
ΛΙικροχωριπκα
§
§
§

§

§

§

§
§
§
§
§

§
§
§

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
§
§

§
§

§
§

§
§
§
§
§

ΌΟ

CD

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ



Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
__ γραμματα___

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ MIKPOXQPITQN «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟΓ ΣΩΤΗΡΟΣ»
(ΙΔΡΓΘΕΙΣΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΗΟΛΕΙ 1885)

Κυκλοφορεί ανάμεσα στους Μικροχωρίτες τοΰ εσωτερικού καΐ τοΰ 
έξωτερικοΟ καθώς καΐ τούς φίλους τοΰ Μικρού Χωριού Ευρυτανίας.

(2ημ .: Τά ενυπόγραφα ίίρθρα εκφράζουν τή γνώμη τοΰ συγγραφέα τους)

'Γπεΰθυνοι σύμφωνα μέ τό νόμο:

Σύνταξης: Μεν. Κουτσούκης, Ά γλαύ- 
ρου 19 — 21. ’Αθήνα (11741), 
τηλέφ. 92.38.197.

Τυπογραφείου: Γερ. Μαυρογεώργης, 
Σέργιου Ήατριάρχου 6, ’Αθήνα, 
τηλ. 36.07.938.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
■•Χριστούγεννα, (ττοίημπ·.), Γ. .Άτριγγούνη 1
- Χαρμόσυνο Μήνυμα, Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησιού, κ. Νικολάου 2
-Χριστός Γεννάται, (διήγημα), Απ. Ζορμπα Ί
-Ευχές, (ποίημα), Ρ.Ζ. 6
-Ή Μπαλλάντα τοΰ ΠαπαΒαστάκη, (ποίημα), Χρ. Χατζηγιαννιοΰ 7
-’Επιστημονικό Συνέδριο: Ευγένιος ό Αίτωλός καΐ ή ’Εποχή του 8
-Προσλαλιά ε’ις την Σύναξιν, Μητροπολί:ου Καρπενησίου κ. Νικολάου 10
-Ευχές, (ποίημα), Ρ.Ζ. 12
- θεοφιάνεια, (ποίημα), Π. Ξτνούλη - Λολώνη 13
-Ή προσφορά μιας μητέρας, Σπ. Κομπορόζου 14
-Σοφά Λόγια, Γ. Δ. Φλώρου 15
-Ή Ευτυχία, Β. Κομμα’-α 18
- Οϊ γυναίκες τοΰ Μικροΰ Χωριού, Γ. Μανίκα 19
-Τής Γριούλας οΐ ’Αγάπες (ποίημα) 25
-Ά π’ δσα θυμάμαι. Στ. Γεωργούλη 25
-1984: "Ετος Μακεδονικού ’Αγώνα 28
-Πολεμικό Ημερολόγιο (1912-13),  Σπ. Ζορμπαλά 29
- Κύπρος - Λιγενής, (ποίημα), X. Δ. Τριανταφύλλη 31
- Αυτή ήταν ή Κοντίβα, Στ. Κατσιγιάννη 32
-Ευρυτανία - Εΰρυτος — Οίχαλία, Δ. Πολύζου 33
-Τό Κάλλιον, Δημ. Φαλλή 36
-’Από τή Σκοπιά τής ’Αδελφότητας, Προβλήματα, Δράση, Σχόλια 38
-’Από τό χώρο τής Ευρυτανίας 44
-Τό Συνέδριο Εύρυτάνων ’Αμερικής, Π. Κωστοπαναγιώτη 46
-Συναισθήματα καί προοπτικές τοΰ μετανάστη, Γ. Σταυράκη 48
-’Έντυπα πού λάβαμε 50
- Μικροχωρίτικα Γράμματα 51

Μνήμη καί Χρέος: Κρίσεις, σχόλια, συμπληρώσεις 54
- Πικρά ένθύμηση Κατοχής, 1. Σ. Ζαχαρόπουλου 56
-Μνήμη Κ. Καμαρέτσου, Ελ. Καμαρέτσου - Γραμματικοπούλου 60
-Μνήμη Γκίννη Α. Κομπορόζου 62
- Λίγα λόγια γιά κείνους πού έφυγαν 64



Χριατούγεννα
ToO Γ ιάννη Μ ερ ιγγο ύνη

Χριστούγεννα! Πάντα φωτάει 
καρδιά καΐ λογισμό μας 
κείνο τ αστέρι, και κρατάει 
κοντά Σου, τ’ όνειρό μας.

Χριστούγεννα! Γλνκοχαρά 
γεμίζει τις καρδιές μας.
Στο κονοστάσι μας, ψηλά, 
φτερώνουν προσευχές μας.

Όλοΰδ' ή αγάπη στέρεψε 
—πόλεμοι, έχτρες, μίση —
Χριστέ, τόν κόσμο μέρεψε 
που ώς πάει, θά ξεστρατήσει.

Χριστούλη μας! 7” άγιο Σου φως 
σ’ όλους μας άπλωσέ το.
Κειό το μαχαίρι — ωιμέ χαμός! — 
Χριστέ μας, κράτησέ το.

Παιδάκια μεΐς, όλης τής γής 
θερ μοπαρακαλοϋμε 
Χριστούλη νά μάς λυπηθείς 
Ειρήνη νά χαροΰμε.

(Ά πό τή Συλλογή του, Τ ά  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  
μ ο υ ,  “Εκδοση Πανευρυτανικής Έ νωσης, ’Α
θήνα, 1982).



Χ Α Ρ Μ Ο Σ Υ Ν Ο  Μ Η Ν Υ Μ Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε πίσ κοπος τής 'Ι ε ρ ό ς  Μ ητροπόλεως Κ αρπενησιού π ρ ό ς  τούς εύσε- 
β ε ϊς  Χριστιανούς τή ς  ’Ε παρχίας ταΟτης, ε ιρή νη ν  καί ευλογίαν  έπΐ τρ 
έορτρ  τή ς  Γ εννήσ εω ς τοϋ  Σωτήρος ήμών Χρίστου.

Άδελ(|)θί μου άγαπητοί,
Έορτάζομεν μετ’ ευφροσύνης τό μέγα γεγονός, άλλα καΐ «ξένον μυ

στήριον» καΐ «παράδοξον βαΰμα» τής ένανθρωπήσεως του θεοΟ Λόγου, 
ό όποιος «σαρξ έγένετο καΐ έσκήνοοσεν έν ήμΐν» (Ίω . α ' 14) καΐ έν τω 
όποίω ζωοποιούνται οί έν τω Άδάμ άποθνήσκοντες. Πράγματι, ό Χρι
στός ένηνθρώττησε καΐ ήλθε πλησισν μας και έγινεν ένας από ημάς χω
ρίς την άμαρτίαν ('Εβρ. δ ' 15), δχι απλώς διά νά διδάξη τήν ζωήν ή νά 
διορθώση τήν ζωήν ε’ις αυτόν τόν κόσμον, άλλά διά νά γίνη ό ’ίδιος ή 
ζωή μας, νά γίνη «άρτος ζωής αίωνιζοόσης». «Έν τούτω έφανερώθη ή 
άγάπη τού ΘεοΟ έν ήμΐν, δτι τόν υιόν αυτού τόν μονογενή άπέσταλκεν 
ό Θεός εις τόν κόσμον, ϊνα ζήσωμεν δι’ αυτού» (Α' Ίω . δ ' 9).

Τό μέγα γεγονός τής ένοινθρωπήσεωκ; τού Χριστού «δτε ήλθε τό πλή
ρωμα των καιρών», Οφείλεται εις τήν όίνευ δρων καΐ όρίων αγάπην τού 
ΘεοΟ πρός τόν όίνθρωπον, χάριν τού οποίου «προφήτας έξαπέστειλεν' 
έποίησε δυνάμεις διά τών άγίων αύτοΟ'... νόμον έδωκεν εις βοήθειαν' 
άγγέλους έπέστησε φύλακας». Ή θεανθρωπία τών Χριστουγέννων, ή εί
σοδος τού Χριστού είς τόν χρόνον καΐ τήν ιστορίαν τού κόσμου, είναι ή 
μεγίστη εκφρασις τής φιλανθρωπίας τού θεού, τής άγάπης του διά τόν 
άνθρωπον, τόν κάθε άνθρωπον, δποιος καΐ άν είναι, δ,τι και όν είναι, 
δπου καΐ άν άνήκει. Ή μεγάλη χαρά, τήν όποιαν εύηγγελίσθη ό άγγελος 
Κυρίου είς τούς άγραυλούντας ποιμένας τής Βηθλεέμ, ήτο χαρά «παντί 
τώ λαώ» (Λουκ. β ' 10)' «έπεφάνη γάρ ή χάρις τού ΘεοΟ ή σωτήριος 
πάσινόινθρώποις» (Τίτ. β ' 11).

Τήν θείοα/ αυτήν άγάπην πρός πάντας άνεξαιρέτως συνεχίζει έκτο- 
τε ή ’Εκκλησία, ή όποία είναι ό είς τούς αιώνας παρατεινόμενος Χρι
στός. Διά τής ’Εκκλησίας, ή όποία είναι τό Σώμα του, ένούμεθα μέ τόν 
Χριστόν κατά ένα τρόπο μύστηριακόν, βαθύν, ύπαρξιακόν, και όδηγού- 
μεθα πρός τήν θέωσιν καί τήν σωτηρίαν «δ ήνωται τώ θεώ, τούτο και 
σώζεται», διδάσκει ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος (M.P.G. 37, 181). 
Ή ’Εκκλησία είναι ή κιβωτός τής σωτηρίας. Τό έργον της έπΙ τής γής 
άποβλέπεικαί άποσκοπεΐ είς τήν σωτηρίαν δλων τών άνθρώπων. "Οπως 
ό Κύριος οϋτω καί ή ’Εκκλησία, «πάντας άνθρώπους θέλει σω>θήναι και 
είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεΐν» (Α' Τιμ. β ' 4). Ή ’Εκκλησία παρέχει



την δυνατότητα είς τόν ίχνθρωπον να οίκειωθη την άπολύτροχπν και ν' 
άποκατασταθη είς την πρό τής πτώσεως μακαριότητα, να οίκειω&ή δη
λαδή τα σωτηριώδη ι3Γποτελέσματα της ένοΛ/θρωπήσεούς τοϋ θεοΰ, πού 
είναι ή άρχή τής των πάντων θεώσεως.

Ά λλα πρέπει καΐ ό όα/θρωπος να θέλη, να δέχεται καΐ να εγκολπώ
νεται την σωτηρίαν, τήν όποιαν εύαγγελϊζεται καΐ ένεργει άδιακόπως 
διά μέσουτών αΙώνων ή Εκκλησία. Διότι, τό τραγικόν ι|κχινόμενσν σή
μερον, 1984 ετη άπό τής Χριστού γεννήσεως, είναι δτι, ενώ διά τής Ε κ 
κλησίας συνεχίζεται τό ύπερ(|>υές μυστήριον τής καταλλαγής, τής σω
τηρίας καΐ τής ειρήνης των Χριστουγέννων, τούτο δέν ένεργοποιεΐται 
πλήρως, καθώς δέν συναντά τήν άνθρωπίνην δούλησιν και συνέργειαν 
διά τήν οικείωσίν του. Άντιθέτως, ό Χριστός, ή Εκκλησία, είς τήν επι
μονήν των νά προσφέρουν τήν δωρεόιν τής σωτηρίας των Χριστουγέν
νων, συναντούν τήν έπιμολήν τής άδιαιρορίας των ανθρώπων ή τής άρνή- 
σεως ή τού κάθε είδους πολέμου, μέχρι καί αυτής τής έπανασταυρώ- 
(ίεως. Ά λλ’ ό Χριστός, ή ’Εκκλησία δέν απογοητεύονται, δέν παραιτούν
ται, διότι ή άγάπη των δέν έχει δρια καί τέλος. Διά τούτο και τά Χρι
στούγεννα μέ επιμονήν επανέρχονται καί τό μυστήριον τής σωτηρίας διά 
τής ’Εκκλησίας συνεχίζεται.

Έορτάζοντες θεοπρεπώς τό πλέον συγκλονιστικόν ιστορικόν καί 
έξωϊστορικόν γεγονός καί μυστήριον τής οικονομίας τού θεού διά τήν 
άπολύτρωσιν τού κόσμου, τήν «μητρόπολιν πασών τών εορτών», κατά 
τόν Χρυσορρήμονα, τούτο μόνον έπιθυμούμεν νά συστήσωμεν πατρικώς. 
’Ά ς άνανεώσωμεν τήν δοξολογιιχν, τήν ευχαριστίαν καί τήν εύγνωμοσύ- 
■νην μας προς τόν θεόν, διά τήν άκραν αύτοΰ προς ή μάς συγκιχτάβασιν, 
καί άς έπιχνατοποθετηθώμεν δχι έναντι, άλλά εντός τής ’Εκκλησίας Του, 
είς τήν όποίοα/ όφείλομεν δλα τά πνευματικά άγαθά και προπαντός τήν 
ζωήν, τήν προκοπήν καί τήν σωτηρίαν μας. Είς τήν έποχήν μας τών κα- 
τακλυσμικών ρευμάτων, περισσότερον άπό κάθε όάΆην φορόα/, χρειαζό- 
μεθα τήν κιβωτόν τής ’Εκκλησίας, μοναδικήν κιβωτόν σωτηρίας. Τήν 
χρειαζόμεθα ολοι δινεξαιρέτως, καί οί εντός καί οί εκτός αύτής, έστω 
καί OCV δέν τό συναισθανόμεθα πάντοτε, άλλά μένομεν μέ τό αόριστον 
συναίσθημα τής ανάγκης τού καταφυγίου, τής άνόιγκης νά τελειωθώμεν 
εν τή σωτηρία. Τό «παιδίον νέον» τής νέας περιόδου τής ιστορίας, ό ’Ιη
σούς Χριστός, είναι ή μόνη ελπίς, ή μόνη καταφυγή, είναι ή μόνη άλή- 
θεια καί ή μόνη σωτηρία μας. Χάρις τής σωτηρίας καί έπίγνοσσις τής 
άληθείας δέν ύπάρχουν μακράν καί &νεν τού Χριστού — «ή χάρις καί ή 
αλήθεια δ ιά ’Ιησού Χριστού έγέλ/ετο» (Ίω . α ' 17).

Ή  άπό τού έν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτήρος Χριοτοϋ ευλογιά μετά 
πάντων ύμών ή δέ άφ’ ήμών δόξα καί τιμή καί προσκύνησις τώ Πατρί 
καί τώ Υίώ καί τώ άγίω Πνεύματι. ’Αμήν.

Ό  Καρπενησιού ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Γ Ε Ν Ν Α Τ Α Ι
του Ά π . Ζορμπα

Η ΜΕΓΑΛΗ μάχη τελείωσε. Διακομίστηκο(ν οί τραυμοαίες. Παρα- 
χώθηκοίν οί σκοτωμένοι. Οί ζωντανοί περίμενιχλ' Χριστούγεννα την άλλη 
μέρα. 'Ό λα  γύρω πήραν πάνω τους τό προσωρινό φόρεμα της ήσυχίας. 
Κουκουλώθηκαν με τό άραχνοΰφαντο πέπλο τής γαλήνης, πού αφήνει, 
ώστόσο, τό διεισδυτικό κΓ έμπειρο μάτι νά ξεχωρίσει τή συμπύκνωση 
καινούργιας μάνητας, έτοιμης, σέ λίγο ίσως, γ ιά  ξέσπασμα στα βουνά 
τής ’Αλβανίας.

Στό διάκενο αύτό οί όιντίπαλοι ανασυγκροτούσαν τις δυνάμεις τους 
γιά  άλλες αναμετρήσεις. Ό  ένας νά ξαναπάρει δ,τι έχασε. Ό  άλλος νά 
κερδίσει κΓ άλλες νίκες... Ποιός ξέρει; Κάθε αγώνας έχει τόσες εναλλα
γές, τόσα απρόοπτα... ’Εκέι πού τά υπολογίζεις μέ μαθηματική ακρίβεια 
καί λογαριάζεις πώς εχεις χειροπιαστή τήν επιτυχία, έρχονται κόίτι 
«αστάθμητοι παράγοντες» και σοΰ τά ύιναποδογυριζουν δλα, τήν ώρο; 
τής εκτέλεσης ή ακόμα καί τήν ώρα πού τά σχεδιάζεις...

Τυλιγμένος στό χοντρό μαντύα του ό Κορπενησιώτης διοικητής εί
χε σκύψει πάνω στό χάρτη κΓ άγωνιζότον νά ξεδιαλύνει τά δσα έγιναν 
τήν προηγούμενη μέρα στό πεδίο· τής μάχης, νά βρει κάποιο νόημα, "ά- 
ποιους παράγοντες καΐ νά χαράξει γραμμή μέ βάση τη νέα πραγμοαι- 
κότητα.

—Ό  αντικειμενικός σκοπός πέτυχε, σκέφτηκε. ’Άνοιξε ό δρόμος 
πρός τήν καρδιά τού μετώπου. Στρατιωτική ή νίκη, δχι δμως και στρα
τηγική, γιατί ό έχθρός άπέσυρε τις δυνάμεις του... ΚΓ έχομε πολλές ζη
μίες! 'Εκατόμβες!... Οί παράγοντες τής επιτυχίας; Γό θαυμάσιο σχέ
διο τής ήγεσίας μας κΓ ή άριστη εκτέλεσή του άπ’ τούς μαχητές μ α ς! 
Εύψυχία! Αύτό είναι. Ά π’ τόν μικρότερο ώς τόν μεγαλύτερο! ’Επιβαλ
λόμενα μέτραέ Ανασυγκρότηση μέ εφεδρικές δυνάμεις...

’Έ λεγε κείνος σέ λίγο κΓ ό Λιδωρικιώτης υπασπιστής έγραφε. 'Υ
παγόρευε βηματίζοντας στά δυό τετραγωνικά τής σκηνης του. Οί φαν
τάροι τήν είχαν σκεπάσει μέ κλαριόο 'Ο γέρο - Χειμώνας μέ τό χιόνι του 
διόρθωσε τις διακοσμητικές άτέλειές της καί συμπλήρωσε τήν ανθρώ
πινη προχειρότητα δίνοντας κάποια μορφή γραφικότητας. ΚΓ ό διοικη
τής: Μεγαλόπρεπο·;. Στητός. Λίγο Ά χιλλέας κι Όδυσσέας. Κάτι άπό 
τόν Μιλτιάδη καί τόν Αλέξανδρο. Πιό πολύ Κολοκοτρώνης καί Καραϊ- 
σκάκης! Τοί3 τό είχαν πει. Τό δεχόταν. Καί καμάρωνε! 'Η ψυχή του ή
ταν γεμάτη άπό 'Ελλάδα!

—’Επιβαλλόμενα μέτρα, συνέχισε, ύπογραμμίστε το...
’Εκείνη τήν ώρα χτύπησε μακρύτερα συναγερμός. Αεροπορική ε

πιδρομή. Τό μούγκρισμα των βομβαρδιστικών πλησίαζε. Τραβούσαν ϊ-



σια γιά  τον τόττο, δπου ή γραφικότητα τής σκηνής του διοικητή ημέρευε 
λίγο τής ψυχές. Λες κι’ είχαν έπισημάνει τό στόχο...

— Να ττόϊμε στο χαράκωμα, κ. διοικητά, είπε ό υπασπιστής.
—’Επιβαλλόμενα μέτρα. Πρώτον..., έπανέλαβε κείνος αυστηρά.
—Κ. διοικητά, συναγερμός ! Να διακόψουμε;
—Κύριε ύπασπιστά, δεν επιτρέπω στόν εαυτό μου νά κάνει κάτι, πού 

απαγορεύω νά κάνουν οι στρατιώτες μου την ώρα τοΰ καθήκοντος. Ε ί
στε ελεύθερος σείς. Μπορείτε νά πηγαίνετε !...

—Συγνώμην. Συνεχίστε. Έπιβοίλλόμενα μέτρα. Πρώτον...
'Άμεσος άνασυγκρότησις... Και σάν τά έλεγε αυτά σέρνοντας τΙς 

συλλαβές, τά αεροπλάνα είχαν άψήσει τον κονσερβαρισμένο —άπ’ τον 
άνθροοπο γιά  τό συνάνθρωπό του — σε μετάλλινα, κουτιά θάνατο νά κα
τεβαίνει. Σφυρίζοντας κατέβαιναν οί Χριστουγεννιάτικοι «μποναμάδες» 
χριστιανών σε χριστιανούς, πάνω στά κακοτράχαλα βουνά τής ’Αρβα
νιτιάς.

—Μήπως θέλεις νά πας στό χαράκωμα, παιδί μου;
’Ό χι, συνεχίστε, κ. διοικητά!
—Σέ διατάσσω: στό χαράκωμα γρήγορα, φώναζε ζαφνικά ό διοι

κητής καί τον έσπρωξε στό σκάμμα, πού ήταν πρός στην είσοδο τής σκη
νής. Κι’ υστέρα άρπαξε την πένα κι’ έκανε νά συνεχίσει...

...Δυό - τρεις, δέκα - είκοσι... πενήντα εκρήξεις σκόρπισοιν την κόλα
ση γύρω... Βρέθηκε πεσμένσς πιο πέρα... "^Ηταν ζαλισμένος... ’Έκανε 
νά σηκωθεί τινάζοντας χώματα, ξύλα καί χιόνια. Μά τό πόδι του δέν 
υπάκουε. Ψάχτηκε. Ματώθηκε. Χτυπήθηκε στό μηρό. ’Έτρεχε τό αίμα. 
Δέθηκε μόνος του. Ξαναδοκίμασε νά σηκωθεί. Τίποτα. Σύρθηκε πρός 
τό τηλέφωνο. Σά νάκουσε φωνή...

—Κύριε ύπασπιστά! φώναξε, δσο μπορούσε. Τίποτα.
Με κόπο έφτασε τό τηλέφωνο. Τάχα νά λειτουργεί;
—Εμπρός! Στρατηγεΐον! Διοικητής, εδώ. Γράφε γρήγορα νά προ

λάβεις... «’Απολύτου προτεραιότητος...». Κι’ άρχισε νά ύπαγορεύει την 
άναφορά του με κόπο.

—’Άμεσος άνασυγκρότησις, ναί-ναί... Τδγραψες; Κι’ ενώ άγκομα- 
χώντας ήθελε νά πει παρακάτω, άκουσε πνιχτή φωνή:

—Κύ-ριε.., δι-οικη-τάαα...
Τραντάχτηκε. Κατάλαβε. Έκεΐνος ήταν, ό ύπασπιστής.
—Περίμενε στ’ άκουστικό σου, είπε στόν άλλον κι’ άρκουδίζοντας 

με άγωνία άρχισε νά σέρνεται έξω άπ’ τήν κομματιασμένη σκηνή. ’Ό ρ 
γωμα τό χαράκωμα. Πουθενά υπασπιστής... Τό πόδι του αίμορροοΰσε. 
’Άκουσε φωνές φαντάρων μακρυά... Βγήκε λίγο έξω... Σκοτωμένοι. 
Κύτταξε δίπλα.

—Νάτος !... Ανάσκελα ό ύπασπιστής είχε παραδώσει τό πνεύμα κα- 
λώντας τόν διοικητή του, πού έκανε κουράγιο κι’ έφτασε άνασαίνοντας 
πολύ βαριά...

’Έννοιωθε νά χάνει τΙς δυνάμεις του. ’Έκανε τήν ύστατη προσπά
θεια... Σίμωσε τό σβησμένο παλληκάρι, ποδχε μιά έκφραση γαλήνης 
στό πρόσωπό του. ’Άφησε τη μισόσβυστη ματιά του νά τόν χαϊδέψει... 
’Έννοιωθε τώρα πώς χανόταν. Λες κι’ άνοιγε ή γή νά τόν ρουφήξει. Σάν 
άπόκοσμοι ήχοι καμπάνας χτυπούσαν στ’ αύτιά του οι κουβέντες, πού- 
χανάλλάξει:

—Πάμε στό χαράκωμα...



—Επιβαλλόμενα μέτρα...
—Κύριε διοικητά, συναγερμός!
—Δεν έπιτρέπω...
—Συγνώμην!
—Μήπως θέλεις να πας...
— Ό χι, κ. διοικητά 1
—Σε διατάσσω να πας στο χαράκωμα... "Ετσι του είπε αυστηρά 

και τον έσπρωξε... Λυπήθηκε τά νιατα του, τή λεβεντιά του. ’Ήθελε νά 
τον προφυλάξει. Μά έκει στο σκάμμα τό παλληκάρι συναπαντήθηκε μέ 
τό χάρο....

’Έχανε τ'ις αισθήσεις του... ’Ανεμοστρόβιλος... Γύριζε ή γη... ’Α γγε
λοκρούσματα... χάος I..

Σε λίγο συνηρθε κάπως... ΚαΙ τήν ώρα τούτη, πού τουμενε μιά σπί
θα ζωής, έβγαλε αργά, τελετουργικά, τον πολεμικό Σταυρό άπό τά 
στήθη του καΐ τόν άφησε να πέσει στά στήθια του υπασπιστή του... Δο
κίμασε νά ορθωθεί λίγο... ’Έκανε νά χαιρετήσει στρατιωτικά, τρέμον- 
τας σύγκορμος, καΐ σωριάστηκε δεύτερος νεκρός πάνω στόν πρώτο...

Σάν τούς βρήκαν οι Ρουμελιώτες φαντάροι έτσι αγκαλιασμένους 
δέ μπορούσαν νά ξεχωρίσουν, cxv ό πολεμικός Σταυρός άνήκε στά φλο
γερά νιάτα ή στά μπαρουτοκαπνισμένα γεράματα ή καΐ στους δυό σταυ- 
ραϊτούς τής Ρούμελης μαζί.

Τό κουδούνι τού τηλεφώνου χτυπούσε αδιάκοπα στην έρμη σκηνή.
Ό  ήλιος κρυβότοα/ πίσω άπ’ τά χιονισμένα βουνά, πονεμένος για  

τήν ανθρώπινη τραγωδία...
Πέρα μακρυά σ’ ένα χριστιανοχώρι, οι ήχοι μιας καμπάνας θύμιζαλ· 

σε κείνους πού έμειναν, πώς τήν άλλη μέρα θά ξεμέρωναν —αν ξεμέρω- 
ναν γιά  δλους— Χριστούγεννα κΓ οί χριστιανοί θάκουγαν, σ’ ’Ανατολή 
καΐ Δύση, σε χαρακώματα, σ’ εκκλησίες και σε σαλόνια;

—Ghxistxis nascitur ! οί άντίπαλοί μας, οί ’Ιταλοί.
—Χριστός γεννόπται I οι δικοί μας κΓ εμείς I

(Ά π ό  τη Συλλογή  του. Λαμπρό Παλληκάρια, Ά&ήνα, 1976)

ΥΠΕΝΘΥΜ1ΣΗ -  ΕΚΚΛΗΣΗ
Παρακαλοΰνται, δσοι συνδρομητές εσωτερικού καΐ εξωτε

ρικού λαβαίνουν τό περιοδικό καΐ δεν έστειλαν τήν συνδρομή 
τους, ενός ή περισσοτέρων χρόνων, νά φροντίσουν νά τή στεί- 
λουν στήν ταχυδρομική διεύθυνση τής ’Αδελφότητας ή τού 
περιοδικού. Ή ’Αδελφότητα βασίζεται στή συνδρομή τους γιά  
τήν έκδοση τού περιοδικού.



Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΤΑΚΗ*
(άπόσπασμα)
τή ς  Χ ρυοούλας ΧατζηγιαννιοΟ

Κι ώς βορεινών ανέμων πύρινες πνοές
όαι’ την κόμη αρπάζουν τ’ αψηλά κλωνάρια
νά τα δείρουν καταγής
καΐ κείνα άντιπαλαίοντας
ψηλότερα τινάζονται
τόν πόνο προσπερνώντας
της πληγής,
δμοια καΐ κείνοι άπάνω μου ώρμησαν, 
οι καλλικέλαδοι Ρωμαίοι, 
μ’ δλα τα σύνεργα πού διαφεντεύει ό νους, 
πού μέσα του, τό θεϊκό μας λίκνο 
έλησμονηθη.
Κι δταν ή δίκοπη μοα/ία στα χέρια τους 
άπόκαμε,
κι δλη ζωγράφισε τό (|>ονικό νυστέρι
άπόινω μου τη φρίκη
με φλόγες πυρπολήσοα/ τό κορμί μου
κι έγινα φως
κα'ι στάχτη δλος
μέσα στην άμετρη όδύνη,
την ώρα, πού όλόφωτοι άνοίγαν
οί ούρανοί
κι ή "Αγια Νύχτα εύαγγελίζετο 
την έπΙ γής ειρήνη.
Πίσω μου άφησα
τής πληγωμένης μου πατρίδας τΙς Ιτιές 
καΐ πάνω στά κλαριά τους 
τδνειρό μας σκαλωμένο 
νά έν^ρρύνει.
Τώρα, προς Σε ανέρχεται 
ή ψυχή μου.
Δέξου την. Κύριε, 
oocv δπως
ένα ταπεινότατο κερί 
άντιμμένο,
στή μαύρη όλονυκτία 
τής πατρίδας.
Νά φέγγει κα'ι νά ομολογεί 
ολοένα,
πώς τούτη ή γή μας, 
ή Έλληνίδα,
κι ή Πίστη τοΟ Σταυρού Σου, 
ειν Ενα.

★  (Είναι έμ π νευ σ μ ένη  άπό τό  μαρτύριο τοΰ άείμνησ του  έθνο- 
μάρτυρα πού  οί ’Ιταλοί τό ν  έκαψ αν μαζί μ έ  τον  ένω ματάρχη  
ΚατοΙμπα, στό Μικρό Χωριό τή ν  παραμονή  τών Χ ριστουγέννω ν 
τοΰ 1942) .



’Επιστημονικόν Συνέδρων

«ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ»
(Καρ·πΕνήσι, 13 - 14 Όκτωδρίου 1984)

Άνηκείμ.ενοο' τοΰ Σιτνεδρίου ·δ3τή)ρξεν ή συστηματική μελέτη τοΰ βίου και τοΰ 
έργου τοΰ 'Οσίου Ευγενίου τοΰ Αιτωλοΰ, ή άξιολόγησις τής προσηχιρας του καΐ ή 
άναςχ)ρά εις τους μα·θ·ηιτάς καΐ διαδόχους του τών περίφημων «Σχοίαιν τών Ά γρα
φων» συναηχϋς έπεχειρήΟη εύρτττέρα διεωρηισις τής παιδείας είς τήν Εύρυταινίαν και 
Αιτωλίαν κατά την περίοδον τής Τουρκοκρατίας καΐ άπετιμή-θη ή συμβολή της είς 
τήν πνευματικήν άφΰοτνισιν τοΰ δούλου Γένους και τή,ν προπαρασίκευήν διά τήν εθνι
κήν του άπσκατάστασιν.

ΕΓις τό Συνέδριον έλαβον μέρος πολλοί έπιστήμοΛ'ες, ΚαθηγιμαΙ Πανεπιστη
μίων, Άνώτ. ΈκJtαιδeυτικx)ί, συγγραφ€Ϊς, έριετη^ηταί, ?ώγιο·ι, οι όποιοι έπραγματο- 
ποίησαν λίαν ένδιαιρερούσας άνακοινώισεις. Τούτου μετέσχον και διακεκριμένοι 'Ιε- 
ράρχαι τής Εκκλησίας τής 'Ιίλλάδος, προσκιεκλημένοι τής 'Οργανωτικής ’Είπιτρο- 
πής καΐ προσωπικώς τοΰ Επιτίμου Προέδρου της Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. 
Ν ικολάου.

Κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν ό Μητροπολίτης Καρπενησίου, πλαισωύμε- 
νος από Ιερείς, έτέλεσεν αγιασμόν καΐ ηΰλόγησε τάς εργασίας τοΰ Συνεδρίου. ’Ακο
λούθως άπηύθυνεν έμπνεικτμένον έναρκκτ»ίριον λόγον ό Πρόεδρος τής 'Οργανωτι
κής ’Επιτροπής Γενικός ΈΙτιθΈωρητής Μέσης Έΐκπαιδεύσεως κ. Παναγιώτης Κ. 
Βλάχος. ’Ηκαίαύθ-ησε θ'ερμή προσλαλιά τοΰ Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικο
λάου. Μέ εγκαρδιότητα έχαιρέτησαν τό Συνέδριον κα'ι έξήραν τήν σημασίαν του 6 
Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Νώντας Μπλατσής και ό Δήμαρχος Καρπενησιού κ. Δη- 
μήτριος Σερετάκης.

Αί υπέρ τάς είκοσι πέντε έπιστημονικα'ι άνακαινώσεις πού έπραγματοποιήθτι- 
σαν κατά τό διήμερον τών εργασιών τοΰ Συνεδρίοι' άνιφέροντο εις τήν ζο^ήν κα'ι τό 
έργον τοΰ ’Οσίου ΕυγεΛΟου, τούς μαθητας και διαδόχους του, τάς Σχολάς καί το 
πνεΰμα τής εποχής του, διεκρίνοιτο δέ διά τήν έπιστημονικτιν των αρτιότητα, τό 
ουσιαστικό των περιεχόμενον, τήν έπικαιρότητα τών μηνυμάτων των καί τήν παρά- 
θϊσιν καί νέων άγνοόστων στοιχείων.

Άπό δλους τούς έπιλέκτους είσηγητάς τοΰ Συνεδρίου έτονίσθη ή ύψίστη προ
σφορά τοΰ Ευγενίου ΑΙτωίαΰ είς τήν υπηρεσίαν τοΰ δούλου Γένους. ’Ά ξιος θερά
πων τής παιδείας vjal πιστός διάκονος τής ΈκκΑησίας, αγνή ψυχή καί ρωμοάιέα διά
νοια άνεδείχθη «διδάσκαλος ένθεος καί οδηγός τών πιστών». Με}»ετών, σπουδάζων, 
διδάσκων, κηρύττων. Ιερουργών καί συγγράφων άπέβλεπεν ε’ις τήν στήριξιν τών 
ομοεθιών του, εις τήν απαλλαγήν των άπό τής δουλείας καί τής άμαθίας τά δεσμά,
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είς τί]ν π\*ευμ.ατι.κήν των άφΰπνισιν και εθνικήν καλ}νΐέργειαν. Μέ τον τρόπο αυτόν 
προπαρεσκεύασε τό Γένος του όιά νά έπιχειρήοττι και είατόχτ) και τήν εθνικήν του 
άπελευθέρωσιν. ’Έτοτ αΐ περίφΐ)μοι Σχολα'ι Καρπενησιού καΐ Βραγγιανων, τάς ό
ποιας ίδρυσε και άναηΐκοσεν είς περιωπήν, έγιναν κατά τούς σκληρούς χρόνιχυς τής 
Τουρκοκρατίας έστίαι παιδείας και κέντρα χριστιανικής αγωγής και εθνικής άνα- 
τάσεως. Τό εργον τοϋ Ευγενίου άποτελεί έκπλήρωσιν υπέρτατου χρέους πρός τήν 
πατρίδα και τούς άδελςχ)ύς του, ή ζωή του ύπήρξεν αδιάλειπτος άγων πίστεαχς, αρε
τής καΐ προσφοράς. Τοιουτοτρόπως κατεδείχθη δτι ή άκτινοόολία του μέχρι τών ή
μερων μας είναι έντονος και διαρκής, τά δε διδάγματα του διατηρούν άμείωτον καΐ 
διά τήν εποχήν μας τήν αξίαν των.

Τάς εργασίας τοΰ Σιτνεδρίου κατέκλεισε με θερμήν προσηχονησιν ό ’Αντιπρόε
δρος τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής Πρωτοπρεσβύτερος κ. ’Άγγελος Παπαθανα.- 
σίου.

Ό  Σύνδεσμος «Ευγένιος ό ΑΙτωλός» κα'ι ή 'Ιερά Μητρόπολις Καρπενησιού εί
ναι άξιοι παιπός έπαίνου, διότι μέ κόπον και επιμέλειαν διωργάνωσαν vjaX διεξήγα- 
γον τό λαμπρόν τοϋτο επιστημονικόν και πολιτιστικόν εγχείρημα. Μέ τήν πραγμά- 
τωσιν τοΰ Συνεδρίου ή πόλις τοΰ Καρπετησίου και ή όλη περιοχή έγνώρισαν ένα 
διήμερον πνευματικής έγρηγόρσεως και ήιυχικής άνατάσεως, ένφ πκχραλλήλως έδεί- 
χθη ό'τι όπου υπάρχουν άνθρωποι έλ’θουσιώδεις, με πίστιν είς τά ανώτερα ’ιδεώδΐ) 
καί αγάπην διά τόν τόπων των είναι δυνατόν κΆι είς τήν ’Επαρχίαν w  άναπτυχθή 
πνευματική ζωή καί πολιτιστική κίνησις.

Τό Συνέδριον άπετέλεσε σημαντικόν σταθμόν εις τήν θεώρησιν τής παιδείας 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, -πίυ επιστημονικήν έρευναν καί τήν παιδαγωγικήν άξιο- 
ποίησιν τοϋ έργου τοΰ 'Οσίου Ευγενίου τοϋ ΑΙτουλοΰ καί αφετηρίαν διά τήν πλήρη 
άποτίμησιν τής προσφοράς του είς τήν παιδείαν, τό ’Έλθνος και τήν Εκκλησίαν. ’Α
πό τήν αίθουσα Διαλέξεων τοΰ Συνδέσμου «Ευγένιος ό Αιτωλως», πού αποτελεί πνευ
ματικόν ιράρον και γνήσιον εκφραστήν κπί κήρυκα τών πόθων και όραματισμών τών 
κατοίκοχν τής Εύρτττανίας, έξεπορεύθη ένα ύπέροχον μήνυμα διά τήν εποχήν μας 
και ύπεγραμμίσθη ένα ύψΐ}?όν χρέος διά τούς ήγέτας της: 'Η  χριστιανική πίστις, 
ή πρός τήν πατρίδα και τόν συνάνθρωπον άγαπη καί ό συνεπί)ς αγών διά τήν αρε
τήν αποτελούν τά μόνα μέσα διά νά ύπερνικήση καί ό σημερινός άνθρωπος ττήν δο
κιμασίαν τοΰ πνεύματος καί τήν κρίσιν τών ήθικών αξιών, πού παρατηρεϊται είς τήν 
ζωήν, καί νά συνέχιση χωρίς ταλαντεύσεις τήν κοινωλ'ΐκήν του προσφχχράν καί τήν 
πολιτιστικήν του παράδοσιν.



Π Ρ Ο Σ Λ Α Λ Ι Α
είς την Σύναξιν: «Ευγένιος ό ΑΙτωλός καί ή έποχή του»

(Καρπενήσιον Π  -10  - 84)

Σε&ασμ-ιώτατοι καΐ Θεοφιλέστατοι άγιοι άδελςχ)ί,
ΆγοίτητοΙ Σύνεδροι ζαι άζροαταί,
Ό  δσιος Ευγένιος ό Αιτωλός, ηρωικός αγωνιστής τής χριστιανικής και έλλη- 

νικής παιδείας κατά τούς δυσχειμέρους χρόνους τής δοιΑείας, παρεμεινε πιστός και 
υποδειγματικός εργάτης τής ΈκκJιησίας καΐ τής πατρίδας και έποδηγέτησε τελεσφό- 
ρως τούς δούλους αδελφούς του κοιτά τόν ζοφερόν 17 ον αιώνα. Τοιουτοτρόπως κα- 
χέταξεν εαυτόν έδελουσίως είς την παράταξιν τών λογιών εκείνων, των εκλεκτών 
Διδασκάλων τού Γέιους, οι όποιοι δεν έπεόίωξαν ευημερίαν και άξκόματα είς τήν 
ζέν7)ν, άλλ’ ως τηλαυγής φάρος έσκόρπισε πλοτισίως τό φώς τής πίστεως, τής γνώ- 
σεως και τής φιλοπατρίας, έτόνωσε τό θρησκειαικόν συναίσθημα, έκαλλιεργησε τήν 
εθνικήν συνείδησιν, έθέρμανε τιήν έ?λ.ηνικήν ήιυχήν και σιηήργησεν άποτρασιστικώς 
είς ττ)ν προπαρασκευήν διά τήν άνάστασιν τού Γέιους.

