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Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π . Μ ΙΧ Ο Σ
ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΙΣ 18 ΜΑ ΊΌΥ 1993

Το Μικρό Χωριό, όλοι οι Μικροχωρίτες, συγκλονίστηκαν από τον θάνατο του 
Προέδρου της Κοινότητας Βασιλείου Π. Μίχου. Μετά ολιγόμηνη πάλη με την επά
ρατη αρρώστεια παρέδωσε το πνεύμα του στις 18 Μαίου 1993 σε νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης, σε ηλικία 65 ετών.

Η σορός του υεταφέρθηκε και ετάφη μετά από πάν
δημη κηδεία στο Νεκροταφείο του Μικρού Χωριού, στις 
19 Μαίου.

Ισως είναι η μοναδική φορά που πεθαίνει ένας εν 
ενεργεία Πρόεδρος του χωριού μας, αν εξαιρέσουμε 
την εκτέλεση του αειμνήστου Χρ. Φλεγγα στην Κατοχή

Ο Βασίλης Μίχος διετέλεσε για πολλά χρόνια κοινο
τικός σύμβουλος και δυο φορές Πρόεδρος κατά την πε
ρίοδο 1957 -1960 και από 1990 ως τη ν ήμερα που λόγω 
της ασθενείας του παρεχώρησε την θέση του.

Την ημέρα εκείνη που τον επισκέφτηκαν σπίτι του 
στη Λαμία μαζί με τον Γραμματέα της Κοινότητας οι συ
νάδελφοί του κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπόρεσαν να 
κρύψουν την συγκίνησή τους.

Ηταν το ύστατο χαίρε προς τον τολμηρό και δραστήριο Πρόεδρο, που χάθηκε 
τόσο πρόωρα!

Τόσο στη πρώτη του θητεία, όσο και στην δεύτερη, σύνδεσε την Πρσεδρία του 
με μια αναγεννητικη προσπάθεια για το χωριό, που χάρις στον Βασίλη Μίχο θα έχει 
άλλη όψη.

Προώθησε την ανακαίνιση και επέκταση των δύο ξενοδοχείων στο νέο και πα
λαιό χωριό, την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου, την διαμόρφωση της άνω 
πλατείας στον παλαιό οικισμό, την ασφαλτόστρωση των δρόμων που διασχίζουν το 
χωριό, την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΤΕ και άλλα μικρότερης 
σημασίας έργα.

Πάνω από όλα όμως ο Βασίλης Μίχος υπήρξε ο πανταχού παρών άνθρωπος του 
Μικρού Χωριού είτε Βρισκόταν στο χωριό, είτε στη Λαμία ή οπουδήποτε.

Ηταν κοντά στον άνθρωπο του χωριού και της περιοχής, τον οποίο εξυπηρετού
σε με τον λόγο, τηναπλή συμβουλή, διευκόλυνε τις μετακινήσεις του και γενικά λει
τουργούσε σαν δικός μας άνθρωπος μεσολαβώντας σε πολλές δύσκολες καταστά- 
σειή και αμβλύνοντας στιγμές έντασης και διχόνοιας.

Παρά τις κακουχίες του πολέμου και της Κατοχής, τους κατατρεγμούς και τις 
περιπέτειες του εμφυλίου πολέμου, η καρδιά του Βασίλη παρέμεινε αγνή και καθα
ρή.

Αγαπημένος συνάδελφος από τους αυτοκινητιστές, έδινε χείρα βοηθείας σε 
όποιον είχε την ανάγκη του και συνέπασχε μαζί του. Είχε μοιράσει την ζωή του με
ταξύ Λαμίας και χωριού και μεταξύ νέου και παλαιού για να μη δυσαρεστεί κανέναν.

Παραλληλα με τα καθήκοντα του Προέδρου πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες και 
ως Επίτροπος της Εκκλησίας.

Αυτή η πολυποίκιλη δραστηριότητά του εσίγασε στις 18 Μαΐου.
Ο Βασίλης Μίχος θα παραμείνει στην ιστορία του Μικρού Χωριού ως ο πολυ- 

πράγμων και δραστήριος Πρόεδρος που πέθανε πάνω ακριβώς στην ακμή του δη- 
μιοι^γικού του έργου.

Γι αυτό και η μνήμη του θα μείνει αιώνια.
Ας είναι ελαφρό το χώμα του Μικρού Χωριού όπου αναπαύεται πλέον.

Μένιος Κουτσούκης



r το ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι σημερινές κρίσιμες περιστάσεις, τις οποίες διέρχεται η χώρα μας, έκαναν ιδι
αίτερα αισθητές μερικές από τις επετείους των εθνικών μας αγώνων, όπως είναι η 
70ή επέτειος από την εκστρατεία της Μ. Ασίας (1922), η 80η επέτειος από τους Βαλ
κανικούς πολέμους (1912-13), κ.α. Οι εκδηλώσεις αυτές φέρνουν στην μνήμη των 
νεωτέρων γενεών τα εθνικά ιδεώδη και τις αξίες για τις οποίες οι πρόγονοί τους 
αγωνίσθηκαν ή έπεσαν στα πεδία των μαχών.

Το Μικρό Χωριό, ευτύχησε κι αυτό, όπως κι άλλα χωριά της πατρίδας μας να στεί
λει πολλά δικά του παιδιά στους εθνικούς αυτούς αγώνες. Μερικά απ' αυτά ανδραγά- 
θησαν, ενώ άλλα έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.

Ακόμη και πριν από τους παραπάνω αγώνες, ενθουσιώδεις Μικροχωρίτες νέοι, 
βρέθηκαν να αγωνίζονται για την Μακεδονία δίπλα στο πλευρό του Παύλου Μελά, 
για να μην αναφερθούμε τώρα στους δεκάδες Μικροχωρίτες Αγωνιστές του 1821.

Ο ενθουσιασμός των νέων να ανταποκριθούν στο προσκλητήριο της πατρίδας, 
που κάθε τόσο τους καλούσε σε θυσίες, αντανακλάται στο έθιμο που υπήρχε στο χω
ριό μας: Σε κάθε επιστράτευση ολόκληρο το χωριό ξεπροβόδιζε τους πολεμιστές 
του με τραγούδια και όργανα ως τον Αη-Γιάννη, δηλ. λίγο πριν αφήσουν το σύνορο 
του χωριού. Τέτοιες παραδόσεις και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαιότητα 
(Ευρυτάνες γαρ πολεμικώτατον γένος) χαρακτηρίζουν γενναίους λαούς που δεν 
φοβούνται να δώσουν τη ζωή τους για την ελευθερία και ακεραιότητα της πατρίδας.

Πιο κοντά σε μας φέτος ήταν η επέτειος της μάχης του Μικρού Χωριού. Πριν πε
νήντα χρόνια έγινε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των αντιστασιακών αντάρτικών ομά
δων και των φασιστικών δυνάμεων κατοχής.

Πρόκειται για την ιστορική μάχη τηςΤσίρης στις 18 Δεκεμβρίου 1942 που στάθη
κε ορόσημο για την ιστορία του Μικρού Χωριού και την Αντίσταση στην Ευρυτανία.

Για την 50ή ιστορική επέτειο της μάχης αυτής, η Αδελφότης μας οργάνωσε ειδι
κή εκδήλωση στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στις 16 Φε- 
βρουαρίου 1993.

Στην εκδήλωση μίλησε ο γνωστός Ευρυτάνας συγγραφέας και αντιστασιακός 
Μιχάλης Σταφυλάς, ενώ ποιήματα αντιστασιακού περιεχομένου απήγγειλε ο γνω
στός ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Νίκος Παπακωνσταντίνου. (Λεπτομέρειες της 
εκδήλωσης σε άλλη σελίδα).

Σε επόμενο τεύχος του περιοδικού για να τιμήσουμε τη συμβολή των Μικροχω- 
ριτών που πολέμησαν στους Εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες και όσους έδωσαν 
την ζωή τους σ' αυτούς, θα δώσουμε τα ονόματά τους, όπως αυτά διασώθηκαν ως 
εμάς από την προφορική παράδοση και άλλες πηγές.

Παράλληλα με την ευκαιρία αυτή η Αδελφότης μας επαναφέρει το θέμα της ανέ
γερσης μνημείου για όλους τους Μικροχωρίτες που έπεσαν στους διάφορους αγώ
νες. Επείγουσες άλλες ανάγκες δεν επέτρεψαν την ανέγερσή του. Τώρα είναι και
ρός να αρχίσει πλέον και η προσπάθεια αυτή για να τιμήσουμε έτσι τους 
συμπατριώτες μας και τους Αγώνες της Πατρίδας μας, προσθέτοντας έτσι κι ένα 
στόλισμα σε κεντρικό σημείο του χωριού.



01 ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

(Εκδήλωση της Αδελφότητας Μικροχωριτών στην αίθουσα του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσού στις 16 Φεβρ. 1993. Ομιλητής ο κ. Μιχάλης Σταφυλάς).

Η παραπάνω εκδήλωση περιελή- 
φθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Φι
λολογικού Συλλόγου και πραγματοποιή
θηκε όπως προβλέφθηκε, το απόγευμα 
της 16 Φεβρουάριου 1993.

