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MI A ΔΕΚΑΕΤ Ι Α!
Συμπληρώνεται μέ αυτό το τεύχος μια δεκαετία έκδοσης του περιοδι

κού. Η καταμέτρηση των χρόνων δεν έχει, ίσως, σημασία άλλη από το να 
γίνει αφορμή απολογισμού της εμπειρίας του παρελθόντος για χάραξη νέας 
πορείας και καινούργιων προοπτικών. Η χρονική περίοδος των δέκα ετών 
δεν ήταν παρά μια προσπάθεια κα» σαν τέτοια θα παραμείνει και θα συνε- 
χιοβεί. Εκδόθηκαν, ώς σήμερα, 4 0 τεύχη!

Το περιοδικό διακήρυξε από την αρχή, ότι είναι βήμα έκφρασης κατά 
κύριο λόγο των Μικροχωριτών. Η αποτύπωση της ξωής και της δράσης 
τους, παλαιότερης και πρόσφατης. Πώς, ακόμη, αυτοί βλέπουν από τη σκο
πιά τους τα πράγματα του χωριού, της Ευρυτανίας αλλά και τα γενικότεπ 
ρα ζητήματα που μας απασχολούν όλους.

Από πολλούς έγινε σύσταση να γίνει περιοδικό γενικοτέρου ενδιαφέρον
τος και προβληματισμού και ποικίλης ύλης. Ο πειρασμός ήταν ισχυρός. Το 
περιοδικό όμως κρατήθηκε πιστό στους αρχικούς οραματισμούς και τις ε
πιδιώξεις. Τα ιδεώδη της ’Αδελφότητας, όπως αυτά αναγράφονται στο Κα
ταστατικό της έβαλε στόχο το περιοδικό να υπηρετήσει και αυτό προσπάθη
σε να πράξει. Αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσει και στην επόμενη δεκαι- 
ετία που αρχίζει από σήμερα.

Στα κείμενά του φρόντισε να συνταιριάσει το μερικό με το γενικό, την 
ατομική δράση με τη συλλογική ζωή, το Μικρό Χωριό με τον κόσμο γύρω 
του και την ευρύτερη περιοχή. Συνεργάτες του περιοδικού υπήρξαν και εί
ναι κατά κύριο λόγο Μικροχωρίτες. Είναι αξιέπαινοι γιατί είναι πνευματι
κά ανεξάντλητοι στην θεματολογία και τις εμπνεύσεις τους, πολυσχιδείς 
στη δράση και τις ενθυμήσεις τους. Είναι αξιοθαύμαστοι σαν ευρηματικοί 
και πνευματώδεις εργάτες της πέννας και του λόγου, που τον κάλυψαν σε 
όλες σχεδόν τις μορφές του, δηλ. το ποίημα, το διήγημα, την ιστορία, το 
χρονογράφημα, τα απομνημονεύματα, τα λογοπαίγνια κ.ά. Κοντά σ’ αυτούς 
τίμησαν το περιοδικό μας διακεκριμένοι Ευρυτάνες ή Ρουμελιώτες, λόγιοι 
και μη, που έδωσαν με την δική τους οπτική την ευρύτερη και βαθύτερη 
διάσταση των πραγμάτων, στην οποία οι Μικροχωρίτες άλλωστε πάντα υ
πήρξαν και είναι ευαίσθητοι.

Θέλουμε γι’ αυτό με την σημερινή ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους 
τους παραπάνω και καθένα χωριστά, γιατί με την συνεργασία τους συνέβα
λαν στην ανοδική πορεία του περιοδικού μας. Επίσης να ευχαριστήσουμε 
όλους, όσους μας αγκάλιασαν με στοργή και ενδιαφέρον και με τον καλό 
τους λόγο και την συνδρομή τους ενθάρρυναν την συνέχιση της πορείας 
του περιοδικού. Στους τελευταίους ιδιαίτερα κατατάσσουμε και τους ξενι
τεμένους συμπατριώτες μας, που με τα γράμματά τους και τα θερμά τους 
λόγια μέσα από τις στήλες του περιοδικού, έδειξαν πόσο απαραίτητο τους 
είναι.

Μαζί με τις ευχαριστίες αυτές θα θέλαμε να εκφράσουμε ακόμη και την 
ελπίδα και βεβαιότητα, ότι τόσο οι αναγνώστες, όσο και οι συνεργάτες του 
περιοδικού θα πολλαπλασιασθούν στο μέλλον. Για τους τελευταίους ισχύει 
πάντα η αρχική μας πρόσκληση. Ιδιαίτερα για τους νέους, για τους οποίους 
οι στήλες του περιοδικού είναι πάντα ανοιχτές και πρόθυμες να τους δε
χτούν.



Έφυγαν δυο πρωτίργάπς της Αδελφότητας
Η Αδελί|>ότητά μας έχασε φέτος δυό από τους πρωτεργάτες και στυλοδά- 

τες της. Ιούς αείμνηστους Χρίστο Κ. θάνο, επ. δικηγόρο και τον Ιωάννη Αθ. 
Κερ>άνη, συνταξιούχο. Υπήρξαν και οι δυό όχι απλώς μόνο ιδρυτικά μέλη, αλ
λά η ζωντανή ψυχή του Συλλόγου μας, όταν πρωτοίδρύθηκε, αλλά και για 
πολλά χρόνια μετά. Υπήρξαν μαζί με όίλλους οι άνθριοποι, δηλ. που έκαναν 
ουσιαστική δουλειά πίσω και πέρκχ από τις τυπικές διαδικασίες. Με το θά- 
νοαό τους όλο και λιγοστεύει ο αριθμός εκείνων που εδραίωσαν τον Σύλλο
γό μας κι αποτελούσαν την χρυσή εφεδρεία σε δύσκολες στιγμές. Αφήνουν 
πραγματικά ένα δυσοιναπλήρωτο κενό.

Στη μνήμη των δύο αυτών αειμνήστων πίχοτεργοιτών είναι αφιερωμένες οι 
γραμμές που ακολουθούν σαν ελάχιστος οφειλόμενος <)χί)ρος τιμής και ευγνω
μοσύνης σ' αυτούς.

ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΘΑΝΟΣ (1911 - 1988)
Τον Ιούλιο του 1988 έσβησε αθόρυβα στο νοσοκομείο του «Ευαγγε

λισμού» η ψυχή του αείμνηστου Χρίστου Κ. θάνου, σε ηλικία 77 ετών. 
Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν άλλο στη ζωή τον πανύψηλο 
και ευθυτενή τ. Πρόεδρο της Αδελφότητας μας. 'Ηταν η τελική πτώση

Η οικογένεια Χρ. Θάνου 
ευχαριστεί

Η κ. Ελένη χήρα Χρίστου θάνου και 
τα παιδιά της ευχαριστούν την Αδελφότη
τα και όλους όσοι συμπαρκχστάθηκαν στο 
βαρύ πένθος τους για τον θάνατο του αει
μνήστου συζύγου, πατέρα και παππού 
Χρίστου Κων. θάνου.

Ο αείμνηστος Χρ. Κ. θάνος

ενός ανθρώπου που έφυγε αθόρυβα, όπως αθόρυβη στάθηκε όλη η ζωή 
του. Ήταν ο όη/θρωπος που σε αφόπλιζε με το χαμόγελο, την προσήνεια 
και το μεγαλείο της ψυχής του. Ήταν ο άνθρωπος με ανθρώπινη αρε
τή στον υπέρτοαο βαθμό. Γι’ αυτό και υπήρξε καμάρι και αγλάισμα 
του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, όπου πρωτοείδε το φως της ζωής στα



1911. Γόνος ιστορικής αρχοντικής οικογένειας του Μικρού Χωριού από 
τον πατέρα του, που είχε καζαντήσει στην Αμερική καθώς και λόγιας 
οικογένειας του Προυσού από την μητέρα του (Παπαλουκά), ο Χρή- 
στος από πολύ μικρός είχε κλίση στα γράμματα. ' Ετσι είχε το προνό
μιο μαζί με τα άλλα αδέλφια του να είναι από τα πρώτα παιδιά του 
Μικρού Χωριού που συνέχισαν πανεπιστημιακές σπουδές. Μετά το Σχο
λαρχείο Καρπενησιού, φοίτησε κι έγινε πτυχιούχος της Νομικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα 1939 γίνεται Ειρηνοδίκης, ο πρώ
τος Μικροχωρίτης δικαστικός και τοποθετείται στην Ικαρία. Με την 
κήρυξη του πολέμου επιστρατεύεται και ως ανθυπολοχαγός κατατάσ
σεται στο Σώμα της Στροπηωτικής Δικαιοσύνης. Μετά τη συνθηκολόγη
ση επιστρέφει στα καθήκοντά του στην Ικαρία, αλλ’ όχι γ ια  πολύ. Μα
ζί με άλλους μη μπορώντας να αντέξει την εσωτερική σκλαβιά, δια
φεύγει στην Μέση Ανατολή, στρατευμένος πάλι στην υπηρεσία της πα
τρίδας ως λοχαγός πλέον. Αν και έντιμος και ακέραιος και αγνός δη
μοκράτης, ιδεαλιστής στις επιδιώξεις του και την προοδευτική του δρά
ση, οι γνωστές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή θα του στοιχίσουν την 
απόλυσή του από το Δικαστικό Σώμα, στο οποίο και ο ίδιος δεν θα θε
λήσει να επανέλθει αργότερα, όταν αποκατασταθεί. Γίνεται πάλι όμως 
λειτουργός της Θέμιδος, ως δικηγόρος, αυτή τη φορά, των Αθηνών.

Αλλά και πάλι η γνωστή λαίλαπα που ξέσπασε μετά τα Δεκεμβρια
νά και την εμφύλια σύρραξη, δεν θα αφήσουν ήσυχο τον Χρ. θάνο. θ α  
γνωρίσει την εξορία της Μακρονήσου για  τρία χρόνια και την εξορία 
της Λήμνου γ ια  δυό χρόνια. Παρ’ όλο όμως τον κάματο και τις ταλαι
πωρίες που πέρασε ο Χρήστος θάνος ξαναβρίσκει το ρυθμό της ζωής 
του, χαίρει της εκτίμησης και αγάπης των συγχωριανών του και όλων 
όσοι τον γνωρίζουν από κοντά και εκτιμούν τον χαρακτήρα του και τις 
αρετές του. Νυμφευμένος με την Ελένη Κορυπά από την 1 καρία, που θα 
του μείνει ακούρασ^ και πολύτιμη σύντροφος ώς το τέλος της ζωής 
του, θα αποκτήσει μια κόρη, τη Δέσποινα, σήμερα σύζυγος Α. Νικητάκη.

Π(χνω σ’ αυτή τη δημιουργική πορεία της ζωής του βρίσκει χρόνο να 
αφιερωθεί και στην ίδρυση του «Συλλόγου των εν Αθήναις, Πειραιεί 
και Προαστίοις Μικροχωριτών η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» (1955). 
Το πρώτο εμπνευσμένο καταστατικό του Συλλόγου μας είναι δικό του 
έργο. Αλλά δεν είναι μόνο τα νομικά θέματα στα οποία προσφέρει τις 
πολύτιμες υπηρεσίες του ο Χρ. θάνος. Το Μικρό Χωριό και, γ ια  χάρι 
του, ο νεοσύστατος τότε Σύλλογος έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό 
θέματα. Ό λ α  αυτά έγιναν ακόμη πιο πολλά και δισεπίλυτα μετά την 
κατολίσθηση του Μικρού Χωριού. Ο Χρ. θάνος είναι ο σύμβουλος για  
όλα και ο διαιτητής μεταξύ αντιμαχομένων απόψεων και παρατάξεων. 
Συχνά διηύθυνε τις Γενικές Συνελεύσεις με τρόπο και διαδικασίες άψο
γες και δεν άφηνε τις συζητήσεις να εκτραχηλίζονται. Εξάλλου στο 
γραφείο του (Σταδίου 51) όπου συστεγαζόταν με τον αείμνηστο Γ. Τσι- 
τσάρα, είτε ήταν Πρόεδρος (1966 - 1968) είτε όχι, γίνοντοιν όλες οι συ
νεδριάσεις τακτικές και έκτακτες γ ια  την επίλυση ζωτικών θεμάτων, 
που αφορούσοιν το χωριό μας και την Αδελφότητά μας. Μετά την κα
τολίσθηση συνέβαλε αποφασιστικά στον έρανο και την ανοικοδόμηση 
του νέου χωριού, στην οιναζωογόνηση του παλαιού, την κατασκευή του 
υδραγωγείου από την ΑΤΕ, τους εράνους της Αγ. Κυριακής και της 
Μεταμόρφωσης ως μέλος των αντιστοίχων ερανικών επιτροπών, και ι



διαίτερα στο πνεύμα ειρήνης που ήταν αναγκαίο για  να προχωρήσει 
το χωριό μας και ο Σύλλογός μας μπροστά, δημιουργικά.

Προσωπικά του είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί ο Χρ. θάνος με κα
θοδήγησε στα πρώτα μου βήματα ως Γεν. Γραμματέα στην Αδελφότη
τα και πάντοτε είχα άψογη συνεργασία μαζί του. Αλλά και ως νεώτε- 
ρο συνάδελφο, δικηγόρο με περιέβαλε πάντα με αγάπη, προστατευτι
κή στοργή και ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αυτές είναι λίγες μόνο από τις αρετές που κοσμούσαν την προσωπι
κότητα του Χρ. θάνου και επιγραμματικά μόνο αναφέρθηκε σε αδρές 
γραμμές η πολύτιμη συμβολή του στην εδραίωση και προκοπή του Συλ
λόγου μας και την πρόοδο του Μικρού Χωριού. Υπεραρκετά να τον κα
τατάξουν στα άξια τέκνα του Μικρού Χωριού και να τον καταστήσουν 
παράδειγμα άξιο προς μίμηση από μας τους νεώτερους. Η μνήμη του 
θα είναι αιώνια.

ΜΕΝ ΙΟΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Η οικογένεια Κ. Θάνου στο αρχοντικό τους πριν από τον πόλεμο



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΚΕΡΑΝΗΣ (1899-1988)

(Ο £πική8ειος λόγος που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας 
στο Α' Νεκροταφείο 3.10.88)

Ο Ιωάννης ABocvaaiou Κεράνης, ο προσφιλής σε όλους μας μπάρ
μπα - Γιάννης, ξεκινάει σήμερα γ ια  το τελευταίο του ταξίδι. Προπέμ
πουμε σήμερα στην τελευταία του κατοικία έναν ακόμη παλαίμοίχο γό
νο του Μικρού Χωριού.

Είναι χρέος αλλά και τιμή μαζί γ ια  μας τους νεότερους να προσ
φωνούμε τους πεφιλημένους νεκρούς, οι οποίοι κοντά στην επαγγελμα
τική τους βιοπάλη συνέτρεξαν σε συλλογικές προσπάθειες γ ια  το καλό 
της κοινωνίας στην οποία έζησαν ή από την οποία προέρχονται. Και η 
συλλογική μνήμη δεν μπορεί παρά να το αναγνωρίσει σ’ αυτές τις ύ
στατες στιγμές του τελικού απολογισμού.

Ο Γιάννης Α. Κεράνης δεν υπήρξε μόνο ένας αυτοδημιούργητος και 
επιτυχημένος επαγγελματίας, ένας αξιοζήλευτος οικογενειάρχης, που

Η οικογένεια I. Κεράνη 
ευχαριστεί

Η κ. Βασιλική χήρα I. Κεράνη και η οι
κογένεια Αθανασίου I. Κεράνη ευχαρι
στούν την Αδελφότητα και όλους όσοι 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους για το 
θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέρα 
και παππού Ιωόιννη ΑΘ. Κεράνη.

Ο αείμνηστος I. Α. Κερόινης

ευτύχησε να δει και να αφήσει πίσω του άξιους απογόνους. Υπήρξε α
κόμη ένας ένθερμος, θαυμάσιος πατριώτης και κοινωνικός (άνθρωπος, 
που είχε πίάντα στο νου του την κοινωνία του χωριού που τον γέννησε 
και την συνέτρεξε σε δύσκολες, αλλά και σε καλές στιγμές.

Δεκαπενταετής (σχεδόν) ανήσυχος και με θέληση για  δράση και 
προκοπή εγκατέλειψε το Μικρό Χωριό λίγο πριν ξεσπάσουν οι Βοίλκα- 
νικοί πόλεμοι, γ ια  να μεταβεί στην Κωνίττι^αητινούπολη, όπου οι Μικρό-



χωρίτες ξενιτεύθΑττ(χν αϊτό τταλιά και οι δικοί του πρόγονοι είχαν κα· 
ζαντήσει.

Στα 1919, όπως ο ίδιος αφηγείται στο θαυμάσιο «Πολεμικό του ημε
ρολόγιο» (που είχε την πρόνοια να γράψει), στροπτεύεται και μαζί με 
μια δεκάδα νέους Μικροχωρίτες παίρνουν «φύλλο πορείας» για  τον 
Πειραιά. Σε λίγο φεύγουν γ ια  το Μικρασιατικό μέτωπο απ’ όπου ο 
Γιάννης Αθ. Κεράνης θα γυρίσει τραυματίας λίγο πριν την κατάρρευ
ση, αλλά και τιμή μένος με μετάλλιο οα/δρείας!

Ακολουθεί η μετά τον στρατό βιοπάλη που τον φέρνει αρχικά ν’ α
νοίγει καπνοπωλείο στον Πειραιά και αργότερα το περίφημο εστιατό
ριο «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ», στην Χαλκίδα, σε συνεργασία με τον αείμνηστο ε- 
ζάδελφό του Πανοιγιώτη Ελ. Παπαδή.

Λίγο πριν τον πόλεμο οα/(χλαμβάνει στην Αθήνα το Κεντρικό Πρατή
ριο Σιγαρέττων της καπνοβιομηχανίας ΚΕΡΑΝΗ, που είχε ιδρύσει ο 
αείμνηστος αδελφός του Γεώργιος Α. Κεράνης. Στην Κατοχή συμβάλ
λει κι αυτός στις φροντίδες να στέλνονται, εκτός των άλλων, τσιγάρα 
στους 30 περίπου Μικροχωρίτες που ήσιχν όμηροι των Ιταλών στις φυ
λακές της Λαμίας.

Μεταπολεμικά ο Γ ιάννης Α. Κεράνης εντείνει τις προσπάθειές του 
για  να συνδράμει το έργο της ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης του 
Μικρού Χωριού και γίνεται ένας από τους ιδρυτές και πρωτεργάτες 
του «Σωματείου των εν Αθήναις, Πειραιεί και Προαστείοις Μικροχω- 
ριτών», δηλ. της σημερινής μας Αδελφότητας.

Περίφροντις περί τα οικονομικά του Συλλόγου, με αφοσίωση, επαγ
γελματική περίσκεψη κι ευσυνειδησία επιδίδεται στην ανεύρεση και προ
σεκτική διαχείριση των οικονομικών πόρκον, γινόμενος έτσι η ψυχή του 
νέου Σωματείου. Το ένθερμο αυτό ενδιαφέρον του το διατήρησε σε όλη 
τη διάρκεια της θητείας του ως ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλ
λά και μετέπειτα κατά την ανοικοδόμηση του νέου χωριού καθώς και 
όταν έπαψε να είναι πλέον ενεργό μέλος. Ό σοι από μας τον επισκέ
πτονταν στο πρατήριο της Κάνιγγος ή στη Μαυρομματαίων θυμούνται 
τον μπαρμπα - Γιόιννη να φυλάει δίπλα του ως κόρη οφθαλμού τον φω- 
ριαμό, ο οποίος περιείχε όλα τα βιβλία και βιβλιάρια με τα περιουσια
κά στοιχεία του Συλλόγου.

Πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας μπαρμπα - Γιιχννη, θα σε θυ
μόμαστε πάντα σαν έναν από τους στυλοβάτες της Αδελφότητάς μας. 
Οι ορμήνειες σου και οι συμβουλές σου και πάνω απ’ όλα το παράδειγ
μά σου πάντα θα καθοδηγούν εμάς τους νεώτερους στη δράση της Α
δελφότητας. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σε σκεπάσει. Η μνήμη 
σου αιώνια.



t  ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΚΕΡΑΝΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (1919-22)
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

ο  αείμνηστος Γιάννης ΑΘ. Κεράνης, που πέθανε πρόσφατα (3.10.88) δεν 
πρόλαδε να δει ολοκληρωμένη την δημοσίευση του στρατιωτικού ημερολο
γίου που με τόσες λεπτομέρειες κοα ζήλο έγραφε στην διάρκεια της θητείας. 
Από σεδασμό στη μνήμη του παλαίμαχου αυτου ηρωικού Μικροχωρίτη συνε
χίζουμε την δημοσίευσή του έως ότου ολοκληριοθεί:

Δ'

Περί τας 18 Δεκεμβρίου, εις τας προφυλακάς τρεις αυτόμολοι, δύο 
ήσαν αξιωματικοί, ήτοι εις συνταγματάρχης, εις ταγματάρχης, εις αν- 
θυπαστιιστής ή λοχίας σαλιτιγκτής και εσταματησαμεν. Ζήτησαν δε τον 
συνταγματάρχην μας, όλοι τους είπαν να τους παρουσιάσουν αφού ο 
συνταγματάρχης ήλθε και είπεν ότι ο σωματάρχης του μετώπου Αψιόν 
- Καραχισάρ και Κιουτάχειας ελέγετο Λίμα, δηλ. έμπροσθεν εμάς η 
προκάλυψις εχθρική υπό τον διοικητήν Ετεμή Βέην ήλθον εις διαφω
νίαν μετά του αρχιστρατήγου του τουρκικού στρατού (ονομαζόμενου 
ήκουσα Κεμάλ) και θέλει αυτός όπως τον βοηθήσωμεν να κάμη επίθε- 
σιν κατά του Κεμάλ. Λοιπόν αφού τα εκανόνισαν και έγιναν σύμμαχοι 
με εμάς απεφασίσθη η προχώρησις και ο Ετέμ - Βέης άρχισαν να κά
μουν επιχείρησιν κατά του Κεμάλ μέτωπον έχων προς την Κιουτάχειαν. 
Τα ιδικά μας στρατεύματα έχοντας απ’ αυτού καλήν ετοιμασίαν προς 
επιχείρησιν παρηκολούθουν αυτούς εν περιπτώσει οπισθοχωρήσουν να 
τους ενισχύσουν.

Λοιπόν περί τας 15 Δεκεμβρίου μετέβην εις χωρίον Μαντή και εποιν- 
ήλθον πάλιν. Προχώρησις του Ετέμ - Βέη άρχισεν. Περί την 23ην του 
μηνός Δεκεμβρίου ήλθεν διαταγή και εζήτησεν η 2α Μεραρχία εν Τάγ
μα εκ του δικού μας Συντάγματος, επήγαμεν ημείς δηλαδή το 3ον, α- 
ναχωρήσαμεν εκ του Ευζωνοχωρίου ώραν 12ην δια Ουσάκ. Το βράδυ 
της παραμονής των Χριστουγέννων ήμουν σκοπός, όμως διήρκεσε μέ
χρι της αναχωρήσεώς μας την ημέροα/ των Χριστουγέννων. 'Απόντες 
οι συνάδελφοί μας αγόραζον έκαστος, εκτός του συσσιτίου, εκ των δια
φόρων χωρικών του χωρίου, αρνιά και κόττες ως και γάλα  και έπλυ- 
νον ιδιαιτέρως. Καθείς με την παρέα του είχαμεν να αγοράσωμεν τρεις 
γάλους μεγάλους και το προσωπικόν του Επιτελείου και διασκεδάσα
με καλά.

Περί την 27ην έτυχεν να σταλώ εις κάποιον χωρίον ονομαζόμενον 
Γκοέμ. Την 9ην του μηνός Ιανουάριου διαταγή ήλθε όπως οπισθοχωρή- 
σωμεν και περί την ώραν 8ην πρωινήν εγένετο. Περί την ώραν Ιην με
τά μεσημβρίαν εφθάσαμεν εις Οσάκ και έξωθεν αυτού εκόιναμεν ω- 
ραίαν στάσιν επί μίαν ώραν. Κατόπιν ανεχωρήσαμεν εις Ευζωνοχώριον. 
Εκεί περί την 7ην του μηνός Ιανουάριου ήτο η εορτή μου και ήσαν και 
άλλοι όπου αφού εφάγαμεν και ήπιαμεν κρασί και μπύρας ηρχίσαμεν 
να διασκεδάζομεν καλά, επήγαμεν και εις την Λέσχην των αξιωματι



κών και οπλιτών και ειδαμεν και τον κινηματογpacfKJV. Περί την 9ην 
του ιδίου μηνάς ήλθεν η αντικατάστασις, δηλαδή το ίον Τάγμα, και η
μείς επήγαμεν εις δεύτερον σειράν προφυλακών εις ΙΟον χιλιόμετρον, 
όπου ήτο η πρώτη γραμμή, εκεί παραμείναμεν μέχρι τας 2 του μηνάς 
Φεβρουάριου και εγκατεστάθημεν υπό του ιίου Τάγματος και μετέβη- 
μεν εις 13ον χιλιόμετρον, όπου ήτο η πρώτη γραμμή των προφυλακών 
μας. Αντικαταστήσαμεν το 2ον Τάγμα. Εις το διάστημα αυτό έτυχε να 
γίνεται η Συνδιάσκεψις των Σεβρών και ήλθον τα εξής τηλεφωνήματα:

α ' τ η λ ε φ ώ ν η μ α
Εν Ουσάκα, αρ. λέξ. 200, 14) 2) 21.
Αρ. πρωτ. 234, ώρα 19.35', α ' τηλεφ.
«Κοινοποιώ κατωτέρω δελτίον Τύπου- Α&ηνών. 14) 2) 21

Ά πανπα τα σώματα και σχηματισμοί υπηρετώσι. Διάσκεψις Λον
δίνου απεφάσισεν να προτείνει εις την Ελλάδα και Τουρκίαν όπως α- 
ποστείλη Σμύρνην και Θράκην διεθνή επιτροπήν ίνα εξετάση ποίος εί
ναι ο εθνολογικός πληθυσμός των χωρών τούτων, οι οποίοι παρεχωρή- 
θησαν εις την Ελλάδα δια της Συνθήκης των Σεβρών. Η απόφασις αύτη 
αποτελούσα αναθεώρησιν δια Συνθήκης υπογραφείσης ήδη προκάλε- 
σεν κατάπληξιν και λύπην. Εν Ελλάδι, σήμερον ο λαός των Αθηνών συ
νέρχεται εις πάνδημον συλλαλητήριον όπως εκδηλώση τα αισθήματά 
του, γνωστοποιήση δε τους υπογράφοντας την Συνθήκην των Σεβρών 
ότι η Ελλάς ολόκληρος και ο Ελληνικός στρατός είναι απσφασισμένσς 
μη εγκατάλειψη δικαιώματα κτηθέντα δια πασών των θυσιών.

Η Εθνοσυνέλευσις συνερχομένη αύριο εις συνεδρίασιν θα επιζητήση 
την πρότασιν των Μεγάλων Δυνάμεων περί αναθεωρήσεως της Συνθή
κης».

Δελτίον Τύπου Αθηνών.
β ' τ η λ ε φ ώ ν η μ α

Εν Ουσάκα, αρ. λέξ. 130,15) 2) 21.
Αρ. πρωτ. 236, ώρα 21.00.
Κατωτέρω κοινοποιώ δελτίον Τύπου 15)2ή21. Κ. Μανέτας.

«Ά παντα τα σώματα και σχηματισμούς. Ολόκληρος η Ελλάς δια- 
τελεί εις συναγερμόν. Νέος πολεμικός παιάν εξεγείρη τον Ελληνικόν 
λαόν όστις άξιοι επιτακτικώς από την Κυβέρνησιν να μη σταματήση προ 
ουδενός δια να υπεράσπιση την Συνθήκην των Σεβρών. Η εξέγερσις φθά
νει εις την κατακόρυφον της περιφέρειας Θράκης. (STOP). Ο στρατός 
μόλις συγκρατείται υπό του Αρχηγού του να μη αναλάβη μόνος του 
την επίθεσιν κατά του Κεμιχλικού στρατού. (STOP). Επί της Κυβερνή- 
σεως ασκείται μεγάλη πίεσις της κοινής γνώμης όπως αρνηθή να απο- 
δεχθή την πρότασιν της επιτροπής. (STOP). Τα ψηφίσματα του συλλα
λητηρίου έχουν κατακλύσωσι την Κυβέρνησιν. (STOP). Εν Ανδριανου- 
πόλει συλλαλητήριον ωργανώθη πρωτοβουλία των μουσουλμόινων. Πα- 
ραλλήλως ελληνικός Τύπος εκφράζει τα  αυτά αισθήματα, τονίζει ότι 
αι δυνάμεις ευρισκόμεναι προ αρνήσεως της Ελλάδος να δεχθή την
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πρότασιν νά προέλθουν εις δικαιοτέρας αποφάσεις μη αναγνωρίζουσαι 
τας αρχάς αναμφισβήτητου δικαίου αι οποίαι ενέττνευσαν την Συνθή
κην των Σεβρών. (STOP). Τονίζουν αι εφημερίδες ότι πάσα η Κυβέρ- 
Α/ησις ήτις δεν θα ετηρει ιδίαν στάσιν θα ανετρέπετο υπό ολοκλήρου του 
λαού και του στρατού. Εντός της εβδομάδος εις Αθήνας απονεμηθεί 
Ελληνικός Μεγαλόσταυρος του Σωτήρος εις Πρωθυπουργόν Ρουμάνον 
του Στέμματος Γεωργίου του A '...».

γ '  τ η λ ε φ ώ ν η μ α
Εν Ουσάκχ, αρ. 56, λέξεις 300, ώρα 21.00.
Αρ. πρωτ. 233.
Κατωτέρω κοινοποιώ δελτίον Τύπου Αθηνών 16)2)21. Κ. Μανέτας.

«Χθεσινή συνεδρίασις Συνελεύσεως υπήρξε από τας σπουδαιοτέρας 
εις την Ελληνικήν Πολιτικήν Ιστορίαν, είχε δε χαρακτήρα εγερτηρίου 
πολεμικού παιάνος εις άναψιν του αγώνος, όταν ο Γούναρης ετόνισεν 
ότι η Κεμαλική αντίστασις δέον θεωρηθή εκμηδενισθείσα υπό Ελληνι
κού στρατού. Ολόκληρος η Συνέλευσις ορθίως εζητωκραύγασεν. Επί
σης όταν η Συνέλευσις ελύθη ίνα εγκρίνη το ψήφισμα, όπερ εστέλλετο 
εις Καλεγρόπουλον παρουσιασθή εντός αιθούσης θέαμα εξαιρετικώς 
υπέροχον, ενθουσιασμός και αποφασιστικός δια νέας θυσίας προς ει- 
ρήνευσιν Ανατολής ομοιάζει προς αυτή την οποία ανεγγείλατο συμμε
τοχήν Ελλάδος εις πόλεμον. Καθ’ ην ώραν συνεδρίαζον έξωθεν αυτής 
εν διαδηλώσει ψάλλοντες Εθνικόν Ύμνον άπαντες οι σπουδασταί Πα
νεπιστημίου, Πολυτεχνείου και άλλων Σχολών και δι’ επιτροπής επέ- 
δωκαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας κατ’ αποφάσεως Λονδίνου.

Ιδιαιτέρως συνεκίνησαν πληρεξούσιον Συνελεύσεως Θράκης — Κων
σταντινουπόλεως όστις είπεν τα εξής: Εγώ ο οποίος ομιλώ είμαι μόνος 
απολυτρωθείς από σφαγείσα πενταμελή οικογένειάν μου, οι αδελφοί 
μου εσφάγησαν και άλλα μέλη της οικογένειας μου απέθανον εκ κα
κουχιών εξορίας. Ποιος θα μου αποδώση θύματα τοιαύτα; Επειδή η
μείς εσφάγημεν πρέπει πάλιν υποταχθώμεν εις σφιχγείς μας; Εκείνο το 
οποίον επιβάλλει δίκαιον είναι όχι αναθεώρησις Συνθήκης, αλλά συμ- 
πλήρωσις όλης Συνθήκης Σεβρών.

Επίσης εις ομοίοη/ δήλωσιν προέβησαν με εντονώτερον ενθουσιασμόν 
οι εν Συνελεύσει Ισραηλίται και Αρμένιοι αντιπρόσωποι και πληρεξού
σιοι. Εφημερίδες Αθηνών σχολιάζουσαι χθεσινήν Συνέλευσιν τονίζουν 
ότι γενόμενον ψήφισμα αποτελεί ειρήνην ολοκλήρου Ελλάδος ήτις ερ
γάζεται και πιστεύει ρυθμισθούν καλύτερον δάνεια μεγάλων Συμμά
χων. Τονίζει η Ελλάς αποφασισμένη κρατήσει εδάφη οποία ανέκτησε 
μετά πόλεμον αδιαφορούσα προς θυσίας».

Περί την 4ην του μηνός Φεβρουάριου ήλθεν τηλεφώνημα όπως έκα
στον τμήμα μεταφέρη το άχρηστον υλικόν εις αποθήκης Ουσάκα, διότι 
επρόκειτο να γίνη επιχείρησις. Αφού ελάβομεν τα εφεδρικά τρόφιμα 
και είμεθα έτοιμοι όπως την επομένην αναχωρήσομεν και ήλθεν εις λό
χος του Β ' Συντάγματος όπως μας αναικαταστήση και εις Ουλαμός 
πολυβόλων, ετέρα διατιχγή όπως παραμείνομεν και μεταφερθώμεν εις 
13ον χιλιόμετρον. Εκεί παραμείναμεν μέχρι τας 3 του μηνός Μαρτίου
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οπότε νέα διαταγή όπως μεταβώμεν εις Ευζωνοχώριον. Εκεί παραμεί- 
ναμεν μέχρι τας 8 του ιδίου μηνός. Εις τας 9 του μηνός ώραν 9.30' εγέ- 
νετο η εκκινησις προς Ουσάκα. Εφθάσαμεν ώραν 11 π.μ. εις οποίον πα- 
ραμείναμεν επί ημίσεκχν ώραν και κατόπιν ηκολούθη η 3η Μοίρα ορει
βατικού ιππικού του 5/42 Ευζώνων. Από εκεί ανεχωρήσαμεν εις Κα- 
πανιλάρι ώρα 5.30'. Εκεί ήλθεν και ο Διοικητής του Σώματός μας Κον
τούλης. Την πρώτην ημέραν πρωτοπορεία ήτο Ιον Τάγμα την πρωίαν 
της 10ης, ώριχν 6.3θ' εκκίνησις, πρωτοπορεία το 2ον Τότχμα και κιχτό- 
πιν όλον το Σύλπαγμα, χειρουργεία και όλοι οι σχηματισμοί. Περί την 
ΙΟην ώραν εφθάσαμεν εις χωρίον Κιλάτ - Σουΐτ, διήλθομεν τον ποταμόν 
Μηνάς, εκείθεν εις Σουσούς χωρίον και περί ώραν 2.30' μ.μ. παραμεί- 
ναμεν εις χωρίον οίκοι και την πρωίαν εκκίνησις ώρα 6ης πρωινής. Πρω
τοπορεία το 2ον Τάγμα, διήλθομεν το χωρίον Ιμιράζ περί ώραν ΙΙην, 
εκείθεν το χωρίον Ντολάκιοι, ώραν 2αν μ.μ. απ’ εκεί εις Αρασάρ. Εχ
θρός έφυγεν όπως οχυρωθή. Περί ώραν 4ην ήρχισεν να μας βόίλη το 
πυροβολικόν του εχθρού από χωρίον Τουρτσάκιοϊ. Εκεί εκοιμήθημεν 
από το χιόνι πλέον του ημίσεος μέτρου, την νύκτα ήρχισεν αιφνιδιασμός 
και εσηκώθημεν την πρωίοα/. Πρωτοπορεία το Ιον Τάγμα, εις τας 12 του 
μηνός διήλθομεν τα χωρία Ισλαμίκοϊ, Οράκιοϊ και εκεί παραμείναμεν 
την νύκτα. Ί ην πρωίαν εκκίνησις ώρα 5ην πρωινήν. Πρωτοπορεία το 
2ον. Εις τας 13 του μηνός διήλθομεν το χωρίον Μτουμινό - Μπονάρ ώ
ρα 12 μ.μ., Τσιαρλίκ - Κουσά τους Αγάτς, Αϊβαλί και εκεί παραμείνα
μεν. Εις τας 14 του μηνός πρωτοπορεία το 3ον Τάγμα, διήλθομεν τα 
χωρία Μπούλτα, Μπαλ, Μαμούτ και προχωρήσαμεν έξωθεν των φρου
ρίων Αφιόν - Καραχισάρ. Εκεί ο εχθρός ήτο καλώς οχυρωμένος και αν- 
τιστάθημεν, από της 10ης πρωινής μέχρι της 3ης μ.μ., όπου το Τάγμα 
μας, του έκαμε κύκλωσιν από τα φρούρια και ηναγκάσθησαν να οπι
σθοχωρήσουν και εγκαταλείψωσιν το Αφιόν - Καραχισάρ, το οποίον ή
το οχυρόν και ήτο αδύνατον να καταληφθή. Εκεί παραμείναμεν δύο η
μέρας και αναχωρήσαμεν προς Ικόνιον, εκκινήσαμεν ώραν 6ην πρωι
νήν, όπου έξωθεν αυτού ήτο το χωρίον Σου'ιλού και κατόπιν ήτο το χω
ρίον Μπαράκιοϊ, εκεί συνήφθη μάχη. Εκτύπησαν δύο λοχαγούς του 1ου 
Τάγματος και δύο άνδρες. (συνεχίζεται)

Καταφυγή

Όθρη, δίνεις το χέρι στο Βελούχι' 
εσύ Βελούχι μου στη Γκιώνα και στην

Οίτη'
Οίτη, πλαγιάζεις με τον Καλλίδρομο συν

τροφικά.
Κύκλος αετών
στα χείλη σας η καλημέρα.

Βράχια, ρουμάνια, ξέφωτα 
ρίζες, αγρίμια, καταδόθρες 
λιθάρια, δέντρα και νερά 
αιώνες αποκούμπι.
Ζωή σαν το αλάτι' πατρίδα χωρίς επίθετα.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ
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Η  Π α ν α γ ί α  μ α ς
του Παντελή Γιαννακόπουλου

Πώς και από πού ήλθεν η εικόνα τηις Παναγίας της Προυσιώτισσας σε αυτόν 
τον ευλογημένο τόπο μας; Πάμπολλα θαύματα κάνει σ’ όσους με πίστη: ζηιτούν τη 
βοηθειά της.

Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες μου στην Αμερική που ήμουν στο σχολείοι μελε
τώντας την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης έμαθα ότι:

Οι πιο αιμοχαρείς Ρωμαίοι αυτοκράτοιρες ήσαν ο Νέρων (68 μ.Χ .), ο Αδριανός 
(117 μ.Χ.), ο Αντωνίνος (138 μ.Χ .), ο ΙΔέκιος (250 μΧ^.), ο Διοκλητιανός (285 

μ.Χ.), οι Μαξέντισς, Μαξιμιανός κλπ., εβασάνιζαν απάνθρωπα και φόνευαν τους 
χριστιανούς. Ό ταν το 312 μ.Χ. έγινε αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους ο Μέ- 
γας Κωνσταντίνος, ο οποίος μετά το όραμα που είδε στον ουρανό, λαμπρότερο του 
ηλίου, το Σταυρό του Κυρίου και τη φωνή «Εν τούτα> Νίκα», «HOC SIG N 0 V IN 
CE», από αυτή τη στιγμή της κλήσεως του Κυρίου ο Μέγας Κωνσταντίνος έφτιαξε 
μεγάλους σταυρούς, ασημένιους και σημαίες, με το σταυρό του Κυρίου. 'Ετσι ενίκηι- 
σε τους εχθρούς του και καθιέρωσε τη χριστιανική- θρησκεία αντί της ειδω-λολατρίας, 
τότε βγήκαν όλοι οι κατοικούντες εν ταις οπαίς της γης και τας κατακόμβας και φυ  ̂
λακάς και ελευθερώθησαν.

Άρχισαν οι χριστιανοί να εκτελούν τις χριστιανικές προσευ-χές τους ελεύθερα. 
Έκτισαν ναούς και έλαβαν χρήματα και κτήμ-ατα από τον Μέγαν Κωνσταντίνον^

θ' Μέγας Κωνσταντίνος είχε δύο υιούς, τον Κώνσταντα και τον Κωνστάντιον. 
Θανόντος του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο θρόνο του Βυζαντίου ανήλθεν ο Κωνστάν- 
τιος, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, έδρα η Κωνσταντινούπολις με Ρώμην Ανατολήν και 
Αίγυπτον. Ο δε Κώσταντας εγένετο Καίσαρ της Δύσεως.

Θανόντος του Κωνστάντιου ανήλθεν στο θρόνο το 361 μ.Χ. ο Ιουλιανός ο Παρα
βάτης, ο οποίος ήταν ειδω-λλάτρης. Αυτός λοιπόν θέλοντας να εξαλείψει το όνομα Χρι
στός, διέταξε τους ειδω-λολάτρας να κατεδαφίζουν τους χριστιανικούς ναούς εκ θεμε
λίων και να κτίζουν και πάλιν ειδωλολατρικούς ναούς.

Πήρε τα χρήματα και τα κτήματα από τους χριστιανικούς ναού-ς και τα έδωσε 
εις τους ειδωλολάτρας. Αυτός λοιπόν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης τΐου όταν ήλθε ως 
σπουδαστής της εποχής του εις τας Αθήνας, ήταν συσπουδαστής του Μεγάλου Βασι
λείου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Ό μως το μίσος του εναντίον του Ιησού Χριστού 
εκορυφώθη. Όμως ο Παντοδύναμος Θεός του έκοψε τον δρόμο του και το 363 μ.Χ. 
εις εκστρατείαν του κατά των Περσών εφονεύθηι. Πέφτοντας στη γη πήρε χώμα α
πό το αίμα του και το πέταξε προς τον αυ-ρανό κραυγάζων: «Ναζωραίε μ̂ ε ενίκησες».

