόχοΐ’δρη λεβειτο·γυναίκο με δυό παιδιά και κορίτσι 

παντρεμένο στην Αμερική. 'Ένα της παιδί, πρ<ΰτοφανες στό χωριό, αγαπήθηκε με 
κορίτσι από άλλη κάσκα πλουσιοκόριτσο ·και όμως την παντρευτη'κε. Τ ’ άλλο της 
παιδί, μεγαλύτερος, παντρεύτηκ,ε παπαδοπούλα. Ζούσαν πολύ φτωχά, τά παιδιά τους 
δδμως προόδευσαν. 'Ο μεγαλύτερος, ό Νικήτας, μικρός με κοντό παντελόνι δούλευε 
στό έστιατόριο Βόσπορος, στό Καρπενιίσι, πού προτάνοιξε ό θείος του. ΟΙ δικαστι- 
•κο'ι πότροχγαν, τούδιΛ'αν καθημερινώς δλοι λεφτά μπορμπουάρ, φιλοδώρημα, γιά ν’ 
αγοράσει μακρύ παντελόνι. Μετά από μήνα τόν ρώτησαν, ακόμα δεν πήρες παντε
λόνι Νικήτα; Δύτός τούς λέει, δεν πήρα γιατί τά λεερτά τάδωσα στη μάνα μου ν' 
αγοράσει μιά γίδα γιά νάχει γάλα γιά τά μικρά άδελφάκια μου. Έ :  βρε Νικήτα, 
τόφαγε πάλι αυτό τό παντελώνι ή γίδα, τώρα άλ?αώς θά κάΐΌυμε, σύρε στό Σακα- 
?ιή με αυτό τό χαρτάκι νά σοΰ δώσει ένα παντείώνι. Ό  δεύτερος γιός του σπού
δασε στην Αμερική, έπέστρειΙ^ε στην Ελλάδα δικηγόρος και πρωτοστατεί σέ εκπο
λιτισμό τού Μικρού Χωριού.
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Ή  Ζ α χ α ρ· ο γ ι ώ ρ γ ε V α, καλαμΛουρζοΰ με παιώι σωφερ ·καΙ κορίτσίια. 
Ή  Φ λ ώ ρ ε V α, πάμπτωχη, χήρα μ’ ενα κορίτσι.
Ή  Λ ι α π ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  φτωχή, με λίγα γίδια σέ καλύβι.
Ή  Α ι α π ο δ η μ ή τ ρ ε ν α ,  χήρα πάμτττωχτ}.
Ή  Μ π ε λ έ τ ο υ ,  κάποτε εγινε ληστεία στο σπίτι της.
Ή  Φ ο υ κ ο δ η μ ή τ ρ ε ν α ,  π;άμπτωχη.
Ή  Ζ α χ α ρ ο κ ω σ τ ά ν τ ω ,  με δίπ:ατο σπίτι, δμως φτώχιά.

'Η Ζοχχαρογιώργενα Ή Μπιλέτου

Ή  Δ ε ρ μ α τ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  με άνδρα στήν Πόλη.
Ή  Μ ο υ χ ρ ι τ σ ο γ ι ώ ρ γ ε ν α  άκληρη, ό άνδρας της στο χωρΊΟ λει

τούργησε κοπερατίβα των Κοινσταιτινοπωλητών (σαν συνεταιρισμό προμηθευτικό).
Ή  Κ  ω σ τ α χ α ρ α λ α μ π ί V α, μ’ άντρα αγροφύλακα, φτωχή.
Ή  Δ η μ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  κατοικούσε στο Βακουφικό τοΰ Μπορσοΰ, φτωχή.
'Η  Π λ α κ ο λ ε υ τ έ ρ ε ν α ,  άνδρα πολίτη. Στό σπίτι της, ό πατέρας της, 

φιλοξένησε τον βασιλιά ’Όθωνα.
Ή  Π α π α δ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  τό άφορισμένο σπίτι. ’'Εκαμε δυο παιδιά, 

ενα παιδί πολύ κοντό κι ενα κορίτσι μισοσακάτικο. ’Αγορασμένο τό σπίτι, ό προκά- 
τοχός του Δ. Ζορμπαλάς τοΰ Κώστα, πέθανε ή πρώτη γυναίκα, ή δεύτερη παλά- 
βοκιε.

Ή  Μ α ν ι κ ο θ α ν ά σ ε ν α ,  μέ ατίθασο άνδρα, ψάλτη καΐ αιγοβοσκό, πού 
κάποτε στό γέννο τών γιδιών του στη Μπλόρενζα, τον έπιασε χαλαζοΟι>ελλα πού έ
χανε τά κατσίκια του. Γύρισε λοιπόν τό δίκανο και τουφέκισε πρός τόν ουρανό, λέ
γοντας: άν εγώ εϊμουΐ'α Θεός καΐ συ Μανικοθανάσης τί θάκανες βρε Θεέ;
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Ή  Π α π α χ α ρ α λ α μ π ί ν α ,  χήρα, σεβάσμίΛ γυναίκα, πραγματική πάι- 
παδιά, με παιδιά καΐ κορίτσια. Ζοοή (ρτωχή καΐ αξιοπρεπή.

Ή  Τ σ ι ο κ λ η τ ο μ ά ρ ω ,  χήρα άκληρη, πάμπτωχη ά λ̂,ά τίμια.
Ή  Σ ι δ ε ρ ο γ ι ώ ρ γ ε ν α ,  σπίτι με 3 πατώματα, με 3 κορίτσια πού τά 

καλοπάντρεψε, με άνδρα άχαρο, πολίτη, δίχως προκοπή.
Ή  Χ α ϊ β α ν ο γ ι ά ν ν ε ν α .  γριά οτραβή μισοκατάκηπτη, δταν εγκατα

στάθηκε τό ρολόγι στο καμπαναριό και χτυπούσε τη νύχτα τις ώρες τό χειμώνα με

Ή Π οίπαχαραλαμπίνα

τά πολλά χιόνια, ^ εγ ε  «ποιος καταραμέτος στέλνει αυτόν τον δόλιο νεοκόρο νά 
χτυπάει δλη νύχτα την καμπάνα, θά ξεπαγιάσει ό άνθρωπάκ^ς». 'Ό ταν ό Μ. Νικο- 
λόπουλος εφερε όλόρεμα τό αυτοκίνητό του στά πλατάνια στό ρέμα και σιμύριζε καί 
βογγοΰσε, τ ’ άκουσε ή γριά και ρώτησε τη νύφη της «τί ’ναι αυτό τό θεριό πού 
μουγκρίζει;», τής είπε αυτοκίνητο που θά φέρνει κόσμο. «Μ’ αυτό έτσι πού μουγ
κρίζει, θά τρώει κι ενα αλώνι άχυρο, πού θά βρεθεί τόσο πράμα, ή θά τ ’ άςτήσοιτν 
νηστικό νά ηιοφήσει;».

(συνεχίζεται)
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Παλιές άναμνήαεις 
ένός αιωνόβιου

Τοϋ Συν)χου Δααονόμου 
ΓΕΩΡΓ. Δ. ΦΔΩΡΟΥ

“Εΐνα βράδυ τΙς τελευταίες μέρες τοϋ Φεβρουάριου, είχα μια συζήτηση άπβ 
τηλεφώνου μέ τόν άγαπητό άντιπρόεδρο τοΰ Συλλόγου %. Γεώργιο Δημόπουλο, 
μέ τόν όποιο συνδέομαι στενά από πολλά χρόνια. Κατά τή συζήτηση αύτή διε- 
πίστωσεν οδτος δτι λόγω τής πολύ μεγάλης ήλικίας μου καΐ τάς άποκτηιθείσας 
έν τφ μεταξύ πείρας μου, θά μπορούσα κάτι νά γράψω γιά τό περιοδικό τοϋ 
Συλλόγου πρός γνώση καΐ ίσως ώφέλεια, των άναγνωστών. Θά προσπαθήσω, 
μέ τή δύναμη καΐ μνήμη πού μοϋ χαρίζει άκόμη δ “Γψιστος, νά διατυπώσω 
μέ τόν άπαιτούμενο ειρμό ώρισμένα γεγονότα Ιχοντα σχέση πρώτα μέ τόν ύπητ 
ρεσιακό μου βίο καΐ κυρίως μέ τήν προσφορά μου στην περκφέρεια τοϋ Δα
σαρχείου Εύρυτανίας.

Γεννήθηκα στή Μερκάδα Τυμφρηστοϋ βράδυ 23 ’Απριλίου 1988 καΐ τήν 
έπομένη ξημέρωνε Πάσχα. Γ ι’ αύτό μοϋ Ιδιοσαν δύο δνόματα, Γιώργο καΐ ’Α- 
ναστάση. Τό έρχόμενο Πάσχα, πού συμπίπτει τιάλιν μέ τήν έορτή τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου, συμπληρώνω τά 96 χρόνια τής ήλικίας μου καΐ εισέρχομαι στά 97.

ΕΙσηλθον εις την Δασική 'Υπηρεσία τό 1910, κατόπιν Ιίετούς ψοιτή- 
σεως στη Δασοκομική Σχολή Βυτίνης, εις τήν όποια είσήγοντο μόνον 
25 μαθηταί τό χρόνο. Γι’ αυτό τά πρώτα χρόνια ήτο περιορισμένος ό 
άριθμός των ειδικών δασικών καΐ τά κενά άνεπλήρωναν ώρισμένοι της 
Χωροφυλακής, ό Διοικητής της όποιας σε κάθε Δασαρχείο διά τήν έκ- 
τέλεση χρέη Δασάρχου, έπαιρνε μηνιαίο επίδομα 40 δραχμών. 'Υττήρ- 
χον τότε εξ Δασολόγοι, οί όποιοι, εγοντες τό επάγγελμα ΜηχανικοΟ, 
κατόπιν διαγωνισμού έστάλησαν στό εξωτερικό καΐ έσπούδασαν τή δα
σολογία. Έ ξ  αυτών ό Μνας ήτο Δ/ντής τής Σχολής Βυτίνης και ο'ι άλ
λοι ΔιευθυνταΙ στό 'Υπουργείο και ’Επιθεωρηταί. ’Αργότερα έστάλη
σαν καΐ μερικοί άλλοι καΐ έσπούδασαν στό έξωτερικό.

'Υπηρέτησα τό πρώτον στό Δασαρχείο Θηβών έπΙ 4ετία, λαβών έν 
τώ μεταξύ μέρος ε’ις τούς πολέμους 1912-13.  Εις τό Δασαρχείο αύτό 
θηβών ήμουν ό μόνος ειδικός δασικός καΐ κατ’ ούσίαν έγώ τό διηύθυ- 
να, διότι ό προϊστάμενος τής Χωροφυλακής, λόγω άγνοίας, έβαζε μό
νον καμιά ύπογραφή.

'Υπήρξα φύσει πολύ έντιμος, ε’ιλικρινής, αύστηρός, δίκαιος. 'Η κεν
τρική ήγεσία τή̂ ς ύπηρεσίας δεν άργησε νά σχηματίσει άρίστην Ιδέαν 
περί έμοΟ καί αναγνωρίσασα τά προσόντα μου αύτά άρχισε άπό τά 
πρώτα χρόνια νά μέ χρησιμοποιεί οπού έγίνοντο καταχρήσεις καί μή 
έφαρμογή νόμων. ’Επειδή ύπήρχε έλλειψη δασαρχών την έποχήν έκεί- 
νην έγώ διηύθυνα κατ’ ούσίαν δασαρχεία ή δασονομεία δπου ύπηρέτη-
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OCX. Τά (3τνωτέρω δμως τιροσόντα μου δεν ηρεσκον εις τούς διαφόρους 
παραβάτας δασεμττόρους καΐ ακόμη εις μερικούς μή εύσυνειδήτους δα
σικούς, οΐ όποιοι έπροπαγάνδιζαν εις τρόπον ώστε να γινη εύρύτερα 
γνωστό τό όνομά μου με αντιμετώπιση δυσχερείων στις μεταθέσεις καΐ 
άκόμη συγκρότηση συλλαλητηρίων εναντίον μου. Με ύπεστηριζε δμως 
πολύ ή κεντρική υπηρεσία.

Τό 1919 στο Δασαρχείο Βόλου έγίνοντο μεγάλες παρανομίες στα 
δάση τοΰ Πηλίου καΐ εισαγωγή κάθε νύκτα στήν πόλη εκατοντάδων 
φορτίων λαθραίων ξυλανθράκων. Οί δασικοί ύπάλληλοι αντί έκτελέσε- 
ως των καθηκόντων των άλληλοκατηγγέλοντο μεταξύ των μέχρι ση
μείου νά άναγκασθή ό τότε αύστηρός Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου 
Γεωργίας Ίω . Κοκκίνης νά τούς εκδιώξει δλους έκεΐθεν, άφοΰ ύπεβί- 
βασε τόν δασάρχη καί απέλυσε 2 - 3. Ά ντ’ αυτών εστειλε νέο Δασάρ
χη, Σχίζα όνόματι, καί εμέ ώς δραστήριο και έντιμο δασονόμο νά κα- 
ταστείλω τΙς παρανομίες. ‘Όταν οί παρανομοΟντες διεπίστωσαν τήν 
σκληj^ότητά μου, βοηθούμενος ύπό 4 - 5 χωροφυλάκων, κατόπιν καί ώ- 
ρισμενων επεισοδίων πού έδημοσίευσαν οι εφημερίδες Βόλου, ήξίωσαν 
καί ό πατριώτης των 'Υπουργός Γεωργίας τότε Σπέρίδης με μετέθεσε 
στό Δασαρχείο Βάλτου.

Έ γ ώ  δμως με άλλο μέσο επέτυχα νέα μετάθεση γιά τό Δασαρχείο 
Ευρυτανίας άίαί Βάλτου.

Στήν Ευρυτανία άνέλαβα ώς προϊστάμενος τοΰ Δασαρχείου Δεκέμ
βριο 1920, άφοΰ τό .Υπουργείο, αξιώσει του ΒουλευτοΟ αειμνήστου Ίω . 
Χριστοδουλια, εδιωξε ένα παλιό συνάδελφο, Μωραΐτη, πού ύπηρετοΟσε 
επί πολλά χρόνια χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά εφαρμογή νόμων καί προ
στασία των δασών. ΟΙ κάτοικοι κατέστρεφον άδιακρίτως άνευ άδειων 
καί προσημάνσεων άναρίθμητα δένδρα καί Ιδίως νεαρά έλατάκια, τά 
όποια έβαζαν ολόκληρα πρός στήριξη των κεραμιδιών στίς στέγες τών 
σπιτιών καί καλυβιών, ώς καί τών κλημάτων στίς πολυάριθμες πεζοΰ- 
λες τών χωραφιών. Εις αύτό τό μακελιό, ώς θά ένθυμοΟνπαι οί παλαιοί 
κάτοικοι, έθεσα τέρμα έγώ, ύποχρεώσας γιά πρώτη φορά τούς κατοί
κους νά σχίζουν με πριόνους τούς κορμούς έλαχίστων μεγάλων δέν
δρων κατόπιν προσημάνσεως, άπό τούς όποιους κορμούς έβγαζαν καί 
τά άλλα τεμάχια ξυλείας γιά τά σπίτια καί πολλά καδρόνια γιά στή
ριξη τών κεραμιών καί κλημάτων.

Έκτύπησα καί άλλες πολλές λαθροϋλοτομίες, άλλά τό μεγαλύτε
ρο κτύπημα ύπηρξε τό έξης: Στά μέσα της ύπηρεσίας μου είς Εύρυτα- 
νία μοΰ έφεραν ώς προϊστάμενο ένα δασάρχη, γιά τόν όποιο άποφεύ- 
γω νά κάμω άλλες κρίσεις, μόνον σημειώνω δτι ούτος άπεπειράθη νά 
διαπράξει μιά μεγάλη κατάχρηση είς βάρος τοΰ δημοσίου με δασοεπι- 
χειρηματία, τήν οποίαν κατήγγειλα έγώ στό 'Υπουργείο, τό όποιο με 
διέταξε τηλεγραφικώς στή μήνυση στόν Εισαγγελέα νά συμπεριλάβω 
ώς σύνεργό τόν δασάρχη προϊστάμενό μου. Έπενέβησαν μεγι^α πο
λιτικά πρόσωπα καί τελικά έδιωξαν τόν δασάρχη καί άφησαν έμένα νά 
έξακολουθήσω ώς προϊστάμενος έως δτου παντρεύθηκα τήν θυγατέρα 
Ίω . Κομπορόζου 'Ελένη έκ Μικρού Χωρίου καί έλαβα μετάθεση γιά 
τό Δασαρχείο Καλαμπάκας.

Γιά την δλη δράση μου στό Δασαρχείο Εύρυτανίας, προτάσει τοΰ 
τότε ΈπιθεωρητοΟ Δεσών Π. Μαρκοπούλου, ό ύπουργός Γεωργίας

(συνέχεια στη σελ. 32)
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Γράμμα ατόν δάακαλο Γ. Παπαδή 
από μιά μαϋήτριά του

Σεθατέ μου Δάσκαλε κ. Παπαδη,

Βρίσκομαι στό χωριό μας (Παλαιό χωριό), όπου ήρ&α μέ τον έγγονό μου Νικήτα 
πιο νωρίς να ετοιμάσομε για τό Πάσχα καΐ νά πάρομε τον ανοιξιάτικο άερα. Ά λ 
λα ό καιρός είναι άστατος. Ευτυχώς τό σπίτι μου είναι τόσο ψηλά και εχει θέα 
Κάθομαι στό τζάκι καΐ βλέπω ως τό Καρπενήσι όλα τά βουνά, Καλιακοΰδα κ.λπ. 
Είναι 16.4.84, βρέχει και χιονίζει ψηλά. Τά χωράφια είναι πράσινα όλα και άσπρες 
ϋί κορομηλιές σά νυφοΰλες. Άντικρύζω τό χωράφι σου Δάσκα/Λ μου στοϋ Σακού
λη και θυμάμαι πρώτον εσένα καί δεύτερον δλΐ| τήν οίκογένειά σας. Θά ήθελα νά 
σ’ ευχαριστήσω, μέ χά λίγα πού θυμάμαι, γιατί γεράσαμε τώρα, πού πάντα εσύ 
γράφεις στό περιοδικό. Διάβασα ότι θέλεις νά σοΰ απαντήσει μιά μαθήτριά σου.

Τ ί νά σοΰ πούμε Δάσκαίνέ μου, είμαστε τόσο εύχαριστημύνοι από σένα. ’Εσύ ώς 
Δάσκαλος δεν κοίταζες νά διδάξεις καΐ δ,τι ήθε/ ε̂ ας μάθαινε τό κάθε παιδί, μάς μά
θαινες με τό ζόρι γράμματα και επίμονες κα'ι γι’ αυτό μπορέσαμε νά βγούμε πέρα. 
Σε σένα χρωστάμε τήν υποχρέωση και μετά στούς γονείς. Δεν ξέραμε τότε φροντι- 
στι'ιρια κ.λπ. ’Εγώ είχα στ'ις πρώτες τάξεις τον Τσέντο και στίς μεγοάιος εσάς. Θυ
μάμαι πού μάλωνες νά μήν απουσιάζομε. Μάς μάθαινες τρόπους, νά καλημεράμε, νά 
σεβόμαστε. Στην εκκλησία τό Πάσχα τά εγκώμια τά λέγαμε εμείς τά παιδιά τοΰ 
Σχολείου. "Ενα τροπάριο τά αγόρια, ένα τροπάριο τά κορίτσια κάι ήταν στην έκ- 
κλ.ησία νά κάθεσαι νά άκοΰς, Τών Τριών 'Ιεραρχών λέγαμε μαζί σου τον ιΐΛχλμό 
τών Τριών 'Ιεραρχών τί ωραία πού ήταν!

Τώρα πηγαίνω στις έκκλησίες, δεν τά βλέπω αυτά τά πράγματα, και πόσες φο
ρές θυμάμαι τ'ις σχολικές μου αναμνήσεις κα'ι σάς Ιδιαίτερα. "Οταν χτυπούσες τη 
γροθιά σου στό γραφείο, στεκόμασταν άφωνοι, δέν είναι ανάγκη νά τά χτυπάει ό 
δάσκαλος τά παιδιά, νά ξέρει τόν τρόπο νά τον σέβοιπαι· εσείς τό είχατε αύτό.

'Ο  Τσέντος μάς χτυπούσε μέ έναν πήχυ. Θυμάμαι, μέ τή Μαριάνθη Παναγιώ- 
του (τώρα Πριοβόλου) είχαμε κα'ι οί δυο κοτσίδες μιεγάλες καί πιασπ]καμε αστεία 
από τά μαλλιά καΐ γελούσανε οΐ τρείς τάξεις, πρώτη, δευτέρα καί τρίτη. Μπαίνει 
ό Τσέντος μέσα καί μάς αλλάζει τά η>ώτα μέ τόν πήχυ καί τιμωρία όρθιες στις γω
νίες ώσπου νά σχολάσει τό Σχολείο (χρειάζεται καί τό ξύ/ω καμιά φορά).

Δέν ήμουν κα'ι τόσο καλή μαθήτρια. Δέν έ'γραφα καλά γράμματα, στην αριθμη
τική έτσι κι έτσι. "Οταν ήμουν μικρή, πρώτη ή δετπέρα, πότε μάς κάνατε προπαί
δεια δέν θυμάμαι, έπρεπε νά γράψω τήν προπαίδεια στό σπίτι. Τό 3X 3 9 δέν
μπορούσα νά τό θυμηθώ, ό πατέρας μου πού θά μέ βοηθούσε έλειπε στήν ’Αμερική, 
ή μάνα μου δέν ήξερε, ό παππούς μου ό Νταλάκας δέν ήξερε, ή μανιά μου ή Ντα- 
λάκου δέν ήξερε. Τ ί νά κάνω, ένα μπόι χιόνι έξω  κα'ι νά χιονίζει συνεχώς. Δέν μπο
ρούσα από κείνο τό σπίτι, εκεί πίσω, νά πάω πουθενά. Τά κλάαατα πού έκανα τά
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θυμάμαι ακόμα, και μοϋ λέει ό παππούς μου: Θά σέ πάω εγώ ’Ό λγα μου στο σχο
λείο καΐ θά τό πώ στο δάοκαλο δτι δεν τό ήξερες. Δεν θέλαμε μέ κανένα τρόπο νά 
πάμε αδιάβαστοι στό Σχο·λειο.

Θυμάμαι επίσης, μάς δίδασκες 'Ισ-τορία γιά την ’Ιφιγένεια. Έμενα με πήρε τό 
παράπονο κι εκλεγα, όπως μάς τό ^ εγ ες  τόσο ώραΐα. Καιθόμουνα με τήν Ευγενία 
Κωστοπούλου (Μαστρογεωργοποόλου) κα'ΐ πίσω μας καθόταν ό Χαράλαμπος Μα- 
στρογεωργόπουλος (τοϋ Χρίστου), αυτός ήταν αστείος και μάς εκανε κα'ι γελού
σαμε. Έσυ τά παρακολουθούσες αυτά καΐ όπως δίδασκες ερχόσουνα πρός τό τρίτα

Ό δάσκαλος Γ. Παπαδής ανάμεσα ατούς μαθητές του 
καί άλλους Μικροχωρίτες οέ δενδροφύτευοη (1938)

θρανίο καΐ μάς πρόλαβες νά γελάμε. Βέβαια από μιά μπάτσα φιχγαμε εμείς οΐ δυό, 
αλλά τόν Χαράλαμπο τόν έπ:ιασες από τά δυό αΐττιά, βέβαια μέ προσοχή, vm  τον 
σήκωσες απάνω από τό θρανίο. Μετά που νά βρεις τήν ήρεμία σου νά διδάξεις, 
μάς λες αύριο θά μοΰ γράτμετε από 4 φορές τήν 'ιστορία τής ’Ιφιγένειας. ’Ανάθεμα 
κα'ι συγκεντρώσαμε εμείς τίποτα, τότε δεν είχαμε βιβλία νά τά διαβάσουμε, αυτά 
έπρεπε νά τά συγκρατήσουμε ό'πως μάς τάλεγε ό δάσκαλός μας, ούτε βοηθητικά, 
ούτε έγκιπΆοπαίδειες, ούτε νά μάς βοηθήσει κανε'ις άλλος, μόνον ό δάσκαλός μας, 
πώς νά μήν χρωστάμε αγάπη κα'ι ευγνωμοσύνη σ’ αύτο-ύς τους δασκάλους; Π ώ ς νά 
τούς ευχαριστήσουμε; Μέ τίποτα.

Τότε είχαμε πρωί - απόγευμα σχολείο. ’Εγώ δεν τό άκουγα τό καμπανάκι τοϋ 
σχολείου. ’Έπρεπε πάντα νά τρέχω και μοϋχανε, θυμάμαι, κάτι παπούτσια σκαρπί
νια, τάλεγαν τότε, (σάν άρβυλα), δλο πρόκες από κάτω, πέταλα γιά νά μήν τά χα
λάω, γιατί μ’ αυτά έπρεπε νά περάσω κι εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. 'Ό λα τά χα- 
λιάδια (πέτρες) από τόν απάνω μαχαλά, τάιρερνα κάτω με τήν τρεχάλα μου. Π α ρ ’ 
δλα αυτά, δμως, άς ήταν 100 οκάδες τά παπούτσια, κάθε άπόγευμα ό δάσκαλός 
μας Παπαδής μάς έβαζε και χορεύαμε δημοτικούς χορούς, νά τραγουδάμε, νά βά
ζει τό Μικρό Χωριό και κείνος νά μάς καμαρώνει, χορεύαμε μπροστά στό σπίτι τοΰ
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Π οϋΐα^, πού ήταν δίπλα στο σχολείο (τό παλιό). Κάτω από τις παρυδιές, ήταν Ι- 
να μέρος σαν πλατειούλα, ήταν ένας κύ'-άνος μέ αγόρια καΐ κορίτσια. Στί}ν τάξη 
μου εϊμασταν 13 κορίτσια και 12 αγόρια.

'Επίσης δάσκαλέ μου, τότε εμείς τά παιδιά, παρ’ δλο πού μάς τό τόνιζες νά μήν 
πηγαίνουμε έπισκετμεις δταν γιορτάζει κανείς, γιατί σωστά έτσι επρεπε, εμείς δμως 
πηγαίναμε κρυφά, βέβαια νά μάς δώσουν κάνα γλυκό, γιατί τότε δεν είχαμε τοΰτα 
τά άγα-άά. Θυμάμαι ήταν τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ, ήταν βραδάκι, γιατί αυτή τήν ώρα 
συνηθίζαμε νά πηγαίνουμε γιά νά μήν μάς δεί ό δάσκαλος, πήγαμε με τή Μαριάνθη 
Πριοβόλου στό Μιχάλη Νικολόπουλο νά τοΰ ποΰμε χρόνια πολλά: Μόλις κεραστή- 
καμε καί γυρίσαμε πήραμε τήν κατηη?όρα, δμως ανέβαινε ό δάσκαλώς μας Παπα- 
δής με τή γυναίκα του Βασιλική. Τρυπώνουμε τότε σ’ ενα στενό γιά νά μήν μάς 
δεί και καθώς ήταν άπόβρεχο γλιστράμε και πέςπουμε. Πάνε και τά κεράσματα, 
γδάραμε και τά χέρια μας, αλλά ποιός τάλεγε αύτά, ή στενοχιόρια μας ήταν πως 
θ ’ άντικρύσουμε τό δάσκαλό μας τήν άλλη μέρα. "Άραγε μάς είδε ή δέν μάς είδε; 
’Αλλά φαίνεται δάσκαλέ μου έ'κανες στραβά μάτια, όχι δτι δέν μάς είδες. Δέν μάς 
είπες τίποτα εμάς, αλλά άλλη φορά, σέ άλλιος συμβουλές, τδη:ΐρες σαν παράδειγμα. 
Τώρα μέ συγχωρείτε δλοι μέ τά πολλά πού γράφω, αλλά εδώ στό χωριό τά θυμά
σαι αυτά και ή κάθε πέτρα έ'χει τήν Ιστορία της γιά μάς!

Μέ μεγάλη αγάπη και σεβασμό στό δάσκαλό μου Γεώργιο Παπαδή 

"Όλγα Παπαδημητρίου

Κι’ άλλο ανέκδοτο γιά τό καμπαναριό
Μετά τά δύο περιστατικά - άνέκδοτα 

πού δημοσιεύΕηκαν στό περασμένο τεύχος 
γιά τό καμπαναριό ό κ. Δ. Πολύζος (Η. 
Π.Α.) μάς έστειλε ένα άκόμη πού τό δη
μοσιεύουμε παρακόαω. Τόν εύχαριστοΰ'ΐε 
πού τό σκέφθηκε.