Κακουχούΐ-ΐενος, διωκόμενος «μέχρι δεσμών καί φολακήςς, δΐ'σπραγών είς τά 
«κακοβίωτα "Αγραιρα», διέσωσε τήν Ιεράν παρακαταθήκην τής ορθοδόξου πίστεως 
και τοΰ εθνικού φρονήματος καχί διά τών Σχολών, τών μαθητών κα'ι διαδόχων του 
έκληροδότησεν αύτήν εις τούς έπερχομένους. Τήν άνεκτίμητον προσφοράν τοΰ Ευ
γενίου και τών όίλλων Διδασκοίίιων τοΰ Γένους, προθάλλων άλάγλυφον ό εθνικός μας 
Ιστορικός Κωνσταντίνος Π  απαρρηγόπουλος, γράιρει: «’Ά ν υπάρχωμεν σήμερον ό- 
μιλοΰντες τήν πάτριον γλώσσαν, λατρεύοντες τόν πάτριον Θεόν, ελεύθεροι και εύέλ- 
πιδες, όφείλομεν τά αγαθά ταΰτα πρώτον μέν εις τούς αγώνας τοΰ μεσαιωνικού 'Βλ  ̂
ληνισμοΰ, ΰστίερον δε εις τάς ταλαιπωρηθείσας έκείνας τοΰ νέου 'Ελληνισμού γε
νεάς...». Τό χρέος μας έναντι τών γενεών αυτών τής δουλείας εις άκ-αδι^αϊκόν του 
λόγον, υπογραμμίζων ό Φίλιππος Ίωάννου, γράφει μεταξύ άλλιων: «Ή  ευγνωμο
σύνη απαιτεί νά μνημονεύωμεν τών άρχαιοτέρων διδασκάλων τοΰ Γένους ημών, καχΙ 
ωφέλιμον είναι νά προτίθεται ή αρετή εκείνων καί ό πρός φωτισμόν τών ομογενών 
των ζήλος παράδειγμα μιμήσεως είς τούς νεωτέρους, καί αρμόζει νά άπονέμηται είς 
αυτούς ό προσήκων έπαινος».

Ή  προτροπή αυτή τοΰ σοφού έλληνιστοΰ ευρίσκει πραγμάκοσιν καί εις τάς 
ημέρας μας δσον αφορά είς τόν σοφόν διδάσκαλιον καί σεπτόν καί άγιον ιερομόλα- 
χον Ευγένιον τόν Αιτωλόν. Ό  βίος κ̂ αί τό έργον του αποβαίνουν ήδη άντικείμενον 
σπουδής καί μελέτης περισσότερον συστηματικής, τά δέ εξ αυτής άπορρέοντα μηνύ
ματα αποκτούν μίαν έκτακτον διά τήν εποχήν μας έπικαιρότητα. ’Από τής πλευράς 
αυτής τό υπό τήν έπωντμίαν «Σύναξις, Ευγένιος ό Αιτωλός καιί ή έποχή του» πραγ- 
ματούμενον ήδη επιστημονικόν Συνέδριου, πιστεύο|.ιεν δτι θά συμβάλη άποφχισιστι- 
κώς είς τίμ' προώθησιν τής σχετικής κινήσεως. Τοιουτοτρόπως ό όσιος Είΰγένιος ό 
ΑΙτοΰλός, τόν όποιον προσφχχτως ή πάνσεπτος τής 'Ορθοδοξίας Κορτκρή, τό Οικου
μενικόν Π ατριαρχεϊον, κατέταξεν είς τήν χορείαν τών Άγιων τής «κκχθολικής Έκ-
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κίιησίας» Wi έπεκύρωσε τήν πιερί άγιότητος αύτοΰ συνείδηίτιν τοΰ χριστεπώνυμου 
πληρώματος, τοποθετείται ήδη εις τό προσήκον 6ά·9·ρον και από μέροτις τής ’Είπιοτή- 
μης, ή όποια στρέφει τον προβολέα της έρεΰνης της προς τό πρόσωπον, το έργον 
και την εποχήν του. Συγχαίρω, λοιπόν, κατά κυριολεξίαν τοΰ ό'ρου, διά τήν πραγ- 
μάτωσιν τοΰ επιστημονικού τούτου εγχειρήματος και έπευ/ωγώ τάς έργασίας του, 
επικαλούμενος αμα τήν έξ ίψους αντίληψιν διά τήν εγκαρπον διεξαγωγήν των.

'Ο άγιος Ευγένιος ό Αΐτωλός υπηρέτησε τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν καΐ την 
Παιδείαν όσον ολίγοι ώς ίερεΰς - λειτουργός κα'ι διδάσκαλος. Τήν παιδείαν θέλε; 
ένηρμονισμένην με τήν θεοσέβειαν καί τήν αρετήν. Ή  άπαιδευσία, τήν όποιαν «ά- 
συλλόγιστόν τι χρήμα» άποκαλεΐ, καί ή έλίιειψις ς>όβου Θεοΰ προξενούν κακά, τά 
όποια «ου μόνον άνδράσιν απαρέσκει σοφοΐς καί τοΐς κατά Χριστόν έ.παγγελλομένοις, 
αλλά καί τοΐς άπαιδεύτοις αΰτοΐς οΐμαι», όπως ό ίδιος γράφει. Λιά τήν διόρθωσ-ιν 
αυτής τής καταστάσεως χρειάζεται διδάσκαλ,ος πεπαιδευμένος καί ενάρετος, «ΐνα 
μή χείρον έν τή πολιτείςι τό ρήγμα γένηται καί λύπην σχώμεν επί λύπη». Άκουέτο)- 
σαν ταΰτα οΐ σύγχρονοι πολιτικοί ά'ρχοντες.

Διά τήν πραγμάτωσιν τοΰ Ιδεώδους τούτου τής ώλοκΑηρωμένης τταιδείας, ή ό
ποια οφείλει νά συνδυάζη γ\ΰ>σιν κιαί ευσέβειαν, ειργάσθη μέχρι τής έκδημίας του 
ό σοςώς οικονόμος τής Χάριτος τοΰ Βεοΰ, των πνευματικάΙη' δυιρημάτων ’Εκείνου 
κκχί των όσων εφοδίων δ ίδιος άπεθησαύρισε δι’ επιπόνου σπουδής καί διά βίου με- 
?ετης. Γραπτώς καί προφορικάος τους έχοντας τήν ευθύνην μορφώσεως τών όίλλίον 
συνεβούλευε νά αποδίδουν πρωταρχικήν σημασίαν εις τήν έμςρύτευσιν καί καλλιέρ
γειαν τών αρετών. Χαρακτηριστικώς έ'γραφεν από τό Καρπενήσιον τό 1656 πρός 
τόν «σοφώτατον έν διδασκάλοις καί λογιώτατον» Νικηφόρον: «Δαιμόνιόν τι κτήμα 
καί τίμιον ή αρετή καί αυτή μόνον κτημάτων τών έν ήμΐν άναφαίρετον τούς δέ ·ζμ- 
τά ταύτην ήδη πεποιτ(μένους τη τοΰ κρείττονος μεθέξει θεούς κατά χάριν κ ι̂ί Θεοΰ 
πέλας καί περί Θεάν χορεύειν φαμέτ'». Κατά δέ τόν 'Οκτώβριον τοΰ 1662 έγραφε 
μεταξύ άλλων πρός τόν μαθητήν του, ’Επίσκοπον Δημητριάδος Ίωαννίκιον, προτι- 
θέμενος νά τόν διαηηιλάξη από επικινδύνους φιλωδοξίας· «...ΦροΛπιζε, Δέσποτα, τών 
καλών έργοϊν καί προτιμά πάντα τών ρεόντων τά μένοντα γίνου πιστός κκτί φρόνι
μος οικονόμος·εΰλαβοΰ τής έπισκοπής τό αξίωμα και τής ΐερωσύνης τό ύψος, μνη
μόνευε αεί τών εσχάτων συλλογίζου τήν άπόδοσιν τής οικονομίας καί τοΰ άρχιποί- 
μενος Χριστού τήν μέχρι καί αργού λόγου έξέτασιν».

Τό τοιοΰτον αύθεντι/ών κύρος ό όσιος Ευγένιος ό Αιτω/ώς ήντλει από τήν υ
ποδειγματικήν συνέπειαν θεωρίας καί πράξεως καί τήν σταθεράν συναίσθησιν ότι 
ό ίδιος έξεπλήρωνεν εις τό ακέραιον την αποστολήν του. Διά τούτο καί δέν έδίσταζε 
νά προβάλλη τό Ιδικών του έργον ώς πρότυπον μιμήσεως πρός τούς μαθητάς του. 
Πρός τόν διδάσκαλον ήδη Γρηγόριον Μάνεσιν, ό όποιος (ραίνεται ότι παρημέλησε 
τό διδασκαλικήν του έργον είς τό ΑΙτοολικών ή τό έχρησιμοποίει πρός χρηαατισμόν, 
γράφει: «...Οΰκ οΙσθ’ ά'ρ’ οϊους καιμάτοτις άνέτλην έγώ, πόσους Ιερονίκαυς άθλους, 
έμοί τε καί τώ Θεφ τώ ειδότι γνωρίμοις· ου μόνοι' γάρ άμισθεί τοΐς βοιΛομένοις 
τούς λόγους παρεΐχον, αλλά κχιί πρός τάς χρείας αΰτοΐς ένέδιδον λειπό|.ιενος έγώ κχχί 
ταΰτα, ϊνα κατ’ αρετήν πείσω τινάς συζήν καί μετριάζειν έν προσώπω Χριστού».
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Αύχί]ν την Ισχυράν προσωπικότητα τού αγίου Ευγενίου, ό όποιος (Ινεμορφωσ,: 
ιά οίγρια βουνά τών Άγράιρων εις πνευματικόν κέντρον πανελληνίου ακτινοβολίας, 
[.ιέ αίσβητήν μέχρι τών ημερών μ,ας την /.άμψιν του, και τόν πνευματικόν του περί
γυρον θά μελετήστ) και θά παρουσίαση ή παρούσα έπιστηι[ΐονική Σΰναξις.

'Ως επίσκοπος της νεοσύστατου 'Ιεράς Μητροπόλεως Καρπεν’ησίου μέ αισθή
ματα αγάπης καΐ τιμής καλωσορίζω τους άγαπητούός έν Χριστφ άβελφους ’Είπισκό- 
πους, οΐ όποιοι λαμπρτινουν τήν Σόναξιν μέ τήν παρουσίαν το>ν κ;αι την προάγουν 
μέ τί|ν συμβολήν των. Μέ τά ίδια αίσθι'ιματα αγάπης και τιμής ευχαρ'ΐστώ τούς επί
λεκτους Συνέδρους, οί όποιοι τθά προσιρέρουν τόν τίμιον καρπόν τοΰ επιστημονικού 
των μόχίλου. Χαιρετίζω τήν έκΑεκτήν όμήγυριν τών άκριοατών τοΰ Συνεδρίου καΐ 
προσδοκώ την προσοχήν κάι τήν συμβολήν των. Συγχαίρω τήν ’Οργανωτικήν ’Εέπι- 
τροπήν διά τάς άόκν'ους προσπάθειας της ζα'ι διά τήν άρτίαν όργάνωσιν τοΰ πνευ
ματικού τούτου συμποσίου κωιι εύχομαι, Χάριτι Θεοΰ, ή προσωπικότης και τό έργον 
τοΰ όσιου όδηγοΰ τοΰ δουλεύοντος Γένους, νά έμπνέη ζαΐ τούς σημερινούς επιγόνους 
του, διακόνους τής Έκκλι^σίας και θεράπολτας τής Παιδείας, είς τήν όρθήν τής κωιθ’ 
υπεροχήν κχι'ι πτ'ευματικής άποστολιής των έκ.π/νήρωσιν. ’Αμήν.

'Ο Καρπενησιού ΝΙΚΟΑΑΟΣ

Ε Υ Χ Ε Σ
Γειά, ευτυχία καΐ χαρά καί χρόνια σου πολλά,
Εσύ κι ή οικογένεια, νά εΐσαστε καλά.
Ωρες χαράς, δμως νά Ιδεΐς και δλη ή ’Αδελφότης 
Ρόδινες μέρες νά περνά, ό κάθε σας δημότης.
Γιά μιά καλλίτερη ζωή στό δμορφο χωριό σας.
Ισως νά δγεΐ αληθινό καί κάθε δνειρό σας.
Ο χρόνος τούτος νά σταθεί ενα ορόσημό σου 
Σ’ δ,τι ποθήσεις καί σκεφθεϊς, νά γίνει τό δικό σου.

Δώσε καί πάλι Πρόεδρε καί φέτος τήν καρδιά σου 
Η άπλωσε τό χέρι σου, σέ δλους, πο5ν’ παιδιά σου.
Μικρό Χωριό, εΐν’ τ’ δνομα.
Οχι καί ή δουλειά σου.
Πού εΐν’ τεράστιος άγών κι δλοι τ’ άναγνοιρίζουν 
Οσους ρωτήσεις θά σοΰ πουν, πόσοι σέ μακαρίζουν 
Υπόστασι πώς έδωσε στόν τόπο ή ’Αδελφότητα 
Λόγω πού εσύ έφρόντιζες πάντοτε τήν ολότητα.
Ο τόπος νά σέ χαίρεται κι ό θεός νά σέ φυλά 
Σέ μένα πέφτει νά σοΰ πω, ξανά, χρόνια πολλά.

Ρ.Ζ .

12



Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α
τής Π αναγιώτας Ξ ενούλη  - Λολώνη

Τά θεο(}>άνεια τ’ ούροη/οΰ ξημέρων(χν... Κι’ ώ θάμπος!
Ό  ήλιος εστελνε τό (}>ως μέ γλυκερές έλπίδες.
Κι’ δλα τ’ αστέρια άκούμπαγαν πάνω στή γή μ' αγάπη.
Φως γαλανό και αστραφτερό φανέρωνε τΙς δουλές τ’ άπειρου νοϋ. 
Καί ή απέραντη στοργή τοΟ θεοΟ ήταν μιά ακένωτη πηγή,
Ό  θεός έκατέδαινε μ’ άπειρες δέσμες άκτίνων
κι’ εύώδιαζαν αρώματα απείρων γαρυφάλλων καί κρίνων.
"Ενας θεός έδαφτίζονταν μέ φεγγοδολή κι’ άστραπές 
κι’ ενώνονταν τό σήμερα μέ τό αύριο καΐ τό χθές.
Χιονονιφάδες απειράριθμες χορεύοτν 
στό μαγικό καί θείο εκείνο χορό.
Οί τύψεις μέ τ’ αμαρτήματα γινόντουσαν σωρό
κι οί άνθρωποι νά παίξουνε τό δράμα τους γυρεύαν.
’Έλαμπε ό αγέρας, έλαμπε ή φύση καΐ τά σπίτια 
χόρευαν κι’ ήσαν γελαστά καί τά σπουργίτια.
Παντού τροιγούδια και χαρές καΐ φώτα μυστικά 1 
Γέλουσαν κάμποι, λίμνες, ποτάμια, δουνά, 
χαίρονταν άντρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά I 
Καινούργια φαίνονταν δλα και λαμπερά 
αγίαζαν θάλασσες, δρύσες, νερά.
Μ’ άγίασμα ράντιζε το<5 θεοΰ τό χέρι 
δλον τόν κόσμο. Καί τ’ άγιο πνεύμα σαν περιστέρι 
στις κεφαλές των ανθρώπων έκάθισε ξοινά 
νά ψάλουν μ’ αγάπη καί πίστη τό Ώσαννά.

(Ά π ό  τή Σ υλλογή  της, «Ροδάγκαθα καί Ν υχτολούλουδα», ’Αθήνα 1982).



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
του  κ. Σπ. Κ ομπορόζου

Ό  σ υγχω ρα νός μας κ. Σπ. Κ ομπορόζος ώς Γ εν . Γραμματέας του Π ανελ
λήνιου XpiCTTiaviKoO 'Ομίλου ’Εξω τερικής 'Ιερ α π ο σ το λ ή ς ("Ανω Κυψέλη) 
παρά τά 84 χρ ό ν ια  του. έρ γά ζετα ι έθελοντικά  αλλά άκούραστα γιά  ν ά  βοη
θήσει τούς συνανθρώ πους μας στήν 'Αφρική καΐ τή ν  Ά ο ία  πού στερούνται 
πάρα πολλά άκόμη καί τπ  βασική το υ ς  τροφή καΐ ένδυση .

Μιά γ εύ σ η  άπά τή ν  δουλειά  πού κάνει μάς δ ίνει τό συγκινητικά περ ιστα 
τικό πού μάς άφηγείται πιό κάτω. Τ αυτόχρονα  ά π ευθ ύνει μέσα ά π ’ τό  π ε 
ριοδικό πρόσκληση ο έ  ό λο υ ς μας ν ά  βοηθήσουμε, όσο μπορεί ό κ α θένας, 
τή ν  φιλάνθρωπη αύτή προσπάθεια  τού Παν. Χριστιανικού 'Ομίλου. Ά κουλου- 
θεί τό κ ε ίμ ενο  τού κ. Κ ομ πορόζου :

’Αθήνα 20 - 10 - 84
’Έίλαβα αφορμή από μια προσφορά μιας μητέρας νά περιγράηχιΰ μερικά περι

στατικά της ζοοής μοαι, είναι τόσο συγκινητικά καΐ τόσο διδακτικά ποϋ κατορθώνουν 
ν’ αγγίξουν τις εύγενέστερες χορδές τών τ)Λ>χών μας. 'Ένα τέτοιο περιστατικό σΐ'- 
νέβη μέσα στά γραφεία τής έξαχτ. 'Ιεραποστολής, Ή  δουλειά συνεχιζόταν με καρδιά 
καΐ μέ αγάπη με τον διαχειριστή κ. Χριστοφ»ρίδη: όταν

ΙΛΑΡΟΝ ΓΑΡ ΔΟΤΗΝ Α ΓΑ Π Α  Ο ΘΕΟΣ
τήν ησυχία τοΰ Γραφείου τήν διέκοψε ενα δειλό κτύπημα στήν πόρτα. Ε μπρός; πε
ράστε! Ή  ττόρτα άνοιξε και στο κατώφλι φάνητκε μιά γυναίκα μεσόκοπη, μέ τό απλό 
νοικοκυρεμένοπαρουσιαστικό τής γυναίκαις τοΰ Ααοϋ. Στό ένα χέρι κρατούσε μιά 
τσάντα μέ ψώνια, κΛί στό άλλο μιά παληά ομπρέλα ξεθα>ριασμέντ|, που προσπαθού
σε νά τήν βολέψη, γιατί έσταζε νερά τής βροχής.

Μέ έγ~κάρδιο χαιρετισμό κα'ι με τό χαμόγελο τήν υποδεχτήκαμε:
Χαίρετε; ξέρετε θά ήθελα.... Δίστασε κα'ι κΰταζε όλόγυρα αναζητώντας νέα 

ένθάρρυνσι. Τό φλικό μας βλέμμα ποέ άντικρυσε τήν έκανε πιο αποφασιστική.
Σάς έητερα ένα κουμπαρά νά τόν ανοίξετε έδω, δ,τι έχει σάς παρακαλώ νά τά 

στείλετε γιά τά παιδάκια ση'ιν ’Αφρική, έχακτε τό χέρι της στήν τσάντα κα'ι έβγαλε 
ένα πήλινο κουμπαρά τόν άκκ)ύμπησε συνεσταλαμένα στό τραπέζι. Σέ λίγο ανάμεσα 
από τά χωμάτινα κκχμμάτια τοΰ κουμπαρά, πρόβαλε ένας μικρός γυαλιστερός σωρός 
νομισμάτοχν, εικοσάρικα, δεκάρικα κα'ι αρκετά χαρτονομίσματα τών 50 δραχμώ·ν, ε
νώ παρακολουθούσε τό μέτρημα τό κουρασμένο πρόσωπό της έλαμπε από χαρά σχε
δόν παιδική, χαμογελούσε σάν τό παιδ'ι γιά νά αγοράσει τό ποθητό παιγνίδι - 1.146 
δραχμάς άκοΰστηκε από τό στόμα τοΰ εκλεκτού μας συνεργάτη καί Διαχειριστοΰ 
Κου X. Χριστοτρορίδη. Σταθήτε βιάστηκε νά πή, θά ήθελα νά τις κάμω 12001 μιά 
στιγμή νά τήςσυμπληρώσω, τελικά τά κειτάφιερε κα'ι μέ μιά ευγενική κίνηση τ’ ά- 
κσυμπησε επάνω στό τραπέζι.

Σάς ευχαριστοΐμε απαντήσαμε, θά θέλαμε νά μάς πήτε τό όνομά σας νά γρά- 
ήχχυμε την απόδειξη; όχι, όχι, είμαι κει'ι εγώ Μάνα, έχω έξη παιδιά και συμμερίζου- 
μαι αυτές τΙς μάνες εκεί κάτω πού τά βλέπουν νά πεθαίνουν από τήν πείνα. ’Έτσι 
αγόρασα τόν κουμπαρά, γιατί δέν υπήρχε άλλος τρόπος νά τά μάζεΰσω. Π ές ότι 
κοντά στά δικά μου θά τρέφω καί άλλο ένα.

Νοιώσαμε σεβασμό καί έκτίμιγση. Μπροστά μας στεκάταν μιά έλληνίδα μάνα
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χριστιανή, με δ?>.η την ομορφιά τ% αυταπαριτίσεως τής στοργής ιης, μιά μάνα πού 
τ| αγάπη της φιλότιμη και πονετική πού στό τραπέζι της φιλοξενούσε με τη σκέψι 
της δίπλα στά δικά της παιδιά και ένα σκελετωμένο μαυράκι: ’'Εςτυγε απλά μάς χά-

Ό  κ. Σπ. Κ ομπορόζος στό γραφ είο  του 
μ έ  φόντο παιδιό τή ς  ’Αφρικής.

ρισε τό σεμνό (ρωπεινό της χαμόγελο και ευχές γιά τό έργο τής εξωτερικής άποστο-
λής.

Σ ’ ευχαριστούμε καλή μας μητέρα κο,ι γιά τις ευχές σου γιά τό δτηΌτό παρά
δειγμα πού μάς έδωσες, ταράζοντας τά λιμνάζοντα ίίδατα τής ·θελήσεώς [,ιας.

Μέ την αγάπην τού Χριστού μας
Σ Π Τ Ρ Ο Σ  Κ Ο Μ Π Ο ΡΟ ΖΟ Σ 

’Επίτιμος 'Επόπτης Ε.Ο.Τ.

Φαλμωδίες Παπαθανάση
Ή ’Αδελφότητα μπορεί νά στείλει σ’ δπσιον ένδιαφέρεται 

κασέτες μέ ψαλμωδίες του αείμνηστου Παπαθανάση άπό τΙς 
παρακλήσεις του 15 Αύγουστου ή τις συνεστιάσεις μας, μέ 
μικρό άντίτιμσ γιά  την ενίσχυση του ταμείου της. Γράψτε μας 
ή τηλεφωνήστε μας. Οί κασέτες αυτές θά είναι διαθέσιμες 
καί στό χωριό τό καλοκαίρι.
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Σ ο φ ά  Λ ό γ ι α
Του πολύ ήλικιωμένου Σ /χ ο υ  Δασονόμου Γ Δ. Φλώρου 
κορφ ολογπματα άπό τή ν  Ά για  Γραφή, θρησκευτικά 6ι6λία κ .λ.π .

Τί ο€ καλέσουμε ώ κεχαριτωμένη:. Ούροίνόν δτι άνέτειλες, τον ήλιον τής δικαιο
σύνης, παράδεισον δτι έβλάστησες τό άλ'ΐ^ος τής άφδιαρσίας, Παρθένοτ’ δτι εμ.εινες 
άιμθαρτος. ’Αγνήν δτι εσχες στίς άγναϊς σου άγκάλαις υιόν των πάντων θιεόν. Αυτήν 
Ικέτευιε σωΟήναι τάς ψυχάς ημών.

Είπε ό Χριστός.
’Εγώ ειμι ή οδός καί ή άιλή^τεα και ή Ζωή. Ούδεϊς ερχεται πρός τον Πατέρα 

ειμή δι’ έμοΰ. Ό  έπρακίος έιμέ έώρακε τον Πατέρα. Τά ρήματα ά εγώ λαλώ άπ’ 
έμαυτοΰ ού λ,αλώ, άλλ’ ό Πατήρ ό έν έμοι μένων αυτός ποτεΐ τά έργα. Αυτή έστίν 
ή κρίσις: "Οτι τό ιρώς έλήλυ^'εν εις τόν κόσμοιν άλλ’ οί άνθριοποι ήγάπησαν μάλλον 
τό σκότος, διότι εϊισίν πονηρά τά έργα των. Π άντίες ο'ι τά φαύλα πράττοντες μισοΰσι 
τό φως και δεν έρχονται πρός αυτό 'ίνα μή φανερωθώσι τά έργα των τά ποινηιρά, οί 
δέ ποιοΰντες τήν αλήθεια έρχοιπαι πρός τό φώς ϊνα φαί'ερωθώσι αυτών τά έργα διότι 
είσίν έν τώ φωτι εΐργασμένα.

’Εγώ είμΐ τό ήχος τοΰ κόσμου, χω>ρ1ς έμοΰ ούδέν δύλ'ασθε ποιεΐν....
Ό  Χριστός διά τής διδασκαλάας του έτόνισε δτι δεν ήλνθε νά κατάργηση τόν 

νόμο, δηλαδή τΙς έντολες τοΰ θεοΰ, αλλά λ'ά τόν συμπλήρωσή διά τής προσθήκης 
καΐ τής κυριοτέρας εντολής, ήτοι τής άπεριορίστου αγάπης πρός τόν θεόν και τής 
άγάπης πρός τους ττλησιον μας, τούς αδελφούς μας. "Οταν δεν υπάρχει αγάπη πρός 
τόν πλησίον δεν υπάρχει πίστις και αγάπη πρός τόν θεόν, ούτε είναι δεκτή. Διά νά 
φθάση ό χριστιανός εις τόν παράδεισο χρειάζεται δύο πτέρυγες, τήν ταπείνωση και 
τήν άγάπη. ’Άνευ ταπεινώσεως δεν ήμπορεΐ νά ύπάρξη πραγματική άγάπη. Ή  τα
πεινοφροσύνη είναι ή κορωνίς άπασών τών αρετών, ενώ ή άλιαζονία εγωισμός αντί
θετος πάσης αρετής. Ή  ύπερηη>άνεια είναι ρίζα καΐ πηγή πασών τών ανομιών, άφ>α- 
νισμός δλων τών αρετών, χωρίζει τόν άνθρωπο και τόν άπομακρύΛ''ει άπό τόν θεόν. 
Διά νά τύχουμε σωτηρίας πρέπει νά μάθουμε νά διακρίνου'με καΐ νά μισούμε και ν' 
άπαρνούμεθα αυτό τό καταραμένο Έγώ. Βασίλισσα τών αρετών είναι επίσης κάι ύ 
ύπομονή, Μέ τήν υπομονήν, αγάπην κα'ι πραότητα τά πάντα έπιτυγχάνονται κα'ι ο; 
έχοντες αυτές τις 'αρετές είναι ευάρεστοι τώ θεώ' κχά ή ομόνοια δέν λείπει άπ’ αυ
τούς. Ή  ομόνοια ςτκιάνει σπίτι κάι ή διχόνοια τό χαλάει. Μέ τήν υπομονή νικάται 
ό θυμωμένος κα'ι μέ τήν ταπείνωση ό ύπερήτρανος.

Γιά τους άπομακρυθέντας υπάρχει ό δρόιμος τής έπιστροφής κα'ι τής ευσπλα
χνίας τοΰ πατρός, άρκεΐ νά ομολογήσουμε ώς ό άσωτος, ό παράδεισος είναι γιά τούς 
μετανοσυμένους άμαρτοΑούς, ή κόλαση γιά τους άμετανοήτους. Ή  άλήθεια είναι qpώς 
μέ τό Χριστό, τό ψεύδος σκότος μέ τό διάβολο, σκοτίζει τή διάνοια.

Μάθε εις τό σώμα σου νά ύπακού*ει είς τι']ν ι|)υχήν κάι τήν ήωχτιν νά κάνει ύπο- 
κουή εις τό θέλημα τοΰ θεού γιά νά γίνης κλ,ηρονόιιος τής οϋρανίου Βασιλείας. 'Ο 
πόνος (ρέρει τήν ύπακουή, ή υπάκουη τήν πίστη και ή πίστη τήν αΙωνιότητα. Π ρέ
πει νά ύποστώμε τό Σταυρό, νά περάσουμε τόν Γολγοθά γιά ν"ά φθάσου^ιε είς τήν 
άνάσταση, τήν νίκη.

Μακάριοι οΐ ύπομένοντες πειρασμούς, πρέπει νά αίσθανώμεθα χαρά διότι α1 
δσκιμασίαι έργάζανται υπομονήν και αύτη τελοιοτέραν πίστη, ήτις οδηγεί εις τήν 
σωτηρία τών τ|Λ)χών. Διά πολών θλίψεων δει ήμάς είσελθεΐν είς τήν Βασιλοία τού
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Θεοϋ. ΟύδεΙς οίνθροΜος ησΰ πέρβσε από τη γη δέν έδοκί,μασε θίλίψιν, αλλ’ ή θλίψη 
βρίσκεται, μέσα στο σχέδ·ιο τοΰ ·θιεοϋ, διά τσϋ όποιου ό άνθρωπος κατευθΰνεται προς 
τήν σωτηρίαν. Έ ν τω κόσμω τουτω θλίψιν ε'ξετε, δηλαδη θά νοιώσητε πόνο, ό πό
νος είναι ζημωμένος μέ τήν ζωήν μας. Μάς κάνει νά πονέσουμε μικροί και μεγάλοι 
σωματικώς καί ·ψυχικως περισσότερο.

Μακάριοι όσοι πιστεύοιΛ', αγαπούν καί περιμένουν τόν Κύριον. ’Ελεημοσύνη, 
προσευχή, αγάπη καί νηστεία αυτά σώζουτ' τήν ψυχή καί μή τά λέτε αστεία. ’Αρε
στοί εις τόΐ' θεόν είναι οΐ άγαπώντες τους εχθρούς των καί εκείνοι πού προσεύχονται 
υπέρ των μισούντων αυτούς, Ή  πραγματική αγάπη είναι μία δύναμη άκατάβλητη. 
'Η  τελεία αγάπη εύρίσκεται είς τόν θεόν. Ό  θεός αγάπη έστί. Ή  αγάπη ουδέποτε 
έκπίπτει. 'Ημείς έ'χομε αγάπη πρός τό θεό καί τούς πλησίον μας;

Είπε ό Χριστός, μέ πολύ μεγάλη πίστη μπορούμε νά μετακινήσουμε όρη, δηλα
δή τούς σωρούς τών παθών. 'Ό ταν παραμένει ό σωρός ή πίστη είναι ελλιπής. Π ρέ
πει νά ζητούμε ενίσχυση τής πίστεως μας. 'Ό ,τ ι είναι τό μάτι γιά τό σώμα, είναι 
καί ό νούς γιά τή ψυχή. 'Ό ταν τό μάτι ύγιές, καθαρό καί όίυο τό σώμα (ρωτεινό. 
' Οσοι υποστηρίζουν ότι μπορεί νά υπάρχει ήθική χωρίς θρησκεία είναι σάν νά ύπο- 
στηρίζουν δτι μπορεί νά υπάρχει ζωή χωρίς τροφή.

Ό  Κύριος κτυπά τή θύρα καί περιμένει κάποια άπάνττιση. ’Ά ρα θά συγκινυ- 
θούμε ν’ απαντήσουμε; Πόσες φορές μάς στέλνει δσκιμασίες νά συνέλθουμε, νά με
τανοήσουμε. Ό  θεός δέν πρόκειται νά σέ σώση άνευ της συγκαταθέσεώς σου καί 
τής συνεργασίας. Καθάρισον Κύριε τόν ρ'ύπαν τής ψυχής μου καί σώσον με ώς φι
λάνθρωπος,

Π  ρόσεχε τί λέει ό θεός γιά σένα καί όχι ό κόσμος.
Έγώ (ροβάμαι τό θεό πού είναι \|τηλα καί βλέπει, φοβάμαι καί τόν άνθρωπο πού 

θεό δέν έχει. Θεέ μου παντοδύναμε μεγάλο τό όνομά σου, φύλλω δέν πέφπτει άπ’ τό 
δενδρί χώρες τό θέλημά σου.

Πρωτίστως ενα πολύ μικρό μέλος τού σώματός μας, ή γλώσσα συχνά μάς βυ
θίζει στήν αμαρτία. Φθάνει μέχρι σημείου νά άνάπτει φοττιά σέ μεγάλη ύλη, είναι 
ό κόσμος τής άδικίας, μολύνουσα τό σώμα καί φλογίζουσα τόν τροχόν τού βίου. 'Ό 
λα τά θηρία ξηράς - θαλάσσης δαμάζονται τήν γλώσσαν όμως ούδείς τών ανθρώπων 
δύναται δαμάση. Μέ αυτήν ευλογούμε μέ τήν ίδια καταρώ^μεθα. ’Από τήν ίδια πηγή 
μπορεί νά γλυκό καί πικρό νερό; Μή καταλ,.αλήτε άϋ^ήίωυς. Ποιος είσαι εσύ πού 
κρίνεις; πρώτα νά κρίνεις τόν εαυτόν σου.

'Όπου καί άν είμαστε είναι καί ό Χριστός μαζί μας έτοιμος νά μάς κϋαθοδηγήση 
καί βοηθήση. Τό λυπηρό είναι ότι εμείς δέν στρέφουμε βλέμμα πρός Αυτόν καί δέν 
συνειδητοποιούμε τήν παρουσία του στή ζωή μας.

’Άπιστος έ'λεγε σέ χωρικό θά γκρεμίσω τίς ’Εκκλησίες γιά \·ά μή μολύνουνται 
οί νέοι. Καί ό χωρικός άπήντησε: όλα άν καταστραφούν ή ιρύ'ση θα μείισ] γιά νά 
μαθαίνουμε στά παιδιά μας τό όνομα τού θεού.

Ευσεβής κΑηρικός είδε πολλούς χοίρους ν’ άκολουθούι άνθρωπο ιιέσα σέ σιρα- 
γεΐο. Έρωτήσας έμαθε δτι από καλάθι έρρίπτοντο καθ’ όδόι· βα,ίαΛ'ίδια. ’Έτσι κχιί 
ό Σατανάς τραβάει πρός τίς άμρτίεας καί τή κόλαση μέ τίς διασΛεδάσεις, σαρκικές 
επιθυμίες πολά πλήθη ανθρώπων είς ένα σκ,οτεινό σφαγείο. Τό π ό  αρχαιότερο στό 
κόσμο είναι ό θεός διότι δέν έχει αρχή. Τό πιό δμορηχι ή φύση διότι είιαι ποίημα 
θεού. Τό πιό ελαφρό ή σκέψη διατρέχει άστραπιαίως δλες τίς αποστάσεις.

Δοξάζω άπειράτω ς τό ν  "Υφιστο πού  κι αύτή τι*ι φορά μοΟ έδω σ ε τά δύναμη  
καί τά φώτιση ν ά  κατατάξω μ έ τά κατάλληλη σειρά τά άνω τέρω  πού συγκέντρω σα 
άπό  βιβλιάρια καί σημειώ σεις πού κατά κα ιρούς εΤχον κρατήσει.

Γ. Δ.ΦΛΟΡΟΣ
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Η Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α
τοϋ κ. Β. Κόμματα

Εσωτερική Γαλήνη κ„αΙ Άρμσνία προάγουν τήν ευτυχία. Ευτυχία είναι ή συνε
χής επιδίωξις τής ζωής μας, χάριν αυτής μοχδοΰμεν συνεχώς, και όδυν^ηρώς καΐ αυ
τήν όραματιζόμεδα. Δυστυχώς δικός εΐΐ'αι σςχά^ερά ή τοποθέτησίς της απ' δλους ιιας. 
Διότι τήν εχομεν ταυτοποιήσει μέ τήν άνεσιν ιηήν χλιδήν, τάν τΐλούτον, καΐ με τά υλι
κά άγα-θά. 'Όμως αυτά δέν μάς έγγυώνται n)v ευτυχίαν, οΰτε κΛί'ι τήν βασιλείαν 
τής γής, ποΰ ϋπεσχέ-δη κάποτε τό πνεύμα τό ποί'ηρόν είς τσν Ίησουν.

Αυτή ή απάτη, αυτή ή πλάνη, είχε βυ-θίσει τότε τον κόσμον δλον, με μίαν κκιτά- 
στασιν βασάνου, ποϋ είχε πρσκοά.έση τον πό^ον τής σωττιρίας τοϋ άνδρώπου, από 
ενα δεΐον λυτρωτήν.

Ή  ευτυχία εύρίσκεται είς τήν εσωτερικήν' μας ζωήν, καχι ή κκιδαρά; κα'ι ανεξάν
τλητος πηγή της είναι ή ι|τυχή μας, ή συνείδησίς μας.

Ή  ευτυχία είναι μία διανοητική κατάστασις τοΰ άνδρώπου. Αυτή είναι απο
τέλεσμα τής αρμονικής συνεργασίας τοΰ φυσικοΰ σώματος, τών διαθέσεοον επιθυ
μιών, κα'ι τών σκ-έτ1>εων μας υπό τήν' σοφήν διακυβέρνΐ}σι,ν τής άνδρωπίνης ψυχής.

Ό  άνδρωπος καδίσταταιι εύτυχί)ς διά τής εύρύνσεως τής τ|Λτχικής του συνειδή- 
σεως, τό όποιαν είναι αποτέλεσμα άρμονυ/οΰ βίου, με τόν πλησίον, μέ τήν φύσιν, με 
τον Θεόν.

Ό  Ήσίδοτος έλεγε «τό μέγιστον άγαδόν είς τόν αιώρωπον είναι ή ήρεμία τής 
συνειδήσεως». Βεβαίως χρειαζόμεδα, και τά απαραίτητα υλικά άγαδά, (διότι άποτε- 
λονμεδα από σάρκα κα'ι οστά. Ό  φιλόσοφος Άντιφάη' είχε κατηγορήσει τόν φΰό- 
σοφον Σω/υράτην διά τήν λιτήν τροφήν του κα'ι άφιλοκώρδιάν του.

Κα'ι ό Σωκράτης έδωσε τήν εξής άξιομνΐ|μόνευτον άπάντησιν «Σϋ ώ Άνπιιηχόν, 
νομίζης δτι ευδαιμονία είναι ή τροφή, κα'ι ή πολυτέλεια, εγώ δμως φρονώ, όταν ό 
άνδρωπος περιορίζει τάς επιθυμίας του, τάς διαδέσεις, τάς ά/άγους ορέξεις, τότε 
έρχεται πί^ησιέστερον πρός τόν θεόν, κα'ι έπομέιτυς πρός τήν πραγματικήν ετιδαι- 
μονίαΐλ'».