Δίνονται παρακάτω με την σειρά η 
προσφώνηση του Προέδρου της Αδελ
φότητας, τα χαιρετιστήρια μηνύματα 
επισήμων και ακολουθεί η ομιλία του κ. 
Μ. Σταφυλά.

Αιδεσιμώτατε,
Κύριε Γενικέ, Κυρίες και Κύριοι,
Πενήντα (50) χρόνια, θεωρούνται 

αρκετά για να στεριώσουν στην μνήμη 
του Εθνους γεγονότα, ιστορικά, όπως η 
μάχη, του Μικρού Χωριού και η θυσία 
των 13 εθνομαρτύρων συμπατριωτών 
μας. Η παρέλευση μισού αιώνα από τον 
τραγικό εκείνο Δεκέμβρη του 1942 στην 
Ευρυτανία μας επιτρέπει νομίζω σήμε
ρα να έχουμε μια καθολικότερη επο- 
πτεία των επί μέρους ηρωικών πράξεων 
οι οποίες συνθέτουν το μεγαλειώδες 
εκείνο έπος της Εθνικής μας Αντίστα
σης. Ετσι μπορούμε να αξιολογήσουμε 
χωρίς προκαταλήψεις ή όποιες σκοπι
μότητες τα συγκλονιστικά εκείνα γεγο
νότα.

Με αυτές πς σκέψεις η Αδελφότητα 
Μικροχωριτών οργάνωσε την αποψινή

εκδήλωση μνήμης. Αποτίοντας έτσι και 
αυτή με τη σειρά της, μετά τον αδελφό 
Σύλλογο των Μεγαλοχωριτών τον ελά
χιστο φόρο τιμής στους μαρτυρικούς 
συμπατριώτες μας που έβαψαν με αίμα 
τα αίματα του Μικρού Χωριού.

Εκ μέρους της Αδελφότητας Μικρο- 
χωριτών θα ήθελα να απευθύνω σε 
όλους σας ευχαριστίες γιατί τιμάτε από
ψε με την παρουσία σας την εκδήλωση 
αυτή, τιμάτε την μνήμη των ηρω:ικών 
συμπατριωτών μας.

Η αποψινή συγκέντρωση ας θεωρη
θεί και σαν μια εκδήλωση τιμής για τους 
πρωταγωνιστές της μάχης του Μικρού 
Χωριού, αλλά και όσους αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης βρίσκονται απόψε 
ανάμεσά μας, όπως ο καπετάν Νικηφό
ρος (Δημητρίου), ο καπετάν Λάμπρος 
(Σπύρος Μπέικος) πρωταγωνιστές της 
μάχης, ο Γιώργος Κατσίμπας (αδελφός 
του εθνομάρτυρα και αγωνιστής ο ίδιος 
της Εθνικής Αντίστασης), ο καπετάν 
Ερμής (Πριόβολος).

Είναι εδώ μαζί μας ακόμη η Ναυσικά 
Φλέγκα Παπαδάκη, αυτή που μετά την 
μάχη έπλεξε τους στίχους της και έφτια
ξε το γνωστό σε όλους μας τραγούδι 
του Αρη.

Εκτός από τους πολυπληθείς συγγε
νείς των εθνομαρτύρων ιδιαίτερα συγκι



νητική είναι απόψε η παρουσία του κ. I. 
Ραυτογιάννη, Είναι αυτός που μαρτύ
ρησε μαζί με τους 13 εθνομάρτυρες, αλ
λά είχε την τύχη, αν και μελλοθάνατος 
να επιζήσει, αφού εξαναγκάσθηκε από 
τους Ιταλούς φασίστες να παρακολου
θήσει την εκτέλεση των συμπατριωτών 
του!

Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω τον 
εκλεκτό ομιλητή της βραδιάς τον κ. Μι- 
χάλη Σταψυλά, γνωστότατον συγγρα
φέα και λογοτέχνη, αλλά και Ευρυτάνα 
αντιστασιακό.

Επίσης τον διακεκριμένο ηθοποιό κ. 
Νίκο Παπακωνσταντίνου, καθηγητή της 
Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεά
τρου.

Τους ευχαριστούμε και τους δυο για 
την προθυμία τους να συμμετάσχουν με

τον δικό τους τρόπο στην αποψινή εκ
δήλωση.

Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σταψυ- 
λά θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω την 
Διεύθυνση και το προσωπικό του «Παρ
νασσού» για την παραχώρηση της αί
θουσας και την θερμή φιλοξενία τους. 
Ας μου επιτραπεί να προσθέσω ότι ο 
Παρνασσός έχει για μας τους Μικροχω- 
ρίτες και μια συμβολική σημασία.

Στο Κατοχικό Στρατοδικείο που λει
τουργούσε ως γνωστό εδώ, παραπέμ- 
φθηκε ο αείμνηστος δάσκαλος μας Γε
ώργιος Παπαδής, ο οποίος αργότερα 
εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό 
των Σχολών του Παρνασσού και άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Κουτσούκης στο βήμα, 
κατά την προσφώνησή του.



Χαιρετιστήρια μηνύματα

Από τους Ευρυτάνες πολιτικούς και 
επισήμους που δεν μπόρεσαν να παρα- 
στούν στην εκδήλωση μηνύματα απέ- 
στειλαν:

Η κ. Ντόρα Μπακογιάνννη:
Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση 

της Αδελφότητάς σας και λυπάμαι, ειλι- 
κρινά που ανειλημμένες υποχρεώσεις 
δεν μου επιτρέπουν να παραστώ σε μια 
τόσο σημαντική εκδήλωση μνήμης και 
τιμής για τους 13 μάρτυρες του έθνους 
μας και της μάχης του Μικρού Χωριού.

Ενας λαός χωρίς μνήμη δεν μπορεί 
να έχει μέλλον. Π αυτό θεωρώ ότι είναι 
μεγάλης σημασίας οι προσπάθειες που 
αποσκοπούν στην ενθύμηση της ιστο
ρίας μας, δηλαδή των συμβάλων μας, 
των ηρώων μας, και κυρίως στη μετάδο
ση της ιστορίας μας σπς νεότερες γε
νιές, ειδικά σήμερα που η Ελλάς αντιμε
τωπίζει τα γνωστά εθνικά προβλήματα 
και την αμφισβήτηση της ιστορίας της.

Αιώνια θα είναι η μνήμη των 13 εθνο
μαρτύρων σύμβολο φωτεινά στους μα
κραίωνες αγώνες του έθνους μας για 
ελευθερία και προκοπή.

Φιλικά
Ντόρα Μπακογιάννη

Η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα:

Αγαπητοί φίλοι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή 

σας. Αυπάμαι που δεν θα μπορέσω να

παρευρεθώ στην εκδήλωση - ομιλία σας 
με θέμα «Θυσίες και ηρωισμοί των Ευρυ- 
τάνων στην Εθνική Αντίσταση», λόγω 
ασθενείας μου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Καλλιόπη Α. Μπουρδάρα
Υφυπουργός Πολιτιμού

Ο κ. Χρ. Ράπτης: Νομάρχης Ευρυτα
νίας

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου 

κάνατε να με προσκαλέσετε στην εκδή
λωσή σας για την 50ή Επέτειο της μά
χης του Μικρού Χωριού.

Αυπάμαι ειλικρινά που ανειλημμένες 
υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να 
παρευρεθώ, όπως και ο ίδιος θα ήθελα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλω
σή σας.

Με εκτίμηση
Χρήστος Ράπτης

Ο κ. Γ. Μοναστηριώτης:
Για την πράσκληση που είχατε την 

ευγενή καλωσύνη να μου αποστείλετε, 
άπως παραστώ εις την εκδήλωση της 
16ης Φεβρουαρίου ε.ε., επί τη 50ή Επε- 
τείω της ιστορικής μάχης του Μικρού 
Χωριού και της θυσίας των 13 Εθνομαρ
τύρων, σας ευχαριστώ θερμάτατα.

Η εγχείρηση εις την οποίαν υπεβλή- 
θην προσφάτως εις το ενταύθα Γενικό 
Νομαρχιακό Νοσοκομείο επί του δεξιού 
μου ισχίου, δεν επιτρέπει την εκτός



Καρπενησιού μετακίνησή μου, γι αυτό 
παρά την θέλησή μου, αδυνατώ να πα- 
ραστώ.

Θα παρίσταμαι νοερώς. Αναλογιζό- 
μενος τον ηρωικόν θάνατον των 13 
Εθνομαρτύρων, υποκλίνομαι προ του 
τάφου των και η θυσία των, ας αποτελέ- 
σει δίδαγμα διά τους νεωτέρους.

Την ενέργειαν πραγματοποιήσεως 
της εκδηλώσεως, επικροτώ, τιμά την 
Αδελφότητα Μικροχωριτών «Η Μετα- 
μόρφωσις του Σωτηρος» και σας παρα
καλώ όπως εις τα συγχαρητήρια τα 
οποία θα δεχθείτε διά την πράξη σας αυ
τή, από τόσους άλλους, να προστεθούν 
και τα ιδικά μου.