"Ενα άτό τά παιδιά τοΰ Παπακώστα, ό 
Ξενο<))ώντας, σοφίστηκε νά δέσει τό γλωσ
σίδι τής μικρής καμπάνας μέ κλωστή, πέ- 
ταξε τήν κουδαρίστρα στόν κήπο τους, με
τά μέσα στό παρόιθυρό του καί κατά τά 
μεσιάνυχτα τραβώντας τήν κλωστή χτυπού
σε ή μικρή καμπάνα άσυνάρτητα.

Ό  Παπακώστας δγήκε στό μπαλκόνι 
καί νομίζοντας δτι κάποιο παιδί τραβάει 
τήν τριχιά, φώναξε: «Βρέ διάδ... φεύγα απ’ 
αύτου». Ή καμπόωα όμως χτύπατγε συνέ
χεια, πού άνάγκασε τόν ποπά νά φορέσει 
τά ράσα γρήγορα - γρήγορια, νά πάει νά 
πιάσει τόν ταραξία.

Πόση δμως έκπληξη δοκίμασε δταν έ- 
φθασε στό καμπαναριό καί είδε δτι κανέ

νας δέν τράδοτγε τήν τριχιά, άλλά ή κα'ΐ- 
πάνα χτύπαγε

’Έκανε τό σταυρό του καί ποίν «νσνάξει 
τούς έπιτρόπους νά κάνει κάναν έξορκι- 
σμό, κόπηκε ή κλωστή τοΰ ^.ενοφώντα καί 
στ^άτησε νά χτυπάει ή καμπάνα.
_  Πολύ άργότερα έμαθε τό χωρατό τοΰ 
;ιενοφωντα, άλλά έκεΐνος τδτε ήταν στή 
Λαμία μέ τ’ άδέλφια του.

Τοΰ Παπακώστα τό σπίτι εΐν’ αύτό πού 
έμενε 6 Βαγγέλης Πιστιόλης.

Στό γεγονός μερικοί δώσανε συνέχεια, 
δτι δήθεν στήν καμάρα τοΰ καμπαναριού 
κοιμότανε μιά γελάδα καί ό παπάς, στό 
σκοτάδι καί στή βιασύνη του, έπεσε πάνω 
στή γελάδα, δτι σηκώθήκε ή γελάδα μέ 
τόν παπά καβάλα κλπ.

Αύτά τουλάχιστον Ισχυριζότανε ό μακα
ρίτης Γιάννης Σ .Φλέγγας, συνομήλικός 
μου καί συμπάροικός μου δταν μίΛάγααε 
γιά τόν Παπακώστα καί τό γιό του Ξενο- 
φώντα.
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ

ToC κ. Σ. Γεωργούλη

‘Ύστερα dmo την «άτιήχηση» τιού είχε σε προηγούμενο φύλλο τό θέ
μα μας «προσέξτε να μη γεράσετε», καΐ τη συμφωνία μας να τα ξανα- 
ποΟμε, συνεχίζομε καΐ σήμερα τό κουβεντολόι μας. Λέγαμε τότε δτι δ- 
σοι χαίρονται τη ζωή τους έδώ, έχουν ελπίδες νά κερδίσουν τήν αιώ
νια ζωή· άλλα κι αύτό δεν είναι σίγουρο. ΚαΙ νά πώς σκέφτηκα δτι μπο
ρούν νά έξελιχτοΟν τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση, κατά μιά 
εκδοχή βέβαια καΐ έν συντομία.

Έκλήθη λοιπόν, ό μακαρίτης μπροστά στόν Κριτή. ΠρΙν παρουσια
στεί ρώτησε τούς άλλους σε τί θά έξεταστεΐ. «Τελευταία, ρωτάει πολ
λούς τί έκοα^αν τό τάλαντον», του είπαν. Τόμαθε νεράκι τό μάθημα καΐ 
μετά τα τυπικά «πώς ονομάζεσαι, που έγεννήθης κα'ι που κατοικείς» 
άρχισε τήν Ιστορία του. Πώς ξεκίνησε, νέος κα'ι ξυπόλυτος, άπό τό χω
ριό του κα'ι πώς άξιολογώντας τό τάλαντο πού του έδωσε ό θεός, τό 
πολλαπλασίασε κι έκανε περιουσία, οικόπεδα, διαμερίσματα, σπούδα
σε παιδιά, πόαπρει|)ε κορίτσια κι άφησε κα'ι άρκετή περιουσία νά ζή- 
σουν άνετα οΐ δικοί, του κα'ι νά μήν περάσουν τις στερήσεις πού πέρασε 
αύτός.

Τα είπε ώραΐα κι ένώ περίμενε ν’ άκούσει τό «εΐσελθε εις τήν χαράν 
του Κυρίου σου», είδε τόν Κύριο κάπως σκεφτικό νά τοΰ λέει:

«Κατ’ άρχήν εγώ στούς κληρονόμους σου, πού μαλώνουν τώρα στή 
μοιρασιά, έδωκα δικό τους τάλαντο νά άξιοποιήσουν. Γιά τόν έαυτό 
σου θέλω νά μοΰ πεις. ’Εσύ τ'ι καρπώθηκες άπό τό δικό σου τάλαντο. 
Τό ταλαίπωρο σαρκίο σου τί χάρηκε άπό αύτό».

Τό σκέφτηκε άπό δώ, τόφερε άπό κεΐ, δέ θυμότανε νάζησε κα'ι μιά 
καλή μέρα. Κείνο πού θυμότανε ήτανε μιά ζωή πνιγμένη στή χλιμάρα 
κα'ι τό όέγχος τί θά γίνει αύριο κα'ι τότε πού δεν είχε κα'ι τότε πού άπό- 
χτησε τόν τρόπο νά τη χαρεΐ.

«Τίποτα», ψιθύρισε.
«Πάρτε τον άπό δώ», είπε στόν Πέτρο ό Κριτής. «Είναι κι αύτός ά

ξιος της τύχης του σάν πολλούς άλλους πού μαζευτήκανε έδώ. Γ ράψε 
νά μπει κι αύτός στή νέα δέσμη τών μέτρων πού προγραμματίζομε γιά 
τις θεσμικές άλλαγές πού θά κάνομε νά μετατραπεΐ ή Βασιλεία τών 
ούρανών σε ’Επουράνια Δημοκρατία».

Τώρα τό τί κα'ι πότε θά παρθεΐ κα'ι θά δημοσιευτεί αύτή ή άπόφα- 
ση, αύτό είναι άλλουνοΰ παπά Βαγγέλιο. Πάντως δέ μοΰ τό βγάνε
τε άπό τό μυαλό δτι μπορούν νά έξελιχτοΟν κι έτσι τά πράγματα. Γι’ 
αύτό σάς ξαναλέω κείνο πού είπαμε στήν άρχή. 'Η ζωή δέν περιμένει. 
Τά περιθώρια στενεύουν. Χαλάει βλέπετε κα'ι ή σειρά μέ τις άτομικές 
προσκλήσεις πού έφαρμόζονται κάθε τόσο.

Φάτε, πιέτε κα'ι γλεντήσετε λοιπόν, πού λέει κα'ι τό ρητό. Έ δώ  κα'ι 
τώρα, πού λέμε κα'ι μεΐς. Κα'ι γειά χαρά.



ΠΟΑΕΜ ΙΚΟ Η Μ ΕΡΟΛΟΓΙΟ (1 9 1 2 -13 ) 
ΤΟΥ ΣΠ . ΖΟ Ρ Μ Π Α Λ Α

Ή δίς Ελένη Σπ. Ζορμπαλα, πού ζεΐ στήν Χαλκίδα, είχε τήν καλοκτύνη 
νά χαρίσει γιά τήν Πνευματική Γωνιά τοΰ χωριοΰ ένα χειρόγραιρο κείμενο - 
πολεμικό ήμερολόγιο τοΰ πατέρα της, άείμνηστου Σπόρου Ζορμπαλα, τό ό
ποιο δημοσιεύουμε παρακάτω. Μέ τήν ευκαιρία αυτή δίνουμε μερικά Sioypa- 
φικά στοιχεία τοΰ Σπ. Ζορμίπαλα:

Γεννήθηκε στό Μικρό Χωριό γύρω στά 1885. Έργάσθηκε πρώτα στήν 
γνωστή ποτοποιία ΜΕΤΑΞΑ καΐ άργότερα άνοιξε δική του ποτοποιία στήν 
’Αθήνα (πλατεία Βάθης). Μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους 1912 - 13 καΐ τόν 
Α' Παγκόσμιο πόλεμο στρατεύθηκε και Οστερα έγκατέλειψε τήν ’Αθήνα καΐ 
έγκαταστάθηκε στήν Χαλκίδα δπου ίδρυσε καί διηύθυνε τήν γνωστή ποτο
ποιία Χαλκίδας ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ — ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, μέχρι τόν θόινατό του, 
πριν δέκα περίπου χρόνια. Γύρω στά 1920 νυμφεύθηκε τήν έπίσης Μικροχιο- 
ρίτισσα Αικατερίνη Γ. Σιδέρη.

Φίλος του δημοσιογράφος δημοσίευσε μέ τήν εύκαιρία τοΰ γάμου του 
τούς παρακάτω στίχους σέ τάπική έφημερίδα:

Ό  φίλος Σπόρος Ζορμπαλάς 
πού τόν γνωρίζει δλη ή Ελλάς 
τέτοιο ποτοποιϊό μεγάλο 
ποτέ μου δέν είδα άλλο.

Έτέλεσε τούς γάμους του 
στά πατρικά τά μέρη 
μέ τήν Κατίνα τή σεμνή 
τοΰ Γιώργη τοΰ Σιδέρη.

’Ακολουθεί τό πολεμικό ήμερολόγιο των πολέμων 1912 -13  σέ 
λιτή και άπέριττη γλώσσα;

Σεπτεμβρίου 17 -1 9 1 2  έκηρύχθη γενική Ιπιστράτευσις.
Σεπτεμβρίου 18 άvά^χώpισα Σιδηροδρομικές διά Λαμίαν καΐ αόθημερόν έπα- 

ρουσιάσθην καΐ έντύθην την στρατιωτικήν στολήν μέ μεγάλογ ζήλον.
Σεπτεμβρίου 24 , δδοιπορικώς καί μέ μεγάλην ζέστην καί κόπωσιν, είς Παλαμά.
Σεπτεμβρίου 25 , ομοίως είς Δομοκόν.
Σεπτεμβρίου 26, δμοίως εις Φάρσαλα.
Σετττεμβρίου 27, ομοίως είς Μπακράτσ.
Σεπτεμβρίου 28 , δμοίως είς Λάρισσαν. Δέν έπροφθάσαμεν νά ίδωμεν καλά τήν 

Λάρισσαν καί πρωί τήν έπομένην διά Τσαταλάρ, έκεΐ μείναμεν έπί τέσσαρας ήμέ- 
ρας έψήσαμεν καί κλεμένες κότες κόλο μέ κόλο.

’Οκτωβρίου 4 , έξημερώΟημεν είς Τύρναβον καί διαφόρους Στροφάς δλην τήν 
νύκτα διά νά μή γίνουν γνωσταί αί μετακινήσεις είς τδν έχθρόν. Ή  κόπωσις άπε- 
ρίγραπτος, ένώ άναπαύθην κατά τά έξημερώματα εύρέθην έν μέσω άποπάτων.

’Οκτωβρίου 5, έκηρύχ&η δ πόλεμος κατά τής Τουρκίας καί βαδίζομεν μέ ζήλον 
άκράτητον μέσω άμπελών διά Γκριτσόβαλη (Σταθμόν Προφ. Ή λ ία ), Ινθα έμαχό- 
μεθα έπί 2 4  ώρας.

’Οκτωβρίου 6, κυριεύσαντες τδν τΣαθμόν έβάλαμεν φωτιάν καί διά νυκτός καί
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μέ τρεις (χ.Ιχμαλώτους (τούς πρώτους τοΰ Τουρκοκοΰ πολέμου) έξημερώθημεν »ίς 
Τσαρίτσανη.

’Οκτωβρίου 7 εις Έλασόνα.
’Οκτωβρίου 8 άναχωρήσαμεν ύποχωροΰντος τοΰ έχθροΰ καΐ διώκοντες αυτβν κα

τά πόδας, δ δέ δρόμος ήτο γεμάτος λάφυρα. Φθάσαμεν είς Σαραντάπορον, έκεί έγέ- 
νετο μάχη έπΙ 2 4  ώρας καΐ μέ πολλάς άπωλείας. 'Ολόκληρον τήν νύκτα είμουν είς 
τό πρόχωμα τδ δποΐον ήτον γεμάτον νερδν έκ βροχής καί αί σφαϊραι του· έχ&ροΰ δέν 
έπαυσαν δλγ|ν τήν νύκτα ύποστηρίζοντες τήν ύποχώρησίν των. Τήν πρωίαν, δτε έ- 
σηκόθην, δέν ήμπόρουν να σταθώ είς τα πόδια μου έκ τοΰ πολύ ψύχους τής νυκτός,

ΰ // /

αλλά εύτυχώς εΐδομεν έπΙ δύο ώρας ήλιον καί ζωντανέψαμε, έφάγαμε καί οσοι είχα
με, (τά όποια δέν μάς έπέτρεπον οΐ ’Αξιωματικοί νά φάμε άνευ διαταγής τοΰ Δια
δόχου) καί άπδ έδώ καί πέρα αρχίζει ή πείνα!

’Οκτωβρίου 10. Λιβάδι Σαρανταπόρου. Κρύο άπερίγραπτο' έφθάσαμε είς τήν 
12 μ.μ. νύκτα κατάκοποι καί μαζέψαμε φτέρες διά νά άναπαυθωμεν δλίγον, άλλά 
ποΰ νά μάς κολήσει ύπνος, τά δόντια τριζοβολάγανε.

Μετά τρεις ώρας άνάπαυσιν αναχωρήσαμε.
’Οκτωβρίου 11, Σέρβια. ’Εκεί εκα|Ααν πολλά κακουργήματα ύποχωροΰντες οί 

Τοΰρκοι. ’Εφιόνευσαν δλους τούς φυλακισμένους "Ελληνας καί δσους άλλους έπρό- 
λαβαν. ’Εβάλαμεν φωτιά είς τάς φυλακάς καί τρέχαμε διδ καπνό άλλος μέν είχε ά- 
φθονία, έγώ , δυστυχής διά ψωμάκι άλλά δυστυχώς. Εύρον κρεμμύδια καί όλίγην 
ζάχαριν καί παρηγόρησα τήν κοιλίαν μου. Κρέας είχαμ^εν, εύρίσκαμε χιλιάδας πρό-
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βατα είς τήν διά&εσίν μα,ς αλλά δέν εΓχαμε άλας καΐ μας Ικοψε δλσυς αΙμα' δέν προ
λαβαίναμε νά λίνωμε τά βρακιά μας.

Όκτωβρίοο 13, είς Βιλιντό. ’Εμείνμεν τδ βράδυ πλησίον τσϋ χωργιοΰ, δέν μάς 
έπετρέπετο ή είσοδος είς τδ χωριό, άλλα ξεφύγαμε άπδ διάφορες ρεματιές καί είσήλ- 
θομεν έν αύτφ' μάάς ύπεδέχθησαν καΐ περάσαμε καλά. ’Εφάγαμε όλίγον χαμουκού- 
κι μέ μέλι καί δ,τι είχαν μάς περιποιήθησαν άλλα είμεθα πολλοί καί δέν μάς ττρο· 
φ&ένανε οδτε ψωμί.

’Οκτωβρίου 14, είς Καταφύγιον. "Ολην τήν ήμέραν ήτον συννεφιά -κοά τδ βράδυ 
παγωνιά μεγάλη’ άλλο τρίξημο τά δόντια.

Τδ πρωί μάς δώσανε άπδ 20  δράμια ψωμί καί εβραζε καί τδ καζάνι ρίζι σκέτο. 
’Αλλά γιά τήν τύχην μας άργησε νά γίνει καί τδ κατεβάσανε μισόβραστο τήν ώραν 
δπου επρεπε νά φύγωμεν. Διατάττει ό Συνταγματάρχης και τδ χύνομεν δλο τδ κα
ζάνι καί φεύγομεν μέ τήν κοιλίαν κρατώντας καί σφίξιμο τδ ζουνάρι.

’Οκτωβρίου 15, είς Βόζανα. Μέ πορείαν 20 ώρών φθάσαμεν κατάκοποι καί βρε- 
μένοι.

’Οκτωβρίου 17, Βέροια. Άναπαύθημεν έπΙ μίαν ήμέραν, έσυσσιτήσαμεν άνευ 
άρτου.

’Οκτωβρίου 19, Ζερβοχώριον. Καταβλήσθημεν εξωθι τοΰ χωρίου, άλλά τδ άτιμο 
χωριδ έτυχε νά είναι βουλγαρικδν καί διά νά μή παραξηγη&ώμεν άπδ τούς συμμά
χους μας δέν μάς έπετράπη ή είσοδος διά νά μή δώσωμεν άφορμήν. Τήν πρωίαν μάς 
έδωσαν άπδ 2 θ  δράμια ψωμί ή ύπηρεσία.

’Οκτωβρίου 20, Γενιτσά. Μάχη πεισματική έπΙ 24  ώρας καί πολλάς άπωλίας. 
Τδ έσπέρας έκαταβλήσθημεν εξωθι Γιανιτσών. Ή  πόλις έκαίετο άπδ τά πυροβόλα 
τήν ήμέρα, τδ βράδι έφωτίζοντο τδ Γενιτσά άπδ τήν πυρκαϊάν τής πόλεως. Οί στρα- 
τιώται περιφέρονται καί ετρεχον δχι διά λάφυρα άλλά μόνον διά ψωμάκι. "Οσοι 
έπρόλαβαν έπήραν άλεύρι, άλλά δλίγοι, έγώ εύρον τδ άλεύρι άλλά ένόμισα θά τδ 
ευρώ καί είς τήν έπιστροφ>ήν έάν δέν εδρω ψωμί παίρνω άλεύρι. ’Εγύρησα άρκετά 
άλλά μόνον ψωμί δέν εδρον, έπήρα τρεις κότες δλας ταμπακέλας καί χαρτί καί <ρα- 
κέλους καί μίαν κατσαρόλα, άλλά δταν έπήγα είς τδ μέρος δπου είχον είδει τδ ά
λεύρι δέν εδρον τίποτε παρά μόνον μεγάλην πυρκα’ιάν καί δέν ήξευρον άπδ ποϋ νά 
κάμω. ’Έφυγα λυπημένος, έψήσαμε τάς κότας μέ τήν τταρέαν μου, έφάγιχμεν άνευ 
άρτου. Είχε φέρει δέ καί ή παρέα μου τυρί καί άλλα διάφορα μεταξωτά τισλυτελεί- 
ας, χαμένα δΓ ήμάς δλα πλήν τοΰ ψωμιού δπου μάς έχρειάζετο.

’Οκτωβρίου 21, Μουστάτσ. Έφθάσαμεν έκ τής βροχής καί τής πείνας κατάκο
ποι, καί έκεϊ μείναμεν έπί δύο ήμέρας. Περιμέναμεν νά γίνη ή γέφυρα τοΰ Άξιου 
νά διέλθωμεν. ’Εκεί δχι μόνον πείνα είχαμε άλλά δέν είχαμε καί νερό.

Περιφερόμενοι είς έρημον χωρίον, είχε περιέλθη είς άκοάς των στρατιωτών δτι 
εύρέθη άποθήκη μέ πίτουρα χονδρά καί ετρεχον δποιος προλάβει. ’Έτρεξα καί έγώ 
καί έπρόλαβα, τά έζύμωσα είς ένα κεραμίδι κα.ί τήν καραβάνα μου καί τά Ιψήσα 
μέ βολιθαϊς βοών έλλείψει καυσοξύλων καί μοΰ έφαίνετο σάν παντισπάνι καί τά έ
φαγα κρυφά διά νά μή μέ βλέπουν γνωστοί καί χαρατσώσουνε’ ληλαδή μήν μοΰ τδ 
λιγοστέψουνε.

23 ’Οκτωβρίου. Άξιδν ποταμόν. "Ολην τήν νύκτα διερχόμεθα τδν ποταμδν μέ 
βροχή καί σκότος καί έχάσαμε δ ένας τδν άλλον, έχάσαμε δέ καί τδν Λοχαγόν μας 
Φαίσαν Κ . καί μάάς εδρεν τήν έπομένΥ}ν ήμέραν είς τά Τρία Χάνια.

25. Τρία Χάνια. ’Εξημερώσαμε είς τά Τρία Χάνια μέ βροχήν, μέ δλσυς τούς κα- 
ταρράκτοις τοΰ σύρανοΰ καί τής πείνας τδν καημόν. Τήν πρωίαν άναχωρούσαμε νά 
δώσωμεν τήν τελευταίαν μάχην τής Θεσσαλονίκης. Έπεράσαμεν άπδ τήν έκκλησίαν 
νά κάμωμεν τςν σταυρόν μας, διότι τότε είμεθα χριστιανοί δλοι καί έκεΐ έκφώνησεν
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λόγον BVtx4 ίερεΰς καΐ μάς ένεδάρυνε δτι θά έορτάσομεν τόν "Αγιον Δημήτρισν 6οψ  
θεία του εις τήν πρωτεύουσαν του την Θεσσαλονίκηιν.

’Οκτωβρίου 26. Γαλλικόν ποταμόν. Διερχόμεθα τόν Γαλλικόν ποταμόν είς άκρο- 
βολισμόν μάχης, πεντακόσια μέτρα μακράν τοΰ έχθροΰ κα'ι βαδίζαμεν έναντίον του. 
’Έστρεψα μίαν φοράν νά εΐδω καΐ πίσω μου καΐ βλέπω τό πανόραμα τάς φάλαγγας 
τοΰ Στρατού δπου έβάδιζαν δλα τά σώματα δπισθεν ήμών είς διαφόρους άποστάσεις 
καί δέν δίνομαι νά σάς περιγράψω τήν χαράν μου. Τήν ώραν αύτήν διερχόμεθα μέσω 
περιβολίων και έπήρα πέντε έως έξι ντομάτας' έφαγα τήν μίαν καί τάς άλλας έβαλα 
είς τό Σακίδιόν μου.

Καί μέ έφ’ δπλου λόγχη έφθάσαμε 2 5 0  - 300  από τήν γραμμήν τοΰ έχθροΰ, δτε 
βλέπομεν έφιππον άξιωματικόν με όπλίτην καί μέ λευκήν σημαίαν. Έκαταλάβαμε δτι 
είναι κήρυξ καί δτι θέλουν νά παραδωθοΰν καί άπό τήν μεγάλην χαράν μας έξεχά- 
σ<χμε πείνα, κόπωσιν καί στερήσεις. Καί πράγματι έπαρουσιάσθη είς τό πρώτον βαδί- 
ζον τάγμα μας διαβίβασαν τό έγγραφον πρός τόν Στρατηγόν μας καί τήν έπομένην 
ήρχισεν ή παράδοσις είς τήν Θεσσαλονίκην τμηματικώς' καί ή μέν Μεραρχία μας 
έφρούρη έξωθεν τής θεσσοιλονίκης καί έστελε τμηματικώς τόν Τουρκικόν Στρατόν 
είς θεσσοιλονίκην καί τιαρέδιδε είς τήν Δευτέραν μεραρχίαν.

27 ’Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκην. Είσερχόμεθα μέ άκράτητον ένθουσιασμόν καί χα.- 
ράν είς τήν πόλιν μέ βάδιν άλλα έως δτου εδρομεν νά στρατωνισθώμεν έστραγγίσαμε 
είς τά πόδια. Τέλος πλησιάσαμεν είς τήν άγίαν Τριάδα, περνώντας δέ πήραμε ένα 
ψωμί καί ένα μπουκάλι κονιάκ καί μέ ένα τράβηγμα μέ τόν Ν. Τρογαδή άδειάσαμε 
καί τό μπουκάλι καί τό ψωμί τό φάγαμε.

Είσερχόμεθα νά στρατονισθώμεν είς τό Παρθεναγωγεΐον καί άμέσως διαταγή νά 
μή έξέλθη κανείς. Πετώ έγώ τά πράγματά μου μέ τήν παρέα μου καί δρόμο προτού 
βάλουν σκοπούς. Έσκύψαμε έκεΐ πλησίον είς ένα παντοπωλεϊον, έφάγαμε καί μάς πή
γαν κατόπιν είς τόν Στρατώνα μεθυσμένους, δχι άπό τήν πολλήν κατάχρησιν αλλά 
άπό τήν έξάντλησιν τοΰ σώματός μας.

Τήν έπομένην 28 ’Οκτωβρίου πρωί 4  π.μ. διαταγή 6 Λόχος μας νά πάη νά φρου- 
ρήση τόν Σιδηρόδρομον ’Ανατολικόν.

29 ’Οκτωβρίου, ώραν 1 π.μ. έρχεται διαταγή καί άντικατάστασις παρά τής Της 
Μεραρχίας καί έτοιμαζόμεθα κί ώραν 6 π.μ. άναχωροΰμεν διά Βιτήλια πρός ένίσχυ- 
σιν τής 5ης Μεραρχίας δώδεκα ήμέρας δδοιπορικώς. "Ω ! λύπη, ώ! στενοχωρία άπε- 
ρίγραπτος' δέν έπρολάβαμε νά πάρομεν ούτε άπό μίαν φανέλα ν’ άλλάξωμεν.

1912
’Οκτωβρίου 29 έκ Θεσσαλονίκης έπιστρέψαμεν διά Βιτήλια, ’Αξιόν ποταμόν.
’Οκτωβρίου 30. Γενιτσά.
’Οκτωβρίου 31 , Βερδικόφ. Άνάπαυσις μίαν ήμέραν καθ’ δσον ένεκα τής στενοχω- 

ρίας καί τής άκαταστασίας τοΰ καιρού δέν δυνάμεβα νά βαδίσωμεν.
Νοεμβρίου 2, είς Βοδινά. Ενταύθα δέν μάς έπέτρεψαν νά μείνωμεν έντός τοΰ χϋ>- 

ρίου καί ή πείνα άρχισε πάλι.
(συνεχίζεται)·
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«  ΚΟΚΚΑΑΙΑ » MIA ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΑΟΞΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΑΣ
τοΰ κ. Δημ. Φαλλή

Πηγαίνοντας άπ’ τη Λαμία για τό Καρπενήσι, φτάνουμε στις ράχες Τυμφρη
στού. ’Αριστερά μας, πάνω στη ράχη, είναι ό δρόμος γιά τό Κρίχελίω. Δρόμος ω
ραίος, καλοηττιαγμένος, μέσα σέ καταπράσινες έλατοπλαγιές, πού ασφαλτοστρώνε
ται τώρα ώς τό Κρίχελλο.

”Av προχωρήσουμε τρία χιλιόμετρα — ^περίπου—  πρός τό ΚρίχείΛο, συναντάμε 
μια πιναχίδα χιλιοχτυπΐ)μενη όίπ’ τά σχάγια των κυνηγών, πού γράφει: Β Ο Σ Κ Ο 
Τ Ο Π Ο Ι Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΩ Ν . Μπαίνοντας αριστερά, σ’ ένα χωματόδρομο, ·9ά ιρτά- 
σουμε σέ λίγο σ’ ένα μαγευτικό διάσελλο, πνιγμένο στ’ αγριολούλουδα χαι τις ψ ά -  
ρες. Στό διάσελλο αυτό τά έ7^ατα είναι ακόμα λιγοστά, άλλα μέρα μέ τη μέρα φυ
τρώνουν, μεγαλώνουν χαΐ σκεπάζουν τόν τόπο, Ή  ατμόσφαιρα εδώ είναι καταχά- 
■θαρη και τό δροσερό βορειαδάκι μάς χαϊδεύει τά πρόσωπα, σιγοσιρυρίζοντας μέσα 
άπ’ τά κλωνάρια τών ελάτων. ’Εδώ είναι τά ΚΟ Κ Κ Α Α ΙΑ .

Άγναντεύολπας πρός τόν Βορειά, βλέπουμε περήφχινο τόν Τυμφρηστό νά χρυ
σώνεται στις άκτίλες τοΰ μεσημεριάτικου ήλιου. Στούς πρόποδές του βρίσκεται κρυ- 
μέ\α τό Καρπενήσι. Π ίσω  μας ή Καλλιακούδα, γυμνή στήν κορυφιή της κι από
τομη μ’ άγριες χαράδρες και πολλές άπίβανες ομορφιές. Στά χαμι^λώματα τής Καλ- 
λιακούδας, είναι φχολιασμένα πολλά χωριά, μέσα στις καταπράσινες πετροπλαγιές 
της. Βρισκόμαστε σέ ύτ|>όμετρο 1700 μ. καί, κυττάζοντας τριγύρο μας, μαγευόμα
στε άπ’ τις τόσες ομορφιές πού τόσο απλόχερα σκόρπισε ό Πλάστης στήν Βόρυτα- 
νική γη! Μά δσο κι άν είναι όμορφα κα'ι μάς μαγεύουν ό ήλιος, ή πανοραμική, απε
ρίγραπτη σέ ομορφιά βέα, ό δροσερός αέρας κχχ'ι ή κατακάβαρη άτμόσιραιρα, δέν 
πρέπει νά ξεχάσουμε γιατί ήρθαμε εδώ.