Παρά τά σιιμερπ'ά άλματα τής επιστήμης κα'ι τής τεχνολογίας, ολίγοι άν'δροι- 
ποι έχουν ιιάδη νά διευδύνουν τόν εαυτό των', κα'ι ζοϋν ένα βίον άνευ περιορισιιών, 
παραβιάζαντες τύος νόμουιςτής φύσεονς με αποτέλεσμα νά ζήσουν βίον άχαριν και 
πρύιορον θάνατον, διότι χάνουν τι'ιν διοίκησιν τοΰ στόματος, κα'ι προσπαθοΰν να ανα
πληρώσουν μεταχειριζόμενοι διάφορα διεγερτικά, ναρκωτικά, ενέσεις, φχχρμακκχ πρός 
ϋπνον,κάι άλλα φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

Τά ζώα έν τη άγρια αυτών κωιταστάσει, είναι έλεΰδερα, κ̂ αι ζοΰν ευτυχέστερα 
τοΰ άνδρώπου, ταΰτα ώς διεί'θυηόμενα υπό τοΰ ενστίκτου ζοΰν οοφώτερα, άκολου- 
θοΰντα τους νόμους τής φτύσεως, ό άνυδρωπος τό άνώτταον αυτό δν τής θείας δημι
ουργίας, παρ' δλας τάς γνώσεις κα'ι τΐ)ν έλευ·θέραν βοΰλησιν τής ν|τυχής του, άντι 
ν'ά συνεργάζεται μέ τήν φύσιν, κάι άντ'ι νά έξευμενίζη τάς σκέν ι̂εις του, οδτος έχα- 
σεν τό ΰι|)ΐστον κα'ι θειον τοΰτο προν’όμιον.

"Ολαι αΐ νδρησκεΤαι διδάσκουν τήν θείαν αυτής προέλευχτιν. 'Εάν τοΰτο είναι 
άίομδές, όπως κα'ι είναι, τότε ή έπ'ι τής γής ζωή τοΰ άνθρώπου έπρεπε νά είναι ή 
έκδήλωσις θείας άρμονίας, ώραιότητος, εΙρήνης, υγείας, κα'ι εύτυχίας.

Έν τουποις άντ'ι τής τοιαύτης φυσικής καταστάσεως τοΰ άνθριόπου, τί έχει ή 
άνδρωπότης νά επίδειξη σήμερον; όλοι μας γνωρίζομεν τήν άπάντησιν.

Ή  ζωή μας έχει δφυ.ιουργήσει φοβεράς συνδήκας, ώστε ή παροΰσα εποχή νά 
νδεωρήται ώς μία εκ τών κρυσιμωτέρων τής Ιστορίας τοΰ άνθροχπίνου γένους.

'Από τόν ίδιο τόν άνθρωπο έξαρτάται νά μάθη τους νόμους τής φΰσεως, οΐ 
όποιοι κΐ'βερνοϋν τήν υίπαρξίν μας, καί νά τάς εφαρμόσουμε στη καθημερινή ζωή 
μας.
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Τοϋ Γιάννη Μανίκα

(Σ υ νέχε ια  ά π ’ τό π ρ οη γούμ ενο )

Ή  Μ α V ι κ ο V ι κ ό λ ε V α, άδεληιή τσΰ Κώστα ΖορμΛοάώί, χρΐώϋΊγΛε ό 
ϋίνδρας της στιρ Πόλη, είχε βάλει ενέχυρο τό σπίτι του. ’Ή ρθε ό δανειστής νά πά
ρει τό σπίτι, ό αδελφός της Κώστας Ζορμπαλάς τής προτείνει νά πάρει αυτός τό 
κατασχετήριο πληρώνοντας τό χρέος, αυτή τό δέχτηκε ό'μοις ό αδελφός της σέ λίγο 
καιρό τής είπε νά φώγει από τό σπίτι της και τόδωσε στό γιό του Δ. Κ. Ζορμπαλά, 
που όπως γράφω παραπάνω άτύχησε καΐ ό γιός του και ακόμη και ό δεύτερος αγο
ραστής σχεδόν άτύχησε. Θυμάμαι, δταν θά πέθαινε ή γιαγιά μου, ήρθε ό παπάς 
κα'ι τή μετάλαβε" σέ λίγο ήρθε καΐ ό άδε?ι.φός της Κ, Ζορμπαλάς καί τής ζήτησε 
συγχώρεση. Τοΰ είπε «τι νά σέ συγχωρήσω άδελι,φέ, τό σπίτι είναι άφορισμένο, προ- 
•κοπή σ’ αυτό και^είς δέν κάνει». Αυτή ή γριά ήταν πο/Λ ζαβή, έκαΐ'ε στ'ις νέες γυ
ναίκες παρατηρήσεις, δταν δέν είχαν καλά δεμένες τις βαμπα-κέλες τους, δταν δέν 
ήταν τεζαρισμένα τά τσουράπια τους. Είχε τά γίδια της στό "καλά’βι στόν "Αη Γιάν- 
νη και εκεί κοπάνιζε καί τό γάλα της. Τόν καιρό πόκανε ζέστες, γέμιζε εν'α άρβα- 
λοοίάχαδο ξυνόγαλο καί έ'στελνε τή μάνα μου μέχρι τά Στασιά νά μοιράσει στίς γυ
ναίκες που σκάλιζαν στίς μεγάλες ζέστες γιά νά δροισιστοΰν. ’Εκείνες τή ρωτούσαν, 
πως ζείς μέ τόσο ιδιότροπη πεθερά; Ή  μάνα μου τούς έλεγε δτι κα/ώτερη άπ’ αυ
τήν άλλι,η δέν είναι, ποτέ δέν τήν είχε μαλώσει, «σάν πεθερά δμως τή σέβομαι καί 
τήν άκώ σ’ δ,τι μοΰ λέει».

Ή  Μ ανικοχρίσταινα Ή  Μπατεκ)θά66ω

Ή  Μ α V ι κ ο χ ρ ή σ τ ε  V α, χήρα ^ε ινε  μέ δυό κορίτσια -κ,ι ένα παιδί καί 
μέ χρέος στό δημόσιο καί σέ τοκογλύιρους. Ό  άνδρας της πέθανε στή φπιλακή γιά
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χρέος στο κουβέρνο. ’Έπασχε άτώ επιληψία, μπορεί δμως και άπο βασανιστήρια, 
γιατί ξυλοςχ>ρτωσε δταν τόν πιάσανε καΐ τον είσπράκτορα και τδν ένωματάρχη. 
Έγώ δεν τόν γνώρισα, θάμουνα 2 -3  χρονδόν. ’Έ^ησε πάιτο από έκατό χρόνια και 
οΐ αδελφές μου, μεγαλύτερες άτώ μένα, ζοΰ\' και οι δυό. Έγώ έχω 81 χρόνια, τώρα, 
πού γράφω.

Ή  Κ ε ρ α ν ο φ ρ ο σ ύ ν η  χήρεψε νωρίς, έ'μιτνε μέ 4 κορίτσια και 2 παι
διά, είχαν ηπτώχεια, δμως κα'ι τά κορίτσια καλοπαντρεύτηκαν καί τά παιδιά πολύ 
προοδέυσαν. 'Ο μικρότερος, Γιώργος, έ'γινε βιομήχανος, πέθανε δμως νωρίς.

Ή  Κ ε ρ α ν ο ν ι κ ό λ ε ν α ,  χήρα με 3 παιδιά, ήταν τμευτομαμή και έκανε 
και έκαΐ'ε και τις Λειτουργίες σχεδόν δλου τοΰ χωρίου.

Ή  Ζ α χ α ρ ο φ ώ τ ε ν α ,  άκληρη, φτωχή, χήρα πήρε ηιυχοκόριτσο και τό 
πάντρεψε.

Ή  Μ π α τ σ ο V ι κ ό λ ε V α, φτωχή μέ δυό παιδιά κι ένα κορίτσι μονό- 
φ-θαλμο. Τά παιδιά πρόκοηναν στην Πόλη καΐ μετά στην ’Αλεξανδρούπολη, Τό κο
ρίτσι πήρε ένα χήρο Γιουσπασονίκω.

Ή  Πιστιόλου Ζορμπαλά Μαρία

ιρτωχή έζησε μεταπολεμικά, υπέφερε δμωςΉ  η  α π α δ ο σ τ α ύ ρ ε V α, 
καί αύττ'ι και ή κόρη της ΦαλαΛ'α.

ΤΙ Γ  ι ο υ σ μ π α σ ο δ μ ή τ ρ ε ν α ,  φιΛήσυχη τΌικοκυρά μέ παιδιά.
ΓΙ Κ α V α β ο λ ε φ  τ έ ο η  V α, πεοήφαΛτι, λεβέντισα με άξιοποέπεια.

Ή  Λ α ν ζ ο ύ ν ο υ ,  άκληρη, έργατικιά.
'Π  Δ η μ ο κ ώ σ τ ε V α, αξιοπρεπέστατη, φιλήσυχη μέ παιδιά και κορίτσι. 

Τά παιδιά της ξενητεμένα καί εΑ’ας έπιστήμωιτ ’Αποκαταστημένο και τό κορίτσι τπις 
σέ μοναχογώ.

Ή  Π  α π α δ ο χ α ρ α λ α μ π ί V α, φτωχή χήρα. Ό  άντρας της πνίγη
κε σέ κατεβασιά τοΰ Βασιλι,ορέματος πρός τό Πουρί.
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Ή  Λ ο ΰ κ ο υ, χήρα με παι&ιά και κο-ρίτσιι. 'Ο άντρας τιις αύτοκτό'νησιζ, στό 
Βράχο.

'H  Κο υ σ τ ο δ μ ή τ ρ η V α, χήοα αέ παιδιά καΐ κορίτσια.
Ή  Κ α τ σ ί V α, που άνέ?;.α6ε σαν σωματοφΰ?Λζας νά συνΌδεΰσει τον Σφή

κα για νά μην τον ληστέφο'υν.
Ή  Ξ ε V τ ά ρ ε V α, με σιτνταξιοΰχο άιαρα, άκληρη, ζοΰσαν πάμπτωχοι.
Ή  Φ λ ε γ κ ο α -θ' η V ά, που τον άνδρα της, πρόεδρο, τόν σκότωσαν τό 1942 

οΐ ’Ιταλοί.
ο ι  Γ ρ α τ σ ι V ο π ο ΰ λ ε ς, μ’ εναν άδεληιό, έχουν στην Παναγιά κιολΰβι 

με γίδια.
Ή  Κ ω σ τ α ρ ι σ τ ε ί δ ε ν α ,  άνδρα στην Πόλη, μέ παιδιά.
Ή  Μ α σ τ ρ ο γ ι ο ρ γ ό π ο υ λ ο υ  X., που ό άνδρας άνοιιξε ςχΛρτΌ, 

δμιος γρήγορα τόν παράτησε.
Ή  Μ α σ τ ρ ο γ ι ω ρ γ ό π ο υ λ ο υ ,  ό άντρας της φαρμακοτρίφτης στην 

Ά·θήνα.
Ή  Γ ι ο υ ρ γ ο λ ο γ ι ώ ρ γ ε ν α ,  πάμπτωχη, μ' εΐ'α παιδί στην ’;\λε- 

ξάνδρεια,
Ή  Γ ι ο υ ρ γ ο λ ο V ι κ ό λ ε V α, πά|,ιπτα>χη, μ’ ειτι παιδί φιλάρρωστο, ά- 

παρατημέλ'η από τόν άνδοα της.
Ή  Γ ι  ο υ ρ γ ο λ ο β α σ ι λ ο ΰ ,  παντρεύτηκε αργά.
Ή  Γ ι ο υ σ π α σ ί V α, σχεδόν στραβή με κόρη ττ)ς, μ’ ενα παιδί, άπαρα- 

τημένη. Σκεπάζοντας τά μάτια της με τό χέρι, ρωτούσε τό δάσκαλο Κούστελο «Δά- 
σκα?-ε, βγήκαν τά βόδια;»

Ή  Γ ι ο υ σ π α σ ί ν α ,  χήρα, πήρε σώγαμπρο από τό Μεγάλο Χωριό καΐ 
ειρκί-αξε αλευρόμυλο..

Ή  Ζ α χ α ρ ο π ο υ λ ί ν α ,  χήρα μέ κορίτσια, πήρε σώγαμπρο τσαγκάρη 
Μεγαλοχωρίτι].

Ή  Κ ρ ε μ δ ο λ ε υ τ έ ρ ε ν α ,  πάμπτωχη, ό άνδρας της γύρισε γέςΙος 
από την Π όλη.

Ή  Γ ι ο υ σ μ π α σ ο σ ά β ω ,  μοΛ'όφ&αλμη ύπεοήλικη, πήοε χήοο.
Ή  Π α π α δ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  άκληρη μ’ άνδρα πολίτη μάγειρα σε καράβια 

και γέρος μυλωνάς.
Ή  Ζ ο ρ μ π α λ ο χ α ρ α μ π ί ν α ,  μ’ ένα μόνο κορίτσι, πού παντρεύτηκε 

άμερικαλ'ομετανάστη.
Ή  Ζ ο ρ μ π α λί V α, με κορίτσια και παιδιά. 'Ο Σπτρος οίνυπνευματο- 

ποιός στη Χαλκίδα.
'Π  Σ τ έ λ ι V α, λεβεντογυναίκα, μ’ ατυχία από άνδρα.
Ή  Κ ο μ α τ ο γ ι ώ ρ γ ι ν α ,  μ’ άΐ'δρα στην Πόλη, παιδί Δικηγόρο και 

σώγαμπρο στό κορίτσι της.
Ή  Ν ι κ ο λ ο π ο υ λ ί ν α ,  χήρα, πήρε σώγαμπρο τό Δηματ^δρέα μέ χάνι 

στό Καρπενήσι.
Ή  Ν ι κ ο λ ο λ έ V η. χήρα πήρε σώγαμπρο τόν Μπακατσιά, μετά άμερικάνο.
Ή  Ν ι κ ο λ ο π ο υ λ ί ν α ,  χήρα μέ παιδιά τό Μιχάλη σακρέρ και τόν Π αν

τελή καπνεργάτη.
Ή  Ζ ω γ ρ ά φ ω, χήρα μέ κορίτσια καιι παιδιά καλά αποκαταστημένα.
Ή  Σ ι δ ρ ο π α V τ ε λ ί V α, μ’ άνδρα μπαλωματή παπουτσιών.
Ή  Μ π ο κ ο μ ά ρ ω, μ’ άνδρα ψάλτη, πάρεύε τό ρακί. Χοντρογυλ«αίκα, 

δούλευε και νεροιρόρος.
Ή  Σ τ α  μ ο λ  έ V η, πάμπτωχη μέ κόρη.
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ΤΙ Γ I ω τ ο φ ρ ο σ ΰ V η, λειτουργοΰοε αλευρόμυλο. "Οταν ζύγιζε τ’ ά- 
λεύρι ή Μανιποχρήστετ’α καΐ είδε δτι eIvui και παραπάΐ'ω, τή ρώτησε γιατί δεν βά
σταξε τό ξάϊ της, «εγώ τό βάσταξα πριν τ’ άλέσιο πα?νΰ ξερό, ήταν από- την κε- 
ράνη τό καλαμπόκι σου και αΰγατένει άπ’ την υγρασία».

Ή  Μ π α μι π ο υ λ ο κ α τ ε ρ ί V η, περήιρανη άνδρογτιναίκα, άγαποΰσιε 
τό κονιάκ.

Ή  Ζ ο ρ μ π α λ ο κ ώ σ τ ε ν α ,  μισοεϋπορη, πήρε νύφ'η Φλεγκοπούλα.

0^·  ^
f ***> , U p  Ιί·'  ̂ fm' r

■ + Γ
«"Ι %

V i

Ή  Γιώταινα "μέ τόν  νερόμ υλο  
στό Κεφαλόθρυσο.

■ i ’ .7.

'Η Ζάχαινα

Ή  Π  λ α κ ο δ 1] μ ή τ ρ ε V α, με άλ’δρα γιδοβο·σκό τοϋ χωριοΰ κα'ι κουνιά
δο άνΰπανδρο σαλιπιγκτή στό Στρατό.

Ή  Π λ α κ α V δ ρ έ η V α, μ’ άλ’δρα σιδεοά.
Ή  Π λ α κ ο π α V τ ε λ ί V α, μι’ αλί'δρα μεροκαματιάρη, τίμιο κα'ι πολύ 

εργατικό.
Ή  Π  λ α κ ο γ ι ά V V ε V α, άτεκνη μ’ άλ’δρα μετανάστη στην ’Αμερική.
Ή  Σ τ α θ ο π ο υ λ ί ν α ,  χήρα, φτισχή.
ΤΙ Τ σ ο κ λ ι τ ί V α, πάμπτωχη μ’ ελ"α παιδί.
Ή  Ν τ α λ ά. κ ο υ, άκληρη μ’ άνδρα τσοπάνο, χασάπη, τύπο Μικροχωρι-η].
Ή  Κ ο μ α τ ο V ι κ ό λ ε V α, μ ’ άλ'δρα πολίτη καΐ παιδιά στί|ν ’Αμερική.
Ή  Κ ο λ ι ο δ μ ή  τ ρ ε V α, μ’ άρρωστο· άνδρα κα'ι κουνιάδες άνΰπανδρες.
Ή  Δ η μ ο κ ώ σ τ ε V α, η>τωχή,
Ή  Ξ ε κ α  ρ φ ω  τ ί V α , άσχολούμελ'η περισσότερο μέ κτηνοτροφία.
Ή  Ζ η σ η μ ο λ έ V η, φτωχή κα'ι μ’ ατύχημα οικογενειακό.
ο ι  Κ α ζ α κ ι έ σ ι ε ς, μάνα και κόρη, πού κατοικούσαν κοντά στην 'Αγία 

Κατερίνη.
'Η  Π ε τ σ ι κ ο χ α ρ α μι π ί  V α, 

τό χωριό, στη Σακούλη.
μ’ αδελφή τλ*φλί), κατοικοΰσε εξω άπό
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Ή  Μ ο υ χ ρ ι τ σ ο χ α ρ α ? ^ α μ π ί .  ν α  κατοικούσε μαζί με τα γίίνια τοτς 
και τόν άν^ρα της. ’Άκληροι, προιστατεΰτηκαν στα γεράματά τους άπο τη Ζορ- 
μπαλοφρόσιω, πέθαΛ"αν και οί δυο κ7]δεΰτηκαν την ίδια μέρα.

Οί κάπως εύπορώτερες οίκογένειες,πού κρατούσαν τήν κάσκα εύγενών άποφεΰ- 
γοντας καΐ τα γαιμήλια συνοικέσια με τούς π?^ηβ·είους φτωχούς, δέν ζοΰσαν πολύ 
κα/νύτερα. Ή  μπομπότα ήταν το α|)ωμί τους, τά φασόίαα καΐ ό τραχανάς τό φατ/ητο 
ιούς, μόνο λίγο περισσότερο λάδι, κανένα τσίρο πούφερναν οί Πολίτες, καμιά ρέγ
κα ή μπακαλιάρο, ελιές. Αυτά τά στερούνταν οί φτωχοί, μόνο πού ί)ά τάτρωγαν όταν 
θά κάναν κανένα μεροκάματο πούταν μιά δραχμή καΐ τό φ«γΐ}τό τίίς μέρας.

Ό  Δ ιονΰσης Κ ουμπουρόπουλος καΐ γυ ν α ίκ ες  του χω ρίου (πρ ιν  τό  1963) 
άπό δ εξ ιά : Τσιγαρδοδημήτραινα, Κ ερανομάρω, Κ ερανοσάθθω .

Τέτοιες οίκογένειες ήταν:
'Η  Σ ι δ ρ α ν τ ρ έ η ν α ,  είχαν και υπηρέτρια, μά ό άνδρας της ίσως νά 

μην ήξερε καί πού είναι τά κτήματά του, δουί,ειά του ή πρέςρα ή πόκερ στον πλά
τανο καί άσκοπη πολιτικολαγία.

Ή Κ α λ α ν ζ ο φ ω τ ε ι ν ή ,  είχαν κι αυτοί τόν Γ ιώτα τακτικό πού τούς 
δούλευε, είχαν vjax λιοστάσι στη Βαριά Τριχονίας καί εμπορεύονταν λάδια.

Ή  Κ ο μ π ο ρ ζ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  είχε μπακάλνίκω ό άνδρας της, πολυμελή 
οίκογένεια, καλύδι μέ γίδια, σπίτι ιδιόρυθμο με καμάρες καί ένα κορίτσι μισάρωστο.

Ή  Γ ι ο υ ρ ν α ρ ε σ τ ε ί δ ι ν α ,  μέ πολίτη άνδρα καί παιδί στήν ’Α
μερική.

Ή  Κ ο κ α λ ο κ ώ σ τ ε V α, μ’ ένα παιδί καί ζοΰσαν πολλά χρόνια στήΐ' 
Πόλη.

Ή  Μ α ν ι κ ο σ π ύ ρ ε ν α  
παιδιά τ»)ς, εκεί καί πέθαναν.

Ή  Π α V α γ ι ω τ ο κ α τ ε ρ ί ν 7] 
σε εκεί μιά κόρη καί ξα\"αγύρισε.

Ή  Ζ ο ρ μ π α λ  ο γ  ι  ά  V V ε V α, 
έαττο ρεύονταν.

Ή  Σ ι δ ε ρ ο γ ι ώ ρ γ ε ν α ιΝΙπλατσάρα, έλ'α μό\ω κορίτσι.

ζοϋσε στήν Πόλη μέ τόν άνδρα της καί τά 

έζ7|σε λίγα χρό\'ΐα στή\' Πόλ.η, γένντ]- 

μ’ ένα παιδί κι ένα κορίτσι, ό άνδρας της
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Ή  Σ ι δ ε ρ ο γ ι ώ ρ γ ε ν ο ,  με σπίτι 3 πατώματα, μέ τρία χορίτσιο πού 
το καλοπάντρεψε.

Ή  Σ ι δ ε ρ ο λ ί η ν α ,  φιλήσυχη νοικοκυρά, άποκατέστησε παιδιά και κο
ρίτσια,

Ή  Π α π α δ ο λ ε φ τ έ ρ ι ν α ,  είχαν μαγαζάκι και σςχχζαν. Ό  γιος τους 
εγίΛ'ε δάσκαλος τοΰ χωριοΰ.

'Η  Κ ο υ μ π ο υ ρ ο γ ι ά ν ν ε ν α ,  μέ άνδρα φιλοπρόοδο πού έκαιμε τά) κα- 
λιντρίμια στόχωριό. Τά παιδιά και τά κορίτσια άποκαταστά·&ηκαν, τά παιδιά σπού
δασαν.

Ή  Π  α π α δ ί V α, με πολίτη άνδρα, ένα παιδί και δυο κορίτσια.
ΤΙ Κ υ ρ τ σ ο θ α ν ά σ ε ν α ,  πού την κόρη της, παρά τήν αντίρρησή της, 

την πήοε φτωχόπαιδο.
Ή  Π ο λ ζ ο δ ι ο ν  ύ  σ ε V α, λεδεταογυναίκα, άποκατάστησε τά παιδιά 

της, ένας έ'γινε ανώτερος αξιωματικός.
Ή  Θ α ν ο κ ώ σ τ ε ν α ,  μ’ άνδρα στην Αμερική, σπούδασε 4 παιδιά καΐ 

άποκατέστησε τήν κόρη της.
Ή  Π  α π α δ ο κ ώ σ τ ε ν α ,  παπάς ό σύζυγος, γεννοβόλησε κάπου 13 παι

διά, κορίτσια.
Κάπως σέ καλλίτερη κατάσταση ήταν οι λίγοι έπαγγελματίες - μαγαζάτορες τοΰ 

χωοιοΰ.
Ή  Τ σ ι ο τ V ο σ ά 6 6 ω, είχαν τό χάνι, ό άνδρας της πρόεδρος χρόνια. 

Παλιά, όλοι οί χωριανοί έπρεπε νά δίνουν ορισμένα αυγά δοτρεάν στο χάνι γιά νά 
μήν πηγαίνουν καταλύμματα οΐ είσπράκτορες καΐ τ’ αποσπάσματα τής Χωροφυ
λακής.

Ή  Γ ι ω ρ γ ο ύ λ ε ν α ,  μ’ ένα παιδί και πολλά κορίτσια, μικρόσωμη καί 
φιλήσυχη.

Ή  Κ α τ σ α δ ρ ο σ τ α ύ ρ ε ν α ,  μ ετό  μερακλή άνδρα της πολυτεχνίτη 
τσαγκάρη, κουρέα, καφεντζή και τραγουδιστή μέ τον μπαγλαμά.

Ή  Ζ ο ρ μ π α λ ο φ ρ ό σ ω ,  μοδίστρα, μαγαζάτορας κα'ι πολιτικά ασχο
λούμενη πρωτοςχινές γιά γυναίκα χωριοΰ. ’Έβγαλε παιδιά καΐ κορίτσια πού πρω
τοστατούν στο προοδευτικό κίνημα τής 'Ελλάδας.

Ή  Μ ο υ χ ρ η τ σ ι ο γ ι ώ ρ γ ε ν α ,  άκληρη και δίχο>ς καμιάέπίδειξη.
Μπορεί νά λησμόνησα και γυναίκες άλλες, γιατί 35 χρόνια βρήσκομαι αναγκα

στικά σέ ξέτη, φιλόξενη όμως, χώρα, τήν Πολωνία, πού καί εδώ δημιουργούν κα
τάσταση οΐ αντιδραστικοί πολέμιοι τού σοσιαλιστικού τρόπου διακυβέρνησης.

I . Μανίκας
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ΤΗΣ ΓΡΙΟΓΛΑΣ ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ 
«’Άνθρωπο"/ ούκ εχω...»

Δυό τσά'/τες μ-ικρές δλος ό βιός της, 
πλάϊ της, πάνω στο παγγάκι, 
στο ττάρκο,
μπροστά στή μικρή έκκλησιά, 
κι ή σκο'όττα άπ’ ζερβά τqς, 
τοκντοτεινή συντρόφισσα, 
κι’ έκείνη μπαλώνει τώρα 
σιγσμιλώντας μέ τον έαυτ» της 
— ποιος ξέρει τΐ άπ’ τά περασιχένα συλλο

γιέται...
καί ρίχνει ψίχουλα στα περιστέρια 
κα'ι τρων’ έκεΐνα—
Ινα σμάρι τπαιδιά κι’ έγγόνια μπροστά 

της—
και τά γλυκομιλά ψιθυριστά.
Κι ώς ή καμπάνα
άπ’ τβν καταπράσινο πλάτανο
δοξολογία χτυπά
φέρνει τό χέρι στδ ριτιδωμενο [ΐέτωπο 
στο στερειτένο στήθος, 
στους γερ)ΐένους ώμους 
καί σταυροκοπιέται.
Καί ρίχνει ττάλι ψίχουλα 
στά περιστέρια 
— θυμίαμα ευλαβικό—  
κα'ι πιάνει πάλι τό μπάλωμα 
κα'ι τή σιγοκουβέντα μέ τόν έαυτό της 
—ποιός ξέρει τ'ι άπ’ τά περασμένα συλ

λογιέται :
ποιά ήτανε... πώς ήτανε... 
τό σπίτι... τά παιδιά της... τότε...

Τώρα
στόν πράσινο ττάγγο 
ή γιαγιά βρήκε άραξοβόλι, 
τή σκούπα εχει συντροφιά, 
τά περιστέρια έγγόνια, 
τό σήμαντρο τής ’Εκκλησίας 
φωνή ’ναι των δικών της.

Νά ζεΐ, λές, στόν Παράδεισο;
Στήν κό)Λση δέν sivcw.

(Περιοδ. ό ’Α γγελιοφόρος τή ς  ’Αγάπης».



' Α ή δα a ΰ υ μ ά μ α ι
του κ. Σ. Γ εω ργούλη

θάμcxJvα τότε 8 - 9 χρόνων μαθητής στο Δημοτικό δταν ένας συγγε
νής μου ταξειδεμένος μουφερε δώρο για  «φωτίκια», ενα ζευγάρι παπού
τσια καΐ Μνα καπέλο. "Ηταν άπ’ τά λ ίγα  δώρα πού πήρα γιαυτό καΐ τα 
θυμάμαι ώς τώρα.

Τά παπούτσια ήταν μαύρα βακέτα καΐ γερά γιά  νά «χτράνε». Κι ό
πως ήτανε προκιασμένα καΐ γώ  άμαθος συνηθισμένος μέ τά «λουρο- 
τσάρχα» πήγαινα σάν ποπτουτσωμένος γάτος κι’ άλλου πατούσα κι’ άλ
λου βρισκόμουνα τρέχοντας στά καλντριμια. Κάποτε μάλιστα ένα τέ
τοιο γλύστρημα είχε καΐ κάπως επίσημο χαρακτήρα. Τό γλύστρημα έ
γινε άπό τά σκαλιά δίπλα στις βρύσες στο Χάνι καΐ βρέθηκα άπ’ τήν 
κορφή μέ βουτιά ςχχρδύς πλατύς στήν πλατεία, κι έγινα νούμερο γιιχτΐ 
ήτοινε χρονιάρα μέρα καΐ στήν πλατεία γινότανε χορός.

Αύτά τά πεζά γιά  τά παπούτσια.
Τό καπέλο δμως ήτανε άλλο πράμα. Μαθητικό πηλίκιο μού̂  φαίνε

ται είναι ή επίσημη ονομασία του. Μέ τήν κουκουβάγια του, τά χρυσά 
σειρίτια, τά μπιχλιμπίδια τό σκληρό γείσο κ.λ.π., ήταν κάτι πού μόνο 
τά παιδιά καλών οικογενειών φορούσαν. Και βρέθηκα και γώ μέσα σ’ 
αύτά εκ παραδρομής βέβαια. Γιαυτό καΐ δπως θά δείτε δε μού πήγε 
γούρι.

Συνέπεσε κείνο τόν καιρό νά ισχύουν στό Σχολείο δυό άπαγορευ- 
τικές διαταγές άπ’ τό δάσκαλο.

Ή μία άποΓ/όρευε στούς μαθητές νά πηγαίνουν «βίζιτες» στις >.<νο- 
μασιες» και τά «γιορτάσια».

’Ίσιος γιοιτί ύστερούσοιν στό Σαβουάρ Βίβρ, ότν τό λέω καλά, ή ί
σως καΐ τό πιθιχνώτερο δέν περιορίζονταν στ'ις κοκόσιες καΐ τά βρασμέ
να κάστανα άλλά είχαν άξιώσεις γ ιά  μεζέδες καΐ κρασί. Και τά οινο
πνευματώδη βρίσκο-ντε ώς γνωστό σέ διωγμό. "^Ηταν μάλιστα έκείνη 
ή εποχή τής ποτοαπαγόρευσης καΐ στήν ’Αμερική.

ΚαΙ μή μού πήτε δτι ή μιά απαγόρευση επηρεάστηκε άπ’ τήν άλλη 
ή δτι «άνήκαμε άπό τότε ε’ις τήν Δύσιν» γιοα'ι δέ θά τό παραδεχτώ. ΚαΙ 
πάμε παρακιχτω.

Ή δεύτερη άποιγόρευση πσύ έχει σχέση μέ τό καπέλο άποιγόρευε 
στούς μαθητές νά παίρνουν κόλυβα κοινώς «στάρι», στά «σχώρια» ή 
«μακάρισες», δπως τά λέγαμε τότε ή «μνημόσυνα» δπως θέλουν νά τά 
λένε μερικοί σήμερα. Γιοα'ι ή άποιγόρευση; ’Ίσω ς έπειδή μικρά παιδια 
εμείς δέν είχαμε πάρε δώσε μέ τούς μακαρίτες κι έτσι δέ χρειαζότοινε 
νά τούς σ’χωρέσουμε. " I σως κα'ι γιά  όχλους βαθύτερους λόγους πού δέν 
έγιναν γνωστοί.

Μιά Κυριακή λοιπόν μέ τό καινούργιο μου τό καπέλο πού πρέπει 
νά σάς πώ δτι τό φορούσα μόνο τις Κυριακές κα'ι τ'ις μεγάλες κα'ι επί
σημες γιορτές, δπιός περίπου φοράνε τό ψηλό καπέλο οί Υπουργοί στις 
ορκωμοσίες ή στ'ις τελετές, βρέθηκα μετά τή λειτουργία έξω άπ’ τήν 
έκκλησιά πού είχανε σχώριο καί μοιράζοινε στάρι. ‘Ό πω ς τδχανε μέ 
μπόλικη ζάχαρη άπό πάνω μέ τΙς σταφίδες τά ρόδια καί τά καρύδια ή-
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Tocv£ νά τρως καΐ νά σχωρας πού λένε. "Ετσι τουλάχιστο τό είδα εγώ. 
ΚαΙ τΐ νά σας τα λέω τώρα. Ξελιγωμένος καΐ νηστικός, pow μέ τό άν- 
τίδωρο ένέδωκα στόν πειρασμό και παρέβην τήν ενδέκατη εντολή «οό 
πάρης στάρι». Και ενός κακού δοθέντος ακολούθησε στή συνέχεια ή πα
ράβαση και της δωδεκάτης εντολής «ουβάλης τά κόλυβα στό καινούρ
γιο σου τό καπέλο».

Τό τΐ έγινε μετά τό καταλαβαίνετε, θ ά  μπορούσε ίσως νά περάση 
απαρατήρητη ή παράβαση αλλά ήταν βλέπετε τό καινσύργιο τό καπέλο 
μέ τά χρυσά σειρήτια κα'ι τήν κουκουβάγια πού τραβούσε τά βλέμματα. 
ΚαΙ τά τράβηξε καΐ μέ εκδικήθηκε, πού δέν τό σεβάοτηκα. ΚαΙ ήρθε ή 
τιμωρία τόσο άπ’ τή μάνα μου, δσο καΐ άπ’ τό δάσκαλο. Επικαλέστηκα 
βέβαια ώς έλαφρυντικό τήν πείνα, αλλά δέν έπιασε. Ούτε καί ό πρότε- 
ρος έντιμος βίος, αλλά καί πώς νά πιάση; Έ δώ  δέν τά κατάφερε ένας 
Ούγκώ νά γλυτώσει άπ’ τήν καταδίκη τό Γιάννη Άγιαννη πσύ πήρε τό 
ψωμί γιατί πεινούσε καί θά τή γλύτωνα εγώ ;

Άπό τότε λοιπόν τδχω σέ γουρσουζιά νά φορέσω καινούργιο κα
πέλο καί γ ιά  καλό καί κακό γυρίζω ξεσκούφωτος. Ξέρες τί γίνεται κα
μιά φορά;

Υ.Γ. Μέ τό καλαμπούρι τής ιστορίας μας πήραν κάπως τά «σκάία» 
καί τό δάσκαλο. Πρόκειται βέβαια γιά  τον κ. Παπαδή. Καί γ ιά  δσους 
μέν τόν ξέρουν δέ χρειάζεται νά πώ τίποτα. Γιά δσους δμως δέν έτυχε 
νά τόν γνωρίζουν, καί θάναι λίγοι, πρέπει νά πώ δτι πρόκειται γ ιά  έναν 
άπ’ τούς προοδευτικούς δασκάλους πού κάθε άλλο παρά ό τύπος τού α
ποφασίζομε καί διατάζομε τού ταιριάζει. Αύτά καί μέ τόν όφειλόμενο 
σεβασμό στό δάσκαλο πού μάς έμαθε γράμματα.

01 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Ά πό τή Γενική Συνέλευση τής ’Αδελφότητος τού 1982 κα

θορίστηκε ή ετήσια συνδρσμή τών μελών σέ δραχμές τριακό
σιες (300) καί τσύ περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 
σέ δραχμές πεντακόσιες (500).

"Οσα μέλη έρχονται στή Γενική Συνέλευση πληρώνουν ε
κεί τίς καθυστερούμενες συνδρομές καί τίς συνδρομές τού ε
πομένου έτους καί παίρνουν αμέσως τήν απόδειξη.

"Οσα μέλη δέν έρχονται στήν ετήσια Γενική Συνέλευση 
γιατί διαμένουν μακράν τών ’Αθηνών, δύνανται νά αποστέλ
λουν τίς καθυστερούμενες συνδρομές τους καθώς καί τίς συν
δρομές τού επόμενου έτους μέ ταχυδρομική επιταγή ή συστη
μένο γράμμα, στή διεύθυνση τής ’Αδελφότητας, Άστυδάμαν- 
τος 17, 116 34 ’Αθήνας, οπότε ή απόδειξη θά τούς στέλλεται 
ταχυδρομικώς.

Παρακαλούμε θερμά δλους νά άνταποκριθούν στήν παρά
κληση αύτή τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τούς εύχαρι- 
στούμε προκαταβολικά.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο
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1984: ΕΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥΣ

m

Ά νάμεοχϊ ατούς άξ ιους Μ ακεδονομάχους πού άγω νίστπκαν γιά  μιά Ε λληνική  
Μ ακεδονία, ουγκαταλέγετα ι καί 6 Μικροχωρίτης Γ εώ ργιος X, Γ ιαννακόπουλος 
(Γ εω ρ γο ΰ λ α ς). Ε ίκοοάχρονος ακόμη έλ α β ε  μ έρ ο ς  ο έ  π ο λ λ ές  μ ά χ ες  οτή Δυτική 
Μ ακεδονία μ έ  τούς Παύλο ΜεΛά, Τέλο "Α γρα καί άλλους καπετανα ίους. "Ας ε ί 
ναι ή  ©ύμηοη αυτή μικρής φ όρος τιμής ο ’ έκ ε ίν ο υ ς  πού άγω νίοτηκαν καί ο ’ δο ο υ ς 
ζοΟν άκόμη μ’ α υ τές  τΙς ήρω ικές άναμνήοεις.
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (1912-13) 
ΤΟΥ ΣΠ. ΖΟΡΜΠΔΛΛ

(Σ υ νέχε ια  ά π ’ τό π ρ ο η γούμ ενο )

Νοεμβρίου 3, Βλάδουβον. ΈχατοωλίσΟημεν μέσα είς οικήματα άλλα δέν εΓχομεν 
καμίαν περριποίησιν απολύτως από τούς κατοίκους.

Νοεμβρίου 4, ’Όστροβον. Τό Σύνταγμα είχε προφυλακάς άλλα έγώ μή γνωρίζων 
άπό ένωρίς προτού καταβλησθώμεν, παρέκλεινα της γραμμής καί έπήρα την γραμ
μήν τοΰ Σιδηροδρόμου καί έφθάσαμεν είς ’Όστροβον. Καθ’ όδόν εδρομεν ένα έρίφισν, 
τό έσφάξαμεν καί τό βάλαμεν είς τά σακίδια καί μεταβαίνοντες είς ’Όστροβον εδρω- 
μεν κατάλημα καί μαγειρεύσμεν, οίκονομήσαμεν καί λίγο ψωμί.

Νοεμβρίου 5, Κορνίτσοοβν. Βουλγαροχώριον, δέν άνοιξαν πόρτα είς κανένα, οδτε 
νερό είχαμε διότι ήταν 3 ώρας μακράν.

