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Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ

Σε  πολλούς άρεσε ή νέα περιοδική έκδοση τοϋ 
Ενημερωτικού Δελτίου τής ’Αδελφότητας. Με ξεχω
ριστή συμπάθεια τό είδαν οί ξενητεμένοι συμπατριώ
τες μας. ’ Ιδιαίτερα ευχαριστούμε δσους βρήκαν τό 
χρόνο νά μάς γράψουν δυό λόγια. "Ολα μάς πείθουν, 
δτι αξίζει νά συνεχισθεϊ ή νέα προσπάθεια τής ’Α 
δελφότητας γιά νά συνδέσει μεταξύ τους τούς δια
σκορπισμένους Μίκροχωρίτες, άλλά καί να προβάλει 
τ'ις ομορφιές, τά προβλήματα καί τήν Ιστορία τής 
γενέθλιας γής.

Θά θέλαμε νά σημειώσουμε, συμπληρωματικά, δτι 
τό περιοδικό, σάν δργανο τής ’Αδελφότητας δεν έχει 
καμμιά ιδεολογική πολιτική χροιά ή δέσμευση. ’Ανή
κει μόνο στούς Μίκροχωρίτες καί στόν ευρύτερο Εύ- 
ρυτανικό χώρο. Γ ι’ αυτό καί θά προβάλλει τά προ- 
βλήματά τους πρός δλες τ'ις κατευθύνσεις καί καλεΐ 
δλους νά τό βοηθήσουν στ'ις παραπάνω επιδιώξεις 
του.

Εύχαριστούμε επίσης δλους, δσοι πρόθυμα μάς 
έστειλαν συνεργασίες, τις όποιες θά προσπαθήσουμε 
νά δημοσιεύσουμε με τή σειρά πού τ’ις λάβαμε.

Τό περιοδικό μας δχι μόνο φιλοξενεί άλλά κα'ι ε
πιζητεί τή συνεργασία συγχωριανών ή άλλων πού θά 
ήθελαν νά συμβάλουν στόν εμπλουτισμό τής ύ?\ης 
του κα'ι τήν άρτιώτερη εμφάνισή του.

Τέλος ευχαριστούμε αυτούς πού έσπευσαν νά έ- 
νισχύσουν κα'ι χρηματικά τή συνέχιση τής έκδοσής 
του.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Ή  Κοινότητα και ή ’Αδελφότητα

ΣτΙς 27 ’Ιουλίου πραγ[ΐ,ατοποιήθη'Λε κ</:νή συνεδρίασΤ( τοΰ Κοινοτικού Συ;Α- βουλίου και τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Αδελφότητας Μικροχωριτών ατά γραφεία τής Κοινότητας. Τ ά  δύο Συμβούλια σέ ατμόσφαιρα φιλικής συνεργασίας συζήτησαν θέματα κοινοΰ ενδιαφέροντος,, άνέκτυςαν τ'ις απόψεις τους καΐ έθεσαν τις βάσεις τής περαιτέρω συνεργασίας τους.Στη συνάντηση εκείνη άποφασίστηκε ή κοινή συνεστίαση, τής 16) 8) 79 ποΰ όργανώθηκε μέ επιτυχία καί άπό τά δύο Συμβούλια. Για την συνεστίαση αυτή γράφουμε σέ άλλη σελίδα."Ολοι οί συμμετασχόντες στή συζήτηση τόνισαν πόσο έπωφελής ή συνάντηση ήταν, τόσο για τήν άλληλοενημέρωσή τους, δσο καί γιά τήν άρση διαφόρων παρεξηγήσειον, οί όποιες θά μπορούσαν νά βλάψουν τά γενικότερα συμφέροντα των Μικροχωριτών.
Ή  γενική αυνέλευαη

Στις 15 ’Απριλίου 1979 έγινε ή Γενική Συνέλευση τής ’Αδελφότητας. Π ρόεδρός της έκλέχτηκε διά βοής ό κ. Τρύφων Κομπορόζος και γραμματέας ό κ. Κ λ . Κουτσούκης. Στήν αρχή μέ πρόταση τοΰ προέδρου τοΰ Α .Σ . κ. Δγ/,ιόπουλου τηρήθηκε σιγή ένός λεπτού είςμνήμην συγχιοριανών μας ποΰ πέθαναν πρόσφατα δπως Α ικατε^ίντ^ε_^^ ά^^ Χαράλ Μαστρογεο^ργόπουλου, Μαρίας Μουχρίτσα. Ευανθίας Μπιλέτα, Ευθυμίας ΙΙέτσικα, Κώστα Πλάκα (Κοτρώνη), Κώστα εκκλησίες μηχανικός Λαμίας κ. Φ. Παπανάγνου.’Ανάμεσα στα θέιτατα ποΰ συζητήθηκαν, έκτος άπό τον απολογισμό τοΰ Δ .Σ . ήσαν τό θέμα τού Ξενοδοχείου στόν παλαιό οικισμό, διάνοιξη δεύτερης εισόδου στό χωριό, έπισκευή εκκλησίας, έκδηλώσεις γιά τό έτος τοΰ παιδιού κ.ά, Ή  Συνέλευση υιοθέτησε τό σύνθη|ΐα «επιστροφή στις ρίζες μας» καί σαν ύλο- ποίηση αύτοΰ προτρέπει δλους τούς Μικροχωρίτες νά μεταφέρουν τά έκλογικά τους δικαιώματα πίσω στό χωριό. Μιά τέτοια Ινέργεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία καί γιά τήν Ευρυτανία γενικότερα.Γιά  τις αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν οί κ .κ . Σ τ . Μπάκης καί Γ . Παπαθανασίου, ώς μέλη τής ’Εφορευτικής Επιτροπής. Συνολικά ψήφισαν 73 μέλη άπό τά όποια τά 40 ψήφισαν μέ εξουσιοδότηση·. Ά π ό  τις έκλογές άναδείχτηκαν καί ά-



ποτέλεσαν το Διοικητικό Συ'μβούλιο, τό όποιο συ'ριροτήθηκε εις σώμα ώς έξης: Πρόεδρος Γ . Δηιιόπουλος, ’Αντιπρόεδρος Α . Θάνος, Γραμματέας Κ . Κουτσούκης, Ταμίας Δ . Κρίκος,, μέλος ί ΐ .  λΓπάρλας. Στην Ε ξελεγ κτική  ’Επιτροπή εκλέχτηκαν κατά σειρά οί κ .κ . Ν . Κουτσούκης, Σ . Κυρίτσης, Α . Φλέγγας.
Ή  έπιακευή τής Μεταμόρψωατις

Τό Δ .Σ . τής ’Αδελφότητας, υστέρα από τήν αλληλογραφία πού είχε με τΙς αρμόδιες έκκλησιαστικές άρχές, πήρε τήν πρωτοβουλία καί ανέθεσε σέ ειδικό μηχανικό τήν εκπόνηση μελέτης γιά τήν επισκευή τής έκκλησίας τής Μεταμορφώσε- ως. Τ ή  [Αελέτη έκπόντ^σε καί παρέδωσε στο Δ .Σ . ό ειδικός στίς βυζαντινού ρυθμού έκκλησίες μηχανικός Ααμίας κ. Φ. Πα·ιι.ανάγνοο.Γιά  πρώτη φορά, από τότε πού χτίσττ|κε ή Μετα;ιόρφιοση έγινε μελέτη που λέει από τί πάσχει ή ωραία, βυζαντινοϋ ρυθμο»ύ εκκλησία μας καί τί πρέπει νά γίνει γιά τή διάσοσσή της. Τό Δ .Σ . τής ’Αδελφότητας εκφράζει τίς ευχαριστίες του πρός τόν κ. Παντελή Αιάπη γιά τό ενδιαφέρον του καί τήν πολλαπλή βοή- Οειά του κατά τήν προετοιμασία τής άνωτέρο) μελέτης.Τό Δ .Σ . έπιφυλασσό'ΐενο νά παρουσιάσει αρ'ιοίτερα τίς λεπτομέρειες γιά τήν Ινίσχυση καί εκτέλεση τοΰ ίεροΰ αύτοΰ έργου, περιορίζεται λόγο) χώρου σ’ αυτά τά λίγα πρός ενημέρωση δλιον. Προσθέτει ακόμη,, δτι ή μελέτη παραδόθηκε ά- μέσιος στό ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τής Κοινότητας.Μέ φροντίδες τοΰ π. Παπαδημήτρη, ή μελέτη διαβιβάσθηκε στήν Π . Μ ητρόπολη Ευρυτανίας (Καρπενησιού) γιά τήν έγκρισή της από τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. 'Ό λοι έλπίζουν καί εύχονται ή διαδικασία γιά τήν έγκριση τής μελέτης νά τελειώσει γρήγορα, ίόστε νά αρχίσει τό ταχύτερο ή έπισκευή τής ’Ear κλησίας.
Έτιιακευές Ξενοδοχείου

Μετά από τίς προσφορές πού πήρε,, τό Δ .Σ . τής ’Αδελφότητας γιά τήν αντικατάσταση τών «τζαμλικιιϋν» τής βορ. δυτικής πλευράς τοΰ Ξενοδοχείου «Χ ελιδόνα» έκρινε, δτι ή πιό συμφέρουσα ήταν αυτή τοΰ κ. Π . Μπάρλα. ’Ή δη ο κ. Μπάρλας άνέλαβε καί προβλέπεται νά τελειώσει τό έργο μέσα στόν ’ Οκτώβριο.
Στρώσιμο τής πλατείας

Τόν ΔΙάϊο ό κ. Μάχος Κομπορόζος έγνώρισε στό Δ .Σ . τής ’Αδελφότητας, δτι πρστίθεται νά κάιιει δωρεάν 100 χ ιλ . δραχμών γιά τό στρώσιμο τής πλατείας στόν Πλάτανο, στή μνήμη τοΰ άδελφοΰ του Μάνθου. Τ ά  μέλη του Δ .Σ .
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που είχαν τήν εύκαιρία νά βρεθούν στό χωρίο το καλοκαίρι, άφοΰ ζήτησαν τη γνώμ,η διαφόρων ειδικών κατέληξαν ό[Α0φωνα στην άποψη, δτι για τήν αρμονία τοΟ τοπίου καί τδ ύπαρχον παραδοσιακό χρώμα θά πρέπει ή πλατεία νά στρωθεί μέ πλάκες Πηλίου, ακανόνιστες, κολυμπητές σέ τσιμέντο.Ό  δωρητής εμεινε σύμφο)νος μέ τήν άποψη αυτή καΐ ήδη τό Α .Σ . παρήγ- γειλε τά τσιμέντα στο Καρπενήσι καί τΙς πλάκες στό Ν . Καλαμάκι Βόλου.Τό Δ .Σ . αισθάνεται τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσει τόν κ . X .  Ψ αλλίδα, ειδικά' έργολήτττη, τόσο γιά τήν πολύτιμη βοήθειά του καΐ τις τεχνικές συμβουλές του στό θέμα αυτό, δσο κ,αί γιά τό άρτιο τεχνικό δέσιμο τοΰ πλάτανου τής πλατείας μετά τό σχίσιμο πο»ΰ επαθε τόν περασμένο χειμώνα.
Ή  διάνοιξη δρόμου

Μέ τή συμπαράσταση τής κοινότητας, τό Α .Σ . μέ δαπάνη τής ’Αδελφότητας άνοιξε τόν Αύγουστο τή δεύτερη είσοδο τοΰ παλαιού οίκισμοΰ μέσα από τόν χώρο τής κατολίσθησης. Βασικά τά αύτοκίνητα πού έρχονται στό χιοριό θά μπορούν νά χρησιμοποιούν τό νέο δρόμο, ό όποιος πρβλέπεται νά στρωθεί και, μέ χαλίκι. Προηγουμένως τόν ’Ιούλιο ή Νομαρχία έστειλε τά συνεργεία της κι’ έστρωσαν μ ί  χαλίκι τό δρό[.το νέου - παλαιού οικισμού. Ευχαριστούμε τήν αρμόδια Δ) νση τής Νομαρχίας γ ι’ αυτό. Θά περιμένουμε τοΰ χρόνου ,̂ νά τά ξαναστείλει μαζί μέ τόν όδοστρωτήρα γιά νά σκορπίσει ή νά πατήσει τό χαλίκι. Ο'ι κ .κ . Α . Γιορνάς καί Δ . Κοκάλας βοήθησαν μέ τΙς έπανειλειμμένες παραστάσεις τους στή Νομαρχία γιά τ0 θέμα αύτό.
Τά αυλάκια

'Έ'/α από τά ζωτικότερα θέματα πού αντιμετωπίζει ή ’Αδελφότητα είναι ή διάνοιξη καί ό καθαρισμός αύλακιών γιά τό συμμάζεμα βρόχινων καί άλλων νερών πού κατακλύζουν τό χειμώνα τόν παλαιό οίκισμό.Λόγω "άδυναμίας τής κοινότητας καί τής Τ εχνικής Υπηρεσίας τής Νομαρχίας νά βοηθήσουν φέτος σέ μιά αποτελεσματική λύση στό θέμα αυτό, τό Α .Σ . τής ’Αδελφότητας άποφάσισε νά προβει κοιί πάλι στον καθαρισμό τών αύλακιών πού υπάρχουν. Γ ιά  τό σκοπό αυτό ό γιατρός κ. I .  Δερματάς θά προσφέρει τό ποσό τών 15 χ ιλ . δραχμών, τόν όποιο τό Α .Σ . ευχαριστεί γιά τήν πρωτοβουλία του αυτή.
Ό  φωηαμός τών δρόμων

Μέ δαπάνη τής ’Αδελφότητας αγοράσθηκαν καί τοποθετήθηκαν νέοι λαμπτήρες ατούς στήλους τής Δ Ε Η  μέ εθελοντική έργασία τών κ .κ . Δ . Κρίκου, Μ. Κουτσούκη, Η . και I I .  Ν . Λιάπη, Α . Ματσούκα, Ν . ΙΙαπαδημητρίου, Τ . Φλέγγα.



Ί5ιαί'-ερες φ-ροντίδε; κατέβαλε δ συγχο)ριανός [τας κ . Π .  Βενέτης, ύπάλληλος της Δ Ε Η , τδν br.olo ευχαριστοΰ]ΐε γά τις τεχνικές ταιτβουλές του.
Ή  βράβευση μαθητών

Το χρηματικό βραβείο τ:ού δίνει κάθε χρόνο ή ’Αδελφότητα σέ δύο άρι- ττους μαθητές της "Εκτης Δημοτικού τοϋ Σχολείου τοϋ χωριού πήραν φέτος ο! μαθητές Μαρία Ν . Ζάρρα (10) κα'ι Κώστας Ταινίας (9) .Μαθαίνουμε, ότι καΐ οι δύο γράφτηκαν στο Γυμνάσιο Καρπενησιού. Εύχό- μαστε σ αύτοΰς καΐ σ’ δλα τα παιδιά τού Σχολείου καλή πρόοδο.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑΠΙΙΙΙ!ΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'.''''!ΙΙ!ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΘΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Oi ξενητεμένοι μαςΜέ ιδιαίτερη χαρά καΐ συγκίνηση διαπιστώσαμε φέτος την παρουσία στό χωριό |ΐας πολλών Μικροχωριτών πού λείπουν από χρόνια στήν ’Α μερική, Κανα-

ΠολλοΙ Μικοοχοο,'τρς χάρηκαν φέτος τό πανηνύρι. ’Λνάμεσά τους κι ό θαλερός ΓΓαπα— Θανάσης. ΓΑριστερά).
δα κα'ι άλλου. Σέ άλλη στήλη άναφέρο'υμε τά όνόματά τους, δσα συγκρατήσαμε. Τό χο>ριό μας κα'ι ή ’Αδελφότητα όφείλουν πολλά, πάρα πολλά σ’ αυτούς,



πού δσο μακριά κι’ άν βρίσκονται δέν ξεχνούν το χιοριο καί τούς ανθρώπους του. Μάς συγκινοΰν πάντα μέ το ενδιαφέρον τους πού δείχνουν μέ τά καλά τους λόγια, τά γεμάτα πατριιοτισμδ γράμματά τους καθώς και μέ τΙς χρηματικές ή άλλες υλικές δωρεές τους.Φέτος, οσοι απ’ αυτούς βρέθηκαν κοντά [*ωις ζέσταναν με τήν παρουσία τους τό χωριό μας, πού αναζητεί κι’ αγκαλιάζει πάντα ]τέ αγάπη και στοργή τά ξε- νητεμένα παιδιά του.Ευχή όλων μας είναι 'νά έλθουν κι’ άλλοι τού χρόνου κ ι’ οσο μπορούν πιο συχνά! Το χιοριδ πά'/τα τούς περιμένει όλους.
Ό  ΕΟΣ!

Πληροφορούμαστε, ότι δ Ε λληνικός ’Ορειβατικός Σύνδεσμος ’Αθηνών ενοίκιασε γιά 15 χρόνια τό σπίτι τού Κ . Πριόβολου στόν παλαιό οικισμό. Μετά τις σχετικές έπισκευές, δ Ε Ο Σ  θά τό χρησιμοποιεί σάν κατάλυμα γιά τά μέλη του στίς συχνές δρειβατικές αποστολές πού πραγματοποιεί στά βουνά τής Ευρυτανίας καί μάλιστα στή δική μας Χελιδόνα.
Ποντιακό αυγκρότημα ανό Χωριό μας

Μέ τήν ευκαιρία των εορτών τού δάσους (20 ’Ιουλίου —  15 Αύγουστου) έπισκέφθηκε τό χωριό μας τό χορευτικό συγκρότημα τής «'Ένωσης Ποντίων Ελασσόνας». Τό συγκρότημα, πού τό αποτελούσαν κορίτσια καΐ αγόρια, χό-

Μερικά φωτογραφικά κειαήλια στο Μουσείο.



ρεψε πολλού; ιόραίου; ποντιακούς χο·ρούς κάτιο άπο τον πλάτανο χαΐ καταχει- ροκροτήθγριε.Κατά τήν επίσκεψη στό Μουσείο |Αος ό αρχηγός τοΰ συγκροτήματος μέ Ιδιαίτερη χαρά άποτύπιοσε τό σχέδιο ενός δρεπανιού, πο«υ υπάρχει στδ Μουσείο, για τί, δπιος είπε, είναι τδ ίδιο γνήσιο δρεπάνι πού χρησιμοπο'οΰσαν στον Πόντο! κα'ι το αναζητούν γιά χρόνια. Μέ βάση τδ Μικροχοορίτικο δρεπάνι το')ρα θά τδ αναπαράγουν γιατί ένας άπδ τούς έντυπωσιακούς χορούς πού έκτελεί τδ συγκρότημα, απαιτεί εξη (6) τέτοια δρεπάνια!
Έ νίαχνατι τ ο ϋ  μουσείου μ ας

Έδώ καί μερικά χρόνια, όπως ολοι γνιορίζουν, χάρις στήν πρωτοβουλία τοΰ Ιΐροόδρου τής ’Αδελφότητας κ. Γ . Δημοπούλου, άρχισε ή συγκέντρο)ση παλαιών σκευών καί άλλων αντικειμένων παραδοσιακής άξίας, στδ χώρο τής Πνευματικής Γωνιάς. ’Ή δη μιά αίθουσα τοΰ παλιού Δημοτικού Σχολείου είναι γ εμάτη άπδ τέτοια αντικείμενα, τά οποία έ'/τυπωσιάζουν, πραγματικά, όσους τά έπι-

Τό «'Ησιόδειον αηοτοον». Άξιόλονο ά.τύκτημα τοΰ Μο>'σείοΐ'.
σκέπτονται. Θά λέγαμε, ότι αυτδ είναι τδ Μουσείο τοΰ Μικρού Χωριού πού πρέπει συνεχώς νά εμπλουτίζεται.Φέτος, πού είναι «έτος εθνικής παράδοσης» καί γίνεται παρότρυνση άπδ τις αρμόδιες αρχές γιά δημιουργία τέτοιων, έστω μικρών, λαογραφικών συλλογών, μήπιος θάπρεπε νά προσεχτεί άπδ τις άρχές τού τόπου και νά προβληθεί σάν παράδειγμα τδ Μουσείο τού Μικρού Χωριού; Μήπιος άκόμη, πέρα άπδ τήν ηθική.



θ&πρεπε νά δοθεί καΐ κάποια ύλική ένίσχυοη ή τουλάχιστο νά σταλεί κάποιος ειδικός γιά τήν πιό «τεχνική» διευθέτηση· των Ικθεμάτο>ν;
Φεστιβάλ Ήαιδιοϋ

Μάς ξάφνιασε καΐ μάς λύπησε ή άρνηση πολλών γονέων τοΰ χωριοϋ (οπιος μάς πληροφορούν) ν’ άφήσουν τα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν, μαζί μέ τό Δάσκαλό τους, Διευθυντή τοΰ Σχολείου κ. Γενιτσαρόπουλο,, εκπαιδευτική έκ- δρομή στήν ’Αθήνα, μέ δαπάνη τής Όργανοιτικής ’Επιτροπής τοΰ 2ου Φεστιβάλ τοΰ Παιδιού (Πεύκης) .Χάρις στή'  ̂ πρωτοβουλία και τΙς φροντίδες τής κυρίας Ναυσικάς Ε . Π α- παδάκη, έκτος των άλλ'ον, τα παιδιά έπρόκειτο νά φιλοξενηθούν οέ σπίτια χιο- ριανών μας γιά τέσσερις μέρες. Δέν ξέρουμε τί έ'φταιςε άλλ όπο)σδήποτε τά παιδιά τοΰ Σχολείου έχασαν μιάν ευκαιρία νά δοΰν καί νά μάθουν πολλά πράγματα. (Σέ άλλη σελίδα δημοσιεύουμε τή σχετική αλληλογραφία).Νά τί γράφει σχετικά μέ τήν αξία άλλά και τήν ανάγκη τών σχολικών Εκδρομών δ έξαίρετο-ς Εύρυτάν. συνταξιούχος εκπαιδευτικός, λογοτέχνης και συγγραφέας κ. Ι ’ ιάννης Βραχας μέσα από τη βαΠειά του εκπαιδευτική πείρα:«'Η  διδασκαλία, συμπληρω[ΐένη μέ τήν έκδρομ.ή, ριζώνει καλά, καρποφορεί. Γ ι ’ αύτό έοώ, στο τέλος τοΰ βιβλίου δέν κρίνο) άσκοπο νά γράψο) ουό λόγια ακόμη γιά τό τί έπιβάλλεται νά γίνει καί στήν πατρίδα μας, ι'όστε οί έκδοομές νά δο')σουν χαρά, υγεία, μόρφιοση, σ’ ολα τά παιδιά. Γιά  νά έπιτύχη λοιπόν αυτή' ή προσπάθεια,, θά πρέπη:1. Ί'ό Υπουργείο Ιίαιοείας νά ένισχύσει οικονομικά τις εκδρομές.
2...........................................................  .....................  ...................................3. Νά γίνουν ομιλίες πρός τήν κατεύθυνση τών γονέων γιά νά πεισθοΟν :ταί οιύτοί δτι πρέπει νά βοηθούν τό Σχολείο σ’ αυτή του τήν προσπάθεια. Τό πνεύμα δυσπιστίας καί φοβίας πού τούς κατέχει σιγά, σιγά πρέπει νά διαλυθή. Τ ά  ί'δια τά παιδιά τους γυρίζοντας από τΙς έκδρομές θά συμβάλουν σ’ αύτό. Τ Ι  δική μας πίστη στήν άξια τών έκδρομών, θά παραμερίση κάθε εμπόδιο Πάντα μέ τήν πειβο). Ο ί γονείς πρέπει νά γίνουν συμπαραστάτες μας στις έκδρομές.3, 4 , 5) ’Άνθρωποι άπό τά άπιότατα σημεία τής γής κατά χιλιάδες έρχονται να έπισκεφθοΰν τήν ένδοξη χώρα μας καΐ μείς —  είναι '/τροπή νά τό γράφιομε —  νά μήν εχομε έπισκεφθή, δχι μόνο οί μ,αθητές άλλά καί οί δάσκαλοι, τήν ’Ακρόπολη, τούς Δελφούς, τήν 'Ολυμπία, τις Μυκήνες τό Μεσολόγγι, τά Καλάβρυτα, τό "Α γιο ’Ό ρ ο ς!...» .(’Απόσπασμα άπό τό βιβλίο τοΰ Γιάννη Βράχα Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ : Γ Γ Ε Ι Α  —  Χ Α Ρ Α  —  Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η , γιά τήν Δ ' ,  Ε ' καί Σ Τ '  τάξι. Τρίτη έκδοση βελτιωμένη και έπηυξημένη).