’Αλήθεια, πότε, ποιόν αΙώνα και γιατί νά ονομάστηκε Κ Ο Κ Κ Α Α ΙΑ  αυτή ή 
πειοχή; Τ ί τάχα ποιό θλιβερό γεγονός μπορεί νά έ'γινε σ’ αυτό τό μαγευτικό πέ
ρασμα, ώστε νά δώσουν αυτό τό τόσο παράξενο και άποκρουστικώ όνομα; ΟΙ γε- 
ροντότεροι τών γύρω χωριών — Κρίκελλο, Συγκρέλλου, Άνιάδα, Μουζήλο, Κλα- 
ψί, Μυρίκη, Λάσπη, κ .λπ—  λέτε κι είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους, διηγούνται 
μιά Ιστορία γιά ένα φ»βερό γεγονός. Κα'ι πρα’ όλο πού ό τρόπος κα'ι τά λόγια



είναι αλλιώτικα άπ’ τον κα·&ένα ποΐ) τά λέει, έντοώτοις, φαίνεται κα·θαρα πώς μιλά
νε δλοι για τό ίδιο γεγονός:

•  «Τά παλιά, τά πολύ παλιά χρόνια, είχαν περάσει άπο κεϊ κάτι βάρόαροι κοί 
πιάστηκαν σε μάχη μέ τούς δικοός μας. Μέρες κράτησε ή σqpαγή. Χιλιάδες οΐ σκο
τωμένοι! Ποιος νά τοδς θά·ψει; "Εμειναν τά κόκκαλά τους μέσα στις λάκκεςΙ».

9  «Είχε έ ρ ^ ι  από μακρτιά στρατός πολύς. "Αγριοι άνθρωποι. Κατάστρεψαν, 
λένε, τό Κάλλιον. Δεν άφησαν τίποτα! Γύριζαν νά φύγοχη' γιά τη Θεσσαλία και 
τούς περίμεναν έδω δλα τά χωριά. Τούς πετσόκοιίκιν, Δέν άφησαν κανέναν! ’Από 
τότε ό τόπος αυτός, έμεινε Κ Ο Κ Κ Α Α ΙΑ !»

•  «Αένε πώς τά παλιά χρόνια, ποως ξέρει πότε! ήρ·θαν εδώ οΐ Γαλάτες και 
τούς χτύπησαν οΐ Εύρυτάνες. Είχαν καταστρέψει, λένε, τό Κλαψί. Ξεσηκώθηκε δμως 
δλος ό κόσμος των χωριών και τούς έκλεισε τό δρόμο σ’ αυτό τό διάσελλο. Σκοτώ
θηκαν πολλές χιλιάδες κι άπό δώ, κι άπό κεϊ! Τά κόκκαλά,τους είναι ως τά σήμερα 
σκορπισμένα στά χωράφια!»

ΚαΙ συνεχίζουν νά λένε, νά λένε Ιστορίες οΐ μεγαλύτεροι κα'ι νά τις άκοΰν πα- 
ραξενεμένοι οΐ νεώτεροι. Τούς διακόπτεις καμιά φορά κα'ι τούς ρωτάς:

—  Κα'ι πώς ξέρετε δτι έγιναν αυτά πού λέτε; Π οϋ τά διαβάσατε;
— "Ε, δχι δά τά διαβάσαμε! ’Εμείς ποΰ νά τά διαβάσουμε! Αυτά μάς τάπαν 

οΐ πατεράδες μας και τά ξέρουμε. Αυτά πού λέμε, έφτασαν άπό κείνα τά χρόνια 
σέ μάς, άπό πατέρα σε γιό! Κατάλαβες;

«’Έλρτασαν άπό κείνα τά χρόνια σε μάς, άπό πατέρα σέ γιό»! Κι αυτό είν’ άλή- 
θεια! Είναι ή άγραφη πονεμένη Ιστορία τοϋ τόπου, πού ζεί μονάχα στις καρδιές τών 
άνθρώπων κα'ι μεταηόρεται σάν κληρονομιά άπό γενιά σέ γενιάϊ Είναι ή παράδο·ση 
τοϋ τόπου μας! Δυστυχώς δμως, ούτε οι σύγχρονοι Ιστορικοί, ούτε οί άρχαιολόγοι έ
δειξαν τό άνάλογο ένδιαφόρον γι’ αύτη την αλήθεια. Διότι — κι αυτό είναι βέβαιο—  
ή παράδοση αυτή πού μεταφέρεται άπό γενιά σέ γενιά, δέν είναι παραμύθι, πού 
κατασκεύασε κάποιος κάποτε. "Αν έρειηήσουμε λίγο προσεκτικά ττ]ν Ιστορία μας, 
θά βρούμε πώς ή παράδοση αυτή είναι θεμελιωμένη γερά σέ άρχαίους συγγραφιείς 
κα'ι κυρίως στόν Παυσανία, ό οποίος άναηόρει μέ λεπτομέρειες την επιδρομή τών 
βαρβάρων Γαλατών στην Ελλάδα. 'Ιστορεί τ'ις καταστροφές τών Γεάωιτών στή Μα
κεδονία, τήν κάθοδό τους στην Κεντρική Ελλάδα, τήν σφαγή τών Θεσσαλών κα'ι 
τήν άντίσταση πού 6ρή[καν στά στενά τών Θερμοπυλών άπ’ τά ένωμέΐ'α ελληνικά 
στρατεύματα κα'ι δέν μπόρεσαν νά διαβοΰν τό Καλλίδρομο γιά τούς Δελφούς. Και 
τότε, γιά άντιπερισπασμό, ό Βρέννος (άρχηγός τών Γαλατών) «άπέσπασε άπό τόν 
στρατόν του τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζών κα'ι οκτακόσιους περίπου Ιππείς και ώρι- 
σεν ως άρχηγούς αυτών τόν Όρεστόριον και τόν Κόμβουτιν, οί οποίοι δ ι ή λ θ ο ν  
π ά λ ι ν  τ ά ς  γ ε φ ύ ρ α ς  τ ο ϋ  Σ π ε ρ χ ε ι ο ύ  π ρ ο ς  τ ά  ό π ί σ ω ,  
έ β ά δ ι σ α ν  δ ι ά  μ έ σ ο υ  τ ή ς  Θ ε σ σ α λ ί α ς  κα' ι  ε ι σ έ β α λ α ν  
ε ι ς  τ ή ν  Α Ι τ ω λ ί α ν .  'Ο  Όρεστόριος κάι δ Κόμβουτις ήσαν εκείνοι, οΐ ο
ποίοι διέπραξαν τά μεγαλύτερα άνοσιουργήματα άπ’ δσα έξ ακοής γνωρίζομεν και 
δέν ομοιάζουν καθόλου μέ άλλα τολμηρά κακουργήματα τών άνθριόπων. "Εσςραξαν 
κάθε άρσενικόν άνθρωπον, χωρ'ις διάκρισιν γερόντων ή νηπίων επί τών μαστών τών
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μιίτέρων τους. "Οσα έκ των νήπιων εΤχον γίνει παχύτερα μέ τό γάλα, τά εφό\·ευον, 
έπιναν τό αίμα τους καΐ έτρωγαν τό κρέας τους»! Τέλος, οΐ βιίρβαροι, λεηλατή- 
σαιπες τάς Οικίας και τά Ιερά, έκαψαν τό Κάλλιον και ηρχισαν νά έπισπρέcρoυ '̂ άπό 
τόν ίδιον δρόμον». Παυσ. X , 22. ΚαΙ «ό ίδιος δρόμος» τής επιστροφής τους ήταν 
αυτός ό όποιος τούς είχε οδηγήσει πριν άπό μέρες μέσω Θεσσα/άας στα σημερινά 
Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΑ  και άπό κεϊ στο Κλαψί, τότε ΚεάΑιον, γιά νά τό καταστρέήχιυν.

Στην επιστροφή τους όμως προς τις Θερμοπύλες, σ’ αυτό τό σημείο, «οί Αίτω-

Εύρήματα σπδν ΙοτορικΛ τοποθεσία «Κοκκάλια»
(πρόσφατη φωτ. Δ. Φαλλή)

λοι και αί Αιτωλαι γιτναίκες παρατεταγμένοι κατά μήκος όλου τοΰ δρόμου», έκαναν 
φράγμα με τό στήθος τους: ’Έτσι, «μολονότι αΐ συμφοραι των ΚαίΑιέων είναι τό
σον μεγάλαι, όίστε νά κάμνουν καί τά άναγραφόμενα εις τά Όμηρικά έπη περί Ααι- 
στρυγόνων καί Κύκλωπας νά μήν φαίνοχνται ώς εκτός άληθείας, όμως ή έπεάνθοΰσα 
έκΑίκησις ήτο άνταξία. Διότι άπό τούς 40.800 βαρβάρους οι δυνηβέντες νά σο)θΌΰν 
καί νά η>θάσουν είς τό στρατόπεδον τών Θερμοπυλών ήσαν όλιγώτεροι άπό τούς 
μισού ς»!

Αυτή ή απερίγραπτη σε άγριότητα και πάθος σύγκρουση τών Αίτωλών μέ τους 
άνθρωποηχίγους Γαλάτες, έγινε τό Φθινόπωρο τοΰ 279 π.Χ. Καί είχε σαν όστοτέ- 
λεσμα, περισσότεροι άπό 22.000 Γαίιάτες μαζί μέ τ ’ άλογά τους, ν’ άφήσουν τά κόκ- 
καλά τους σ ’ αυτόν τόν τόπο:

Πόσοι ήταν οΐ νεκροί Αιτωλοί; Δέν τό γνωρίζουμε. Ό  Παυσανίας, ίσως σκό-
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πιμα, δεν μας άναςρέρει τίποτα. Δεν πρέπει δμως νά ήταν σέ άριθμδ λιγώτεροι των 
Γαλατών. Άπό τότε ό τόπος αυτός μέχρι σήμερα κι δσο θά υπάρχουν άνθριοποι, θά 
ονομάζεται Κ Ο Κ Κ Α Α ΙΑ ! .

Σήμερα δμως, τί αποδεικτικά στοιχεία έχουμε άπό τον Ιδιο αυτόν τόπο, ο>στε 
νά μπορούμε νά θεμελιώσουμε και νά συνδέσουμε στέρεα την παράδοση τοΰ τόπου 
με τήν ιστορική άς/ήγηση τοΰ Παιχτανία; ’Έχουμε πολ?νά! Θ ’ αναφέρουμε δμως 
τώρα εδώ, μόνο τέσσερα:

α) Είναι ιστορικά αποδειγμένο δτι ό δρόμος που συνδέει σήμερα τις ράχες Τυμ
φρηστού μέ τό Καρπενήσι, δεν υπήρχε τήν εποχή εκείνη. ’Αλλά οΰτε και τό Καρ
πενήσι, υπήρχε. Ό  δρόμος αυτός έγινε μετά τόν 13 - 14 μ.Χ. α'κόλα, ποΰ άρχισε νά 
κατοικεϊται άπ’ τους γυροχωρίτες ό χώρος ποΰ κτίστηκε μετά τό Καρπενήσι. Ό  μο
ναδικός δρόμος ποΰ συνέδεε δλη τήν άιατολική με τήν δυτική Έ/,λάδα άπό άρχαιό- 
τατους χρόνους και μέχρι τόν 13 - 1 4  μ.Χ. αΙώνα — άλλά και αργότερα ακόμα—  
περνούσε ΰ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά άπ’ τά ΚΟ Κ Κ Α Α ΙΑ . Τά ΚΟ Κ Κ Α Α ΙΑ , ήταν ή θέ
ση κλειδ'ι, γιά δσους δδευαν πρός τήν Αιτωλία και άπ’ τήν Αιτωλία πρός τήν ανα
τολική Ελλάδα. Γ ι ’ αυτό κα'ι στό στμεΐο αϋτό υπήρχαν μόνιμα φυλάκια μέ οικήμα
τα και πύργους.

β) Θεμέλιες πέτρες. 'Τπάρχουν μεγάλες πελεκτ}μένες πέτρες αυτών τών οίκοδο- 
μημάτων στήν επιφάνεια τής γής κα'ι σήμερα, χωρίς ώς τώρα νά γίνει Ο Τ Τ Ε  μιά 
άνασκαφή, γιά νά δοΰμε τί κρύβεται μέσα στό χώμα.

γ) Χιλιάδες σπασμένα κεραμίδια βρίσκονται σκορπισμένα σ’ δλη τήν έκταση, ποΰ 
προέρχονται άπό οικοδομές και ά/λες διάφορες χρήσεις και είναι τοΰ 2ου, 3ου ή 
4ου π.Χ. αΙώνα. Αύτά σε συνδτχχσμό με τις θεμέλιες πέτρες, άποδεικνύουν δτι, τόν 
3ο π.Χ. αιώνα, ποΰ εισέβεάιαν οΐ Γα/ιάτες στήν ΑΙτω/ιία καί κατάστρει|)αν τό Κάλ
λιαν, υπήρχαν οικοδομές στό χώρο αυτόν καί τώποιος πύργος ποΰ έδέσποζε τής πε
ριοχής.

δ) Ή  πιό μεγάλη δμως, συγκλονιστική καί άναμφισβήτητη απόδειξη γιά νά θε- 
μελ.ιώσουμε τήν παράδοση και τήν άςρήγηση τοΰ Παυσανία ώς αληθινές, είναι τά 
κόκκαλα ποΰ βρίσκονται διάσπαρτα στήν επιφάνεια κι άπ’ τά όπο'α Ονομάστηκε vjox 
ή περιοχή ΚΟ Κ Κ Α Α ΙΑ . ’Αμέτρητες χιλιάδες θρυμματισμένων κοκκάλων είναι σκορ
πισμένα σέ μεγάλη έκταση σάν \'ά εΚαι «σπαρμένο ρύζι»! Τά έχει θρυμματίσει ό 
χρόνος, τό ύνι καί τό τσαπί τών γεωργών, ποΰ έσπερναν αύτά τά χωράφια δλους 
τοΰς περασμένους αιώνες καί μέχρι τών ήμερών μας, μέ σίκα/ιη, κριθάρι, σιτάρι,κ.λ. 
Πολλοί περαστικοί καί περίεργοι μάζεψαν άπ’ αύτά τά κάκκοΛα γιά νά τά εξετά
σουν, άλλά χάθηκαν. Καμιά σοβαρίι μελέτη δεν υπάρχει. Καμιά παρακίνηση δέν έ
γινε στό Κράτος γιά νά ένδιαςρερθεί. ’Εμείς δμως δέν πήγαμε οΰτε σάν περαστικοί, 
οΰτε άπό περιέργεια. Πήγαμε νά έρετηήσουμε γιά τήν ιστορική αλήθεια. Καί πή
γαμε πολλές φορές γιά νά εξετάσουμε τόν τόπο καί τΙς συνθήκες ποΰ έγινε ή κα- 
ταστροψή. ’Έτσι, συγκεντρώσαμε πληροφορίες απ' δ,τι άπόμεινέ στην έπκράνεια τής 
γής: θεμέλιες πέτρες, κεραμίδια καί κόκκαλα. Μαζέψαμε — χωρίς δυσκολία— γύρω 
στά τριακόσια μικρά θρυμματισμένα κόκκαλα. Είναι κόκκαλα άνθρώπων καί ζιοων 
άνακ.ατωμέλα καί παρουσιάζουν ίχνί) καύσης. Καί είμαστε βέβαιοι, σύμφωλα μέ τά
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στοιχεία ποί) εχουμε, δτι ανήκουν στους γενναίους μαχι^τες και ηρωες προγονούς 
μας καΐ στούς βαρβάρους Γαλάτες με τ’ άλογά τους πού επεσαν στην πολυήμερη 
μάχη τό 279 π.Χ.

Τ ί θά μάς χρειαζόταν, λοιπόν, ακόμα για νά θεμελιώσοτ>με ατράνταχτα σύτήν 
την ιστορία; Μονάχα 2να: Νά γίνουν Α Ν Α ΣΚΑ ΦΕΣ. ”Ας σκύψει, λοιπόν, το Κρά
τος μέ αγάπη και πόνο σ' αυτόν τον τόπο, πάνω στά δοτά τών πατέροιν μας, νά γί- 
VOW άνασκιαφές καΐ νά ερθει στό ς:«5ς δλη ή κρυμένη Ιστορική αλήθεια. Και τότε, 
θά διαπιστώσουμε δλοι μας μ’ έκπληξη, δτι ό ξεχασμένος αυτός τόπος, δεν υστέρη
σε καθόλου σέ αγώνες καΐ θυσίες γιά την σωτηρία τής 'Ελλάδας, άπ’ δ,τι ό Μαρα
θώνας, ή Σαλαμίνα, ot Θερμοπύλες και οΐ Πλαταιές! Etvai μάλιστα πιό θλιβερή 
ή ιστορία αύτοϋ τοϋ τόπου καχ πιό πονεμένη, αλλά κ α ΐ  π ρ ω τ ό φ α ν τ α  ή -  
ρ ω ι κ ή, διότι την πρώτη αντίσταση και τό πρώτο θανάσιμο χτύπημα τών Γαλα- 
τών, τό έδωσαν οΐ Αιτωλοι γέροντες, «καΐ αι γυναίκες εθελοντικά, διότι έπνεον μέ- 
νεα κατά τών Γαλατών»! Παυσ. X , 22.

Δημήτρης Φαλλής

ΟΝΕ Ι Ρ Ο ΣΤΟ Δ Ρ Υ Μ Ο

Γνέθει στη σκαλισμένη ρόκα της βουκολικό τραγούδι
άπό ρίγανη μεθυστική καΐ μελισσόχορτο
άπό βελάσματα προβάτων κι άπό κυπροκούδουνα.
Σ ’ αυτό τό πλούσιο γρασίδι δάκρυσε ή αγάπη μου.
’Έπειτα άναλήφθηκεν όλόσωμη
στην καταχνιά πού φέρανε τά δρη,
στήν άτόφια σιωπή ποδναι άξεπέραστη
καΐ γιά τόν όίντρα.
Ό  έρωτάς μου είναι άπότνω στά βουνά 
ήχος φλογέρας, καταχνιά, σκληρή πέτρα.
Κι είναι τό γέλιο της
σκασμένο ρόδι άπό κόκκινου όριζοντα
κι ή έρωτική άνάσα μου πού της τυλίγει τό κορμί
ψαύει γλυκά τήν τρίκλωνη νεροσυρμή της μνήμης της.
Χαμόγελο στό όχημα γαλήνιου πόντου.
Έκατονταπυλιανή Παράδεισο κα'ι Πλατυτέρα.

Θ. Παπαθο'Λίοόπουλος
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’ΆνδρωΉοι και τοπία του τόπου μας

Ειδυλλιακή ή διαδρομή Καρπενήσι —  Προ·υσός, πλάι στ6 τιοτάμι μέ τά πλατάνια, 
άνάμεσα σέ θεάρατα βουνά καΐ βράχους μέ ποικίλες άποχρώσεις. Γίνεται άκόμα πιό 
θελκτική, άλησμόνητη, δταν κοντά στήν άγρια καΐ ύποβληαική ομορφιά τοΰ τοπίου 
συναντάς στδ πέρασμά σου καλωσυνάτους άνθρώπους. Πάνω στβ δρόμο' σου εΓναι δ 
Γαύρος, ή Κάτω Καρύτσα, τδ Δεριιατόρρειια, τά Διπόταμα, τά Μπαλτέϊκα κ.ά. Στδ 
Γαύρο κα'ι τήν Καρύτσα συναντήσαμε τελευταία δυδ άνθρώπους τής παλιάς φρουράς, 
ξωμάχους:

1) Στδ Γαύρο δ μπαρμπα - Χρήστος Αύρας. ”Αν κα'ι περασμένα τά 80  χρδνια

Ό μπάρμπα Λύρας στπτός καί λειθέντπς

στήν πλάτη του διατηρεί τδ παράστημα κα'ι τή σβελτάδα τήν άλλοτινή. Σαμαράς 
στδ έπάγγελμα (σαγματοποιός) μοναδικδς στήν περιοχή άλλοτε με πολλές δουλειές. 
Τώρα κυριαρχεί ή ρόδα, λιγοστεύουν τά υποζύγια, ή δουλειά έξαφανίζεται, σαιιά- 
ρια δέν έπισκευάζονται πιά. Καθισμένος στδ μπαλκόνι του δ μπαρμπα - Αύρας ά- 
γναντεύοντας τδ ποτάμι, άναθυμάται τά παλιά. Μέ τις ρίζες του στδ Σέλλο (Βύθι
σμα) ξέρει τά γενεαλογικά πολλών παλιών οικογενειών' άπδ πού είναι οί παππού
δες κα'ι οί γιαγιάδες κα'ι πο·λλά διασκεδαστικά περιστατικά άπ’ τή ζωή τους. Είναι 
στ’ άλήθεια ένα πολύτιμο αρχείο κα'ι )'^ό;α'χείο
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2) Στην Κάτω Καρύτσα., σχεδόν πάνω στό ποτάμι, μέσα στα πλατάνια, είναι τό 
«Σπίτι τού Ποταμού». Τό παληό Χάνι σέ σύγχρονη δψη. Νοικοκύρης του είναι ό 
μπαρμπα - Τζαβέλης, κοντά στά 80. Τό κράτος τούκανε τη ζωή δύσκολη για να 
βάλει ρεύμα καΐ νά τηρεί τούς κανονισμούς! Ποιύς περαστικός δμως ζητάει πολυ-

Ό  μπάρμπα Τζαβέλης άρχοντας οτό «Σπίτι τού ποταμού»

τέλειες σέ τέτοια μέρη! Έδίδ σέ συγκινει τό τοπίο, ή άγριάδα τής φύσης, ή πρόθυ
μη έξυπηρέτηση κι ή απλότητα τοΰ ξωμάχου τούτου Εύρυτάνα. Μέ ρίζες στην πα
λιά οικογένεια τών Τζαβελαίων, αγωνιστών τοΰ 1821, ξέρει νά διηγείται ιστορίες 
τής Καρύτσας καί των γύρω χωριών, οια'ι νά σοΰ μεταδίδει τη δική του φιλοσοφία 
τής ζωής. Ό  νόστιμος μεζές πού σοΰ προσφέρει μέ λίγο ρακί ή λουκούμι μέ τρεχού
μενο νερό, ή καλωσυνάτη κουβέντα κα'ι ή άγρια όμορφιά τοΰ τοπίου γύρω σέ έκτσ- 
νώνουν άπ’ τΙς βιοτικές σου μέριμνες κα'ι σέ κάνουν νά ξεχάσεις δτι πρέτιιει νά συνε
χίσεις τόν δρόμο σου. . .  Κι δταν φεύγεις, φεύγεις άποφασισμένος νά ξανάλθ'εις.

«'Όσα βουνά κι άν άνεβήτε,
άπ’ τΙς κορφές τους θ’ άγναντεΟτε άλλες κορφές 
ψηλότερες, μιάν άλλη πλάση ξελογιάστρα- 
και στην κορφή σά φτάστε την κατάψηλη, 
πάλε θά καταλάβετε πώς βρίσκεστε 
σάν πρώτα κάτου άπ’ δλα τ’ άστρα...»

Κωοτής Παλαμάς
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α ι τ ο  τ η  α κ ο Ή ΐ α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :  

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

Τά v ta  όργανα τής Α δελφ ότητας
Δύο νέα Spyocva ττού καθιέρωσε τό νέο 

καταστατικό κα'ι πού τιήραν τό δόπττισμα 
μέ τις άρχαιρεσιες της 13.5.84 είναι:

α) Ή Έπιτροτιή Πρόνοιας καΐ Άλληλο- 
δοήθειας (3μελής). Ή ’Επιτροπή αύτή 
φροντίζει γιά τήν έξεύρεση πόρων στούς 
οποίους θά διαθέτει γιά άλληλοδοηθητι- 
κούς σκοίπούς (άρθρο 24 τοΰ Καταστατι
κού).

δ) Ή ’Επιτροπή ’Εκπολιτιστικών ’Εκδη
λώσεων (5μελής). Σκοπός τής ’Επιτροπής 
αύτής πού προδλέπεται άπό τό άρθρο 25 
τοΰ Καταστατικού είναι ή ύποδοήθηση τοΰ 
Δ.Σ. στή διοργάνωση διαςιόρων έκδηλώ- 
σεων π.χ. χοροί, έκδρομές κλπ.

Συγχαρητήρια λοιπόν στά πρώτα μέλη 
πού έκλεχτηκαν στίς έπιτράπές αυτές. 
Τούς ευχόμαστε καλή έπιτυχία στή δου
λειά πού έχουν νά κόίνουν.

Τό Νέο Α ιο ικητ. Συμβούλιο (1984-86)
Τό νέο Διοικητικό Συμδούλιο τής ’Α

δελφότητας γιά τήν περίοδο 1984—86 συγ
κροτήθηκε σέ σώμα με τήν άκόλουθη κα
τανομή: Πρόεδρος Κλ. Κουτσούκης, ’Αντι
πρόεδρος Α. Κεράνης, Γεν. Γραμματέας 
Γ. Δημόπουλος, Ταμίας Ε. Βουγα, ΕΙδικός 
Π^αμματέας Ν. Βίγλας, καί Σύμδουλοι 
Π. Λιάπης ΰπεύθυνος τής ’Αδελφότητας 
γιά τήν περιοχή Λαμίας καί ’Ανατολικής 
Στερεας, καί X. θόινος.

’ Αρτοκλασία
Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας προγραμμα

τίζει άρτοκλασία τήν ή μέρα τής Μετα- 
μόρφω^ς (6 Αύγουστου) πού γιορτάζε
ται άνέκαθεν η:ανηγυρικά στό χωριό μας. 
Ή φετεινή 6η Αύγούστου θά είναι Ιδιαί- 
τερα χαρμόσυνη, άφοΰ ή πανηγυρική άκο- 
λουθία θά γίνει στήν άνακαινισμένη έκ- 
κλησία τής Μεταμόρφωσης τοΰ Σωτήρος.

Τό δτύττρο μ ν η μ π ο  τΰν 13 
έθνομαρτύρον

Πληροφορούμαστε, δτι ό Σύνδεσμος 
Μεγαλοχωριτών ή «’Αγία Παρασκευή» ό-

λοκληρώνει τήν άνέγερση στό Μεγάλο 
Χωριό μνημείου τών 13 έθνομαρτύρων πού 
έκτελέστηκαν άπ’ τούς Ιταλούς στό Μι
κρό Χωριό στίς 24-12-1942.

Μιά άκόμη πράξη τιμής καί εύγνωμο- 
σύνης στή μνήμη τών συμπατριωτών καί 
συγχωριανών μας πού έδωσαν τή ζωή 
τους γιά τήν Πατρίδα. ’Αξίζει κάθε έπαι
νος στήν ώραία προσπάθεια.

Γιά τόν Ο.Τ.Ε.
Πληροφορούμαστε άπό τόν Τύπο (Εύ- 

ρυτανικός ’Αγώνας 9.6.84) δτι προδλέπε- 
ται ή τηλεφωνοδότηση ή έπέκταση τοΰ τη- 
λεφωνικοΰ δικτύου σέ πολλά χωριά τής 
Ευρυτανίας. Στόν κιχτόλογο πού δόθηκε 
δέν περιλαμδάνεται μέχρι στιγμής τό Μι
κρό Χωριό. Κι δμως, είναι γνωστό στόν 
Ο.Τ.Ε., δτι έκκρεμοΰν περίπου 50 αΐτήσεις 
καί φυσικά υπάρχει πόιντα τό πρόδλημα 
τοΰ τηλεφώνου τοΰ παλαιοΰ οίκισμοΰ Μι- 
κροΰ Χωρίου, θέλουμε νά πιστεύουμε δτι 
ό ΟΤΕ δέν θά διαψεύσει τίς προσδοκίες 
μας καί αύτή τή φορά άλλά θά τηρήσει 
τήν έγγραφη έΛιόσχεσή του.

Ντώττρτς προσφορές 
στήν Πνέυμστική Γονιά

Ό  συγχωριανός μας κ. Βασίλειος Πλά
κας έκτός άπό ένα μεγάφωνο (πέρυσι), 
φέτος δώρησε μιά άσπριόμοιυρη τηλεόρα
ση 2614 ίντσών γιά τήν Πνευματική Γω
νιά.

Ό  συγχωριανός μας κ. Γιάννης Mcxvi- 
κας, πού ζεϊ στήν Πολωνία, χάρισε στήν 
Πνευματική Γωνιά μιά μπαλάσκα (κατσ- 
χής) καί μιά παλιά φωτογραφία.

