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MIA ΔΙΚΑΙΗ, ΗΘΙΚΗ ΕΠ ΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η βράβευση απ’ την Ακαδημία Αθηνών του Συνδέσμου των Ευρυτάνων 

Αμερικής «ΤΟ Β Ε Λ Ο Υ Χ Ι»  (Δεκέμβριος 1985), αποτελεί δίκαιη αναγνώρι
ση από μέρους της πολιτείας της μεγάλης προσφοράς προς την πατρίδα 
του ιστορικού αυτού Συλλόγου των Ευρυτάνων Αμερικής. Είναι, θα λέγα
με, μια επάΕια ηθική αμοιβή για το έπος, που έγραψε ο Εενητεμένος Ευρυ- 
τάνας. Αυτός που εγκατέλειψε την άγονη, φτωχή του πατρίδα και μεγα
λούργησε στην Εενητιά. Γιατί ο Ευρυτάνας μετανάστης δεν περιόρισε την 
δράση του μέσα σε στενά ατομικές και οικογενειακές ανάγκες. Αντίθετα  
την μετουσίωσε σε κοινωνική, πατριωτική και εθνωφελή αποστολή. Μ ια φω
νή από μέσα του τούλεγε να συμπαρασταθεί στον συνάνθρωπό του, στον 
συμπατριώτη του, στο χωριό του, στην πατρίδα του ολάκαιρη.

Αυτά τα αισθήματα διακρίνουν τον Εενητεμένο Ευρυτάνα από τον και
ρό ακόμη της τουρκικής σκλαβιάς, από τότε που Εενητευόταν στην Κων
σταντινούπολη, στην Μολδοβλαχία, στην Αίγυπτο και αλλού.

Θα πρέπει να πούμε ότι ο όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός (1592 - 1682), η 
φωτεινή αυτή μορφή που φώτισε το Γένος στη διάρκεια της σκλαβιάς με 
τις Σχολές Γραμμάτων, που είχε ιδρύσει στην Ευρυτανία, αλληλογραφούσε 
με πολλούς Εενητεμένους Ευρυτάνες της εποχής του και τους παρακινού
σε σε χριστιανικά φιλανθρωπιστικά έργα και πάντοτε είχε πρόθυμη την αν
ταπόκρισή τους. «Εκείνος γουν όπου τρέφει και ενδύει πτωχούς και Εένους 
και γυμνούς και τους βοηθεί εις τας σωματικός αυτών χρείας έχει πολύν 
μισθόν εκ Θεού. . .», έγραφε.

Από τότε οι Εενητεμένοι Ευρυτάνες με τα φιλάνθρωπα αιαθήματά τους 
άρχισαν να δημιουργούν μια παράδοση αγαθοεργών προσφορών. ' Εδωσαν 
έτσι στους άλλους μαθήματα θάλεγε κανείς πολύπλευρης δράσης, κοινω
νικής, φιλανθρωπικής, πατριωτικής, εθνικής. Ή τα ν  μια δράση, που άρχισε 
πρώτα με την απλή υποατήριΕη των υποδούλων αδελφών και των αυγχω- 
ριανών που τους μυούσαν στο «ρουσφέτιον των μπακάληδων». Συνεχίστη
κε με την ενίσχυση Σχολών και συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ευρυ
τανία, για να κορυφωθεί με γενναιόδωρες προσφορές στους εθνικούς α
γώνες, όπως μεγάλες δωρεές στον εθνικό μας στόλο, χρηματική ενίσχυση 
της Κρητικής Επανάστασης του 1866 κ.ά.

Το έπος των Εενητεμένων Ευρυτάνων στον 20ό αιώνα μεταφέρθηκε 
στην Αμερική, όπου μεγαλούργησαν με σύγχρσνες μορφές αγαθοεργίας, ό
πως νοσοκομεία, γηροκομεία, υποτροφίες, ενίσχυση σχσλείων κ.ά. Η κοι
νωνική αυτή δράση είναι ευρύτατα γνωστή και δεν χρειάζεται να την ανα- 

λύαουμε εδώ.
Αυτή η δράση που αποκαλύπτει τον βαθύτατα φιλάνθρωπο χριστιανικό 

και κοινωνικό χαρακτήρα του Ευρυτάνα Εενητεμένου αναγνωρίσθηκε επί
σημα. Επιβραβεύτηκε, όπως άρμοΕε, με την τιμητική διάκριση από την Ακα
δημία Αθηνών. ' Ενα εύγε απ' όλσυς μας στον Εενητεμένο Ευρυτάνα.

Κ. Σ. Κ.



AKAAHMiA Α Ο Η Ν λ Ν
Α π ό σ π α σ μ ααπό τησ ππΟσση του Ιωνικού Γραμί-ΐατέως της Λχαόημιας ΑΟηυώυ Μενελάου Παλλάυτιου (πανηγυρική συνεδρία της Λτ'α.δημίας της 50ης Δεκεμβρίου Ί0ί>5)

Κυμφωνα με πρόταση της Τ-ί,ζπως των Ηθικών κ·:χι Πολιτικών Επιστιμών και ατιόφαση της Ολομέλειας απονεμεται:
2 ? )  Έπαινος στην "Ένωση Ευρυταχνων Αμερικής ΤΟ ΒΕΛΟΪΧΙ" για  τη ο'υμπλήρωση ΊΟ χρόνων πνευματικού, κοι.υωιακού και πατριωτικού έργου ν.ρος τη γεί’έτειρά τους. Ε-,ιτός από τη διατήρηση των εθίμων )ΐαι των παρο.- δόσεων που μετέφεραν στο νέο τόπο κατοικίας τους, μέσα στα ΊΟ αυτέι χρόνιο, διέθεσαν από το υστέρημά τους πολλές δεκάδες εκατομμυρίων δολέλα-- ρίων για εκκλτ|σίες, νοσοκομείο, γηροκομείο, οικοτροφ είο, παιδικές χα ρεζ, βιβλιοθήκες, υποτροφίες και οργάνωση συνεδρίων, δ ια λ έξεις  ;:αι )ΐάΟε είδους εθνικές και π ο λιτισ τικ ές εκδηλώσεις.

ιβές Απόσπαηιαί ί α ί ή ε κ Γ . μ β ρ ί ο υ  ·1985 • <;Λ· Γ̂.ίΙν ι”! ^  Γραυιιοτευς
ΠΑΛ-ΊΛΙέΤΙΟΣ
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TATAPNA €YPYTANIA^: €NA ΔΟΞΑ^ΜβΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

του κ . Δ ημ. Κ . Κουτσουλέλου 
Επίτ. Επόπτη Δημοτικής Εκπαιδβύσεως

«Ούτε των γιασεμιών, ούτε των ρόδων μπορούν οι ανασασμοί, καθώς τριγύρω σκορπίζονται, σα φτάσουν, ΟΔΗΓΉΤΡΙΑ, Κυρά, της αγιωσύνης Σου το μύρο. . , Ω γείρε. Ευλογημένη, στους ανθρώπους, στον πόνο των Ελλήνων, στην ανάγκη».(ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝ ΤΣΑΣ)Ευλαβικός προσκυνητής των χριστιανικών μνημείων και των ιστορικών χώρων, εξοφλώντας παλιό τάμα μου, αντίκρυσα, για πρώτη φορά, με συγκίνηση και θαυμασμό, ένα καλοκαιρινό πρωινό, με την οικο- γένειά μου, το δοξασμένο Ρουμελιώτικο Μοναστήρι της ΤΑΤΑΡΝΑΣ, πολυφημισμένο κέντρο της Ελληνικής Ορθοδοξίας, κιβωτό της θρησκείας και του εθνισμού, στα ζσφερά και δσυλωμένα χρόνια, που πλημμυρίζει την ανθρώπινη ψυχή με χαρά, ηρεμία και μακαριότητα.Είναι πολύ δύσκολο, στα πλαίσια μιας σύντομης εργασίας, να πα- ρουσιασθεί η ύψιστη προσφορά του Ιερού Μοναστηριού, που καλύπτει ολόκληρους αιώνες. Οι γραμμές αυτές, εύοσμο θυμίαμα στο βωμό του, αποτελούν απέριττη έκφραση υψηλού χρέους και απέραντης ευγνωμοσύνης, πσυ νιώθει κάθε χριστιανική κι ελληνική ψυχή, προσεγγίζοντας τον άγιο αυτό χώρο.Φορτωμένη από πλούσιες μνήμες και πολύτιμη παράδοση είναι η ιερή Ευρυτανική γη, μέσα στην ασύγκριτη φυσική σμσρφιά, τη γαλήνη και την ειρήνη της. Μακάρισι κι ευτυχισμένοι είναι οι πονεμένοι Ευρυ- τάνες, που, με την απλοϊκή ζωή τους, εκπληρώνουν, με πίστη και καρτερία, την επιταγή της μσίρας τους, στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων.θαυμάσια είναι η διαδρομή των 65 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι για το ιστορικό Μοναστήρι, ανάμεσα από δασωμένα βουνά, με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια, άγονες και τίμιες βουνοκορφές, απόκρημνους βράχους και απρόσιτα χωριά, κρεμασμένα σαν το τσαμπί της κληματαριάς στα μοναχικά φαράγγια, όλα γνωρίσματα του πρωτόγονου Ευ- ρυτανικού χώρου. Κάθε έλατος, κάθε πλάτανος, κάθε πέτρα ψιθυρίζει μια θυσία. Κάθε βράχος διηγείται έναν ηρωισμό. Κάθε διάσελο μαρτυρεί άθλους και κατορθώματα, που έγιναν τραγούδια και γεμίζουν με μυστικές παρουσίες ημιθέων και ηρώων. Ο αμαξιτός δρόμος κατηφορίζει στην κσίτη της Μέγδοβα, ανηφορίζει ύστερα στις Φραγκίστες (Ανατολική και Δυτική) και περνάει την καινούργια γέφυρα του Αγραφιώτη, που κατεβαίνει απ’ τ’ απόρθητα βουνά των Αγράφων, «παλλη- καριών λημέρια», κοντά στην περίφημη τοξωτή γέφυρα του Μανώλη, αχρηστευμένη σήμερα απ’ τα νερά της λίμνης του Αχελώου. Ο μονότο-



ξος κολοσσός της πυργώθηκε απ’ την πρακτική τέχνη των παλιών μαστόρων και υψώνεται επιβλητικός, για να θυμίζει, στη διαδρομή του χρόνου, την αρετή και την ευσυνείδητη προσφορά τους για το σύνολο. Στο νου μας έρχεται ο λαϊκός θρύλος του πρωτομάστορα, που θυσίασε την ίδια τη γυναίκα του, για να στεριώσει τα θεμέλια του γεφυριού, κλείνονπας εκεί ολόκληρη την ψυχή του. Απ’ εδώ δασικός δρόμος, μικρής απόστασης, προς τα νοτιοδυτικά, οδηγεί στο Μοναστήρι, δίπλα στο χωριό Τριπόταμο, μια εξαίσια θέση κι ένα ιερό χώρο, γεμάτο φως, που χαρίζει μια βιβλική γαλήνη, προκαλεί στον προσκυνητή αληθινή μαγευτική εντύπωση και πλημμυρίζει ολόκληρη την ψυχή του ένας κατακλυσμός από αισθήματα ευλάβειας, πίστης κι ευγνωμοσύνης. Τέτοιες ώρες θυμάται τους συγκινητικούς στίχους του άγιου της λογοτεχνίας μας Αλέξ. Παπαδιαμάντη;να σκύψω στα κατώφλια σου τα τρισαγαπημένα,«Και πάλι κίνησα ναρθώ. Χριστέ μου, στην αυλή σου, όπου με πόθο αχόρταγο το λαχταρεί η ψυχή μου. . .Κάλλιο μια μέρα στη δική σου αυλή, παρά χιλιάδες.^τον ίσκιο ας είμαι του Ναού, σαν παραπεταμένος καλύτερα, παρά να ζω σ’ αμαρτωλών λημέρια».Παναγιά Ταταρνιώτισσα! Πνεύμα Θεού απλώνεται παντού. Μια υπερκόσμια μακαριότητα είναι διάχυτη. Χαρμόσυνες και ειρηνοψόρες αντηχούν οι καμπάνες. Ήχοι θριαμβευτικοί και δοξαστικοί, που διαλα- λούν τη θεία μελωδία της Ορθοδοξίας. Ήχοι πανάρχαιοι και χαρμόσυνοι, που στέλνει το γλυκόπνοο αγέρι, σαν απόκοσμη μελωδία στην απόμερη αυτή γωνιά της πατρίδας μας και τονίζουν τον ιστορικό και φωτεινό δρόμο της, μέσα στην αιωνιότητα. Ήχοι πράοι και νοσταλγι- κοί, που λένε, ότι, όσο στη γη μας φυτρώνει το δέντρο της ελευθερίας, στους γαλανούς ουρανούς μας γεννιέται το θείο φως και στο χώμα μας πάναγνες ανθίζουν οι λεμονιές και οι αμυγδαλιές, γλυκός θ’ ακούεται ο ελληνικός ύμνος. Ήχοι δυνατοί κι αιθέριοι, που αντιλαλούν γλυκές μελωδίες και παναθρώπινες φωνές και θυμίζουν τους ωραίους στίχους του έξοχου ποιητή μας Γ. Βερίτη:«Καμπάνας ήχοι αρμονικοί, γλυκοί, γοργοί, αναπαιστικοί, ξυπνούν το Μοναστήρι.Και στης νυχτιάς τη σιγαλιά, σα μάτια ανοίγουν τα κελιά ή πόρτα ή παραθύρι».Ο έξοχος Ρουμελιώτης λαογράφος αξέχαστος Δ. Λουκόπουλος, ύ- στερ’ απ’ την επίσκεψή του στο παλιό Μοναστήρι, το έτος 1929, σχετικά γράφει:« Ά λ λο ς καινούργιος κόσμος ξεπροβάλλει μπροστά σου, όταν περάσεις τη διασέλα στο Σταυρό, όπου ισιάζει ο δρόμος. Ολόμπροστα, χωμένο μέσ’ τα κλαριά, το Μοναστήρι σαν κάστρο. Από μέσα ξεπετιέ- ται ψηλά ο κουμπές της εκκλησιάς και τα κυπαρίσσια. Πάνω απ’ όλα, είναι φόναο ο γαλάζιος ουρανός. Αντίκρυ η Καλάνα κι ανάμεσα απ’ αυτή και την Τατάρνα, είναι τσ χάος που τρέχει ο Ά σ π ρ ο ς .. .  Δεν έχει τί να πρωτοθαυμάσει κανένας, όταν ξεγναναήσει το Μοναστήρι. . .».Κι ο ακαταπόνητος, γνωστός ερευνητής και ιστορισγράφος Ευρυ-



τάνας αλησμόνητος Πάνος Βασιλείου, στον οτΐοίο η Ρούμελη οφείλει πολλά, συμπληρώνει:«Αναμφισβήτητα, σήμερα η μαγεία πολλαπλασιάζεται, γιατί η άλλοτε κοιλάδα του Αχελώου μεταβλήθηκε στην ομώνυμή του μεγάλη λίμνη, στα γαλήνια νερά, της οποίας λικνίζονται τα γύρω της Αγρα- φιώτικα και Ακαρνανικά βουνά και η όραση αναπαύεται σ’ αυτά, με την ικανοποίηση της ήττας του «κοσμοπλάστη» Αχελώου από τον «άνθρωπο του 1963».Το Μοναστήρι της ΤΑΤΑΡΝΑΣ, αφιερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου, έχει ζωή και ιστορία, σύμφωνα με την παράδοση, χιλίων και παραπάνω χρόνων. Στο μακρόχρονο αυτό διάστημα, έχει, πολλές φορές, υποστεί τεράστιες ζημιές και καταστροφές από λεηλασίες και πυρπολήσεις των κατακτητών για τη συμμετοχή του σε προεπαναστατικά κινήματα και στην Εθνεγερσία, καθώς και από σεισμούς και κατολισθήσεις. Χτισμένο, πριν από δέκα πέντε χρόνια, σε περίοπτη θέση, μέσα στο γραφικό περιβάλλον, με τη φιλόξενη παράδοσή του, χαρίζει μεγαλείο κι έξαρση, καλοσύνη κι αρμονία.

Το παλιό γεφύρι της ΤατάρναςΟ προσκυνητής με δέος μπαίνει στο Ιερό Μοναστήρι, αποθέτοντας στη θαυματσυργή εικόνα, κατάφορτη μ’ ακριβά τάματα και πολύτιμα αφιερώματα, της ψυχής του τα μύρα: την ευλάβεια και την πίστη, την αγάπη και την αγαλλίαση. Οι αναμμένες καντήλες σκορπίζουν φως και δύναμη απ’ την αόρατη παρουσία της μεγάλης Μάνας του κόσμου. Οι ύμνοι και οι προσευχές δημιουργούν υποβλητική ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία ο πιστός δίνεται ολόκληρος, εκφράζει την απέραντη λατρεία του στο Δημιουργό και βλέπει πόσο πολύτιμη είναι η ανταμοιβή, που του δίνει η θεία Χάρη. Η δέησή του στη Θεοτόκο υψώνεται στα ουράνια θερμή, και η ικεσία του θροΐζει μέσα στην απόλυτη σιγή του απείρου.Υπάρχουν πολύτιμες φορητές εικόνες, άμφια παλιών εποχών, ενδιαφέρουσες επιγραφές, σιγίλλια γράμματα του Πατριαρχείου της Πόλης, σπουδαία χειρόγραφα, σπάνια βιβλία σε μια πλούσια βιβλιοθήκη και ιερά κειμήλια, που, όλα μαζί, αποτελούν ακριβό θησαυρό, άξιο να διαφυλαχθεί, με στοργή κι ενδιαφέρον.



Ιδιαίτερα, πρέπει ν’ αναφερθούν;α) Η εικόνα «Ο Βασιλεύς της δόξης», ψηφιδωτή, φορητή, άριστης τέχνης, στις αρχές του Μου αιώνα, που παρουσιάζει το Χριστό σε άκρα ταπείνωση.β) «Ο χρυσοκέντητος Επιτάφιος», έργο του διάσημου κεντητή Επιταφίων μοναχού Αρσενίου (1584), κεντημένος επάνω σε σλσμέταξο ερυθρό ύφασμα, σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις 1,75X1 μ. γ) «Ο διπλός ξυλόγλυπτος Σταυρός», με διαστάσεις ύψους 0,41 μ. και πλάτους 0,11 μ. Στην α' πλευρά του υπάρχουν μικρές εικόνες, εξαίρετα αραβουργήματα ξυλογλυπτικής τέχνης, δ) Το αργυρό « Ά γ ιο  Ποτήριο», δώρο του Διδασκάλου του Γένους Ευγενίου Γ ιαννούλη του Αιτωλού (22 Μαρτίου 1650). Γύρω στο χείλος της υπάρχει η δίστιχη επιγραφή: «Έ χεις με θεόν αίμα σαρκός μου φέρων. Ου πας ο πίνων ρίπτεται, φίλε ξένως». ε) «Η ασημένια καντήλα», τσυ 18ου αιώνα, δώρο του ήρωα κι εθνομάρτυρα Κατσαντώνη στο Μοναστήρι.Τσ Ά γ ιο  τούτο Μοναστήρι, υπήρξε η πνευματική έπαλξη, το παι- δευτήριο ψυχών και το εργαστήριο αγιότητας των κληρικών, που υπηρέτησαν σ’ αυτό και, παράλληλα, το ιερό καταφύγιο των καταδιωκο- μένων Ελλήνων απ’ τους φοβερούς κατακτητές. Σημαντικές και αξιόλογες είναι οι υπηρεσίες, που πρόσφερε στα χρόνια της σκλαβιάς και της Εθνεγερσίας. Μέσα στο «Κρυφό Σχολειό» του ετοιμάστηκαν οι ψυχές των ηρώων του Εικοσιένα, που, πλημμυρισμένες απ’ το θείο κρασί της πίστης και του ενθουσιασμού, εμεγαλούργησαν στα Ρουμελιώτικα βουνά και απέδειξαν την αιωνιότητα της Ελληνικής φυλής. Ονόματα, χρονολογίες, γεγονότα, ηρωισμοί, που συνδέονται με τον ιερό αυτό τόπο, αναβιώνουν σε παλλόμενες παραστάσεις κι επιβάλλουν να σταθούμε σε στάση προσοχής, εκφράζοντας τον απέραντο θαυμασμό και την άπειρη ευγνωμοσύνη μας.Ν’ ακούσουμε τις κρυφές νυκτερινές συσκέψεις αρχιερέων και προκρίτων για το εγερτήριο σάλπισμα των ραγιάδων και την ετοιμασία του Ιερού Αγώνα.Να δούμε τον οργανωτή του πρώτου απ’ εδώ επαναστατικού κινήματος, το έτος 1601, πρωτοπόρο αγωνιστή κι εθνομάρτυρα φιλόσοφο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκκης Διονύσιο το Β ', που, μαζί μ’ άλλους αρχιερείς και προκρίτους, μάχεται για την ελευθερία, με ττ| γνωστή τελική αποτυχία του. Την ίδια χρονιά, θανατώνεται μαρτυρικά, ως συνένοχος, ο επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου - Καρδίτσας Σεραφείμ, πρώην ηγούμενος της Μονής Κορώνας.Να παρακολουθήσουμε τη χειροτονία σε διάκο, το έτος 1616, του πρωτοπόρου διαφωτιστή του δουλωμένου Γένους Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού, που, απ’ το Καρπενήσι και τα Βραγγιανά των Αγράφων, έδειχνε πάντα το ζωηρό ενδιαφέρον και τη θερμή φροντίδα του για το Μοναστήρι της ΤΑΤΑΡΝΑΣ, σύμφωνα μ’ όσα γράφει σ άξιος μαθητής του διδάσκαλος Αναστάσιος Γόρδιος.Να καμαρώσουμε την πλούσια θρησκευτική κι εθνική δράση του ηγούμενου Ανανία (1685), μαθητή του Ευγενίου του Αιτωλού και αργότερα (1690) επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.Να καμαρώσουμε ακόμη τον κορυφαίο και Σταυραϊτό της Κλε- φτουριάς Κατσαντώνη, «τσ Διγενή Ακρίτα των Αγράφων», κατά τον
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Στέφ. Γρανίτσα, να δίνει φοβερή μάχη, τον Ιούλιο 1806, με τους Τουρ- καλδανούς του Χασάν Μπελούση, που τους κλείνει σ’ ένα εξωκκλήσι του Μοναστηριού, τον Ά γ ιο  Αιμιλιανό.Ν’ αντικρύσουμε τους ηρωικούς αγωνιστές του δοξασμένου αρχιστράτηγου της Ρούμελης Γ. Καραϊσκάκη, που περνούν απ’ εδώ, για να προσκυνήσουν και να συνεχίσουν τον υπέτρατο αγώνα. Είναι γ\«ΰ- στό το δημοτικό τραγούδι για τον καπετάνιο Ανδρίτσο Σαφάκα, που, πηγαίνοντας για τ’ Άγραφα, σταματάει εδώ για προσκύνημα και τάμα στην Παναγία:«Σιχν στην Τιχτάρνα έφτασε στην εκκλησιόιν εμττήκε κι έταξε χρυσοκάντηλο, να φέρει να κρεμάσει, αν φτάσει πέρα στ’ ' Αγραφα, πούχε δικούς του φίλους».Ν’ αντικρύσουμε ακόμη την ασύγκριτη παλληκαριά του θρυλικού ήρωα και λεοντόθυμου Οδυσσέα Ανδρούτσου, που φθάνει εδώ, στις 21 Μαρτίου 1821 και την επόμενη, με τα παλληκάρια του, τον Κυπριανό, άξιο ηγούμενο του Μοναστηριού και γενναίο αγωνιστή, στενό φίλο και ικανό συμπολεμιστή του Κατσαντώνη και του Καραϊσκάκη και δέκα ένοπλους μοναχούς αποδεκατίζει στο γεφύρι της Τατάρνας, κοντά στην πηγή της Μαρδάχας, 60 Τουρκαλβανούς του Χασάν μπέη Γκέκα, συνοδούς χρηματαποστολής για το Μεσολόγγι.Να θαυμάσουμε την ηρωική θυσία των δυό αγωνιστριών γυναικών του Μοναστηριού, της Αγγελικής του Παπακώστα και της Μαριώς του διάκου Αρσένη, που, μεταμφιεσμένες σε μοναχούς, κουβαλούν τρόφιμα και πολεμοφόδια στα κλέφτικα λημέρια και βρίσκουν το θάνατο απ’ τους εχθρούς, κάτω από ένα κοντινό βράχο, στις 22 Ιανουαρίου 1823, που, σ’ ανάμνηση της θυσίας τους, ονομάζεται «Βράχος της παπαδιάς».Ν’ ακούσουμε τα τραγούδια των κλεφτών και των αρματωλών αε- τομάχων της δούλης πατρίδας, που αντηχούν απ’ τα αγέρωχα Ευρυτα- νικά και Ακαρνανικά βουνά και έχει απαθανατίσει η λαϊκή μούσα:«Από το Βάλτο κίνησα να πάω στο Καρπενήσι, να πάω στου Μάρκου έγγραφα απ’ το Σωτήρη Στρόιτο.Και στην Τατάρνα ρώτησα χαμπέρια για να μάθω και τότε λίγο στάθηκα, λίγο να ξανασάνω.Τρία ποτάμια πέρασα, τρία ψηλά γιοφύρια, και βγήκα πόινω στο βουνό, ψηλά στον Αϊθανάση κι εκεί χαμπέρια μ’ έφεραν και θλιβερά μαντάτα;Το Μάρκο τον σκοτώσανε, εσκώτωσε και χίλιους.Και τότε πίσω γύρισα, κόιτω κατά το Βάλτο».«Σαν πας, πουλί μ’ κατ’ Άγραφ α, σαν πας κατά Τζουμέρκα, χαιρέτα μας την Κλεφτουριά και τους Κατσαντωναίους...».



Ώ ς  εδώ έφθανε το σάλπισμα του βάρδου Ρήγα Φεραίου:«Της Ρούμελης κοπτλάνια κι Ολυμπου σταυραετοί κι Αγραφων τα ξεφτέρια γενήτε μια ψυχή !».Ν’ ατενίσουμε όλους τους αφανείς ήρωες, που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας. Η φουστανέλλα και το τσαρούχι εδό- ξασαν, παντού και πάντα, τη Ρούμελη και την πατρίδα.Φως, ελπίδα και στήριγμά μας η Παναγία της ΤΑΤΑΡΝΑΣ, η Ά νασσα των Ουρανών. Συγκινεί τις ψυχές, ανακουφίζει τους πόνους, γαληνεύει τα πνεύματά μας. Διάπυρες υψώνουμε τις ευχαριστίες μας πρσς το Δημιουργό για την εκπλήρωση πσλύχρονου πόθου. Προσκύνημα στα ιερά αυτά χώματα δυναμώνει την πίστη στις αιώνιες χριστιανικές κι εθνικές παραδόσεις μας και ισχυροποιεί την αγάπη στην πατρική μας γη.

Το παληό λΙοναστήρι της ΤατάρναςΕυλογημένη η Ευρυτανική γη, που διέσωσε αδούλωτη την εθνική ψυχή, με υψωμένα πάντα τα φλάμπουρα της γαλανόλευκης κι εφύλαξε τίμια και άμωμη την ελευθερία, στα δεινά χρόνια της σκλαβιάς.Το δοξασμένο παρελθόν του Μοναστηριού οδηγεί το παρόν κι εμπνέει το μέλλον. Η αναδρομή στα περασμένα φωτίζει τις σκέψεις κι ευλογεί τα βήματά μας για πνευματική περισυλλογή, ανατάσεις και ο- ραματισμούς. Μας πλημμυρίζει με την αγνότερη ευλάβεια για δημισυρ- γικότερη προσφορά, τονίζει τη ρωμαλέα πνευματικότητα της αιώνιας φυλής μας κι ενσαρκώνει τα ευγενέστερα ιδανικά της.Το άγιο Μοναστήρι, όαση και παρηγοριά, πνευματική έπαλξη και μετερίζι αγώνων και θυσιών της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, συνεχίζει την ιστορική πορεία του, μέσα στσ χρόνο, με τον άξιο ηγούμενό του και τους πολύτιμους βοηθούς του μοναχούς, μύστες της Αθανασίας, που «καυτερό της συντριβής έχουν το δάκρυ στάξει». Κρούοντας τις πύλες τσυ θείου και ακούοντας τις αρμονίες των Αγγέλων, δημιουργούν,
8



μοχθούν κι ενδυναμώνουν, με ηρωισμό κι εγκαρτέρηση, τιιστοί στα λόγια τσυ βαθυστόχαστου και αλησμόνητου Φ. Κόντογλου:«Ό που υπάρχει μοναχική ζωή αληθινή και Μοναστήρια μ· ευσεβή παράδοση, εκεί θάλλει η Ορθοδοξία».Κουρασμένοι οδοιπόροι της ζωής, κλείνουμε μέσα στην ψυχή μας το σεπτό και δοξασμένο Μοναστήρι, νιώθοντας μεγαλείο κι έξαρση. Ό λος αυτός ο άγιος χώρος, ένα απέραντο παρόραμα, ακτινοβολεί πάμφωτος σε μια ονειρευτή και άφθαστη μακαριότητα. Μας πλημμυρίζει με την αγνότερη ευλάβεια και τη δημιουργικότερη περηφάνεια, δείχνει την αδάμαστη θέληση της φυλής μας κι ενσαρκώνει τα ευγενέστερα ιδανικά του υπεραιωνόβιου δέντρου του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Τα μάτια μας θαμπωμένα και οι ψυχές μας γονατισμένες, βυθίζονται σε προσευχή, ενατένιση και νοσταλγία επιστροφής, με ζέουσα πίστη, επαναλαμβάνοντας τους στίχους του μεγάλου μας Παπαδιαμάνπη:«Γλυκειά Παρθέν’ αξίωσέ μενάρθω και πάλι στο Ναό Σου,στα πλοιτάνια τα θεόρατα,όπου φυσά γλυκά η αύρακάτω στο ρέμα, που η πηγή κελαρίζεικι επάνω θροΐζει η αύρα μαλακά».ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ
Σιγοπονάω για Ρούμελί]Σιγοπονάω για Ρούμελη απόψ, αγάλ' αγάλια. Γλυκοθυμάμαι το χωριό στρατούλες, βουνοπλάγια.Κι ως στο σπιτάκι μου να μπιο τρέχω τ’ αγαπη μένο καρδούλα μου πώς τ’ άντεξες; το βρίσκω γκρεμισμένο.' Εκλαψα στο κατώφλι του πήρα ξανά τη στράτα ό,τι ’χα, κει τ’ απίθωσα: χαρές, αγάπες, νιάτα...

Γ. Μεριγγούνης



ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
του κ. Τάκη Ν. Πολύζου, πρώην Γεν. Γραμματέα 
της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής το «Βελούχι»

Μας δόθηκε η ευχάριστη ευκαιρία να δούμε στην Αμερική τον πρόεδρο του Συλλόγου Μικροχωριτών στην Αθήνα κ. Μένιο Κουτσούκη, με την οικογένεια του και μεις μεν μάθαμε πολλά για το χωριό μας, αλλά κι αυτός άκουσε ένα σωρό ιδέες (αμερικάνικες ιδέες), για το παληό προπιχντός Χωριό.Από πολλούς λίγο, αλλά από μερικούς περισσότερο, άκουσε απίθανες διαπιστώσεις, πσυ πιστεύουνε, ότι ο τουρισμός χάλασε την. . . παραδοσιακή ζωή του χωριού και έπρεπε να ληφθούνε μέτρα για τον περιορισμό του.Δεν ξέρουμε δέβαια πώς τα πήρε όλ’ αυτά ο κ. Κουτσούκης, αλλά μέσα στις τόσες ιδέες που άκουσε, ίσως να υπάρχουνε μερικές εφαρμόσιμες που θα συμδάλλανε σε μια συμβίωση του τουρισμού και της παραδοσιακής ζωής.Όπως φαίνεται, γόρδιος κόμπος είναι η πλατεία με τον πλάτανο και τις βρύσες, που πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του πώς να περνάνε ή να μην περνάνε τροχοφόρα μπροστά από το χάνι. Μια λύση, λένε, είναι να σταματάνε λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλα σε σταθμό κοντά στη ράχη. Αυτό βέβαια αποστερεί ξένους τουρίστες, αλλά και Μικροχω- ρίτες ακόμη από το να προχωράνε με τ' αυτοκίνητά τους προς το Μι- κολό και τον ' Αι - Σώστη.Για τους Αμερικάνους Μικροχωρίτες, που σκέφτουνται αμερικάνικα, αυτό είναι λεπτομέρεια που διορθώνεται με μια παρακαμπή και διάνοιξη νέου δρόμου που να περνάει κάτω από το χάνι, Βαοίλη ρέμα, καστανιές, Νικολό, ή διάνσιξη δρόμου προς τα χαλάσματα από του Μάνικά το χασάπικο με μια - δυο στροφές στ’ απάνω αυλάκι και ίσια πέρα στο Νικολό.Και ποιός θα δεχθεί να κάνει τέτοια δουλειά; Γιατί όχι η Νομαρχία με τον τουρισμό, λένε οι αμερικάνοι.Πολύ τολμηρές ιδέες αυτές για τη ντόπια πραγματικότητα, νοοτροπία και δυνατότητες. Υπάρχουν όμως και άλλες ταπεινότερες σκέψεις με το πρόβλημα της τροχαίας που δε θα ήτανε δύσκο?νθ να εφαρμοσθού- νε. Μια γνώμη είναι να τοποθετηθούνε κατά διαστήματα εξογκώματα του δρόμου πριν και μετά την πλατεία, να κόβουνε αναγκαστικά την ταχύτητα των αυτοκινήτων. Μπορεί να είναι πινακίδες που καθορίζουνε ελάχιστη ταχύτητα, αλλά συνήθως αυτές είναι για τους άλλους οδηγούς και όχι για κείνον που θέλει να περάσει αστραπή και σηκώνοντας κάμ- '.'.•Ίοη σκόνη στην πλατεία να διαδηλώσει την άφιξή του.Παράξενο όμως, όπως καταλάβαμε, για κείνους που μιλάνε για παραδοσιακή ζωή και λιγότερσ τουρισμό, όταν στη ρήμη του λόγου των, ακούς και ιδέες, όπως, από την εξόντωση της τσουκνίδας και μέχρι την τουριστική αξιοποίηση των τσουκαριών στον Ά ι  - Σώστη.Στις μεγαλεπίβολες όμως αυτές ιδέες, να και μια ταπεινή και όχι τόσο δύσκολα να γίνει. Γιατί στο Νικολό, λένε, να μην εγκατασταθούνε10



fcva - δυο ή και περισσότερα τραπέζια με δυο καναπέδες και έναν τενεκέ απορριμμάτων, για κείνους που θέλουνε να τρώνε και να απολαμ- ϋ'άνουμε συγχρόνως τη θέα και τη φύση;Και συνεχίζουμε. Αυτά πρέπει να είναι θεμελιωμένα στο τσιμέντο και να είναι μεταλοτσιμεντένια, να ανθέξουνε τις κακοκαιρίες του χειμώνα. Και εξηγούνε : θα χρειασθε'ι έρανος; Ας γίνει! Τα φκιάνει ο τουρισμός; ακόμα καλλίτερα.Πάντως, κάπως έτσι κάπως αλλιώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, οι θιασώτες του τουρισμού με τους θιασώτες της παραδοσιακής ζωής, δεν απέχουνε τόσο πολύ. Μόνο λεπτομέρειες τους χωρίζουνε. Και οι δυο όμως πρέπει να σεθασθούνε τις δυνατότητες του τόπου, τη γνώμη του Συλλόγου και τη γνώμη της Κοινότητας.' Οσο για τον κ. Κουτσούκη, που μας άκουσε υπομονετικά και προσωπικά, βέβαια στάθηκε αδέσμευτος, τον ευχαριστούμε πρώτα για τη χαρά που μας έδωσε με την επίσκεψή του και ευχόμαστε να κρατήσει μέσω του Συλλόγου «η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», ζωντανό και αδιάκοπο το ενδιαφέρον όλων μας για το παληό Μικρό Χωριό. Δ.Ν.Π.
Χ Ω Ρ Ι Ο  Υ Δ  A Κ IΆσπρα σπιτάκια παστρικά και στην πλαγιά του λόφου σπαρμένα με τον άνεμο φερμένα απ’ τα ουράνια με τη ζωή ξεπλένονται και ζούνε με τον ήλιο.Χαμογελούνε τα βουνά και μειδιούν τα δάση αμαδρυάδες το χορό στήνουν τα μεσημέρια κι άσπρες νεράιδες με νερά τις νύχτες ξενυχτάνε. Γαργαριστά κι αθάνατα νερά κυλούν στις βρύσες.Του ανέμου ψιθυρίσματα τους λογισμούς θωπεύουν.Από τ’ αστέρια οι προσευχές με γέλια ροβολάνεκαι τυραννιέται ο έρωτας στις έγνοιες, στις φροντίδες.Ονείρατα νυχτιάτικα ξυπνούνε τη γαλήνη.Το πρωινό μ’ υπόσχεση καλή θα βρεί τη φύση.Ι ο βραδυνό με σκοτεινιές θάρθει και θα περάσει.Κι έτσι η ζωή λαχταριστή θα λαχταρά να ζήσει, σαν ξεδιαλύνει το αίνιγμα να λύσει το μυστήριο, ναι, το μυστήριο της ζωής, πούναι γεμάτο μάγια.