Χρονίζοντα αιτήματα

Δέν είναι, ίσιος, περιττό νά υπενθυιιίσουμε δτι τδ Μικρδ Χιοριδ υπήρξε πρωτοπόρο γιά τήν άνάπτυξη τοΰ τουρισ;ιοΰ στήν Ευρυτανία, άφοΰ άνά[ΐεσα στ’ άλλα διέθετε προπολε|ΐικά άκό-μη, ξενοδοχείο, κατασκεύασε τδ καινούργιο ευθύς |ΐετά τδν πόλεμο, χάρις στις δωρεές ξενητεμένων συμπατριωτών, έφτιαξε αυτοκινητόδρομο μέ προσιοπική εργασία των κατοίκιον, είχε ακόμη ήλεκτρο- φιοτισμδ χάρις στην προσφορά ξενητεμένων τέκνιον του, πολύ πριν ή Δ Ε Η  θυ- Ι'ηθεΐ τά χωριά τής Ευρυτανίας, κ.ά.Οί άρμόδιες αρχές αγνοούν φαίνεται όλ' αυτά άφοΰ γιά χρόνια τώρα τηρούν αρνητική στάση σέ μιά σειρά άπδ δίκαια αιτήματα, όπως είναι:α) Ή  τοποθέτηση τηλεφώνων στδν παλαιό οικισμό, δεδομένου ότι τδ ένα πού υπάρχει στδ ξενοδοχείο δέν μπορεί νά εξυπηρετήσει ούτε στούς κατοίκους ούτε τούς πολυπληθείς τουρίστες. 'Επειδή ή περιοχή είναι κεραυνόπληκτη μέ τΙς πρώτες σχεδόν βροχές διακόπτεται ή τηλεφιονική έπικοινιονία μέ όλα τά δυσμενή γιά τούς κατοίκους έπακόλουθα. Σημειώνεται ότι άπδ τδ 1ί)75 έκκρε'ΐούν πολλές αιτήσεις γιά τηλέφιονο χιορίς καμμιά θετική απάντηση μέχρι σήμερα! Κ α ί νά σκεφθεί κανείς είτε άπ’ τδ Γαύρο είτε άπ’ τδ νέο χωριό ή άπόσταση είναι μηδαμινή γιά τήν έπέκταση τής γραμμής!β) Ή  λειτουργία λεωφορειακί γραμμής όχι μόνο Ιούλιο— Αύγουστο αλλάκαί τούς υπόλοιπους μ.ήνες τού χρόνου γιά τήν έςυπηρέτηση όχι [ΐόνο τοΰ Τουρισμού άλλά καί όσιον μένουν ή εργάζονται στδ Παλαιό Χωριό. Επανειλημμένα τδ Κ Τ Ε Λ  άρνήθηκε καί ή Νομαρχία άδιαφόρησε γιά τήν ικανοποίηση τού αιτήματος παρ’ όλο πού ή ’Αδελφότητα προσφέρθηκε νά πληριόση αύτή ένα πλασματικό άριθμδ εισιτηρίων γιά νά καταρρίψει τδ επιχείρημα «δέν έχει άρκετούς επιβάτες γιά τδ παλαιό Μ . Χωριό». ’Άλλιοστε τί είναι αυτό πού εμποδίζει τδ δρομολόγιο τοΰ Ν . Μικρού Χιοριού νά φθάνει μέχρι τδν παλαιό οικισμό, πού είναι μόλις δύο χλμ. πιδ πέρα;γ) Ή  Κοινότητα προγραμμάτισε έπανειλημιιένα στδν προϋπολογισμό της τήν κατασκευή (στρώσιμο) τού δρόμου μεταξύ νέου καί παλαιού οικισμού. Κάθε φορά άπορρίπτεται καί οί Μικροχωρίτες διεριοτώνται γιατί;
S) Μετάβαση τού αγροτικού γιατρού καί στδν παλαιό οικισμό, όπου, όπιος 

Μάς πληροφορούν, δέν πηγαίνει, αν καί υπάρχουν Ικ εί ά-Λρωποι ηλικιωμένοι. άσφαλισ|ΐ.ένοι τού Ο .Γ .Α . κλπ. Διερο)τώμαστε, πώς άνέχονται οί αρμόδιοι νά στε- οοΰν τήν ιατρική έξέταση άπδ άνθρούπους πού παρά τις άλλες ελλείψεις τους δ γιατρός δέν θάπρεπε νά τούς λείπει, έπειδή κάθονται δυδ χιλιόμετρα πιδ πέρα!’Ελπίζουμε σύντομα νά έπανορθωθεί ή παράλειψη αύτή.ε) Πολλοί Μικροχωρίτες αν καί έχασαν καί σπίτια καί χωράφια μέ τήν κατολίσθηση, έν τούτοις ακόμα περιμένουν νά πάρουν οικόπεδο στδν νέο οικισμό. ''Οπως μαθαίνουμε, οικόπεδα δίνονται σέ σεισμόπληκτους άλλιον περιοχών ή σέ



μεταφερόμενους οίν.ισμούς. ’Έτσι παραμερίζονται ο'ι Μικροχωρίτες για νά έλθουν δίλλοι.Λυπούμαστε γιατί οί εσφαλμένες αποφάσεις των αρμοδίων πού πάρθηκαν μετά την κατολίσθηση συνεχίζονται ακόμη, μέ αποτέλεσμα οί Μικροχωρίτες νά μένουν μέ τό παράπονο δτι δέν βρίσκουν ενα κομμάτι γης, πού δικαιούνται, μέσα στο χωριό τους! Έ  ’Αδελφότητα είναι στο πλευρό της Κοινότητας γιά μιά πιο' σθεναρή στάση στο θέμα αύτό.στ) Διαμόρφωση, δενδροφύτευση καί ώραιοποίτ/ση τού χώρου τής κατολίσθησης. Είναι ιερό χρέος όλων μας νά διαμορφώσουμε την άγονη καί άμορφη αυτή μάζα των βράχων καί των χιυμάτων σέ ζωτικό άλλά καί μνημειακό χώρο τού χιοριοΰ μας. Τό έργο θά όμορφήνει ολόκληρη τήν περιοχή. Πιστεύουμε δέ ότι τόσο ή Διεύθυνση Δασών τού Ν . Ευρυτανίας οσο καί ή Κοινότητα θά θελή- σουν νά συνεργαστούν πιό άποτελεσματικά πρός τήν κατεύθυνση αυτή.
Παραδοαιακό χωριάΌ  γνιοστός σχεδιαστής μόδας Γιάννης Γαλάτης εχει αρχίσει άπό κα:ρό σταυροφορία γιά τή διάσωση τού Ε λ ληνικού χο3ριοΰ, πού σήμερα άντιμε- τιυπίζει μύριους κινδύνους!

Σε σχετική άνακοίνωση πού μοιράστηκε πρίν άπό καιρό τονίζει μεταξύ άλλων; i«Νά κάνουμε μιά σταυροφορία, γιά νά σο!)σουμε τό έλληνικό χωριό άπό τό μπετόν καί όχι μόνο σέ οποία μέρη είναι προγραμματισμένα άπό τό κράτος. Νά φτιάχνουμε τά σπίτια μας μοντέρνα καί άνετα, διατηρώντας δμως τό ρυθμό καί τή μορφή πού είχαν τά παλιά χρόνια. ?ίά χτίζουμε τά σπίτια μας έτσι, ιόστε νά μοιάζουν εξωτερικά τουλάχιστο, σάν τά σπίτια τών προγόνιον :τας».Κ α ί συμπληρώνει·:«'Ό λα τά χωριά θέλουν προστασία γιατί τό καθένα είναι Ιξ  ίσου ό;ιορφο καί μπορεί νά προσγ-ερθεΐ στόν τουρισμό. Πρέπει δταν πηγαίνουν νά βγάλουν άδεια γιά νά χτίσουν καινούργιο σπίτι, ένας ύπεύΟυνος νά τούς δείχνει δ - 6 σχέδια σπιτιών, μέ τοπικό χρώμα τής περιφέρειας. Νά γίνει μιά

«έπανασταση» οιασωσεο^ς τών χωριιϋν* (Έ φ . Ε ξπ ρ ές 4 .2 .7 7 ).Πληροφορούμαστε δτι δ Γ . Γαλάτης εχει άρχίσει σχετική περιοδεία στά, χωριά, δπου έρχεται σ’ επαφή μέ τούςάγρότες καί τούς συμβουλεύει πώς θάδιατηρήσουν τό παραδοσιακό χρώμαστα σπίτια τους.
’Εθελοντική έργααίαΘερμά συγχαρητήρια άξίζουν στά παιδιά τού γιοριού, πού δέ δίστασαν νά θυσιάσουν λίγο χρόνο άπ’ τίο έλεύθερες ώρες τους τό καλοκαίρι, γιά νά καθαρίσουν τό χώρο μπροστά στή Μεταΐ'.όρ- φωση, τό Καμπαναριό, Σχολείο κλπ.Εύγε λοιπόν στις νεαρές δεσποινίδες:1. Ρίνα Δ . Δέρματά2. Μαρία I .  Λ ιάπη3. Σοφία Π . Λιαροκάπη4. Βάσω Σ . Μπάκηκ.αι στους νεαρούς:1. Θανάση Λιαροκάπη2. Χρίστο Στογιάννη3 . ·’Λποστόλη I .  Χαμπερή4. Στήβ I .  Χαμπερή.Ευχόμαστε τού χρόνου νά βρεθούν κιάλλα παιδιά μιμητές τους.

10



. ΝΑΟΥ Λ ί.  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ι
Στις 7 ’ Ιουλίου 1979 έ'γιναν τχ έγκχίνιχ της 'Α γ . Κ υρ’.χκης Μ'.κροΰ χωριοΰ, χοροΌτατοΰντος τοΰ Μητροπολίτη Καρπενησιού κ. Νικολάου. Τ ην ’Αδελφότητα μας εκπροσώπησε δ Πρόεδρος κ. Γ . Δημόπουλος. Ά ν τ Ι άλλων σχολίων παραθέτουμε τδ κείμενο τοΰ λόγου πού έπρόκειτο νά εκφωνήσει έκ μέρους τής Κοινότητας ό συγχωριανός μας ■/.. Β;:σ. Κομματάς, πού είχε την καλωσύνη νά μάς τδ παραχωρήσει :Β . Κομματάς.Σεβοίσμιώτατε,«Αισθήματα χαράς καί βαθύτατον σέβας μάς παρέχει ή παρουσία σας εις τά εγκαίνια τοΰ σεπτού αυτού ιδρύματος, τδ όποιον σάν άσβεστος φάρος θά ρίπτει άπλετον φως εις τδ σκοτάδι, κα'ι θά έμπνέει καί κατευθύνει τά βήματα των γενεών πού έρχονται, γιά νά τούς δίχνει στοιθερά τδ δρόμο, μ.έ τά τρία (3) ορόσημα: τδ δρόμο τής αγάπης, τής αρετής καΐ τής πίστεως.Σεβασμιιύτατε, ή πολλαπλώς διατρανωβεΐσα δραστηριότης, ή ισχυρά ψυχο  ̂σύνθεσις, ή ακατάβλητη θέλησις, πληρούν τάς καρδίας πάντων ημών αισιοδοξίας.Αισθάνεσθε οτι μόνον ή επιδίωξις πνευματικών σκοπών ύψούνει τδ άτορ.ον ύπεράνω τής ματαιοτητος τής έφημέρου ζωής, καί τού έπιτρέπει νά μεταλαμ- δάνει άπδ τήν αιωνιότητα τιον σκοπιον τούς όποιους υπηρετεί.Αποδεχόμενοι πανδήμως υμάς σήμερον, μετά τής συνοδείας, μού παρέχεσαι ή τιμή νά απευθύνω πρδς υμάς τδ ώς εύ παρέστητε.Τ ά  εγκαίνια είναι τδ βάπτισμα τής ’Εκκλησίας καΐ σάν κορύφωμα άγαλ- λιάσεως αναδύεται ό έορτασμδς αυτός. Είναι μία θρησκευτική έξαρσι, ;ιία άνά- τασι, είναι σάν νά ζούμε μέσα σε απίθανα όνειρα.’Α π ' έδϋ) άπδ τήν εκκλησία έπραγματποοιήθη τδ άνοιγμα τών κρουνο)ν τής αγάπης, καί έδόθη δ υπέροχος τού θάρρους παλμός, διά νά μπορέση, χάριν τού Χριστού, νά περιβληθή ό πιστός, καί τδν στέφανον τής δόξης, καί τάς άκάνθας :ού σταυρού.Ά π ’ αυτής τής πρώτης ημέρας τής σκλαβιάς ή κυριωτάτη ενεργός δύ- ναμις τής εκκλησίας εύρέθη έν συναγερμιμ, πρδς συντήρησιν τών πνευματικό)/ κινήτρων, διά τών όποιων εις τήν μακράν σταδιοδρομίαν έμεγαλούργησεν.■"Απδ τούς θόλους δέ καί τάς απορρήτους στέγας τών κελιών της έχαλ-
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κεύετο ή ήρο)ϊκή ψυχή καί εύλογοΰν'υ, οΐ γενναίοι βραχίονες, πού θά έξήρχοντο εις τον αγώνα πράς άνατιναξιν τοϋ ζυγού τής σκλαβιάς.Το εναυσ;ια, ή αρχή τής άνεγέρσεως τού να.οΰ τούτου έπήγασεν άπβ τον αείιιντ/στον Ν . Κεράνη ύπβ τήν ιδιότητά του ώς προέδρου τής αδελφότητος Μι-
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■ίίψ?̂5νΤ ^\πο την τελετή των εγκαινί(·>ν. Ποοηνεϊται ό Παπα-ΔΓιμήτοη;.
κροχωριτών, τοϋ οποίου τδ πνεύμα περιΐπταται ένταΰθα, κατά τήν τέλεσιν των έγκαινίιον, καί πρός τον όποιον στρέφιομεν εΰγνοόμονα τήν σκέψιν.’Έτσι φουντιοσε μεταξύ των κατοίκιον ή αγάπη καί ή πίστις, πού έκαμαν το 2ργο αυτό πραγματικότητα. Τ Ι πίστις πλά.ϊ στήν αγάπη καί τήν φιλανθρωπία αί δύο φτεροΰγες πού σηκιόνουν έπί αιώνας τώρα τήν όρθοδοςία σ:ά φτερά τους, καί τήν λυτρώνουν από κάθε καταστροφή.Έδώ δέν πρόκειται νά αναφέρουμε τά όνόματα τών εύγενών αυτών φυχί;ν, καί ούτε θέλουμε νά σημειώσουμε τό ύψος τής προσφοράς των. Εδώ σημειώνουμε, μ.έ λίγα λόγια, κάτω άπό τήν άνίϋνυμία τόν αγνό ψυχικό πλούτο, τήν αγάπη πρός τό ίδρυμα, αυτό ύπολογίζεται, καί αυτό δίνει στόν καθένα μία τιμητική θέσι στό σύνολο. Αύτός ό πλούτος είναι τό μ.εγαλύτερο κεφάλαιο τού έθνους καί τής έκκλησίας.Πάντες οί συμμετασχόντες εις τήν άνέγερσιν εχάραξαν στήν ψυχή του;, μ.έ ανεξίτηλα γράμματα, τήν χριστιανικήν αγάπην, ξεπέρασαν τόν έαυτόν τους.

12



καΐ στάθηκαν πρώτα άπ’ δλα ψυχικά, καί υστέρα υλικά, πριν δώσουν τ'ις οίκο- νοιιίε; τ'υν, εδιοσαν τ ΐ; καρδιές των, για νά όλοκληρωθή τδ έργο αυτό, βιώ- ;ιατα δμορφα, ανώτερα, ανόθευτα, χριστιανικά.Δίκαιος έπαινος ανήκει εις τόν Ί .  Κεράνην, του οποίου ή δραστηριότης /ά προάγη τόν έρανον ύπήρξεν παροιμ,ιώδης.Ή  άπαιτηθεΐσα δαπάνη διά την άνέγερσιν τοΰ ίδρύ;ιατος, είναι παράλληλος πρός τήν ύψίστην αποστολήν τοΰ έργου.Εις δλους τούς συντελέσαντας εις τήν άνέγερσιν παρέχω τήν διαοεβαίι,οσιν οτι ή προσφορά τουν ύπήρξεν πολύτιμος, καί εις τούς αιώνας θά ακούονται
Ή '  v i v - . j , . .

'Ένα ακόμη ΐαοβλητικό στιγμιότυπο από τά εγκαίνια τής 'Α γ. Κυριακής.
ώαλλόμενοι άπό τούς θόλους τοΰ ναοΰ τούτου, τόν όποιον ή ανθρώπινη ευσέβεια άνήγειρεν τό υπέρ τών ευεργετών, δωρητών καί άφιερωτών.Έ π Ι πλέον έκφράζω τήν βαθεΐαν ευγνωμοσύνην είς πάντας τούς έπι έτη ολόκληρα έργασθέντας καί ώφελήσαντας, διά τής εργασίας των, τό ευαγές τούτο ίδρυμα.Τελειώνων εύχόμεθα άπό τά μύχια, οπούς ό τριαδικός Θεός, πρεσβείαις τής ύπεραγίας Θεοτόκου διαφυλάττει υμάς έν μακροβιότητι καί υγεία έπ’ άγαθιΤ) ήμών, καί τής μιας 'Α γίας καθολικής καί άποστολικής εκκλησίας».Β . Κο'ΐ'ΐατάς

13



Μέ τήν ευκαιρία των εγκαινίων ό σεβασιιιώτατος Μητροτΐολίτης κ. Ν ικόλαος άπένειμε στόν αίοεσιμώτατο π. Δη·μήτριο τόν βαΒμό (τίτλο) τοΰ ϋ ί  κονόμου.Παρ’ δλον δτι Οά προσκρούσουμε στή σεμνότητα του, δέν μπορούμε παρά να Ιξάρουμε έδώ εναν πριοτεργάτη τοΰ ίεροΰ αυτού έργου, πού δέν είναι άλλο:' άπ’ τον αίδεσιμώτατο π. Δημήτριο Καρο,πάνο, ιερέα τοΰ χο)ριοΰ. Δέν ήταν απλώς δ Πρόεδρος τής ’Ερανικής ’Επιτροπής, πού έφερε εις πέρας τδ τεράστιο έργο τοΰ εράνου άλλα καί ό άνθριοπος πού εκινείτο παντού ακούραστος για τήν ενίσχυση τής ίεράς αυτής προσπάθειας. Π ίταν εκείνο: πού είχε νά παρακολουθήσει τήν ύλοποίηση των σχεδίων από μηχανικούς, αρχιτέκτονες καΐ τεχνίτες, πού έπέβλεπε τίς λεπτοιιέρειες, πού συντόνιζε δλους κα'ι ευτύχησε τελικά νά παραλάβει το έργο έτοιμο, δπως έμφανίζεται σήμεραΔίκαια, νομίζουμε, δ παπα - Δημήτρης σαν καλός λευΐτης μπoipεΐ νά σε[ΐ,νύ· νεται για τό έργο αυτό πού αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα τοΰ χιοριοΰ καί τής περιοχής γενικότερα.Γιά τήν ιστορία αναφέρουμε έδώ, δτι τήν πρώτη ’Ερανική ’Επιτροπή πού συ- στήθηκε μέ τήν άριθ. 84968) 5.7.1968 Ιγκριτική άδεια τοΰ Υπουργείου Έθ','ΐκής Παιδείας κα'ι Θρησκευμάτιον γιά τή διενέργεια Πανελληνίου ’Εράνου, πρός ανέγερση τοΰ Περού Ναού είχαν άποτελέσει οί: Αίδεσιμώτατος π. Δημήτριος Καρα- πάνος, ως Πρόεδρος καί μέλη: π. Αθανάσιος Παπαστάθης, Ε . Π απαλέξης, δάσκαλος τότε τοΰ χιοριοΰ, δ πρόεδρος Ε . Π απαδής, Δ. Γιούσμπασης, Β . Ζω γράφος, Σ τ . Κυριτσης, Κ . Φλώρος, Δ . Κοκκάλας, I .  Κεράνης, Κ λ . Κουτσούκης.
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ΧΩΡΙΟ  Π Ο ΛΥΠ ΛΑ ΓΚΤΟ

Γιά ίδές καλωσορίσματα,, προόέντες, κέφια, γλέντια. Τ ί σούναι τούτο τό χωριό μέ τά πολλά τά ντέρτια!Χθές ήταν, δπου σκέπαζαν τούςτάφους τούς σκαμμένους καί γύριζαν έδώ κι’ έκεΐ νά βρούνε τούς χαμένους.Χθές, μόλις, ψόφαγαν τά ζά , τάϊσμα δέν ύπήρχε. Κ ι ήλθε ταχιά,, ήλθε γιορτή, νέαζωή τούς ήλθε!. Κ .  Μερσιώτης
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ΑΠΟ ΣΠΑΣΜ ΑΤΑ Α Υ ΤΟ Β ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ

Γ€ίΜ)ργίον ^Εβ· Π α η α δ ή(Συνέχεια από τό προγ)γούμ^νο)1924. ’Α ρχίζει ή άναόημιουργία καί ανακαίνιση του Μικροΰ Χωρίου. Με τήν πρωτοβουλία τοΰ νεοχειροτονηΟέντος έφημερίου τής ένορίας μας αΐδεσιμω- τάτου οραστηρίου ’ Αθανασίου Ιίαπαστάθη, βοηθουμένου υπό τής έκάστοτε ένο- ριακής Ιπιτροπής καΐ πάντιον των ενοριτιΐιν 'ΐε πρόθυμο προσωπική εργασία καΐ συνδρομές αρχίζει νά κτίζεται ο νέος περίλαμπρος ιερός ναός, δ όποιος μέχρι σήμερα στολίζει τό χωριό μας —  παλαιό σήμερα —  ή Μεταμόρτρϋ)ση τοΰ Σω- τήρος».Μέ ένέργειές μου καί τή συνδρομή τών χωριανών μου, επιδιορθώνεται τό Παλαιό Διδακτήριο, γιά νά είναι χρησιμοποιήσιμο. Κατασκευάζονται νέα δίεδρα θρανία καί προμηθευόμεθα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Στις 14 Μαίου 1932 πεθαίνει ό πατέρας μου. Ή  Κοινότητα μέ τήν δραστηριότητα τοΰ αειμνήστου Ί .  Κόμματά αναδιοργανώνεται μέ άνοιγμα δρόμιον αυτοκινήτου, κατασκευή υδραγωγείων κ .λ .π . έργων κοινής ώφελείας. Μέ τήν φροντίδα τών κ . Δ . Κοκκάλα καί άειμνήστου Γυμνασιάρχου Δ . Θάνου, ιδρύεται «Φιλοπρόοδος Ετα ιρεία  Νεολαίας Μικροΰ Χωρίου» μέ αρκετά πλουσία παιδική καί γεινργική Βιβλιοθήκη καί τέλος τό 1930 άναλαμβάνω τήν πριοτοβουλία γιά τήν ανέγερση νέου καταλλήλου Διδακτηρίου. Μέ τή συμπαράσταση δλων τών κατοίκων, προσωπική έργα- σία καί χρη:|εατική συνδρομή δλθ)ν τών κατοίκων τοΰ χωριοΰ μας ένταΰθα καί τών έν ΑΑμερική μέ πρωτοβουλίαν τοΰ άδελφικοΰ μου φίλου κ. Β . Κόμματά,, άπαλλοτριώσαμε στήν καλύτερη τοποθεσία οικόπεδο καί μέ αγώνες καί θυσίες ανεξαιρέτως δλων έκτίσαμε τό νέο διδακτήριο μέ ολους τούς κανόνες τής Σ χ ο λικής Τ γ ιε ιν ή ς καί στις 30 Ίανουαρίου 1934, έορτή τών Τριών Ιερα ρχώ ν, τών οποίων τήν εικόνα είχαμε στό Σχολείο, έκάναμε τά εγκαίνια παρουσία ολοκλήρου τοΰ χωριοΰ καί τών γερόντων ακόμα. Τό βράδυ τής ’ίδιας ημέρας στήν αίθουσα τελετών τοΰ Σχολείου, οπού υπήρχε μόνιμος σκηνή μέ αυτόματη αυλαία καί μέ ραδιόφωνο μπαταρίας (δωρεά τοΰ αειμνήστου χωριανοΰ μας Ευαγγέλου Χόνδρου) έδόθη από μαθητές τοΰ Σχολείου πατριωτική παράσταση μέσα σέ γενικό ένθουσιασμό καί παραλήρημα χαράς. ’Αλήθεια πώς μπορεί νά βελτιυ^- θεί ή μορφή τής ζωής καί στό μικρότερο χωριό, δταν ύπάρχη αγάπη, σύμπνοια καί συνεργασία Κοινοτικού Συμβουλίου, Εκκλησιαστικής καί Σχολικής ’Εφορείας (’Εκκλησία, Τδραγω γεία, Π λατείες, Δρόμοι γιά αύτοκίνητα. Σχολείο, Μαθητικά συσσίτια Κοινοτική Β ιβλιοθήκη). ’Ά νεμο ς αναδημιουργίας. ’Αλησμόνητη δεκαπενταετία 1924— 1939. Δυστυχώς δέν τά χαρήκαμε πολύ!Ένιΐ) γεμάτοι ένθουσιασμό είχαμε εγκατασταθεί εις τό νεώτατο διδακτήριό μας, τό όποιο είχαμε έφοδιάσει μέ διαφόρους χάρτες καί έποπτικά μέσα, ένα ήλιόλουστο φθινοπωρινό πρωί στις 28 Όκτο>βρίου 1940, ένίρ πήγα στό Σχο-
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λείο νχ άκούσο) από τό ραδιόφωνο τΙς πρωινές είδήοεις άντ χυτών ακούω πολεμικά εμβατήρια! Άνησύχν/οχ. Μετ’ όλίγο Χκούοι τά διαγγέλματα τοΰ Βαοι- λέως καί τοΰ Πρωθυπουργού καί στή συνέχεια τά διατάγματα τής επιστρατευ- σεως. Καλούνται έφεδροι αξιωματικοί από τής κλά-σεως 1916 καΐ νεοηερων. Εγιυ είμαι τής κλάσεως 1 9 1 4 .'Επομένως δεν καλούμαι! Τ ό απόγευμα όμως τής ίδιας ήμέρας καταφθάνει από τό Ά στυν. τμήμα Μ εγ. Χωρίου χωροφύλακας καΐ [ΐοΰ έγχειρίζει πρόσκληση ατομική έπιστρατεύσειος νά παρουσιασθώ έντός 24 ωρών εις Φρουραρχεϊον Λαμίας. ’Αναχωρώ τό προ ι̂ τής Ιπομένης, προπεμπόμενος με συγκίνηση από τούς μαθητές μου κχ'ι τοποθετούμαι ως ’Έφεδρος Λοχαγός εις Εφοδιασμόν Λαμίας, καί Νοσοκομεΐον Καμμένων Βούρλων, τών όποιων είχαν έπιταχθή όλα τά ξενοδοχεία καί έλειτουργοΰσαν ώς χειρουργεία, καΐ τέλος τοποθετήθηκα εις Διοίκησιν I I  Αναπληρωματικής Λάρισσαν, δπου εύρέθηκα κατά την επίθεση τών Ι ’ερμανών στ'ις 6 Α πριλίου 1941. Μετά τΙς επανειλημμένες νίκες μας κατά τών ’Ιταλών από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τού Α πριλίου 1941. 1941 κάμπεται ή άντίστασίς μας από τήν βάρβαρο έπίθεσι τών Γερμανών και τελικά, περί τά τέλη Α πριλίου 1941, ή Ε λλά δα  [ίας υποδουλώνεται εις τόν Χιτλερισμόν.’Λπό τήν Λάρισσα μέ τόν λόχο μου συντεταγμένο υποχωρώ μέσψ Φαρσάλων— Λομοκοΰ εις Λαμίαν, τής όποιας παρακολουθώ τόν βομβαρδισμόν τή Μεγ. Ιίαρασκευήν τοΰ 1941 από τά Γερμανικά αεροπλάνα. ’Εδώ σχεδόν διαλύονται όλα τά τμήματα καί ημείς οί αξιωματικοί έφεδροι διατασσόμεθα νά διεκπε- ραιωθώμεν εις Πάτρας γιά νά συνεχίσο^με τόν πόλεμο στήν Κ ρήτη. ’Εδώ μόλις φθάσαμε στήν Πάτρα, κατόπιν άλλης διαταγής μάς χορηγούν φύλλα άορίστου άδειας. ’Λ π ’ εκεί μέσω Ναυπάκτου— Κρικέλλου— Μεγάλου Χωρίου φθάνω τήν 3ην Μαίου 1941 εις τό χωριό [ίου, όπου βρίσκω μετά τόσα κακουχήματα κα! ανεκδιήγητες ταλαιπιορίες τήν αξέχαστο, αείμνηστο σύζυγό μου Βασιλική βα- ρειά άρρωστη,, ή όποια ύπίκυψε αγόγγυστα εις τόν θάνατον σ:1ς 2 Φεβρουάριον 1942. Τ) θάνατός της υπήρξε γιά μένα πληγή ανεπούλωτη καί μοΰ άφησε ιυγ· κινητικές άναμνήσεις από αφοσίωση καΐ αγάπη, τ'ις όποιες θά θυμάμαι μέχρι τής τελευταίας μου πνοής. Λίωνία της ή (,ινήμη!’Λπό τό καλοκαίρι τοΰ 1942 άρχισαν στά μέρη μας νά κάνουν τήν παρουσία τους διάφοροι αντάρτες οργανώσαντες τό Ε .Λ .Μ . μέ επί κεφαλής τόν ”Λρϊ; Βελουχιώτη ψευδώνυμο (Κλάρας), προσπαθοΰ'/τες νά στρατολογήσουν στίς αρχές έθελοντικά οπαδούς. Προσπάθησα νά μείνω αμέτοχος σέ δράση λόγη) τοΟ πένθους μου. Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1942 ένας ταγματάρχης Γερμανό: συνοδευό- μενος άπό ένα χο)ριανό μας (Τάσιο Γιουρνά) ήλθε από τήν Λαμία στό χωριί ,ι,ας σάν έπισκέπτης. Τούτον κατά τήν επιστροφήν του στό δρόμο Μικρού Χο)- ριοΰ Καρπενησίου έτραυμάτισαν καί ήχμαλοότισαν οΐ αντάρτες καί κατόπιν δια.- πραγματεύσειον τόν άφησαν ελεύθερο. Ε ις αντίποινα οί Ιταλοί στίς άρχες καί κατόπιν οί Γερμανοί έπέδραμον ατό χωριό μας καί συνέλαβον ώς Ομήρους 1S Μικροχιορΐτες άπό τούς όποιους όνομαστικώς ζήτησαν νά παρουσιασθοΰν έγά' κι άλλοι, ό αίδεσιμώτατος ’Λθαν. Παπαστάθης, ό πρόεδρος τοΰ χωριού Μ ιχ . Νι-16



Γ . ΙΙαπαδής: Άηιστεϊο άνδοείας άπο τή Μικρασιατική ’ί ’κστρατεία



κολόπουλος καί ό ιατρός ί.είμντ^στος Εύάγγ. ΙΙιστιόλης τούς 5’ άλλους τοι'̂ ς Ιπέλεξαν οί ί'δ'οι κατά την συγκέντρωοή μας είς τήν προ της έκκληυία,ς π λα τεία κατά διαταγή τ»ν. Μεταξύ αύτίΰν ήταν καί ό κατόπιν έκτελεσθείς αείμνηστος ’Ιωάννης Ά θ . Κο'μπορόζος, πού προσήλ&ε στη συγκέντριοση άπό περιέργεια. Στδ δρόμο πού μάς μετίφεραν στο Καρπενήσι, οποίον εύρισκον τον συνελάμβανον ώς αντάρτη. Τόν Έπαιμ. ΙΙαλιούρα είς Γαύρο, τον Θωμά Μπάκη εις τό Νο- στιμιώτικσ. Τό βράδυ τής συλλήψεώς μας μάς έφυλάκισαν εις τά Κρατητήρια τής Χωροφυλακής Καρπενησιού καί τήν έπομένην με αύτοκίνητα, τά όποια συν- ιοδευόταν άπό 'Ιταλούς στρατιώτες μάς μετέφεραν καί ένέκλεισαν στίς φυλακές Λαμίας, οπού παραμείναμε ώς τά τέλη ’Ιανουάριου 1943. Έδώ  στίς φυλακές μάς υπέβαλαν σέ έξονυχιστική ανάκριση καί μαρτυρικά βασανιστήρια και ιδιαίτερα τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας Μ ιχ . Νικολόπουλο μέ τήν πρόφαση οτι άκούαμε μέ τό ραδιόφωνο ξένους απαγορευμένους σταθμούς. Τό ραδιόφωνο τό είχε κρύψει δ Πρόεδρος προφασισΟείς οτι τό πήραν βίαιους οί αντάρτες. ’Επίσης έβασανίσΟη ανηλεώς δ έκτελεσθείς κατόπιν Ίιοάννης Κομπορόζος, δ οποίος διά νά γλυτώση άπό τά βασανιστήρια άναγκάσθηκε νά είπή οτι έδιάβαζε κομ'μου- νιστικά βιβλία, δταν δέ μετά τήν άνάκριση έπέστρεψε στή φυλακή μσύ είπε έμπιστευτικά «θειε», αν μέ φο^νάξουν στήν άνάκριση, θά προσπαθήσω νά δραπε- τεύσο) γιά νά μέ έκτελέσουν, διότι δέν άντέχω είς βασανιστήρια άλλα».Κατά τόν χρόνο τής φυλακίσεώς μας στίς φυλακές Λαμίας οί άντάρτες άνα- τίναξαν τήν σιδηροδρομική γέφυρα Γοργοποτάμου καί προυξένησαν άνωμαλίες είς τάς μετακινήσεις τιϋν Γεομανοϊταλικών στρατευμάτων κατοχής. Ε ’ ς αντίποινα οί ’ Ιταλοί άπεφάσισαν νά έκτελέσουν 12 άπό τούς συγκρατουμένους μας μεταξύ τών δποί.ων καί τόν νειύτατο άνεέ-ιό μ.̂ υ Τιοάννη 'Λ0. Κομπορόζον Τ ή  θλιβερή αυτή είδηση πληροφορηθήκαμε άπό τόν ένωματάρχη το)ν φυλακών, εγώ, δ αίδεσιμώτατος ’Λ θ . Παπαστάθης καί δ ιατρός Εύάγγ. Πιστιόλης.Κατά τά μεσάνυχτα ανοίγουν παταγωδιΰς οί πόρτες τής φυλακής διαβάζονται τά ονόματα τών 12 μεγαλοφ'ΐθνίος καί μέ λακτίσματα τούς ανεβάζουν σέ φορτηγό αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών είναι άπό τούς χωριανούς μας μόνον ό νεώ- τατος ανεψιός μου 'Ιωάννης Κομπορόζος, δ δποιος χαμ.ογελώνιας μάς άπ.οχαι· ρετάει λέγοντας δτι γρήγρα θά βγούμε καί μεϊς νομίζοντας δτι άποφυλακίζεται καθώς τού είχε ύποσχεθή δ θείος του δασονόμος ’ Ιωάννης Μπλατσοΰκος, ευρισκόμενος τότε είς Λαμίαν. Εγώ  δμως πού ήξερα πού πηγαίνει καί έγνο'ιριζα τήν τύχη του, δταν αού είπε άποχαιρετο>ντας με «Θείε γλυτώνω τώρα, βγαίνω άπό τή φυλακή», συγκλονίσθηκα, Ιτρεμα δλόκληοος, μόλις συγκρατήθηκα άπό τά δάκρυα λέγοντας ένδόμυχα «Καημένε Γ ιά ννη!! Κ α ί νά ήξερε: δτι πηγαίνεις γιά τήν αιώνια ελευθερία!» Ό ποια συγκλονιστική στιγμή!! Τ ά  χαράματα τής επομένης τούς εξετέλεσαν στά Καστέλλια τής Φθιώτιδος.’Ενώ εί'μεθα στίς φυλακές Λαμίας συνηθισμένοι πλέον είς τις άγωνίες τθ)ν έκτελέσεων, πληροφορηθήκαμε δτι στίς 22 τού Δεκέμβρη 1942 οί άντάρτες έπε- τέθησαν στό χωριό μας έναντίον ’ Ιταλικής φάλαγγος καί εφόνευσαν ’ Ιταλούς
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, γΛ  ότΓοϊο', είς άντί;τ&ινα έξετελεσαν την 24.12.1942 εις δέσιν «Λόγγοβες» περ'.φε- ρε;ας τοΰ χωρίου |ΐας 13 Μεγαλοχωρίτες, τους όποιους είχαν συλλάβει ώς ομή- . ρους από προηγούμενες ήμερες. Μεταςύ αϋτοίν, τών όποιων δυστυχώς δέν ένΟυ- . μρΰμαι τά όνόματα, ήταν καί ό έπ’ αδελφή γαμβρός μου άείμνη^στος 'Ιωάννης .Καρυοφύλλης, δημοδιδάσκαλος Μ εγ. Χίοριοΰ, ό όποιος κατα τάς αφηγήσεις αύτο-■ πτών- μαρτύρων έπεδειξε άξιοθαύ'ΐ.αστο θάρρος καί πατριιοτισμόν, ειπών στις γυ-■ ναΐκές πού εκλαιον <-1τΙς Έλληνίδες δέν αξίζουν δάκρυα γιά τούς θυσιαζομένους . γιά τήν ελευθερία τής άγαπημένης μας πατρίδας Ελλάδος». ’Ανάμεσα - ατούς,έκτελεσθέντες Μεγαλοχιορίτες ήταν καί οί χωριανοί μας Χρίστος Φλέγγας ’καί Νικόλαος Γ . Κυρίτσης. Οί Ιταλοί κατά τήν 24.12.1942 παραμονήν τών Χρ'·- στουγέννιον μετά τις εκτελέσεις πυρπόλησαν αρκετά σπίτια -οΰ χωριού , μας καί έπέστρεψαν στο Καρπενήσι. Λυτά τά γεγονότα τά πληροφορηθήκαμε ήμείς στις φυλακές Λαμίας, όπου είμεθα φυλακισμένοι καί βέβαιοι πλέον δτι οί , ’ Ιτκλοί είς άντίποινα θ·ά έκτελοΰσαν ήμάς τούς Μικροχμορίτες, διότι στήν περιφέρειά μας οι αντάρτες έφόνευσαν ’ Ιταλούς στρατιώτες.Κάθε βράδυ από τής 25.12.1942 'ΐέχρι τέλους Ιανουάριου 1943 πού έμεί-■ ναμε στις φυλακές .λαριίας, όταν άνοιγαν οί πόρτες τών φυλακών,, ,Ινομίζαμε δτι ήλθεν ή τελευταία ώρα μας καί γράψαμε σέ πρόχειρα σημειώματα τις τελευταίες θελήσεις μας (Διαθήκες). Τ ι συγκινητικές στιγριές!!Σχεδόν εητεθα βέβαιοι ότι δέν θά άποφεύγαμεν τό μοιραίο από τό εξής περιστατικό. Στις φυλακές Λα'ίίας έκρατείτο έκεί ώς υπόδικος από έξαμήνου ένας από τό Αυλάκι τής Στυλίδας. Μετεφέρθη γιά νά ,δικασθή εις τό, Στρατο- δικέίον Λαρίσσης, .από τό όποιο αθωώθηκε καί άπεστάλη πάλι στις φυλακές Λαμίας γιά νά πάρη τό άποφυλακιστήριό του, παραγγείλας στή γυναίκα του γιά νά Ι'λθη νά πάρη τά πράγματά του. Τήν παραμονή όμως τής άπΟφυλακί- σεώς του αντάρτες έφόνευσαν ένα ’ Ιταλό στήν περιφέρεια τού Αυλακιού. ’Α μ έσως οί Ιτα λοί είς άντίποινα πήραν τά όνόματα τών φυλακισμένων, είδαν δτι αυτός κατάγεται από τό Αυλάκι καί τό πρωί τόν έςετέλεσαν, έκεί στό ίδιο μέρος πού οί αντάρτες είχαν σκοτώσει τόν ’ Ιταλό, άδιαφορούντες αν αυτός από Ιξαμήνου έκρατείτο στις φυλακές καί είχε άθωιοθή από τό Στρατοδικείο. Φαν- τασθήτε τήν γυναίκα του, ή όποια ήλθε τό πρωί νά φύγη μέ τόν άνδρα της καί εμαθε-τό τραγικό τέλος του!κ Λοιπόν τί περιμέναμε ήμείς! Στήν περιφέρεια τού χο^ριοΰ μας οί αντάρτες σκότωσαν ’ Ιταλούς. Άγωνιούσαμε μόνο ποιά νύχτα θά ελθη ή σειρά [ίας! Στις φυλακές τής Λαμίας χάρις στις φροντίδες τών χ,^ωριανών μας στήν ’Αθήνα καί τού χωριανού μας Βάγια Β λ ά κ α , πού είχε τότε εστιατόριο στήν Λαμία προμηθευόμεθα τρόφιμα. ’Επί ενα σχεδόν μήνα περιμέναμε, μετά τή μάχη στό χωριό ρ.ας μεταξύ ανταρτών καί Ιτα λ ώ ν , μέ χτυποκάρδι τήν εκτέλεσή μας, τήν όποιαν θ'ειορούοαμε βέβαια. Παράδοξα δμιος χωρίς καί με'ς νά μπορο'μ.ε καί νά τό έξηγήσιομε (ιιερικοί τό άπέδινσαν στό δτι τό τμήμα τής Ιταλικής Φρουράς πού ύπέστη τήν επίθεση στό χωριό μας υπήγετο στήν έπιθειυρηαγ Ιτ α λ ικ ή  ’Αγρίνιου καί όχι Αα;'ίας) πρός κατάπληξη δλιον μας αντί βεβαίας
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χναμενομ,ένης έκτελεσεώς μας καΐ μετά άγωνιύδε;ς νύκτας μάς μετέφεραν δέσμιους μέ ειδική άμαξοστοιχία από τΙς φυλακές Λαμίας είς φυλακές Καλλιθέας καί κατόπιν Άβέρωφ στην ’Αθήνα γιά νά δικασθοΰμε από τό Ιταλικό Στρατοδικείο μέ τήν κατηγορία δτι ακούαμε μέ τό ραδιόφιυνο πού είχαμε ατό χωριό ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τελικά άπηλλαχθήκαμε καΐ κατά Μάρτιο τοΰ 1943 έπέστρεψα εγώ μ.αζΐ μέ άλλους χιοριανούς στό χωριό μας. Κατά τόν Νοέμβριο τοΰ 1943 οί Γερμανοί Ικαμαν Ικκαθαριστικές έπιχειρήσεις, έπυρπΟ- λησαν τό Καρπενήσι και εφθασαν μέχρι Κορυσχάδων, οπού είχε τήν έδρα της ή Κυβέρνα/ση τιδν βουνών υπό τον αείμνηστον καθηγητήν Σβώλον. Η μ ε ίς  υπό ϊκατάπαυστη βροχή καταφύγαμε στήν Καρίτσα καί μετά τήν άποχώρηση τών Γερ|ΐυανών έπανήλθαμε στό χωριό τέλεια αποκλεισμένοι. Συνέχεια στό έπόμενοΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Η Σ Υ Ν Ε Σ Τ ΙΑ Σ Η  Μ ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝΣ τις 16.8.1979 έγινε μέ επιτυχία ή ετήσια Συνεστίαση τι7)ν Μικηοχιηριτών στό νέο ξενοδοχείο τοϋ χωριού (Μ Ο Τ Ε Λ  - Ε Λ Λ Α Σ ) .Μέ τις ευλογίες τοΰ σεβαστού μας Παπαδημήτρη άρχισε τό φαγητό. Στό τέλος τού φαγητού ό κ. Β . Κομματάς, έκ μέρους τής Κοινότητα; καί ό κ. Γ . Δη- μόπουλος, έκ μέρους τής ’Αδελφότητας, έκφοη-ησαν σύντομους λόγους, τονις οποίους, γιά δσους δέν ήσαν παρόντες, παραθέτουμε πιό κάτιο:Σ τή  Συνεστίαση παρέστησαν δ Πρόεδρος κ. Ε . Παπαδής καί. τά μέλη τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου: Ν . Σιδέρης, I . Φοί·κας, Ν . Ζάρας καί δ Γραμματέας κ Λ . Κοντογιώργος και άπδ τήν ’Αδελφότητα ό Πρόεδρος κ. Γ . Λημόπουλος και τά μέλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου κ.κ. Δ . Κρίκος καν Κ . Κουτσοΰκης.Παραβρέθηκαν επίσης κα'ι πολλοί συγχωριανοί μας καΐ γιά πρώτη φορά μερικοί άπ’ αυτούς πού ήλθαν άπ’ τήν ’Αμερική.

Στιγμιότυπο άπδ τή συνεστίαση.
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*0 Ω ό γ ο ^  τον κ. Κ ό μ μ α τ ά
Ή  συνεστίασις τής βραδυΰς είναι συνέχεια και άλλων συνεστιάσεων κατά τό παρελθόν, αίτινες άποθλέπουν δπως προάγω- μεν, δπως καταστήσωμεν τούς δεσμούς τής φιλίας, συνεργασίας και άμοιβαίας έκτι- μήσειος, έπΙ μάλλον κα μάλλον Ιστενοτέ- ρους.’Απόψε ή χαρά μας είναι σύμφυτη, μέ ενα αίσθημα συγκινήσειος, διότι στις δΐ'σ- κολες ήμερες πού περάσαμε νοιδισαμε ά- πό κοινού τήν ακατάλυτη άνάγκη νά συσπειρωθούμε, για νά έπαναδιώσουμε τήν πανανθρώπινη άποστολή μας, σαν θεματο- φύλακες των μεγάλων άξιίδν τής ξιοής.ΚαΙ είναι μεγάλο πράγμα νά φρο- νώμεν, καϊ νά αίσθανόμεθα δτι εχουμε στερεά βάθρα, δτι ισχυροί δεσμοί μάς συνδέουν μέ τό παρελθόν καί μέ τόν τόπον μας, δτι παραμένει άσβεστη ή φλόγα τήν όποίαν παραλάβαμεν από τούς προγόνους μας καί μέ τήν σειράν μας νά τήν παραδώσωμεν είς τάς έπερχομένας γενεάς.1. ’Από των άρχαιοτάτοιν χρόνων ή περί φιλίας άντίληψις έδέσποξεν είς τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν, επηρέαζε βαθύτατα τήν σκέψιν καί τήν ζωήν τών άρχαίιον 'Ελλήνων φιλοσόφοιν καί ποιητών, αύτοί δέ πρώτοι τήν έτοποθέτησαν εις τά επίπεδα τών αρετών καί εξύμνησαν τό με- γαλεΐον της.Σ τίς  μέρες μας είναι αδύνατον νιι μή επιδοκιμάσουμε τήν εξαιρετική δραστηριότητα τών επαφών, πού πραγματοποιούνται μέσφ τών κοινωνικόίν όργανο'ισειον, δ- ΐπ(ΐος ή ’Αδελφότητα Μικροχωριτών διά τήν σύναψιν στενότερων σχέσεοιν.Καί κάθε επαφή μεταξύ άνθριόπιον τού πλανήτου μας, μάς παρέχει μεγάλα ωφελήματα διότι αΐιξάνονται αί γνιόσεις άλ- λήλίον καί μέ τόν τρόπο αντό συμβάλλουν είς τήν έδραίωσιν τής μεταξύ των φιλίας, καϊ έμπιστοσίίνης, στό θρίαμβο τής ιηΊούς σκέψεως.2. 'Ο  άνθρωπος .πού είναι τό τελειότεροι· πάνιο στή γή, προσπαθεί νά έξεΐ'γεησει

τό έ'νστικτό του, καί νά δώση |να βαθύτερο νόημα, ένα βαθύτερο περιεχόμενο, ή νά άντιδράση σε κάθε κακή ένστικτώ- δη παρόρμηση, καί μέ τήν όλονέν πλου- σιιοτέραν πείραν του, καί τά πολύτιμα διδάγματα πού δέχεται άπ’ αύτή, θά τό έ- πιτύχη κάποτε, γιά νά μπορεί νά ξεπερά- ση τΙς ορμές του, καί νά φθάση είς τό ΰψος τής αποστολής του.3. ’Αλλά καί ό τουρισμός έκτιμάται σήμερα σάν μία νέα ευκαιρία, σάν £να δικαίωμα γιά τούς άι-θρώπους, νά Ανανεώσουν τάς σχέσεις το)ν γιά ένα Αμοιβαίο πολιτικό έμπλουτισμό καί ένίσχυση τών συντε- λεστιόν τής παγκοσμίου εΙρήνης.ο ι  άνθρωποι διαρκώς ταξιδεύουν, κινούνται είς δλας τάς κατευθύνσεις, θέλουν νά Αλλάξουν περιβάλλον, νά γευθούν κάτι διαφορετικό Από τίς συνηθισμένες συνθήκες τής ζωής τους.4. Καί αυτή ή Αλλα-/ή είναι κάτι πού χρειάζεται 6 ’Άνθροιπος πιό πολύ ό σημερινός άνθρωπος πού ζή μία ζο̂ ή Αγχώδη, νευρική, συντριπτική.'Η  διαβίιοση τίδν κατοίκων είς τάς πόλεις είναι κουραστική, μονότονη, ή άνάγκη τής Αναψυχής, τών διακοπών, είναι Απαραίτητος.Τά βουνά, τά όποια είναι τόσο πολλά είς τόν τόπον μας, προσφέρονται στόν κουρασμένο άνθρωπο, νά τού χαρίσουν καθαρόν Αέρα κα άφθονο οξυγόνο, τήν ή- ρειιία καί τό τερπνό, καί εέιχάριστο θέαμα.
5. Ή  ελληνική φιλοξενία τήν οποία τό χο)ριό μας καλλιέργησα πάντοτε, ήταν ένα γνώρισμα Από τήν Αρχαιότητα, πού τής χάριζε πολλά, συνέδεε τούς Ανθρώπους σφικτά, τούς πλούτιζε τή ζοιή καί τούς τόνωνε τήν ιΐη'χήν, καί τούς καλλιεργούσε πνευματικά, ώστε ή ελληνική καί χριστιανική δάδα νά μένη πάιαοτε Αναμμένη καί μέσα Ακόμη στά χρόνια τής σκοτεινής σ-κλαβιάς.Πιστεύω δέ δτι οί λοιιπάδες φιλοξεηας καί Ανθρωπισμού πού άναή'αν οί πρόγονοί
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μα ;, Οά παοαμείνουν άνομιιένες και δέν θα ο δύσουν.6. ΚαΙ άσχέτοος τής αλλαγής των καιρών, άσχέτως τής υλιστικής περιόδου, ή τ ι ς  ά γ ω ν ί ζ ε τ α ι  ν ά  κ α -  τ α σ τ Q έ ι|» η τ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς  μ α ς  ή φλογέρα τοϋ δοσκοϋ τιΰν ορεινών περιοχών, καϊ ή λύρα τιϋν νήσων καΐ τής ακρογιαλιάς τοϋ Αιγαίου θά ακούεται πάντοτε μέ τον ίδιο ρυθμό. Ή  διατήρηση τών παραδόσεοιν είναι ένα