Έτσι ειρηνεύει το Βυζάντιον για  πολλά χρόνια. Ό μως το έτος 829 μ.Χ, παρου
σιάζεται ο μεγαλύτερος εχθρός, οι εικονομάχσι. Πρώτος ο Αέων ο Ίσαυρος ο Γ ',  
αυτοκράτωρ, διατάσσει να κρεμάσουν τας αγίας εικόνας πολύ υψηλά, ώστε να μη 
τις φτάνουν οι πιστοί να τις προσκυνούν. Όμως ανήλθεν στο θρόνο του Βυζαντίου- ο 
αυτοκράτωρ Θεόφιλος, ο οποίος διατάσσει να καίουν τας εικόνας, αλλά και να τας 
λαμπαδιάζουν και να βάζουν τους προσκυνητάς να καίγονται στο πρόσωπό τους, να 
φυλακίζονται ή να φονεύονται.

0  Θεόφιλος έλαβε ως σύζυγόν του την Θεοδώραν και όχι την Κοισσιανήν. Απέ- 
κτησεν η θεοδώρα πέντε κόρες και ένα υιόν.

Τώρα λοιπόν θα γράψουμε τα ιστορούμενα από τον μακαριστόν αρχ/την Χαρά
λαμπον Βασιλόπουλον, εξ Αγρινίου, και προηγούιι,ενον της Ιεράς Μονής Πετράκη,
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κοντά στον Ευαγγελίίίμόν. Λοιπόν λέγει: Εις ένα μονοκϊτήρι της Προύσας Μ. Ασίας 
ήταν μ-ια εικόνα τηις Παναγίας (αυτή tou προσκυνάμ-ε, όχι βέβαια με το αση^ιένιο 
ένδυμα που βλέπουμε σήμερα, αυτό το ένδυμα το έφτιαξε κατά παραγγελίαν ο Γεώρ
γιος Καραϊσκάκηις με παραγγελίαν του στο Αγρίνιον τΐου ήταν άρριοστος στο μονα
στήρι) . Αυτή λοιπόν την εικόνα της Π αναγίας, ένα από τα έργα του Ευαγγελιστού 
Λουκά. Μια μικρότερη εικόνα προσκυνάμε στην Τήνο, εισερχόμενοι αριστερά στο 
προσκυνητάρι. ϋ  νοιός ούτος κτίστηκε επάνω από τον πρώτο ναό που είναι ο ναός 
της Ζωοδόχου Πηγής που βγαίνει και το αγίασμα. Το μέρος αυτό ήταν το κτήμα 
του Δοξαρά μετά την εύρεσιν της εικόνας το έτος 1823, μήνα Ιανουάριον, όραμα που 
είδε η μοναχή Πελαγία στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου (600 μ. υψόμετρον).

Έτσι λοιπόν εκεί στην Προύσα πήγε ένας πλούσιος κτηματίας και πήρε την α
γία εικόνα στο σπίτι του. Όμως σκιεφθείς καλύτερον, φ^οβούμενος προδοσαίν, κάλε- 
σε τον υιόν του Διονύσιον' για  να τον οδηγήσει να βγάλει την εικόνα έξωι. Αυτός διά
λεξε ένα δούλον του ονόματι Τιμόθεον γνωρίζοντας πως είναι χριστιανός.

Έτσι λοιπόν ο πατήρ λέγει στον υιόν να πάρει τίολλά χρήματα κοα να φυγαδεύ- 
σει την εικόνα έξω του Βυζαντίου. Πράγματι ο Διόνυσος με τον Τιμόθεον πήραν 
την εικόνα και επέρασαν την Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαβαν, όμως ίσως ήταν θέ
λημα Θεού, κατήλθαν στην Στερεά Ελλάδα που ήταν ακόμα ησυχία, πέρασαν Μα
κεδονία και Θεσσαλία και έφτασαν στην Γπάτη, βρήκαν ένα παραδεισένιο τοπίο και 
είπεν ο Διόνυσος, εδώ θα μείνουμε. Έ<τσι λοιπόν πέσανε να κο'ίμηβούν, πάντα ο Διό
νυσος κρατώντας την εικόνα αγκαλιά. Ό ταν ξύπνησε το πρωί η εικόνα δεν υπήρχε.
Η Θεία Πρόνοια δεν θέλησε να στερεωθεί εδώ η εικόνα. Κλαίγοντας και οδυρόμε- 
νος ο Διόνυσος φώναξε τον Τιμόθεο και γυρίσανε τα γύρω χωριά, αλλά δεν έμαθαν 
τίποτε. Πέρασαν χρόνια αφού κτίσανε ένα σπιτάκι να μένουν και αρχίσανε να κτί
ζουν ένα ναό, άκουσε ο Διόνυσος μια πληροφορία που ήρχετο από το Καρπενήσι, ότι 
σ’ ένα χωριό βρέθηκε μια εικόνα της Παναγίας. Τούτη η πληροφορία οδήγησε τον 
Διόνυσο να μεταβεί στο Καρπενήσι, να εξετάσει το θέμα. Φ^θάνοντας στο Καρπενήσι 
έμιαθε πως σ’ ένα χωριό. Ά γιος Δημήτριος (νυν Προυσός), βρήκε μια εικόνα της 
Παναγίας ένα τσοπανόπουλο, απόστασις 40 χιλιόμετρα περίπου από το Καρπενήσι. 
Πηγαίνει ο Διόνυσος προς το χωριό αυτό, περνάει το Μικρό Χωριό', από εκεί περ
νούσε ο δρόμος τότε, και φθάνει στον Ά γ ιο  Δημήτριο και τυηγαίνει στον παπά και 
στους προε:στού'ς ,εκείνοι τον οδηγούν στην εκκλησία, εκεί βλέπει την αγία εικόνα, 
γονατίζει, την προσκυνά και την ασπάζεται, την αγκαλιάζει και κλαίγοντας εξηγεί 
πώς και από πού την έφερε και την έχασε στην Γττάτη. Αυτοί του έδωσαν την εικό
να. Λοιπόν φεύγει να επιστρέφει. Όμως το βράδυ κοιμήθηκε σε μια καλύβα, στη 
σηιιερινή τοποθεσία Ά γιος Σώστης του Μικρού Χωριού. Ό ταν το πρωί ξύττνησε και 
η εικόνα έφυγε κλαίγοντας, λέγει τόσες πολλές είναι οι αμαρτίες μου, δ'εν με θέλει 
η Παναγία. Αττοφασίζει να επιστρέφει στο χωριό πάλι, αλλά κατεβαίνοντας τον κα
κοτράχαλο δρόμο ακούει αόρατη φωνή: Νεαρέ, εσύ πήγαινε στον τόπο ττου διάλεξες. 
Εγώ θα μείνω εδώ στα άγρια βουνά και δάση με τους χωρικούς μου. Τότε ο Διόνυ
σος φώναξε: «Παναγιά μου αγαπημένη τώρα καταλαβαίνω πως θέλεις να μείνεις 
εδώ.

Επέστρεφε ο Διόνυσος και ζήτησε να δει τον μικρό που βρήκε την εικόνα. Φθά- 
νοντας στη χαράδρα που είναι σήμερα το μοναστήρι, βλέπει τον μικρό κοντά στην 
εικόνα. Τότε στέλνει ανθρώπους στην Γπάτη να έλθει και ο Τιμόθεος. Και καλλιέρ
γησαν στους Αγίους Πάντες χωράφια με κηπευτικά και έκτισαν κελιά για  τον κό
σμο που ήρχετο για προσκύνημα. Ό ταν απέθαναν ετάφησαν στο κοιμητήριο, εδώ 
στους Αγίους Πάντες (χειμαδιά) .
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Τώρα ας γυρίσοο|ΐε στο Βυζάντιο, 841 μ,.Χ. Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος είναι βα
ριά άρρωστος, η> βασίλισσα Θεοδώρα τον βαφτίζει και βγάζει ένα σταυρό που είχε 
κρυμμένο και τον δίνει στον Θεόφιλο'. Αυτός μόλις τον βλέπει τον οισπάζεται και τον 
αγκαλιάζει και γίνεται καλά, αλλά, πεθαίνει. Τότε ηι Θεοδώρα είναι αυτοκρατόρισ
σα, αμέσως δια διαταγμάτων ελευθερώνει τους φυλακισμένους και κρυπτομένους Οτ 
πό τους εικονομάχους. Και αποφασίζει να αποκαταστήσει τας εικόνας. 'Ετσι τΤ(ν 
πρώτη Κυριακή των Νηστειών είναι η μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας. Η Θεοδώρα 
λοιπόν με το τριετές παιδί της και με άρχοντας, τον Πατριάρχην και τους κληρι
κούς κρατώντας εικόνας, κάνουν λιτανείαν και εισέρχονται εις τον ναόν της Αγίας 
2οφίας και αναστηλώνουν τας εικόνας.

Η Θεοδώρα διοίκησε το Βυζάτιον επιτυχώς και όταν ο υιός της έγινε 12 χρονών 
αποφασίζει να τον παντρέψει, στέλνει βασιλικάς απόστολός να βρούνε μια όμορφη 
και ενάρετη κόρη να την κάμει βασίλισσα.

Μια αποστολή πήγε στην Καππαδοκία, εκεί βρήκε μια ευσεβή και ε.νάρετη κό- 
ρη, την Ειρήνη, την παίρνουν επιστρέφοντας για  την Κωνσταντινούπολι. Στο δρόμο 
της επιστροφής περνούσαν το όρος Όλυμπος της Μ. Ασίας. Ε ίχε ακούσει η  Ειρή.νη 
ότι σε ένα σπήλαιο κατοικούσε ένας ασκητής, άγιος, δεν τον έβλεπαν οι άπιστοι, μό
νον οι πιστοί τον έβλεπαν, ελέγετο Ά γιος Ιωανίκιος.

Παρεκάλεσε η Ειρήνη τους αυλικούς να της επιτρέψουν να τον επισκεφθεί. Ε 
κείνοι με δυσκολία της επέτρεψαν. Ό ταν έφθασε η Ειρήνη στηι σπηλιά την ττερίμε- 
νε ο 'Αγιος Ιωανίκιος και της λέγει: Έ λα  Ειρήνη, σε περιμένω. Η Ειρήνη εθαύμα- 
σε δια την πρσορατικτητά του. Και της λέγει: Πήγαινε Ειρήνη στην Βασιλεύουσα, 
σε περιμένει η Μονή Χρυσοβαλάντου, θα γίνεις ηγουμένη. Π Ειρήνη έττε.σε στα πό
δια του Αγίου και του ζήτησε την ευλογία του.

Ό ταν έφθασίε η Ειρήνη στην Πόλη, της έκαμε η Θεοδώρα μεγάλη υποδοχή και 
η Θεοδώρα της έδωσε πολλά δώρα και χρυσίον. Ό μως ο Θεός τα τακτοποίησε δκκ- 
φορετικά. Η Θεοδώρα πάντρεψε τον Μιχαήλ με την πρώτη κόρη; που έφ'θασε πριν 
απ’ την Ειρήνη. Ίίτσι η Ειρήνη έστειλε ανθρώπους στη; Μονή Χρυσοβαλάντου να 
δουν τη Μονή και να δουν τί τοπίο είναι. Ό ταν επέστρεψαν είπαν ότι η  Μονήι είναι 
ωραία και το τοπίο παραδεισένιο.

Τότε η Ειρήνη επώλησε την μεγάλη περιουσία της στην Καππαδοκία, ελευθέρω
σε τους υπηρέτες, δούλους και σκλάβους και αιχμαλώτους και εχορήγησε πλουσιο
πάροχες βοήθειες για να ζή,σουν ελεύθεροιί. Εδώρησε σε εκκλησίες και σε φτωχούς, 
τα υπόλοιπα χρήματα τα έδωκε στην Μονή Χρυσοβαλάντου. Η ηγουμένη;, μια ευσε
βής, την δέχτηκε κοντά της, την ονόμασε Μονα.χή, έτσι η Ειρήνη' έκοψε τα χρυσά 
της τα μαλλιά και έβγαλε τα πολυτελή ενδύματα και φόρεσε τα τρίχινα ράσα, επε- 
δόθη εις σκληρόν εργασίαν στη Μονή εργαζομένη ωσάν να ήταν αγορασμένη; σκλάβα.

Έζησε άγιον βίον, γ ι’ αυτό ο Θεός της εχορήγησε την δύναμιν να κάμνει θαύ
ματα και εν ζωή και μετά θάνατον. Επίσης της έδωσε την προορατικότητα να γνω
ρίζει τα πάντα.

Η Ειρήνη έζησε με αγάπη και προστασία στο ποίμνιόν της, εκοιμήθη 103 ετών, 
η δε μνήμη της εορτάζεται την 28ην Ιουλίου.

Στην Αττική υπάρχουν δύο μοναστήρια, ένα στην Κερατέα και ένα στη Αυκό- 
βρυση της Κηφισιάς. Τα μοναστήρια αυτά λειτουργούν με το Παλαιό Ημερολόγιο, 
τούτο όμως δεν αλλάζει τον θρησκευτικόν χαρακτήρα.

Μάθαμε λοιπόν για την Παναγία μας την Προυσιώτισσα, είθε η Μεγαλόχαρη 
να μας χαρίζει υγεία, χαρά και ευτυχία. Αμήν.
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Α Π ’ Ο Σ Α  Θ Υ Μ Α Μ Α Ι
του Σταύρου Γβωργούλη

'.4νΰρωπ&ς του Θεού ο Χρηστός Μοεστρογεωργόπουλος, του Χαραλάμπσυς, που 
χάθηκε στην κατολίσ&ηση του χωριού. Νοικοκύρης και πετυχη|τένος στη ζωή του 
δούλεψε αρκετά και στηρι Αμερική, απ’ όπου μαζί με τα δολλάρια κουβάληισε και 
το αμερικάνικο άνομα «Σιόρης», που όπως έμα&α θα πει «κοντός», και του ταίριαζε 
στο μπόι. Και μ’ αυτό έμεινε περισσότερο γνωστός.

Από οικογενειακή παράδοσηι ήταν μόνιμος ψ'άλτης στην εκκληρία και μάλιστα 
αριστερός. Ό χ ι βέβαια από ιδεολογική' τοποθέτηση, αλλά γιατί το δεξιό ήταν πιαπ 
σμένο πάντα από τους άλλους ψαλτάδες I. Κουτσούκη, Κ. Κοκκάλα κι άλλους.

Στην άκρη του χωριού', στα Γυφτοκάλυβα, κατώστρατα ο μτοαρ·μπα - Χρή’στος εί
χε μια αχυρώνα σκεπασμένη με τσίγκο τρύπιοι σε μερικές μεριές που μϋε τη| βροχή ir  
βαζε νερά. Σ ’ ένα από τα ταξίδια του στην Αθήνα αγόρασε απ’ τους αετονύχηιδες της 
οδού Αθηνάς κάτι θειαφιοκέρ'ΐα που βουλώνανε τέτο!)ες τρύπες. Κι αμ έπος, αμ έργον, 
ήρθε στο χω'ριό, αινέβηριε στη σκεπή της αχυρώνας κι έλιωσε τα θειαφοκέρια να βου
λώσει τις τρύπες στον τσίγκο. Δεν είναι σίγουρο αν βούλωσαν οι τρύπες κι αν θά 
κρατούσαν το νερό, εκείνο που είναι σίγουρο είναι το ότι με τα αναμμένα θειαφοκέ- 
ρια πέρασε η φοντιά, από τις τρύπες κι άναψε το χορτάρι στην κεράνη, που δεν άρ
γησε να φουντώσει τη φωτιά, με αποτέλεσμα να καεί η  αχυρώνα. Βέβαια ο μπάρ
μπα - Χρήστος σαν τύπος του εργατικού' μυρμηγκιού που ήτανε την ξανασκέπασίε. 
Δεν παρέλειίιψε όμως να απαθανατίσει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός, όπως γράφον
ταν στα περιθώρια των εκκλησιαστικών βιβλίω'ν τα παλιά χρόνια τα συνταρακτικά 
συμβάντα. Γ ι’ αυτό και στον καινούργιο τσίγκο έγραψε με κεφαλαία μαύρα γράμμα
τα που φάνταζαν για  χρόνια ΠΓΡ 3 Μ Α'ΓΟΪ.

Εκτός από το Πυρ 3 Μαΐου είχε αδυναμία, θυμάμαι, και στα ρητά του' Ευαγρ 
γελίου. Στους Αγίους Αποστόλους που ήταν εκκλησία του, έγραψε απ’ έξω- με καλ
λιτεχνικά γράμματα διάφορα απ’ αυτά, όπως «Δικαιοσύνην μάθετε... Τ ί γαρ' οφελή- 
ση άνθρωπον... μακάριοι εστέ» κλπ.

Κάποια περίοδο έκανε και φούρ'ναρης. Έφτιαξε στο χωριό φούρνο που έβγαζε 
κείνο το νόστιμο καθάριο ψωμί που ήταν να το προσφαίσεις με άλλο καλαμποκίσιο. 
Και δω στο φούρνο πάλι ένα απ’ τα γνωιστά ρητά προσ.αρμοσμένο κάπωις επαγγελ
ματικά βρήίκε τη θέση το-υ. Ίσω ς να βοήθησε σ’ αυτό και η  πικρή πείρα από τα βε- 
ρεσέδια.

Πάνω λοιπόν απ’ το συρτάρι ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα να διαβά-ζε- 
ται απ’ όλους προς γνώσηι και συμμόρφωση: «Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα 
κερδίζης τον άρτον σου και όχι... βερεσέ».

Μια άλλη καινοτομία του Σ'ιόρη ήταν και το τσιμεντένιο μπαλκόνι που εξήχε 
πάνω από το φούρνο. Κάτι το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνηι (πριν από 60 
χρόνια) που η χρήση του τσιμέντου στο χωριό ήταν να βυλώνει καμιά τρύπα στους 
νεροχύτες. Κάτω δε απ’ το μπαλκόνι σκαλιστό στο τσιμέντο διάβαζε κανένας ΕΡ- 
ΓΌΝ ΒΑΣΙΑΕΙΟΓ ΑΙΑΠΗ.

Από πού κι ως πού τώρα ο μπαρμπα - Βασίλης καταπιάστηκε με τέτοιες εργο
λαβίες πιου θέλουν ανάλογες ανώτερες γνώσεις, δεν ξέρω'. Πάντως όμως με το δίκιο 
του απαθανάτισιε το έργο του σαν άλλος Ικτίνος με τον Παρθενώνα, αν σκεφτεί κα
νένας ότι με τα σημερινά δεδομένα και τους στατικούς υττολογισμούς των μηχανικών 
και των εργολάβων πέφτουν όχι μόνο μπαλκόνια, αλλά και πολυκατοικίες ακόμα.

Τον μπαρμπα - Βασίλη το Λιάπη, μια που τόφερε η κουβέντα, τον θυμάμκιι με
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μια φράση τχλ> επαναλάβαινε σε κάθε περίπτωση «Η λεχούσα Μαριγώ», χωρίς να 
θυμάμαι και το νόημά της. Ίσω ς νάτανε παρμένης από κάποιοι βιβλίο τη|ς εττοχής 
και τούμεινε του Βασίλη.

Αργότερα όταν μετά την κατοχή και τον εμφύλια του ττήραν όλο σχεδόν το σπί
τι και το οικόπεδο για να φαρδύνει ο δρόμος, ο Βασίλης θεώρησε υπεύθυνο για  το 
κακό το τρίπτυχο «Τουρισμός —  Τουρτσυρισμός —  Κομμουνισμόρ>. Τώρα πώς συν- 
ταυτίστηικαν αυτά τα τρία μόνο ο μπαρμπα - Βασίλης τόξερε. Ίσω ς για  την ομοιο
καταληξία ή ίσως και το κυριότερο από την αντικομμουνιστική υστερία της εποχής 
εκείνης που φόρτωνε όλα τα στραβά καρβέλια στη νύφη.

Κατά τάλλα τόσο ο μπαρμπα - Χρηστός όσο και ο μπαρμπα - Βασίλης ήταν κα
τά βάθος δυό καλοί και αγαθοί άνθρωποι και σαν τέτοιοι θα |ΐ|είνουν στην ιστορία 
του χωριού. Σ. ΓΕΩΡΓΟΤΛΗΧ

Αριστερά το αρχοντικό Χρ. Μαστρογεωργόπουλου

W . Μ  W . Μ  Μ  W .

•  Και λίγο γέλια απ’ την παραγωγή του χωριού μας. Είποιμε κι άλλη φορά ότι 
για ν’ αποφύγουμε καμιά παραξήγηση να μη λέμε ονόματα. Θα μπορούσα να συμ- 
πληιρώσω με το τυπικό «κάθε δε τυχόν παρομοίωση· και συσχετισμός με γνωστά πρό- 
σονπα και γεγονότα οφείλεται σε απλή σύμπτωση». Αυτό θα ισχύει και κάθε ιρορά 
στις ιστορίες μας. Κι ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας:

Συναντήθηικαν στο δυόμο δυό φιλενάδες της τρίτης ηλικίας. 'Γστερα από τις 
καλημέρες κλπ. η Ανθυμία ρωτάει τη Μάρω με ενδιαφέρον:

—  Γιατί είνι κόκκινον του μάτι σ’ μωρη Μάρου;
Και η Μάρω με τηγ αφέλειά της απαντάει:
—  Να με πονεί λες;

•  Συζητάνε δυό γειτόνισσες:
—  Πόσο χρονώ είνι μωρή Φώτω η Αένη σ’;
Ερώτηση αδιάκριτη βέβαια, αλλά και η απάντηση διπλωματική:
—  Ξέρ’ γω μιυρή Κώσταινα, λογάριασε και μοναχή σ’. Η Αένη μ’ γενέθ’κι τότε

π ’ ψέναμε τα... τσίπρα. Σΐ. Ν. Γ.
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ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ!
του Χρ. Γ. Γιαννακόπουλου

ΑλΛΓΐστρέ((>οντας εύστοχα τον γνωστό στίχο του Εθνικού μας ποιητή Δ. Σο
λωμού, «και διηγώντας τα να κλαίς», ο κ. Χρ. Γιαννακόπουλος συνεχίζει την 
συναρπαστική αφήγησή του για το Μικρό Χωριό και την δική του συμμετο
χή στην Εθνική Αντίσταση. Μια ηρωική εποχή με έξαροη και ποιτριωτισμό, 
που κάθε άλλο παρά να κλαίει κανείς πρέπει.

Β'

Στο χωριό ανταμώσαμε πάλι όλοι σι φίλοι, που τώρα πια είχαμε συχνότερες συ
ναντήσεις και σοβαρότερες συζητήσεις. Αυτή τηγ εποχή; η πείνα, η; αβεβαιότηρ», το 
διαλυμένο κράτος μας έδεσε πιο σφιχτά, εμάς τους νεώτερους τουλάχιστον και ο πυ
ρετός της ετταναστατικότητας ανέβαινε κάθε μέρα. Άνετα και χωρίς ενδοιιασμούς 
δημιουργήθηκε η Ο.Κ.Ν.Ε. (Οργάνωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας), η ο
ποία σύμφαννα με το καθεστώς του Μεταξά και στη συνέχεια βέβαια των στρατευμά
των Κατοχής, ήταν παράνομη και οποιαδήττοτε κίνηση αντιστασιακή κάναμε θεω
ρούνταν «αντεθνική». Γι’ αυτό το λόγο παίρναμε μέτρα προφύλαξης και τον πρώτο 
καιρό oil συναντήσεις μας γίνονταν πίσω απ’ το «Νοκολό», σας «Γούρνες», όπου είχε 
ένα καλύβι - αποθήκη ο φίλος μας δάσκαλος Αριστείδης Γιουρνάς, ο οποίος επηρεα
σμένος σαν δάσκαλος απ’ την ιστορία και τον αγώνα για την απελευθέρωσή μας το 
1821 από τον Τουρκικό ζυγό, έδωσε ολόψυχα τον εαυτό του εκείνη την εποχή στην 
οιργάνωση της Αντίστασης για να μη δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να του φωνά
ξει: «Δάσκαλε που δίδασκες καιΐ νόμο δεν εκράτεις». 'Ετσι αποφεύγα[Λε Ιτις γκρίνιες 
της τιαλιάς φρουράς που πίστευε στο «μη θίγετε τα κακώς κείμενα·>, εμείς απαντού
σαμε: βα  τα γκρεμίσουμε πριν πέσουν στο κεφάλι μας!

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι βρίσκονταν πρόθυμοι, τουλάχιστον να μας ακού
σουν. Με τον φίλο μου τον Αντρέα (Παναγιωτόπουλο), κάπου ξετρυπώσαμε ένα
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Μάλινχερ (παλιό όττλο) m i σφαίρες ιταλικές τοου βρήρια|ΐε κάπως εύκβλα και με 
λίγο σπρώξιμο μτακι'νανε στη θαλάμη του όπλου,. ασ)ζθλοώμασταν στηγ σκοποβολή;. Τό 
σκοπευτήριο το είχαμε στήσει στη λάκκα ττου είναι σήμερα το νεκροταφείο του χω
ριού. Ή ταν τότε m i τα μάτια μας αετίοια m i δεν μας έβγαινε mvέvας στο σημάδι.

Η Αντίσταση δυνάμωνε, αλλά m i η πείνα έσφ^ιγγε σε αφάνταστο βαθμό. 0  m - 
θένας έτρεχε να εξοικονομήσει κάτι για  να φάει. Ακόμη m i τα τσόφλια απ’ τα m - 
ρύδια δίναν στο μύλο να τα αλέσουν για  να κάνουν μια κουλούρα ψωμί. 'Αλλοι φτά
νανε στις κορυφές της Καλλιακούδας, απέναντί μας, γιατί μάθανε πως οι Μεγαλο- 
χωιρίτες σκάβουν στο δάσος m i βρίσκουν κάτι αγριοβολβαύς που τρώγονται.

Απ’ το χωριό μας πε.ρνούσαν και μερικοί με χαρούπια, ττου τα ττουλούσαν με αν
τάλλαγμα κανένα μπακίρι. Δεν έμεινε στα σπίτια και στα ρέματα παλιοτήγανο m i 
παλιοκατσαρόλα να μην μετατραπεί σε ξυλοκέρατο (χαρούπι). Μετά μάθαμε πως 
όλος αυτός ο χαλκός m τέληγε στους Γερμανούς για  να κάνουν σφαίρες.

Τα χαρούπια λοιπόν ήταν μια τροφή βέβαια m i μάλιστα γλυκειά, όμως αυτός 
ο καρπός μπορεί να έμπαινε στο στομάχι εύκολα, αλλά για να ξαναβγεί ήταν σαν 
vάmvες εγχείρηρη. Έ νας μόνο την εττοχή εκείνη τα κατάφερε ωραία στο χωριό, ο 
«Χατζάκης» (Ν. I. Δημόπουλος) . Φαμελιάρης άνθρωπος, με γυvαίm  m i μικρά παι
διά, δεν άντεξε άλλο m i πήρε το δρόμο για τη Ααμία με μια m i μοναδική σκέψη: 
«Να φέρει σύντομα τροφήι για  την οικογένειά του». Ό ταν mτέβη|κε στον κάμπο, εί
δε ένα κοπάδι αγελάδες ττου έβoσmv ντόρκες, ξαμολυμέ,νες. Πληροφορήθήικε ττως ή
ταν γερμανικές (αρπαγμένες βέβαια <χπ’ τη Σίερβία που είχε m ταληφθεί). Την νύ
χτα λοιπόν ο Νίκος ξέκοψε δυό απ’ το κοπάδι και σιγά - σιγά σαλαγώντας από ρέκ 
μα σε ρέμα κι από λαγκάδι σε λαγκάδι, τις έφερε σε δυό - τρεις μέρες στο χιοριό. 
Ό ταν τις είδοιμε μας εντυπώσιασαν όλους. Ήταν τεράστιες σε σχέση με τις δικές 
μας, με πολύ μεγάλα κέρατα και με πέταλα στα τοοδάρια, που εμείς πρώτηι φορά βλέ- 
τταμε m i μάλιστα τόσο μεγάλα. Ο Νίκος έσφαξε τη, μια στο χασάπικο του Φίλιππα, 
κράτησε ό,τι ήταν δυνατό να κρατηθεί για  το σπίτι του, τη| φαμ(ελιά του, m i το υπό- 
λοιτπο το πούλησε φτηνά στους χωριανούς. Ευχάριστηθή|mμε όλοι βοδινό κρέας m i 
ψυχοστεριώοαμε. Την επόμενη εβδομάδα έσφαξε και την άλλη γιατί ή;θελε έναν οι- 
χερώνα τροφή να την κρατήσει για αργότερα.

Στο μεταξύ μια mιvσύpγια είδηση έφτασε στο χωριό, ότι έχουν δημιουργη,θεί σ’ 
ολόκληρη την πατρίδα μας Αντιστασιακές Οργανώσεις και ενωθήκαμε όλοι οι Έ λ 
ληνες σε μια Πανελλαδική Οργάνωση που θα τη λέμε τώρα ΕΑΜ (Εθνικό Απελευ
θερωτικό Μέτωπο) στηιν οποία μπορούν να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες πατριώτες, 
πλην των προδοτών m i «αξανοφίλων».

Αυτή η είδηση μας ανέβασε στα ουράνια. Βγήριαμε πια ελεύθερα στους δρόμους 
m i τταρακινούσαμε όλο τον κόσμο να οργανωθεί στο ΕΑΜ. Σε μικρό χρονικό διά
στημα φούντωσε όλο το χωριό κι άρχισε να πιστεύει και να ελπίζει σε κάτι που το 
είχε τόσο ανάγκη.

Με ττολυ προσεκτικό τρόπο οι υπευθμνοι του ΕΑΜ άρχισαν να ενεργούν για  τη 
δημιουργία και του γυναικείου κινήματος. Οι γυναίκες δεν είχαν καμία αντίρρηση 
οεβαια γιατί οι πια τϊολλοί είμασταν αδερφοξαδέρφια ή φίλοι ή γείτονες. Ό μω ς το
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&έμΛ ήταν τιοιά γυναίίοα 8α ξεκινούσε πρώτη. Δεν είναι εύκολο να περάσει το κοπά
δι ο τσέλιγκας ττέρα απ’ το τκ/τάμκ, όσο κι αν τοο δείχνει ότι εκεί απέναντι υπάρχει 
πολύ χορτάρι. Πρέπει πρώτα να μπει το γκεσέμ.ι crco νερό, οπότε όλο το κοπάδι ρί
χνεται μέσα και περινάει. Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι του ΒΑΜ, ο Σταύρος Γεωργου- 
λης και οι Θαναίοι βρήκαν τη λύση με τη συζήτηση· που κάνανε με την Ναυσικά 
(Φλέγγα), τιου είχε πάει και σε κάποιο Κολλέγιο στην Αθήνα. Δέχτηκει την πρό

ταση και με άλλες κοπέλες δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας γυναικών του ΕΑΜ 
και σιγά - σιγά έγινε ένα τεράστιο γυναικείο κίνημα (στη χώρα μας), που πρόσφε- 
ρε τόσα πολλά.

Με τη δημιουργία του ΕΑΜ μεγάλωσαν και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 
των οργανωμένων αγωνιστών. Η Οργάνωση δούλευε ψύχραιμα, συνετά και μυστικά. 
Σύνδεσμοι πηγαίναμε στα γύρω χωριά ή έρχονταν εκείνοι και είμασταν σε συχνή ε- 
τταφή με την περιφέρεια. Κάποια μέρα είχε έρθει από την Αθήνα στο χωριό ο φί
λος μας Σταύρος Ζοιρμτταλάς. Μας έφερε πολλές πληροφορίες γύρω απ’ τον αγώνα, 
γιατί στην Οργάνωση της Αθήνας είχε κάποια σοβαρή θέση. Το βράδυ με ειδοποιίη^ 
σαν να πάω να τον βρω σπίτι του. Πήγα λοιπόν στο 2ίορμπαλέικο και με σύστηρε σε 
κάτιοιον αντιστασιακό και κυνηγημένο απ’ τους φασίστες. Ή ταν ο Χριστόδουλος Ψα- 
λίδας από το Καρπενήσι. Πήρα την εντολή να τον συνοδεύσω μετά τα μεσάνυχτα 
μ.έχρρι τη διασταύωσηι της μεγαλόστρατας με το αντγφορικό μορ/οπάτι για  τις Κορυ- 
σχάδες. Μου δώσανε σύνθημα - παρασύνθημα και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ξεκι
νήσαμε σιγά - σιγά και προσεχτικά.. Φτάσαμ^ι στο σημείο εκείνο περίπου 1 και μισή. 
Στη διασταύρωση ακριβώς σιγοπερπατώντας, πέταξα το σύνθημα σαν να συζητούσα
με με τον Χριστόδουλο «νάχαμε κοιμιά οκά κεράσια θα ξεδιψούσαμε». Τότε ακούμε 
απ’ το απάνω μέρος ταυ δρόμου, μέσα από μια πατουλιά (βάτα), μια φωνή τιου μας 
απάντησε «έχω εγώ κεράσια παιδιά», ήταν τα σωστό παρασύνθημα. Στα γρήγορα συ- 
ναντηθήικαμε. Ή ταν ο Κορυσκιώτης α.ντιστασιακός Διονύσης Κωστομητσόπουλος. 
Τους χαιρέτισα και με γρήγορο βήμα επέστρεψα στο χωριό π.ριν τα χαράματα, κοτ 
μιά ώρα νύχτα ακόμα.

Πέρασαν κάμποσες μέρες και η πείνα - πείνα, αλλά παρουσιάστηκαν και ορι
σμένα κρούσματα, ευτυχώς πάρα πολύ λίγα, που δεν άρμοζαν στον ελληνικό λαό. 
Μια γυναίκα από την γύρω περιοχή, με πολύ αδύνατο χαρακτήρα, για  να ανακόψει 
την πείνα της βρήκε εναν εύκολο τροπο, όπως νόμιζε, και πήγαινε το μεσημέρι, την 
ωρα του συσσιτίου των Ιταλών στρατιωτών στο Καρπενήσι και ζητιάνευε τα αποφά
για τους. Αυτή η πράξη είναι βέβαια όπως την πάρει κανείς. Μπορεί να μην είναι 
και κατακριτέα, όταν φτάσει ο άνθρωπος στην αξαθλίωση, αλλά σε συνέχεια έρχεται 
και η εξαχρείωση, οπότε με μια καραβάνα φαγητό οι φασίστες μετέτρεπαν αυτόν 
τον κόσμο σε προδότες.

Νέα εντολή ήρθε απ’ το Κα.ρπενήσι στην Οργάνωση, να τακτοποιήσει το θέμα 
αυτό. Εφυγε μια ομάδα του χωριού [ίας και βρήκε τη γυναίκα και της κούρ|εψε τα 
μαλλιά, με την προειδοποίηση αν ξαναπάει στους Ιταλούς για ζητιανιά θα έχει χει
ρότερη τιμωρία.

Σε δυό μέρες το γεγονός αυτό ακούστηκε σ’ όλη την περιοχή γύρω με τον γνω-
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στό τρόπο ττ/ς ετιοχής εκείνης, που δεν ^φειάζονταν εφηιμερίδες, τηλέφωνα και τα
χυδρόμοι. Ή ταν τα τραγούδια που σκάρωνε ο λαός μας, θλιβερά ή ευχάριστα, που 
κυκλοφορούσαν με αστραπιαία ταχύτητα, οποιαδήποτε υπόθεση, μεγάλη ή μικρή, αρ
κεί να είχε κάττοιο νόημα που ενδιέφερε. Έστω και αστεία περίπτωση να ήταν γ ι
νόταν αμέσως τρραγούδι.

Στο χωριό για κάμτοοσες μέρες δεν είχα καμιά σοβαρή αντιστασιακή δουλειά να 
κάνω και δούλευα στο καφενείο μας με καβουρδισμένο ρεβύθι και ζαχαρίνες ή κα-

■ - Ή

Παιδιά: του Μικρού Χωριού σε συσ
σίτιο στην Κατοχή

Ο Χρίστος μαθητής, με την οικογένεια του

τέβαινα προς το Αγρίνιο μήπως βρω να αγοράσω λίγο λάδι. Μια μέρα όμως έρχεται 
ο Αριστείδης (Γιουρνάς) και μου λέει: Ετοιμάσου να φύγεις για  τη θεσσοιλία. Με 
εντολή της Οργάνωσης να έλθεις σε επαφή με τις Οργανώσεις του Κάμπου και να 
τους εξηγήσεις ότι η δική μας περιοχή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση από 
ψωμί και να προσπαθήσουν να προωθήσουν τρόφιμα προς την Ευρυτανία. Έμεινα 
σύμφωνος και του ζήτησα να μου δώσει ένα πιστόλι για  συντροφιά τουλάχιστον. Ο 
Αριστείδης είχε δυό πιστόλια, ένα Κολτ μαύρο κι ένα Σμιθ άε ασημί χρώμα. Μου 
έδωσε το Σμιθ κι έφυγα. Πήρα το μονοπάτι Νόστιμο —  Βουτύρου —  Κορυσχάδες 
—  Γοριαννάδες και ξέφυγα έξω, μακριά απ’ το Καρπενήσι, προς την Τσουγκάνα,
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μ,η τυχόν "και πέσω πάνω στους Ιταλούς. Και στη^ Τσουγκανα βέβαια είχα τα μα- 
τια μου δεκατέσσερα, γιατί έρχονταν οι Ιταλοί ως κάτιοιο σημείο πουχε γίνει μια 
διάνοιξη μικρή, να κόψουν και να φορτώσουν καυσόξυλα με κάτι μικρά φορτηγά που 
έγραφαν FIA T  και KARPO'NI και ήταν σαν καρότσια, παρά σαν αυτοκίνηιτα. Το 
ατϊόγευμα έφτασα στην Αγία Τριάδα, είδα αρκετούς νέους στγ|ν πλατεία και ζήτησα 
το όνομα ττου είχα για σύνδεση με κάποιον που δεν τον θυμάμαι. Αμέσως τον φωνά- 
ξανε τα τιαιδιά και πήγαμε όλοι στο σχολείο του χωριού όπου τους εξήγησα την α
ποστολή μου.

Το βράδυ καθίσαμε όλοι αρκετή ώρα και συζητούσαμε γύρω απ’ τη σόμπα του 
σχολείου. Τον μόνο που θυμάμαι είναι ο Φωκίων Χατζηιθάνος. Μου φέρανε και ψω
μοτύρι και ξύλα για  τη φωτιά, μου δώσανε και σύνδεση για τον Κλειτσό, είπαμε κα
ληνύχτα και τα παιδιά φύγανε για τα σπίτια τους κι εγώ κοιμήθηκα πάνω σ’ ένα 
θρανίο.

Την άλλη μέρα στον Κλειτσό συναντήθηκα με τον Γεωργούλα Μπέικο και τον 
μεγαλύτερο αδελιφό του, τον Παύλο. Σε συνέχεια, σύνδεση με σύνδεση,, χωριό με χω
ριό τεέρασα την Νεράιδα, την Καστανιά και κατέβηκα στο νομό Κορδίτσας. Η Καρ
δίτσα την εποχή εκείνη δεν είχε Ιταλούς, ήταν ελεύθερη. Προχώρησα στον κάμπο, 
σε πολλά χωριά και μίλησα με τους υπεύθυνους για  προώθηση στην Ευρυτανία λί
γων τροφίμων. Απ’ τα χωριά του κάμπου που θυμάμαι είναι Σοφάδες —  Κοτσαρί — 
Παλαμά —  Τσαμάσι —  Παλιούρι —  Καλιγίνη —  Αεοντάρι —  Παραπράσταινα 
—  Ίθωμη κ.ά. Μετά ττορεία τεσσάρων - πέντε ημερών γυρίζοντας προς την Καρδί
τσα αισθάνθηκα εξάντληση και ττυρετό. Πήγα στην Οργάνωση μήπως μου δώσουν 
κανένα κινίνο, αλλά με συνόδεψαν αμέσως στο νοσοκομείο «Ά γιος Σεραφείμ», που 
ήταν οι γιατροί οργανωμένοι, αντιστοισιακοί. Μου δώσανε κρεβάτι και άρχισαν να 
μου κάνουν κάτι ενέσεις κινίνης που πονούσαν πολύ. Είχα πάθει ελονοσία από τα 
βρωμονέρια που έπινα στον κάμπο. Την τρίτη μέρα στο νοσοκομείο το πρωί οΜούαα.- 
με το θόρυβο ενός αεροπλάνου και βγήκαμε όλοι οι ασθενείς στην αυλή. Βλέπουμε 
όλο τον κόσμο να τρέχει, να φεύγει, φωνάζοντας «ήρθαν Ιταλοί».., «ήρθε ιππικό»... 
«φύγετε - φύγετε».

Δεν είχαμε καιρό για  χάσιμο. Απ’ το νοσοκομείο στα γρήγορα συνεννοηθήκαμε 
5 - 6  αντιστασιακοί, σταματήσαμε ένα φοιρτηγό αυτοκίνητο, ζορίσαμε τον οδηγό ττου 
εφερνε αντιρρήσεις απ’ το φόβο του και πήραμε την ευθεία που πήγαινΙε για  το γε- 
φύρι της Σεκλίστας ,δηλ. στην έξοδο της Καρδίτσας.

Το γεφύρι όμως το είχανε πιάσει αρκετοί Ιταλοί ιππείς μΐε αυτόματα. Μόλις τους 
είδαμε πιεσαμε ακόμα περισσότερο τον οδηγό να μαρσάρει καταπάνω τους. Οι Ιτα
λοί μη περιμένοντας τέτοια εξέλιξη ανοίχτηκαν με τα άλογα δεξιά - αριστερά. Το 
(φορτηγό τρέχοντας με όση ταχύτητα μπορούσε να αναπτύξει τραβούσε προς τον κά
μπο. Πίσω μας ακολουθούσε πολύ κοντά μας, ένα μικρό κουρσάκι με την Αντιστοτ 
σιακη Επιτροπή του νομού Καρδίτσας μέσα. Έναν μόνο θυμάμαι με την τραγιάσκα 
στο κεφάλι του, τον Γιάννη' Κοσπεντάρη.

Οι Ιταλοί μας ττυροβολουσαν με αυτόματα για λίγο διάστημα μέχρι που μας σκά
σανε τα λάστιχά του (φορτηγού και μείναμε. Χωρίς να χιάσω δευτερόλεπτο ξαμολύθη'-
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κα στον κάμ,πο, παι> δεν είχε εκείντ} "εην εποχή ούτε ένα στάχυ να κρυφτείς, ήταν 
σαν γήπεδο και έτρεχα, έτρεχα να φτάσω στα ριζά των βουνών για  την Ευρυτανία, 
\Μ ήταν μακριά. Τα άλογα των Ιτοιλών, όταν εμίεινε το φοιρτηγδ, δεν πιροχωρησαν 
αλλά το δικό τους κυνηγητό το ανέλαβε το αεροπλάνο. Αυτό τοολυβολωντας μάζευε 
τον κόσμο που ξεχύθηκε στον κάμπο και τον κυνηγούσε σαν τα πρόβατα ττρος την 
Καρδτίσα. Τώρα συνέχισε σε μένα. Με άφησε τελευταίο γιατί με είχε στο πιάτο!...