Μετά τιμής
Γεώρ. Ν. Μοναστηριώτης
Επίτιμος Δ/ντής
Στην εκδήλωση παρέστη καιετίμησε 

από πλευράς επισήμων ο κ. Ν. Τσιτού- 
ρης. Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Επίσης ο πολιτευτής

Φθιώτιδος κ. Κων. Τριανταφύλλου.
Την εκκλησία εκπροσώπησε ο πρω

τοπρεσβύτερος Κων/νος Δ. Βαστάκης 
γιος του αείμνηστου Εθνομάρτυρα κα
θώς και πολλοί εκπρόσωποι και μέλη 
Ευρυτανικών Συλλόγων.

0 κ. Κουτσοχέρας
Την εκδήλωση τίμησε επίσης με την 

παρουσία του ο κ. Γιάννης Κουτσοχέ
ρας, ο οποίος εξήρε την εκδήλωση με 
εμπνευσμένα λόγια σε σύντομη χαιρετι
στήρια ομιλία του, προσθέτοντας:

Πρόεδρέ μου,
Ο πλέον αρμόδιος των αρμοδίων για 

να ανιστορήσει τις «Θυσίες» και τους 
ηρωισμούς των Ευρυτάνων στην Εθνική 
Αντίσταση ήταν ο Ευρυτάν και λόγιος 
Μιχάλης Σταφυλάς. Και ο πλέον επιδέ
ξιος για να απαγγείλει αντιστασιακούς 
στίχους είναι ο Νίκος Παπακωνσταντί
νου. Και ταυς σφίγγουμε τα χέρια εγκάρ
δια.

Από αριστερά; Οι κ.κ Μπέκιος, Παπακωνσταντίνου, Κουτσσύκης, η κυρία Στα- 
φυλά και οι κ.κ. Κουτσοχέρας, Σταφυλάς, Πριόβολος, μετά το τέλος της εκδή
λωσης.



ΘυοΓΐες και Η ρ ω ισ μ ο ί των Ευρυτάνων  
στην Εθνική Αντίσταση

Ομιλία Μιχ. Σταφυλά στον «Παρνασσό», 16.2.1993

Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ, για 
να τιμήσουμε την αγέραστη μνήμη 
των 13 πατριωτών εθνομαρτύρων, 
που έπεσαν θύματα της φασιστικής 
βαρβαρότητας.

Οι Ιστορικοί της Αντίστασης, αλλά 
και οι συγχωριανοί τους περισσότερο 
πρόβαλλαν ως τώρα την υπέρτατη 
θυσία τους με μνημεία, δημοσιεύματα 
σε εφημερίδες και περιοδικά, με βι
βλία και με εκδηλώσεις, έτσι που το 
χρονικό της μετάστασής τους στο 
χώρο των ηρώων και των μαρτύρων 
να είναι ευρύτατα γνωστό. Και προ
παντός να μείνει για τους μεταγενέ
στερους σαν δίδαγμα των αγαθών 
της Ειρήνης και της αποκτήνωσης 
του πολέμου.

Και πρέπει τέτοιου είδους χρονικά 
να συγκροτούνται από την Ιστορική 
Μνήμη, αφού όπως το είπε κι όλος η 
Βιρτζίνια Γκολφ «Τίποτα δεν έχει 
συμβεί, αν δεν έχει γραφεί».

Η σημερινή όμως εκδήλωση - με 
την ευκαιρία που έκλεισαν 50 χρόνια 
από τότε - παίρνει μια ευρύτερη διά
σταση και σημασία, αφού και τώρα, 
στις μέρες μας η πατρίδα βρίσκεται σε 
μια δύσκολη καμπή, την δυσκολότε
ρη, ίσως, του μεταπολεμικού εθνικού 
μας βίου κι ενώ ο πόλεμος μαίνεται 
πολύ κοντά μας.

Όπως και τότε αντιμετωπίζαμε 
τους εχθρούς ολομόναχοι με φραστι

κές μόνο συμπαραστάσεις, έτσι και 
τώρα είμαστε ολομόναχοι μέσα σε μια 
ανθελληνική φωλιά συμμάχων και 
εταίρων. Ολοι αυτοί το μόνο για το 
οποίο ένδιαφέρονταν και ενδιαφέρο- 
νται - και τότε και τώρα - είναι να μας 
έχουν στο χέρι με την μέθοδο του δι
αιρεί και βασίλευε. Γι αυτό και οι συμ
μαχικές αποστολές στα χρόνια της 
Κατοχής είχαν πρόσωπο και προσω
πείο - όπως αποδείχνεται κι από τα 
Αρχεία του Φόρεϊν Οφις που άνοιξαν 
πρόσφατα (ανοίγουν πάντα μετά από 
50 χρόνια σύμφωνα με τους αγγλι
κούς νόμους) έκαμαν τόσα για τον 
εθνικό διχασμό μας, που μας οδήγήοε 
στον αδελφοκτόνο Εμφύλιο και τις 
πολυποίκιλες εξαρτήσεις σ' Ανατολή 
και Δύση, που όχι μόνο δεν μας ωφέ
λησαν, αλλ' απεναντίας γιγαντώθηκε 
μέσα μαο η ψυχολογία του υποταχτι- 
κού που εκαμε τον γνωστό Μητροπο
λίτη Κονίτσης Σεβαστιανό να κραυγά
σει εκ βαθέων πριν από λίγες μέρες 
στην Τηλεόραση: «Μέχρι πότε τέλος 
πάντων εμείς οι Ελληνες θα είμεθα 
καρπαζοεισπράκτορες;».

Και βέβαια δεν μπορούμε να παρα- 
βλέψουμε και τη σοφή λαϊκή παροιμία 
με την οποία ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κων. Καρα,ανλής ερμή
νευσε την συμμαχική αδιαφορία για τα 
δίκαια εθνικά μας ζητήματα: «Αμα δεν 
έχεις νύχια να ξηστείς, μην περιμέ



νεις από τους άλλους».
Τα λέω αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί 

αν η θυσία εκείνων κι όλων όσων έδω
σαν τσ αίμα τσυς για την πατρίδα δεν 
μας οδηγήσει στους δρόμους της 
Εθνικής Αλήθειας και της Εθνικής Συ
ναίνεσης, αναγκαστικά υποβαθμίζε
ται. Και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο 
αφού υπάρχει κίνδυνος να μας οδη
γήσει στην αδιαφορία και στην απο
γοήτευση.

Θέλω λοιπόν, να δούμε το χρονι
κό της θυσίας, όχι μόνο μέσα από την 
ιστσρική διαδρομή του τόπου μας, αλ
λά και κάτω από τις συνθήκες που το 
δημιούργησαν.

Γιατί όταν λέμε Ευρυτανία, ασφα
λώς δεν εννσσύμε τα βουνά και τα λα
γκάδια της. Ούτε την ομορφιά των το
πίων. Εννοούμε το έμψυχο υλικό με 
την αντοχή, την ανοχή και τον δυνα
μισμό. Εννσούμε την ψυχή που δένε
ται με την παράδοση και το χρέος. Το 
είπε άλλωστε σ Αντερσεν πως «ση
μασία δεν έχει σε ποια φωλιά γεννή
θηκες, αλλά από ποιο αυγό βγήκες».

Κι αυτό ακριβώς επιβάλλει σ' 
όλσυς μας τούτη τη στιγμή να θυμη
θούμε κάποια πράγματα που θα τεκ
μηριώσουν τις απόψεις μας και θα 
φωτίσουν περισσότερο το μεγαλείο 
της αυθόρμητης συμμετοχής των Ευ- 
ρυτάνων στον εθνικοαπελευθερωτι- 
κό Αγώνα.

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλσι.
Πριν από 75 ακριβώς χρόνια, η κα

θημερινή εφημερίδα της Κωνσταντι
νουπόλεως «Πρόοδος», σ' ένα αφιέ
ρωμά της στην Ευρυτανία - με την 
ευκαιρία μιας μεγάλης εκδήλωσης 
της εκεί ακμάζουσας Ευρυτανικής

παρσικίας έγραφε ανάμεσα στ' άλλα 
και τα παρακάτω;

«Έλληνες από τους αγνότατους 
την ψυχήν και το αίμα οι Ευρυτάνες. 
Εκεί εις τα υψηλά βουνά των έμειναν 
παρθένοι από κάθε κακίαν και κάθε 
επιμιξίαν. Και έφθασαν εις το να δώ
σουν τον αρτιότερον ελληνικόν τύ
πον του σώματος και την καλλιτέραν 
μορφήν της ελληνικής ψυχής...».

Αυτός ο αρτιότερος ελληνικός τύ
πος, κυρίες και κύριοι, για πολλά χρό
νια είχε αφεθεί στο έλεος του Θεού 
και ζούσε σχεδόν απομονωμένος, πί
σω από τον άλλο κόσμο, με υπέρτατο 
και μοναδικό όνειρο να εξασφαλίσει 
την μπομπότα για τη συντήρηση των 
παιδιών του. Πολλοί ξενητεύονταν 
για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Κι 
έμειναν εκείνα τα ματωμένα από τους 
Εθνικούς αγώνες ευρυτανικά χωριά 
στην πισ πρωτόγσνη κατάσταση και 
οι απόγονοι τόσων ηρώων και τόσων 
μαρτύρων, ζούσαν απσξεχασμένσι 
στα κακοτράχαλα κι ωστόσο τόσο 
όμορφα βουνά μας.