τιτάνιο έργο πού πρέπει δλοι μας νά φέ- ριβμε είς πέρας. Διά τόν λόγον αυτόν ας σφί'ρηλατήσωμεν χωρίς ανάπαυλαν τήν ενότητα καΐ άς νοιώσουμε οτι οί δύο οίκι- σμοϊ δεν είναι χωρισμένοι, αλλά άποτε- λοϋν ένα ενιαίο Μικρό Χιοοιό. "Ετσι θά μεγαλουργήσωμεν πάλι. Και αήτό είναι νομίξοι τό βαθύτερο νόημα τής αποψινής μας συνστιάσεοις. Β . Κ Ο Μ Μ Α Τ Α 2

τιγμιοτυπο απο τυ. συνεστίαση.
Ό  β όγο 8 τοϋ κ · ΛηξΜόηονϋον

Κέρι·- Πρόεδρε τής Κοινότητας,Αϊδί σιμιότατε Παπαδημ. ί|τρη,'Αγαπητοί χωριανοί καΐ ξενητεμένοι^ Φίλοι επισκέπτες τοϋ χοιριοϋ.Θά ήθελα έκ μέρους τής ’Αδελφότητας Μικροχοιριτών, νά προσθέσιο μερικά λόγια σ’ αυτά τέι ωραία κα! σοφι'τ .τού μά: είπε δ αγαπητός μου έξάδελφος, δ πολυταξιδεμένος Όδνσσέας καΐ εύεογέσης του χωριοϋ, Β . Κομματάς.Πρέπει, πρώτα - πρώτα, νά έξάρω καί νά επαινέσω τήν ωραία καί εγκάρδια ά-

ποη.'ΐνή μας συγκένϊοοιση στην δ.τοία θι. ήθελαν νά μετάσχουν όλοι οί Μικροχωρί· τες (ίν τού; χιοροϋσε ή α”θουσ(ΐ μας. Πα- ρευρίσκονται οσοι έ.τρέλαδαν νά δηλιό σουν μέχρι τών εκατό καί άπ’ τό νέο καί τόν παλιό οικισμό. Ή  συγκέντριοσιή μας ισι'μδολίζει καί άποδεικνύει τήν ενότητα τοϋ χοιριοϋ, τόν αδελφικό σύνδεσμο μεταξύ όλων ανεξαιρέτως τών Μικροχωριτών καί τήν άλληλοσύνδεση τώ ν προδλημάτοιν καί τών συμφερόντοιν δλων μας.Ή  Κοινότητα σιιν κρατικός θεσμός ά-
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ναγνωρίζεται άπό ολους μας, δτι εχει τό προβάδισμα στή διοίκηση τοΰ χιοριοΰ.Ή  ’Αδελφότητα βοηθάει τήν Κοινότητα οσο μπορεί, παίρνει πρωτοβουλίας καί συνεργάζεται μέ τήν Κοινότητα. Κυρίιος παίρνει πριοτοβουλίες έκτος τής Κοινότητας μέ τό σκοπό νά φέρει περισσότερη έπικοινωνία των ξενητεμένων μεταξύ τιον καΐ μέ τό χοιριό.Τονίζει ή ’Αδελφότητα οτι σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αλληλοκατανόηση, συνεργασία και πρό παττός άγάπη.Κα'ι αίτιά δλα τά έ.πραγματοποίησαν οί πρόγονοί μας, οί πατέρες μας και οί μανάδες μας. Καί μέ αυτά έκαμαν τό Μικρό Χο)ριό προοδευτικό καΐ πρότυπο. Μέ αυτά κατορθώθηκε νά ξεπεραστει ή Θεομηνία τής κατολίσθησης στις Ι.*! Ίανουαρίου 196.Β.Κα’ιΙ σήμερα πρέπει νά συγχαρούμε τόν κ. Πρόεδρο τής Κοινότητας καΐ δλους τούς Κοινοτικούς Συμοοί'λους διότι μέ πολλές φρολτίδες και πολλούς κόπους κατδιρ- θίοσαν νά φτιάξουν αύτό τό θαυμάσιο ξενοδοχείο. ’Ακόμη πρέπει νά ει’ιχαριστήσου- μέ τόν πρώτο μισθιοτή τοΰ ξενοδοχείου, τόν κ. Ά χιλλέα Ζαφειρόπουλο, γιατί τόσο καλά οργάνωσε τό ξενοδοχείο αλλά καί τήν άποιίιηή μας συνεστίαση.Δεν χρειάζεται βεθαίως νά συστήσω ή όιπλώς νά αναφέρω δτι συμφέρον μας είναι νά βοηθήσουμε μέ κάθε τρόπο τόν κ. Ά χιλλέα Ζαφειρόπουλο, νά τά βγάλει κα λά πέρα ό'ιστε νά έδραιοόσουμε τή φήμη τοΰ ξενοδοχείου καί συνεπώς τήν ιοφέλεια τοΰ χιοριοΰ."Ομως σάν έτσι, σάν άλλιιος παράλει- ■ψα ώς τώρα νά σημειώσω μέ λί>πη δτι μεταξύ μας δέν εύρίσκεται άπόι|ιε ό σεβαστός μας Παπαβανάσης, 6 όποιος προσέ- φερε ατό χωριό μας δχι μόνο ώς ιερέας τοΰ χωριού καί ό όποιος είναι καί ό εισηγητής τών συνεστιάσ^ιον αύτιΰν πού άς τώρα γινό\·τουσαν ατό Παλιό Χοιριό. "Ε χομε δμοις κοηά  μας τόν σεβαστό μας Παπαδημήτρη, τόν άνθριοπο πού κοντά στ’ αλλα πνευματικά του καθήκοντα μό χθησε γιά τήν ανέγερση τής νέας εκκλησίας τής 'Αγίας Κυριακής, τής όποίας τά

έγκαίνια αξιωθήκαμε νά δούμε, πριν ένα περίπου μήνα."Εχουμε ακόμα μεταξύ μας πολλούς ξε- νητεμένους μας, δπιος απο την ’Αμερική τόν Τάκη Ν . Πολύζο, δ οποίος προσεφε- ρε τόσα πολλά στήν Ευρυτανία καί τό χο^ριό μας καί σάν γενικός γραμματέας τοΰ Συλλόγου στήν ’Αμερική «Τό Βελούχι» στήν Εύρΐ'τανία καί τό χοιριό μας, τόν Κώστα Πριόβολο, παλιό Πρόεδρο τής Κοινότητάς μας γιά πριότη φορά. Τόν περίφημο γιά τήν επιστήμη του καί' περιφημότερο γιά τήν καλοισύνη του καί τήν ανθρωπιά του Γιάννη Δέρματά, τόν καθηγητή τής Άνωτάτης Γηοπονικής Σπ όρο Κυρίτση, τόν καθηγητή Γιώργο Τσα- τσαράγκο, τόν διευθυντή τού Δημοτ. Σ χ ο λείου κ. Σ .  Γενιτσαρόπουλο καί πολλούς άλλους καί άγαπητούς οί όποιοι λάμπουν διά τής παρουσίας των καί δέν χρειάζεται νά τούς ονομάσω.Αισθάνομαι ύποχρέιοση ως Σύλλογος νά εί'χαριστήσιο καί ολους τούς έπισκέ- πτας καί παραθεριστές τού χωριού μας, οί όποιοι παρίστανται ή επέστρειίιον στά σπίτια τους, γιατί έτίμησαν τό χοιριό μας μέ τήν επίσκεψή τους. "Α ν σέ κάποιο σημείο δέν τούς περιποιηθήκαμε δσο έπρεπε παρακαλούμεν νά μάς τό συγχωρήσουν καΐ ιιποσχόμεθα τοΰ χρόνου νά τούς περι.ποιη- θούμε περισσότερο.Καί τιόρα θά .παρακαλοΰσα τόν ξενοδόχο νά μάς βάλει κανένα ρουμελιώτικο τραγούδι γιά νά χορέή'ουν δσοι επιθυμούν. Προσοιπικώς θά επιθυμούσα νά ακούσω εκείνο τό τραγούδι πού λέει:Τί έχεις καλή μου Ά γλα ία  καί κάθεσαι καί κλαίς καίΙ τό παράπονό σου σέ μένα δέν τό λές;Είναι τό τραγούδι πού μού υπενθύμισε χθές ό φίλτατος Μήτσος Ντελής, δ χρόνια ξενητεμένος στή Θεσσαλονίκη καί νο- σταλγός τών .περασμένων. Είναι τό τραγούδι μέ τό ό.ποίο μέ νανούριζε ή μάνα μου καίι ,πού, δ.ποις βεβαιώνει δ Μήτσος, τραγουδιότανε τότε άπ’ δλους στό χοιριό μέ επικεφαλής τόν μακαρίτη Παπακιίιστο, δταν στά χαράματα .πήγαιναν καβαλλα-
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οία καΐ χαρούμενοι νά φέρουν ξύλα γύρω άπό τή Χελιδόνα καΐ' από άλλες τοποθεσίες. Μάς παρουσιάζει τόσο ωραία τον έ ρωτα τής πανέμορφης κοπέλας πού άπ’ τόν καϋμό για τόν καλό της, τό Δημητρά- κη, έχασε τή ζοιή της!
Ω όγο8  τον Η· Χ ο ν δ ρ ο νΜετά τόν κ. Γ . Δημόπουλο ζήτησε κα'ι έλαβε τόν λόγο ό κ. Γ . Χονδρός, ηλεκτρονικός μηχανικός, ό όποιος με συντομία, μεταξύ των άλλων, τόνισε τήν ανάγκη τής ένότητας τιδν Μικροχωριτών, να καταρ- γηθεΐ ή διάκριση σε νέο κα'ι παλαιό Μ ικρό Χωριό, γιατί τό Μικρό Χιοριό είναι ένα καί οτι υπάρχουν πολλοί διακεκριμένοι Μικροχωρίτες, επιστήμονες κλπ., οί όποιοι πολλά μπορούν ακόμη νά προσφέρουν στό χωριό.Μετά τήν έκφιόνηση των λόγων ό κ.

Δ. Ντελής συγκίνησε δλους πραγματικά μέ τό παλιό τραγούδι «’Αγλαΐα». Τόν ακολούθησαν στό τραγούδι νεώτεροι, όπως δ κ. Ν . Ζάρας, κοινοτικός σύμβουλος και δ κ. Α . Κοντογιώργος, κοινοτικός γραμματέας μέ τό τραπεζιτικό:2 έ  τοιιτ’ τή ντάβλα πούμαστε..."Τστερα άνοιξε τό λεβέντικο χορό δ κ. Κοόστας Πριόβολος κι ακολούθησαν κι άλλοι μέχρι τό τέλος τής ωραίας αΐιτής έκδήλο^σης.ΐ!ΙΙΙΙ[>ΐ.!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

'II  νεολαία τού χωριού παρούσα σ’ ίίλες τΙς έκδηλιύσεις!ΤΟ Λ Ε Υ Κ Ο Ι  ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΙΟΥΤ ό 1968 ή Άδελ:ρότητα είχε τήν πρωτοβουλία νά καΟιερώοει τό «Βιβλίο Επισκεπτών τοΰ Μικροΰ χωριού καί Λεύκωμα έντυπώσειον». "Ενα έκατοντα- σέλιδο βιβλίο ήταν στη διάθεση τών επισκεπτών, πού &ά ήθελαν νά γράψουν24



τις έντυπώσεις τους άπ’ τό χωριό. Ά π δ  τδν Αύγουστο του 1968 βρισκόταν στό Ξενοδοχείο. Για  ενα διάστη^ια είχε παραπέσει κάπου καΐ γΓ αυτό, δπως φαίνεται, δέν εχει γραφεί τίποτε γιά δυο περίπου χρόνια (1977- 7 9 ). Τελικά βρέθηκε και |ΐ,έ χαρά το παραδίνει ή ’Αδελφότητα καΐ πάλι στους επισκέπτες, παραθεριστές καί φίλους του Μ .Χ . ’Από τώρα καΐ στό έξης δμως τό βιβλίο θά βρίσκεται στην Πνευματική Γωνιά, δηλ. στό κτίριο τοΰ ΙΙα λ . Δημοτικού Σχο λείου, όπου στεγάζεται τό λαογραφικό Μουσείο καί ή Βιβλιοθήκη μέ τά φωτογραφικά κειμήλια τοΰ Χοιριοΰ.Δέν παραλείπουμε νά έκφράσουμε θερμές ευχαριστίες σέ όλους, άνιόνυ- μους και επώνυμους, πού βοήκαν τό χρόνο νά πουν δυό λόγια και νά έκφρά- σουν τις σκέψεις τους καί τά αίσθήματά τους γιά τόν κόσμο καί τή φύση τοΰ Μικροΰ χωριοΰ. Τούς θυμόμαστε και τό Μ. X . πάντα θά τούς περιμένει νά τοΰ χαρίσουν τή συντροφιά τους.Σήμερα δίνουμε ένα μικρό άνθολόγημα άπό τΙς εντυπώσεις έκείνων πού πρώτοι έγραψαν στό Αεύκιομα πριν δέκα χρόνια:Σήμερα 27 Ιουλίου 1969, βρισκόμαστε οικογενειακώς στό Μικρό Χ ω ριό. Στό θαυμάσιο αυτό χωριό, τό μοναδικό στόλισμα καί κόσμημα,, δχι μόνο τής αγαπημένης Ευρυτανίας, μά ολοκλήρου τής Ε λλά δα ς. Μέσα στή ζωή μιας γνωρίσαμε πολλά χωριά, όμως σάν τά μαγευτικά τοπία τοΰ Μ ικρού Χωριοΰ δέν είδανε τά μάτια μας. ’Ά ν  όμως τό Μικρό Χωριό έχει τόσα φυσικά θέλγητρα, τί νά πει κανείς γιά τούς ανθρώπους του, τούς τόσο πρόθυμους, άγαπητούς .τού θυσιάζονται Κυριολεκτικά σάν βρμθεί ένας ξένος κοντά τους.Γειά σας φίλοι μας Μικροχωρίτες, πού τόσο λίγο σάς είδαμε μά τόσο πολύ μάς ένθουσιάσατε μέ τήν καλιο- σύνη σας, τήν ευγένειά σας καί τήν άνοιχτοκαρδιά. Φεύγουμε καί πάντοτε θά σάς θυιΑούμαστε. Θά σάς άγαποΰμε, θά ερχόμαστε κοντά σας καί θά κάνουμε τό πάν γιά νά σάς γνωρίσουν όσο τό δυνατόν περισσότεροι 'Έλληνες καί άν είναι δυνατόν όλοι οί "Ελληνες.Μά πώς είναι δυνατόν νά φύγουμε καί νά μήν ευχαριστήσουμε τόν τόσο δραστήριο κύριο Βασίλειο Μπαλωμένο, πού πραγματικά μάς πρόσφερε ένα υπέροχο ιφαγητό. Τοΰ ευχόμαστε καλή προκοπή, καί σέ άνοίτερα. Τελειώνον

τας τό σημείωμά μου αυτό, ευχαριστώ τούς ανθρώπους τοΰ Μικροΰ Χω - ριοΰ γιά τήν αγάπη τους πού μάς χά ρισαν, καί τούς ύποσχόμεθα πώς θά εί- μεθα συμπαραστάτες τους σέ κάθε τι, που θά μπορούσαμε νά τούς φανοΰηε χρήσιμοι.Αόλα, Τάκης καί Φίλιππας Γελαδόπουλος Ά θ ή ν α ι, Πετρούπολις "Αγίας Ααύρας 76 Γειά χαρά σας λεβέντες Φίλιππας
Αξέχαστη διαμονή σέ προνομιούχο άπό φυσικές καί φιλόξενο άπό ψυχικές καλλονές περιβάλλον.Νικόλαος Πανταζόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου θεσ) νίκης Πανόραμα - θεσ) νίκη

Τό Μικρό Χιοριό, τό ό[ΐορφότερο κομμάτι τής Ε λλη νικ ή ς γής, έπεσκέφθη- κα γιά πριότη φορά.Ά π ό  τήν στιγμή πού πάτησα τό πόδι μου στή γή του μέ καταγοήτευσε τό καλωσόρισμα τής σπάνιας ομορφιάς του πού μ.έ προδιέθεσε γιά μιά καλή δια- μονή.
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ΙΙράγματι, ή διαμονή μου έπΙ 3δ ήμερες ατό Μικρό Χωριό θά μοΰ μείνουν αξέχαστες. Ο ί ώραιότατοι περίπατοι μέσα στα λεβεντόκορμα γεροδεμένα έλατα κα'ι στις νεροσυρμές, ή έπί- σκεψις στα γραφικά έξωκλήσια του, τό ξάπλωμα στό ύψωμα τοΰ Νικολοΰ πού δεν χόρταινες νά θαυμάζης τήν γύρο) θέα. Τ ήν κορυφή τοΰ Βελουχιού, τήν κορυφή τής πανέμορφης Καλιακού- δας πού λογχίζει τόν γαλανό ουρανό καί κάτο) τήν θεαματικώτατη κοιλάδα των Εύρυτανικών Τεμπών. ’Από αυτή τήν τόση ομορφιά πού εζησα μοΰ γεννήθηκε τό ερώτημα: Γιατί πολλοί "Ελληνες ζητούμε τά άλλα Εύριοπαϊ- κά θέρετρα καΐ περιφρονοΰμε τά δικά μας; Τ ί έχουν νά ζηλέψουν από αύτά; Α ντίθετα, αυτά Ιχουν νά ζηλέψουν από τΙς Ε λλη νικ ές Ομορφιές καί ιδιαίτερα τοΰ Μικρού Χωριού, γιατί δ,τι εχει είναι καταδικό του, χωρΐε τήν παρέμβα- σι ανθρωπίνου χεριού, είναι δοσμένο μέ απλοχεριά από τό Δημιουργό, κα'ι ασφαλώς σ’ αΰτό οφείλει καί τήν όμορ- φιά του.Φεύγω μέ τΙς καλλίτερες έντυπώ- σεις τόσο από τΙς όμορφιες του πού παραπάνω αναφέρω, όσο κα'ι από τήν αυθόρμητη ευγένεια τών ανθρώπων πού ζοΰνε τώρα στό χιοριό ύστερα από τήν καταστροφή πού ύπέστη πρό όλίγοίν χρόνων.Στό ξενοδοχείο πού εμεινα καθ’ δλη τήν διάρκειαν τών διακοπών μου έμεινα άρκετά ευχαριστημένη, ίδια'τερα άπό τόν διευθυντή του κ. Βασίλη. Π ρ ο θυμότατος κα’ι περιποιητικότατος. Μάς έτοίμαζε πάντα δ,τι τοΰ ζητούσαμε.Ε π ίσ ης πολύ ευχαριστημένη κα'ι άπό τήν σύζυγό του κ. ’Αμαλία, τής οποίας δέν θά ξεχάσω τ'ις ωραίες πή- 
τεc μέ τά άγνά υλικά.Τούς εύχαριστιδ κα’ι τούς εύχοιμαι κάθε δυνατή άνθρώπινη χαρά κΓ ευτυχία. 31.8.1969 Σ . Καρελλδ

«Μικρό σέ είπαν μά μή λυπάσαι μές στήν καρδιά μου πάντα θάσαι μικρό μά όμορφο χωριό.Τά υψηλά τά έλατά σο<υ τά κατα- γάργαρανερά σου δπου κα'ι νάμαι 0ά νοσταλγώ.Τ ις  ώρες πούζησα μέ σένα οτ’ αλήθεια δέν0ά τ’ις ξεχνώ καί δπου βρεθώ και δπουνάμαι μικρό χωριό θά σέ υμνώ.Τόν κύρ Βασίλη νά ξεχάσω θά ήταν άδικο αυτό. Στ'ις κόρες του καΐ σ:ήν κυρά του ένα μεγάλο «Εύχαριστιο».18.9.69Μάγδα Καρούτα (Άθήναι)
20 Σεπτεμβρίου 1969’Αποχαιρετούμε τό μικρό ομορφο χω ριό πού μέ τ’ις φυσικές όμορ,φιές του μάς χάρισε λίγες ήμέρες εύχάριστες. "Ενα μεγάλο ευχαριστώ στόν Κ . Βασίλη κα'ι τήν οίκογενειά του.Οικογένεια Σώζου Μάριος, Μ ίνα, Γεώργιος Παγκράτι

Μία άπό τάς καλλιτέρας καί νο- σταλγικάς άναμ'/·ήσεις τής ζωής μας θά παραμ-είνη ή έπί διήμερον διαμονή μα; είς τό παλαιό Μικρό Χωριό, έν τψ ξε- νοδοχείφ τού κ. Βασιλείου Μπαλ'·;μέ- νου. Τ ήν μαγευτικήν φυσικήν καλλονήν τού περιβάλλοντος δ άσθενής μου κάλαμος δέν ήμπορεϊ νά περιγράψη. Μόνον ό ποιητής είναι αρμόδιος πιστώς νά τήν άπεικονίση καΐ παραστήση. θά ήτο δέ παράλειψις νά μήν έκφράσωμεν τάς εύχαριστίας μας είς τό ζεύγος κ. Μπαλωμένου διά τήν έξαιρετική περι- ποίησίν το)ν.27 ’ Οκτωβρίου 1969 ΟικογένειαΧαραλάμπους Παπαδοπούλου
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’Έ χω  Ιανάρθδί'στά Μικρό. Χώριο.προ;αρχηγός . έκδρ.ο- .'μ,ης. Ά π ό  τότε μου ειτειναν αξέχαστα στά όμορφα τοπία του κα'ι ή άπλότης '■ καΓ προθύμια'-τών κατοίκων '-του. 'Γ ι '  αότό υστέρα άπό άρκετά χρόνια διάλε- ’■:;ξά’ γιά τις διακοπές μου μαζ.1. μ έ . την  ̂ ,.οικογένεια μου τό μικρό αυτό στολίδι , ‘ της Εύρυφκνίας..Μέ λύπη θά άφήσω αΰτό τό όμορφο χωρίό, πόύ τό" σφιχταγκαλιάζουν τά I'-' ·■' λατοί; καί ιχερικά άπό τά πιό ό'Λ>μαστά i ; ' βουνά-της _;χώρας μας.. ,■. · . · -. Α κ ό μ η  ,λυφ,οΰμαι πού θ’ άποχωρι-  ̂ σθώ τξυ,ς λϊγ,οστοΰς [ΐά τόσο καλοκάγαθους Μικρον'ώρ’ι·ΐες'.' ...................