Ό ταν είδα το αεροπλάνο να παίρνει ευθεία κατεύθυνση για μένα, έπεσα κάτω, 
ανάσκελα, τάχα για να κρυφτώ. Έπεσα κάθετα προς το αεροπλανο, αλλά υστέρα 
σκέφτηκα ας γυρίσω ίσια για  να το βλέπω καλύτερα από παράλληλη θέση. Με πλτ;- 
σίασε και με πλησίασε τόσο που σε ύφος δεν θα ήταν περισσότερο από 50 μέτρα. Το 
βαρύ μυδραλ,ιοβόλο του ήταν απέξω. Το κεφάλι του σκοπευτή με τα μεγάλα γυαλιά 
βγήκε έξω από το παράθυρο και με σημάδευε. Ό λα  τάβλεπα ολοκάθαρα. Ή ταν ο 
χάρος με γυαλιά. Και το ωραίο είναι πως δεν τον φοβήθηκα, ή μάλλον δεν πρόλα
βα να φοβηθώ. Μου τραβάει μια ριπή που έσκαψε, ακριβώς δίπλα μου, παράλληλα, 
τον τόπο σαν αυλάκια σε οργωμένο χωράφι. Αν ήμουν κάθετα, όπως στην πρώτης μου 
θέση, θα με έκοβε στη μέσηι. Ώσπου να κάνει τον μεγάλο του κύκλο για να με ξα- 
ναβρεί σε ευθεία, έφυγα σαν υψώθηκε και τρύπωσα κάτω από ένα πέτρινο γεφυρά
κι σε ένα νεροχάντακο, που περνούσαν τα κάρρα των χωρικών.

Ξανάρ'θε ο μπάσταρδος κι άδειασε πολλές ταινίες πάνω στο γεφύρι, αλλά εκεί 
πια τον είχα γραμμένο στα... παττούτσια μου. Έφυγε ο χάρος μουγκρίζοντας. Τον έ
βλεπα να π'ετάει αργά και να χάνεται στον ορίζοντα ,̂, βαθιά στον κάμπο προς τη με^ 
ριά της Αάρισας. Εκείνο που με λύπησε πολ.ύ είναι πως πιο πέρα από το χαντάκι 
έβοσκε μια φοράδα με το πουλαράκι της, 3 - 4  μηνών .Μια ριπή του είχε κόψει το 
ένα πισινό πόδι με τα γεννητικά του όργανα. Η μάνα του με τον πολυβολισμό έφυγε 
τρέχοντας και το πουλάρι έμεινε εκεί ζιυντανό ακόμη. Περνώντας κοντά του το είδα 
να με κοιτάζει με τα μεγάλα μάτια του σαν να μου ζηιτού^ε βοήθειαί...

Σε λίγο έπκασα τη ρίζα των βουνών και ανέβαινα το μονοπάτι ήσυχα, ξίεδιπλώ- 
νοντας τις σκέψεις μου και τις νωπές ακόμα εμπειρίες αυτών των ημερών στη Θεσ
σαλία. Ψηλότερα, μετά το χωριό Ζαγλόπι, τινάχτηκα στο άκουσμα μιας σάλπιγγας 
κι αναμέρισα απ’ το μονοπάτι. Ά ντε ττάλι... τί είναι τούτοι, αναρωτήθηκα. Με προ
φύλαξη είδα 7- 8 άντρες με ντουφέκια και σκούφιες και μια ελληνική σημαία. Προ
χώρησα, δεν είχα κι άλλο δρόμο, συναντηθήκαμε. Γειά σας —  γειά σου. Ποιός εί
σαι; Από πού έρχεσαι; Πού πας; Πιάσαμε κουβέντα και μου πρότειναν, αν θέλω, 
να πάω μαζί τους. Ή ταν αντάρτες απ’ τις πρώτες μικροομάδες της Αντίστασης. Τον 
καπετάνιο τους τον λέγανε Φαρμάκη. Τους εξήγησα ότι είμαι οργανωμένος από πο
λύ καιρό. Χαιρετηθήκαμε και χωρίσαμε. 'Γστερα επέστρεψα στην περιοχή μας. Τους 
είπα ολα' τα περιστατικά της αποστολής μου αυτής, τα οποία κατέγραψε ο Χριστό
δουλος Ψαλιδας σε τοπική εφημερίδα της εποχής εκείνης και λόγω· του θάρρους και 
του νεαρού της ηλικ.ιας μου, μου έδωσε το ψευδώνυμο «Γαβριάς». (συνεχίζεται).

21



ΙΤΑΛΟΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΤΟΥ *40 ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ

Από to  Μορτάνο του ΣοΛέντο της Κάτω Ιταλίας, μας γράφει ο Λουκέρι Τσέζα- 
ρε. Εδώ teat 43 χρόνια, τον «βαραίνει μια σκέψη και μια λαχτάρα». Να δρει έναν 
άνθρωπο που τον βοήθησε να γλυτώσει απ’ τους Γερμανούς στη Λάρισα, το 1943.

Γράφει: «Στις 9 Σεπτεμβρίου 1943 βρισκόμουν στη Λάρισα, στρατιώτης της φα
σιστικής κυβέρνησης της Ιταλίας. Μας έστειλαν να πολεμήσουμε, εμάς από τη «Με
γάλη Ελλάδα» στην Ελλάδα. Κοαάρα σ’ αυτούς.

»Στις 10 το βράδυ, μάθαμε τη συνθηκολόγηση της Ιτολίας. Οι Γερμανοί μας α
φόπλισαν. Εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο της Λάρισας. Στις 11 ή 12 Σεπτεμβρίου, 
ενώ περπατούσα στο προαύλιο του νοσοκομείου, κάποιος πλησίασε το συρμοαό- 
πλεγμα και μου είπε:

— θέλεις να φύγεις;
— Ναι, του απάντησα.
— Τότε σε 20 λεπτά θα σου φέρ« πολιτικά ρούχα. Να περιμένεις 50 μέτρα μα

κριά, ώστε αν πιάσουν εμένα οι Γερμανοί, εσύ να γλυτώσεις.
»'Ετσι κι έγινε. Σε 20 λεπτά ήρθε και μου πέταξε τα ρούχα. Ά λλαξα  γρήγο

ρα και πήγα στην πύλη. Πέρασα με χίλιους κινδύνους. Με βοήθησε πολύ η ελλη^ 
νική μητρική μου γλώσσα, η Σαλεντινή, και τα ρούχα. Έ κανα τον εργάτη. Στα 
εκατό μέτρα οπτό την πύλη είδα τον ίδιο άνθριατο. Με επήρε, με έβγαλε έξω από 
την πύλη και με πήγε στους αντάρτες που ήταν κι αυτοί ντυμένοι με ρούχα πολιτι
κά. Αυτός γύρισε πίσω για να κάνει την ίδια δουλειά. Να δώσει ρούχα και σε άλ
λους Ιταλούς. Δεν γνωρίζω όνομα, επώνυμο, από ποιό χωριό ήταν. Γνωρίζω όμως 
πως ήταν άνθρ>ωπος. θ α  ήθελα ολόψυχα να τον φιλήσω.

»Κι ον δεν τον βρω, ας είναι αυτή η επιστολή μου ένα «ευχαριστώ» στον άνθρωί- 
πο και σ’ όλους τους ' Ελληνες αδελιρούς που μας βοήθησαν. Και σ’ αυτούς που έ
χουν πεθάνει, ας είναι ένα μνημόσυνο αιώνιο.

»Τελειώνοντας θα ήθελα να παρακαλέσω θερμότατα, αν τυχόν κάποιος γνωρί
ζει αυτό το πρόσωπο, ας μου γράψει στη διεύθυνση: LUCERI CESARE, VIALE S. 
LUCIA 61 73025 MARTANO (LE) ITALIA». (από τις εφημερίδες)

Στους αλυααοδεμένους
Ξύπνα Κώσταμ’ με τη δροσιά στην χαραυγή μπονέρα, 
πάρε ντουψέγι στα δεξιά και το σπαθί στα δόντια 
και πάρε δίπλα τις πλαγιές νάβγεις σε βοναδάκι, 
θάβρεις κοπάδια αδέσποτα, στάνες χωρίς τσοπάνη, 
θάβρεις μάντρες αδειανές, τσαντήλες κρεμασμένες 
και των σκυλιών τους σκελετούς στον άλυσσο δεμένους.
Κι αν θες τραγούδια βλάχικα και πέστο, τσελιγκάτα, 
ν’ ακούσ’ ένα βλαχόπουλο, που χάθηκε στα ξένα 
το τρίτο γκόνι του Γαλή που τη ζωή μαντεύει 
ρίξε και δυό, τρεις ντουφεκιές να βάζουν οι σταυρόδες 
γ ια  νάλθουν τα βλαχόπουλα από τον άλλο κόσμο 
κάτι μου λέγει έρχεται Δευτέρα Παρουσία... 
θ α  ’ναστηθούνε οι νεκροί, οι ζωντανοί θα φύγουν 
κι εγώ θ’ ανέβω σε βουνό εις τα παλιά ταμπούρια.

’Από Χαράλαμπο Δ. Τριανταφύλλη
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ο Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ο Σ
(Συνέντβοξί} με τον μελισσοκόμο κ. Θανάση Σκαρπή)

0  φ̂ ίλος και σιυμ.πατριώτ.ηις κ. Θανάσης Σκαρπής ΐείναι απά τους λίγους Ευρυτά- 
νες που πριν λίγα χρόνια εγκατέλειφε την πολύβουη και αγχώδη Α&ήνα και εγκα
ταστάθηκε στη γενέτειρά του, το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Έτσι έκανε πράξη αυ
τό που για πολλούς παραμένει μακρινό όνειρο...

Παράλληλα με τη δημιουργία οικογένειας (έχ^ι σύζυγο και δύο παιδιά, τον Ζά- 
χο 6 και τον Γιάννη 3 χρονών) έχει επιδοθεί με ζήλο και στην μελισσοκομία.ι Η εΙ- 
πιτυχία του, χάρις στην συστηματική επίδοσή του στη δουλειά αυτή, τον κατατάσ
σουν σήμερα ανάμεσα στους πιο γνωστούς μελισσοκόμους όχι μόνον της περιοχής, 
αλλά και πέρα απ’ την Ευρυτανία. Θίελήσαμε λοιπόν να τον ρωτήσουμε και να μά^ 
Θουμε ορισμένα μυστικά της δουλειάς του. Παρακάτω δημοσιεύουμε για  τους ανα
γνώστες μας το πρώτο μέρος όσων μας είπε μια φθινοπωρινή μέρα στο διώροφο tm - 
τικό του στο Μεγάλο Χωριό:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θανάση, σαν επιτυχημένος μελισσοκίόμος θέλεις να μας πεις τι εφό
δια χρειάζεται να έχει κανείς γ ια  να ασχοληθεί με την μελισσοκομία; Πες μΟς ό,τι 
νομίζεις ενδιαφέρον γύρω από τη δουλειά σου ως μελισσοκόμου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολύ ευχαρίστως. Δεν θα μας φθάσει όμως η ώρα για να σου 
τα πω όλα. Δεν πειράζίει, τα συμπληρρώνουμε άλλη φορά. Πραγματικά η μελισσο
κομία είναι μια ευχάριστη και παραγωγική δουλειά. Αίγοι όμως νέοι ασχολούνται 
σήμερα μ’ αυτήν. Μίλησες Μένιο για  εφόδια. Αοιπόν, πρώτα - πρώτα πρέπει να α
γαπήσει κανείς το ζωύφιο, το έντομο αυτό που λέγεται μέλισσα, αλ,λοιώς δεν θα μπο
ρέσει να δουλέψει μαζί του. 'Γστερα δεν θα· πρέπει να είναι αλλεργικός στο τσίμπηρ 
μα της μέλισσας, γιατί τα τσιμπήματα αυτά είναι αναπόφευκτα στη δουλειά του. Το 
πρήξιμο βέβαια δεν είναι σοβαρό. Εγώ έχω συνηθίσει, δεν με πειράζει.. Ε^κείνο που 
είναι σοβαρό είναι τα εξανθήματα και ο πυρίετός. Αυτά είναι επίΐκίνδυνα, όταν το ά
τομο είναι αλλεργικό στο τσίμπημα της μέλισσας. Αλλοιώς το κεντρί της μέλισσας 
κάνει καλό. Μάλιστα στη Γερμανία, Ρωσία χρησιμοποιούν το >«ντρί για  τηι θερα
πεία σε ρευματικά και αρθριτικά. Είναι καλό και για  το νευρικά σύστημα, τΟ ηρε
μεί. Γι’ αυτό κι εμείς οι μελισσοκόμοι είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Βέβαια ακόμη ό
ποιος θέλει να καταγίνει με την μέλισσα πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα. Εγώ 
πριν καταπιαστώ με το μελίσσι πήγα σε Σχολή στην Αθήνα. Αλλά η πείρα μ’ έχει 
διδάξει και πιστεύω ότι πάνω, απ’ όλα είναι η πρακτική εξάσκηση. Ό σα κι αν διδα
χθείς, όσα κι αν μάθεις αν δεν μπεις μέσα στο σπίτι αυτής ίτης οικογένειας, να μά  ̂
θίεις την γλώσσα τους, πώς αντιδρούν, τα ελαττώματά τους, να την πλησιάσεις, να δεις 
πώς ζει αυτή τι οικογένεια μέσα στην' κυψέλη, δηλ. αυτή η κυψέλη είναι η πιο Ορ/- 
γανωμένη κοινωνία όλων των ζώων και όλων των ανθρώπων. Είναι υπόδειγμα αλ
ληλεγγύης, εργατικότητας και καθαριότητας. Αειτουργούν μέσα σ’ αυτή νόμοι του 
Αυκούργου. Όποιος δεν εργάζεται δεν έχει θέση μέσα σ’ αυτή την κοινωνία. Οι γε- 
ρασμένες μέλισσες π.χ. που δεν εργάζονται πια εκδιώκονται από τις νεώτε.ρες. Το 
ίδιο ισχύει και για  την βασίλισσα την οπαία θανατώνουν όταν παύσει πλέον να γεν
νά. Τότε οι μέλισσες ανακηρύσσουν άλλη μέλισσα ως βασίλισσα.

ΕΡ.: Εκτός οπτό την δασίλισσα έχει άλλους ηγέτες το μελίσσι;

A Π .: Την «βασίλισσα» πρώτος την εντόπισε και την ονόμασε έτσι ο Αριστοτέ
λης. Αυτός ανοιγοντας μια μέρα ένα «κρινί» παρατήρησε ότι ανάμεσα στις άλλες ξε
χώριζε μια ^ιεγάλη μέλισσα που οι άλλες την τάιζαν στο στόμα κι όταν μάλιστα 
περπατούσε έκαναν τοπο να περάσει. Παρ ολα αυτά η: βασίλισσα δεν είναι αυτή που
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διοικεί, αλλά ο λαός, οι μ.έλισσες. Η βασίλισσα εκτελεί τις εντολές τσι> λαούί Moi- 
κάρι το σύστημα αυτό να το μιμηιθούν και σι άνθρωποι. 0  καθένας από τότε που 
γεννιέται ώς ότου πεθάνει έχει ορισμένη αποστολή και εκτελεί την τργασία του κα
τά φάσεις. Οι εργάτριες δουλεύουν συνεχώς από την άνοιξη ώς το φθινόπωρο. Η πα
ραγωγική ζωή τους διαρκεί 35 - 45 μέρες. ΤΠελικά πεθαίνουν από την υπερκόπωσηι. 
Το χειμώνα βέβαια δεν κουράζονται γιατί μένουν μέσα κλεισμένες 6 - 7 μήνες. Οι 
τελευταίες γερασμένες πεθαίνουν στην αρχή! της άνοιξης. Πεθαίνουν κατά εκατοντά
δες. Αναπληρώνονται όμως κατά χιλιάδες δεδομένου ότι η βασίλισσα από την άνοι
ξη γεννάει 200 - 300 χιλ. αυγά κάθε μέρα. Τα αυγά τιου γεννάΙει η βασίλισσα και 
μόνο ζυγίζουν δυό <φορές το βάρος του σώματός της. Η βοισίλισσα τρέφεται ως γνω^

1

ο  κ. θαν. Σκαρπης εξετάζοντας μια κυψέλη

στό με τον βασιλικό πολτό και γ ι’ αυτό δεν την κολλάει καμιά ασθένεια. Η βασί
λισσα όπως και οι άλλες μέλισσες προέρχεται από το ίδιο με τ’ άλλα αυγά. Η δια
τροφή της είναι αυτή που την κάνΙει και ξεχωρίζει από τις άλλες. Ένας Γάλί,ος 
γιατρός και μελισσοκόμος μαζί παρατήρηρε την διαφορά της τροφής, -ποο προορίζε
ται για την βασίλισσα. Βρήκε ότι αυτή οφείλεται στην επεξεργασία που τηις κάνουν 
οι μέλισσες (εργάτριες και κηφήνες). Τη γύρι την μετοιφέρουν από τα λουλούδια σε 
μικρά μπαλάκια στα πόδια τους. Η γτίρις όμως είναι κατά 60ο) ο νερό. Αυτό οι μέ
λισσες το κατεβάζουν στο 40ο) ο και με τηι βοήθεια των κηφήνων αυτό κατεβαίνει 
στο 15 -. 10ο) ο. Να που· και οι κηφήνες δεν έχουν ως αποστολή μόνο' την γονιμο
ποίηση, αλλά με τα πλατιά φτερά τους δημιουργούν συνθήκες «αίρι κοντίσιον» που 
κατεβάζουν έτσι την υγροισία από τηι γωρι. Μετά την τελική επεξεργασία και με άλ
λες ουσίες που εκκρίνουν οι μέλισσες γίνεται ο μεταβολισμός της τροφής που' οι μέ
λισσες την αποθήικεΰουν μέσα στις κυψέλες και τη σφραγίζουν με λεπτό κάλυμμα
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που συντίθεται από διάφορα ρητινοειδή που εκκρίνει η μέλισσα. ΐνΓ αυτά κλείνουν 
τις διάφορες σχισμές της κυψέλης ή προστατεύουν το μελίσσι αν αυτό ζει σε άγρια 
[Λορφή σε δένδρα ή σε βουνά.

ΕΡ.: Σχετικά με το μέλι και τον βασιλικό πολτό πού συνιστόιται σαν υγιεινή δια
τροφή και φάρμακο τί έχεις να μας πεις;

Α Π.: θ α  πω λίγα λόγια για το μέλι τώρα και άλλη φορά για  τον βασιλικό πολ
τό. Πραγματικά, όπως είπα και παραπάνω·, το μέλι είναι μια πλήρης και ανεκτί
μητη τροφή. Είναι επίσης και ένα πλήρες φάρμακο. Περιέχει 17 βιταμίνες, δηλ. πε
ριέχει τρεις τεαραπάνω από όσες έχουν οι άλλες τροφές. Περιέχει άφθονα αλκαλικά 
μέτοιλλα. Μια κουταλιά το πρωί, μια το βράδυ διώχνει ττολλές φορές το γιατρό. Με 
γιαούρτι είναι πιο τέλειο. Είπι'σης όταν το χρησιμοποιούμε σαν ζάχαρι στο τσάι ή· στο 
γάλα θα πρέττει αυτά να μην είναι καυτά, αλλά χλιαρά^ Διαφορετικά χάνει τα συ
στατικά του. Το μέλι ήταν γνωστό από παλιά. Οι αρχαίοι γνώριζαν ττολύ καλά τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες και το χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακο. Οι θεοί του Ολύ- 
μπου έτρωγαν ως γνωστό αμβροσία και νέκταρ (μέλι) .

ΕΡ.: Αλήθεια Θανάση, ποιό μέλι είναι το καλύτερο;
Α Π.: Ό ταν τα μέλια είναι αγνά, τότε όλα εί'/αι καλά. Το μέλι ποτέ δεν χα

λάει αν το έχουν τρυγήσει ώριμο. Μπορεί να διατηρηθεί και δεκάδες χρόνια. Αν δεν 
οφείλεται σε νοθεία το ζαχάρωμα προκαλείται από την αλλαγή θερμοκρασίας. Το 
ανθόμελο της άνοιξης θεωρείται πολύ κοιλό μέλι, αλλά και το ελατίσιο θεωρείται σ’ 
όλη την Ευρώπη ως το καλύτερο, ιδίως λόγω· του ρετσινιού του έλατου. Γι’ αυτό το 
μέλι είναι καλό για έλκος στομαχιού, άσθμα, φυματίωση, καρδιακές παθήσεις κ.ά.

— Αίς σταμοπήσουμε εδώ Θανάση. Σ’ ευχαριστούμε για  όσα ενδιαφέροντα μας 
είπες απ’ την εμπειρία σου για τη μελισσοκομία και το· μέλι, θ α  συνεχίσουμε την 
επόμενη φορά.

—  Κι εγώ ευχαριστώ, που μου δόθηκε η ευκαιρία να πω στους συμπατριώτες 
λίγα απ’ αυτά που μ’ έμαθε η πείρα μου και η ζωή μου· κοντά στο μελίσσι.

Για την απόδοση: Μ. Σ.Κ .

Ύμνος ατη φϋατι*
Στους ίσκιους στις δροσοπηγές 
διαβάτη ξεκουράσου, 
σ’ ελεύ^ρους ορίζοντες 
ας τρέξει η ματιά σου·.
Η σκέψη σου γοργόφτερα 
ας πάει σ’ όλη την πλάση 
κι ο λογισμός σου με χαρά 
τον κόιηιο ας αγκαλιάσει.
Δες την αιώνια εναλλαγή 
στη μάνα μας τη φύση 
και πες τον άνθρωπο αδερφό 
σ’ Ανατολή και Δύση.

ΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΓΣΗΣ (1987)
* (2.Σ.) : Για τους φυσιολάτρες σημειώ

νουμε ότι είναι γραμμένο σ’ ένα έλατο στη 
Ράχη του Τυμφρηστού!
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ME ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1988)

Η Αμερική είναι η χώρα στην οποία οι πρώτοι Μικροχωρίτες άρχισαν να 
μεταναστεύουν από το 1902. Ό πω ς και άλλοι Ευρυτάνες εγκατέλειπαν την 
Κωνσταντινούπολη κι έρχονταν γεμοιτοι όνειρα στη νέα Γη της Επαγγελίας. 
Σήμερα σ’ ολόκληρη την Αμερική (Ην. Πολιτείες κυρίως και Καναδά) βρί
σκονται εγκατεστημένες εκατό περίπου οικογένειες Μικροχωριτών. Μερικές 
απ’ αυτές από τη μια άκρη της Αμερικής στην άλλη, είχε την ευκαιρία να ε- 
πισκεφΟεί πρόσφατα ο Πρόεδρος της Αδελφότητάς μας Κλεομένης Σ. Κου- 
τσούκης. Παρακάτω μας δίνει τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του αυτή. 
Έ τσι για  πρώτη φορά έχουμε από χείλη Μικροχωρίτη πληροιρορίες, εικόνες, 
εντυπώσεις πώς ζούν οι Μικροχωρίτες της Αμερικής.

Την εποχή (καλοκαίρι του 1988) που μεσουρανούσε στον προεκλο
γικό ορίζοντα της Αμερικής το άστρο του ελληνικής καταγωγής Μιχά- 
λη Δουκάκη, υποψήφιου Προέδρου της, έτυχε να βρεθώ εκεί και να ζή- 
σω τον ενθουσιασμό των Ελλήνων. Πιο σημαντικό βέβαια γ ια  μένα ή
ταν ότι λόγω της απστολής μου, εκτός των άλλων,, μου δόθηκε η ευκαι
ρία να συναντήσω αρκετούς συγγενείς και φίλους Μικροχωρίτες και να 
περάσω ευχάριστες ώρες ή ακόμη και μέρες μαζί τους χάρις στην εγ
κάρδια φιλοξενία τους. Τις εντυπώσεις μου αυτές θα ήθελα να τις ζων
τανέψω περιληπτικά γ ια  χάρι των οα/αγνωστών Μικροχωριτών φέρνον
τας έτσι τους ξενιτεμένους έστω και νοερά πιο κοντά σ·ην πατρίδα και 
τους άλλους Μικροχωρίτες. Οι εντυπώσεις μου είναι πολλές. Τις συμ
πυκνώνω όσο μπορώ, ελπίζοντας ότι δεν κάνω κατάχρηση του χώρου.

Η αποστολή μου ήταν γ ια  ένα μήνα να βρίσκομαι γ ια  επιστημονική 
έρευνα στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Μέας Υόρκης, στο Βίνχαμτον 
(δηλ. από 10 Ιουλίου ώς 10 Αυγούστου 1988) και από 25 Αυγούστου 
ώς 5 Σεπτεμβρίου να βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον γ ια  να λάβω μέρος 
σε δύο επιστημονικά συνέδρια. Είχα επομένως 15 - 20 μέρες περίπου 
ελεύθερες ώστε να ταξιδέψω και να κάνω τις επισκέψεις μου. Αυτό βέ
βαια έγινε χάρις στις ευγενικές και πιεστικές προσκλήσεις των Μικρο- 
χωριτών συγγενών και φίλων, οι οποίοι ήξεραν τα του ταξιδιού μου 
και με περίμεναν σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, μέρες και ώρες.

Στην Αμερική, θα πρέπει να πω, λόγω αποστάσεων, λόγω του τρό
που ζωής και των ανέσεων, αλλά προ παντός λόγω της εγκαρδιότητας 
των Μικροχωριτών, το πνεύμα της φιλοξενίας βρίσκει την πλήρη δι
καίωσή του, είναι δηλ. 100ο)ο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, που σημαίνει και παραλα
βή από το αεροδρόμιο ή το σταθμό, την ώρα της άφιξης καθώς και με
τάβαση την ώρα της αναχώρησης. Κάπως έτσι λοιπόν έγινε και με μέ
να σε όλες μου τις εσωτερικές μετακινήσεις και επισκέψεις, τις οποίες 
θα προσπαθήσω με λ ίγα  λόγια να σας περιγράψω πιο κάτω συνδέον
τας χρονολογικά κάθε τόπο - επίσκεψη και με μια Μικροχωρίτικη οι
κογένεια τουλάχιστο που με φιλοξένησε. Και πρώτα - πρώτα:
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1. Η οικογένεια ΓΙΑΝΝΗ και ΦΡΟΣΩΣ ΖΥΓΙ ΑΡΗ. Το τιολύβουο και πο
λύγλωσσο (όλες οι πινακίδες είναι σε 4 γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά, ι
σπανικά, ελληνικά) διεθνές αεροδρόμιο Κέννεντυ, που είναι το μεγα
λύτερο του κόσμου, είναι ο χώρος όπου νιώθεις τόσο ξένος, μικρός και 
χαμένος, ώστε η προσδοκία ενός φίλου ή συγγενούς που θα σε βγάλει 
μέσα απ’ αυτή τη Βαβυλωνία (εφόσον βέβαια δεν υπάρχει καμιά εμ
πλοκή γύρω από τις διατυπώσεις εισόδου - εξόδου) είναι λύτρωση. 
Ά γγελο ς  σωτηρίας γ ια  μένα, που ήλθε και με παρέλαβε, κι όχι γ ια  
πρώτη φορά βέβαια, ήτοιν ο Γιάννης Ζυγιάρης, από το Μεγάλο Χωριό, 
σύζυγος της εξαδέλφης μου Φρόσως I. Κουτσούκη. Κοπτεύθυνση πορείας 
με το άνετο αυτοκίνητό του είναι το Παράμους του Νιού Τζέρσεϋ, όπου 
στάθμευσα το Σαββοαοκύριακο πριν εγκατασταθώ στο Πανεπιστήμιο. 
Υπό τις καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες η διαδρομή από το Κέν
νεντυ παίρνει μια ως μιάμιση ώρα. Παρά το ανώτατο όριο ταχύτητας, 
65 μιλιά (σχεδόν το ίδιο σ’ όλη την Αμερική), η οδήγηση είναι ευέλικτη 
και πειθαρχημένη ώστε να μην αγανακτείς γ ια  στραβοτιμονιές ή αντι
κανονικά προσπεράσματα άλλων. Πρέπει όμως να γνωρίζεις καλά πού 
θα στρίψεις, ποιά έξοδο θα πάρεις, ποιά διακλάδωση, δρόμο, μ’ άλλα 
λόγια νάσαι μελετημένος, διαφορετικά «χάθηκες», που σημαίνει, εκτός 
των άλλων, και απώλεια χρόνου που στην Αμερική είναι πολύτιμος για  
τους εργαζόμενους.

Το ζεύγος Ζυγιάρη έχοντας στη μέση τον 
δαφτιστικό τους Νικήτα Κουτσούκη (1985)

Το φιλόξενο σπίτι των Ζυγιαραίων, με 4 δωμάτια, βρίσκεται σε έ
ναν ήσυχο δρόμο του Παράμους που είναι χωμένο στο πράσινο. Πρώ
τη εντύπωση ένα πελώριο έλατο μπροστά στο σπίτι, που θυμίζει λίγο 
πατρίδα. Στην ίδια περιοχή, μια τεράστια έκταση δάσους γύρω του, 
βρίσκεται ένα απ’ τα πολλά μάλλον σπίτια του τέως Προέδρου της Α
μερικής Ρ. Νίξον. Σε προηγούμενο ταξίδι μ’ είχε πάει ο Γιάννης και το 
είδα. Εκεί κοντά στην είσοδο του Παράμους είναι η ελληνική εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου και πιο πάνω στο ' Εντζγουντ βρίσκεται ένα απ’ 
τα καλύτερα νοσοκομεία γ ια  μάτια, ουρολογικά, καρκίνο, καρδιακές 
παθήσεις κ.ά. Υπάρχουν 'Ελληνες γιατροί και εκεί εργάζεται στο Μι-
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κροβιολογικό Τμήμα: η Παναγιώτα, η μεγαλύτερη κόρη της Φρόσως 
και του Γιάληη, με ττολύ καλές 'ΐΐροο'ίττικές εξέλιξης. Πρόσφατα τταν- 
τρεύτηκε τον Γκάρυ Καζούλη, ελληνο-ιταλικής καταγωγής, μηχανικό σε 
μεγάλη τηλεφωνική εταιρία. Η μικρότερη κόρη, η Αγάπη, είναι αρρα- 
βωνιασμένη με ένα αρμενικής καταγωγής Αμερικανόπουλο. Λόγω θρη
σκείας ίσως οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Αρμενίων στην Αμερική εί
ναι συχνότατοι.

Στο σπίτι των Ζυγιαραίων μαζί με όλα τα άλλα γεύτηκα μουσακά 
και κολοκυθόπιτα φτιαγμένα με κολοκύθια, μελιτζάνες και άλλα λα
χανικά που καλλιεργεί η Φρόσω με επιτυχία στον κήπο της.

Πριν αφήσω το Παράμους μίλησα στο τηλέφωνο με την ανηψιά μου 
Βούλα Τσώμου (Κυρίτση), που είναι μια ώρα περίπου μακριά.

2. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΠΙΝΧΑΜΤΟΝ: Τη Δευτέρα το πρωξ 111 Ιου
λίου, άφησα το ωραίο Παράμους και πήγα στο Πανεπιστήμιο, όπου και 
έμεινα για  ένα μήνα ακριβώς, σε ειδικό διαμέρισμα γ ια  επισκέπτες κα
θηγητές. Εκεί γ ια  λίγο καιρό έμεινα αθόρυβα και απερίσπαστος στη 
δουλειά της έρευνας γ ια  την οποία είχα έλθει. Δεν μπόρεσα όμως τελι
κά να αποφύγω τους Αμερικανούς και Έλληνες φίλους με τους οποί
ους από φοιτητής είχα δεσμούς. ' Ετυχε να δώσω και μια συνέντευξη 
σε τοπική αμερικάνικη εφημερίδα διατυπώνοντας απόφεις γ ια  τον Ελ- 
ληνοαμερικανό υποψήφιο Πρόεδρο Μ. Δουκάκη. πόσο δηλ. υπερήφανοι 
είναι οι Έ λληνες γ ι’ αυτόν, γεγονός που συνέβαλε στην ανακάλυψή 
μου. Έ τσ ι πύκνωσαν οι προσκλήσεις να τους επισκεφθώ και να αου 
κάνουν το τραπέζι. Τελικά στο σπίτι του εγκάρδιου Φίλου Γιάννη Κόλ- 
λια, μηχανικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές IBM (θα πρέπει νο 
πω ότι στην πόλι ' Εντικοτ πρωτογεννήθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογι
στές IBM και το Πανεπιστήμιο έχει Σχολή στο όνομα του ιδρυτή τους 
Γουάτσον). έγινε μεγάλο τραπέζι, με εκλεκτά φαγητά που έκανε η γυ 
ναίκα του Ελένη και σουβλάκια στα κάρβουνα. Εκεί στη μεγάλη αυλή 
τα είπαμε με τους παλιούς φίλους, μεταξύ των οποίων τον αιδεσιμώτα- 
το π. Άποστολόπουλο και την πρεσβυτέρα, που θέλουν να επισκεΦθούν 
την Προυσιώτισσα, τον Γιώργο και τη Ρίνα Κούτσαρη (από τη Σπάρ
τη), τον Ά γ γ ελ ο  Ρώμα, δικηγόρο, τον Νίκο Παποιχρίστο από την Ναυ- 
πακτία), μηχανικό στην «Τζένεραλ Ελέκτρικ», την δεσποινίδα Νιάρ- 
χου, δικηγόρο, κ.ά. Την τελευταία Κυριακή εκκλησιάστηκα κι είχα την 
ευκαιρία να μιλήσω με ένα σωρό κόσμο που ρωτούσαν γ ια  την Ελλά
δα και να γευθώ ελληνικά φαγητά στα γνωστά στην περιογή εστιατό
ριο «ΠΑΝΘΕΟΝ», των αδελφών Κούτσαρη, «ΑΡΓΩ», του Ντίνου θεο- 
δωρόπουλου κ.ά.

3. Οικογένεια ΠΑΝΟΥ X. ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΑΟΥ (Ά γ ιο ς  Φρα
γκίσκος, Καλιφόρνια). Στις 11 Αυγούστου πετούσα γ ια  τον Ά γ . Φρα
γκίσκο της Καλιφόρνιας. Από τη uia στην άλλη άκρη της Αμερικής. ' Ε
ξη κι επτά ώρες πτήση, με την TWA. Ήμουν ανήσυχος γιατί η κανονι
κή πτήση είχε ματαιωθεί και πήγαινα με άλλο αεοοπλάνο μέσω Σικά
γου και Σαίν Λούις. θ α  έφθανα έτσι μετά τα μεσάνυχτα! Χάρηκα σαν 
είδα ότι στο αεροπλάνο υπήρχε τηλέφωνο και θα μπορούσα έτσι να τη
λεφωνήσω στον Παναγιώτη να μη περιμένει άδικα μέσα στη νύχτα. Α
πογοητεύτηκα όμως όταν είδα ότι έπρεπε νάχεις ειδική κάρτα γ ια  να
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μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο. Ό τα ν  προσγειωθήκαμε ό
μως στο αεροδρόμιο του Σαν Φραγκίσκου με έκπληξή μου είδα τον Πά- 
νο να με περιμένει περασμένα μεσάνυχτα. Σαν μπήκαμε στο τζιπ, ο Πα
ναγιώτης άρχισε αμέσως να με ξεναγεί στους μεγάλους δρόμους του 
Αγίου Φραγκίσκου ώσπου να φθάσουμε στο σπίτι του σε 45' περίπου. 
Εκεί περίμεναν η γυναίκα του Ρίνα και ο μικρότερος γιός του Τζιμ, 
που πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο. Την άλλη μέρα ο Παναγιώτης μου γνω
στοποίησε το πρόγραμμα ξενάγησης ώστε να μη χαθεί ούτε ένα λεπτό 
από το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Τον λύπησα, βέβαια, όταν του 
είπα ότι γ ια  μια μέρα θα πήγαινα στο Λος Ά ντζελες γ ια  να δω ένα 
φίλο μου καθηγητή γ ια  κάποια συνεργασία μου κι ότι 17 Αυγούστου ή
ταν η μέρα της αναχώρησής μου. Τότε το πρόγραμμα ξενάγησής μου 
πήρε πιο γρήγορο ρυθμό. ' Ετσι άρχισε η γνωριμία μου με την πανέ
μορφη πόλη του Αγίου Φραγκίσκου με τα γραφικά παλιά και νέα κτί
ρια, με πολλούς λόφους που καθένας σου δίνει άλλη διάσταση της πό
λης, τις φυλακές του Αλκατράζ που δεν λειτουργούν πια (καζίνο λένε 
θα γίνει), τις εντυπωσιακές γέφυρες, τη νυχτερινή ζωή, τα  διάφορα τμή
ματα, συνοικίες της πόλης που κάθε μια έχει τον δικό της τύπο κ.ά. Α
νάμεσα στα αξιοθέατα και το γνωστό Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ, ό
που δίδασκε κάποτε ο Πρωθυπουργός μας. Για ενθύμιο αγόρασα ένα 
βιβλίο από το Πανεπιστημιακό βιβλοπωλείο. Ύστερα ανεβήκαμε στον 
«πύργο του Κολόμβου» (Κόιλ) απ’ όπου έχεις μια πανοραμική θέα της 
πόλης μέχρι τα βάθη του ωκεανού.

' Οπως μούλεγε ο Παναγιώτης υπάρχει ένα ρεύμα αέρος που τη νύχτα 
καθαρίζει ό,τι κασαυέριο δημιουργείται την ημέρα. Έ τσ ι τσ πρωί η 
ατμόσφαιρα είναι πεντακάθαρη. Κατεβαίνοντας από κει ο Πόνος μας 
έδειξε το ξενοδοχείο όπου εργάζεται, το οποίο είναι ιστορικό, γιατί ε
κεί, όπως είπε, υπογράφτηκε ευθύς μετά τον πόλεμο ο Καταστατικός 
Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Παρά την επιθυμία του Πάνου ο χρόνος 
δεν μας επέτρεψε να φάμε μπρέκφαστ μια μέρα εκεί. Πήγαμε όμως την 
άλλη μέρα και φάγαμε σ’ ένα ιστορικό εστιατόριο, στην άκρη του Ει
ρηνικού Ωκεανού, το οποίο είχε καταστραφεί από τσν σεισμό του 1906. 
Από τις πάμπολλες φωτογραφίες στους τοίχους και άλλα ενθυμήματα 
και αυτόγραφα καταλαβαίνει κανείς ότι από κει πέρασαν μεγάλες προ
σωπικότητες, πολιτικοί, ηθοποιοί κλπ. Σε περίοπτη θέση η φωτογραφία 
του ελληνικής καταγωγής άλλοτε δήμαρχου της πόλης Κρίστοφερ, τον 
οποίο συναντά συχνά ο Παναγιώτης και τα λένε ελληνικά...

Το Σαββατοκύριακο πήγα στο Λος Ά ντζελες όπου με περίμενε ο 
αρμενικής καταγωγής φίλος μου καθηγητής Ητεκμεζιάν, μακρινός συγ
γενής του Κυβερνήτη της Κοϊλιφόρνιας, που έχει και το ίδιο όνομα. Στην 
Καλιφόρνια και ειδικά στο Λος Ά ντζελες ζούνε πάρα πολλοί αρμενι
κής καταγωγής Αμερικανοί. Την Κυριακή γιόρτασαν στην εκκλησία 
τσυς την ημέρα της Παναγίας. Με πήραν και μένα μαζί τους. Έ μεινα  
κατάπληκτος από την κατάνυξη με την οποία παρακολουθούσαν (συμ
μετείχαν όλοι στην ψαλμωδία). Ο συνωστισμός μέσα κι έξω απ’ την εκ
κλησία ήταν τόσο μεγάλος που η τροχαία είχε κλείσει την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων στους γύρω δρόμους. Μου είπαν ότι έτσι γίνεται κάθε 
χρόνο. Το απόγευμα πήγαμε στο Λογκ Μπητς. Πηγαίνοντας και γυρί
ζοντας αργά το βράδυ είδαμε την Ντίσνεϋλαντ στο Χόλλυγουντ, που 
γίνεται φαντασμαγορική με τα βεγγοχλικά τη νύχτα.
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4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ME ΤΗ NONA ΜΟΥ: Την Δευτέρα το πρωί κανονί
στηκε η συνάντηση με τη νονά μου Μαρούλα Λιάτσου (Πριοβόλου), που 
ζει με τον άνδρα της Γιάννη Λιάτσο, συνταξιούχο τώρα (απ’ το Μεγά
λο Χωριό), έξω από το Λος Άντζελες. Λίγες ώρες πριν αναχωρήσω 
ήλθαν με την κόρη τους Ελένη που ζει και εργάζεται στο Χόλλυγουντ 
και μιλάει ωραία τα ελληνικά, με πήραν και πήγαμε και φάγαμε έξω. 
Εκεί τα είπαμε γ ια  δυό - τρεις ώρες. Συγκινημένη γ ια  το θάνοιτο του 
αδελφού της η νονά μου ρωτούσε πάντα γ ια  το χωριό και τους χωρια
νούς. Εγώ βέβαια ρώταγα γ ια  το Χόλλυγουντ που γ ια  μας συνδέεται με 
τις μεγάλες βεντέτες του αμερικανικού κινηματογράφου. Εμάς δεν μας 
κάνει τόσο εντύπωση αυτό, το βλέπουμε σαν μια μικρή πόλη με πολ
λές βέβαια κινηματογραφικές επιχειρήσεις, μου είπε ή Ελένη, η οποία 
αν θυμάμαι καλά τάχθηκε κατά του «Τελευταίου πειρασμού» μαζί με 
άλλους Έλληνες. Ή ταν ακριβώς τις ημέρες εκείνες που παιζόταν σ’ 
ολόκληρη την Αμερική.