Η Ευρυτανία με τις περίφημες 
προεπαναστατικές Σχολές του δια
φωτισμού και με την μεγάλη παιδευτι
κή παράδοση έφτασε στσ σημείο στις 
αρχές του αιώνα μας να έχει τους πιο 
πολλούς αναλφάβητους. Επί 47192 
κατοίκων οι 35050 δηλαδή το 75% 
ήταν εντελώς αγράμματοι. Ειδικά οι 
γυναίκες σε σύνολο 24087 μόνο οι 
1390 ήξεραν γραφή και ανάγνωση. 
Και στ' Αγραφα με τις άλλοτε ονομα- 
στές Σχολές της επί 1766 γυναικών 
μόνο 4 μπορούσαν και συλλάβιζαν. 
Θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ.

Θ μύθος δηλοί ότι η μικρή μας πα-
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τρίδα χρησίμευε μόνο σαν τόπος εξο
ρίας για εκείνους που σήκωναν κεφά
λι στην επικρατήσασα ξενοκρατία. 
Ως κι ο εγγονός του Γέρου του Μω- 
ριά, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης - ο 
γιος του Γενναίου - εξορίστηκε στο 
Καρπενήσι σαν αντιμοναρχικός λο
χαγός που ήταν. Αυτός κι όλας φύτε
ψε τον πλάτανο της βρύσης στην 
πλατεία, για να θυμίζει - όπως έλεγε - 
το δροσοβόλημα των καινούργιων 
ιδεών.

Ο Αντρέας Καρκαβίτσας που υπη
ρέτησε σαν στρατιωτικός γιατρός 
στην Άμπλιανη σ' ένα γράμμα του με 
ημερομηνία 23 Μαΐου 1895 προς τον 
ποιητή Κώστα Χατζόπουλο στο Βρα- 
χώρι, του έλεγε; «Το Κρίκελλο το 
βλέπω συχνά και συχνά μιλώ για τους 
Γιολδασαίους και το Στάνου. Αλλά ή 
ψυχή μου επαναστατεί σαν το αράθυ
μο πουλάρι μέσα στο σκοτεινό στά
βλο κλεισμένο...».

Του Καρκαβίτσα η ψυχή επαναστα
τούσε μπροστά στην εγκατάλειψη 
της περιοχής, όσο κι αν ο Παλαμάς 
τραγούδησε με τόσο λυρισμό «τη ρο
δομάγουλη της Άμπλιανης παιδού
λα...».

Υπάρχει κι ένα γράμμα του Αά- 
μπρου Παπαντωνίου (πατέρα του Ζα
χαρία) με ημερομηνία 11 Δεκ. 1874 
που περιγράφει ένα επικίνδυνο χειμε
ρινό οδοιπορικό από Γρανίτσα στο 
Καρπενήσι που καταλήγει με τούτα 
τα λόγια «Αναθεμάτισα την στιγμήν 
όπσυ απσφάσισα τοιούτον ταξείδιον 
και έχυσα δάκρυα καταρασθείς από 
καρδίας τον άτιμον Ιούδαν όστις ήτο 
αίτιος της δυστυχίας μσυ. Εάνήξευρα 
ότι θα πάθω τοιαύτα, δεν αποφάσιζαν

και ηγεμων εαν επροκειτο να 
ζήσω...».

Πολύ αργότερα το 1939 όταν ρώ
τησαν τον Ζαχαρία Παπαντωνίου τι 
βγάζει η πατρίδα του, αποκρίθηκε χω
ρίς δισταγμό: «Πέτρα, στέρηση και 
εγκαρτέτηση». Μέσα σε τρεις λέξεις 
κατάφερε ν' αποδώσει το φυσικό πε
ριβάλλον, την οικονομική κατάσταση 
και την ψυχοσύνθεση του Ευρυτάνα.

Τότε κοντά κι ο Βασίλης Ρώτας 
που βρέθηκε στον τόπο μας έγραψε 
ένα αριστουργηματικό ποίημα που 
έδινε την πιο παραστατική εικόνα των 
Ευρυτάνων. Αρχίζει με τούτους τους 
στίχους:

«Εμείς εδώ, πορεύουμε απ' τον 
κόσμο / σα να την κλέψαμε τη ζωή 
μας / σα να μας έχει εδώ η πατρίδα 
απορριμένους / για να κρατάμε τα 
βουνά / μην τα σηκώσουνε οι ανέμοι 
/ για ν/ αλωνίζουμε τα χιόνια για να 
λυώνουν...».

Ηρθε όμως εποχή που οι Ευρυτά- 
νες χωρίς να μνησικακούν για την 
εγκατάλειψή τους, απόδειξαν την 
αγνότητα της ψυχής τους και του αί
ματός τους - δικαιώνοντας τον αρ- 
θρογράφο της Κωνσταντινούπολης. 
Είπαν το μεγάλο Όχι στα βουνά της 
Αλβανίας και το μεγάλο Ναι στην 
Εθνική Αντίσταση. Σ' αυτό το νέο 21, 
την πανένδοξη Εθνική μας Αντίσταση 
την καταπροδομένη από εχθρούς και 
φίλους την λεηλατημένη και διχασμέ
νη από τους ξένους που ιστορικά έχει 
αποδειχθεί πως με το δικό μας αίμα 
συχνά υπερασπίζονται τα δικά τους 
συμφέροντα. Καιη ευρυτανική εγκαρ
τέρηση έγινε εγερτήριο σάλπισμα για 
Αγώνα, οραματισμός για ένα ξεσκλά-



βωμα απ' όλες πς τυραννίες και κατα
πιέσεις. Η εθνική συνείδηση συνυφα- 
σμένη με τη συναίσθηση του πατριω
τικού χρέους μεγαλούργησε. Κι έγινε 
η Ευρυτανία μας το λίκνο της Αντί
στασης κατά των καταχτητών. Και οι 
Ευρυτάνες δόθηκαν με νου και καρδιά 
σ' αυτόν τον Αγώνα που οδηγεί στη 
Δόξα αλλά και στο θάνατο. Το ήξεραν 
άλλωστε καλά, πως η ζωή είναι μια 
συνέχεια από θανάτους κι από ανα
στάσεις. Κι είχαν επίγνωση των δυ
σκολιών και των θυσιών που τους πε- 
ρίμεναν.

Και βγάλαμε μάρτυρες και ήρωες. 
Ατρόμητους πολέμαρχους που 
έκλεισαν στην καρδιά τους μέσα, την 
Ελλάδα και τη Αευτεριά. Και ξαναπο- 
τίσαμε τα χώματά μας με αίμα και δά
κρυα. Και στήσαμε νέα μνημεία για να 
θυμούμαστε, αλλά και να παραδειγμα
τιζόμαστε από εκείνους που πεθάνα- 
νε για το δικό μας μέλλον, για την δί
κιά μας καλλίτερη ζωή.

Πρέπει να κάνω μια εξήγηση. Οι 
Ευρυτάνες σ'όποια εθνική οργάνω
ση αντίστασης κι αν βρέθηκαν, σε 
ένοπλα τμήματα ή πολιτικές οργα
νώσεις, στο ΕΑΜ ή στον ΕΔΕΣ ή 
όπου αλλού έκαμαν το πατριωτικό 
τους καθήκον με γενναιότητα και 
χωρίς υστεροβουλίες. Τελικά πλή
ρωσαν ακριβά για τα όποια λάθη των 
ηγετών τους.

Αλλά είναι διαπιστωμένο πως δεν 
λαθεύουν μόνο εκείνοι που δεν κά
νουν τίποτα. Που κάθονται στην κα
ρέκλα της αδιαφορίας και της μακα
ριότητας.

Και ήρθε εποχή που κρύβαμε ακό
μα και τις θυσίες. Που κρύβαμε τη 
συμμετοχή μας στην Εθνική Αντίστα

ση, γιατί αυτή η συμμετοχή θεωρού
νταν ύποπτη καιανεθνική. Η συκοφα
ντία βλέπετε μοιάζει με κάρβουνο. 
Αναμμένο καίει, σβηστό μουτζουρώ- 
νει.

Πρωτοπόροι και στις θυσίες οι Ευ
ρυτάνες παραμονή Χριστουγέννων 
του 1942 - δώσανε τα καλύτερα παιδιά 
τους στην Ελληνική Ιστορία. Σ' αυτήν 
την ένδοξη Ιστορία που περπάτησε 
μαζί τους στα χωριά και στα βουνά 
μας, που μπόλιασε τους ανθρώπους 
με την Ελπίδα και με την πίστη πως οι 
σιδερόφραχτοι κοσμοκαταχτητές 
δεν ήταν αήττητοι.

Κι αυτή η Ιστορία, αγαπητοί φίλοι, 
περπατάει ακόμα δίπλα μας. Να εδώ 
μέσα κοντά μας, βρίσκονται αγωνι
στές, μάρτυρες, θύματα, ψυχωμένοι 
ήρωες, οραματιστές που προσπάθη
σαν να σηκώσουν τον ήλιο πάνω 
απ' την Ελλάδα - καταπώς τραγούδη
σε ο μεγάλος μας Σικελιανός. Γιατί 
όπως κι όλας ειπώθηκε όταν σε παγώ
νουν οι ομίχλες ξέρεις το δρόμο που 
σε οδηγεί προς τον ήλιο.