'Έ ν α  .μεγάλο, ευχαριστώ αφήνω .φεύγοντας στόν κ . Βασίλη Μπαλωμένο πού συνετέλεσε στό νά εινάι” ή διαμονή μας 'έδδ άπό^-άπόψεώς·. ύπνου--κα:ι φαγητού ιδεώδης. , , ..■ Έ ν  Μικρφ Χωρίψ τή 20.9.1969 Ά κ ύ λ λ α ς Καρούτας ,Ά θ ηνα ι**Είμαστε' κ'ατάγοητευμένοί άπό τό Μικρό Χωριό σας. Φεύγο·με μέ τις καλλίτερες εντυπώσεις άπό τό χιοριό καί τούε άνθρώπους του.27.10.1969-\ικα & Φαίδων Παπαδοπούλου 
■■■y ’Λθήναι... :.';tlllllllllllllli:i(:illllll!lll!iyill!illlllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllil’

Ή  ' Πέστροφα'είνε-τό ευίΛορφότερο καί άφθονώτερο'ψάρι των Εύρυτανικω.' ποτάι.ιιών. ί ό  όνομά της τό χ'ρειοστεΐ εις τό -κυριούτερον χάρισι'ια'πού εχεί. Είνε τό μόνο-ψάρι πόύ’ άνήφόρίζει τά ποτά;Ιια (έπιστρέφέι,· πέστροφά) .Τό πράγιια δέν είνε 'ολίγον παράςενον. Τ ά  Εύρυτανικά πο-τάμια' ιδίως τά των -’Αγραφων, δέν έχουν "μόνον τάς άποτομωτέρας κλίσεις;, άλλά καί συχνούς κα- , -ταρράκτας μεγάλου;ύψους.ΊΙώς.'λοτπόν τούς άναβαίνει ή Π έστροφ α;’Ιδού-ή"τέχν/) τν/ς;: "Αμα φθάση^ είς xbv: ποΰ'ντον ψτό·κάτω- μέρος τού καταρράκτου)·, δαγ- ' 'κώνει την ούράν της, κουλουριάζετα,ΐ -καί. έκσφ^νδονίζεται πρός τά έπάνω, δια- ■ τρύπωσα -ώς'βέλος τήν σούδαν τών -νερώνν ' - ' •·:\■■'ι Τ ό . ψάρ'ευμα' τής Πέστροφας είνε τό π'ροσφΆ'έστερον Εύρυτανικό κυνήγι. ■'"'Ο 'Άσπροπόταμος καί τά παραπόταμά του' είνε'γεμάτα'· άπό τό' ψάρι αύτό, τό νοστΐ|ΐώτ?ρον, όχι· μόνον τών ψαριών τών γλυκώ\ νερών, άλλά-'καί'"τών θαλασσινών. Τό κυνήγί της είνε πολύτροπον. ’ Ιδίως τήν κυνηγούν μέ - δυναμίτιδα καί ξυλοφωτιές. ’Ανάβουν τήν νύκτα ενα δέ',ια ξηρές βέργες' κ α ί'μ έ αύτέξ στό χέρι κατεβαίνουν εις τής όχθες τών ποταμών. Ο ί Πέστροφες'ζαλίζονται εις; τό πολύ
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φώς καΐ χοροπηδούν. Τ όΐε βουτούν οί κυνηγοί [ΐέ τά χαντζάρια στά χέρια και τ·5ς σκοτώνουν. Είνε πούντοι, άπβ τούς όποιους ή'μ.ποροΰν ν’ άπσσύρουν δέκα και είκοσι όκάδες πέστροφες.Ά λ λ α  ύπάρχει καΐ άλλος τρόπος ψαρέμματος τής Πέστροφας, καταστρεπτι- νώτερος καΐ τής δυναμι'τιδος ακόμη, δυστυχώς δέ δυσκολοκαταδίωκτος, ώστε νά μη ήιμπορώ να συστήσιο κανέν μέτρον ώς αποτελεσματικόν είς τόν κ. Μιχαλακό- πουλον. ΕΙνε τό σ π λ ό ϊ  σ μ α. ’Έστι δέ τό σπλόϊσμα πέταγμα εις τά ποτάμια αποστάγματος χλίφ ώ ν καρυδοφλοιών ή χυμού γαλατσίδας (ένός κίτρινου δηλητηριώδους λουλουδιού), τό όποιον ιδιαιτέρως όνομάζεται και σπλόϊ(Αος. Κ!αΙ είνε τόσοτν δηλητηριώδη καΐ τά δύο αυτά, ώστε αμέσως μετά τό ρι'ψιμον νά γεμίζη ή έπιφάνεια τών ποταμιών άπό νεκρές Πέστροφες. Τό σπλόϊσμα είνε είς μεγάλην χρήσιν είς δλα τά Άγραφιοτοχώρια καΐ ασφαλώς είς αυτό άφείλεται ή έλάττωσις τής Πέστροφας κατά τά τελευταία ετη. Μέγα μέρος τής πεστροφοκαταστροφής όφείλεται καί είς την υλοτομίαν, ή όποια τά «σουδιά- ζει», όπως λέγουν οΕ χωρικοίι, πρός την θάλασσαν. Ή  ξυλεία, ή όποία ρίπτεται είς τά ποτάμια διά νά μεταφερθή είς τό Λίτιολικόν, παρά τό όποιον έκβάλλει δ Άσπροπόταμος, τής προγκά κατά κοπάδια πρός τάς έκοολάς τού ποταμού, δπο"υ τήν θανατώνουν τά άλμυρά νερά.Μεγάλην έπίσης καταστροφήν κάνει είς τήν Πέστροφαν ή πλημμύρα, ή όποία Ισχάτως είς τά βορεινά μέρη τής Ευρυτανίας εγεινε; ένδημική, ένεκα τής μεγάλης ύλοτομίας. Τ ή ν  σκοτώνει, τήν πνίγει, τήν θάβει ύπό τήν άμμον κα'ι τόν χαλικιάν. Ό σ η  γλυτώνει σύρεται άπό τήν θολούραν είς τάς δχθας διά νά βόσκηση καί έκεΐ, δπιος είνε ζαλισμένη, τήν αναμένει ό διά χαντζάρας θάνατος. Διότι, έπαναλαμβάνω, δτι τό κυνήγι τής Πέστροφας είνε μία τελεία έπιστήμη έδώ.Προχθές έκυyηγoύσαlU Πέστροφες είς ένα παραπόταμον τού ’Αχελώου. "Ενας τζοπάνος δ όποιος μάς έβοηθοΰσε μάς έπληροφόρησεν δτι στή σπηληά τής γεφύρας είνε μία πού περνά τής τρεις όκάδίες. "Επήγαμεν έκεΐ, δπου ό είδικός πεστροφσκυνηγός, άφοΟ έξηρεύνησε τό έδαφος, είσήλθε διευθυνθείς πρός τό μέρος, είς τό όποιον έκρύβετο ή Πέστροφα. Μετ’ άλίγας έρεύνας τήν εύρήκε καί τήν έρρίζωσεν είς τήν σχισμάδα ένός βράχου.Α πλώ νει πρός τά έκεΐ, άλλ’ έκείνη έπλατάγιζε τά νερά και έσκεπάζετο, ώστε νά χάνη τήν άκριβή θέσιν της ό κυνηγός, δ όποιος προσεπάΟει νά βουτήξν  ̂τά δάκτυλά του είς τ’ αυτιά της, τό μόνον μέρος άπό τό όποιον είμπορή νά τήν κράτηση, διότι τό άλλο σοίμά της γλυστρά ωσάν χέλι. Έ π Ι τέλους είς μίαν βουτιάν τών χεριών του κατώρθωσε νά βυθίση τά δάκτυλά του είς τ’ αυτιά της και τήν άνέσυρεν έπά'/ω σπαρταρίζουσαν, τραντάζουσαν τόν νικητήν της, ώστε νά νομίζωμεν δτι θά τόν άναποβογυρίση. Ά λ λ ’ έκεΐνος, κι·/δυνεύων νά πέση, τήν Ιςεσφενδόνισε πρός τόν γιαλόν, δπου έσηκοβροντιώνταν έπί ώραν, ταράσσουσα τόν χαλικιάν ώς άλογοποδοβολτ/τό.Ή  άγριάνθρωποι είνε οι πεστροφοκυνηγοί, ή τούς έχει κυριεύσει τόσον τό πάθος —  τό όποιον άλλως τε άπαντάται είς σχετικόν βαθμόν είς δλους τούς κυνη-
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γοϋς —  ώστε νά μή διστάζουν πρδ καμμιά; άγριότητος! Ή  ατυχής Πέστροφα, διά νά διεκπαιραιώστ^ τούς Ιρωτάς της, άποσύρεται κατά τδν Μάρτιον άπο τήν ορμητικήν κοίτην των ποταμών εις τά ρηχά καΙ στάσιμα παρακλάδια, πρώτον, διότι έκεΐ δεν κινδυνεύουν νά παρασυρθοΰν καΐ πνιγούν τά ώάριά της, καί δ^εύτερον, διότι είνε ζεστασιά, ευνοϊκά διά τά γόνημά της. Ο ί πεστροφοκυνηγοί λοιπόν δέν τής χαρίζουν τήν ησυχίαν, ούτε είς τήν ήδονικήν αύτήν ώραν τής ζωής της.’Επέρχονται μέ τά χαντζάρια κα'ι τής σκοτώνουν κατά ζεύγη, έπάνω εις τής Ιρωτικές συνεντεύξεις των, αί δποΐαι είνε κα'ι πολύωροι δυστυχώς.Φαίνεται δτι έχουν τό άτύχηιια νά είνε πολύ ρωμαντικαί, ίσως λόγψ τών πολλών ευμορφιών τών Εύρυτανικών άκροποταμιών.
(Στεφ. Γρανίτσα, Τ ά  άγρια καί τά ήμερα τού Βουνού καί τού Λ όγγο υ ). 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ(ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΪΤΑΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
Τού Γ. ΣΤΑΤΡΑΚΗ

Μέ τό παρόν άρθρο θά προσπαθήσω όσο είναι δυνατό νά δώσιο μιά γενική κάπως εικόνα σέ δτι αφόρα τΙς άνάγκες καί τή ζωή τού Εύρυτάνα μετανάστη πού ζε ΐ καί έργάζεται σέ χώρες πού έπικρατεΐ δ Άγγλοσαξωνικός πολιτισμός καί ή γλώσσα."Οσοι από έμάς δέν ζήσανε έξω άπό τόν Ε λλη νικ ό  χώρο ίσως νά μήν γνωρίζουν τίς άνάγκες καί τά συναισθήματα τού "Ελληνα τής ξενητειάς. Ο ί περισσότεροι πιθανόν νά πιστεύουν δτι ή οικονομική εύημερία(;) πού πετυχαί'/ει έως αύτό δέν είναι άπόλυτο, πρώτον διότι δ πλουτισμός σέ λίγες περιπτώσεις είναι πραγματικότητα άλλά καί δσάκις τούτο συμβαίνει δ μετανάστης δοκιμάζει άπειρες αντίξοες καταστάσεις, αντιθέσεις, άκόμα καί ταπεινώσεις γιά νά δημιουργήσει μιά καλύτερη ζω ή. Τέτοιες δυσκολίες καί αντιθέσεις είναι κυρίως γλωσσικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές καί ουσιαστικών προσόντων άν θέλετε."Ομως ή άκατανίκητη ύπομονή καί έπιμονή γιά πρόοδο καί γιά τή διατήρηση τής έλληνορθόδοξης κουλτούρας, τόν κάνουν νά έχει αξιόλογη επιτυχία σέ δλους σχεδόν τούς τομείς.Ο ί έπιτυχίες αυτές έγιναν συχνά αφορμή γιά ευμενή σχόλια άπό άμερό- ληπτους κοινωνιολόγους. Ό  μετανάστης παρακάμπτει δλες τίς δυσκολίες καί έφτιαξε σχολεία, έκκλησι'ες καί κέντρα γιά νά ψυχαγωγείται έλληνοπρεπώς αύτός καί τά παιδιά του. Π ολλά άπό τά έπιτεύγματά του θά μπορούσε νά τά ζηλέψουμε έμεΐς έδώ.
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’Αξιόλογη είναι επίσης καΐ ή Συλλογική δραστηριότητα τοΰ Εύρυτανα μετα- t νάστη. Παρά τό γεγονός οτι φιοτισμένοι άνθρωποι είναι αγαλογικώς λιγοστοί, εχ 9ΐ>ν γίνει ά.πό- πολλά χρόνια αδελφότητες καί Σύλλογοι μέ,,φιλανθρωπικούς καί, κοινωφελείς σκοπούς τόσον έκεΐ πού ζοΰν, όσον κ.αί γιά την ιδιαίτερη πατρίδα, την θ|Αί>ρφη Ευρυτανία. . . ,ί"Ολα αυτά βέβαια γίνονται, όπως γράφω καί παραπάνω, ιιέ  ̂ύπέρμετρες θυσίες καί κόπους καί οπωσδήποτε Ιχουν βαθειά απήχηση στό πώς διαμορφο')- νονται τά αισθήματα καί πώς βλέπει ,τήν πατρίδα του, την δπ,οί,α, .άφίησε ίσως μέ πικρία, προσδοκώντας ενα καλύτ,ερα μέλλον· . - -• ...- j ,, ,*, Ό  μετανάστης δημιουργεί μία υψηλή συναισθηματική; ευαισθησία., καί έντονη υπερηφάνεια πού είναι "Ελληνας, σέ βαθμό πού ό "Ελληνας τοΰ έσ,ωτερικοϋ δέν τήν έ^'ει. "Ε χει γραφτεί από ξένους κοινο)νιολόγους πού εζησαν καί στήν . Ε λλά δα  .δτι ό "Ελληνας τής ξενητειάς γίνεται «περισσότερο. ^."Ε^,ληνας» από τόν αντίστοιχο τής Ελλάδα ς.: Μέσα στόν αγώνα του>·νά διατηρήσει:τήν πολιτιστική ταυτό:τητά του,,αισθάνεται συχνά ξεχασμένος καί μόνος από τήν πλευρά τής πατρίδας.ΙΙαραπονείται δτι· ή · συμπαράσταση τής. πατρίδας, είναι· ύπρτυπώδης στά καυτά ζητήματα πού τόν απασχολούν. ι · »;,·ιΤέτοια προβλήματα είναι ή έλλειψή 'Ελλήνων δαόκάλων γιά τά παιδιά τους, ή πληρέστερη εκπροσώπηση έπί τόπου άπό τήν πατρίδα, ή διαφώτιση γιά ΐ' τή σημερινή Ε λ λ η ν ικ ή  πραγματικότητα καί πολλά άλλα. Αισθάνεται ζωηρά τήν ανάγκη γιά θετικώτερο· ένδιαφέρον στίς προσπάθειές του νά διατηρήσει τόν πολιτιιητό καί τήν Εύρυτανική παράδοση γιά τόν ίδιο κ α ί'κυ ρ ίος γιά ΐά  παιδιά • του πού τά βλέπει νά χάνονται μέσα στόν αμοραλισμό καί τήν πολλαττλ.ή κοινωνική σύγχυση πού έπικρατεί στόν Άγγλοσαξωνικό χώρο. . . ν . ,Σ έ  όσους εζησαν έξιν ή ασχολούνται μέ τήν κοινωνιολογία ιοί λέξεις «Ρατσισμός καί προκατάληψη» είναι γνΐ'χκές. .Πολλοί, ίσως ,ν.ά νο^ίίζουν' ότι αυτά Ιχου.ν'πλέον έκλείψει καί'ανήκουν μόνο στήν 'Ιστορία τής ’ Αμερικής κλπ, .Αυτό ’ ιί)ς ενα -βαθμό είναι αλήθεια. "Ο χι δ'κ.ος απόλυτο.. -λ  ': Ό  μετανάστης διαισθάνεται καί σήμερα τό Ρατσισμό καί τόν ’Αγγλοσαξω- ■ · νικό φλεγματισμόέ .'Ο ρατσισιμός. είναι τούρα καλυμμένος κάί ύπουλος?, δέν.-δεί- •ι χ ν ε ι ’ τό-' πραγματικό, του πρόσοίπο,'.όπο)- π .χ . γινότανε- απροκάλυπτα,-έναντίον τιον-μαύρων πριν; άπό μισό, αίιόνά σ τ ή ν ''Α μ ε ρ ικ ή ..;'Π πολλαπλή-γλωσσική ,καί -κουλτουριστική άνομοιογένεία πού ύπάρχε-ι-στήν --';τΆ'μερική, -Αυστραλία καί γΚ'άναδά δηιμιουργεί · ιδιαίτερα προβλήματα^.'·■. > -Ή έπικρατόΰσα, τάξις, ή οποία: είναιΆ γγλοσα ξω .νική έμαθε νά ανέχεται τό μετανάστη, αποφεύγει όμιος έντεχνα νά τόν δεχθεί σέ όλο τό 'κοινωνικό 'κύ- -τκλώ|ΐα, καί τού δίνει άρκετά σημάδια' νά·-αισθάνεται πολίτης δευτέρας κατηγορίας.-Βέβαια-δέν ύπάρχεί; τρόπος νά τό πολεμήσει αυτό ό μετανάστης καί’, τό άνέχεται.· στωϊκά. -;Τ ά  'Ελληνόπαιδα πού γεννήθηκαν έξω από τήν 'Ελλάδα ή πήγαν έκεϊ νωρίς καί φοιτούν σέ ξένα σχολεία, παίρνουν αρκετή γεύση άπό αυτό πού.λεγε-
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ται προκατάληψη καί ρατσ'.σ;ιό;. Οί συνέπειες γιά τά παιδιά από πλευράς δια- αόρφωτης ταυτότητας καί χαρακτήρα έχουν Ιπισημανθεΐ από ειδικούς οτι είναι βλαβερές.Μολονότι οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν τις δυνατότητες να διαγνωσουν σιοστά τί ακριβώς διαδραματίζεται ατό παιδί, πολλοί άνησυχοΰν όταν βλέπουν τά παιδιά τους νά μήν θέλουν νά μιλήσουν Ε λ λ η νικ ά  και νά θεοίροΰν ~ούς γονείς τους κατώτερους έναντι των άλλων.Πέρα από αύτό πολλοί βλέπουν οτι τό πρόγραμμα γιά γρήγορο πλουτισμό καί έπιστροφή σβήνει σάν όνειρο, γιατί έν τώ μεταξύ τά παιδιά του μεγαλώνουν καί γίνονται όλοένα καί πιό άσχετα μέ την Ε λ λ η ν ικ ή  νοοτροπία καί τήν παράδοση, χωρίς αύτό νά μπορεί νά τό ελέγχει όγονέας.Πάνω άπό όλα αυτά, βλέπει οτι οι συνθήκες εργασίας καί ζωής στήν Έλ.- λάδα βελτιώθηκαν σημαντικά καί σέ συγκριτικό βαθμό. ’Έτσι τό συναλλαγματικό όφελος πού είχε δ μετανάστης άπό τό δολλάριο πριν από 15 καί πλέον χρόνια χάθηκε.Ή  συναλλαγιματική διαφορά είναι τώρα μικρότερης σημασίας ιδιαίτερα γιά κείνον μέ τό μικρό συνάλλαγμα. Π α ρ ’ όλα αυτά όμως γιά όσους έπιθυμοΟν νά έπιστρέψουν στήν Ε λλά δα  νομίζιο ότι αξίζει τόν κόπο καί τή θυσία (αν χρειασθεϊ) άφοΰ άλλωστε έγινε ή μεγαλύτερη θυσία γιά νά μεταναστεύσει.Θεωρώ χρήσιμο νά ύπογραμμίσο ένα κλασσικό θά έλεγα σφάλμα πού κάνουν πολλοί μετανάστες. Έπιστρέφοντας στήν Ε λλά δα  επιδιώκουν πάση θυσία νά έγκατασταθοΰν στά μεγάλα άστικά κέντρα, ’AOVjva - Θεσσαλονίκη, καί δυνατόν νά γίνονται ά'/τικείμενο εκμετάλλευσης, αγοράζοντας διάφορα ακίνητα.’Απεναντίας πιστεύω ότι δ μετανάστης θά έπανασυνδεθεΐ μέ τις ρίζες του όταν Ιγκατασταθεΐ στήν ιδιαίτερη πατρίδα του καί έπενδύσει έκεΐ τις οικονομίες του σέ διάφορες παραγωγικές μονάδες καί όχι διαμερίσματα. Οί προοπτικές στήν Ε λ λ ά δ α  σήμερα γιά έργατικούς ανθρώπους είναι καλύτερες άπό κάθε άλλη φορά. Ό  τόπος ξεπέρασε τή στατική περίοδο καί βρίσκεται τά τελευταία χρόνια σέ αξιόλογη πρόοδο. Ή  σύνδεση μέ τήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θά σφραγίσει τό σημαντικώτερο βήμα προόδου καί εύη^χερίας καί τό μέλλον διαγράφεται ακόμα καλύτερο.Στόν τομέα τής συμπαράστασης γιά τό μετανάστη δ έκλ.εκτός Εύρυτάνα; Πάνος Κωστοπαναγιώτης, Διευθυντής τοΰ Τμήματος ’Αποδήμου Ελληνισμού στήν ’Εθνική Τράπεζα τής Ε λλάδος, αναπτύσσει πολύπλευρη καί θετική δραστηριότητα.Μέ ακούραστο ρυθμό καί συντονισμένες προσπάθειες γίνονται τόν τελευταίο καιρό κινήσεις γιά συλλογική εργασία μέ τή δημιουργία έπιτροπών καί συσκέψεο)ν άπό Εύρυτάνες όλων τών κοινωνικών τάξεων γιά τή δημιουργία ένός πυρήνα άρχικά μέ άντικειμενικό σκοπό τήν άποτελεσματικώτερη επικοινωνία καί συνδιαλλαγή μέ τις Εύρυτανικές δργανώσεις τής ’Αμερικής, Καναδά καί Αύ- στραλίας. Οί στόχοι βέβαια θά είναι πολλοί. Θά διερευνηθοΰν οί άνάγκες τόσο τοΰ μετανάστη όσο καί τής Ευρυτανίας ώστε νά γίνει ένας κρίκος στενής καίΣυνέχεια στή σελ. 40 31



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝΔ. Κ . K O K IL V A A
(Συνέχεια άπ6 το. προηγούμενο)

α) Ή  συντριπτική πλειοψηφία των Μικροχωριτών —  όπως καΐ τών Εΰ- ρυτάνων γενικώτερον —  ήσχολεΐτο μέ τό έπάγγελμα τοΰ παντοπώλου «μπα- κάλη* εις τό δύσκολον, διά τήν έποχήν έκείνην έπάγγελμα τούτο —  οχι τοΰ σημερί'/οΟ παντοπώλου μέ τά τυποποιημένα προϊόντα —  τό όποιον ήσκησαν έπ'ι γενεάς, ώς κληρονομικόν, διέπρε- ψαν έπαγγελματικώς καΐ ηύδοκίμησαν οΐκονομικώς, τά καταστήματά των κατέστησαν όνομαστά, τούς διέκρινεν έρ- γατικότης, σοβαρότης καί αξιοπρέπεια, προσέτι δέ αγάπη, σεβασμός καί αλληλεγγύη μεταξύ των, τά αφεντικά τά προσεφιόνουν, όστά Γιάννη =  μαστρο- γιάννη κ .τ .λ.Οπως γνιυριζουν ολοι δσοι πήγαν στην Π όλι μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής, ήτοι τοΰ έτους 1922, οπότε ή παροικία άπεδεκατίσΟη, ούδείς ποτέ Μικροχωρίτης, πήγε έκεΐ, εις έ- στιατόριον γιά φαγητό ή εις ξενοδοχείου πρός διανυκτέρευσιν, οσον καιρόν Ιΐιενε άνεργος, έφιλοξενείτο ύπό τών συγγενών καί τών συγχωριανών των, οί όποιοι μόλις έπληροι^οροΰντο τήν ά- φιξίν του, έσπευδον νά τόν συναντήσουν, νά τόν καλώς όρίσουν, νά μάθουν τά νέα τοΰ χωριού καί νά τόν καλέ- σουν νά τόν φιλοξενήσουν.Παρά τήν άγραμματωσύνην το)ν, ή- σαν έκπληκτικώς προοδευτικοί καί και- νοτόμοι, διότι έκτός τών άλλων έπιτευ- γμάτων το)ν, συνέπηξαν τφ καιρψ έ- κείνψ καί προμηθευτικόν καί καταναλωτικόν συνεταιρισμόν «Κοπερατίβα» όπως τήν έλεγαν. Άντικείμενον τών έργασιών τοΰ όποιου ήτο ή άγορά άπό τήν Π όλι, ένίοτε δέ καί τόν Π ειραιά, διαφόρων ειδών πριότης ανάγκης καλής ποιότητος, τά όποια έστέλλοντο εις

το πρατήριου τοΰ συνεταιρισμού στο χωριό, πρός διάθεσιν είς τάς οικογένειας των μέ κουπόνια.'Ως πρατήριου είχεν ένοικιασθεΐ τό κατάστημα τοΰ Γεοιργιου Σιδέρη καί διαχειριστής αυτού είχεν άναλάβει ό Γεώργιος Μουχρίτσας.β) Τ ά  παιδιά πού ήρχοντο στήν Π όλι άπό τό χωριό (συνήθως 12-14 έτών) ύπεχρεοΰντο είς κοπιαστικήν, πολύο)- ρον καί συνεχή έργασίαν, οχι όλιγο)- τέρων τών 16 ώριδν' ώράριον έργασίας δέν υπήρχε, ούτε ήμέραι άργίας, τά μπακάλικα ήργάζοντο 363 ημέρες τόν χρόνο ή δέ έργασία τών παιδιών ήτο κυρίιος έξωτερική, δηλαδή νά μεταφέρουν τά ψώνια τών πελατών στά σπίτια τους, συχνά αρκετού βάρους (τενεκές μέ λάδι ή μέ πετρέλαιον) καί είς ικανήν ά πόστασιν, τά μπακάλικα έκλειαν τήν πρωτοχρονιά αλλά γιά νά κάμουν τό «μπιλιάντζο» τους, δηλαδή τήν καταγραφήν τοΰ έμπορεύματος καί τόν ισολογισμόν τους (ήτο ή πλέον κουραστική ήμέρα γιά τά παιδιά) μόνον τά Χριστούγεννα καί τό Π άσχα είχαν αργία, τότε τούς έδίδετο κάποιο ευτελές «χαρτσιλίκι» γιά νά πάνε νά σεργιανίσουν ή νά ψυχαγωγηθούν σέ κάποια άθλια παράγκα όπου έπαίζετο άπό κάτι άπίθανους ήθοποιούς μιά φρικτή «Γενοβέφα» πού τήν υπεδύετο ένας μαντράχαλος ή νά χαζέψουν σέ κάποιον υπαίθριον ταχυδακτυλουργόν.Συμπεφωνημένος μισθός δέν υπήρχε, όταν τήν πρωτοχρονιά έγένετο δ άπολογισμός τής χρονιάς πού πέρασε, τό αφεντικό άναλόγιος τών κερδών κανόνιζε καί τόν μισθόν έκάστου, άναλό- γως τής άποδόσεώς του, άφαιροΰσε τά στρωτοπάπουτσα, τήν τρίλινη φορεσιά καί τά έσοΰρουχα πού τοΰ αγόρασε ώς32