Π. Ξενούλη - Λολώνη
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: X 0 i/' .̂-x!y·.

, di^o^iyT;(xT:yi p/'di^x'ixzLiljix—  < c/ ΤΓ \  ^  H  Li Ci S L ' vi'y. ^ z o -V fpj^ ^  - Aj u 'VX  Ur ξ: J j J vlo  V -  
J -ώ* X  a  i / ^ y  ̂  ί>·5 - /l·̂  - -I i? -a  ? - i y /  ^ / i j  1/ /pj'd -  / / ^  ______________

O ^ Z j a O i

:L.

K\f
il
i l

n n h ' y  u



ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΚΕΡΑΝΗ

ΠΟ ΛΕΜ ΙΚΟ  ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟ  (1919-20)

Μετά το «πολεμικό ημερολόγιο 1912 -13» του αείμνηστου Σπ. Ζορμπαλά, έχουμε τη χαρά να δημοσιεύσουμε τώρα το «πολεμικό ημερολόγια 1920-22» του κ. Ιωάννη Α. Κεράνη, που είχε τραυματισθεί στην Μικρατιακή εκστρατεία και παρασημοφορήθηκε με πολεμικό μετάλλιο. Επιβάλλεται να θυμηθούμε εδώ ότι ο κ. 1. Κεράνης υπήρξε από τους πρωτεργάτες της Αδελφότητάς μας από την ίδρυσή της και για πολλά χρόνια υπήρξε ο ταμίας της και ο θεμα- τοφύλακας του αρχείου της. Αν και συνταξιούχος σήμερα ο μπαρμπα - Γιάννης, δεν παύει να δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τα θέματα του Συλλόγου και παρά τα προβλήματα της ηλικίας του να δίνει το παρών στις διάφορες εκδηλώσεις. Ευχόμαστε να μακροημερεύει και να μας δίνει μαζί με τις ενθυμήσεις του και τις πάιντα πολύτιμες συμβουλές του.Την ΙΟην Ιουνίου 1919 ευιρσκόμενος εις Πέραν Κωνσταντινουπόλεως δια Βασιλικού Διατάγματος ετοιχοκολλήθησαν, όπως προσέλθου- σιν εις τα όπλα άποα/τες οι καθυστερούμενοι, — κλάσεις από του 1910 μέχρι της του 1920, — οπότε και η ημετέρα ηλικία εσυμπεριλαμβάνετο. Ανάγκη όπως εις ωρισμένην ημερομηνίαν η οποία θα έληγε εις τας 10 Ιουνίου, παρουσιαζόμενοι να λάβωσιν φύλλα πορείας εις τα Προξενικά γραφεία και απέλθουσιν εις τας τάξεις του Στρατού. Εγώ αφ’ ου εσκέφθην ότι ως προστάτης οικσγενείας θέλω υπηρετήσει τρεις μήνας εσκέφθην, ότι πρέπει να παρουσιασθώ. Αφού δε ευρών και τον ανεψιόν μου Νικ. Κεράνην, όστις και αυτός εις ιδίαν κατηγορίαν και άλλοι χωριοη/οί και γνωστοί πλείστοι μετέβημεν λαβόντες τα φύλλα πορείας και περί την ώραν ΙΟην πρωινήν ανεχωρήσαμεν. Αφού ετοίμασα τα πράγματά μου εις το δωμάτιον του Σπύρου Κεράνη και έλαδα τα χρήματα από το κατάστημα ένθα εργαζόμην, ημέραν Κυριακήν ετοίμασα επίσης το κρέας ψημένο εις φούρνο. Ήθελον να φάγωμε μαζί με τα άλλα παιδιά και σαλάτα, τυρί, αυγά, μεζέδες, λεμόνια, διαφόρων ειδών γλυκίσματα, κονιάκ κλπ. Επίσης επήγα εις οικίαν I. Κωστοπού- λου, τους άφησα το αντίο ως και εις όλους τους γειτόνους και γειτό- νισσες, όλοι δε έκλαιον δια τον αποχαιρετισμόν και έλεγαν «καλήν α- πόλυσιν» και «να έρθης ενωρίς».Την πρωίαν, ώραν 5ην αναχωρήσας από κατάστημα ένθα εργαζόμην με Νίκον Κεράνην, μετέδην εις κατάστημα Σπύρου Κεράνη και ε- κείθεν εις Προξενείον. Είμεθα εν όλω οκτακόσια παιδιά. Ως χωριανοί ήτο οι I. Κεράνης και Νικόλαος, Βασίλ. Λιάπης, Κων. Φούκας, I. Στα- θόπουλος, Δημ. Μανίκας, Ιωάν. Παπαδής. Προς αναχώρησιν έξωθεν του Προξενείου ανέμενον δια έκαστον γνωστοί, φίλοι, συγγενείς 15 - 20 και ξένοι επίσης. Βλέπαντες αυτούς που περίμεναν την αναχώρησίν μας μας λέγουν ανεδλήθη δια την Τετάρτην, οπότε μετέδην πάλιν εις κατάστημα έλ/θα εργαζόμην και μου φαίνονταν εντροπή να πάγω. Έπειτα δια την Τετάρτην επρόκειτο την ιδίαν ώραν να φύγουμε, οπότε ετοίμασα και άλλας τροφάς.Ετάχθημεν εις το προαύλιον της Αγ. Τριάδος κατά τετράδας και έμπροσθεν η σημαία. Οι κώδωνες των εκκλησιών έκρουον, της περιφε- ρείας το ατμόπλοιον εσφύριζε και επερίμενε. Ό ταν εγένετο η αναχώ-13



ρησις με άσματα άλλοι παρακολουθούσαν κλαίοντες, ημείς δε συγκρα- τούμενοι εφωνάζαμεν εν μεσω της κεντρικής οδού Ζητώ, Ζητώ η Μεγάλη Ελλάς, Ζητώ ο Βενιζέλος, Ζητώ ο Ελληνικός Στρατός. Εφθάσαμεν εις προκυμαίαν και δια λέμβων επιβιβαζόμεθα εις το ατμόπλοιον αποχαιρετώντας τους αναμένοντας. Η αναχώρησις του ατμοπλοίου εγέ- νετο την ώραν 4ην μεταμεσημβρινήν. Εις το ατμόπλοιον από της ανα- χωρήσεως, νύκτα και ημέραν δεν έπαυσαν οι χοροί, τα άσματα, τα βιολιά. Κρασί, ούζο, κονιάκ είχαμε πολύ, μέχρι Πειραιά. Περάσαμε ευχάριστα, ταξίδιον ωραίον. ' Οταν επεράσαμεν εις Καλλίπολιν έμπροσθεν των στενών, οι κάτοικοι ακούοντες τα άσματα εχαιρέτων δια μανδη- λίων, ημείς δε «Ζήτω η Μεγάλη Ελλάς» ! Εφθάσαμεν εις Πειραιά αισίως και αποβιβασθέντες εις ξηράν μας ανέλαβεν το Φρουραρχείο του Πειραιώς, αλλά τρεις έφυγον δια το χωριό και συνελήφθησαν την ώρα, όπου εθεωρούντο τα φύλλα πορείας. Εγώ έφυγον κρυφίως και με- τέβην εις τον αδελφόν μου Γεώργιον, όστις είχε πυρετό 39®. Αφού ηρώ- τησα, πού είναι ο Γεώργιος και μου είπον είναι ασθενής, «πού, εγώ θέλω να τον ιδώ, είμαι ο αδελφός του». Εχαιρετήθην με αφεντικόν του. Βλέπω τον Γεώργιον, αρχίζει κλαίων, εγώ δε συγκρατούμενος του έ- λεγον περαστικά, τίποτες δεν είναι και πολλά. 'Εφυγον λυπημένος έπειτα από οκτώ έτη, όπου είχον να τον ίδω, να τον εύρω ασθενή. Επή- γα εις Φρουραρχείον και εκείθεν Λόχον 3ον Προσκολλήσεως, όπου ήτο ένα μέρος ως μάνδρα προβάτων, χώμα, νερό δεν υπήρχε. Να έβγει έξω ήτο απηγορευμένον κανείς. ' Οπου εζήτησα άδεια να πάγω εις ε- ξάδελφόν μου Παναγιώτην Παπαδήν εις Ανάκτορα Αθηνών. Ήτο αδύνατον και αυτό. Την νύκτα συνεννοήθημεν με Νίκον Κεράνην να φύγη ένας. Από ένα ντουβάρι κρυφά έφυγε ο Νίκος Κεράνης και μετέβη εις Αθήνας και από κει εις Ανάκτορα εύρε τον Παναγιώτην Παπαδήν και τον έφερε εις Λόχον μας, όπου εχαρετήθημεν και πάλιν έφυγε μετά δύο ώρας. Την επομένη εφύγαμε και οι δύο κρυφά και την άλλην πάλιν το ίδιο και πηγαίναμε εις Αθήνας.Μετά τρεις ημέρας ανεχωρήσαμεν σιδηροδρομικώς δια Κόρινθον και εκείθεν δια Πάτρας. Εκτός της ακτής και εκείθεν αφίχθημεν εις Φρουραρχείον, όπου υποβάλωμε τα φύλλα πορείας και να είμεθα ελεύθεροι. Αφού εφάγαμεν και ευρήκαμε ξενοδοχείον ύπνου περιφερώ- μεθα εις διασκεδάσεις και εις θέατρα. Την επομένην παρουσιάσθημεν εις την επιτροπήν, όπου ο μεν Νίκος εκρίθη ανίκανος, οι δε άλλοι ως και εγώ μάχιμοι χωριανοί μας, αποχωρίσθημεν του Νίκου και ορκίσθη- μεν τον όρκον του Στρατιώτου και έπειτα είμεθα ελεύθεροι εις την πό- λιν. ' Εξωθεν των Πατρών ήτο μέρος δενδρόφυτον εκ πλατάνων και κρύο νερό, ωραίον ούζο πρώτης γραμμής, λουκούμια και λοιπά. Πα- ρέμεινον με τας κλάσεις των εμπέδων του ’20, μετά 4 ημέρας επανήλθαν εις Αθήνας, ένθα παρέμεινον εις ξενοδοχείον και την άλλην εις Χαλκίδα όπου ήτο πλέον η ωρισμένη διαμονή. Την ημέραν, όπου παρουσιά- σθην εντύθην εις το χακί, μου έκοψαν τα μαλλιά, έγινα πλέον στρατιώτης και ήμουν εις 2ον Λόχον. Κατά τας πρώτας ημέρας εστενοχωρή- θην πολύ. Κατόπιν ήλθον οι Γεώρ. Παπαδής και Επαμεινώνδας Παπα- δής. Στέφανος Κομπούρας, Δημ. Σιδηροκωστόπουλος^Πασπάλης Γεώργιος και άλλοι χωριανοί και πολλοί φίλοι, ως ο 1. .τ.οΐνης.Εις το διάστημα των τριών - τεσσάρων μηνών δεν ησθένησα καθόλου παρά μόνον με πόνεσε ένα δόντι και το εβούλωσα. Γυμνάσια εκά-14



μαμε πολλά ως και πορείας με γελιούς και άλλα. Την 28η Σεπτεμβρίου αποστολή γενομένη εις Μικράν Ασίαν, πρώτην αποστολήν, ήμουν μέσα από τους 40 ήμουν κι εγώ αφήσας τους χωριανούς όλους, μόνον ήτο ο Ιωάννης Παπαδής. Εφύγαμε δε άπλυτοι, ένεκα νερό δεν υπήρχε εις την πόλιν και φύγαμε έτσι φθάσαντες εις Πειραιά, εις 4ον Λόχον Προσ- κολλήσεως και αφέθημεν ελεύθεροι. Μεταβάς εις τον αδελφόν μου Γεώργιον τον εύρον υγιή ως και τον γαμπρόν μου Σπόρον και έμαθον τα καθέκαστα ως και τον Δη μ. Κωστόπουλον.

Τρεις Μικροχωρίτες στρατιώτες το 1920-22

Ο  Ιωάννης Α . Κεράνης, εύζωνας
Την πρώτην Οκτωβρίου δια ατμοπλοίου ονομαζομένου ΑΡΚΑΔΙΑ αποβιβάσθην εις Σμύρνην. Εις Πειραιά δε την ήραν καθ’ ην θα ανεχώ- ρουν, ήλθεν και ο Νίκος Κεράνης από Αθήνας. Αποβιβάσθην εις Σμύρνην αφού διήλθον την νήσον Χίον και Μυτιλήνην. Περί την ώρα Π  την επομένη ημέραν εξήλθον εγώ πρώτος συνοδεύων και χρήματα ως φρουρά μετά ενός αξιωματικού και τριών στρατιωτών, ένα μέγα κιβώτιον δια τους μισθούς των ανδρών όπου ήσαν εις Μικράν Ασίαν. Από εκεί επιστρέψας επερίμενον και τους άλλους φίλους και μετέβην εις Λόχον Προσκολλήσεως. Αφού επεριπατούσα δεξιά - αριστερά εις οδούς, βλέπω ένα γνωστόν μου φίλον, από Κων)πολιν και καθίσαμε μαζί και το εσπέρας και ώραν 8ην μετέβημεν έξωθεν της πόλεως εις σιδηροδρομι-
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κήγ γραμμήν. Την τΐρωίαν αναμένεται η αμαξοστοιχία, εκοιμήθην δε εττάνο εις τας τΐέτρας καθώς και άλλοι το δράδυ εκείνο. Την ιτρωί- αν την ώραν 7ην ανεχώρησον εις Μαγνησίαν ένθα παρουσιάσθην εις Σύνταγμα και διαμοιράσθημεν εις Λ όχους και εγώ ήμουν εις 9ον. Εύρον δε εις 9ον Λόχον τον Αριστείδην του παπά, χωριανόν και τον Νικόλαον Γρατσούνην, εις άλλον Λόχον τον Βασίλ. Κομματάν, τον Λάζαρον Γιούσμπασην και πολλούς άλλους. Εις Μαγλ^ησίαν έμενον ημέρας δέκα πέντε, όπου μας έδωσαν τσαρούχια με φούντες και κάλτσες ευζώνων. Την 15ην δαταγή όπως μεταδώμεν εις πόλιν Κασαμπά είς Λόχος του Τρίτου και ήτο ο 9ος να πάγη ενίσχυσις του 2ου Συντάγ- γματος. Μετέδημεν εις Κασαμπά και εστήσαμεν φυλάκια έξωθεν του χωρίου, την ημέραν καθήμεθα, την νύκτα σκοποί φυλάγαμε.Μίαν των ημερών εκεί πλησίον ήτο δέντρα αγκοτσιές και πήγα, α φού έφαγον, και εις τους άλλους. Το εσπέρας με έπιασε κόψιμο τρομερό επί μίαν ώραν και λαδών ένα λίθον μέγα τον έδαλον εις το στήθος μου και μου επέρασε ο πόνος. Τας δε 15 ημέρας επέρασα καλά. Την Ιην Νοεμδρίου το Τάγμα μας ήθελε αντικαταστήση το 2ον και επομένως επανήλθαμε εις Μαγνησίαν. Την επομένην αναχωρήσαμεν εις χωρίον κείμενον απέναντι της Μαγνησίας, τρεις ώρας μακράν και είχε μέτωπον εις το απέναντι εχθρικόν χωρίον, κείμενον και φρουρούμενον από χιλίους και πλέον αντάρτας. Εκεί δε μας είχον κάμει το 2ο Τάγμα καλύδας από χόρτο να μείνουν οι άνδρες και οι σκοποί εφύλαττον δύο λόχους. Οι δύο ήσαν εφεδρεία, οι σκοποί είχον αντίσκηνα μόνον.Την 19ην Νοεμδρίου εγένετο επίθεσις εις το χωρίον Τατάρ, όπου ήρχισε να δαδίζουν δύο Τάγματα, το 2ον, 3ον, το ημέτερον και από πλα- γίως του 3ου Συντάγματος εφύλαξα δε σκοπός εις το πλάγιον μέρος ο- νομαζόμενον φωλεάν της στάσεως, όπου αν ήρχετο εχθρός θα αμυνό- μεθα έως ότου έλθη δύναμις και ενισχυθώμεν. Εγένετο η επίθεσις, όπου συμμετέσχον όλοι και το πυροδόλον έδαζε, οδίδες έσκαγαν εις τα εχθρικά προχώματα. Μετά 7 ώρας μάχην ετράπη ο εχθρός εις φυγήν μακράν του χωρίου Σαλάν χαλή, μετέδημεν εις χωρίον Τατάρ, κατελή- φθη υπό ελληνικού στρατού, τους γελιούς αφήσαμεν εις το μέρος της εφεδρείας, πήραμε μαζί μόνον αντίσκηνον και μανδύαν. Μόλις εφθάσα- μεν εις το άκρον του χωρίου διετάχθημεν όπως δύο λόχοι μείνουν εφεδρεία και δύο σκοποί. Τώρα λοιπόν απεφάσισα να πάγω μέσα εις χωριό, να εύρω καμίαν κότα, ψωμί κα ό,τι άλλο, αλλά απηγόρευον οι αξιωματικοί. Λοιπόν 4 παρέα συνεννοήθημεν να πάμε και να πούμε ότι πάμε δια νερό. Το σκάσαμε κρυφά ένας - ένας, πάμε εις ένα σπίτι, κανείς, κλειστό. Οι κάτοικοι φοδούμενοι εκλείδωσαν τα σπίτια και δεν ήταν ποτέ, δέκα γέροντες μόνον εις χωρίο, οι άλλοι είχαν φύγει. Πάμε ζητούμε ψωμί, πήραμε ένα κομμάτι, στάρι και καλαμπόκι ανακατεμένο, ζητούμε αυγά, κότες δεν είχαν. Τότε πάμε εις άλλο, δρίσκουμε ένα μεγάλο ψωμί, το ίδιο, το παίρνουμε, ένα καζάνι γιαούρτι, δρίσκουμε άλας, κουτάλια, δούτυρο, τα παίρνουμε όλα. Λεπτά τα είχαν πάρει άλλοι πριν, δρίσκουμε δέκα κότες, δύο αγελάδες και μουσκάρια μικρά, καθώμεθα τρώγομε το γιαούρτι, φεύγομεν να μη κάνουν προσκλητή- ριον και είμεθα απόντες. Πήγαμε αφού όλοι εκοιμήθησαν, ημείς πάμε, ψήνομε 4 κότες, οι άλλες έφυγον, σφάζομε το μοσχάρι και παίρνομε μόνον τα δύο μπούτια, τα ψήνομε και πάμε να κοιμηθούμε. Την πρωίο^ και μετά μεσημδρίαν αναχωρήσαμεν δια πρώτην γραμμήν, όπου, ηθέ-16



λαμεν στήσει φυλάκια. Ο εχθρός ήτο μακράν 400 μέτρων απόστασιν και μας επυροβολσύσαν αδιακόπως διότι αυτοί ειχον χαρακώματα, ημείς δε είμεθα εν υπαίθρω όρθιοι, αλλά σκάβοντες μέσα σε χόρτα του βράδυ αρχίσαμε να κάμωμε χαρακώματα, επί δύο ώρας, να σκάβωμεν και να πετώμεν χώμα και μετά σκοποί. Επί δύο ημέρας εγένετο το χαράκωμα το οποίον ειργάζοντο 80 άνδρες, δηλαδή όλων των φυλακίων, και εγένοντο έμπροσθεν, όπου ήτο άλλοι όπου εφύλαττον μήπως έλθη ο εχθρός. Εις το διάστημα 20 ημέρας ήρχοντο από απόστασιν έξωθεν των συρματοπλεγμάτων ανά 50 άνδρες και έρριχνον πάλιν, αυτά είχα καθημερινώς. Εις το διάστημα όπου εγένοντο αιφνιδιασμοί, ήρχοντο οι βόες του χωρίου εις τα ημέτερα φυλάκια και ημείς τους επυροβολού- μεν, ότι ενόμισα ότι ήτο εχθρός, ελέγαμε και εις τους αξιωματικούς δια να καλοπερνούμε από φαγί.Περί τας 8 Δεκεμβρίου μέχρι τας 12 ιδίου ήρχισε μία βροχή, μέρα και νύκτα. Οι σκοποί δεν έβλεπον, νύκτα μεγάλη, κρύο τρομερό και δεν μας εγνώριζεν ο εχθρός την δύναμιν, αλλά εγνώριζεν ότι μένομεν εκεί. Μια των πολλών ημερών εγώ, αφού δεν ήμουν υπηρεσία, από τις 8 το βράδυ η καλύβα ένθα καθόμουνα, έτρεχα, διότι ήτο χόρτο μόνο και το βράδυ θα είχαμε βροχή γενναία, εκεί δε πλησίον ήτο δύο ποταμοί «τσάι νσφ τσάι». Οι δύο ενούνται και ήτο όταν εύρημεν το νεκρό αρκετό. Αυτοί οι αντάρται αφού εγύρισαν τον ποταμόν προς το ρεύμα όπου μέναμεν το βράδυ με την ώρα 11 μας πήρε τις καλύβες, εγώ δε αφού εσηκώθην, βλέπω νερό και αυξάνονταν, ακούω πυροβολισμούς, μας είχαν κάνει αιφνιδιασμόν, να ανάψωμε φως ήτο αυστηρά διαταγή και μετ’ ολίγον, αφού έλαβον όλα τα δια την εκστρατείαν απαιτούμενα πράγματά μου πατώ και πέφτω απ’ το σκότος εις ένα χανδάκι. Πρώτον με πήρε το νερό μέχρι γονάτων και μετά μέχρι μαστών έφθασε το νερό. Ο γελιός έγινε σχεδόν 50 οκάδες, το όπλο ήτο μέσα εις το νερό, 200 φυσίγγια επίσης, όλη την νύκτα οι οδόντες μου μέχρι το πρωί έτριζον από το κρύο, τα ρούχα όπου φορούσα ήτο από κεφαλής μέχρις ονύχων βρεμένα και τα εις γελιόν το ίδιο. ' Ολος ο Λόχος από 250 άνδρες, εκείνοι όπου έτυχον σκοποί, το ποτάμι τους είχε πάρει τα αναγκαία που βάζανε το φαγί, τα παγούρια, παπούτσια, τα πήρε όλα το ποτάμι, 12 κιβώτια φυσίγγια, χειροβομβίδες και άλλα έγιναν άχρηστα, διότι το νερό είχε φθάσει εις 5 μέτρα ύψος και βάθος. Να περάσωμε δεν ημπο- ρούσαμεν λοιπόν, εις 24ωρον έγινε γέφυρα πρόχειρος και την έκαμον πάλι μόνοι μας. Πήγαμε εις χωρίον Τατάρ εις σπίτια, αργήσαμε να στεγνώσωμε εκείνα πσυ είχαμε απάνω μας από το σώβρακο μέχρι καπέλο. Ξύλα εβάλαμε εις το μέσον του σπιτιού, φωτιά μεγάλη και ξύλα μεταχειρισθήκαμε τα ντουλάπια, ράφες, κλήματα και ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας, είχε δε περάσει νύχτα σ λόχος, να μη μας βλέπη ο εχθρός και μας αντικατέστησε ο 11ος Λόχος. Μέχρι πρωί στεγνώσαν, την άλλη ημέρα έκανε ένα ήλιο, Μάιος ενόμιζες ήτο. Αφού έβαλα τα ρούχα μου και στεγνώναν παίρνω ολίγο δηλαδή ένα τσουβάλι άχυρο, το ρίχνω κάτω και πέφτω και κοιμούμαι επί 5 ώρας και πλέον. Μου πέρασε το κρύο, το βράδυ κοιμούμαι καλά, την άλλην ημέραν βάζει ο είς τον άλλον βεντούζες από δέκα να φύγη το κρύο και την επομένην πά- γω να ζεματίσω και να πλύνω αρχίζει ένα χιόνι και κρύο τρομερό, αλλά είχον τελειώσει πριν των Χριστουγέννων. Αφού κάθησα εις χωριό εγώ καθώς όλος ο Λόχος εις σπίτια που δεν ήτο κανείς μέσα και δεν17



ήτο τίποτες. Πάμε πάλι εις τα φυλάκια. Την ημέραν των Χριστουγέννων ήμουν σκοπός εις πρώτην γραμμήν και άκουον μακρυά την καμπάνα από 2 η ώρα να κτυπά δια την Αγίαν του Ιησού Χριστού γέννησιν και εγώ εφύλαγα μην έλθη ο εχθρός ή να μη σκοτώση εκείνος. Την ημέραν των Χριστουγέννων μας είχαν δώσει μπακλαβάδες, κουραμπιέδες, γλυκά διάφορα, κρασί, πορτοκάλια, φαγή καλό, αλλά και ο εχθρός μας εφόδιαζε και από άφθονα μολύβια. Το εσπέρας της τρίτης των Χριστουγέννων την ώραν καθ’ ην περίλαβον σκοπός άρχισε ένα νεροχάλαζο επί δύο ώρας ακριβώς, με είχε πεθάνει και τρελλάνει, έγινα δε από την βροχή εντελώς βρεμένος και πλησίον ήτο βάλτος και όπου πατούσες σε έπαιρνε ώς τον μηρόν του ποδιού το βάθος, τέλος μέχρι την πρωίαν μας πέθανε το κρύο. Την ημέραν του Αγίου Βασιλείου επανήλθομεν εις χωρίον εφεδρεία, αλλά πριν το φαγητό της μεσημβρίας της διανομής του οίνου και των γλυκισμάτων, ήλθεν η είδηση ότι ο εχθρός ετοιμάζεται και να κάμη επίθεσιν εναντίον μας. (συνεχίζεται)
«Ειρήνη νμΐν» Χριστός

ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΕΙρήνη των λαών άρμονική συμβίωση, ζωοδότρα πηγή άγαθών, ψυχοθρέφτρα κοντά σου δλα τά έθνη γυρεύουν λύτρωση άπ’ τούς αιματοπότες πού ξεθεμελιώνουν μικρούς λαούς άπ’ τις πατρίδες τους ή τούς κάνουν τέφρα με άτομοβόμβες. . .’Άγαλμα σ’ έστησεν ό Κηφισόδοτος λαμπρό, σε ύμνησαν οί ποιητές, οί σοφοί σ’ εύλόγησαν τΙς ταραγμένες τις ψυχές νά γαληνεύεις !Στο χαμογέλιο σου τ’ αντρόγυνα παιδοκοποΟν, τά ζωντανά γεννοβολοΰν, καρπίζουνε τά δέντρα, χωρίς πυρηνοχημικά ολοκαυτώματα.. .Με σένα, Ειρηνη, παράδεισος ή γης γιά δλους δίχως αρρώστιες, βία, πείνα κι αδικία .. .’Αδέλφια δλοι, χαρούμενοι, χωρίς πιά σύννεφα, λεύτεροι νά στήνουν πανηγύρια υμνώντας σας:Ειρήνη, Λευτεριά, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία!Ειρηνικοί μπροστάρηδες τά νιάτα, νά χτίζουν παλάτια ευτυχίας, νά πετοΰνε στό διάστημα, ποιγκόσμιας γαλήνης άγγελοι, στό σύμποιν διαλαλώντας: Κατάρα στούς πολέμους, δόξα στους ε’ιρηνοποιούς, σε δλους εύδοκία, παντού καΐ πάντα Ε Ι ρ ή ν η !•Αθήνα, Μάρτης 1985 ΑΠ. ΖΟΡΜΠΑΣ18



Ένας Μικροχωρίτης θυμάται τα παλιά και τους παλιούς
του κ. Παντελή Δ . ΓιαννακόπουλουΜικρό Χωριό 1924Είναι απόκριες, ο κόσμος διασκεδάζει στην πλατεία, πλησιάζει άνοιξη, ο πλάτανος είναι «κουρεμένος». Εδώ λοιπόν στο χάνι που σήμερα είναι το Ξενοδοχείο, το σπίτι μου είναι πιο πάνω περίπου 150 μέτρα, σήμερα είναι καταστραμμένα από πυρκαγιά κατά την κατοχή, απ’ αυτό το σπίτι έφυγα το 1913 για την Αμερική, για τον πατέρα μου, εκεί στο FLORENCE S.C., στο σχολείο. Εδώ στην πλατεία είναι βρύσες που τρέχει συνεχώς κρύο νερό και κάτω απ’ το μπαλκόνι είχε ο Γεωργούλας το μπακάλικό του, χασάπικο και καφενείο που έφερε ταμπέλα «Καφε- νείον ο Πλάτανος», έτσι το λέγανε γιατί ο μακαρίτης Νίκος Κεράνης είπε του ζωγράφου (ήταν λαμιώτης) που έφτιανε την πινακίδα, «να δώσεις το όνομα του Πλάτανου», κι έτσι έγινε.Εδώ, αυτή την ημέρα ήμασταν συγκεντρωμένοι ο Γεωργούλας, ο Σπ. Γιαννακόπουλος, ο Σπ. Κουτοούκης, ο Δημήτρης Καλατζής, ο Σταύρος Κομπορόζος, ο Δημήτρης Ζορμπαλάς, ο Νίκος Κεράνης, εγώ και άλλοι, κουτσοπίναμε το ρακί μας και μαζί μας ο Κώστας Κοκαλας που έφτιανε την καθιερωμένη ταραμοσαλάτα, γιατί ήταν Καθαρά Δευτέρα. Ο μακαρίτης ο Κοκάλας έφτιαχνε την ταραμοσαλάτα σε βαθύ μεγάλο πιάτο με το πηρούνι, όχι με το γουδί, ήτανε και σιχασιάρης, φώναζε, «έλα, Γεωργούλα φέρε λάδι, ετοίμασε και ελιές (πού είναι τώρα εκείνες οι ελιές Αγρίνιου;) και χαλβά και κρεμμύδια (ξερά, δεν υπάρχουν φρέσκα αυτή την εποχή, γίνονται αργότερα, τον Μάη, Ιούνιο). 'Οταν έγινε η ταραμοσαλάτα άρχισε το φαγοπότι, είπαμε «χρόνια πολλά, καλτ| σαρακοστή» κι άρχισε να διηγείται ο καθένας τα αστεία της Πόλης, γιατί όλοι ήσαν στην Κωνσταντινούπολη πριν αρχίσουν να πηγαίνουν στην Αμερική.Πρώτος ο Σπύρος ο Γιαννακόπουλος λέγει στον Σπύρο Κουτσούκη «θυμάσαι Σπύρο, που πηγαίναμε στο βαρκάρη (τούρκος) και ρωτούσαμε, οι νοσταλγοί, για το πλοίο από τον Πειραιά, εάν εφάνηκε ακόμα, βαπόρ βαρ εφέντημ; εφάνηκε το πλοίο ακόμα; γιώκ σεντί γιλετζέκ, όχι, σε λίγο θα φανεί». Και τότε άρχισοιν να λένε αστεία, αστεία πολύ χοντρά, τα οποία δεν μπορώ να γράψω. Ό μω ς μια χρονιά ερχόντουσαν απ’ την Πόλη τέσσερις λεβέντες για το καλοκαίρι και φθάνοντας στη Λαμία σκέφτηκαν να στείλουν τηλεγράφημα στο βουλευτή τους για να μη μείνουν στο Καρπενήσι το βράδυ, γιατί έφθανε το αυτοκίνητο (φορτηγό) το απόγευμα, έτσι λοιπόν το τηλεγράφημα έλεγε:Τάκην Τσιτσάραν,Βουλευτήν Ευρυτανίας, Καρπενήσιον.Ερχόμεθα, ζώα δύο. Τσίρος, Ψύλος, Πιστιόλης και Κουμπούρας.Και ο τηλεγραφητής θαυμάζων το γεγονός πρόσθεσε: «ετοιμάσατε σανόν».Πηγαίνει ο διανομέας στην Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, εκεί που ο μακαρίτης ο Τσιτσάρας έπαιζε τάβλι και λέγει: «Κύριε Βουλευτά, έχετε τηλεγράφημα, και μη μπορώντας να συγκροτήσει τα γέλια του πάει να φύγει. Φωνάζει ο βουλευτής «έλα εδώ, ορέ, τι είναι αυτό;» και ο δια-19



νομέας λέει «μα κύριε δουλευτά, δεν μπορούσαν να βάλουν δυο λέξεις; » Έμεινε αυτό. Άλλοτε πάλι οι Μικροχωρίτες ερχόντουσαν στο χωριό τους τα καλοκαίρια από την Πόλη. Φθάσανε στον Πειραιά, είπαν λοιπόν να πάρουν μερικά πράγματα, γιατί από την Πόλη έφερναν κασέρι Αδριανουπόλεως, τσίρους και λακέρδα. Εκεί στον Πειραιά το 1922, με την κοπταστροφή της Σμύρνης, έφθασον μεγαλέμποροι κι ένα μεγάλο εμπορικό ήτοα/ στη Μακρά Στοά, σήμερα λέγεται οδός Δ. Γούναρη και υπάρχουν και σήμερα μεγάλα καταστήματα. Μπήκοα/ε σ’ ένα μεγάλο κατάστημα που ελέγετο «Αφοί Αειρμετζόγλου», πάει ο ίδιος ο καταστηματάρχης και τους ρωτά, «τι παραγγέλνουν οι κύριοι;» και τότε αρχίζουν να ρωτάνε ο ένας τον άλλο, «Ψύλο’», «Εσύ Τσίρο;», «Εσύ Πιστιό- λη ;» και ο Κουμπούρας λέγει «Εγώ 2 οκάδες μπακαλάο», ο όιλλος «' Ε να κουτί ρέγγες». Τότε ο έμπορος φωνάζει στους υποιλλήλους: «Παιδιά, κλείστε τις πόρτες, δεν πουλάμε άλλο (το μαγαζί ήταν χονδρικής πωλήσεως).