5. ΣΤΟ ΡΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΖΙΝΑ ΤΗΣ ΝΕΒΑΔΑ: Από το αεροδρό
μιο όπου με πήγαν λίγο αργότερα πήρα το αεροπλάνο γ ια  να συναν
τήσω μετά από δυό ώρες πιο πάνω απ’ τον Ά γ ιο  Φραγκίσκο, στο Ρέ- 
νο της Νεβάδα, τον Πάνο με την οικογένειά του. Το πρόγραμμα Δευ
τέρα βράδυ πρόβλεπε διαμονή και διασκέδαση στα περίφημα ξενοδο
χεία - καζίνα της λίμνης Τάκο, σε υψόμετρο 3.000 μέτρα. Διασχίζοντας 
το ποικιλόμορφο και ήρεμο τοπία της Νεβάδα φθάσαμε εκεί αργά  το 
βράδυ. Η μικρή πόλη στην άκρη της λίμνης είναι γεμάτη φοιντασμαγο- 
ρικά ξενοδοχεία και καζίνα που προσελκύουν πολύ κόσμο χάρις και 
στις φορολογικές απαλλαγές και άλλες ευνοϊκές νομικές ρυθμίσεις. 
Στο Ρένο, αν δεν απατώμαι, αποκτάς σε 24 ώρες την ιθαγένεια και μπο
ρείς να βγάλεις την άλλη μέρα δ ιαζύγιο! Η περιέργειά μου ήτοα/ με
γάλη γ ια  τα καζίνα, όπου και δεν αργήσαμε να πάμε. Αφού φάγαμε 
και ο Πάνος μας έδωσε την πρώτη μαγιά να ξεκινι)σουμε τον παντοίας 
μορφής τζόγο, αρχίσαμε να παίζουμε! Βάζεις κέρματα από 5 σεντς ώς 
δολλάρια (μεταλλικό) κι όταν κερδίζεις χαίρεσαι την θορυβώδη «κα
τεβασιά» που κάνουν καθώς πέφτουν τα κέρματα που κερδίζεις.

Μιά - δυό φορές έγινε πανδαιμόνιο στην αίθουσα. Καθώς μάθαμε 
κάποιοι κέρδιζαν 200 - 300 χιλ. δολλάρια. Τελικά δεν πήγαμε άσχημα 
την πρώτη βραδιά. Η Ρίνα κι εγώ είχαμε κερδίσει από ένα κουβά μι
κρά νομίσματα (νίκελς, κουόρες), δηλ. από καμιά 30 - 40 δολλάρια ο 
καθένας. Την άλλη μέρα όμως τα χάσαμε κι αυτά. Έμειναν όμως οι 
ωραίες αναμνήσεις απ’ την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και η άσκηση 
στο κέρδος - χάσιμο.

Η επιστροφή προς τον Ά γ ιο  Φραγκίσκο με οδηγό τον Τζίμη ήταν 
μαγεία. Κελαριστά νερά, ποτάμια, καταρράκτες, δάση από πανύψηλα 
έλατα, έχουν κι αυτά κορμοστασιά σαν τα δικά μας. Κάποια στιγμή 
περάσαμε δίπλα απ’ το ράντσο όπου γυρίστηκε το έργο «Βιρτζίνια Σί- 
τυ» και «Μπονάντζα». Για μεσημεριανό σταματήσαμε να φάμε κοτό
πουλο στα κάρβουνα σ’ ένα παραδοσιακό «σοΐλούν», σαν αυτά που βλέ
πουμε στα έργα τα καουμπόυκα. Ή ταν κάτι σαν μουσείο όπου ζούσες 
την ατμόσφαιρα των καουμπόυς, με παλιά έπιπλα, καθρέφτες, εικόνες, 
άμαξες κ.ά. Ξαφνικά πάνω από το μπαρ όπου συνήθιζαν οι καουμπόυ- 
δες να πίνουν τη μπύρα κ.ά., διακρίναμε χαραγμένα στο ξύλο δυό ονό-

30



ματα. To εκπληκτικό είναι ότι το ένα ήταν ελληνικότατο! Δεν το ση
μείωσα και τώρα δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν κρητικό. θ α  πρέπει 
νάχει κάποια σχέση με την ιστορία του «σαλούν» που βρίσκεται λίγο 
πριν από το Σακραμέντο, γνωστό από τα καουμπόυκα έργα.

6. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Μόλις 
φθάσαμε σπίτι, ο Στέφανος, μικρότερος αδελφός του Πάνου, μας υπεν
θύμισε ότι μας περίμενε γ ια  βραδινό. Σε μισή ώρα είμασταν σπίτι του, 
προς τα βόρεια του Αγ. Φραγκίσκου, σ’ ένα ήρεμο τοπίο με λόφους δί
πλα. Τα οπωροφόρα δέντρα δίπλα σου έδιναν την εντύπωση περιβολισύ. 
Στσ τραπέζι, έξω στη βεράντα, ήταν όλα τα αδέλφια: Πάνος, Λεωνίδας,

Με τις οικογένειες των αδελφών Μαστρογεωργόπουλου

Λευτέρης με τις γυναίκες τους και τα περισσότερα παιδιά τους, που πά
νε όλα στο Πανεπιστήμιο. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι γιατροί, ηλεκ
τρονικοί, χημικοί. Του Πάνου ένας δουλεύει στο Σ. Βάλεϋ. Ή ταν εκεί ο 
συγχωριανός μας Κ. Πέτσικας, που ήταν ο παλαιότερος μεταπολεμικά 
που εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια. Στη συζήτηση θυμηθήκαμε πολ
λά, τους πρώτους Μικροχωρίτες που πήγαν εκεί. Είπαν γ ια  τους αεί
μνηστους Σπύρο Φλέγγα, Κώστα Χαμπερή. Πρόσθεσα κι εγώ τους Συ- 
νέσιο Κατσαούνη, Στυλιανό Ντελή, που νομίζω ήταν οι πρώτοι Μικρο- 
χωρίτες που έφυγαν απ’ την Κωνσταντινούπολη και πήγαν εκεί στις αρ
χές του αιώνα μας. Ο Λευτέρης και ο Λεωνίδας θυμήθηκαν ότι όταν έ-
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βαλαν τα θεμέλια του ξενοδοχείου στο Χάνι, είχαν σφάξει ένα κόκκο- 
ρα και οι ίδιοι κουβαλούσαν το αμμοχάλικο απ’ την Ποταμιά.

Ο Στέφανος θυμήθηκε τη ζωή στο υπερωκεάνειο προς την Αμερική 
αρχές του ’50, όπου μεταξύ των άλλων Μικροχωριτών ήταν και ο αεί
μνηστος Ηλίας Πλάκας. Πάνω στο πλοίο τους έδειξε ταινίες που είχε 
τραβήξει από τη ζωή του χωριού μας. (Αλήθεια, αυτές οι ταινίες απο
τελούν ντοκουμέντο τώρα. Ας αναλάβει κάποιος συγχωριανός να τις 
ζητήσει εκεί από τη χήρα του. Μια προσπάθεια ανέλαβε να κάνει η ε- 
ξαδέλφη μου Φρόσω Ζυγιάρη. Ας βσηθήσουν κι άλλοι πιο κοντινοί).

Ο Στέφανος μας έδωσε ακόμη μια εικόνα οιπό την εκστρατεία που 
είχε αρχίσει εκείνες τις μέρες από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
εναντίον της βλάσφημης ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός». Μια σύγ
κρουση μεταξύ οπαδών και αντιπάλων της ταινίας είχαμε δει ήδη έξω 
από ένα κινηματογράφο του Αγ. Φραγκίσκου καθώς περιδιαβαίναμε 
την πόλη.

7. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ: Εξ αιτίας μου, που αναχωρούσα 
πρωί την άλλη μέρα «σ’ άλλη γη, σ’ άλλα μέρη», διακόπηκε η όμορφη 
συζήτηση στο Μαρτινέζ της Κοιλιφόρνιας. Παρ’ όλα αυτά στο δρόμο 
μας γ ια  το σπίτι τσυ Πάνου, στο Κόνκορντ της Καλλιφόρνιας, σταμα
τήσαμε γ ια  λίγο και στο σπίτι του Λεύτερη με τα έλοαα και τον με
γάλο κήπο.

Το πρωί στο πόδι όλοι και ο Τζίμης, όπως πάντα, κεφάτος στο τιμό
νι. Κατεύθυνση: αεροδρόμιο Αγ. Φραγκίσκου. Πώς νιώθεις σε τέτοιες 
στιγμές; Ασφαλώς πλημμυρίζεις από ανάμικτα αισθήμοαα χαράς, λύ
πης, ευγνωμοσύνης γ ια  την πλέρια εγκάρδια φιλοξενία, γ ια  όσους εί
δες και δεν ξέρεις αν θα ξαναδείς, κλπ., κλπ. Φθάσαμε έγκαιρα στο αε
ροδρόμιο. Κατεύθυνση τώρα η Ατλάντα της Γεωργίας, όπου πριν ένα 
μήνα είχε γίνει το Συνέδριο των Δημοκρατικών, που ανέδειξε ως υπο
ψήφιο Πρόεδρο τον Μ. Δουκάκη. Πετώντας σε υψόμετρο 15.000 πόδια 
πάνω από τα χιονισμένα βουνά και τις λίμνες της Νεβάδα έπιασα κου
βέντα με τον διπλανό μου που ήταν έμπορος του Αγ. Φραγκίσκου, με 
πολλούς ' Ελληνες φίλους και πολλές επισκέψεις του στην Ελλάδα. Χω
ρίσαμε στο Σαίντ Λούις όπου άλλαξα αεροπλάνο. Στο αχανές αεροδρό
μιο χάζεψα γ ια  λίγο μη έχοντας χρόνο να απομακρυνθώ. Μετά από 3 
ώρες πτήση φθάσαμε στην Ατλάντα που έχει κι αυτή τεράστιο αερο
δρόμιο. Εκεί με εντυπώσιασε το ηλεκτρικό τραίνο που είναι αυτόματο 
και έχει οδηγό ρομπότ. Το ρομπότ φωνάζει τις διάφορες στάσεις γ ια  
να κατέβεις. ' Εξω με περίμεναν ο αδελφός μου Αλέκος, η γυναίκα του 
Νίκη και ο γιός του Σπόρος που σε δυό χρόνια τελειώνει γιατρός. Ο 
Σπόρος ανέλαβε την οδήγηση (τόπο στα νιάτα) και παρά τον σχετικό 
καύσωνα που είχε ενσκήψει εκείνες τις μέρες, με τη δροσιά του αίρ κον- 
τίσιον και την άνετη οδήγηση του Σπόρου φθάσαμε πριν τα μεσάνυχτα 
στο Γκρήνβιλ της Ν. Καρολίνας όπου εκτός από τον Αλέκο είναι εγκα
τεστημένοι αρκετοί Μικροχωρίτες. Εκεί μας περίμεναν η Σοφία, που 
τελείωσε πρόπερσι το Πανεπιστήμιο και σήμερα εργάζεται σε μεγάλη 
εταιρία, και ο Γιώργος, που τελειώνει οικονομολόγος σ’ ένα χρόνο.

8. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΑΛΕΚΟΥ: Την άλλη μέρα με 
την Νίκη έκανα την πρώτη μου επίσκεψη στο θείο Γιάννη Χαμπερή, που
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είχε λίγο καιρό πριν μια μικρή περιπέτεια στην υγεία του. Την ίδια μέ
ρα μου τηλεφώνησε η Θεία Φωτεινή Παπαδοπούλου, από το Ά σβιλ, δεν 
ήξερε αν θα πήγαινα από κει, κάτι που ήθελα πολύ, αλλά δεν το κατά- 
φερα. Ή λθε επίσης ένα γράμμα από τον τέως Πρόεδρο του Βελουχιού 
Τάκη Πολύζο’ που έφευγε γ ια  οικογενειακές διακοπές την άλλη μέρα. 
Τ’ αφήσαμε να ανταμώσουμε εδώ του χρόνου στο 45ο Συνέδριο του Βε
λουχιού.

Αργά το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η κ. Ά ρτεμη, μια οικογενειακή 
φίλη από την Κολούμπια, πρωτεύουσα της Μ. Καρολίνας, να βεβαιωθεί 
αν ήλθα και πότε θα την επισκεφθώ. Κανονίστηκε γ ια  μετά το Σαββα
τοκύριακο το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε γ ια  να πάμε να δούμε τη 
θεία μου Φωτεινή Λιάπη, που έμενε κοντά στα παιδιά της Ελένη και 
Μήτσο στσ Μπάρλιγκτον της Βορ. Καρσλίνας, δηλ. 3 - 4 ώρες μακριά. 
Πράγματι φύγαμε Κυριακή πρωί και γύρω στο μεσημέρι είμασταν ε
κεί. Το Μπάρλιγκτον είναι μια μικρή αλλά βιομηχαννική πόλη με με
γάλη κίνηση.

9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΠΗ; Σταματήσαμε 
στο μαγαζί του Αριστείδη Βετσόπουλου, γαμπρού της θειάς μου, το ο
ποίο διευθύνουν οι γιοι του Αντώνης και Βασίλης. Μας πρόσφεραν ε
κλεκτό ψάρι και από κει κατευθυνθήκαμε στο σπίτι να δούμε τη θεία

_______  . «<
Ο κ. Ν. Μπακοιτσιάς Με την κ. Μ. Τζαφέρη

Φώτο πούχε πάθει εγκεφαλικό πρόσφοαα. Μας γνώρισε αμέσως, παρ’ 
όλο που εμένα είχε χρόνια να με δει. Την ανασηκώσαμε, η Ελένη την 
έβαλε στο καροτσάκι, κουβεντιάσαμε και φωτογ ραφή θή κάμε. ' Ενα μή
να μετά, όταν γύρισα στην Αθήνα, μάθαμε ότι άφησε την τελευταία 
της πνοή στο νοσοκομείο του Μπάρλιγκτον. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών 
και ήτοιν η τελευταία αδελφή της μητέρας μου. Πραγματικά έφυγε μια 
αθώα ψυχή, θ α  την θυμόμαστε πάντα.

Από κει πήγαμε στο σπίτι του Νίκου Μπακατσιά (Μπακοχτσούλα), 
από την Καρύτσα. Κι αυτός και τα παιδιά του είναι κοιλά αποκατεστη- 
μένοι με πολλά μαγαζιά. ' Ενα απ’ τα παιδιά του, ο Θόδωρος, είναι βε-
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τεράνος του πολέμου του Βιετνάμ. Ο ίδιος ο μπαρμιτα - Νίκος είναι 
συνταξιούχος τώρα. Κι αυτός και η γυναίκα του θυμήθηκαν πρόσωπα 
και πράγματα του χωριού μας και συγκινηθήκαμε όλοι.

Είχε αρχίσει να σουρουπώνει όταν μας πήρε ο ξάδελφός μου Δημή- 
τρης Β. Λιάπης να μας δείξει τάχα τον δρόμο γ ια  την επιστροφή μας. 
Αυτό όμως έγινε αργότερα γιατί το σχέδιό του ήταν πρώτα να μας ο
δηγήσει σ’ ένα μεγοΛο εστιατόριο γ ια  να μας κάνει το τραπέζι. Εκεί 
τρώγοντας είπαμε ένα σωρό πράγματα. Ο Δημήτρης είναι χρόνια Πρό
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Μπάρλιγκτον και με πρωτοβου-

Εττίσκεψη στη θεία μου Φ&>τεινή Β. Λιάττη

λία του και πολλές προσπάθειες και οικονομικές θυσίες κτίσθηκε η 
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης που στοίχισε γύρω στις 200.000 δολ- 
λάρια. Εφημέριος είναι ο αιδεσιμώτατος π. Πάνος Βλάχος. Τα παιδιά 
του, ο Βασίλης και ο Ανδρέας, παρά τις σπουδές τους, τον βοηθούν και 
στις δουλειές του, που πάνε πολύ καλά, καθώς και στη διαχείριση των 
υποθέσεων της Κοινότητας. Η κόρη του Μαρία είναι παντρεμένη μ’ έ
ναν φαρμακοποιό, κυπριακής καταγωγής, στην πόλη Σπάρτανμπουργκ. 
Απέκτησαν τώρα και δεύτερο παιδί. Στο Μπάρλιγκτον είναι ακόμη Ευ- 
ρυτάνες από το Μεγάλο Χωριό (Ζ. Τουλούπας), από Μουζήλο (Κάπ- 
πας), Κορύτσα (Μπακοπτσαίοι) κ.ά., όλοι δραστήρια μέλη της Κοινό
τητας. (Κατάλογος δίνεται σε άλλη σελίδα).

10. ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΩΡ1ΤΩΝ 
Κοντά μεσάνυχτα επιστρέψαμε στο Γκρήνβιλ. Την άλλη μέρα, Δευ

τέρα, μπήκοα/ τα σχέδια γ ια  να δω τους εκεί Μικροχωρίτες. ' Evocv - έ-
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vocv, μου λέει η Νίκη, δεν έχεις χρόνο να τους δεις όλους. Κανονίστηκε 
λοιπόν την Πέμπτη το βράδυ να καλέσουμε όσους μπορούσαν να έλθουν 
γ ια  φαγητό, πιοτό και κουβέντα. Η Νίκη με τη Σοφία σαν άριστες μα- 
γείρισες που είναι άρχισαν να προετοιμάζουν από νωρίς τα  σχέδια γ ια  
τα φαγητά που θα προσφέρονταν. Στο μεταξύ ώς την Πέμπτη έπρεπε, 
σύμφωνα με το πρόγραμμά μου, να πάω στην Κολούμπια. Φύγαμε το 
απόγευμα της άλλης μέρας με τον Γιώργο. Αυτός θά τακτοποιούσε την 
εγγραφή του στο εκεί Πανεπιστήμιο κι εγώ εκτός απ’ την οικογένεια

Το κτίριο στη μέση λέγεται «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» 
σε κεντρικό δρόμο της Κολούμπια

Αρτέμη θα συνεργαζόμουν με τον φίλο μου καθηγητή Δημ. Φαρσόλα, 
που θαρχόταν γ ι’ αυτό το σκοπό εκεί από άλλο μέρος. Το βράδυ μας 
φιλοξέλ^σε και μας περιποιήθηκε η οικογένεια Αρτέμη κι εκεί είχα 
την ευκαιρία να συναντήσω για  λίγο τους παλιούς φίλους, τον γιατρό 
Μάνο Ζαλάντη και τη γυναίκα του Ρένα καθώς και την κ. Πόπη Βαρ- 
βαρήγου, που ζει τώρα στην Ελλάδα, θ α  πρέπει να πω' εδώ, ότι στην 
πόλη αυτή υπήρχοιν παλαιότερα όχι μόνο πολλοί Ευρυτόινες, αλλά και 
Μικροχωρίτες, που άφησαν καλό όνομα, όπως ο Βασίλειος Κομματάς, 
που έκοινε συχνά ομιλίες στην εκκλησία, ο Αιονύσης Πλάκας, ό Νικό
λαος Χαρμπερής, και οι τρεις συνέταιροι στο περίφημο τότε εκεί εστια
τόριο «ΕΛΙΤ». Μεταξύ άλλων ευρυτανικής κατιχγωγής είναι εκεί σή
μερα ο Ά γγελ ο ς  Τσιάντης, επιτυχημένος επιχειρηματίας και ο αδελ
φός του Σωτήρης Τσιάντης, πολιτικός μηχανικός, που δουλεύει σε δη
μόσια υπηρεσία, ο Γιώργος Κοντός, συν/χος, από το Μεγάλο Χωριό, με 
τον οποίο μίλησα στο τηλέφωνο κ.ά.

Πριν λ ίγα  χρόνια ήτοιν ακόμη και ο Αλέκος Τσάτσος από την Α- 
νιάδα.
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11. ME ΤΟΥΣ Μ1ΚΡΟΧΩΡ1ΤΕΣ TOY ΓΚΡΗΝΒΙΛ

Την άλλη μέρα, αφού μείναμε λίγες ώρες στο Ποα/ετιιστήμιο και 
τη Βιβλιοθήκη του, γυρίσαμε το απόγευμα στο Γκρήνβιλ. ' Εφθασε έ
τσι η Πέμπτη, η μέρα δηλ. που θα ανταμώναμε με τους πιο πολλούς 
Μικροχωρίτες που είναι εγκατεστημένοι στη Γκρήνβιλ. Το βράδυ εκεί
νο ήλθαν στο σπίτι του Αλέκου οι: Γιάννης λαμπερής με τη γυναίκα 
του Ό λ γ α , Σωτήρης Μπουλούμπασης με τη γυναίκα του Ιφιγένεια, 
Σταύρος Πλάκας με τη γυναίκα του Βούλα, ο αιδεσιμώτατος π. Αθα
νάσιος Πιστιόλης με την πρεσβυτέρα του Φράνσις, η Μαρία χήρα Πλού
ταρχου Ζαχαροπούλου, η αδελφή της Μίκης, Ρίτα με τον άνδρα της

Ανάμεσα στο ζεύγος Α λ. Κουτσούκη και Στ. Πλάκα. Αριστερά η κ. Ρίτα Λεονταρίτη

Γιώργο Λεολααρίτη, ο Λάκης Αθανασιάδης με τη γυναίκα του Ασπα
σία (κουνιάδα του αδελφού μου Γιάννη), το ζεύγος Μπομπότση και το 
ζεύγος Κονιδιτσιώτη, κουμπάροι του Αλέκου και της Νίκης. Είπαμε 
αρκετά γ ια  το χωριό, γ ια  την Ελλάδα, ερωτήσεις και πληροφορίες γ ια  
πρόσωπα και πράγματα. 'Ακόυσα κι εγώ τα προβλήματα της ελληνι
κής παροικίας εκεί, όπως π.χ. ότι θέλουν να ανακαινίσουν την παλιά 
εκκλησία, ενώ άλλοι θέλουν να κτισθεί καινούργια, μακριά απ’ το κέν
τρο της πόλης. Τέτοια θέματα σε μας εδώ ίσως φαίνονται άνευ σημα
σίας, εκεί όμως φθάνουν καμιά φορά να διχάσουν τα μέλη της ενορίας. 
Αρκετοί απ’ όσους είδα σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι 
του 1989 με την ευκαιρία του 45ου Συνέδριου του Βελουχιού.

Την άλλη μέρα πήγα και είδα τον Πάτ/ο Ζαχαρόπουλο στο μαγαζί 
του, που είχε άλλοτε με τον αείμνηστο αδελφό του Πλούταρχο. Σε μια
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γωνιά του μαγαζιού του ψηλά διακρίνω ένα κύττελλο - έπαθλο, που ό
πως μου είπε ο Πόνος το κέρδισε πριν λ ίγα  χρόνια σε οιγώνα μπόου- 
λινγκ μεταζύ πολλών πολιτειών. Το Μικρό Χωριό θριαμβεύει στο μπό- 
ουλινγκ!,

Την ίδια μέρα μου τηλεφώνησαν από το Ρένοκ της Βιργινίας ο Χα
ράλαμπος και η Μαρσούλα Τριανταφύλλη που με προσκαλούσαν να πε
ράσω από το σπίτι τους. Πριν λ ίγα  χρόνια με είχαν φιλοξενήσει σπίτι 
τους, όταν είχα επισκεφθεί την πόλη τους όπου μένουν ακόμη, ο Παύ
λος Φλέγγας με την οικογένειά του καθώς και πολλοί άλλοι Ευρυτά- 
νες. Δυστυχώς τώρα δεν υπήρχαν περιθώρια χρόνου γ ια  ένα ταξίδι 6 
τουλάχιστο ωρών.

Την Παρασκευή είδα τον κ. Φραγκοσυκιά, μέλος του Δ.Σ. του Βε
λουχιού, που στη συζήτησή μας έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον γ ια  τα θέμα
τα του Βελουχιού που εκκρεμούν στην Ελλάδα, όπως το Γηροκομείο, 
οι υποτροφίες σπουδαστών κ.ά. Μαζί με τη Νίκη ανταμώσαμε ακόμη 
τον φίλο Γιάννη Ν. Γιαννόπουλο (από την Ανδράνοβα - Παρηγόρι) με 
τη γυναίκα του σ’ ένα καινούργιο ελληνικό εστιατόριο, το «ΩΜΕΓΑ», 
με πολλές ελληνικές σπεσιαλιτέ. Φθάσαμε έτσι στο Σάββατο 27 Αυγού- 
στου. Ο Αλέκος πάλι στο τιμόνι με τη Νίκη γ ια  να με πάνε στο αερο
δρόμιο της Ατλάντα απ’ όπου θα έπαιρνα το αεροπλάνο γ ια  Ουάσιγ- 
κτον. Τώρα βέβαια ήτον μέρα και μπορούσε να απολαύσει κανείς στη 
διαδρομή το ωραίο τοπίο του πράσινου Νότου, τις φυτείες και τα  απέ
ραντα δάση με τις λίμνες, την καθαριότητα στους δρόμους και την ά
νεση στην οδήγηση. Δρόμοι πειρασμός γ ια  τρέξιμο, ολλά το όριο 65 
μιλιά λίγοι Αμερικανοί το ξεπερνούν άνευ λόγου. Πού και πού βλέπεις 
τα αυτοκίνητα της Τροχαίας κρυμμένα κάτω από γέφυρες κι άλλες 
κρυψώνες παραμονεύοντας να πιάσουν τους τολμηρούς παραβάτες. 
Φθάσαμε έγκαιρα στην πρωτεύουσα του Νότου, την Ατλάντα, κι είχαμε 
χρόνο γ ια  καφέ και να δούμε το Θέαμα «ΚΥΚΛΟΡΑΜΑ», όπου με ήχο 
και φως και κινούμενες φιγούρες αναπαριστάνεται εκπληκτικά η φοβε
ρή μάχη μεταξύ Βορείων και Νοτίων στον Εμφύλιο Πόλεμο (1865) που 
κατέληξε στην πυρπόληση της Ατλάντα. Σήμερα η Ατλάντα με τους ου
ρανοξύστες της μοιάζει με Νέα Υόρκη του Νότου. Ανάμεσα στους ου
ρανοξύστες ξεχωρίζει ο πύργος του τηλεοπτικού δικτύου CNN που τώ
ρα το παρακολουθούμε και στην Αθήνα, χάρις στη δορυφορική τηλεό
ραση.

12. ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΤΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στην Ουάσιγκτον έφθασα μέσω Νέας Υόρκης γύρω στις 10 το βρά
δυ με μια απώλεια όμως, δηλ. τις βαλίτσες μου. Στο αρμόδιο γραφείο 
της TWA με καθησύχασαν, ότι θα τις είχα σε λίγες ώρες, από κάποιο 
λάθος ίσως πήγαν σε άλλο προορισμό. Μου ζήτησαν μόνο να τις περι
γράφω και να τις περιμένω στο ξενοδοχείο μου. Αυτοί που αναζητού
σαν τις βαλίτσες τους σχημάτιζαν ουρά! Ανάμεσα σ’ αυτούς γνώρισα 
έναν Αργεντινό καθηγητή που προοριζόταν κι αυτός γ ια  το Συνέδριο 
κι έτσι με το ίδιο ταξί πήγαμε στο ξενοδοχείο «ΣΕΡΑΤΟΝ», όπου την 
άλλη μέρα άρχιζε το Συνέδριο. ' Οταν πήγα στο δωμάτιό μου ένοιωσα 
πιο πολύ την έλλειψη των δύο βαλιτσών με τα ρούχα μου, χώρια που 
τουρτούριζα από το δυνατό αίρ κοντίσιον. Το σταμάτησα και ξεχνούσα
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τον καημό μου με την τηλεόρααη κοα τη βραδινή θέα της Ουάσιγκτον 
από τον 9ο όροφο όπου βρισκόμουν. Χάζεψα και λίγο με την πόρτα του 
δωματίου που γ ια  το όινοιγμά της δεν κουβαλάς πλέον κλειδί μαζί σου, 
αλλά μια διάτρητη κάρτα σαν τραπουλόχαρτα, μόλις την ακουμπήσεις 
στην πόρτα στρίβεις το πόμολο και η πόρτα ανοίγει.

Χαζεύοντας στην τηλεόραση με πήρε ο ύπνος ώς τις τρεις τα μεσά
νυχτα, οπότε ξύπνησα κι είδα τσ κόκκινο φωτάκι στο τηλέφωνο, πρά γ
μα που σήμαινε ότι είχα κάποιο μήνυμα, το οποίο όμως έπρεπε να το 
διαβάσω στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν κι έκανα τους κατάλληλους 
χειρισμούς δεν μπόρεσα να διαβάσω τίποτα, οπότε υποπτευόμενος, ότι 
μπορεί να είναι γ ια  τις βαλίτσες μου κατέβηκα στο ισόγειο. Μου είπαν, 
ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ξενοδοχείου δεν δούλευαν και γ ι’ 
αυτό δεν μπορούσα να πάρω το μήνυμα απ’ την τηλεόραση. Πολύ πιθα
νό να ήταν γ ια  τις βαλίτσες μου, αλλά μόνο το πρωί, μετά τις 7, θα 
μπορούσα να τις παραλάβω εφόσον είχαν έλθει. Η αγωνία έτσι παρα- 
τάθηκε ώς τις 7 το πρωί, οπότε ξανακοαέβηκα κι έκπληκτος βέβαια τις 
βρήκα να με περιμένουν ανάμεσα σε πολλές άλλες σε μια αποθήκη του 
ισογείου.

13. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΠΥΡΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ (ΒΙΡΤΖ1ΝΙΑ)

Ή ταν Κυριακή και στο μεταξύ η εξαδέλφη μου Φανίτσα Πολύζου 
είχε μάθει ότι θα πήγαινα στην Ουάσιγκτον και με αναζητούσε. ' Οτοη/ 
τους πήρα τηλέφωνο ο γιός της, ο Σπύρος, ήταν έτοιμος να έλθει να 
με πάρει με το αυτοκίνητό του γ ια  φαγητό το μεσημέρι σπίτι τους. Το 
σπίτι τους διώροφο, φτιαγμένο πριν δυό χρόνια με σχέδια και επίβλεψη 
του ίδιου του Σπόρου, που δεν είναι μόνο άριστος ηλεκτρολόγος, αλλά 
πιάνει το χέρι του και γ ια  πολλά άλλα, που συμπληρώνουν την κοαα- 
σκευή του σπιτιού. Βρίσκεται στη Βιρτζίνια, σε απόσταση μισή ώρα α 
πό την Ουάσιγκτον, σε μια καταπράσινη περιοχή, όπου μένουν πολλοί 
βουλευτές και γερουσιαστές.

Η γυναίκα του Σπύρου, η Κική, άριστη μαγείρισσα, με τα ωραία φα
γητά και το χαμογελαστό της πρόσωπο έκανε ευχάριστο το τραπέζι, 
ενώ τα δυό κοριτσάκια τους, η Φανή (9 ετών) και η Μαρία (6 ετών) έ- 
δινοιν την χαρούμενη παιδική νότα με τα παιχνίδια και τα γέλια τους. 
Η χαρά ήταν ακόμη πιο μεγάλη, που είχοα/ έλθει εκεί από το Νιού Τζέρ- 
σεϋ και η Φρόσω με τον άνδρα της Γιάννη Ζυγιάρη, που νόμιζαν ότι θα 
μ’ έπαιρναν μαζί τους. Τους απογοήτευσα βέβαια, γιατί έπρεπε να μεί
νω στα δυό Συνέδρια ώς τις 4 Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά πάλι επέυεναν 
να μείνω σπίτι τους κι από κει να πηγαίνω στο Συνέδριο. Υποσχέθηκα 
να έλθω να μείνω μαζί τους μόλις λήξει το πρώτο Συνέδριο, που έληγε 
την Πέμπτη ή το νωρίτερα την Τετάρτη, που θα τελείωνα τη δική μου 
ανακοίνωση. Έ τσ ι κι έγινε. Ό τα ν  τελείωσα ήλθε ο Σπύρος και με πή
ρε. Τις άλλες μέρες πήγαινα με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό).

Η Κική γ ια  την Κυριακή το βράδυ κανόνισε να καλέσει σπίτι Μικρο- 
χωρίτες κι άλλους συμπατριώτες. Από τα τηλέφωνα που πήραμε δεν 
μπορέσαμε να βρούμε τους Παύλο Γεωργόπουλο, Αριστείδη Μίχο (έ
λειπε στην Ελλάδα), Νίκο Ζαχαρόπουλο (από Νόστιμο), Κασσιανή Κα- 
κίτση (Πιστιόλη) που έλειπε σε διακοπές. Μίλησα όμως με τη μητέρα 
της στο τηλέφωνο. Στην Ελλάδα έλειπε και ο εξάδελφός μου Κώστας
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Κουτσούκης, μίλησα όμως με τη γυναίκα του Νίκη στο τηλέφωνο, δεν 
είχα όμως χρόνο να πάω σπίτι τους, που με προσκάλεσε. ' Ετσι την 
Κυριακή το βράδυ είχαμε τη χαρά να γευθούμε τα ωραία φαγητά της 
Κικής και της Φανίτσας τα λαχανικά που καλλιεργεί με επιτυχία στον 
απέραντο κήπο τους με την παρέα: Της πρεσβυτέρας της ενορίας μια 
και ο φίλος αιδεσιμώτατος π. Γεώργιος Ά λεξον έλειπε στη Ρωσία για  
τις γιορτές της Ορθοδοξίας, με τα δυό παιδιά τους, του Θόδωρου Σπ. 
Κομπορόζου με τη γυναίκα του και τα παιδιά κι εγγόνια τους, του Κώ-

Το διώροφο οπίτι του Σπύρου Πολύζου (Βιρτζίνιια)

στα Τζαφέρη (από Καρύτσα) με τη γυναίκα του και τα παιδιά κι εγ 
γόνια τους. Επειδή ήταν εορταστικό τριήμερο δεν μπόρεσαν να μας έλ
θουν δυό εκλεκτοί φίλοι, ο Ά ρη ς Ζήσης (εισαγωγέας ποτών) και ο Α. 
θέμελης (κοινωνιολόγος), καθώς και δυό Αμερικανοί που αγαπούν 
την Ελλάδα, ο Φ. Χόφμαν, άλλοτε Ακόλουθος Τύπου στην Αμερικανική 
Πρεσβεία στην Αθήνα και ο Αλ. Σίλβερμαν, Ειδικός Σύμβουλος στο Α
μερικάνικο σχολείο (Γλυφάδα). Ο τελευταίος ήλθε άλλη μέρα με τη 
γυναίκα του απ’ τη Φιλαδέλφεια να με δουν και γεύτηκαν τα ωραία 
ελληνικά φαγητά της Κικής και πήραν μάλιστα τις συνταγές μαζί τους.

Προς στιγμή νομίσαμε ότι θα ερχόταν κι ο Πάνος Μίχος, αλλά τε
λικά δεν τα κατάφερε, λόγω της δουλειάς του. Δυστυχώς σ’ ένα ραν
τεβού που δώσαμε στο ξενοδοχείο «ΧΙΛΤΟΝ» στην Ουάσιγκτον, δεν κα
ταφέραμε να οαταμώσουμε. Περιμένοντάς τον εκεί στην είσοδο σκεφτό-
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μουν ocv θα με Y\topiaei, γιατί θα πρέπει ως παιδί μόνο να με θυμόταν. 
Επειδή κι εγώ δεν ήμουν σίγουρος αν θα τον γνώριζα ύστερα από τό
σα χρόνια, φώναξα μιά - δυό φορές το όνομά του, «Πόνο». Ή ξερα ότι 
μόνο αυτός θα γύριζε να δει. Κανείς όμως δεν έδειξε να συγκινείται 
στο όνομα αυτό. 'Ηταν άλλωστε πολύς κόσμος εκεί που παρακολουθού
σε το άλλο Συνέδριο.

14. Ο ΒΡΟΧΕΡΟΣ καιρός δεν μας επέτρεψε να απολαύσουμε μεταξύ 
άλλων το γευστικό κοτόπουλο στα κάρβουνα και την αφράτη πίττα στην 
άπλετη ξύλινη βεράντα που ήταν το αρχικό σχέδιο. Εκεί γνώρισα γ ια  
πρώτη φορά τον Θόδωρο Κομπορόζο και θαύμασα τα ελληνικά της γυ
ναίκας του που είναι Βραζιλιάνα, κι έβλεπα γ ια  δεύτερη φορά τον Κώ
στα Τζαφέρη, που είναι βετεράνος του πολέμου στην Κορέα. ' Εκτοτε 
εγκαταστάθηκε στην Αμερική. Το σπίτι του σε κοντινή περιοχή με του 
Σπύρου, πέτρινο, σε μεγάλη καταπράσινη φάρμα, τόχα ξο:ναεπισκεφθεί 
πριν λίγα  χρόνια. Η μάνα του, περασμένα 80, ήθελε πάλι να με δει, κι 
εγώ το ίδιο. ' Ετσι την άλλη μέρα κοΓνονιστηκε να πάμε όλοι μαζί γ ια  
να γευθούμε και τις κολοκυθοκορφάδες που μας ετοίμασε ειδικά η γ ια 
γ ιά  από τον κήπο της και με «κλωτσοτύρι». Ήτοα/ προτγματικά λου
κούμι. Παλαιότερα η για γιά  είχε και κατσίκες και τις «αρτημές» τις 
είχε πάντα έτοιμες. Χάρηκε που με είδε και εμπεδώσαμε με στοιχεία 
ότι είμαστε συγγενείς. Της τόχε πει πρώτη η μακαρίτισσα η μητέρα 
μου, όταν ανταμώσανε σε κάτι βαφτίσια. Η γιαγιά  της μητέρας μου, η 
Κυρτσογιάννενα, ήταν από την οικογένεια των Μπουγιουκλή, απ’ τα 
Ασπρούδια της Καρύτσας. Και η γ ιαγιά  Τζαφέρη, το γένος Κατσούλη, 
από τη μητέρα της είχε γ ια γιά  την αδελφή της Κυρτσογιάννενας. Αυτό 
στάθηκε η αιτία να οη/ασκαλίσουμε πρόσωπα και πράγματα και ορι
σμένα φωτσγραφικά άλμπουμς με παλιές φωτογραφίες, που πήρα μαζί 
μου γ ια  ανατύπωση.

15. ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Είχε αρχίσει όμως γ ια  μένα η οιντίστροφη μέτρηση. Την άλλη μέρα, 
Τρίτη πρωί, διέσχισα γ ια  τελευταία φορά την καταπράσινη Βιρτζίνια, 
που στις απέραντες φάρμες της βρίσκουν καταφύγιο και ησυχία πολ
λοί γερουσιαστές από την Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών εδώ κοντά και 
ο νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος της Αμερικής, Κουαίηλ. Λίγο πιο κάτω η 
ιστορική φάρμα του Προέδρου Τζέφερσον. Ανοιλογιζόμουν καθώς τρέ
χαμε ότι στην ορεινή Βιρτζίνια, που θυμίζει Ευρυτανία, όπως και η Β. 
Καρολίνα, σε περιοχές της, εκεί κοντά έζησαν ή κι έμεινοα/ γ ια  πάντα 
παλιοί γνωστοί Μικροχωρίτες, όπως ο Ηλιας Δημόπουλος, τον τάφο του 
οποίου προσπάθησα κάποτε να βρω, αλλά δεν τα κατάφερα, όταν επι- 
σκέφθηκα εκεί κοντά τη θειά μου Αικατερίνη Παπαδημητρίου, αδελφή 
του πατέρα μου, που πέθανε πέρυσι σε ηλικία 87 χρόνων, αλλά το μυα
λό της δούλευε «ξυράφι» και θυμόταν πρόσωπα και πράγματα του Μι
κρού Χωριού από την εποχή που παντρεύτηκε τον Δ. Παπαδημητρίου 
απ’ το Καλεσμένο (το 1920!). Από τότε έζησε και πέθανε σε τούτα ε
δώ τα χώματα, αφήνοντας πίσω της δυό γιούς, τρεις θυγατέρες και 
πολλά εγγόνια και δισέγγονα.

Εκεί κοντά μένει σήμερα η κ. Μαρία Κακούρα (Σιδέρη), ο κ. Στα-
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θόπουλος από το Νόστιμο, δραστήριο μέλος του τοπικού τμήμοαος «Μ. 
Μπότσαρης» του Βελουχιού. Εδώ ανταμώνουν μαθαίνω οι συμπατριώ
τες μας σε πανηγύρι κάθε Δεκαπενπαύγουστο. Πιό κάτω ήταν άλλοτε 
ο Β. Κομματάς, ο Σωτήρης Ζήσιμος, ο Γ. Καρδαράς (από Γαύρο), ο Ν. 
Φλώρος (από Μεγ. Χωριό) κι ακόμη πιο κάτω ο Ηλίας Πλάκας, όπου 
σήμερα πολλοί νεώτεροι Μικροχωρίτες, όπως ο Τάκης Γιούμπασης, ο 
Ανδρέας Πλάκας, ο Τάκης Αθανασόπουλος, τούς οποίους όμως ποτέ 
δεν κατάφερα να δω. Με εξαίρεση τον Ανδρέα που κατάψερα και τον 
ξεχώρισα μέσα στο πλήθος το 1974, έξω από τον Λευκό Οίκο. Ή ταν 
τότε που ' Ελληνες απ’ όλη την Αμερική ζώσαμε τον Λευκό Οίκο δια- 
μαρτυρόμενοι γ ια  την εισβολή στην Κύπρο, με πλακάτ εναντίον του Κίσ- 
σινγκερ. Ο Ανδρέας σάστισε που με είδε, αλλά τελικά με γνώρισε. Ο 
Σπύρος με συνέφερε από τους συλλογισμούς μου αυτούς καθώς πλη
σιάσαμε στο πρακτορείο γ ια  να πάρω το λεωφορείο γ ια  Νέα Υόρκη.

16. ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ

Στον μεγάλο κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης, με τους τεράστιους 
διαδρόμους, που καταλαμβάνουν ένα τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο 
μεταξύ 9ης και 8ης Λεωφόρου, όταν έφθασα περίμενα στο προκαθορι
σμένο σημείο, απ’ όπου μετά από λίγη ώρα πέρασε και με πήρε ο Γιάν- 
νης Ζυγιάρης και τραβήξαμε πάλι γ ια  το Παράμους. Εκεί θα περνού
σα τις τρεις σχεδόν μέρες που μου απέμειναν ώς ότου πάρω το αερο
πλάνο της επιστροφής. Μια απ’ τις πρώτες μου δουλειές ήταν να τηλε
φωνήσω στην εξαδέλφη μου Δεσπούλα και να τη συλλυπηθώ γ ια  τον 
τραγικό χαμό του άνδρα της Σεραφείμ Λιάπη, που μας συνετάραξε ό
λους όταν το μάθαμε λίγες μέρες πριν. Ό λ ο ς  ο ελληνισμός της Αμερι
κής συγκλονίσθηκε απ’ την αγριότητα του δολοφόνου, που ήταν γνω
στός του Σεραφείμ, όπως έμαθα, αλλά τελούσε, όπως φαίνεται, υπό την 
επήρεια ναρκωτικών, την ώρα που τον χτύπησε. Είχε μάθει από τη Φρό
σω πότε θα πήγαινα εκεί ο Μήτσος Γ. Ζαχαρόπουλος και με πήρε τη
λέφωνο. Μου είπε ότι εκείνες τις μέρες είχε την πεθερά του βαριά άρ
ρωστη και αναβάλαμε έτσι την συνάντησή μας. Ο γιός του, μου είπε, 
απεφοίτησε από το Μ.Ι.Τ. Οι αδελφοί Σιαφάκα με πήραν επίσης τηλέ
φωνο και κανονίσαμε να συναντηθούμε την άλλη μέρα. Ο Κώστας κι ο 
Πάνος με τη γυναίκα του Φρειδερίκη, πρόσχαροι και εγκάρδιοι, χάρη- 
καν που ιδωθήκαμε κι ήθελαν σώνει και καλά να με περιποιηθούν. Πή
γαμε στον Κεντρικό Υπεραστικό Σταθμό σ’ ένα καφενείο, όπου ακούγα- 
με και κανένα ελληνικό γύρω μας. Εδώ που τα λέμε κι εκεί που περ
πατάς στην Νέα Υόρκη, όλο κι ακούς κάποιους 'Ελληνες να κουβεν
τιάζουν δυνατά. Στον Πάνο είχα υποσχεθεί ότι θα πήγαινα να τον επι- 
σκεφθώ στο στέκι του, σε μια γωνιά στην Αστόρια, όπου πουλάει ζε
στά λουκάνικα και σάντουιτς γ ια  να τα δοκιμάσω και να τον φωτογρα
φίσω. Τα πράγματα όμως δεν ήλθαν βολικά. Υποσχέθηκε να μου στεί
λει μια φωτογραφία γ ια  το περιοδικό, μια και με τους χριστιανικούς 
και νοσταλγικούς στίχους του συγκαταλέγεται στους απόδημους συ
νεργάτες του. Μετά επέμειναν να με κεράσουν πίτσα αμερικάνικη και 
κει συμπληρώσαμε την κουβέντα μας γ ια  το χωριό και τα κτήματά 
τους. Πάλι με ταξί πήγαμε και βρήκαμε τον Γιόι^η Ζυγιάρη, με τον ο
ποίο πήγαμε στην Αστόρια, την οποία δεν είχα επισκεφθεί ποτέ, παρ’
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όλο ότι εκεί ζουν κάπου 300.000 Έλληνες. Εκεί βλέπεις ελληνικά μα
γαζιά, με ελληνικά προϊόντα κι ακούς ελληνικά. Εκεί τελικά βρήκα 
με τον Γιάννη ένα βίντεο με ευρωπαϊκό ρεύμα. Την άλλη μέρα κατέβη-

Ο Πάνος Δ. Σιαφάκιχς στο «στέκσ> του 
στην Αστάρια

κα στη Νέα Υόρκη γ ια  να αγοράσω βιβλία, που δεν βρίσκω στην Ελ
λάδα. Πάλι ο Γιάννης πέρασε και με πήρε και διαθέσαμε την υπόλοιπη 
μέρα και το άλλο πρωινό στο πακετάρισμα και ταχυδρόμηση όλων αυ
τών γ ια  την Ελλάδα.

17. ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΥ

Για άλλες επισκέψεις και περιηγήσεις δεν υπήρχε πλέον χρόνος. Γι’ 
αυτό κι ο Γιάννης παραπονιόταν ότι πάντα πηγαίνω γ ια  λίγο και βια
στικός. Φυσικά έτσι δεν μπορείς να γυρίσεις τη Νέα Υόρκη και τα γύ
ρω αξιοθέατα, εκτός αν μείνεις μήνες και ειδικά γ ια  το σκοπό αυτό, να 
κάνεις τουρισμό.

Το ίδιο παράπονο είχε και ο αείμνηστος Κώστας Πριόβολος, που 
πάντοτε ήθελε να με ξεναγήσει στο «Γουώντορφ Αστάρια» όπου έτρω-
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ycxv OL μεγάλοι. Θα ήθελα να είχα χρόνο να δω τόσους άλλους Μικρο- 
χωρίτες που από τη Φρόσω έμαθα ότι είναι εκεί γύρω,, όπως η κ. Φω
τεινή Καναδού με τους γιούς της Λεύτερη και Παύλο, ο Θανάσης Μά
νικάς, ο Γιώργος Στοιθόπουλος, ο Κώστας Χασκόπουλος αλλά και από 
άλλα χωριά Ευρυτάνες που έχουν το Σύλλογο «Η Παναγιά η Προυσιώ- 
τισσα». Λίγες ώρες μακρύτερα, στο Νιού Τζ^σεϋ, είναι ο Κώστας Α. 
Γιουρνάς με την οικογένειά του, η Λαμπρινή Τριχιά (Κουφομιχάλη) με 
την οικογένειά της, το ίδιο και η Φωτεινή Τριανταψύλλη (Χατζή), ο 
Γ ιώργος Ζορμπαλάς κ.ά.

Δεν μιλάω γ ια  την αναχώρηση και το κουβάλημα πίσω στο αερο
δρόμιο Κέννεντυ, γιατί είναι πάντα επώδυνη, μετά από τόσες εντυπώ
σεις, εγκάρδια φιλοξενία και αισθήματα αγάπης από συγγενείς και φί
λους. Αυτά σφραγίζουν τις αναμνήσεις σου και σε γεμίζουν από αισθή
ματα αμοιδαίας αγάπης και ευγνωμοσύνης. Ό λ α  αυτά κοντά στα όσα 
είδα κι άκουσα κόινσυν ασφαλώς ένα τέτοιο ταξίδι αξέχαστο! ' Ενα με
γάλο ευχαριστώ σε όλους!

ΜΕΝ ΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Χριαηανικό Ίΐοίημα
Ήθελα να ήμουνα προφήτης 
με το Θεό να ομιλώ 
και τα σφάλματα του κόσμου 
εγώ να εξηγώ.
Ήθελα να είμαι προφήτης 
εδώ στη γη που ζω 
και στο Θεό ψυχές να φέρνω 
και να ομολογώ 
για τον λόγο του τον ζωντανό. 
Διότι ο Θεός είναι μαζί μου 
πάντα εις την προσευχή μου. 
Διότι ο Θεός θα με λυτρώσει 
και αινώια ζωή θα μου δώσει. 
Και όταν έχω το Χριστό μου, 
πάντοτε εις το πλευ'ρό μου, 
και κανέναν δεν φοβούμαι 
εις τον κόσμο αυτόν που ζούμε.

Π. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΠΊΚλ — γραμματα___
Θεσσαλονίκη, 22 Γενάρη 1988 

Αγαπητέ Μένιο, γειά σου.
Είμαι καλά, εύχομαι και για σένα το ί

διο. Μολονότι σε εκτιμώ και σε λυπάμαι 
για τις υπομονετικές, άοκνες και φιλοπρο- 
οδευτικές υπηρεσίες που προισφέρεις στην 
Αδελφότητα, ωστόσο δεν θα σε απιασχολή- 
σω και πολύ.

Εγώ από τότε που έγινα συνδρομητής 
στην Αδ'ελφότητα, τη χρονιά την πληρώνω 
προκαταβολικά. Αυτό σου το είπα κι όταν 
ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Επίειδή· η περυσι- 
νή απόδειξη γράφει 1986 - 1987 —  και 
είναι η μοναδική ■—■ σε παρακαλώ την 
συνδρομή που στέλνω είναι για το έτος 
1988. Αυτό θα το ανακαλύψεις και από το 
βιβλίο των συνδρομητών της Αδελφότητας. 
Σ ’ ευχαριστώ με πολλή αγάπη κι εκτίμηση 

ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΣΠΑΑΗΣ
Γ.Γ.: Γέρασα Μένΐ'ο, αλλά φροντίζω να 

διαφυλάξω τους τύπους όσο μου επιτρέπουν 
οι πνυματικές μου δυνάμεις και τα μάτια, 
αλλά... και τα χέρια.

Εν Νέα Γόρκη τη 1.4.1988
Αγαπητέ ιρίλε Μένιο, έλαβα το γράμμα 

σου και τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 
για τον Γιώργο Παπαδή που ήτανε ο πρώ
τος δάσκαλους στο Μικρό Χωριό κι ήτανε έ- 
νοις καλός πολεμιστής, ένας καλός ευεργέ
της και σύμβουλος του Μικρού Χωριού·. Αι
ώνια η μνήμη του.

Σου στέλνω κι αυτά τα ποιηματάκια και 
χαιρετισμούις στην Αδελφότητα. Τις συν
δρομές μου εγώ θα σου τις στείλω.

Σε χαιρετώ
Παναγιώτης Σιαφάκοις 

Καλή Ανάσταση και καλό Π άσχα

Νέα ΓόρΓκη τη 25.3.1988
Αγαπητέ Μένιο,

Έχουμε όλοι μας καθήκον ιερό σ’ αυτό 
το σεβοίττό πρόσωπο, στο δάσκαλο του χω
ριού |χας, γιατί σ’ όλους που είχαμε την 
τύχη να μά&3υμε γράμ^ιατα στα χέρια του, 
υπήρξε δάσκαλος, αλλά και πατέρας. Πάν
τα θα θυμόμαστε την καλωσύνη και τη λε
βεντιά του.

Κι εγώ εύχομαι να μπορώ να συμμετά- 
σχω σε τέτοια καλά έργα, είναι αξιέπαινη 
η Επιτροπή, ιδιαίτερα ο Γιάννης Δερμα- 
τάς και ο Μένιος, που είχαν αυτή την κα
λή ιδέα, γ ι’ αυτό κι ο Κώστας μου ήταν υ
περήφανος γ ι’ αυτά τα ξαδέλφια.

Τελειώνοντας ζητώ και πάλι να με συγ
χωρήσετε και 0α τα πούμε καλύτερα, πολύ 
σύντομα. Χαιρετισμούς σε όλους και καλό 
Πάσχα.

Με πολλή αγάπη 
Μαριάνθη (Πριοβόλου)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΑΙΟΓ 
ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στις 11 Δεκέμβρη 
1988 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. 
στον ιερό ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
Καστελλίων όπου θα τελεσθεί μνημόσυνο 
των 17 εκτελεσθέντων Ε^λλήνων πατριω
τών από τα στρατεύ[χατα κατοχής το έτος 
1942.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου θα με
ταβούμε στο χώρο της εκτέλεσης όπου θα 
ψαλεί επιμνημόσυνη δέηρη και κατάθεση 
στεφανιών.

Παρακαλούμε όπως με την τοαρουσία 
σας τιμήσετε την εκδήλωση αυτή.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ηλίας Αευκαδίτης
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O c to b e r  11,  1';ί33 

Dear  Manuel,
Sure  hope t h i s  l e t t e r  f i n d s  you  w e l l .  My 
r e a s o n  f o r  w r i t i n g  i s  t o  i n q u i r e  a b o u t  the  
m agazine  you have  s e n t  to  me f o r  y e ; - r s .
V,'e have  a  change  o f  a d d r e s s  i n  t h e  l a s t  
two y e a r s ,  t h e  P o s t  O f f i c e  w i l l  n o t  f o r 
ward o u r  m a i l  any l o n g e r .  I  c e r t a i n l y  
have  e n jo y e d  e v e r  i s s u e  and wouliJ .like t o  
c o n t i n u e  r e c e i v i n g  them. Read ing  t h e  news 
from o u r  home town i s  v e r y  r e f r e s h i n g ,
I 'm  e n c l o s i n g  a  check to  h e l p  w i th  th e  
c o s t  o f  p r o c e s s i n g  and m o i l i n g  th e  mag
a z i n e  .

S i n c e r e l y  y o u r  f r i e n d ,  
James F o to s  
Route  7 Box 5^3 
E s s l e y ,  Sou th  C a r o l in a

ΓL« τους μη σγνλομ(χθείς ccvcr/νώστες 
του περιοδικού σ* ελληνική μετάφραση 
λέει:
Αγαπητέ Μένιο,

Είμαι δέβαιος ότι το γράμμα μου θα σε 
δρει καλά στην υγεία σου. Ο λόγος που 
σου γράφω είναι για  να σε πληροφορήσω 
για το περιοδικό που για χρόνια μου

στέλνεις. ' Εχουμε αλλάξει εδώ και δυό 
χρόνια τη διεύθυνσή μας και από δω και 
πέρα το παλιό ταχυδρομείο δεν πρόκειται 
να μας διαδιδάζει εδώ την αλληλογρα
φία.

Πραγματικά απολαμδάνουμε το κάθε 
τεύχος του περιοδικού και θα ήθελα να 
το λαδαίνουμε χωρίς διακοπή. Το να δια- 
δάζουμε τα νέα του χωριού μας είναι κά
τι που μας ξανανιώνει.

Εσωκλείω μια επιταγή για να συμδάλ- 
λω κι εγώ στο κόστος έκδοσης και απο
στολής του περιοδικού.

Ειλικρινά ο φίλος σου 
Δημήτρης Ξεκάρφωτος

ΠΛΝΕΥΡΥΤΑΝ1ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λιαδιδάζομε την από 18.8.88 επιστολή 

της Ένοχτης Ευρυτι3νων Αμερικής «Το 
Βελούχι» και παρακαλούμε όπως και στο 
παρελθόν να μας δοηθήσετε στην οργάνω
ση του 45ου Πανευρυτανικού Συνεδρίου 
της ' Ενωσης που θα πραγματοποιηθεί 
στην Ευρυτανία από 1 0 -2 0  Ιουλίου 1989.

Επιφυλασσόμεθα να σας ενημερώσουμε 
με λεπτομέρειες.

Για το Διοικητικό Συμδούλιο 
Ο Πρόεδρος και Γεν. Αν/δρος Ελλάδος 

Π. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓ1ΩΤΗΣ 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ Ο «ΒΕΛΟΥΧΙ» (ΗΠΑ)
18 Αυγούστου 1988

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Ο αντιπρόσωπός μας στην Ελλάδα κ. 

Παναγιώτης Κοκπτοποναγιώτης μετέφερε 
τους χαιρετισμούς σας στο 4Λο Συνέδριό 
μας στο Φαίητδιλ. Σας ευχαριστούμε πάρα 
πολύ.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι το Συνέ
δριό μας το 1989 θα γίνει στο Καρπενήσι 
τον Ιούλιο. Ελπίζουμε να έχουμε την υπο
στήριξή σας και συμπαράστασή σας.

Για το Διοικητικό Συμδούλιο 
του Συλλόγου Ευρυτάνων Αμερικής 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΣΤΕΛΗΣ 
Ο Γ ενικός Γ ραμμοαέας 
Δημήτριος Καστρίτσης

★
Θεσσαλονίκη. Απρίλης 1988 

Αγαπητοί φίλοι, γειά σας,
Είμαι καλά, εύχομαι και για σας το ί

διο. Στη μοναξιά μου έφτιαξα αυτό το ποι- 
ηματάκι το οποίο τραγουδιέται τόσο ως 
τραπεζιού και χορεύεται ως τσάμικο και 
καλαματιανό.

' Αμα σας δοθεί ευκαιρία το τυπώνετε 
στα «Μικροχωρίτικα».

Μικρό Χωριό μου
Μικρό Χωριό μου ό^μορφο 

χιλιοτρικγουδ'ΐ,σμένο 
ϊ) μοίρα, σ’ έκοψε στα, δυό

και στέκεις λαβωμένο.
Η λαίλαπα σε έκοψε

απ’ την κορφή στον πάτο 
μ’ αυτό όμως που σου· έμεινε 

είναι καλωσυνάτο.
Εσύ που [ΐΛίζευες τους νιούς

και γέρους απ’ τα ξένα 
και τους σφιχταγκάλιαζες

με τα χρυσά σου χέρια.
Θαρθεί ποτέ κάνας καιρός 

κάνα παλιό ζαμάνι 
να γίνεις όπως ή σανέ

καλύτερο και πάλι.
Μικρός - μικρός σε έζησα 

και έφυγα στα ξένα 
μα όπου πήγα κι έκατσα

το νου μου είχα σε σένα. 
Ευχαριστώ ποιλύ για  τη φιλοξενία 

με πολλή αγάπη και εκτίμηρηι
ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ
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Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

Στη στήλη αυτή, τιαρουσιάζονται συνοπτικά διδλία, περιοδικά, εφημερίδες 
και γενικά έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα ή την Δ)νση του πε
ριοδικού και αφορούν την Ευρυτανία ή γενικότερα την Ρούμελη.

ic  ΑΠΕΡΑΝΤ1ΑΚΑ, τ. Γενάρης — Ιού- 
νης 1988. Τριμηνιαία έκδοση του Συλλό
γου των Απεραντίων Ευρυτανίας στην Α
θήνα, ^Όι Ά γιο ι Ανάργυροι». Με αγωνι
στικό, όπως πόατα, πνεύμα γύρω από τα 
ζητήματα των χωριών του πολυπληθούς τ. 
Δήμου Απεραντίιον. Τονίζει και πάλι την 
ανάγκη τα προγράμματα και οι λύσεις 
στα τοπικά προβλήματα να βγαίνουν μέ
σα από τους ίδιους τους κατοίκους κι ό
χι από τους τεχνικούς της γραφειοκρα
τίας.

★  Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΟΔΟΥ. 'Εκδοση Νομαρχίας και το
πική ' Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ευ
ρυτανίας. Μια απολογιστική εικόνα των 
έργων που έγιναν στους Δήμους και τις 
Κοινότητες της Ευρυτανίας κατά την πε
ρίοδο 1982 - 88. Προλογίζουν την έκδοση 
η τ. Νομάρχισσα Ευρυτανίας κ. Α. Κανελ- 
λοπούλου και ο Δήμαρχος Καρπενησιού κ. 
Γ. Ποσιαδόπουλος.

★  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤ1ΛΑΑ0Ι, τεύχος 
Ιουλίου — Σεπτεμβρίου 1988. Ανάμεσα 
στην ενδιαφέρουσα ύλη του ξεχωρίζουμε 
το ιστορικό των εγκαινίων του δρόμου 
Μεγάλου Χωριού — Στουρυάρας καθώς 
και κείμενα από τις ενθυμήσεις οίνθρώπων 
που έζησαν στα χωριά της Καλλιακούδας.

★  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, φύλλο 
Νοεμβρίου 1988. Μέσα στην ποικίλη ύλη 
ξεχωρίζουμε το άρθρο του κ. Γαϊτάνη γε̂ ί 
μάτο από ενδιαφέρουσες σκέψεις που προ- 
καλεί ο ερχομός του φθινοπώρου και το 
πέσιμο των ςχϊλλων.

Ά- Ο ΕΥΡΥΤΟΣ, ενημερωτικό δελτίο, όρ
γανο του Φ'ίλοπροόδου Συλλόγου Δομνί- 
στας Ευρυτανίας. Το φύλλο Σεπτεμβρίου 
1988 είναι αφιερωμένο στην Λαϊκή Συνέ
λευση του χωριού και τις ενδιαφέρουσες 
απόψεις που διατυπώθηκαν σ’ αυτό.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, όργανο επικοινω
νίας των απανταχού Καστανιωτών Ευρυ
τανίας, φύλλο Ιουλίου — Σεπτεμβρίου 
1988. Ανάμεσα στην ύλη τοπικού ει^ιαφέ- 
ριοντος ξεχωρίζουμε το άρθρο με τίτλο 
«Τολμήστε κ. Νομάρη(α» που ζητεί απ’ τον 
Νομάρχη ισότητα μεταχείρισης των χω

ριών της Ευρυτανίας και προ παντό<  ̂ α
νεύρεση και αξιοποίηση του κρυμμένου 
αρχαιολογικού και ιστορικού θησαυρού 
της Ευρυτανίας.

★  ΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, διμη
νιαία εφημερίδα του Συλλόγου Στενομα- 
τιωτών, φύλλο Ιουνίου 1988. Ξεχωρίζουμε 
το άρθρο του κ. Κωτσικάλη αφιερωιμένο 
στα 29 χρόνια του Συλλόγου, του κ. Βλά
χου επιφυλλίδα με τίτλο «Η ισχύς εν τη ε
νώσει», του κ. Λάζου που ανοαρέχει στις 
παραδόσεις και τη ζωή των μαστόρων και 
το ανώνυμο άρθρο για τον Ευγένιο τον 
Αιτωλό στην ελληνική λαογραφία.

★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚ01 ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, περιο
δική έκδοση των Ευρυτάνων Φθιώτιδας, 
φύλλο Αυγούστου 1988. Προέχει η ύλη α
φιερωμένη στο καθιερωμένο αντάμωμα 
στο Κρίκελλο και την καινούργια στέγη 
του Συλλόγου.

ΘΑΥΜΑΚΟΣ, διμηνιαία εφημερίδα ε
νημέρωσης του Συλλόγου των Απανταχού 
θαυμακιωτών (Δομοκός), φύλλο Σεπτέμ
βρης — Οκτώβρης 1988. Τοπικού και γε
νικού ενδιαφέροντος θέματα με ειδικά άρ
θρα για  την Εθνική Αντίσταση και την 
συμβολή και του εμπορικού μας στόλου 
στο *έπος των ωκεανών», όπως επιγράφε
ται.

★  ΤΟΡΝΙΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, δίμηνη 
έκδοση του Συλλόγου Τορνιωτών Ευρυτα
νίας, φύλλο Ιουνίου 1988. Ενδιαφέροντα 
άρθρα γύρω από τους πολιτιστικούς φο
ρείς, του κ. Αλαμπασύνη, τα ιστορικά της 
Ευρκττανίας του κ. Φαλλή κ.ά.

★  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΕΛΩΤΑΣ, διμηνιαία 
εφη,μερίδα του Φιλοπροόδου Συλλόγου Βε- 
λωτάς Ευρυτανίας «Αγία Βαρβάρα», φύλ
λο Απριλίου 1988. Αφιερωμένο στα δύο 
χριόνια της έκδοσης της εφηιμερίδας και 
άλλα τοπικά νέα.

★  ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 
διμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Δυτι- 
κοφραγκιστιανών, φύλλο Αυγούστου 1988. 
Εκτεταμένη και πλούσια σε ύλη που αν
τικατοπτρίζει την δράση των Φροιγκιστια- 
νών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εν
διαφέρον το «Μεγάλο αντάμωμα» και η
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θερμή εταοΠΓολή ·π:ρ>ος το «Βελούχι» εν όψει 
του 45ου Συνεδρίου 1989.

i f  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μηνιαία ενημερωτική 
έκδοση της Νομαρχίας Ευρυτανίας, Οκτώ- 
&ρης 1988. Αναφέρεται στη δράση της Νο
μαρχίας και τα αναηττυξιακά προγράμμα
τα, ίδρυση νέων ιατρείο» κ.ά.

i f  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, μηνιαία ει)>ημερίδα, 
φύλλο Οκτώδρης 1988. Πλούσια ειδησεο- 
γραφία γύρω από Ευρυτανικά θέματα. 
Πρωτοσέλιδα η «ίδρυση περιφερειακών ια
τρείων», το αρδευτικό κ.ά.

★  ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, μηνι
αία εφημερίδα, φύλλο Οκτωδρίου 1988. Α
σκεί κριτική στην Κυδέρνηση και επιση
μαίνει ελλείψεις σε επίπεδο Νομαρχίας Ευ- 
ρυτ<χνίας.

★  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
έκδοση του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η 
Αγία Παρασκευή», τ. δ ' εξαμ. 1987 — α ' 
εξαμ. 1988. Πλουσιότατο σε ενδιαφέρουσα 
ύλη το περιοδικό του αδελφού Συλλόγου 
με στήλες αφιερωμένες στη Γεν. Συνέλευ
ση, στην πνευματική και πολιτιστική κίνη
ση του Μεγάλου Χωριού, τα ιστορικά και 
γενεαλογικά του, στους ξενητεμένους, την 
διδλιοπαρουσίαση κ.ά. Το εξώι^λλο απει
κονίζει το κοινοτάφιο των 13 Εθνομαρτύ
ρων που χτίστηκε πρόσφατα δίπλα στο 
παλιό.

i f  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ, ιστορικό, λαο- 
γραφικό, ενημερωτικό δελτίο των Απαν
ταχού Αραχωδιτών Ναυπακτίας, Μάιος — 
Ιούλιος 1988. Ενδιαφέρουσα ύλη με επί

κεντρο την Αράχωδα Ναυπακτίας και 
τους απόδημους Αραχωδίτες, αλλά και 
λαογραφικά, ιστορικά της ευρύτερης πε
ριοχής που συνορεύει με την Ευρυτανία.

★  ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ. Δελτίο της Πατριωτι
κής Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «το 
ΒΕΛΟΥΧΙ», φύλλο Ιουλίου, Αυγούστου, 
Σεπτεμδρίου 1988. Η εφημερίδα των ζενη- 
τεμένων Ευρυτάνων, που μπήκε στην 5η 
δεκαετία της ζωής της και συνδέει τους 
ξ,ενητεμένους μεταζύ τους αλλά και με 
την πατρίδα. Την πλούσια και ενδιαφέρου
σα ύλη της επιμελείται ο πρώτος ιδρυτής 
της κ. Τάκης Πολύζος, τ. Πρόεδρος του 
«Βελουχιού» και η κ. Ό λ γ α  Κλείτου. Ε
κτός από τα τοπικά νέα των διαφόρων 
τμημάτων του «Βελουχιού», διακρίνουμε 
την ειδησεογραφία που αφορά τις εργα
σίες του 44ου Συνεδρίου και το προκιχταρ- 
κτικό πρόγραμμα για  το 45ο που θα γ ί 
νει στην Ελλάδα, τις εντυπώσεις των 22 
Ευρυτανοπαίδων, που επισκέφθηκαν την 
Ελλάδα το καλοκαίρι του ’88. Ακόμη το 
σημαντικό μήνυμα του νέου Προέδρου του 
«Βελουχιού» κ. Σταύρου Τραστέλη, που 
θέτει κατευθυντήριες γραμμές για την ε
πίλυση θεμάτων όπως Γηροκομείο, Συνέ
δριο κ.ά.

★  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Ρ.Ε. Όργανο της Ο
μοσπονδίας Ρουμελιωτών Ελλάδος, Νοέμ- 
δριος 1988. Ενδιαφέροντα κείμενα και ά
φθονη ειδησεογραφία που αφορούν όλους 
τους νομούς της Ρούμελης.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση και 
στη σειρά των Εκλεκτών ' Εργων της Νεο
ελληνικής Λογοτεχνίας του διδλιοπωλείου 
της «Εστίας» το διδλίο του Δημήτρη Στα- 
μελου «Κατσαντώνης. Η αποθέωση της 
παλικαριάς», μυθιστορηιματική διογραφία, 
ιστορικά και διδλιογραφικά τεκμηριωμέ
να. Στο έργο δίνεται ολόκληρη η ηρωική 
και δραματική ζωή του Κατσαντώιη, μέ
σα από την πλαστική φόρμα του αφηγη
ματικού λόγου. Κορκιφαίος της Κλεφτου- 
ριάς, όπως κι επίσημα αναγνωρίστηκε 
στην Κλεφταρματολική Συνέλευση της 
Λευκάδας, το 1807, ο Κατσαντώνης πα
ρουσιάζεται σ’ όλη την έκταση της επικής 
και πολυσήμαντης προσφοράς του στον 
προεπαναστατικό αγώνα, για  τη λευτεριά 
και το στέρεο θεμέλιωμα της πανεθνικής

εξέγερσης το Εικοσιένα, αλλά και σε ά
μεση σύνδεση με οριακά, για  την πορεία 
του Γένους, γεγονότα της εποχής του. Το 
έργο αξιοποιεί λογοτεχνικά την ιστορική 
πραγματικότητα που επιδεδαιώνεται από 
τις πλούσιες σημειώσεις και την αναλυτι
κή διδλιογρα^ική τεκμηρίωση. ' Ετσι, τέ
χνη και ιστορία συγκροτούν μιαν ενότητα 
απ’ όπου ανυψώνεται, αληθινή κι ολοζών
τανη, η μεγάλη αυτή μορφή του Νέου Ελ
ληνισμού.

Το έργο συμπληρώνεται με λεξιλόγιο 
ιδιωματικών λέξειον, ένα μελέτημα με 
τίτλο «Ο Κατσαντώνης στη λαϊκή εικονο
γραφία» και εικόνες δικές του και συμπο
λεμιστών του. Σελ. 316.

Το διδλίο (δρχ. 600) μπορείτε να το ζη
τήσετε στα κεντρικά διδλιοπωλεύα και απ’ 
ευθείας από τις εκδόκοεις της «Εστίας» 
(Σόλωνος 60, Αθήνα 10672 τηλέφωνο: 
36.15.077).
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ΚΡΙΤΙΚΗ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων. Βαστά- 
κης σε επιστολή του προς τον κ. Φαλλή 
για το βιβλίο του «Ευρυτανία: Ιστορία 
και Θρύλος», μεταξύ άλλων γράφει και τα 
εξής ενδιαφέροντα για  την ιστορία της 
περιοχής:

Αν, το πρκίιτο βιβλίο σου «Κάλλιον Ευ
ρυτανίας, νέα θεώρηση της ιστορίας του», 
Αθήνα 1982, τάραξε τα νερά της πρόχει
ρης επιχειρηματολογίας του μακαρίτη Γ. 
Σωτηριάόη και των υποστηριξόιντων την 
εσφαλμένην αυτού θεώρηση περί της γεω
γραφικής θέσεως του αρχαίου Καλλίου, το 
πρόσφατον εκδοθέν νέο βιβλίο σου: «Ευ
ρυτανία, Αρχαία Ιστορία και θρύλος», Α- 
υήνα 1987, επαληθεύει την έρευνά σου και 
δικαιώνει το μέγα και δύσκολο έργο που 
έκαμες.

Δεν χωρεί αγαπητέ, καμία αμφιβολία 
για τις θέσεις - αλήθειες που υποστηρίζεις 
με δικαιολογημένο πάθος και στα δυό βι
βλία σου. Οι ιστορικές μας ρίζες είναι σα
φείς, βαθιές και αμετακίνητες. Το αρχαίον 
Κάλλιον γεννήθηκε, ήκμασε και καταστρά
φηκε,... παραμένει όμως θαμμένο στον Ευ- 
ρυτανικό μας χώρο, εκεί που γεννήθηκε 
και συγκεκριμένα στο χώρο γύρω από το 
σημερινό χωριό σου. Κι ο χώρος αυτός α
πό τότε μέχρι σήμερα μένει αμετακίνητος. 
Ούτε προς την Ανοπολή, ούτε προς τη 
Δύση, ούτε και προς άλλη κατεύθυνση με
τακινήθηκε. Βέβαια, η τοιπεινότητά μου 
δεν περιορίζει τη μικρή ή μεγάλη αυτή 
πόλη στα στενά όρια του χωριού σου, αλ
λά το επεκτείνει σ’ ολόκληρη τη μικρή 
«κοιλαδίτσα» της ποταμιάς. Και συγκεκρι
μένα στα γνωστά τοπωνύμια: «Καλιάδες», 
«Κόκκινα», «Τζέρβιλα ή Τζερβίλια», στο 
δυσερμήνευτο (τοπωνύμιο) «Καλλιτρού- 
μη» με τις απέναντι του διερχομένου πο
ταμού «Καρπενησιώτης» ή «Χάραδρος»(;) 
τοποθεσίες του Μεγάλου Χωριού.

Με την ευκαιρία σημειώνω, ότι τόσο το 
ανωτέρω τοπωνύμιο «Καλλιτρούμι», όσο 
και η ονομασία του όρους «Καλλιακούδα» 
φρ«3νώ πως έχουν άμεση σχέση με το Κάλ- 
λιον και την γεωγραφική περιφέρειά του. 
Εάν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί 
αληθινή η παρατήρησή μου, τότε θα έχου
με και ένα ακόμη λόγο που θα συνηγορεί 
για την πραγματική τοποθεσία του Αρ
χαίου Καλλίου.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνω ακόμα 
και τα εξής: Η επωνυμία του χωριού μου: 
Μεγάλο Χωριό και παλαιότερα, «Τρανό 
Χωριό», «Τρανοχώρι», «Μέγα Χωρίον» πρέ
πει να διασώζει κάποια προϋπάρχουσα

στο χώρο αυτό Μεγιάλη Χώρα. Χώρα, η 
οποία πρέπει να είναι: είτε αυτό το ίδιο 
το Κάλλιον, είτε κάποια άλλη προγενέστε
ρη αυτού, στην οποία, ή ενυπήρχε ή την 
διαδέχθηκε.

Ο τόπος μας, λοιπόν, μένει αμετακίνη
τος και εναγώνια περιμένει την αρχαιολο
γική σκαπάνη για να δείξει κι αυτός την 
ταυτότητά του. Για να δείξει, ότι είναι τό
πος αρχαίος και ιστορικός, τόπος μαρτυ
ρικός, με πολλές θυσίες, σε όλες τις προ 
και μετά Χριστόν εποχές. Ακόμα, γ ια  να 
δείξει, ότι πραγμοαικά φιλοξένησε κι έ
θρεψε γενεές γενεών ποαέρων και προπα
τόρων, που μας διέσοκταν μέχρι σήμερα 
πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις.

Σ’ οαηές τις ειδήσεις προσθέτω ακόμη 
μία. Πρόκειται για  την εξής: Επανειλημ
μένα άκουσα από το μακαριστό Ιερομάρ^ 
τυρά πατέρα μου (24.12.1942) κι εκείνος 
(άκουσε) από τον αείμνηστο συγχωριανό 
του και διαπρεπή ελληνιστή διδάσκαλο 
Ευθύμιο Χάσκο να υποστηρίζει, ότι το χω
ριό Κλαυσείον είναι η αρχαία πόλη το 
Κάλλιον. Και ακόμα, οι ανωτέρω υποστή
ριξαν, ότι αυτό το Κάλλιον ήταν «Δεσπο- 
τάτον»(;) της Αιτωλικής Συμπολιτείας... 
' Εκτοτε και η ταπεινότητά μου δέχεται α
ληθινή την ιστορική αυτή παράδοση. ΓΤ 
αυτό και κατά την έκδοση του «Ευρυτανι- 
κού Λειμωνάριου» (19781, σ. 257, υποσ. 
82, έκαμα τη σχετική περί του Καλλίου 
σημείοχτη.

★  Στέργιος Δημούλης, Ο ΛΟΦΟΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΡΥΣ, πάροδος, ποίηση, Λαμία 1987. 
Μια νέα ποιητική συλλογή του διακεκρι
μένου Ρουμελιώτη λογοτέχνη Στ. Δηιμού- 
λη, γνοκττού δικηγόρου της Λαμίας, που 
με την μοντέρνα ποίησή του εκφράζει έν
τεχνα τις σκέψεις του, την ευαισθησία και 
τον έντονο προβληματισμό πάνω σε θέμα
τα της καθημερινής ζωής, της μεταφυσι
κής και της παράδοσης.

i f  Μιχόιλης Σταφυλάς, ΤΉΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ, έκδοση Πανευρυ- 
τανικής Ένοχτης, Αθήνα 1988. Ο γνωστός 
Ευρυτόινας λογοτέχνης Μιχάλης Σταφυ
λάς, με τη γλαφυρή του πέννα παρουσιά
ζει και αναλύει το ποιητικό έργο δύο λη
σμονημένων Ευρυτόνων ποιητών της Αντί
στασης: Του Νίκου Ζωγραφόπουλου που 
χάθηκε πρόωρα και του Γιώργου Τσουκα
λά που πέθανε στα 1975 .Για τη μνήμη 
των δύο ποιητών η Πανευρυτονική ' Ενω
ση οργάν&χτε ειδική εκδήλωση στην αί-
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θουσα «Παρνασσός» με κύριο ομιλητή τον 
Μιχάλη Σταφυλά.

★  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; Επίδαυρος 
1821 — ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 1944 (περιληπτι
κά πρακτικά των εργασιών της πρώτης 
συνόδου του Κορυσχάδες 1 4 - 2 7  Μάη 
1944), έκδοση: Κοινότητα Κορυσχάδων 
Ευρυτανίας, Κορυσχάδες, 1988. Μικρό το
μίδιο αφιερωμένο στις εργασίες του Ε
θνικού Συμβουλίου μέρα με τη μέρα. Στο 
τέλος υπάρχει κατάλογος των Εθνοσυμ
βούλων. Το ιστορικό αυτό κείμενο προλο
γίζουν η τ. Νομάρχισσα Ευρυτανίας κ. Α. 
Κανελλοπούλου και ο Πρόεδρος της Κοι
νότητας Κορκχτχάδων κ. X. Μαυρίκας.

★  Παναγιώτου Κων. Βλάχου, Η ΔΙΔΑ
ΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ, Αθήνα ’88. Ο τίτλος 
και μόνο του βιβλίου αποδίδει άρτια το 
περιεχόμενο, τον σκοπό και το μήνυμα στο 
οποίο απέβλεψε η συμπυκνωμένη και πε
ριεκτική αυτή εργασία του συγγραφέα, 
που απετέλεσε αντικείμενο επιστημονικής 
ανακοίνωσης σε συνέδριο της Ελληνικής 
Εκπαιδευτική ς Εταιρίας (1987).

Ο κ. Βλίάχος, ως τ. Γενικός Επιθεωρη
τής Μέσης Εκπαίδευσης και διακεκριμένος 
φιλόλογος, με πλούσια συγγραφική, επι
στημονική, πολιτισμική και ευρύτερη κοι
νωνική δράση, είναι από τους λίγους που 
θα μπορούσοιν να μας διαφωτίσουν με αυ
θεντία και εγκυρότητα πάνω στο θέμα των 
Αρχαίων Ελληνικών. Στο μελέτη μά του 
αυτό περιγράφει με τρόπο συστηματικό, 
εύληπτο και συνοπτικό την τραγική πο
ρεία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνι
κών στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης τα 
τελευταία χρόνια. Ανατρέχει στην πορεία 
των Αρχαίων Ελληνικών από την αρχαιό
τητα ως σήμερα, επισηιμαίνει τις δυσμε

νείς επιπτώσεις που είχε η κατάργηση 
τους στην εκπαίδυση των Εληνοπαίδων, 
και προβάλλει με την γλαφυρότητα της 
γλώσσας που τον διακρίνει και πειστικό
τητα τα επειχειρήματα που συνηγορούν 
στην επόινοδο του μαθήματος των Αρχαί
ων Ελληνικών στην Μέση Εκπαίδευση.

i r  Γιώργος Κατσίμπας, ΔΩΡΙΚΟΣ ΛΟ
ΓΟΣ Ε ', εκδόσεις Θουκυδίδης, Αθήνα ’88. 
Ο πέμπτος τόμος στη σειρά των ποιητικών 
του συλλογών με τον τίτλο «Δωρικός Λό
γος». Ο γνωστός Ρουμελιώτης λογοτέ
χνης και αντιστασιακός (είναι και αδελ
φός του αείμνηστου εθνομάρτυρα Χαρί
λαου Κοιτσίμπα), εμπνέεται εδώ από το έ
πος της Αντίστασης, την πατρίδα, τη Ρού
μελη. Διάχυτος στους στίχους του είναι 
κάποιος προβληματισμός και σαρκασμός 
μαζί, αθλιότητες και απογοητεύσεις της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Στίχοι λι
τοί στη μορφή και το ύφος, μα που δεί
χνουν ευαισθησία, συνκίνηση, συμβολισμό, 
πατριωτική έξαρση. Έ νας λόγος στ’ αλή
θεια δωρικός.

★  Νίκος Κ. Κουτσουλέλος, ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, εκδόσεις Στέφ. Δ. Βασι- 
λόπουλος, Αθήνα 1988. Ο συγγραφέας, 
εκπαιδευτικός ο ίδιος, προβαίνει σε δια
πιστώσεις τραγικές για την πορεία της 
γλώσσας μας, που δεν είναι άσχετη με την 
ευρύτερη κρίση των ηθικών αξιών στην 
κοινωνία μας. Αναζητεί τρόπους διόρθϊο- 
σης της πορείας της. Προσφυγή στις ρίζες 
μας, άντληση στην πλούσια λαϊκή και λό
για παράδοση, αλλά και κάποια διορθω
τικά μέτρα στο χώρο της Παιδείας είναι 
μερικές από τις σωτήριες υποδείξεις που 
πρέπει να ακολουθήσει κατά τη γνώμη 
του μια υπεύθυνη πολιτική από μέρους 
της πολιτείας.

Εκδόσεις βιβλίων
Η «ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ» του 

Γιάννη Γ. Γαίτάνη, προς εξυπηρέτηση 
των Ρουμελιωτών λογοτεχνών και συγ
γραφέων, αναλαμβάνει την έκδοση βιβλί- 
&>ν τους σε φιλικές τιμές, με ατέλεια χάρ
του και δωρεάν καλλιτεχνικό εξώφυλλο. 
Τηλ. 9826.565, Λεωφ. Καλαμακίου 82 Κα
λαμάκι, 17455 Αθήνα.

— Παραδίδετε χειρόγραςκχ και παρα- 
λαμβάνετε έτοιμο το βιβλίο σας.
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α π ο  τη ακοΉΐα της αδεΧφοτητας:

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Α ρ ά σ η ,  Σ χ ό λ ι α
Η τ£λ{ΐ>ταία Γϊνική Συνέλϊυση της 8 ' 5 * 8 1

Σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Ρουμελιωτών, ιθρυτικύ μέλος και αρρωγός 
του οποίου είναι από την αρχή η Αδελφό
τητα μας, έγινε στις 8 Μαΐου 1988 η Τα
κτική Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου μας. 
Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο κ. 
Χρήστος Γιαννακόπουλος και Γραμματέας 
η κ. Αιμ. Κουτσούκη.

Στον αττολογισμό του απερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ. Κου- 
τσούκης ανέλυσε συνοπτικά την δράση του 
απερχομένου Δ.Σ. τα κυριότερα σημεία της 
οποίας ήταν:

1) Η συμμετοχή στην υποδοχή και συμ
μετοχή στο 43ο Συνέδριο του Βελουχιού 
στο Καρπενήσι, η φιλοξενία των συνέδρων 
στο Μικρό Χωριό και η ανακήρυξη του 
Προέδρου του Βελουχιού κ. Τάκη Πολύ
ζου ως άξιου τέκνου του Μικρού Χωριού.

2) Η αποκάλυψη του μνημείου της κα
τολίσθησης (με την παρουσία της Νομάρ- 
χισσας Ευρυτανίας) που κατέστη δυνατή 
χάρις στη γενναιόδωρη προσφορά του Στ. 
Κοντογιάννη (Αυστραλία) και των αδελ
φών Μαστρογεωργόπουλοι (ΗΠΑ) καθώς 
και τη συμβολή των οικογενειών των θυ
μάτων (Αθανασοπούλου) και σχέδια και 
επίβλεψη του μνημείου από την αρχιτέ
κτονα κ. Α. Βαρβιτσιώτη.