Κι εδώ για τη δικαίωση όλων αυ
τών, θέλω να θυμηθούμε τα όσα 
έγραψε ο Σεμασμιώτατος Μητροπο
λίτης Κεντρώας Αφρικής συμπα
τριώτης μας Κος Τιμόθεός σχετικά. 
«Από τότε κύλησαν πολλά χρόνια 
λησμονιάς και θυσίας όσων με αίμα 
πότισαν της λευτεριάς το δέντρο. 
Χρόνια καταφρόνιας, όσων με ιδρώ
τα, μόχθο και πόνο δρασκέλισαν τη 
γη μας για να διώξουν τον καταχτη
τή. Κι ακόμα χρόνια προσβολής της 
μνήμης των νεκρών.

Αλλά ο ουρανός πάντα προσφέ
ρει σε τέτοιους αγωνιστές το πιο 
ακριβό του δώρο. Την αιωνιότητα».
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Αυτή η αιωνιότητα, κυρίες και κύρι
οι, προσφέρθηκε στους 13 πρωτο
μάρτυρες που απόψε μας συγκέ
ντρωσαν για να θυμηθούμε εκείνα τα 
μικρά και μεγάλα χρόνια. Τότε που ξα
ναγράφαμε στο βιβλίο των Εθνών την 
ύψιστη και αναλλοίωτη αλήθεια. Πως 
η Λευτεριά καταχτιέται και ποτέ δεν 
χωρίζεται.

Την Αντίσταση την τραγούδησαν 
πσλλοί εμπνευσμένοι δημιουργοί. Ο 
Σικελιανός όμως μέσα σε 9 στίχους 
δίνει το ιστορικό κι όλο το καθολικό 
της μεγαλείο.

Αν και η θυσία των εκτελεσμένων 
στο Μικρό Χωριό είναι γνωστή - όπως 
το είπαμε και παραπάνω - χάρις στις 
συνεχείς μέριμνες των συγχωριανών 
τσυς, πρέπει νομίζω να δούμε το χρο
νικό του έπους και της θυσίας στα χα
ρακτηριστικά τους στοιχεία.

Λίγο πριν είχε ανατιναχτεί η Γέφυ
ρα του Γοργοπόταμου από τις ενωμέ
νες αντάρτικες δυνάμεις ΕΛΑΣ - 
ΕΔΕΣ και το εθνικό φρόνημα των 
Ελλήνων είχε ενδυναμωθεί από τού
το το μεγαλειώδες κατόρθωμα που 
άφησε άναυδους τους καταχτητές, 
αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Από το Σεπτέμβρη του 1941 που 
ιδρύθη κε το Ε A Μ, η ιδέα της Αντίστα
σης δενότανε ακατάλυτα με την εθνι
κή συνείδηση και με τους πόθους του 
σκλαβωμένου λαού μας. Υστερα άρ
χισαν να συγκροτούνται κι άλλες ορ
γανώσεις, έτσι που οι καταχτητές βρί
σκονταν κάτω από έναν αόρατο 
κλοιό αποφασισμένων πολιτών να 
λευθερωθούν ή να πεθάνουν.

Αλλά και πριν ακόμα από το Σε
πτέμβρη υπάρχει μια μαρτυρία που

αποδείχνει πως στην Ευρυτανία μερι
κοί ψυχωμένοι συμπατριώτες μας, 
πρωτοπορούντες, ξεκίνησαν μια προ
σπάθεια απόκρυψης του οπλισμού 
που έφερναν οι Αλβανομάχοι μας - 
καθώς γύριζαν στον τόπο μας γοη
τευμένοι πάντα από τους ελληνικούς 
ηρωισμούς, αλλά και απογοητευμένοι 
από την εγκατάλειψη των ηγητόρων 
τους. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγού- 
στου ο Νίκος Ζωγραφόπουλος (το 
ηρωικό Ευρυτανόπουλο που σκοτώ
θηκε στη μάχη της Αθήνας στην προ- 
σπάθειά του να καλύψει την υποχώ
ρηση των συναγωνιστών του) πέρασε 
από τα χωριά των δήμων Αγράφων και 
Απεραντίων ενημερώνοντας τους 
κοινοτάρχες αλλά και τους φαντά
ρους που είχαν επιστρέφει πως είναι 
ανάγκη να κρύψουν τα όπλα γιατί σύ
ντομα θα χρειαστούν. Στο Δήμο 
Αγραίων γι αυτήν την απόκρυψη κινή
θηκε ο Ανέστης Μπακόλας από τη 
Μαυρομάτα. Ασφαλώς κινήθηκαν κι 
άλλοι και λυπούμαι που δεν μπόρεσα 
να εξακριβώσω τα ονόματά τους.

Κι αυτά τα κρυμμένα όπλα, λίγο 
αργότερα αποτέλεσαν τη μαγιά του 
εξοπλισμού των παλληκαριών μας, 
στη μάχη της Χρύσου όπου αναδεί- 
χθηκε κυρίαρχη μορφή ο Βασίλης 
Πριόβολος με το ψευδώνυμο Ερμής.

Ποιά αόρατη φωνή να ήταν εκείνη 
που καθοδήγησε τους οραματιστές 
της Ελευθερίας σ' αυτήν την αυθόρ
μητη και εθνοφελή κίνηση; Φαίνεται 
πως οι νόμοι της Ιστορίας, οι νόμοι 
της εξέλιξης και των κοινωνικών φαι
νομένων, είναι σαν τσυς φυσικσύς νό
μους. Αποτελούν αναγκαιότητα.

Και δεν άργησε ν' αντιλαλήσει για
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καλά το ντουφεκίδι στην Ευρυτανία.
Στις 24 Οκτωβρίου του 1942 ένα 

στρατιωτικό γερμανικό αυτοκίνητο με 
επιβάτες έναν αξιωματικό, δυο οπλί
τες και μια γυναίκα έφτασαν στο Γαύ
ρο. Η ομάδα των ανταρτών του ΕΛΑΣ 
που βρισκότανε εκεί κοντά δεν μπο
ρούσε ν' ανεχθεί την πρόκληση. Είχε 
άλλωστε πάρει πριν από λίγο το βά- 
πτισμα του πυράς στο Γοργοπόταμο 
κι ήταν ενδεδυμένη ηθικά αψού μέσα 
από τη γενναία ψυχή των παλληκα- 
ριών μας αναβαπτιζότανε στην πίστη 
και στην αισιοδοξία η ψυχή του λαού 
μας. Τους αιχμαλώτισε, τους κράτη
σε λίγες μέρες κι ύστερα τους άψησε 
ελεύθερους, μια που η παρουσία τους 
εκεί αποδείχτηκε πως ήταν ιδιωτική 
υπόθεση κι όχι πολεμική επιχείρηση. 
Οι αντάρτες σεβάστηκαν έτσι το 
άγραφο δίκαιο του πολέμου. Οι Γερ
μανοί αυτοί περνώντας από το Καρ
πενήσι καταγγείλανε τα γεγονός 
στον Ιταλό Διοικητή, μια που η Ευρυ
τανία βρισκότανε τότε κάτω από Ιτα
λική Κατοχή.

Αμέσως οι Ιταλοί κινήθηκαν προς 
το Μικρό Χωριό, έπιασαν 20 κατοί
κους στην προσπάθειά τους να μά
θουν για συνεργάτες και κρησφύγετα 
ανταρτών ή για οργανωμένους αντι
στασιακούς. Τελικά πήραν μερικούς 
και τους προώθησαν προς τις φυλα
κές Λαμίας και Αθήνας. Ενα εικοσά
χρονο παιδί ο Γιάννης Κομπορόζος 
εκτελέστηκε στις 9 Δεκεμβρίου στα 
Καστέλλια μαζί με άλλους 13 σαν 
αντίποινα για τον Γοργοπόταμο. Πα
ρά τη μικρή του ηλικία ο Γιάννης στά
θηκε παλληκάρι την ώρα της εκτέλε
σης κι όπως έγραψε ο παπάς του

χωριού Νικόλας Παπανικολάου που 
βρέθηκε κοντά στους μελλοθάνα
τους, του είπε με ψυχραιμία. «Θα 
υπάρχουν και θύματα για την Ελευθε
ρία».

Οι αντάρτες που βρίσκονταν στην 
Ευρυτανία δεν άργησαν να δώσουν 
απάντηση στους Ιταλούς - για το που 
βρίσκονται τα κρησφύγετά τους και 
τα λημέρια τους. Στις 28 Οκτωβρίου 
1942 γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο 
του Αλβανικού πολέμου αναζητώ
ντας τους εκεί στα γύρω χωριά, για να 
τους θυμίσουν την ήττα τους και να 
τους δώσουν να καταλάβουν πως οι 
Ελληνες μόνο λίγον καιρό ξαποσταί
νουν και ξανά προς τη δόξα τραβούν.