Παρέα στο Χάνι (1925)
Αυτά κι άλλα διηγόντουσαν κι άρχισαν να τραγουδόη/ε διάφορα τραγούδια, όμως η μέρα πέρασε και το γλένπι τελείωσε. Ό μω ς έξω στην πλατεία ο κόσμος γλεντούσε και χόρευε, γιατί ήταν και λτταούλια και όργανα που τους διασκέδαζαν.Εδώ στην πλατεία εγίνοντο συγκεντρώσεις για συζητήσεις διαφόρων θεμάτων, όπως όταν ήλθε ο καιρός να φτιάξουν νέα εκκλησία. Τότε Ιερέας ήταν ο Παπαθανάσης. Με τους λόγους του και τα κηρύγμα- τά του στην εκκλησία, και εδώ οι λόγοι του αγαπητού φίλου μας Γεωρ  ̂γάκη Ε. Παπαδή, δημοδιδασκάλου και οι διάφοροι χωριανοί και άλλοι με πολλή θέληση, έγιναν επιτροπές για να συνεννοηθούν με τους εν Α μερική χωριανούς και Ευρυτάνες. Ήλθαν οι κτιστάδες κι άρχισε ο προϋπολογισμός και ποιό είναι το κόστος κατασκευής, το πού θα βγάλουν πέτρα, ξυλεία και τα άλλα διάφορα υλικά. ' Εβγαλ<χν άδεια από την Επισκοπή Ναυπακτίας (Επίσκοπος Αμβρόσιος) και άδεια Νομαρχίας, Δασαρχείου και σχέδιον από το Υπουργείο θρησκευμάτων. Το σχέδιο το εκπόνησε ο μακαρίτης Ορλάνδος, καθηγητής Πανεπιστημίου, βυζαν- τινολόγος, όπως το βλέπετε σήμερα, ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού.Ό τον πήραν απόφαση ανέβηκε μια επιτροπή πάνω στον Ελοαιά(Κρι
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λεγόμενο) με τους κτιστάδες και βρήκανε ένα ξέφωτο στο δάσος α-π’ οπού θα έβγαζοη/ την πέτρα, πώς όμως θα την κουβαλούσαν; ' Εκαμαν λοιπόν διάδρομο για να κόψουν έλατα με πριόνια για την ξυλεία, άΚλσ. για την πέτρα που θα έβγαζαν απ’ το νταμάρι κατασκεύασαν ένα είδος ντεκοβίλ, ένα ξύλινο κουτί, με ρόδες πόιντα ξύλινες και ξύλινη γραμμή και με συρματόσχοινο δεμένο ν’ ανεβοκατεβαίνει πάνω και κάτω. Εκεί κοντά στο Ναό του Αγίου Αθανασίου πλοιγίως έκαμαν ένα χώρο και εκεί άδειαζαν την πέτρα. Ό μω ς τώρα έπρεπε να μεταψερθεΐ στον τόπο της οα/εγέρσεως. Και τότε όλοι οι χωρικοί προσεψέρθησαν να τη μεταφέρουν με τα ζώα τους (μουλάρια, γαϊδουράκια), είχαν και οι κτι- στάδες τα ζώα τους κα αυτοί μετέφεραν πέτρα. Οι χωριανοί συνόδευαν τα ζώα τους ο καθένας, όλοι αγογγύστως, με αγάπη και ομόνοια προ- σέφεραν προσωπική εργασία αλλά και τον οβολό τους. ' Ολοι οι χωριανοί της Αμερικής προσέφεραν πλουσιοπάροχα μεγάλα ποσά και οι εδώ πλούσιοι όπως κι όλοι οι φτωχοί. ' Ετσι τέλειωσε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα.Αυτά, για να θυμούνται οι παλιοί, όσοι ζουν και να μάθουν οι νέοι, έπειτα από 60 χρόνια.Αθήνα, 8-10-1985.
Παντελήο Δ. Γιαννακόπουλοο

Εγκαίνια στις βρύσες του Χανιού (1925)



A Π’ O L A  Θ Υ Μ Α Μ Α Ι
του κ. Στ. ΓεωργούληΔεν καπνίζω κι ούτε κάπνισα ποτέ παρ’ όλο που έζησα μια ζωή μέσα στα τσιγάρα. ' Ισως για λόγους υγείας. ' Ισως για λόγους οικονομίας. ' Ισως και γιατί η πρώτη γνωριμία μου με το τσιγάρο ήταν κάπως επισοδειακή. Και γι’ αυτή θέλω να σας πω.Κείνα τα χρόνια τα παιδικά, αρχηγός μας στον απάνω μαχαλά, ήταν ο ΖορμπαλοΒασίλης. Ζωηρός και αδίσταχτος, είχε όλα τα προσόντα για αρχηγηλίκι, από τα απλά παιγνίδια τσελίγκα, γρούνα κλπ. ως τις φωλιές και τα φσεκοκούμπουρα. Για τις ιδιότητες του αυτές έμεινε γνωστός και με το παρατσούκλι «Τουρκανάκατος».Κοντά σ’ αυτόν έπρεπε κανονικά ν’ ανοίξωμε τα μάτια μας και στο κάπνισμα. Και η αρχή γινότανε με τις φούντες απ’ τα καλαμπόκια!Κάποτε που λέτε, έστριψε ο Βασίλης ένα τσιγάρο με φούντες σε μέγεθος «Κινγκ Σάϊζ», που έμοιαζε περισσότερο με μεγάλο πούρο και τ’ άναψε κρυφά στο σπίτι από τα δαυλιά. Κείνη την ώρα έτυχε η μάνα του να τον στείλει στη ΜπατσοΣάβω να φέρει το κοπίδι και την τσαρχοβε- λόνα. Μουρμούρισε ο Βασίλης λίγο αλλά ξεκίνησε και με το τσιγάρο κρυμένο και αναμένο. Από κοντά κι εγώ. ' Οταν φτάσαμε έξω από τήν πόρτα της Σάβως, ο Βασίλης εμπιστεύτηκε σε μένα το τσιγάρο με την εντολή να καθήσω απ' έξω και να προσέχω να μη σβήσει. Δεν έχασα •την ευκαιρία κι εγώ κι άρχισα το παφ πουφ, να μη σβήσει. Αφσσιωμέ- νος όμως στο τσιγάρο, δεν πήρα είδηση τη Σάβω που ήρθε στην πόρτα και κάτι με ρώτησε και μάλιστα σε στιγμή που ήταν το στόμα μου μπουκωμένο με μια ξεγυρισμένη ρουφιξιά.Ο αιφνιδιασμός ήταν πλήρης και ό,τι επακολούθησε δεν το ξεχνάω ακόμα, παρ’ όλα τα χρόνια που πέρασαν. Για λίγες στιγμές την κοίταζα παγιδεμένος και μουγκός αλλά δεν πήγαινε άλλο. Πήγα κάτι ν’ απν- τήσω, αλλά πετάχτηκε ντουμάνι από το στόμα ο καπνός και στον πανικό μου κατάπια τον υπόλοιπο. Τι έγινε στη συνέχεια μόνο όσοι κατάπιαν καπνό και μάλιστα από φούντες, μπορούν να ξέρουν. Πνίγηκα από το κάψιμο στο λαιμό και το βήχα και το μόνο που κατάφερα ήταν να το βάλω στα πόδια. Κι από κοντά με κυνηγούσαν οι φωνές της Σάβως. «Μωρέ το κονταρεμένο!».Πιο πέρα μ’ έφτασε ο Βασίλης και μου πήρε το τσιγάρο. Το τσιγάρο με την αναμπουμπούλα το ξέχασα αναμένο στην τσέπη μου και θα το πιστέψετε όχι μόνο δεν έσβησε αλλά μ’ άναψε και καινούργιες φωτιές ανοίγοντας κάτι τρύπες ν α ! στο σακάκι που φορούσα.Δεν ξέρω τι θέλουν να πουν όσοι λένε «φωτιά στα παντζάκια σου» αλλά αν ακούσετε κανένα να λέει «φωτιά στο σακάκι σου» ας ρωτήσει
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εμένα να του ττω τι θα πει.Με την ευκαιρία, αν μας παίρνει ο χώρος και δε σας γίνομαι βαρετός, ήθελα κοντά στ’ άλλα που ειπώθηκαν, να προστέσω κι εγώ κάτι στην ιστορία του Ξηντάρα. Τι παληός άλλωστε θά ’μουνα, αν δε θυμόμουνα κάπου κάπου και κάτι απ’ τα παληά. Ά  ναι, όπως θά λεγε κι ο μακαρίτης.Είναι γεγονός ότι ο Ξηντάρας δεν καλοπέρασε εις τας δυσμάς του βίου του, που λένε. Τον θυμάμαι ψηλό ξερακιανό με κουρασμένο στρατιωτικό παράστημα, με το μούσι και τη μακρυά χλαίνη του, νά ’ρχεται επισκέπτης στο παληό Σχολείο, που κάναμε μάθημα και καίγαμε σόμπα χειμώνα καιρό, νάχει αγκαλιασμένη τη σόμπα να ζεσταθεί. Κι όμως, θα μπορούσε η ζωή του νάτανε διαφορετική.Γράφτηκε ότι η καταγωγή του ήτοα/ από την Κέρκυρα. Μπορεί νάτα- λ'·ε κι έτσι. Κείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι η Κέρκυρα έπαιξε το στ;- μαντικότερο ίσως ρόλο στη ζωή του. Στην Κέρκυρα βρέθηκε να υπηρετεί στην τότε Χωροφυλακή. Και στην Κέρκυρα δεν χρειαζότανε να κυνηγάει τους κατσικοκλέφτες, τους φυγόδικους και τις κότες στα κοτέ- τσα, συνηθισμένες επιδόσεις των συναδέλφων του, με τα καταλύματα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί ήταν πολιτισμένο το περιβάλλον. Περισσότερο Ευρώπη παρά Ανατολή και ανάλογη η ζωή με τις παρέες, τις κιθάρες και τις καντάδες στα καντούνια της Κέρκυρας.Και πάνω σ’ ένα τέτοιον τρόπο ζωής ήρθε να τον βρει η προ<χγωγή. Και προαγωγή ίσον καλύτερο μέλλον, αλλά και μετάθεση. Ακολούθησε ο πανηγυρισμός με γλέντια και χαρές, που κορυφώθηκε με το τελευταίο ολονύχτιο γλεντοκόπι της παληοπαρέας. Κι έτσι τον ακολούθησαν όλοι οι φίλοι στη βάρκα, να τον συνοδέψουν ως το πλοίο.Ο αποχαιρετισμός ήταν συγκινητικός, ανάλογος με την περίπτωση και την κρασοκατάνυξη. Εκεί όσο που δεν έκλαιγαν. Και «με το θυμάσαι κείνο το γλέντι Παντελή» ή με το «θυμάσαι τ’ άλλο παντελή», και «πού μας αφήνεις Παντελή και χαλάει η παρέα μας», λύγισε και ο Παντελής κι έδωσε εντολή στη βάρκα να γυρίσει πίσω. Και η μεν βάρκα γύρισε πίσω, αλλά γύρισε μαζί της και η προαγωγή. Κι έτσι ο Παντελής πιστός στους ορισμούς της παρέας θυσίασε το μέλλον στο τότε παρόν. Και με τις γνωστές συνέπειες.Δεν ξέρω αν μετάνοιωσε ο Παντελής για κείνη τη χειρονομία στη βάρκα. Πάντως εμείς μάλλον δεν την εγκρίνομε σήμερα. Γιατί ποιός απυ μας με τη νοοτροπία των εργατικών μερμηγκιών, θάχε το θάρρος να πει στη βάρκα να γυρίσει πίσω; Κανένας έ; Ή  κάνω λάθος;
Σταύρος Γεωργούλης(Σημ. Σύνταξης); Λυπούμαστε που στο προηγούμενο τεύχος παραλείφθηκε εκ παραδρομής το όνομα του κ. Στ. Γεωργούλη από την καθιερωμένη στήλη του «Απ’ όσα θυμάμαι».
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Α

— Βρε πού κοπειντήσαμι. Μείναμι «τρεις κι ου κούκους». Αμάν κάν’» να δεις άν- βριουπου. Πάνι τα χουριά μας...Ο μπάρμπα - Φίλιππας μ’ ένα ιρλιτζάνι καφέ στο χέρι, περπατάει και (ως συνήθως) μονολογεί, χειρονομώντας μ’ εκείνο το γνώριμο τρόπο του, λες κι έχει απέναν- τί του ακροατήριο. Μια μικρή παρέα από χωρικούς, τα «κοτσύφια», όπως τους απο- καλεί, κάθεται στον καφενέ και παίζει πρέφα, ενώ ο καφεντζής όρθιο σχολιάζει το παίξιμο. Η παρουσία και ο μονόλογος του μπάρμπα - Φίλιππα διακόπτουν το παιχνίδι.— Πάλι κρέν’ς μόνους Φίλιππα ή κδιν- τιά’ς μι τα ποτγανά;— Δε μ” λέτι, μι ποιόν να κ’διντιάσου; Δέκα ανθρώπ’ μείναμι. Ισείς παίζιτι χαρτιά κι σκουτώνιτι τ’ν ώρα σας. Ιγώ;— Εσύ έπιασες συζήτηση με το... Φίλιππα και φιλοσοφείς του λέει ο συνταξιούχος δάσκαλος.— θέλου να δγάλου απού μέσα μ’ μια πέτρα π’ μ’ πλακών, τ’ καρδιά. Δάσκαλι, ιρίμουσι του χουριό μας. Αυτό έλιγα ου έρμους. Μείναμι «τρεις κι ου κούκους», θ ’μάσι τα παλιά; Iτούτους ου τόπους ήτα- VI ούλου ζουή.— Ναι ρε Φίλιππα. Το σχολείο του χωριού μας είχε πριν από τριάντα χρόνια εξήντα παιδιά και τώρα...Μια καταθλιπτική σιωπή ακολουθεί. Με συνοφρυωμένα πρόσωπα και κατεδασμένο το κεφάλι η μικρή παρέα αναπολεί τα παλιά με νοσταλγία και τα συγκρίνει με τα τωρινά. . . ' Ενα δάκρυ κυλάει στο μάγουλο του γέρο - δάσκαλου, ενώ ένας αναστεναγμός δγαίνει από τα στήθεια όλων. . .— Ε ρε τί γινόταν τέτοια εποχή. Ό λ α  τα πλότγια οα/τιδούιζαν από τραγούδια και γέλια. Ήταν η εποχή του τρυγητού. Τα φορτιάτικα, φορτωμένα με κάσες γεμάτες σταφύλια πηγαινοέρχονταν αδιάκοπα απ’ το γλυκοχάραμα μέχρι το δράδυ. Τώρα όλα είναι παρατημένα. Οι θάμνοι μπλεγ-

του Γιώργου Μικροχωρίτημένοι σ’ ένα αγκάλιασμα με τους δάτους κλείσανε τις στράτες. Αλλά τί τα θέλετε... Π άρτε ένα γύρο το χωριό' μήπως θα συ- νοατήσετε ψυχή ; ' Αντε Φίλιππα, καλά καθόμασταν και παίζαμε την πρέφα μας. Δε μας άφηνες στην ησυχία μας;— Δάσκαλι μ’, να μι σ’μπαθάς. Ούτι κι ’γω τούθιλα. Να, όπους πέρναγα όξου απ’ τ’ αρχουντικό τ’ μακαρίτ’ τ’ Τσουτίνα, θ’μήθ’κα τα παλιά. Τ’ς παρέ'ις, τα γλέντια, αυτούς π’ πέθαναν, αυτούς π’ χάθ’κανι, αυτούς π’ ξινιτεύκανι... Μούρθι ένα πλάκου- μα κι πήγα να πλαντάξου. Στου μυαλό μ’ σφηνώθ’κι μια εικόνα απ’ τουν παλιό, καλό κιρό. Τα ξιφλουδίσματα. θ ’μάμι μια χρουνιά τι τρικούδιρτου γλέντ’ έγινι σ’τν αυλή τ’ γέρου Τσιουτίνα. Βουνό τα καλαμπόκια κι γύρου - γύρ>ου καμιά κατου- στή όιτουμα, γέρ’ , νιοί κι πιδιά, να ξιφλου- δόινι. Τα καλαμπούρια, του τραγούδ’ σή- κουναν τουν τόπου. Να τα γλυκά, να οι μι- ζέδις, να τα δρασμένα κάστανα κι τα καρύδια, να του κρασί... Ούλ’ μια φαμιλιά. Ά ν τ ’ κι σαν τιλείουσι η δ’λειά κι αρχίν’σι ου χουρός. Ξιφιχντουμα μέχρι τα ξημιρώ- ματα.— Αυτό γινόταν σε κόΑε σπίτι. Και το πιο φτωχό.— Ναι, μουρέ, δε λέου, έτσ’ είνι. Ετ’χι να Θ’μηθώ ικείνου του γλέντ’...— Δεν έτυχε, Φίλιππα. Αν θυμάμαι καλά, κείνο το δράδυ λογοδοθήκατε με την Ευανθία!...— Μπουρεί νόα/ι κι έτσ’ ... Ή τανι ανιχγκ’ να του πεις; Τα ξιφλουδίσματα ήτανι κι νυς>ουπάζαρου...Ο μπάρμπα - Φίλιππας απομακρύνθηκε μονολογώντας...Η παρέα συνέχισε το παιχνίδι με δαριά καρδιά.«Σκότωμα χρόνου» ή φυγή; Η αλήθεια είναι μία. Η ζωή άλλαξε. Και το χειρότερο" η Ευρυτανία μας μαράθηκε. Ποιός και με ποιό τρόπο θα την αναζωογονήσει;(εφ. «Αδέσμευτος Τύπος» α.φ. 36/85)24



Σκέψεις για την μορφή και διευθέτηση του μνημείου 
της κατολίσθησηςΆμορφοι και άχαροι οι βράχοι. Ά γ ρ ιο  και αποτρόπαιο το τοπίο. ' Εντονα τα δείγματα της αναταραχής και της δυσαρμονίας. Και δεν μπορείς να τ’ αποφύγεις, δεν μπορείς να μην αντικρύσεις την δοκιμασμένη για όλους μας όψη του, απ’ όπου και αν φύγεις απ’ όπου και αν έρθεις. Τέτοιες εικόνες δεν μπορείς να τις προσπεράσεις. Δεν μπορείς να τις παραμερίσεις. ' Εχουν ποτίσει την μιήμη σου, και έχουν χαράί,ει μέσα σου αβάσταχτες εμπειρίες.Και βέβαια δεν είμαστε εμείς που θα κρατήσουμε με τον οποιοδήπο- τε τρόπο ζωντανή τη θύμηση. Είναι το ίδιο το τοπίο που μιλά και διηγείται την εμπειρία του και είναι ο σάλος της ψυχής μας, αντικρύζον- τάς το, που δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε...

Πέρα από την κάθε μας προσπάθεια για την οργάνωση και την σχεδίαση του μνημείου θα θέλαμε να φτιάξουμε κάτι παραπάνω από έναν άχαρο χώρο προσκυνήματος, μια αναμνηστική πλάκα και ένα θλιβερ-ό μνήμα, θα θέλαμε ένα χώρο - σύμβολο, μια στάση μέσα στον χρόνο, μια2δ



φυγή στο παρε?\.θόν, ένα οδοιπορικό και μια αναδρομή σε μέρες παλιές και ευτυχισμένες και το άγριο ξεσπιτωμα που ακολούθησε, τον πόνο και τον αγώνα που σφράγισε την μετέπειτα ζωή μας.' Ενα χώρο, αφιέρωμα αγάπτ|ς για αυτούς πουτόσο άδικα χάσαμε μέσα στην λαίλαπα της φύσης και την αποτρόπαια αναταραχή της.Δεν γίνεται καμιά προσπάθεια περιγραφής γεγονότων, προσώπων, και καταστάσεων. Καμιά προσπάθεια ωραιοπσίησης του τοπίου. Ό λ α  μιλάνε μόνα τους.Το τραγικό βουνό, με τ’ απομεινάρια της καταστροφής. . .Ο δρόμος, η επικοινωνία, η επαφή με την πόλη, με τον άνθρωπο. ..Και υπερυψωμένος σ’ ένα πλάτωμα ο χώρος του μνημείου, ημικυκλι- κός, με ανοίγματα και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια σειρά καθιστικών — ανάπαυλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις, τρεις διαφορετικές οπτικές φυγές.Η θέα προς το χωριό. Τις ρίζες μας, το σπίτι μας, το κομμάτι της χαμένης μας ζωής. Δυνατότητα για σκέψεις και όνειρα για την διατήρηση και την εζέλιξη. Αριστερά η κοιλάδα, το Μεγάλο Χωριό, η φυγή σε νέους ορίζοντες, σε μέλλον καλύτερο.Και πίσω μια οπτική φυγή στο παρελθόν, η μνήμη, η αντιπαράθεατ] της φύσης με την ζωή και τον θάνατο.Μια πλάκα αφιέρωμα, με φόντο και σκηνικό το κατακρεουργημένο βουνό, τον πρόξενο της καταστροφής.Έ νας σταυρός, και μια προσευχή μας γι’ αυτούς που χάθηκαν, μια λυτρωτική επικοινωνία μαζί τους.Μια βρύση θα βοηθούσε στην κάθαρση της ψυχής μας, στην ισορροπία και την γαλήνη μας, και η αδιάκοπη ροή του νερού της, σαν τη ζωή μας, θα συνεχίζει και στο πέρασμά της θα παρασύρει και θα ξεθωριάζει κάθε πόνο και σπαραγμό.Αυτό θάναι το Μνημείο μας. Χώρος ονείρου και περισυλλογής, στιγμές αγάπης και νοσταλγίας. Μια υπόσχεση και μια ελπίδα για το μέλλον μας. Το μέλλον του Χωριού μας.ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΟΤΗ .Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΩΣΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
του Δημ. Κ . Κοκκάλα

'Αγαπητέ μου Μένιο,Οταν πέρυσι εγινε λόγος για το βιβλίο επί τη Εκατονταετηρίδι της Αδελφότητος των Ευρυτάνοιν εν Κωνσταντινουπόλει, και μου το ζήτησες να το διαβάσης, πήγα στο Ησυχαστήριο όπου το είχα δωρήσει προ καιρού και παρεκάλεσα τας αδελφά; να μου το δώσουν για λίγο. Επιστρέφας στο σπίτι μου, επιοφελήθην της ευκαιρίας να το ξαναδιαβάσω οπότε είδα να λείπη η  φωτογραφία του Μικρού Χωριού της εποχής εκείνης και κάποια σελίδα προς το τέλος του βιβλίου.θυμόμουνα πολύ καλά ότι όταν το είχα πάει στην Θεσσαλονίκη και το έδωσα σε μερικούς χο)ριανούς να το διαβάσουν, το πήρα τελικά ταλαιπωρημένο, γ ι’ αυτό μόλις γύρισα στο χωριό, το δώρησα στο Ησυχαστήριο, για να ησυχάση και αυτό και εγώ, συνεπώς κάποιος στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι ο δράστης!Η ρο εβδο]ΐάδος, ήταν σε δεύτερο σπίτι, που βρήκα πρόσχηιια να επισκεφθώ. Τ η ν είδα στο σαλόνι ανηρτημένη και κορνιζαρισμένη μάλιστα, του την ζήτησα, του εξήγησα τί την θέλω, και αυτός προθύμως ανέβηκε σε μια καρέκλα, την κατέβασε, την τύλιξε σε μια εφημερίδα και μου την έδωσε μειδιών και χαρίζοντάς μου την κορνίζα. Σου την στέλνω λοιπόν δια τα κατά σε, κρατώντας την κορνίζα για ενθύμιον.Επωφελούμαι της ευκαιρίας να σε απασχολήσιο, με την περιπέτειαν της ζωής μου από γλωσσικής πλευράς, όχι μόνον διότι το θέμα αυτό ·μπορεί να σε ενδιαφέρη, αλλά και δια να δικαιολογήσω τον εαυτόν μου και (ος προς τούτο το θέμα].Γεννήθηκα στο Μικρό Χιοριό την ΙΟην Φεβρουαρίου 1904, δυόμιση χρόνια μετά, ήτοι το φθινόπωρο του 1906, η μητέρα μου και εγώ, κατόπιν εντολής του πα- τρός μου, πήγαμε στην I I  όλη και εγκατασταθήκαμε στο ισόγειον ενός διωρόρου σπιτιού, στο Τζουμπαλί (κοντά στο Πατριαρχείο) , που είχε ήδη επιπλώσει δεόντιος ο πατέρας μου. Η πρώτη δουλειά του πατέρα μου ήταν να εκσυγχρονίσει τον ιματισμόν μας και να προσλάβη μια μαγείρισσα να μας μαγειρεύη, αλλά και να μαθαίνη την μητέρα μου, εγώ που είχα ινάθει ασύδοτος, τα παπούτσια και το βρακί μου τα πέτα- γα και ού-ίε πλησίαζα στο τραπέζι για  φαγητό, ζητούσα μόνον να μου δώσουν «κόρα και τυρί» και να μου ανοίγουν την πόρτα να βγω στο δρόμο να παίξιο, δεν έπαιρνα ούτε με το καλό ούτε με το κακό!...Ευτυχώς στο ανώγειο έμενε ένα μεσόκοπον και άτεκνον ζεύγος, γ, δε σύζυγος ονομαζομένη Κοραλία, είχε ξετρελλαβή με μένα και οσάκις τα πράγματα οξύνοντο, επενέβαινε «καλέ τί το μαλώνετε έτσι το παιδί, αφήστε το να παίζη και να τρώη ό,τι θέλει, [αορό είναι ακόμα, και είναι τόσο χαριτωμένο».Έ τσι και εγώ πήρα αέρα και κάθε που δεν γινότανε το θέλημά μου έβαζα τις φωνές «Κολαρία, Κολαρία, η μάναμ. . .»  και οι γονείς μου ηναγκάζοντο να μου κάνουν το χατήρι, και το μεν Κοραλία έμαθα γρήγορα να το λέιο σιοστά. αλλά για να βάζω το κυρία μπροστά και να λέω μητέρα και όχι μάνα, χρειάσθηκε κάποιος χρόνο:. Ηάντως όταν τα σχολικά έτη 1910 - 1911 και 1911 - 1912 πήγα στο Δημοτικό Σχολείο, τα πήγα καλά, όπως εμφαίνεται και από το εσώκλειστο ενδεικτικό μου.
1. Αυτά αποτελούν την πρώτη μου γλωσσική περιπέτεια.Ό τα ν το φθινόπωρο του 1912 ήλθαμε στο χιοριό, παρά τους ιδιωματισμούς της Κωνσταντινουπολίτικης διαλέκτου, δεν βρήκα πολλές δυσκολίες να παρακολουθήσω27



τα μα&ή|Αατα, ααίτοι τελείως διάφορα εκείνων της Π όλης, αυτά όμως που μιλούσαν τα παιδιά έξω του σχολείου και οι κάτοικοι του χοίριού, μου ήσαν τελείως άγνωστα και καινά, έπρεπε όμως να τα μάθω και αυτά.
2. Δευτέρα λοιπόν γλωσσική περιπέτεια:Τ ο σχολικόν έτος 1916 - 1917 Β ' τάξης του Ελληνικού σχολείου Καρπενησιού. Ξενοφώντος Κύρου ανάβασις: «άνδρες στρατιώται τί θαυμάζεται, ότι χαλεπώς φέρω τοις παρούσιν πράγμασιν. . .» . Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκστρατεία εις Α σίαν «Αλέξανδρος συν Έ λλησοιν πλην Αακεδαιιτονίων».
3. Τρίτη τώρα γλωοοική περιπέτεια:Σχολικόν έτος 1917 - 1918 Σχολαρχείον. Τ α  Α ρχαία  Ελληνικά συνεχίζονται με την κάθοδον των μυρίων «θάλαττα, θάλαττα» και το Αουκιανού ενύπνιον «θΐείος μοι ενύπνιος ήλθεν όνειρος αμβροσίοιν δια νύκτα. . .» .Σαν να μην έφθανε όμως ο Ξενοφών και ο Αουκιανός προς το τέλος της σχολικής περιόδου, ο Σχολάρχης εκτός προγράμματος (θέλων προφανώς να εντυπωσιά- ση το νοήμον Ευρυτανικόν κοινόν. . . της εποχής εκείνης) , επέλεξε ορισμένους μα- θητάς και μαθήτρίας, μας ανέθεσε αναλόγους εις έκοιστον ρόλους, φκιάσοιμ,ε με χαρτόνι τις σχετικές ενδυμασίες και εις μίαν εξέδραν μιε σανίδια εκάναμε πρόβες.Ό τα ν  ο Σχολάρχης εθεώρηρεν ότι όλα έχουν καλώς, την Κυριακήν, μετά την θείαν λειτουργίαν, εδόθη η  πρώτη παράστασις, παρέστησαν όλοι οι ΚαρπενηρΊώτες και πολλοί από τα χωριά, ώστε ο μεγάλος αυλόγυρος να μην επαρκή και μερικοί ανέβηκαν στον αυλόγυρο και τα πέριξ δένδρα.Αρκετοί μας χειροκρότησαν πολλάκις, οι πολλοί όμως ούτε κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, μετά την παράστασιν, οι χειροκροτήσαντες συνεχάρησαν τον Σχολάρ- χην, ο οποίος απαντούσε με τα εξής περίπου: « Ή τ ο  ήδη καιρός να παύσωμεν πλέον να ασχολούμεθα με την Γκόλφω και τον αγαπητικόν της βοσκοπούλας».Τ η ν  επομένην Κυριακήν όμως που έγινε η παράστασις της «Ηφιγένειας εν Ταύ- ροις'», παρέστησαν ιώνον οι τα πρώτα φέροντες, οι αρχές και οι διανοούμενοι του Καρπενησιού, που μας χειροκρότησαν βέβαια θερμά, αλλά μόλις η  παράστασις τελείωσε ο Σχολάρχης ισχυρίσ^; πονοκέφαλο και απεχώρησε μουρμουρίζων «παλιο- χωριάταιί».
4. Εδώ η τέταρτη γλωσσική μου περιπέτεια έγινε τραγωδία!Τ ο σχολικόν έτος 1918 - 1919 ενεγράφην εις την Α '  τάξιν του νεοσυστάτου Γυμνασίου Καρπενησίου, εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, ή  μάλλον πτώσις από ττ̂ ν κορυφήν πύργου στο οδόστρωμα, χαρά και αγαλλίασις πάντων, καθιερούται η  δγ)μοτική γλώσσα εις τα σχολεία.Π ολύ γρτ|γορα όμως απογοητευθήκαμε, γιατί οι καθηγητές που ήλθαν (δεν προσήλθαν όλοι οι διορισθέντες) αφ’ ενός ήταν τγfς κακής ώρας (ποιός καλός καθή·- γητής θα εδέχετο να’ ρθή στο Καρπενήσι που εθεωρείτο τότε τόπος εξορίας) , αφ>ί’ ετέρου προήρχοντο από διαφόρους περιοχάς της χώρας και μιλούσαν την διάλεκτον της περιοχής τιον.Χαρακτηριστικόν παράδειγμα ο καθηγητής των Γαλλικώ ν, Αρκούζος, Κύπριος την καταγωγήν, την Κυπριακήν διάλεκτόν του δεν την καταλαβαίναμε, συνεπώς και την ερμηνείαν των γαλλικών, ήταν δε δύστροπος και ανάγωγος, ώστε τελικά δεν μάθαμε τίποτε, ούτε καν το αλφάβητον.
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Εκτό; έμω ; τ η ; Γ α λ λ ικ ή ;, που επί τέλου; ήταν τότε η διεθνή; γλώσσα, είχαμε και άλλην να εκμάθωμεν, την Λατινικήν, «Ρεγκίνα ρόζα; άματ, αγκρίκολα σύλβαμ έε ούμπραμ συλβάρο·υμ άματ», που δεν ομιλείται πουθενά, εκτό; του Βατικανού, συνεπώς ι«άταιος κόπος.
5. Τώρα η πέμπτη γλωσσική περιπέτεια είναι Βαβυλωνία!Μ όλις πήρα το ενδεικτικό μου, φύγαμε με τον πατέρα μου για την Π όλη και ΐώ λ ι; φθάσαμε εκεί, με έγραψε εις την Β '  τάξιν τ η ; Ειθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου —  αι εισιτήριοι εξετάσεις και εγγραφαί διεξήγοντο εκεί καθ’ όλην την διάρκειαν των διακοπών.
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Ε ις τα εις την Ελληνικήν γλώσσαν μαθήματα πήρα άριστα, εις την Γοιλλικήν όμως δεν έγραψα τίποτε, έμεινα εις αυτά μετεξεταστέος. Πήρα εντατικά ιδιαίτερα μαθήματα όλο το καλοκαίρι, έδωσα εξετάσεις γ ι ’ αυτά, προ της ενάρξεως των μαδημάτων και εισήχθην. . . πανηγυρικώς. Αφοσιωμένο; δε καθ’ όλην την διάρκειαν των μαθημάτων, με τα εις την Γαλλικήν, κατώρθωσα να ττάρω εις το πιστοποιητικόν σπουδών μου έτους 1919 - 1920 τον γενικόν βαθμόν «λίαν καλώς» (εσώκλειστον α- ποφοιτήριον) . Βεβαίως το να εκμάθη κανείς μίαν ξένην γλώσσαν, είναι ττάντοτε ένα σπουδαίον εφόδιον δια ττ)ν στα.διοδρομίαν του, δυστυχώς όμως δεν μου εδόθη η  ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω παρά μόνον κατά τα δύο χρόνια που παρέμεινα στην Π ό λ η , συνεπώς, αυτό είναι:
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6. Η έκτη γλωσσική μου περιπέτεια:Ττ,ν 9ην Απριλίου 1924 κατετάγην κκ κληριοτό; εις τον Ιον Λόχον του ηριοι- κού 5 )4 2  Συντάγματος Ευζιόνιον. . . αμ πώς! Τ ην Ι Ι η ν  Μαΐου το Σύνταγμα μετε- φέρθη εκ Χαλκίδος εις Φλώριναν, όπου μετετέθην εις τον ουλαμόν υποψηφίων υπα- ξιωματικών. Τ ην Μ η ν  Ιουνίου έλαβον φύλλον πορ'είας δια το εν Θεσσαλονίκη Στρατηγείο'/ του Γ ' Σώματος Στρατού, εις το Ιον Επιτελικόν Γραφείον, στο οποίον υπηρέτησα [ΐέχρι του τέλους της θητείας μου. Η  στρατιο)τική θητεία υπήρξε για [ΐένα πολύ διδακτική, διεμόρφωσε τον χαρακτήρα μου ως υπεύθυνον πρόσωπον, άνδρα πλέον, έτοιμον να αντιμετώπιση την ζωήν με σοβαρότητα και συνέπεια.Γλωσσικόν πρόβλημα, εγιί) τουλάχιστον, δεν αντιμετώπισα κατά την στρατιωτικήν μου θητείαν, χρειάσθηκα μόνον να μάθω μερικάς στρατιωτικάς εκφράσεις. Έ κ - τοτε δεν υπήρξε για μένα λόγος να ασχοληθώ με το γλωσσικόν, που πολλοί είπαν ότι κατήντησε Ανατολικόν ζήτημα για την Ελλάδα, ελπίζω όμο)ς η προ διετίας α λλαγή (1977) να είναι η τελευταία από όσες (δεν ξέρω πόσες) έγιναν από της εποχής του Καποδίστρια.
Δημήτριοσ Κ. Κοκκάλας

ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

του Βασ. Κόμματά

Η  συνεστίασις της βραδυάς αποβλέπει όπως προάγωμεν, όπως καταστήσωμεν τους πατροπαραδότους δεσ]Λθύς της φιλίας και αμοιβαίας εκτιμήσεως επί μάλλον και μάλλον στενοτέρας. Ο ι δεσμοί αυτοί πρέπει να παραμεί'/ουν ακατάλυτοι, να προβάλ- λωνται και να ενισχύο/νται ιδιαιτέρως τώρα που το ελληνικό χωριό εγκαταλείπεται και ερημώνεται.Ό σοι το άφησαν ας μη του στερούν την αγάπην των, ας. ενθυμούνται τας ανάγ- κας του και τα ςδυσκολίας του, κατά καιρούς ας τοι επισκέπτο'/ται, με την αγάπην των παιδιών του, το ελληνικό χωριό είναι δυνατόν να παραμείνη η  καθαρά και ζωογόνος π ηγή του έθνους μας, που τείνει να γίνη έθνος αστών και αποδήμων.Τ η ν αγάπην μας για το χωριό ο καθένας ας την θεωρεί καθήκον, και ας την καλλιεργή. Ο  θρυλικός βασιλεύς της Ιθάκης, ο Οδησσεύς, ο πρώτος γνωστός θαλασσοπόρος, είπε την πλέον χαρακτηριστικήν φράσιν αποδεικνύουσαν την αγάπην προς την μητέρα πατρίδα: «Ας ίδω τον καπνόν που αναβαί'/ει από την πατρικήν στέγην και ας αποθάνω». Το πνεύμα αυτό του αρχαίου Έ λληνος δεν έσβυσε με την πάροδον των αιώνων, αλλά εφ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι επί της γης οι Έ λληνες θα διαπνέωνται από τα ίδια αισθί/’ιματα.Έ να ς ανήσυχος Ιάσο3ν από τα βάθη των αιώνων μας ωθεί προς αποδημίαν κι ένας Οδησσεύς πάντα από κοντά μας δεν μας αφήνει '/α λησμονήσουμε την πατρίδα μας. Τ ο χωριό μας, χάρις εις την αρραγή ενότητα, τον στενόν και εγκάρδιον σύνδεσμον των τέκνων του κατέστη πρωτοπόρον εις όλας τας εκφάνσεις της ζωής.Στρέφο) την στιγμήν αυτήν την μνήμην μου, εις πάντα τους επί έτη ολόκληρα εργασθέ'/τας και θ)φελήσα'/τας δια της εργασίας, της αυτοθυσίας και πατριωτισμού τα ευαγή ιδρύματα του χωριού μας. Ο χρό'/ος και το γήρας αφήρπασαν εκ του μέσου ημών πολυτίιίΛυς συνεργάτας προς τους οποίους στpέφolUv ευγ'/ώμο'/α την σκέψιν.
30