3) Τοποθέτηση και αποκάλυψη της προ
τομής του αειμνήστου δασκάλου Γ. Παπα- 
δή, που έγινε με εισήγηση του κ. I. Δέρ
ματά, ιατρού, και χρηματική συμβολή των 
μαθητών και μαθητριών του δασκάλου και 
στενών συγγενών του. Ειδικό αφιέρωμα 
του περιοδικού μας έχει όλες τις σχετικές 
λετττομέρειες.

4) Αντικατάσταση του εξωτερικού κα
λύμματος του ρολογιού στο καμτιαναριό χά
ρις στη δωρεά και προσωπική φ>ροντίδα 
του κ. Νίκου Παπαδημητρίου.

5) Η βελτίωση της πρόσοψης (υπόστε

γο) της Πνευματικής Γωνιάς.
6) Συνέχιση της αγαστής συνεργασίας 

με το Κοινοτικό Συμβούλιο και συμπαρά
σταση στα θέματα που απασχολούν την 
Κοινότητα Μικρού Χωριού με ιδιαίτερη 
φροντίδα για το Δημοτικό Σχολείο.

7) Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας 
αγόρασε και δώρησε στην Κοινόττ|τα δύο 
αντανακλαστικούς καθρέφτες που τοποθε
τήθηκαν σε «δύσκολες» στροφές του νέου 
και παλαιού οικισμού. Ενίσχυσε και ενι
σχύει το έργο της αγιογράφησης της Αγ. 
Κυριακής.

8) Τέλος επεσή,μανε σαν ιστορικό γεγο
νός την βράβευση της Αδελφότητας από 
την Ακαδημία Αθηνών που συνέπεσε με τα 
100 χρόνια από την πρώτη ίδρυσή της 
στην Κωνσταντινούπολη το 1885.

Μετά την ανάγνωση του ατιολογισμού 
χρήσης και της έκθεσης της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής η Γεν. Συνέλευση απάλλαξε πά- 
σης ευθύνης το απελθόν Δ.Σ. αι συvεχίσθηL 
καν οι εργασίες ττάνω σε θέματα προτεραι
ότητας τοου έχει να αντιμετωπίσει το νέο 
Δ.Σ., όπως είναι: Το θέμα των σκουπιδιών 
σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
η εξεύρεση χώρου στάθμευσης αυτοκινή
των, μελέτη και επισκευή του παλαιού 
καμπαναριού, εξεύρεση γηπέδου αθλοπαι
διών για τα παιδιά, η ανακαίνιση της 
Πνευματικής Γωνιάς και αναδιοργάνωση 
του Μουσείου, συνέχιση και ολοκλήριοση 
της αναβάθμισης του σχολικού κήπου, ό- 
τΐου τοποθετήθηκε και η προτηιή του Γ. 
Παπαδή, η συνέχιση της αναπαλαίωσης 
της πλατείας, η ανακαίνιση του τταλαιού 
ξενώνα κ.ά. Πολλοί χωριανοί που παρέ
στησαν στις εργασίες της Γεν. Συνέλευ
σης πήραν το λόγο και ανέπτυξαν u ς  από
ψεις τους τις οποίες το νέο Δ.Σ. θα έχει υ
πόψη του κατά τη θητεία του στην επό
μενη διετία 1988 - 1990.
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Κατόπιν έγιναν αρχαφευίες για την α
νάδειξη των νέων οργάνων της Αδελφότη
τας, όπως του Δ.Σ., της Εξιελεγπτικής Ε 
πιτροπής, της Επιτροπής Πρόνοιας, της 
Επιτροπής Εκπολιτιστικών Εκδηλώσεων. 
Παρακάτω δίνοινται τα ovojjuaxa αυτών που 
εκλέχτηκαν και συγκρότησαν τα νέα όργα
να. Για το Δ.Σ. οι: Κλ. Κουτσούκης (70) 
Πρόεδρος, Π . Λιάπης (54) Αντιπρόεδρος, 
Γ. Δηιμόπουλος (51) Ταμ^ίας, I. Αθανασό- 
ττουλος (50) Γεν. Γραμ,μιατέας, Α. Κερά- 
νης (49), Π . Γρατσο·ύνης (44), Σ. Δερ- 
ματάς (49) Σύμβουλοι, με πρώτους ανα
πληρωματικούς τους Ν. Βιγλα (28 ), Χρ. 
Γιαννακόπουλο (20 ), Δ. Κρίκο (19), Δ. 
Βουγά (16), Τ. Κομπορόζο (10 ), Σ. Γε
ωργούλη (8).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Χρ. 
Δημόπουλος (60), Δ. Μπάκης (59) , Δ. 
Γρατσούνης (57) και αναπληρωματικός ο 
Α. Παναγιώτου (28).

Για την Επιτροπή Πρόνοιας και Αλλη
λοβοήθειας όι κυρίες: 0 .  Παπαδημηφρίου 
(57), Μ. Κεράνη (47), Ν. Θάνου (31) 

με αναπληρωματική τη Φ. Φασούλη (22) .
Για την Επιτροπή Εκκλησιαστικών Εκ

δηλώσεων οι: Α. Κουτσούκη (70), X. Κε
ράνη (57), Μ. Κυρίτση! (54 ), I. Αιάπης 
(51) , Ν. Κεράνης (46) με αναπληρωμα

τικούς τους: Δ. Ζορμπαλά (24) και 
Β. Χατζοπούλου (Μοιστρογεωργοπιούλου) 
(20) .

Κλείνοντας την συνοπτική αυτή αναφο
ρά θα πρέπει να συγχαρούμε τα νέα μέλη 
που εκλέχτηκαν στα όργανα της Αδελφό
τητας. 'Ετσι συντελείται η επιθυμητή απ’ 
όλους ανανέωση που θα επιτρέψει στα πα- 
λαιότερα στελέχη να αποχωρήσουν και να 
αναλάβουν την σκυτάλη οι νέοι. Ιδιαίτερα 
θα θέλαμε να σταθούμε στην εκλογή των 
δύο νέων στην ηλικία και νέων μελών στο 
Διοικητικό Συιμούλιο των κ.κ. Γιάννη Α- 
θανασόπουλου και Σπύρου Δέρματά. Διέ- 
πονται από ζήλο και ενδιαφέρον για τα 
θέματα του χωριού και του Συλλόγου και 
η Συνέλευση είναι αξιέπαινη που τους ε
ξέλεξε. Θα πρέπει όλοι να τους ενθαρρύ
νουμε στις προσπάθειές τους που καταβάλ
λουν παράλληλα με την βιοποριστική και 
επαγγελματική τους απασχόληση, όπως 
άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα μέ
λη του Δ.Σ.

(Σ.Σ.) θα  ήθελα ακόμη να εξάρω κα την 
παρουσία του Γιάννη Αθανασόπουλου με τα 
κείμενα συνερασίας του που έγραφε γ ι’ αυ
τό το τεύχος του περιοδικού, σχετικά με ε
πίκαιρα θέματα της περιοχής μας. Εύχο
μαι το παράδειγμα των δύο νέων μελών 
του Δ.Σ. να μιμηθούν και άλλοι νέοι, ώστε 
να ξεκινήσει με νέους ανθρώπους και νέες 
ιδέες μια καινούργια αναγεννηφική περίο
δος για την Αδελφότητά μας και το Μικρό 
Χωριό. Είναι καιρός. Κ.Σ.Κ.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α
'Εγιναν το καλοκαίρι που πέρασε με πρωτοβο'υλία του Πολιτιστικού Συλλόγου 

των Μεγαλοχωριτών «Η Αγία Παρασκευή», διάφορες εκδηλώσεις, αθλητικές και m> 
λιτιστιyJές. Από τις αθλητικές βέβαια πρωτοστάτησε (όπως και ήταν άλλωστε φυσι
κό) το ποδόσφαιρο.

Διοργανώθηκε ένα τουρνουά από 4 ομάδες. Μεγάλο Χωριό, Κλαφί, Μικτή Πο
ταμιάς, Προυσός, οι οποίες έπαιξαν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες, το Μεγάλο 
Χωριό και η Μικτή, Ποταμιάς, αγωνίστηκαν για το τρόπαιο στον τελικό. Ο τελικός 
έγινε μέσα σε ένα κατάμειστο γήπεδο από φιλάθλους από ολόκληρη την περιοχή Πο
ταμιάς, οι οποίοι και δημιούργησαν μια θαυμάσια ατμόσφαιρα, πρωτόγνωρη θα λέ
γαμε, για την περιοχή μας. Νικήτρια ανεδείχθη ύστερα από ένα συναρπαστικό α
γώνα, του οποίου χαρακτηίριστικά γνωρίσματα ήταν η δύναμη κα,ι το πάθος και λι
γότερο ίσως η τεχνική (λόγω γηπέδου) η ομάδα του Μ)εγάλου Χωριού, η οποία και 
γνώρισε την αποθέωση μετά το τέλος του αγώνα. Στην επιτυχία που σημείωσε αυτό 
το τουρνουά έπαιξε ρόλο βέβαια και ο διαιτητής κ. Αάππας, ο οποίος διαιτήτευσε τα
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περισσότερα τεαιχνίδια και ο οποίος στάθηκα άψογος καθ’ όλα.
Ε/πισης εκτός από αγώνες ποδοσφαίρου έγιναν και αγώνες τάβλι, διοργανώθη·- 

καν ομιλίες και γενικά σι Μεγαλοχωρίτες σημείωσαν αρκετή επιτυχία στην διοργά
νωση όλων αυτών των εκδηλώσεων για τις οποίες και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Από πλευράς δικής μας θα πρέπει να πσύ|χε για τψ  μη συμμετοχή του Μικρού 
Χωριού στο τουρνουά τιοδοσφαίρου. Η επίσημη άποψη είναι ότι δηλώσαμε συμμετο
χή εκπρόθεσμα.. Κρίμα, γιατί ίσως θα μπορούσαμε να πάρουμε το τρόπαιο μια και 
το Μικρό Χωριό διαθέτει ανέκαθεν πλειάδα ικανών ποδοσφαιριστών που έχουν να ε- 
πιδείξουν αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν.

Στις 14 Αυγούστου και ελλείψει επισήμου αντιπάλου έγινε φιλικός αγώνας με
ταξύ δύο ομάδων από το Μικρό Χωριό. Τη μια ομάδα αποτελούσαν τα «τταιδιά» ά
νω των 26 χρονών και την άλλη τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας. Η πείρα νίκηρε 
τον ενθουσιασμό κι έτσι οι μεγάλοι με επικεφαλής τους Α. Αθανασόπουλο, Δ. και Α. 
Φλέγγα, Κώστα Βενέτη και Κώστα Μίχο, επεβλήθησαν άνετα θα λέγαμε στους μι
κρούς (Ζάρας, Φοίνκας, Σπασίκλας κλπ.), οι οποίοι και άφησαν αρκετές υτοοσχέσεις 
για το μέλλον.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με τη· νικήτρια ομάδα έπαιξε και η; μικρή 
(ναι, καλά ακούσατε, μικρή) Πλάκα, η οποία και έκλεψε στο β' ημίχρονο την πα^ 

ράσταση.
Δυστυχώς δεν έχουμε να επιδείξουμε φέτος άλλη αθλητική δραστηριότητα από 

μέρους μας τη στιγμή τΐου από φέτος υπάρχει και το ανακα.ινισμένο γήπεδο στη 
διασταύρωση ττου πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τέλος να κλείσουμε με μια ευχή που 
απευθύνεται προς όλους μας: Κάθε χρόνο και καλύτερα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΑΟΣ

Τ Ο  Γ Η Π Ε Δ Ο
Με την ευκαιρία των αθλητικών εκδηλώσεων που οργάνωσαν οι Μεγαλοχωρίτες, 

θα πρέπει να αναφερθούμε και στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά φέ
τος, ύστερα από τις επιδιορθώσεις που έγιναν. Έ να  όνειρο αρχίζει έτσι να γίνεται 
πραγματικότητα και λέμε αρχίζει, γιατί το γήπεδο είναι ακόμα ημιτελές και τα έρ
γα για την αποπεράτωσή του προχωρούν, δυστυχώς, σε ρυθμό χελώνας. Νομίζουμε 
ότι χρέος της πολιτείας, που εκπροσωπείται από τη Νομαρχία, είναι να τελειώσουν 
το δυνατόν συντομότερο τα έρα που πρέπει να γίνουν και το γήπεδο να παραδοθεί 
στην αθλούμενη νεολαία, αν θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους στην Ευρυτανία.

Φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στο ποδόσφαιρο, άλλωστε ο χώρος είναι τερά
στιος και υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής και άλλων αθλητικών γηπέδων για 
βόλεϋ, μπάσκετ κλπ. Επιπλέον η περιοχή δεν εξυπηρετεί μόνο 2 χωριά, αλλά ολό- 
κληιρη την Ποταμιά, από Καρπενήσι μέχρι και Προυσό.

Η τέως Νομάρχης κ. Κανελλοπούλου πρέπει να πούμε ότι ανταποκρίθηριε στις 
ανάγκες της νεολαίας και επί των ημερών της έγιναν ή άρχισαν να γίνονται αθληΓ 
τικά έργα σ’ ολόκληρο το Νομό. Ευχόμαστε και ο νέος Νομάρχης κ. Θ. Σώκος να 
συνεχίσει την παράδοση της κ. Κανελλοπούλου και να δείξει ενδιαφέρον στο αίτημα 
της νεολαίας για περισσότερους αθλητικούς χώρου'ς. Άλλωστε ένα άλλο στοιχείο το 
οποίο επιβάλλει, θα λέγαμε, την δημιουργία νέων αθλητικών έργων στο Νομό Ευ
ρυτανίας, είναι και το εξής: Κάθε χρόνο είναι γνωστό ότι δαπανώνται τεράστια πο
σά για την προετοιμασία των αθλητικών σωματείων - ομάδων στο εξωτερικό. Και 
βεβαίως πηγαίνουν οι ομάδες αυτές στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχουν εδώ στην Ελ
λάδα οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Εδώ και 3 - 4  χρόνια έρχονται στο Καρπε-
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νήσι (που υτιάρχουν ξενοδοχεία) και από φέτος στο Μεγάλο Χωριό ολοένα και πε
ρισσότερα αθλητικά σωματεία, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, για να κάνουν την προ
καθορισμένη- προετοιμασία τους, η οποία και απαιτεί, μια και γίνεται καλοκαίρι, 
κάποιο υψόμετρο. Ά ρα λοιπόν υπάρχουν οι φυσικές προϋποθέσεις, ακόμα υπάρχουν 
και οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, δεν υπάρχουν 
όμως οι αθλητικές εγκατοιστάσεις, αυτές που θα προσελκΰσουν τους υπεύθυνους, οι 
οποίοι θα φέρουν την ομάδα τους στην Ευρυτανία για να κάνουν την προετοιμασία 
τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να έρχονται οι αθλούμενοι στην Ευρυτανία, αλλά να 
μην έχουν πού να προπονηθούν κι έτσι να προτιμούν τα ανώμαλα εδάφη-, τα οποία 
ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό, δεν ενδείκνυνται 
όμως στην ολοκληρωμένη προετοιμασία κάποιας ομάδας.

Είναι γεγονός ότι η Ευρυτανία όχι μόνο προσφέρεται από άποψη- φυσικού ττερι- 
βάλλοντος, αλλά διαθέτει μέρη τα οποία σπάνια βρίσκονται σ’ ολόκληρη την Ευρώ
πη. Θα μπορούσαμε, πιστεύου]ΐε, άνετα να φιλοξενήσουμε αυτά τα σωματεία, αρκεί 
να υπάρξουν οι απαραίτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, με την δημιουργία των ο
ποίων όχι μόνο αναβαθμίζεται η περιοχή, όχι μόνο γεννιούνται νέες θέσεις εργασίας 
(βλ. ανεργία), αλλά και μένουν αυτά τα έργα στην Ευρυτανία και χρησιμοποιούν

ται από μοις και τα παιδιά μας.
Πολλές ωφέλειες λοιπόν, σι οποίες επιβάλλουν την βραχυπρόθεσμη κατασκευή 

των αθλητικών έργων στη διασταύρωση των δρόμων για Μικρό -και Μεγάλο Χωριό 
και για την οποία νομίζουμε ότι πρέπει οι αρμόδιοι να στρέψουν γρήγορα το ενδια
φέρον τους. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΛΟΣ

Και λίγο γ^λιο απ' την παραγωγή Ν αρχαιολογική σκαπάνη  
του χωριού μας στο χωριό μας

Κείνα τα χρόνια, κι αναφερόμαστε ττάν- 
τα στα προπολεμικά, συνηθιζότανε οι νυ- 
φάδες να δωρίζουν στο σόι του γαμπρού 
«ζωσιδια», που ήταν ως επί το πλείστον 
τσουράπια που τόπτλεκιον μόνες τους όταν 
ετοίμαζαν τα προικιά τους.

Στην ιστορία μας η νύφη μοιράζοντας 
τα ζωσίδια έμεινε για τον τελευταίο με έ
να τσουράπι στο χέρι. Το άλλο κάπου εί
χε χαθεί.

Στη σαστιμάρα της και να μη φανεί ότι 
δεν τον είχε στο λογαριασμό τόδωσε μο
νό στο συμπέθερο και τούπε:

«Να φόρεσε το ένα, κι άμα δρω θα σου 
δώσω και τάλλο>.

★
Σε μια συζήτηση χωριανών που διαφω

νούσαν έδαλε το λόγο του και ο παπάς. 
Η γνώμη όμως του παπά δεν άρεσε σ’ ένα 
από τους συζητητές που γυρίζοντας είπε 
στον παπά:

«Εσύ παπά να μην ανακατώνεσαι στις 
δικές μας κουδέντες. Εσένα η δουλειά σου 
είναι ν’ ασχολείσαι μόνο με τα... ερωτικά 
ζητή ματα».

' Εμπλεξε ο καημένος τα ιερατικά με τα 
ερωτικά ζητήματα. «Τί Λωζάνη, τί Κοζά
νη» που λέει και το τραγούδι. Σ.Ν.Γ.

Για πρώτη φορά φέτος χτύπησε η αρ
χαιολογική σκαπάνη στα ιστσρικά, αρχαι
ολογικού ενδιαφέροντος, χώματα του Μι
κρού Χωριού.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Λαμίας έ
στειλε δυό φορές συνεργείο το καλοκαίρι

Τεράστιες πέτρες δείχνουν τα ίχνη 
κάποιου αρχαίου κτίσματος

κι έκανε 2 - 3 αναγνωριστικές ανασκαφι- 
κές εργασίες στην περιοχή του Ά η Σώ- 
στη. Ό πω ς έχει τονισθεί και παλαιότερα 
τα ποικίλης φύσεως μικρο-ευρήματα και
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οι παραδόσεις του χωριού μας καθιστούν 
την τοποθεσία του ' Αη Σώστη ύποπτη κά
ποιου ιστορικού παρελθόντος. Ποιό είναι 
αυτό; Μόνο οι ανασκαφές μπορούν να μας 
το δείξουν.

Χαιρόμαστε κι ευχαριστούμε την Αρχαι
ολογική Υπηρεσία Λαμίας που πήρε αυτή 
την πρωτοδουλία. Είμαστε δέδαιοι ότι τε
λικά θα αποδειχθεί ότι άξιζε τον κόπο και 
οι προσπάθειες θα δικαιωθούν. Για να α
ποκαλυφθούν κάποτε οι ιστορικοί και αρ
χαιολογικοί θησαυροί που κρύβει η Ευ- 
ρυτοοΊκή γη και να γραφεί με ντοκουμέν
τα η ιστορία της Ευρυτανίας.

Η αγιογράφηση της Αγ. Κυριακής
Συνεχίσθηκε και φέτος το καλοκαίρι η 

αγιογράφηση της Αγίας Κυριακής. Εκτός 
από το ιερό (πλατυτέρα κλπ.) συμπληρώ-

Όψη του τρούλλου μετά 
την αγιογράφηση

θηκε φέτος η αγιογράφηση του τρούλλου 
που είναι προσφορά της κ. Φωτεινής Σ. 
Παπαδοπούλου (Κεράνη) που διαμένει 
στο Ά σδιλ Βορ. Καρολίνας των ΗΠΑ.

Η πλαττία του χωριού ολοκληρώθηκε
Ολοκληρώθηκε η πλατεία του Μικρού 

Χωριού και ο κ. Γιάννης Τζούφρας, τέως 
Πρόεδρος της Κοινότητας, είναι ο πρώτος 
ενοικιαστής του κοινοτικού καφενείου στο

Η πλατεία. Στο δάθος το κοινοτικό 
κτίριο με το καφενείο στο ισόγειο

Η Βρύση. Δωρεά Αθ. Κουτσούκη

χώρο της πλατείας. Η πλοαεία εμπλουτί
σθηκε τώρα και από μια πέτρινη βρύση 
(με κεφάλι λιονταριού) που είναι δωρεά 
του κ. Θανάση 1. Κουτσούκη εις μνήμη 
των γονέων του.

Παιδική Χαρά
Η «Παιδική Χαρά» που υπήρξε δωρεά 

του Σπ. Βαρδέρη (1958) κι έκτοτε διατη
ρείται με ιδιωτικές εισφορές και φροντίδες 
της Αδελφότητας, πρόσφατα ανακαινίστη
κε με φροντίδα του κ. Αριστείδη Γιουρνά, 
ο οποίος μας απέστειλε κατάλογο εισφο
ρών που συνέδαλαν στην ανακαίνισή της. 
Οι εισφορές είναι των: Αρ. Λουμίδη 50.000 
δρχ., Ευγενίας Φλέγγα 50.000, των Δέρ
ματά Γιάννη, Γρατσούνη Παν., Κομπορό
ζου Μάχου, Γιουρνά Κ., Ζορμπαλά Διον.
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από 5.000 δρχ., του Γροττσουνή Αλ. 3.000 
δρχ., των Τσίνικά Γιάννη και Φλέγγα Αν. 
από 1.000 δρχ.

Δυστυχώς κάτι που δεν έχουν καταλά
βει όσοι επισκέπτονται το Μικρό Χωριό 
και πηγαίνουν τα παιδιά τους στην «Παι
δική Χαρά» είναι ότι: α) Συντηρείται από 
ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι μπορούν να 
απαγορεύσουν την χρήση της από τρίτους 
ή ακόμη και την είσοδο σ’ αυτήν, δ) ότι 
το κρόαος ουδέποτε ενδιαφέρθηκε αν υ
πάρχει ή δεν υπάρχει τέτοιο πρόιγμα στο 
Μικρό Χωριό και ι^σικά ουδέποτε συνέ- 
δαλε στην οποιαδήποτε συντήρησή της και 
γ) το πιο σημαντικό η «Παιδική Χαρά» εί
ναι για τα παιδιά και μόνο, δηλ. μέχρις 
ηλικίας 1 6 - 1 7  ετών, τα οποία παίζουν ε
κεί υπό την προσωπική εποπτεία και ευθύ
νη των κηδεμόνων τους. Λεν είναι συνεπώς 
για να χρησιμοποιείται από ενήλικες, οι 
οποίοι μπορεί να υπέχουν ευθύνη όταν παί

ζουν σι ίδιοι και να διωχθούν για φθορά 
ξένης ιδιοκτησίας.

Μικροχωρίτες 
σε Διεθνές Φεστιβάλ

Ως μέλη της Τετραφωνικής Χο
ρωδίας Καρπενησιού που τη διευ
θύνει ο κοίθηγητής Μουσικής κ. 
.=.ενάκης, οι συγχωριανοί μας Γε
ώργιος Δ. Τσατσαράγκος, Λυκει
άρχης, ο Νικόλαος Ζάρας, υπάλ
ληλος ΟΤΕ και οι δεσποινίδες 
Κατερίνα, Αθηνά και Δήμητρα 
Τσατσαράγκου, έλαδαν μέρος 
στο Ευρωπαϊκό Φεστιδάλ Χορω
διών που έγινε στους Δελφούς.

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
'Εγινε το καλοοιαιρι στις 16.6.88 στο Κέντρο Ρουμελιωτών συνλντησηι της τέως 

Νομάρχισσας %. Κανελλοπούλου με εκπροσώπους Πολιτιστικών Συλλόγων του τέως 
Δήμου Καρπενησιού. Σκοπός της συνάντησης ήταν πλέον η ιεράρχηση! (όχι η κα
ταγραφή, αυτή έγινε στις επί τότιου γενικές συνελεύσεις στα χωριά το 1987) τω-ν 
προβλημάτων που αφορούν τα χωριά μας. Κατ’ αρχάς αποφασίστηκε να γίνει νέα 
σιινάντηση το καλοκαίρι (τον Αύγουστο) στην Ευρυτανία μεταξύ κρατικού φορέα 
(Νομαρχία), κοινωνικού φορέα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι) και Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Θα υπάρχει πλήρης δέσμευση και από τις τρεις π!λευρές για τα έργα που πρό
κειται να μελετηθούν ή προγραμματιστούν εν όψει πενταετούς προγράμματος. Η πρω
τοβουλία ανήκει αποκλειστικά στην κ. Νομάρχη.

Γπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και παρουσιάζονται συνεχώς καινούργια. Η 
επίλυση θα είναι ανάλογη με τις υπάρχουσες ανάγκες. Για την αποχέτευση· το πρό
βλημα είνοα ο βιολογικός καθαρισμός που για το Νομό Ευρυτανίας, λόγω τεχνικών 
προβλημάτων, είναι δύσκολα κατορθώσιμος. Η κ. Κανελλοπούλου είναι υπέρ των ι
διωτικών αποχετεύσεων (βόθρων), γιατί πιστεύει πως έτσι μολύνεται λιγότερο το 
περιβάλλον της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα αυτό της Ποταμιάς, χωρίς βέβαια να ol- 
ποκλείει και το ενδεχόμενο της αποχέτευσης, αν βέβαια επέλθει σχετική συμφωνία.

Ο σκουπιδότοπος είναι θέμα αποκλειστικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η 
Νομαρχία δεν πρόκειται να επέμβει. Η κ. Νομάρχης έδωσε χαρακτηριστικό παρά
δειγμα την ίδρυση ενιαίου φορέα από ορισμένες (7 - 8) Κοινότητες του Νομού Ευρυ
τανίας, ο οποίος είναι φτιαγμένος για τη συγκομιδή των σκουπιδιών. Κάτι ανάλογο 
προτείνει και πρέπει να γίνει και με τα υπόλοιπα χωριά του Νομού και φυσικά του 
Μικρού Χωριού.

Όσον αφορά την επικείμενη συνένωση Ν Δερματίου και Μικρού Χωριού για 
την δη<Λ.ιουργία ενιαίου Δήμου, αφ’ ενός δεν υπάρχει δημοσίευση! σχετικού νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφ’ ετέρου υπάρχει νομικό και διαδικαστικό 
πρόβλημα, γιατί μεταξύ Δερματίου και Μ. Χωριού υπάρχει έκταση ττου υπάγεται 
στο Μεγάλο Χωριό και έτσι δεν συνορεύουμε απόλυτα με το Ν. Δεριιάτι, ενώ το νο
μοσχέδιο προβλέπει ότι για να φτιάξουν δυό Κοινότητες, τρεις ή τέσσερις Δήμο πρέ-
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τυει να είναι ύ\υψΛ (να συνορεύουν δηλ. μεταξύ του·ς).
Το γήπεδο τταυ υπάρχει στην Ποταμιά κανονικά είναι παραδοτέο εντύς 1988. Γ- 

πάρχει οργασμός στις εργασίες του ΟΤΒ για ολόκληρο το Νομό. Επίσης η κ. Κα- 
νελλοπσύλου αναφέρθηκε σε αρχαιολογικά θέμττα λέγοντας ότι βρέθηκαν 2 αρχαίοι 
τάφοι στο Μικρό Χωριό.

Τέλος ανέιρερε ότι συναντήθηκε με την Γπουργό Πολιτισμού κ. Μερκούρη με την 
οποία συζήτηιοε για το Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού ττου επρόκειτο να γίνει στο 
Καρπενήσι και για την αξιοποίηση του ΜΟΝΑΔΙΚΟΓ μνημείου της Αντίστασης, 
όπως είπε, που απέμεινε στο Νομό και το οποίο υπάρχει στις Κορυσχάδες.

Γ Τ .: Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εμείς κάνουμε απλή αναφορά γεγονότων. 
Το καλοκαίρι πέρασε ήδη κι άλλα, από αυά που αναφέρουμε πιο πάνω, υλοποιήθηΓ 
καν, άλλα όχι. Πάντως όλα αυτά έλαβαν χώρα επί θητείας της κ. Κανελλσπούλου 
την οποία και διοιδέχθηκε ο νέος Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Σώκος. Οφείλουμε, αν 
μη τί άλλο να ευχαριστήσουμε την κ. Κανελλοπούλου για το ενδιαφέρον που έδειξε 
έμπρακτα για τα προβλήματα της Ευρυτανι'ας. Καλωσορίζοντας τον νέο Νομάρχη 
ελπίζουμε κι ευχόμαστε να δείξει το ίδιο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΑΟΣ

Ε Ι Ν Α Ι  Ω Ρ Α Ι Ο
του Σπ. I. Κομπορόζου

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ σε όποια ηλικία και αν ευρίσκεσαι να αισθάνεσαι έντονα ότι 
ΖΕΙΣ και ότι υπάρχεις και ότι περνάς αγνά, χριστιανικά τη ζωή σου.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ότι μεγαλώνεις και όχι ότι γερνάς. Αν το σώμα καταβάλλεται 
η ψυχή μπορεί να μένει ΝΕΑ και χαρωπή.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ μεγαλώνοντας να μαθαίνεις καλύτερα τη ζωή και να γίνεσαι 
κάθε μέρα σοφότερος και καλύτερος χριστιανός.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ να ελπίζεις ότι θα έχεις το τέλος της ζωής ανώδυνο, ανεπαί- 
σχυντο, ειρηνικό.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ σαν πραγματικός χριστιανός να ελπίζεις σε μια δεύτερη ζωή 
πιο ωραία από την εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ να προσπαθείς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου να είσαι κα
λός, χαρού]χενος, γενναίος, χρήσιμος, ήρεμος, απλός, υπομονετικός, αξιοπρεπής και 
όχι εγωπαθής.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ να νοιώθεις γαλήνη στη μεγάλη ηλικία της τελειοπσιήσεως του 
χαρακτήρος σου και της πείρας σου.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ να κατορθώνεις μέσα σου ηρεμία, χαρά, ικανοποίηση' ότι εξετέ- 
λεσες τον προορισμό σου και αυτό σου δίνει χαρά, δύναμη και ευτυχία.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ να μη τεντώνεις το τόξο των δυνάμεών σου ούτε για εργασία, 
ούτε για  μελέτη, ούτε για διασκέδαση, γιατί μπορεί να σπάσει το' τόξο και να αχρημ 
στευθεί η καρδιά.

ΣΠΓΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ
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απο το χάρο της Ευρυτανίας και της Ρούμτλης

Η  Χριατιανική Ρούμελη
του Σπ. I. Κομπορόζου

Βρισχόμαστε στα Λουτρά. Γπάτης,, ηι λουτρόπολις ιστορική, γοητευτική και πραγ
ματικά πνιγμένηι στοι πράσινο, το πιο ξεχωριστό τοπίο σε ομορφιά και χάρηι Ιείναι το 
τοπίο της Παναγιάς Αγάθωνης, που φαντάζει σαν ένα αειθαλέστατο καταπράσινο 
κάτασπ.ρο κρίνο, ο μυροβόλος και αγιασμένος τόπος σου φωνάζει το πασχαλιάτικο 
πρόσταγμα:

ΑΡΟΝ ΚΓΚΛΩ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΕ!
«Κολυμβήβρα του Σιλωάμ» για όσους υποφέρουν και απεκδέ.χονται την του ύδα- 

τος ίασιν, αλλά και τόπος αναψυχής για  πολλούς άλλους. Εδώ στα Λουτρά βρήκα ένα 
συνάδελφο του EOT και με το Ι.Χ. του ανηφιορίζοντας για  τη Μονή,, μας' υποδέχε,- 
ται το χωριό, το Αργυροχώρι, με τα κρύα νερά. Είναι απλωμένο στα πόδια της α
γέρωχης Οίτης του Μ, Χωριού, η ρεματιά της Αγίας Κυριακής, τοπίο ανυπέρβλητο 
και μέσα από πλατάνια και α.κακίιες φτάνουμ στο μύλο της οικογένειας Ματσούκα, με 
τους περίφημους καταρράκτες και τους απότοιιους βράχους «τύπου Νιαγάρα». Ολό- 
κληιρη η Υπάτη είναι ένας μαγευτικός εξώστης με το μενού βραστή γίδα. Διασχίζου
με τα χωριά Λαδικού, Καπνοχώρρι, φθάνουμε στο θηρεοτικό πάρκο και με τις ατέ
λειωτες κορδέλες του δρόμου για να φθάσουμε στην ξακουστή και σκοπιλή Μοναστι
κή Πολιτεία. Η μαγευτική ανάβασή μας στο ασκητήρι του όσιου Αγά&ωνα έχει τε
λειώσει, σε λίγα λεπτά της ώρας τα πόδια ι:αις πατούνε τα αγιασμένα χώματα της 
Παναγιάς. Βιώιιοιτα συγκλονιστικά και τρανά αισθτ(ματα πλημμυρίζουν την ψυχή 
του προσκυνητή. Πρώτη αποκάλυψις η εξωτερική αυλή φαντάζει σαν ένας πελώριος 
προθάλαμος. Στη νότια πλευρά της δεσπόζει το αγίασμα των Αγίων Αναργύρων. 
Πρόκειται για ένα παρεκκλήσι, σωστή κατακόμβη, χωμένο κυριολεκτικά μέσα στη 
γη. Πάνω απ’ την πυλίδα τη ςεισόδου διαβάζουμε: ΠΗΓΗ ΙΑΜΑΤΩΝ ΕΧΟΝΤΕΣ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΤΑΣ ΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΔΕΟΜΕΝΟΙΣ. 
Ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική αυλή δεσπόζει μεγαλόπρεπο καμπαναριό, 
ένας πραγματικός ουρανοξύστης. Πάνω στο ανώφλη της ιστορείται η Παναγιά Α- 
γάθωνα μ’ ανοιχτές αγκάλες της σαν να υποδέχεται τους προσκυνητές στο μυροβόλο 
περιβόλι της, του όλου κτιριακού συγκροτήματος της Μονής που θυμίζει σε σμικρο- 
γραφία της Βυζαντινή Πύλη. Πρώτη γεύση μια εικόνα ανυπέρβλητη. 0  Εσταυρω
μένος, αχτίδα παρηγοριάς, αισιοδοςίας κι ελπίδας, μέσα από κόγχη ττου είναι χτι
σμένη με πορόλιθους και τυλιγ[Λενη στο' πράσινο, ενώ αθ'έατο, πεντακάθαρο νερό πε
ριχύνεται απ’ τη θολωτή στέγη της.

Δέος κα,ι έκταση καταλαμβάνουν την ψυχή του προσκυνητή στη Β.Δ. πλευρά του
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κτιριακού συγκροτήματος. Αξίζει να δει ο προσκυνητής το μ.ικρό Αρχσντάρικο, στο 
κέντρο της αίθουσας δεσπόζει το θαυμάσιο κι εκπληκτικό τζάκι, που ζεσταίνει 
με το δικό του τρόπο και προκαλεί τον θαυιιασμό. Εδώ ο πατήρ Ηγούμενος και οι οο- 
δελφοί της Μονής προσ«ρέρουν τον πατροπαράδοτο κοιφέ και λουκούμι κοα τους διη
γούνται κάτι από την ιστορία της Μονής και τη μοναχική; ζωή τους. Στην ίδια τιλευ  ̂
ρά υπάρχουν το Ηγουμενείο, τα κελλιά των Μοναχών, το τιαρεκκλήσι των Αγ. Κων
σταντίνου και Ελένης, στο ανατολικό και δυτικό- τμήμα του Καθολικού είναι προσαρ
μοσμένα αττό δυό κομψά τταρεκκλήσια, του Αγ. Χαραλάιμπους, του Αγ. Ιωάννου του 
Προδρόμου, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, των Αγ. Αποστόλων, της Αγ, Τριά- 
δος και το Σκευοφυλάκειο και τη Βιβλιοθτ|κη της Μονής.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, σ’ ένα ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι, και με 
τα λογής - λογής αφιερώματα και τάματα που ψυχές δαρμένΙες και πονεμένες πρόσ- 
φεραν στη χάρη της, η εικόνα είναι καλυμμένη με καλλιτεχνικό ασημένιο επικά
λυμμα. Κειμήλια της Μονής: Ιερά άμφια, εξαίρετους σκαλιστούς σταυρούς, θαυμάσιες 
φορητές εικόνες. Οι σταυροί ανέρχονται σε μια δεκάδα, σκαλισμένοι με σμάλτο και 
με αργυρεπίχρυσες επενδύσεις, εντυπωσιακός είναι ένας μεγάλος σταυρός σε τύπο 
λαβάρου, έχει 30 και πλέον ξυλόγλυπτες παραστάσ(εις, επίσης ένα θυμιατό, στο πάνω 
μέρος σχηματίζει σχήμα ναού, έχει τρεις τρούλλους, ττολλά ιερά σκεύη, ιερά λόγ
χη, άγιο ποτήρια του 19ου αιώνας, αρτοφόρια, τέσσερα ιερά Ευαγγέλια, είναι εκδό
σεις 1681 ιερά άμφια Ηγουμένων, Επισκόπων κεντημένα με χρυσάφι και ασήμι, ε- 
πιγονάτια, επιτραχήλια χρυσοκεντημένα με ωραιότατες απεικονίσεις. Αξιοπαρατήρη
το ένα χρυσοκε'/τημενο με τούρκικη γραφή που σημαίνει Άγιος. Πρόκειται για  α
φιέρωμα Τούρκου από πίστη και ευλάβεια στην Παναγία Αγάθωνη. Κώδικες χει
ρόγραφοι, βιβλία, ιερά λείψανα είχε αρκετά, τα πιο ττολλά χάθηκαν κατά την Επα
νάσταση του ’21. Είπίσης υττάρχει μια από τις κουμπούρες του Μήτσιου Κοντογιάννη 
και το γιαταγάνι του Αθαν. Διάκου και το καριοφύλη του. Επιγραφή: «Του αντρειω- 
μένου τ’ άρματα δεν πρέπει να πουλιώνται, μόνον πρέπει νάν’ στην εκκλησία και ε
κεί να λειτουργούνται».

Αρκετά άγια λείψανα αγίων, τα πιο πολλά χάθηκαν κατά την Επανάσταση του 
’21. Τέλος θα πρέπει w  αναφέρω το πρότυττο εκτροφείο ευγενών θηραμάτων, ττου 
λειτουργεί από το 1953 και προκαλεί τον θαυμασμό των επισκεπτών, με τα λογής - 
λογής ελάφια, ζαρκάδια, λαγούς, παγώνια κλπ.

Η Μονή Αγάθωνος γιορτάζει τρεις φορές το χρόνο: 6 Αυγούστου της Μεταμορφώ
σεως του Σωτήρος, 15 Αυγούστου της Κοίμησης της Γπεραγίας Θεοτόκου’ και αεί- 
τταρθιένσυ Μαρίας. Από τις αρχές Αυγούστου- μας διηγείται ο Π. Γερμανός κατακλύ
ζεται από πιροσκυνηφές με λαχτάρα και πίστη. Έρχονται απ’ όλα τα φθιώτικα και 
ρουμελιώτικα χωριά να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Αγά- 
θωνης. Μαζί τους φέρ'/ουν λάδια, λαμπάδες κο« χρυσαφικά και το τρίτο πανηγύρι 
στις 10 Φεβρουάριου, γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους, του πιο αγαπημένου Αγίου 
για τους αδελφούς της Μονής.
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Τα Ατιολυτίκιον της Παναγιάς Αγάθωνης:

«Την &είαν εικόνα σαυ 
ως θησαυρόν αληθή 
Μανή η Αγάθωνος, 
τη ευδοκία τη ση.
Πλαυτίσασα Άχραντε
χάριν αεί εκ ταύτης
και θαυι^άτων τας δόσεις
πιστή κσμιζομένη. Ευλαβώς σαυ κραυγάζει
χαίρε Κεχαριτωμενη ο Κύριος μετά σου».

Αγαπηταί μας δεν υττάρχει γραφή να ττεριγράψει τί είδαν τα μάτια μου. 0  Ά 
γιος είχε πάει στους Αγίους Τόπους και έφερε μαζί ταυι αγιάσματα από τους Αγίους 
Τόπους, τηις Βηιθλεέμ, κεριά από ταν Ά γιο  Τάφο, όλα τα περιμάζευσε ο Ά γ ,  Η-> 
γούμενος Π. Γερμανός Δημάκος, από τον τάφα της Αγίας Αικατερίνης, χώμα και 
φυλαχτά με τίμιο ξύλο.

Γ.Γ.: Μου διέφυγε να περιγράφω για τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αγάθωνα, 
εις άλλην ιστόρισή μου.

Με την αγάπη του Χριστού μοις 
Σπ. Κθ]τπορόζος

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους Ευρυτάνες ο νέος Νομάρχης 

Ευρυτανίας κ. θ. Σώκος, τόνισε την αγάπη του γ ια  τους Ευρυτάνες 
και την Ευρυτανία και την απόφασή του να εργασθεί με αυταπάρτηση 
γ ια  την προκοπή της. Απόσπασμα του χαιρετισμού του παραθέτουμε 
πιο κάτω:

Καρπενήσι 30 Αυγούστου 1988
Αγαπητοί Ευρυτάνες,

Με τον ερχομό μου στο Νομό σας, αισθάνομαι ως άνθρωπος επιτα
κτική την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους σας με αυτό το μήνυμα και 
να σας βεβαιώσω, ότι διακατέχομαι από σεβασμό και αγάπη γ ια  τον 
τόπο και το λαό που τον κατοικεί.

Ο σεβασμός μου, είναι σεβασμός στις ιστορικές και αγωνιστικές 
παραδόσεις του Ευρυτιχνικού λαού, ενός λαού, που έδωσε το παρών σε 
κάθε κάλεσμα της ιστορίας με αποκορύφωμα το έπος της Εθνικής Αν
τίστασης.