 ̂Ό  Κανακάρης Χρίστος, έμπορροράπτης 
(’Αθήνα) μάς δώρησε πρίν άπό χρόνια 
μιά βιβλιοθήκη μέ ράφια, δπου έκτίθεν- 
ται πολλά σκεύη τοΰ Λαογραφικοΰ Μου
σείου. Φέτος μέσω τοΰ κ. Δ. Κρίκου μάς 
χάρισε άλλη μιά π:αρόμοια βιβλιοθήκη, 
πράγμα πού μάς βοήθησε σημαντικά στήν 
άναδιάταξη τοΰ χώρου τοΰ Μουσείου καί 
στήν καλύτερη έκθεση τών παραδοσιακών 
λαογραφικών σκευών.

Τό Δ.Σ. έκφράζει θερμές εύχαριστίες 
καί στούς τρεις αύτούς δωρητές.
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Ευρυτανία Α.Ε.
Έ κ  μέρ>ους -^ς Εταιρείας ’Αγροτικής 

Άναπτύζεως Α.Ε.. μας κοινοποιή6ίηκε έττι- 
στολή πού ύπογράφει 6 Πρόεδρός της κ. 
Α. θ(5:νος καΐ άπευθύνεται στήν έφημερίδα 
«Παλμός» τοΟ Καρπενησιού ως άπάντηση 
σέ σχόλιο καΐ κριτική τής έφημερίδας αυ
τής γιά τήν δραστηριότητα της Εταιρεί
ας. ’Από τήν επιστολή αύτή, μεταξύ των 
δλλων, πληροφορούμαστε δτι προωθείται 
ή Ιχθυοκαλλιέργεια στή λίμνη Κρεμαστών 
και συνεχίζονται τής Εταιρείας γιά τήν 
λειτουργία έργοστασίου ξυλείας (Φουρ- 
νά) με κύριους μετόχους τήν "Ενωση Δα
σικών Συνεταιρισμών (51%) καΐ τήν Εύ- 
ρυτανία Α.Ε. (45%).

Τί χ ρ π ά ζ π α ι τό Μουστίο 
τής Π ντυματικήζ Γωνιάς

'Υπενθυμίζουμε δτι ή Άδελ<ρότητά μας 
πιίιντοτε καλοχτορίζει προσςκ>ρες σέ είδος -  „
ή χρήμα πού δίιτοδλέπουν στόν έμπλουτι- In .  ΚΟμΠΟρΟζος 
σμο ή τήν συντήρηση του Μουσείου, τής 
Βιβλιοθήκης καΐ γενικότερα τής Πνευμα
τικής Γωνιάς. Οί ύποφήφιοι δωρητές του 
Μουσείου άς έχουν ύποψη τους δτι έκεϊ 
έχουν θέση δχι δσα σκεύη είναι γιά πέ
ταμα άλλα έκεΐνα πού είναι πραγματικά 
παληά καί δέν τά χρησιμοποιούμε πιά.

Εΰγτνιος ό Α ίτωλός
Πληροφορούμαστε δτι τόν ’Οκτώβριο 

θά γίνει στό Καρπενήσι «Σύναξις Εύγένιος 
ό ΑΙτωλός καΐ ή έποχή του», δπου θά γί
νουν όμιλίες σχετικές μέ τή ζωή, τό έρ
γο, τούς μαθητές του καΐ γ^ικά τήν έπο
χή τού Ευγένιου τού ΑΙτωλοΟ (1592—1682 
μ.Χ.).

Ε.Ο.Ι. Καρπτνησίου
’Ενδιαφέρον τό πρόγραμμα άναβάσεων 

καΐ άναρριχήσεων τού ’Ορειβατικού Καρ
πενησιού. Π ρογραμμοαίζει πολλές έξορ- 
μήσεις - άναδάσεις στά βουνά τής Εύρ^ 
τανίας, πού προσφέρουν πολλές ομορ<)>ιές 
σέ δσους θελησουν νά ζήσουν γιά λίγο 
κοντά τους.

"Οπως είναι γνωστό, ό Ε.Ο.Σ. διατηρεί 
τό κατας>ύγιο στό Βελούχι καΐ στίς πίστες 
τού χιονοδρομικού έκπαιδεύονται Εύρυτά- 
νες άγωνιστές τού σκι πού ίσως χαρίσουν 
κάποτε μετάλλια στήν ‘Ελλάδα καΐ τήν 
Εύρυτανία. Τό εύχόμαστε.

Χορωδία ντων ψαλτών στό χωριό μας
’Αξιέπαινη ή προσπάθεια τού συγχωρια

νού μας κα^γητή κ. Γ. Τσατσαράγκου, 
πού έχει όργανωσει τήν «ψαλτική χορω
δία» τού χωριού άπό παιδιά, δινόρια καΐ 
κορίτσια, τού χωριού μας συνέπικουρού- 
μενος καΐ άπό τόν ψάλτη κ. Ν. Ζάρα. ΟΙ 
παιδικές ιρωνές χαρίζουν σέ κοαάνυξη τήν 
ώρα τής θείας λειτουργίας άλλά καΐ ύπο- 
σχονται τήν ύπαρξη πόηποτε καλών ψαλ
τών στό χωριό μας.

’Επέστρεψε άπό τήν ’Αμερική, δπου πα- 
ρέμεινε γιά λίγο καιριό μαζί μέ τή γυικχί- 
κα του κοντά στόν γιό του Θόδωρο, ό ύ- 
περογδοηκοντούτης Σπόρος Κομπορόζος.

θυμίζουμε έδώ δτι ό άειθαλής Μικρο- 
χωρίτης, άλλοτε έπιθεωρητής EOT, βρα- 
βευΟηκε φέτος γιά τή συμμετοχή του στήν 
«Περπατιάδα». Πρώτευσε στό δρόμο τών 
έκατό (1(Χ)) μέτρων! άνάμεσα σέ πολλούς 
συνομήλικούς του.

Η N.A.S.A. δραβτύίΐ Μ ικροχωρίτη
Συγχαίρουμε τόν συγχωριανό μας κ. Γ. 

Χονδρό, πού δπως πληροφορούμαστε βρα
βεύτηκε δπτό τήν ’Εθνική ’Αεροδιαστημική 
'Εταιρεία τής ’Αμερικής γιά τήν συμβολή 
του στήν έπιτυχία τού προγράμματός της 
γιά τήν κατάκτηση τού διαστήματος καΐ 
είδικά τής Σελήνης.
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απο το χυρο της Ευρυτανίας
ο  ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

’Από τόν περκχσμένο ’Απρίλη έγκααα- 
στάθηκε ώς νέος Νομάρχης Εύρυτανίας ό 
κ. Νωντας Μπλσπσης. έτην περιοχή μας 
ήλθε μετά άπό μιά έπιτυχημένη θητεία Μο- 
μάρχη στόν γειτονικό Νομό Φωκίδας. Ή 
Άοελ )̂όττ|τά μας τόν καλωσορίζει στό Νο
μό και του εΟχεται νά στειρθει μέ έπιτυχία

υ ΐ'^υμαμχπς Κ. πωττας ΜπΛατσης

καΐ έδω ή παραμονή του για τό καλό της 
Εύρυτανίας.

Τ'ις ευχές αύτές διεδίδασε στόν κ. Νο
μάρχη καί προφορικά ό Π ρόεδρος τής Ά- 
δελι^τητας πού τόν έπισκέφθηκε τΙς ·?"ΐέ- 
ρες τοΰ Πάσχα.

Πλτιρο<|>ορούμαστε δτι ό κ. Νομάρχης 
έπισκέφθηκε έπανειλημμένα τό χωριό μας 
καΐ ένημερώθηκε γύρω άπό τα προβλή
ματα πού άντιμετωΙπίζει.

’Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό ση
μείωμα τοΰ νέου Νομάρχη;

— Γεννήθηκε τό 1933 στό ’Ανθηρό τής 
Άργιθέας, από γεωργοκτηνοτροφική οΐ- 
κογένεια μέ δημοκρατική παράδοση.

— Σπούδασε Μαθηματικά στό Πανεπι
στήμιο τής ’Αθήνας καΐ στή συνέχεια γρά
φτηκε στη Νομική Σχολή τοΰ ίδιου Πανε- 
πιστι^μιου.

— Εργάσθηκε ώς καθηγητής στήν Ιδ ι 
ωτική ’Εκπαίδευση.

— Πολιτικά άκολούθησε τόν Νικόλαο

Πλαστήρα (ΕΠΕΚ) άπό τό 1952 καΐ άπό 
τό 195ο τόν Γ. Παπανδρέου, ένταγμένος 
στίς όργανώσεις ΟΝΕΚ και ΕΔΗΝ, ώς υ
πεύθυνος τής Φυσικομαθηματικής Σχολής 
στό φοιτητικό χώρο.

— Συμμετείχε ^ωνιστικά στόν πρώτο 
κα'ι δεύτερο «^Ανένδοτο ’Αγώνα».

— Τό 1963 παραπέμφθηκε δυό φορές σέ 
πολιτική δίκη, μαζί με τόν Στάθη Γιώτα 
και τόν Δώρο θεοδώρου.

— Συμμετέχει ένεργά στό συνδικαλιστι
κό κίνημα άπό τό 1961:

1) Στό φοιτητικό χώρο, ώς Πρόεδροο 
τής Φυσικομαθημοαικης Σχολής τοΰ Πανε
πιστημίου τής ’Αθήνας, στούς άγώνες τοΰ 
«15ο) ο» γιά τήν παιδεία καΐ τοΰ «114».

2) Στήν 'Ελληνική Μαθηματική 'Εται
ρία.

3)
4)

κών,

Στό Σύλλογο τών Άργιθεατών.
Στό μαζικό κίνημα τών έκπαιδευτι- 
ώς ’Αντιπρόεδρος τοΰ ΣΙΕΛ Kod ώς 

μέλος τοΰ Δ.Σ. τής ΟΙΛΕ.
— Έντόχθτ^κε στό ΠΑΣΟΚ, άπό τήν ί

δρυσή του και στίς έκλογές τοΰ 1974 καΐ 
1981 όρίστηκε ύποψήφιος βουλευτής τοΰ 
Κινήματος στό Νομό Καρδίτσας. Διετέλε- 
πε μέλος τής Κλαδικής Όρνάνιοσης τών 
Ιδιωτικών ’Εκπαιδευτικών, ύπεύθυνος στο- 
τομέα τών ’Εκπαιδευτικών τοΰ ΠΑΣΟΚ 
και άπό τό 1977 μέλος τής ’Επιτροπής 
Συνδικαλιστικοΰ ’Επιστημόνων — Καλλιτε
χνών (ΕΣΕΚ) τοΰ Έκτελεστικοΰ Γραφείου 
τοΰ ΠΑΣΟΚ.

Τά τελευταία δυό χρόνια ύπηρέτησε, μέ 
έπιτυχία. Νομάρχης στό Νομό Φωκίδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέ πρωτοβουλία τής Πανευρυτοτνικής 
"Ενωσης όργανώθηκε στίς 9 ’Απριλίου 
μεγάλη έκδηλοχτη στήν ’Αθήνα γιά τά σα- 
ραντι^ρονα τής "Ενιοσης Εύρυτάνων ’Α
μερικής «Τό Βελούχι», στήν όποια παρα- 
κάίθησαν πολλοί Εύρυτόινες, έκπρόσωποι 
συλλόγων καί φίλοι τής Εύρυτανίας.

Στήν ι^χή ό συμπατριώτης τυφλός δά
σκαλος της μουσικής Χρήστος Σερέτης, συ- 
νοδευόμενος άπό τό κλαρίνο τοΰ Καρπε- 
νησιώτη Μιχάλη Συσσίκη, τροιγούδησε δη- 
τικά τραγούδια, ένώ άπαγγέλθηκαν ποΜ- 
μστα τής ξενητιάς άπό γνωστούς ήθοποι- 
ούς. Ό  πριώτος όμιλητής, συγγραφέας καί 
λογοτέχνης Μιχάλης Σταφυλάς, άναφέρ- 
θηκε στήν έποχή τής Εύρυτανικής μετα-
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Παλιές άναμνήαεις ένός αιωνόβιου
((njv^xsux άπ» τη σελ. 13)
Τερτίττης μου (ϊπένειμε ευαρέσκεια. ’Άν αυτά τα λίγα πού έσημείωσα 
για τό Δασαρχείο Εύρυτανιας, την ττατριδα μου (ό πατέρας μου κατή- 
γετο από τό Μεγάλο Χωριό, δπου είχε δύο αδελφές, της μιας ό γυιός 
Σταύρος Λαδας, είχε πάρει ώς σύζυγο αδελφή τού αειμνήστου Γιάννη 
Καρυοφύλλη), μπορείτε νά φαντασθήτε τι προσέφερα στά άλλα δασαρ
χεία καΐ δασονομεία πρός διάσωση των δασών τήν εποχήν εκείνην. Ε 
κτός των αντιδράσεων, είς δλες σχεδόν τΙς περιφέρειες έκ μέρους βου
λευτών, δασεμπόρων κλπ. στή νήσο Σκίαθο τό 1929 πού άνέλαβα ώς 
προϋστάμενος τό Δασονομείο Σκοπέλου, κατόπιν μεγάλων συλλαλητη
ρίων έκ μέρους δλων τών κατοίκων και έκδιώξεως τών δύο δασικών 
άπό τό νησί, έξηνάγκασαν τό Κράτος και ακύρωσε νόμο πού δεν έφήρ- 
μοζαν οι προηγούμενοι και ήθέλησα νά έφαρμώσω εξ ύποχρεώσεως 
εγώ.

Δοξολογώ νυχθημερόν τόν 'Ύψιστο γιά τήν δλη προστασία, ώς καΐ 
τή δύναμη κα'ι μνήμη πού μου χαρίζει σ’ αύτή άκόμη τήν ήλικία νά 
γράφω ώς τά άνώτέρω.
Βύρωνας ’Αθηνών 2-3-84, Νεάρχου 162 32 Γεώργιος Δ. Φλώρος

Συν/χος Δασονόμος
Γ .Γ .: Κάτω άπο τά έλατα, στ6 ΰψωμ-α Νικολοΰ, Μικρού Χωριού, Ιχω  γ ρ ^ ε ι  τδ 

καλοκαίρι 1968 ολόκληρο τόν ύπηρεσιακό μου βίο.

ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΗ  ΠΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗ
Τό κάπνισμά σου άνθρωπε ποτέ καλό δεν κάι/ει 
σου λιγοστεύει τή ζωή, ίσως καΐ σέ πεθάλ ε̂ι.
Είναι κακό έλάτωμα, σου δημιουργεί κα'ι πάθος, 
μή τό ύπερασπίζεσαι, κάνεις μεγάλο λάθος.
’Έ χει τό δηλητήριο, αύτή τή νικοτίνη 
καθώς τό έβεβαίωσε ή ίδια ή επιστήμη.
Ό  Σατανάς σέ χαίρεται δταν εσύ καπνίζεις, 
σοΰ λέει κα'ι ευχαριστώ γιατί τόν λιβανίζεις.

Γ. Δ. Φλώρος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
νάστευσης, κυρίως στην Κωνστοιντινούπολι, 
δπου ot Εύρυτάνες είχαν πολυάριθμη καΐ 
δραστήρια παροικία. Μετά τόν κ. Στα-'υ- 
λα τό λόγο πήρε ό Πρόεδρος τής Πανευ- 
ρυτανικής “Ενοχτης κ. Πανοτγιώτης Κω- 
στοπανοτγιώτης, ό όποιος ιάπότισε φόρο τι
μής στους ξενητεμένους Εύρυτάνες καί ει
δικά στήν "Ενωση Εύρυτάνων ’Αμερικής 
«Τό Βελούχι», πού έκλεισε 40 χρόνια πο
λύπλευρης δραστηριότητας. Μέ στοιχεία 
καί άριθμούς πού φανερώνουν τό ύψος τής 
βοήθειας πού πρόσφεραν οΐ Εύρυτάνες τής 
’Αμερικής στήν πατρίδα τους άποδείχθηκε

ή έμπρακτη άγόπτη τών μεταναστών μας 
πού έχουν στραμμένη τήν προσοχή τους 
μέ νοΰ καί καρδιά στόν τόπο πού γεννή
θηκαν. Στό τέλος άπονεμήθηκαν βραβεία 
Προόδου τής "Ενωσης Εύρυτάνων ’Αμερι
κής σέ Εύρυτάνες ς>οιτητές.

Ή ώραία αύτή συγκέντρωση έκλεισε μέ 
τό δημοτικό τραγούδι «Βελούχι μου περή
φανο», πού συγκίνησε τούς παρευρισκόιιε- 
νους οί όποιοι χειροκρότησαν τήν πρωτο
βουλία τής Π(χνευρυτανικής "Ενωσης 'τά  
τήν ώραία αύτή έκδήλωση πρός τιμήν τών 
άποδήμων Εύρυτάνων.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Πέθανε ό ιστορικός 
Π. I. Βασιλείου

Ό Πάνος Ί .  Βασιλείου

Ό  άνθρωπος πού μέ πάθος καΐ αυταπάρνηση άνοιξε τόν δρόμο τής Εστορικής ε
ρευνάς στην Ευρυτανία, ό άνθρωπος πού μέ άγάπη Ισκυψε κι άφουγκράστηκε την 
παλλόμενη άπό Ιστορία καρδιά τής Εύρυτανικής γής, δ άνθρωπος πού σαν μέλισσα 
ακούραστος γύρισε δλα τα κατατόπια τής Εύρυτανίας γιά νά συλλέξει τδ κρυμμένο 
νέκταρ τής ιστορίας της, ούτδς δ άνθρωπος, δ Πάνος Βασιλείου, δέν υπάρχει πιά. 
’Έσβηρε ήσυχα ένα πρωινό τοΰ ’Απρίλη ’84 , στδ σπίτι του στην Κυψέλη, κοΨπά 
στην πιστή καί εύγενικιά σύντροφό του, ανάμεσα στά βιβλία m l τΙς μελέτες πού δ 
ίδιος έγραψε (σέ άριθ\ώ σχεδόν μισή χιλιάδα) καί πού δλα φέρνουν τή σφραγίδα 
μισού m l πλέον α,ίώνα έρευνητικοΰ ζήλου, μόχθου καί άνθρωπιάς. Κοινή ή μοίρα 
δλων των δημιουργίδν, δταν αύτοί φεύγουν άπ’ τδν κόσμο αύτό, ν’ αφήνουν πίσω τό 
έργο τους πού διαιωνίζει την μνήμη τους. Ή  μεγαλειώδης προσφορά τού πρωτοπό
ρου ιστοριοδίφη τής Εύρυτανίας συμβάλλει άναμφισβήτητα στην Εύρυτανική m l ευ
ρύτερη έθνική μας αύτογνωσία. Τδ τεράστιο έργο τοΰ Πάνου I .  Βασιλείου θά φω
τίζει τό δρόμο των μελλοντικών έρευνητών, πού θά βαδίσουν πάνω στά δικά του χνά
ρια γιά την πλήρη ιστορική διmίωση τής Εύρυτανίας. Ό  χώρος δέν έπιτρέπει βχι 
ανάλυση άλλ’ ούτε m l απαρίθμηση τών έργων του. Μπορούμε νά θυμίσουμε δμως 
έδώ, μεταξύ τών άλλων, την άγάττη τού Π . I .  Βασιλείου m l γιά τό Μικρό Χωριό, 
πού άποτέλεσε δχι λίγες φορές άντικείμενο τών Ιστορικών έρευνών του. Μεταξύ τών 
άλλων έγραψε άνταποκρίσεις γιά τδ Μικρό Χωριό στην έφημερία «Βύρυτανία», τδ 
1929 - 30 , τδ «Χρονικό θυσίας ’Εθνομαρτύρων στδ Μικρό Χωριό Ευρυτανίοις την 
24-12-1942» (Ά ^ ν α  1 9 6 2 ) , μέ τό όποιο έρριξε πρώτος την ιδέα ανέγερσης μνη
μείου τών 13 έθνομαρτύρων, «Τοπωνύμια τού Μικρού Χωριού» (1962) κ.ά. Δυστυ
χώς ή ύγεία του δέν τού έπέτρεψε νά παραστεΐ, δπως τό ήθελε, στά άποκοιλυπτήρια 
τού μνημείου πού έγιναν στό Μικρό Χωριό στίς 21-8-83, πού τόσο τό ήθελε.

Ά ς  είναι ο'ι λίίγες αυτές γραμμές, μιά μικρή άπότιση τιμής στή μνήμη τού 
πρωτοπόρου Εύρυτάνα Ιστορικού Πάνου I .  Βασιλείου.

Κ.Σ.Κ.
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1986 ό χρόνος πού θά γίνει τό Συνέδριο 
τΰν Εόρυτανικων όργανώσεων στο Καρπενήσι

Γρ«(ρει δ κ. Γιώργος Κ. Σταυράκης

Ό  'Ιούνιος τοΰ 1986 ·θά είναι μία πολύ γόνιμη χρονιά γιά τήν Ευρυτανία, και 
αυτό γιατί άποφασίστηκε νά γίνει στο Καρυτενησι τό Μεγάλο Συνέδριο, στό δττοϊο 
προβλέπεται δτι θά δηλώσουν συμμετοχή σχεδόν δλες οΐ Εΰρυτανικες ’Οργανώσεις 
πού βρίσκονται στην Ελλάδα και τό εξωτερικό.

Τό μεγάλο αυτό γεγονός είναι προοτοβουλία τής Π Α Ν Ε Τ Ρ Τ Τ Α Ν ΙΚ Η Σ  Ε Ν Ω 
Σ Η Σ πού εχει έδρα τήν ’Αθήνα καΐ αγκαλιάζει δλους τούς Εύρυτάνες δπου και 
αν βρίσκονται.

Τό δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο τής «ΕΝ Ω ΣΗ Σ» μέ πρόεδρο τόν κ. Π α- 
ναγ, Κωστοπαναγιώτη είχε την έμπνευση αλλά και τό θάρρος νά άναλάβει μία πρω- 
τοβοιΑία πού κατά τις προβλέψεις θ ’ άποτελεσει ενα νέο Σταθμό στά Εύρττανικά 
Ηράγματα και τήν άφετηρία γιά άλλες μεγάλες εξορμήσεις γιά τό καλώ τής όμορ
φης, μά χειμαζόμενης Ευρυτανίας.

Τό πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Ή  «ΕΝ Ω ΣΗ  Ε Τ Ρ Τ Τ Α Ν Ω Ν  Τ Ο  Β Ε Α Ο Τ Χ Ι»  
πού έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής, σε στειή συνεργασία μέ 
τήν Π Α Ν Ε Τ Ρ Τ Τ Α Ν ΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ Η  δήλωσε πρώτη επίσημη συμμετοχή στό Συ
νέδριο δπου θά έλθει σχεδόν σύσωμο τό Διοικ. Συμβούλιο νά παρακολουθήσει τις 
εργασίες του καΐ νά εκθέσουν τά προβλήματα και τΙς απόψεις πού έχουν οΐ ξενη- 
τεμένοι τής ’Αμερικής.

Τό «BE A O T X L · τής ’Αμερικής είναι κατά κοινή ομολογία ένα μεγάλο καί 
ζωντανό κομμάτι τών Εύρυτάνων στήν Άμερικτή μέ ζωηρή δραστηριότητα καΐ α
γάπη γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα μας τήν Ευρυτανία. Τό μεγάλο έΐ'διαη;έρον τους 
είναι γνωστό κα'ι δεν περιορίζεται μόνο σέ ευχές αλλά καΐ σέ έργα. Τό Γηροκομείο 
πού χτίζεται τώρα στό Καρπενήσι είναι ένα τελευταίο απτό παράδειγμα. Χωρίς τήν 
συμπαράσταση αλλά καί τήν πρωτοβουλία τοΰ « Β Ε Α Ο Τ Χ ΙΟ Τ »  ίσως νά μήν εΐτα- 
νε παγματικότητα. Ή  μεγάλη προσφορά τους αρχικά μέ τό ποσό τών 100 χιλιάδων 
δολλαρίων και αργότερα άλλες 55 χιλ. δολλάρια, επισφραγίζουν τό ένδιας?έρον τους 
γιά τήν Πατρίδα. Π έρα από αυτά έδοκταν τήν υπόσχεση δτι θά βοηθήσουν και 
πάλι μέ τήν πρόοδο τών εργασιών τοΰ κτιρίου.

’Επειδή πρόκειται γιά ένα Σ Τ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ  πού θά έχει τεράστια σημασία γιά τό 
μέλλον τής Εύρτιτανίας, αλλά και εκείνο τών Εύρυτάνων τοΰ εξωτερικού άποφασί- 
στηκε νά προσκληθούν δλες οί Εύρυτανικές οργανώσεις πού βρίσκονται έντός και 
έκτός τής 'Είλλάδος, δπως στήν Αυστραλία, τόν Καναδά καί άλλ.ού. Ή  πρόσκληση 
αύτή έκτείνεται και από αυτή τή στήλη.

Ή  καθολική συμμετοχή τών απανταχού Εύρυτάνων είτε αυτοί θά έλθουν σάν 
έπίσημοι έκπρόσωποι Συλλόγων, είτε σάν άτομα πού αγαπούν τήν Ιδιαίτερη πα-
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τρίδα μας την Εύρ\)τα\άα κρίνεται εντελώς άταραίτητη. Μέ αυτόν τόν τρόπο θά 
δοθεί ή ευκαιρία τό 1986 νά  γίνει ή χρονιά τής Μεγάλης συνάντησης δλιον των 
Εύρυτάναχν στο Καρπενήσι. ’Έ τσι καΐ μόνο θά ύπάρξει ή δυνατότητα νά συζητη- 
θσϋν διεξοδικά δλα τά προβλήματα, νά γίνουν προτάσεις και νά βρεθούν λύσεις,

Παράλλτ]λα θά σκρυρηλατηθεΐ καΐ θά προωθηθεί ή στενώτερη συνεργασία δλων 
γιά παραπέρα πρόοδο και κοινωνικό - πολιτιστική ζωή στην Ευρυτανία. Γιά  νά υ 
πάρξει Ικανός χρόνος γιά νά ετοιμαστεί ενα προκαταρκτικό Πρόγραμμα πού νά 
περιλαμβάνει και τούς Εύρυτάνες της Αύσταλίας καΐ τοϋ Καναδά, παρακαλοϋνται 
τά προεδρεία των Συλλόγων νά δηλώσουν έγκαιρα τή συμμετοχή τους με επιστο
λές στην παρακάτω Διεύθυνση:

Π Α Ν Ε Τ Ρ Τ Τ Α Ν ΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ Η  «Σ Τ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ  ’86» 
Ο ΔΟ Σ Κ Α Ε ΙΣ Θ Ε Ν Ο Τ Σ  17,
ΑΘΗΝΑ G R E E C E

Ιδιαίτερα γιά την Αυστραλία είναι κρίμα νομίζω γιά μιά τόσο μεγάλη και ζων
τανή Παροικία Εΰρυτάνων νά μήν δόσει τό παρόν. Είναι σντνεπώς καταηανές δτι 
θά πρέπει νά υπάρξει επίσημη συμμετοχή τους στό Μεγά/ω Συνέδιο πού θά γίνει 
τό καλοκαίρι τοΰ 1986 στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας.

Μέσα στό 1985 θά υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες οΐ όποιες θά δημοσι
ευτούν στά τοπικά περιοδικά καΐ άλλου.

’Αθήνα, 28.3.84

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

Μικρό χωριό μου όμορφο 
χιλιοτραγουδισμένο 

κακιά μοίρα σ’ Ικοψε στά δοό 
και στέκεις λοιβωμένο.

Ή  λαίλαπα σέ Ικοψε
άπ’ την κορφή ώς τόν πάτο 

αυτό δμως τιού σοΰ Ιμεινε 
είναι καλωσονάτο.

Έσΰ πού μάζευες τούς νιούς
καΐ γέρους άπ’ τά ξένα 

κι δλους τούς σφιχταγκάλιαζες
μέ τά μαγνητικά σου χέρια. 

Μικρός μικρός σέ Ιζησα
καΐ έφυγα στά ξένα 

μά σάν μεγάλωσα δπου στάθηκα
τό νοΰ μου είχα τιάντοτε σέ σένα.

Μήτσος Πασπάλης 
θεσ) νίκη, Φλεβάρης ’84
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Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

•  «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», τεΟχος 178 (1984;. 
Ή έφτιμερίδα των Εύρυτάνων ’Αμερικής, 
ή όποια μόίς πληροφορεί γιά τήν κοινωνι
κή δράση των συμπατριωτών μας τόσο 
στήν ’Αμερική δσο καΐ στήν Ελλάδα, δπως 
είναι ή άνέγερση τοΰ Γηροκομείου στό 
Καρπενήσι, οΐ ύποτροφίες Εύρυτάνων 
σπουδαστών κ.ά. Τό φετινό 40ό συνέδριο 
θά είναι Ιστορικό. Τό 1986 θά γίνει στήν 
'Ελλάδα.