Στις 29 Οκτωβρίου, την άλλη μέρα, 
εντόπισαν ένα Ιταλικό τμήμα 27 αν- 
δρών, κοντά στο Κρίκελλο και τους 
επιτέθηκαν με τη σφοδρότητα και την 
αποφασιστικότητα του αδικημένου, 
του σκλαβωμένου που δεν ζητάει πα
ρά τη λευτεριά του και δεν έχει να χά- 
ει παρά τις αλυσίδες του. Οχτώ νε
κροί Ιταλοί, 17 αιχμάλωτοι και μόνο 
δύο διασώθηκαν επειδή το είχαν βά
λει στα πόδια πριν αρχίσει ή μάχη. 
Από τους Ελληνες ένας νεκρός. Ο 
δάσκαλος Σαξώνης.

Την άλλη μέρα Ιταλικός στρατός 
έφτασε στο Κρίκελλο, αφού επιδόθη- 
κε σε ευρύτατη λεηλασία εκ του 
ασφαλούς, σκότωσε δύο νέους τον 
Κώστα Μιτζιβίρη και τον Γιώργο Ζού- 
κα κι έκαψε το χωριό. Δεν τόλμησαν 
να κυνηγήσουν τους αντάρτες. Τάβα- 
λαν όμως με τα ντουβάρια των σπι- 
τιών.

Οταν όμως μετακλήθηκαν μεγάλα 
τμήματα Ιταλών από τη Λαμία κι οι
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στρατιώτες ξεπέρασαν τους χίλιους 
κινήθηκαν πάνοπλοι για εκκαθαριστι
κές επιχειρήσεις στα χωριά της Πο
ταμιάς. Χωρίστηκαν σε δύο τμήματα. 
Ενα κατευθύνθηκε προς το Μεγάλο 
Χωριό και το άλλο προς το Μικρό. 
Πριν φτάσουν τους περίμενε η οδυ
νηρή έκπληξη. Καθώς κι άλας προχω
ρούσαν χωρίς προφυλάξεις, τους 
επιτέθηκαν οι αντάρτες υπό τον Αρη 
Βελουχιώτη από τρία σημεία που υπο
στήριζαν ο Νικηφόρος, ο Λάμπρος 
και ο Μπελής. Τους καθήλωσαν επί 6 
ώρες, ώσπου νύχτωσε και πήραν το 
δρόμο κατά τη Χελιδόνα μ' ένα νεκρό 
τον Κλέαρχο και λίγους τραυματίες. 
Οι καταχτητές είχαν 70 νεκρούς, 
πολλούς τραυματίες, ακόμα και τον 
Υποδιοικητή τους. Η μάχη αυτή του 
Μικρού Χωριού αποτελεί ένα 
ορόσημο της Ελληνικής Αντίστασης 
σημαντικότατο.

Τότε ένα κορίτσι από το Μικρό 
Χωριό ένιωσε την ανάγκη να εκφρά- 
σει με στίχους αυτές τις μεγάλες 
στιγμές του Αγώνα. Δεν ήταν οργα
νωμένο πουθενά, δεν ξανάχε γράψει 
ποίηση. Κι όμως το ποίημά της αυτό 
ευτύχησε να μπει στις καρδιές των 
ελλήνων, όπως ακριβώς γίνεται με τα 
Δημοτικά τραγούδια. Το κορίτσι αυτό 
είναι η Ναυσικά Φλέγκα, στέλεχος 
της ΕΠΟΝ αργότερα και σύζυγος του 
Τάσου Λευτεριά - κατά κόσμον Βαγ
γέλη Παπαδάκη.

Οι Ιταλοί αντί να κυνηγήσουν τους 
αντάρτες πήγαν προς το Μεγάλο 
Χωριό, κι έπιασαν κάπου 80 άοπλους 
κατοίκους κιανάμεσά τους τον Παπα- 
Βαστάκη, το δάσκαλο Γιάννη Καρυο- 
φύλλη και τον ενωμοτάρχη Χαρίλαο

Κατσίμπα. Τους οδήγησαν στο Μικρό 
Χωριό κράτησαν 15 απ' αυτούς κι άρ
χισαν να τους βασανίζουν με τον πιο 
απάνθρωπο τρόπο. Τελικά οι κρατού
μενοι έφτασαν τους 16 κι άρχισε η 
προς τον Προυσό μαρτυρική πορεία 
στις 21 Δεκεμβρίου. Οι Ιταλοί ήθελαν 
να πάνε προς τα εκεί προφανώς για 
μια επίδειξη δύναμης, και με τους 
όμηρους μαζί τους θα κινούνταν πιο 
ακίνδυνα, αφού οι αντάρτες δεν θα 
έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των συμπα
τριωτών τους με επίθεση.

Γυρίζοντας την άλλη μέρα πρό- 
σθεσαν στους κρατούμενους τον 
Ηγούμενο του Μοναστηριού Γερμανό 
Σταθογιάννη, τον Γιάννη Ραυτογιάν- 
νη και τη γυναίκα του ταχυδρομικού 
διανομέα Κώστα Δαραβάλη που είχε 
γιο αντάρτη. Αυτή η γυναίκα κάποια 
στιγμή ξέφυγε από τη συνοδεία και ρι
χτή κε σ' έναν γκρεμό - λες κι ή θελε να 
ξαναζωντανέψει εκεί στα ευρυτανικά 
βουνά, την αντρειωσύνη των γυναι
κών του Ζαλόγγου. Τελικά σώθηκε κι 
όλας γιατί συγκρατήθηκε από κάποιο 
δέντρο, ενώ οι Ιταλοί σίγουροι για τον 
θάνατό της δεν έδωσαν παραπέρα 
σημασία.

Στη συνέχεια είχαμε και μια άλλη 
υπέροχη πράξη που φανερώνει το ευ- 
ρυτανικό μεγαλείο και τη λεβεντιά. Ο 
Βασίλης Παλιούρας προοφέρθηκε να 
πάρει τη θέση της κρατούμενης και σί
γουρα μελλοθάνατης γυναίκας του. 
Αυτό έγινε το βράδυ της 22 Δεκεμβρί
ου στο χάνι Μπαλτά όπου διανυκτέ- 
ρευσαν θύτες και θύματα. Υστερα 
από δυο μέρες ο γενναίος αυτός ιπ- 
ποτικός σύζυγος έπεφτε κάτω από τα 
βόλια των φασιστών.
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Στις 23 Δεκεμβρίου οι μελλοθάνα
τοι οδηγήθηκαν στο Μικρό Χωριό. 
Πρέπει να πούμε πως σ' όλη τη δια
δρομή αυτών των ημερών οι στρατιώ
τες βασάνιζαν τους κρατούμενους 
θέλοντας να τους αποσπάσουν πλη
ροφορίες που θα τους εξυπηρετού
σαν. Ολοι έμειναν με το στόμα κλει
στό. Αντεξαν. Και είναι βέβαιο πως 
ήξεραν πολλά.

Ξεχώρισαν 13 έστησαν ένα πρό
χειρο στρατοδικείο και τους καταδί
κασαν σε θάνατο. Η μονή τους μεγα
λοψυχία ήταν να επιτρέψουν στους 
μελλοθανάτους να γράψουν τις τε
λευταίες τους επιθυμίες προς τους 
συγγενείς τους. Αυτά τα γραφτά μέ
νουν σαν ιερές υποθήκες για τις με
ταγενέστερες γενιές και φανερώ
νουν όλο το μεγαλείο της ελληνικής 
ψυχής, που ξέρει να υψώνεται πάνω 
από το θάνατο και να δίνει παραδείγ
ματα υπέρτατου ηρωισμού, σ' ολό
κληρη την ανθρωπότητα. Καλά το εί
παν ο πόνος και ο Αγώνας είναι η 
ραχοκοκαλιά του σύμπαντος.

Ο Δάσκαλος Καρυοφύλλης έγρα
ψε. Αντιμετωπίζω το θάνατο με θάρ
ρος πρωτοφανές που ποτέ δεν ήλπι- 
ζα.

Ο Χαρ. Κατσίμπας. Είναι 5η πρωι
νή. Πλησιάζει το τέλος μας. Ετσι μας 
ήτο γραφτό.

Ο αρχίατρος Μέρμηγκας. Ημείς 
όλοι οι μελλοθάνατοι μετά ψυχραι
μίας αντιμετωπίζουμε το θάνατο, 
όστις δεν είναι ατιμωτικός.

Ο κτηματίας Δασκαλάκης. Αξίζει 
να πεθάνει κανείς για την ελευθερία 
της πατρίδας του.

Ο ανάπηρος Μεσσίρης. Διά τον

θάνατόν μου θα είναι ευτυχής.
Ο κτηματίας Φλέγγας. Συγχωρώ 

όλους τους εχθρούς μου.
Ο γιος του Παπαβαστάκη, πρωτο

πρεσβύτερος Κωνσταντίνος στο βι
βλίο του «Εθνομάρτυρες» μας δίνει 
συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις τε
λευταίες τους ώρες: «Τους ξυλοκό- 
πησαν μ’ όλη τους τη λύσσα, τους 
έσπασαν τα χέρια, τσυς έβγαλαν τα 
μάτια, τους χάραξαν τα πρόσωπα και 
τα χέρια με στιλέττα... Οι μάρτυρες 
ήταν λουσμένοι με τα τίμια αίματά 
τους, αγνώριστοι και παραμορφωμέ
νοι. Ετσι τους μετέφεραν στη φυλακή 
τους».