Νοεμβρίου 6, Μπάνιτσανο. Μέ βροχή καί χιόνια, λάσπες πολλές δέν βρίσκαμε μέ
ρος να κατασκηνώσω'μεν. Τέλος εδρομεν ένα όλίγον στεγ·/ότερον, έστήσαμε άντίσκγ)να 
καί τρυπώσαμε όλίγον νά μή \χά.ς δέρνει ή βροχή. Έ]ώθαμε δέ δτι τά Βιτώλια τια- 
τελήφθησαν υπό τών Σέρβων' ή βροχή δμως ήτον τόσον ραγδαία ένώ έπερνοΰσε άπό 
τά άντίσκηνα σάν ποτάμι, είχομεν δέ ολοι τούς γελιοΰς καί καθήμεθα έπάνω τά δέ 
πόδια μέσα είς τό νερό. Τά μεσάνυκτα τό έγύρισε είς χιονιά, έριξε έως 40 πόντους 
τά δέ άντίσκηνα άλλοι μέν πάσαλοι έσπασαν άλλοι δέ έβούλιαξαν καί έτσι δλους μας 
πλάκωσαν τά άντίσκηνα. Τότε άρχίσαμε νά τραγουδώμεν νά ξεχάσωμεν τά βάσανά 
μας, δσοι δέ έπιχείρησαν νά τά φκιάσουν δέν ήμπόρεσαν διότι άπό χιόνια καί λάσπες 
έβούλιαζαν ένα γόνα. Ό  Σιδηροδρομικός Σταθμός άπήχε περί τά 100 μέτρα καί τήν 
πρωίαν άλλοι έσκορπίσθησαν άνευ διαταγής είς τά χωριά, έγώ δέ μετέβην είς τόν 
Σταθμόν έπί τρεις ήμέρας καί άπό τόν Σταθμόν έπερνοΰσαν τά τραίνα καί τροφοδο- 
τσύμεθα τά πρός τό ζήν.

Νοεμβρίου 12, έσυντάχθγ^μεν καί Σιδηροδρομικώς μετεφέρθημεν είς Θεσσαλονί- 
Άπό τοΰδε καί είς τό έξής δέν μάς έλλειψε ό άρτος καί συσσίτιον.

Έμείναμεν είς Θεσσαλονίκην πολύ άρκετά καί άναπαύθημεν έπί έβδομήκοντα 
πέντε ήμέρας.

Ίανουαρίου 29. 1913. Σιδηροδρομικής είς Φλώριναν.
Ία'/ουαρίου 30, ΙΙισοντέρη.
Ίανουαρίου 31, Ζέλεβον.
Φεβρουαρίου 1, Πρίνιτσα.
Φεβρουάριου 2, Ζάρδες.
Φεβρουαρίου 3, Μπήλιστα.
Φεβρουαρίου 4, Κότσιστα. Οί κάτοικοι πολλοί, φιλόξενοι δέν ήξευρον πώς νά μάς 

περιποιηθοΰνε μέ περιποίησιν πρώτης τάξεως καί μέ πολυτελέστατα φαγητά καί τήν 
πρωίαν ήσήμανε προσκλητήριον δέν μάς άφηναν νά φύγο>μεν έάν δέν τρώγαμε καί 
παίρναμε καί διά τόν δρόμον.

Φεβρουαρίου 5, Μυλορτά.
Φεβρουαρίου 6, Δίσνιτσα. ’Ενταύθα (,ιάς έκλεισε τό χιόνι διότι καθημερινώς έχιό- 

νιζε καί μάς έκλεισε τήν συγκοινωνίαν διότι βαδίζαμεν διά ’Ιωάννινα.
Είς Δίσνιτσα έκαταβλήσθημεν είς οικήματα τουρκικά έπί δεκαπέντε ήμέρας, δύο 

ώρας μακράν τής Κοριτσάς.
Φεβρουαρίου 22, Κοριτσάν.
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Φεβρουάριου 23, Φλώξ.
Φεβρουάριου 24, ’Apadmv. Έ κει καθίσα^ιεν έπΙ δέκα ήμερας καΐ έπειδή Ιπεσαν 

τά Ιωάννινα έπιστρέψαμεν διά τής Ιδίας δδοΰ εις Θεσσαλονίκην.
Μαρτίου 14, Καπουτσίδες. Μίαν ώραν έξωθεν τής Θεσσαλονίκης.
’Απριλίου 8, Κορθιάν.
’Απριλίου 9, Ααγκαδίκη.
’Απριλίου 10, Σταυρόν.
’Απριλίου 11, Τσάγεζι. ’Ήρχισαν αί έχθροπραξίαι μέ τούς συμμάχους μας Βουλ

γάρους.
Μαΐου 9 ΣέΐΑολτο. Έγένετο μεγάληι μάχη, είχε πολλάς άπωλείας τό 19ον Σύνταγ

μα και θά αίχμαλοΰτο ή 7η Μεραρχία εάν δέν προλαβαίναμεν. Τήν έπομένην τούς 
έδώσαμεν αφορμήν αλλά δέν μάς έπετέθγραν. Ημείς είχομεν αύστηράν διαταγήν νά 
προφυλασώμεθα ν άμή δώσωμεν αφορμήν.

Μ ικροχωρίτες πολεμ ισ τές τοϋ  1912- 13

Καθημερινώς καί νύκτας έκατασκευάζαι^ιεν προχώματα.
Μαίου 27 έπιστρέψαμεν διά τής ιδίας δδοΰ διά στρατηγικούς λόγους εις Αεγκα- 

δίκη.
’Ιουνίου 1, Ααγκαδίκη. Καθημερινώς και έδώ προχώματα καί μεγάλα στρατιωτι

κά έργα.
’Ιουνίου 10 προσεκολήθην είς τόν Ιο λόχον 27 Συν) τος.
’Ιουνίου 15 αύθημερβν δδοιπορικώς είς Θεσσαλονίκην.
Ιουνίου 1 7 - 18  έγενετο άφοπλισμός τών Βουλγάρων. Μάχαι πεισματικαί έντδς 

τής πόλεο>ς μέ κανόνια καΐ πολυβόλα.
Ίουνίου19, Νταουκλή. ’Έναντι τοΰ Κιλκίς έχο«ι.εν τήν καλυτέραν Οέσιν δίχως νά 

[ΐΛς φθάνει τδ πυροβόλσν (πλησίον τοΰ Στρατηγείου Βασιλ.) .
’Ιουνίου 22, Κιλκίς.
’Ιουνίου 25, Δοϊράνη.
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’Ιουνίου 27, Χαντζή Μπεϊλήκ. Μας έκράτησαν διά τδ Στρατηιγεΐον του Βασιλέω; 
ΙπΙ 14 ήμ^ρας περάσαμε καλά.

’Ιουλίου 9, Δεμήρ ’Εσάρ.
’Ιουλίου 10 άναχωρήσαμεν διά Πετρίτσιον.
’Ιουλίου 12, Πετρίτσιον. "Ωρα 3 μ.μ. τό δρος Πυρίνιον έκαλήφθ>η υπό χιώνος. 
’Ιουλίου 14, Λιβοΰνοβον.
’Ιουλίου 15, Στενά Κρέσμας.
’Ιουλίου 16, Σιμιτλή.
’Ιουλίου 17, Τσουμαγιά. ’Έναντι παλαιών συνόρων, τής Βουλγαρίας. Έτοττοθετή- 

&YJV είς τδν 11 λόχον του 2ου Συν) τος πεζικού.
’Ιουλίου 20, υπεγράφη ανακωχή καί έπιστρέψαμεν έκ Τσουμαγιάς είς Χάνια Κρέ- 

σνας έπ'ι δέκα ήμέρας κα'ι Αύγουστου 4 Δεμήρ Έσάρ.
Αύγουστου 4  έκ τοΰ 2ου Συντάγματος πάλι είς τό 27ον είς Άϊβάτ. Έτρυγήσαμε 

καλά έκεΐ τά αμπέλια, κατόπιν έρχεται διαταγή καί έπανερχόμ.εθα είς τό 2σν Σύν
ταγμα.

Αύγουστου 24, σιδηροδροιτικώς είς Σέρρας.
Σεπτεμβρίου 19 όδοιπορικως έως 21 είς Δράμαν.
Νοεμβρίου 12, σιδηροδρσμικώς είς Γιδά.
Νοεμβρίου 14, Έλ,ευΟεροχώριον.
Νοεμβρίου 16, Αίκατερίνην.
Νοεμβρίου 17, Μηλιά.
Νοεμβρίου 18, "Αγιον Δημήτριον.
Νοεμβρίου 19, Έλασών.
Νοεμβρίου 20, Μ. Τυρνάβου.
21 Νοεμβρίου, Τύρναβον.
22 Νοεμβρίου, Αάρισσαν. Σιδηροδρομικώς εις Ααμίαν.
25 Νοεμβρίου έλαβον τό απολυτήριον έκ τών τάξεων τοΰ Στρατού. Ευχόμενος ούτε 

είς τόν ύπνον (ίου νά μή βλέπω πολέμους.

ΚΥΠΡΟΣ -  Δ1ΓΕΝΗΣ
Σΐής Κύπρος τΙς κορφοπλοτγιές καΐ στα κρυφά λαγγάδια, 
ίκεΐ ό Γρίβας βρίσκεται μ’ δλα τά τταλληκάρια.
/'•'ιέ τό σπαθί του στήριγμα, όρθός λαγοκοιμάται 
μέ μιά χούφτα παλληκαριών τόν ’Ά γγλο  δεν φοβάται. 
ίΛέ τδνα μάτι του κλειστό καΐ τ’ άλλο καραούλι 
μοιάζει τοΰ Μάρκου Μπότσαρη κα'ι σάν τόν Μιαούλη.
Ό  "Αγγλος μέ τ'ις απιστίες κυττά νά τόν γελάσει 
καλεΐ τόν Τούρκο σύντροφο την Κύπρο νά μεράσει.
Οί "Ελληνες γνωρίζουνε τοΰ "Αγγλου τΙς άπάτες, 
μπροστά σου φίλοι φέρονται κα'ι πίσω σου μορτάτες.
Μά άπάτες δέν περνάγανε, μέ πάσα τους θυσία 
οΐ "Ελληνες βαδίζανε πρός την ’Ελευθερία!

Χαράλαμποο Δ. Τριανταφύλληο
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ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΚΟΝΤΙΒΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ
του κ. Σταμάτη Κατσιγιάννη

(Ά π ό  τό  όμώνυμο βιβλίο τού  κ. Κ ατσιγιάννη δημοσ ιεύουμε έ ν α  μικρά 
άπόοπασμα γ ιά  τή ν  ώραΐα άλλά έρη μ η  Κοντίβα.

Ό  Σ ταμάτης Κ ατο ιγάννης γ ε ν ν ή θ η κ ε  καί έ ζ η σ ε  ώς τό 1960 στήν Κον- 
τίβα. "Υστερα μετώ κησε στό Μ εγάλο Χωριό Ε υρυτανίας όπου καί μιένει. Μέ 
π ό νο  έφ υ γε , όπω ς έφ υ γα ν  καί όλοι σ χ εδ ό ν  άπό τό χωριό. Σ ή μ ερα  μ όνο  μία 
ο ικ ο γ ένε ια  μ ένε ι. Ή  ά γά π η  τοϋ  Σταμάτη Κ ατσιγιάννη γ ιά  τό χωριό του, κα
θώ ς καί όλων τω ν χω ριανώ ν του, ε ίνα ι συγκινητική.

Γά τό  βιβλίο του γρ ά φ ε ι: (ίΜήμε π η ρ α ξη γε ιτε  ή μ ε ανα ρθόγρα φ ος δταν  
ή τα ν  ν ά  πάω σχολίο η  δασκάλοι ήταν  στό Μπιζάνι καί στήν Μικρασία. Πήγα 
τρ ίς  φ ο ρ ές  σχολίο εκδιαλιμάτον. Ό λο  τό διαστιμα δ έ ν  ήταν  π έ ν τ ε  μήνους, 
πού  γνώ ρισα  τά  ηκουοιτέσιρα ψηφία τοϋ αλφαβήτου...».

«Έβεργέτες Δάσκτχλοι καΐ Παπάδες του χωριοΰ 
Ό  Κώστας Σ. Μπακατσιας εχη πολά ά<|>ι.ερόματα στη μεταμόρφωση 

ζωη, ήρθε ο Δη μητριός Γ. Μπακατσιας καΐ εφκιασε τό Σχολίο διέθησε 
χρίματα καΐ κόπους και ολοκλιρο τό χοργιαδάκη εργάστηκε μέ μεγάλη 
διάθεση ένό έγινε τό σχολίο δάσκαλο δέν ήχαμε, φέραμε τον Χριστόφο
ρο Σταθόπουλο άπό την Καστανιά δέν ηχε διοριστη ακόμα, τον πλίρο- 
ναν τά πεδγιά, μετά διορίστηκε ό αγαπητός δάσκαλος τον πεδγιόν μό- 
λης έφηγκε ήμερα τά πεδγιά τρέχαν στό σχολίο. Τοΰ λέου κάποτε δά
σκαλε τον αέρα ποΰ τους έδυσες θά σέ τριλάνουν μου απαντάη πήγες 
σέ εργοστάσιο καμνιά φορά πήγα ήδες τη κρότου κάνουν τα μεχανιμα- 
τα ήδες τό γνέέμα τή όρέο δγένη άφτός ήταν ο μακαρίτης Βασήλης Πα- 
πανηκολάου μετά ήρθε ή Γγανα μετά ό Γιανάκος μετά ο Μαβροσκότης 
μετά ήρθε ο Ί'ρηπαμποΰκης καΐ τελεφτέος ο Βαστάκης, άπόκεντρο ήτατ' 
τό χοργιοδάκη άφτό άλά ήχε καλές αρχές φηλόξενο φηλίσιχο, ήρθε ο 
Δεσπότης ό ’Αμβρόσιος νά εκγυνιάση τή Μεταμόρφωση πήγαμε στόν 
Δολιανίτηκο σταβρό καί τον περιμέναμε εφημέρέιος παπάς ήταν τότε 
ο μακάριος Παπαχρίστος άπό τήν Καστανια ότάν φτάσαμε πήσο άπο 
τον άγιόρη λέη ό Παπαχρίστος στόν Δεσπότη, σεβαζμηότατε έδό πγιό 
πέρα ηνε ένας ανοτερόσμας καί άρχήζη τό τροπάριο τοϋ Αγιουγεωρ- 
γιου φτάσαμε στήν εκλισία πήγε μέσα αναψε κερη βγίκε πριν τοΰ Πα- 
παχρίστου εφιμεριος ήταν ό Παπαγιόργις από τα δολιανά στήν πόρτα 
καί λέη έδό έχητε τήν άδια νά λητοργιστε πάντοτε, κατέλησε στό μακα
ρίτη τό θήμνιο έκή φάγαν καί κημηθικαν προτού νά ετημαστοΰν τά φα- 
γιτά τους πήγε ό μακαρίτης θήμνιος ούζο και σαλοπηκα καί τόν κατά
λογο φαγητόν έκή ήταν καί ό Παπαγιώργις ποΰ ήταν στην Ανιάδα τότε 
τόν χηροτόνισε λέη ο Παπαγιόργις δταν ήδε αφτες τής ετημασιες κατά
λογο φαγιτον καί τόσα πράματα αφτος ό ανθροπος δέν ηνε χαζός τοΰ 
απαντάη ό Αμβρόσιος άφτός δέν ηνε χαζός έσή ησε χαζός άφτός ήρθε 
καί άναστήλοσε το χοργιότου και τό αξιοπήησέ, έγηναν τά εγκενια καί 
η χιροτονια τοΰ Παπαγιώργη καί ξαναπήγε στόν αηγιόργη καί πήρε 
φοτογραφίες, εστάνομε μία μεγάλη καταπόνηση οτότν θημάμε τή ζωή 
αφτό τό χοργιαδάκη παρόλα σήμερα ποΰ έχομε όλες της ανένεσης μοΰ 
διηγέτανε ό μακάριος Παπαχρίστος πός γνόρισε τό πατρικό μου σπήτη 
ερχόμουνα στήν παραμανιάσου και φόρτονα δγιακόσης όκάδες βοΰτη- 
ρο γιά  τό Μοναστήρη μοΰ έλεγε καί τό λαηκό ρητό τόν εύτηχή δλη νά 
τόν αγαπότνε τό διστηχή όλη τόν μισοΰν».
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ — ΕΥΡΥΤΟΣ ΟΙΧΑΑΙΑ
τοΰ Δημ. Δ. Πολύζου

Παρουσιάζομε σήμερα τή δεύτερη έργασία γύρω άπ’ τά Ιστορικά τής Εύρυ- 
τανίας, τοΰ αείμνηστου Μικροχωρίτη, στρατηγού Δημ. Δ. Πολύζου. ’Ά ν  καΐ 
πέρασαν είκοσι, σχεδόν, χρόνια άπό τότε πού γράφτηκε (1966), δμως δέν χά
νει τήν έπικαιρότητά της. Τώρα πού άναζωπυρώθηκε τό Ιστορικό ένδιαφέρον 
γιά τήν Ευρυτανία, μια καΐ νέοι έρευνητές ένδιαφέρονται μέ ζήλο γιά τό Ιστο
ρικό της παρελθόν, μπορεί νά φανεί Ιδιαίτερα χρήσιμη.

Π ερί τής Εόρντανίας πολλά συνεζητήθησάν και ήκοΰιρθησαν ή ποια τις δμιυς 
προχειρότης μεθ’ ής ύπεστηρίζοντο ήγαγεν ήμάς είς άναδίφησιν τών Ιστορικών πη
γών. Δυστυχώς δμως ούτε ό Παυσανίας ούτε ό Στράβων ήσχολ^ήθησαν μέ τήν Εύ- 
ρτιτανίαν διότι εις τήν προϊστορικήν καΐ ιστορικήν αρχαιότητα δέν διεδραμάτισε ρό
λον τινά εις τά γεγονάτα δι’ δ και οΐ άναδιιρώντες τό Ευρυτανικόν παρελθόν ευρι- 
σκονται εν obtopia.

Πολλοί δέσμιοι μάλλον τής συγγένειας τών ονομάτων Ευρυτος, Εύρτηιανία, 01- 
χαλία (Χαλιάς ώνομάζετο συνοικία τοΰ Καρατενησιοΰ) εκλαμβάνουν ως δεδοιμένον 
ότι κάποιος έκ τών γ\«ωστών Εΰρΰτων υπήρξε γενάρχης τής Ευρυτανίας.

Τοιοΰτοι δμως Εΰρυτοι, μετά τόν Τιτάνα Εΰρυτον, ιρονευθέντα υπό τής Άθη- 
νάς κατά τήν Τιτανομαχίαν ώς άναφέρεται άπό τόν ’Απολλόδωρον, άναφέρονται ως 
έξηκριβωμένοι τρεις ήτοι ό Μεσσήνιος, ό Θεσσαλός και ό Εΰβοεΰς.

1) Ό  Μεσσήνιος Ευρυτος βασιλεύς τής Οιχαλίας άναφέρεται παρά τοΰ 'Ομή
ρου ώς μέγας Εΰρητος καΐ τοξότης. Ό  Όδυσσεΰς δηλ. καυχώμενος είς τούς Φαία- 
κας διά τήν τοξετηηκήν Ιδικήν του δεινότητα λέγει: ( ’Οδύσσεια Θ. 223) . «Οΰθ’ 
'Ηρακλή ούτε Εΰρύτω Οιχαληί, ο'ίρα και άθανάτοισι έρίζεσκον ούκ έθελήσω..... τώ
ρα καΙ αία]!, έθανε μέγας Ευρυτος οΰδ·’ επί γήρας 'ίκετο ένι μεγάροισι χολωσσάμενος 
γάρ ’Απόλλων, έκτανεν, οΰνεκά μιν πρσ/.αλίζετο τοξάξεσ&αυ>. »,

’Ήτοι ώς τοξότης ό Ευρυτος ήτο έςχίμάΔος τοΰ 'Ηρακλέους έπειδή δέ προύκά- 
λει είς άγώνα τόν ’Απόλλωνα έςχννεύθη παρ’ αΰτοΰ έξοργισθέντος, ό ’Οδυσσευς δ’ 
έκ μετριοφροσύνης δέν ήθελε νά σΐ'γκριθή μέ αυτούς.

Μέ τόν Εύρυτίδην (υιόν τοΰ Εΰρύτου) ’Ίφιτον ήλθεν εις επαφήν ό Όδυσσέας 
οτε παΙς ών ήλθεν είς Μεσσηνίαν άναζητών κλαπέντα έξ ’Ιθάκης ποίμνια. Είς τό Φ. 
14 τής Όδυσσείας άναςρέρεται:

«’Ίφιτος Εύρυτίδης έπιείκελος άθανάτοισιν ...ήλθεν Όδυσσιεύς... παιδνός έών... 
δώκε δέ τόξον τό πριν γ ’ έφόρει μέγας Εωρυτος».

Δηλαδή ό ’Ίφ ιτος έδώρησεν είς τόν Όδυσσέα τό τόξον τοΰ μεγάλου Εΰρύτου, 
μέ τό όποιον έ'γινεν άργότερα έν ’Ιθάκη ή μνηστηροφονία.

"Οτι δέ πρόκειται περί τής Μεσσηνιακής Οίχαλίας προσμαρτυρεί ό Παυσανίας 
είς τά Μεσστ)νιακά του (4, 1, 12):

«Μελανεΰς παρά τοΰτον (Περιήρη τόν Α’ιό?υθυ βασιλέα) άφίκετο καΐ ο1 τής χώ
ρας τό Καρνάσιον τότε δ’ Οίχαλίαν κλ.ηθεΐσαν άπένειμεν ό Π  ιριήρης έν'οικήσαι· γε- 
νέσθαι δέ δνομα Οίχαλίαν τή πόλει άπό τοΰ Μελανύως τής γισαικός».

'Ο Παυσανίας επίσης (4, 33, 34) λέγει δτι παρά τήν Μεγαλόπολιν «...πεδών' 
έστιν σνομαζόμενον ΣτενυκΑηρικόν... τοΰ πεδώυ δ’ έστιν άπαναικρύ κπιλουμένη το
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άρχαίον ΟΙχοιλία τό δέ άφ’ ήμων καρ\'άσιον άλσος. 'Τδρία δέ χολκη τα εύρημα τοΰ 
’Αργείου στρατηγού καΐ Εύρότου τοΰ Μελατνεως τά οστά έη>υλάσσετο... ρεΐ δε πο
ταμός πιαρά τό Καρνάσιον Χάραδρος...».

i *  ̂

2ον Περί τοΰ Θεσσαλοΰ Εύρΰτου και τής Θεσσαλικής ΟΙχαλίας ό 'Όμηρος είς 
τήν Ίλιάδα Β 729 (κατά?.ογος) γράφει:

« ο ι δ’ είχον Τρίκκην καΐ Ίθώμην κΑημακόεσσαν 
οΐ τ ’ είχον Οιχα/νίαν πάλιν Εύρΰτου Οιχαληίος 
των δ’ αύθ’ ήγείσΟην Ασκληπιοΰ παϊδε δύο 
Ιητήρ’ άγα-θ'φ ποδελ.είριος ήδέ Μαιχάων...».

Συνεξεστράτευσαν δτ)λ. είς Τροίαν υπό τούς ΠοδελεΙρων καΐ Μαχάοια οΐ 01- 
χαλιείς τής πόί.εως τοΰ Εύρΰτοχ* μετά τών Πεδαλείριον και Μαχάονα οΐ ΟΙχαλιεϊς 
τής πόλεως τοΰ Εύρΰτου μετά τών κατοίκων τής Τρίκκης κα'ι τής Ίθώμης, άίτινες 
ήσαν πόλεις τής περιοχής τών Τρικάλων. Τά περ'ι ΘεσσοΛικής ΟΙχαλίας έννοΰσης 
τό Καρπενήσιον άποτελιοΰν δ'θ'εν άστήρΊκχα ευρήματα.

Οι άναφιερόμενοι εις τόν κατάΐωγον τοΰ 'Ομήρου ώς ήγηθέντες Θεσσαλικών 
λαών είς τήν εκστρατείαν τής Τροίας είναι περ'ι τους δέκα, π/.ήν δέ τοΰ ’Αχίλλειος 
ήγήύησαν πολΑ μικρών λιοών ώστε νά μή γεννάται σΰγχυσις γειυγραφική έκ τυχόν 
συστρατεΰ'σειος μεμακρυσμένων λαών.

3ον Πιερ'ι τοΰ Εύβοέως Εύρΰτου: Ό  Σοφοκλής εις τό δράμα «Ίραχίνιαι» φέριει 
τήν σύζυγον τοΰ Ήρα'κλέους Δηιάνει,ραν έρωτώσαν τόν υΙόν της άγγελιοφόρον "Τλ- 
λον: «και πού κλύεις, τέκνον, ίδρΰσν̂ ^αι χΰονός;».

Τ Α Α Ο Σ : «Εύβοΐδην χώραν φιασ'ιν Εύρΰτου πόλιν έπιστρατευειν αυτόν ή μέλ
λε ιν ε'τι».

Δηλαδή: είς ποιον μέρος τοΰ κόσμου εύρίσκεται ό πατέρας σου; με άπάντησιν 
τοΰ "Τλλου δτι «λένε πώς εκστρατεύει κατά τής πόλεως τού Εύρΰτου εις τήν Ευ- 
δοιαν» ό δέ σχολιαστής τής Αειψίας επιλέγει:

«ό 'Ηρακλ,ής στρατιάν έπ'ι ΟΙχαλίαν συνήθροισεν Εΰρυτον τιμωρήσασθαι θέλων... 
κτείνας μετά τών παίδων Εΰρυτον αίρει τήν πόλιν καί λαφυραγωγήσας ήγε Ίόλην 
αΙχμάλωτον και προσορμισθ'ε'ις Κηναίω τής Εύβοιας άκρωτηρίω...».

Αύτή δ’ ή Οιχαλία έκ,ειτο κατά τόν 'Β/καταΐον παρά τήν ’Ερέτριαν.
Είς όΟλ,ος Εΰρυτος άναφέρεται είς τόν "Ομηρον αλλά χωρίς ΟΙχαλίαν αύτός δ’ 

ήτο Ήλεΐος (Ίλιάς Β 621).
«’Ίλιδος.... ήγήσασΟαι vjai Θάλπιος υίες... ό δ’ άρ’ Εύρΰτου».
’Εκτός λοιπόν άν άλνλοι προσκομίσουν άλλα στοιχεία πεί-θοντα περί τού αντιθέ

του δέν ύπήρξεν Εΰρυτος γενάρχης τής Εύρυτανίας.
Τήν τοπωτυμίαν Βύρυτανία ώς κα'ι πάσας σχεδόν τάς όμοιας δέον νά άναζιγτή- 

οωμεν ώς πρός τήν έτυμολογίαν εις τήν προελλ^ηνικήν στηριζομένην εξ ολοκλήρου 
είς ττμ σημιτικήν γλώσσαν ώς αΰτη διεμορφώθη εις τό λεξικόν Θωμοπούλου vjai τήν 
Θεωρίαν Ίίλ,ετ'θ'εριάδου «Πελασγκή Έλλως, οί Προέλληνερ> Άθήναι 1931.

ΕΙς τήν σελίδα 94 τοΰ συγγράματος τούτου άναφέρεται δτι «ό Στράβων (152, 
163) όμιλεϊ περ'ι Ώρητανιας ώς χώρας ορεινής εν τή Ίβηρική χερσονήσω...». Ώρτ|- 
τανοι (ορεινοί) είναι οί άλλως καλοΰμενοι Όρ-έσ-ται Ώρητανία δέ ή Ούρητανία 
είναι ή 'Ελληνική Εύρ^ανία κχιί Εύρυτίων (οΰριτον) ό μυθικός βασιλεύς τής ,Ορει- 
ιής Φθίας, παρ’ ώ κατέηητ/εν ό Πιμυεύς γενόμεΛος γααβρός του. Μετέσχον δέ άμφά 
τεροι είς τήν θήραν τοΰ Καλυδωνίου κάπρου, οπότε, οπότε έκ λάθους καιτηκοντίσθη 
ό Εύρυτίων ύπό τοΰ γαμβρού του σχόντος και τήν ηγεμονίαν τής Φθίας, ήν εκληρο- 
νόμησεν ό Άχιλλεύς ( ’Απολλόδωρος 3131)

Ό  Παυσανίας τελικώς γράφει (4, 1, 2) «ήκει δέ εις άμφισβήτησιν τού· έν
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'Ελλάδι τά πλείω» δτ(λ. άμφισδητοΰνΐαι. τά περΊοσότερα πράγματα εν Έλλάδι αίττός 
δε θεωρεί πιθαναπεραν την εκδοχήν, σχετικώς μέ τοΰς ηη}μολογοε,'μενοι>ς Εύρντους, 
τοΰ Μεσσηνακοΰ «ουχ ήκαττα. τών οστών εινεκα τών Εύρ·ύτον».

Ή  Εύρντανία συνεπώς ώς κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα παρήχθη μάλλον ώς τοπω- 
τυμία λόγω τής όρεινόττμός της, άργότερον δε ίσως έπεζητήθη νά ταυτισθή μ£ τον 
ηρώα Ευρυτον.

★ ★ ★

Ό  συμπολίτης κ. Πάνος Βασιλείου μάς άπέστειλε τό εργον του «ή αρχαία Ευ
ρυτανία- 1961». Έξ αυτοΰ και άλλων έργασιών του σχετικώς μέ τήν Εϋρτπτανίαν 
άποδεικνύεται ακαταπόνητος ερευνητής. Παρέχει δε ευκαιρίας, λ>-επτομερεστέρας 
διευρελήσεως τών Εύρυτανιχών ζητημάτων, εις τά όποια διαςχονοϋμεν κατά τά κά
τωθι σημεία:

1) Ή  ονομασία τής Ευρυτανίας ώς όφειλομένη «εις τά άφθονα καλοτρεχούιιεν'α 
νερά», φαίνεται καθ’ ήμάς ήσσονος αξίας από τήν ετυμολόγησιν τών σημητιολόγων 
μέ την απλήν έν'νοιαν τής όρεινόττιτος; διότι οΐ σημιτιολόγοι ετυμολογούν δλα τά 
τοπιονΰμια τής 'ΕΙλλάδος τά όΰΛως ανεξήγητα.

Άν'αφιέρομεν δ’ είς παραπλήσιον παράδειγμα φαινομενικώς εύεξηγήτου όνυ- 
μασίας την λεξιν Ευθοια ποΰ έμqxxvίζεται ώς παραγοιμένη από τό ε ΐ κάι βοΰς. Κα'ι 
όμως πιθανωτέρα είναι ή έτυμολόγ'ησις τών σημιτιολόγων καθ’ ήν αι - μπα'ι σημαίνει 
νήσος μακρά, Μάκρις. ΕΙς τοΰτο συνηγορεί και ό Στράβων γράφων (444) «Παρα- 
μήκης μέν τοίνυν έστ'ιν ή νήσος... διά δέ τήν στενότητα και λεχθέν μήκος υπό τών 
παλ.αιών Μάκρις ώνομάσθη».

2) "Οτι οΐ Δόλοπες μετέσχον τής εκστρατείας τής Τροίας υπό τήν ηγεσίαν τοΰ 
Φοίνικος δέν είναι ευκόλως παραδεκτόν. Διότι πλήν τοΰ Στράβωνος μαρτυροΰντος 
τοΰτο οΰδεις άλλως συμφωνεί ό "Ομηρος δέ οΰδαμοΰ αναφέρει τοιαΰτόν τι, ώς δέν 
άναφέρει και οΰδαοϋ τους Δόλοπας ούτε ώς αυτοτελές στράτευμα ούτε άλλπος πως.

'Τπάρχει δέ αιτιολωγία είς τό I 440 τής Ίλιάδος όπου ό Φοίνιξ άφηγοΰιιενος 
λέγει ότι ώς φυγάς πρσσέηηιγεν είς τόν Πηλέα «δς με πρόφρων ϋπεδεκτο» κάι πε
ραιτέρω λέγει πρός τόν Άχιλλέα:

«ήματι τώ δτε σ’ έκ Φθίης Άγαμέμνονι πέμπεν 
νήπιον, οΰ πω είδότα όμοιίου πιλέμοιο 
ούδ’ άγορέειν....
τουνεκά με προέηκε διδασκέμεναι ταΰτα πάντα«.

Δηλ. όταν νήπιον ακόμη σε έστευλεν ό Π  ηλεΰς είς τήν Τροίαν κα'ι άπειρον άπο 
παρόμοιον πόλεμον κα'ι τάς έμιρανίσεις καίάγορεύσεις μέ έ'στειλεν ό Π  ηλεΰς νά σέ 
διδάσκω ταΰτα πάντα.

"Ωστε ώς ςτυγάδα έκ τής πατρίδος κα'ι δή διά συγκεκριμέντ]ν αίτίαν φυγαδευ- 
θέντα έδέχθη τόν Φοί νικα ό Π ηλεΰς κάι ώς σύμβουλον τοΰ ΆχιΛλέιος έστειλεν είς 
Τροίαν. 'Ως φυγάς βεβαίως δεν είχεν είς τήν διάθεσίν του τήν ηγεσίαν] τών Δοίωπων.

3) Περ'ι τοΰ Γουνέως έκ Κύφου, ούτος άναφέρεται είς τόν "Ομηρον (Ίλνίάς 
Β 747) ώς εξής:

«Γουνεΰς δ ’ έκ Κύφου, ήγε δύο κα'ι είκοσι νήας 
τώ δ’ Ένιήνες έποντο μενεπτόλεμοί τε Περραιβο'ι 
οϊ περ'ι Δο>δώνην δυσχείμερον οίκί’ έθεντο 
οϊτ’ άμφ'ι Ιμερτόν Τιταρήσιον έργα νέμοντο 
δς κα'ι έκ Πηνειού προϊεί καλάρροον ύδωρ...».

ΑΙ άναφερόμεναι δέ τοποθεσίαι ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τήν Ευρυτανίαν ώστε
(συνέχεια στή σελίδα 37)
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T O  Κ Α Λ Λ Ι Ο Ν
του Δ. Φαλλί\

Ή  πρω τεύουσα των Καλλιέων καί τή ς  Αϊτωλικής Σ υμ ποληεία ς αποτελούσ ε 
τό κ έντρ ο  πολιτισμού στη Δυτική 'Ελλάδα κατά το ύ ς  Ρωμαϊκούς χ ρ ό ν ο υ ς  καί 
τή ν  Β υζαντινή εποχή .

Στο Κλαψί, τό 1957, εγινε μιά, περιοιρισμένης έκταιοης, άνασκατρή, και ήλθό 
οτό φώς τοϋ ήλιου, ό Ναός τοΰ 'Αγ. Λεωνίδη,, έ'ργο τοΰ 5οτ> αΐ. μ.Χ. ’Έχει, (τεγάλες 
διαστάσεις, (18,5X28) vuxl τά τρηφιδωτά του διατηρούνται κεάιά, μέ θαυμάσιες πα
ραστάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα γραπτές Ιστορικές (Λαρτυρίες για νά γνω
ρίζουμε τό μέγεθος και τό είδος τής πολιτιστικής ανάπτυξης αττοός τούς αΐώινες. 
Ούτε άλλες άνασκαφές έ'γιν.αν στον γΰρω χώρο τοϋ Ναοϋ, οότε σ’ άλλο σημείο τοϋ 
Κλατ·σείου για νά δούμε τ'ι άκόιμα κρύβεται κάτω άπ’τό έ'δαφος. ’Ακόμα, δεν έ'χει γί
νει καμιά άλλη άν'ασκαπτική εργασία πουθενά στον Εύρυτανη.κό χώρο, σε πανάρχαιες 
Οαμένες πόλεις καΐ κώμες, δπως είναι στούς Σταίλους, στού Φαιττίνου, τής Άρωνιά-

Οϊ δυά Οψεις Ά επνα ϊκού  νομ ίσματος τού 4ου αιώνα π.Χ.

δας, στά Φειδάκπα, στη Βοτλττη, κ.λ.π., γιά τ’ά υπάρξει μιά παραλληλπ^ εκτίμηση α
πό εποχή σέ έποχή, τού πολιτιστμού τής Ευρυτανίας δλους τούς αιώνες που πέρασαν 
καΐ μέχρι τ))ν έποχή τής Τουρκοκρατίας. 'H  παράδοση τού Κλαυσείου πού μεταφέ- 
ρεται από γενιά σέ γενιά πολλούς α’ιώνες τώρα, —καΐ είναι γνωστή κα'ι σ’ όλα τά 
γτ'ρω χωριά— μάς λέει ότι εκεί ήταν τό αρχαίο Κάλί.ιο·, πού κατέστρετμαν οΐ βάρ
βαροι, δτι εκεί ήταν τό πα/νάτι τού βασιλιά (ρω-μαίου στρατηγού)... κι δτι ήταν ή 
πρωτεύουσα τής Ευρυτανίας. Λέν γνωρίζα[.ιε δμως τίποτα απ' τί|ν παράδοση γιά τή '’ 
Βυζαντινή έποχή, τόν πολιτισμό του καΐ γιά τόν Ναό τού Ά γ. Αεωνίδιμ Σύμφωνα 
βέβαια μέ τις επιγραφές πού υπάρχουν στήν χαμοκέντηση τού Ναού, τό 490 μ.Χ. 
έγινε ή άνακτχίνισή του. Αυτό ερμηνεύεται δτι ή ό Ναός αυτός προϋπήρχε εκεί, ή, 
άλ/ος μικρότερος ση'} θέση του.

Παρά τ'ις έλλιπεΐς γνώσεις δμως πού έχουμε, τό συμπέρασιια πού βγαίνει άπ’ 
τό παλαιοχριστιανικό αύτό μνημεΤο τής Δυτικής 'Ελλάδας — π̂ού είναι ό 'Αγ. Αεω- 
νιδης— είΐ'αι δτι ή καλλιτεχνική κα'ι πολιτιστική στάθμη αύτού τού τόπου ήταν έκ,εί- 
νη τί)ν έποχή σέ πολύ ψη/ό έπίπεδο.Είχαν σμίξει ή Ιστορία καί ή δραστηριότητα 
τών κατοίκοτν τοΰ Κα?ιλίου μέ τό άταγενιητικό πνεύμα τοΰ Χριστιανιητού και δη
μιούργησαν έλ'αν άξιοθαίγιαστο καί αξιοζήλευτο πολιτισμό, σέ χρόνια δύσκολα καί
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σέ τόπο όρείΛ'Ό κι’ απρόσιτο·. Αντό απο&εικΛ'ύεται από τό μέγεθΌς τοΰ Ν«οΰ καί τΙς 
πcAt)τιfιες άφιεραππκες έπιγραιρες ποο) υπάρ^ζονν στί|ν καίΑιτεχνική χαμοκέντησΐ|. 
’Ιδιαίτερα όμως άποδεικΛαΐ.ται τό ύι|>ΐ)ίλό πνευματικό επίπεδο αυτοΰ τοϋ τόπου απ' 
τοΐ'ς πολυάριιι ’̂μους κληρικούς πού υπηρετούσαν την εκκλησία. 'Ένας επίσκοπος 
τρεις Ιερείς, δΰο άναγνιωστες, μία διακόνισσα, ένας υποδιάκονος κ.Γ ειπις δεκανός. 
'Ό λ ’ αυτά μαρτυροΰν άκμάζουσα πόλιη κα'ι μεγιίλΛ πλήθος χριστιανών μέ ανώτερη 
πνευματική και πολιτιστική στά'&μη. ’̂ Ηταν δηλ. τό .Κάλλιαν τό κέντρο πολιτισμού 
στόν Εύρ·τττανικό χώρο, πού δεν μπορούμε να γνωρίζουμε — ακόμα σήμερα— τις 
■διαστάσεις του κα'ι τ'ις διασυλώεσειις του μέ άίλλα κέντρα δλης τής 'Κλ/^άδας. Δέν γνιο- 
ρίζοτμ.ε ακόμα από πότε τό ΚάίΑιον ήταν έδρα επισκοπής και ποιας. Πότε Ιδρύ·θηΓ 
κε ή επισκοπή αυτή κα'ι πότε κα'ι ποτός ήταν ό τελευταίος επίσκοπός της. Έκ̂ ειίΌι πού 
οιναι βέβαιο, είναι πώς ό πολιτισμός αυτός δέν υπήρξε αυτόματο δημιούργημα αυ
τής τής εποχής, άλλα ήταν μια συνέχεια άπ’ τά παλαιότερα χρόνια. Είναι πάλι βέ
βαιο, πώς λίγους αιώνες πριν, οΐ Ρωμαίου είχαν στό Κλαιψ'ι (Καλλιον τότε) τό στρα
τηγείο τους. 'Ό πως είναι πάλι βέβαιο δτι τό Κάλλιον (Κλα-ψ'ι) τό κατέστρεψαν ρυ- 
ζικΰ οί Γαλάτες τό 279 π.Χ. κα’ι δπως γράφει ό Παυσανίας (X, 22), οΐ 42.000 — 
περίπου— Γαλάτες που εισέβαλαν σαν δαίμονες στό Κάλί-ιοιν, λεηλάτησαν τ'ις οΙκίες 
κα'ι τά Ιερά του κα'ι τό έκαψαν.