•  «Ό Στέφανος Γρκινίτσας έθελοντός 
είς τούς όίπελευθερωτικούς άγώνας τοΰ 
1912 - 13»: Τοΰ Παναγιώτου Κων. Βλά
χου, Άθήναι 1983. ’Ακούραστος ;ιελεττι- 
τής τοΰ έργου καΐ τής ζωής τοΰ Στέφανου 
Γρανίτσα ό κ. Παν. Βλάχος προσθέτει μιά 
άκόμη άξιόλογη έργασία πού φωτίζει τήν 
πολυκύμαντη ζωή τοΰ έκλεκτοΰ Εύρυτά- 
να πολιτικοΰ, συγγραφέα, δημοσιογρά(|)ου 
καΐ λογοτέχνη. Στήν έργασία του αύτή ό 
κ. Π. Βλάχος μας δίνει έναν Γρανίτσα θερ
μό πατριώτη, άγνό στρατιώτη καί γενναίο 
πολεμιστή πού θέλγεται άπό τά Ιδανικά 
τής πατρίδας καί τής έλευθερίας, πού 
σπεύδει νά πάρει πρώτος τά δπλα καί να 
συνεγείρει τούς συμπατριώτες του γιά τήν 
εύόδωση τών έθνικών μας δτγώνων τοΰ 
1912 - 13. Ό  κ. Βλάχος μας δίνει λεπτο
μέρειες άπό τΙς διάφορες μόιχες πού ό Γρα- 
νίτσας έλαβε μέρος ή διηύθυνε μέ έπιτυ- 
χία παραθέτοντας τή σχετική άλληλογρα- 
φία και αύτόγραφα κείμενά του. Γ Γ αύτό 
καί ή έργασία του αύτή είναι μιά σύμβολό 
δχι μόνο στήν πολεμική δράση τοΰ Γ ρανί
τσα, άλλά καί γενικότερα στήν ίστοοία 
τών Βαλκανικών πολέμων τοΰ 1912 - 13.

•  ΤΑ ΚΑΛΛΟΝ1ΑΤ1ΚΑ ΝΕΑ: Περιοδι
κό τοΰ Συλλόγου Καλλονιατών Λέσβου, 
τεΰχος 25, Ίον . - Φεβρ. - Μάρτιος 1984. 
Τό πλούσιο σέ συνεργασίες, έκλεκτό περιο
δικό, μέ ποικίλη  ̂ τοπική δλη, μέ ένδιας>έ- 
ρ>οντα άρθρα για τήν μεγάλη κληρονομιά 
τοΰ 1821, τόν άπολογισμό τοΰ Δ.Σ., τον 
Μητροπολίτη Μυθύμνης κ. ’ Ιάκωβο, ποιή
ματα, ιστορίες τοΰ χωριοΰ κ.ά.

•  ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ: Δώδεκα ά
σματα γιά έναν όρισμό τής ζωής, τοΰ Θα
νάση Παπαθαννασόπουλου, ’Αθήνα 1984. 
Καινούργια ποιήματα τοΰ έκλεκτοΰ Ρου
μελιώτη λογοτέχνη, στοχαστικά, μέ κοι
νωνικούς προβληματισμούς καί συμβολι
σμό.

•  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: Γλωσ
σικό Ιδίωμα, Ιδιωματικό λεξιλόγιο, λαϊκές 
παροιμίες, άπεικαστά, τοΰ Δημητρίου Π. 
Καραπιπέρη, Άθήναι 1984, έκδοση τοΰ Κα- 
ραπιπερείου Πνευματικοΰ Κέντρου. Πεοι- 
λαμβάνει: 5656 λήμματα έτυ μολογη μένα, 
2778 λαϊκές παροιμίες, 75 άπεικαστά.

•  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ: 
Ό  γνωστός φωτογράφος τής ’Αντίστασης 
Σπόρος Μελετζής έπιστρέςκ>ντας στήν Εύ- 
ρ>υτανία 40 χρόνια μετά τήν πρώτη του ά- 
νάβαση, πού πραγματοποίησε τό 1943, t- 
πισκέφτηκε τό Μικρό Χωριό, στίς άονες 
τοΰ χρόνου. Έ κεϊ άναζήτησε τά σπίτια, 
τήν εκκλησία, τό σχολειό, το καμπαναριό, 
δσα γνώριμα τοπία καί πρόσωπα είχε 
πρωτοαντικρ>ύσει τότε! Τό όδοιπορικό του 
αύτό, μέ Ιδιαίτερη άναφορά στό Μικρό 
Χωριό πρόκειται νά παρουσιαστεί άπό τήν 
τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο καί νά κυ
κλοφορήσει σύντομα πληρέστερο σέ βι
βλίο.

φ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ τ. 25ο Ί -  
ούνης ’84. Τό περιοδικό τοΰ Συλλό'Όυ 
«Καλλιακούδα» πού μέ τά πλούσια περιε
χόμενά του άποπνέει άρωμα ζωής, παρά
δοσης, λεβεντιάς καί άσύγκριτης όμοοφι- 
ας τών χωριών τής Εύρυτανιας Βύθισμοο— 
Καστιχνούλα — Κοντός — Ριοσκά — Στουρ 
νάρα — Ψιανά — Συγκρέλλου — Άνιάδα 
— Δομνίτσα — Μεσοκώμη — Κοίκελλο — 
Σταυροπήγι — Στάβλοι — Σκοπιά.

• ΕΥΡΥΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ’Εφημερί
δα πού έκδίδει στό ΚαρΙπενήσι ό νέος δη- 
μοσιογρά^ς κ. Π. Γεωργίου. Περιέχει έ- 
πίκαιρη δλη μέ θέματα τοπικοΰ καί γενι
κού ένδιαφέροντος.
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Ρουμελιώτικη λαογραφία
Είναι δ τίτλος βιβλίου, τό όποιο έκυκλοψόρησε αύτές τΙς μέρες. ΚαΙ δέν είναι 

2να συνηθισμένο βιβλίο. Ή έκδοση τοϋ βιβλίου αύτοΰ είναι προϊον μακρδς, έπιμό- 
νου καί σχολαστικής έρευνας, δεκαετίας καί πλέον, πού κατέληξε στη σύνταξη μιας 
πλήρους γραμματικής ή όποία διέπει τό ρουμελιώτικο γλωσσικό Ιδίωμα.

Είναι ένα βιβλίο (500 σελίδων), πού δέν πρέπει νά λείψει άπό κανένα ρουμε
λιώτικο σπίτι, γιατί γιά πρώτη φορδ κυκλοφορεί στόν Ελληνικό χώρο.

Είναι τό βιβλίο, πού χύνει όίπλετο φως, γύρω ι3πτό τούς κανόνες πού διέπουν 
τό γλοχτσικό Ιδίωυ,α τής Ρούμελης καί πού οι κανόνες του αυτοί, ξεπηδοΰν άβίαστα 
μέσα στίς γίκχμμες τοϋ πρώτου μέρους τοΰ βιβλίου καί τεκμηριώνονται μέ πάρα 
πολλά καί άναμφισβήτητα παραδείγματα.

Στή συνέχεια, άκολουθάει τό δεύτερο μέρος, μέ ένα άνεπανάληπτο λεξιλόγιο 
(5.656) Ιδιωματικών ρουμελιώτικων λέξεων, πλήρως έτυμολογη μένων καί γραμμέ
νων στήν καθομιλουμένη ρουμελιώτικη γλώσσα.

Στό τρίτο μέρος, συνεχίζεται ή καταγραφή (2.778) λαϊκών τοπικών παροιμιών, 
γραμμένων καί αύτών, μέ τό ρουμελιώτικο Ιδίωμα καί μέ μιά σύντομη περιγραφή 
τής σημασίας έκάστης έξ αύτών.

Τέλος άκολουθάει ένα τέταρτο μέρος μέ (75) άπό καστά (άπεικαστά), πού εί
ναι μιά πανάρχαια ρουμελιώτικη συνήθεια κάτι σάν τά σημερινά «τέστ» πού όξύ- 
νουν τό μυολό τοΰ άνθρώπου.

'Η δλη έργασία έκδόσεως, έγινε μέ δαπάνη τοΰ ΚΑΡΑΠ 1 ΠΕΡΕ10Υ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ τό όποιο καί διαθέτει τό βιβλίο άπό τό γραφείο (10) τοΰ 
πρώτου όρόφου μεγάρου τής όδοΰ Σωκρόιτους 59 καί στά τηλέφωνα: 52.26.801, 
52.26.802, 64.64.180 καί 51.33.453.

(ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΡΑΠ 1ΠΕΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ)

Γϊά νά πάρουν μιά ιδέα, οί άναγνώστες μας τοΰ πολύ ένδιαφέροντος αύτοΰ βι
βλίου δηίΛοσιεύουμε ένα δείγμα κλίσης όνο)νάτων (Γραιχ]ωιτική) καθώς καί μερικά 
άπεικαστά (αίνίγ]«ιτα).

Παραδείγματα κλίσης ουσιαστικών

Πτώσεις 'Ενικός άριθμός (ουδέτερα)

’Ονομαστ τοϋ β’νδ τοΰ πεύκου τοϋ σίδηρου τοϋ πρόσουπου
Γενική τ ’ β*νοΟ τ ’ πεύκ* τ ’ σιδηργιοϋ τ ’ προυσώπ*
ΕΙτιατική τοϋ β ’νο τοΰ πεύκου τοϋ σίδηρου τοϋ πρόσουπου
Κλητική βΝό πεύκου σίδηρου πρόσουπου

Π τώσεις Πληθυντικός άριθμός

Όνομαστι τά β*νά τά πεΰκα τά σιδηρά τά πρόσωπα ή προυσώπατα
Γενική τ ’ β*νών τ* πεύκουν άπ’ τά σιδηρά τ’ προυσώπουν ή άπ’ τά

ή άπ’ τά β*νά ή άπ’ τά πεϋκα πρόσουπα ή προυσώπατα
Αιτιατική τά β*νά τά πεΰκα τά σιδηρά τά πρόσουπα ή προυσώπατα
Κλητική β*νά πεΰκα σιδηρά πρόσουπα ή προυσώπατα
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Πτώσεις Ενικός άριθμός (άρσενικά)

’Ονομαστική
Γενική
ΑΙτιατικά
Κλητική

ού μουστιρής 
τ ’ μουστιρή 
τοϋ μουστιρή 
έ ή m μουστιρή

ου πραματεφτής 
τ ’ πραματεφτή 
τουν πραματεφτή 
ε ή ώ πραματευτή

Π τώσεις Πληθυντικός άριθμός

’Ονομαστική οί μουστιρήδες
Γενική τ ’ μουστιρήδων ή άπ’ τς μουστιρήδες
Αιτιατική τς μουστιρήδες
Κλητική ίΙ ή ώ μουστιρήδες

οΐ πραματιφτάδις
τ ’ πραματιφτάδων ή άπ,τς πραματιφτάδις 
τς πραματιφτάδις 
έ ή ώ πραματιφτάδες

Πτώσεις Ενικός άριθμός (Θηλυκά)

’Ονομαστική ή φουλιά ή ώρα ή μέλ*σα ή νιράιδα ή πέρδικα
Γενική τς φουλιάς τς ώρας τς μέλ*σας τς νιράιδας τς πέρδικας
Αιτιατική τ ’ φουλιά τν ώρα τ ’ μέλ*σα τ ’ νιράιδα τν πέρδικα
Κλητική φούλια ώρα μέλ*σα νιράιδα πέρδικα

Π τώσεις Πληθυντικός άριθμός

Ό λο μαστική οΐ φουλιές οί φρες οί μέλ*σις οΐ νιράιδις οί πέρδικις
Γενική τ ’ φουλιών ή άπ’ τς ώρες τ ’ μελ*σών ή τ ’ νιραιδιών ή τ ’ πιρδικών ή

άπ’ τς φουλιές άπ’ τς μέλ*σις άπ’ τς νιράιδις άπ’ τς πέρδικις
Αιτιατική τς φουλιές τς ώρες τς μέλ*σις τς νιράιδις τς πέρδικις
Κλητική φουλιές ώρες μέλ *σις νιράιδις πέρδικις

Άπεικαστά (αινίγματα)

Σιχνίδ* - ·ιταλιουσάν*6ου, στ’ θάλασσα μουσκεύ*. Τί είναι; (Ή γλώσσα).
Σί κήπου δέ ΐ|>*τεύιτι, σί ^πιριδόλ* δχ*, βασιλιάς τού γεύιτι κι οδλους ού κόσμους 

τόχ*. Τί είναι; (Τό άλάτι).
Σκίζου - ρίζου τού δ*νό, δρίσκου πιθιρά κι πιθιρό, νύφ·̂  κι γαμπρό κι δγυό καλά 

σκαφιδγια. Τί είναι; (Το καρύδι).
Σπαραγκαθίς* τού μιχντρί κι κόκκινα τ άγίδια. Τί είναι; (Τό ρόδι).
Στού δρόμου δπου πήγινα, θηρίου τί άπηντησα, εΐχι πέντι κιψάλια, τέσσιρις άνα- 

πνοες, είκουσ* χέργια κι πουδάργια κι νύχια Ικατό. Τί είναι; (Ό  νεκρός πού 
τόν μεταφέρουν τέσσερες).

Τ’ άρνάκ* μ’ τού μπίμπιλου στή μπιμπιλιά διμένου (ή κ*μάτι) dxv ς>άει ξύλου (ή 
κλαρί) τρέφιτι κι &ν πκιει νιρό πιθαίν*. Τί είναι; (Ή φωτιά).

Τού τσιτσί, κρατεί λιλί. Τί είναι; (Τό αύτΙ μέ τό σκουλαρίκι).
Τ’ ρ«3ιχ*-ράχ* πάει κι πίσου δέν τ*ράει. Τί είναι; (Τό ψαλίδι).
Τ’ ρ>άχ*-ρ0£χ* πά*ινα, σκούζουντας κι βάζουντας. Τί είναι; (Τό ψαλίδι).
Τριγύρου στού σπιτάκι μ’, κουπιλίτσις χόρευαν. Τί είναι; (Ή βροχή).
Χέζ* Ιλιές κι κατ*ράει λάδ*. Τί είναι; ( π  γίδα).
Χίλ*-μίλ* καλου’·’ερ*, άλλ* τ’ άνάσκιλα κι άλλ’ τ’ άπίστουμα. Τί εΤναι; Τά κερα- 

μύδια).
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Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
___γραμματα___

Στή στΛλη αύτή δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτών ή μή πού 
άπευθύνονται πρός τό περιοδικό ft τήν ’Αδελφότητα Κατά προτίμηση δημοσιεύ
ονται τά γράμματα των ξενητεμένων, γατί τούς δίνεται έτοι ή εύκαιρία νά έπι· 
κοινωνήοουν μέ όλους τούς συγχωριανούς Τούς εύχαριοτοϋμε πού μάς σκέ
φτονται.

Άδελαίδα 8.3.84 
’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε καΐ σεβαστά μi- 

λη τής ’Αδελφότητας ά,πό τήν μακρινή 
Αύστραλία, σάς χαιρετούμε καΐ σάς συγ
χαίρουμε για τό έργο πού έπιτελεΐτε. Για 
τά «Μικροχωρίτικα Γράμματα» πού μάς 
στέλνετε σάς εόχαριστοΰμε. Είναι ένα έ- 
ξαιρετικό δείγμα άγάπης πρός έμάς τούς 
ξενητεμένους. Συνεχεΐστε τό έργο σας καΐ 
πώς δλοι οί Μικρογιορίτες θά άνταποκρι- 
θ ''·  ε "  ■■''·. Ι-γ-! τα ', ’’ά" εσ ν λτίω

, ’ j . , .  . . . . . ;

u..' , ..·. .'j-'i'AC·, |·,;·3 στέλνετε αά-
έ·.· 
τε, 
VCI ■

. ά : χαιρεττϋμε 
!  Γ. έκ τ.'| ·.η ι.,η  καί αγάπη 

Σεραφείμ Νταφύλλης 
Εύφροσιόνη Νταφύλλη

Έ ν  Νέα Ύόρκη τή 8.3 .84
’Αγαπητοί μου χωριανοί καΐ φίλε Κλεο

μένη, σάς ζητώ συγγνώμη γιά τήν καθυ
στέρηση τής συνδρομής μου. Σάς στέλνω 
τσέκ 20 δολ. κι εύχομαι τό γράμμα μου νά 
σάς εϋρει πλήρεις ύγείας καΐ χαρά. Χαι
ρετισμούς σέ δλους τούς Μικροχωρίτες καί 
σέ δλο τό Συμβούλιο.

Σάς χαιρετώ.
Παναγιώτης Σιαφάκας

Γ .Γ .: Οί Μικροχωρίτες θέλουν τήν 'Α
γία Γραφή καί τήν Καινή Διαθήκη καί μά
λιστα στήν δημοτική γλώσσα.

Ή  έκδοση τής Καινής Διαθήκης σέ κεί
μενο καί μετάφραση τής Βιβλικής Εταιρί

ας τών τεσσάρων καθηγητών είναι έγκε- 
κριμένη άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο τής ’Ε κ
κλησίας τής 'Ελλάδος. Ά ριθ. πρωτοκόλλου 
111 )19 .2 .80 .

ΥΜΝΟΙ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Ι

’Εργάτη προχώρα 
διότι είναι καιρός
είναι μαζί μας ό ’Ιησούς Χριστός.
Μέ τήν νίκη μπροστά
νά έργαστοΰμε μαζί
γιά τήν αιώνια ζωή τήν παντοτινή.

’Εργάτη προχώρα
μήν φοβάσαι έμπρός,
διότι είναι μαζί μας ό ’Ιησούς Χριστός.
Είναι μαζί μας καί πέθανε στό Γολγοθά
γιά τά παιδιά του τ’ άγαπητά.

Παν. Σιαφάκας

Μέρυλαντ 14.3.84 
’Αγαπητέ Μένιο, γειά σου,

Γιά τά «Μικροχωρίτικα Γράμματα» σάς 
ευχαριστώ πολύ. Μάς άρεσε πάρα πολύ. Τά 
διάβασα άπό τήν αρχή ως τό τέλος καί στή 
μητέρα μου, ή όποία ευχαριστήθηκε τιολύ, 
άκούγοντας καί μαθαίνοντας πολλά νέα γύ
ρω άπό τό άγαπημένο μας χωριό. Σάς έσω- 
κλείω 20  δολλάρια γιά νά μάς στέλνετε τά 
«Μικροχωρίτικα Γράμματα».

Καί πάλι ευχαριστώ καί χαιρετισμούς 
σέ δλους.

Κασσια'/ή
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Έ ν  Ιερ ά  Mw5 Τατάρνιος τ·̂  9 - 7 -1 9 8 4  
Μνήμη 'Αγίου 'Ιερομάρτυρος Παγκρατίου 
έπισκόπου Ταυρομενίας.
Τοΐς άξιοτίμοις κυρίοις 
τοΐς συγκροτσΰσι χ6 διοικητικών συμβούλι- 
ον τής ’Αδελφότητος Μικροχωριτών «Με- 
ταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος», εύχετικώς καί 
άσποισίως είς ’Α θ ή ν α  ς.

’Αξιότιμοι κύριοι,
χαίρετε έν Χριστψ Ίησοΰ.

“Ασμενοι έλάβομεν τήν Ικ  δραχ. δέκα 
πέντε χιλιάδων ταχυδρομικήν έπιταγήν. 
Διά τοΰ μετά χεΐρας ίεροσφραγίστου Μο
ναστηριακού ήήμών Γράμματος θερμώς εύ- 
χαριστοΰμεν ύμάς διά τήν άγάπην ύμών 
πρός τό ήμέτερον 'Ιερόν 'Ησυχαστήριον 
τής 'Οσίας Μαρίας, άλλά γε καί διά τήν 
μείζονα περιοχήν τοΰ Μικρού Χωρίου.

Παρακαλοΰμεν, δπως διαβιβάσητε τάς 
πολλάς καί θερμάς ευχαριστίας ήμων καί 
πρός τούς εύσεβεΐς δωρητάς τόν τε άξιό- 
τιμον κύριον Γ . Παπαδήν καί τήν έρίτιμον 
κυρίαν Ευφημίαν Παπαδή. Δεόμεθα, καί- 
τοι γε άνάξιοι δλως καί ούρανόν άντοφθαλ- 
μΐσαι μή δυνάμενοι, δπως Κύριος ό θεός 
άναπαύση τήν ψυχήν τοΰ άποιχομένου Πα- 
ναγιώτου Παπαδή έν σκηναΐς δικαίαν/ καί 
έν κόλποις ’Αβραάμ.

Δεόμεθα ώσαύτως, δπως ή άδελιφότης 
ύμών συνεχίζη άδιαταράχως καί ούριοδρο- 
μοΰσα τό θεάρεστον αυτής έργον. ΔΓ ήμάς

τούς έν τοΐς δρεσι τούτοις βιοΰντας, ή δρα- 
στηριότης τοιούτων δρθώς τοποθετημένων 
συ)Λόγων είναι μεγάλη παρηγορία καί άλ
λη δρόσος ’Αερμών.

Μετά καί αύθις πολλών ευχαριστιών καί 
εόγνωμοσύνης, διατελοΰμεν μετά τιμής έ- 
ξαιρέτου καί εύχών διαπύρων έν Κυρίφ, 

έλάχιστος έν 'Ιερομονάχοις 
Δοσίθεος

καί οί σύν έμοί έν 
Χριστφ άδελφοί

2 ’Απριλίου 1984
’Αγαπητέ Κλεομένη,

’Έλαβα τό περιοδικό «Μικροχωρίτικα 
Γράμματα». 'Η χαρά μου είναι άπερίγρα- 
πτη, πολύ σάς εύχαριστοΰμε.

Τά περιεχόμενα τοΰ περιοδικού είναι 
πάρα πολύ ώραΐα. Μάς φέρνει πολλές άνΟ' 
μνήσεις.

Σάς στέλνω τήν συνδρομή μου.
Μέ φιλική άγάπη 

JA M ES ZA CH ARr 
(Δ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΓΑΟΣ)

Γ .Γ .: Χαιρετισμούς στούς γνωστούς καί 
Συμβούλιο καθώς τό δάσκαλο Παπαδή.

Κύριε Κουτσούκη,
Σάς στέλλω 3 .000  δρχ. γιά τήν άποπε- 

ράτωση τοΰ ίεροΰ ναού τής Μεταμορφώσε- 
ως τσΰ Σωτήρος καί εύχομαι νά φυλάει δ- 
λο τό χωριό μας μαζί μέ τούς άγαπητούς 
χωριανούς καί πρό παντός αύτούς πού έ- 
νεργοΰν γιά τήν έπισκευή τοΰ νοιοΰ αύτοΰ.

(Τό γράμμα πσύ μάς έστειλε τόν τελευ
ταίο χρόνο ό άείμνηστος Παν. Ε . Παπαδής 
είναι ένα δεΐγ]τα τής άπέραντης καλωσύ- 
νης του).
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Σκ€ψ€ΐς ενός Μικροχωρίτη

’Αγαπητοί φίλοι γειά σας,
’Είπειδή πιστεύω δτι τό περιεχόμενο τού

το στηρίζεται στή λογική, θά εχετε τήν 
καλωσύνη να τό καταχωρήσετε στα Μικρο- 
χωρίτικα Νέα. Τό θέμα μου είναι: Κακο
δαιμονία σε δλόκληρη τήν υδρόγειο.

Κρατούντες καί κρατούμενοι,
Δεν είναι εύκολο άν όχι άδιανόητο, να 

μπορέσουν νά σκεφθοΰν οί κρατούντες, δτι 
οί πόλεμοι δεν είναι δυνατόν νά άποδίδουν 
πάντοτε δ,τι άπέδιδαν είς τό παρελθόν.

Καί νά πάρουμε τόν Α ' Παγκόσμιο πού 
τόν Ιζησα καί έγώ.

Ποιός τόν Ικαμε καί γιατί;
Τόν Εκαμαν οί κρατούντες μέ τό φιάσκο 

πού μαγείρεψαν στό Σεράγεβο καί Ιρριξαν 
τόν κοσμ.άκι στό μακελειό. Ποιός κέρδισε;

Μόνον οί Εμποροι τού θανάτου.
"Οταν ήμουνα παιδί καί άφοΰ τελείωσε 

ό πόλεμος αύτός παρακολούθησα έδίδ στή 
Θεσσαλονίκη στόν κινηματογράφο «Τόν 
βαρκάρη τού Βόλγα». Είδα πώς οί κατάδι- 
κοι μουζίκοι τραβούσαν μ1 τό παλαμάρι 
στή στεριά τή μαούνα πού τήν πήγαιναν 
νά ξεφορτώσουν καί νά φορτώσουν καί άν 
τύχαινε τό παλαμαίρι νά κάνει σέ κάποιον 
κοιλιά, άμέσως ό Εφιππος Επιστάτης τόν 
τρέλλαινε μέ τό κουρμπάτσι στό ξύλο.

"Ε , λοιπόν, αύτός δ ξυπόλητος μουζ,ίκο'ς 
ήρθε ή ώρα καί Επάνω στό γόνατο πήρε τό 
κεφάλι τού κρατούντος Τσάρου.

’Εδώ βρίσκει τήν Εφαρμογή του αύτά 
πού λέει δ ψαλμωδός: «Τά μωρά έξελέξα- 
το Κύριος ί'να τούς σοφούς καταισχύνει» καί 
«δτι καδεΐλε δυνάστη από θρόνου καί ύψω
σε ταπεινούς, τιεινώντας ένέπλησεν άγαθών 
καί πλουτοΰντας έξαπέστειλε κενούς».

’Επίσης Εφτιαξαν καί τόν Β '  Παγκό
σμιο, μέ άρχηγό τόν Χίτλερ καί βοηθούς 
τόν Μουσολίνι καί τόν αύτοκράτορα τής ’Ι 
απωνίας. Ποιό τό άτεοτέλεσμα;

Καταστροφές καί πάλι καταστροφές, μέ

ποτάμια αίμα.
Ποιός τά πλήρωσε δλα αύτά; Μόνον καί 

[Α0νον δ κοσμάκης.
Τελείωσε γιά δλους δ πόλεμος αυτός, άλ- 

λά γιά τήν Ελλάδα δχι, διότι οί άρχιμά- 
γειροι τόν Εφτιαξαν κατά τέτοιο τρόπο, πού 
Επρεπε νά άλληλοσκοτωθούν οί "Ελληνες 
στό Γράμμο - Βίτσι, πού Εκαναν δυό βήμα
τα Εμπρός καί Ενα πίσω σκόπιμα, μέχρις δ- 
του γονάτισαν οί όλίγοι.

Καί ποιός κέρδισε από τήν όπόθεση 
αυτή;

Ό  κοσμάκης πού είχε Ενα χιλιάρικο πού 
Εγραφε: Π Α Η ΡΩ ΤΕΑ Ι Ε Π Ι  ΤΗ  ΕΜΦΑ
Ν ΙΣ ΕΙ καί τό άχρήστευσε δ Σβώλος;

Καί Εγιναν δλα αύτά Ετσι μολονότι ή 
Ελλάδα ήταν νικήτρια στόν πόλεμο. ’Έ γ ι
νε κανένας πόλεμος καλός; Ναί Εγινε δ Έ -  
θνικοαπελευθερωτικός τό 1821 άπό μιά 
χούφτα "Ελληνες τίμιους πατριώτες, πού 
τόν ευλόγησε καί δ Θεός καί νίκησαν διότι 
δέν ήταν κατακτητικός.

’Επιμένω δτι είναι δύσκολο νά άντιληι- 
φθοΰν οί κρατούντες οί όποιοι δέν είναι χρι
στιανοί, ούτε δρθόδοξοι Εστω τού γλυκού 
νερού πού είμαστε οί περισσότεροι άπό μάς, 
αλλά είναι άντίχριστοι καί οί κακοί δαίμο
νες Επί τής γής μέ μορφή ανθρώπου.

Τό λέω δέ αύτό καί φέρνω σάν παρά
δειγμα τόν βασιλέα Ηρώδη, δ όποιος Εδω
σε Εντολή πρίν δυό χιλιάδες χρόνια καί Ε
σφαξαν 14.000 νήπια γιά νά μήν τού πά
ρει τήν Εξουσία δ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ !

Πρέπει δμως νά βάλουν καλά στό μυα
λό τους δτι δπωσδήποτε θάρθει μιά στιγμή 
πού δ αρχάγγελος Μιχαήλ θά πει: «"Α- 
φρον, άφρον τί ποιήσεις άδε Ετοίμασες;».

Σάς ευχαριστώ πολύ 
μέ άγάπη καί φιλία 
Μήτσος Πασπάλης 

Θεσσαλονίκη, Φλεβάρης 1984
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ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ
Κρίθ€ΐς, Σχόλια καί Συμπληρώσεις

"Οπως είχαμε προαναγγείλει, δπμοσιεύουμε συμπλπρωματικές συνεργασίες 
καΐ έπιστολές διευκρινιστικές η κριτικές καί άφοροΰν τό βιβλίο πού κυκλο
φόρησε ή ’Αδελφότητα πρόσφατα μέ τόν τίτλο ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ. Πιστεύ
ουμε δτι, τόσο αύτές όσο καί οϊ όλλες πού θά άκολουθήσουν, θά βοηθήσουν 
στήν πλατύτερη ένημέρωοπ καί γνωριμία τής ιστορίας τής κατοχής στήν πε
ριοχή μας.