Είναι μεγάλο πράγμα να φρονώμεν '/.αι να αισθανόμεθα ότι έχουμεν στερεά βάθρα, ότι ισχυροί δεσμοί ματ συνδέουν με το παρελθόν και με τον τόπον μ α ;, ότι πα- ρο)]ΐένει άσβεστη η φλόγα την οποίαν παραλάβαμεν από του; προγόνου; μ α ; και με την σειράν μ α ; να την παραδόσωμεν ε ι; τα; απερχόμενα; γενεά;., Μέσα στο υψηλόν αυτό φρόνημα ζωογονούνται όλα τα αγαθά σπέρματα και αι δυνάμεις της αληθούς προόδου. Βάσκανος όμως οφθαλμός εφθόνεσε το χωριό μας και μία χειμωνιάτικη ημέρα του Γεναριού, τα μανιακά στοιχεία της φύσεως, τα οποία (ομοίαζαν χ(»)ρίς υπερβολήν σαν δευτέρα παρουσία, χτύπησαν το χμοριό ανηλέητα και άφησαν όπισθεν των ερείπια, συμφοράν και απόγνωσιν. Κάτο) από τα ερείπια ετάφη- σαν προσφιλείς υπάρξεις, φυσικόν κάλλος και μόχθος πολύς. Παρά το αλύπητο αυτό κτύπημα το οποίον υπέστη, διεσιόθη το ήμισυ του χωριού, τα κοινοτικά ιδρύματα και ο θρυλικός πλάτανος. Ο πελούριο; αυτός πλάτανος ίσταται βωβός μάρτυς ιστορι- κιόν γεγονότων. Αιώνες πλήρεις θυελλών και πολυσημάντων διακυμάνσεων έχουν περάσει από πάνω του και όμως αυτός δεν έχει κουρασθ-ή, δεν έχει γεράσει, υπερήφανος ανοίγει πάντοτε τα ίδια φυλλώματά του, για να ανακουφίση με την προστατευτικήν του σκιάν και να υπενθυμίζη ότι εδο'ι εζήτουν ανάπαυσιν οι πρωταγιονισταί του έπους.Ο αιώνιος πλάτανος, υπέροχος συμβολισμός αντοχής, .λτυχώς [ΐετά την κατολί- σθησιν ανεφάνησαν οξείαι δια(ΐάχαι μεταξύ τιον δύο οικισμιόν, ο διχασμός έρριξε ανάμεσα μας το μήλον της έριδος, γίνουμε εχθροί ο ένας προς τον άλλον.Ομολογουμένως η δοκιμασία των κατοίκιον αμφοτέρων των οικισμών υπήρξε πολύ μεγάλη εις τινας δε περιπτιόσεις εξόχίος βαρειά. Ευτύχιός ύστερα από μίαν πάλην τα μαύρα σύννεφα τα οποία εσκέπασαν τον ορίζοντα επί μακρόν, διαλύθησαν, βρήκαμε ξανά τα χαμένα ιδανικά, την θείαν ενότητα που η ιστορία και παράδοσις κρύβει για μας. Γκρεμίσαμε τον μεσότοιχο που μας χώ ριζε, γκρεμίσαμε τα βρώ]ΐικα είδωλα του διχασμού κι έτσι δεν θα μας ταλαιπιορούν οι καλλικά'/τζαροι. Κ α ι ήδη αποτελεί το ουσιαστικώτερον δίδαγμα η ανάγκη τη ; υπέρ παν άλλο διαφυλάξεως της ενότητος. Α ς φροντίσωμεν το παρελθόν όπως γίνη δάσκαλος και οδηγός του παρελθόντος και του μέλλοντος.Οφείλομεν πάντες απαλλασσόμενοι από κάθε αδυναμίαν, να δώσωμεν την δύνα- μιν η  οποία χρειάζεται το χωριό μας και να βαδίσιομεν ηνωμένοι [ΐε μίαν θέλησιν, με ένα παλιιβν. Τ α  οπίσω επιλανθανόμενοι, τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόιιενοι, ας α- ποβάλλωμεν από την ψυχήν (ίας, πάσαν πικρίαν, θυμόν και οργήν, ας γίνωμε εις αλ- λήλους χρηστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτοί; καθιός και θεός εν Χριστώ εχαρί- σατο ημίν.Λύχνος τοις ποσΐ και φως τοις τρίβοις γ/ΐιών ας είναι ο νόμος του Κυρίου, μ)ε βά- σιν αυτήν ας φροντίσωμεν με ηυξημένον ζήλο'/ οι πάντες να εργασθώμεν δια την α- νόρθωσιν των πεπτοκότων και τη επιτέλεσι έργων τα οποία δεν επραγματοποιήθη- σαν λόγο  ̂ τιον επικρατησάντων συνθηκών.Α ς δώσωμεν στ,ιιερο'/ προς αλλήλους μίαν ωραίαν χειρονοιτίαν αδελφοσύνης, ας ανοίξωμεν τας αγκάλας μας ο ένας προς τον άλλον, είναι ανάγκη ο καθένας να στΚεύ- ση να δώση πρώτος το παράδειγμα.
7|Λον νίΛ ανταποκριθώιιεν τητα εναντίον πάσης επιβολής.

Βασ. Ν. Κόμματός
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ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ

’AGccv. Κερ(^ης

Μιχ. Μαργαριτόπουλος του Μεγ. Χωριού



THE ΚΩΝ)ΠΟΛΗΕ (συνέχεια απ’ το προηγούμενο)



Μ ΗΊ fCUO N  A ffe N C U l^  Ί HC Κ Ο ΙΝ Ο  1 ΗΊ O C  Μ ΐΚ )Ό γ  X C U f lO y
χ ο γ  Ν Ο Μ ο γ  e Y r y x x N ix c .  περιΛΛ^ΜΕλΝΟΝ χ ο γ ο  re N N H e e N X X C

Ύ Κ  eX H  1818 - 1924Από τη στήλη αυτή καλούνται όσοι Μικροχωρίτες θυμούνται και θέλουν, να δώσουν το πορτραίτο παλαιοτέρων Μικροχωριτών, δικών τους προσώπων ή άλλων συγχωριανών. Αφηγήσεις για την επαγγελματική δράση και για τη ζωή τους στο χωριό ή στην ξενητιά, αναβιώνουν στα μάτια των νεωτέρον τη ζωή του χωριού, που σήμερα δεν υπάρχει και βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή της-Οι ενθυμίσεις που αναφέρονται σε πρόσωπα παλιού καιρού γίνονται με όλο τον σεβασμό στην προσωπικότητά τους και ^ωρίς πρόθεση να θιγεί ή υποτιμηθεί η μνήμη τους. 'Ο λα  τα πρόσωπα που πέρασαν απ’ τη ζωή του χωριού μας είναι ιερά. Η αναφορά σε ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές, σε περιστατικά της ζωής τους μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την ζωή του χωριού μας, δηλαδή μιας κοινωνίας που πέρασε. Μέσα όμως απ’ αυτές τις ενθυμίσεις που πλέκονται με την ζωή και δράση των ατόμων μοιάζει να αναπαλαιώ- νουμε και να απομονώνουμε κομμάτι - κομμάτι την ιστορία του χωριού μας.
Ο  « Ο Θ Ω Ν Α Σ »  Νικόλαος Σ . Κυρίτσης (1873)Το καλοκαίρι του 1323 που είχαμε έλθει οτο χωριό αρκετοί νεαροί, κυρίως οι υποιμήφιοι κληρωτοί της -/λάσεως 1924, ο ΚυρτσοΝίκος —  ο πατέρας του Σταύρου —  ησχολείτο κυρίως με το να ςρκιά\·ει «μεζεόια», έπαιρνε όλες τις συκωταριές των χασάπηδων. Ό τ α ν  τον βλέπαμε w  κατεβαίνει τρέχαμε, τον προ?ιαβαίναμε στη; IIϋλυζοΣπύραινας και του τα αρπάζαμε, οι μεγαλύτεροι διαμαρτύρονταν; «βρε παιδιά, αψηοτε να τρώμε κι εμείς».Κατέβαινε με το άδειο ταήπ στην παρέα· «πόσα ήτανε μαστρο - Ν  ίκο;», «τόσα». Δίναμε αναλόγως που πήρε ο καθέΐ'ας, μάζευε ο Κώστας Π αντα ζής τα χρήματα, έβαζε και τα δικά του και του τά ’δ,ινε’ «εν τάξει ;ς. «Εν τάξει παιδιά».Κάποια ερορά,με τον σιη'ωστισμό έσταξε λίπος στο παλτελόνι μου, όταί' το είδε η μητέρα μου με κατσάδιασε: « Β ρε δεν ντρέπεσαι καημένε, θα πας στρατιώτης μεθαύριο, να κάνεις σαν λιμασμένος, να μας γελάει ο κόσμος; Θ α  πάρω μια σηκωτιχ- ριά να χορτάσεις». Κ ι εγώ: «Έ φ κιασες και άλάη φορά, φκιάνει και ο Γεωργούλας, αλλά -δεν είναι σαν του ΚυρτσοΝίκου». « Ώ σ τ ε  έτσι έ; ξανάλα άλλη φορά λερωμένος κι αν δεν σε κλείσω έξω τι \'α με λένε». «Κακ·κάλω θα σε λένε, αλλά το σπίτι είναι του πατέρα μου».Ξαφνιάστηκε, κοκκίνισε, άΛΌιξε την πόρτα, πήγε στο άλλω δαιμάτιο και έπεσε στο κρεββάτι της. Έ τ ρ εξα  ξα>πίσω της: « Β ρε μητέρα, μην κάνεις έτσι, στα αστεία το είπα», βρε χρυσή μου, βρε καλή μου, χάϊδια, φιλιά, τίποτε (Ζορμπαλοπούλα γ ά ρ ). Τελικά την τρίτη ημέρα κατάηιερε η Αφροδίτη να την ξαναη?έρεΐ στο τραπέζι.Ο  ΚυρτσοΝ ίκος δεν είχε μεγάλες ικανότητες, αλάά ήταν ήσυχος ύμι αγαθιάρης, μόνον που όταν το έτσουζε λιγάκι, τον έπιανε η μανία να λέει και να διΐ|γείται με υπερηφάνεια ότι στο σπίτι του παππούλη του του Κε'ρτσοΝΤκολάκη, φιιλοξεΛήθηκε τω καιρό) εκείνω και ο βασιλιάς ο Ό θ ω να ς. Έ τ σ ι του κώλησαν κι αυαουνού το παρατσούκλι ο «Ό θ ω να ς» .Κάποιο βράδυ, που έπιασε κουβέντα με έναν από τους γεροντότερους του χωριού —: προφανώς για το ίδιο θέμα —  πήγαμε τρεις - τέσσαρες και τους παρακα- λέσαμε να μας πουν πώς και γιατί έγινε ατ>τή η φιλοξενία. Από όοα μαςέλε·/ε ο ένας και συμπλήρωνε ο αλάος, προέκιιι|)ε υ ακόλοτιθη ιστορία, αληθινή; ιίεμ α τ ιιή ; ο Θεός κπχι η ήιυχή τους.*Περισσότερες ιστορικές πληροφορίες για το ταξίδι αυτό δίνει ο Κλεομένης34



Κάποιο βοάδυ «το) ymoti) εκείνω», έφΟαοε στο σπίτι του ΚυρτσοΧικολάκΐ), που ήτανε προεστώς του χοιριοΰ, ενα; απεστεύκενος τοτ· έπαρχου από τ Κοαρπευήσι και του έ(| ερε ένα έ.γγι>αφο, που έ?νεγε οτι το Βασιλικόν ζεύγος τη; Ε/άπίδυς που περιόδευε τη ΡΚλ/ιάδα, ήταν τιόιρα στο Καρπενήσι και επειδή θέλησαν να επισκεφνθούν και ένα χωριό τη ; Ευρυτανία;, αυτός τους υπέδειξε το Μικρό Χισριό. λ'α ετοιμάσει λοιπόν ένα κοάώ τραπέζι για αύριο το μεσι^αέρι για 7 - 8  άτομα.Έδωσε εντολή ο προεστώς σε δικ) - τρεις οικογένειες να ετοαιασοτη' πίτες, έσφαξε και. αιπός ένα θρεφτάρι τοί', το σούβλισε και έπεσε \'α κοιμηθεί, για λ'α είλ'αι την επαύριον ξεκούραοτος. Ο  ΚυρτσοΧικολάκης όμως ήταν και «γιατάκι» τιον δύο μά/ώον πλιατσικολογώV της περιοχής, δηλαδή τοιις παρείχε ιέσυλον, τους τροφοδοτούσε, όταν είχαν ανιίγκην και έτσι δεν πείραζαν το χωττιό τοί'.Κατά τα μεσάλωχτα χτύπησε στη'θ-ηματικά ΐ| πόρτα τοτ>, σηκώθηκε αυτός, τους άλ'ΰΐξε και τους είπε: «Τώρα βρήκατε να 'ριθήτε; \’α σας δώκω τι χρειάζεσθε vjo λ'α φύγετε γιατί, ατ»τό και ατντό τθα γίλτι. αύριο». Εκείλ'οι τολ’ πιτρακιϋεσαν λ'α τους αφίσει, να ιδούν και αιαοί, έστιο και από κανένα παιράθυρο διπ/.αλωύ σπιτιού, τους Βασιλιάδες. Ο  ΚυρτσοΧ ικο/ώκης όμως δεν τα μιίσαγε αλ'τά, τουςξαρμάττσσε, πήρ.; τα όπλα, τις κοί'μπούρες, τα γιαταγιή'ΐα και τα φυσε'κ/άκια τους, τα κίείδιοσε στιη κασέλα του και την ώ.λη ημέρ<τ τους παρουσίασε σαν μπιστικούς του.

Γλέντι στο Νοκολό. Πρώτος από δεξιά ο Νικόλαος Σ. Κυρίτσης.'Γην επομένη το πρωί, έφθασαν 7 - 8 χιοικκρύλακες και έκαλ-αν βόλτες στους δρόμους του χωριού, περ'ι την μεσι^ιβρίαν δε. όταν το καραούλι ειδοποίησε, παρε- ταχθησαν εκατέρωιθεν της εισόδου του χωριού και απέδίυσαν τας κεκαϊλΌλ'ΐσμέλ'α; τιμάς. Τΐ]ς βασιλικής πομπί); πίωηγήτο c έπαρχος, μετά ο Βασι/εύς, η Βασίλισσα με ωο·αιοτ(ζτας ε/ληλΊκας ελ'διιμα.σιας και ακο/νθΐ*θουσαλ' ο υπασπιστής τολ' Βασίλειος, ένας διερ<.ιηλ’εΰς και δύο ακιναηηθοι, ο/ωι κπίβιά.α σε άσπρα ά/ωγα. Στην είσοδο του χωοιού και μέχρι το σπίτι του προορισμού τιολ', οι βασά^ίς έγητιν αλ-τικείμενονΚουτοούκης εις το βιθλίον του «Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας: Iστορικό - Λαογρα- φΐ'κή έρευνα» (Αθπναι, 1969) σο. 100-101.



■θερμών εκδ»]?ι,ώσεων, επευφτιμιών και χειροκροτΐ(μάπΰν εκ μέρους Λ ω ν  των κατυί- κων. 0  ΚυρτσοΝι.κολάκης περίμεΛΈ τοι>ς ξένους του στην αυιλόπορτα του σπιτιού και όταν Βοασιλεΰς ειϋι.ησίασιε, έσπευοε, εκράτ»)σε τα γκέμια του αλόγου αε το αριστερό του χέρι, ενώ προσέηκρε το δεξιό του στον Βασι/έα. Ταυτοχρόνως είχε καταφθάσει και ο ακο/ωυθός του, α)<λά ο Βασιλεύς επροτίμησε να στηριχθει στο χέρι του Νικολάκη για να ξεπεζεύσει. Ταυτχροόνως δε σχεδόν είχε κατεδεί με βοήθειαν του ακο?νθύθου της και η Αμαλία, η οποία όταν μια μικρή Μικροχωριυοπούλα της προσέφερε ανθοδέσμη με αγριολούλουδα, τοσο πολύ ενθουσιάστηκε, (άστε πα- ρέβλετρε το πρωτόκολλα), έσκυψε πήρε τη μικρή στην αγκαλιά τΐ]ς, την κατεφίληοε και της προσέφερε ένα χρυσό φλουρί.Ο  ΚυρτσοΝ ικολάκης αφού οδήγησε τους μουσαφιρεους του στο στρωμένο ήδΐΐ τραπέζι στην αυλή του σπιτιού του, δεν εδέχθη να παρακα-θήσει σ’ ατττό, προτιμή- σας να τους περιποιηθεΐ ο ίδιος, με βοηθούς τους δήθεν υπηρέτας του (τοτις κατσα- πλιάδες). Μετά το γεύμα οι Βασιλείς ξεκουράστηκαν λίγο στον οντά του ΚυρτσοΝ  ικολάκη και αφού του εξέφρασαν την πλήρη ευαρέσκειαν και τας ευχαριστίας των, ανεχώρησαν μετά της συνοδείας των και του αποσπάσματος των χωροφυλάκων.Το βραδάκι οι ληστές πήραν τα (ρυσεκλίκια τους και λίγα απομεινάρια του γεύματος κατεττχαριστιψιένοι και υπερήιρανοι που είδαν τους βασιλιάδες και μάλιστα από κοντά, λέγοντες: «Αφέντ’ τμχείς οπού δω κι πέρα, ότ' θέλ’ς, ·θυσία θα γιένουμι για τ’ υσένα».Τ ο μυστικά) για τα μεζεδάκια του ΚυρτσοΝ ίκου μαθεύτιγκ πεολύ αργότερα και ήταν απλούστατο. Ο  «Όθωνκχς» αςρού έφικιανε την πλεξούδα, την έβραζε λίγο και την άφινε να στεγνώσει, ύστε ροπτού να τΐ|ν βάλει στο ταψί ναχ,ι μετά στη γάστρα για ηιήσιμο, την άλειφε με λάδι. Αχτό βοηθούσε απορροιρώμενο να ψηθούν καλύτερα αλλά και να γίνουν μαλακωτερα και νοστιμώτερα τα μεζέδια. Τ η ν  δε δαπάνι] του /ιαδιού την κέρδιζε με το παραπάνω από τα περισσόιτερα ξύγκια που περίσσευαν στο ταψί.
Ο  Ξηντάρας (1856)Ο  Π αντελής Ξηντάρας ήταν επτανήσιος την κκχταγωγήν, ήλθε στο χωριό μας αόσπτρατος αξιωματικός της χωροορυλακής όπιος έλεγεν, αλλά οι γσωρίζοντες τα διακριτικ-ά της στοί^ής του διετείνοντο ότι ήταν' υποδεκανεύς. Παντρεύτιψε χωριανή μας και εγκαταστάθηκε μονίμως στο χωριό «σώγαμπρος».Δεν είχε ιδέαν αλλά ούτε κJατεδέχετo να ασχοληθή με αγροτικΑς εργασίας, είχε την συνταξούλα του αυτός, κα)Αιεργούσε η γυναίκει του τον κήπο καχι ένα χωραφάκι που είχε και ζούσανε.Ο  Ξ))ντάρης ήταν εύσωμος, ευθυτενής κσιι διατηρούσε υπογένειον, παρά δε το παρουσιαστικόν του αυτό καχι το στρατιωτικόν ,ενίοτε δε επιτακτικόν ύφκνς του, ήταν καχλός και αγαθός άνθρωπος.Κ ατά πας μεγάλας εορτάς ιρορούσε τι^ν επίσΐ)μον υπηρεσιακήν του στολήν και εφάνταζε ιος αξιωματικός του Μεγάλου Ναπολέοντος.Ο  Ξηντάρας εκτός του επτά νησιωτικά) ύ γλωσσικού ιδιώματος, είχε και την συνήθειαν να αρχίζη πάντοτε την ομιλίαν του με ένα «Α  ναι» γ ι’ αυτό του κ^λησαί’ το παρατσούκλα «ο ανές»,Συνήθως έπαιζε καλτσίνα με τον Νταίαχκα, τον Π αγα νό και όάλωυς απόμαχους, ο Π αγα νός όμως που ήταν πειραχτήριο, όταν τύχαινε να μείνη έξω  από το καρέ, πήγαινε καχι έκανε υποδείξεις, οπότε ο Ξηντάρας βροντοφχονούσε: «Α  ν-αι, πάψε απ’ όξω Παγα-νέ» και η φράσιι αυτή είχε μείνει ιστορική.
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ο  ΚομπορόζοςΟ  Ιωάννης Α·θ. Κομπορόζος ήταν σωστός ρουμελιώτης υπό την όιπλήν έννοιαν, ότι δεν ξενητεύθτ]κε νχιι ότι ήταν ντόμπρος άνθρωπος, ήρ€μος, ευθός και ολιγόλογος, «τα σόκα σύκα και τα καρύδια καρύδια».Είχε στο χωριό παιαοπω/^είον με όλην την σημασίαν της λέξεως, εκτός από τα είδη μπακαλικής, είχε και ψιλικά, υφάσματα, είδη υποδήσεως, φυτοηχχρμακα (γυαλό- πετρα, θειάφι) αλλα και φάρμακα ακόμη (ρετσινόλαδο, βυζακάντια, συναπισμοός κ .λπ .) τα πάντα. 'Ε)δινε βερεσέ μόνον σε όσους ενόμιζε συνεπείς, αλλά δεν πανώ- γραφε. Εκτός του παντοπωλιείαυ είχε και κτήματα αρκετά τα οποία καλλαεργούσε συστηματικά και τα αξιοποιούσε ώστε παρά την πολυμελή του οικογένειαν, ήταν από τους πρώτους τωικοκυραίους του χωριού.Ο  μπαρμπα Γιάννης, τέλος, ήταν αδελφός της γιαγιάς μου, ίσως γ ι’ αυτό έτρεφε ιδιαιτέραν αγάπην προς τον πατέρα μου τον πρωτότοκον τπόν της αδελςίής τοιι, αλλ,ά και υπερηφάνειαν γιατί ήταν «σπουδασμένορ>. Ό τ α ν  ο πατέρας μου, ολίγους μήνας μετά τον γάμον του, α\"εχώρησε δια την Π ό λ ι, άφησε στο -θείο του μερικά χρήματα δια να ψωνίζει η μητέρα μου ούτινος είχε ανάγκην δι’ εαυτήν και τον ανήλικον κουνιάδο της Αριστείδην, τον αφήκε δηλαδή κηδεμόνα των.Π ε ρ ί τα τέλη του 1904 με πήρε η μητέρα μου αγκαλιά — απερπάττ^τον ακόμα—  και πήγε στο μαγαζί, \ΐ>ώνισε μερικά πράγματα και ύστερα ρώτησε δυστακτικά; «Μπορμπα Γιάννη, έχω περιθώριον να πάρω και τίποτε άλλο;». «Ατπά δεν είν’ δ’κή σου δ’λειά, ισϋ πές μ ’ τι θέλ’ς μανάχα». «Ν α  έλεγα τα πάρω λίγο από αυτά τα τσίτια που έφερες να φκιάσω κάνα φουστανάκι του παιδιού». « Π ά ρ ε  κάμποσο κάμ- πουτ’ ικειά να τ ’ qr/ιάεις κάνα βρακί να βάν’ς τα τριγκαλίδια τ’ μέσα, vji δε θέλ’ αυτός φ’στάντα κι παρδαλυδια, δεν είνι κχιυρίτσ’». Έκοι|π κάμποσο κάμποτ και της το έδωσε.Π ή ρ ε  η μητέρα μου τα ψώνια της ντροπιασμένη και όταν γύρισε στο σπίτι της, έβαλλε τα κλάματα, δεν είχε μάθει ακόμη ότι ο θείος της δεν ήξερε ιρεύτικες ευγένειες. . . Κάποτε ο Μπαρμπα Γ ιά ιν η ς έτρεφε ένα γουρούνι για τα Χριιστούγεννα, πι'ιγε αυτό ένα βράδυ, ίσως για να ξυστεί και έβγαλιε τον πήρο σε μια από τις δυο κάδες. Πελάγωσε το κατώι μούστο. Ό τ α ν  οι γυναίκες πήραν χαμπάρι από την μυρωδιά, κατέβηκαν και είδαν την ζΐ]μιά. 'Εμπηξαν τις ηχονςέ και τις κλάψες, κατέβηκε κι αυτός, είδε τη ζημιά. «Καλά π’ δεν πνήκι του γ ’ρούν’ κάνε» είπε απλά και ατάραχος ανέβηκε να συνέχιση τον ύπνο του.Τ ην άλλη ιμ έρ α  οι χωριαισί του έλι,εγαν «τόσο νά ’ναι, εσείς να είστε καλά». Πι'}γε και κάποιος στο μαγαζί να ηιωνίση και του είπε «Μη στειοχωριέσαι μπαρμπα 1'ιάννη, το κρασί είναι γούρι», «Τέτοιο γούρ’ Λ«α τό χ ’ς στου σπίτ’ς», του απάιτ·!· σε αυτός χωρίς να θτμώση.
Η  Κομπορόζαινα.\ντίθετα με τον άιαρα της η Κομπορόζαινα ήταν πολύ ανήσυχος και ανυπόμο- ΐ’ος χαρακτήρας. Κάποια καλοκαιριάτικη μέρα που ο ά\«δρας της πήγε σ’ ένα χωρτί- φι τους για δουλειά, έπιασε κατά το μεσημέρι μια ιιπόρα μεγάλο], κατέβασαν ό/Ji τα ρέματα. Τ ο απομεσήμερο πέρασε η βροχή, χάθηκαν τα σύννεςα. και ο ήλιος στι- νέχιζε την τροχιά του. Το απόγευμα, όταν η Κομπορόζαινα βγήκε στην λόντζα, είδε ήλιος, χαρά θεού και ο γέροντας δεν φάνηκε: ακόμη έμ,πηξε τις φωνές. Έ τρ εξα ν οι κόρες της «τι θέλ.’ς;» , «ξΐ]πρα]ΐάτσαιιι μουρί», «τι κάν'ς έτσ' ^ιουρί μάλ·α, ούλα τα ζιοντανά μας είνι στ’ αχούρ’», «οπού γέροντα μουριρ,Ά λ λ η  ςρορά πάλα η Κομπορόζαινα είχε πάει στο χωράφι τους στον Ά ΐ )  Γ ια ινη ,37



ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Παπακώστας)
του κ. Δ . Ντελή

Κατήγετο από τα Δηλιανά τιις Ευρυτανίας και ήτο παπάς του Μικρού Χωριού από την πρώτη στιγμή που eyire παπάς μέχρι την τελευταία στιγμή που πέθανε. Η  παράδοση αναηιέρει ότι την ιερωσΰνη εδιδάχθηκε στο Μοναστήρι του Προυσού. Είχε εκεί θείο τον Ηγούμενο τοί' Μοναστηριού. Το Μοναστήρι την εποχή εκείνη, γύριο στα 1855, ήτο το πλουσιότερο ΜοΛ'αστήρι της Αιτωλοακαρνανίας. Είχε κο- πιίδια πρόβατα και γίδια, είχε κα,μιά σαρανταπειπαριά καλογέρους και άλλο προσιο- πικό, τσοπάσηδες που φύλαγαν τα πρόβατα και τα γίδια. Είχε και χονδρά ζώα, βόδια, γελάδες, μοσχάρια, όλα αυτά από τάματα του κόσμου. Είχε χωράφια με δκί- φορα καρποφόρα δένδρα, είχε α^ιπέλια, είχε στο Αγρίνιο ελαιώνες και ελαιοτριβεία. Ό λ ο ς  ο χριστιανικός κώσμος την εποχί) εκείνη έκωια*ε πολλά τάματα, ακώμα και ανθρώπους έταζαν. Ά λ λ ο ς  πήγαι\"ε για ένα χρό\"0 κιαι δούλευε δωρεάΐ’, άλλος δύο, άλλος πέντε κ,ο.κ,[Τ α  Μοναστήρια την εποχή εκείνη εκτε/νούσαν τον τρυσικό τους χριστιανικό προορισμό με τη μεγάλη χριστιανική αρετίι, το «Δωρεάν Ελάβατε, δωρεάν Δότε». Χ ι λιάδες κόσμος, όλοι' σχεδόν τον χρόνο πηγαίλ'ανε κι ερχόταν στο Μοναστήρι, ά’/άιοτε ως προσκυΐ'ητές, ά?Αοι ως περιηγητές, αύ,οι ως περίεργοι, Τροόγαν, πίναν και κωι- μιόνταν δωρεάν, Ά/λνΟί κΐίθονταν δύο και τέσσερες μέρες, άλλοι μια βδο}ΐάδα. Μ ερικοί μάλιστα, πολύ φτωχοί, που δεν είχαΐ' στα σπίτια τους ούτε κρεβάτια ούτε σεντόνια, ούτε καρέκΑες, κ.άθιηπαν με τις βδομάδες.Ατιτό ήταν το Μοναστήρι του Προυσού πριν το 1939, οπότε με την κήρυξη-του Δευτέροτι Παγκοσμίου Πολέμου έπεσε η καταστροφι'ι με τα μούτρα και όποί' πάταγαν το πόδι τους οι Ειθνικοσοσιαλιστές ρήμαζεν ο τόπος,ϋ  Εθνικοσοσιαλισμός, το μεγιί/ω αίσχος του εικοστού αιώνα, η αιχιβίωση του Μεσαιο^νισμού με πρωταγο>\'ΐστή τον Αδόλφο Χίτλερ, τον σύγχρονα Νέρονα ο οποίος καμιά διαφορά δεν έχει στα έργα αλ/.ά μό\Ό στο όνομα. Εκείνον τον λέγαι·ε Ν έρωνα της Ρώμης και τον σύγχροιΌ Νέρωνα Χίτλερ του Βερολίνου, Ο  μεν πρώτος Νέρωνας ανέβηκε ψηλά στη Ρώμη και έδωσε εντολή στο στρατό να μην αφήσει ούτε γάτα να βγει έξω από τη Ρώμη και έπειτα έδωσε άλλη ειπολί] να βάλουν φωτιά και να κάι1>ουν τη Ριόιιη κι αιπός, το θηρίο το ανήμερο, έκανε γούστο πφς καίγον-
είδε (χρκετά κα/^αμπόκι,α φαγιομέΐ'α από τοί' έσβο και γύρισε ολο φούρκα κι όταν ο γέροντας γύρισε από το μαγαζί στο σπίτι τον έβα/ι,ε μπαράζ: «τί κάθισι μωρέ καϋ- μένα; ένας εζβούς μας τα θέρ'σι τα καλαμπόκια στουν Α η  Ριάν', δεν παίρν’ς του τ’φέκ’ να πας να πυρουβουλή'ις, να τουν σκιάζ'ς κάνε σαν δεν είσι άξιους να τουν σκουτώις;».Εκείνος ατάραχος της απιίντησε α/,ηγορικά «όπους ξ έ ρ ’ς γρηγιά, ιμένα του τ’φ- κι μ' δεν ρίχν' άλλο β,ρες κανέΐ'αΐ' ά Α υ ν να σ’ πιιρουβοΐ’λτ'ισ'».

Δημ. Κοκκάλας
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τα\' η -.'όσμος. Μήπως χαι ο ΧίτΛερ δεν έκ α ^  το ίδιο; Μ ε τηλ· μόνη διαφο·ρ«, αντί να ανέβει ψηλά στο Βερολίνο, μπήκε μέσα στΐ)ν Καγγελαρία και έδωσε εντολή στον θηριώδΐ) Χίμ/»ερ να κάψει το; γοναικόπαιδα και αυτός έκαΐΈ γούστο (από τΐ|ν τηλεόραση) πώς καίγονται τα γυναικόπαιδα μέσα στα κρεματόρια. Δυστυχώς ο βιομηχανικός και τεχνοκρατικός πεάνιτισμός του αιώΐ'α μας εις τον τομέα της τ|η)χικής προόδου του αν^ριόπου ε/σάχιοτα τμυχία πρσέοφερε].Ο  πατί|ρ Παπακιόστας ήτο χαρακτήρας πο/Λ δραστήριος, ενεργ·ητικός, υπηρεσιακός και τΉιμόσοφος. Ή τ ο  ιδεώδης τραγουδιστής και κα?Αιφωνώτατος. Ό τ α ν  ει|ιελνε ή τραγοα»δούσε έπρεπε κατ*είς να έχει τέσσερα αυτιά για να τον ακούει. Εγιύ έχω στην Θεσσαλονίκΐ] μισό αιώνα κ«'ΐ πλέον και από θριισκευτικότητα και περιέργεια Ί'ύρισα ό)νες τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, της Α ά ιμ ’ας, της Αά,ρισας κπχι πυυάενά δεί' βρήκα, ένα παπά με το ύφος, το ήβος, την φωνή και τΐ]ν προσωικπΐ)- τΐ]τα του Παπακώστα, Η  παράδοση αναφέρει ότι ο Παπακώστας έκ.ατσε κχίμποσα χρόνια κοντά στον ηγούμενο θείο του στο Μοναστήρι, Ω ς γνωστόν, οι Αειτουργίες στο Ά γ ιο ν  Ό ρ ο ς  και στα Μοναστήρια είναι του Μεγάλου Βασιλείου, βαρείες ακι βυαντιζνής μορφής ενώ οι άλ/ος Αειτουργίες που γίΛοιπαι τις Κυριακές στις διάφορες εκκλησίες, είναι του Ιωάννου του Χρυσοστόμυο.