Ό  πολιτισμός δ?Λ>ν αυτών τών αιώνων βρίσκεται ί)α;τένας κα'ι καρτερεί τή δ·ι- 
κή μας συμπόνια κα'ι τό δικό μας έτώιαφέ-ρον γιά νάρθει στό φώς. Πιστεύουμε πώς 
σύντομα μέ τ'ις επίμονες προσπάθειες δλακν μας, ν’ άρχίσουα' σιγά - σιγά ο'ι άινασκα- 
πτικές έργασίες. Τότε, κι’ αυτό είναι βέβαιο, -δά έκπλαγοΰμε δ.λοΊ μας άπ’ τό μέγε
θος τού Ιδιόμο·ρφου ποίατισμσΟ τής Ευρυτανίας κα'ι τήν αφάνταστη σέ πλήθνος vjai 
αξία ευρήματα πού κρίιβ'ει στό χώμα της. Τό πλήθος δέ τών τυμιοματων πού βρί
σκουν καθημερινά οί Κλαψιώτες στό σκά-ψημο τών κήπων των, δείχΐ'ουν τις εμπορι
κές διασυνδέσεις κα'ι συναλλυαγές πού είχαν ιμέ άλλχι μέρη τού τότε ’Ελληνισμού. Νο
μίσματα τής Αίτωλικής Συμπο·λιτείας, τών Ρωμαϊκάόν χρόνων, τής βυζαντινής επο
χής, ά?Αά κα'ι νο·μίσματα τών Θεσσαλών, τών 'Ηπειροντών, άκΑμα κα'ι τών Άθηνύον!

’Ά ς  συσπειρωθούμε λοιπόν δλοι οί Εύρυτάνες κι’ άς ενώσουμε τις δινάμεις 
μας. ’Ά ς  συ\'εργαστονμε αρμονικά γιά τόν τάπ·ο μας, νά γράψουμε τήν από άρχαι,ο- 
τάτρυς χρόνους φοβερή κα'ι πονεμένη Ιστορία μας κάι νά βρούμε τ'ις ρίζες τής φυ
λής μας. Νά περισώσουμε δ,τι άπόμεινε άπ’ τόν χρόνο κάι τ'ις καταστροφές τών 
βαρβάρων. ’Αξίζει ό κόπος.

ΕΥΡΥΤΟΣ — ΟΙΧΑΛΙΑ
( συλέχεια από τή σελίδα 35)
ή Κύφος τού Γουΐ'έως νά συγχέεται με 5|.'ώνυμον τοποθεσίαν τής Ευρυτανίας, τής 
όποιας ή Ιστορία άν ύπάρχη, άλλαχού πρέπει νά άναζητηθή.

4ον. Δέν άνεύρομεν εις τόν Στράβωνα περικοπήν δια τί)ν ΟΙχαλίαν «κα'ι τή h' 
ΑΙτοΰία περ'ι τούς Εύρυτάνας» δηλ. νά προστίθεται ε!ς τάς άλλας κα'ι Αίτωλική 01· 
χαλ.ία. 'Ως αναφέρει ό κ. ΒασΛείου.

Άντιθέτως εις τό Θ 448 ό Στράβων αναγράφει: «τήν δέ Οίχα?·.ίαν πόλιν Εύρύ- 
του λεγομένην, έν τε τοΐς τόπο·ις τούτοις ίστοροΰσι ίΣ .Σ . τής Τρίκκης) /ο'ι έν Εύ
βοια κα'ι έν Αρκαδία». Αύτά δέ ώς άπαριθμούνται αποκλείουν τήν ΰ.παρξιν τέταρ
της ΟΙχαλίας.

'Η  ήμετέρα έρευνα αύτά άπέδωκ,ε περί τής Εύρυτανίας, άλ/οι έπεκτείνοντες τάς 
έρευνας οίΛά μέ τεκμηριωμένα στοιχεία, άς σιμπληριόσουν τά τυχόν κονά περ'ι Εύ
ρυτανίας.
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α π ο  τη σ κ ο  ή  ια της  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Προβλι ίματσ, Αράση, Σχόλ ι α

ΠΟΙΟΣ το «ΣΥΛΛΑΧΕ > ; ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!

'Ο δρ ό μ ο ς τοΟ Μικρού Χωριού έ γ ιν ε  π ερ ίερ γ α  κι ά να π ά ντεχα  θέμα, μέ 
τό όποιο άσχολήβηκε οτΙς 5 /10 /84  ή πα νελ λή ν ια  σατυρική Έ φ πμερ ίδα  τό 
«Ποντίκι»! Ή  Ά δελφ ότπτά  μας θεω ρπσ ε δτι θ ίχτπκε άπό τό ν  τρόπο  μ έ  τόν  
όποιο τή ν  παρουσιάζει καί το ύ ς  χαρακτηρισμούς πού  προσάπτει σ έ  όλους 
το ύ ς  Μ ικροχωρίτες, ό άνώ νυμος ουντάκτπς τή ς  'Εφ ημερίδας. Κατάπτυστος 
όμως θεωρείται έκ ε ΐν ο ς  πού κρύβεται πίσω άπό τις  δ ια σ τρεβ λω μ ένες πλη 
ροφ ορ ίες πού έδω σ ε στόν άνώ νυμο συντάκτπ. Ή Ά δελφ ότπτά  μας άπάντησε 
σ, όλο αυτά γ ιά  τή ν  άποκατάσταση τή ς  ύπόληφης τη ς  άλλά καί τή ς  άλήθειας 
πάνω  στά γε γ ο νό τα . Στό τελευτα ίο  σ υνηγόρησ ε καί ή Νομαρχία Ε ύρυτανίας 
μ έ δική τη ς  έπιστολή. Τά άπαντητικά κείμ ενα  καί ή  κάποια έπανόρεω ση  πού 
έκ α μ ε  ή ’Εφημερίδα δημοσιεύτηκαν στίς 25.10.84.

Π αραθέτουμε τά σχετικά  κ ε ίμ ε ν α :

Ούδέν λογικόν...
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ άπό έχει, τό «Π» εχ®ι άσχοί.ηθεϊ καΐ παλιότεοα 

μέ τό Μ ι κ ρ ό  Χ ω ρ ι ό  τής Ευρυτανίας, ποί) έγινε γνωοτό τό 1963 μέ τ'ις με 
γάλες κατολισθήσεις οι όποιες ανάγκασαν τους κατοίκους του ΐ'ά τό έγκαταλειτ()ουν 
και να φτιάξουν τό Ν έ ο  Μ ι κ ρ ό  Χ ω ρ ι ό  γιά νά ζήσουν σέ ασφάλεια και 
χωρίς νά κινδυνεύουν άπό σεισμούς, λιμούς καΐ καταποιπισμούς.

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΑΑ καΐ λογικά. ’Επειδή όμως ζοϋμε στήν Έέλάδα. όπου «ο ύ· 
δ ε ν  λ ο γ ι κ ό ν  α μ ι γ έ ς  π α ρ α λ ό γ ο υ » ,  οΐ κάτοικοι τοΰ Νέου Μικροι5ΐ 
βρίσκονται σέ συνεχή σΐ'γκρουση μέτούς μετανάστες τοΰ Πα/ι.ιοϋ Μικρού Χωριού, 
πού διατηρούν όμως σπίτια εκεί και πάνε πότε - πότε γιά διακοπές. Αιτία τοΰ καβγά: 
έ ν α ς  δ ρ ό μ ο ς !

Η  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ : 'Ό ταν έγιναν οΐ κατολισθήσεις και οί κάτοικοι τοΰ Μικρού Χω
ριού τήν κοπάνησαν, δεν πήραν βέβαια και τά χωράφια τους μαζί. Αύτά τά άφησαν 
εκεί πού ήταν και τώρα πού ζούν στό Νέο Μικρό Χωριό πάνε κα'ι τά καλλιεργούν. 
Γιά νά πάνε όμως θέλουν δρόμο και έχουν βάλει λυτούς και δεμένους γιά νά τόν 
φτιάξουν τόν δρόμο χωρίς αποτέλεσμα. Γιατι υπάρχουν οί αντίπαλοι πού άκοΰνε στό 
δ'νομα «,Αδελφότητα Μικροχωριτών» καΐ κατοικοεδρεύουν στήν 'Αθήνα.

’Ό χ ι δτι ή «,Αδελφότητα Μικροχωριτών» δέν θέλει νά γιν-ι 0 δρόμος. Θέλει 
κα'ι παραΟέλει. ’Αλλό τόν θέ? ε̂ι νά αρχίζει νά κατασκευάζεται άπό τό παλιό Μικρό 
Χωριό πρός τό Νέο Μικρό Χωριό γιατί έ'τσι γουστάρουν οί μικροχωρίτες πού έχουν 
βολευθεϊ στήν Ά θήια, ενώ οί μικροχωρίτες πού ζούν ακόμη στά πάτρια εδάφη τόν 
θέλουν λ'ά αρχίζει νά κατασκετόζεται άπό τό Νέο Μικρό Χωριό, μιά και άπό έκ̂ εϊ 
ξεκινάνε γιά νά πάνε στά χωράφια τους και άπό έκ.ει πρέπει νά .περάσει κανείς έρ- 
χόμενος άπό τό Καρπενήσι.

ΔΗΑΑΔΗ, μιλάμε γιά τρελή διαιρορά, πού τώρα βρίσκεται σέ επίπεδο γινα-
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timi και δρόμος βέβαια δεν γίνεται δσο πλακώνονται μεταξύ τους οί μικροχωρίτε; 
τής Ά'θ'ήνας με τούς μικροχωρίτες τοΰ Νέου Μικρού Χωριού, γιά τά από πού πρέ
πει.,. νά αρχίσει ή κατασκευή τού δρό'μου.

Ό  καβγάς ιχά>.ιστα είναι τέτοιος πού ή Νοίιίαρχία Εορυτανίας ένώ είχε εγκρί
νει άρχικά πέρυσι ένα κονδύλι γιά τήν κατασκευή τοΰ δρόιιου, τό έδωσε στό τέλος 
στό Μεγάλο Χωριό πού βρίσκεται απέναντι, γιατί βαρέθηκε νά άκούει τούς άτοαντα- 
χοΰ μικροχωρίτες νά μαλώνουν.

ΣΤΜΦΩΝΟΤΝ Λ Ο ΙΠ Ο Ν  ό'τι πρέπει νά γίνει δρόμος, άλ/,ά έχουν γίνει φέ
τες γιά τό ποιά πλευρά πρέπει νά αρχίσει ή κατασκευή του. Ν ά φωνάξει, ή νά μήν 
φωνάξει κανείς «Ελλάς τό μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει»;

Ή  άπάντηση τής ’Αδελφότητας
Προς την Εφημερίδα τό «Ποντίκι»
Έμμ. Μπενάκη 51.
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Μείναμε έμβρόντητοι άπό τό σχόλιο άνώνυμου συνεργάτη σας με 

τόν άποκοΐλυττηκό πράγμιχτι, γιά δσα γράφει, τίτλο «Ούδέν λογικόν» 
αύτοτιτλοφορώντας έτσι δλα δσα παροιλογα, άδάσιμα, ήκχνταστικά, δυ- 
σφημηστικά καΐ συκοφαντικά έκτοξεύει εναντίον τής 'Αδελφότητας Μι- 
κροχωριτών.

"Αν ήξερε βέβαια τήν έκατόχρονη Ιστορία της, τΙς προσπάθειες της 
γ ιά  τήν πρόοδο καΐ πολιτιστική άνάπτυξη τού Μικρού Χωριού, πού τό 
άνέδειξαν τό πρώτο τουριστικό χωριό άπό τή δεκαετία τοΰ ’5C άκόμα, 
τΙς μετέπειτα προσπάθειες της γ ιά  τήν δτνοικοδόμηση τού νέου Μικρού 
Χωριού και τήν σημερινή της δράση, ασφαλώς δέν θά τού ξέφευγαν τέ
τοιες άνάρμοστες καΐ προσβλητικές γιά  τήν Άδελφότητά μας έκφρά· 
σεις, δπω ς! «άντίπαλοι πού άκούνε στό όνομα ’Αδελφότητα Μικροχωρι- 
τών», «έτσι γουστάρουν οί Μικροχωρίτες πού έχουν βολευθεΐ στήν ’Αθή
να», «μετανάστες», «σέ έπίπεδο γινατιού» «πλακώνονται μεταξύ τους», 
«βαρέθηκε νά κούει τούς απανταχού Μικροχωρίτες νά μαλώνουν» κ.ά., 
πού προκάλεσαν τήν δίκαιη άγανάκτηση τών Μικροχωριτών (500 μέλη 
έχει ή Άδελφότητά μας στό εσωτερικό καΐ άλλα τόσα στό εξωτερικό).

"Ωφειλε δμως ό συντάκτης σας πρίν έκδόσει καΐ δημοσιεύσει στό 
πανελλήνιο τήν καταδικαστική του άπόφαση νά φροντίσει \'ά επικοινω
νήσει μέ κάποιον εκπρόσωπό της γ 'ά  ν’ άκούσει έστω τήν «απολογία» 
της καΐ όχι νά στηριχθεϊ μέ τόση μονομέρεια στίς σκόπιμα διαστρεβλω
μένες άπόφεις τοΰ πληροφοριοδότη του. Αύτός, είμαστε βέβαιοι, δτι δέν 
είναι γνήσιος Μικροχωρίτης, γιοιτι οί Μικροχωρίτες δέν είναι μαθημέ
νοι σέ τέτοιου είδους πλαγιοβολές. ’Απεναντίας γ ιά  τά ζητήματά τους 
άνέκαθεν χρησιμοποιοΰσαν τόν διόιλογο και τήν συναίνεση, πράγμα πού 
τό έδειξαν'σέ δΛηθινά κρίσιμες στιγμές τής ιστορίας τού χωριού τους.

Τότε, λοιπόν, ό συντάκτης τοΰ άδικου αύτοΰ σχολίου, θά μάθαινε 
δλη τήν άλήθεια δηλαδή :

Ιον 'Ό τι τό θέμα τού δρκόμου συζητεΐται μεταξύ τής Νομαρχίας Εύ- 
ρυτονίας καί τής Κοινότητας Μικρού Χωριού.

2ον 'Ό τι οί τεχνικές ύπηρεσίες τής Νομαρχίας πρότειναν νά γίνουν 
πρώτα τά τεχνικά έργα στόν δρόμο άπό Νέο πρός παλαιό χωριό ενώ ή
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Κοινότητα επιμένει νά ασφαλτοστρωθεί πρώτα ό τσιμεντένιος δρόμος, 
πού περνάει μέσα άπό τό νέο χωριό.

3ον. 'Ό τι ή ’Αδελφότητα μας, θά ήταν ικανοποιημένη νά αρχίσει ό 
δρόμος νά γίνεται άπ’ δπου νάναι, προκειμένου νά μή χαθεΐ γ ια  φέτος 
τ'] προβλεφθεΐσα πίστωση. 'Η θέση της αυτή άλλωστε είναι γνωστή τόσο 
στην Κοινότητα, δσο καΐ στην Νομαρχία.

Για τήν αποκατάσταση τής άλήθειας παρακολοΰμε νά δημοσιεύ
σετε την άπάντησή μας αύτή. Με τήν έλπίδα δτι δέν θά χρειασθεΐ νά έ- 
ποινέλθουμε.

Διατελοομε μέ τιμή 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ποντίκι 25-10-84
Μικροχωρίτικο

ΑΡΚΕΤΕΣ ςχ>ρές γράψαμε για το Μικρό Χωριό και θέλουμε να πιστεύουμε 
δτι ή παρεξήγησ»! πού δημιουργήθηκε μέ τό τελευταίο δημοσίευμα θά είναιι παιροδι- 
κή. ’Ανεξάρτητα μέ τό πώς γράφτηκε τό θέμα, δέν πτίραμε .(γράφοντας στις 5 τρ.), 
τό μέρος καμμιάς άπό τις δυο ομάδες πού διαφωνούν δηλαδη των μικροχωριτών πού 
μένουν στην ’Αθήνα κα'ι των μικροχωριτών πού μένουν στό Μικρό Χωριό για ίτήν 
ασφαλτόστρωση ενός δρόμου. ’Έλα διμως πού οι μικροχωρϊτες τής Άθήιν-α; προσβλή
θηκαν καΐ πλάκωσαν τά γράμματα, μέ πρώτη κα'ι καλύτερη τήν «’Αδελφότητα λΙι· 
κροχωριτών ή Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος».

Τ ΙΣ  ΔΤΟ Π ΡΩ Τ Ε Σ  σελίδες τοΰ γράμματος τής ’Αδελφότητας, θά θεωρή
σουμε δτι δέν τ'ις πήραμε, γιατ'ι είναι φιανερό δτι γράερτιγκε σέ ώρα εκνευρισμού. Ή

Ή  τρίτησελίδα, πού έχει τ'ις άπότ|;εις τής ’Αδελφότητας, (όπου φαίνεται καθα
ρά δτι υπήρχαν διαφορές γιά τό δρόμο) λέει κα'ι τά εξής:

«1. Τό θέμα τοΰ δρόμου συζητεΐται μεταξύ τής Νο{ΐαρχίίχς Εύρυτανίοις καΐ τής 
Κοινότητας Μικρού Χωριοΰ.

2. Ο! τεχνικές υπηρεσίες τής Νο^ταρχίας πρότειναν νά γίνουν πρώτα τά τεχνι
κά έργα στό δρόμο άπό Νέο πρός Παλαιό Χωριό, ενώ ή Κοινότητα έπιιιένει νά α
σφαλτοστρωθεί πρώτα δ τσιμεντένιος δρόμος πού περνάει μέσα άπό τό Νέο Χωριό.

3. Ή  Άδελφότητά μας θά ήταν 'ικανοποιημένη νά αρχίσει ό δρόμος νά γίνεται 
άπ’ δπου νάναι προκειμένου νά ΐ-ΐή χαθεΐ γιά  φέτος ή προβλεφθεΐσα πίστωση. 'Η θέ
ση της αυτή άλλωστε είναι γνωστή τόσο στην Κοινότητα, δσο κα'ι στην Νο|.ιαρχία».

Α Π Ο  ΟΑΗ ΑΤΤΗ ΤΗ ΒΑΒΟ ΤΡΑ  βγήκε κα'ι κάτι καλό. Ή  Νομαρχία Ευ
ρυτανίας μάς έστειλε γράμμα κα'ι εξηγεί τ1 πρόκειται νά γίνει μέ τό δρόμο και έτσι 
τώρα οΐ μικροχωρΐτες απανταχού τής ’Επικράτειας θά ξέρουν τ'ι τούς γίνεται. Τό 
«Π» πάντως μέ τό Μικρό Χωριό θά ξανασχοληθεΐ μ ό ν ο ν  δταν τελειώσει ό δρό
μος — άπ’ δπου κα'ι άμα αρχίσει!

Ή  απάντηση τής Νομαρχίας Ευρυτανίας
«ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σχολίου μέ τίτλο «Οΰοέν λογικόν» ττού δημοσιεύτηκε στό 

μέ άριθμ. 280 τής 5 ’Οκτωβρίου φύλλο τής έφημερίδοις σας γιά ένημέρωσή σας καί 
ένημέρωση τοϋ άναγνωστικοϋ σας κοινού, σάς πληροφορούμε τά Ιξής:

•  Στό Περιφερειακό Πρόγρα|τμα Δημοσίων ’Επενδύσεων έτους 1984 έντάχθη- 
καν κα'ι τά έργα:
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α) «Τεχνικά καΐ ασφαλτόστρωση τοΰ 3ρό[ΐου άτΐό Νέο προς Παλαιό Μικρό Χιο- 
ριό».μέ πίστωση 3.000.000 δραχμές καί

β) «Άσιροιλτόστρωση περιίφέρειακοΰ οροΊΛοι» Μεγάλου Χωριοϋ» [νέ πίστωση 
2.800.000 δριαχμές.

•  Τά δυο αυτά έργα είναι άνεξάρτν^τα τό ένα από τό άλλσ καί έντάχθηκαν γιά 
πρώτη φορά, δεν είχαν περιληφΟεΐ στό περσινό πρόγpα|J.{Jια, έπ&ίιένως είναι λαθεμέ
νη ή πληροφόρησή σας δσον αφορά τά αναγραφόμενα στό δημοσίευ;να δτι ή έγκρΐ|χε- 
νη πίστωση γιά τό δρόμο στό Μικρό Χωριό διατέθηκε στό δρόμο πρός Μεγάί.ο Χω
ριό, άφοϋ δέν υττηρχε πίστωση.

•  Γνώμη τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου Μικρού Χωριού εί'/αι ή άσφαλτόστρωση 
νά αρχίσει από τή διασταύρωση τού Ιπαρχιακού δρόιτου πρός Νέο Μικρό Χωριό. Τό 
τμήμα δμως αυτού τού δρό[χου είναι τσιμεντοστρω'ιένο καί δέν οημιουργούνται προ
βλήματα στή συγκοινωνία.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΓΜΒΟΓΑΙΟ έκρινε δτι κατ’ αρχή θά πρέπει νά έξα- 
, σφαλιστεί ή όμαλή επικοινωνία μέ τό Παλαιό Μικρό Χωριό, επειδή παρουσιάζει με

γάλο τουριστικό ενδιαφέρον μέ πολλούς επισκέπτες, στό όποιο ύπάρχει καί ξενώνας 
γιά τήν ;θυπηρέτηοή τους καί άκό'ΐΛ στό χωριό αυτό έγινε μία άπό τις πρώτες μά
χες τής Εθνικής ’Αντίστασης κατά τών στρατευ|ΐά.τ(.ον κατοχής καί γ ι’ αυτό αποφά
σισε οί εργασίες τής άσφ>α),τόστρώσης νά αρχίσουν άπό τό τέλος τού τσιμιεντοστρωμέ-. 
νου τι,χήΐ-ΐατος καί σσή συνέχεια νά όλοκληρωθεϊ ;),έ τήν άσφαλτόστρίΜση καί τοΰ τσι- 
μεντοστρωι,ιένου ητήιτατος καί ανέθεσε τήν έκτελεσή τους στήν 4η ΜΟΜΑ».

ΝΑ Π ΟΤΜΕ <·αέλος καλό, ολα κοίλοι» και νά δοόσουμε τά χέρΊα;

Οΐ ξ ί ν η τ έ μ ί ν ο ι  μ α ς  σ τό  χ ό ρ ι ό
Φέτος είχαμε τη χαρά νά δούμε στό 

χωριό ή στην ΆΒήνα, άπό τό καλοκαίρι, 
πολλούς Μικροχωρίτες πού ήλθαν άπό τά 
πέρατα τής γης. 'Έτσι άπ’ τήν

—Αύστραλία είδαμε τόν κ. Σταύρο Κον- 
τογκάννη μέ τήν οίκογένειά του.

—Ά πό τήν ’Αμερική (ΗΠΑ) τούς Μι- 
κροχωρίτες:
Ζαχαρόπουλο Δ. Παν. μέ τή γυναίκα του. 
Κακκίτση Κασσιανή μέ τόν όίντρα της κα'ι 

τή μητέρα της Σοφία Πιστιόλη. 
Κακούρα Μαρία μέ τόν άντρα της καΐ τά 

παιδιά τους.
Κεράνη Παναγιώτη μέ τή γυναίκα του. 
Κυρίτση Ροδόινθη.
Μπακογιιάννη Ούρανία.
Μωραΐτη ’Αφροδίτη μέ τήν έγνονή της

Πλάκα Σταύρου Βούλα μέ τά παιδια της. 
Πριόδολο Κώστα μέ τή γυναίκα του Μα- 

ρκάνθη.
Σουλιώτη “Ελλη μέ τά παιδιά της.

—Ά πό τήν Πολωνία:
Τόν Γιάννη Μανίκα μέ τήν κόρη του 

Άνδριόιννα κα'ι μιά έγγονή του.
Ευχόμαστε μ’ δλη μας τήν καρδιά, τό 

έπόμενο καλοκαίρι, άλλά κα'ι πάντα, νά 
έχουμε τή χαρά νά βλέπουμε στό χωριό 
ξενητεμένους συγχωριανούς μας, πού εί
μαστε -βέβαιοι δτι νοσταλγούν κα'ι θέλο<υν 
νά έπισκεφθούν τά πατρικά χώματα.

Ή  6 Α ύ γ ο υ σ τ ο υ
Ή ήμέρα αύτή λαμπρύνθηκε μέ τό άρ- 

χιερατικό συλλείτουργο πού έτέλεσαν είς 
τήν Μεταμόρφωση ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης μας Καρπενησίου κ. Νικόλαος 
καί ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πα
ραμυθίας κ. Παύλος.

Στό τέλος τής λειτουργίας ό Σεβασμιώ- 
τατος κ. Παύλος, σέ έμπνευσμένη όιιιλία 
του άπηύθυνε έπίκαιρες παραινέσεις πρός 
τό έκκλησίασμα τού Μικρού Χωριού.

Ό  Σύμβουλος τού Δ.Σ. κ. Παντελής 
Λιάπης έπιμελή^κε κα'ι φέτος μέ άπόλυ- 
ιη έπιτυχία τήν όργιχνωση αρτοκλασίας 
πού καθιέρωσε ή Αδελφότητα νά γίνεται 
κάθε χρόνο στ'ις 6 Αύγούστου.

Ή  Σ υ ν ί ο τ ί α σ η  τ ή ς  Ά δ ί λ φ ό τ η τ α ς
'ίέ καλοκαιρινή συνεστίαση τής Άοελ- 

φότητας φέρνει αύθόρμητα σε κοινό τρα
πέζι δλους τούς Μικροχωρίτες. Μέ αυτό 
τό πνεύμα όργάίνωνε τ'ις συνεστιάσεις αύ- 
τές ό άείμνηστος Παπαθανάσης.

’Έχολπας αύτό κατά νού τό Δ.Σ. τής 
Αδελφότητας προβληματίζεται γιά τόν 
χρόνο πού πρέπει νά γίνεται ή συνεστία
ση. Μέσα στόν νηστίσιμο ιυ Αύγουστο, ο
πότε βρίσκονται πιό πολλοί στό χωριό άλ
λά δέν μετέχουν δλοι γιατ'ι νηστεύουν ή 
άπό 15 Αύγούστου κα'ι ύστερα, όπότε ται-
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ρίάζουν ot μεζέδες καΐ τά ψητά άλλά δ- 
μως πολλοί Μικροχωρίτες έχουν έξ(χντλή- 
σει ήδη τΙς άδειές τους καΐ έχουν φύγει;

Τό Δ.Σ. ζητάει τΙς άπό^εις δλων των 
μελών καΐ των συγχωριοινων πριν κανονί
σει τήν έπόμενη συνεστίαση.

'Αναμένομε έποικοδομητικές όιπαντήσεις.
Ή φετειιή συνεστίαση πού συγκέντρωσε 

περί τά 130 άτομα, είχε πολύ αυθόρμητο 
κέφι καΐ σημείωσε έπιτυχία. Σ’ αύτό συ
νέβαλε κατα πολύ ή προσφορά τοΰ στε
ρεοφωνικού συγκριοτήματος άπό τόν κ. 
Αύγέρη Αύγερόπουλο, τόν όποιο εύχαρι- 
στοΰμε καΐ πάλι γιά τό πολλοιπλά συγκι
νητικό ένδιαφέρον του.

’Εκτός όιπό τούς ξενητεμένους Μικρο- 
χωρίτες παραβρέθηκαν ώς προσκεκλημέ
νοι τής ’Αδελφότητας ό Νομαρχιακός σύμ
βουλος, Ιατρός κ. Κακαβιάς, ό δήμαρχος 
Καρπενησιού κ. Σερετάκης, ό δημοσιογρά
φος κ. Π. Γεωργίου κ.ά.

Καλή σ υ ν η γ ο ρ ί α
Εύχαριστοϋμε τόν διακεκριμένο συμπο

λίτη μας Ιατρό κ. Ράντζο, πού κοντά στις 
άλλες εύστοχες ύποδείξεις του γιά τήν 
Ευρυτανία (σέ γράμμα του στό περιοδι
κό «Χωριοιτικοι ’Αντίλαλοι») συνηγορεί 
καΐ γιά τήν άσφαλτόστρωση τοΰ δρόμου 
νέου — παλαιού Μικρού Χωριού. "Ας μάς 
έπιτραπεΐ μόνο νά προσθέσουμε δτι δέν ύ- 
πάρχει Μικροχωράης πού νά μήν τόν θέ
λει. "Ολοι θέλουμε νά γίνει ό δρόμος κι 
δσο γίνεται πιό γρήγορα. Γιατι πραγμα
τικά τό Μικρό Χωριό τόν δικαιούται τόν 
δρόμο αύτόν.

Ή  κ α μ π ά ν α  τ ο ύ  Ά η  -  Γ ιάννη
Μετά τήν τοποθέτηση της καμπάνας στό 

μικρό κωδωνοστάσιο τού γραφικού "Αη - 
Γιώργη, πού τοποθετήθηκε πέρυσι μέ δα
πάνη της κυρίας Εύγενίας Φλέγγα, πλη
ροφορούμαστε δτι καΙ ό "Αη - Γιάννης ά- 
πέκτησε καινούργια καμπάνα με δαπάνη 
τού κ. Νικολάου I. Κομπορόζου είς μνή
μην τού υιού του ’ I ωόννου πού πέθανε ξα
φνικά πέρυσι στήν ’Αμερική.

‘Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ά  σκτ ύη
Πληροφορούμαστε δτι ό κ. Σ. Παπαδής 

δώρησε στόν ' I. Ναό Ά γ . Κυριακής ένα 
βαλιτσάκι μέ δλα τά έκκλησιαστικά 
σκεύη τού ιερέα πού χρειάζονται δταν 
λειτουργεί στά έξωκκλήσια ή σέ άλλες 
έκτακτες περιστάσεις .

Κ α θ ί σ μ α τ α  σ τό  δ ρ ό μ ο
Ντον - Παλα ιού  Μικρού Χ ϋ ρ ι ο ύ

ΕΙς μνήμην των γονέων του Γεωργίου 
κα'ι Βασιλικής ό κ. Κλεομένης Γ. Κουφα- 
λιώτης δώρησε στήν Κοινότητα μεταλλικά 
καθίσματα (παγκάκια) πού τοποθετήθη
καν σέ διάφιορκχ σημεία τού χωριού στό 
δρόμο, πού ένώνει τό νέο μέ το παλιό.

Ό σ τ τ ο φ ν λ ά κ π ο
'Ολοκληρώθηκαν οΐ έργασί^ες έπισκευης 

καΐ άνακαίνισης τού παλαιού όστεο<|)υλα- 
κείου πού ή ’Αδελφότητα άνέλαβε να κά
μει μέ είσφορές των μελών της.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή τό Διοικητικό 
Συμβούλιο έκφράζει τΙς ευχαριστίες του 
πρός τόν σύμβουλο κ. Παντελή Ν. Λιάπη, 
διότι σ<χν ύπεύθυνος συντονιστής μετέβη 
πολλές φορές στό χωριό. Παρακολούθη
σε κα'ι έπέβλεπε άοκνα άπό κοντά τΙς έρ- 
γασίες τού έργολάβου δίνοντας σχετικές 
όδηγίες άρτιότερης κατασκευής και έμφά- 
νισης τού κτιρίου.

Α υ ρ τ τ ζ  σ τ ή ν  Π ν τ υ μ α τ ι κ ή  Γ ο ν ι ά
—Ό  κ. Δημ. Ντελής χάρισε στό Μου

σείο τής Πνευματικής Γωνιάς ένα παλιό 
Κωνσταντινοπολίτικο ρολόι τσέπης.

—Ό  κ. Νικ. Δ. Κεράνης χάρισε στήν 
’Αδελφότητα κασέττες μέ ψοίλμιοδίες τοΰ 
άείμνηστου Ποπταθοινάση.

Ντα π λ α τ τ ί α
Πληροφορούμαστε δτι πολύ σύντομα ά- 

ποπερατώνεται ή διαμόρφωση τής πλα
τείας τοΰ V.  Χωριού. ’Ί-ίταν κάτι πού έ
λειπε καί σίγουρα θά δώσει καλύτερη έμ- 
φόα/ιση στό χωριό μας κάι πολλή ζωντά-

Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί τ ζ
Ή ’Αδελφότητα έκφράζει καί δημοσία 

τίς εύχαριστίες της πρός τόν Νομάρχη 
Ευρυτανίας κ. Μπλατζή γιά τήν κατανό
ηση πού έδειξε στό θέμα τής_άσ(^λτό- 
στρωσης τοΰ δρόμου άπό τό ^.ενοοοχεΐο 
ώς τόν παλαιό οικισμό, πού δπιος πληρο
φορούμαστε έχει (η(εδόν όλοκληρωθεΐ. Λυ
πούμαστε είλικρινα γιά τΙς παρεξηγήσεις 
πού έγιναν καί είναι άξιέπαινοι δσοι βοή
θησαν έποικοδομητικά στήν διάλυση αύ- 
των τών παρεξηγήσεων.
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Μ ν η μ ό σ υ ν ο  τ ΰ ν  13 Έ θ ν ο μ α ρ τ ύ ρ ο ν
Στις 23 Δεκεμβρίου άνιητέμφθηκε έπι- 

μνημόσυντ) δέηση, δπως γίνεται κάθε χρό
νο, στόν ■’Αγ. Γεώργιο Κυψέλης, γιά τήν 
ψυχή των 13 έθνομαρτύρων πού έκτελέ- 
στηκαν στό Μικρό Χωριό στις 24 Δεκεμ
βρίου 1942.

θυμίζουμε δτι τό μνημόσυνο αύτό έχει 
καθιερωθεί καΐ τελείται άπό τόν πρωτο
πρεσβύτερο π. Κων)νο Δ. Βαστάκη μέ τόν 
παρουσία συγγενών των έθνομαρτύρων, 
Μεγαλοχωριτών καΐ Μικροχωριτων, κα
θώς καΐ άλλων πατριωτών. Φέτος συμπλη- 
ρώ ^καν 42 χρόνια άπό τήν έκτέλεσή 
τους καΐ τό μχημόσυνο έτέλεσε ό Μητρο
πολίτης Κεντρώας ’Αφρικής κ. Τιμόθεος 
Κοντομέρκος.

Τό Ν(ο Ι^νοδοχΕΐο
Πληροφορούμαστε δτι ό κ. Θόδωρος Α. 

Μπούρας άνέλαβε άτπό φέτος τήν έιψετόιλ- 
λευση του .=.ενοδοχείου ΜΟΤΕΛ - ΕΛΛΑΣ 
τοΰ χωρίου μας. Τοΰ εύχόμαστε καλές 
δουλειές.

Έ ι τ ι σ κ Ε π τ ή ρ ι ο  σ τ η ν  Πν τ υ μ α τ ικ η  Γ ο ν ι ό
Γιά τήν έξυττηρέτηση τών έπισκεπτών ή 

’Αδελφότητα άνεθεσε τόν Αύγουστο στόν 
μαθητή τοΰ Λυκείου Καρπενησιού Βασίλη 
Ν. Ζάρα νά έπιβλέπει καΐ νά κρατάει ά- 
νοιχτή τήν Πνευματική Γωνιά, τρεις φο
ρές τήν έβδομάδα. Συγχαίρουμε τόν Βα
σίλη γιά τήν προθυμία, τόν ζήλο κα'ι τήν 
συνέπεια στήν τήρηση_ τοΰ ώραρίου κα'ι 
έκπλήρωση γενικά των καθηκόντων του.

Τό α υ λ ά κ ι α
Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας εύχαριστεΐ 

τήν ’Επιτροπή άπό τούς κ.κ. Βασίλη Μί- 
χο, πρόεδρο, Αρ. Γιουρνδ κα'ι Δημ. Δέρ
ματά μέλη, πού έπιμελήθηκαν τόν καθα
ρισμό τών αύλακιών άπό τόν κ. Π. Τζα- 
βέλη.

Ε θ τ λ ο ν τ ι κ ή  τ ρ γ α σ ί α
Τό Μικρό Χωριό στ'ις παραδόσεις του! 

Ή καλώς έννοουμένη πριοτοβουλία, ή προ
σωπική έθελοντική προσφορά. Μ’ αύτές 
τ'ις έθελοντικές έργασίες καθαρίστηκαν οί 
δρόμοι, κόπηκαν χόρτα ξερά καί κλαδιά 
όπτό τά δέντρα γιά νά περνάει τό λεωφο
ρείο, καθαρίστηκε τό Μνηυεΐο, τό ρολόι 
τοΰ καμπαναριού κουρδίζεται κα'ι καθα
ρίζεται, καθάρισμα αύλακιών, ήλεκτρολο- 
γικά, ύδριχυλικά κ.ά. Μέ τήν αύθόρμητη

συμμετοχή κα'ι συμβολή τοΰ καθενός μας 
δείχνουμε νοικοκυροσύνη κα'ι κάνουμε εύ- 
πρόσιοπο τό χωριό.

Ή ’Αδελφότητα άπευθύνει ένα θερμό 
εύχαριστώ σέ δλους.

Ί’η φ ί σ τ ί  σ τό  χ ω ρ ι ό
Κάτι πού 6ά συμβάλει στό ξαναζωντά

νεμα τοΰ χωριοΰ άλλά κα'ι στήν καλύτερη 
έπίλυση τών προβλημάτων του είναι νά 
μεγαλώσουμε τόν άριθμό έκείνων πού 
μποροΰν νά ψηφίσουν στό χωριό. Τό θέμα 
αύτο ή ’Αδελφότητα τδχει θίξει έπανειληρ- 
μένα στ'ΐς Συνελεύσεις της καθώς κα'ι άπό 
τΙς στήλες τοΰ περιοδικοΰ (βλ. τεΰχος άρ. 
8 σελ. 40 (1980).