καί τάς ζη|ΐίας πού έπροξένησε (σπάσιμο μπουκαλιών κ.λ.π .) καί τά άπο- μένοντα, συνήθως λίγοι, γροσάκια θά έστέλλοντο εις πρώτην ευκαιρίαν στήν οικογένειαν του στο χωριό.Τ α  παιδιά έκοιμώντο στο πατάρι του καταστήματος, ελλείψει δέ τοιούτου, στήν άποθγρκτ̂ ι, στό πίσιο μέρος τοΰ καταστήματος, ευτυχώς υπήρχαν πάντοτε έκεΐ αρκετά άδεια τσουβάλια γιά στριοσίδι. Ή  σίτισίς των ήτο δωρεάν, αλλά βάσει κοινώς παοαδεδεγμένου καί καθορισμένου διαιτολογίουι, συνίστατο δέ βασικόίς από σούπες (όσπρια, ρύζι, πατάτες) μέ μπόλικο νερό, όλίγο έως ελάχιστο λάδι, αρκετή σάλτσα και τό σχετικό κοκκινοπίπερο γιά τήν... ορεςι. Ε π ειδ ή  δέ τό φρέσκο ψωμί είναι βλαβερό γιά  τά νεαρά στο·μάχια, όταν μά-

'Ο  Μπλατσάρας Κιον) πολίτης, μέ «ναογι- λέ».λίστα αυτά είναι εθισμένα στήν μπομπότα, αγόραζαν μισοτιμής τά μπαγιάτικα ψωμιά τών φούρνων, έλέγετο μάλιστα δτι κάποιο αφεντικό έκρέμασε καί ένα κουδουνάκι στό ζεμπίλι μέ τά ψθ3μιά πού ήταν κρεμασμένο στήν αποθήκη, στό πίσο) μέρος τοΰ καταστήματος γιά νά μήν τολμούν τά παιδιά νά παίρνουν ψωμί εκτός προγράμματος.13εβαίϋ)ς ή συμπεριφορά αύτή θά έ- χαρακτηρίζετο οήμερα ώς βάναυσος καί εξοντωτική, όμως δέν είχεν ελατήρια καταδυναστεύσεως ή έκμεταλλεύ-

σεως, ήτο αποτέλεσμα τής νοοτροπίας τής εποχής εκείνης, καθ’ ήν_ «διά νά γίνουν καλοί καί εργατικοί άνθρο)ποι τά παιδιά πρέπει νά παιδευθοϋν» απόδειξη ότι τής αυτής περίπου μεταχειρί- σειος έτύγχανον καί τά παιδιά πού ήρ- γάζοντο εις τά μαγαζιά τών πατεράδων τουςι, οί όποιοι άναμφιβόλως, ουδόλως ύστέρουν αγάπης καί στοργής πρός τά τέκνα τους, από τούς σημερινούς πού τά έκλιπαροΰν νά φάνε τό έκλεκτό φαγητό τους.'Όταν τά παιδιά (μπακάλ - τσιράκια) ήνδρώνοντο κάπινς, έάν είχαν επίδειξη εργατικότητα καί καλήν διαγωγήν προήγοντο εις «τεζιαχτάρηδεςτ δηλαδή άνελάμβανον έργασίαν στόν πάγκο «τεζιάκι» πρός έξυπηρέτησιν τιδν πελατών, ταϋτοχρόνως συνόδευαν ένίοτε τό αφεντικό εις τήν αγοράν έ|> πορευμάτων από τούφ -χονδρεμπόρους γιά νά μαθαίνουν· Ο ί τεζιαχτάρηδες έ- λάμβανον κάποιον άξιον λόγου μισθόν ή ποσοστά έπί τ(ΐ)ν κερδιΰν εκ τών προ- τέρων καθορισθέντα, αντικαθιστούσαν δέ τά άφεντι-κά κατά τάς μικράς ή με- γάλας άπουσίας τιον."Οταν ένας άνεγνωρισμένος τεζια- χτάρης έγύριζε από τήρ,/ Ε λ λά δα  έ-/.- πληρώσας τάς στρατκοτικάς του υποχρεώσεις καί συνήθως συνάψας γάμον στό χιοριό, αποκτούσε πλέον αυτοδικαίως καί άδιαφιλονικήτως τήν ιδιότητα τού αφεντικού. Συνήρχοντο τότε κατόπιν πρωτοβουλίας ενός, οί Μικρο- χωρΐται μπακάληδες, όμοθυμαδόν έπί τό αυτό, «σύ θά τού δανείσης χρήματα νά ένοικιάση τό μαγαζί, σύ θά τού δώ- σης γιά νά άγοράση τά άπαιτούμενα έπιπλα, σείς θά έγγυηθήτε στούς έμπό- ρους σας νά τού δώσουν ερ-πορεύματα έπί πιστώσει, καί έγώ 0ά φροντίσω μαζί του νά βρούμε τήν κατάλληλη τοποθεσία τό ανάλογο μαγαζί καί νά τό διοργανιόσουμε. Ό  περισσότεοον δραστηριοποιηθείς, καί άφήσας ονομα εις τήν έποχήν του, διά τοιαύτα: πρωτοβουλίας καί ένεργείας ύπήρξεν ό άεί- μνηστος Νικόλαος Β . Κομματάς. 3.3



Βεβαίως είχαν καί τά τρωτά τους οι πρόγονοί 1-ΐας έκεΐνοι, μερικοί άπ’ αύ- τούς κυρίως μεσόκοποι, διαμένοντες μακράν των οικογενειών των έπΙ σειράν έτιδν, μετά τήν κοπ,α:τικήν έργασίαν της ήμέρας, είχον ανάγκην ένός έπι- πλωμένου δωματίου, βερ,'.αινομένου τον χειμώνα γιά νά διαμένουν, (καί οχι είς τά πατάρι του καταστήματος) θερμήν καί κατάλληλον τροφήν, πλύσιμον ρούχων κ.τ.λ. Ε ίς τά προβλήματα των λοιπόν αυτά εύρηκαν τήν ιδεώδη καί οίκονομικωτέραν λϋσι·,<, απέκτησαν συν- εύνους,είς αυτό συνίβαλλεν καί τό έπι κρατούν έκεΐ κλίμα, δηλαδή τά ήθη καί Ιθιμα τού τόπου, τά όποια έπέτρε- πον νά συζή κανείς μέ γυναίκα άνευ θρησκευτικών καί πολιτικών δεσμεύ- σεο)ν καί έπ’ αόριστον χρόνον.Ενθυμούμαι δτι όταν τό 1918 είχαμε πάει μέ τόν πατέρα |·ου στήν IIό- λν, πήγα μιά ήμέρα στό ααγαζί ένός θείου μου καί τά λέγαμε, μπήκε μιά γυναίκα καί άρχισε νά παίρνει μερικά πράγματα, έδωσε καί κάτι σε μι;ι άλλη γυναίκα, πού είπε στόν θειο μου νά τό γράψη, ύστερα πήρε τά ψώνια της καί έφυγε. «Μπάρυπα τά έγραψες αυτά πσύ πήρε ή γυναίκα;». Αυτός χαμογέλασε. «Αυτή δεν είναι πελάτισα, είνα.ι σέμπρα, θά τά μαγειρέψη νά φάμε». Δέν πρόλαβε νά τελειώση τό λόγο του, πετάω τήν σοκολατάρα πού μέ είχε φιλέψει καί έγινα καπνός. ’’Εκτοτε τόν άπέφευγα.Πάντως είναι πρός τιμήν των προγόνων μας εκείνων δτι παρά τό παραστράτημά των αυτό, ουδόλως παρημέ- λησαν τάς υποχρεώσεις των πρός τάς οικογένειας των ή έμείωσαν τήν αγάπην καί στοργήν των πρός αΰτάς, πλήν δύο περιπτώσεων.Κ α ί τώρα τί νά είπή κανείς γιά έ- κείνες τις γυναίκες τών ςενητεμένων; Αυτές υπήρξαν τά 0 ύ μ α τ α τών συνθηκών τής έποχής εκείνης, άνεδε'- χθησαν δικός καί αί ή ρ ω ί  δ ε ς τ η ς .  Θύματα μέν διότι τό πολύ ένα χρόνο μετά τόν γάμον τους, οί άνδρες των τάς άφηναν συνήθως έγκυμονού-

σας ή μέ μωρό στήν αγκαλιά καί έφευγαν γιά τήν ΙΙόλι, έγύριζαν ιιετά 4-5 χρόνια, παρέμεναν στό χωριό 1-2 χρόνια καί έφευγαν πάλιν γιά τήν Πό- λι καί ούτω καθ εξής μέχρις δτου έγύριζαν όριστικώς πλέον, συνήθους όταν ήδη είχαν ανάγκην γηροκομίσεο)ς.

'Ο (τυγνοαφέας Δ. Κ. Κοκκΰλας.

«Κ α λ ό) ς ώ ρ ι σ ε ς ά φ έ ν τ η». Χειροφίλημα. « Κ α λ ώ ς  σ' η ύ ρ α κ ι> ο ά»- ’Ασπασμός στό μέτωπο.Μέ τήν έμφάνισιν τού αυγερινού ά- φυπν.ζοντο, έπαιρναν τό μουλάρι καί πήγαιναν στό βουνό γιά ξύλα, άπ’ δ- που έγύοιζοιν τά χαράγματα καί άρχιζαν νά ζυμώνουν, νά ψήνουν τό ψωμί, νά μαγειρεύουν τό φαγητό τής ήμέρας καί κατά περίπτωσιν νά ταΐζουν τά παιδιά ή νά έτοιμάζουν γιά τό σχολείο καί ύστερα νά πάνε στά χωράφια γιά δουλειές τής έποχής, φορτωιχενες τήν σαρμανίτσα μέ τό μωρό ή είς κατάστα- σιν εγκυμοσύνης, από δπου έγύριζαν τό σούρουπο γιά νά καταπιασθούν μέ τις βραδυνές δουλειές, νά κοιμήσουν τά



-•.αιοιά, να παχνιάζουν τά ζώα κ .τ .λ. ̂ Κ α ί ήρο)ΐζες, αΐ πρώτες νυφάδες της οικογένειας, διότι εύρέθησαν ύπό δυ- σμενες περιβάλλον, είτε μέ την τυραννικήν οεσποτείαν τών πεθερικών τους όχι μόνον εστερήΟηοαν της προοτασίας η με τήν ζήλεια τών κουνιάδιον τους, τών ουζΰγιον τοιν κατά τό πλεΐοτον τοΰ χ,τόνου αλλά κα'ι έπωμίοθ-ηοαν τά καθήκοντα τ(ι)ν ώς πατρός τών τέκνω'  ̂των, αλλά καί τάς εύθΰνας των ώς αρχηγών τής οικογένειας, αότές γηροκ'ό- μιοαν καί γιατροκόμισαν τά πεθερικά τους καί αυτές τά έκήοευοαν, αύτές παρεοτάθηοαν καί εις τούς γάμους τών κουνιάδων τους.

Οικογένεια Κ . Κοκκάλα <’ιπ’ τήν ΙΙόλη.
Εις τό πολλαπλού'/ καί δυαχερίοτα· τον αυτόν ρόλον άνταπεκρίθηοαν μ’ απόλυτον επιτυχίαν χάρις εις τήν Ίώ - βειον ύπομονή'/', τήν ακαταπόνητο'/ ερ

γατικότητα αλλά καί τήν σοβαρότητα καί άξιοπρέπειαάν των, και ποιά νά κναφέρη κανείς πρώτην από τις περίφημες α ν τ ρ ο γ υ ν α ί κ ε ς  έκεΐ- νες; "Ο λες υπήρξαν υπέροχες.Τό διήμερον τοΰ Π άσχα τοΰ 1911 οί γο'/εΐς μου καί εγώ, τό συνεοιρτάσα- μεν μετά τών κουμπάρων μας Ίωάννου καί Ευγενίας Κϋ)στοποΰλου στό σπίτι τους εις τό προάστιον τής Π όλης «Μπουγιούκ '/τερέ» (Μέγα ρεΰμα) οί όποιοι επί τή εύκαιρία έψησαν καί έναν οβελίαν εις τό έκεΐ εξοχικόν κέντρο'/ πού είχαν ό θείος μου Σπΰρος Ζορ- μπαλάς μέ τόν Επΰρον Κουτσιούκην.Μετ’ δλίγας ημέρας ό πατέρας μου, όπως έκανε συχνά, πήγε νά έπιακεφθή τόν γέρο Κιμπρίτην στό σπίτι του στό Πέραν (συνταξίοΰχον ή δ η ). Τ) Κιμ- πρίτης τοΰ έλεγε συνήθως τόν πόνον του, τήν έπιθυμίαν του ν;'. έπισκεφθή πριν πεθάνη τό χωριό του στό Καρπενήσι. « Α λ λ ά  πώς νά πάω Κώστα μου, ή γυναίκα μου πολίτισσα δέν θέλει νά [ΐέ συνοδεΰση, τά παιδιά μου μεγαλω- μένα. σπουδασμένα, άποκατεστη ιένα έ- δώ, δέν έρχονται-, πώς νά πάω ιιό ν ς  1’ 0·υ καί σ αΰτήν τήν ηλικία;» Σ έ λίγο δέ τοΰ παραπονέθηκε; «’Έμ,αθα Κ(ό- στα παιδί |ΐου, οτι ψήσατε τό Πάσχα ένα άονί τής σούβλας στό Μπουγιούκ Ντερ--, δέν ιιοΰ έστελνες καί μένα δ'.Ό παιδάκια;» Τ) πατέρας μου στενοχιορέ- θηκε πολύ πού δέν τό είχε σκεφΟή καί .■'ίπε; «Θά πάιο πάλιν αφέντη μου τήν Κυριακή νά ψήσιο ένα καί Οά σοΰ στε·'- λω όλόκλτ/ρη τήν ','εφρα'Ίά». ‘ .·\.λλά εκείνος πρόσΟεσε; «” .\ν Ρέλης νά μέ εΰχαριστήσης όμως τό θέλω νά είναι ψημέ'/α μέ κλί’ΐατσίδες». Καί ό πατέ- οας μου έφυγε διαλογιζόμ,ενος «κύττα- ξε ιδιοτροπία ό γέροντα;, τό θέλει νά εί'/αι ψγ-κένο μέ κλιμ,ατσίδες, κύριε φύ- λαττ.ε». Καθ’ οδόν σκέφθηνε οτι στό Μπουγιούκ ντεοέ 'ύπήργαν άοκετά ά·'- πέλια, γοάφει λοιπόν σχετικό σημείωμα καί τό στέλνει στόν κουμ.πάρο.
Σ Γ Ν Ε Χ Ε ΙΛ  στό έπόμε'/ο35



π ο i  Ift Ε ΙΜ i  ti ο
[«ζζωχτεΐτε γίδια μου κι Ομορφα πρόβατά μου 

να σάς λαλήσω το στέρνο 
τραγούδι τής ζωής μου.'Ο  μαύρος τώρα γέρασα δέν είμαι για  τσοπάνος.

Δέν ήμπορώ σάς μολογώ λαγκάδια να πηδάω άπδ ραχούλα σέ κορφή πουρνό νά σαλαγάω.
Μ .Χ .

/Μ ίΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι Τ ΙΚ Κ  __ γραμματα___

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο  Σ ίΚ Ο Λ Ε ΙΟ  
MIKPOr Χ Ω Ρ Ι Ο Γ  Μικρό Χω ριό, 5 Μαίου 1979 ΙΙρός τήνΑ Δ Ε Λ ΙΦ Ο Τ Η Τ Α  Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Ω Χ  « Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ »  .'^ΘΗ Ν ΑΘερμά σάς ευχαριστούμε γιά τό ποσό των τριών χιλιάδων δρχ. (3.030) πού μάς στείλατε εις μνήμην Κ Ω Ν ) N O T  Ν Τ Ζ Ο Γ Φ Ρ Α .Σύγκαιρα εκφράζουμε καΐ τόν πόνο μας γιά τόν θάνατο τού άειμνήστου καί έξαίρετου συγχωριανού μας Κων) νου Ντζούφρα. Δέν είναι πόνος καί θλίψη δική μας καί των μικρών μαθητών τού Σχολείου άλλά και δλων τών κατοίκων τού Μικρού Χωριού.θερμή ευχή όλων μας «νά είναι ελαφρό τό χώμα πού τόν σκέπασε».Ό  Δ) ντής τού Σχολείου Σωτήριος Γενιτσαρόπουλος

2ο Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ  Ι Ι Α Ι Δ Ι Ο Γ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ ΙΚ Η  Ε Η Ι Τ Ρ Ο Π Η  ’Από 'Οργανωτική Γραμματεία Επιτροπή Προβολής & Πληροφόρησης Η εύκη, 7 Μαίου 1979 Ηρός τόνκ. Σ . Γενιτσαρόπουλο, δάσκαλο Μικρού Χωριού Καρπενησιού Θέ|ΐα: Πρόσκληση γιά συμμετοχή στό 2ο Φεστιβάλ Παιδιού.’ .Αγαπητέ κ . Γενιτσαρόπουλε,Σάς γράφουμε από τήν Η εύκη, ενα από τά βόρεια προάστια τής ’Αθήνας, γιά νά σάς πούμε δτι πέρσι τό καλοκαίρι οργανώσαμε γιά πρώτη φορά στό προάστιό μας, ένα Παιδικό Φεστιβάλ πού σημείωσε μεγάλη έπιτυχία.Φέτος καί μέσα στά πλαίσια τού παγκόσμιου έορτασμού τού ’Έτους τού Παιδιού, επαναλαμβάνουμε τήν προσπάθεια μέ ευρύτερη συμμετοχή καί υψηλότερους τούς στόχους μας καί ήδη3ti



άπά ιιηνες εχουμε αρχίσει τΙς προετο:- ]ΐασίες. Ή  'Οργανωτική Έ π ιτρ^ ιή  μας απαρτίζεται από μέλη τοπικών καί γειτονικών συλλόγων καί τό Φεστιβάλ βρίσκεται κάτω από τήν τιμητική αιγίδα τής Κοινότητας Π εύκης.Θέλοντας νά δώσουμε τήν ευκαιρία νά συμμετάσχουν στό έορταστικό τετραήμερο τοΰ Φεστιβάλ καί παιδιά τής επαρχίας πού δέν έχουν συχνά παρόμοιες ευκαιρίες, έπιλέξαμε τό δικό σας χωριό καΐ σάς προσκαλοΰμε νά μάς στείλετε τούς (ΐαθητές τής 5ης καί 6ης Δη|ΐκ>τικοΰ καθώς καί οσα παιδιά τοΰ χωριού σας πηγαίνουν στό Γυμνάσιο, νά έρθουν με δικά μας έξοδα νά φιλοξενηθούν στήν ΙΙεύκη καΐ νά συμμετάσχουν στις έκδηλώσεις τού Φεστιβάλ. Σάς προτείνουμε ακόμη, αν είναι έφικτό, νά προετοιμάσουν τά παιδιά μιά όμαδική εργασία, κατά προτίμηση λαογραφικού περιεχομένου, ή έργα ζωγραφικής καί χειροτεχνίας ή νά γράφουν εκθέσεις ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε δτι έχουν τή δυνατότητα νά παρουσιάσουν συμ'ίετοχικά σάν προσφορά τους στό Φεστιβάλ.Σάς έσϋ)κλείουμε ένα περιληπτικό πρόγραμμα τών έκδηλώσεων τού τετραημέρου καί είμαστε στή διάθεσή σας γιά δποιοιδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, έλπίζοντας δτι θά δεχτείτε τήν πρότασή μας καί θά έχουμε σύντομα νέα σας. ΦιλικάΓιά  τήν Επιτροπή Προβολής καί Πληροφόρησης Λίαρίτα ΚουρούπηΙΓιά τήν Όργανιοτική Γραμματεία Ε . Μαυροπούλου Ν . Ίιοάννου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α  Ε Γ Ρ Γ Τ Α Ν ΙΑ Σ  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  M I K P O r  Χ Ω Ρ ΙΟ ΓΚαρπενήσι 2 ’ Ιουνίου 1979
Πρός τήν’ Οργανωτική ’Επιτροπή τού 2ου Φεστιβάλ ΠαιδιούΠ εύκηΈλάβαμε τήν από 7 Μαίου 1979 έ- πιστολήν σας|, κα'ι σάς ευχαριστούμε πάρα πολύ γιά τήν έπιλογή τού Σ χ ο λείου μας νά πάρει μέρος στήν ωραία καί τόσο μεγάλη καί υψηλή προσπά- θειά σας, τής όργανώσεως τού 2ου Φεστιβάλ Παιδιού.Δυστυχιδς όμως δέν μπορούμε νά άν- ταποκριθούμε στήν μεγάλην σας αυτή προσπάθεια, γιατί οί μαθηταί τής Ε ' καί Σ Τ '  τάξεως αριθμούν τούς έπτά, μερικοί άπό αυτούς, οί περισσότεροι, προέρχονται άπό άλλες Κοινότητες, κα- ταργηόέντα Σχολεία, καί κατά τις διακοπές δέν παραμένουν στό χωριό. Γ ιά  τό λόγο αυτό δέν μπορούμε νά άνταπο- κριθούμε στήν πρόσκλησή σας.Θερμά σάς παρακαλούμε, έάν είναι δυνατόν, νά μάς βοηθήσετε στήν προ- σπάθειά μας γιά τήν περίφραξη τού Σχολείου μας.Τελειώνοντας, έγώ καί οί μαθηταί τού Σχολείου σάς εύχόμοιστε υγεία, ευτυχία, καί δ Παντοδύναμος Θεός νά σάς χαρίζει δύναμη καί χαρά στό υψηλό έργο πού έχετε άναλάβει καί έκτε- λεΐτε μέ μεγάλη Ιπιτυχία.'Ο  Διευθύντής τού Σχολείου Σ . Γενιτσαρόπουλος
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n p g m  K F IIE I! r i l  lO  i P I O m i l O  MAE
Δτ/μοσιεύουμε κατά χρονολογική σειρά [ίερίγΛ γράμματα μέ τΙς πρώτες έν- τυπώσεις καί γ',/ώμες γιά τ6 περιοδικό. Τούς) ευχαριστούμε θερμά δλους γιά τις εύχές, τήν ένθάρρυνση και τά καλ.ά τους λόγια. Σ Γ Ν Δ Ε Σ Μ Ο ΣΕ Π Έ Ν Ι Ο Σ  Ο  Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ  ( Ι ίΝ Ε Γ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Λ Α Α 1 Ε Ρ Γ Ε 1 .Λ  - Φ ΙΑ  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΑ )Έ ν  Καρπενη-σίω τή 13..5.1979 Προς τήν’ .Αδελφότητα Μικροχοριτών « Ή  Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος» Άστυδάμα'/τος 17 ’Αθήνας Τ .Τ . 516Κύριοι,Ευχαρίστιος έγενό)ΐεθα κάτοχοι τού παρ’ Τμώ ν έκδσθέντος περιοδικού όπο τόν τίτλον «Μικροχιορίτικα Γράιιματα» πρός πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης τού ήμετέρου Συνδέσμου.Διά τήν αποστολήν τής Περιοδικής ταύτης έκδόσειος θερμώς εύχαριστοΰ- μεν ευχόμενοι εις 'Γμας υγείαν καί πλουσίαν πνευματικήν προσφοράν.Διά τό Διοικητικόν Συμ.βοίλιονΌ  Γραμαμτεύς Δ Η Μ . Φ. Κ Λ Ν Ο Γ Τ Ο Σ«Π Κ .\ Λ ΙΑ Κ θ ν Δ .ν »Σ Γ Α Α Ο Ι Ό Σ  Τ Ω Ν  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ  Ε Κ  Τ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ι Ω Ν  Φ Ί.Α Ν Ω Ν  - ΡΩ - Σ Κ Α Σ  - Σ Τ Ο Υ Ρ Ν Α Ρ .λ Σ  - Κ Ο Ν Τ Ο Υ  Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Υ Λ Α Σ  - Β Π Θ ΙΣ Μ .Δ Τ Ο Σ  Κ .ν Τ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Σ .Α .