Το παληό Μοναστήρι, κτίσμα του Μικροχωρίτη Ηγούμενου Ιερόθεου Δερματά(1880)
Ο  Παπακώστας, επειδή πήγε πολ,ύ ιεαρός κοιπά στο θείο του, πήρε το ύφος και την προσωπικότητα, των μοναστηριακών Αειτουργιών, Η  παράδοση αντιτρέρει ότι από το Μοναστήρι πήγε στην Ιερατικί] Σχολή της Ά ρ τ α ς , η οποία την εποχή εκείνο εφψιίζετο ιος η ανώτερη της Ε/λ,άδος. Από τη Σχολή αυτή βγιγκε παπάς και απευθείας τ̂ λ̂ δε στο χωριό μας, ως παπάς του Μικρού Χωριού', Μό/.ις έφαίασε στο χωριό μας νεαρός, όπως ήτο δραστήριος και φιλοπρόοδος, έστρει|»ε τον ζύ|λο του
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v.ai τις δραστηριότητες τον για την πρόοδο και την αξιοποίηση του χωριού μας. Έ κανε γενική επιθεώρηση όλα τα εξωκκΛήσια και στα περισσότερα έβιαίϋε καμπανούλες, όπως έχει τώρα ο Αη Θανάσ»)ς και συμπλήροκϊε όλες τις ελλείψεις των. Ο  Α η  Γιάννης ήταν σχεδόν εκκλησία ολόκληρη και τελνειοποιημένη από τους κτήτορας του και εσωτερικώς και εξωτερικώς, με μεγάλη καμπάνα, διότι στο παρακκλήσι αυτό γινόταν το πανηγύρι του χωριού που άρχιζεν στις 28 Αυγούστου και τελείωνα στις 30 Αυγούστου το βράδυ. Τη πανηγι'ιρι εγίνετο πανηγυρικότατο, έρχονταν' πολλωΐ μουσαφιραίοι από τα γύρω χωριά κκϊθώς και ψα/παδες -/μ ι  παπιχδες στην εκκλο|σία. Μόλις απολούσε η λειτουργία, έξω στην πίυατεία του Α η  Γιάννη το στρώΐ'αν στο χορό με τα λταούλια, τα βιολιά και τις καραμούζες. Έκ.α\'αν πρόχειρες ταβέρΐ'ες, καφενεία, μανάβικα' όλα τα φρούτα και ζωί'τανά. Το μεσΐ]μέρι φεύγαν τα πάντα (χπό την Α η  Γιάννΐ] και μεταιρέροιααν στο χωριό, στην πλατεία του Χανιού, Το μι- στ|μέρι μουσαφιραίοι και χωριανοί τριόγαν και ξάπλωναν και αναπαύονταν κάνα - δυο οόρες και μετά σΐ|κά)νονταν έπιιτχν τον καφέ τους και ό/ωι κατέβαιιαν στο Χάΐ'ΐ στην πλατεία και εκεί χόρευαν, τραγουδούσαν κκτι γλεντοκοπούσαν μέχρι το πρωί.Μετά ο Παπακώστας έστρεφε όλον του το εvδιαqpέρov και τις δραστηριότητές του για την εκκλησία του χωριού την Μεταμόρφκοση του Σωτήρης, η οποία ήτο πολύ παλι,αιά αλλά και πολύ ιστορική.( Η  παράδοση μας αναφέρει, ότι όταν ο Μπότσαρης ξεκίνησε λ'α πάει στο Κε- φα/^όβρυσο να κτυπήσει τους δυο πασιάδες, τονΧτσφέρ και το νΣ-κοιτρά πασιά με τη μέθοδο του Νυκτερινού αιφνιδιασμού, ήρθε με δυο συντρότρους στο Μοικρό Χ ω ριό τα μεσάιωχτα. Χτύπησε την πόρτα του κα\τ:))?^αΐ’άφ'τν|, ζήτησε τα κλειδιά της εκ'κλησίας, την άνοιξε, μπήκε μέσα με τους συντρόφους του, άναψε 'κερί, προσευχήθηκε και ύστερα τράβηξαν για το Μοναστήρι του Προυσού, που ήταν άρρωστος από χτικιό ο Γεώ ργιος Καραϊσκάκης. Ο  Μάρ'κος Μπότσαρης πήγε να. τον συμβου- ^̂ ευθεί -και να πάρει τη γνώμη του για τη τωκτερινή επίθεση. Α.'λά ο Καραϊσκά'κης απέκρουσε τη γνώμη αυτή της επίθεσης και του λέγει: «Μάρκο, της νύκτας τη δου- λεκί τη β?ώπ’ η μέρα και ■','ελά». ΧΏ μ. ο Μάρκος ως περήφανος Σουλιώτης ·καχι εγαιι- στής δεν τον άκουσε και έπαιθε ό,τι έπαθε. Ο ι  σύλαροιροί του το άλλω βράδυ, αφού τον έφεραν στο Μικρό Χω ριό, που το 'κ,,ατοΐ'κούσαν πολλωι Σουλιιότες, τον πήγαν σκοτωμέιΌ στον Προυσό και τον ξάπ?Λ)σαν στο μικρό εκ'κλησιίκι του Μοναστηριοι’ Ο  Καραϊσκάκης, όταν ξύπνησε, που ήταν άρρωστος -και τόμαθε, ταράχθηκε και λυ- .πήθιΐ'κε πολύ και τρε'/λίζοντας σιγά - σιγά και κλαίγοΛπας, τον ασπάσθηκε λέγοντας· « Ά ϊιπ ε  ορέ Μάρκο, μακάρι κι εγώ σαν εσεΛΝχ να πεθάνω»).Ο  Παπακιόστας σΐ]κ(όθη·κε και πήγε μόνος του για τον έρανο στην Κωνσταί'- τίλ'ούπολη. Το πρόσωπο είναι σπαθί, ί*ώγει η παροιμία. Η  Κωνσταιτινούπολη την ε- ποχί| ε'κείνη ήτο και καλύτερη από την Αμερική, οι χωριανοί μας και συιιπατριάι τες μος ήταν σχεδιιν όλοι πλούσιοι, είχαν τις καλύτερες δου/ειές στα καλύτερα ιιέρη. Ί Ισ α ν  μεγα/ιομπσνάλ,ηδες, έμποροι, βιοτέχιες, εργοστασιάρχες. Από τες Κορισχά- δες ήταν εργοστασιάρχης Μτκαρονοποιίας, απο το Μεγάλο Χιοριό η Γειόργιος ΝΤ- κηλό.πουλος, -και ειροπλιστές με βαπόρια οι Σιδέρηδες από το χωριό μας. Ή τ ο  η εποχή τιον παχέων αγελώδων. Ο  αδΨ^φός μου ο Θανάσης, ήτο τότες στους Αδελφούς
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Δΐ]μήτρΐ| και Θοομά Παναγιώ του που είχαν στα Τατώβλια το [,ιεγαλΰτερο έμπορο- παντοπω/υείο. Σ τα  Τατάβλα τμν εποχή εκείνη κά#ο·νταν ό/νοι 'Κ ιί.ηνες χριστιο,νυί. Ο ι χωριανοί μας, καθώς και συμπτριαοϋτες μας, χύρΐ|καν πάρα πολύ με τον ερχομο και το σκ.οπό για τον οποίο έρχεται στην Π όλη ο ΙΙαπακώιστας. Στην Κωνστανπ- νούπο/νΐ) τον είχαν ακούσει απο έρημη τι παπάς ήταν, τόση 5ε ήτο η εκτίμηση και η αγάπη, που πολλοί όταν έμαΰαν πως έρχεται, κ-λείσαν τα μαγαζιά τους vm πήγιχι' να τον υπο5εχ·θ·ούν στο βαπόρι. Τ ην υποόοχή που του κάναν στο βαπόρι όταν ήλ{)ε! Κ α ι στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στα Τατάβ/ ,̂α, όταν /ιειτούργησε και είόε ο κόσμος την λειτουργία και άκουσε τη ερωνί] του, ήταν αποθεωτική.Ό τ α ν  πήγε να δει την Α γ ία  Σοφία, δεν πήγε μόνος του αλάά τον ακωλούθη- σα\’ πολλοί χωριανοί και συμπατριώτες και ό/ωι τους κοίταζαν ποιός θα τον προ)- τοπάρει στο σίπτι του μουσαφίρΐ) και ποιός θα τον πρωτογυρίσει στα αξιοιθέατα μέρη της Π όλης. Τόσΐ) δε ήταν η ευχαρίστΐ(οη και η περηφάνεια τονν χωριανιόν' μας για τον παπά τους, που κανόνισαν να κάμει και μια λειτουργία ο Παπακκόστας στην εκκλ^ησία του' Αγίου Δημητρίου στα Τατάβλα. Στη λειτουργία αυτή κάλοσαν και πελάτες από τα μαγαζιά τους. Στην εκκάησιά δε έγινο τέτοιος πανζουρλισμός ποιός ν<α τον πρωτακοΰσει καιποιός να τον πρωτοιδεί. Το γεγονός δε αυτό της λειτουργίας στον Ά γ ι ο  Δημήτριο έφθασε μέχρι τα αυτιά του Π ατριάρχη Ιωακείμ του 3ου, ο οποίος τον κάλεσε στο Πατριαρχείο κκχι αφού τον ερώτησε για την α·/χ> όπτον οποίο ήλιθε στην Κων'σταντιν'Όΐιπολη, τον έβαλε κεα έκανε μια λειτουργία στο Π α  τριαρχίεο. Μετά τη λειτουργία του πρότεινε να τον κάνει παπά του Πατριαρχείου και όταν ο Π  απακώστας τον απάντησε: «Π αναγιώ τατε, εγά) είμαι από πολΰ μα κρινό μέρος και με πολεμελή οΓκογέλεια», τότε του απαντά η Π ατριάρχης «\·α ςρέ- ρεις την οικογένειά σου στη\' Κονναταιπινούπολη και κατοικία θα σου διαθέσει το Πατριαρχείου δωρεάν». Τότε ο Παπακεόστας απάισησε πάλιΐ: «Παναγιώ τατε σας ευχαριστώ εγκαρδίως για την τιμιμικτ) και μεγάλνην σας προσφοριχ, αλέά εγώ 5ε\' μπορώ να εγκατοιλείιΐΐίο την ιδιαιτέρα μου πατρίδα και το ποίμνιόν μου, διότι έχιο υποχρεώσεις». Τότε ο Π ατριά ρχης τον συνεχάρη για την απάντηση και του ευχήθηκε, Η  αγάπι) του προς το χωριό και το ποίμλ'ΐό του, ο σΐ'\’αισθΐ]ματικός του κόσμος με τα παραδοσιακά αθάΐ'ατα τραγούδια της «Αγλαΐας», της «Διαμαιαούλεις», τΐ)ς «Ζαχαρούλας» σύ,μβολα της γυναικείας ροτμελαώτικ)]ς λνεβεντιάς, ηθικής /μ  αξιοπρέ.πειας, όλα αυτιχ τον τράβηξαν σαν μαγιήτης από τηΐ' τιμητική θέση που του πρόσφορε ο Π  ατριάρχης.Σ τη ν Π ό λ η  έκατσε ένα μήνα και τα χρήματα που μάζεψε από τον έρα\ο τα ετοποθέτησε στην Ρλθΐ'ΐκήν Τροέπεζα της Ελάάδος για λεγαρισμόα της εκκέησίας τΐ)ς Μεταμορφώσεως cot» Σωτήρος. τα οποία ετοκίοζιτο μέχρι τιμ' μέρα που άρχισε η α\Όΐκοδάμηση της νέας εκκέησίας. Μετά πήγε πχίλι στο χωριό και τις φθονοπω- ρινές δροσερές και ηιεγγαρόλοι>στες αυγές, η ώρα τέσσερες το πρωί, γέροντες και νέους, γριές και κοπέλλες τους σιιγκέντρωνε στο Χάνι από την πλατεία της παλιάς εκκέησιάς μέχρι του Κημπορόζου το μαγαζί και του Φιά.η το σπίτι, τους έβαζε σε παράταξη με τα ζιόα τους και πρώτος αυτός καβαλ.άριζε το μου/σχρι του με μαζεμένα τα ράσα του και φοροόιτας το καλογερικό κειπέ?σ> ξεκινούσαν όλωι για το λ,όγγο
41



να μαζέι|Όνλ· ξύλα. Μόλις δε η (ηη'οδεία έφθανε στον Ά γ ι ο  Θοΐ'άση, ο Παπακι,ό- στας άρχιζε να τραγουδά την «Αγλαΐα» και τον ακολουΐ)·ούπαν και οι ■̂ 'υναίκες. Η  μικτι'ι φωνή και με/.ωδία ανδριόν και γυναικών δημιουργούσε μια νοστα/ιγία και γο- της Μεταμορφο^σεως του Σωτήρος, τα οποία ετοκίζοντο μέχρι την μέρα που άρχισεΜια συννεφιασμένη και δροχερή πρωινή Κυριακή που δεξιός ψάλτης ήτο ο μπαρμπα - θεοδόσης Γιοδάνης, έψελνε το Τροπάριο της Παναγίας που αρχίζει: «Εκ Σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης». Αλλά ο μπαρμπα - θεοδόσης εκεί που γύριζε τα φύλλα του Τυπικού, κατά λάθος γύρισε το φύλλο που λέγει: «Ο ήλιος εδασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο», ο πατήρ Παπακώστας αμέσως στη στιγμή φωνάζει από μέσα από το ιερό: Βλογημένε, δλογημένε, οινοιξε τα γκαβά σου να ιδής τί γράφει το Τυπικό, ο ήλιος ακόμα δεν ανέτειλε, εσύ τον βασίλεψες!». Κόκκα- λο ο μπαρμπα - θεοδόσης. Πτιέται ο Παπακώστας στο ψαλτήρι και ψέλνει μόνος του το Τροπάριο της Παναγίας. Ήτο πολύ τυπικός, υπηρεσιακός και νευρικός.

Ο Παπακώστας με την οικογένειά του

Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ'Ο πατέρας μου Στέλιος ήτο φραγγοράφτης την εποχή εκείνη, γύρω στα 1908, και ο Σταύρος Κομπορόζος τσαγγάρης. Καθότανε ο μεν πατέρας μου στον απόινω μιχχαλά του χωριού μας ο δε Σταύρος στον κάτω μαχαλά. Και οι δυό δε ήσαν πολύ θερακλήδες στο τραγούδι, ο μεν πατέρας μου το πρωί μαζί με το ψαλίδη και το βελόνι έπγιανε και το τραγούδι της Διαμαντούλας. Επίσης και ο Σταύρος μαζί με το τσαγγαριλίκη του πρωί έπγιανε κα το τραγούδι της Ζαχαρούλας, ήταν δε και οι δυό ψάλτες στην εκκλησία, ο μεν πατέρας μου δεξιός, ο δε Σταύρος αριστερός.Μια Κυριακή που ο ήχος της εκκλησίας ήταν πλόιγιος του πρώτου, αυτοί τον χάσαν και τον γυρίσαν σε πλάγιο του τέταρτου. Αμέσως ο Παπακώστας τους φωνάζει από το ιερό: «Βλογημένοι, δλογημένοι, τί κάνετε τώρα; Στο ψαλτήρη ψέλνετε ή τραγουδάτε ο ένας τη Διαμαντούλα και ο άλλος τη Ζαχαρούλα;». Και πετγιέται αμέσως και στον ένα και στον άλλο και τους έβαλε στη θέση τους, διότι ήτο και άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής.Ο θείος μου Χαράλαμπος Ζορμπαλάς ήτο το 1919 ογδόντα περίπου χρονών.42



αλλά όμως γερός καί -πολιτισμένος άνθρωπος, έκανε πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και δεινός συζητητής. 'Οταν συζητούσε η γλώσσα του πήγαινε σαν ραπτομηχανή Σίγγερ. Είχε όμως ένα ιδίωμα στη συζήτησή του επάνω να μεταχειρίζεται πολύ τη λέξη «να σου ορίσω», όπως πολλοί άνθρωποι μεταχειρίζονται τη λέξη «το λοιπόν», άλλος «χρυσέ μου», άλλος «αγαπητέ», άλλος «πικρέ μου» και ούτω καθ’ εξής. Ο μπαρμπα - Χαράλαμπος όταν ήτο νεώτερος τη λέξη αυτή την έλεγε διακεκομμένη και έπαιρνε το πραγματικό της νόημα. Ό ταν όμως γέρασε πολύ την έλεγε συρτή, έχανε το νόημά της, μεταφραζόταν σε δημοτική και εννοούσε να σουρίσω ή να σφυρίξω. Ο πάτερ Παπακώστας κάε μέρα έβγαινε στον καφενέ, έπινε τον καφέ του, ρέμβαζε κανά δυό ώρες κι έπειτα έκανε βόλτα μέχρι το μπακάλικο του Κομπορόζου. Μετά γύριζε κι έκανε στάση στα μαγαζιά πότε στο μπακάλικο του Δημήτρη Ζορμπαλά, πότε στου Γεωργούλα. Μια μέρα ο πάτερ Παπακώστας, που ήταν στο μπακάλικο του Ζορμπαλά, να εκείνη τη στιγμή και ο μπαρμπα - Χαράλαμπος ήρθε, γιατί ήταν στενός συγγενής και περνούσε τακτικά. 'Αρχισαν τη συζήτηση με τον παπά. Για μια στιγμή ο Παπακώστας έχ̂ ασε την υπομονή ττου και θυμωμένος γυρίζει και του λέγει: «Α, κατ’ ανέμ’ βλογημενε, θα συζητήσουμε τώρα ή θα σφυρίξουμε. Ά μ α  θέλεις να σφυρίξεις τράβα κια κατά το Νουκουλό και σφύρα μέχρι το βράδυ».Αυτός ήτο ο πατήρ Παπακώστας, ποόσφερε M>)j-u στΐ]ν υπόίΐεσΐ) της ανοικοόό- μΐ|σης της νέας εκκλησίας μας και την ποιμαχτορία του χωριού μας. Εγνώρισε δόξες και τιμές στη ζωή του γιο την αξία του και την αςιοπρέπειά του, εις ό/ωυς τους τοι,ιεις τΐ]ς κοινωνικής του ζωής και ετίμησε το χωριό ,αας και την πατρίδα μας όχι ιιόνο μέσα αϋλά και έξω απ:ό τα σύνορά της.Α ς  είναι αιωνία η μνήμη του.
Δημήτριος ΝτελήςΘεσσαλονίκη

Ο Ι.Π . της Παναγίας Προυσιώτισσας
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Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣΚάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, επιοκέπτονται, το Χωριό μας αρκετοί χωριανοί, που ζούνε στις πόλεις, και ακόμη περισσότεροι ξένοι. Είναι μια ευκαιρία, αιροϋ υπάρχει και η αργία της Καθαρής Δευτέρας, \«α ζήσουν δυο - τρεις μέρες στον καθαρό αέρα, μέσα στα δάσΐ] με τα όμορφα έ/,ατα ή τις κάτασπρες από χιόνι πανύψη/ες κορς)ές των βουνών μας.Ό μ ω ς  πέρα απ’ αυτά τους περιμένει ακόμη μια ευχάριστη έκπληξι]:
Το αποκριάτικο γλέντι του χωριού μας.Από ΐ'ωρις τ’ απόγευμα ομάδες από μικρά παιδάκια γυρνάνε στοΐ'ς δρόμους του χωριού μασκαρεμένα με τις γουστόζικες αυτοσχέδιες φορεσιές τους, που στο διάβα τους σκορπάνε το γέ^αο και το κέφι. Το κέφι που παρασύρει vm  τους μεγαλύτερους, ακόμη και τους τ[λικιο)μέ\·ους, να κάνουν το ίδιο και λ«α καταλήγουν ό?.οι μαζί, μικρο’ι και μεγάλοι, ξένοι και ιαόπιοι, στα μαγαζιιι του χωριού ή στο ξενοδοχείο, αρχίζοντας ένα γλέντι που τις περισσότερες φορές κρατάει μέχρι το πρωί.Τ α  τελευταία δυο χρόνια σι^μμετέχει το χα>ριό μας με άρμα και μασκαρεμένους και στο Καρναβά/α του Καρπενησιού. Ν ω ρίς τ’ απόγευμα αρχίζει η παρέλασιι των αρμάτων κκχι των μασκαρεμένων που καταλήγει στην κεντρική πλατεία του Καρπενησιού με χορούς κχτι μπόλικκι κέφι. Τόσο είναι το κέφι, που το γλέντι. δεν το σταματάει ούτε το τσουχτερό κρύο, ούτε το χιονόνερο που πέφτει, όπως έπεφτε φέτος. Συνεχίζεται μέχρι ν'α βραδιάσει κκχι τότε σκορπίζουν μασκκχρεμέισι κκχι θεατές στα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες για να τελειώσει τ} ΐ)μέρα με γερό φαγοπότι.Π έρ σ ι το άρμα του χωριού μας πήρε το τρίτο βραβείο. Σατίριζε τις συνεχε'ις και πολυήμερες διακοπές της τηλεόρασης. Ν α  μια χαριτωμένη επιγραφή που υπήρχε στο ά ρμ α :«Τΐ)ς ποταμιάς το Καρναβάλι είιττι το τηλεοπτικό μας χάλι».Φέτος πήρε το δεύτερο βραβείο. Ρ]ίχε σα θέμα τη ρύπανση από τα σκουπίδια που πετάμε στα ρέματα και στο ποτάμι. Έ ξυ π νη  ήταν μια παράσταση που είχε, και παρουσίαζε τις πέστροφες [.ιέσα στο ποτάμι ανάμεσα σε σκουπίδια, σε νάϋλον σακούλες και κονσερβοκούτια να . . . λένε με απόγνωση:«Καλύτερα στο τηγάνι παρά στο ποτά[.ιι».Συγχαρητήρια στον Πρόεδρό μας κ. Γιάννη Τσούφρα και στους νέους και η ς  ΐ'έες που αποτελούσαν τον πυρήνα του νοσύστατον· EκJtoλιτιστικ.oύ Συλλόγου Κ α τοίκων Μικρού και Μεγα/ου Χωριού, που δούλετίιαν με κέφι και γούστο και είχαν την ωραία έμπνευση να συμμετάσχουν στο Καρναβιχ/ε του Καρπενησιού και να προβάλουν τα χωριά μας με την πετιιχημένη και κεφάτη παρουσία τους.Θ. I. ΚΕΡΑΝΗΣ
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ο  Ν Ε Ο Π Λ Ο Υ Τ Ο Σ

ο ι  όπωοΐδτ^ατε ενΐ)μερ<ϊΰντες άπροοΛτως, ή m l  διά σ/Ληρΰς έργασίας, διαι- ρσϋνται είς δΰο τάξεις. Ε ις  τους αή άφι^σαντας τό χρήμα νά τους κτ\';Γήσει οτό κε
φάλι, και εις τούς αφηνιαζόμενους άπό την dUya-^niv, καΐ ξκρουλκούντας ώς Δον Κ ι- χάτται.Μ ία  άπό τάς πρώτας φροντίδας, τών τής δευτέρας κατηγορίας εΐιτιι νά μή κα- ταδέχωνται. Π α ληο ι φίλοι, παλαιαι κοινωνικαι γνωριμίαι διαγράφονται άπό τόΐ’ πίνακα τών εξετάσεων και άντ’ αυτών ποζάρει ένας σπαάοφόρος απειλών θρόνους και καθεστώτα.Ό  νεόπλοχττος δεν άιπάαμθάνεται ότι ό άνθρωπος χρειάζεται πολλά πράγματα' εκτός άπό τά αργύρια, χρειάζεται μετριοφροσύνην, εύγενή συμπεριφοράν, αίσθημα συμπάνοιας, επίγιτοσιν προορισμού, και τό κυριώτερον αυτό πού λέγει ή 'Α γία 1''ράφτη καΐ έπιβεβαιώλ'ει ή πείρα τών αιώνων «πλούσιοι έπτώχευσαν και έπεί- νασαν» καΐ έν συνεχεία τό «καθη?οε δυνάστας άπό θρόνους αυτών, ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ένεπλησεν άγαθών και πλουτοϋντας έξαπέστειλε κενούς».Τ ά  όποια άγαθά γαλήνη ψυχής, ύπόλ-ηψις, άλλι^ ν̂εγ'̂ 'ύη, δεν εξαγοράζονται μέ σκωρίαν, έστω καί άν ή σκωρία αύττ] έξασιρα/^ίζει χλιδύν και ψευτοεπίδειξιΐ'.'Ο  νεόπλουτος στερείται φρονήσεως. Ή  πείρα τών αιώνων μάς λέγει τά έγ·κό- σμια είναι άσταθή. Δεν είναι σταθερά τά πράγματα τής παρούστ|ς ζωής, σάλος καί κλονισμός καί μεταβολή χαρακτηρίζει κκχί την ε-ίττυχίον καί την δυστυχίαν, ομοιάζουν τά κύματα πού κτυποΰν' επάνω στό Γιβροάπάρ.Δηλαδή, ό τιμωρός τής άφρόνου υπερηιραιείας παραμέιει άκλώνι^τος.Καθημερινώς παρατηροϋμεν πτώσεις, πτώσεις μεγιστάνων τοϋ πλούτου, ήγεμό- Λ"ων, α·ύτοκρατοριών. 'Η  έπαρσις, ή υπερι^φχίνεια δεν διαρκεϊ επί πολύ. Κ αί άλλοί- μονον είς τόν μή προβλέποντα την μεταβολήν, τήν πτώσιν, τήν έγκατάλειψιν! Διότι είς μάτην ό πεπτωκώς, ό ιμευδοϋπερήφτανος θά άναζητήση τούς φίλωτ>ς, τούς οποίους περιφρόνησε, όταν είχε πάρει τόν άμαιέ πολύ ύψηλά.Ή  πείρα τών αΙώνοχι' μάς διδάσκει τήν άποφτυ-γήν τής υπεροψίας. Τό τρα-^ωύδι ιίπροόπτως μεταβάλλεται εις θρήνον. Σο<ρός ό Αίσωπος, δστις μάς παρουσιάζει τόν τέττηγα άδοντα (άρειμανίως) τό καλοκαίρι καί θνήσκοντα εκ πείνης τόν χειμώνα. “Αδηλον τό μέλλον, άκαριαια ή μεταβολή, εύκολων τό κρήμνισμα, καί περισσότεροί' θορυβώδης ό γδούπος, όταν ή πτώσις επέρχεται άπό ίίψος.«■ηί ταπεινώσει τά υψΐ)λά, τή πτωχεία τά πλωύσια». Β . Κόμματός
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α π ο  τ η  α κ ο Ή ΐ α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Αρ ά ση ,  Σ χ ό λ ι α

Εκδήλυση προς  τ ιμήν tuv Ευρυτάνον  
της Αμτρ ικήςΗ Αδελφότητα κατέστησε γνωστό προς την Οργανωτική Επιτροπή του 46ου Συνεδρίου των Ευρυτάνων Αμερικής «Β ΕΛ Ο ΥΧΙ» ότι θα δεξιωθει τους ομογενείς συνέδρους, στο Παλιό Χωριό, κάτω από τον πλάτανο, στη θαλπωρή του ξενοδοχείου, για την ανέγερση του οποίου πολλοί Ευ- ρυτάνες της Αμερικής συνέβαλαν με τον όβολό τους, όπως γράψαμε σε προηγούμενο τεύχος, θάναι μια πράξη οφειλομένης τιμής εκ μέρους των Μικροχωριτών προς επώνυμους και ανωνύμους ευεργέτες του. Η εκδήλωση προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 1986.
θερινή Συνέλευση  
Συνεστ ίαση 15)8)1985Η καθιερωμένη θερινή συνεστίαση της Αδελ<Ι)ότητας έγινε στις 15.8.85 στο ξενοδοχείο ΜΟΤΕΛ ΕΛΛΑΣ, όπου παρεκάθη- σοο/ πάρα πολλοί χωριανοί και ξένοι. Την Αδελφότητα συνέδραμαν στην οργάνωση της συνεστίασης ο καθηγητής κ. Γ. Τσα- τσαράγκος και ο κ. Βασίλειος Μίχος, τους οποίους και ευχαριστούμε καθώς και τον νέο ξενοδόχο κ. Θόδωρο Μπούρα, για την άψογη περιποίηση. Σύντομο χαιρετισμό α- πηύθυνε ο παλαίμαχος Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας της Αδελφότητας κ. Γιώργος Δημόπουλος με τα παρακάτω λόγια: «Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί ^ίλοι, επισκέπται του χωριού μας. Εκ μέρους της Αδελφότητος Μικροχωριτών σας καλωσορίζω στη συνεστίασή μας αυτή που το μέγεθός της πιστοποιεί τη συνεννόηση και την αγάττη που επικρατεί στο χωριό μας. ΓΙ ιστεύω οτι με την οργάνωση και το ενδιαφέρον του ξενοδόχου μας το δείπνον θα είναι ευ)^άριστο και ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να επακολουθήσει γλέντι τρικούβερτο.Πρέπει να προσθέσω ότι ο Πρόεδρος της Αδελφότητος μας σύμβουλος του Υπουργείου Συντονισμού Μένιος Κουτσού- κης, δεν παρευρίσκεται διότι κατ’ εντολήν του Υπουργείου επήγε στην Αμερική για

θέματα που σχετίζονται με τον ΟΗΕ».Πληροφορούμαστε ότι λίγες μέρες αργότερα έγινε άλλη συνεστίαση στο παλαιό ξενοδοχείο που διευθύνει τώρα ο κ. Μπαλωμένος και ότι τα χρήματα που μαζεύτηκαν διατέθηκαν για τον καθαρισμό και συντήρηση των αυλακιών στον παλαιό οικισμό.
Στου Α η '  Σύστη  του Αγ ίου  Σ ό ζ ο ν τ ο ςΣε μικρό φθινοπωριάτικο πανηγυράκι αρχίζει να καθιερώνεται η γιορτή του ' Αη - Σώζοντος που εγκαινιάσθηκε από πέρυσι με ποωτοβουλία του ιερέα μας κ. Νικολάου Αζακά. Φέτος είχαν όλοι τις προ- μήθειές τους, πίττες, ψητά, κοασί και γλέντησαν ώς το βράδυ. Ό σ ο ι μπορούν λοιπόν ας παρατείνουν τις θερινές διακοπές τους ώς τις 7 του Σεπτέμβρη.
Οι ιτόρττζ της ΜτταμόρφοσηςΧάρις σε ευγενή δωρεά του κ. Κων)νου Πριόβολου πληροφορούμαστε, ότι βάφτηκαν κι επιδιορθώθηκαν οι μεγάλες πόρτες της Μεταμόρφωσης, που το χρώμα τους με τον καιρό είχε αλλοιωθεί. Ο κ. Πριόβολος θα είναι πάλι στο χωριό, κοντά μας, το καλοκαίρι. Η Μεταμόρφωση θα ηχήσει πάλι από την μελωδική του φωνή στο δεξιό ψαλτή ρι.
Ακολουθώντας  τον ρυθμό της ττόλης:ίλαρπενήσι — Μικρό Χωριό — I. Μονή Προυσού — Τριπόταμος — Κορυοχά- δες — ΒήνιανηΜε κυριότερους σταθμούς τις παροιπά- νω τοποθεσίες είδαμε στην Τηλεόραση της ΕΡΤ 1 στις 14.12.85 ένα οδοιπορικό, που μας έδωσε φρέσκες εικόνες και σκάλισε παλιές αναμνήσεις από πρόσωπα και πράγματα της φτωχής Ευρυτανίας. Το οδοιπορικό προλόγισε ο Πρόεδρος της Πα- νευρυτανικής κ. Παν. Κωστοπαναγιώτης. Ο ίδιος επίσης παρουσίασε την δράση του «Βελουχιού» της Αμερικής από το Ραδιόφωνο, με την ευκαιρία της βράβευσης του ιστορικού Συλλόγου από την Ακαδημία Α-40



Οηνών για την πλούσια πατριωτική, φιλανθρωπική και εθνοφελή δράση της από το 1943 που ιδρύθηκε ώς σήμερα.
Το Μικρό χυρ ιό  στην Αντ ίστασηΠιο κοντά στο χωριό μας και την εζι- στόρηση των παθών του και της αντιστασιακής του δράσης στάθηκε η κ. Ναυσικά Παπαδάκη (Φλέγγα) σε ανάλογο πρόγραμμα της Τηλεόρασης. Σε εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην αντιστασιακή Ευρυτανία (με εικόνες, πρόσωπα και ανάλογες αφηγήσεις), η κ. Παπαδάκη με ξεχωριστή ενάργεια και ευφράδεια ζωντάνεψε εικόνες από τη δράση της νεολαίας του χωριού μας, την μάχη του Μικρού Χωριού (18.12. 1942), το τραγούδι του Ά ρ η , που έγραψε η ίδια, το ίδιο εκείνο δράδυ, την οργάνωση συσσιτίων, την συμμετοχή της γυναίκας στην Αντίσταση κ.ά.Με εύλογη συγκίνηση οι Μικροχωρίτες απήλαυσαν μερικές ιστορικές στιγμές του χωριού τους. Σε άλλη παράλληλα εκπομ- ττή με τον φωτογράφο της Αντίστασης Σπύρο Μελετζή, απήλαυσαν παλιές εικόνες - κειμήλια του Μικρού Χωριού.
Παράταση δ ιαγυν ισμούΥπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός που προκήρυξε η Αδελφότητά μας για την συγγραφή έκθεσης με θέμα «Το Μικρό Χωριό κι οι ξενητεμένοι του» παρατείνεται για ένα εξάμηνο προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή και από Μικροχωρίτες μαθητές του Λυκείου. Η οπτονομή των βραβείων τοποθετείται στα μέσα του καλοκαιριού και θα γίνει σε ειδική τελετή στο χωριό.
Το μνημτ ίο  της κατολ ίσθησηςΜέσα στον Απρίλη 1986 προγραμματί- σθηκε η ανέγερση του «Μνημείου της Κατολίσθησης». Ό πω ς είχε αναγγελθεί, την δαπάνη ανέγερσης είχε τηνευγενή καλω- σύνη να οιναλάδει ο συγχωριανός μας κ. Σταύρος Μ. Κοντογιάννης, που ζει και εργάζεται στην Αυστραλία. Ήδη το σχέδιο

του μνημείου, όπως αναγράφεται σε άλλη στήλη, φιλοτεχνήθηκε από την αδελφέ] του κ. Κοντογιάννη δεσποινίδα Ά ρ τεμι Βαρ- βιτσιώτη και το έργο υπό την επίβλεψή της θα κατασκευάσει ο συγχωριανός μας τεχνίτης κ. Π. Κοντογιάννης. Στο μεταξύ πρόσφατα οι αδελςχίΐ Μαστρογεωργόπου- λοι με γράμμα μας εγνώρισαν την επιθυμία τους να συμβάλουν στην ανέγερση του Μνημείου και προς τον σκοπό αυτό απέ- στειλαν χίλια δολλάρια ΗΠΑ.Ευελπιστούμε το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα και τα αποκαλυπτήρια να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, οπότε θα νίνει Παν- Μικροχωρίτικο Μνηαόσυνο για τα θύματα της κατολίσθησης.
Έργα  στο χαρ ιό  μαςΣε δυο λαϊκές Συνελεύσεις που έγιναν στο χωριό το περασμένο καλοκαίρι απο- φασίσθηκαν και ιεραρχήθηκαν τα παρα- κόιτω έογα που στη συνέχεια προτάθηκαν στη ΓΗομαρχία για το Πρόγραμμα του 1 986. Αυτά είναι:Σ τ ο  ν έ ο  ο ι κ ι σ μ ό1. Συνέχιση τσιμεντόστρωσης εσωτερικών δρόμων.2. Αποπεράτωση πλατείας.3. Επέκταση, βελτίωση αποχετευτικού δικτύου. _4. Διαμόρφωση χώρου ^.ενώνος, κιγλιδώ- ματα κ.λπ.5. Βελτίωση χώρου νεκροταφείου.6. Διάνοιξη αγροτικού δρόμου από Ησυχαστήριο ως Τσαπουρνιά.7. Κατασκευή παιδικής χαράς.8. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο κάτω μέρος του χωριού.Σ τ ο ν  π α λ α ι ό  ο ι κ ι σ μ ό1. Αποχέτευση πηγών της πλατείας.2. Ανακαίνιση, επέκταση παλαιού Ξενώνα.3. Φωτοδότηση δρόμου παλαιού - νέου οικισμού.4. Διαμόρφωση - δενδροφύτευση χώρου κατολίσησης.5. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου δρόμων.6. Προστατευτικός περιφερειακός δρόμος στην κορυφή του χωριού (Αη - Θανάσης — Νικολού).



ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣΣε μια ομαλή βουνοπλαγιά γεννήθηκα μια μέρα κάτω απ’ τον ίσκιο πουρναριάς φύτρωσα σαν κρινάκι μαζί με τ’ αγρολούλουδα την άνοιξη του Μάρτη.Μέσ’ στις χαρές μεγάλωσα του λόγγου και τ’ αγέρα κι η φύση στάθηκε αδερφή και μάνα και πατέρας κι ο ήλιος μου δασκάλεψε τα μυστικά του κόσμου.Με θρέψαν οι διαλογισμοί κι οι στοχασμοί κι οι σκέψεις, σαν τα βουνά ταξίδευαν με στο γαλάζιο φόντο, και σβύνονταν τα σύνεφα στου ορίζοντα τα μάκρη.Μου ανιστορούσε η θάλασσα για τις γενιές που φύγαν.Οι άνεμοι προφήτευαν για τις γενιές που θάρθουν.Η εκκλησιά της Κοίμησης κοίμιζε τα όνειρά μου.Γ α κυπαρίσσια πούγερναν στο φύσημα του ανέμουμέσ’ στης νυχτιάς την αγκαλιά μου φούντωναν τους φόβουςκαι τα εξωκκλήσια θέριευαν θρησκευτικές αγάπες.Τ’ αηδόνια μέσ’ στις ρεματιές μούμαθαν το τραγούδι.Τις αλλαγές των εποχών μούμαθαν χελιδόνια.Οι σταυραετοί μου μάθανε στους πόθους να οα/εβαίνω.Οι μέλισσες μ’ υπομονή μ’ έμαθαν να δουλεύω.Το δάσος με τις σφενταμιές μούδωσε τις ελπίδες και τα βουνά τη θέληση μου πρόσφεραν περίσσια.Η φύση με δασκάλεψε το γνήσιο φέρσιμό μου.Κι ένοιωσα βράχος δυνατός με δύναμη μεγάλη και τις αλήθειες της ζωής καλά τις είχα μάθει.
Π. Ξενούλη - Λολώνη



απο το xu p o της Ευρυτανίας και της ΡούμτΑης
Σύσκεψη Ευρυτονικών ΣυλλόγωνΗ Νομάρχης Ευρυτοα/ίας κ. Αναστασία Κοη/ελλοπούλου προήδρευσε σε σύσκεψη εκπροσώπων των Ευρυτότνων των Αθηνών και της Στερεός Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της Πανευρυτοτνικής 'Ενωσης κ. Κωστο- παναγιώτης με εμπεριστατωμένη εισήγησή του οτνέλυσε τις δυνατότητες ανάπτυ- ξης της Ευρυτανίας στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιοτεχνίας, τουρισμού δασών κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πολιτιστική και πνευματικό αναβόιθ- μιση της Ευρυτανίας. Προς την κατεύθυν- σι̂  αυτή τόνισε την ανάγκη ανασκαφών σε χώρους που έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, την διατήρηση της παραδοσιακής ομορφιάς και ίδρυσης πολιτιστικών κέντρων με την μέριμνα των Συλλόγων, κόινοντας χρήση των σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν.

★Με αφορμή την τελευταία πρόταση του Προέδρου της Πανευρυτανικής θα πρέπει να θυμίσουμε, ότι η Αδελφότητα Μικροχω- ριτών ήτοτν ο πρώτος Ευρυτανικός Σύλλογος που μετέτρεψε το παλιό σχολείο σε πνευματική στέγη, με βιβλιοθήκη, μουσείο, αίθουσα ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης κλπ. ' Ολοι οι επισκέπτες τα θαυμάζουν και εκφράζουν προφορικά και γραπτά τα συγχαρητήριά τους. Ποιά ήταν όμως η μέχρι τώρα συμπαράσταση του κράτους στην προσπάθειααυτή; Δυστυχώς ανύπαρκτη. Εμείς όμως περιμένουμε ότι οι εκπρόσωποι της πολιτείας θα βελήσουν κόιποτε αν όχι να τιμήσουν τουλάχιστο να ενισχύσουν έμπρακτα μια τέτοια προσπάθεια, ώστε να ενθαρρυνθούν κι άλλοι να βαδίσουν στ’ αχνάρια της και να υλοποιηθεί έτσι η πρόταση του κ. Προέδρου της Πανευρυτσνι- κής ' Ενωσης.
Εγκύκλιος της I . Μητροπόλεως 
ΚαρπενησίουΟ Σεβασμιώτοιτος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος κυκλοφόρησε την υπ’ αριθ. πρωτ. 341)25.9.85 εγκύκλιο με την οποία επισημαίνει πόσο επικίνδυνη για την ορθόδοξη πίστη μας και την Εκκλησία είναι η χιλιαστική αίρεση που εκπορεύτηκε από το Μπρούκλιν της Αμερικής και διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο χάρις στον Ρω- σοεβραίο έμπορο Κ. Ράσελ. Ο Σεβασμιώ- τατος αφού αναλύει τον τρόπο των χιλιο

στών στην χώρα μας καταλήγει με τούτα τα παραινετικά λόγια:«Αδελφοί [ΐΛυ Χριστιανοί,Σαν επίσκοπος της Εκκλησίας σας ενη- [ΐερώνω υπεύθυνα με πολλή αγάπη και απλότητα και σας παρακαλώ ν’ αντισταθήτε με κάθε τρόπο στη μανία της χιλιαστικής προπαγάνδας, που οργιάζει στην πατρίδα μας, τη χώρα που ανέδειξε τόσους Αγίους και ποτίσθηκε με τόσο αίμα των ευσεβών προγόνων μας, για να μείνει ελεύθερη και να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Έ χο μ ε χρέος σαν Χριστιανοί και σαν Έ λληνες να κρατήσωμε ανόθευτη την ορθόδοξη πίστη μας και ελεύθερη την πατρίδα μας. Η  ευθύνη γ ι’ αυτό το έργο ανήκει σε όλους μας».
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 
της Νομάρχισσας Ευρυτανίος 
κ. Α . ΚανελλοπούλουΣτο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η νέα Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Αναστασία Κανελλοπούλου, μαζί με τις ευχές της προς όλους τους Ευρυτόινες για υγεία, ευτυχία και χαρά τονίζει ότι «οι δυσκολίες που προέρχονται απ’ την παγκόσμια πολιτική συγκυρία και βάζουν σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα μόνο με τη συλλογική δράση, την ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλία, την εθνική ενότητα και ομοψυχία μπορούν να ξεπεραστούν» και καταλήγει: «Σαν Νομάρχης Ευρυτανίας θα επιστρατεύσω όλες μου τις δυνάιιεις, ώστε μέσα στο 1986 με τη συμπαράσταση τη δική σας και όλων των φορέων να προχωρήσουμε υέσα από διάς^οαες δημοκρατικές διαδικασίες στην επίλυση των προβλημάτων της Ευρυτανίας».
Η  ιστορική ΕυρυτανίαΟ συμπατριώτης Πρόεδρος του Συλλόγου Κλαυσιωτών κ. Δ. Φαλής, έκανε ενδιαφέρουσα ομιλία τον Νοέμβριο 1985 για την ιστορικότητα του σημερινού χωριού Κλαψί, που δεν είναι ά λ λ ο  από το αρχαίο Κάλλιο. Αυτό είναι το αληθινό Κόιλλιο, που είχαν λεηλατήσει και καταστρέψει οι πολεμοχαρείς Γαλάπες, όταν εξεστράπευ- σαν κατά της Ελλάδας, σύμφωνα με την49



ιστορική τεκμηρίωση του κ. Φαλή. Ο κ. Φαλής στο τέλος της ομιλίας του, ττου έγινε στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρίας, τόνισε την ανάγκτ] διεξαγωγής α- ναοκαςκόν στην Ευρυτανία, ένα αίτημα που χρόνια τώρα επαναλαμβάνεται χωρίς καμιά ανταπόκριση.
Δράση της Ο .Ρ .Ε .Εντυπωσιακή τελευταία η δραστηριότητα της Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών Ελλάδος (Ο .Ρ .Ε .) , όπως προκύπτει από την τελευταία ενημερωτική ανακοίνωση για τις δραστηριότητες που υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Μπαρτζιώκας και ο Γεν. Γραμματέας κ. Σταμάτης. Προετοιμάζει μεταξύ άλλων το 2ο Πανρουμελιώτικο Συνέδριο, έκδοση Ρουμελιώτικου «Χρυσού Οδηγού», μια τριήμερη εκδρομή στο Μοναστήρι του Προυσού κ.ά. Αξιόλογο επίσης το πρόγραμμα δράσης του Τμήματος Γυναι-
Θλιβερές διαπιστώσεις 
για την ΕυρυτανίαΔεν προωθούνται καλλιέργειες που θα ευδοκιμούσαν στον Ευρυτανικό χώρο για να συγκρατήσουν τον κόσμο στον τόπο του.Λεν πυκνώνει η συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών με τα αστικά ή ημιαστικά κέντρα της περιοχής. Αντίθετα αραιώνουν ή καταργούνται δρομολόγια, όπως π.χ. το παλιό Μικρό Χωριό, που έχει τουριστικό ενδιαφέρον.Λεν ενθαρρύνονται και δεν υποβοηθούν- ται έμπρακτα τα αποκεντρωμένα πολιτιστικά έργα ή πολιτιστικοί ςιορείς, που οι επιδιώξεις τους είναι το ανέ&ασμα της πολιτιστικής στιίθμης της περιοχής.Δεν γίνεται, παρά τις υποσχέσεις, η τηλεφωνική σύνδεση ή αύξηση τηλεφώνων — πέραν του ενός για το κοινό — σε χωριά που έ) ο̂υν τουριστικό ενδιαφέρον. Για μερικά, οπα>ς π.χ. το π. Μικρό Χωριό, οι αρμόδιοι ξέχασαν ότι μόνα τους ξεκίνησαν τον τουρισμό προ αμνημονεύτων χρόνων! Παρ’ όλο το συνεχιζόμενο τουριστικό ενδιαφέρον εξυπηρετείται με ένα τηλέφωνο!Δεν προχωρούν σχέδια παραδοσιακής τόνωσης των χωριών μας ώστε να μη χαθούν οι ρίζες τους και οι ιστορικές τους καταβολές. Αντίθετα προοοθείται και ενι- σχύεται σαν πανάκεια η τσιμεντοποίηση με αποτέλεσμα τα χωριά μας να χάνουν την παραδοσιακή τους ταυτότητα και γοητεία.Δεν γίνονται έργα δασικής αναμόρφωσης, ωραιοποίησης και προστασίας δασών πλησίον οικισμών.Δεν γίνονται έργα ιστορικής ανίχνευσης

προβολής της Ευρυτανίας, όπως ανα- ιφές σε γνο ρους της.σκαφές σε γνωστούς αρχαιολογικούς χώ-Δεν γίνονται ττνευματικά ιδρύματα (Πανεπιστημιακές Σχολές κλπ.) στην Ευρυτανία, έστω και σον ιστορική οφειλή στον χώρο, απ’ όπου φώτισαν το δουλωμένο γένος μας οι περίφημες σχολές των Αγρά- φων και του Καρπενησιού.Δεν διαμαρτύρονται για όλα αυτά και άλλα πολλά οι Ευρυτόνες. Κι αυτό είναι το ανησυχητικό.
Ερυυτανικά κάστανα!«Κάστανα Καρπενησίου», «Κάστανα Α γίας Τριάδας»! Επιτέλους τα κάστανα της Ευριυτανίας κατέκτησαν για τα καλά την αγορά φέτος στις μεγάλες πόλεις. Κι ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος από τα κάστανα της ιδιαίτερης ποαρίδας μας. Ας ελπίσουμε ότι οι Ευρυτάνες παραγωγοί ωφελήθηκαν κι ότι έτσι η προσπάθειά τους δεν θα σταματήσει, αλλά θα ενταθεί και θ« επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα της Ευρυτανίας.
Τα σκουπίδια πρόβλημαΗ καταναλο>τική κοινωνία μας έχει δημιουργήσει προβλήματα και στα χωριά της Ευρυτανίας. ' Εχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η περισσυλογή των σκουπι- διών στα τουριστικά χωριά της Ποταμιάς (Καρπενησίου), δεν είναι πια θέμα μεμονωμένο. Πρέπει η Νομαρχία Ευρυτανίας να το δει ευρύτερα και να καθιερώσει τον τρόπο περισυλλογής και καταστροφής ή ταφής των σκουπιδιών σε χωματερές κλπ., πριν αρχίσουν να γίνονται εστίες μολύν- σεως και ασχήμιας των χωριών μας.
Παράδοση - ΛιθόστρωτοΕίναι παρήγορο κι ελπιδοφόρο το ότι η Διοίκηση, το Κράτος άρχισε να αντιλαμβάνεται την αξία της παράδοσιακής ομορφιάς και γνήσιας ταυτότητας που διαθέτουν ακόμη τα χωριά μας. ' Ετσι ερμηνεύουμε την εγκύκλιο του κ. Υπουργού Ε σωτερικών, την οποία για ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε πιο κάτω, όπως σχολιάστηκε ευνοϊκά στις εφημερίδες;Την προστασία του λιθόστρωτου των οδών και των πλατειών διαφόρων πόλεων και χωριών της επαρχίας, αποφάσισε να συστήσει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυ- τοδιοικήσεως, του Υπουργείο Εσωτερικών. Με σχετική εγκύκλιο που κοινοποίησε στους νομάρχες, συνιστά όπως οι Δήμοι και οι Κοινότητες εφαρμόσουν με σχολα-50



στικότητα το πρόγραμμα προστασίας του λιβόοτροηου των οδών και των πλατειών και για λόγους παραδόσεως και για λόγους εμφανίσεοκ του τοπίου τους.Ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξεως κ. Μένιος Κουτσόγιωργας, αναφε- ρόμενος σχετικά, δήλωσε ότι πολλοί Δήμοι και Κοινότητες, προκειμένου να απορροφήσουν τα κονδύλια του προγράμματος ανεργίας, προέδησαν σε πρόχειρα έργα και όχι σε έργα ποιότητας, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις καταστροφής των λιθόστρωτων των οδών και πλατειών, να δηλώνουν κυριολεκτικά τις παραδοσιακές αυτές κατασκευές και να τις αντικαθιστούν με καλαίσθητες και πλέον δαπανι -̂ ρές τσιμεντοκατασκευές, που καταστρε- φονται ευκολότερα από τις υποχωρήσεις του εδάφους.Ο κ. υπουργός, πρόσθεσε ότι, όπως τονίζεται και στην εγκύκλιο, γενικά τα μέτρα που χρειάζονται είναι τα εξής: α. Οι μελέτες έργων εσωτερικής οδοποιίας των οικισμών να περιλαμβάνουν λιθοστρώσεις, που αυτό είναι δυνατό και σε κλίμακα που να αυξάνει συνεχώς. 6. Τα παλιά λιθόστρωτα να επισκευάζονται οπωσδήποτε. Να μην αντικαθίστανται σε καμιά περίπτωση από τσιμεντοστρώσεις. γ. Στους δρόμους που παλιότερα υπήρχαν λιθό- στρ&ηα, αλλά σήμερα έχουν αντικαταστα- θεί με άλλα οδοστρώμοαα να κοττασκευα- στούν βαθμιαία καινούργια, δ. Σε δρόμους και σε πλατείες να προγραμματιστούν νέες τέτοιες κατασκευές.
Βράβευση μαθητώνΠληροφορούμαστε ότι ο Σύνδεσμος Ευ- ρυτάνων Φθιώτιδας βράβευσε σε ειδική τελετή που έγινε στο Καρπενήσι τους αριστούχους μαθητές των Ευρυτανικών σχολείων. Συγχαίρουμε τον δραστήριο αυτόν Σύλλογο που πρόσθεσε μια ακόμη εκδήλωση στην πολιτιστική ανάψωση της περιοχής μας.
Α ' Πανελλήνια Έκθεση  
Ρουμελιώτικου ΒιβλίουΗ Ομοσπονδία Ρουμελιωτών Ελλάδος και ο κ. Γιάννης Γαϊτόινης, γνωστός Ρουμελιώτης λογοτέχνης και δ)ντής της εφημερίδας «Τα Νέα της Ρούμελης», οργάνωσαν με επιτυχία την Α ' Έκθεση Ρουμελιώτικου Βιβλίου, Εφημερίδων και Περιοδικών στην αίθουσα του ΕΟΜΜΕΧ από 27)2 -  5)3)86.Στην έκθεση έλαβαν μέρος 450 περίπου Ρουμελιώτες συγγραφείς με έργα τους κα

θώς και 100 εφημερίδες και περιοδικά.Η Αδελφότητά μας συμμετείχε στην έκθεση με το περιοδικό της «ΜΙ ΚΡΟΧΩΡΙ- Τ Ι ΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» (έκανε ιδιαίτερη εν- τύπ&χτη το τελευταίο τεύχος), με το αφιέρωμα στους Εθνομάητυοες, οηλ. το βιβλίο «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ» (1983) καθώς και το βιβλίο «ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΚΑ» του Μικρού Χωριού (1969).Συγχαίρομε τους οργανωτές της έκθεσης αυτής που πρόβαλε στο πανελλήνιο, για πρώτη φορ>ά, το Ρουμελιώτικο έντυπο και τους Ρουμελιώτες συγγραφείς.
Επάξια επιβράβευσηΠληροφορούμαστε, ότι σε ειδική τελετή στην αίθουσα του «Παρνασσού», ο διακεκριμένος συμπολίτης μας Ευρυτόινας εκπαιδευτικός κ. Παναγιώτης Κ. Βλόιχος τ. Γενικός Επιθε&>ρητής Μέσης Εκπαιοεύσε- ως, βραβεύθηκε από το ' Ιδρυμα Λαιμού και την Χριστιανική Λογοτεχνική Συντροφιά για το έργο του «Ευγένιος ο Αιτω- λός». Συγχαίρουμε εγκάρδια τον κ. Βλάχο για την επάξια αυτή διάκριση, που ήλθε να επιβραβεύσει, όπως άρμοζε, μια αξιόλογη και μακρόχρονη προσςκιρά για την ευρύτερη προβολή της φωτεινής προσωπικότητας του Ευγένιου του Αιτωλού και την αναζωογόνηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος γύρκο από την ζωή και την διδαοκαλία του και συνάμα την κατάσταση της Ευρυτανίας στην εποχή του. Σταθμοί της προσφοράς του αυτής μπορούν να θεωρηθούν η ίδρυση στο Καρπενήσι του Ελληνομουσείου «Ευγένιος ο Αιτωλός» (1964), η έκδοση του πρώτου τόμου για τον Ευγένιο (1976), οι προσπάθειες σε συνεργασία με την I. Μητρόπολη Καρπενησιού για την ανακήρυξη του Ευγένιου ως αγίου και τις γιορτές που επηκολούθησειν στην Ευρυτανία, η έκδοση (1983) εμπεριστατωμένης εργασίας του για την ζωή και το έργο του Ευγένιου για την οποία και βραβεύθηκε. Επίσης η οργιϊνωση με απόλυτη επιτυχία του πρώτου Επιστημονικού Συνεδρίου για τον «Ευγένιο Αιτωλό και την εποχή του», που έγινε στο Καρπενήσι (1984). Οι προσπάθειές του συνεχίζονται ακόμη σήμερα με την συγκέντρωση πολύτιμου υλικού στην βιβλιοθήκη του Ελληνομουσείου στο Καρπενήσι, που θα τχποτελεί τον πρώτο πυρήνα για την μεθοδική και επιστημονική εξερεύνηση όχι μόνο της ιστορικής μορφής του Ευγένιου, αλλά και της ιστορίας της Ευρυτανίας κοττά την εποχή του Ευγένιου και της Τουρκοκρατίας γενικότερα.
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Η  Ευρυτανία καλωαορίζει 
τους ξενητεμένους της

Γράφει ο Γιώργος Κ . Σταυράκης

Φέτος από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου 1986 η πρωτεύουσα της Ευρυτανίας το Καρπενήσι θα υποδεχτεί και θα φιλοξενήσει τους απανταχού απόδημους Ευρυτάνες. Για τη μεγάλη και ποχνηγυρική αυτή συνάντηση, την ευκαιρία δίνει το 42ο Συνέδριο της Οργάνωσης Ευρυτά- νων της Αμερικής το «ΒΕΛΟΥΧΙ», που θα γίνει μέσα στις μέρες αυτές.' Εφθασε ο καιρός που τα «παιδιά» της Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση που πήρε το ξΒΕΛΟΥΧΙ» της Αμερικής να πραγματοποιήσει το Συνέδριο αυτό, να βρεθούν μαζί με άλλους απόδημους και ντόπιους Ευρυτάνες στο Καρπενήσι. Η Πανευρυτανική ' Ενωση, η Νομαρχία Ευρυτανίας, ο Δήμος Καρπενησίου και οι εκκλησιαστικές αρχές, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, κάνουν ήδη μεγάλες προσπάθειες για την όσο γίνεται καλύτερη επιτυχία του μεγάλου αυτού γεγονότος.Η άοκνη κινητοποίηση της Πανευρυτανικής ' Ενωσης με πρόεδρο τον ακούραστο κ. Παναγ. Κωστοπαναγιώτη, ο οποίος μαζί με άλλες προσωπικότητες που βρίσκονται στον ευρυτανικό χώρο, μας δίνουν την πρόβλεψη ότι το Συνέδριο αυτό θα στεφθε'ι με επιτυχία τόσο από πλευράς εργασιών, όσο και από πλευράς κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων.Από πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και γεμάτο ενδιαφέρον γιατί εκτός από τις τοπικές εκδηλώσεις μέσα στην Ευρυτανία θα γίνουν εκδρομές - προσκυνήματα σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον μέσα στον Ελλαδικό χώρο.θα είναι μια ανεπανάληπτη ευκαιρία κυρίως για τους απόδημους Ευρυτάνες να επισκεφτούν και να θαυμάσουν το Αρχαίο Ελληνικό μεγαλείο μέσα στην ομορφιά του Καλοκαιριού.Από την πλευρά των ουσιαστικών εργασιών που θα έχει το Συνέδριο είναι αυτονόητο ότι θα αποτελέσει ορόσιμο για τα ευρυτανικά χρονικά.Αυτό, γιατί ένα τέτοιου μεγέθους Συνέδριο γίνεται για πρώτη φορά κάτω από την Αιγίδα του αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Γιάννη Χαραλαμπόπουλου και με τη συμμετοχή Ελλαδικών φορέων και προσωπικοτήτων έτσι ώστε θα δοθεί ίσως η μοναδική ευκαιρία να γίνει ένας εμπεριστατωμένος συγκερασμός απόψεων και αναγκών για να βρεθούν λύσεις τόσσ για τα προβλήματα του μετανάστη, όσο και για τις ανάγκες της όμορφης μα χειμαζόμενης Ευρυτανίας.Πιστεύεται ότι η συμμετοχή των Συνέδρων με τις οικογένειές τους, τόσο από την Αμερική — Καναδά όσο και από την Αυστραλία, θα είναι σχεδόν καθολική.Η παρουσία όλων των Ευρυτάνων και η θετική συμβολή τους στις εργασίες του Συνεδρίου θα φέρει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα γιατ έτσι θα ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις δυσκολίες που οη/τιμετωπίζει ο μετανάστης και σι σποίες δεν είναι καθόλου λίγες.52



TO ΑΓΑΛΜΑ  
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Χαράλ. Δ. Τριαντα<}>ύλλης« Έ ν α  ποίημα που εκφράζει την εμπιστοσύνη ενός μετανάστη για το μέλλον του στην Αμερική», έτσι τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο της η δημοσιογράφος κ. JO E  KENNEDY για τον συμπατριώτη μας κ. Χαράλαμπο Λ. Τριανταφύλλη στην εφημερίδα ROANOKE TIM ES - WORLD NEWS της Βιργινίας. Και συνεχίζει: «Ο Χάρρυ Τριανταφυλλής αποκαλεί το ποίημα αυτό «Το Ά γ α λ μ α  της Ελευθερίας»' Έ γ ρ α ψε τους στίχους αυτούς στα 1958 για να εκφράσει την αγόπτη τσυ στην Αμερική, τή χώρα στην οποία ήλθε πριν από 48 χρόνια. Στο ποίημα αφηγείται πως ο κ. Tpiocv- ταφύλλης βοήθησε φίλους και συγγενείς στην Ελλάδα για να έλθουν σε τούτες εδώ τις ακτές, όπου τους συνεβούλευσε να εργασθούν σκληρά και να διατηρήσουν την πίστη τους. Το ίδιο έπραζε και ο ίδιος και πέτυχε».
THE FREEDOM STATUE ( 1̂958)W h e n  I cam e to th is  co u n try  I had so m e th in g  in m y  m in d , for th e  th in g s  I do desire, and for those I le ft  b e h in d ,A ll  m y  friends did q u e stio n ; w ould I leave th e m  w ith  re g ret?A ll  th e  tim es w e’ ve helped each oth er, cou ld  th is  m y  h eart fo rg e t?T h o u g h  I h ad  n o t y e t  decided w hat m y  fu tu re  there sh ou ld  be, for I did not know  th e  b e a u ty  m y  eyes h ad  y e t  to  see.Seein g  th e  freedom  s ta tu e , the to rch  w as in  her h a n d ,1 sa id . O h  G o d  o f h eaven , th is  is th e  prom ised la n d .W h e n  I s ta rte d  w orking h arder, th o u g h  inside I fe lt so b lu e ,lo o k in g  b a c k  in  tim e s ; still fa rth e r, tow ard th e  friends t h a t  1 once k n ew .T h e y  h ad  no shoes, or c lo th in g ; m a n y  tim e s , no food or b re a d ,1 conferred th e n  w ith  m y  conscience, oh th is  how  I did dread .N ow  I h a ve  b ro u gh t th e m  a lto g e th e r, to  th is  corner o f the earth .I ’ ve to ld  th e m  to  be honest to th is  la n d , an d tru st in  fa ith .M a n y  asked m e w h at th e y  ow ed m e, co m in g  fo rth  from  b an d  to  b a n d , and I said y o u  owe me n o th in g , ju s t  to  G o d , and to  th is  la n d .P le a se  rem enber there are oth ers, in  som e c o u n try  fa r a w a y ,tr y  to  help  those poor an d h u m b le , so th a t  th e y ’ ll be free some d a y .« T h is la n d  does offer m u ch  to  us», as freedom  course we ride.M eek and lium ble ricli or poor, Λve’ re liv in g  side b y  side.B y  H . D . T r ia n ta fil le s53



Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  T O Y  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Πρωτοπρεσβύτερου Κων. Δ. Βαοτάκη, €Μεγαλοχωρίτες και Μικροχωρίτες ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ της 24πς Δεκεμβρίου 1942». Έ κδοση; Σύνδεσμος Μεγαλοχωρι- ιών, Αγία Παρασκευή.Με επίκεντρο xTjV μαρτυρική τους θυσία, ο πρωτοπρεσβύτερος π . Κωνσταντίνος Δ . Βαστάκης κάνει, σττμ/ εργασία του αυτή, μ/.α εκτενή ανάλυση της ζωής και δράσης των δεκατριών εθνομ.αρτύρων, που εκτελέστηκαν στις 24-12-1942 στο Μικρό Χω ριό, από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Πυρήνας της εργασίας αυτής υπήρξε η  ομαλία του στο μνημόσυνο, που έγινε στην Α γία  Παρασκευή του Μεγάλου Χ ω ριού την η)ΐερα των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Εθνομαρτύρων (Αύγουστος 1984). Συμπληρωιιενη τώρα με πολλές βιβλιογραφικές παραπιηιιπές και υποσημειώσεις επιδιώκει να συμβάλει στην εξιχνίαση των τραγικών γεγονότων και στην ιστορία της περιοχής την εποχή εκείνη.Με λιτή και απέριττη πέννα, με άκρα ευαισθησία και σεβασμό στα πρόσωπα της θυσίας ο π . Κων/νος προβαίνει σε μια επιμελημένη τεκμηρίωση της ιδιωτικής και δημόσιας δράσης τους και προ παντός των τραγικών συν^ριών, που οδήγησαν τα βήματα των δεκατριών Μεγαλοχωριτών και Μικροχωριτών στον τόπο του μαρτυρίου και στη μεγαλειώδη θυσία τους. Ό π ω ς γράφει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, «αξίζουν να υμνηθούν και να επαινεθούν οι αρετές, τα ιδανικά τους και η  ιισναδική για τις ημέρες εκείνες αγνή ελληνοκεντρική και ακομμάτιστη ιδεολογία τους».Επεκτείνοντας το «Χρονικό θυσίας Εθ^/ομαρτύρων στο Μικρό Χωριό» του αείμνηστου Πάνου I .  Βασιλείου, ο συγγραφέας φέρνει στο φως πολύτιμες ιιαρτυρίες, νεώ- τερες πηγές ελληνικές και ξένες, ντοκουμέντα, που φωτίζουν τα πρόσωπα των 13 εθνο^ιαρτύρων και καταξιώνουν την ανεκτίμητη προσφορά τους προς την Πατρίδα. Έ τσι προσκομίζοντας νεώτερα στοιχεία όχι μόνο για  τα ίδια τα πρόσωπα του μαρτυρίου αλλά και για  την κρυφή ή  φανερή δράση τους στη| διάρκεια της Αντίστασης, συμβάλει στην αρτιότερη διερεύνηση και αξιολόγηση των ιστορικών στιγ]ΐών που συνδέονται με την θυσία τους, όπως η μάχη του Μικρού Χωριού (18-12-1942), η σύλληψη των οιιήρων και ο βασα'Λσμός των μελλοθανάτων \χε κορυφαία τη μορφή του αείμνηστου ιερέα Δημητρίου Βαστάκη, πατέρα του συγγραφέα και το τραγικό αλλά ένδοξο τέλος όλων. Έ ν α  τέλος που ένωσε στην αθανασία τις ψυχές των 13 εθνομαρτύρων και δόξασε τα δύο γειτονικά χωριά. Α ξίζε ι να επαναλάβουμε εδώ τους ιερούς στίχους που απήγγειλε στο μ'/ημόσυνό τους ο π. Κων/νος:«Μέγα και Μικρόν Χωρίον Ευρυτανίας μετά των Καρουτών Λιδωρικίου, γεραίρετε υιέας υμών. Χριστόν και Ελλάδα μεγαλύνοντας οικείους (ίιθλους. Ομήγυριν δεκατριάριθμον θεοειδή Εθνομαρτύρων υμνέων Πατέρων και Αδελφών».Συ'^χαίρο^ιε τον π. Κω ν. Δ . Βαστάκη για  την προσφορά του αυτή, δοσμένη με τόσγ) αγάπη, αφοσίωση και ευλάβεια προς τις τραγικές και ηρωικές [ΐορφές των ε θνομαρτύρων, αλλά και μόχθο για την αναδίφηση και τεκμηρίωση, καθώς και τον αδελφό Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών για την πρωτοβουλία και υποστήριξη της έκδοσης. Ακόμη πιο αξιέπαινος ο σκοπός της, που είναι το προϊόν της έκδοσης να διατεθεί για την ανέγερση «Κοινοταφίου Εθνομαρτύροιν» στο προαύλιο της Αγίας II α- ρασκευής. Κ .Σ .Κ .
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Στη στήλη αυτή, παρουσιάζονται συνοπτικά διβλία, περιοδικά, εφημερίδες και γενικά έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα ή την Δ)νση του περιοδικού και αφορούν την Ευρυτανία ή γενικότερα την Ρούμελη.
i f  Η ΦΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: Αρ. φύλλων 55—58. Με πλουσιώτατη, ενδιαφέρουσα ύλη και εμφάνιση το τεύχος αυτό καλύπτει την δράση του αδελφού Συλλόγου από τον I ούλιο του 1984 ώς τον Ιούνιο του 1985. Είναι αφιερωμένο, όπως άρμοζε, στο κυριότερο γεγονός της περιόδου αυτής, δηλ. «Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Εκτελεσθέντων Μεγαλοχω- ριτών και Μικροχωριτών από τα στρατεύματα Κατοχής στις 24 Δεκεμβρίου 1984». Γράψαμε ήδη στο προηγούμενο τεύχος μας για την σχετική τελετή. Το ιδιαίτερα προσεγμένο αυτό τεύχος περιέχει τους λόγους που εκφωνήθηκαν απο τον τότε Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Μπλατσή, τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Καρδέλη, τον κύριο ομιλητή κ. Βασιλόπουλο και τους εκπροσώπους των διαφόρων τοπικών Συλλόγων και Αντιστασιακών Οργανώσεων. Το αφιέρωμα συμπληρώνεται με το ποίημα του κ. Αυγερόπουλου «Γιατί αργούνε οι νεκροί», την μπαλλάντα της κ. Χρυσούλας Χατζη- γιαννιού, που την αφιερώνει στον ιερομάρτυρα Παπαδαστάκη, ενα χρονικό της θυσίας γραμμένο από τον κ. Γιάννη Κατσι- γιάννη, καθώς και πολλές φωτογραφίες.' Ενα αφιέρωμα μνήμης στους 13 Εθνομάρτυρες που η ηρωική τους θυσία ένωσε και έκαμε περισσότερο ιστορικά τα δυό γειτονικά χωριά.★  Χ Ω ΡΙΑΤΙΚΟ Ι ΑΝ ΤΙΛΑΛΟΙ: Τεύχος 31ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1985. Ωραι- ότοαη η έκδοση του Φύλλου αυτού που την ποικίλουν άρθρα για την νέα Νομάρχη Ευρυτανίας και τα προβλήματα τής περιοχής, τα έργα που γίνονται από ντόπιους για να εξωραϊσθούν τα χωριά, όπως αυτά τών αδελφών Τσέλιου στην Καστα- νούλα, οαιαμνήσεις από την παλιά ζωή των χωριών μας, τους τεχνίτες που σιγά - σιγά λιγοστεύουν, οδοιπορικό στο Μικρό και Μεγάλο Χωοιό, κ.ά. Ξεχωρίζει η εργασία του κ. Γιάννη Βράχο, δ)ντή του περιοδικού, η οποία αναφέρεται στην «Μάνα της ορεινής Ρούμελης». Στην εργασία αυτή, που πήρε το δεύτερο βραβείο σε σχετικό

διαγωνισμό, ο κ. Βράχας ερευνά με αγάπη και νοσταλγία την αγροτική κλπ. ζωή στις ορεινές περιοχές της Ρούμελης, μια ζωή άρρηκτα δεμένη με την Ρουμελιώτισ- σα γυναίκα, που μοχθούσε και μοχθεί ακόμα σκλι^ρά, για να ζήσει τη φαμελιά μέσα από μυριες κοινωνικές, οικονομικές κι άλλες αντιξοότητες. Με τη σειρά μας συγχαίρουμε τον κ. Βρόιχα για την ξεχωριστή αυτή μελέτη.★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΑΝ ΤΙΛΑΛΟΙ: Αριθ. φύλλου 17, Ιανουάριος 1986. Βελτιωμένη σε εμφάνιση και περιεχόμενο η ωραία εφημερίδα που φροντίζει να εκφράζει με πληρότητα τους Ευρυτάνες της Ρούμελης. Σημειώνουμε την ίδρυση της Ευρυτανικής Τρόπτεζας Αίματος στο Γεν. Νοσοκομείο Λαμίας. Μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης που έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου αυτού.★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Αρ. φύλλου 9, 1986, της μηνιαίας εφημερίδας που έφερε καινούργιο αέρα στην Ευρυτανική εφημεριδο- γραφία και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με το πλούσιο περιεχόμενο και την ποικιλία της ύλης. Ενδιαφέροντα το ρεπορτάζ για τον Ευρυτάνα δάσκαλο που χάρισε τα μάτια του λίγο πριν πεθάνει, το άρθρο του κ. Φαλλή για την ιστορικότητα της Ευρυτανίας και του Κλαυσείου κ.ά.★  ΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Αρ. φύλλου 10, Δεκέμβρης 1985. Ιδιαίτερα πλούσιο το φύλλο αυτό του «Στενώματος», που επιμελείται ο γνωστός Ευρυτά- νας συγγραφέας κ. Κωτσοκάλης. Επίκαιρη ύλη με σκέψεις και άρθρα για το δω- δεκαήμερο, όπως η επιφυλλίδα για το μήνυμα της Βηθλεέμ του κ. Βλάχου, τα Χρι- στουγεννκάιτικα έθιμα του κ. Λάζου, τα Δύσκολα χρόνια του κ. Λιοντή, το Δάσος του κ. Σερπάνου και οι δυό τελευταίες σελίδες με ιΐιυχοτγωγικά θέματα και ειδήσεις που δίνουν τον παλμό και τη δράση του ομώνυμου Συλλόγου. 55



★  TO ΞΕΚΙΝΗΜ Α: Ap. φύλλου 4, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1986. Με τον τίτλο αυτό κυκλοφορεί η τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Παλαιοκατουνιωτών Αθήνας. Η επιμελημένη από τον κ. Στέφανο Διώτη εφημερίδα μας ξεναγεί στο ιστορικό Παλαιοκόαουνο, με εισαγωγή στις παλιές εκκλησίες του, με τα ιστορικά κειμήλιά τους και τις σεβάσμιες μορφές που διετέλεσαν κατά καιρούς ιερείς. Ακόμα ένα αφιέρωμα στην γυναίκα, την ειρήνη και νανουρίσματα του χωριού συμπληρώνουν την ενδιαφέρουσα ύλη της.★  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ: Τεύχος Σεπτεμβρίου 1985. Το εκλεκτό Στερεοελλαδίτικο περιοδικό, που συμπλήρωσε 17 χρόνια ζωής, είναι αφιερωμένο αυτή τη φορά στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, που μέσα από πολλές αντιξοότητες κατάφερε να στεριώσει και να ολοκληρωθούν σχεδόν χάρις στην υποστήριξη όλων τών Ρουμελιωτών και όπως πάντα την πρωτοπορία των ολίγων. Γι’ αυτό και δίκαια αναγράφονται τα ονόματα όλων στις σελίδες του τεύχους αυτού.
ΘΑΥΜΑΚΟΣ: Διμηνιαίο όργανο του Συλλόγου των Απαντοίχού θαυμακιωτών. Αρ. φύλλου 22, Γενάρης - Φλεβάρης 1986. Με πλούσια ποικίλη ύλη γύρω απ’ την δράση τσυ ομώνυμου Συλλόγου, που όπως μαθαίνουμε από σχετικό άρθρο του κ. Φαλλή, θαυμακός είναι η αρχαία ονομασία του σημερινού Δομοκού.★  ΤΟΡΝΙΩ ΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ: Δίμηνη έκδοση του Συλλόγου Τορνιωτών Ευρυτανίας, φύλλο 21. Ο σχετικά νέος Σύλλογος (ιδρύθηκε το 1979) των καταγομένων από τον γραφικό Τόρνο Ευρυτανίας, κυκλοφορεί στην όμορφη αυτή εφημερίδα για έκτο χρόνο τώρα (δεν την είχαμε υπόψη μας νωρίτερα) με ενδιαφέροντα νέα για την δράση του και τα προβλήματα της Κοινότητας. Σ ’ αυτά αναφέρονται και τα πρωτοσέλιδα άρθρα του κ. Τ. Αλαμπασί- νη. Διευθυντή, και του κ. Δ. Μάρκου, Προέδρου της Κοινότητας. Ενδιαφέρουσα επίσης η αλληλογραφία και άλλα Τορνιώτι- κα νέα.