Γ ιά άλλη μιά φορκχ ύπενθυμίζουμε δτι 
δσοι δέν ψηφίζουν στό χωριό, πρ>έπει νά 
μεταφέρουν έκεΐ τό έκλογικό τους δικαί
ωμα. “Οσοι είναι γραμμένοι στά Μητρώα 
ή Δημοτολόγια τοΰ χωριοΰ μποροΰν μέ 
μιά αίτησή τους στόν Γραμματέα τής Κοι
νότητας νά έγγραφοΰν έκεΐ ατούς έι^ογι- 
κούς καταλόγους του δίνοντας κα'ι τό έ
κλογικό τους βιβλιάριο.

“όσοι δμως είναι γραμμένοι σέ άλλους 
Δήμους ή Κοινότητες θά ζητήσουν πρώτα 
μεταδημότευση άπό κεΐ πού άνήκουν τώ
ρα κα'ι μετά θα πρέπει νά έγγρκχφοΰν στά 
δημοτολόγια τοΰ χωριοΰ ζητώντας ταυτό
χρονα κα'ι τήν έγγραφή τους στούς έκλο- 
γικούς καταλόγους του.

“Οσοι έχουν διπορίες μπι^οΰν νά τηλε
φωνήσουν στά μέλη τοΰ Δ .έ. ’Ακόμη κα
λύτερη ένημέρωση κα'ι έξυπηρέτηση θά 
βρουν άπό τόν Γραμματέα τής Κοινότητας 
κ .’Αθανάσιο Κοντογιώργο(Μικρό Χωριό).

Ε ίσ φ ο ρ τ ζ  στή  δ ι ά ρ κ τ ι α  
το ΰ  Κ α λ ο κ α ι ρ ι ο ύ

Α) Γ ιά τ’ αύλάκια, τό όστεοφυλάκειο κα'ι 
συναφή έργα στό χωριό.

Γιουρνδς Ά ρ. 2CXX). Ζορμπαλάς Διον. 
5.C00. θάνος X. 3.000. Κομπορόζος Τρ. 
4.0C0. Κρίκος Δημ. 2.000. Κυρίτσης Π. 
4.0C0. Μπάκης Δ. 2.000. Ούτούντζης Δ. 
1.0CO. Πλάκας Κ. 1000. Πλάκας Χρ. 2000. 
Τομπολίδης Εύγ. 5000. Φλέγγας Αν. 1000. 
Β_) Γ ιά τόν τοίχο γύρω άπό τήν έκκλησία 
τής Μεταμόρφωσης.

Δερματάς Δημ. 500. Δερματάς Ί&>άν. 
1.000. Κατσιγιάίήης Εύάγ. 500. Κομπορό
ζος Αρμ. 1.0C0. Κομπορόζος Τρύφ. 1.000. 
Κυρίτσης Παν. 1.000. Κυρίτσης Σπ. 1.000. 
Κρίκος Δημ. 1.000. Μπάκης Δημ. 500. 
Πριόβολος Κων. 1.000.

Οί ύπόλοιπες εισφορές καί συνδρομές 
θά δημοσιευτούν στό έπόμενο τεΰχος, μό
λις έτοιμασθεΐ ό σχετικός κατάλογος άπό 
τό βιβλίο Ταμείου τής ’Αδελφότητας.
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απο το χορο της Ευροταυιας
ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΟΜΧΡΤΥΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Σέ μ'.ά Ιπιβληπτική τελετή πού όργάνω- 
σε δ Σύνδεσμο-ς των Μεγαλοχωριτών «Ή 
'Αγία Παρασκευή» μέ τήν Κοινότητα Μεγ. 
χωριού, έγιναν στις 19.8.84 τα άποκαλυ-

'0  κύριος έμιλητής κ. Στ. Βαοιλόπουλος 
δμιλών

πτήρια μεγαλοπρεπούς μνημείου τών 13 
’Εθνομαρτύρων Μεγαλοχωριτών καί Μι- 
χροχωριτών πού έκτελέστηκαν από τα 
στρατεύματα κατοχής στο Μικρό Χιοριό 
στ'ις 24.12.42.

Ή  γιορτή των άποκαλυπτηρίων εγινε 
στον περίβολο τού 'I . Ναού τού 'Αγίου Γε
ρασίμου τού Μεγ. Χουριού, οπού στήθηκε 
άναμνηστική πλάκα σέ σχέδιο τοΰ αρχιτέ
κτονα κ. Κώστα Διβέρη καί δρειχάλκινο 
άγαλμα, πού φιλοτέχνησε δ γλύπτης κ. Γ. 
Χουλιαράς.

Προηγήθηκε αρχιερατικό μνημόσυνο 
στδν 'I .  Ν. 'Αγίας Παρασκευής και άκο- 
λούθησε στδν χιΰρο τού μνημείου έπιμνη- 
μόσυνη δέηση. Χοροστάτησε δ Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νι
κόλαος.

Τήν αποκάλυψη τού Μνηι«,ιείου έκαμε δ 
Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Νώντας Μπλα- 
τσής. Τούς έπισν'ιμους προσφώνησε δ Πρό
εδρος τού Συνδέσμου κ. Ν. Καρβέλης καί

τον πανηγυρικό τής ημέρας (χρονικό τής 
Οινσίας των έθνοΗμαρτύρων) έκφώνησε δ κ. 
Στ. Βασιλόπουλος. ’χΐκολούθησε κατά&εση 
στεφάνων από τούς έπισήμους, συγγενείς 
των έθν^χαρτύρων, έκπροσώπους τοπικών 
Συλλόγων καί αντιστασιακών οργανώσεων.

Συγχαίρομε τον Σύνδειηχο Μεγαλοχωρι- 
τών γιατί, παρά τίς πολλές δυσκολίες, έ
φερε μέ έπιτυχία σέ πέρας τό μ^εγαλοπρε-

*0 Πρόεδρος της ’Αδελφότητας 
καταθέτει τό στεφάνι

πές αυτό μ'/Υ|μεΙο, ύστατο φόρο τιμής στούς 
αείμνηστους 13 έθνομάρτυρες.

’Έτσι, 42 χρόνια μετά τδν ήρωϊκό θά
νατό τους, τά δυο Ιστορικά χωριά τής Ευ
ρυτανίας, τδ Μικρό κυχΙ τό Μεγάλο Χωριό, 
έποαξαν τό χρέος τους στούς 13 έθνομάρ
τυρες πού έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν 
Πατρίδα, Καί πάλι εύγε.

'Ο Πρόεδρος τής Άδελφότητάς μας κα-
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"έθεσε στα. αποκαλυπτήρια τοΰ Μνημείου, 
για λογαριασμό όλων τών Μικροχωριτών, 
στεφάνι, μέ τά παρακάτω λόγια:
Άθόσ/ατοι Νεκροί,

Ή ’Αδελφότης Μικροχωριτών συγχαίρει 
καΐ έπιχαίρει σήμερα. Γιατί (αντίκρυ στό 
ότπέριττο μνημείο πού αιΰτή σας ε<ττησε 
πριν ενα χρονο (άκριδώς, γιά νά τιμήσει 
τη μεγαλειώδη θυσία σας στό Μικρό Χω
ριό, τό·ν τόπο τοΰ μαρτυρίου σας, (υψώνε
ται (τήμερα περικαλές καΐ καλλιμάρμαρο 
μνημείο, πού σάς εστησε ό Σύνδεσμος τών 
Μεγαλοχωριτών στόν τόπο τής κατα '̂ω- 
γής σαα στό ιστορικό Μεγάλο Χωριό.

’Αγαπημένοι Νεκροί, γενναίοι Συμπα
τριώτες, ή Άδελιρότης Μικροχωριτών πού 
έκψράζει δλους τούς ξενητεμένους Μικρο- 
χωρίτες καΐ περικλείει στούς κόλπους της 
άγαπημένα παιδιά καί έγγιίνια τών γεν
ναίων συναθλητών σας τών Μικροχωριτών 
Νικολάου Κυρίτση και Χρήστου Φλέγγα, 
τό Μικρό Χωριό πού έζησε δουδά τό μαρ
τύριό σας, δλοι οι Μικροχωρίτες γονατί
ζουν σήμερα μπροστά στό περικαλές αύ- 
τό μνημείο καΐ καταθέτουν τό μικρό τού
το στεφάνι σαν έλιάχιστο ([>όρο τιμής καΐ 
εύγνωμοσύνης στή μεγαλειώδη θυσία σας. 

ΑΙωνία σας ή Μνήμη .
'Ο «Ευγένιος ό Αίτιολός»

θέμα επιστημονικοί) Συνεδρίου
Τριήμερο έπιστημονικό (συνέδριο 12-14  

’Οκτωβρίου έγινε στό Καρπενιήσι μέ τόν 
τίτλο «Ό Εϋγ'ένιος ό Αίτωλός καΐ ή έπο- 
χή του». Τό Συνέδριο διοργ(άνα>σαν κατά 
τρόπο άριστο καΐ έπιτυχή, ή Ί . Μητρόπο
λη Καρπενησίου καί τό Έλληνομουσείο 
Καρπενησίου «Ευγένιος Γιαννούλης ό Αί
τωλός». (Πρόεδρος ό κ. Παν. Βλόιχος).

Οι ένδιαιρέρουσες άνακοινώσεις πού έ
γιναν άκέδλεψαν νά έρευνήσουν βαθιστερα 
τή ζωή, τό έργο καί τήν προσωπικότητα 
τοΰ όσιου Ειόγενίου τοΰ ΑΙτωλοΰ (πού τό 
μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του έζησε 
(ττήν Ευρυτανία Καρπενήσι — Βροτχγιανά) 
καθώς καί τών μαθητών του καί γενικό
τερα τής έποψής του (17ος αΙώνας).

Ή παρουσία στό Συνέδριο (|)ωτισμένων 
ιεραρχών, ή συμμετοχή διακεκριμένων έ- 
πιστηιαόνων - ερευνητών καί ή αύθόρμητη 
προσέλευση κόσμου, μαζί μέ τήν υποδειγ
ματική όργιίινωση, σημάδε(()αν τήν έπιτυ- 
χία τοΰ Συνεδρίου. Είναι τό πρώτο στό 
είδος του συνέδριο πού διοργανώνεται 
στήν Εισρυτανία καί ευχόμαστε νά άποτε- 
λέσει, δπως πιστεύουμε, τήν άπαρχή γιά 
τήν παραπέρα έπιστημονική ένασχόληιση 
μέ τήν Ιστορία τής Εύρυτανίας καί τών 
πρκσσωπικοτήτων πού τήν έλάμπρυναν. 
Συγχαίρουμε τούς διοργανωτές καί δσους 
συνετέλεσαν στήν έπιτυχία τοΰ Συνεδρίου.

“Εκδήλωση Πανευρυτανικής
Χορωδιακή εκδήλωση μέ βυζαντινά καί 

παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια όργά- 
νωσε μέ έπιτυχία ή Πανευρυτανική " Ενω
ση στις 21.11.84. Τραγούδησαν καί έπαι
ξαν μουσικά όργανα τά μέλη τής Χορω
δίας τοΰ Φάρου Τυιφλών, τήν όποια διεύ- 
Ούνει ό έξαίρετος μουσικοδιδάσκαλος τυ
φλός συμπατριώτης μας κ. Γ. Σερέτης. 
Τά χοριοδιακά κομμιχτια παρουσίαζε ό κ. 
Ν. Γιαννακόπουλος. Στήν έκτέλεση τών 
δημοτικών τραγουδιών συμμετείχε μέ τό 
κλαρίνο του ό γνοχττός κλαριντσής κ. 
Σκαλιώτης. Πριν (άνοίξει τό πρόγραμμα 
τής χορωδίας μίλησε έμπνευσμένα γιά τό 
δημοτικό μα<̂  τραγούδι ό γνωστός Εύρυ- 
τάνας λογοτέχνης - συγγραφέας κ. Μιχά- 
λης Σταφυλάς.

Συγχαίρουμε τήν Πανευρυτανική καί δ
σους συνεδαλαν στήν έπιτυχία τής έκδή- 
λωσης.

Ό  Νομάρχης Εύρυτανίας
σέ Πανευρυτανική συγκέντρωση

Μέ πρωτοβουλία τής Πανευρυτανικής 
“Ενιωοης ’Αθηνών πραγματοποιήθηκε τόν 
Νοέμδρη συγκέντριοση έκπροσώπων Εύ- 
ρυτανικών Συλλόγων στήν αίθουσα τοΰ 
Συλλόγου Άπεραντίων.

Ό  προσκληθείς Νομάρχης Εύρυτανίας 
Νώντας Μπλατσής ένη μέρωσε τούς Εΰρυ- 
τίάνες γιά τις έξελίξεις τών Εύρυτανικών 
προβλημάτων καί τών έκτελούμενων έρ
γων στό Νομό. Γιά τό σκοπό αυτό, είπε, 
διατέθηκαν δύο δισεκατομμύρια διακό
σια έκατομμύρια δρκιχμές, ένώ (άλλα δύο 
δισεκατομμύρια άπορροφήθηκαν στά στε
γαστικά δ(άνεια.

’Επίσης ό Πρόεδρος τής Α.Ε. Ευρυτανί
ας ’Αριστοτέλης θανος ένημέρωσε γιά τήν 
πορεία τών έργασιών ίδρυσης Ξυλουργι
κού ’Εργοστασίου πιστώσεως 750.000.000 
καί εκσυγχρονισμού τοΰ ’Εργοστασίου 
Φουρνδς.

Ό  Νομάρχης άπήντησε σέ έρωτήματα 
Εύρυτάνων γιά θέματα χωριών Εύρυτα
νίας καθώς καί σέ προτάσεις γενικού έν- 
διαφέροντος γιά συγκράτηση τής διαρρο
ής τοΰ πληθυσμού μέ τήν ίδρυση κέντρων 
έλζεως.

Γιορτές δάσους 1984
Μέ ένδιαφέρουσες καλλιτεχνικές έκδη- 

λώσεις (χορός, θέατρο, μουσική) έγιναν 
τό καλοκαίρι μέ έπιτυχία οΐ γιορτές τοΰ 
δάσους στήν Εύρυτανία. Ή καθιερωμένη 
αύτή πολιτιστική έκδήλωση έκλεισε μέ 
λαϊκό πανηγύρι στόν “Αη - θοινάση Καρ
πενησίου πού όργάν·(»σε ό πολιτιστικός 
Σύλλογος Καρπενησίου.
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Κτηνιατρική Έκθεση
’Ιδιαίτερα ένδια<()έρουσα φέτος ή Κτη

νιατρική "Εκθεοη τής Νομαρχίας Εύρυτα- 
νίας. Κοντά στ’ άλλα έντυπα, οΐ έτασκέ- 
τττες εΟρισκαν ένα χρησιμώτατο ένημερω- 
τικό έντυπο πού άφοροΰοε «τ'ι πρέπει νά 
γνωρίζει ό καταναλωτής γιά τά τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης (κρέας, κονσέρβες, 
γάλα, τυριά, αύγά κ.λπ.). Κάτι πού θά 
είναι χρήσιμο νά διαδοθεί ευρύτερα καΐ 
μετά τή λειτουργία τής ’Έκθεσης.

Ή  μάχη τής Καλλιακούδας (1823)
Στά «Λακώματα» τής Καλλιακούδας έ

γιναν μέ έπιτυχία καί φέτος οΐ γιορτές 
γιά την έπέτειο τής ιστορικής μάχης, έτην 
έπιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ό Σε6α- 
σμιώτατος Μητρσπολίτης Καρπενησιού κ. 
Νικόλαος. Παρέστησαν δ Νομάρχης Εύ- 
ρυτανίας κ. Μπλατσής, ό δήμαρχος Καρ
πενησιού κ. Σερετάκης καθώς καί έκποο- 
σωποι χωριών καί τοπικών Συλλόγων. Με
τά τήν ομιλία γιά τό ιστορικό τής μάχης

καί τήν κατάθεση στεφότνων έπακολούθτι- 
σε κοινό γεΰμα καί ρουμελιώτικο γλέντι.

Μνήμη προέδρων Ο.Ρ.Ε.
Τό νέο Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας Ρουμε

λιωτών Ελλάδος τέλεσε (18-11-84) μνη
μόσυνο στήν μνήμη των άειμνήστων προέ
δρων της Δ. Βαρελή, Π. Γαρδίκη, Κ. 
Σμπαρούνη, Ν. Σοφαλή.

Πνευματικό κέντρο Ρουμελιωτών
Μιά άπό τις ποικίλες έκδηλώσεις του 

Π.Κ.Ρ. πού όργανώνει κάθε χρόνο, ήταν 
καί ό διάλεξη πού έγινε στην αίθουσα 
διαλέξεων του Κέντρου στις 7 Νοεμβρίου 
1984. Συγχαίρουμε τό νέο Διοικ. Συμβού
λιο πού μέ τόν άκοααπόνητο Πρόεδρο κ.
I. Παπακωνσταντίνου συνεχίζει τήν άνο- 
δική πορεία όλοκληρώσεως τοΰ κέντρου, 
στό όποιο τόσες ελπίδες στηρίζουν οΐ Ρου
μελιώτες. Περιττεύει νά έπαναλάβουμε 
τή μεγάλη άξια του καί τήν άνάγκη ένί- 
σχυσής του άιτ’ δλους τούς Ρουμελιώτες.

ΤΟ 40ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
τοΰ κ. Π. Κ ω στοποναγιώ τη

Πρωτοιραλή έπι.τχ7,ία σημείωσε τό 40ο Σιη«έδρΊο Ευρυτάνων ’Αμερικής «ΤΟ 
ΒΕΑΟΤΧΙ» πού I'yiw στό WILLIAMSBURG - Va στις 30 ’Ιουνίου καΐ 2 ’Ιουλίου 
1984.

Μέ ανείπωτη χαρά καί συυγκίνηση τρεις χιλιάδες καΐ πλεολ· Εύρυτάνες αντά
μωσαν άπ’ όλα τά μέρη τής Άιιερικής γιά νά γιορτάσουν τή σαραντάχρονη πολΰ- 
τιλευρη δραστηριότητα τής ’Ένωσης «ΒΕΑΟΤΧΙ» πού έγινε σύμβολο άγάπης των 
ξενητεμένων γιά τήν Π ατρίδα.

’Ιίλάμπρυναν τό συνέδριο μέ τήν παρουσία τους ό Μητροπολίτης Καρπενησιού 
ΝΙΚΟΑΑΟΣ, ό Δήμαρχος Καρπενησιού Δημήτριος Σερετάκης, ό Πρόεδρος Πα- 
νερυτανικής "Ενωσης '12λ?χίδος Παναγιώτης Κωστοπα\"αγιώτης πού είναι καί μόνι
μος αντιπρόσωπος τής "Ενωστις στήν Ελλάδα, ό Πρόεδρος τοΰ Φιλεκπαιδευτικοί 
Συλλόγου Καρπενησιού Γεώργιος Άρμάγος, ό Άρχιεριατικός ’Επίτροπος Μητροπό- 
λεως Καρπενησώυ, ιερέας ’Άγγελος Παπαάανασίου και ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου Ευγένιος ό Αίτωλός, 'Επιθεωρητής Μέσης Έκπαιδεύσεως Πα\·α.γιώτης Βλά
χος. Θερμή υποδοχή έπεη^λαξαν στο Σεβασμιώτατο κ. ΝΙΚΟΑΑΟ μέ τήν άκο/υου- 
θία του στό NORFOLK οΐ Καρπενησιώτες μέ επικεφαλής τούς κ.κ. Γ. Καναδό καί 
Κων. Mπαλάqpα.

Ό  Πρόεδρος τής Πανευρυτανικής "Ενωσης κατά τό επίσημο δείπνο παρέδωκ.: 
έγγραφο ευαρέσκειας τής 'Τπουργοΰ Πολιτισμού καί Έέτιστημών Κας Μελίνας 
Μερκσύρη, σέ αναγνώριση τής σαραντάχρονης δημιουργικής πορείας στό φιλανθρω
πικά, κοιναητκό καί πολατιστικό τομέα τής "Ενωσης, προτομή τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, ΈΙλλ,.ηνική σημαία καί σειρά βιβλίων Αογοτεχνικοϋ περιεχομένου.

Μετέφερε έπίσης ό κ. Κωστοπαναγιώτης μη\ήματα πρός τούς άπόδΐ]μους, τοΰ 
Δήμου ’Αθηναίων, άλλων Δήμων καί Κοινοτήτων, τοπικών Εϋρυτανικών Συλλόγων 
καί διαηόρων προσωπικοτήτων.
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Ό  Σεβαίψ,ιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησιού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέ τήν άκο- 
λοτιίία του και συνο^ευόμενος από τό δραστήριο Γραμματέα, Σεραφείμ Νικόπουλο 
έπεσκέηηΊηκε πολλές . Ελληνικές Κοινότητες καΐ εις τήν έδρα τοΰ ΒΕΛΟΤΧΙΟΤ 
CHARLOTTE έτέλεσε αρχιερατική λειτουργία γενόαενος παντού δεκτός με συγκί
νηση. Επίσης ό Δήμαρχος Καρπενησιού κ. Δημήτρης Σερετάκης έπεσκέφθ-ηκε πολ
λές Κοινότητες και φιλοξειτίθιικε από πο/ιλιούς Καρπενησιώτες πού τούς ένιρέρακτε

Ό  κ. Π. Κωστοπαναγιώτης μπροστά ατά γραφ εία  τοΰ <ίΒελουχιοΟ 
μ έ τά προεδρεία  τή ς  Σ υνέλευσ ης.

για τήν πατρίδα χωρίς νά παραλείπεται ή έν&ουσιώδης ύποδοχή πού έτυχε σ’ όλες 
τις Έλλιηνικές Κοινότητες πού έπισκέητθ»ικε ό κ. Παν. Κωστοπατ’αγιώτης, μέ τις 
διαερωτιστικές του ομιλίες γιά τά οικονομικά τής πατρίδος, και ιδιαίτερα τά κίνη
τρα γιά επενδύσεις στήν Έ^ιάδα.

Καταχειροκροτήθηκε ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ’Εράνου γιά τό Γηροκομείο 
Κωι·σταλτΐνος Μπαλάςρας πού ολοκλήρωσε τήν πρώτη ηχίσΐ] τοΰ έράι-ου με τί] συγ
κέντρωση τοΰ ύποσχεθεντος ποσού εκατό χΛιάδων δολλαρίων, καί είσηγήθηκε τήν 
άμεσο αποστολή 45.000 Δολλκιρίίον στήν ’Εθνική Τράπεζα Καρπενησιού γιά τή συ
νέχιση τοΰ έργου μέ τή διαβεβαίωση δτι ή ’Επιτροπή θά συνεχίσει τις προσπάθ·ειες.

Τρεις μέρες μέ 'Ελληνικές χορευτικές βραδυές έζησαν οί Εϋρυτάνες, αξέχα
στες στιγμές μέ τά φιλικά τους πρόσωπα πού άντάμο)σαιν ύστερα από πολλά χρόνια 
σε ατμόσφαιρα μεγάλης συγκίνησΊ]ς υμχ Εθνικής έξαρσης, έφυγαν μέ δακρυσμένα 
μάτια καί μέ τήν ελπίδα νά ξανασυναντηθοΰν τοΰ χρόνου στό GREENVILLE 
S.C. καί τον ’Ιούνιο τοΰ 1986 στό Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ Ι πού γίνει τό προσκύνημα στή 
λ.εβεντομάνα Ευρυτανία δλων τών Συλλόγων σ’ ένα παγκόσμιο Π ΑΝΕΤΡΤ'ΓΑΝΙ- 
ΚΟ ΣΤΝΕΔΡΙΟ πού θά είναι ορόσημο στήν Ιστορία τής Ευρυτανίας.



Ανάγκες ουναισθηματα καί προοπτικές τοΰ μετανάστη
Τοΰ κ. Γ. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ

(Συνέχεια άττύ προηγούμενο τεύχος)

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α Π ’ ΤΟ ΤΠΟΓΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Άπ6 μελέτες πού έγιναν στα προβλήματα στοιχειώδους πα'ι μέστ/ς Παιδείας 

γιά τα ποαδιά τοΰ Μετανάστη οι περισσότεροι παραδέχονται δτι τδ 'Ελληνόπαιδο γ ί
νεται περισσότερο ευαίσθητο καί δημιουργεί μια σύγχιση γλωσσική καί κουλτουρι- 
στική 0ά λέγαμε άφοΟ δεν ξέρει τί πρότυπα νά διαλέξει. Φυσικό είναι νά υιοθετεί 
καί νά αφομοιώνει καλύτερα τη γλώσσα καί τήν νοι^ροπία πού έπικρατει στή χώρα 
πού ζεϊ καί κατά κανόνα γίνεται αρνητικό καί ύστερεΐ πολύ στην κατανόηση τής 
Ελληνικής γλώσσας. ,

Παρά τις διεβεβαιώσεις πού παρέχει ή Αυστραλία δτι τά Μεταναστόπαΐδα απο
λαμβάνουν ιδία μόρφωση καί μεταχείρηση αυτό δέν είναι ολοκληρωτικά άκρίβές. Χι
λιάδες παίάιά φο·ιτοΰν σέ σχολεία, σέ παλιές συνοικίες τής Μελβούρνης καί τοΰ Σίδ- 
νεΟ σχεδόν διαχωρισμένα από τό Αύστραλιανό στοιχεία. Οί ττερισσότεροι δάσκαλοι 
είναι μετανάστες καί οί ίδιοι καί τά έποπτικά μέσα λιγότερα σέ σύγκριση ιχέ άλλα 
Σχολεία πού έπικρατοΟν οί Αύστραλοί., , : Ρϊ,

Παρά τό αβάσιιισ τιού διατυπώνουν πολλοί γο-^είς δτι ή προσαρμογή των παι
διών τους’̂ στήν Έλλ,άδα είναι έκείνσ πού τούς άποτρέπει νά έπιστρέψουν, στήν πραγ^ 
μαφικΰότητα τόλπαιδί έχει καταπληκτική ικανότητα προσαρμογής σέ αντίθεση μέ τούς 
ίδιους τούς γονείς. Έδω δμως πρέπει νά τονίσουμε δτι γιά  νά τό πετύχουμε αυτό θά 
πρέπει στή μεταβατική αυτή περίοδο πού μπορεί νά είναι 2 - 3  χρύνια τό Σχολείο 
πού θά πάει νά τοΰ δείξει κατανόηση, καί ένδιοκρέρον γιά  τήν κάθε περίτττωση, αλλά 
καί οί γονείς νά αντιμετωπίσουν τό θέρια μέ θετικό τρόπο μέσα στά πλαίσια τής προτ 
γματικότητας. Πολλά Σχολεία Δημοτικά καί Γυμνάσια πού δέχονται ίκανό αριθμό 
Έλληνοπαίδων τοΰ ’Εξωτερικού, έκεί πού ύτϊάρχει άνάγκη νά διδάσκονται περισσό
τερες ώρες τά Ελληνικά γιά νά καλύπτεται τό κενό σέ λιγότερο χρόνο. Νά μειωθιεί 
τό κατώτερο δριο βαθμολογίας κυρίως στό μάθημα τών Ελληνικών γιά τά παιδιά 
τών μεταναστών πού φοιτούν σέ Γυμνάσια καί Λύκεια καί θέλουν νά είσαχθούν σέ 
ανώτερα καί ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως σέ τομείς πρακτικής κατευθύν- 
σεως. Καλόν είναι ό Μετανάστης νά άπο<φεύγει τά μεγάλα Ιδιωτικά Σχολεία τής ’Α
θήνας καί τής Θεσσαλονίκης αν δέν είναι οικονομικά εύρωστος, γιατί τά δίδακτρα 
κλπ. είναι πολύ ύψηλά.

ΝΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΓ ΘΕΑΟΓΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΓΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Είναι κοινό μυστικό άνάμεσα στούς νέους τοΰ ’Εξωτερικού καί ίσως δ ύπ’ αρι
θμόν ένα αποτρεπτικός παράγων ή σκέψις δτι μόλις έλθουν στήν Ελλάδα ύποχρε- 
οΰνται νά καταταγοΰν στό στρατό. Πρέπεινά σημειωθεί δτι πολλοί έφυγαν άμέσως 
μετά τούς πολέμους (1940- 1949) καί διατηρούν ανεξίτηλες έμπειρίες γιά  τίς συ- 
νέττειες τοΰ πολέμου.

Τπάρχουν παραδείγματα πού κατά καιρούς νέοι κατά τήν άφιξη έδώ τούς ζγf- 
τήθηκε νά παρουσιαστούν (άμέσως) σέ άρμόδιες άρχές. Σέ πολλές ’Αγγλόφωνες 
χώρες ή στράτευση δέν είναι ύποχρεοιτική καί ή νοοτροπία αύτή έμφυτεύεται καί 
στά Έλληνόπαιδα πού ζοΰν έκεί.

48-



Μολονότι κανένας δέν θά εχει αντίρρηση νά υπηρετήσει στο στρατό, θά πρέπει 
στους νέους νά δοθεί έπίσημα ή διαβεβαίωση δτι τουλάχιστο γιά ένα χρόνο άπο τήν 
&ψιξ·ή τους έδίϋ θά είναι άπηλλαγμένοι από τήν ύποχρέωση αύτή.

Τό διάστημα αότό τούς δίνει τήν εύκαιρία νά γνωρίσουν καλύτερα τήν Ελλάδα 
καΐ νά κάνουν τΙς έπιλογές πού αότοί θέλουν χωρίς τό φόβο της ξαφνικής στράτευ
σης πού άττοθαρρύνει πολλούς νά μας έπισκεφθοΰν.

ΑΓΤΟΜΑΤΗ ΙΑΤΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΗ
Κατά κοινή όμολογία τά συστήματα ίατρονοσοκομειακής περίθαλψης στίς χίδρες 

πού ζοΰν οί μεττανάστες είναι κατά κανόνα ανώτερα από τά δικά μας, καΐ από πλευ
ράς ποιότητας κα'ι από πλευράς αυτόματης κάλυψης τσΰ πολίτη άδιαφόρως τής οικο
νομικής του θέσεως. Αύτή ή πραγματικότητα γίνεται κομμάτι τής ζωής τοΰ “Ελλη
να, ό δτιοΐος από ίδιοσγυκρασία είναι Ιδιαίτερα ευαίσθητος σέ ζγρήματα ύγείας.

Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν νά γίνουν διακριτικές συνεννο-ήσεις κα'ι συμ
φωνίες γιά τήν αυτόματη κάλυψη τοΰ μετανάστη από τήν άφιξή του στήν Ελλάδα 
ώστε νά έλαχιστοποιείται τό άγχος δτι άν γυρίσει στήν Πατρίδα δέν θά έχει προ
στασία στήν περίπτωση; άρρώστειας.

ΟΙ ΣΓΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΓΣ ΗΑΙΚΙΩΜΕΝΟΓΣ ΚΑΙ ΤΟΓΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Τά συστήματα συντάξεων διαφέρουν από χώρα σέ χώρα, παρά ταΰτα τό θέμα 

αυτό έχει έπιλυΟεί σέ μεγάλο βαθμό άφσΰ οί περισσότερες χώρες έκαναν τήν παρα
χώρηση νά έμβάζουν τΙς συντάξεις στούς δικαιούχους πού μένουν στήν Ελλάδα γιά 
νά περάσουν τά γεράματα.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠ.ΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡ.ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τά συστήματα δανείων καί ή διαδικασία πού απαιτείται στίς πιό πολλές χώ

ρες είναι πολύ προχωρημένα καί συγχρόνως ή διαδικασία πολύ απλή.
Ειδικά τά δάνεια γιά τό πρώτο σπίτι τών πολιτών γενικώς δίνονται μέ ιδιαί

τερα καλούς ορούς καί καλύπτο<υν συχνά τά 2 /3  τής αξίας τοΰ σπιτιού. Οί τόκοι ποο 
λιότερα ήσαν 5— 6 %. Φυσικά μέ τόν πληθωρισμό πού έχουμε σήμερακαί οί τόκοι 
είναι ανάλογα υψηλότεροι.

”Αν λάβουμε ύπ’ δψιν δτι στήν ’Αμερική καί στήν Αυστραλία μία μονοκατοικία 
τυολύ άνετη μέ κήπους κλπ. κοστίζει γύρω στίς 70 χιλ. δολλάρια καί.ένα έφάμιλλο 
σπίτι στήν Ελλάδα χρειάζεται τουλάχιστον τά διπλά λεφτά νά τό αγοράσει δ μετα
νάστης, θά άντιληφθείτε τό Ελληνικό παράδοξο πού αφήνω νά τό έξηγήσει τό αρ
μόδιο κράτος.

Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο νά ένθαρρυνθεί δ μετανάστης νά έπιστρέψει δταν 
ξέρει δτι δ μόχθος του στήν ξεντ/τειά χάνεται μέσα στά γρανάζια τοΰ οίκσνομικοΟ 
συστήματος στήν 'Ελλάδα.

“Αν πραγματικά ή δημιουργία καί ή άνά.πτι>ξη είναι δ στόχος τοΰ κράτους, 
πρέπει νά ίδρυθεί ειδικός φορέας νά μελετήσει ένα σύστημα δανείου προσαρμοσμένο 
στίς ανάγκες τών μεταναστών πο-ύ έπιστρέφουν νά μείνουν μονίμΐΰς, πού νά |καλύι- 
πτουν τόσο γιά τήν άγορά τοΰ πρώτου σπιτιοΰ δσο καί γιά τήν Ιτιαγγελματική του 
δραστηριότητα. Γιά λόγους χωροταξίας, στό πρόγραμμα θά πρέπει οί δροι γιά τά 
δάνεια νά είναι τιολλαπλώς καλύτεροι γιά έκείνους πού θά έγκαθίστανται στήν έ·παρ- 
χία, άφοΰ άλλωστε οί περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από αότήν. Τά ίσχύοντα 
κίνητρα σήμερα δπως ή άπαλλαγή τοΰ φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δέν είναι άρ- 
κετά ισχυρά γιά νά πετύχουμε τίποτα άξιόλογο. “Ας σημειωθεί δτι δ δρος δάνειο 
γιά τό μετανάστη άποτελεί βίωμα άφσΰ μόνο μέ αύτόν τόν τρόπο κατώρθωσε νά δη
μιουργήσει περιουσία στό έξωτερικό.
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Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

★  Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑ- 
ΣΤΑΚΗ, Χρυσούλα XocτζηγιcxvvLoΰ, ’Αθή
να 1984. Τή μπαλλάντα αύτή έμτη/εύστη- 
κε ή συγγραφέας από τή δράση καΐ τό 
μαρτύριο τοΟ έθνομάρτυρα Δημήτρη Πα- 
ποδαστάκη, πού τελικά έκαψαν ζωντανό 
οΐ ’Ιταλοί στό Μικρό Χωριό, τήν παραμο
νή των Χριστουγέννων τό 1942. Στό ποίη
μα αύτό ό άείμνηστος έθνομάρτυρας συν
ομιλεί με τόν θεό από τότε πού έγινε υ
πηρέτης - λειτουργός του ώς τήν στιγμή 
πού προσφέρει σ’ αυτόν τό σώμα του καΐ 
τήν ψυρ(ή του σάν «ένα ταπεινότατο κερί 
άναμμενο». Δίνουμε σέ άλλη στήλη άπό- 
σπασμα άπό τήν μπαλλόιντα αύτή.

★  ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΚΟΝΤΙΒΑ: Μιά φο
ρά κι έναν καιρό, τοΰ Σταμάτη Κατσι- 
γιόιννη, Άέήνα 1983. Μιά άπέριττη νοσταλ- 
γική άφήγηση τής Ιστορίας και τής όμορ
φης ζωής άλλοτε τής Κοντίδας άπό ένα 
γνωστό παιδί της τον κ. Κατσιγιάννη πού 
ζεϊ τώρα στά γερατειά του στό Μεγάλο 
Χωριό. Στή γρκχφική του άναπόληση ό 
μπαρμπα Σταμάτης πού πήγε σχολείο μόνο 
5 μήνες όλο κι όλο, μας μιλάει γιά τΙς 
πρώτες οικογένειες τής Κοντίδας, τούς 
πρώτους κλέφτες, τά μάγια καί τις μά
γισσες, τις συνήθειες τής καθημερινής ζω
ής, δότανα, θεραπείες, τήν ’Εκκλησία τοΰ 
“Αη-Γιώργη, τούς ευεργέτες δασκάλους 
καί παπάδες τοΰ χωριόΰ, πώς τό χωριό 
έρήμωσε άπό τόν εμφύλιο πόλεμο μέχρι 
σήμερα, εύρήματα τοΰ παλιοΰ χωριοΰ κ.ά.

Στό πρόσωπο τοΰ μπαρμπα Σταμόαη ή 
Κοντίδα απέκτησε τόν Ιστορικό της καί 
γι’ αύτό τόν συγχαίρουμε έγκάρδια.

ΤΑΤΑΡΝΑ: Τό Μοναστήρι στ’ ’Ά γρ α 
φα, ’Άρτεμις Αέλλου, Β' έκδοση, Άθτινα 
1984. Μέ άφορμ,ή ένα σύντοαο όδοιπορι- 
κό άπό τό ’Αγρίνιο στό Μοναστήρι τήςΤα- 
τάρνας, ή κ. Λέλλου μάς ξεναγεί στόν κα- 
ταπράοινο χώρο τής Εύρυτανικής γής. Ά- 
φοΰ μάς περάσει πόενω άπό λιθόκτιστα 
γεφύρια, άνάμεσα άπό τραχειές δουνίσιες 
πλαγιές μέ ειδυλλιακές εικόνες κοπαδιών 
καί τσοπάνο>ν, πού οσο πάνε καί λΐ'Ό- 
στεύουν, μάς φέρνει στό Ιστορικό Μονα
στήρι τής Τατάρνας.

’Εδώ ξεκουράζεται τό σώμα καί προ- 
πιχντων ή ψυχή. Μέ δαθειά κατάνυξη πού 
άποπνέει ή άτμόσφαιρα τοΰ Μοναστή ριοΰ 
μάς ξεναγεί στά ιστορικά κειμήλιά τοΰ, 
όπως είναι πατριαρχικά σιγίλλια, σουλ- 
τανικά φιρμάνια, άγια λείψανα, ιερά 
σκεύη, παλαιά πολύτιμα διδλία, εΙκόνες 
κ.λπ. Μάς δίνει σύντομες Ιστορικές πλη- 
ροι|ιορίες γιά τό καθένα πού κιχνουν τή 
σκέψη καί τή φαντασία μας νά πετάει σέ 
χρόνους παλιούς.

★  ΣΤΕΝΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Δι
μηνιαία έφημερίδα τοΰ Συλλόγου Στενω- 
ματιωτών, άρ. 2. Συγχαίρουμε καί καλω
σορίζουμε τήν ώραία έφημερίδα τών ά- 
πανταχοΰ Στενωματιωτών πού έκοα/ε αΐ- 
σθητή τήν παρουσία της μέ τήν ένδιαφέ- 
ρουσα ΰλη καί τήν ώραία έμφάνιση. 'Υ
πεύθυνος έκδότης ό γνωστός συγγραφέας 
κ. Δ. Κωτσοκάλης.

★  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, φ. Νοεμ- 
δρίου 1984. Ή δραδευμένη έφνημερίδα, 
πού διευθύνει ό ννωστός λογοτέχνης Γ. 
Γσίτάνης καί μέ τήν είδησεογραφία καί 
άρθρογραφία της καλύπτει όλη τή Ρού
μελη.