Ευχαριστών τήν φιλοπρόοδον καί εύερ- 
γετικώς δρώσαν ’Αδελφότητα Μικροχωρι- 
τών διά τήν εόγενώς πεμ,φθεΐσαν μοι πρόσ
φατον Ικδοσίν της «ΜΝΗΜΗ Κ Α Ι ΧΡΕτ 
ΟΣ» καί συγχαίρων διά τήν συγκέντρωσιν 
καί προσφοράν τόσου ύλικοΰ, άναφερομέ- 
νου είς τά γεγονότα της ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως καί μεγάλης δοκιμασίας τοΰ Μι
κρού Χωρίου, εύχομαι έν αγάπη πάσαν α
πό θεού ευλογίαν είς άπαντα τά Μέλη τής 
’Αδελφότητος καί ιδιαιτέρως είς τούς άπο- 
τελοΰντας τό Διοικητικόν Συμβούλιον αύ- 
τής διά συνέχισιν τής ευεργετικής διακο
νίας καί περαιτέρω πνευματικήν εόφορίαν.

t  ^
Ό  Μητροπολίτης Καρπενησίου 

Νικόλαος

’Αγαπητέ κ. Κουτσούκη, 
χαίροις έν Χριστψ ’Ιησού.

’Έλαβον τό άποσταλέν μοι βιβλίον «Μνή
μη καί χρέος» καί θερμώς ευχαριστώ. Πολ
λά έκ τών έν αύτφ άρθρων άνέγνων καί έ- 
θαύμασα τόν ήρωισμόν, τήν καρτερίαν, τάς 
θλίψεις τών κατοίκων τής ιδιαιτέρας σου 
πατρίδος. Δέν είμαι βεβαίως είς θέσιν νά 
γνωρίζω τήν άντικειμενικότητα τών γρα- 
φομένων. Ή το  μία περίοδος ανώμαλος καί 
πας τις γράφει από τής ίδικής του όπτικής 
γωνίας ή καί καθοδηγείται γράφων έκ τών 
πολιτικών του πεποιθήσεων. Οί "Ελληνες 
δυσκόλως γράφουν «'Ιστορίαν». *Οντες λα
ός αυθόρμητος καί συναισθηματικός, παρ
εμβάλλουν είς τάς διηγήσεις των τάς προ- 
σωπικάς συμπαθείας ή άντιπαθείας. 'Ω ς έκ
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τούτου πρέπει να άνατρέχομεν πολλάκις 
εις ξένους ιστορικούς διά νά διαγνώσωμεν 
τί πράγματι συνέβη εις ώρισμένην στιγμήν 
τής ίδικής μας ιστορίας.

Είμαι δμως πεπεισμένος δτι διά τόσον 
δραματικάς περιόδους ώς ή τής ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως, πρέπει νά γράφουν οί πάν- 
τες οί μετασχόντες είς αυτήν, άνεξαρτήτως 
ποΰ άνήκον τότε πολιτικώς. Ή  πολυπρισμα- 
τική θεώρησις θά δώση τήν δυνατότητα είς 
τόν νηφάλιον ιστορικόν τοΰ μέλλοντος νά 
γράψη τήν πραγματικήν ιστορίαν. Τότε θά 
άποσκυβοιλισόή δ σίτος, Οά καή τό άχυρον 
καΐ 6ά μείνη δ καρπός.

Βεβαίως ή μέση καί βασιλική δδός τής 
συνέσεως τής άντικειμενικότητος, τής μή 
χειρουργικής δίκην Προκρούστου έπεμβά- 
σεως είς τό ιστορικόν γίγνεσθαι, είναι είσ- 
έτι δι’ ήμάς δμηρική ’Ιθάκη. Πόθος δυσ- 
εκπλήρωτος και πλους τρικυμιώδης. "Ο
μως κάποτε πρέπει νά φθάσωμεν έκεΐ, είς 
τόν άκλυστον λιμένα τής ιστορικής άλη- 
θείας.

Ευχαριστώ καί αύθις διά τήν τιμητικήν 
προσφοράν. Συγχαίρω διά τούς κόπους καί 
τούς πόνους. Ή  ευθύνη τής άντικειμενικό- 
τητος βαρύνει τούς ύπογράφοντας. Είς σέ 
μένει δ τής δικαιοσύνης στέφανος. ’Ετίμη- 
σες ήρωικούς νεκρούς. Εύγε.

Μετά τής έν Κυρίψ αγάπης 
καί εύχών διαπύρων 

έλάχιστος έν Ίερομονάχοις 
Δοσίθεος 

•
Χαλκίδα, 12.3.84

Πρός^
τήν «’Αδελφότητα Μικροχωριτών»
’Αθήνας
’Αγαπητοί κύριοι,

Μέ πολλή χαρά πήρα τό βιβλίο σας 
«ΜΝΗΜΗ Κ Α Ι ΧΡΕΟΣ» καί μέ βαθύτα
τη συγκίνηση τό μελέτησα.

Ό π ω ς καί σείς πιστεύω δτι τό έργο καί 
τό χρέος δέν τέλειωσε.

«Χρωστάμε σέ δσους 
ήρθαν, πέροισαν, 
θάρθοΰνε, θά περάσουν.
Κριτές θά μάς δικάσουν 
οί αγέννητοι, οί νεκροί», 

δπως χαρακτηριστικά τό λέει δ έθνικός

\ΐΆς ποιητής Κ . Παλαμάς καθώς καί δ Δ. 
Σακκάς στό βιβλίο σας (σελ. 132) .

Μέ σεμνή ύπερηφάνεια στή μνήμη τών 
ένδόξων νεκρών καί μέ βαθιά συναίσθηση 
τοΰ χρέους μας πρός τή νέα γενιά, είμαι 
συμπαραστάτης σέ κάθε έργο σας πού άπο- 
βλέπει στην πρόοδο καί προκοπή τής πα
τρίδας μας.

Σάς ευχαριστώ 
Παύλος Μπίρτσας 

Δάσκαλος
Άφεντάκη 7, Χαλκίδα 
Τηλέφ. 0221 - 84763 

•
’Αγαπητέ κ. Κλεομένη,

Πρό πολλοΟ έλαβα τό βιβλίο (Μνήμες 
καί χρέος) τό όποιο έκδόσατε έπί τφ έορ- 
τασμψ τοΰ έτους τής ’Εθνικής ’Αντίστασης 
καί είς μντ|μη τών θυμάτων τοΰ χωριού 
μας κατά τά χρόνια τοΰ άγώνα τής ’Αντί
στασης ένάντια στούς κατακτητές. Τό βι
βλίο αύτό ήταν πράγματι άπαραίτητο καί 
θά μείνει ίστορικό κειμήλιο γιά τή νέα γε
νιά πού έρχεται πίσω μας καί δέν πρέπει 
νά λείπει άπό κανένα σπίτι —  πρό παν
τός Μικροχωρίτικο. Είναι βιβλίο, στό είδος 
του ανεπανάληπτο διότι άνεπανάληπτα —  
πιστεύω —  θά είναι καί τά δράματα τοΰ 
χωριού μας τουλάχιστο στό βαθμό αυτό, 
στά μέλλοντα καί άπότερα χρόνια τής ζωής 
του. Τετρακόσια περίπου χρόνια μέ κατο
χή τών Τούρκων, μιάς φυλής πού έχει δώ
σει έξετάσεις γιά τίς βαρβαρότητές της, 
δέν γνώρισε δ λαός του τά άπίστευτα τρα
γικά γεγονότα πού γνώρισε μέσα στά τρία 
χρόνια κατοχής άπό τούς λεγόμενους χρι
στιανούς.

Καταλαβαίνω τίς θυσίες καί πρό παντός 
τούς κόττους πού καταβάλλατε γι’ αύτό τό 
ίστορικό κειμήλιο, καί σάς χρειάζεται έ
νας μεγάλος έτταινος τόσο σέ σάς προσωπι- 
κώς δσο καί σέ κάθε συνεργάτη σας.

’Αγαπητέ Μένιο, άπό τήν προσωπική 
μου ζωή καί άπό τή ζωή τών ξενητεμένων 
χωριανών καί κάθε ξενητεμένου ποΰ άιφή- 
νει τήν πατρίδα του καί δλα τά προσιριλή 
του πρόσωπα νά πάει στά ξένα μέ κάποιο 
πρόγραμμα, καί μέ τήν παθολογική άγάπη 
γιά τό χωριό του, έχω έμπνευστεΐ τήν πρα- 
μάτια μου αυτή όπό τύπον ποιήματος καί
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σάς τή στέλνω. ’Επειδή εχω τή γνώμη δ- 
τι σάν ποίημα είναι καλώς έναρμονισμένο, 
θά έπιθομοΰσα νά τδ δημοσιεύσετε —  έάν 
τό δημοσιεύσετε —  χωρίς νά έπιφέρετε κα
μιά άλλαγή κα'ι σέ καμιά λέξη.

Δέν μπορώ νά πώ δτι είναι κοιμιά σοβα
ρή λογοτεχνία, πιστεύω δμως δτι δέν εί
ναι τόσο άσχημο ώστε νά θίγεται ή σοβα
ρότητα τοΰ ττεριοδικοΰ. ’Εάν θίγεται άπ’ 
αύτό κάποιος, αύτδς θά είμαι έγώ. Παρα
καλώ λοιπόν νά τό δημοσιεύσετε δπως ά- 
κριβώς είναι —  έάν τό δημοσιεύσετε —  
χωρίς γι’ αυτό νά σάς θεωρώ ύποχρεωμέ- 
νοος.

Μόνο τυπογραφικά λάθη μπορείτε νά δι
ορθώσετε γιατί, δπως ξέρετε, είμαι Δημο
τικού σχολείου.

Τ ις ευχές μου σέ δλο τό Δ. Συμβούλιο 
καί σέ κάθε Μικροχωρίτη.

Μέ άγάττη m l τιμή 
I .  Σ. Ζαχαρόπουλος 

’Απρίλιος 1984
Γ .Γ .: Τόν τίτλο τοΰ ποιήματος έάν νομί

ζετε δτι μπορείτε νά βάλετε κάτι πιό ται
ριαστό μπορείτε νά τό κάνετε, άλλά μόνο 
τόν τίτλο.

12 Φλεβάρη 1984

’Αγαπητέ Κλεομένη καί όλόκληρη τήν 
διοίκηση ’Αδελφότητας Μικροχωριτών «Ή 
Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος», θεωρώ υπο
χρέωσή μου νά σάς συγχαρώ γιά τήν αφι
λοκερδή μεγάλη σας προσφορά γιά κάθε 
έκπολιτιστική. Ιστορική καί αδελφική ένη- 
μέρωση μέ τά «Mικpoχωpίτιm Γράμματα». 
Δυστυχώς βρίσκομαι άναγκαστικά 35 χρό
νια μακριά, ευτυχώς σέ φιλόξενη χώρα, 
πού μάς έξασφαλίζει κάθε δυνατή έξυπη^ 
ρέτηση, δπως m l στούς δικούς της πολί- 
τες.

Πιστεύουμε δτι σύντομα θα έπαναπατρι- 
σθοΰμε, άν ζοΰμε, γιατί πέρασα τά 80  χρό
νια ζωής. ’Επιθυμώ νά σάς βοηθήσω μέ τΙς 
έλάχιστες δυνάμεις μου γιά νά συνεχίσετε 
τό θεάρεστο έργο σας.

Αισθάνομαι υπερήφανος γιά τήν έκδοση 
τοΰ έπιμελημένου βιβλίου ΜΝΗΜΗ Κ Α Ι 
Χ ΡΕΟ Σ, πού δέν τοΰ λείπει ή λογοτεχνική

πνοή, άν καί γραμμένο άπό αύτόπτες μάρ
τυρες τοΰ άγώνα. 'Ιστορικά είναι τελείως 
άντικειμενικό.

Σάς στέλνω μερικές ένθυμίσεις γιά τίς 
γυναίκες τοΰ χωριοΰ μας. Ά πό τίς Ιδεολο
γικές μου πεποιθήσεις βλέπω τίς γυναίκες 
άδικημένες κοινωνικά, γενικώς, m l σάς ά- 
φήνω στή διάθεσή σας δ,τι άπαντά νομίζε
τε δτι συμβιβάζονται μέ τό σκοπό τοΰ πε- 
ροδικοΰ σας, δημοσιεύετε στά «Μικροχωρί- 
τικα Γράμματα».

Μέ πολλή έκ τίμ η ^  
γειά καί χαρά 

Mαvίmς

Θεσσαλονίκη 7) 2) 84
Άγαπηττοί κύριοι,

’Έλαβα τό «Μνήμη καί Χρέος» τής ’Α
δελφότητας Μικροχωριτών καί σάς έταχυ- 
δρόμησα τό άντίτιμο.

'Η προσπάθειά σας άξιοθαύμαστη. Δυσ
τυχώς, ή προβολή τής κομμουνιστικής δρ<α- 
στηριότητας στήν περιοχή τοΰ Μικρού Χω- 
ριοΰ m τά  τά χρόνια τής Κατοχής πού οί 
κομμουνιστές συγχωριανοί σας δέν έχασαν 
τήν ευκαιρία (δπως πάντα) νά σάς σερβί
ρουν κι έσείς ν’ άτιοδεχθείτε άνεπιφύλακτα, 
μειώνει σέ μεγάλο βαθμΛ τήν προσπάθειά 
σας. "Ολοι γνωρίζουν τά δεινά πού έπεσώ- 
ρευσε ή κομμουνιστική θηριωδία, έπί μιά 
έπταετία στή χώρα μας μέ μοναδική έπι- 
δίωξη τήν κατάληψη τής έξουσίας. Ή  ά- 
ποδοχή καί μάλιστα ή προβολή οιύτης τής 
δραστηριότητας, σ’ ενα τέτοιο βιβλίο, δέν 
σάς κρύβω δτι μέ έξέπληξε δπως καί δλους 
τούς τιαραλήπτες τοΰ αφιερώματος μέ τούς 
όποίους έτυχε νά συζητήσω γι’ αύτό, τόσο 
έδώ στή Θεσσαλονίκη δσο m i στή Ααμία 
τίς ήμέρες τών Χριστουγέννων.

Μπορείτε νά έχετε δποιες Ιδέες θέλετε, 
άλλά, ως άντιπροσωπεύοντες δλους μας, έ
πρεπε νά σεβαστείτε τήν συντριπτική πλειο- 
ψηφία τών μελών τής ’Αδελφότητας, ή δ- 
ποία σίγουρα δυσαρεστήθιΐ]κε μέ τήν μονό
πλευρη κομματική προπαγάνδα τοΰ «’Αφιε
ρώματος».

Μέ έκτίμηση 
Ί .  Τριανταφύλλου 

Ταξίαρχος έ.ά.
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Φίλε Μένιο,
Μέ τό γράμμα μου αυτό θέλω να διορθώ

σω μιά παράλειψη που έγινε σέ πάτι πο’ό 
έγραφα στό χρονικό τής Άντίστοισης ατό 
βιβλίο «Μνήμη καΐ χρέος». Στά όνόματα 
των έκτελεσίθέντων άπό τούς ’Ιταλούς Με- 
γαλοχωριτών δέν άναφέρθηπαν οΐ Κων
σταντίνος Άραπογιάννης, Δημήτριος Δα- 
σκαλάκης, ’Ιωάννης Μεσίρης, Θεόδωρος 
Οικονόμου, Βασίλειος Παλιούρας καΐ ’Αν- 
δρέας Σιταράς.

Μέ τήν εύκαιρία θάθελα να πώ κάτι σχε
τικό μέ τά γεγονότα τής μάχης τοΰ Μικρού 
Χωριού:

Στά γεγονότα αυτά πρώτο ρόλο έτταιξε 
καί 6 συνεργάτης τών ’Ιταλών, ό Κροκίδας. 
Εύρυτάνας, δυστυχώς, τήν καταγωγή ξε- 
πέρασε τούς ’Ιταλούς σέ άγριότγ]ΐτα στά βα
σανιστήρια, στίς λεηλασίες καΐ στήν προδο
σία. Τό θεωρούσε τιμή του δτι ήταν συν
εργάτης τών ’Ιταλών. «Δέν είμαι ό Κροκί- 
δ(ος δ γελαδάρης, έλεγε. Είμαι δ Κροκίδας 
ο καραμπινιέρος. Συνέδεσα τήν τύχη μου 
μέ δυό αύτοκρατορίες κι άν χαθούν αυτές 
άς χαθώ κι έγώ».

Καί σάν εΙρωνία ή τύχη τάφερε νά είσ- 
πράξει τό τίμημα τής προδοσίας άπ’ τούς 
συνεργάτες του τούς Γερμανούς πού τόν 
κρέμ/χσαν σάν προδότη. ’Ενώ άν κρατούσε 
λίγο άκόμα ή τύχη θά τοΰδινε τήν εύκαι
ρία νά συνεργοιστεί καί μέ τήν άλλη αύ- 
τοκρατορία πού πάτγ^σε έν συνεχεία τόν τό
πο μας καί οί κόττοι του θά αμείβονταν αύ- 
τή τή φορά Ικανοποιητικά, θ ά  χαρακτηρι
ζότανε κι αύτός πατριώτης καί τό κράτος 
θά τοδδινε καί σύνταξη! Αύτά.

Φιλικά
Στ. Γεωργούλης

’Αθήνα, παραμονές Χριστουγέννων 1983 
Άγαπϊ^τέ Μένιο,

Είσαι άξιος έπαίνων πού άσχολεΐσαι τό
σο θετικά μέ τά τού χωριού μας (τωρινά 
καί παλιότερα). Στήν τελευταία σου δου
λειά, μέ τό βιβλίο ΜΝΗΜΗ Κ Α Ι ΧΡΕΟ Σ 
πού διάβασα, βρήκα άρκετά θετικά σημεία 
γύρω άπό τήν Ιποχή έκείνη πού σημάδεψε 
τό χωριό μας.

θέλει δμως πολλή δουλειά άκόμη. Πρέ
πει δηλαδή νά γράψουν καί άλλοι πού έ- 
ζηραν τά γεγονότα τής έποχής έκείνης 
καί πού ζούν άκόμα σήμερα. Σ Κ Ρ ΙΠ Τ Α  
ΜΑΝΑΝΤ —  ΒΕΡΜ Π Α  ΒΟΑΑΝΤ, πού 
λέγαν οί Αατίνοι. ’Έ τσι μονάχα θά βρει 
μιά σωστή άκρη δ αύριανός ιστοριογράφος.

Προσωπικά δέν θέλω νά έχω άμφιβολί- 
ες σέ δσα άναφέρονται στό βιβλίο άπό πολ
λούς, γιατί δ καθένας τά έβλεπε άπ’ τό δι
κό του καραούλι. Μόνο σέ βρισμένα χτυπη
τά σημεία θά πώ άπλώς τή γνώμη μου:

1. Σωστά γράφει δ Α. Κονδύλης γιά τό 
φουκαρά τό Αιαλιόγιαννο, δτι δέν ήταν ύ- 
πεύθυνη ή ’Αντίσταση πού τόν έκτέλεσε, 
αλλά οί Ίταλόιφιλοι πού τόν έκαναν σύν
δεσμό τους μέ τούς φοοίστες τοΰ στρατού 
κατοχής. Σέ ένα μόνο σ κ^ ίο  συμπληρώνω 
τό έξής: Τόν Αιάλια βέβαια τόν θυμόμαστε 
πολύ καλά έμεΐς οί παλιότεροι τί ύψος, τί 
βάρος καί τί πνευματικές ικανότητες είχε. 
Στούς νεώτερους τιού δέν τόν γνώρισαν, άρ- 
κεϊ μόνο νά τούς πώ δτι, άν διάβασαν τό 
«"Άνθρωποι καί ποντίκια», τού Στάινμπεκ, 
ήταν άκριβώς δ ίδιος δ Αένυ. Δέν χρειά
ζονται περισσότερα. Αύτόν λοιπόν τόν άν- 
θίρωττο θέλω νά πώ, πώς μπορεί νά τόν σκό
τωσαν στό Μουζίλο, ένώ έγώ τόν είδα σκο
τωμένο μπρούμυτα, μέσα στό ξερορεματάκι 
πού βρίσκεται στή διασταύρωση τής μεγα- 
λόστρατας μέ τό κλαψί άκριβώς στήν λίγο 
άνηφορική στροφή άριστερά, λίγα μέτρα 
ψηλότερα.

’Επίσης γιά τό ίστορικό ραδιόιρωνο τού 
χωριού μας, πού γράφει δ Άνδρέας μέ λί
γα λόγια, θέλει περισσότερη συζήτηση. 
Δέν είναι μιά άπλή ίστοριούλα, είναι δλό- 
κληρη υπόθεση, μέ άρκετή δράση, γιατί ή 
ταν ή μόνη μας έλπίδα ή φωνή του έκείνα 
τά κατάμαυρα χρόνια. Υπεύθυνοι γιά τό 
ραδιόφωνο, γιά τήν ένημέρωση τών χωρια
νών καί γιά τήν άπόλυτη καί σίγουρη κρυ
ψώνα του είΐΜίσταν τρεις νεολαίοι τής ΟΚ- 
ΝΕ: δ Διον. Ζορμπαλάς, δ Χρηστός Γιαν- 
νακόπουλος καί δ Γιάννης Κομπορόζος.

2. ’Ά λ λ η  περίπτω ση  είναι τά γραφόμε
να τοΰ κ. Δ. Κοκκάλα, Γράφει γιά τόν "Ά
ρη Βελουχιώτη μέ τούς ξυπόλητους άντάρ- 
τες του, χωριάτες καί τσοπάνηδες, δτι δέν 
είχαν καθόλουν σχεδόν δπλισμό, δτι ήταν

45



κουρελήδες, δτι γενικά δέν Ιμοιοιζαν μ-έ 
στρατό μέ ώραΐες στολές, ξυρισμένοι, γυα
λισμένοι και κανένα φτερό στή σκούφια 
τους δέν θάταν άσχημο.

Μέχρι έδώ σοχττά, πολύ σωστά, πάρα πο
λύ σωστάί. 'Ετσι άκριβώς ξεκίνησε ή έλλη- 
νική Ινοπλη άντίσταση. Στή συνέχεια πα
ραπονιέται ό Δημήτρης γιατί να στείλει δ 
Βελουχιώτης τήν οικογένεια τοΰ Νάκου 
Μπελή μέ 4  κουτσούβελα για κατάλυμμα 
στό σπίτι τοΰ Γ . Α. Κεράνηι, τού συγχω
ριανού μας, βιομήχανου τότε.

Α ! ... έδώ κΛπετάν Ά ρ η  θά σέ μαλώσου
με. Π ώς τόλμησες νά στείλεις σέ τέτοιο 
σπίτι νά κάνει έπίσκεψη καί νά μείνει μά
λιστα καί νά φάει μιά οίκογένεια ξυπόλη
των, χιορίς κραγιόν στά χείλη τής Μπελί- 
νας κι ούτε κάν νά κρατά στά χέρια της έ
να κουτί σοκολατάκια, βρέ άδερφ-έ!

Ντροπή καπετάν Ά ρ η . Δέν τδμαθες έ- 
σύ πώς 6 Γ . Α. Κεράνης (Α.Β.) έχει χρό
νια τώοα πού ξέφυγε άπό τή φτώχια; Δέν 
ξέρεις πώς τώρα πού έγινε αστός καί έχει 
έργοστάσιο μέ χιλιάδες έργάτες σάν έσάς, 
πού δουλεύουν γι’ αύτόν καί πεθαίνουν γι’ 
αυτόν χτικιασμένοι; Ά ν  θέλατε κατάλυμ
μα καί φαγητό καπετάνιε, έπρεπε νά πάτε 
στό σπίτι τής θειάς Φώταινας καί τής θειάς 
Τζαβελολύμπως. Τρομάξαμε καί μεΐς νά ά- 
ποκτήσουμε έναν πλούσιο στό χωριό μας 
καί πάτε νά μάς τόν στενοχωρήσετε. Κι ύ
στερα έδώ άκοΰμε τά τραγούδια σας πού 
λένε δτι τδχετε βάλει βαθειά μέσ’ στήν καρ
διά σας νά πεθάνετε γιά τή λευτεριά. Τ ί 
διάολο τό θέλετε τότε τό φαγητό καί τόν 
ύπνο καί τή ζέστη. Ντροπή σας!

Στή συνέχεια γράφει δ Δ. Κοκκάλας, δ 
δττοιος ήταν πράγματι ττολύ παρατηρητι
κός στίς κινήσεις αύτών τών «ληστών» τοΰ 
Ά ρ η , πού βοήθησε δ θεός μέ τίς προσευ
χές του καί δέν τοΰ πήραν τίς παγκανότες 
του πού είχε φέρει άπ’ τήν Πόλη —  τά 
κοσμήματα, τά σερβίτσια, τά μπακίρια, τα
ψιά, τετζερέδες, μαστραπάδες —  γιατί άν 
τοΰ τά περνάνε αύτά τί νά τήν έκανε τήν 
«πλέρια λευτεριά», πού είπε στό λόγο του 
δ ’Ά ρης.

Καί πο’ύσαι, αυτό τό πλέρια, μούβαλε 
ψύλλους στ’ αυτιά καί νομίζω πώς είναι καί 
κομμουνιστής —  κομμουνίσταρος σκληρός 
καί δογματικός, δχι γιαλαντζί.

Ά μ  πώς κύριε ’Ά ρ η ; Δέν θά σέ κατα
λάβαινα νόμιζες. Κι αύτά πού είπες στό 
λόγο σου γιά άντίσταση είναι τρέλες, σκέ
τες παλαβομάρες κι άμα θές σοΰ τό λέω 
καί σέ ξένη γλώσσα. Τ ή  γλώσσα τής πρω
τεύουσας τοΰ Βυζαντίου: «Ά ρ η , είσαι γισ- 
καρντνά μποζούκ».

Γράφει δ Μήτσος δτι τήν ώρα τκΛ φά- 
νηγ χ̂ν οί ’Ιταλοί (στά κόκκινα) δ Ά ρ η ς 
έβγαλε τά κυάλια του καί πήγε νά παρα
τηρήσει, «ύπό τήν σκιάν τής μεγάλης άκα- 
κίας» τοΰ Σταύρου τοΰ Κατσιαδούρα. Έ κ εΐ 
λοιπόν δ Βελουχιώτης άγνάντευε τούς ’Ιτα
λούς.

Ά Ι ,  έδώ μοΰ τά χάλασες Μήτσο. "Ολα 
τά περίμενα, άλλά νά μας λές δτι είχε φύλ
λα καί σκιά ή άκακία παραμονές Χριστου
γέννων στό Μικρό Χωριό, δέν τό παραδέ
χομαι. Σιγά νά μήν είχε καί κεράσια!

Χρήστος Γ . Γιαννακόπουλος

'f

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΑΟΧΩΡΙΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑΙ

Μεγάλο Χωριό, 15 Μαρτίου 1984 
’Αγαπητέ κύριε Κουτσούκη γειά καί χαρά.

Διάβασα ένα περιοδικό πού εκδίδει ή ’Αδελφότης Μικρού Χωριού, δέν 
είδα δμως πουθενά νά άναφέρει τό δικό μου όνομα, ενώ εΐμουνα κι Ιγώ  
ένας άπό τούς 35 όμηρους πού πιάσανε οι ’ Ιταλοί στίς 24 ’Οκτωβρίου 
τού 1942, όταν τραυμοαίσανε οί άντάρτες έναν Ταγματάρχη Γερμανό.

Στίς 23 ’Οκτωβρίου 19*2 έτυχε νά είμαι στό Γαύρο, στού Βασίλη Πα- 
λιούρα τό σπίτι, άκούμε απ’ έξω στό δρόμο τη βουή μηχανής αύτοκι- 
νήτου, κυτάμε έξω, άπό μιά μαύρη κούρσα κατέβηκαν 3 - 4 άτομα, ά 
φησαν τό αυτοκίνητο στό Γαύρο καί άνηφορίσανε πεζή τό δρόμο πού
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γιοΓΓΐ; "^Ηρθε ενα συμμαχικό άεροιτλάνο νά κάνει ρίψεις στού ςάντάρ- 
τες κα'ι δέν ξέρω τι μεσολάβησε καΐ έριξε τά δέματα στον “Αγιο Δη- 
μήτριο κα'ι τά ττηραν οί Ιταλοί.