ΑβΠΝΑΙΣ Τ .Α Δ ΙΟ Υ  48 - 7ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ  ΤΗ .Α Ε Φ . 32.18.115

Έ ν  Ά θήναις τή 13.5.1979’Αγαπητέ κ. ΚουτσούκηΠ ήρα τό περιοδικό σας «Μικροχω- ρίτικα Γράμματα».Ευχαριστώ γιά τήν προσφορά καί συγχαίρω τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου σας γιά τήν έκδοσή του.Γνο)ρίζω τις δυσκολίες γιά τήν έκδοση αλλά ή ικανότητα καί δραστηριό- τητά σας είναι εγγύηση γιά τή συνέχεια του.Τό περιεχόμενό του παρουσιάζει τό παλιό αξέχαστο Μικρό Χωριό καί τά προβλή[ΐατα τά σημερινά πού καί ό Σύλλογός σας βοηθάει στήν έπίλυσή τους. Τό διάβασα όλόκληρο. Κ α ί καλογραμμένο καί πλούσιο. Είμαι βέβαιος πώς Οά πετύχει τούς σκοπούς σας. Κ α λή τύχη.Μ ’ όλη μου τή·/ αγάπη καί τά συγχαρητήριά μουI .  Β Ρ Α Χ Α Σ’Αθήνα, Ιούνιος 1979 ’ Αγαπητά μου «ΜικροχωρίτικαΓράμματαί,"Ελαβα τό φύλλο σας No 2 - 3  (1’ ε- νάρη - Μάρτη 1979) καί σάς ευχαριστώ πολύ πού μέ θυμηθήκατε. ’Αντεύχομαι σέ όλους πού κοπιάζουν γιά τήν άρτια παρουσίασή του καί γιά τό ιιαλό των απανταχού Μικροχο)ριτών καί τήν έπιτυχή πραγματοποίηση κάθε ευγενικής των επιθυμίας καί τή γόνιμη καί αποδοτική μακροημέρευσή του.Μέ τούτν/ τήν ευκαιρία παρακαλώ νά μού έπιτρέφετε νά πρισθέσιο, ότι πάντα είχα καί έχω τή γνώμη καί τήν όποια έπανειληίιμένα διετύπωσα γιά τήν αξία τήν πολύτιμη καί τήν προσφορά τοπικών έκδόσεουν σάν τή δική σας. Τ ά  τέτοια έντυπα είναι πολύ ώφέ- λιμα καί έξυπηρετοΰν τόσο στό συνεχή38



σύνδεσμο μεταξύ των μελών ένός οικισμού ή σωματείου, οσο καΐ στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων καί ζηιτημάτων έκκρεμούντων ή νέων γιά το καλβ καί τήν πρόοδο τών συμπολιτών μας. Κ ι ’ ακόμη θά πρέπει νάχουμε υπ’ δψη μας, δτι από τα έντυπα τέτοιας μορφής C-αρθει στο φώς της δημοσιότη- τος ή ιστορία τών περασμένων καθώς καί ή σύγχρονη ζωή καί δράση τών κατοίκων τοϋ Μικρού Χωριού, πού πολύ Οά συμβάλει γιά τή σύνθεση τής Εύρυτανικής ιστορίας.Και 'τί δέν άπολοβαίνει κανείς σέ τούτο τό φύλλο. IIρώτα τήν ώραία κοί συγκινητική περιγραφή τού παλαίμαχου αγωνιστή και δασκάλου κ. Γ . II α- παδή. 'Ύστερα τά άφορώντα 1) στήν ιστορία τού Μικρού Χωριού από .Μι- κροχωρίτες μέ πρώτη τή γλαφυρή τα- ξιδιώτικη ανάμνηση τού κ. Δ . Κ . Κοκ-κάλα, 2) καινούργιο ςενοοοχειοτού Μικρού Χωριού πού λειτουργεί μέ εύοίωνες προοπτικές, ύ) στήν κίνηση τής βιβλιοθήκης καί στόν εμπλουτισμό τού λαογραφικοΰ Μουσείου μέ τό βλοε- ρό καί τό λαδολόϊ γιά τά καντήλια καί γενικώτερα σέ κάθε τι πού ενδιαφέρει μαζί μέ τά απαραίτητα «κοινιονικά'> δλους τούς Μικροχωρίτες, πού ανήκουν στό παλη-ό καί στό καινούργιο Μικρό Χωριό. ’Αλλά μή δέν αξίζουν κι’ εκείνοι ο: ωραίοι πίνακες δωρεών εις μνήμην, κ ι’ έκεϊνος ό απολογισμός τών δαπανών ως τήν τελευταία δεκάρα!’Α γορά 2 φλοτέρ, I σπειράλ γιά τά υδραυλικά, χαβούζα γιά τά σκουπίδια στού Βασίλη τό ρέυ.'ΐα, 1.5 κερα ιίδια γιά τήν έκκλησιά, θέλιο να είπώ πώς ή άδελφότητα τού Μικρού Χιοριού παρουσιάζει κατακάθαρους λογαριασ-ιούς μέ υπόλοιπο Ταμείου γιά τό 1971) δρχ. 57.780! Τέλος κριτική εντύπων, αλληλογραφία καί είδησεογραφία εύρυ- τανική. Μπράβο πολλά οφείλονται σέ δλους τούς συνεργάτες καί ένισχυτές τών «Μικροχιυρίτικων γραμμάτιον».Μέ τήν αγάπη (ίου Π .ν Ν Ο Σ  I .  Β Α Σ Ι-^ Ε ΙΟ ν

Ν . Π εντέλη 12 Ιουλίου 1979 Κύριοι^Μέ ιδιαίτερη χαρά καί ενδιαφέρον διάβασα τή νέα έκδοση τού περιοδικού «Μικροχοορίτικα Γράμματα».Ή  δραστηριότητα τής Άδελφότητάς σας αν καί δέν είναι καινούργια, έκ τών πραγμάτο^ν φαίνεται δτι δλοένα γίνεται καί πιό έντονη. "Ενα παράδειγμα ακόμα είναι καί ή επιμελής μένη έκδοση τού περιοδικού πού θά ά- ποτελέσει κρίκο γιά νά συνδέσει καί νά πληροφορεί δλους τούς Μικροχωρί- τες τής διοισποράς.Προσωπική μου γνώμη είναι, δτι ή πρόοδος κάθε Εύρυτανικού χωριού είναι κατ’ έπέκτασιν καί πρόοδος τών γειτονικών χωριών καί άντιστρόφως.Σάν ένας Μεγαλοχωρίτης μέ ρίζες καί απ’ τό Μικρό Χωριό αισθάνομαι τόν ίδιο σύνδεσμο καί αγάπη καί γιά τά δύο.Ή  τραγωδία τού 1963 πού βρήκε τό δμορφο Μικρό Χωριό, καί μέ τήν όποια ή τύχη χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά τήν οικογένεια τής συζύγου μου Ε λ έν η ς  (τό γένος Ν . Κοντογιάννη), έμεινε ανεξίτηλη στή μνήαη δλων μας.Δέν νομίζιο δτι χρειάζονται έπαινοι γιά τά δσα έχουν γίνει μετά τό πέσ'.μο, γιατί τά έργα μιλούν μόνα τους. ’Ε κείνο πού ίσως —  αν μού έπιτρέπεται —  πού φαίνεται έξ ίσου αναγκαίο στοιχείο γιά πρόοδο’ δχι μόνο ύλική, άλλά καί κοινωνική καί κυρίως είναι πι- τ"εύω ή συνονή, ενότητα καί δμόνοια. Πέρα άπ’ αυτό δπως γράφω ναι πα- οαπάνω γρήσιιιη είναι καί ή θετική συνεργασία καί εύγενής άμιλλα μεταξύ γειτονικών νωριών γιά τό κοινό συμφέρον τής Ειόρυτανίας.Σας έσωκλείω μία έργασία τήν ό · ποια έγο">ψα σέ συνεργασία μέ τόν κ. Παν. Κιοστοπαναγ.ώτη ( Εθν. Τράπεζα) . Λόγω τής πολυετούς διατονής μου στό έ'ίωτερικό ναι επειδή ί; φς'ιση τής έργασίας μου ήταν σχετί'ΐή, πι-39



στεύο) οτι ~ b  περιεχόμενο εΓνοα οιαφο)- τιστικό τ03ο για τούς Εύρυτάνες εδώ, 030· καΐ γιά έκείνους πού ζοϋν και έρ- γάζονται στο έξιοτερικό, καΐ θά παρα- καλέσω τή σύνταξη οπιος φιλοξενη3ει τό άρθρο α.ύτο σχΙς στήλες του.Ευχαριστώ Μέ τιμήΙ^ει^ργιος Κ . ΣταυράκηςΘεσσαλονίκη, G.G.1979 ’Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε,'Τγιαίνω καϊ υγείαν γιά σάς ποθώ. Μόλις ελαθα τό γράμμα σας μέ τήν απόδειξη καΐ τάς πληροφορίας πού ζητάτε καΐ σάς άπαντώ αμέσως.Πρώτα άπ’ ολα τά «Μικροχωοίτικα Γράμματα» τα έλαβα εδώ και 20 περίπου μέρες, άλλα δέν σάς άπι'ιντησα περιμέ- νοντας γράμμα σας. Λοι.πόν καθιος ιίκου- σα κεά καθώς ρώτησα .πήραν κάμποσοι τό περιοδικό σας. Θά μιίθιο περισσότερες

πληροφορίες καΐ θά σάς ξαναγραψοι.Λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, λόγια δέν βρίσκιο νά σάς έκφράσω τα βαθεια και έγκάρδια συγχαρητήριά μου γιά τά «Μι- κροχωρίτικα Γράμματα». Κάθε άλλο έντυπο πού μάς στέλνατε ήτο ένα απλό έντυπο μέ ώρισμένες πληροφορίες γιά το χωριό μας. Αύτό όμως, τά «Μικροχοιρίτι- κα Γράμματα» είναι .όλόκληρο τό Μικρό χιοριό, μέ τούς πόθους κα'ι τά δ’νειρά τονη μέ τό παρελθόν του καί τό παρόν του. Έ γώ , τό έχο) απάνω στό κομοντίνο μου κα'ι κάθε πρωί τό διαβάζοι κα'ι ζώ νοερά μέ τό αγαπημένο μου χωριό κα'ι πνευματικοί μέ προσφιλή κα'ι άγαπητιι πρόσωπα, Ζώ μέ τήν γλυκεία νοσταλγία τού παρελθόντος καΐ τήν ένημέρωση τοϋ παρόντος.Ταχυδρομικίϋς σάς στέλνω, μέσα στό γράμμα έννοεϊται, 200 'ρ χ . γιά τήν συνδρομή κα'ι νά μέ γράιΐιετε άμέσως σΐ'νδρο- μητή καθώς κα'ι κάθε πότε νά τά στέλνοι. Μέ αγάπη, σάς φι?.ώ όλους πέρα γιά πέρα.Δ. Σ .  Ν Τ Ε Λ Η Σ;ΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΠΙΙ<ΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙ!ΙΙ!ΐ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙίΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΓο Ε Γ Ρ Γ Τ Α Ν Α Σ  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Η Σ  Συνέχεια άπ’ τή 3ελ. 31άμοιβαίας συνεργαυίας ανάμεσα στήν Ευρυτανία κα'ι τον ξενητεμένο. Σήμερα ύπάρχει ή ανάγκη αλλά κα'ι ζιοηρύ Ινδιαφέρον γιά νά ΟεσπισΒεΐ ένας αριθμός υποτροφιών γιά Εύρυτάνες νέους πού έχουν οικονομική ανάγκη γιά σπουδές σέ 'Ελληνικά Πανεπιστήμια.’Αργότερα 0ά δημιουργηΟοΰν κα'ι άλλες προϋποθέσεις ώστε τό έργο νά καλύπτει ολόκληρη τή σφαίρα των αναγκών κα'ι νά γίνουν εισηγήσεις σέ άομό- διους ιδιίοτικούς κα'ι κρατικούς φορείς γιά τ'ις εξαιρετικές προοπτικές πού προσφέρει ή Ευρυτανία γιά Ιπενδύσεις κεφαλαίων.Αέν πρέπει νάλησμονοΰμε δτι τό ^  περίπου τών Ευρυτάνων ζεϊ κα'ι έργά- ζεται έκτός Ελλάδος κα'ι διψούν γιά στενώτερη επικοινωνία κα'ι ένημέρωση από τήν πλευρά τής πατρίδας.Τό τεράστιο θέμα τής μετανάστευσης δέν είναι δυνατόν νά έξαντληθει στ'ις λίγες αύτές γραμμές.Τ ΐ  άφαίμαξη τοϋ ’’Εθνους μέ άντιστάθμισί-ΐα τήν είσαγιογή συναλλάγματος είχε σά συνέπεια τό ξερίζωμα. Μιά ανάλυση στό πολύ σοβαρό θέμα αυτό μπορεί νά άποτελέσει ολόκληρο κεφάλαιο κα’ι δοθέντος χρόνου Οά προσπαθήσιο νά δώσω μιά πληρέστερη εικόνα από έρευνες πού έχουν γίνει στ’ις χώρες αύτές, οί όποιες αναλύουν σέ βάθος όλες τ'ις πτυχές στά ίδιόρρυΟ|ΐ.α προβλήματα τού Μεσογειακού μετανάστη.4 0



m  Λ  Σ  Ε Ι > ί Ι Σ \ Υ Ο Υ Ι \

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ  Β ΙΒ Λ ΙΩ Ν  Κ Α Ι Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ω ΝΤό Λ. Σ .  τής ’Αδελφότητας ευχαριστεί ολους οσους ανώνι'μα ή επώνίΜία έ- νισχΰουν τό Μουσείο κοι τή Βιβλιοθήκη τής Πνευματικής Γωνιάς, άποστέλλοντας βιβλία, φωτογραφίες, παλαιά σκεύη κλπ. Ο ί τελευταίες προσφορές πού λάβαμε ήταν των:
Γιά τή Β  ι β λ ι ο θ ή κ η (βιβλία) ;1. I .  Ζαχαροπούλου (Λαμία).2. Φ. Κλεάνθη (’Αθήνα, έφ. τά «Νέα»)3. I .  Παπαστάθη (’Αθήνα).Γ ι ά  τ ό  Μ ο υ σ ε ί ο :1. Κώστα Πριόβολου^ ενα πολίτικο κυ- παρισσένιο σεντούκι και πολλά άλλα είδη.2. Παν. Βενέτη καΐ I . Τσινιά (παλαιά σκεύη Τσιμοβαγγέλαινας).3. Παν. Ζησίμου (διάφορα σκεύη πα- λαιά).4. ’Ιωάν. Λαίνη (ενα παλιό κυλοιγετικόδπλο).

Ά Εύτι'χία Μποι'ιρα <ενα σαμάρι). 
Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ε ΣΧ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Λ Ω Ρ Ε Ε Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Α Λ Ε Λ Φ Ο ΤΗ Τ Α
Δημ. Β . Λιάπης, είς μνήμην Βασιλείου Λιάπη καΐ Μαρίας Χονδρού δολλάρια Η Π Α  200 ή δρχ. 7.252

Δημ. Ντελής, ε’ις μνήμην ’Αθανασίου Πλάκα (1000), Δημητρίου Θάνου (1000), Ίωάννου Κομπο- ρόξου (1000) καΐί έξαδέλφων Ά ν -  δρέα, Παναγιώτη, Ίοιάννου καί Νικολάου Δημοπούλου (10000), ήτοι σύνολον δρχ. 4.000Ίιοάν. κα'ι Βασιλική Κεράνη, ε’ιςμνήμην Κώστα Γιουρνά δρχ. 2.000Κλεομ. Σ .  Κουτσούκης, είς μνήμην Σπύρου Κουτσούκη καΐ Δημητρίου Παπαδημητρίου δρχ. 2.000Πέτρος Μπάρλας δρχ. 2.000Γεώργ. Παπαθανασίου δηχ. 2.000Μαρία Μ. Τσιροπούλου (τό γένος Ζ(ογράφου) δρχ. 1.500Δημ. Ν . Πολύζος, δολλάρια Η Π .\.30 ή δρχ. 1.085Κώστας Δ . Γιουρνάς, είς μνήμην Κιό- στα Γιουρνά δρχ. 1.000Σοφία Καρελλά δρχ. 1.000Ά θα ν. καϊ Χρυσούλα Κεράνη, ε’ις μνήμην Κώστα Γιουρνά δρχ. 1.000Δημ. Κρίκου, είς μνήμην Κιόστα Γιουρνά, δρχ. 1.000’Ελευθερία Οΰτουντζή, δρχ. 1.000Μαργίτσα Α . Πλάκα, είς μνήμην ’Αθανασίου Πλάκα, δρχ. 1.000’Ιωάννης Ζορμπαλάς, δρχ. 500Δημήτριος Ούτουντζής^ δρχ. 300Γιά ενίσχυση τής έκδοσης τού περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα».1. Καπν/ία Κεράνη 5.0002. Γ. Δημόπουλος 2.0003. Χρ . θάνος 1.0004. I. Λιάπης 1.0005. Δημ. Ντελής 200
...................................................................................................................................... ΗΙΙΙΙΙΙΙ......... Ill.....mill........nil.....II

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΛΑΒΑΜΕ τής Άργιθέας καΐ τιόν χιοριών της. 2α έκδοση έπηυξημένη καί βελταομένη.Έ ν  Ντητρόϊτ, Μίτσιγκαν Η .Π .Α . 1971 σελ. 310. ’2. Τού ίδιου συγγραφέα: « Ή  ’Ή - θρυλικών Άγράφων, τή; Πίνδου, π ε ί ρ ο ;  1805— 1810. ’Α π ό  τ ό
1. Γεονργίου Δ. Στάθη, ίερέο);: «,Α- π ό τ’ ” Α γ ρ α φ α»̂  ήτοι ή άγραφη ιστορία, παλαιά, νεοντέρα κα'ι σύγχρο νο; τιόν
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Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  τ ο ϋ  "A. y- 
y  λ ο V π ε ρ ι η γ η τ ο ϋ  Γ ο υ ί -  λ ι α μ Λ  ή κ. Έ ν  Άθήναις 1976, σελίδες 222.Συγχαίρομε τόν οίδεσιμώτατο π. Γε- ώργιο γιά. τΙς αξιόλογες αντές εργασίες του, πού περικλείουν γνο'ιση καΐ μόχθο καΐ προπαντός ζήλο καΐ αγάπη γιά τή γενέθλια γή. Τόσο τό 'Ημερολόγιο τοϋ ’Ά γ γλου περιηγητή πού μέ δεξιοτεχνία μετέφρασε, δσο καί. ή πριοτότυπη εργασία του γκι τ’ ’Άγραφα πλουτίζουν τήν ιστοριογραφία τής περιοχής καί. αποτελούν απαραίτητα βοηθήματα σ’ οσους θά ήθελαν νά ασχοληθούν μέ τήν Ιστορία των Ά γ ρ α φων καθώς καΐ τής ’Ηπείρου, πρ'ιν άπό τήν ’Επανάσταση τού 1821.3. Δυο άλλες έργασίες πού λάβαμε και άξίζει νά υπενθυμίσουμε έδώ, γιά οσοί'ςδέν τις έχουν, ίσως, ύπάι|ιη τους είναι : Παναγιώτου Κ . Βλάχου: Ε υ γ έ ν ι ο ς  ό Α ι τ ω λ ό ς  κ α ΐ  τ οφ ε ρ ώ  V υ μ ο  V  ' Ε λ λ η ν ο μ ο υ -σ ε ϊ ο V (Πνευματικόν Κέιτρον Καρπενησιού). Ά θήναι 1976. "Ενας πολΐφι- μος τόμος άφιεριομένος στή ζωή και δράση τού Ευγένιου τού Αίτιολού, πού έζησε καΐ δίδαξε στήν Ευρυτανία τόν καιρό τής Τουρκοκρατίας (1595— 1682).Ό  κ. Π . Κ . Βλάχος, Γενικός Έπιθεοι- ρητής Μ. Έκπαιδεί'σειος μέ έμβρίθ^ια καΐ ιστορική τεκμηρίωση σκιαγραφεί τόν έξοχο αι’ιτόν εκκλησιαστικό άνδρα, πού σύνδεσε τδ δνομά του μέ τις περίφημες σχολές των Άγράφοιν. 'Η  μελέτη μέ τΙς ά- ναφορές της στούς σπουδαιότεροΐ'ς μαθητές τού Είιγένιου, τ'ις σχολές τών Ά γηά- φο)ν καί. γενικοί τήν Ευρυτανία κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας άποτελεϊ συμβολή στήν εΰρι'<τερη ιστοριογραφία τής πε- ριοχής.Ό  κ. Π . Κ . Βλάχος, σάν ένα άπό τούς πρωτεργάτες τής ?δρι''σεως καΐ πρώτος πρόεδρος τού Συνδέσμου μάς δίνει στό δεύτερο μέρος τού τόμου  ̂ τό Ιστορικό τής ίδρύσεοις καθώς καΐΐ σύντομα βιογραφικι'ι σημειώματα εΐ'εργετιον τού Σΐ'νδέσμου, καί γενικά τή δράση άπό τήν ίδρυσή του (1964). 'Ο  τόμος ανιτός πιστεύουμε, θά

προσελκύσει τό ένδιαφέρον άλλά καί τήν ηθική καί υλική υποστήριξη πού άξίζει αυτή ή ζεστή πνευματική γωνιά μέσα στήν καρδιά τής Ευρυτανίας.4. Κώστα Σ ερ . Κρικέλλη : Μ ο- 
λ ό χ α  —  Δ ο λ ο π ί α  —  ’Ά γ ρ α -  φ α (Αθήνα, 1974). 'Ο  συγγραφέας, συνταξιούχος δάσκαλος, κ. Κρικέλλης, σιιντομα κα| περιεκτικά δίνει τό Ιστορικό καί τή σύγχρονη ε’ικόνα τής Μολόχας, άπό τήν όποια κατάγεται, καθώς καί τών παιδιών της  ̂ πού έχουν νά παρουσιάσουν μιι'ι πλούσια δράση, τόσο στούς έθνικοα- πελευθερωτικούς άγώνες, οσο καί στήν ι διωτική καί κοινοτική ζωή.’Εκτός άπ’ τή Μολόχα ό συγγραφέας επιχειρεί καί μκ'ι έμπεριστατοιμένη άναλυ- τική τοπογραφία τής γύρω περιοχής (Δολοπία —  ’Άγραφα) πού καθιστά τήν εργασία του Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιά τόν Ιστορικό τής περιοχής τιύν Άγραφων καί τής Ευρυτανίας γενικότερα.

ΕΥΘΥΜ ΕΣ

Π Α Λ ΙΕ Σ  (ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ

Κάποτε παλιά σέ ]ΐιά συ'/ηδισ[4ένη γυναικεία συντροφιά, πού σχολίαζε τά πιπεράτα νέα τοϋ χωριοΰ, κάποια άπό τήν παρέα θέλησε νά παραπονεθεΐ, μέ κρυφή δ'Μος περηφάνεια, γιά τή νυχτερινή δραστηριότητα τοϋ άντρα της πού ένοχλοΰσε καί δέν τήν άφηνε νά κοιμηθεί δλο τό βράδυ, οπότε τό καρφζ, ή μακαρίτισσα ή Ζαχαρογιώ ργ..., τή συμβούλεψε μέ κατανόηση:«’Ά ς  τόν Χ ’στιανό νά μπλιατσα- νάει·»!!42
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Ο Ι Ξ Ε Ν Η Τ Ε Μ Ε Ν Ο Ι Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ ΙΟΦέτος έπισκέφθηκαν την Ε λλά δα  κι έ'τειναν λίγο ή πολύ στο χιοριό πολλοί MικρoχoJpίτες άπδ τήν Α μ ε ρ ικ ή , οπο ς̂ οί (μέ αλφαβητική σειρά) :Κατίνα Γιαπάνη (γένος Ε . Χονδρού) [ΐέ τόν άνδρ· της καΐ τήν κόρη της.Γιάννης Γιορνάς μέ τή γυναίκα του καί τις κόρες του.Κώστας Ά ρ .  Γιορνάς.Φ,:ό:σ(θ Ζυγιάρη (γένος I .  Κουτσοΰ- κτΐ |·έ τ>ς ΐ'όοες ττς.Φωτεινή Ζούλα (γένος Καλατζή μέ τά παιδιά της) .Παν. Ζωγράφος, μέ τήν οικογένεια του.Μαρία Κα» ούρα (γένος Ν . Σιδέ- ρη) [li τά παιδιά της.’^νλίκη Καραγκούνη (γένος Πολύ-

Γεώργιος Δ . Μπακατσιάς μέ τήν οί- κογίνειά του.Μαργαρώ Μ . Μουχρίτσα (άπδ τδν Κ α να δά ).Τάκης Ν . Πολύζος μέ τή γυναίκα του καί τδν γιό τους Ά νδρ έα .Φανίτσα Ν . Πολύζου.Κώστας Δ . Πριόβολος μέ τή γυναίκα του."Ελλη Σουλιώτου (γένος Τσατσαρά- γκου) μέ τδν άνδρα της καΐ τά παιδιά της.Γιάννης .λ. Χαμπερής μέ τή «γυναίκα του καί τά παιδιά τους.Μ Ν Η Μ Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν  Τ Η Σ  Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Α ΣΚο'/τά στ άλλα μνη 'όσυνχ, πού έγιναν φέτος στδ χωριδ γιά τήν άνά-

I. Κόμματός Λ. Παπαδημητοίου Γ. Κνρίτσης

ζου) μέ τήν κόρη της.Ν ίκη Α . Κουτσούκη μέ τά πα διάΡοδάνβη Γ . Κυρίτση.Φωτεινή Ρ . Α ιάπη.’Αριστείδης I . Μίχος μέ τή γυναίκα του καΐ τά παιδιά τους.