★  ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, άρ. 
26. "Οπως πάντα στήν τακτική του έκδο
ση, γεμάτο Ευρυτανία, τό περιοδικό τών 
δέκα τοπικών Συλλόγων τής Καλλιακού- 
δας, πού φροντίζει ό άκοααπόνητος συγ
γραφέας - λογοτέχνπΓ κ. Γ. Βρσχας. Άπό  
τήν ενδιαφέρουσα ΰλη του έπιση ραίνουμε 
τή γιορτή καί τούς λόγους πού έκφωνή- 
θηκαν στά άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου 
τών 13 έθνομαρτύρον στό Μεγόελο Χωριό, 
τήν δραστηριότητα τών Εΰρυτάνων ’Αμε
ρικής κ.ά.

★  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
άρ. 51 - 53. ’Εντυπωσιακό τό τελευταίο 
τεύχος τοΰ περιοδικοΰ τοΰ άδελφοΰ Συλ
λόγου τών Μεγαλοχωριτών πού ή έκδοσή 
του συμπλήροχτε 50 χρόνια καί συνέπεσε 
μέ τά άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου πού ό 
Σύλλογος τών Μεγαλοχωριτών έστησε στή 
μνήμη τών 13 έθνομαρτύρων. ΕΙδικό άρ
θρο τοΰ φίλου Προέδρου κ. Ν. Καρδέλτ  ̂
άναφέρεται στά 50 χρόνια τής «Φωνής του 
Μεγάλου Χωριού» καί δίνει τήν ευκαιρία 
νά μά.ουμε ταυτόχρονα καί τή σύνθεση 
τών Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου άπό τό 1929 μέ- 
χρι σήμερα.
★  ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΑ, τοΰ Συλλόγου Άπε- 
ραντίων, άρ. 37 - 38. ’Εκτός άπό τήν συνη
θισμένη ΰλη τοπικού ένδιαφέροντος, τό με
γαλύτερο μέρος είναι άφιερωμένο στό Συ
νέδριο τών ’Απεραντίων (28 - 29 Απριλίου 
1984), πού κατέληξε σέ συγκεκριμένες 
προτάσεις γιά τήν άνάπτυξη τής περιοχής 
τοΰ τ. Δήμου Απεραντίων.
★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, Διμηνιαία 
έκδοση τοΰ Συνδέσμου Εΰρυτόινων Φθιώτι
δας, άρ. φύλλου 10. Πλούσια σέ πφίεχό- 
μενο έ((>ημερίδα τοΰ δραστήριου Συλλό
γου που συμπλήριοσε φέτος /3 χρόνια καί 
συνεχίζει τήν πλούσια πολιτιστική του 
δράση.

★  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, Παιδεία, Γράμ- 
μεχτα - Τέχνη, ’Επιστήμη, κοινωνικά ζητή- 

(Συνέχεια στή σελ. 53)
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
__ γραμματα___

Στη οτι^λη αϋτΛ δημοσιεύονται π ά ντοτε  γράμματα Μικροχωριτών ή μή πού 
άπευθύνοντα ι πρός τό περιοδικό ή τη ν  ’Αδελφότητα Κατά προτίμηση δημοσ ιεύ
ονται τά γράμματα των ξενη τεμ ένω ν, γιατί τούς δίνεται έτσι ή  εύκαιρία ν ά  επ ι
κοινω νήσουν μ έ  όλους τούς σ υγχω ρΌ νούς Τ ούς ευχαριστούμε πού μάς σκέ
φτονται.

Γιά τ ή ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α  τού χ ω ρ ι ο ύ
Θα ήβελα μέ τήν έπιστολή μου αύτή νά 

έκφράοω τήν πικρία ocat τήν απογοήτευσή 
μου γιά μιά απαράδεκτη κατάστασ/j πο-'j 
επικρατεί στή συγκοινωνία στον οικισμό 
τοΰ Παλαιού Μικρού Χωριού Καρπενη
σιού. Παρά τΙς επανειλημμένες προσπά
θειες μας καί τις τιαραστάσεις ή κατάστα
ση τής συγκοινωνίας τιηγε στό απροχώρη
το. Πριν ]ΐερικά χρόνια ή συγκοινωνία αυ
τή γινόταν, γιατί τώρα καταργήθηκε;
Τί μεσολάβησε, αλλά καί τί μεσολαβεί; 
Ποιος μπορεί νά μάς δώσει μιά έξήγηση; 
Ή  συγκοινωνιακή γραμμή είναι Καρπε'/η- 
σι - Νέο Μ. Χωριό (κι έδώ έπρεπε νά πη
γαίνει καί στό Παλιό Μ. Χωριό, γιατί ε
ξαιρέθηκε, πού είναι μιά στροφή 2 χιλιο
μέτρων;) έπιστροφή Νέο Μ. Χωριό - Γαύ
ρος - Μεγάλο Χωριό καί έπιστροφή Καρ
πενήσι. Καί πρέπει νά τονίσου;νε ότι ή συγ
κοινωνία στά παραπάνω χωριά γίνεται 
ΔΓΟ φθορές τήν ήμέρα. Είναι πλέον φανε
ρά έγκληματική ή έξαίρεση τού Παύ.αιού 
Μικρού Χωριού άπό τή συγκοινωνιακή ά- 
λυσίδα. Πολύ θά πρέπει νά έπιμείνει καί 
ή Κοινότητα τού Μικρού Χωριού πού έχει 
έδρα τό Νέο οικισμό γιατί καί οί κάτοικοί 
της ττολύ έξυπηρετούνται |ΐέ τή συγκοινω
νία αυτή άλλά καί πολύ ταλαιπωρο/ΰ'/ται 
γιά νά πάίνε στις δουλειές τους πού είναι 
κατά τή μεριά τού Παλαιού Μικρού Χω
ριού. Ά)ά.ά καί δέν νοείται συγκοινωνία 
μέ τέρ|αα τό Παλαιό Μικρό Χιοριό νά στα- 
|οατάει δύο χιλιόμετρα πρίν. "Ας ιρανταστεί 
κανείς τέρμα έδώ στήν πριοτεύουσα νά 
σταματάει μιά στάση πρίν άπό τό τέρ;.ι.α

καί νά γυρίζει πίσω στήν άφετηρία, έτιει- 
δή υποτίθεται δέν θά πάει ή δέν θά πάρει 
κανέναν επιβάτη. Πιστεύω δτι ή έξαίρεση 
ειίναι ηθελημένη, μερικοί θέλουν νά σβήσει 
τό Π αλαιό Μικρό Χωριό καί ένας άπό τούς 
λόγους αυτσύς είναι ή ιστορική άξια πού 
άπόκτησε κατά τό διάστη'ΤΛ σής Κατοχής 
καί της ’Αντίστασης. ΓΓ αυτό θά άγωνι- 
στού|ΐε καί καλού;τε σέ συμπαράσταση δ- 
λους τούς άνθρώπους πού πονούν τόν τόπο 
αυτό καί τήν ιστορία του νά βοηθήσουν νά 
λυθεί τό τόσο σοβαρό αυτό ζήτηιχα πού εί
ναι ή σύνδεσή του μέ τή συγκοινωνία καί 
ή διάσωση τού Παλαιού Μικρού Χωριού.

Δέν ζήτησε καί δέν ζητά τίποτςι περισ
σότερο τό δύσμοιρο αυτό κο]ί[ΐάτι τού χω
ριού. Ή  συγκοινωνία νά πάει καί έκεί τις 
μέρες των Χριστσυγέν'.^ων, των Άπόκρεω 
καί τού Π άσχα καί άπό τό Μάιο μέχρι τόν 
’Οκτώβριο νά πηγαίνει καθημερινά. Είναι 
μεγάλη άδικία νά πληρώνουμε γιά νά πά
με Καρπενήσι - Παλα.ό Μικρό Χωριό δσο 
θελου^ιε να πάμε ’Αθήνα - Καρπενήσι.

Απαιτού,ιε μέ δλη τή δύνα^τη τής ψυ
χής μοις νά τύχουμε καί έμείς τού πολύτι- 
]ΐΛυ άγαθού τής συγκοινωνίας γ.ά νά ττη- 
γαίνουμε άνετα καί φτηνά στά σπίτια μας. 
Δεν νοείται χωριό χωρίς σή συγκοινωνία. 
Τόσος κόσ]χος φ-ωλιάζει, τόσος κόσ,ιος τό 
έπισκεπτεται όλο τό χρόνο. Πώς μττορεϊ νά 
έξυπηρετηθεΐ χωρίς τό πολύτιμο αυτό άγα- 
θό πο-ύ λέγεται συγκοινωνία; Κάνα;[ΐε τό
σους κοττους καί τόσες θυσίες νά άναστή- 
σου,τε καί νά διατηρήσουμε χωρίς κα|,ι.ιά 
βοήθεια αύτό τόν τόπο πού λέγεται χωριό, 
τόν τόπο τών γονιών |ΐνας καί παιδικών μας 
χρόνων. Τό σημερινό καί τό αυριανό κατα-
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φύγιο δλων μας.
Ζητάμε τήν άμεση Ιπέμβαση τοΰ υπουρ

γείου Συγκοινωνιών καΐ κάθε άρμόδιου 
γιά τήν δριστική καΐ δίκαιη λύση τοΰ προ- 
βλήιΐΛ,τος της συγκοινωνίας.

(Δημοσιεύθηκε στίς έφ. «ΤΑ ΝΕΑ» 
καΐ «ΕΘΝΟζ» άπό τόν κ. Λ. Κρίκο)

’Αγαπητέ κ. Γιώργο,
Ή  τηλεφωνική συζήτηση πού είχαμε 

Ι'Λχ βράδυ, μοϋ έδωσε ένα ξύπνημα κα'ι μέ 
ώθησε νά πάρω μιά άπόφαση να δημοσι
εύσω στο περιοδικό τοΰ Συλλόγου και έγώ 
τώρα στα τέλη τοΰ βίου μου, [Αερικα άπό 
τά πολλά πού έχω γραμμένα, ιδίως θρη
σκευτικού περιεχομένου. Σκέφτηκα όμως, 
έπειδή είμαι άγνωστος στό εύρύ άναγ'ΛΟ- 
στικό κοινό, νά δημοσιεύσω πρώτα έ'Λχ μέ
ρος τοΰ παλιού μου υπηρεσιακού βίου, πού 
αφορά κυρίως τήν προσφορά μου στήν Ευ
ρυτανία, δταν διετέλεσα προϊστάιμενος τοΰ 
Δασαρχείου Ευρυτανίας. Ό  κουνιάδος μου 
Σπΰρος Κομ,πορόζος, αυτά πού έγραψα τά 
έθεσε ύπ’ δψιν το'ΰ κ. Μένιου Κουτσοΰκη, 
δ δττοΐος μοΰ τηλεφώνησε δτι τά βρήκε κα
τάλληλα και μοΰ συνέστησε δ,τι άλλα έχω 
νά τά δώσω σέ σάς. Θαυιιαστόν τό δτι μοΰ 
έδωσε δύναιτη καί φώτιση δ "Γψιστος σ’ 
αύτά τά βαΟειά γεράματα νά συγκεντρώ
σω καί νά κατατάξω μέ τήν κατάλληλη 
σειρά αυτά πού Οά διαβάσετε καί νομίζω 
δτι μερικοί θά ωφεληθούν άπ’ αυτούς πού 
Οά θελήσουν νά τά διαβάσουν.

Μέ ττολλή αγάπη 
Γ. Δ. Φλώρος 

18.3.84 τηλ. 7516270

Κύριε Κλεομένη,
’Έλαβα τό τελευταίο περιοδικό τοΰ Συλλό
γου καί σάς ευχαριστώ θερ;Λά πού έγένε- 
το ή δημοσίευση εις αυτό τής προσφοράς 
[χου στήν Ευρυτανία τήν παληά εποχή. Έ- 
γένετο ένα λάθος πού γράφτηκε ή φ)oίτη  ̂
ση στή Σχολή «Ιετοΰς ά'/τί 2ετοΰς». Σύμ^ 
φωνα μέ τήν τηλειφιυνική σας σύσταση έ- 
στηλα στόν κ. Δηιιόπουλο αυτήν τήν έν 
άντιγράφφ επιστολήν μέ μέρος αύτών πού 
έγραψα τό Μάρτιο, θρησκευτικού περιεχο

μένου. Δέν ξέρω αν σάς τό έθεσε ύπ’ δψιν. 
Πάντως σάς τό στέλνω, ώς κοά συμπλήρω
μα καί άν τά κρίνετε δημοσιεύσημα, νά 
περιληφθεί τό πρώτο στό έπόμενο· περιοδι
κό καί τό δεύτερο στό μεθεπόμενο, δπότε 
δ Κύριος γνωρίζει άν θά εύρίσκομαι στή 
γήινη ζωή ή τήν άλλη τήν πνευματική, α
νάλογα καί μέ τάς έπί τής γής πράξεις 
μου.

Μέ πολλή εκτίμηση καί άγάπη 
Γ. Δ. Φλώρος

Άθήναι τή 30ή ’Ιουλίου 1984
Προς
τό άξιότιμον Διοικ. Συμβούλιον
τής Αδελφότητος τών Μικροχωριτών
«'Π Μετα;χόρφωσις τσΰ Σωτήρος»

Ένταΰθα
’Αγαπητοί μου έν Χριστψ αδελφοί καί 

φίλοι συ^μπατρ ιώτες, χαίρετε πάντοτε έν 
Κυρίψ καί υγιαίνετε.

’Έλαβα τό άπό τής 20ής λ.μ. ύπ’ άριθ. 
958 έγγραφό σας, άπό τό όποιον, μέ συγ
κίνηση, πληροφορήθηκα τήν έκ μέρους 
τής Γενικής Συνελεύσεως, 13.5.1984, τής 
Άδελφότητός σας προσγενοιχένην στήν τα- 
πεα^ότητά μου τιμήν.

Γιά τήν άπόφασή σας αυτί) σάς ευχαρι
στώ) πάρα πολύ.

’Αλλ’ ή έν λόγω τιμή άνήκει έξ δλο- 
κλήρου στόν πολυσέβαστον καί αείμνηστον 
’Ιερομάρτυρα Πατέρα μου καί τούς Συμ- 
[ΐάρτυράς του. ΔΓ έμέ, ή έλαχιστοτάτη 
συνδρομή - συμμετοχή στό Ιστορικόν έργον 
σας —  ένεκα τής δποίας άττεδόθη ή έν λό
γω τιμή — , ήταν χρέος έπιβεβλημένον. 
Αινποΰμαι δέ, πού δέν σάς συνέδραμα πε
ρισσότερον. Καί κάτι άκόμα. Ή  έν λόγω 
τιμή, πέρα άπό τή ρίζα της, άντανακλά 
καί στήν εύγενική έκ μέρους σας πρόταση 
καί άπόφαση.

Σάς εύχαριστώ καί πάλιν. Καί σάς πα
ρακαλώ, στήν προσεχή Γενική Συνέλευση 
τής Άδελφότητός σας νά μεταφέρετε τίς 
ευχαριστίες [χου καί τίς έγκάρδιες εύχές 
μου καί στά άξιότημα μέλη αύτής.

Τέλος, εύχομαι, έν άγάττη,, νά διαπνέε- 
σθε πάντοτε μέ αισθήματα αγάπης καί φι
λοπατρίας, ώστε, δΓ ύμών νά έπιτελεΐ ή
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παλέμαχη ιστορική Άδελιρότητά σας έρ
γα αντάξια τοΟ χρέους καΐ τής αποστολής 
της, τά όποια νά τιμούν καΐ νά έξυπηρε- 
τοΰν τήν πρόοδο καί τήν ανάπτυξη τού Μι
κρού Χωριού καϊ τήν ευη|ΐερία των άγα- 
πητών μου κατοίκων αύτοΰ.

Μέ πολλή άγάπη Χριστού 
Πρωτοπρ. Κων) νος Δ. Βαστάκης 

Βατάτζη 10, 114 72 *Αθήναι

’Αγαπητέ κύριε Κουτσούκη γειά καΐ χαρά.
ΠρΙν 4 - 5 μήνους σάς έστειλα ενα γράμ. 

μα καΐ τήν συνδρομή μου γιά νά γίνω συν
δρομητής στό έκδιδόμενο άπό τόν σύνδεσμό 
σας περιοδικό Μικροχωρίτικα Γράμματα 
καί μαζί έστειλα καί ένα ιστορικό σημεί
ωμα τής περιόδου τού ’42. Τήν σύλληψη 
καί έν συνεχεία δμηρία των συγχωριανών 
σου καί έμοΰ, καί γιά τήν ζωή τής φυλα
κής κ.λπ. Μσύ άτταντήσατε άμέσως καί 
αυτό σάς τιμά, καί σάς ευχαριστώ πολύ 
δτι λάβατε τό γράμμα μου καί συντόμως 
0ά μοΰ στέλνατε τό περιοδικό. Σάς τταρα- 
καλώ, άν έχετε τήν καλοσύνη, ένημερώστε 
με τί συμβαίνει, μήπως αυξήθηκαν οί συν
δρομές νά σάς στείλω καί άλλα, γιατί θέ
λω νά γραφτώ στό περιοδικό σας αύτό, δι
ότι μέ τό Μικρό Χωριό μέ συνδέουν πα
λιές άναμνήσεις. Έργάσθηκα πολλά χρό
νια στό χωριό σας ως τσαγκάρης. ’Εσύ βέ
βαια δέν θά θυμάσαι, ήσουνα μικρός άλλά 
μέ τούς γονείς σου δμως ήμασταν πολύ 
γνωστοί.

Μέ συγχωρεΐτε γιά τήν ένόχληση καί 
περιμένω τά νέα σας.

Σάς ευχαριστώ 
Νικ. Κ. Αιάπης

’Αγαπητέ κύριε Κουτσούκη,
Εύχομαι υγείαν σέ δλους σας. Σάς στέλ

νω μερικά άπό τά στιχάκια |ΐου ή ποιήμα- 
τά μου γιά τό ττεριοδικό, καί σάς λέγω ττώς 
καί γιατί τά έγραψα τό καθένα.

Συγγνώμη ττού σάς στέλνω τόσα ττολλά, 
άλλά έχω γράψει τόσα πολλ.ά καί άν οί

άλλοι γελάνε μ’ αυτά έμένα δέν μέ πειρά
ζει άρκεΐ νά μήν κλαΐνε...

Χαράλα»μπος Δ. Τριανταφύλλης
•

iVDEMIDE τή 5 - 1 1 - 8 4  
Πολύ άγαπητέ μου Κλεομένη, καλημέ- 

ρα σας, εΰχοιιαι τό γράμια \Jlw νά σάς ευ- 
ρει δλους καλά, καθώς καί έμεΐς ύγιαίνοιτε. 
Άγαττητέ μου καί φίλτατε Μένιο, έλαβα 
τό ήμερολόγιον μαζύ [τέ τήν άττόδειξη πού 
σάς είχα στείλη πέρισυ καί σάς υπερευχα
ριστώ , δλη τήν ’Αδελφότητα Μικροχωρι- 
τών. Καί τώρα σάς έσωκλείω έν Τσέκη μέ 
40 δολλάρια Αυστραλίας, γιά τήν συνδρο
μή πού μοΰ στέλνεται κάθε χρόνο. Κύριε 
Μένιο |ΐήν μέ παραξηγίσεται πού άπευθύ- 
νο]χαι σέ εσένα γιατί σέ έσάς έγνώρισα τόν 
Πρόεδρο τής ’Αδελφότητας Μικροχωρι- 
τών. Καί σάς εύχομαι δλους σας καλή 
πρόοδο καί σάς φυλάμε δλους.

Μέ μεγάλην Άγάττη καί έκτίμηση, ό 
χωριανός σας.

Πάντως δέν ξέρω ποιός είναι δ Νέος 
Πρόεδρος.

"Οταν τά λάβεται καί εύκαιρίσεται 
γράψτε μου κάνα γρά(υ|ΐα νά μάθω έάν τά 
λάβατε.

Μεθ’ ύπολήψεως δ ίδιος 
Σεραφείμ Νταφύλλης καί Εύφρ. Νταφύλλη

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(συνέχεια άπό τή σελ. 50) 
ματα, Τεύχος άρ. 5. Περιοδικό πνευματι
κού προβληματισμού, μέ όδηγό τήν Ε λ 
ληνοχριστιανική Παιδεία. «Δεξασθε Παι
δείας» είναι τό σύνθημά του.

★  ΤΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΙΚΑ, άρ. 27. Τό έ- 
πιμελημένο περιοδικό τού Συλλόγου Καλ- 
λονιστών Λέσβου μέ άφιέρωμα στά 50 
χρόνια άπό τόν θόινστο τού λαϊκού ζωγρά
φου Θεόφιλου.
★  ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΩΝ 1984. "Εκδοση της “Ενωσης των ’Α
πανταχού Ρουμελιωτών (Ε.ΡΛ πού άνα- 
φέρεται στους σκοπούς τού Πνευματικού 
Κέντρου Ρουμελιωτών, τού ιστορικού ίδρυ
σής του, τά Διοικητικά Συμβούλια, εύερ>- 
γετες, δωρητές κ.λπ. καθώς καΐ την δρά
ση του μέχρι σήμερα. Μεταξύ τών άρω- 
γών - μελών συγκαταλέγεται και ή ’Αδελ
φότης Μικροχωριτών (σελ. 17).
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Μ Ν Η Μ Η  Κ Α Ι  Χ Ρ Ε Ο Σ

Κρίσεις, Σχόλια καί Συμπληρώσεις

"Οπως ε ίχ α μ ε  π ρ ο α να γγε ίλ ε ι, δημοσ ιεύουμε συμπληρω ματικές σ υ νερ γα σ ίες  
καί έπ ισ τολές διευκρινιστικές η κριτικές πού άφοροΟν τό Οιβλίο πού κυκλο
φόρησε ή ’Α δελφότητα πρόσφατα μ έ  τό ν  τίτλο ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ. Πιστεύ
ο υ μ ε δτι, τόσο α ύ τές  δσο καί οί ά λ λ ες  πού  θά ακολουθήσουν, θά βοηθήσουν 
στήν πλατύτερη  ενημέρω σ η καί γνωριμία τή ς  Ιστορίας τή ς  κα τοχής στήν π ε 
ρ ιοχή  μας.

Στά κ ε ίμ ενα  αύτά καί γ ε ν ικ ά  σ έ ό σ ες  σ υ νερ γα σ ίε ς  στέλνονται γ ιά  δη 
μοσίευση μόνο  γιά  φραστικές βελτιώ σεις ά νσ γκα ίες  κατά τή  γνώ μη  της 
μπορεί ν ά  έπέμ βει ή δ ιεύθυνσ η  τού περιοδικού. ’Α νακρίβειες γεγο νό τω ν , 
χαρακτηρισμοί προσώπων κ.λ .π . έφ ’ όσ ον ειδικά δ έ ν  θίγεται ή τιμή καί ύπό- 
ληψη κάποιου δ έ ν  έλέ·γθ<ονται, έκ το ς έά ν  έπ ιοημανθοϋν άπό κάποιον ένδια- 
φ ερόμ ενο , όπ ό τε  άκολουθεί ή  διάψευση ή γ ίνετα ι ή σχετική άποκατάσταση.

’Αγαπητέ Κλεομ,ένη σέ χαιρετώ καθώς 
κα'ι δλους τούς συνεργάτας σου έν τψ συλ- 
λόγψ. ’Έλαβα τό τελευταίον τεύχος τού 
περιοδικού Μ. Γρ. καΐ σάς ευχαριστώ πολύ.

Πολλο Ι̂ άλλοι δέν τό πήραν ακόμα καί 
διερωτώνται γιατί τάχα δέν τό έλαβαν. 
Διάβασα τό ποίημά μου «Τό παράπονο έ- 
νός ξε\ιητεμένου Μικροχωρίτη» έν αύτψ 
καί εύχαοιστήΟη-κα πού τό γράψατε δπως 
ακριβώς ήταν, δηλαδή χωρίς νά προσθέ
σετε ή νά άφαιρέσετε ούτε μιά λέξη, δπως 
τό ήθελα, δπως τό ζήτησα, ένώ τά προη
γούμενα, προπαντός τά ποιήματα, τά είχα
τε αλλοιώσει πολύ άπό τό πρότυπο, καί 
μάλιστα — κατά τή γνώμη μου—  πρός τό

χειρότερο καί δχι πρός τό καλύτερο, τά 
κάνατε αγνώριστα.

’Αγαπητέ Μένιο, στό περιοδικό ’Απρι
λίου —  Δεκεμβρίου τσΰ 1983 δημοσιεύσα
τε ενα ιστόρημά μου μέ τίτλο «Πικρά έν- 
Οί-μηση τής κατοχής» καί τό όποιο δέν τό 
δημοσιεύσατε ολόκληρο, άφίσατε συνέχεια 
γιά τό έπόμενο τεύχος’ δηλαδή, τό τελευ
ταίο αύτό πού έλαβα τώρα — ίσως άπό έλ
λειψη χώρου— . Στό τεύχος αύτό δέν βρή
κα τή συνέχειά του, ίσως σάς διέφυγε. 
Παρακαλώ λοιπόν νά γράψετε τή συνέ
χεια. γιατί ή ιστορία κόβεται στη μέση 
καί ή ιστορία είναι βγαλμένη άπ’ τήν πρα
γματικότητα καί συνεπώς άληθέστατη. Τό
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1983 σάς είχα στείλει ααΐ άλλα δυό ίστο- 
ρημ.ατα σχετικά μέ τ'ις έκκαθαρήσεις ττού 
κάνανε οΐ Γερμανοί στήν περιοχή Καρπε- 
vrpiou καΐ πού κάψαν το Καρπε'/ήσι καΐ 
μερικά σπίτια στδ χωριό μας το μήνα Αύ
γουστο τού 1944, πού τό χωριό μας εφυ- 
γε μέ σχέδιο συσταθείσης έπιτροπής καΐ 
με Πρόεδρο τόν κ. Γ. Παπαδή πρός τήν 
Χελιδόνα. Σάς Ιχω στείλει καί ενα άλλο 
Ιστορικό, γιά κάποια άλλη φορά πού κά
ποια νύχτα ήλθαν στό Γαύρο μεγάλη δύ
ναμη ανταρτών μυστικά καί σιωπηλά, καί 
πιάναν ένέδρα δεξιά καί αριστερά άπ’ τό 
ποτάμι άπδ Γαύρο μέχρι Καρύτσα γιατί 
είχαν πληροφορίες δτι θά έρχόταν άπό τό 
’Αγρίνιο μέσω Προυσσύ μεγάλη φάλαγγα 
Γερμανών γιά νά χτυπήσουν, καί αν τήν 
χτυπούσαν στό μέρος αυτό λόγω τού έδά- 
ιρους, θά τούς κάνανε μεγάλη ζημιά. Τό 
τί θά γίνεταν μετά είναι άλλος λόγος. Οί 
Γερμανοί λοιπόν δέν ήλθαν, τό γιατί δέν 
τό ξέρω. Μάθαμε ύστερα δτι ήλθαν έως 
τού Μπαλτά καί γύρισαν πίσω. Στό ιστό
ρημα αυτό άναφέρω κάποιο έπεισόδιο ττού 
Ιγινε μεταξύ εμού, τού άειμνήστου Κ. 
Μπακογιάννη καί της ήγεσίας τών άνταρ- 
τών, πού παρ’ δλίγο νά χάσουμε τή ζωή 
μας, ένώ δ Μττακογιάν'/ης δέν τή γλύτω
σε αργότερα τή ζωή του δυστυχώς. Καί 
υποπτεύομαι δτι οί λόγοι γ ι’ αύτό δέν εί
ναι Ιδεολογικοί αλλά μάλλον προσωπικο-ί. 
Παρακαλώ λοιπόν άν εχετε τά παραπάνω 
ιστορήματα· νά τά δημοσιεύσετε.

Ευχαριστώ
Μέ πολλούς χαιρετισμούς σέ δλους 

I. Ζ. Ζαχαρόπουλος 
10.10.1984

Σημ.; Τά παραπάνω γραφόμενα είναι 
τελείως χωριστά άπό τίς δυό άλλες έκκα- 
Οαριστιοιές έπιχειρήσεις τών Γερμανών τόν 
Νοέμβριο καί Αύγουστο 1944.

’Αθήνα 4 Νοέμβρη 1984
’Αγαπητέ Μένιο·

Στό τελευταίο τεύχος τά «Μικροχωρίτι- 
γα Γράμματα», δ συγχωριανός μας κ. Χρ. 
Γιαννακόπουλος σχολιάζο'/τας τήν Ικδοση 
τού βιβλίου «Μνήμη καί Χρέος» καί τά γε

γονότα πού έγιναν στήν έποχή πού άνοιφέ- 
ρεται τό βιβλίο, κάνει κοιί ένα πικρόχολο 
σχόλιο σέ βάρος τού μακαρίτη τσύ Γιώργη 
τού Κεράνη. Μ’ αύτό μου τό γράμμα θέλω 
νά απαντήσω στόν κ. Χρ. Γιαννακόπουλο 
Ι'-έσα άπό τίς στήλες τού περιοδικού γιατί 
νομίζω αυτά πού γράφει καί άνυπόστατα 
είναι καί άδικα.

Στό κείμενο πού γράφει δ κ. Δ. Κοκκά- 
λας στό βιβλίο «Μνήμη καί Χρέος» μέ τί
τλο «Τό Ιστορικό Άφίξεως τού ’Άρη 
στό Μικρό Χωριό» καί στη σελίδα 120, ά- 
^αφέpει.· «Στίς 17.12.42 δ “Αρης μέ τίς 
δμάδες του πέρασε τό Μεγάλο Χωριό καί 
ήλθε στό Μικρό, στό σχολικό κτίριο τού 
δποίου κατέλυσαν· έγκαταστήσαντες στό 
πατρικό σπίτι τού Γ. Α. Κεράνη τίς οικο
γένειες τών άξιωματούχων των». Αύτή τή 
φράση δ κ. Χρ. Γιαννακόπσυλος τήν κάνει 
. . .σήριαλ. Βλέπει στενοχώρια τού κ. Δ. 
Κοκκάλα γιατί τάχα θά στενοχωριότανε δ 
Γ. Κεράνης άπό τήν έπίταξη τσύ σπιτιού 
του. Τό γεγονός τής έπίταξης δέν νομίζω 
δτι τό έμαθε ποτέ δ Γ. Κεράνης, γιατί καί 
μεις τώρα τό πρωτομαθαίνουμε! Τήν έπο
χή έκείνη δέν είμασταν στό χωριό κ^ί τό 
σπίτι ήταν κλειστό. Νομίζω δμως καί τό
τε νά τό μαθαίναμε δέν θά μάς προκαλοΰ- 
σε καμιά στενοχώρια. Πάντα στά Κερα- 
νέϊκΛ τά σπίτια ή φιλοξενεία ήταν ιερή. 
Καί πάντα ήταν άνοιχτά καί φιλοξενούσαν 
δλους δσους ζήττραν τήν φιλόξενε ία μας 
χωρίς ποτέ νά εξετάσουμε σέ ποιά κοινω
νική τάξη άνήκουν οί (φιλοξενούμενες ή 
ποιά . . . άπόχριυση έχουν.

’Έτσι λοιπόν καί τή Μπελίνα μέ τά κου
τσούβελά της θά φιλοξενούσαμε χωρίς νά 
έξετάζαμε άν ήταν φτιασιδωμένη ή άιφτια- 
σίδωτη καί μάλιστα χωρίς νά χρειαστεί ή 
διαταγή τού σ κ λ η ρ ο ύ  κ α ί  δ ο γ 
μ α τ ι κ ο ύ  κ α ί  δ χ ι . . . γ ι α λ α ν -  
τ ζ ί ”A  ρ η. (Αύτή ή τελευταία φράση 
είναι τού κ. Χρ. Γιαννακάπουλου) .

"Οσο γιά τό άλλο, δτι τάχα στη βιομη
χανία τού Γ. Κεράνη πέθαναν χιλκάδες 
χτικιασμένοι, αύτό είναι ένα δείγμα τό πό
σο αξιόπιστα είναι αύτά πού γράφει δ φί
λος μας δ Χρηστός. Τό μόνο πού θέλω νά 
προστέσω πάνω σ’ αύτό είναι δτι, δσο ζσύ- 
σε Γιώργος δ Κεράνης οί έργαζόμ,ενοι στή
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Βιομηχανία οέν ξεπέρασαν τά 600 ατομα. 
Φαίνεται ό ν.. Χρ. Γιανναχ-όπουλος συγχαι- 
ει τόν Κεράνη μέ τόν . . .Φόρντ.

“Ομως καταλαβαίνω τήν πίκρα καί τή 
στενοχώρια τοΰ κ. Χρ. Γιαν'/'ακόπουλου. 
Κάτι τέτοιοι σάν τό Γ. Κεράνη χαλάνε τήν 
πιάτσα. Όρφανό, χωριατόπαιδο, μέ μόνα 
εφόδια τήν εργατικότητα, τήν άξιωσύνη 
καί τήν έξυπνάδα νά γίνη βιομήχανος, εί
ναι κάτι πού δέν προβλέπουν όί ...θεωρητι
κοί καί τά δόγματα.

Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία 
Θανάσης Κεράνης

30 Νο®|ΐ,βρίου 1984 
Αγαπητέ Κλεο^ιένη.
Είσαι άξιος έτταίνου τόσο έσύ δσο καί 

οί συνεργάτες σου. Σάς συγχαίρω δλσυς 
π»ΰ ασχολείστε άφιλοκερδώς μέ άγάττη καί 
σύνεση, γιά κάτι πού σάς τιμά Ιδιαιτέρως. 
Γιά τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, 
αύτοΰ τοΰ πανορο{),ικοϋ χωριού μέ τίς απε
ρίγραπτα μυριάδες ομορφιές του. Φτωχά 
τά λόγια, ανύπαρκτες λέξεις, γιά νά τό 
περιγράφουν. Σ ’ αυτό εκεί τό πανέμορφο 
χωριό ττού δεσπόζει μέ μεγαλοπρέπεια, τιού 
άν καί τόσο μικρό, πόσο μεγάλο είναι! IIό
ση άγάττη, ζεστασιά, πλούτο καί ιστορία 
εχει. ’Εκεί είναι βαθειά ριζωμένες οί καρ
διές [ίας, οί αναμνήσεις, τό παρελθόν ιιας,

καί κεΐ θά μείνουν δσο μακρυά κοτί άν βρί
σκεται ό καθένας άπό έ[τάς. Είναι ένας 
[ϋίαγνήτης πού πάντα θά [.ιάς ελκύει κοντά 
τοιυ.

Διαβάζω πά,ντοτε τό περιοδικό «Μικρο- 
χωρίτικα γρά;ΐ|τατα» τό όποιο συνδέει καί 
ένη]ΐερώνει τόν καθένα μας. Μέσα σ’ αύτό 
διάβαζα τό «"Ενας μεγαλοχωρίτης θυμά
ται». Είδα, δπως καί στά προηγούμενα, πώς 
τό δνομα τοΰ πατέρα μου, έπίσης καί στό 
βιβλίο «Μνηΐ-ΐ.η καί Χρέος» δέν είναι γραμ- 
ρ,ένο, είναι τό δνομα Καραμέτσος Κώστας, 
δέν ξέρω φυσικά άν πρόκειται γιά τόν πα
τέρα |ΐου διότι ό πατέρας ]ΐου λέγεται Κα- 
μαρέτσος Κων/νος τοΰ ’Αθανασίου καί ό
χι Καρα^τέτσος.

Ό  πατέρας (ίου ήταν ένας άνθρωπος μέ 
χιοΰ;νορ, πολύ καλός, έντιιιος καί δίκαιος. 
’Άριστος οικογενειάρχης, καλός πατέρας. 
Ό  θάνατός του άφησε μεγάλο κενό στήν 
οικογένεια, δπως καί ό θάνατος τής μητέ- 
ρα.ς μου Ευτυχίας.

Είς μνήμην τών γσ/έων \χ μ .  Ευτυχίας 
καί Κωνσταντίνου Καμαρέτσου, σάς στέλ
νω μιά έπιταγή τών 6.000 δραχμών καί 
500 δραχμές γιά τήν αγορά τοΰ βιβλίου 
τό όποιον μοϋ στέλνετε. ’Επίσης στέλνω 
καί μιά φωτογραφία τών γονέων μου γιά 
τά «Μικροχωρίτικα γρά]),ματα».

Μέ έκτίμηση 
Ελένη Γραμματικοπούλου

ΠΙΚΡΑ ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ : ΤΑ ΤΕΑΕΥΤΑΙΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (1943-44)

τοΰ I. Σ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΠΛΟΤ

(Συμπληρωματικά στήν άφήγηοή του πού δημοσ ιεύτηκε στον άναμνηστι- 
κό τόμο τη ς  ’Α δελφότητας «Μνήμη καί ΧρέοςΜ (1983) ό κ. I. Σ. Ζαχα- 
ρόπουλος μάς έσ τε ιλ ε  καί τά άκόλουθα κ είμ ενα  πού παρουσ ιάζομε έδω 

μέ κάποια ούμπτυζη  λόγω  π ερ ιορ ισ μ ένου  χώ ρου)

’Αρκετές ιταλικές, μεγάλες μονάδες, ιταζί μέ τόν. οπλισμό τους, παραδόθηκαν 
στσύς μέχρι τότε, απ’ αυτούς, καταδιωκό^ιενους αντάρτες. Οί Γερμανοί, άπό τότε κι 
υστέρα, πιό πολύ κυνηγούσαν τούς ’Ιταλούς, παρά τούς άντάρτες, καί γιά τό λόγο δ- 
τι πολύ όπλι^ιό τους οί ΊταΙ.οί παρέδωσαν κι δπλισαν άνταρτικές μονάδες.. Καί πά
ρα πολλοί άπ’ αυτούς σκόρπισαν στά χωριά καί έργάζονταν μόνο γιά ψωμί, καί πολ
λοί ήταν άριστοι σέ διάφορες ειδικότητες. Πολλοί άπό μάς πού είχαμε μπλεχτεί μέ

56



τΙς όργανώσεις, εΓχαμε καΐ όπλα πού μ«ς τα είχε χορηγήσει ό έφεδρικός ΕΛΑΣ 
Καρπενησίοο, μεταξύ τίδν δποίων κι έγώ, κι είχαμε μάλινχερ, καί τά όποια τα πα
ραδώσαμε μόλις έφυγαν οΐ Γερμανοί. Αρκετές μέρες, μετά τήν άναχώρησηι των Γερ
μανών άπ’ τό χωριό μας, μια γυναίκα άρχισε νά φωνάζει δυνατά καί νά λέει δτι 
είδε στον 'Αη - Γιάννη' νά έρχοΆαι πρός τό χωριό πολλοί Γερμανοί. Καί ώς ήταν 
έπόμενο παpαlJιερίσαμε αρκετοί από μάς τούς νέους καί βγήκαμε στά άκρα τοΰ χω
ριού γιά νά βλέπουμε μέ τί προορισμό έρχονταν αύτοί οί Γερμανοί πού ξαφνικά μάς 
παρουσιάζονταν, κι έπειδή δ ".οχιρός ήταν βροχερός πήγαμε από κάτω άπό τό μεγά
λο έλατο καί στεκόμασταν. Ξαφνικά 6λέτί0Ό\ίε μιά γυναίκα στό σχολείο μπροστά νά 
φωνάζει καί νά λέει: Μή φοβάστε ρέεεε. Ιταλοί είναι, Ιταλοί. . . Έ  γυναίκει αυ
τή ήταν ή άδικοχαμένη στη Ράχη τού Βελουχιο'ΰ, άπό τά χιόνια, μαζί μέ τήν οιόρη 
της Ελένη, Φρόσω Τσαπέρα (Ζορμπαλοφρόσω), κατά τά γεγονότα τής μάχης Καρ
πενησιού, Στρατού καί άνταρτών (1949). Καί ξεκινώντας νά νειτεβοΰμε στό χωριό 
βλέπουμε δυό άλλους χωριανούς πού τούς βάλανε μπροστά καί τούς φέρανε στό Νι- 
κολό. Αυτοί οί πολλοί Γερμανοί ήταν τρεις ’Ιταλοί άοπλοι. Τούς σταματήσαμε εκεί 
καί αφού τούς κάvαlJlε έρευνα τούς ρωτήσαμε άπό πού έρχονται καί ποΰ πηγαίνουν. 
Μάς είπαν δτι έρχονται άπό τό Καρπενήσι καί ρωτάνε: Ποΰ Κοντίβα, πάει Κο·/τί- 
βα. . . κι αφού ζήτησαν τσιγάρα, τούς δώσοιμε δρόμο γιά Κοντίβα. ’Εάν φτάσανε έ- 
κεϊ καί ποΰ πήγαν, γιατί ή ώρα νύχτωνε, δέν ξέρουμε. Τούς ρωτούσαμε νά ]ΐάς 
ποΰν, αλλά δέν καταλαβαίναμε τί έλεγαν μέ τά ιταλικά τους, κι έκεΐνα κουτσου
ρεμένα.