Τό πρωί πού μάς πήγαιναν γιά τή Λαμία, μάς δείξαν τά δέματα, 
τά είχαν στην Πλατεία. Τό μάθαμε κα'ι άπό άλλους πώς έτσι έγινε. Έ ν  
συνεχεία μάς πάνε δλους στ'ις Ποινικές Φυλακές Λαμίας κα'ι εκεί άρχί- 
ζει τό μαρτύριο πείνα, ψείρα, τά βασανιστήρια, μάς δίναν γιά συσσί
τιο πρασόφυλλα βρασμένα χωρίς λάδι κα'ι άλάτι, νεράκι μπόλικο εί
χαν, τό άσπρο τό πράσο δέν τόβαζαν, μόνο τά ψύλλα και άπό 40 γραμ. 
ψωμί τήν ή μέρα. Κα'ι ποΰ νά μάς τό βάλουν, καj^αβάvες δέν είχαμε, ό
ποιος εΰρισκε κανένα κονσερβοκούτι έπαιρνε, οποίος δέν είχε περίμε- 
νε νά φάει άλλος κα μετά νά πάρει αύτός. Ρούχα του ύπνου τίποτα. 
Έ γ ώ  κονόμησα μια μικρή κουβερτουλα κα'ι κοιμόμουνα μέ τούς 4 
Καρτσιώτες, τήν είχαμε καρφώσει μέ πρόκες στό πάτωμα κα'ι τρυπώ
ναμε μέσα, γιατί άλλοιώς θά ξεσκεπαζόμασταν κοιμόμασταν δέ ά- 
συγύριστοι μέχρι τό πρωί. ’Ανάκριση τίποτα δέν μάς κάνανε, δέν ξέρα
με γιατί μάς έχουν μέσα. Μετά άπό 2 μήνες άρχισαν οί άνακρίσεις. 
Πρώτο παίρνουν τόν Μιχ. Νικολόπουλο, Πρόεδρο της Κοινότητας Μι
κρού Χωριού, τόν κατηγορούσαν δτι είχε ράδιο στό χωριό καί άκου- 
γαν Λονδίνο. Ό  Πρόεδρος άρνιότανε δτι είχαν, τό ίδιο κα'ι οί άλλοι 
Μικροχωρίτες, μόνο ό Στεφ. Κομπορόπουλος μέ τό πρώτο σκαμπήλι 
πού έφαγε, επε δτι είχαν ράδιο άλλά δέν τό βάζαν γιά ν’ άκούσουν 
Λονδίνο. Τότε παίρνουν πάλι στήν άνάκριση τόν Πρόεδρο καί τότε ή
ταν τό μεγάλο μαρτύριο, τόν βασάνισαν πολύ, τόν ξυλοκόπησαν άγρια, 
επίσης πολλά βασανιστήρια ύπέφερε ό άείμνηστος Γιάννης Κομπορό
ζος, τά πόδια του εΐ (̂αν πληγώσει, έλέχθη τότε δτι ό Γεωργ. Παπαδής 
18 χρόνων φίλος του μακαρίτη, φοβήθηκε καί επε δτι ό Γιάννης Κο^- 
πορόζος έφερε προκηρύξεις καί δτι εχε καί στό σπίτι του πιστόλι, δεν 
ξέρω βέβαια άν είναι άλήθεια άλλά τότε αύτό έλέχθη.

Μετά άπό κάμποσο καιρό κάπου έγινε μιά μάχη μέ τούς άντάρτες, 
εκεί πρός τά θερμοπύλια δέν ξέρω άκριβώς, άλλά εκείνο πού ξέρω εί
ναι δτι πήραν μέσα άπό τή φυλακή 14 Ύπατιανούς, 1 άπό τό Ροβολιά- 
ρι καί τό Γιάννη Κομπορόζο, άνάμεσα στούς Ύπατιανούς καί ό Ταγμα
τάρχης Παπακυριαζής. Τούς έκτελέσανε κάπου έκεΐ πού έγινε ή μόίχη, 
γιά άλττίποινα.

Τώρα θά σού γράψω, άγαπητέ κ. Κουτσούκη και λίγα άπό τή ζωή 
τής φυλακής. Ή παρέα μας είτανε 35 άτομα, οί 4 Καριτσιώτες, 4 Με- 
γαλοχωρίτες, 2 Νοστιμιώτες καί οί ύπόλοιποι Μικροχωρίτες. Μιά μέ
ρα φέρνουν μιά κατσαρόλα φαγητό καί δίνουν μόνο στους Μικροχω- 
ρίτες. Στή φυλακή βρήκαμε καί έναν άδελφό τού θωμά Μπάκη, τόν 
Διονύση, αύτός σέ δυό μέρες θά άποφυλακιζόταν (δέν ξέρω γιατί τόν 
είχαν μέσα) καί τού λέμε, τώρα πού θά βγεις νά ρωτήσεις νά μάθεις 
τό φοΓ/ητό είναι γιά δλους ή μόνο γιά τούς Μικροχωρίτες καί νά μάς 
ειδοποιήσεις. Τήν άλλη μέρα βγήκε άπό τή φυλακή, στέλνει ένα ψωμί 
στόν άδελφό του τόν θωμά καί μέσα στό ψωμί εχε ένα σημείωμα πού 
έγραφε «γιά τήν κουβέντα πού έχουμε θά σάς ενημερώσω», δηλαδή 
γιά τήν ύπόθεση τής κατσαρόλας. Έκεΐ στήν πόρτα τών φυλακών ό 
σκοπός Ιτα λός κόβει τό ψωμί καί βρίσκει τό σημείωμα. Ποιος ξέρει 
τί νόμισαν οί ’ Ιταλοί καί έρχεται ένας λοχίας μέ ένα συρμάτινο καμ
τσίκι καί φωνάζει ποιός είναι ό ΠΑΚΕΣ1 (έτσι τόν έλεγε), έγώ, λέει
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πηγαίνει μέσα άπό τό ρέμα για τό Μικρό Χωριό. Μετά άπό λίγο βλέ
πομε μιάν όμάδα ανταρτών με επικεφαλής τόν Νικηφόρο, ρωτοΟν εμάς 
τί αυτοκίνητο ειταν αύτό καΐ πρός τό ποϋ πήγαιναν οί έπιβάτες. Τούς 
λέμε δτι κατεβήκανε 3 - 4 άτομα και τραβήξανε όλόρεμα για τό Μικρό 
Χωριό. Φεύγουν οι αντάρτες πρός τό ρέμα, μετά άπό κάμποση ώρα πή
ρε νά βραδιάζει, άκοϋμε στό ρέμα ριπές αύτομάτου. Σε λίγο βλέπου
με νό φέρνουν εναν τραυματία’ τόν βάλαν καΐ κάθησε μέσα στό αύτο- 
κίνητο καί τό κάθισμα είχε γεμίσει αίματα καΐ προσπαθούσε ό ίδιος 
με ενα μαντήλι νά τό καθαρίσει. ^Ηταν ό Γερμανός Ταγματάρχης ό 
τραυματίας, μαζί τους δε ήταν ή διερμηνέας Χαραλαμποπούλου άπό 
την Λαμία, ό άντρας της ειτανε μεγάλος ξυλέμπορος στην Λαμία (έ
τσι λεγόταν τότε) καί ήταν και ένας Αύστριακός Λοχίας. Εΐμουνα ένα 
μέτρο άπό τό αυτοκίνητο πού βάλαν τό Γερμανό.

θυμάμε πού είπε ό Νικηφόρος στην διερμηνέα: «Τά βουνά αύτά εί
ναι δλα με ελληνικό αίμα ποτισμένα, τί δουλειά έχει αύτός εδώ !». Τού 
τό είπε ή διερμηνέας καί αύτός σήκωσε τούς ώμους του.

Μετά άνεβαίνουν δλοι οί άντάρτες επάνω με οδηγό τόν άντάρτη 
Γιάννη Τσόλκα (ή Μαθέ) καί τραβήξανε γιά τό Καρπενήσι, λίγο δμως 
πιό πάνω, κοντά στό Χάνι τού Δήμου κατέβηκαν δλοι καί βάλαν φωτιά 
στό αύτοκίνητο καί τούς ομήρους τούς πήραν μαζί τους πρός Κλαυσίο 
καί Μουζήλο. Τήν άλλη μέρα τό πρωί ήρθαν οί ’ Ιταλοί Μικρό - Μεγά
λο, άλλά δέν πειράξανε κανένα. ’Εμείς φύγαμε καί παρακολουθάγα
με τις κινήσεις τους άπό τά ύψώματα, τούς εί'δαμε πού φύγοα/ε καί κα- 
τεβήκαμε κάτω.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, μη ξέροντας δτι αύτοί ήρθοα/ πρωί - πρωί 
στό Γαύρο, κατέβηκα κι έγώ γιά δουλειά καί πέφτω άπάνω τους. Δεν 
πρόλαβα νά ξεφύγω, με πιάσαν καί με κλείσαν στό υπόγειο τού Νών- 
τα Παλιούρα, εν συνεχεία δποιον εδρισκαν τόν έφερναν καί αύτόν στό 
ύπόγειο. Φέραν τόν ’Αθ. Άντωνόπουλο, τόν Γεράσιμο Μανζιούτα καί 
τόν γέρο Έπαμ. Παλιούρα, μετά φέραν 4 άπό τήν Καρίτσα, τούς άδελ- 
φούς Κώστα καί Βασίλη Ποη/αγιωτόπουλο, τόν Γιάννη Ξοΐνη καί τόν 
Κων. Φλώρο. Τό άπογεματάκι κατέβηκε ή φάλαγκα άπό τό Μκρό 
Χωριό με καμιά εκοσαριά άτομα, δλοι Μικροχωρίτες, τόν Γιώργο Πα- 
παδή δάσκαλο, τόν γιατρό Πιστιόλη, τόν Παπαθανάση, τόν Σταύρο Κα- 
τσιαδούρα, τόν Χρίστο Μαστρογεωργόπουλο, Θανάση Πλάκα, Γ ιώργο 
Πιστιόλη, τόν Νταφίλη, τόν Πατσιό, τόν νεαρό Γιάννη Κομπορόζο, τόν 
Γιώργο Παπαδή 18 χρονών, τόν Βαγγέλη Κατσιγιάννη καί τό Νίκο Πο
λύζο. Νομίζω δτι πρέπει νά είναι καί άλλοι άλλά δέν τούς θυμάμαι. 
Μάς βάζουν δλους σέ ένα μεγάλο αύτοκίνητο καί ξεκινάμε γιά τό Καρ
πενήσι. Στό Νοστιμιόρεμα βρήκαν καί 2 Νοστιμιώτες, τόν θωμά Μπά- 
κη καί τόν Νίκο τόν άγροφύλακα, τούς βάζουν κι αύτούς στό αύτοκί
νητο. Στό δρόμο μάς λέγαν οί Ιταλοί, μιά άνάκριση θά μάς έκαναν 
καί θά ξαναγυρνούσαμε. Στό Καρπενήσι πού μάς πήγαν μάς έβαλαν 
δλους στό κρατητήριο τής άστυνομίας, δέν χωράγαμε οϋτε δρθιοι νά 
σταθούμε δχι νά ξαπλώσουμε καί μάς φρουρούσαν "Ελληνες Χωροφύ
λακες !

Τούς ζητούσαμε νά μάς δώσουν νερό, δχι δέν μάς δίνανε άλλά μάς 
περιέπαιζαν. ’Εκεί πού εΐμασταν στηβαγμένοι σ’ αύτό τό μπουντρούμι, 
τή νύχτα άναστατώθηκε τό σύμπαν άπό τούς πυροβολισμούς. Έ μεΐς  
νομίσαμε πώς ήρθαν οί άντάρτες γιά νά μάς έλευθερώσουν καί ξέρετε
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ό θωμάς. Τον άρχισε στις βουρδουλιές κα'ι τούλεγε νά εξηγήσει τί κου
βέντα εΐτανε αυτή πού εϊτανε γραμμένη στο σημείωμα. Ό  θωμάς τοΰ 
εξηγούσε δτι πρόκειται γιά τό συσσίτιο, άλλα αυτός ποΰ νά καταλά
βει. Τόν κυνηγούσε μέσα έξω στό προαύλιο, ώσπου πήρε είδηση ό άρ- 
χιφύλακας έπιλοχίας, ό όποιος ήξερε τά Ελληνικά καλά καΐ εΐτανε 
κα'ι πολύ καλός άνθρωπος και μεσολάβησε κι έτσι γλύτωσε ό θωμάς 
τΙς καμτσικιές.

'Έ να άλλο επεισόδιο πού θυμάμαι κα'ι άξίζει τόν κόπο νά τό γρά
ψω, είναι τό έξης: Στον κάτω όροφο των φυλακών ήταν κρατούμενοι 
καμιά τριανταριά άξιωματικο'ι 'Έλληνες. Κάποιος ταγματάρχης Κι- 
τσέας, κάποιος Σπανακουλέτης Θεόδωρος αυτούς τούς γνώριζα άπό 
κληρωτός· άκόμα δεν ξέρω πόσο καιρό τούς είχαν μέσα, εμείς τούς 
βρήκαμε έκει. 'Ένα άπόγευμα έρχονται 2 - 3  γυναίκες τοΰ ΈρυθροΟ 
Σταύρου κα'ι κάνουνε παράπονα γιατί οι άξιωματικο'ι τούς κακομετα
χειρίζονται καί φωνάζουν τόν Διευθυντή των φυλακών πού εΐτανε 'Έ λ 
ληνας άλλά μούτρο καί ξέρετε τί είπε στίς γυναίκες αύτές; «τό σκυλί 
άμα τόχεις δεμένσ πάντα θά γαυγίζει». Αυτή την άπάντηση έδωσε τό 
κτήνος, καί τότε όλοι οί άξιωματικοί τοΰ φωνάζουν άπό κιχτω «σάς 
εύχαριστοΰμε κύριε, μάς κάνατε καί σκυλιά».

Τούς άξιωματικούς αύτούς, όπως μάθαμε, τούς βάλανε σ’ ένα πα- 
λιοκάραβο νά τούς πάνε στήν ’Ιταλία καί στό πέλιχγος οί Ιτα λοί τούς 
βουλιάξανε.

Επανέρχομαι στό συσσίτιο' αύτό εΐτανε άπό έρανο πού έκαναν οΐ 
Εύρυτάνες τής ’Αθήνας καί Λαμίας με πρωτοπόρο τόν Γιάννη Καρδα- 
ρά δικηγόρο άπό τό Δερμάτι, γιατί ό Γιάννης Ξοΐνης εΐτανε άνηψιός 
άπό άδελφή του. 'Ο Χαράλαμπος Γιουρνάς βοήθησε κι αύτός πολύ γιά 
τό συσσίτιο, έτσι μάθαμε τότε, ό Βάΐος Πλάκας άνέλαβε νά τό μαγει
ρεύει καί γιά τσύς 35 κρατούμενους. Τούς εύχαριστοΰμε όλους όσοι 
ένδιαφέρθηκαν γιά μάς, γιατί ε’ιτανε μά πολύ άσχημη κατάσταση τότε.

Ε μ ά ς τσύς μη Μικροχωρίτες μάς άπόλυσαν παραμονή Χριστουγέν
νων ενώ τούς Μικροχωρίτες τούς πήγαν στρατοδικείο στήν ’Αθήνα.

"Οταν έγινε ή μάχη στό Μικρό Χωριό εμείς εΐμασταν στη φυλακή, 
τό μάθαμε καί περιμέναμε ώρα τήν ώρα νά μάς πάρουν γιά εκτέλεση 
γιά άντίποινα, άλλά βρήκαν (άλλους έκεΐ στα χωριά καί έκτέλεσαν 13 
στό Μικρό Χωριό.

Τί νά σάς πρωτογράψω σε δυό - τρεις σελίδες, δεν γράφονται, θέ
λουν ολόκληρους τόμους, άν νομίζετε ότι πρέπει νά τά γράψετε στό 
περιοδικό σας γράψτετα.

'Η (άνορθογραφία μου καί ή σύνταξή μου τηρούν τίς γραμματικές 
μου γνώσεις, είμαι (άιτόφοιτος τής 2ας Δημοτικού, ύτιήρξα καί ένα χρό
νο μαθητής τοΰ σεβαστού μου Δάσκαλου Γιώργου Παπαδή.

Εύχαριστώ γιά τόν κόπο πού έκανες νά διαβάσεις τό γράμμα μου.
Μέ άγάπη καί εκτίμηση 

Νικόλαος Κ. Λιάπης

49



‘ Η απαγωγή καί ή δολοφονία τού πατρός μου
τοΟ κ. Δ. Κοκκάλα

Την νύκτα τής Κυραακής πρός την Δειπτέραν 25ην Ίανο^ρίου 1943 δλίγον με
τά τό μεσονύκτιον κουΐοιος έκτύπησε τήν σιδερένια αύλόΐΕορτα τοΰ σπιτιού μας, έξυ·- 
πνησαμεν δλοι άνησνχοι, ό δέ πατέρας μου άνοιξε τό παραύυράκι της εΙσόδου·, ή- 
ρεύνησε τον Ιστάμενον είς τόν δρόμον ποιος είναι καΐ τί ζητεί, έκεΐνος άκήντησεν 
δτι ό καπετάνιος τού “Αρη, πού βρήσκεται με τήν ομάδα του είς τό Σχολεΐον, ζη
τεί τόν Κώσταν Κοκκάλαν για νά πάρη πληρος>ορίας για κάποιο πρόσοχπο (και άλ
λοτε είχε κληθή νά δώση πληοφορίας περί τής οίκογενεΐας Κων. Γιουρνά τής ό
ποιας ενα παιδί πού ήργαζετο στά υπό τών Γερμανών έπιταγμεΛα Λουτρά Σμοκό- 
6ου είχε φέρη εναν Γερμανόν αξιωματικόν στό χωριό, ό όποιος μετά όλιγόωρον πα
ραμονήν άνεχώρησεν με τό υπηρεσιακόν του αύτοκινητον καί ό όποιος κατά τήν έ- 
πιστροητην του συνελήφύη στήν ποταμιά υπό ένεδρευόντων αΛααρτών). Ό  πατέρας 
μου δεν άνησύχησεν, γύρισε ντύθηκε και βγήκε στόν δρόμο, εκεί τόν περίμεναν 
τρεις άντάρται, οΐ όποιοι τόν ήκολούθησαν προπορευόμενον διά τού στενού προς 
τό Σχολεΐον.

«’'Εκτοτε δέν τόν έπανίδαμεν διότι ό μακάριος επί σιραγήν' ήχθη καί τοΐς άνό- 
μοις συνανεστράηηρ.

Στό σπίτι μας οι υπόλοιποι παραμείναμεν άγρτυτνοι καί ανήσυχοι μέχρι τά ξη
μερώματα όπότε εγώ ντύθηκα καί πήγα στό Σχολεΐον, αλλά ούτε εντός ούτε πέριξ 
αυτού υπήρχε κανείς. Άνησυχήσας άκόμη περισσότερον, πήγα στό σπίτι τού πεθε
ρού μου δπου ή πεθερά μου άναβε τήν ηχοτιά γιά νά φκιάση τραχανά. ΈξύπνηιΟα 
τόν κουνιάδο μου Νίκο, πού ήτο μέλος τής τοπικής επιτροπής τού Ε.Α.Μ. καί τόν 
ήρώτησα άν ήλθαν αντάρτες τήν νύκτα στό χωριό. Αυτός μού άπηντησε μέ βεβαιό
τητα δτι δέν ήλθαν, δταν δε τού είπα τά συμβάντα πήγε καί φώναξε τόν Πάνο 
Παναγιωτόπουλον, ό όποιος διέμενε είς τήν γειτονικήν κατοικίαν τής αδελφής του 
Φωτεινής Καναβού, άμφότεροι δε μού εξήγησαν δτι κατόπιν εντολής τής όργανω- 
σεως, πήγαν στό παρεκκλήσιον τού 'Αη Γιάννη περί τήν ΙΙη ν  νυκτερινήν δπου πε
ρίμεναν άνταρτικήν όμάδα τήν όποίαν θά άνεγνώριζαν με τό δοθέν σύνθτιμα, θά 
τήν όδηγούσαν στό χωριό διά κατάλυμα καί τό πρωί θά τής έδειχναν τόν δρόμο 
πού έπρεπε νά πάρη διά νά. μεταβή στόν προορισμόν της, άςχιύ δμως παρέμειναν 
στό παρεκκλήσιον καί πολύ πέραν τού μεσονυκτίου, χωρίς νά qx/νή κανείς, έπέστρε- 
■ψαν στά σπίτια τους καί κοιμήθηκαν.

Π ήγε ό κοτητάδος μου καί βρήκε τόν Γιάννη Μανίκαν (βετεράνον κομμουνι
στήν) ό όποιος πλειστάκις είχε εύεργετηθή από τόν πατέρα μου καί έμένα καί τοΰ 
είπε τά συμβάντα. Αυτός έφάνη έκπληκτος καί άπήντησε δτι δέν γνωρίζει τίποτε, 
αλλά τήν απαγωγήν θά πρέπει νά έκαμαν ξένα πρόσωπα, άγνωστον τί έπιδιώκοντα. 
Κατόπιν αυτού έστειλα έναν συγγενή μου στό Καρπενήσι, ό όποιος γύρισε τό βρά
δυ καί μού έιρερε ιδιόχειρον σημεάομα τοΰ άνεψιογαμβρού μου Βασ. Κουτσοθόδο)- 
ρου, βεβακόλΊον ύπευθύνως δτι κανείς δέν μετεκινήθη τίρ  νύκτα άπό τό Καρπενήσι.
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Την ο&λην ήμέρ«ν οΐ ΈΙλασίτες διέδωσαν δτι ό Κοκκά^νας πάει γιά νά δώση κά
τι πληροιρορίες στον Γενικόν καπετάνιον τοΰ Ε,Λ .Α .Σ. ό όποιος ενρίσκεται στό Κρί- 
κελον καΐ ·η]ν με·0επ»μένην είπαν δτι τό γενικόν άρχηγεϊον μετεκινηθη έκτάκτοίς είς 
Γ  αρδίκιον.

Μετά δέκα τριών ημερών αγωνιώδους αναμονής, ήτοι τήν μεσημβρίαν της Κυ  ̂
ρυακής 7 Φεβροτκχρίου 1943 ήλ·θ·αν στό σπίτι μας αί θείες μου Ευφροσύνη Γ . Σιδέρη 
και Άδηνά I. Ζορμπαλα, είδαν δτι τά κορίτσια ετοίμαζαν τό τραπέζι καΐ είπαν «δεν 
(ράγατε ακόμα;»· «περιμένουμε νά κρυώσΐ] ή ζυμαρόπητα, -καθήστε νά σάς φιλέηχιυ- 
με» είπε ή μητέρα μου καΐ τούς προσέφερε θέση κοντά στό τζάκι. "'Ηλδαμε γιά κου
βεντολόι, μουρμούρισε κάποια από τις δεΐες μου.

Μόλις αρχίσαμε νά τρώμε, μπήκαν μέσα ό κουνιάδος μου Νίκος και ό συμπέ
θερός μου ΓΙάνος Π  αναγιωτόπουλος, τούς πρoσέqpeρα καθίσματα. «Δεν θά καθή- 
σουμε, πόψε γιά τόν 'Αη - Σώστη και μπήκαμε μέσα νά σάς ποΰμε καλή μέρα». 
Τούς προσέφερε ή γυναίκα μου από Ινα κομμάτι πητα καί ποτήρι με κρασί, δπως 
είχε κάνει ήδη και στ'ις θείες μου. ΑύποΙ πήραν τά ποτήρια, έριψαν ένα βλέμμα στις 
θείες μου και είπαν δλοι μαζύ:

«’Άηντε, ζωή σε 'λόγον σας καί καλή παρηγοριά.. .» .
Ή  αναγγελία τοΰ θανάτου τοΰ πατρός μου, ύπτήρξεν διά τήν οίκογένειάν μου, 

απροσδόκητος, σωστός κεραυνός εν αίθρία. Βεβαίως, δσον αΐ ήμέραι περνούσαν, 
ύποπτευόμεθα δτι ίσως με κάποιαν πρόηχτσιν ή κατηγορίαν νά τόν άπεμάκρυναν από 
τό χωριό διά νά μή τούς είναι έμπόδιον, είς τά βδελυρά σχέδιά των, ϊσο>ς νά τόν 
οδήγησαν είς εξορίαν, άκόμηκαί εις φυλακήν, αλλά νά θανατωθή ένας άθίϋος καί 
ευυπόληπτος γέροντας άνευ ούδεμιάς διαδικασίας, αναπολόγητος καΐ ανυπεράσπι
στος, δεν τό έβαζε ό νους μας (δεν έγνωρίζαμεν ακόμη είς όλην της τήν έκτασιν 
τήν κομμουνιστικήν δολιότητα και θηριίΰδίαν.

Μόλις άντελήη;θ·ην τί έσήμαινεν ή ευχή πού μάς έδωσαν οΐ έπισκέπται μας, έγι
να έξαλλος, δρμησα κατά τοΰ κουνιάδου μου καί συμπεθέρου μου ούρλιάζων «έξω 
ςχτνιάδες άπ’ τό σπίτι μου» και άντιστάσεως μή οΰσης, τούς έβγαλα έξω  από το σπί
τι και έκλεισα τήν πόρτα. Μόλις δμως γύρισα στό δωμάτων, είδα τήν μητέρα μου 
νά τραβάη τά μαλλιά της, ενώ οι θείες μου προσπαθούσαν νά τιήν παρηγορήσουν, 
τήν ·γυναίκαν μου ακόμη καθισμένην στό τραπέζι και ακίνητον σάν ύπνωτισμένην, έ- 
νώ τά κορίτσια μας γύρω της έκλαιαν. Ή  ε’ικότν αυτή έπέδρσαεν σάν ·ψυχρολουισία ε
πάνω μου συνήλθα αμέσως, άνελογίσθην τάς εύθύνας καΐ τά καθήκοντά μου, έκαμα 
τήν καδίαν μου πέτρα, πλησίασα τήν μητέρα μου και τής είπα μέ φωνή ττού προ
σπαθούσα νά κάμω σταθερή «μητέρα ό άνδρας σου με τόν θάνατό του αγίασε, είναι 
αμαρτία νά κλαΐς, ας κλάιμουν οΐ ·γυναίκες και αί οικο·γένειες έκείνων πού τόν σκό
τωσαν, μάλωσα και τούς άλλοτ>ς παριστάνων τόν αυστηρόν και δταν έπεκράτιισε σχε
τική ηρεμία, άρχισα νά διηγούμαι Ιστορίες γιά νά άποσπάσω τήν σκέψι τους από 
τό θλιβερό μαντάτο, μάταιος κόπος, σάμπως ήξερα καί τί έλεγα! Έ ξ  άλλου κάθε 
λίγο ή Ελένη μας ξεφώνιζε «θέλω τόν παππού μου».
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Γιατί άργοϋνε οι νεκροί...
τοΟ X .  Αύγέρη Α6γερ6πουλοο

’Από τό Χάνι τής Γραβιάς βαριά άχούγεται ή φωνή τ’ Άνδρούτσου τοΰ Δυσσέα: 
’Ελάτε μ,ωρ’ άδέρφια μου νά συναγροικηθοϋθε, τ£ γίναν τοΰτοι οί νεαροί πού χρόνια