Η αγάπη μου είναι βαθειά κι ανθρώπινη γ ια  κείνους που έμειναν α
ποφασισμένοι να ζήσουν και να δημιουργήσουν εδώ, φροντίζοντας πα
ράλληλα το μνημείο της φύσης, το μοναδικό μνημείο φυσικού περιβάλ
λοντος της χώρας μας, την Ευρυτανία. Είναι αγάπη συνάμα γ ια  κεί
νους, που η Ευρυτανική γη γ ια  τόσους λόγους δεν μπόρεσε να κρατή
σει κοντά της, τους απανταχού Ευρυτάνες, που με τα έργα τους και 
την προσφορά τους τιμούν κι αναδεικνύουν τον τόπο της καταγωγής 
τους.
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Αγαπητοί Ευρυτάνες,
θ α  ήταν άδικο να αγνοήσω σ’ αυτήν την πρώτη επικοινωνία μαζί 

σας, την προσπάθεια και το έργο των προκατόχων μου Νομαρχών, τον 
αγώνα των οποίων δεσμεύομαι να συνεχίσω.

Η συνεργασία μου με τους φορείς του τόπου και τους πολίτες αυτού 
του Νομού, παρακαλώ να θεωρηθεί δεδομένη.

Με την ενεργό παρουσία και συμμετοχή των οργάνων λαϊκής συμ
μετοχής και των άλλων φορέων είμαι βέβαιος, ότι θα ανταποκριθούμε 
στο κάλεσμα της ανάπτυξης. Ο δημοκρατικός διάλογος, οι δημοκρα
τικές διαδικασίες, η ιεράρχηση των προβλημάτων και ο δημοκρατικός 
προγραμματισμός είναι ήδη μια καλή κληρονομιά και μια υποχρέωση 
σ’ αυτόν τον τόπο.

Μ’ αυτά τα όπλα υπόσχομαι ότι θα προχωρήσουμε.
θύμιος Σώκος 

Νομάρχης Ευρυτανίας

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Νομάρχισσας 
κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συγκινημένη η απερχόμενη Νομάρχης κ. Α. Εανελλοπούλου απεύθυνε 
επίσης θερμό χαιρετισμό, απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε.

Αγαπητοί μου Ευρυτάνες,
Στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν κάποιες «οριακές στιγμές» που α

ναμφίβολα προκαλούν συναισθηματική φόρτιση.
Έ τσ ι και στη συγκεκριμένη στιγμή που κοίλούμαι να προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου από άλλη θέση και σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της 
χώρας, στη Νομαρχία Αχαΐας, αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να επι
κοινωνήσω μαζί σας.

Σήμερα μετά από 3 σχεδόν χρόνια, έρχομαι να σας πω ότι το έργο 
μας αυτό το επιτελέσαμε σε μεγάλο βαθμό που ο καθένας μας λειτουρ
γεί. Με τα μικρά και μεγάλα έργα που εκτελέστηκαν και εκτελούνται 
στο Νομό μας δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της 
Ευρυτανίας, έχουν όμως τεθεί σε βαθειά θεμέλια οι βάσεις που θα στη
ρίξουν την ανάπτυξη της Ευρυτανίας και ήδη έχει αρχίσει να διαφαί- 
νεται αισιόδοξο το εποικοδόμημα.

Μπορώ όμως να πω και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γι’ αυτό, ότι την 
ανάπτυξη της Ευρυτανίας σταματήσαμε να τη βλέπουμε «μέσα απ’ την 
κλειδαρότρυπα» και όχι μόνο ανοίξαμε καινούργιους δρόμους, αλλά 
και τολμήσαμε να πατήσουμε πάνω σ’ αυτούς.

Τελειώνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για  άλλη μια φορά απ’ τα 
βάθη της καρδιάς μου για  τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που 
δείξατε στο πρόσωπό μου και να ευχηθώ στον μεν αντικαταστάτη μου 
θύμιο Σώκο, κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει και σε όλους 
εσάς κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Η Νομάρχισσα 

Αναστασία Κανελλοπούλου
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Η ιστορία της Ευρυτανίας
Την ανάγκη σωτηρίας των μνημείων 

και διατήρησης της ιστορικής μνήμης της 
Ευριυτανίας επισημαίνει σε εισήγησή του 
προς το Δ.Σ. της Πσνευρυτανικής Έ νω 
σης ο Ευρυτάνας δημοσιογράιρος κ. Δ. 
Ευαγγελοδήμος. Αξίζει η προσπάθεια να 
περιέληθεί με Πανευρυτανικό κύρος και 
κρατική υποστήριξη.

Παναγιά η Προυσιώτισσα
Το Πνευμετηκό Κέντρο Ρουμελιωτών 

οργόινεοσε και φέτος στον Ά γιο  Νικόλαο 
Πευκακιων, με επιτυχία, την καθιερωμένη 
εκδήλεοση στη μνήμη της Παναγιάς Πρου- 
σιώτισσας (27 Νοεμβρίου 1988).

Εβδομάδα Γ. Καφαντάρη 1988
Η Κοινότητα Αν. Φραγκίστας οργάνωσε 

με επιτυχία εβδομαδιαίες εορταστικές εκ
δηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του ά
ξιου τέκνου της και μεγάλου Ευρυτάνα 
πολιτικού, αειμνήστου Γ. Καφαντάρη.

Σημειώνουμε ότι τον Μάιο του 1988 στο 
Καρπενήσι έγινε ειδικό τριήμερο Επιστη
μονικό Συνέδριο με ομιλίες ειδικών επι
στημόνων πιάνω στην προσωπικότητα και 
το έργο του Γ. Καφαντάρη, που διετέλεσε 
ακόμη και Πρωθυπουργός για μικρό χρο
νικό διάστημα.

Ίδρυση Ευρυτανικής Ομοσπονδίας
Ιδρύθηκε πρόσφοαα Ομοσπονδία Ευρυ- 

τοοΊκών Συλλόγων με συμμετοχή 23 το
πικών Συλλόγων, η πλειοψηφία των οποί
ων έχει την έδρα τους σε πόλεις εκτός 
Αθηνών. Μεταξύ των Ευρυτανικών Συλλό
γων επικρατεί διάσταση ιχπόψεον ως προς 
το σκόπιμο ίδρυσης μιας τέτοιας Ομο
σπονδίας, με επίκεντρο την ιστορική Πα- 
νευρυτανική ' Ενιοση, η οποία διεκδικεί με 
επιτυχία ως τώρα τα πρωτεία στη συλλο
γική δράση των Ευρυτόινων.

— Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου πραγμα- 
τοποιή^)Ρΐε, σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της 
Αθήνας, συνάντηση του Διοικητικού Συμ
βουλίου τηις Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλ 
λόγων (Ο.Ε.Σ.) με τους εκπροσώπους του 
Ευρυτανικού Τύπου...

Από την πλευρά του προσωρινού Δ.Σ. έ
γινε εισήγηση και σκιαγραφήθηκε το στί
γμα του νεοσύστατου ενιαίου πολιτιστικού 
φορέα και αναπτύχθηκαν οι σκοποί, στό

χοι και προτεραιότητες της Ο.Ε.Σ...
Τέλος το Δ.Σ. απάντησε στις ερωτήσεις 

των κπροσώπων του Ευρυτανικού Τύπου, 
και στη μικρή δεξίωση που επακολούθησε 
δόθηκε η υπόσχεση για μια νέα συνάντη
ση σε σύντομο χρονικ όδιάστημα...

Στην πρώτη αυτή συνάντηση μελών του 
Δ.Σ. της ΟΕ.Σ. με τους συμπατριώτες 
μας που είναι επικεφαλής ή και μέλη των 
Ευρυτανικών Συλλόγων που εδρεύουν στην 
επαρχία, σκιαγραφήθηκε το στίγμα και η 
φιλοσοφία του νεοσύστατου ενιαίου πολιτι
στικού φορέα και αναπτύχθηκαν οιι σκο
ποί, στόχοι και προτεραιότητες της Ο.Ε.Σ.

Τιμήθηκε ο θρυλικός Κατσώτας
Η Εταιρία Ευρυτάνων Επιστημόνων τί

μησε πρόσφατα τον θαλερό Ευρυτάνα 
στρατηγό Παυσανία Κστσώτα, με την α
πονομή σ’ αυτόν ειδικού διπλώματος, σε 
ειδική εκδήλωση που έγινε στην Αρχαιο
λογική Εταιρία Αθηνών (22 Οκτωβρίου 
1988).

Μνημόσυνο των 13 Εθνομαρτύρων
Στην εκκλησία της Ζΐύοδόχου Πηγής έ

γινε φέτος, 11 Δεκεμβρίου, το μνημόσυνο 
των 13 ΕθνΌμαοτύρων που οργανώνει ο 
Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών, με συμμετοχή 
πολλών εκπροσώπων Ευρυτανικών σωμα
τείων. Στη σεμνή τελετή που ακολούθησε 
στα γραφεία του Συνδέσμου μίλησε ο φι
λόλογος καθηγητής κ. Π. Τζαβέλης, σχε
τικά με το νόημα της θυσίας των 13 πα
τριωτών και το χρέος των νεωτέρων προς 
την ιδιαίτερη πατρίδα και γενέτειρά τους. 
Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι συνεχάρησαν 
τον ομιλητή και τους οργανιοτές της εκ
δήλωσης.

Αδελφοποίηση Ευρυτάνων
Ελλάδας - Αμερικής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Της 44ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρυτα
νικής Ένωσης Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Κατόπιν επισήμου πρόσκλησης της Πα- 
νευρυτανικής ' Ενωσης Ελλάδας, για  την 
εκπλήρωση των κατωτέρω σκοπών προς ό
φελος του Νομού Ευρυτανίας;

1. Την από κοινού αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Νομού Ευρυτανίας, αλ
λά και των εθνικών προβλημόαων της Ελ
λάδας.

2. Την εξυπηρέτηση των Ευρυτάνων Α
μερικής όπως και όλων των ξενητεμένων
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Ευρυτάνων <χπό το γραφείο της Πανευρυ- 
τανικής Ένωσης Αθήνας, Κλείοθένους 17,

3. Τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμ- 
δούλιο της Πανευρυτανικής Ένοκτης αν
τιπροσώπου του «Βελουχιού».

4. Την εξυπηρέτηση όλων των ξενητεμέ-

Ο κ. Στ. Τραστέλλης, νέος Πρόεδρος 
«Βελουχιού»του

νων Ευρυτάνων που επισκέπτονται την πα
τρίδα Ελλάδα ή μετακομίζουν εκεί καθώς 
και των εκεί διαμενόντων συγγενών από 
την Ομάδα Αλληλεγνύης Γιατρών της Πα
νευρυτανικής ' Εν&κτης.

5. Την ανταλλαγή οργανωμένων επισκέ

ψεων τόσο από την Αμερική όσο και από 
την Ελλάδα και ιδιαίτερα των νέων και

6. Τον συντονισμό ενεργειών γ ια  οφχαι- 
ολογικές έρευνες και μελέτες στην Ευρυ
τανία και την συγγραφή διδλίων γυα την 
ιστορία της Ευρυτανίας και για τις παρα
δόσεις.

Η τεσσαρακοστή τετάρτη (44η) Γενική 
Συνέλευση της ' Ενωσης Ευρυτάνων Αμε
ρικής «Το Βελούχι»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την επίσημη πνευικιτική Αδελ- 

ς>οποίηση των δύο Ενώσεων, της Πανευρυ
τανικής ' Εν&χτης Ελλάδας και της ' Ενω
σης Ευρυτόινων Αμερικής «Το Βελούχι», 
χωρίς καμίαν αμοιδαίαν υλικήν ευθύι^ν, 
με μόνην την επιθυμίαν να εκπληρωθούν οι 
ανωτέρω σκοποί. Η απόφαση αυτή θα ι
σχύει εφόσον οι δύο Οργονώσεις λειτουρ
γούν με την παρούσαν επωνυμίαν.

Εν Φότχιετδιλ 20 Ιουνίου 1988
Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης 

Ιωάννης Αγγελής 
Ο Γεν. Γραμματέας 

Kcov. Κακαδιάς

Πολιτιστική εβδομάδα
στο Μεγάλο Χωριό
Με έκθεση πλεκτών - κεντημάτων, ειδών 

λαϊκής τέχνης, με οργάνωση αγώνων πο- 
δοσςκαίρου, ταδλιού και σκακιού καθώς 
και χορευτική δραδιά «ροκ» και τραγου
διού «ρετρό» και μια συνεστίαση οργανώ
θηκε με επιτυχία Πολιτιστική Εβδομάδα 
στο Μεγαιλο Χωριό από 7 — 14 Αυγού- 
στου. Την ευθύνη της οργόινωσης είχε η 
Επιτροπή Πνευμοαικού Κέντρου Μεγάλου 
Χωριού που την οοποτελούν οι: Ανδριανή 
Δασκαλάκη, Πιχναγιώτα Ζυγιάρη, Νικό
λαος Λιάπης, Δημήτριος Αιόατης, Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος. Ετοιμάζει ακόμη ομιλίες, 
κόψιμο βασιλόπιτας και χριστουγεννιάτι
κη γιορτή με δώρα γ ια  τα μικρά παιδιά.

Συγχαίρουμε την Επιτροπή γΓ αυτή την 
πρωτοβουλία κι ελπίζουμε στο μέλλον να 
διευρυνθούν οι εκδηλώσεις με συμμετοχή 
και του Μικρού Χωριού, δεδομένου ότι γι* 
αυτό το σκοπό υπάρχει κοινός Πολιτιστι
κός Σύλλογος.
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Ε υ ρ υ τ α ν ί α :
To Σπίτι του γέροντα καθυστερεί στο Καρπενήσι

Γ ράφ ει: ο Γιώργος Σταυράκης

Είναι επιτακτική η ανάγκη να λειτουργήσει το Σπίτι του Γέροντα στο Καρπενή
σι το συντομότερο. Αυτό είναι το αίτημά πολλών παραγόντων της Ευρυτανίας μετα
ξύ των οποίων είναι η Νομαρχία Ευρυτανίας, η οποία με έγγραφό της ζήτησε από 
το Γπαυργείο Γγείοις - Πρόνοιας πίστωση 60 εκατομμυρίων δρχ. για την αποπερά
τωση' των υπολειπόμενων εργασιών.

Παράλληλα η Πανευρυτανική 'Ενωση με υπομνήματα στο παραπάνω Γτιουργείο 
τονίζει την αμεσότητα του προβλήματος και υτοογραμμίζει την απτή πραγματικότη
τα, το γεγονός δη'λαδή, ότι ηι Ευρυτανία περισσότερο από κάβ·ε άλλο νομό της Ελ
λάδας κατοικείται κυρίως από υπ-ερήλικες, πολλοί από τους οποίους έχουν ανάγκη 
κρατικής πρόνοιας βρισκόμενοι στη δύση της ζωής τους. Δεν είναι υπερβολή να πού
με ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες γέροντες διάσπαρτοι σε απ:ομονωμένα χα>ριά στε
ρούμενοι οποιοσδήποτε στοιχειώδους περίΒαλψης, γιατί οι κοινωνικές εξελίξεις τους 
έταξαν να ζούν μόνοι. Αυτή είναι και η διαπίστωση του κλιμακίου Ευρυτάνων για
τρών, οι οποίοι ύστερα από σειρά επισκέψεων στα χωριά της Ευρυτανίας μέσα στο 
1987 - 88 βρίσκουν τους υπερήλικες σε επίπεδα πρωτόγονης κοινωνίας με όλες τις 
συνέπειες από πλευράς υγείας και κοινωνικής στήριξης αυτών που έχουν ανάγκη. 
Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι κάθε καθυστέρηση στην λειτουργία του Γηροκομείου 
μεταφράζεται σε παρράταση ενός π:ροβλήματος το οπαίο από χρόνια ενδημεί χωρίς 
να βρίσκει τη λύση του και το οποίο σε ένα βαθμό αντικατοπτρίζει το πολιτισμικό 
επίπεδο μιας κοινωνίας.

Λεν αμφισβητείται ότι γίνονται από την πολιτεία βήματα προς τη σωστή κατεύ
θυνση και ένα από αυτά είναι το Γηροκαιιείο στο Καρπενήσι. Η 'Ενωση Ευρυτάνων 
της Αμερικής με τις πατριωτικές αντιλήψεις —  που και σε άλλους τομείς διακρί- 
νεται —  διαπίστωσε προ πολλού την ανάγκη αυτή. Έτσι και εδώ έχουνε συμβάλει 
εμπράκτως στην ιδέα και το κόστος για  να γίνει το Σπίτι του Γέροντα στην πρω
τεύουσα της Ευρυτανίοις. Η συμμετοχή τους στο κόστος κατασκευής μέχρι τώρα ανέρ
χεται στο τοοσό των 150.000 δολλαρίων.

Είναι όμως εύλογη η ανησυχία τους σήμερα γιατί ύστερα από τόσο χρονικό διά
στημα δεν μτεαίνει σε λειτουργία το Γηροκομείο. Είναι συνεπώς επιτακΌκή η σύν
τομη ατποπεράτωση του έργου, καθώς και η άμεση προώθγρή του σε οργανισμό λει- 
τουργίοος για να ανακουφισθούν δεκάδες ανήμτροροι γέροντες τεου μένουν μονίμως στα 
χωριά και διάγουν τον χειμώνα χωρίς θέρμανση, υποσιτιζόμενοι και στερημένοι.

Πρέπει να σημ;ειώσουμε εδώ ότι θεωρείται πρέπον και ηθικά επιβλητέο στο Διοι
κητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου με ειδική πρόβλεψη να μετέχει στον οργανισμό 
διοίκησης ο μόνιμος αντιττρόσωπος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» 
στην Ελλάδα, και τούτο γιατί η εν λόγω αδελφή Ένωση είναι αδιαμφισβήτητα έ
νας ατεό τους βασικούς εμπνευστές και χρηματοδότες του έργου.
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Κ ο κ κ ά λ ι α
Αδιάσειστα στοιχεία ιστορικότητας

Γ ράφ ει: ο ΔΗΜ. ΦΑΛΛΗΣ

Είναι φανερό πλέον ότι μέρα με τη μέρα η έρεονά μας δικαιώνεται. Η Ευρυτα
νία πράγματι έχει πανάρχαια και πολλή ένδοξη κίτορία, αλλά είναι θαμμένη και γ ι’ 
αυτό μας είναι άγνωστη. Η Ευρυτανία είναι ένα απέραντο νεκροταφείο από πανάρ^ 
χαιες θαμμένίες πόλεις και κώμες, με μεγάλο ττολιτισμό, που έπαιξαν σημαντικό ρό
λο στο εθνικό ιστορικό μας «γίγνεσθαι».

Έτσι, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια για  όλους τους σύγχρονους ιστορικούς κι αρ
χαιολόγους στην Ευρυτανία «έλειπε παν ίχνος υπάρξεως πόλεως αρχαίας έστω και 
μικράς σημασίας» (Γ. Σωτηιριάδης), και ότι, «εντός της περιοχής Καρπενησιού δεν 
υφίστανται σημεία δεικνύοντα την ζωήν αρχαιοτάτης πόλεως» (Κ. Δ., Στεργιόπου- 
λος), σήμερα μετά την πολύχρονη επιμονή μας: «Είναι γεγονός ότι στο νομό' της Ευ
ρυτανίας υφ'ίστανται αρχαιολογι·κοί χώροι, κυρίως αρχαίες οχυρώσεις, αταύτιστες 
μέχρι στιγμής... μερικοί από τους οποίους για πρώτη φορά εντοπι'στηκαν»! (έγγρα
φο, ΙΑ ' Εφορείας Προϊστ, και Κλασσ. Αρχαιοτήτων —  Λαμία, 4.10.88).

Και για τη σημαντικότητα —  ιστορικά —  τοποθεσία «Κ0ΚΚΑΛΙΑ^>, παρά τις 
κραυγαλέες αποδείξεις που υπάρχουν στην επιφάνεια (κάστρα, συντριμμένα κεραμί
δια διαφόρων χρήσεων των π·Χ. αιώνων, αμέτρητες χιλιάδες θρυμματισμένα οστά 
ανθρώπων και ζώων «φέροντα ίχνη καύσης», τοπική παράδοση κλπ.), επιμένουν με
ρικοί να γράφουν ακόμα και σήμερα ότι η περιοχή: αυτή «δεν θεωρείται σημαντικού 
αρχαιολογικού και ερευνητικού ενδιαφέρθ';τος απ’ τους αρχαιολόγους»! Τώρα όμως 
έχουμε και πρόσθετες μαρτο'ρίες στα χέρια μας: Δυό σιδερένιες αιχμές δοράτων, φυλ- 
λόσχημες, των οποίων ο καυλός μειώνεται ελαφρά προς την αιχμή. Η μια έχει μή
κος 20 εκατ. και η άλλη 28 εκατ. Είναι της κλασσικής περιόδου (5ος - 4ος αι. π.Χ.) 
και βρέθήίκαν τυχαία στα Κοκκάλια απ’ τον Δημ. Φαλλή και τον Δημ. Πανάρα την 
16.10.88. Ας αναθεωρήσουν λοιπόν οι αρμόδιοι —  αρχαιολόγοι και πολιτεία —  τις 
παλιές τους θέσεις και την προκατάληψη που έχουν γ ι’ αυτόν τον τόπο, κι ας σκύ
ψουν μ’ ενδίίχφέρον κι αγάπη πάνω του. Είναι καιρός πια να γίνουν ανοισκαφές για 
νάρθουν στο φως όλες οι πανάρχαιες μαρτυρίες του, κυρίως του μεγάλου πολέμου 
(279 π.Χ.) που έσωσε τους πανέλληινες όχι απ’ τη σκλαβιά, αλλά από βέβαιο αφα- 

νισμό.
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ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΑΑΟΓΙΚΗ ΔΟΥΑΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γ ράφβι: ο Γιώργος Κ. Σταυράκης

44ο Συνέδριο 18 και 19 Ιουνίου 1988

Μέσα σε αλίμα εγκαρδιότητας, πατριωτικής συγκίνησης και επισικοδομητικής συ
νεργασίας διεξήχθησαν οι εργασίες του 44ου Συνεδρίου της Ένωσης Ευρυτάνων Α
μερικής το ίίΒΕΛΟΓΧΙ».

Η μικρή πόλη του Φέιτσβιλ, ύστερα από 33 χρόνια, είχε και πάλι τηγ τιμή και 
τη χαρά να φιλοξενήσει το 44ο Συνέδριο ANNUAL CONVENTION, όπως το λέ
νε. Αυτή τη φορά η Οργανωτική Επιτροπή της πόλης με Πρόεδρο τον κ. Γιώργο 
Ντανς και β' Πρόεδρο τον κ. Γιώργο Σκέντερη και με τη στενή συνεργασία από 
όλες τις Ευρυτανικές οικογένειες της περιοχής συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυχία του 
Συνεδρίου τόσο από πλευράς ουσιαστικής προσφοράς όσο και από φιλοξενίας και πο
λιτιστικών εκδηλώσεων.

Ένα μικρό δείγμα για το πώς είδαν η Επιτροπή και όλοι οι Ευρυτάνες της πε
ριοχής Φέιτσβιλ είναι το παρακάτω απόσπασμα από την τρίμηνηι εφημερίδα που 
εκδίδει για όλους τους Ευρυτάνες της Αμερικής η Ένωση το «ΒΕΛΟΓΧΙ».

Το παραθέτουμε εδώ αυτούσιο για να φανεί το μεγαλείο της ανόθευτης Βυρυτα- 
νικής ψυχής και φιλοξενίας. Γράφουν: «Μη φοβηιΒίείτε ότι δεν έχουμε μέρος να σας 
βάλουμε, ή τα μέσα να ευχαριστηθείτε. Με το παραπάνω τα έχουμε όλα. Σας αγα- 
πάιιε όλους και σας περιμένουμε οικογενιακώς και με τους φι'λους σας να σας το α
ποδείξουμε. Καλή αντάμωση στις 18 και 19 Ιουνίου 1988 στο υπερήφανο χωριό, το 
Φέιτσβιλ Βορείου Καρολίνας».

Έτσι κάπως αντιμετωπίζουν οι ξενιτεμένοι μας την κοινωνική και συλλογική 
ζωή. Χωρίς προκαταλήψεις και κοινωνική' ταξικοποίησηι. Χωρίς κομματικές σκοπι
μότητες που τελικά δεν οφ'ελούν την ενότητα και τους κοινούς στόχους. Παίρνοντας 
πρότυπα από την αγγλόφωνη κοινωνία ξεπερνούν τις μικρότητες και ενωμένοι εν- 
τάσσο'νται σήμερα ανάμεσα στους πρωτοπόρους μέσα στο χώρο των Ελλήνων απόδη
μων στην Αμερική. Προσκεκλημένοι από την Ελλάδα ήταν σειρά από επισήμους 
των οποίων η παρουσία τίμησε και προσέδωσε στο Συνέδριο την επισημότητα και 
το αίσθημα συνεργασίας που είναι και η πεμπτουσία για την σύσφιξηι των δεσμών 
με την πατρίδα.

Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής αδελφοποιείται με την Πανευρυτανική Ένωση
Αθηνών

Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και ιστορικό γεγονός είναι και η κοινή από
φαση να αδελφοποιηθούν οι δύο Ευρυτανικές Οργανώσεις. 'Γστερα από εισήγηση 
του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι μια τέτοια 
καινοτομία έλειπε από χρόνια και είναι μια αναγκαία σύνδεση για στενή συνεργα
σία και ανταλλαγή απόψεων. Με τις νέες συνθήκες ot δύο αδελφές Οργανώσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του Ευρυ- 
τανικού χώρου και κοινού. Παράλληλα οι ξενιτεμέ'/οι Ευρυτάνες θα έχουν ένα ακό
μα επίσημο όργανο αναφιοράς μέσα από το οποίο θα ενημερώνονται και θα εξυπη
ρετούνται για τις ειδικές ανάγκες ττου έχουν όταν επισκέπτονται ή παλιννοστούν μό
νιμα στην πατρίδα.

65



ο  ρ<5λος της ΠοΛ/ευρυ-αχ,νΐ'κης Ένωσης παίρνει εupύτεpες διαστάσεις, αλλά και 
ευθύνες, γιατί καλείται να αποτελεί τον κρίκο της αλυσίδας ανάμεσα στους απόδη
μους και την πολιτεία. Μέσα στο πλαίσιο της απόφασης είναι ηι νέα αντίληψη ότι 
θα συμ4ΐετέχει στο Διοικητικό Συμ,βούλιο της Πανευρυτανικής μόνιμος εκπρόσωπος 
του ΒΕΛΟΓΧΙΟΓ για να μεταφέρει τις απόψεις και τους προβληματισμούς όλων 
των Ευρυτάνων της Αμερικής, οι οποίοι δεν ^  ήταν υπερβολή να πούμε ότι αποτε
λούν περίπου το ένα - τρίτο του πληθυσμού του νομού μας. Είναι βέβαια λίγο αυθαί
ρετο νούμερο, αλλά τί κάνει η πολιτεία για τη συγκέντρωση] στοιχείων για τον ελλη
νισμό της διασποράς;

Η Ένωση του Βελουχιού της Αμερικής είναι αναντίρρητα ένα καταξιωμένο 
Συλλογικό όργα',Ό των απόδημων και μας έδωσε πολλά δείγματα του ενδιαφέροντος 
και της αγάπης που έχουν για την ιδιαίτερη πατρίδα την Ευρυτανία. Είναι ίσως οι 
πρωτοπόροι στην αντίληψη ότι το κέντρο βάρους πρέπει να δοθεί στους νέους της 
δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν στον αγγλόφωνο χώρο και έχουν ανάγκη από πρό
τυπα και μοντέλα που θα βοηθήσουν στη σύνδεση με την πατρίδα των γονέων τους 
και τη διατήρηση της ελληνικής συνείδησης. Π ρ ς  την κατεύθυνση αυτή προτεί
νουμε και εμείς ότι μια πρώτη σημαντική καινοτομ.ία θα ήταν να βρεθούν τρόποι, 
όπως λ.χ. κατασκηνώσεις κλπ., για να γίνεται αντοιλλαγή επισκέψεων κυρίως νέων 
μαθητών και φοιτητών. Παράλληλα ο θεσμός των υποτροφιών θα χρέττει να διευ- 
ρυνθεί και να αναβαθμιστεί. Θα ήταν πραγματικά ττολύ σημαντικό αν δημιουργη- 
θεί η δυνατότητα —  κυρίως οικονομική —  να προτείνονται 2 ή 3 Ευρυτάνες φοιτη
τές για υποτροφία και σπουδές σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Βέβαια μια τέτοια 
επιλογή είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνεται κάτω από αυστηρά κριτήρια τόσο 
από πλευράς επίδοσης των υποψηφίων όσο και από την αποδοχή όρων μετά το πέ
ρας των σπουδών εους. Ένας άλλος τομέας που προωθείται, αλλά δεν βρίσκει επαρ
κή ανταπόκριση από την πολιτεία είναι η αναζήτηση των πολιτισμικών καταβολών 
στον Ευρυτανικό χώρο. Η Πανευρυτανική Ένωση με πάγιο αίτημα προς το Γπουρ- 
γείο Πολιτισμού ζητεί την ανάληψη αρχαιολογικής έρευνας στην Ευρυτανία. Το 
αίτημα αυτό στηρίζεται σε νέα έρευνα και βιβλιογραφία που ανατρέπει λανθασμέ
νες αντιλήψεις και διαφωτίζει με θεμελιωμένα στοιχεία. 0  κ. Δημ. Φαλλής, εκλε
κτό μέλος της Π ανευρυτανικής, παρουσιάζει σττουδαίο συγγραφικό έργο με το οποίο 
υποδεικνύει την ύπαρξη χώρων αξιόλογου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 0  συντονι
σμός για περαιτέρω ενέργειες είναι Πανευρυτανική υπόθεση και έτσι πρέπει να το 
βλέπουμε όλοι.

Το 45ο Συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής Το «ΒΕΛΟΥΧΙ»
Στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ το 1989

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 42ου Συνεδρίου που έγινε στο Καρπενήσι το 1986 
αποφασίστηκε να γίνει το 45ο Συνέδριο και πάλι στην έδρα του Νομού, το Καρπε
νήσι, μέσα στον Ιούλιο 1989. Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα των εργα
σιών θα δημοσιευθούν λεπτομερειακά στον Ευρυτανικό Τύπο από την Οργανωτική 
Επιτροπή. Στο Συνέδριο ’89 αναμένεται μεγάλη πρασέλευσηι Ευρυτάνων από την Α
μερική. Παράλληλα θα υπάρχει ευρύτερη' συμμετοχή και τταρουσία εκπροσώπων 
της Πολιτείας, της Εκκλησίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύουμε ε
πίσης ότι και ο αντίστοιχος Σύλλογος Ευρυτάνων Μ^βούρνης Αυστραλίας το «Βε
λούχι» θα προετοιμάσει μια ευρύτερη συμμετοχή και τταρουσία ανάλογη με το δυνα
μισμό των Ευρυτάνων ξενιτεμένων στην Αυστραλία. ΚΑΑΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΤΟΝ 
ΙΟΓΑΙΟ ’89 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ  ΗΠ Α

Η Ελλτ^νική Κοινότη'Εα του Άσβιλ στη Βόρ. Καρολίνα ΗΠ Α  από τον Αύγου- 
σταο 1988 έχει, στα χέρ^α τηις 177 τόμους ελληνικών βιβλίανν για την δημαουργία 
Ελληνικής Βιβλιιοθήκης.

Η ιστορία ξεκίνησε το Πάσχα 1988, όταν ο Γιώργος και η Ιωάννα Μπαμ,πανι- 
κολού, δικηγόροι από την Αθήνα βρέθηκαν κοντά σε συγγενείς τω·ν στη μ,ικρή πόλη 
τηις Βόρ. Καρολίνας, Άσβιλ. Εκεί τους ήρθε η ιδέα, να στείλουν βιβλία από την πα
τρίδα μας στις ΗΠΑ, έτσι ώστε τα νέα παιδιά και οι τταλιοί να μπορούν να διαττί- 
ρούν μια πνευματική επαφή με την Ελλάδα.

Πράγματι μετά από την αγορά των βιβλίων, ττου καλύπτουν ένα μεγάλο κύκλο 
από την ιστορία, την τοοίγρη, τα μυθιστορήματα, την παιδική ιριλολογία και τα έρ
γα συγχρόνων Ελλήνανν συγγραφέων, ακολουθήθηκε μια επίπονηι γραφειοκρατική 
διαδικασία για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή των ελληνικών βιβλίων. Και τούτο 
γιατί το Ελληνικό Δημόσιο ζητούσε, να εισαχθεί σε συνάλλαγμα η αξία των βιβλίων, 
που ξεπερνούσαν τις 290.000 δρχ., αν και επρόκειτο για δωρεά. Τελικά τα βιβλία 
έφυγαν χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο οι δωρητές, να θεωρηθούν παραβάτες του νό
μου. Εκείνο όμκι>ς ττου μένει ανοικτό είναι: το πώς σκέπτονται και ενεργούν οι αρμό
διοι του Ελληνικού Δημοσίου, όταν τα μεγαλόσχηιμα λόγια και το επιφανειακό εν
διαφέρον για τους Έλληνες της διασποράς δεν βρίσκει καμία ανταπόκριση στην πιο 
απλή ενθάρρυνση για να διατηρηθούν σι δεσμοί της πατρίδας με τους Έλληνες της 
ομογένειας στο εξωτερικό. Αντί το Ελληνικό Δημόσιο να συμπαρίσταται σε τέτοιες 
χειρονομίες βάζει αδιανόητα εμιπόδια, ώστε η Ελληνική Παιδεία και τα Ελληνικά 
Γράμματα να μη μπορούν εύκολα, να φθάνουν στους απόδημους Έλληνες.

Το Γτΐουργείο Νέας Γενιάς και Παιδείας, ας σταθούν για λίγο σε τέτοιες πρω
τοβουλίες και ας ενδιαφερθούν, έτσι ώστε τα λίγα παραδείγματα δωρεών στους ομο
γενείς να βρουν μιμηφές, που δεν θα κινδυνεύουν να θεωρηθούν παραβάτες των νό
μων.

(Σ.Σ.): Συγχαίρομε τον κ. και την κ, Γ. Μπαμπανικολού, που είναι ενεργά μέ
λη της Αδελφότητας μας και ευχόμαστε η γενναιόδωρη προσφορά τους να εύρει κι 
άλλους μιμητές αλλά και κατανόηση αν όχι αναγνώριση από το Κράτος.

Η  Σ Υ Ν Ε Σ Τ Ι Α Σ Η  - Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ  
φ έ τ ο ς  d a  γ ί ν ε ι  α τ ις  2 4  Μ α ρ τ ίο υ  1989  

α τ ο  Κ έ ν τ ρ ο  « Ο  Μ Π Α Μ Π Η Σ »  τ η ς  Κ η φ ια ιά ς  

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  Ή ρομηΟ ευΟ είτε έ γ κ α ιρ α  τ ις  Ή ρ ο σ κ λή α ε ις  
α π ο  τ α  μ έ λ η  τ ο υ  Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  κ α ι τ η ς  

Ε π ιτρ ο Ή ή ς Ε κ τ ιο λ ιτ ια τ ικ ώ ν  Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν

67



Χ Ι Γ Χ  Λ Ο Γ Ι Χ  ΓΙΧ K e i N O y C  Γ Τ Ο γ β φ γ Γ Χ Ν

Ή μνημόνευση προσφιλών προσώπων στή 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 φω
τογραφία.

Νικόλαος Δ. Ζωγράφος
Μετά από ολινοήμερη ασθένεια και νο

σηλεία στον «Ευαγγελισμό» πέθανε και 
κηδεύτηκε στην Αθήνα ο συγχωριανός μας 
Νίκος Ζωγράφος (Νοέμβριος 1988) σε η
λικία 77 ετών περίπου. Αφήνει πίσω του 
την άξια και πιστή σύντροφο της ζωής

Νικόλαος Δ. Ζωγράφος

του, τη Σωτηρία και τους δυό γιούς του, 
που αξιώθηκε να τους δει επιτυχημένους 
στη ζωή με συζύγους και παιδιά. Κατα
γόμενος από παλιά οικογένεια του χωριού 
από πατέρα και μητέρα (Χαϊβανή), ξενη- 
τεύτηκε μικρός στην Πόλη, όπου κοντά 
στον πατέρα του και άλλους Μικροχωρί- 
τες εθήτευσε και όπως όλοι τότε έμαθε ά
ριστα την μπακαλική, που στην Πόλη ή
ταν τα χρόνια εκείνα επάγγελμα περιω
πής. Μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στη

Θεσσαλονίκη, όπου άφησε εποχή ως άρι- 
στος μπακάλης στην οδό Κασσοη/δρου, στο 
παλιό μαγαζί του Σπόρου Πολύζου.

Για το χωριό και τον Σύλλογό μας πάν
τοτε έδειχνε ενδιαφέρον και συχνά παρα
κολουθούσε τις ποικίλες εκδηλώσεις του. 
Ως συνταξιούχος πριν μερικά χρόνια με
τακόμισε στην Αθήνα, στη συνοικία Ζω
γράφου, όπου και αναπαύεται τώρα. Ας 
είναι η μνήμη του αιώνια.

Βασιλική Καρδαρά (Καλατζή)
Από ατύχημα (μηχανάκι, πέσιμο στο πε

ζοδρόμιο) έφυγε ξαφνικά η Βασιλική χή
ρα Νικ. Καρδαρά. Μετά τον θάνατο του

Βασιλική Ν. Καρδαρά

άνδρα της στην Αμερική ήλθε κι εγκατα
στάθηκε στην Αθήνα, όπου ζούσε μόνη 
της. ' Ηταν από παλιά οικογένεια του Μι
κρού Χωριού, κόρη του αείμνηστου Λημη- 
τρίου Καλατζή, ευκατάστατου και γραφι
κού τύπου, γλεντζέ και χορευτή του χω
ριού μας. Ας είναι η μνήμη της αιώνια.
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Παναγιώτης Τριχιάς
Στην μακρινή Αυστραλία μαθαίνουμε ό

τι άφησε την τελευταία του πνοή ο συγχω
ριανός μας Πάνος Τριχιάς (άνοιξη 1988) 
σε ηλικία 70 ετών περίπου. Νοσηλευόταν 
εκεί σε κάποιο οίκο ευγηρίας. Στο χωριό 
μας όπου ζει ο αδελιρός του Κώστας, είχε 
χρόνια να ξανάλθει. Ας είναι ελαφρό το 
χώμα της ξένης γης που τον σκέπασε.

Φωτεινή Πανταζή
Σε βαθιά γεράματα πέθανε στη Ααμία 

(Ιούλιος 1988) η Φωτεινή χήρα Κων. Παν
ταζή. Είχε χάσει από χρόνια τον άνδρα

Φωτεινή Κ. Πανταζή

της και ζούσε μόνη της στο Καραμετσέι- 
κο σπίτι που είναι ένα από τα παλαιότερα 
σπίτια του χωριού μας. Τελευταία είχε 
χάσει το φως της και τη φρόντιζαν τα α- 
νήψια της. Αιώνια της η μνήμη.

Σεραφείμ Μουτσέλος
Πέθανε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι 

(Ιούλιος ’88) σε ηλικία 77 ετών ο Σερα- 
ί^ίμ Μούτσελος, από το Χρύσω Ευρυτανί
ας, σύζυγος της Μικροχωρίτισσας Πανα
γιώτας Ε, Κωστοπούλου. Η υγεία του είχε

εξασθενή σει λίγα χρόνια πριν μετά από 
τη συντοίξιοδότησή του από το επόιγγελμα 
του αρτοποιού που άσκησε με επιτυχία. 
Εκτός από τη γυναίκα του αφήνει πίσω 
δυό γιους, τον Λουκά στην Αμερική και 
τον Βαγγέλη εδώ, αποκατεστημένους με 
συζύγους και παιδιά. Αν και στο χωριό 
μας δεν ερχόταν τόσο συχνά, όμως ζούσε 
μέσα στη Μικροχωρίτικη παροικία της 
Θεσσαλονίκης και πάντα έδειχνε ενδιαφέ
ρον για τα θέματα του χωριού και της Α
δελφότητας. Αιώνια του η μνήμη.

Παναγιώτης Κ. Γιουρνάς
Στην Αθήνα μαθαίνουμε ότι πέθανε πρό

σφατα ο Παν. Κ. Γιουρνάς, σε ηλικία 75 
περίπου ετών. Ήταν συνταξιούχος κι είχε 
γυρίσει πριν λίγα χρόνια από την Αμερι
κή. Ζούσε κοντά στις θυγατέρες του. Αι
ώνια του η μνήμη.

Βασίλειος Κουτσόπουλος
Γύρω στα 80 του χρόνια πέθανε το φθι

νόπωρο στο χωριό μετά από εγκεφαλικό

Βασίλης Κουτσόπουλος

ο Βασίλης Κουτσόπουλος. Ήταν άξιος κι 
επιτήδειος τεχνίτης κι ασχολήθηκε με πολ
λές δουλειές. Πολλοί τον ήξεραν επίσης
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ως εμπειρικό δοτανολόγο και συχνά μά
ζευε δότ<χνα τα οποία έδινε για διάφορες 
αρρώστιες. Είχε την τραγική ατυχία να 
χάσει τη γυναίκα του Καλλιόπη με την κα
τολίσθηση του χωριού το 1963. Τώρα α
ναπαύεται κι αυτός στα χώματα του Μι
κρού Χωριού. Ας είναι η μνήμη του αιώ
νια.

Φωτεινή Β. Λιάπη (Κωστοπούλου)
Στη φιλόξενη γη της Αμερικής ήταν 

γραφτό να αφήσει την τελευταία της πνοή 
η Φωτεινή χήρα Βασιλείου Αιάπη, σε ηλι
κία 86 ετών. Ήταν η μικρότερη κόρη και 
τελευταίο παιδί του Παπαχαραλάμπου, 
που οστό τον 19ο αιώνα ώς τις αρχές του 
αιώνα μας υπήρξε εφημέριος του χωριού

m  :
Φωτεινή Β. Λιάπη

μας. Ήταν αγαθή ψυχή και «πονεσιάρα» 
γυναίκα, χωρίς κακό λόγο, χαμογελαστή 
και με αθωότητα μικρού παιδιού. Από το 
χωριό έφυγε το 1948 κι εγκαταστάθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Λίγα χρόνια 
μετά τον θάνατο του συζύγου της Βασι
λείου Λιάπη ττήγε να ζήσει κοντά στα παι
διά της Δημήτρη και Ελένη που είναι απο- 
κοαεστημένα εδώ και χρόνια στην Αμερι
κή, στην πόλη Μπάρλιγκτον της Βόρειας 
Καρολίνας. Εκεί, πάντα με τη νοσταλγία 
του χωριού, ανάμεσα στα παιδιά, τα εγ- 
γόνια και δισέγγονα που όλα την υπερα- 
γοσιούσαν και την περιποιόντανε, άφησε

κουδενηαστά και γελαστά τον μάταιο 
τούτο κόσμο. Ας είναι αιώνια η μνήμη της 
κι ελαφρύ το χώμα της αμερικανικής γης 
που την σκεπάζει.