Κι από τότε καί μέχρι τόν Αύγουστο τοΰ 1944 ή περιοχή Καρπενησιού, καί τό 
χωριό μας φυσικά, πέρασε μιά κάποια ήσυχη περίοδο, χωρίς ουσιώδη γεγονότα, μό
νο· πού δ κόσμος ύπέφερε γιά τρόφιμα. Ευτυχώς δτι άλλος λιγότερα, άλλος περισ
σότερα, είχαν δλοι ζώα, κι έτσι βγήκαν πέρα σχεδόν δλοι.

Οί ειδήσεις μας άπό τη στρατιωτικοπολιτική κατάσταση άρχισαν νά γίνονται 
δλο καί πιό έλπιδοφόρες. Οί Γερμανοί άρχισαν νά χάνουν έδαφος καί νά ύποχωροΟν 
σ’ δλα τά μέτωπα. Κι ίσως γιά τό λόγο αυτό, ίσως γιά νά άπομακρύνουν τούς άντάρ- 
τες άπό τούς μεγάλους δημόσιους δρόμους, επειδή πλησίαζε ή ώρα νά τά μάσουν 
καί νά φύγουν άπό τήν Ελλάδα, άποφασίζουν καί κάνουν σέ πολλά μέρη τής χώ
ρας μας, δπως καί στην Πελοπόννησο, έκκαθαριστικές επιχειρήσεις, καί στήν Ευ
ρυτανία, τίς τελευταίες προ τής φυγής τους. Καί μάθαμε ξαφνικά δτι μεγάλες δυ
νάμεις Γερμανών καί μιέ πολύ καί βαρύ δπλισμό ξεκίνησε άπό τή Αα^τία πρός Καρ
πενήσι, καί οί πληροφορίες πού παίρναμε συνεχώς ήταν πολύ δυσάρεστες. Καί σ’ δ
λα τά χωριά κάναμε έτοιμασίες καί σχέδια γιά  φυγή τοΰ κόσμου σέ δσο ήταν δυνα
τόν άσφαλέστερα μέρη. Αυτό άκριβώς έγινε καί στό δικό μας χωριό.

’Επειδή κατά τήν πρώτη έπιδρομή τών ’Ιταλών στό χωριό μας, έγιναν άπό 
αυτούς, ή μάλλον άπό μερικούς, άπό τούς παραμείναντας μέσα στό χωριό μερικά ά
τοπα καί άσυγχώρητα πράγματα, συνήλθαν οί πρόκριτοι τοΰ χωριού σέ σύσκεψη γιά 
νά άποφασίσουν τί μέτρα πρέπει νά λάβουν γιά νά σωθεί δ κόσμος καί νά γίνει δσο 
είναι δυνατόν λιγότερο οδυνηρή ή ταλαιπωρία αυτή. Καί άποφασίζουν νά γίνει μιά 
έπιτροπή ή δποία θά άποφ>ασίζει καί θά λαμβάνει άποφάσεις, άνάλογα μέ τίς έξε- 
λίξεις καί τούς κινδύνους πού θά προκύπτουν άπό τίς κινήσεις τών έχθρών, οί όποιοι 
θά παρακολουθοΰνται άπό καίριες θέσεις, καί άπό θέσεις πλησίον τοΰ χωριού. Καί 
οί πληροφορίες πού θά συγκεντρώνονται άπό τά άτομα - φύλακες θά [ΐεταβιβάζο'/- 
ται άμέσως στην έπιτροπή ή δποία θά έδρεύει μαζί μέ τό χωριό στήν Καλόγρια κι 
άνάλογα μέ τίς πληροφορίες πο·ύ θά έχει, θά άποφασίζει γιά τίς ιιετακί'/τ,σεις τοΰ 
λαού. ’Ά ν καλώς ένθυμοΰμαι πρόεδρος τής έπιτροπής δρίσθηκε δ δάσκαλος κ. Γ. 
Παπαδής.

Ή  πρώτη άπόφαση τής έπιτροπής ήταν: «Τό χωριό νά συγκεντρωθεί μέσα στό
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δάσος (Καλόγρια.) κι δσο πληριέστερα πρός τή Χελιδόνα ήταν δονατόν, ώστε σέ πε- 
ρίπτωστ) κινδύνου νά είναι εύκολο να μ.ετακιντ/Οεΐ πρός τό Λαστοβίτικο, Κανείς δέν 
πρέπει νά παραμ.είνει μετά στδ χωριό ώστε νά μήν ύπάρξει φόβοις να παρατηρηθούν 
τά άτοπα εκείνα πού παρατηρήθηκαν κατά τήν έπιδρομή των ’Ιταλών. ’Απαγορεύε
ται πάσα έμφάνισηι όπουδήποτε, έντός ή πλησίον τού χωριού, μέρα ή νύχτα. "Οποιος 
εχει κάποιο σοβαρό λόγο νά κατέβει ατό χιοριό ή πλησίον αύτοΰ, θά ζητάει άπό τόν 
έπικεφαλής της έπιτροπής σχετικό σημείωμα.. ’Άνευ σημειώματος ούδείς». Τά μέτρα 
αύτά τά αύστηρά πάρθηκαν καΐ γιά τόν λόγο ότι, τό τυχόν αυτό άτομο· μπορούσε νά 
τό πιάσουν οί Γερμανοί κα'ι νά τόν βάλουν μπροστά νά τούς δδηγήσει έκει πού ήταν 
σί χωριανοί, γιατί όπως άνέφερα πιό πάνω,, δέν μπορούσα.με νά ξέρουμε μέχρι ποιου 
σημείου έπικίνδυνες ήταν οί διαθέσεις τους. Κι όρίσθηκαν κινητοί κι άκίνητοι φρου
ροί γιά  μέρα καί νύχτα. Τούς φρουρούς αύτσύς τσός όριζε ή έπιτροπή γιά  τήν άσφά^ 
λεία τών χωριανών. Καί κάθε τι τό ύποπτο πσύ θά αντιλαμβάνονταν κάθΐε φρουρός 
θά τό μεταβίβαζε άμέσως στήν έπιτροπή. Έπικεφαλής τής όμάδας τής έντεταλμένης 
γιά τήν άσφάλεια τών χωριανών στήν Καλόγρια καί τού χωριού κάτω, καθώς καί 
τήν παρακολούθηση· τών κινήσεων τού έχθρού ήμουνα έγώ. Κι έπειδή καί στ’ άλλα 
χωριά τής Ποταμιάς, Κορυσχάδες, Βουτύρου, Νόστιμο, ό κόσμος είχε πιάσει τά ύ'- 
ψώματα πάνω άπό τά χωριά τους, καί είχαν κι αυτοί βγάλει φυλάκια γιά τήν άσφά- 
λεια τού λαού, είχαμε τακτική έπαφή μέ τά φυλάκια αύτά καί ανταλλάσσαμε πλη
ροφορίες. Κι έτσι έγώ είχα τακτική διαδρομή άπό ’Άνθρωπο, Άηλιάδες, Χελιδόνα, 
Κρανιά, Βουτύρου καί τάνάπαλι. Καί τά βραδάκια κατεβαίναμε καί πιάναμε άκραΐα 
σημεία τού χωριού καί φυλάγαμε σκοποί έκεΐ δλη τή νύχτα.

Οί Γερμανοί είχαν μπει στό Καρπενήσι καί βάλανε φωτιά. Μιά μέρα άπ’ αύτές 
καί πού τό Καρπενήσι δέν φαινόταν άπόι τούς καπνούς, έγώ μέ δυό άκόμα βρισκό
μουνα στή Ράχη, άπάνω άπό τό Βουτύρου, φύσαγε μεγάλος άέρας, πού άνεμίζονταν 
χαρτιά. Κατ’ άρχήν, νομίζαμε δτι ρίχνανε προκηρύξεις, άλλά άπό περιέργεια τρέ- 
ζα.\ιε μέσα στά έλατα πού πέφτανε καί βρήκαμε δυό, κι δταν τά διαβάσαμε είδαμε 
δτι δέν ήταν προκηρύξεις, άλλά χαρτιά μισοκαμένα άπό δημόσιες υπηρεσίες τού Καρ- 
πενησίου, πού μέ τίς άνατινάξεις καί τίς φωτιές τά έπαιρνε 0 δυνατός άέρας καί τά 
σκορπούσε στά πέρατα τής γής. Έ κεΐ έφταναν άκόμα καί σταχταλίθρες. Τήν αυτή 
ήμέρα οί Γερμανοί έφτασαν καί στό χωριό μας κι άμέσως άρχισαν τό καταστροφι
κό τους έργο. Σχεδόν άπ’ άκρου σέ άκρο τού χωριού βάλανε φωτιά, λίγα σπίτια γλύ
τωσαν. Τό βράδυ έκεΐνο, έγώ μέ τούς άλλους ξενυχτίσαμε στούς Άηλιάδες καί στήν 
ψηλότερη κορυφή, πίσω άπ’ ένα βράχο, γιά νά μάς προφυλάει άπό τό πολύ κρύο. 
Άκούγαμε τά καιό)ΐενα σπίτια πού τρίζανε τόσο πολύ άπό τή φωτιά, πού γιά μιά 
στιγμή νομίσαμε' πώς βάλανε φωτιά καί καιγόταν τό Κρί.

'Όταν τήν άλλη μέρα έφεξε καλά, πήγαμε σέ θέσεις πού βλέπαμε μέσα τό χω
ριό. Δέν βλέπαμε δμως καμιά κίνηση άνθρώπων, γιά  πολλή ώρα, καί πιστέψαμε δ- 
τι οί Γερμανοί πρέπει νά έχουν φύγει, άφού βάλανε «φωτιά. Δέν είμασταν δμως σί
γουροι γ ι’ αυτό. Καί άποφ«χσίζουμε νά κατέβουμε μέ πολλές προφυλάξεις πρός τό 
χωριό, άλλά άφού σκορπίσαμε σέ τρεις όμάδες, άνά δυό. Μιά ομάδα ξεκίνησε μέσα 
στό Κρί πρός τά κάτω, μιά ομάδα πρός τό Νικολό, μέσα άπό τό Κρί κΐ αυτή, καί 
μιά πρός τή Μπλουρέντζα καί μέ στόχο νά άνταμωθούμε στήν πλατεία, καί Ιφ’ δ- 
σον δέν θά συναντούσαμε έμπόδια. ’Ανταμώσαμε οι δυό ομάδες στό Νικολό καί μέ 
μεγάλη προφύλαξη καί μέ τά δπλα προτεταμένα, προχωρήσαμε καί άπό τό σπίτι τού 
Κ. Πριόβολου φτάσαμε στήν πλατεία. Επικρατούσε μιά σιγή νεκρική. Μόνο τά σπί
τια πού καίγσ/ταν άκόμα τρίζαν καί κάπνιζαν. Άνιχνεύσαμε τούς δρόμσυς, κάτω 
άπό τό Καμπαναριό, Γιουρνέϊκα, Κομποροζέϊκα, Μουχριτσέϊκα καί φτιχσαμε στό δι
κό μου σπίτι, ϋ ί πόρτες δλες άνοιχτές. Οι άλλοι δυό δμως δέν φάνηκαν πουθενά, πού 
έπρεπε νά είχαν κατεβεΐ πρώτοι κάτω. Καί τό πράγμα αύτό μάς άνησυχοΰσε καί
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μ,ζς εβαλε σε σκέψεις. Ένώ στεκόμασταν καΐ σκεπτόμασταν στό σπίτι μου μπροστά, 
άκοΰμε γερές πατσιές στό παλιό σχολείο από κάτω, πού έρχονταν άπό πάνω. ’Αμέ
σως τρυπώσαμε στό ύπόγειο καΐ άπό μια άκρη κοιτάζαμε εξω. Βλέπουμε τότε, που 
ήταν ο'ι δικοί μας. Τούς φωνάξαμε κι ήλθαν έκεϊ καί στεκ-όμασταν καί συζητούσαμε 
τί Οά κάvoυl^ε. Καί μας ρώτησαν κι αυτοί ά\< είδαμε καμιά κίνηση;, τούς είπαμε δχι. 
Αύτο'ί μάς είπαν οτι στό Γαύρο υπήρχε κόσμος κι άκουσαν κι αυτοκίνητα. ’Απ’ αυ
τό συμπεράναμε δτι οπονσοηποτε πρέπει νά ήταν Γερμανοί. Κι δπως μάθαμε άργό- 
τερα πράγματι ήταν Γερμκινοί πού εκείνη την ώρα τά μάζευαν για νά φύγουν. Κι 
δταν έφτασαν στό Καρπενήσι, δλη ή φάλαγγα, άναχώρησε για Ααμία. Τήν άλλη 
μέρα, άφοΰ πήραμε πληροφορίες άπό πολλές μεριές δτι οι Γερμεενοί φύγα\>ε τελείως 
άπό τό Κερπενήσι, έπέστρεψε δλος δ ν.όσ\ιος στό χωριό, στα σπίτια του, δποιος τά 
βρήκε γερά.

Στήν παραπάνω άφήγησή μου έχω παραλείψεις γιατί έπόμενο είναι νά μή τά 
θυμΛΰ{ΐαι δλα μέ κάθε λεπτομέρεια υστέρα άπό 40 χρόνια. ’Εκ των ύστέρων θυμή
θηκα μερικά γεγονότα ουσιώδη κατά τη γνώμη μ/κ» καί τά όποια αναφέρω στή συ
νέχεια:

Γ ε γ ο ν ό ς  Ιο. Κατά τή μεταφορά των χωριανών μας στίς Αόγγοβες πρός 
έκτέλεση, δώσανε στόν κάθε έναν καί άπό ένα τσαπί, καί τούς υποχρέωσαν νά σκά
ψουν μόνοι τσυς τόν τάφο τους, καί άφοΰ έσκαψαν πρόχειρα τούς έστησαν μπροστά 
στά σκαψίμειτά τους κειί τούς θέρισαν μέ αυτόματα.

Γ ε γ ο ν ό ς  2ο. Τπήρχαν πληροφορίες δτι δ άείμνηστος Παπαβαστάκης είχε 
σχετικώς πλσύσια γενειάδα δταν ξεκινούσε γιά τόν Προυσό μέ τή φάλαγγα καί δταν 
έττανήλθε ή φάλαγγα στό Μ. Χωριό δ άείμνηστος παπάς είχε πολύ όλίγες τρίχες 
στά γένια του, γιατί καθ’ δλη τή διαδρο^ιή Μικρό Χωριό —  Προυσό —  Μικρό Χω
ριό οί συνοδοί φασίστες τοΰ τραβούσαν κειί τσύ έβγαζαν τά γένια. Αυτό τό διαπί
στωσε. δταν τόν είδε άπό πίσω άπό τό παράθυρό της καί ή μακαρίτησσα ΑΙκατερίνη 
Ματσούκα.

Γ ε γ ο ν ό ς  3ο. Κατά τή μάχη τοΰ Μικρσύ Χωριού οί άντάρτες είχαν απώλειες 
2 έλαφρά τραυμαιτίες καί ένα νεκρό όνόμειτι Κώστας Μπίρτσας, πού νο[νίζω πώς κα
ταγόταν άπό τό Δίκαστρο ή Παλιόκαστρο τής Φθιώτιδας έτών 19 καί δ δποιος έτά- 
φη στή θέση· πσύ σκοτώθηκε, στό δεξιό μέρος τοΰ κάτω βράχου άπό τούς χωριανούς 
μας μεταξύ των δποίων ήμουν κι έγώ.

Σχετικά μέ τούς Γεριιανούς, έχω νά άναφέρω ένα περιστατικό άκόμα, πού ίσως 
νά έπρεπε νά τό άναφέρω προηγούμενα, άλλά μόλις τώρα τό θυμήθηκα. Πρέπει νά 
ήταν χειμώνας τσύ 43 - 44, δταν ένα βράδυ μάς είδοποιοΰν όνομαστικά δτι πρέπει 
νά κατέβουμε στό Γαύρο, έγώ κειί δ μακαρίτης καί άδικ^χαιιένος Κώστας Μπακ> 
γιάννης, πού μάς ζητούσε δ άρχηγός μιάς μεγάλης δύναμης άνταρτι^ν, πού ήλθαν

πάρουμε (ΐαζί μας. Έγώ είχα καί τό πήρα, δ Μπακογιάννης δέν είχε.
Στό Γαύρο είχε έπιβληθεΐ άπόλυτη ήσυχία καί σιωπή. Είχε άπαγορευθει καί τό 

τσιγάρο άκόινη, δέν έπέτρεπαν καμιά έξοδο πολίτη πρός τά κΑτω. Καί δπως είναι 
εύν^όητο, νά πούμε δχι, άποκλειόταν. Τί μάς θέλαν μάς ήταν άγνωστο. Καί ξεκινή
σαμε δλόρει:υχ, μπροστά δ Κώστας καί πίσω έγώ. Πλησιάζαμε στό Γαύρο, έγώ είχα 
τό δπλο στόν ώμο καί γεμάτο, καί δπως είχα τά χέρια πίσω, έκρουσα μέ τό δάχτυλο 
τή σκανδάλη καί τό δπλο έκπυρσοκρότησε. Ε, αυτό ήταν.
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ΚινήΟ/ριαν άμ-έσως πρός χ6 μ^ρος μας αντάρτες μέ διαθέσεις καθδλου φιλικές. Π ή
γαμε στδν άρχηγό καΐ άρχισε νά μας κάνει άνάκρισηί για τδν πυροβολισμό, καΐ δέν 
pi πίστευαν δταν έγώ τούς ελεγα δτι ή σκανδάλη τσΰ δπλου μου πιάστη[κε σέ κλαρί 
άπό πλάτανο δπως περπατούσαμε μέσα στα πλατάνια. ’Αλλά αυτοί δέν πίστευαν, νό
μιζαν δτι αυτό ήταν συνθηιίΛτικό. ΚαΙ γιά νά μή πολυλογοΰ'ΐε, μέ είχαν γιά άιμεση 
έκτέλεση καί τη ζωή μου τή γλύτωσα άπό κάποιο (μακαρίτη πρό πολλοΰ) μεγαλο- 
χωρίτη ττού ιτέ πολλή επιμονή καί δυσκολία κατόρθωσε νά πείσει τόν 'Αρχηγό δτι 
έγώ δέν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δτι είμαι άπολύτου έμπιστοσύνης κ.λπ.

Καί έν τέλει μάς βάλαν καί καΟήσαμε πάνω σέ κάτι πέτρες κοντά στο γεφύρι, 
καί μας φύλαγε καί σκοπός, μέ έντολή νά μή φύγoυlJl£ Χ^ρίς έντολή του. Καί άφοΟ 
καθϊ]σαμε έκεϊ περίπου δυό ώρες, ό Μακαρίτης Μπακογιάννης άρχισε νά διαμαρτύ
ρεται καί νά ζητά νά φύγει γιατί είχε μικρά παιδιά. Ό  άρχηγός, ό όποιος εκανε 
νευρικές βόλτες έκεϊ, τά άκσυσε αϋτά καί ρώτησε τό σκοπό τί συμβαίνει, καί λέει, 
δχι νά μή φύγει. ’Αλλά ό Κώστας έπιμένει, καί τοΰ λέω σιγά, μή μιλάς, δέν βλέ
πεις, κινδυνεύομε, κάτσε νά δοϋμε τί 0ά γίνει. ’Αλλά αυτός δταν πέρασε πάλι έκεϊ 
κο',τά μας δ άρχηγός, τσΰ έπανέλαβε τό αίτημά του, νά τόν άφήσει νά φύγει. Καί 
τότε γύρισε καί τοΰ εκσψε δυό γερά χαστούκια, πού οχι μόνο πόνεσα κι έγώ, άλλά 
θύμωσα, μοΰ κακοφάνηκε πολύ, καί άηδίασα γιά τόν τρόπο αυτό τοΰ άρχηγοΰ. άλλά 
δέν μπορούσα νά κάνω τίττοτε. Καί έτσι καΟήσαμε έκεϊ σχεδόν ώσπσυ εφεξε καί κά
ποια στιγμή μάς είπαν νά φύγουμε, καί άρχισαν 'Λ  φεύγσυν καί αυτοί.

Οί Γερμανοί δέν ήλθαν. Ό  λόγος σέ [ίας, άγνωστος.
Καί ύστερα άπό .̂ιερικά χρόνια ό άείμνηστος Κώστας Μπακογιάννης έχανε τή 

ζωή του στά γεγονότα Καρπενησιού. Καί δ λόγος; Οί λόγοι ήταν προσωπικοί καί δχι 
ιδεολογικοί τουλάχιστο γιά μένα.

ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΜΑί^ΕΤΣΟΥ
X .  'Ε λ ένη ς Κ ομαρέτσου -  Γραμματικοπούλου

Θεωρώ χρέος μου νά γράτ|>ω αύτά που θυμάμαι άπό τις αφηγήσεις τοΰ άειμ.νή- 
στου πατέρα μου, μια και ό ίδιος δέν ζεϊ πια γιά νά γριτψει αναλυτικά τΙς δραματι
κές και απερίγραπτα οδυνηρές ημέρες πού βρίσκονταν στΐ)ν φυλακή μαζί μέ όΟΑους 
συγχωριανούς μας. Ό  πατέρας μου Κων/νος Καμαρέτσος τοΰ ’Αθανασίου ξεκίνησε 
άπό τό Μικρό Χωριό στις 24 ’Οκτωβρίου τό 1942 τό πρωί στίς πέντε ή ώροί, γιά 
τό Γαύρο, διότι ήθελε νά πάει ένα ζευγάρι παπούτσια γιά σόλαασμσ.

’Ήθελε θυμάμαι άπό τά λεγόμελά τους άργότερα νά πάει μαζί του καί ή μη
τέρα μου άλλοιώς νά μην πάει καθόλου ό πατέρας μου μόνος του στό Γαύρο. Γιατί 
ή μητέρα μου είχε μιά κακιά προαίσθηση είχε δει ένα κακό όνειρο. 'Ο πατέρας μου 
όμως άΐ’έ\'δοτος στά παρακάλια της, πήγε καί δέν την πήρε μαζί του. Δέν πρόλαβε 
νά πάει στόν τσαγγάρη τά παπούτσια και τον πιάσανε οί ’Ιταλοί τόν κλείσανε μέσα 
σ’ ένα υπόγειο, άπό τό όποιον προσπάθησε νά ξεφύγει, μά ήταν αδύνατον. Πρέπει 
νά ήταν μόνος του, γιατί μετά ιρέρανε καί άλλους, τούς βάλ,ανε όλους μαζ.

Μάταια τόν περίμενε ή μητέρα μου νά γυρίσει. Φυσικά άργότερα έίμιαθε πώς 
τόν είχαν πιάσει οΐ ’Ιταλοί όμηρο. Μπορεί νπινεις \«ά καταλάβει τί έπακολού'θησε με
τά τό πικρό αυτό μαντάτο, γιά την ύπό?ωιπη οικογένεια. Πότως καινός και δικττυ- 
χία στην κυριολεξία της. Τούς όμηρους άν θυμάμαι καλά πού λέγανε τούς μεταφέ
ρανε στις φυί^ακές τής Ααιμίας, εκεί μείνανε γιά αρκετό καιρό και μετά μάθαμε πώς 
τούς είχαν μεταφέρει στίς ςρυί^ικές της Άθύμας. Τώρα πιά δέν ελπίζαμε πώς θά 
τούς ξαι«αβλέπαμε, μιά καί τούς άπομακρύ\"ανε oL· καί πιό πολύ, ήταν αδύνατον νά
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τους αφΐ)ναν έλευΟ'εροι^ς. 'Όμως τό θαομα έ'γινε, yuxxl πρόκειται γιά θαϋμα μ£.τά dbro 
τόσες περιπέτειες, επιτέλους ελεύθερους.

Η ήμέρα αυτή έμεινε αξέχαστη. Μάς είχαν κα/ιέσει στο Σχοί^ΐο δπου μοιρά
ζανε ρούχα τής Ούντρας. Π ήγα μαζί μέ την μητέρα μου, μπαίνοντας στην γραμμή 
γιά νά πάρουμε τά ροΰχια, εκείνη τή στιγμή κάποιος ό όποιος ήρθε τρέχσναας ξεφώ
νισε μέ χαρά.

«’Έρχονται οί δμΐ}ροι». Ξαφνικά χάνω τήν μητέρα μου που μέ κρατούσε από 
τό χέρι. ’Ακόυσα μόνον τήν ιρωνή της, δυνατή, τρεμηυλιαστή νά ρωτάει: «Μήπως 
είδες τόν Κώστα;» Τήν είδα μετά νά τρέχει, κάποιος τής είπε «ναι» και χάθηκε σάν 
σίφουνας. Τά πόδιατης άπ’ τήν τρεχάλ^α ιρτάνανε στό κεφάλι, έτρεχε πρός τούς ’Α
γίους ’Αποστόλους, φτάνοντας κα'ι βί,έποντας τόν πατέρα μου, τόν αγκάλιασε και 
έκ?«αιγε ασταμάτητα, τά συναισθήιΐιατα ήταν ανάμεικτα δάκρυα χαράς, πόνου, λύπης 
κα'ι θλίν|’ης μαζ'ι γιατί ήταν κχι'ι άλλοι, πού δέν έπέστρεφαν. Αύτό ήταν κάτι πού δεν

'Ο  Κώστας Καμαρέτσος μέ τήν γυναίκα του Εύτυχία

[,ιπορεϊ νά μί^ν συνεκάόνιμτε δ/ά,οι>ς τούς συγχωριανούς. Είχαμε πέι-θος καί χαρά μα- 
ζύ, πράγιιατα πού δέν σιμβιβάζονται, κι’ δμως σ' αυτήν τήν περίπτωση έτσι έγινε.

Ή  έμηχίνιση των όμηρων ήταν δραματική, γιατί ύποσιτίζοΛταν. Σέ μιά στιγμή 
πού κάπως ηρέμησαν κύταξε 6 πατέρας τήν μητέρα μου καΐ είδε πώς φορούσε μό
νον ένα παπούτσι. Τής τό είπε και εκείνη έμεινε, δέν είχε καταλαχβει πώς άπό ττ]ν 
τρεχάλα πού έκαντ:, έχασε τό παπούτσι της. Στήν έπιστροφι) μέ ιόν πατέρα μου τό 
βρήκαν στό δρόμο.

Νά φανταστεί κανείς, πόισο αδύνατος τής φαιιόταν ό ·;'χιρισμός του, ήταν κάτι 
απίστευτο, δέν περίμεΐ'ε ποτέ τήν επιστροφή του, Δέν μπορώ νά περιγράφω πώς 
μάς βρήκε, καί πώς εμείς τά κάπως μεγαλύτερα παιδιά τόν είδαμε, είναι κάτι πού 
δέν λησμο\”εύεται ποτέ, μά ποτέ. Δέν είχα ξαναδεΐ τόν πατέρα μου νά κλ,αίει κα'ι νά 
μήν μπορεί Λ'ά μιλήσει, τρυφτρός, στορ-',ακός, μάς πήρε στά γόΐ'ατά του, μάς σφιχταγ- 
γιάλιασε κα'ι μόίς διηγήθη/οε τό τι περάσανε δλ-οι τους. ’Άδειασε τήν φ·υχή του, ή ό
ποια ήταν γεμάτη πίκρα, φρίκη, αδικιών, μίσος, αγάπη, πόνο καί καϋμό. ’Ένιωθε 
φρίκη, αδικία, πίκρα καιι μίσος, γιά τόν κατακτητή, αγάπη, πόνο, καϋμό, γ ι’ αύτούς 
πού χάθηκπιν κα'ι δέν ξαναγύρισαν.
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Γιά τον Γιαννάκη τον ortoto τόν ύπεραγουιοΰσΕ ό πατέρας μου. Μάς έλεγε για 
τόν Γιαννάκη τόσα καΐλα λόγια, έλεγε {Ηιμ,άμαι «ό Γιαννάκης ήταν λεβεντιά, ένα παι
δί σπάνιο», και κόμπιαζε, δεν μπορούσε νύ συνεχίσει την αφήγησή του. Τότε ■θυμά
μαι τόν ρώτησα, δεν θά τό ξεχάσω ποτέ.

«Μπαμπά ήταν μικρός ό Γιαννάκης;» καί χαϊδεύοντας με στό κεφάλι μοΰ εί
πε: «Ναί πολ·ύ μικρός παιδί μου γιά νά πεθάνει τόσο γρήγορα». Εκείνη τή στιγμή 
πόνεσα τόσο πολύ! Με τό παιδικό μου μυαλό σκύφτηκα πώς οΐ μεγα/Λΐ, δέν άξιζαν 
πού δέν μπόρεσαν νά προστατεύσουν ένα μικρό παιδί, ενώ αυτοί γύρισαν όλοτ. ’Αρ
γότερα πιά κατάίαβα τί είχε συμβεϊ, δτι ό Γ  ιαννάκης ήταν ό πιό νέος από τούς άλ
λους, καί δτι ό μΰθος γιά τούς μεγάλους και δυνατούς δέν υπήρχε. ^Ηταν κι’ αυτοί 
εξίσου άδύηατοΊ, άνήιμπο-ροι, χωρίς καμιά εξουσία καί πυγμή.

Έκεϊ ήταν δλοι, μηδενός εξαιρούμενου μελλοθάνατοι, χωρίς νά ξέρουν τί τούς 
περίμενε από στιγμή σέ στιγμή. Αυτή δυστυχώς ήταν ή πικρή αλήθεια.

ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ Α. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ (9.12.1942)

Σέ κατανυκτική άτμόσφαιρα έγιναν στις 16 Δεκεμβρίου 1984 στά Καοτέλλια 
Φωκίδας τ6 άποκαλυατάρια άναμνηοτικής στήλης, στον χώρο (Γκιώνα) , όπου έκ- 
τελέστηκαν άπδ τούς Ιταλούς στις 9 Δεκεμβρίου 1942 οί 17 πατριώτες μεταξύ 
των οποίων ήταν καί ό εικοσάχρονος Μικροχωρίτης άείμνηστος Γιάννης Α. Κομ
πορόζος.

Ή  οικογένεια Τρύφωνα Κομττορόζου μπροστά στό μνημείο κατά την τελετή 
των αποκαλυπτηρίων

Τήν αποκάλυψη τσΟ μνημείου έκανε ό Νομάρχης Φωκίδας κ. Mix. Καλκανδής. 
Τήν άνέγερση τού μγημείου καί όργάνωση τής τελετής μέ άπόλυτη έπιτυχία 

έπιμελήθηκαν ό Πρόεδρος καί τά μέλη τού Κοινοτικού Συμβουλίου καθώς καί ό
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Γραμματέας τή ς  Κοινότητας Καστελλίων κ. Λευχχιδίτης. Ή  χορω δία τοΟ Σχολείου  
έψ αλλε σ χετικούς ύμνους.

’Εκτός άπό τήν  ο ικογένεια  τού κ. Τρύφωνα Α. Κ ομπορόζου πού κα τέθεσ ε 
στεφάνι, παρέστη  καί έκπροσώ πηοε τήν  ’Αδελφότητα Μικροχωριτών ό Π ρόεδρός 
της κ. Κουτσούκης, ό όποιος καταθέτοντας έ ξ  όνόματος όλων τω ν Μικροχωριτών 
στεφάνι στό μνημείο, ε ίπ ε :

’Αείμνηστοι νεκροί, γενναίοι πατριώτες, 
Μέ αισθήματα εθνικής ύπερηιράνειας ήλ

θαμε σήμερα έδώ, στ6ν Ιστορικό τούτο τό
πο των Καστελλιών για νά προσκυνήσουμε 
τα ιερά χώματα, πού τόσο φιλόξενα δέχθη
καν στις 9 τού Δεκέμβρη 1942 τά ήρωϊκά 
κορμιά σας. ^

Ό  Πρόεδρος της ’Αδελφότητας 
τήν ώρα πού καταθέτει τό στεφάνι

Σάν Μικροχωρίτες, δμως, νιώθουμε ιδι
αίτερη συγκίνηση κα'ι τιμή γιατί ανάμεσα 
σέ Σάς, πού δώσατε χωρίς να δειλιάσετε 
τήν ζωή σας γιά τήν Πατρίδα· συγκατα.- 
λέγεται κι ενα βλαστάρι τού Μικρού Χω

ριού Ευρυτανίας, δ αείμνηστος Γιάννης Α. 
Κομπορόζος.

Ό  Γιάννης Κομπορόζος ήταν τό είκσσά- 
χρονο παλλην.άρι, ττοΰ μαζί μέ άλλους 22 
Μικροχωρίτες σύρθηκε δμηρος καί κλεί- 
σΟηκε στίς φυλακές Ααμίας άπό τόν Ό - 
κτώβρη τού 1942. Ά πό κεϊ είχε τό θλι
βερό προνόμιο να έπιλεγεϊ καί νά οδηγη
θεί έδώ πάνω καί μαζί σας να δώσει τήν 
τελευταία του ττνοή γιά τήν Πατρίδα.

’Αλησμόνητε Γιάννη,
"Αν καί άπό τήν πρώτη στιγμή διαισθάν- 
Οηνες τόν κίνδυνο, δταν σέ συνέλαβαν οί 
’Ιταλοί στό χωριό, δέν φυγομάχησες καί 
άδιαφόρησες στίς προτροπές τών γεροντό- 
τερων νά φύγεις, δσο ήταν άκόμη νιορίς.

”Av καί ύπέστης τόσα βασανιστήρια δέν 
λιττοψύχησες, δέν λύγισες, δέν πρόδοσες, 
άλλά ’Εσύ ό ίδιος έδινες κουράγιο καί 
στους άλλο·>ς συγκρατουμένους σου.

Ή  τελευταία σου φράση, στόν άείμνηστο 
εφημέριο τών Καστελλιών παπα - Π ανα- 
γιώτη δτι «θά υπάρχουν καί μΜάρτυρες. ττά- 
τερ, γιά τήν έλευθερία» ηχεί σέ μας σή
μερα καί Οά ηχεί στίς γενεές πού &ά έλ
θουν σάν προτροπή καί επιταγή γιά τήν 
προάσπιση τής έλευθερίας μας.

Γιά σένα καί τούς συντρόφους σου, άς 
είναι τό μικρό τούτο στεφάνι άπό δλους 
τούς Μικροχωρίτες ένας μικρός φόρος τι
μής καί ευγνωμοσύνης γιά τήν μεγάλη θυ
σία σας. Αίωνία Σας ή μ'.ήμη.

Υ.Γ.: Ή  ’Αδελφότητα σκέφτεται ν ά  όργανώ οει έκδρομή  - πρκοσκύνημα στα 
Καστέλλια τή ν  "Ανοιξη. Θά γ ίνε ι έπίσκεφη - περ ιήγηση  καΐ σ έ άλλα άζιόλογα μέρη  
τή ς  περ ιοχής.



χΐΓχ χοΓίχ  η χ  K e iN o y c  π ο γ  θ φ γ Γ Χ Ν
Ή  μνημόνευσ η  προσφιλών προσώπων στΛ στήλη αυτή γ ίνετα ι μόνο μ έ φ ρον

τίδα των οικείων των, οί όποιοι, άν  τό επ ιθυμοϋν, θά π ρ έπ ε ι ν ά  φ ροντίζουν νά  
μάς δ ίνο υ ν  έτοιμο τό κ ε ίμ ενο  ή τά άπαραίτητα βιογραφικά στοιχεία  καί μιά φω
τογραφία.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
Στην ’Αθήνα πέθανε περί τά μέσα Ό- 

κτωδρίου τ.ε. ό Ά λ. Δ. Γίοτννακόπουλος 
(65 ετών περίπου). .τ,ενητεμένος χρόνια 
άπό τό χωριό, έργαζόταν τελευταία στό 
γραφείο τοΰ άείμνηστου δουλευτη Εύρυ- 
νανίας Κώστα Παπασπύρου. '^Ηταν άπό 
τούς πρώτους πού έσπευσαν νά βοηθήσουν 
τούς κατοίκους πού έπλήγησαν άπό τήν 
καιολίσθηση (1963) και άργότερα πρόσ- 
φερε τι')ν δοήθειά του κατά τήν ανοικοδό
μηση τοΰ νέου χωρίου.

ΚΑΠ Π ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Στή Λαμία πέθανε τόν Νοέμβριο τ.έ. δ 

π0Λ·τα χαμογελαστός Κώστας Κόππας ί75 
έτον περίπου), σύζυγος της Μικρογωριτι- 
οας Βασιλικής θυγ. Νικολάου Πλάκα. 
’’Ηταν λάτρης τοΰ χωριοΰ μας καΐ πάν
τοτε πρόθυμος στίς έκδηλώσεις τοΰ χω
ριοΰ.

Ό  'Α λέκος μ έ τόν  βουλευτή  τότε Παπα
σπύρου σ πεύδο υν  γ ιά  βοήθεια  μετά  τήν  

κατολίσθηση.

Αέν πρέπει νά έχεις:
Πλούτο χωρίς μόχθο 
Πολιτική χωρίς άρχες 
Λατρεία χωρίς θυαία 
’Εμπόριο χωρίς ήθος 
Έπιατήμτ\ χωρίς άνΟρωπιά 
Γvώaq χωρίς χαρακτήρα 
’Απόλαυα^ χωρίς αυναίαθήμα

Γ χάντ ι
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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΤΙΑ ΣΗ  ΜΑΣ  
ΣΤΙΣ  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985

Στην κο:ιμικι\, έκλεκτή Τ α β έ ρ ν α

“Ο Β Ρ Α Χ Ο Σ , ,
da γίνει ή έτήαια αυνεατίααη, χ ο ρ ό ς  κ . λ . Ή .  τής ’Αδελ

φότητας Κυριακή βράδυ καί ώρα δ μ. μ. και 
δά κοΉεϊ ή Β α α ι λ ό π ι τ τ α  τοϋ 19 8 5

Προακλήσεις προμηδευδεϊτε έγκαιρα άτιό τα μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τα μέλη τής Επιτροπής 

Έκπολιτιατικών ’Εκδηλώσεων.
ΑΣ ΜΗ ΑΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ε Υ Χ Ο Ν Τ Α Ι
Σε όλα τά Μέλη καί τούς Μικροχωρίτες 

’Εσωτερικού κα'ι 'Εξωτερικού

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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INTERNATIONAL

• τέλειο 
φιλτράρισμα 
• καθαρώτερο 

κάπνισμα

Άποκλειστικότης τοΰ Έλβετικοΰ ο'ίκου 
BAUMGARTNER