καρτεράμε;
Για λευτεριά σκοτώθηκαν, γιά λευτεριά κι ειρήνη.
Σαράντα χρόνια πέρασαν κι αότηνοι δέ φανήκαν
Μη χάσανε τά διάσελα, μή χάσανε τις στράτες κι άδικα καρτεράμιε;
ΚαΙ σείς ώρέ γραμματικοί στείλτε τιαντοΰ μαντάτο,
Στά ’Άγραφα, στα Γιάννενα, Ντελκό καΐ Μεσολόγγι,
Καλάβρυτα καΐ Δίστοιιο, Άράχωβα, Ζητούνι 
καΐ ’Αλαμάνα, Σάλωνα, Προυσό καϊ Καρπενήσι,
τή Ρωμιοσύνη άς ψάξουν ουληνε, νάβρουνε τούς νεκρούς πού χρόνια καρτεράμε.
Κι ό άετός τής Ρούμελης σάν 7κχ.ίρνει τό μαντάτο 
άπ’ τά ταμπούρια τοΰ Π ρουσοΟ άράθυμα τοΰ κρένει:
* E . . .  άγιε ήγούμενε ξύπνα τούς καλογήρους 
νά κρούσουνε τά σήμαντρα, νά κρούσουν τις καμπάνες 
μή λάχει κι άγρουκήσουνε οί νεκροί π’ άναζητάιι^!
Και σεις περήφανοι άετο'ι σηκώστε τΙς φτεροΰγες, 
πετάτε κατά Λιάκουρα, στόν Παρνασσό, στην Οίτη, 
στη Γκιώνα, στά Βαρδούσια, περάστε τή σαραντινα,
στό Καρπενήσι πετιάξετε,, ρίξτε ιιατιές στίς λαγκαδιές, στοΰ Βελουχιού τΙς ράχες, 
στής Χελιδώνας τίς πλαγιές, στίς Αόγγοβες κα'ι στά Ρυζά 
θαρρώ είναι κι έκεί νεκροί μας.
Στής Καλλιακούδας τΙς κορφές πετάτε καί ρωτάτε, 
είναι κι έ,κεϊ πολλοί νεκροί, νεκροί τοΰ Είκοσιένα.
Μή λάχει καί τούς άγροίκησαν, μή λάχει καί τούς είδαν;
Τ ή ς Καλιακούδας οί νεκροί άργά, άργά τούς κρένουν;
Κατά τήν Οίτη γυρίσετε, κατά τό ρημοκκλήσι π’ Άγιατριάδα κρένεται 
Έ κ εΐ στής Οίτης τά ριζά, κοντά στήν Κοκοβίτσα 
“Εχει κι έκείνη δυό νεκρούς, τόν Κόλια καί τόνΖοΰγρο 
Έ κ εΐ άκοΰμε βογγητά, άκοΰμε μοιρολόγια. . .
’Εδώ τούς βρήκαν οί άετοί, τριανταδυό λεβέντες,
καί πρώτος ό Καλίας μας, κυδώνι έχει στήν τσέτιη του,
Μιά μάνα* τοΰ τό έδωσε, σάν πολεμά γιά λευτεριά τά χείλη νά δροσίσει 
Μά κείνος δέν τά δρόσισε γιατ’ έμεινε στόν τόπο.
Είναι καί δυό Ρωσόπουλα μ’ αύτά τά τιαλικάρια πού τΐολεμάν γιά λευτεριά, 
ποιές μάνες θά τά κλάψουν;
Οί μάνες οί δικές μας!
Κοκκίνησαν τά νύχια τών αετών άπ’ τό ματωμένο χώμα
Κι έσύ χάρε δειλέ, μέ μπαμπεσιά θανάτεψες τοΰτα τά παλικάρια.
Σέ θάμπωσε ή όμορφιά, σέ τρόμαξε ή λεβεντιά' δείλιασες χάρε, δείλιασες, 
νά μετρηθείς φοβήθήκες στά μαρμαρένια άλώνια, 
προτίμησες τή μτταμπεσιά, ττοΰ είν’ ή λεβεντιά σου;
Καί ήρθαν δλοι οί νεκροί, οί νεκροί τοΰ Είκοσιένα,
Διάκος, Δυοβουνιώτης, Πανουριάς, Άνδροΰτσος, Μακρυγιάννης,
Καρα'ΐσκάκης, Μπότσαρης κι ούλ’ οί καπεταναΐοι
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Κι έ Ήσαίας δ Δέσποτας, Καπανίριάς μαζύ τους τούς ευλογούν καΐ λένε: 
Πατταβαστάκη άργησες κι έμεΐς σ’ Ιχομε χρείαν·
Γιατί άδέρφια άργήσατε τούς κρένα δ Δυσσέας 
σαράντα χρόνια ττέρασαν κι έμεΐς σάς καρτεράμε, 
μή χάσατε τά διάσελλα μή χάσατε τΙς στράτες;
Δέν χάσαμε τά διάσελα, δέ χάσαμε τις στράτες 
είχαμε χιόνια καΐ βροχές, βροχές καί καταιγίδες 
καΐ βουλίαζαν τά διάσελα καί χάλασαν οί στράτες.
Χαμδς μεγάλος Ιγινε σ’ δλα τά μονοπάτια κι άττόμακρα μεριάσα;!.ε 
καΐ καταφρονεμένοι, τής λευτεριάς τδ χάρα]:^χ γιά μάς ήταν σ κοτά δι...
Μά νά, τώρα ξαστέρωσε, βγήκε λαμπρός δ ήλιος,
δ τόπος μας χορτάριασε,
τδ λένε πάλι τά ττουλιά, λουλούδιασε ή γή μας
καί γίνανε τά διάσελα καί γίνανε οΐ στράτες
κι ήρθαν μάς βρήκαν οΐ άετοί καί νάμαστε κοντά σας.
Όμπρδς άδέρφια στό χορό, φωνάζει δ Δυσσέας καΐ πρώτος σέρνει τδ χορό.
Κρατά του δ Καλίας, Καραϊσκάκης άπδ κοντά μ’ ούλα τά παλικάρια, 
δ Μακρυγιάννης άπδ κοντά τδν ταμττουρά του παίζει 
κι δ Ήσαίας δ δέσποτας μονολογάει καί λέει:
«Ευλογημένοι άδέρφια μου, vάlJuχστε μονιασιχένοι!»
Μά κεΐ πού έστρωσε δ χορός καί άναψε τδ γλέντι,
άπ’ τή μεγάλη τή χαρά κλάματ’ αρχίζουν πάλι, δακρύζουνε τά μάτια τους 
κι άπ’ τούς καινούργιους τούς νεκρούς τούς κρένει δ Καλίας:
Μήν κλαΐτε μάνες κι άδερφές, γυναίκες γιά τούς άντρες, 
μήν κλαΐς κι έσύ θειά Γιάννενα πού μούδωσες κυδώνι 
γιατί μάς τταραέκλαψες σάν νά|ΐασταν παιδιά σου.
Έ δώ δέν πρέπουν κλάματα, δέν πρέπουν [τοιρολόγια!
"Οταν μαυρίσει δ "Ολυμπος καί άνταριάσ’ ή Γκιώνα, 
άστράψει δ Γοργοπόταμος και σκλαβωθούνε οΐ κάμποι,
είναι ντροπή γιά "Ελληνες νά μήν άρματωθοΰνε, δέν τήν άντέχουν τή σκλαβιά.
Μέ αίμα καί μέ θάνατο έμεΐς τήν κατακτώμε, δέν μάς χαρίζουν λευτεριά!
Δέν θέλουν οί ήρωες κλήτατα, δέν θέλουν μοιρολόγια, 
θέλουν στεφάνια δλόχρυσα, λουλούδια καί τραγούδια
κι δρκο νά κάνουμε βαρύ στους τάφους των νεκρών μας δλοι μοιζί οί "Ελληνες 
νά ζοΰμε μονοιοκψενοι μάς τδ ζητούν έκεΐνοι
Ποτέ νά μήν ξεχάσουμε αυτούς πού θυσιάστηκαν γιά λευτεριά καί ειρήνη!

(15.7.84) Α. Αύγερόπουλος

* 'Η μάνα πού έδωσε τά κυδώνι στόν ήρκοα Καλία είναι ή μάνα μου, ή θειά 
Γιάννενα. Δέν πρόλαβε νά τοϋ δώσει κάτι γιά φαγητό, Λταν πολύ βιαστικός καί 
τούδωσε τό κυδώνι. Τό βρήκαν στή χλένη τοϋ σκοτωμένου άπό τό βόλι τού κα- 
τακτητή, πάνω στό κάτασπρο χιόνι.

Σ.Σ.: Τό ποίημα άναφέρεται στούς 32 πατριώτες πού σκοτώθηκαν μέ δόλιο 
τρόπο άπό τούς Γερμανούς στΙς 5.1.1944 στήν Άγια Τριάδα τής Παύλιανης. Ό 
χώρος δέτν μάς έπιτρέπει νά δώσουμε άναλυτικά τό συγκλονιστικό Ιστορικό. Ση
μειώνουμε ότι πρόσφατα, χάρις στήν πρωτοβουλία τοϋ κ. Αύγερόπουλου, έγινε 
μνημείο στό αίματοβαμένο ύψωμα καί στις 15.7.84 μτνημόσυνο, όπου ό Ιδιος ά- 
πάγγειλε προκαλώντας ρίγη συγκινήσεως, τό παραπάνω ποίημα καΐ κατάθεσε 
χάλκινο στεφάνι μέ τά λόγια: tOl μάνες τούτων τών νεκρών δέν μπόρεσαν νά 
έλθουν. Στεφάνι χάλκινο συμβολικό σάς στέλνουν καί παραγγέλουν νά σάς ηοΰν 
περήςιανες πώς είναι. .
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Ή μνημόνευοη προσφιλών προσώπων οτιΗ στήλη αύτή γίνεται μόνο μέ φρον
τίδα των οικείων των, οί όποιοι, άν τό επιθυμούν, θά πρέπει νά φροντίζουν νά 
μάς δίνουν έτοιμο τό κείμενο ή τά άπαραίτητα θιογραφικά στοιχεία καί μιά φω
τογραφία.

ΝΙΚΟΣ ΑΊ'ΒΑΛΙΩΤΗΣ
Ξαφνιάστηκαν πολλοί Μικροχωρίτες πού 

άνήμερα της Πρωτοχρονιάς έμαθαν τόν 
θάνατο τού πενηντάχρονου Νίκου Άϊ'?α- 
λιώτη (σύζυγος τής Μικροχωρίτισσας κ. 
Ελισάβετ τό γένος Κ. Ζαχαροπούλου). 
’Αγάπησε τό Μικρό Χωριό σάν δικό του

, 1’.'

Νίκου, άσό δέν ελειπε άπό καμιά έκδή- 
λωση των Μικροχωριτών, θά μείνει άλη- 
σμόνητη σέ δλους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΗΣ
Ό  καλός κάγαθός Πάνος Παπαδής, ό 

Μικροχωρίτης μέ τό παντοτινό χαμόγελο 
στά χείλη καί την καρδιά μικρού παιδιού, 
έφυγε ήσυχα καΐ άνοπτάντεχα άπό τόν μά
ταιο τούτο κόσμο. Γόνος τής παλιάς άρ- 
χοντικης οικογένειας των Παπαδαίων, 
πού στο Μικρό Χωριό είχαν τό πρώτο σπί
τι καί μπακάλικο, άγοπτη μένος άδελφός 
τού πρώτου Μικροχωρίτη δάσκαλου Γ. 
Παπαδή, ήταν άπό τούς άγνούς Μικροχω- 
ρίτες, ευγενικός καί μειλίχιος, πού έδινε

Νίκος Άίθαλιώτης

καθώς καί τούς άνθρώπους του μέ τούς 
όποιους είχε πόιντοτε έγκάρδιες σχέσεις 
και οί όποιοι τού άνταπέδιδαν τή φιλία 
μέ τό δικό τους τρόπο. Τόση ήταν ή άγά- 
ττη του γιά τό χωριό τής γυναίκας του, 
πού άπό χρόνια άγόρασε οικόπεδο γιά νά 
κτίσει μιά μέρα έκει τό δικό του σπίτι. 
Δυστυχώς ό θάνατος ήλθε νά τού χαλά
σει τά σχέδια. Ευχόμαστε ή πονεμένη γυ
ναίκα του καί ή κόρη του νά βρουν τό 
κουράγιο νά συνεχίσουν αύτό πού είχε στό 
νο του ό Νίκος.

Ή πάντοτε γελαστή φυσιογνωμία τού

Παναγιώτης Ε. Παπαδής

παντού καί πόη/τα τό παρών σέ κάθε έκ- 
δήλωση, γιά συμπαράσταση ή γιά ένίσχυ- 
ση. ’Απανωτές οί συγκινητικές προσφορές 
του γιά την έπισκευή τής Μεταμόρφάχτης, 
πού τίς συνεχίζει άκόμη ή οίκογένειά του.

’Έζησε τή δίνη τού έθνικοΟ διχασμού 
ώς κληρωτός, εϋζωνας στό έπιτελεΐο τού
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τότε διαδόχου Κωνστιχντίνου. Μέ έττίκεν- 
τρο αύτή την περίοδο της ζωής του ήθελε 
νά γράψει τΙς ένθυμήσεις του, πού δυστυ
χώς δέν πρόλαβε να όλοκληρώσει. Τόν 
θυμόμαστε πάντα σάν Μνα γνήσιο άρχον- 
τόη/θρωπο πού άψησε τΙς καλύτερες έντυ- 
πώσεις στούς συνανθρώπους του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΑ. ΠΑΠΑΑΗΣ
Γεννήθηκε τό 1898 στό Μικρό Χωριό Ευ

ρυτανίας. Τελείωσε τό έξατάξιο Δήμοτικό 
σχολειό τοΰ χωρίου μας καί Μμεινε βοη
θώντας τόν άείμνηστο πατέρα μας, τόν 
μπαρμπα - Λεύτερη, δπως τόν έλεγαν οΐ 
χωριοινοί μας, πού είχε μπακόΛικο καί 
κρεοπωλείο, ώς τό 1918.

Κοαά τά νεανικά του χρόνια άγόπτησε 
πολύ τό χωριό συζώντας μέ τούς χωρια
νούς τούς άποίους ποτέ δεν λησμονούσε. 
Σ’ δλη του τή ζωή νοσταλγούσε μέ παθο
λογική άγόατη τό χωριό.

Τό 1918 καλείται στό στρκχτό καί κατα
τάσσεται ώς κληρωτός στό 5/42 Σύνταγμα 
Εύζώνων στήν Χαλκίδα, δοτό τό όποιο ά- 
ποσπαται στήν ’Ανακτορική Φρουρά. Λαμ- 
β(άνει μέρος στήν Μικρασιατική έκστρα- 
τεία καί όήιολύεται άπό τίς τάξεις τού 
στρατού τόν Ιούλιο τού 1923.

’Αρχίζει τήν έποτγγελματική του στα
διοδρομία μέ ξενοδοχειακή έπιχείρηση, ά- 
νοίγοντας συνεταιρικά μέ τόν έξάδελς» 
του 1. Κεράνη τό πολυτελές έστιατόριο 
«Παλίρροια» στή Χαλκίδα, τό όποιο δια
τηρεί μέχρι τό 1930. ’Έρχεται κατόπιν 
στήν ’Αθήνα δπου έγκαθίσταται όριστικά. 
"Ολα τά κεφάλαιά του τά διαθέτει στή 
νεοϊδρυθεΐσα καπνοβιομηχανία «’Έθνος», 
τής όποίας ιδρυτής ήταν ό μακαρίτης έ- 
ξάδελφός του Γ. Κερόινης καί άναλαμβά- 
νει συνεταιρικά πάλι μέ τόν I. Κερόινη, 
στήν ’Αθήνα, τήν άντήτροσωπεία τής κα
πνοβιομηχανίας «’Έθνος» μέχρι τό 1945. 
Στήν έπιχείρηση διαθέτει δλα τά κεφόιλαιά 
του, τά όποια ή έταιρία τά θεωρεί τότε 
πληθωρικά καί τού άφαιρεΐ καί τήν άντι- 
προσωπεία. Κατόπιν τούτου μέ πικρία καί 
παρόπΓονο άνοίγει, μόνος του τώρα, πόώ,ι 
έξοχικό κέντρο στό Χαλόινδρι καί τό 1965 
συνταξιοδοτεΐται άπό τό ΤΕΒΕ.

'Υπήρξε άγαπητός σύζυγος καί στοργι
κός πατέρας. Παντρεύτηκε τό 1937 τήν ό- 
δοντίατρο Εύφημία τό γένος Άλιβιζάτου 
καί άπέκτησε δυό κορίτσια, τήν Ελένη σύ
ζυγο τώρα τού Ήλία Μπόζνου, ταξίαρχου 
’Αεροπορίας έ.ά. καί τήν Ελευθερία, όδον- 
τίατρο, σύζυγο τοΰ Γεωρ. Σωτηράκου, ά- 
σφαλιστή.

■̂ Ηταν καλός κι άγαθός. Γελαστός, ευ
γενικός, ήρεμος καί πρόθυμος, μέ καρδιά 
γεμάτη καλοκτύνη καί ανθρωπιά. Φιλότι
μος, συμπαθής, πονόψυχος, συναισθημχιτι-

κός τύπος. Στά χρόνια Ιδιαίτερα τής Κοιτο- 
χής υποστήριξε μέχρι αυτοθυσίας δχι μό
νο τούς συγγενείς του, άλλά καί ό£^ους 
γνωστούς.

Τέτοιος μέ λίγα λόγια ύπήρξε ό άείμνη- 
στος Παναγιώτης Έ λ. Παπαοής, ό όποιος 
σ’ δλη τή διάρκεια τής ζωής του δέν έ- 
παψε νά ένδιαφέρεται γιά τό άγαπημένο 
του χωριό, προσερχόμενος πόιντοτε στίς 
συνελεύσεις τής ’Αδελφότητας τού χωριού 
μοω «Μεταμόρφ&χτη τοΰ Σωτήρος».

Στίς 11 τοΰ Μάρτη φέτος πρώτη φορά 
στή μακρόχρονη ζωή του των 86 χρόνων 
άρρωσταίνει. Μπαίνει στό νοσοκομείο άπό 
έγκεφαλικό έπεισόδιο καί στίς 27 τού ί
διου μήνα φεύγει γιά τό αΙώνιο ταξίδι, ά- 
φήνοντας παράδειγμα δτι τήν επίγεια ζωή 
δέν πρέπει νά τήν κυβερνούν οί έγκόσμιες 
υλικές άπολαύσεις καί τά πλούτη, άλλά ή 
ψυχή καί τό πνεύμα μέ όδηγό τό μυαλό 
καί σύμβολο τήν καρδιά.

Γ. Ε. Π.

’Αξέχαστε Παναγιώτη μας,
Γιά δλους έμας, τήν γυναίκα σου, τά 

παιδιά σου καί τά έγγόνια σου, δέν άφη
σε τίποτε νά γράψουμε ό διγαπητός άδελ- 
φός Γεωργάκης, εΙμή μόνο δτι ήσουν καί 
θά είσαι πόιντοτε, δσο ζοΰμε, ό άγαπημέ- 
νος μας καλόκαρδος καί άλησμόνητος σύ
ζυγος, πατέρας καί παππούς.

Αίωνία σου ή μνήμη 
Ή γυναίκα σου 

Εύφημία

Στή μνήμη τού Παναγιώτη Έ λ . Παπα- 
δή πρόσφεραν:

Δ ρ χ ·
α) Παπαδή Εύφημία τοΰ Π. γιά τήν 
(άποπερόιτωση της έπισκευής τής έκ- 
κλησίας «Μεταμόρφωσης τοΰ Σωτή- 
ρος» 15.000
β) Γιά τό Μικρό Χωριό ήσυχαστή- 
ριο «Όσία Μαρία» 5.000
Πο^αδής Γεώργιος τού Έλευθ. καί 
Στέλλα Παπαδή:
1) Γιά τήν όπτοπεράτωση τής έπι-
σκευής τής έκκλησίας «Μεταμόρφω
σης τού Σωτήρος» 10.000
2) Δωρεά στήν έκκλησία «'Αγία
Κυριακή» 10.000
3) Γ ιά τό στό Μικρό Χωριό ήσυχα-
στήριο τής «Όσίας Μαρίας» 10.000
4) Στή δ_ιάθεση τής νεοσυσταθείσης
Επιτροπής Προνοίας καί Αλληλο
βοήθειας 10.000
5) Γιά τήν Πνευματική Γωνιά τού
Μικρού Χωριού 5.000
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6) Γιά τή δράδευση μαθητών Δημ. 
Σχολείου Μικροΰ ΧωριοΟ 5.000
γ) Χαράλ. Λιδιεράτος ν'·® τήν Πνευ
ματική Γ ώνιά 5.000
δ) Μιχάλης Γ. Σωτηράκος γιά τό 
Δημ. Σχολείο Μ.Χ. 2.000
ε) Έ λευθ^ία  Γ. Σιοτηράκου (γένος 
Π. Πατταδη) γιά τόν Ι.Ν. της Μετα- 
μόρφοχης 5.000
στ) Ήλίας καΐ Ελένη Μπόζνου γιά 
τόν Ι.Ν. Μεταμόρ((>οχτης 5.000
Q Έ λ. Καρυος>ύλλης, γιά τό Ταμείο 
Πρόνοιας καΐ ’Αλληλοδοήθειας τής 
’Αδελφότητας 10.000
η) Νικήτας Κουτσούκης γιά τό Δη
μοτικό Σχολείο 2.000

Γ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ
Ό  καλός κάγαθός μιταρμΊτα - Γιώργος, 

πού σφράγιζε μέ τό γέλιο του κάθε κου- 
δέντα του, έφυγε ήσυχα, ήσυχα δπως ή- 
συχη ήταν δλη του ή ζωή. Παλιός Κων-

Ό Γ. Κουφαλίωτης 
μέ τήν έγγονοϋλα του

■*

I Ί

σταντινοπολίτης, εύτύχησε νά δει τά παι
διά του άπο κατέστη μένα, άλλά άτύχησε 
νά δεϊ τήν συμδια του Βασιλική νά πεθαί
νει πολλά χρόνια πρίν άπ’ αύτόν. ‘Όμως 
τά παιδιά του, οί γαμπροί, ή νύφη του καί 
τά τρία έγγόνια του δέν τόν άφησαν οϋ- 
τε στιγμή νά νιώσει αϋτή τή μοναξιά. Στά 
86 του φύτευε καΐ σκάλιζε τόν κήπο του 
κι ήταν περήςκινος γιά τήν παραγωγή 
καλαμποκιού, κολοκυθών καΐ των λου- 
λουδιών *πού όμόρφαιναν τόν κήπο του. 
Δυό τρεις ()>ορές στό νοσοκομείο ήταν άρ- 
κετές για νά τόν κάμψουν καί νά σβήσουν 
γιά πόίντα τό γελαστό του πρόσωπο στις

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Πάει κι ό μπαρμπα - Γιώργης ό Κου- 

φαλιώτης.
Είχα τήν τύχη νά γνωρίσω καί νά άγα- 

πήσω τόν έκλεκτό γέροντα Γεώργιο Κου-

φαλιώτη πρό τριετίας, δταν έπισκέφθηκα 
τό δμορφο Μικρό Χωριό. Είχε πηγαίο αύ- 
θορμητισμό, πλούσια αισθήματα καί άγά- 
πη γιά δλους, δικούς καί ξένους. "Έκαμε 
έντύποχτη στή συντροφιά μας ή λεβεντιά 
του, ή ζεστασιά τής̂  (Ι^χήζ του, έκείνο τό 
γνώρισμα τοΰ άγνου δουνήσιου νοικοκύρη 
πού τό φωτίζει τό μεγαλείο τής άπλό^- 
τας καί τής καλωσύνης. ’Ήτοιν ένας Εύ- 
ρυτόινας πού τίμησε μέ τή ζωή του κάΙ τό 
παράδειγμά του τό χωριό του, τήν οίκο- 
γένειά του, τή γένια του καί τήν κατα
γωγή του.

’Έζησε ήρεμα κι άπλά καί έκαμάρωσε 
τά παιδιά του άποκατεστημένα νά τόν 
συμίπαραστέκουν μέ τήν άγάπη τους καί 
τήν εύγνωμοσύνη τους μέχρι τό άναπό- 
φευκτο τέλος του. Αυτό ήταν καί ή έπι- 
δράδευση των κόπων καί των μόχθων του, 
ή έπιδεδαί&χτη τής άγωγής πού έδωσε στά 
παιδιά του, ή άνταμοιδή μιας όλόκληρης 
διοπιίλης πού στόχο της είχε τή διάπλα
ση χαρακτήρων.

’Αξέχαστε μπαρμπα - Γιώργη, έμείς πού 
σέ γνωρίσαμε σοΰ ύποσχόμαστε δτι δέν 
θά σέ ξεχάσουμε ποτέ γιοτί ήσουνα όδη- 
γός μας μέ τό κέφι σου, τήν οίκειότητίϊ 
σου, τό καλαμπούρι σου καί τό χαμόγελό 
σου, τή ζωή σου ολόκληρη στόν πραγμα
τικό άγώνα πού τόσο παλαιψες χωρίς πο
τέ νά δαρυγκομήσεις.

Δέξου τίς λίγες αυτές γραμμές άπό έ
να φίλο μέ τόν όποίο κουβέντιασες καί σέ 
έκτίμησε τόσο πολύ γιατί τό άξιζες.

”Ας είναι αιώνια ή μνήμη σου.
Γρηγόρης Βλάμης

ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΑΟΥ
Στήν ’Αθήνα πέθανε πρόσφατα ή Μαρία 

Ζαχαροπούλου \ύφη τής Ζαχαροκιοστάν- 
τως. 'Έλειπε χρόνια άπό το χωοιό καί 
ζοΟσε κοντά ςττά δυό παιδιά της στήν ’Α
θήνα. "Ολοι τή θυμούνται σ<χν πρόσσχαρη 
καί καλωσυνότη γυναίκα.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΣΙΙΑΑΗ
’Απαρτ^γόρτιτο άφησε τόν άνδρα της 

Σπύρο, τ^ν κόρη της καί τά έγγόνια της 
ή Εύανθία Σπ. Πασπόλη (γένος Παναγιω- 
του) πού πέθανε σέ ήλικία 82 χρόνων.

"Ελειπε άπό τό Μικρό Χωριό χρόνια 
στόν Πειραιά, δπου δ όηιδρας της δούλευε 
στήν καπνοδιομη)^ία «"Εθνος». "Οπως 
καί ή άδελφή της ΈλέλΤ|, πού πέθανε χρό
νια πρίν, δέν της έλειπε τό γέλιο καί ή 
καλιοσύνη κι δλοι έχουν άγαθή τήν άνά- 
μνησή της.
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TO ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΟΣ ΞΕΝΗΤΗΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡ1ΤΗ 
ΚΑΙ Η ΤΕΑΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Κεράκι πήγα κι άναψα, έκεΐ στην Ά για Σωτήρα,
χαιρέτησα χωριό και χωριανούς, και τής ξενιτιάς τό δρόμο πήρα.
Μέ δακρυσμένα μάτια βάδιζα, κα'ι μέ σκυφτό κεφάλι, 
κι δταν τό χωριό μου κύτταζα, μου ’ρχόταν νά γυρίσω πάλι.
Μέ κρύο τσουχτερό, και μέ μισό τσαρούχι, 
περπατόντας πέρασα χιονισμένο τό Βελούχι.
Κι έφτασα κάποτε έδώ, στά έρημα τα ξένα,
Μ όρκίστηκα χωριούλι μου, νά γυρίσω ξανά σέ σένα.
Μά μέ πλάνεψ'αν τά ξένα, κη'ι μέ κράτησαν κοντά τους, 
κι ήρβε ό καιρός νά συχαθώ, κι αύτά και τά καλά τους.
Λεφτά κα'ι πλσύτη κέρδισα πολλά, μά κέρδισα καί άγχος, 
και την καρδούλα μου τήν μάρανε, σάν τού αγρού τό άνθος.
Και ξάφνου βλέπω στόν καθρέφτη, πώς στά μαλλιά μου ήρθαν τά χιόνια, 
κι άρχισα νά σκέπτομαι, πότε πέρασαν/ τά χρόνια.
Και βαραίνει πιό πολύ, ή άμαρτωλή ψυχή μου, 
γιατί τόν δρκο δέν τόν κράτησα, παρά τή θέλησή μου.
Κι είχα ορκιστεί, πώς πριν ό χάρος μάς χωρίσει, 
νά πιω ξανά κρύο νερό, στόν πλάτανο στή βρύση.
Τώρα βλέπω πώς γιά μένα, ό ήλιος πιά βασίλεψε, δέν έχω καμιά έλπίδο; 
πώς θά δω ξανά Μικρό Χωριό, πώς θά δώ ξανά πατρίδα.
Καί σύ βουνό περήφανο. Χελιδόνα μου γραμμένη, 
πού τό Μάη είσαι πράσινη, καί τό Γενάρη χιονισμένη,
’ Ας ήταν τώρα στά στερνά, νά ’ρθώ αύτοΰ κοντά σου, 
νά ξεκουράσω τό κορμάκι μου, στ’ άγια χώματά σου.
Νά ξαπλώσω κάτω απ’ έναν έλατο, αυτού σέ μιά πλαγιά σου, 
καί νάρθει ό χάρος νά μέ βρει, μέσα στην άγκαλιά σου.
Καί νά μέ θάψουν θάθελα, σέ μιά πλαγιά μέ τά δακράκια. 
ν’ ακούω πού θα τό λέν’ οί πέρδικες καί τ’ άλλα τά πουλάκια.
Νά μου φέρνει ό κούκος άνοιξη, καί ή τρυγόνα καλοκαίρι, 
σάν θάρχονται άπό μακρυά, άπ’ άλλη γή καί άλλα μέρη.
Νά βλέπω τά χαράματα ψηλά στόν ουρανό, 
τά παιχνιδίσματα τής Πούλιας μέ τόν Αύγερινό.
Ν’ ακούω γιδιών βελάσματα, κουδούνια άπ’ τά κοπάδια, 
όταν θά βγαίνουν στις βοσκές, άπό νωρίς τά βράδια.
,Νάρχεται παρέα νά μοΰ κάνει, τό τσοπανόπουλο άπό πέρα
καί νά μοΰ λέει κι αύτό τόν πόνο του, μέ τή γλυκειά του τή φλογέρα.
Νά βλέπω σάν θά χιονίζει, γύρω μου, τις κορυφές ν’ άσπρίζουν,
κι άπ’ τούς θεότρελους βοριάδες τά έλατα νά τρίζουν.
Μά πρώτ’ άπ’ δλα, ν’ άγναντεύω θέλω κάτω τά χωριό μου,

πού δέν τό χάρικα μικρός,
νά τό χορτάσω άγναντεύοντας, έστω καί. . .  νεκρός.
Λαμία 1983 1 Σ. Ζαχαρόπουλος
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