Υπάρχει η πληροφορία πως ο 
αξιωματικός του τακτικού στρατού 
διαφώνησε με τον επικεφαλής φασί
στα αξιωματικό για τις εκτελέσεις, και 
χρειάστηκε να ζητήσουν την έγκριση 
από τη Ρώμη. Η απάντηση ήταν να 
εκτελεστούν 13 άτομα.

Ετσι λοιπόν την παραμονή της 
εκτέλεσής τους με προεξάρχοντα 
τον Παπαβαστάκη, τον Ηγούμενο και 
τον Καρυοφύλλη έψαλλαν τη νεκρώ
σιμη ακολουθία τους και αμέσως μετά 
τον εθνικό μας ύμνο. Αυτό το δίδυμο 
Θρησκείας και Ελευθερίας δεν ήταν 
τυχαίο εκείνες τις ώρες. Ξεκινάει από 
τα χρόνια του Διαφωτισμού και πριν 
ακόμα όταν τα Μοναστήρια είχαν γί
νει επάλξεις απελευθερωτικών Αγώ
νων. Κι όταν ο από Γρανίτσα ευρυτά- 
νας Μιχαήλ Μαυρουδής - ο τώρα 
Αγιος νεομάρτυς Μιχαήλ - καίγονταν 
ζωντανός από τους Τούρκους ψέλνο
ντας εκκλησιαστικά τροπάρια και ζη
τωκραυγάζοντας για την Ελευθερία.

Το πρωί της Πέμπτης 24 Δεκεμ-
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βρίου οι καραμπινιέροι ζήτησαν από 
τον Παπαβαστάκη και τον Κατσίμπα 
να τους ακολουθήσουν. Τους πήγαν 
στο σπίτι του γιατρού Πιστιόλη που 
του είχαν βάλει φωτιά, τους έριξαν 
μέσα και με τα τράπηκαν σε λαμπάδες 
πσυ φώτισαν τα σκοτάδια της σκλα
βιάς. Και θα φωτίζουν παντα όπου κι 
αν βρίσκονται αυτά τα σκοτάδια είτε 
σε τόπους είτε σε ψυχές.

Γι αυτούς τους δύο υπάρχουν δύο 
ποιήματα, πολύ χαρακτηριστικά. Το 
ένα «Η μπαλλάντα του Παπαβαστά
κη», το έγραψε η Χρυσούλα Χατζη- 
γιαννιού και το άλλο το έγραψε ο 
αδερφός του Χαρίλαου, μόνιμος 
αξιωματικός που ήταν ενταγμένος 
στον ΕΛΑΣ ο Γιώργος Κατσίμπας μό
λις έμαθε το θλιβερό νέο.

Τους υπόλοιπους 11 τους οδήγη
σαν στον Αη Σώστη, εκεί προς την 
έξοδο του χωριού. Κάποιες γυναίκες 
στέκονταν στο δρόμο τους κι έκλαι- 
γαν, ενώ οι μελλοθάνατοι ψύχραιμοι 
έκαναν τη στερνή τους πορεία προς 
εκείνον τον όμορφο παραδεισένιο 
τόπο, από τον οποίο είχαν ασφαλώς 
τόσες ωραίες αναμνήσεις. Καθώς τις 
είδε σ Γιάννης Καρυοφύλλης τις πα
ρηγόρησε. «Γυναίκες μην κλαίτε. Δεν 
ταιριάζουν σε ελληνίδες τα κλάματα 
για θάνατο σαν τον δικό μας».

Στις Ανω Αόγγοβες σταμάτησαν 
κι από τους 18 που έσερναν μαζί τους, 
πήραν τους 11, τους έβαλαν στη 
γραμμή και τους διάταξαν να σκά
ψουν τον τάφο τους. Με τόσα βασα
νιστήρια όμως τι μπορούσαν να κά
νουν. Ούτε σε τριάντα πόντους δεν 
έφτασαν. Και βέβαια εκείνα τα αν
θρώπινα κτήνη οι φασίστες έξεραν

καλά κι αυτήν τη δυσκολία και το γε
γονός πως αλλού θα μεταφέρονταν 
τα ιερά σκηνώματα για να ταφούν. 
Αλλά ήθελαν να παρατείνουν το 
στερνό τους μαρτύριο. Ο πόλεμος κι 
ο φανατισμός φαίνεται πως γδύνει 
τους στρατιώτες από κάθε 
ανθρώπινο συναίσθημα.

Απέναντι στη γραμμή του θανά
του το πολυβόλο είχε στηθεί. Και οι 
εκτελεστές ήταν έτοιμοι. Και μέσα σ' 
αυτά τα δευτερόλεπτα της φοβερής, 
αλλά και τόσο κραυγαλέας σιωπής, 
αντήχησε η στερνή ζητωκραυγή, 
ακούστκαν οι δυο,λέξεις που εκφρά
ζουν ολόκληρη την ιστορία του λαού 
μας, τη μεγαλοσύνη του και την ηρωι
κή του παράδοση. Ζήτω η Ελλάδα.

Ηταν μια ιαχή θριάμβου που κατευ- 
θύνονταν ίσια στο μέλλον της ίδιας 
της ανθρωπότητας. Ηταν η καταδίκη 
της βίας σ' όλη της την έκταση και σ' 
όλο της το βάθος. Το χέρι του δάσκα
λου που υψώθηκε τονίζοντας την ζη
τωκραυγή τσακίστηκε πριν την εκτέ
λεση.

Οι δολοφόνοι άφησαν τα 11 αθώα 
θύματά τους κι έφυγαν. Πιο κάτω 
ελευθέρωσαν τους υπόλοιπους που 
είχαν πάρει μαζί τους στην οδοιπσρία 
προς τα θάνατο. Ανάμεσά τους κι ο 
Γιάννης Ραυτογιάννης που επέζησε 
και στον οποίο οφείλονται πολλές 
συγκλονιστικές πληροφσρίες από τα 
γεγονότα.. Οι Μικροχωρίτες πήραν 
τους δυο χωριανούς τους τον Χρή- 
στο Φλέγγα και τον Νίκο Κυρίτση και 
οι Μεγαλοχωρίτες τους δικούς τους. 
Γιάννη Καρυοφύλλη, Κώστα Αραπο- 
γιάννη, Δημήτρη Δασκαλάκη, Δισνύ- 
ση Ματζούτα, Χρήστσ Μέρμηγκα,
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Γιάννη Μεσσίρη, Θόδωρο Οικονόμου, 
Βασίλη Παλιούρα και Αντρέα Σιταρά. 
Τους μετέφεραν στο χωριό τους και 
τους κήδεψαν μέσα σε ατμόσφαιρα 
οργής και πένθους. Υστερα από λί- 
γσυς μήνες στις 13 Απριλίου του 
1943 στα ερείπια ταυ σπιτιού του για
τρού Πιστιόλη βρέθηκαν ο μεταλλι
κός σταυρός και ο σκελετός των γυα
λιών του Παπαβαστάκη και τα 
μεταλλικά κουμπιά της στολής του 
Κατσίμπα. Και είναι χαρακτηριστικό 
για την προσφορά των Ευρυτάνων 
στους εθνικούς αγώνες το γεγονός 
πως τον αιματηρό κύκλο των εκτελέ
σεων τον άρχισαν οι 13 Ευρυτάνες 
και τον έκλεισε πάλι ένας δικός μας σ 
Γιώργος Κρικέλης που σαν όμηρος 
των Γερμανών εκτελέστηκε στις φυ
λακές του Στάϊν στην Αυστρία την

ώρα ακριβώς που κατέρρεε ο ναζι
σμός.

Οταν μετακατοχικά δεν είχε ανα
γνωριστεί η Εθνική Αντίσταση και σι 
αγωνιστές είχαν καταντήσει πρόσω
πα τραγωδίας ένας στίχος του Τά
σου Λειβαδίτη με κυνηγούσε όταν πή
γαινα ν' ανάψω ένα κεράκι σε τάφσυς 
εκτελεσμένων.

«Οταν πεθάνεις /Κανείς δεν ξέ
ρει από πόσους θανάτους /. σε προ
στατεύει το ανάχωμα του τάφου». Η 
εκτέλεση των 13 κυρίες και κύριοι, 
δεν ήταν δυνατόν να μην περάσει μέ
σα από τη λαϊκή ψυχή και δημισυργία. 
Πέρασε στα δημοτικά τραγούδια όχι 
σαν θρήνσς μα σαν κατάρα για τσυς 
δολοφόνους και σαν αντιπσλεμική 
κραυγή. Ο Κλεομένης Κουτσούκης 
διέσωσε μερικά σε κείμενό του.

Τ'έχεις καϋμένε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις 
μήνα διψάς για αίματα μήνα διψάς για λέσια 
Σανθες να πιεις τα αίματα σανθες να δεις τα λέσια 
έβγα ψηλά στον Ανθρωπο, πιο κάτω στις Καρσύλες 
κι αγνάντεψε τσ Νοκολό και πέρα στις Ραχσύλες 
στη ρεματιά μπρσστά εκεί να δεις τιέχ 'η λάκκα 
Να δεις κορμιά που κείτονται, κορμιά χωρίς κεφάλια. 