★  ΜΑΡΚΟΥ ΓΚ10ΛΙΑ: «Το Συντεχνιακό Δίκαιο και η Συνθηματική Γλώσσα των Καποραπτών της Ευρυτανίας», Αθήνα 1985. Μια πρωτότυπη επιστημονική ερευνητική εργασία, που αναφέρεται στις συνήθειες, την γλώσσα, την επαγγελματική δεοντολογία και την συντεχνιακή οργόοιω- ση των ανθρώπων εκείνων που έρραβαν τις κάπες στην Ευρυτανία. Με την εργασία του αυτή ο διακεκριμένος Ευρυτόινας συγγραφέας και λογοτέχνης προσφέρει μια ακόμη πολύτιμη συμβολή στην εξερεύνηση της Ευρυτανικής ζωής και κοινωνίας. Ε πισημαίνουμε ακόμη την έκκληση που κάνει στον πρόλογο του βιβλίου, ο φιλόλογος κ. Ε. Οικονόμου για την ανάγκη ύπαρξης συλλογικού φορέα για τέτοιες έρευνες στην Ευρυτανία, κάτι που όχι μόνο μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά και είχαμε προτείνει από το 1980 ακόμη με σχετικό άρθρο στο περιοδικό «Στερεά Ελλάς».
★  ΠΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: «Προσφορά Αγάπης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», Αθήνα 1985. Με πρόλογο των κ.κ. Μ. Σταφυλά και Σ. Βασιλόπουλου κυκλοφόρησε η παροτπόινω εργασία του κ. Κω- στοπανανιώτη. Είναι μια συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη αναδρομή στην εθνική και φιλανθρωπική δράση του Ευρυτά- να μετανάστη (κυρίως της Αμερικής), που όπου πηγαίνει δημιουργεί για τον εαυτό του, αλλά και ενισχύει την ιδιαίτερη πατρίδα του. Παρ’ όλο που ο συγγραφέας αφιερώνει την προσφορά του αυτή στα «40 χρόνια πολύπλευρης ποαριωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας της Ένωσης Ευ- ρυτάνων Αμερικής 'Τ ο  Βελούχι” », αναφέ- ρεται σύντομα και σε όσους Ευρυτόινες βρίσκονται στην Αυστραλία, που βλέπουν όμως την πατρίδα τους με την ίδια στοργή και αγάπη, όπως και οι άλλοι ξενητε- μένοι Ευρυτόινες.
i f  ΕΓΚΑΤΑ: Διηγήματα, του Θανάση Παπαθανασόπουλου, Αθήνα 1986. Έ ξη  διηγήματα κοινωνικού προβηματισμού και ηθογραφίας με την σπιρτόζικη και ευρηματική πέννα του διακεκριμένου Ρουμελιώτη λογοτέχνη, που έχει στο ενεργητικό του μια πλούσια προσφορά που εκτείνεται σε όλα σχεδόν τα είδη του λόγου.
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚλ 
__ γραμματα___

Στή cjrMn αύτή δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτών η μή που άπευθύνονται πρός τό περιοδικό fi την ’Αδελφότητα. Κατά προτίμηση δημσσιεύ- ονται τά γράμματα των ξενητεμένων, γιατί τούς δίνεται έτοι ή ευκαιρία νά έπι· κσινωνήσουν μέ δλους τούς ουγχωριανούς. Τούς εύχαριοτούμε πού μάς σκέφτονται.
Λ αμία, 10) 10) 8δ Προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ .Σ . της ΑδελφότηταςΠρος την Διοίκηση και τα ]^λη της Α δελφότητας Μικροχωριτών, απευθύνο]ται με πικρία για τα γεγονότα μιας άσχημης εμπειρίας από το χωριό μας, έπειτα από μια επίσκεψη μου σ’ αυτό. Αρχικώ ς η Διοίκηση του Συλλόγου αποφάσισε τη συντήρηση και διαμόρφωση των σκαλιών της Πνευματικής Γωνιάς (Σχολείου) καθώς και την αξιοποίηση του μπροστινού χώρου του Σχολείου την οποία και πραγματοποίησε. Τούτο έγινε για  να δοθεί μια καλή κι όμορφη εμφάνιση στους επισκέπτες του χωριού μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι.Δεκαπέντε ημέρες μετά την αποπεράτωση του έργου επισκέφθηκα το χωριό μας, για  να ελέγξω κατ’ εντολή και του Προέδρου, ορισμένες εκκρεμότητες. Με μεγάλη μου λύπη αντίκρυσα μια άσχημη εικόνα μπροστά στην Πνευματική μας Γωνιά. Μια παράγκα κακοφτιαγμένη, από κουβέρτες, και στερεωμένη με σχοινιά από τις κολόνες του Σχολείου, η οποία χρησίμευε στον ιδιοκτήτη για  κατασκευή και πώληση [ΐε- λιού. Η  εικόνα αυτή ήταν πάρα πολύ άσχημη γιατί εκείνη την ηΐ^έρα —  σαν Κυριακή —  είχαν επισκεφτεί το χωριό μας 4 πούλμαν με προσκυνητές από την Παναγία την Προυσσώτισα καθώς και γύρω στα 20 ιδιωτικά αυτοκίνητα.-λμέσως θειόρησα σοιστό να αναφέριο το γεγονός σε μερικούς συγχιοριάνούς μας γιατί σαν παραθεριστές είχαν κάποια ευθύνη για  το χιοριό. Ί ’στερα από την αναφορά μου, όλοι μου απάντησαν ειριονικά με τις

εξής λέξεις: «Πρόκειται να φάει το σχολείο να καθϊ)σει για [ΐερικές μέρες;». Α υτό βέβαια δεν θα γινόταν, αλλά αυτή η σκηνή ήταν μια άσχημη εικόνα μπροστά στο όμορφο χωριό μας που αντίκρυζαν οι επισκέπτες.Έ τσι καλύτερα θα ήταν μεγάλοι και μ ικροί, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι να συμβάλουμε στην αξιοποίηση του χωριού μας, για την συνεχή ευπρέπεια όλων των χώρων και την ομορφιά του χωριού μας.0  παρατηρητής και Σύμβουλος του Δ .Σ  Παντελής ΛιάπηςΑ α μία , 10)10)85Επικροτούμε τα παραπάνω και συμπληρώνουμε :Συγχαίρουμε τον κ . Παντελή Λιάπη, δραστήριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που πολλές φορές με δικά του έξοδα πηγαίνει από τη Λ αμία στο χωριό, αφή- ',^οντας τη δουλειά του, για θέματα του Συλλόγου που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία ενός μέλους του Δ .Σ .Το θέμα που επισημαίνει έχει γενικότερη σημασία. Αφορά την εμφάνιση του χιο- ριού μας, κάτι που πρέπει να αφορά τον καθένα μας. .Λντίσκηνα και παράγκες στους χώρους αυτούς δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε. Επίσης δεν θα πρέπει να μένουμε αδιάφοροι κάτω απ’ τον πλάτανο, όταν πάνω στο πλακόστρωτο της πλατείας παρκάρουν πάσης φύσειος αυτοκίνητα, και το χειρότερο, όταν μερικοί τα πλένουν εκεί ή επιχειρούν άλλες επισκευές. Μια ευγενική σύσταση δεν θίγει κανέναν και κάθε μέλος του Συλλόγου, κάθε Μικροχο)ρίτης57



είναι εξουσιοδοτημίνος να την χάνει. Το χωριό μας είναι περιουσία μας χαι όλοι μας πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας.Για λογαριασμό του Δ. Συμβουλίου Ο Πρόεδρος
Κλ. Κουτσούκης

Ν έα Σμύρνη, 23) 7) 1985 Αγαπητέ μου κ . Κουτσούχη,Σ ’ ευχαριστώ πολύ που με θυμάσαι χαι μου στέλνεις τα «Μιχροχωρίτιχα Γράμματα». Δεν σου γράφω όμως για  να σ’ ευχαριστήσω μόνο, αλλά για  να συγχαρώ εσένα χαι τους συνεργάτες σου, για  την χατα- πληχτιχή περιοδική αυτή έκδοση.Πάντα η ύλη του ήταν εντυπωσιακή, καλογραμμένη, η  εμφάνιση του περιοδικού ζηλευτή. Μ α τούτο το τεύχος (25 - 26) θαρρώ πως ξεπερνά κάθε προηγούμενη.Είναι τυχεροί οι συγχωριανοί σας που τους δίνεται η  ευκαιρία να κρατούν στα χέρια τους ένα τόσο λαμπρό περιοδικό.Η  αναφορά του περιοδικού σας στις παλιές οικογένειες των Μικροχωριτών, η στήλη, οι σελίδες που αφιερώνεται στο μητρώο αρρένιον, λαμπρή σκέψη, καταπληκτική ιδέα. Κ ι ακόμη πιο ό]Αορφο το φωτογραφικό «άλμπουμ».Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Σας εύχομαι να συνεχίσετε πάντα με το ίδιο κέφι.ΦιλικάΧ ρ . Τραγέλλης
Αθήνα, 12)1)198 6 Αγαπητέ μου κ. Κουτσούκη,Κ αλή χρονιά, χρόνια πολλά.Ευχαριστώ θερμά για την ευγενική αποστολή των δύο τελευταίων τευχών του λαμπρού περιοδικού σας « Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι-  Τ Ι Κ Α  Γ Ρ ίΑ Μ Μ Α Τ Α ». Εκφράζω τα εγκάρδια συγχαρητήριά [ΐΛυ μου για τις αξιέπαινες προσπάθειες και την αξιόλογη πνευματική προσφορά σας στην ακριβή γ ενέτειρά σας, στην πονεμένη Ρούμελη και, γενικότερα, στην πατρίδα μας.Το περιοδικό σας, άριστο σε εμφάνιση και πλούσιο σε ύλη, γεμάτο παλ]ΐύ και πνεύμα, μεστό στοχασμό και απόλυτη πλη

ρότητα, σοβαρό και θετικό, ζωντανό και θαρραλέο, προσφέρει, μέσα στους δύσκολους και καταλυτικούς καιρούς μας, ψυχική και πνευματική ευιρορία. Δέκα έξη ολόκληρα χρόνια, δίπλα στον πνευματικό κόσμο και σε μια διαρκή δημιουργική μάχη, χωρίς ψυχική κάμψτί, δείχνει φλογερούς οραμα- τισμούς κι ευγενικούς αγώνες, με τη σφραγίδα της πίστης και της γνησιότητας.Εύχο)ται ολόψυχα το εκλεκτό περιοδικό σας, απόσταγμα δυνατών συγκινήσεων και κατευθυνό]]ΐενο απ’ την ακτινοβολούσα ψυχή  σας, να ζήσει πολλά χρόνια, για να σκορπάει παντού γόνιμο ενθουσιασμό για μια αληθινή ανάταση και να είναι ο διαπρύσιος κήρυκας των πόθων και οραματι- σμών του υπερήφανου φιλοπρόοδου κι ευγενικού λαού της Ευρυτανίας.Μ ε αγάπη και εκτίμηση Δ η μ. Κ .  Κουτσουλέλος Επίτιμος Επόπτης Δ η μ . Εκπ) σεως
Αξιότιμε κ . ΚουτσούκηΣτην έκθεση βιβλίου των Ευρυτάνων στην Αθήνα (οδός Μητροπόλεως) μου δώσανε ένα περιοδικό του Μικρού Χωριού να το διαβάσω (Μιχροχωρίτιχα Γράμματα). Επειδή, \vm άρεσε το περιοδκό σας, θάθε- λα να iJiou στέλνετε κάπου - κάπου κανένα αντίτυπο, έστω και παλιό... Περιμένω , να, διαβάσω, για  τα ωραία μέρη σας! Στείλτε μου στη διεύθυνση: Κύριον Σταύρον Παρ- ζάλην, οδός Βώκου 36, Πολύγωνον, 114 71, .\θήναι. ☆ Αθήνα, 1985Αγαπητέ κ. Μένιο,Παρακαλώ λάβε την παρούσα ιστοριού- λα μου για το Μικρό Χωριό του 1924 και να διορθώσεις τη χρονολογία στη φωτογραφία του περιοδικού σου (Ιανουάριο - Ιούνιο 1984 ). Ή λθ α  από την Αμερική 23.4 . 1921 και όχι το 1920. Τότε πήρα και τη φιοτογραφία της παλιάς εκκλησίας. Ε ίχα  και φωτογραφία της μεγάλης χιονοστιβάδας του 1925 το Γενάρη, όμως την έχασα. Ή τα ν βορειοανατολικά του μύλου της για γιάς μου, Παρασκευής Γιουσμπασίνας. Η58



χιονοί3"ΐβάδα αυτή έφερε έλατα και πλατάνια και πουρνάρια και άλλα, κανείς δεν αντελήφθη τίποτα την νύχτα εκείνη που σάρωσε τα πάντα. Ούτε θύρυβος, κατέβηκα απδ το σπίτι μου και φαινόταν απ’ εκεί ένα πρόσθετο βουνό και το είπα εκεί στου Γεωργούλα το καφενείο και βγήκανε όλοι και είδαν το φαινόμενο, πήγαμε μέχρις ε κεί και τράβηξα τη φωτογραφία (όμως την έχασα) και όλοι οι χωριανοί, Σπ . Γιαννα- κόπουλος και Χ ρ . Μαστρογεωργόπουλος, Ζορμπαλάς, Κοκκάλας, Κομπορόζος, Κα- λαντζής και άλλοι. Ό λ α  αυτά τα δέ'ηρα τα πούλησε η Κοινότητα σε πλειστηριασ]!^ για τα έσοδα της εκκλησίας, μετά ένα χρόνο κι ο πάγος στη ρεματιά δεν είχε λιώσει.Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.Με αγάπηΠαντελής Δ . Γιαννακόπουλος

μούμε και για σας, να είσθε πάντα καλά.Λοιπόν, προ ημερών έλαβα το περιοδικό που μας εκδίδει η Μετοιμόρφωση του Σω- τήρος, που αυτή μας δίδει την δύναμη, το φως, την υγεία μας και λοιπά' και (ίας βοηθά και γίνονται τα ιερά και ηρωικά έργα στο χωριό μας, στον τόπο [ίας και γί- '.ίηκαν σε όλη την χώρα μας. Κ α ι δι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά[][ε την ενίσχυση και ανοικοδόιιηση. Με ό,τι μπορούμε ο καθένας μας. Να γίνονται ιερά και ηροκκά έργα. Κ αι τα ιερά και ηρωικά βιβλία, που μας οδηγούν τί πρέπει να φκιάσουμε.οΛιπόν, σας στέλνω μία μικρά ενίσχυση από 20 δολλάρια για τα ιερά και ηρωικά έργα του χωριού μας.Με αυτά τελειώνω και χαιρετώ με αγάπη και σεβασιω.Ο συγχωριανός σας Παύλος Δ . Γεωργόπουλος
Αγαπητέ Μένιο,Μ ια που το περιοδικό μας Μ . Γ . εκτός του συνδετικού κρίκου των Μικροχωριτών έχει το επιτυχημένο ιστορικό γνώρισμα κατοίκων και γεγονότων, τα ιστορικά γεγονότα πρέπει νάναι όσο γίνεται αληθινά, μια που γράφονται όχι μόνο για φιλολογία , αλλά για ιστορική αλήθεια, γιατί τη γράφουν αυτοί που την έζησαν ή την δημιούργησαν.Στο δη^ιοσίευμα «Η ίδρυση Οργάνωσης Φ .Ε .Ν .Μ .Χ . Ευρυτανίας», έγινε ένα λάθος στο όνομα. Αντί του Νίκου Παπαπερικλή γράφτηκε Α . Παπαπερικλή. θ α  σας παρα- καλούσα να το διορθώσετε στο επόμενο τεύχος των Μ . Γ . ,  γιατί πρόκειται για τον Ν ίκο Παπαπερικλή, που τότε ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη στην κατοχή, πολιτικός καθοδηγητής της X I I  Μεραρχίας στο Καρπενήσι και τώρα συντάκτης στην καθημερινή εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Γ .  Μανίκας

Ουάσιγ'κτον 13) 8) 8.ό Αγαπητοί μου συγχωριανοί και αγαπητά μου μέλη της Αδελφότητας της Ιεράς Μεταμόρφιοσης του Σωτήρος.Μάθετε ότι είμεθα καλά, το ίδιο επιθυ-

Νέα Γόρκη, 6) 1) 8ί> Αγαπητέ φίλε Μένιο, γειά χαρά.Φίλε Μένιο σου στέλνω τα ποιήματα. Ε  μείς είμαστε όλοι καλά. Εσείς είστε όλοι καλά; Ε^ιείς εδώ έχοιτε λίγο κρύο και τώρα περιιιενο^τε και βροχές.Μένιο σου στέλνω και την συνδρομή μου 20 δολλάρια, για τα Μικροχωρίτικα Γράμ^ ματα. Τ ί άλλο να σου γράψω. Δώσε πολλούς χαιρετισμούς στη γυναίκα σου και στο παιδί σου και στο Συμβούλιο. Έ χ ε ις  πολλούς χαιρετισμούς κι από τη γυναίκα μου. Περιμένω γράμ(ΐα σου.Σ ε χαιρετώΠαναγιώτης Σιαφάκας
★

Ουάσιγκτον, 1δ) 10) 8.5Αγαπητοί μου χωριανοί και αγαπητά [τέλη της Αδελφότητας.Μάθετε ότι εί]ΐαστε καλά και το ίδιο ε- πιθυ^το'ύμε και για σας.Μάθετε ότι προ ημερών έλαβα το γρά|ΐ- ;ια σας [ΐαζί με την απόδειξη. Ά ρ γ η σ α  να απαντήσω λόγο) δουλειάς, φροντίδο)ν και λοιπά και σας παρακαλο) να με συγχοιρή- σετε. Ευχαρίστο)ς εδιάβασα όσα γράφετε59



ο  ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (1946)Συμπληρώνοντας την αφήγηση που δημοσιεύτηκε στό προηγούμε-. νο τεύχος αρ. 25 - 26, σελ. 19-22 και αφορούσε την δράση του Συλλόγου Μικροχωριτών Αμερικής «Ο Φοινιξ», προσθέτουμε ένα ακόμη ντοκουμέντο. Πρόκειται για μια ιστορική φωτογραφία που είχε την καλοσύνη να στείλει στον κ. Γιουρνά, η Ελέντ), χήρα του πρωτεργάτου του «Φοίνικα» Παναγιώτη Κομπορόζου, που πρωτοστάτησε στον έρανο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα χρήματα που συνέβαλαν στην ανέγερση του ζενώνα που υπάρχει ακόμα στο παλαιό Μικρό Χωριό. Την δημοσιεύουμε μαζί με το σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα της κ. Ελ. Κομπορόζου:

Τα πρώτα μέλη του «Φοίνικα) στην Αμερική (1946)Διακρίνονται οι: Ελένη και Πόνος Κομπορόζος, Κόμματός, Μιχος, Μα- στρογεωργόπουλος, Ζαχαρόπουλος, Πανταζής κ.ό.«Αριστείδη, εδώ που συγύριζα κότι συρτόρια, βρέθηκε αυτή η φωτογραφία που είναι παρμένη όταν κόιναμε τον Σύλλογο και εισπρόιχθηκε το ποσόν των 9.471 δολ. Ουδέποτε είχε γραφεί και όλως εκτόκτως δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γρόμματα». Κόλλιο αργό, παρό ποτέ! Ό σ ο  για την φωτογραφία μου την επιστρέίρεις αν είναι όχρηστη. Συγγνώμην που σε βόζω σε φασαρία, α λ λ ά  κι όλλοι το είχαν παρατηρήσει».

για τα έργα στο χωριό. Βέβαια όλοι πρέπει να βοηΡάμε όσο ο καθένας μπορεί για να γίνουν τα έργα'αυτά και να είμεθα όλο. υπερήφανοι γ ι ' αυτά και για την πατρίοα μας.
Σας εύχομαι και πάλι να είσθε όλοι καλά και σας στέλνιο ακόμη μια μικρή ενίσχυση.Σ̂ας χαιρετ(ί) ο χιοριανός σας 11 αύλος Γεπργόπουλος
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Μ Ν Η Μ Η  Κ Α Ι  Χ Ρ Ε Ο Σ

Κρίσεις, Σχόλια καί Συμπληρώσεις"Οπως είχαμε προαναγγείλει, δημοαιεύοαμε ουμπληρωματικές ουνεργααίες καί έπιοτολές διευκρινιστικές ή κριτικές πού άφοροΟν τό βιβλίο πού κυκλοφόρησε π ’Αδελφότητα πρόσφατα μέ τόν τίτλο ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ. Πιστεύουμε ΟΤΙ, τόσο αύτές όσο καί οί άλλες πού θά ακολουθήσουν, θά βοηθήσουν στήν πλατύτερη ένημέρωση καί γνωριμία τής ίατορίας τής κατοχής στήν ηε- ριοχή μας.Στά κείμενα αύτά καί γενικά οέ όσες συνεργασίες στέλνονται γιά δημοσίευση μόνο γιά φραστικές βελτιώσεις άναγκαϊες κατά τή γνώμη της μπορεί νά έηέμβει ή διεύθυνση τού περιοδικού. ’Ανακρίβειες γεγονότων, χαρακτηρισμοί προσώπων κ.λπ. έφ’ όσον ειδικά δέν θίγεται ή τιμή καί ύπό- ληψπ κάποιου δέν έλέγχονται, έκτός έάν έπιοημανθοΟν άπό κάποιον ενδιαφερόμενο, όπότε άκολουθεϊ ή διάψευση ή γίνεται ή σχετική άποκατάσταοη.Με αιρορμή προηγούμενο γράμμα γύρω απ’ την ιστορία του Μικρού Χωριού, δημοσιεύουμε σήμερα τις απόψεις ενός Μικρο- χωρίτη μαθητή του Γυμνασίου:Μεγάλος σχετικά ο αριθμός των ανώνυμων και επώνυμων επιστολών που δημοσιεύονται στο περιοδικό σχετικά με την « Ιστορία του Μικρού Χωριού». ' ΑΧλεζ, απ αυτές τις επιστολές επιδοκιμάζουν τα άρθρα των συγχωριανών [νας κι άλλες σε μεγάλο ποσοστό τα αποδοκιμάζουν, τα απορ- ρίτττουν, δεν παραδέχονται την γ'/ησιότητά τους.

θ α  πρέπει πάνω σ’ αυτό το θέμα να το- νισθεί πως η  άποψη των γεγονότων αυτών από ένα πρόσωπο οπωσδήποτε θα είναι διαφορετική από την γνώμη πάνω στα ίδια γεγονότα ενός άλλου ανθρώπου. Ό μ ω ς αυτή η γνώμη, ανεξάρτητα του αν είναι σω- στΤ) ή όχι, είναι και θα πρέπει να είναι αποδεκτή απ’ όλους μας. Είναι λυπηρό να βλέπουμε μέσα από τα γράμματά σας διαφωνίες μεταξύ των συγχωριανών που τόσο μεγάλη είναι η προσπάθεια για να συιι<φι- λιωθούν τώρα τελευταία.Στις ανώνυμες ή επώνυ|ΐ.ες επιστολές υ-
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πάρχουν αρκετές που δεν αερολογούν, αλλά προτείνουν και μερικά μέτρα. Δεν είναι λίγοι οι αναγνώστες - ιες που προτείνουν να συγκεντροιβούν και να μελετηθούν τα στοιχεία το-υ κα&ενύς προσώπου, σχετικά με την ιστορία του αγαπη,μένου [Μίς Μικρού Χωριού, που ασφαλώς ήταν, είναι και θα είναι ανεπανάλητττο! Ο ι «επιτροπές» αυτές θα συλλέγουν στοιχεία και θα τα διαλέγουν. Τ α  διαλεγμένα είναι (κατά την γνώ- μγ| ορισμένων) αυτά τα οποία θα φτιάξουν την ιστορία του όμορφου χωριού μας.Ό π ω ς είναι φυσικό καταλαβαίνετε, ότι οι επιτροπές αυτές «θα κόβουν και θα ρά- 6ου\«> την ιστορία του χωριού μας. Αυτό όμως θα είναι η αιτία για να μην μάθουν ποτέ την αλήθεια που μπορεί να μην είναι ευχάριστη, οι μετέπειτα γενεές.Χρέος όλων μας (που άλλωστε δεν είμαστε ιστορικοί) είναι να συλλέξουμε στοιχεία , να κάνουμε και να καταγράφουμε περιστατικά και γνώμες και να τα αφήσου- με για τους επόμενους. Δικό τους θα είναι το χρέος να «κόψουν» και να «ράψουν» την ιστορία, διότι όπως είναι φυσικό, δεν θα [ΐπορούν να καταγροιφούν όλες οι γνώμες όλων των προσώπων οτα ιστορικά βιβλία.

Διότι η ιστορία δεν κόβεται και ράβεται πριν την ώρα της και είναι χρέος μας να της δώσουμε όσο πιο πολλά και ποικίλα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην σωστΥ] καταγραφή της.Πάνω  στο θέμα της διγνωμίας ο Σωκράτης υποστήριζε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την γνώμη των λίγων και γνωστικών και όχι των πολλών που δεν είναι γνώστες. Αυτό το αναφέρω, γιατί οι επιτροπές που θα συγκροτηθούν από συγχωριανούς μας α σφαλώς δεν πρόκειται να περιλαμβάνουν ειδικούς ιστορικούς.Για  να τελειώσω το γράμμα μου θα πα· ρακαλούσαμε τώρα που αρκετοί έχουν αρχίσει να γράιφουν τα γεγονότα, να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Διότι πολλοί από τους οωτόπτες [ΐάρτυρες βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία και δυστυχώς τα χρόνια τους τελειώνουν.θ α  έχου(ΐε πραγματικά βοηθήσει όλοι την ιστορία του Μ ΙΚ Ρ Ο Γ  Χ Ω Ρ Ι Ο Γ  αν α- φήσουμε γραπτά μνημεία πάνω σ’ αυτήν από τους κατοίκους του αγαπημένου [ΐεις Μ ΙΚ Ρ Ο Γ  Χ Ω Ρ Ι Ο Γ . Ν - Σ .Κ .Κ .
Μικρό ΧωριόΜικρό Χωριό χωριουδάκι μου πόσο σε λαχταρώ να έρθω στο σπιτάκι [ίου πάντα θα υπομένω.Α π ’ τους ανθρώπους τους παλιούς είσαι και ομορφιοκαμωμένο.Η  μοίρα σε κατάφερε να είσαι μοιρασμένο.Γ ια  το Μικρό Χωριόεγράφτηκε ιστορίαόλοι το ο)ΐολόγησανσαν μια (νέα) |ακρή Ελβετία.Παναγιώτης Σιαφάκας
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Ή μνημόνευση προσφιλών προσώπων οτή στήλη αυτή γίνεται μόνο μέ φρον τιδα των οικείων των, οί όποιοι, άν τό επιθυμούν, θά πρέπει νά φροντίζουν νά μάς δίνουν έτοιμο τό κείμενο η τά άπαραίτπτα βιογραφικά στοιχεία καί μιά φωτογραφία.
Θ Λ Ι Β Ε Ρ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο ΣΕίναι φορές που ο απολογισμός μας δεν μπορεί να περιορισθε' σε έργα ή παραλείψεις, σε έσοδα ή έξοδα, αλλά πρέπει να σταθεί και στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή ποιους είχαμε και ποιους χάσαμε.Αν περιορισθούμε στο τελευταίο μόνο εζάμπνο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως χάσαμε αναπάντεχα νέους ανθρώπους, όπως τον Μενέλαο Γιαννακόπουλο και τον Αριστοτέλη Π. Γιαννακοπουλο, που έρχονται να προστεθούν στους επίσης πρόωρα χαμένους πέρυσι και πρόπερσι Γιάννη Ν. Κομπορόζο, Γιώργο Χρ. Φλέγγα, Νίκο Αϊβαλιώτη και Πλούταρχο Ζαχαρόπουλο. Χάσαμε ηλικιωμένους που έφυγαν στην ώρα τους, όπως την Ελισάβετ Γρατσούνη, την Φωτεινή Δέρματά, τον Γεώργιο Καρόπουλο, Δημήτριο Χονδρό (στην Αμερική). Αλλά και δραστήρια μέλη της Αδελφότητας, όπως τον Βασίλειο Κόμματά, Δημήτριο Κοκκάλα, Χρήστο Βρυνιώτπ, Ιωάννη Δέρματά, Ευανθία Καδέρη. επίσης την Σοφία Καρελά φανατική φίλη' και αρωγό του Μικρού Χωριού και της Αδελφότητάς μας και τους άλλοτε Προέδρους της Κοινότητας Μικρού Χωριού αείμνηστους Κων)νο Γεωργό- πουλο και Νικόλαο Σιδέρη.Θα πρέπει να πούμε ότι οι Δημήτριος Κοκκάλας και Βασίλειος Κόμματός υπήρξαν και εκλεκτοί συνεργάτες του περιοδικού μας. 0 πρώτος με τις λεπτομερείς και τόσο παραστατικές αφηγήσεις από την Πόλη και γενικά την δράση των ξενητεμΐένων Μικρσχωριτών. Ο δεύτερος με τα ηθικού, θρησκευτικού και κοι λ'ωνικού περιεχομένου άρθρα του, που μας έστελνε συχνά, καρποί όλα της μα κράς του πείρας αλλά και της αυτομόρφωοπς και εξοικείωσής του με τους Έ λ ληνες κλασσικούς και την ελληνοχριστιανική αγωγή και παιδεία.

Βασίλειος Ν . ΚομμοτάςΟ Βασίλης Κομμοτυάς, το δεύτερο αϊτό τα έξη παιδιά του Νικολάου και της Κατερίνης Κόμματά (το γένος Γεωργίου Μα- στρογεωργοπούλου) γεννήθηκε το 1896 και πέθανε στις 30 Αυγούστου 1985 σε ηλικία 89 ετών.' Ηταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. ' Εμαθε τα πρώτα γράμματα στους παλιούς και αξέχαστους δασκι5ιλους Κούστελο και Κουκουβή και υπηρέτησε στο στρατό 7 - 8 χρόνια σε διάφορα μέτωπα και κυρίως εκείνο της Μικράς Ασίας. ' Επειτα ^ γ ε  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αφρικής όπου σκληρά εργάστηκε για πολλά χρόνια.Στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαμε πολλές επιχειρήσεις εστιατορίων από τις οποίες κέρδιζε πολλά δολλάρια. Αυτά δεν τα αποθησαύριζε, αλλά σαν καλός χριστιανός που ήτανε, εκτός από την πατρική του οικογένεια και τους συγγενείς του, βοηθούσε πολλούς άλλους έχοντας ανάγκη και προ παντός το οτγαπημένο του Μικρό Χωριό ή άλλα έργα στην Ευρυτανία. Μεταξύ αυτών ο Βασίλης Κομμοτάς με δικά του χρήματα επισκεύασε εκ θεμελίων το νέο κτίριο του σχολείου του παλιού Μικρού

Χωριού, που το έκαψοτν κατά την Κατοχή οι Γερμανοί. Για τον λόγο αυτό υπάρχει στην Πνευμοττική Γωνιά (αίθουσα ευεργετών) αναρτημένη η φωτογραφία του εις αιώνιον ευγνωμοσύνην.Στην Αμερική αλλά και στο χωριό του και στον Πειραιά αφότου επέστρεψε στην πατρίδα δεν απερροφάτο από τις επιχειρήσεις του και τη βιοπάλη του. Ήταν βαθύς μελετητής των αρχαίων συγγραφέων και προ παντός της Αγίας Γραφής. Συνεχώς τον απασχολούσε η συγγραφή διαφόρων σχετικών αλλά και πολιτικών μελετών, μερικά των οποίων δημοσιεύθηκοτν ή θα δημοσιευθούν στα «Μικροχωρίτικα Γράμμοπα».Ο ίδιος και πολλοί συγχωριανοί του διηγούνται ότι στην Αμερική έκανε πολλές ηθικοθρησκευτικες ομιλίες και οπτό ραδιο- (^νου ποπτριωτικές εκπομπές. Σημειώνουμε ότι το 1956 χρηματοδότησε την έκδοση του βιβλίου «Η Μεγόιλη Ημέρα του θεού του ΠαντοκρκτΓορος: Ερμηνεία προφητικών κειμένων της Αγίας Γραφής, χορηγία Βασιλείου Κόμματά, Αθήναι 1956, που επι- μελήθηκε ο αείμνηστος Ευρυτόινας δημοσιογράφος Νίκος θάνος. Επίσης στο χωριό συχνά έκοοίε ενδιαφέρουσες ομιλίες
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και κατά τα τελευταία του χρόνια ήταν ένας αϊτό τους ψάλτες οτην εκκλησία.
' i
i

m  ^

Βασίλειος Ν. ΚομματάςΜΑΣ Μ ΙΛΑΣ ΑΚΟΜΑ (Στη μνήμη του Β. Κομμιχτά)Το δρόμο σου τελείωσες ανώδυνα τα τέλη σου και τα καλά που έκανες ήταν πολλά απ’ το χέρι σου.Τα έργα σου είναι εγγύηση και η ψυχή σου αγάπη, να σου δοθεί συγχώρηση για τα μικρά σου λόίθη.Ήταν ζωή χριστιοινική γεμάτη με αγώνα που είναι δυσκολόδρετη σε τούτο τον αιώνα.Ρωτούσες, έτρεχες και στην οδύνη αρρώστους να δοηθήσεις για να τους δώσεις δύναμη να τους παρηγορήσεις.Πάντα θα είχε η τσέπη σου για να τους βοηθήσεις, πράξη έκανες τη σκέψη σου χωρίς να αργοπορήσεις.