παύση τής ψυχής προσφιλών προσιΰ- πων ήσαν και αυτά πού αφορούσαν τρεις πριόην Προέδρους τής Κοινότητας τού Μικρού Χωριού, δπιος τού Γ εωργίου Ν . Κυρίτση στίς 5 Αυγούστου 1979, τού Ιιοάννου Ν . Κο;νματά στίς 12 Αυγούστου κα'ι τού Δημητρίου Μ.43



Παπαδημητρίου στίς 19 Αύγουστου 1979.’Α ξίζε ι νά μνημο-νεύσουμε μέ δυο λόγια κι άπδ τΙς στήλες αυτές τούς τρεις Προέδρους, πού δ καθένας τους μέ τόν τρόπο του έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κοινοτικά μας ζητήματα άπδ το 1920 καί μετά.1. Ό  Γιάννης Ν . Κομματάς ήταν γόνος παληάς οικογένειας Μικροχο)ρι- τών, πού διατήρησε ανέκαθεν ζ'υηρο ενδιαφέρον γιά τά κοινά. Ό  ίδιος, κατά κοινή δμολογία υπήρξε, στη δεκαετία τοΰ 1930 ένας ένθουσιώδης, πρυι- τοπορειακδς καί έπιτυχημένος Π ρόεδρος. Στη διάρκεια τής προεδρείας του (1934-36) τδ χωριδ αλλάζει δψη. Μ ετά τήν προεδρική θητεία του, λίγο πριν άπ’ τδν Β ' Παγκόσίΐιο Πόλεμο, έφυγε στην ’Αμερική άπ’ όπου δέν ξαναγέ- ρισε!.. (Πέθανε εκεί τδ 1974).2. Ό  Γιώργος Ν . Κυρίτσης ήταν γιδς τοΰ Νικολάου Κυρίτση, πού σάν 'πρόεδρος τής Κοινότητας έκτελέστη- κε άπδ τούς Ιταλούς τδ 1942 στις Αόγγοβες μαζί μέ τδν άντιπρόεδρο καί άλλους Μεγαλοχωρίτες. "Οπως καί δ πατέρας του συνέχισε τήν παράδοση τής οικογένειας, πού μέ γεννάρχη τδν
Α Ϊ Τ Ο Ι  n or Κ Φ Π ’ Α ΝΣτις 2 Αύγουστου πέθανε καί κηδεύτηκε στδ Μικρδ Χωριδ c ύπερογοοη- κοντούτης Κώστας Γιορνάς μετά άπδ σύντομη νοσηλεία, λόγιο γαστρορρα- γίας.Ό  θαλερός, άγαπητδς σέ όλους μπάρμπα - Κώστας, ήταν φανατικός κυνηγός καί έρασιτέχνης ψαράς. Στά 87 του ά- κόμη χρόνια έπαιρνε τδ δίκαννο στδν ώμο καί πήγαινε γιά κυνήγι στις Γοΰρ- νες, ".\η-Σώστη κλπ. ’Έ μεινε πάν ) άπδ μισό αιώνα στην ’Αμερική όπου, όπως έλεγε καλοπέρασε καί έιρθασε μάλιστα νά γίνε: καί βοηθός σερίφης! Ποτέ δέν σταμάτησε τδ κυνήγι καί ιδ ψάρεμα καί στην τακτική του αύτή ι.- πέδιδε συχνά ότι αύτδς μόνος γύρισε ζωντανός άπ’ τήν ’ .\μερική άνάμεσα σέ

Κυρτσονικολάκη, μικρό καπετάνιο τοΰ 1821, άναμιχθηκε ενεργά πάντα στά Κοινοτικά ζητήματα. Διετέλεσε άρκε- τά χρό’νια Γραμαμτέας τής Κοινότητας (1925-32) καί σέ μιά δύσκολη χρονιά τδ 1945, έτος άνασυγκρότησης, έγινε Πρόεδρος. Μετανάστευσε στην ’ Αμερική τδ 1951 καί γύρισε τδ 1967. Π έ θανε στή Θεσσαλονίκη τδ 1973. Ε ίνε διατελέσει επίσης άντιπρόεδρος τοΰ Δ. Σ . τής ’Αδελφότητας.3. Ό  Δημήτριος Μ . Π απαδη ιητρίου γόνος τής οικογένειας τών Ζορ;',πα- λαίων, πού έπαιξε σημαντικό ρόλο στδ Μικρό Χοοριδ πριν καί μετά τήν Ε π α νάσταση τοΰ 1821, ήταν ά γλ'.οσσομα- θής τοΰ χωριοΰ, άξιω;.ιατικδς άσυρ ιά- του άλλά καί δ έπιδέξιος τεχνίτης πού πριν άπ’ τδν πόλεμο έγκατέστησε ττ.ν πριότη γεννήτρια πού έφερε ήλεκτοικδ φώς στδ Μικρό Χωριό. Διετέλεσε Πρόεδρος στά δύσκολα πρώτα χρόνια ι.'.ε- τά τδ τέλος τοΰ πολέμου (1946) βοηθώντας έτσι στήν άνασυγκρότηση, τδ άνοιγί'α τοΰ δρόμου άπ’ τις Γκρεμενί- τσες, έπιοφελή χρήση βοηθη-μάτων κ.ά. Πέθανε έν πλώ καί έτάιοη στή Ζέντα τής Σ . ’Αραβίας τδ 19.59.

Κώστας Γιoo^'.ϊς.
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δίόοεκα άλλους, πού πήγαν μαζί να, κα- ζαντήσουν, γύρω στά 1920.Τού άρεσε νά λέει ιστορίες τής ’Α μερικής, στο Χάνι καΐ σ’ δσους δέν τον πίστευαν έδειχνε τήν φωτογραφία μέ στολή σερίφη, τήν ταυτότητα, κ .ά . 'Ό λοι θά θυμούμαστε τον μπάρμπα Κ ώ στα μέ τό μειλίχιο ύφος του καΐ τήν προθυμία για συζήτηση, υποδείξεις καΐ συμβουλές βγαλμένες άπό τήν πλούσια πείρα του στά ξένα.

Χ Α Θ Η Κ Ε  Π Ρ Ο Ω Ρ ΑΌ  Κώστας Δ . Ντζούφρας βρήκε άδικο χαμό, όταν τό αυτοκίνητό του έ

πεσε κάτω σέ μια γέφυρα έξω άπ τό χωριό Βίτολη· Ή τα ν στο άνθος τής ηλικίας του (30' χρόνων), καί υποσχόταν πολλά γιά τό χωριό. Ο ι Μικρο- χωρίτες είχαν δείξει τήν εμπιστοσύνη τους στό πρόσωπό του και στήριξαν πολλές ελπίδες σ’ αυτόν ̂  ψηφίζοντας τον πρώτο Κοινοτικό Σύμβουλο στίς περυσινές Κοινοτικές εκλογές.Ν ΙΕ Ο Ν Γ Μ Φ Ο ΙΘερμές ευχές στους νεόνυμφους ι1 ’Αναστάσιο καί Σπυριδουλα Παλ- λα (24 .6 .7 9 ). ,2. Δημήτριο καί Σωτηρία (γένος Β . Πριτσιόλα) Μπάκα (29.7.79).2. Ν ίκο Σ . Κυρίτση καί Εύανθούλα Εΐυαγγελοκώστα (απο Ραυτοπουλο) στίς 7.10.79.Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν ΙΑ Σ Μ Ε Ν Ο ΙΕ π ίσ η ς θερμά συγχαρητήρια καί καλά στέφανα σ’ δσους μάθαμε δτι αρ- ραβωνιάστηκαν, δπως)ι1. Ν ίκο Δ . Παπαδημητρίου καί Δ ή μητρα Θ . Κανδηλάρη (από Κορυοχά- δες) στίς 15.4.79.2. Γρηγορία Κ . Βίγλα καί Β . Μα- νωλάκο.
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Η ΜΑΧΗ ΤΗ Σ  Κ Α Λ Λ ΙΑ Κ Ο Υ Δ Α Σ  (25 Αύγουστου 1823)Μέ πρωτοβουλία των Συλλόγων «Πανευρυτανική "Ενωση», « Ή  Καλλια- κούδα», καί Μεγάλου Χωριού, Ά νιά δα ς, Συγκρέλλου, συστήθηκε πρίν από καιρό ’Οργανωτική ’Επιτροπή μέ πρόεδρο τόν Δήμαρχο Καρπενησιού κ . Σ . Αέφα καί μέλη τοπικούς παράγοντες των κοντινών πρός τήν Καλλιακούδα χωριών γιά τήν έγκατάσταση καί εγκαίνια Μνημείου στή Ράχη τής Κ αλ- λιακούδας, σέ ανάμνηση τής φοβερής μάχης τού 1823, δπου οί "Ελληνες νικήθηκαν από τούς Τούρκους.Στίς 26 Αύγούστου 1979 τό πρωί (παρά τή διαρκή βροχή) μετά από επιμνημόσυνη δέηση, στήν όποια χοροστάτησε δ Μητροπολίτης Ευρυτανίας κ. Χικόλαος, έγινε ή αποκάλυψη τού Μνημείου από τόν Νομάρχη Ευρυτανίας κ . Κιουπκιολή. Ό  κ. Εύάγγελος Οικονόμου, Γενικός ’Επιθεωρητής Μ . Έκπαιδεύσεως, σέ ώραία όμιλία του, ανέπτυξε τό ιστορικό τής μάχης.Στήν έπιβλητική αύτή τελετή, τήν Κοινότητα Ικπροσώπησε ό Πρόεδρος κ . Ε . Παπαδής μέ μέλη τού Κοινοτικού Συμβουλίου καί τήν ’Αδελφότητα δ κ . Γ . Δημόπουλος, τόν όποιον συνώδευσαν καί πολλά μέλη τής ’Α δελφότητας. Παραθέτουμε τό ιστορικό τής μάχης ι 45



«ΟΕ Σουλιώτες τοΰ Μάρκου Μπότσα- 
ρη, μετά τό θάνατό του, αναγνώρισαν αρχηγό τους τον αδελφό του Κώστα, δ δποΐος κατά εναν τρόπο γινόταν έτσι καΐ γενικός αρχηγός όλου τοΰ στρατοπέδου. Την αρχηγία δμως διεκ- δικοΰσε πλέον δ Ζυγούρης Τζαβέλλας. 
Στη διένεξη εδωσε λύση δ γενικός έπαρχος Κ . Μεταξάς γράφοντας στόν Κστα Μπότσαρη νά πάη στόν Βλοχό καί νά πιάση τοΰ Ά λα ίμ π εη τά γεφύ- ρια. Έ τσ ι εύσχημα δ Μεταξάς αναγνώριζε αρχηγό τοΰ στρατοπέδου τόν Ζυγούρη πού διέθετε μεγαλύτερη δύναμη καί είχε καί την ύποστήριξη τών ντόπιων καπεταναίων, επειδή είχε εκδηλώσει τήν πρόθεσή του νά αντιμετώπιση τόν εχθρό σέ νέα κοντά στό Κ α ρπενήσι θέση. Ε κείνες τις ημέρες εφθα- σε από τά ’Άγραφ α στό Καρπενήσι καί δ Μουσταής. Στο έξης οί "Ε λληνες δπλαρχηγοί είχαν νά αντιμετωπίσουν ένωμένες τις εχθρικές δυνάμεις. Α λ λ ά  δ Ζυγούρης Τζαβέλλας, παρά τήν προχωρημένη ήλικία του, ήταν αποφασισμένος νά δείξη ανάλογη εύψυ- χία πρός εκείνη τοΰ Μάρκου. Μ αζί μέ άλλους ντόπιους δπλαρχηγούς επιασε θέσεις καί περίμενε τόν εχθρό στό όρος Καλιακούδα, 4  ώρες στά νότια τοΰ Καρπενησιού. Έ κ εΐ εφθασαν καί 3^0 Πελοποννήσιοι ύπό τόν χιλίαρχον Ρο- δόπουλο σταλμένοι άπό τόν στρατηγό Άνδρέα Λόντο, πού ύ κυβέρνηση είχε διατάξει νά περάση στή Δυτ. Στερεά μέ 2.000, καθώς καί 200 υπό τόν Νικολάκη Κοντογιάννη, γιό τοΰ γνιο- στοΰ καπετάνιου Μήτσου Κοντογιάν- νη, καί άλλοι 200, σταλμένοι άπό αυτόν, ύπό τόν Καστανιώτη, όπως καί άλλοι άπό τά Κράβαρα, ώστε ή συνολική δύναμη νά φθάση τις 2.500. Έ κεΐ δ Μουσταής, έπειδή δέν ήθελε νά προχωρήση προτοΰ έξασφαλίση τά νώτα του, προσέβαλε τήν Ιλληνική δύναμη στις 28 Αόγούστου. Οί "Ελληνες ταμπουρώθηκαν στό βόρειο καί δμαλώ- τερο σημείο τής θέσεως πού διάλεξαν γιά νά άποκρούσουν τόν εχθρό, ένώ

στό νότιο καί άπόκρημνο έστειλαν τόν Σιαδήμα καί τόν Ί .  Γιολδάση μέ 200 άνδρες γιά νά φυλάξουν ενα δύσβατο στενό. ’Έτσι ή θέση τών 'Ελλήνων «ά- πέβαινεν ίσχυροτάτη καί σχεδόν άπόρ- θητος». Πράγματι άπέκρουσαν δύο ή τρεις επιθέσεις τοΰ Ιχθροΰ, δ δποΐος είχε πολλές άπώλειες. « Ό  ίδιος δ Μου- σταφάς έφιππος καί ξιφήρης έβίαζε τούς βαρβάρους διά νά εισπηδήσουν εις τά ελληνικά ταμπούρια. Ή  μάχη ». Ή  μάχη δμως πήρε δυσάρεστη τροπή γιά τούς "Ελληνες, δταν 400 εχθροί άνέβηκαν άπό τό νότιο μέρος ένα άπόκρημνο μονοπάτι, πού άφησαν άφύ- λακτο δ Σιαδήμας καί δ Γιολδάσης, καί τούς προσέβαλαν άπό τά νώτα. Οί "Ελληνες, κυκλωμένοι πλέον, επιχείρησαν νά διασπάσουν τόν κλοιό μέ γιουρούσι στό μέσο τής εχθρικής πα- ρατάξεως γιά νά σωθούν. ’Έ γινε άγρια συμπλοκή σώμα πρός σώμα κατά τήν δποία «έπεσαν ένδόξως» δ Ζυγούρης Τζαβέλλας, δ Νικολάκης Κον- τογιάννης, δ Δήμος Κίτσιος, δ Καστα- νιώτης καί 150 παλλικάρια. Ή  άπώ- λεια τής μάχης αποδόθηκε στους Σ ια δήμα καί Γιολδάση πού κατηγόρήθη- καν γιά σκόπιμη Ιγκατάλειψη τής θέ- σεώς τους. Ό  δρόμος πρός τό Μεσολόγγι ήταν πλέον άνοικτός γιά τόν έ- χθρό. Ό  Μουσταής, άφοΰ παρέμεινε στρατοπεδευμένος στό χωριό Ά νιά δα  , μέχρι νά προσκυνήσουν οί γύρω επαρχίες Καρπενησιού, Κραβάρων καί Ά -  ποκούρου, έχοντας ενισχύσει καί τις δυνάμεις του μέ στρατιώτες τοΰ πασά Ναυπάκτου καί Κάρλελι ’ Ισμαήλ, προχώρησε καί έφθασε στό Βραχώρι ( Α γρίνιο) . Φόβος καί τρόμος έπικράτησε σέ όλη τήν Αιτωλοακαρνανία, Ό  λαός έφευγε πρός τά βουνά, τό Μεσολόγγι καί τό Ανατολικό (Αίτωλικό) , τά μόνα άνυπότακτα μέρη τής Δυτικής Στε-ρεάςδ. Ο ί "Ελληνες δπλαρχηγοί ππήραν θέσεις μέσα στό Μεσολόγγι γιά νά αποκρούσουν τόν πληθυσμό. Τ ά γυναικόπαιδα τής πόλεως στάλθηκαν στο νησί Κάλαμος πού ήταν ύπό τούς *Α γ 
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γΛους.Ή  κατάληψη δμως του Μεαολογ- γίου δέν ήταν εύκολη. Μέ τούς ένοπλους υπερασπιστές του καΐ τό τείχος έπισκευασμένο άπο μήνες μπορούσε νά άντέξη, παρά τον θαλάσσιο αποκλεισμό του από έχθρικά πλοία. Ό  καπου- δάν πασάς βρισκόταν στην Πέτρα καί είχε ήδη από τά τέλη Ιουλίου ένο- χλήσει τήν περιοχή μέ άνδρες πού είχε αποβιβάσει καί είχαν αποκρούσει μέ έπιτυχία οί "Ελληνες στό Κρυονέ- ρι, στό Μποχώρι καί στό Γαλατά.
ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΡΕΑ ΤΣΙΑΗΕΡΑ

Σε  μιά συγκινητική, σεμν,] τελετή έγιναν στις 12 Αύγουστου στό Μουζήλο τά εγκαίνια τής προτομής τού αείμνηστου Διδασκάλου Ά νδρέα  Δ ημ. Τσαπέ- ρα έκλεκτοΰ τέκνου τού Μουζήλου καί τής Ευρυτανίας, ιδρυτή καί πρώτου

Προέδρου του Συλλόγου των απανταχού Μουζηλιωτών.Ό  χώρος είναι πολύ μικρός γιά  νά έξάρει κανείς, δπως πρέπει, τήν προσω

πικότητα ένός γνήσου Εύρυτιάνα, άςιου γιά μίμηση, δπως ύπήρζε ό Άνδρέας Τσαπέρας.’Ά ν  καί άνθρωπος δράσης ό Ά .  Τσαπέρας ήταν βαθύτατα πνευματικό; άν- Ορο)πος, λάτρης των τοπικών και εθνικών παραδόσεο.)'/ καί τών αξιών τού ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τις όποιες μέ παρρησία διεκήρυττε. Καρπός τής βαθειάς του θρησκευτικότητας αλλά καί εργατικότητας ήταν ή συγγρα.  ̂φή μαζί μέ τόν Γυμνασιάρχη Γ  Μτα- βαρΐνο τής πρώτης δλοκληρωμέν/,ς ΐ  σ τ ο ρ ί α ς τ ή ς  Π ε ρ ά ς Μ ο ν ή ς  Π  ρ ο υ σ ο ύ (ΐ9 .ο7 ). Έ ςέδι- δε τά «Μουζηλιώτικα Νέα» ένώ ό θάνατος τόν έμπόδισε νά δημοσιεύσει μιά ίστορικολαογροιρρική συλλογή του γιά τό Μουζήλο.Μέ λίγα λόγια αύτός ήταν δ VVv- δρέας Τσαπέρας πού αγάπησε καί δούλεψε υποδειγματικά γιά τό χωριό του. Κ ι  αυτό μέ τή σειρά του τιμά τώρα ενα άξιο τέκνο του αλλά καί εναν γνήσιο Εύρυτάνα.
ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΑΤΑΡΝΑ"Ενα άκόμη άξιόλογο γεγονός στον Εύρυτανικό χώρο ήταν τά αποκαλυπτήρια τοϋ ιστορικού μ\·ημείον στήν Τατάρνα, εις ανάμνηση τής όμώτ-ΐ'μης μάχης, τής 22ας Μαρτίου 1821.Ή  σεμνή πατριωτική έκδήλιοση πραγματοποιήθηκε στίς 9.9,1979  ̂ Από τόν «Σύλλογο Μελέτιόν 'Ιερού Άγιόνος στή Ρούμελη», μέ τήν εύγ^νική συμπαράστα ση τής Κοινότητας Τριπόταμου καί μέ κύριο ομιλητή τόν γνωστό ιστορικό συγγραφέα κ. Π . I . Βασιλείου.Μετά τήν προσφώΐ’ηση τού Προέδρου τού Συλλόγου κ. Γ . Ηαπαγιάννη, ό κ. Π . I .  Βασιλείου, πού είναι καί επίτιμος Πρόεδρος τού παραπάνω συλλόγου, άνέ- πτυξε τό ιστορικό τής μάχης σέ μιά έμ- πνευσμένη κα'ι περιεκτική ομιλία του. Μέ συντομία έφερε στή μνήμη μιά γενναία .προεπαναστατική πράξη. 'Ο  Όδυσσέας Άνδρούτσος μέ λίγα παλληκάρια του, μα-
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ti μέ τόν ηγούμενο Κυπριανό καΐ τούς καλογέρους τοΰ Μοναστηριού τής Τατάρ- νας  ̂ άποδεκάτισε ολόκληρο απόσπασμα από 70 Τουρκαλβανούς, πού συνόδευαν .τουρκική ..χρηματαποστολή στό Μεσολόγγι, στις παραμονές τού μεγάλου ξεσηκιομοϋ (22.3.1821).

Μετά τήν αποκάλυψη τού Μνημείου από τόν κ. Ν ομάρχη Ευρυτανίας, μέ τιμητική παρουσία κα'ι στρατκυτικοϋ ά,τοσπά- σματος, ό 'παρευρισκόμενος Μητροπολίτης ΙΓεισιδας καΐ Κο) κ. Ιεζεκιήλ, έτέλεσε έ πιμνημόσυνη δέηση γιά τούς αείμνηστους ήρωες τοΰ 'Ιερού ’Αγώνα. :ιΐ!ΐι:'

ΓΙΑΝΝΗ2 Κ. ΖΑΧΑΡϋΠΟϊΛΟΣ

^Ηταν στό πιεστήριο τό .περιοδικό, όταν μαθεΐ'τηκε δ θάνατος τοΰ άγα,πητοΰ συγχιοριανοΰ μας Γιάννη Κ . Ζαχαρύπουλου (7G ετών). 'Ο  -.ιάετός», δ.πιος τόν άποκαλούσαν οί δικοί του γιά τή νεανική λεβεντιά του, δεν άντεξε στήν πάλη μέ τό Χάρο περισσότερο άπο πέντε (δ) μέρες. Τρεις μέρες σέ νοσοκομείο τήτ ’Α θήνας, οπού τόν έφεραν τά παιδιά του α.π’ τό χιοριό, ήταν .τολλές γι’  αυτόν, .τού Χάρο δε φοβόταν!■Στά νιάτα του βλοι τόν θυμούνται· άνδρα, παλληκάρι πού χόρευε κάτιό άπ’

τόν πλάτανο, σηκιόνοντας καΐ κρατώντας τό τρα.τέζι μέ τά δόντια! Τόν θυμούνται σάν έ'ναν άπό τούς πρώτους όδηγονις, φορτηγίόν ή λεωφορείο) ν, στήν Ευρυτανία πολύ πρίν άπ’ τόν πόλεμο. Πάντα καέιοσυνΰτο, γελαστόν, άνθριοπο εμπιστοσύνης.Γιά λίγο κράτησε τή σκυτάλη τής «.παλιά; φρουράς» ό Γιάννης Ζαχαρό.πουλος, πού ήταν κι αίτιός μιά συνοδεία στό χω -’» ριό. Τήν κηδεία του .τού έγινε στό παλιό Μικρό Χωριό παρακολούθησε πολύς κόσμος (1Η.10-.-79)'. Ά ίω νία  του ή μνήμη.48



Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  l Y P O M E N Q N  Ο Υ Ρ Ο Ν  
ΠΕΤΡΟΖ ΜΠΑΡΛΑΖ ε π.ε.
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Μηχανικοί. 'Εργολάβοι, Ξυλουργοί 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
Μετά άπό πολυετή πείρα επί τών (υλουργικιΰν 
έργασκϊαν έφεύρε τόν τελειότερον μηχανισμόν 
ουρομένων θυρών άντικατοστήσσς ούτω άπαντσς 
TOUC χρήσει μηχανισμούς·

Kai τούτο διότι ή έξ αλουμινίου ρόγα είναι κατα- 
οκευοσμάνη όηό σκληρό ντουραλουμίνιον ΰοτε νά 
δυνατοί ν' άντέχη πέ πολύ βαριά θυρόφυλλο καί 
ό μηχανισμός καλύπτει τό κενόν ( χάσμα ) άνώθεν 
τής άνηρτημένης Ούρας.

Καί τό ποιό ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΤΙΚΟ  διά την όργύνιυοιν 
τής συγχρόνου κατοικίας. Τόσον ή Μ Ο Ν Ο Φ ΥΛΛΟ Σ 
ΧΟ Ν ΕΥΤΗ  Θ ΥΡ Α  όσον καί ή ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΗ τοποθε
τείται καί έΕόγετοι δνευ ούδεμιάς έηεμβάσεως. 
δηλ. δέν χρειάζονται καθρέπτες μηετοΰ καί γ υ - 
φοοονίδες.

S *·.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Ζητάτε μηχανισμούς Μ Π A Ρ Λ A καί 6 x 1 ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΑΡΛΑ ε ίν α ι  ά ν τ ιγ ρ σ φ ε ίς  τού μηχανισμού μας- 1

ί 1 - . ' Διά νά ε ίν α ι  γνήσιος πρέπει νά φέρη τήν  σφρα
γίδα Π. ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΡ. ΕΥΡ. 37072 .
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