Σεραφείμ Λιάπης
Ανοστόηπεχο και τραγικό θάνατο βρήκε 

στο μοΓ/αζί που δούλευε στη Νέα Υόρκη 
ο Σεραφείμ Λιόστης, οστό την Αγία Βλα- 
χέρνα (Ερκίστα), ποτντρεμένος με την Μι-

>;

ΐ ϋ ϋ
Σεραφείμ Λιάπης

κροχωρίτισσα Λέσπω Πριοδόλου. Σε ηλι
κία 64 ετών έπεσε κάτω οστό το ςιονικό 
μαχαίρι φίλου και συνεργάτη του, που ό
πως φαίνεται τελούσε υπό την επήρεια 
ναρκωτικών και ήθελε να εξαφανίσει τον 
μοναδικό μάρτυρα για την κλοπή που διέ- 
πρσξε. Αυτός ο πραγματικός μάρτυρας 
και θύμα του ήταν ο Σεραφείμ. Πόιντοτε 
νοσταλγός της πατρίδας ενδιαφερόταν 
έμπρακτα τόσο για το χωριό του, όσο και 
για  το χωριό μας. Συχνά πρωτοστατούσε 
σε ερότνους για το χωριό και τη Μεταμόρ
φωση και γενικά έδινε το «παρών» σε κά
θε εκδήλωση, έστω κι από μακριά. Είναι 
κρίμα που μας έλειψε τόσο νωρίς, δυό 
χρόνια ακριβώς μετά το θάνατο του κου
νιάδου του Κώστα Πριόδολου. Ας είναι ε
λαφρύ το χώμα της αμερικοτνικής γης που 
τον σκεπάζει.
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Διονύσης Πλαστήρας
Δεν είχε προλάδει να πατήσει τα 50 

του χρόνια ο Διονύσης Πλαστήρας, ένας 
λε&έντης από το Μουζήλο Ευρυτανίας, με 
ρίζες και από το Μικρό Χωριό (από τη 
γιαγιά του Μαρία Τσαιτέρα (Κουτσούκη) 
και νικήθηκε από το μοιραίο. Μια σπάνια 
πάιθηση του ήπατος τον είχε φέρει πολλές 
φορές αντιμέτωπο με το θόινατο. Αλλά 
πάντοτε έβγαινε νικητής. Αυτή τη φορά ό
μως προδόθηκε από την καρδιά του στο 
χειρουργείο ενός μεγάλου νοσοκομείου 
του Παρισιού.

Η πάνδημη κηδεία του στις 13 Οκτω
βρίου 1988 δεν ήταν μόνο σπαραγμός για

Διονύσης Πλαστήρας

την χαροκαμένη μανα του, που έχανε τον 
μονάκριβο γιό της, για  την άξια γυναίκα 
του που έχανε τον πολυαγαπημένο της 
σύντροφο, για την μονάκριβη κόρη του 
που δεν θάχει πια την πατρική στοργή οΛ- 
λά ήταν και πόνος και οδύνη για τους πο
λυπληθείς φίλους του, που έχασοτν έναν α

σύγκριτο φίλο που εκτιμούσε τη φιλία και 
θυσιαζόταν για τους φίλους.

Ο ανυπέρβλητος και ενθουσιώδης, με 
κέφι για τη ζωή χαρακτήρας του ήταν 
ταυτόχρονα ονεξίκακος και συμπονετικός, 
ευαίσθητος κι έτοιμος να θυσιαστεί για 
την ανακούφιση του συνανθρώπου του. Ευ
συνείδητος και επιτυχημένος επαγγελμα- 
τίας (οκ; μηχονικός αυτοκινήτων) ήταν 
ευρύτατα γνιοστός για τη συνέπεια και ε
πιμέλεια που κοαέβαλε στη δουλειά του.

Δεμένος με την πατρίδα και ιδιαίτερα 
το χωριό του πρωτοστοαούσε σε εκδη
λώσεις προόδου και κοινωνικής προσφο
ράς κοντά στα χνάρια του αείμνηστου 
θείου του Ανδρέα Τσαπέρα. Συγκινητική 
ήταν η επιθυμία που είχε εκψράσει, προ
αισθανόμενος το τέλος του, να μη κατα
τεθούν στεφάνια στην κηδεία του, αλλά τα 
χρήματα να δοθούν για την κοαασκευή 
βρύσης στην πλατεία του Μουζήλου. Πό
σοι άραγε έχουν το κουράγιο να σκεφτούν 
τέτοιες ρυθμίσεις μετά το θάνατό τους, σε 
τέτοια ηλικία; Ας είναι αιώνια η μνήμη 
του Διονύση κι ελαφριύ το χώμα της οπ
τικής γης που τον σκεπάζει.

Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου
(Γιόςτου Παπακώστα)

ΠέΟανε στη Λαμία στις 26.11.88 σε η
λικία 91 ετών ο Αθανάσιος Ποοπακωνσταν- 
τινου, τελετυαίος από τα παιδιά του Πα-

Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου
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πακώστα. Δίπλα του στόΑηκε με αφοσίω
ση ώς την τελευταία του στιγμή η σύντρο
φος της ζωής του Μαρία.

Από το χωριό έφυγε πολύ μικρός, όπως 
όλοι οι χωριανοί, κι εγκαταστάθηκε στη 
Λαμία μαζί με τ’ άλλα αδέλφια του και 
υπό την προστασία του μενάλου τους α
δελφού Μήτσου ,επεδόθησαν στο εμπόριο.

Η περίοδος 1918 - 1940 ήταν περίοδος 
ανόδου, γνώρισαν εμπορική επιτυχία που 
ακολούθησε και η κοινωνική προβολή για 
την μικρή πόλη της Λαμίας.

Το 1945 η εποχή αλλάζει και η προσ
αρμογή στις νέες συνθήκες γ ια  το εμπό
ριο ανήκει πλέον στους νέους ανθρώπους.

Σιγά - σιγά αλλάζουν τα ενδιαφέροντά 
του κι αρχίζει μέσα του η επιστροφή στις 
ρίζες, οι σκέψεις του στρέιρονται στα εν
θυμήματα των παιδικών του χρόνων.

Τελευταία, σε προχωρημένη πλέον ηλι
κία, αγοράζει τον πίνακα ζωγραφικής του 
Μήτσου Δέρματά, με την παλιά εκκλησία 
του χωριού, που του θυμίζει τα χρόνια 
που ήταν παπαδοπαίδι κοντά στον πατέρα 
του Ποιπακώστα.

Πριν πεθόινει εξεδήλωισε πολλές φορές 
την επιθυμία να πάει στο χωριό. Αιώνια 
του η μνήμη.

Σωτήρης Φλώρος
Εξηντάχρονος ο Σωτήρης Φλώρος άρ

χισε την πάλη του με την επάρατη αρρώ
στια που τελικά τον νίκησε (καλοκαίρι 
1988). Καταγόμενος από παλιά οικογέ
νεια του χωριού μας, μετά τον θάνατο

του ποαέρα του που ήταν γνωστός τσέλιγ- 
κας, έφυγε μικρός στην ξενητιά, όπου δη
μιούργησε οικογένεια. Από το Αιτωλικό 
όπου ήταν εγκατεστημέΐΛίς συχνά επισκε
πτόταν το χωριό και μαζί με τον αδελφό 
του Γιάννη αγόρασαν σπίτι στο παλιό χω
ριό γ ια  νάρχονται με τις οικογένειές τους 
τα καλοκαίρια. ' Εδειχνε ιδιαίτερο ενδια
φέρον για  την Αδελφότητα και φρόντιζε 
να είναι πόιντοτε συνεπείς στις υποχρεώ
σεις του. Η μνήμη του θα είναι αιώνια.

Χαρ. Τσιπάς
Στο Καοπενήσι τον βρήκε φέτος ο θά

νατος τον Χαρ. Τσιπά, που είχε χηρέ
ψει εδώ και λίγα χρόνια από τη γυναίκα 
του Αση μούλα (Γιαννακοπούλου). Νοσταλ-

Σωτήρης Π. Φλώρος

Χαρ. Τσιπάς

γός της ιδιαίτερης πατρίδας του (Χελιδό
να), αλλά και του χωριού μας, ερχόταν 
συχνά από την Αμερική όπου βρίσκονται 
εγκατεστημένα τα παιδιά του. Εκεί ο ίδιος 
είχε δημιουργήσει καλές δουλειές και τώ
ρα ήταν συνταξιούχος. Τελικά στα χώμα
τα που αγάπησε τόσο πολύ, της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, ήταν νραφτό ν’ αφήσει την 
τελευταία του πνοή. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκεπάζει τώρα.

Βασιλική Ν. Γρούμπα
Στις 24 Ιουλίου 1987 έφυγε για πάντα 

από κοντά μας η Βασιλική Γρούμπα. Γεν
νήθηκε στο χωριό μας το 1908, ήταν δε 
το τελευταίο παιδί του Ελευθερίου και της 
Αικατερίνης Σίδερο κωστοπούλου (Κρεμ-
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μύδα). Από το 1932 που π<ιντρε6τηκε τον 
εκ Χελιδόνας Νικόλαο Γρούμπα έμεινε 
στην Αθήνα. Ήταν άριστη νοικοκυρά, κά
τι που διακρίνει τις Μικροχωρίτισσες και 
πολύ φιλόξενη. Στα μαύρΙα χρόνια της Κα
τοχής δρήκαν καταφύγιο στο σπίτι της

Βασιλική Ν. Γρούμπα

πολλοί χωριανοί και διάφοροι άλλοι Ευ- 
ρυτάνες.

Αγαπούσε πολύ το Μικρό Χωριό και 
πάντα μιλούσε με νοσταλγία για τα πα
λιά χρόνια, διηγούμενη μάλιστα εύθυμες 
ιστορίες της εποχής που ήταν νέα στο χω
ριό, αλλά και παλαιότερες που είχε ακού
σει, διατηρώντας άριστο μνημονικό. Από 
την πολλή αγάπη που έτρεφε για την πα
τρική γη, συνήθιζε να αποκαλεί «πατριώ
τες» όλους τους Ρουμελιώτες με τη χα
ρακτηριστική προφορά. Από το 1968 που 
έμεινε μόνη της, μετά τον θόινατο του συ
ζύγου της επισκέφθηκε πολλές φορές το 
χωριό μας. Μια αγιογραφία στη νέα εκ
κλησία και δυό νομίσματα του γάμου της 
στο μουσείο του παλαιού σχολείου έμει
ναν για να θυμίζουν το διάδα της από το 
χωριό μας στον επίγειο κόσμο. Έφυγε 
ξαφνικά και απρόσμενα, χωρίς αρρώστια, 
αφήνοντας έντονη θύμηση με το καλωσυ- 
νάτο πλατύ χαμόγελο σ’ αυτούς που την 
γνώρισαν.

ΝΙΚΟΣ ΒΙΓΛΑΣ

Ελισάβετ Χρ. Στομέλου
Πέθανε σε ηλικία 100 χρονών, στις 7 

Μοίίου 1988, στο χωριό Μαραθιάς Ευρυτα
νίας, η Ελισάδετ Σταμέλου, όπου και γεν
νήθηκε. Ήταν σύζυγος του Χρήστου Στα- 
μελου, πρωτοπόρου του αγροτικού κινή
ματος στην περιοχή και στελέχους του 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και έζησε κοντά του όλες

τις δύσκολες στιγμές της Κατοχής και του 
εμφυλίου. Ήταν επίσης μητέρα του δημο
σιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Στα
μέλου.

Κλειώ Βάρσου
Σε ηλικία 73 ετών μετά από σύντομη 

πάλη με την επάρατη αρρώστεια, απεδί- 
ωσε στην Αθήνα το καλοκαίρι του ’88 η 
Κλειώ (Κλεάνθη) Βάρσου, κόρη της Δέ- 
σπως και του Κων)νου Ζαχαροπούλου. 
Στην Αθήνα όπου ζούσε από τότε που παν
τρεύτηκε, απέκτησε οικογένεια και έμενε 
κοντά στί'· κόρες της, τους ναμπρούς και 
τα εγγόνια της, που ευτύχησε να οιπολαύ- 
σει πριν αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο. 
Παπούς της ήτοα» ο αείμνηστος εθνομάρ
τυρας Νικ. Κυρίτσης, που εκτελέστηκε μα
ζί με τους άλλους πατριώτες στις Α. Λόγ- 
γοδες (1942).

Θωμάς Καρδαράς (1903-1988)
Στα 85 του ο καλός μας μπαρμπα - Θω

μάς εγκατέλειψε τα εγκόσμια μετά από 
σύντομη νοσηλεία (20 Δεκεμδρίου ’88).

' t  '

θωμάς I. Καρδαράς

θαλερός ως τα τελευταία του ερχόταν 
κάθε καλοκαίρι στο χωριό, όπου του ά
ρεσε να ασχολείται με τον καλλωπισμό 
και την επισκευή του σπιτιού του. ' Εδει-
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χνε ενδία!|>έρον για τα ζητήματα του χω
ριού και της Αδελ(|>ότητας και πάντοτε 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις της. Τελευ
ταία σύντομη επίσκεψή του στο χωριό ή
ταν το καλοκαίρι.

Ας είναι ελαψρό το χώμα της οιττικής 
γης που τον σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

Παύλος Γιαννακόπουλος
Μετά οστό σύντομη νοσηλεία λόγω εγκε

φαλικού επεισοδίου άφησε τον μάταιο τού
το κόσμο ο καλός συγχωριανός μας Παύ-

διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος, μαχόμε- 
νος επικεφαλής ενοτικού συνδυασμού με 
πρόγραμμα την γρήγορη επέκταση και α
νάπτυξη του χωριού. Κατατγόμενος από 
παληά οικογένεια, ευτύχησε να δει και να 
αφήσει πίσω του άξιους απογόνους.

Αλωνία του η μνήμη και ελαφρό το χώ
μα του Μικρού Χωριού που τον σκεπάζει.

Αλέκος Μερκούρης
Εβδομήντα πέντε ετών ο Αλέκος Μερ

κούρης εφυγε ξαφνικά προδομένος από 
την καρδιά του. Παντρεμένος με την Μι-

Αλέκος Μερκούρης

Παύλος Σπ. Γιαννακόπουλος

λος Γιαννακόπουλο σε ηλικία 63 ετών(Δε- 
κέμβρης ’88). Πολύ γρήγορα γ ια  ένα 
ζωντανά άνθρωπο με έντονο ενδιαφέρον 
και δράση για τα κοινά. Πολλά χρόνια

κροχωρίτισσα Ασπασία Γ. Γιαννακοπού- 
λου, από την εποχή της καοχής, οπότε 
πρωτογνώρισε το χωριό μας, ζούσε στην 
Αθήνα ευτυχισμένος κοντά στα παιδιά του 
και τα εγγόνια του.

Αιωνία του η μνήμη.

Προσφορές εις ρνήρην
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΑΝΟΥ 

— Ελένη Χρ. θάνου δρχ. 40,000, Νίνα 
και Τάσος Νικητάκης (παιδιά του) 20.000, 
Νίκη Δ. θάνου 5.000, Αντιγόνη και Σταύ
ρος Γεωργούλττς 10.000, Τέλης και Ιωάν
να θάνου 10.000, Γιόα/νης και Βικτώρια

θάνου 10.000, Κώστας και Ελένη Αρ. θά 
νου 5.000, Ελένη και Γιώργος Ζαχαρίου 
5.0C0, Ντίνος και Νινέτα I. θάνου 5.000, 
Κώστας Δ. θάνου 5.000, Τηλέμιχχος Κομ
πορόζος 10.000.

— Εις μνήμην Κων. Πριόβολου και Σε-
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ραφείμ Λιάπη ο Ιοοάννης καί η Φρόσω Ζυ- 
γιάρη 7.500 δρχ.

— Εις μνήμην συζύγου Γεωργίου Καρό- 
τ Γ ο υ λ ο υ  η Κωνστοααίνα Δερμοαά Καροπού- 
λου 30.000 δρχ. υπέρ της εκκλησίας.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΑΝΗ 
ΥΠΕΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

— θοίνάσης καί Χρυσούλα Κερόενη δρχ.
50.000, Σοφοκλής καί Ευγενία Φλέγγα
100.000, Σπόρος καί Μαρίνα Φλέγγα
25.000, Ηλίας καί Ελένη Μπόζνου 5.000, 
Γεώργιος κί Ελευθερία Σωτηράκου 5.000, 
Γεώργιος καί Ιωέίννα Μπαμπανίκολού
5.000, Ευφημία Ποεπσδή 2.000, Τηλέμαχος 
Κομπορόζος 5.000, Χρυσούλα Γρατσούνη
5.000, Ποτναγίώτης Γρατσούνης 5.000, 
Στέλλα Παπαδή 5.000.

— Εις μνήμην Φωτεινής Δέρματά η Ρο- 
δάνθη Κυρίτση 5.000.

— Εις μνήμην Φοχτείνής Λιάπη η Ρο- 
δάνθη Κυρίτση 5.000 δρχ. για εκκλησία.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
— Σοηηρία Ν. Ζωγράφου 10.000 δρχ., 

Ιωάννης Μαστρογεωργόπουλος 8.000, Αν
τιγόνη καί Χρήστος Μαστρογεωριγοπού- 
λου 5.000, Στέλλα Παπαδή 5000.

— Στεφανία Γίοννοπούλου εις μνήμην 
συζύγου της 5.000 δρχ.

— Στεφοίνία Γίοννοπούλου εις μνήμην 
Φωτεινής Λιάπη 5.000 δρχ.

— Στέλλα Παπαδή εις μνήμην συζύγου 
της για σχολικό κήπο 5.000 δρχ.

— ΕυφίΧ>σύνη Σίδερη 2.000 εις μνήμην 
Νίκ. Ζωγράφου καί 2.000 εις μνήμην θω 
μά Παναγίώτου.

— Τηλέμαχο Κομπορόζος εις μνήμην θεί
ου του Αθ. Ποπιακωνστοίντίνου 5.000 δρχ.

Ο Θάνατος
ο  θάνοπΓος όταν έρχεται 
επάνω εις σε σένα 
είναι γ ια  την αιώνια ζοϊή 
που θελεί ο θεός για σένα.

Ο θάνατος όταν έρχεται 
επάνω εις σε σένα 
στέκα καί κοίτα γύρω σου 
έρχονται κί άλλοι κοντά σε σένα;

θα  ίδείς καί τον ποιμένα σου 
να σε δαστά στα χέρια.
Ο θάνοατος όταν έρχεται 
επάνω στο κεφάλι 
είναι για την αιώνια χαρά 
που θα την γευτούνε κι άλλοι.

Γί’ αυτό οίγαπητή ψυχή 
μην κλάψεις, μη φωνάξεις 
είναι για την αιώνια σου ζωτή 
που θέλει ο θεός να σου χαρίσει.

Ο θάνατος όταν έρχεται 
μέσα στο σπιτικό σου 
είναι γυα τη σωτηρία σου 
και για το λυτρωμό σου.

Π. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
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Ιατορίες χριαηανικής αγάπης

ο  μπα.ρμ.πα. '  Σπάρος είναι 89 ετών, στην αγάπηι άμως είναι νεανίας ευκίνηΓΡος, 
είδε άτι στην οδό Διαγόρα 16 που μένει, είναι μερικοί ηλικιωμένοι που δεν μπορούν 
να πάνε στην εκκληρία, αν και πολύ το θέλουν.

Εκκλησιάζεται λοιπόν αυτός, προσεύχεται και γ ι’ αυτούς, παίρνει ισάριθμα τε
μάχια αντίδωρου και πηγαίνει στα σπίτια τους. Καλημέρα Θοδωρή, Κώστα και Βιρ- 
γινία, βοήθειά μας ηι σημερινή Θεία Λειτουργία. Σας έφερα αντίδωρο. Ευλογία Κυ
ρίου να έλθει εις ημάς και σε όλον τον κόσμο.

Πόσοι περιμένουν κάθΐε Κυριακή τον μπαρμπα - Σπύρο ή κι άλλους για την α
γάπη και τον σεβασμό με το αντίδωρο.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 12
ApiĜ jioi Μυστήριο το ΔΩΔΕΚΑ 
12 ήταν οι άθλοι ταυ Ηρακλή.
12 ήταν οι θεοιί του Ολύμπου.
12 ήταν οι φυλές του Ισραήλ.
12 ήταν οι αρχαίοι Δήμοι των Αθηνών.
12 ήταν οι πόλεις του αρχαίου βασιλείου της Αχαίας. 
12 είναι οι ώρες της ημέρας και νύχτας.
12 είναι οι μήνες.
12 είναι οι Απόστολοι.
12 είναι ένα από τα συνήθη μέτρα, δηλαδή ντουζίνα.

Ω! αδελφο'ί μου που πενθείτε και κλαίτε τον θάνατο ενός προσφιλούς σας προ
σώπου ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΕΙΤΕ. Όσοι απέθαναν εν πίστει και τον συνοδεύσατε με π ι
κρά δάκρυα εις τον τάφο, θίχ ξαναζήσουν και πάλι' ο Κύριος θα τους αναστήσ'ει.

ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΓΜΑ
Στις Ινδίες τον μήνα Αύγουστο 1988, ένας φανατικός Ινδός όρμησε απειλητικά 

σ’ ένα Κέντρο Ιεραποστολής με σκοπό να κακοποιήσει τους συνεργάτες της Ιεραπο
στολής. Ο ιεραπόστολος Π. Ανθίδης είπε: «Αφήστε τους να μπουν μέσα». Τα μάτια 
του Ινδού έλαμπαν από χαρά κα.ι καλωσύνη. Τους είπε: «Σε τί μπορώ να σας εξυ
πηρετήσω; Αν ο Χριστός είναι σαν και σας τότε θέλω να γίνουμε κι εμείς χριστια
νοί». Και πράγματι, τηλεφωνί'κώς μας ειδοποίησαν να στείλουμε αμέσως χιτώνες για 
βάφτιση και μέχρι σήμερα έχουν βαφτιστεί 873 μικροί και μεγάλοι.

(Από το αρχείο της εξωτερικής Ιεραποστολής)
Σπ. Κομπορόζος
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Η  β ίλ α  τ α  Τ ερΉ νά Β ο υ ν ά

Λπόκατιιο θάμπος οιΐΛρφιάς, 
όνειρο γης %ο/ΐ του αιθέρα, 
σκίρτημα ανείπωτης χαράς, 
υψώνουν γύρω τα τερπνά βουνά 
αγνό θυμίαμα ευωδιάς 
—προσφοιρά μοναδική— 
στη δόξα του πατέρα.
Λόγγοι, φαράγγια και δρυμοί 
πηγές αστείρευτης δροσιάς 
μουρ]ΐουριστές νεροσυρμές και δένδρα, 
άστρα του νύχτιου ουρανού 
και σεληνόφωτες βραδιές, 
αχνοκυλούν στα μάτια σου μπροστά 
διαβαίνουν, πέρα ώς πέρα!

Εκεί ’ναι οι νύχτες οι γαλανές
ασημοϋφασμένε ς,
εκεί τα μεσημέρια τα λαμπρά,
τα λιοπερπατημένα
εκεί τα πρωινά, τα ρόδινα,
μ’ ατλάζι κεντημένα,
και δειλινά που νείρονται στων λουλουδιών

τα μύρα.

Εκεί εΐ-ΐείς καθιίσαμε, νοσταλγικά, 
αδέλφια λυτρωμένα στο aijjwt και στο

πνεύμα.
Εκεί οι ψυχές μας σμίξανε
σε μυστική λατρεία,
στου λόγου τη: σεπτή ομορφιά,
στης άγιας προσευχής την προσφορά
θυσία στον Πλάστη και Σωτήρα,

Πάμε στα «Τερπνά Βουνά»
στη γη τ’ ονείρου και της ομορφιάς.
Εκεί, φιλόξενη αγκαλιά μας περιμένει,
θα στήσουμε αψίδα αψηλή
τη γνώση της Α>,ήθειας και της Αρετής.
Θα στήσουμε θυσιαστήριο,
της φιλίας και αγάπης το βαθύ μυστήριο!

Μικρό Χωριό, Αύγουστος 1988
Καίτη και Θάνος Καρμπώνης 

— Χρυσάνθη Παπαλουκά
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
( Ί 9 7 8  - Ί 9 8 8  )

Με την ευκαιρία της συμττλήρωσης 10 χρόνων οπτό την έκδοση του περιο
δικού μας και μιας 20ετίας και πλέον από την έκδοση του «Ενημερωτικού 
Δελτίου της Αδελφότητας» δημοσιεύουμε πιο κάτω τα ονόματα (σε αλφαβη
τική σειρώ) όλων των συνεργατών του περιοδικού μέχρι σήμερα που εκδίδε- 
ται και το 40ό τεύχος του.

Η αναφορά: αυτή γίνεται σε αναγνώριση της συμβολής τους στην προσ
πάθεια του περιοδικού να συνεχίσει την κυκλοφορία του με ύλη που ενδιαφέ
ρει τους Μικροχωρίτες, το Μικρό Χωριό και την ιστορία του, αλλά και τα γε
νικότερα θέμοιτα της περιοχής. Οι συνεργασίες διακρίνονται αντίστοιχα σε 
πεζά κείμενα, σε ποίηση (στίχους) και σε επιστολές συνεργ<χτών και ανα- 
γνιοστών.

1. Πεζά κείμενα
Αυγερόπουλος Αυγέρης 9-10 
Αθανασόπουλος 1. 38-40 
Βαρβιτσιώτη ' Αρτεμις 27 - 29 
Βλάμης Γρ. 21 - 22
Βλάχος Παναγιώτης 19-20, 23-24, 34-35. 
Βασιλόπουλος Στ. 34-35 
ΒΕΛΟΥΧΙ (ΗΠΑ) 34-35 
Βιγλας Η. 31-33, 38-40 
Βράχας I. 31-33, 34-35 
Γεωργούλης Στ. 19-20, 21 -22, 23-24, 

25 26, 27 - 29, 30, 31 - 33, 34 - 35, 36 - 
37, 38 - 40.

Γαβρίλης Δ. 36-37 
Γιαννακόπουλος Χρ. 36-37, 38-40 
Γιολδάση Αγγ. 31 -33 
Γιουρνάς Αρ. 34-35 
Γιούμπασης Δ. 31-33 
Βηλαρας 'Ιωάννης 25 - 26 
Βαγιανός Ε. 11-12
Γιοτννακόπουλος Παντ. 27-29, 34-35, 38-40 
Γρανίτσας Στ. 4 -5 , 15-16 
Δερματάς Σ. Δημήτριος 6, 7, 8, 34-35 
Δημόπουλος Γεώργιος 6, 7, 8, 9-10, 11 - 

12, 13-14, 25-26, 27-29, 36-37 
Δερματάς Δ. 34-35 
Δερματάς 1. 34-35 
Δοσίθεος (Ηγούμενος) 31-33 
«Εποπτεία» (περ.) 36-37 
«Ευρυτανία» (εφ.ί 34-35 
Ζορμπας Άπ. 23 - 24, 25 - 26 
Ζαχαρόπουλος ’ I ωάννης 19 - 20, 23 - 24 
Ζορμπαλδς Σπύρος 21-22, 23-24 
Ζηνελλης θ . 31-33
θάνος Αριστοτέλης 1-2, 4-5, 6, 7, 8, 31-33 
θάνος Δημήτριος 6, 7, 8 
Κερόσης Α. Ιωάλ/ης 27-29, 30, 31-33, 36- 

37, 38-40
Κεριάνης I. Αθανάσιος 11 -12, 15-16, 17 

-18, 27-29

Κερόινης Δ. Νικόλαος 6, 7, 8, 11 -12 
Καμαρέτσου - Γραμματικοπούλου Ελένη 

23-24
Κατσιγιάννης Στ. 23 - 24 
Κοκκάλας Κ. Δημήτριος 2 -3 , 4 -5 , 6, 7, 

8, 9-10, 11 -12, 13-14, 15-16, 17- 
18, 21-22, 25-26, 27-29, 30, 33, 36, 38-40 

Κομματας Ν. Βασίλειος 4 -5 , 6, 7, 8, 9 - 
10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18,
19-20, 23-24, 25-26, 27-29 

Κωστοπαναγιώτης Παν. 23 - 24, 27 - 29 
Κομπορόζος Σπύρος 11-12, 23-24, 34-35, 

38-40
Κονδύλης Α. 11-12, 13-14 
Λιάπης Κ. Νικόλαος 21 - 22 
Λαμνάτος Βασίλης 11-12 
Κουτσούκης Κλεομένης (Μένιος) 6, 7, 8, 

9-10, 25-26, 27-29, 30, 31-33, 34-35, 36- 
37, 38-40

Κ(ουτσούκης) Ν -Σ  27-29 
Κουτσουλέλος Κ. Δη μ. 27-29 30, 31-33, 

36-37
Κανούτος Δ. 4-5
Κανελλοπούλου Αν. 31-33, 38-40 
Καραπιπέρης Δ. 21-22 
Καρατάσου Φ. 31-33 
Καρπούζης 1. 31-33 
Καρυοφύλλης Π. 34-35 
Κατσάνος Κ. 31-33 
Κουτσούκη Σοφία 36-37 
Κουτσούκης Ν. 34-35 
Κοντογιώργος Α. 36-37 
Λιάπης Ν. 31-33 
Λιάπης Π. 36-37
Μάνικάς Γιόιννης 21-22, 23-24, 34-35 
Μικροχωρίτης Γ. 17-18, 27-29 
Μίχος Β. 31-33 
Μπαμπανικολός Γ. 38-40 
Μπαμπανικολού I. 38-40
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Νικόλαος, Μητροπολίτης Καρπενησιού 19- 
20, 23-24, 27-29, 36-37 

Νικολόπουλος Μιχαήλ 11-12, 13-14 
Ντελής Δημήτριος 9 -10, 25 - 26, 27 - 29 
Νερισσας Π. 36-37
Οικονόμου - Τσιριγγας Δ. 9-10, 11-12 
Πανιχγιώτου Αρ. 36-37 
Παπαδημητρίου Ό λ γα  21-22, 34-35 
Παπαδής Έλ. Γεώογιος 2 -3 , 4-5, 6 ,7, 

8, 9-10, 11 -12, 17-18, 19-20, 21 - 
22, 25 - 26

Πολύζος Ν. Τάκης 15-16, 29-20, 27-29 
Ποαταντωνίου Ζαχ. 13-14, 15-16 
Πολύζος Δημήτριος 17-18, 23-24 
Παπαστάθης ’Αθανάσιος 2 -3 , 9 -10, Π - 

12, 15-16
Πασπάλης Δημήτριος 17-18, 19-20,

21 -22
Πανοτγιωτόπουλος Α. 34-35 
Παπαδή Ε. 30 
Πετσικας Κ. 34-35

Πολύζου Αλ. 30 
Πριτσιόλας Κ. 34-35 
Σκανδάλη Φοϊτεινή 11-12 
Σταυρχάκης Γεώργιος 4 -5 , 6, 7, 8, 9-10, 

13-14, 21-22, 23-24, 27-29, 36-37, 38-40 
Στογΐ(5ηλπις Χρίστος 6, 7, 8 
Σιώκος θ . 38-40 
Σκαρπής Α. 38-40 
Σταφυλάς Μ. 36-37 
Σοηηράκου (Παπαδή) 31-33 
Τριανταφύλλου Σ. 31-33 
Τσατσαρόιγκου Α. 34-35 
Τσιτούρης Δ. 31-33
Φαλλής Δημήτριος 13-14, 21-22, 23-24, 

38-40
Φλώρος Γεώργιος 21 -22, 23-24, 25-26 
Φλώρος 1. 31 -33 
Φλώρου I. Μ. 31 -33 
Φούκα Αθ. 30
«Φωνή του Μεγ. Χωριού» (περ.) 34-35 
«Χωριάτικοι Αντίλαλοι» (περ.) 34-35

2. Ποιητικές συνεργασίες
Αυγερόπουλος Αυγέρης 21-22, 36-37
Αζακάς Ν. (εφημέριος) 36-37
Αποστολοπούλου Ελ. (Κονιαδίτη) 30
Βρεττάκος Νικηφ. (ΑκαδημαΤίκός) 34-35
Γιαννακόπουλος Α. 36-37
Δημούλης Στ. 36-37, 38-40
Δημούσης Φ. 38-40
Ζαλοκώστα Ρ. 13-14, 23-24
Ζορμπας Άπ. 27 - 29
Ζηνέλλης θ. 31 -33
θάνος ’Αριστοτέλης 1-2, 2 -3
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης 17-18, 21-22
Καρμπώνη Κ. 38-40
Καρμπώνης θ. 38-40
Κεράνης 1. 31-33, 36-37

Κουφομιχάλη Λ. (Τριχιά) 31-33, 34-35, 
36-37

Λολώνη - .=.ενούλη Πocvcxγιώτα 19-20, 23 
- 24, 27 - 29
Μερσιώτης Κ. 2 -3 , 4 -5  
Μ. X. 4 -5
Μεριγγούνης Γιόιννης 23-24, 27-29, 31-33 
Πασπάλης Δημ. 21-22, 38-40 
Παπαθανασόπουλος θ . 21-22 
Π απαλού κά Χρ. 38-40 
Σαφάκας Παν. 21-22, 27-29, 36-37, 38-40 
Σταφυλάς Μ. 31-33
Τριανταφύλλης Δ. Χαρόιλαμπος 6 -8 , 9- 

10, 11-12, 13-14, 17- 18, 23-24,
25-26, 27-29, 30, 31-33, 36-37, 38-40 

Χατζηγιαννιοΰ Χρυσούλα 23 - 24

3. Απέστειλαν επιστολές που δημοσιεύτηκαν, οι παρακάτω:
«Αγία Παρασκευή» (Σύνδεσμος) 34-35 
Αδελφότης Μικροχωριττών (Σύί^ογος) 

34-35
Αζακάς Ν. (εφημέριος) 36-37 
Αθανασοπούλου Γ. και Ιιοί 30 
Ακαδημία Αθηνών 31-33 
Βασιλείου Πόινος 4 -5  
Βαστάκης Δ. Κων/νος, Πρωτοπρεσβύτερος 

2-3, 9-10, 17-18, 23-24, 31-33, 34-35, 
36-37

Βράχας 1. 4-5
Βλάμης Γρηγόριος 17-18
Βασιλόπουλος Στ. 36-37

«ΒΕΛΟΥΧΙ» (Σύλλογος ΗΠΑ) 30, 31-33, 
38-40

Γεωργούλης Στ. 21-22 
Γιαννακόπουλος Χρήστος 21-22, 36-37 
Γιαννακόπουλος Παντ. 27-29 
Γιαννοπούλου Στεφανία 25-26, 34-35 
Γεωργόπουλος Παύλος 25-26, 27-29, 30, 

34-35
Γούλας Σταύρος 6 - 8 
Γιουρνας Τάσος 19-20 
Γενιτσαρόπουλος Σωτήριος 4 - 5 
Δερματδς I. Κων. 13-14 
Δερματάς I. 31-33
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Δημητρακοττούλου Γ. Σωτηρία 6 - 8 
Λοσίθεος, 'Ηγούμενος I. Μ. Τοαάρνης 21 

-22
Λημοτιούλου Β. 34-35, 36-37 
Διδασκαλικός Σύλλογος (Καρττεν.) 34-35 
Δωρή Α. (Αντιδήμαρχος) 30 
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων 36-37 
Ευγένιος ο Αιτωλός (Ελληνομουσείο) 

31-33
13-14, 21 -ίαχαρόπουλος Γ. Δη μητριός 

22, 34-35
Ζαχαρόπουλος Σ. Ιωάννης 19-20, 21 -22 
Ζωγράφος Β. 6 -8  
Ζαχαροπούλου Μ. 34-35 
Ζορμπαλάς 1. 34-35 
Κακούρα Μαρία 19-20 
Κακίτση Κασσιανή 21-22, 34-35 
Κάντζιου 1. 'Ελένη 11-12, 15-16 
Καμαρέτσου - Γραμματικοπούλου 'Ελένη 

23-24
ΚανοΟτος Δημ. 4-5,  11-12 
Κεράνης I. ’Αθανάσιος 23-24 
Κερι5α/ης Δ. Νικόλαος 6 -8  
Κεράνης Δ. Πάνος 13-14, 17-18 
Κιρκιλέσης Κων. 9-10 
Κουτσούκης Κλεομ. 36-37 
Κ(ουτσούκης) Κ. Ν. - Σ. 27-29 
Κουτσουλέλος Κ. Δημ. 27-29 
Κομπορόζου Π. 'Ελένη 27 - 29 
Κρίκος Δημήτριος 23-24, 36-37 
Κυρίτσης Δ. Κώστας 19-20 
«Καλλιακούδα» (Σύλλογος) 4-5 
Κιτρομηλίδης Π. 36-37 
Κουτούλα Ντ. 34-35 
Κουτσόπουλος Π. 30 
Κουρομιχάλη Λ. 31-33, 34-35, 36-37 
Κυρίτση Ρ. 34-35 
Κωστοπαναγιώτης Π. 31-33 
Ααΐνη Εύδοκούλα 13-14 
Λιάπης Ν. Παντελής 27-29, 31-33 
Λιάπης Κ. Νικόλαος 23 - 24 
Μάνικάς 1. 25-26, 27-29, 30 
Μαστρογεωργόπουλος Παν. 13-14, 36-37 
Μαστρογεωργόπουλος Στέφαν. 17-18, 30, 

31-33

Μαστρογεωργόπουλου άδελφοί 13-14, 27 
-29

Μπακατσιας Κων. 6 - 8 
ΜπακογιιίηΛης Λάζ. 13-14 
Μπίρτσας Παύλος 21 - 22 
Μωραΐτη Άρροδίτη 6-8,  17-18 
Μικρασιατικών Σπουδών Κέντρο 36-37 
Μοναστηριώτης Γ. 31-33 
Μπάρλα 1. 31 -33, 34-35 
Ξεκάρφωτος Δ. 38-40 
Νταφύλλης Νικόλαος 13-14, 31-33, 36-37 
Νταφύλλης Σεραφείμ και Εύφροσύνη 17 - 

18, 21-22, 23-24, 31-33, 36-37 
Νικόλαος, Μητροπολίτης Καρπενησιού 17 

-18, 19-20, 21 -22
Ντελλής Δημήτριος 2-3,  4-5,  6-8,  9- 

10, 11 - 12 
Οικονόμου Ε. 36-37
Παναγιωτόπουλος Κων. και Βασιλική 17 - 

18
Παναγιώτου θ. Νίκος 9- 10 
Πανευρυτιχνική Ένωση 30 
Παπαδής Ελ. Γεώργιος 2-3, 19-20, 36-37 
Παπαδής Έλ. Παναγιώτης 21-22 
Παπαστάθης Ίωάνλης 2 -3  
Π έτσικας Κώστας 13-14 
Πολύζος Ν. Τάκης 13-14, 31-33 
Πριόύολος Δ. Κων. 13-14 
Πανευρυτανική Ένιοση 30, 31-33, 38-40 
«Παρνασσός» (Φιλολογικός Σύλλ.) 34-35 
Πασπάλης Δ. 36-37, 38-40 
Πατρώνης Αγ 31-33
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 36-37 
Πολύζος Δ. 31-33 
Πριοδόλου Μ. 38-40
Σιαφάκας Δ. Παναγιώτης 15 -16, 17 -18, 

21-22, 27-29, 38-40 
Σταυράκης Γεώργιος 2 - 3 
Τραγέλλης Χρ. 27 - 29 
Τριανταφύλλης Δ. Χαράλαμπος 17-18, 

19-20, 23-24, 30, 31-33 
Τριανταφύλλου Ίωόιννης 6-8,  21-22 
Τσάτσος Κ. 36-37
Φλώρος Δ. Γεώργιος 6-8,  23-24 
Φλώρου Μ. 30 
Φούκας I. Κων. 9-10

Το Δ ιο ικ τ ιη κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  ττις Α δ ε λ φ ό τ ι \ τ α ς

Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
α ε  όλα r a  μ έ λ η ,  τ ο υ ς  Μ ικ ρ ο χ ω ρ ίτ ε ς  όπου γ ή ς  

κ α ι τ ο υ ς  φ ίλ ο υ ς  τ ο υ  Μ ικ ρ ο ύ  Χ ω ρ ιο ύ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
μ ε  υ γ ε ία  κ α ι χ α ρ ά  τ ο  Ν έ ο  Έ τ ο ς

1 9  8 9



ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΦΟΤΗΤΑΣ
Π Ο Υ  Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Χ Ε Ι Κ Α Θ Ε  Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Η Σ  ΣΤ Η  Β ΙΒ Α ΙΟ Θ Η Κ Η  Τ Ο Υ

τ ο  ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ Ε Υ ΡνΤ Α Ν ΙΑ Σ, Ιστορική και Λοοογραφική ' Ερευνα. Σελ. 255, Αθήνα 1969, τιμή δρχ. 2000 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ. Η συμβολή του Μικρού Χωριού στην Κοοτοχή και την Εθνική μας Αντίσταση (1941-1944). Αθήνα 1983, σελ. 224, τιμή δρχ. 2000

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕ1 ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ (1812- 1920) (πιστή σνοαύπωση οατό την Αδελφότητα Μικροχο>ριτών). Αθήνα 1986, σελ. 88, τιμή δρχ. 3000

Λίικροχωριτικα
-------------------- ΎΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤσΤ ΜΙΚΡΟ/ ΧΟΡΙΟ/ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΕΛ. Π Α Π Α Λ Η Σ (1894 -1986) Αφιέρωμα στη μνήμη του.(Ειδική έκδοση) Αθή\Ό( 1987, σελ. 88, τιμή δρχ. 1000

Αγοράζοντας τα έντυπα και τις εκδόσεις της Αδελφότητος και του Περιο
δικού μας ενισχύετε οικονομικά τις προσπάθειες της Αδελφότητας για το

Χωριό μας.
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