Ήσουνα ψάλτης πρακτικός και τυπικός στα πάντα γι’ αυτό κι ήσουν αγαπητός απ’ τους πάντες και για πάντα.Είχες και πένα δυνατή που έγραφε κι εκήρυττε ο άνθρωπος το πώς να ζεί, για το Χριστό θα έπρεπε.Γεννήθηκες, μεγάλωσες μέσ’ το Μικρό Χωριό όλο τον κόσμο γύρισες και τάφηκες εδώ.Μας λείπεις απ’ τη συντροφιά μα μας μιλάς ακόμα, είναι δική σου η γωνιά και κάθεσαι ακόμα.Παράκληση στον Κύριο κι ωραία μελωδία σαν ύμνο ικετήριοη ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝ ΑΙ Α ΙΩ Ν ΙΑ !Ν. ΑζακάςΕφημέριος Μικρού Χωριού
Δημήτριος Κ . ΚοκκάλαςΓεμάτος από μνήμες της Πόλης, όπου έζησε την όμορφη παιδική του ζωή και νο- σταλγός των μεγάλων εποχών του χωριού μας, έφυγε στα ογδόντα του χρόνια (Οκτώβριος 1985).Αν και ξενητεμένος χρόνια στη Θεσσαλονίκη όπου ζούσε οπτ’ τη δεκαετία του 1920, ενδιαφερόταν πόιντοτε ζωηρά για τα κοινά και με παρρησία εξέφραζε τις απόψεις του γι’ αυτά. Ο ίδιος σε διάφορα αυτοβιογραφικά του σημειώματα που είχε την πρόνοια να μας στείλει, ως συνεργασία στο περιοδικό, μας δίνει αρκετές πληροφορίες γύρω από τη δράση του για τα κοινά. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την πρωτοβουλία του για την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη το 1928 μαζί με τους I. Μανίκα και Δ. Πασπάλη του Συλλόγου «Φιλοπρόοδος Νεολαία Μικρού Χωριού», που πρωτοστάτησε σε εκπολιτιστικά έργα για το χωριό μας, τις φροντίδες του για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Σχολείου κ.ά. Πρωτοστάτησε ακόμη στη Θεσσαλονίκη για τον έρανο του χωριού μετά την κατολίσθηση, την ανακαίνιση της Μεταμόρφωσης, του Αη - Σώστη και γενικά τον εξωράίσμό του χωριού μας. θεοσεβής, αναθρεμμένος με ιδιαίτερη επιμέλεια, από ευκατάστατη οικογένεια του χωριού και με μόρφωση ιδιαίτερα προσεγμένη για την εποχή του, υπήρξε φανατικός λάτρης της ελληνοχριστιανικής παιδείας και των παραδόσεων όπως αφήνουν να νοηθεί και οι
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πολλές συνεργασίες του που μας έστελνε στο περιοδικό, του οποίου υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης. Με τη ζωντανή και πολύ γλαφυρή πέννα του, μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας μετέφερε άλλοτε στην πλούσια παροικία των Μικροχωριτών και

Δημήτριος Κ. Κοκκάλας
Συρυτάνων της αξέχαστης Πόλης και άλλοτε στη ζωή του χωριού με τις μεγαλειώδεις στιγμές των μεγάλων έργων, των ευεργετών αλλά και τις άσχημες της μι- ζέριας και του πολέμου.Τραγικό γι’ αυτόν γεγονός ο μαρτυρικός θάνατος του πατέρα του και η ατιμωρησία των ενόχων στη διάρκεια της κα-τ°χής·Με τις συνεργασίες του αυτές μας έμπαζε ανάμεσα στους μικρούς και μεγάλους πατριώτες, Μικροχωρίτες, της Πόλτ|ς κυρίως, με τις δοσοληψίες τους, το χιούμορ τους, τα ελαττώματά τους αλλά και τις μεγάλες πατριωτικές τους εξάρσεις και ανοαάσεις, όπως τους Σιδεραίους, τους αδελφούς Σιδερίδη κ.ά.Μπορούμε να πούμε ότι από τον Δημη-

τριο Κοκκάλα μάθαμε όλοι μας την Πόλη, πώς ήταν πριν απ’ το 1922 και γι’ αυτό τον ευγνωμονούμε. Ανοτγνωρίζοντας τη συμδολή του αυτή το περιοδικό μας, θα συνε)ζίσει να δημοσιεύει και μετά θόινατον, σαν ενα είδος μνημοσύνου, τις συνεργασίες του αείμνηστου Δημητρίου Κ. Κοκκάλα, που πρόσψερε στην Αδελφότητα και βρίσκονται ακόμη στο αρχείο της.
Ιωάννης Ν . ΔερματάςΜετά ολιγόμηνη ασθένεια, σε ηλικία 76 ετών, υπέκυψε στο μοιραίο ο Γιάννης Ν. Δερματάς, αφήνοντας απαρηγόρητη την γυναίκα του που κατάγεται επίσης οπχό την Ευρυτανία. Συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων του ο Γιάννης Δερμα-

Ιωόιννης Ν. Δερματάςτάας πήγε κι αυτός από μικρός κοντά στον πατέρια του, στην Πόλη. Γύρισε στην πατρίδα όταν χειροτέρευσε η θέση των Ελλήνων εκεί και έκτοτε ήταν μόνιμος παραθεριστής του χωριού, μένοντας και συντηρώντας το πατρικό σπίτι στην είσοδο του χωριού. Σοβαρός και καλοχιυνόαος πόιντα ενδιαφερόταν για τα θέματα του χωριού και της Αδελφότητας, δίνοντας πάντοτε το «παρών» στις διάφορες εκδηλώσεις της.bo



Νικόλαος Σιδέρης λους λόγους. Αγάπησε το χωριό και την κοινωνία του — άλλωστε κι αυτή του το ανταπέδωσε, αφιέρωσε χρόνια (1950 — 1955) τής καριέρας του σαν μηχανικός στα έργα της ανοικοδόμησης του Μ. Χωριού και της Ευρυτανίας. ' Ενιωθε τον εαυ- ότ του Μικροχωρίτη κι ενδιαφερόταν για τα προθλήματά του. Μειλίχιος, πράος και καταδεκτικός μιλούσε με τους ανθρώπους του χωριού. Στον Σύλλογό μας έδινε το

Νικόλαος ΣιδέρηςΜετά από ολιγόχρονη πάλη με την επάρατη νόσο υπέκυψε τελικά γύρω στα 70 του ο Νίκος Σιδέρης (Φεβρουάριος). Εό- νος παλιάς οικογένειας Σιδεραίων, ήταν γνωστός στην περιοχή σαν σοβαρός, εξυπηρετικός και πολύ καλός οδηγός λεωφορείων, πριν και μετά τον πόλεμο. Ατύχη- σε να χάσει πρόωρα την πρώτη του γυναίκα από την οποία απέκτησε δύο κόρες, αλλά ευτύχησε να βρει στοργή και περιποίηση στην νέα σύζυγο και χήρα τώρα, που κατιάγεται απ’ την οικογένεια Κρικέ- λα. Γελαστός, μετριοπαθής στις σχέσεις του με τους άλλους, εκλέχτηκε πολλές φορές στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Ως αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του προέδρου Επαμ. Πα- παδή, στην περίοδο 1981 - 82 διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας, συνεργάστηκε με την Αδελφότητα στην επίλυση διαφόρων θεμάτων και στη σύνδεση μεταξύ των δύο οικισμών.
Χρίστος ΒρυνιώτηςΜετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια, χάθηκε τον περασμένο Νοέμβρη μια φιλική φυσιογνωμία για τους Μικροχωρί- τες.Ο Χρίστος Βρυνιώτης, σύζυγος της θεοδώρας, το γένος Μπάκη - Μαστρογεωργο- πούλου, έγινε Μικροχωρίτης και για άλ

Χρίστος Βρυνιώτης«παρών» σε όλες του τις εκδηλώσεις, πάντα είχε να πει κάποιο καλό λόγο, μια χρήσιμη υπόδειξη. Δεν έμενε όμως στα λόγια κι ήξερε να δείχνει έμπρακτα την υποστήριξη και την αγάπη του για την Α δελφότητα, για την περιοχή ολάκαιρη.«Δέθηκε» με τον τόπο, τον επισκεπτόταν τακτικά και ήταν από τους μόνιμους παραθεριστές του καλοκαιριού. Εκεί δέχθηκε πριν από τρία χρόνια την πρώτη μοιραία για τη ζωή του προειδοποίηση. Παρά την επιθυμία του, δεν μπόρεσε από τότε να ξαναγυρίσει στο αγαπημένο του Μικρό Χωριό και τους ανθρώπους του. θα  τον θυμόμαστε πάντα σαν ένα δικό μας άνθρωπο.
Μενέλαος Ν . ΓιαννακόπουλοςΤον πρόδωσε η καρδιά του τον Μενέλαο Γιαννακόπουλο, που μόλις είχε πάρει την στροφή στον πενηντάχρονο δρόμο της ζωής του. Γέννημα και θρέμμα του Μικρού Χωριού, δεν έχανε ευκαιρία να μην το ε- πισκεφθεί, όποτε μπορούσε και προ παντός τα καλοκαίρια. Εκεί τον συναντούσαμε γελαστόν και κεφόττο όπως πόααα, να

66



κάνει τις δόλτες του μεταξύ τιαλαιού και νέου χωριού, να αναπολεί συχνά τις παλιές καλές ημέρες του χωριού που χάθηκε και μαζί μ’ αυτό το πατρικό αρχοντικό, όπου είχε ζήσει ξέγνοιαστα τα παιδικά του χρόνια. Οι στίχοι που έγραψε γι’ αυτόν και απήγγειλε την ημέρα του μνημοσύνου (40ημερο, 16-3-86) ο πολυαγα- πη μένος αδελφός του Ανδρέας Γιαννακό- πουλος, έκαμαν όλους, συγγενείς και φίλους, να δακρύσουν για τον πρόωρο χαμό του Μενέλαου. Τους στίχους αυτούς, θα δημοσιεύσουμε μαζί με τη φωτογραφία του στο επόμενο τεύχος, όταν μας δοθούν από τα αδέλφια του αείμνηστου Μενέλαου.
Κων)νος ΓεωργόπουλοςΜονήρης όπως ήταν πάντα έφυγε (Οκτώβριος 1985) για την άλλη ζωή ο Κώστας Γεωργόπουλος (Γιωτοκώστας), περίπου στα 80 χρόνια του. Ήταν ένας απ’ τους γιούς του μυλωνά που είχε τον νερόμυλο πάνω στο Κεφαλόδρυσο. Αγαθή

Ερχόταν συχνά στην Αθήνα για να κόινει μαζί με το Προεδρείο της Αδελφότητας παραστάσεις σε διάφορα Υπουργεία για τα θέματα του χωριού. Κάποτε είχε έλθει έχοντας παραμάσχαλα το «Κόκκινο δι- δλίο» του Μάο. ' Οταν τον ρωτήσαμε τί είναι αυτό, μας είπε ότι μέσα σ’ αυτό υπάρχουν οι μεγαλύτερες σοφίες που διάδασε ποτέ! ' Ηταν μεταξύ άλλων οπαδός της «Πολιτιστικής Εποη/άστασης» στην Κίνα και συχνά, σαν τον αείμνηστο Φίλιππα Μα- νίκα, οδηγούσε με ευστροφία την κουβέντα στην περιοχή του ιστορικού υλισμού κι άλλες φιλοσοφίες (Μαρξισμό).
Αριστοτέλης Π . ΓιαννακόπουλοςΛίγοι ίσως είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Αριστοτέλη Π. Γιαννακόπου- λο, ευκατάστατο επιχειρηματία, που στα 55 του υπέκυψε (Νοέμβριος 1985) στην επάρατη νόσο μετά οιπό ολιγόχρονη πάλη. Γιός του Μικροχωρίτη Παντελή Δ. Γιαν- νακόπουλου έγινε λάτρης του Μικρού Χω-

Κων/νος Γεωργόπουλοςψυχή, άκακος και πνευματώδης, άνοιγε την καρδιά του δύσκολα, ώστε πολλοί να τον θεωρούν «αμίλητο». Υπήρχαν όμως περιπτώσεις, που ήταν ομιλητικότατος στις σχέσεις τσυ, κυρίως με τον «Μαυρέλη», που δεν ήταν άλλος απ’ το φορτηγό του αυτοκίνητο, με το οποίο εκτελούσε μεταφορές στην περιοχή και το συντηρούσε μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε, λες και ήταν ο αχώριστος σύντροφός του.Λιετέλεσε Πρόεδρος της νέας Κοινότητας και μάλιστα στη δύσκολη φάση της ανέγερσης του νέου οικισμού (1965 - 66).

Αριστοτέλης Π. Γιαννακόπουλοςριού από τότε που το γνώρισε και συχνά όταν το επισκεπτόταν, μαζί με τον παλαίμαχο πατέρα του και την οικογένειά του, έβαζε σχέδια να χτίσει ένα σύγχρονο σπίτι στη θέση του παλιού πατρογονικού Τσι- γαρδέικου. Δυστυχώς ο χάρος τον πρόλαβε για να δώσει άλλο ένα φαρμάκι στον άτυχο πατέρα, που ένα χρόνο πριν είχε χάσει και την κόρη του Χρυσούλα. 67



Γεώργιος ΚαρόπουλοςΞενητεμένος αητό μικρός στην Αμερική ο Γεώργιος Καρόπουλος, που καταγόταν απ’ την Φθιώτιδα, γύρισε στην Ελλάδα πριν απ’ τον πόλεμο για να νυμφευθεί την Μικροχωρίτισσα Κωνσταντίνα το γένος Δημητρίου Δέρματά. Δημιουργημένος επι-

Ο Γεώργιος Καρόπουλος με την γυναίκα τουχειρηματίας ήλθε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα (Μικρό Χωριό, Προυσός, Θεσσαλονίκη) οικογενειακώς. Εγκαταστημένος στο Μέμφις του Τεννεσή, ευτύχησε πριν πεθά- νει να δει και τον γιό του Δημήτρη, που είναι στατιστικός ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να νυμφεύεται επίσης Μικροχωρίτισσα, την Δέσποινα το γένος Μώρη. Διακρινόταν για την απέραντη κα- λωσύνη του και τα φιλανθρωπικά του αισθήματα. Πέθανε πλήρης ημερών τον περασμένο Δεκέμβρη μέσα στις περιποιήσεις της γυναίκας του και των παιδιών του.
Δημήτριος ΧονδρόςΠλήρης ημερών έφυγε από τον κόσμο τούτο τον περασμένο χρόνο ο Δημήτριος Χονδρός μέσα στις περιποιήσεις των παιδιών του και ανάμεσα σε εγγόνια και δι- σέγγονα. Στην Αμερική, όπου άφησε την τελευταία του πνοή (Μπάρλιγκτον Β. Καρολίνας), ξενητεύθηκε προπολεμικά. Λίγες

ήταν οι φορές που ήλθε στο χωριό, όπως για να παντρευτεί την Μαρία Γιουρνά και να χτίσει το δίπατο πέτρινο σπίτι που δεσπόζει και σήμερα ακόμη δεξιά στην είσοδο του παλιού χωριού. Μετά τον πόλεμο πήρε όλη την οικογένεια στην Αμερική, όπου οι κόρες του παντρεύτηκαν κι έ- κανοα/ οικογένειες. Η μικρότερη η Ό λ γ α , πήρε τον επίσης συγχωριανό μας Δημή- τρίο Β. Λιόστη. Ο Δημήτριος Χονδρός αγαπούσε το χωριό μας κι ήταν από τους πρώτους που ενίσχυσε τους εράνους για το ξενοδοχείο, την Μεταμόρφωση καθώς κι άλλες πρωτοβουλίες.
Ελισάβετ Ν . ΓρατσούνηΜε περασμένα τα ενενήντα της χρόνια, άφησε τον κόσμο τούτο πριν λήξει το 1985 η καλή δέσποινα Ελισάβετ Ν. Γρατσούνη. Αδελφή του αείμνηστου καπνοβιομηχάνου

Ελισάβετ Ν. ΓρατσούνηΓεωργίου Κεράνη, ευτύχησε να μεγαλώσει και καμαρώσει δημιουργημένα τα τρία παιδιά της και να δει να την περιβάλλουν εγγόνια και δισέγγονα. Την ευτυχία της αυτή ήλθε να την σκοτεινιάσει πριν από χρόνια η λάμψη μιας δυνατής αστραπής που άφησε στον τόπο τον μικρότερο γιό της, τον Γιότννη. Αγαπούσε το χωριό και μιλούσε πάντα με καλά λόγια για όλους. Συχνά θυμόταν πρόσωπα και πράγματα του χωριού, τους θρύλους και τις παραδόσεις του, που όσο πάνε και χάνονται σήμερα.
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Σοφία Π αν. ΚαρελλάΗ Σοφία Hocv. Καρελλά, το γένος Νικολάου Διαμαντή, γεννήθηκε στη Λαμία και ήταν αδελφή της Μαρίας Γ. Δημοττούλου. Κοντά σ’ αυτή η Σοφία Καρελλά έγινε φίλη του Μικρού Χωριού, το οποίο επισκεπτότανε το καλοκαίρι επί εικοσαετία. ' Ε-

Σοφία Καρελλάδγαλε το Αρσάκειο Λαμίας και παντρεύτηκε τον εκ Καλαμών δικηγόρο των Σερρών Παναγ. Καρελλά. Με την κήρυξη του πολέμου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Μετά το θάνατο του συζύγου της το 1952 αφιερώθηκε στην εξυπηρέτηση των πασχόν- των και πονεμένων, «των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου». Επί σειρά ετών έκαμνε στο διαμέρισμά της κάθε βδομάδα χριστιανικές συγκεντρώσεις του υπό την ηγεσία του αειμνήστου καθηγητή Αλεξάνδρου Τσιριντιχνη «Ελληνικού Φωτός», όπου ανέπτυσσε χριστιανικά και κοινωνικά θέματα. Προϊόν των συγκεντρώσεων αυτών ήταν ο αδελφικός σύνδεσμος μεταξύ των μελών και «η αγόπτη».Εδώ κι ένα χρόνο είχε το ατύχημα να σπάσει το πόδι της παρά το ισχύον. ' Ετσι κρεβατώβηκε επί εξάμηνο για να επακολουθήσει ελαφρά καρδιακή ανεπάρκεια που κατέληξε σε έμφσγμα. Απέθανε την 31η Δεκεμβρίου 1985.
Φιοτεινή ΔέρματάΣε γηροκομείο του Μπρούκλιν τηι̂  Ν. Υόρκης, άφησε στις αρχές του περασμένου

χρόνου την τελευταία της πνοή η άλλοτε λαλίστατη και αεικίνητη Φ&ηεινή Δέρματά (Δερματοφώτο), σε βαθειά γεράματα (105 χρόνων), αφού στο μεταξύ γεύτηκε το πικρό φαρμάκι από το χαμό των παιδιών της, του Παναγιώτη πρώτα στην Κατοχή, και λίγα χρόνια πριν του γαμπρού της Κ. Καμαρέτσου και της κόρης της Ευτυχίας. Πέβεχναν και οι δυο αφού την είχαν φέρει στην Αμερική να ζήσει μαζί τους τα υπόλοιπα νεράμοιτά της. Σε όσους την επισκέπτονταν στο γηροκομείο με λόγια ή

Η Φωτεινή Δέρματά (χνάμεσα στα ανήψια της Ιωόιννη και Δημήτριο Δέρματάνοήματα τους έδειχνε την νοσταλγία της για το χωριό, για το οποίο ήξερε πολλές ιστορίες και παραδόσεις. Ήταν ως γνωστό, συγγενεής του Ιερόθεου Δέρματά, ηγούμενου της I. Μονής Προυσού γύρω στα 1880 και το σπίτι της όπου έμενε ήταν «μοναστηριακό». Το χτίσιμό του, οι καμάρες του και όλη η αρχιτεκτονική του θύμιζε σε μας τους νεώτερους το μοναστήρι του Προυσού.
Ευανθία ΚαδέρηΠέθσνε τον περασμένο χρόνο στο Ασβε- οτοχώρι Θεσσαλονίκης η Ευανθία Καδέρη, το γένος Αθανασοπούλου, όπου είχε παν- τρευθεί κι εγκιχτασταθεί μετά την κατο-69



λίσθηση του χωριού το 1963. Ή ταν αδελφή του αείμνηστου Γκτννη Αθανασόπου- λου, που είχε τραγικό χαμό μαζί με τα γιδοπρόβατά του στην κατολίσθηση. Ο χαμός του χωριού της έσφιγγε την καρδιά κι ελάχιστες φορές το επισκεπτότοη ,̂ ώσπου πέθανε ανάμεσα στην φροντίδα του συζύγου της και την παιδιών της.
Δημήτριος ΠουρνάραςΉταν στο πιεστήριο το περιοδικό, όταν πληροφορηθήκαμε τον θόινατο ενός διακεκριμένου Ευρυτάνα, του Δημητρίου Πουρ- νάρα. Ο Δ. Πουρνάρας, που καταγόταν από το Μεγάλο Χωριό (1900), διέπρεψε σαν δημοσιογράφος, πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας.

Δ ω ρ ε έ ς  ε ι ς  ρ ν ή ρ η ν
Ά ν ν α  X. Κατσιγιάννη εις μνήμην Στέφανου Μπιλέτα δρχ. 3.000, Νικήτας Κου- τσούκης εις μνήμην Π. Παπαδή 2.000, Κ. Πριόβολος εις μνήμην προγόνων Ελένης κάι Διονυσίου και Δημητρίου 5.625, Παν. Γρατσούνης εις μνήμην συζύγου Αθηνάς 5.000, Κατίνα Πανώρη εις μνήμην γονιών της 3.0C0, εις μνήμην Μάνθου, Κώστα και Αλέκου Κομπορόζου 3.000, Ελένη Γραμ- ματικοπούλου - Καμαρέτσου εις μνήμην γονέων της 6.000, Δημ. Γ. Φλώρος εις μνήμην πατρός του 5.000, Σπύρος Κομπορόζος εις μνήμην Γ. Φλώρου 3.000, Πόπη Αγγ. Μπάκη εις μνήμην συζύγου, γονέων, αδελφών 1C.0C0, Ελένη Ε. Χονδρού εις μνήμην συζύγου της 5.000, Χρυσούλα και Σοηή- ριος Φωτόπουλος εις μνήμην πατρός 10. 000, Βασίλ. Πλάκας εις μνήμην συζύγου Χρυσούλας 5.000, Μότχος Κομπορόζος εις μνήμην αδελφών του 20.cfo0 δρχ., Θανάσης και Χρυσούλα Κεράνη εις μνήμην Βασ. Κόμματά 3.000, Νίκη θάνου εις μνήμην συζύγου της 5.000, Μαργαρίτα Κερόινη εις μνήμην συζύγου της 10.000 και 10.000, Φρόσω Φασουλή - Κομπορόζου εις μνήμην

συζύγου της 10.000, Γεώργιος Δημόπου- λος εις μνήμην Δημ. Κοκκάλα 25.000, αδελφοί Μαστρογεωργόπουλοι, Π ίχνος, Λευ- τέρης, Λεωνίδας, Στέφανος εις μνήμην γο- νένων των δολ. 1.000, Ιωόιννης Α. Κεράνης εις μνήμην αδελφών Ελισάβετ Γρατσούνη και Βασιλικής Φαλή 5.000, Ιωιχννα Μπαμ- πανικολού εις μνήμην θειού της Ιωάννου Δέρματά 4.000, Χρυσούλα I . Γρατσούνη εις μνήμην μητρός Ελισάβετ 5.000, Μαργαρίτα Ν. Κεράνη εις μνήμην αδελς>ού της Ιωάννου Δέρματά 10.000, Κων. Πέτσικας εις μνήμην νονέων και αδελφών Χριστίνας και Σοφίας 10.000 δρχ.. Μάχη Γ. Κοασι- γιάννη εις μνήμην θείου Κώστα Γεωργό- πουλου 3.000, Γεώργιος Πλάκας εις μνήμην πατρός 4.CC0, Δηυήτριος Λιάπης εις μνήμην Δημητρίου Χονδρού 10.460, Γεώργιος Δημόπουλος εις μνήμην Σοφίας Κα- ρελλά δρχ. 20.000, Μαριάνθη Σ. Αρώνη εις μνήμην Β. Κόμματά 10.000, Μάχος Κομπορόζος εις μνήμην Μαρίας και Πυθαγόρα Παπασταματίου 10.000 δρχ., θεοδώρα X. Βρυνιώτη εις μνήμην του συζύγου της 5.000 δρχ.
Διόρθωση (στο προηγούμενο τεύχος)Λυπούμαστε που από αβλεψία δεν γράφτηκε το σωστό για τον αείμνηστο Γεώρ

γιο Φλώρο που πέθανε σε βαθύ γήρας πέρυσι σε ηλικία 95 ετών κι όχι 75' και ότι υπήρξε Δασάρχης και όχι δασοφύλακας, όπως εσφαλμένα γράφτηκε.
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^ Α Ρ Α Κ Ο ^ Τ Η  - Π Α Σ Χ Α Λ ΙΑ  ^ Τ Ο  XQPIO
Μ ερικά π α λη ά  έδιμαΗ Καθαρή Δευτέρα «παραγγέλνει» νησεία σε όλους;Ακούστε τί παράγγειλε η Καθαρή Δευτέρα:—Για Ίτάρτε τις σκουροσουγιές και τις σκουρολεπίδες και σύρετε για λι5ιχανα και για παχειές τσουκνίδες.διότι αρχίζει η χορτοφαγία κ.λπ. Την ημέρα αυτή οι κοπέλλες θα φκιά- ζουν την «αρμυροκουλούρα» με αλεύρι, αλάτι και στάχτη για να ονειρευτούν τον γαμπρό. Παλαιότερα την πήττα την έφκιαχνε μια «πρωτο- οτέφανη» γυναίκα και εκεί πήγαιναν τα κορίτσια να πάρουν από λίγη πήττα.Τ ο υ  Λ α ζ ά ρ ο υ :  Σήμερα χάθηκε η συνήθεια να λένε αυτή τη μέρα κάλαντα. Τα κορίτσια έψελναν κρατώντας μικρά κοφινάκια, όπου μάζευαν άσπρα αυγά.Εδγάτε σας περικαλούμεν και να σας διηγηθούμεν να μάθετε τι έγινεν σήμερον στην Παλαιστίνη Λάζαρος απελυτρώθη.Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον μοιρολογούσαν.Πές μας Λάζαρε τί είδες;Είδα φόδους, είδα τρόμους, είδα δάσοα/α, είδα πόνους.Δώστε μου νερό λιγάκι να ξεπλύνω το φαργιάκι της καρδιάς και των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον.Μ ε γ ά λ η  Π έ μ π τ η :  Την ημέρα αυτή θα βάψουν τ’ αυγά κι ένα απ’ αυτά θα το βάλουν στο εικονοστάσι. Οι νοικοκυρές αποφεύγουν να πλένουν και δεν απλώνουν ασπρόρρουχα. Γο φαγητό θάναι φακές με ζύδι. Παλαιότερα έβραζαν σιτάρι (κόλλυβα) που το πήγαιναν στην εκ- κλησιά. _‘ ~ ' Ά λλοτε έλεγαν κάλαντα θλιβερά:οι άνομοι σαν  τα σκυλιάΜ ε γ ά λ η  Π α ρ α σ κ ε υ ή :Σήμερα μαύρος ουροα/ός σήμερα μαύρη μέρα σήμερα όλα θλίδονται και τα δουνά λυπούνται.Σήμερα έδαλαν δουλή οι άνομοι Εδραίοι.Ο Κύριος ηθέλησεν να μπει σε περιδόλι και κει Τον πιάσαν όλοι

και τρισκαταραμενοι.Τον Ιησού μας πιάσανε και σαν φονιά τον πάνε μέσ' του Πιλιάτου τις αυλές εκεί τον τυραγνάνε.—Χαλκιά, χαλκιά φκιάσει καρφιά φκιάσε τρία περόνια. 71



ζητεί μαχσίρι να σφαγεί φωτιά να πάει να πέσει ζητεί γκρεμό να γκρεμιστεί για τον Μονογενή Της.Κοιτάει ζερδά κοιτάει δεξιά και βλέπει τον Ά η  - Γιάννη.— Ά γ ιε  μου Γιάννη Πρόδρομε και Βαπτιστή Υιού μου.Μην είδες τον Υιόν μου και τον Διδάσκαλό σου;—Δεν έχω στόμα να σου πω γλώσσα να σου μιλήσω.Τον βλέπεις Κείνο τον Γυμνό Τον καταπληγωμένο όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο;Εκείνος είναι ο Υιός και μένα ο Δάσκαλός μου.

Κι εκείνος ο παράνομος  ̂διΜεί και φκιάνει πέντε.—Εσύ Φαρισαίε που τ’ άφκιαξες πρέπει να μας διατάξεις.Κι εκείνος τότε είπε;—Βάλτε Του δυό στα πόδια Του και τ’ άλλα δυό στα χέρια το πέμπτο το φαραακερό μπήξτε το στην καρδιά Του, να τρέξει αίμα και νερό να λυγωθεί η καρδιά Του.Κι η Ποιναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε κι ελιγώθη σταμνί νερό της ρίξανε τρία κανάτια μόσχο και τρία με ροδόσταμο να έλθει ο λογισμός Της.Και σαν Της ήρθε ο λογισμός και σαν Της ήρθε ο νους ΤηςΤην ημέρα αυτή, τα κορίτσια θα τρέξουν στις χλοερές πλαγιές, στα χωράφια, να κόψουν «λίτσια», πούναι μωδ λουλούδια, για να στολίσουν τον επιτάφιο, καθώς και «δακράκια». Αυτά, λένε, πως φύτρωσαν τον καιρό που σταυρώθηκε ο Χριστός. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση η Παναγία κλαιγοντας και θρηνολογώντας για το χαμό του μονάκριδου Παιδιού της, γύριζε τα βουνά και τα λαγκάδια αλλά σε κάθε βουνό, που περνούσε, όπου έπεφταν τα δάκρυά της, φύτρωνε κι από ένα όμορφο κιτρινωπό λουλούδι, που μοσχοβολούσε γύρω. Αυτά είναι τα «δα- κράκια» βγαλμένα απ’ τον πόνο και το δάκρυ της Παναγίας.Το βράδυ της Μ ε γ ά λ η ς  Π α ρ α σ κ ε υ ή ς ,  που θα γίνει η περι- φ.ορά του Επιταφίου σ’ ολόκληρο το Χωριό, στα σπίτια μπροστά, όπου θα περάσει, θ’ ανάψουν λιβάνι. ' Αλλοτε, όταν ο Επιτάφιος επέστρεφ? στην πόρτα της Εκκλησιάς, ιερεύς και ψάλτες έλεγαν τα παρακάτό) συμβολικά λόγια: « ' Α ν ο ι ξ ε  π ό ρ τ α  τ ο ύ  λ η σ τ ο ύ  κ α ι  π ό ρ τ α  τ ο υ  Π ι λ ά τ ο υ : »  κι ο ιερεύς τράνταζε την πόρτα:—Τί σου έστιν ο Βασιλεύς της δόξης;—Κραταιός και Δυνατός εστίν.Κι άνοιγε η πόρτα για να περάσει ο Επιτάφιος!Την Μεγάλη Παρασκευή δεν κάνουν καμιά δουλειά. Χαρακτηριστική είναι η φράση «καθόμαστε σαν νάναι Μ. Παρασκευή».Η Λ α μ π ρ ή :  Ό σο φτωχή και νάναι η εκκλησιά όσο φτωχός και νάναι ο κόσμος, τούτη τη μέρα θα βάλουν τα πιο καθαρά ρούχα, θα φκιάξουν τα κεριά στο σπίτι, τις «κουλούρες», που θα κρατόιει ο καθένας, ο πατέρας, η μάνα, το μικρό παιδί και θα τις ανάψουν μόλις ο παπάς πει«Δεύτε λάβετε φως». Ποίλαιότερα έκαιγαν και «ρετσιναριές» που φεγγοβολούσαν την ώρα της Ανάστασης. Ό σοι έχουν ξενητεμένους β’ ανάψουν και γι’ αυτούς λαμπάδες και θα κάψουν διπλές «κουλούρες». Πριν απ’ την Ανάσταση, αν έχουν κλώσσες στο σπίτι θα τους αφαιρε- σουν προσωρινά τα αυγά απ’ τη φωλιά τους. Στην Ανάσταση ασπάζον- ται και λένε εγκάρδιες ευχές. Στην δεύτερη Ανάσταση, πιο παλιά, ένα παιδί κρατούσε ένα καλα^κι, όπου ο καθένας έρριχνε αυγό ή νόμισμα σαν φιλοδώρημα για τον παπά. Στις «αγάπες» γινόταν χορός στην Πλατεία του Χωριού. Σήμερα ο χορός γίνεται πιο πολύ την ημέρα της Ζωο- δόχου Πηγης, που γιορτάζεται από παληά στο όμορφο ξωκκλήσι του Ά η  - Σώστη.72



Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣΗ γη πρασίνισε παντσύ και γιόμισε λσυλσύόια.Χτενίστηκε στολίστηκε και φούντωσε περίσσια.Χρώματα μύρια κι όμορφα, μυριάδες αποχρώσεις του πράσινου του κόκκινου του μπλε και του κιτρίνου στολίστηκαν με μυστικά μ' όνειρα και μ’ ελπίδες.Δέντρα, φυτά, θάμνοι σγουροί, τριφύλλια, χλόη, χορτάρια εντύθηκαν στο γιορτερό της άνοιξης το ντύμα.Ήμερα ζώα και πουλιά, κάθε λογής ζουζούνια φίδια κι αγρίμια κι ερπετά του δάσους και του κάμπου γεμίζουνε με της ζωής το νόημα και τη χάρη.Χαίρονται μ’ όλες τις χοιρές και τις ευαισθησίες και σπαρταρούν στον άνεμο των μυστικών του κόσμου. Ρουφούν ανταύγειες λαίμαργα φώτα, χαρές κι αχτίδες κι από των ήλιων τις φωτιές κρατούν σφιχτά τα μάγια. Δέντρων αλύγιστοι κορμοί λεν ηδονής τραγούδια. Φυλλώματα, ρίζες, βλαστοί, κλαδιά και παρακλάδια απ' τις λαχτάρες της ζωής μεθούν και σπαρταρούνε, και λεν τραγούδια μυστικά να ζωντανέψει η φ-ύση, να ζωντανέψει τη ζωη πούτανε μαργωμένη την εποχή της χειμωνιάς, της χειμέριας νάρκης.Άνεμοι φέρνουν τη ζωή και φρίσσει ο γύρω κόσμος. Ανατριχίλλες γλυκερές και μυστικές λαχτάρες δένουν τη γη με τη ζωή κι ο γελαστός ο ήλιος περνοδιαβαίνει αισθαντικός και τραγουδά κι εκείνος. Αισθαντικές κι οι όμορφες στολίζουν τα μαλλιά τους και χαίρονται την ομορφιά της άνοιξης τριγύρω.Κι ακούν και χαίρονται μαζί τις ομορφιές της φύσης κι αισθάνονται και τέρπονται στης ηδονής τη γλύκα.Κι αναθυμιούνται τη ζωή με τις χαρές της όλεςκαι παίρνουν μέρος στη γιορτή πρόσχαρα να γιορτάσουνκαι τραγουδούν χορεύοντας σ’ αυτό το πανηγύρι.Κι όλα χορεύουν στη χαρά της άνοιξης στ’ αλήθεια.π. ΞενοΟλη - Λολώνη
Η φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  τ ο υ  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ :  Ευγενής προσφορά Κωνσταντίας Καροπούλου - Δέρματά. Αιακρίνονταί: Καβιστοΐ από αριστερά: Αλκ. Κομπορόζος, Αλκ. Καλατζής, 1. Ζαχαρόπουλος, Δημ. Δερματάς, Μιλτ. Πλάκας, Βασ. Λιάπης. Όρθιοι οι οργανοπαίχτες: θυμάκης, Γκαδαλίνης, Πλατανιάς (Τάκης), Πλατσνιάς Γ. Επίσης όρθιος πίσω ο Χαρ. Πλάκας κι ωρισμένα γυμνασιόπαιδα της εποχής εκείνης (1929) όπως οι: Γιάννης και ΓΗανολέων Πολύζος, Στ. Ζορμπαλάς μπροστά και άλλοι.
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