Κι ένα άλλο ακόμα:
Βγήκα ψηλά στον Ανθρωπο /  ψηλά στη Χελιδόνα 
για ν'αντικρύσω τσ χωριό/πως καίετ' το καημένο 
Να δω τις εκκλησούλες του/το πως μοιρολογάνε 
να δω και το σπιτάκι μσυ/πως κείτεται θαμένσ.

Θέλετε τώρα να συγκρίνετε τον 
ελληνικό πολιτισμό και τη λαϊκή μεγα
θυμία με τσν φασιστικό αγριανθρωπι- 
σμό; Οταν συνθηκολόγησε η Ιταλία 
και ξαφνικά οι εδώ Ιταλοί βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με τους Γερμανούς, 
πολλοί αφοπλίστηκαν από τον ΕΛΑΣ 
και γύριζαν στα χωριά ζητιανεύοντας

ή προσφεροντας καποια εργασία για 
ένα κομμάτι ψωμί, περίπου ως κάνουν 
σήμερα οι Αλβανοί. Ε. λοιπόν, όταν 
κάποιοι από αυτούς ρακένδυτοι πέρα
σαν από τσ Μεγάλσ Χωριό, η χήρα 
ταυ δάσκαλου του Καρυοφύλλή έβγα
λε και τους έδωσε τα ρούχα του 
άντρα της. Ούτε σκέφτηκε πως κά-
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noLOl απ' αυτούς μπορεί να ήταν οι βα
σανιστές του. Η γυναίκα αυτή με την 
πράξη της σήκωσε την ιδέα της αν
θρωπιάς ως τα μεσούρανα κι επιβε
βαίωσε το υψηλό ευρυτανικό ήθος, 
αυτό που αν θυμάστε είχε επισημάνει 
ο αρθρογράφος της Κωνσταντινου- 
πολίτικης εφημερίδας.

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι 
της Ευρυτανίας, όλα αυτά τα γεγονό
τα, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, 
όχι μόνον δεν φόβισαν και δεν κιότε
ψαν τους Ευρυτάνες αλλ' απενα
ντίας τους έδωσαν νέα ορμή και νέα 
αποφασιστικότητα. Η Ευρυτανία έγι
νε πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ελλά
δας. Τα χώματά της τα πατούσαν τώ
ρα όχι φασίστες αλλά εραστές της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ιε
ράρχες και στρατηγοί. Πανεπιστημια
κοί καθηγητές και διανοούμενοι, ζω
γράφοι, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, 
πολιτικοί. Τα πιο μεγάλα ονόματα του 
δημόσιου βίου ανέβηκαν στην Ευρυ
τανία, έζησαν στα χωριά μας, συνα- 
ναστράφηκαν τους απλούς καλωσυ- 
νάτους ανθρώπους που τους 
δίδαξαν, τους αγάπησαν και τους ενε- 
θάρρυναν.

Εθνικό Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, 
Γενικό Στρατηγείο, Σχολές Αξιωματι
κών, Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Κι 
έχω μια προσωπική μαρτυρία για την 
προϊστορία της ΠΕΕΑ της Κυβέρνη
σης δηλαδή που εγκαταστάθηκα στη 
Βίνιανη.

Πριν συγκροτηθεί και θέλοντας οι 
ηγέτες της Αντίστασης να προσφέ
ρουν την προεδρία στον Γεώργιο Κα- 
φαντάρη συγκρότησαν μια επιτροπή, 
(έναν από κάθε τέως Δήμο της Ευρυ

τανίας) με την εντολή να κατεβούν 
στην Αθήνα και να προσκαλέσουν τον 
ευρυτάνα πολιτικό, καθώς και τον 
Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλο. Συμμε
τείχα κι εγώ σ' αυτή την Επιτροπή. Εί
χαμε σύνδεαη με τον Ανδρέα Πουρ- 
νάρα.

Φύγαμε απογοητευμένοι καθώς 
νιώσαμε πως οι τύχες της πατρίδας 
μας βρίσκονται σε ξένα χέρια.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις μοίραζαν 
την πίττα του κόσμου σε σφαίρες 
επιρροής κι άφηναν εμάς να βαυκαλι- 
ζόμαστε με πανανθρώπινες λευτε
ριές κι άλλα ηχηρά και ψεύτικα.

Τελειώνοντας και για νάμαστε συ
νεπείς με το θέμα της εκδήλωσης 
πρέπει να πούμε επιγραμματικά και 
τούτα.

1. Στην Ευρυτανία ένας μόνο βγή
κε προδότης με τους Ιταλούς, ο Κρο- 
κίδας που είχε συμμετοχή και στα γε
γονότα του Μικρού Χωριού. Κανένας 
Ευρυτάνας δεν κατατάχθηκε στα Τάγ
ματα Ασφαλείας, ενώ είναι χιλιάδες 
αυτοί που επάνδρωσαν διάφορες 
εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις.

2. Λειτούργησαν άψογα και μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες όλα 
εκείνα τα όργανα που εξασφάλιζαν 
την ευρύτερη εκπροσώπηση στην Αυ
τοδιοίκηση, στην Λαϊκή Δικαιοσύνη, 
και όπου αλλού έπρεπε με ψηφοφο
ρία να αποφασίσουν οι πολίτες.

3. Πρέπει για την ιστορία να επιση- 
μάνω πως τα ευρυτανικά στελέχη 
προσπαθούσαν πάντα να διαφυλά
ξουν την καλή φήμη του τόπου τους 
και να συγκρατούν όσους ξένους από 
τυχόν παραστρατήματα.

Αυτό κάποτε έφερνε κάποιες
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αντιθέσεις τις οποίες τελικά τις πλή
ρωσε ένας απ' τους πρωτοπόρους 
αντιστασιακούς ο Δημητράκης Μπα- 
κόλας, που κατήγγειλε ορισμένες εξ- 
τρεμιστικές πράξεις στελεχών. Αντί 
όμως να εισακουστεί στάλθηκε στην 
Ναυπακτία, στην πιο επικίνδυνη πε
ριοχή για να πληρώσει λίγο αργότερα 
με τη ζωή του την αντιπάθεια των συ
ντρόφων του, και μάλιστα με βασανι
στικό θάνατο.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι: 
της Ευρυτανίας, το αποτρόπαιο 
έγκλημα του Μικρού Χωριού, για να 
τελειώσουμε μ’ αυτό, έγινε παραμο
νές Χριστουγέννων. Κι έγινε από 
Χριστιανούς, από πολιτισμένους 
βαρβάρους, από ανθρώπους που την 
άλλη μέρα θα δόξασαν τον ερχομό 
του Θεανθρώπου και θα σταυροκοπή-

θηκαν με ματωμένα χέρια.
Είναι να μην απογοητεύεται κανέ

νας όταν 1942 χρόνια μετά Χριστόν κι 
όχι μόνο 1942, αλλά και 1993 οι άν
θρωποι δεν κατανόησαν το μεγάλο δί
δαγμα της Ειρηνικής συμβίωσης των 
λαών, δεν έκαμαν τον συνάνθρωπό 
τους αδερφό και δεν ενστερνίσθηκαν 
την ιδεολογία της Ειρήνης. Δεν θέλω 
να πιστέψω πως οι θυσίες, όπως αυτή 
των 13 εθνομαρτύρων ήταν μάταιες. 
Ούτε και πως η επί του Σταυρού εκτέ
λεση του Χριστού από τους προγό
νους των Ιταλών δολοφόνων έγινε 
μάταια. Ας ελπίσουμε πως οι μεγάλοι 
οι διαιώνιοι οραματισμοί θα γίνουν κά
ποτε πράξη σε πείσμα των πολεμοκά
πηλων που παρουσιάζονται με το 
προσωπείο του ειρηνοποιού.

Οι συντελεστές της βραδιάς, ο κεντρικός ομιλητής Μιχάλης Σταφυλάς και ο 
ηθοποιός Νίκος Παπακωνσταντίνου.
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Η ANTIZTASH

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗ ΚΛΑΙΣ...
Γράφει ο Χρ. Γ. Γιαννακόπουλος 

Τ  (συνέχεια)

Φτάσαμε τα χαράματα στη Μακρα- 
κώμη. Από κει και πέρα ξανοιγότανε ο 
κάμπος της Φθιώτιδας.

Στο τρίστρατο Μακρακώμη - Πλα
τύστομο - Λαμία στο απάνω μέρος 
ήταν το Νεκροταφείο της Μακρακώ- 
μης. Ανεβήκαμε και μπήκαμε μέσα 
από τον μαντρότοιχο του Νεκροτα
φείου και παρατηρούσαμε τον ευθύ 
αμαξιτό δρόμο που έρχεται απ' τη Λα
μία. Καθίσαμε αρκετή ώρα μέσα στο 
νεκροταφείο. Υπήρχε κάποια πληρο
φορία, όχι βάσιμη βέβαια, ότι πρόκει
ται να έρθει μια μικρή φάλαγγα Γερμα- 
νική στη μακρακώμη.

Δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία 
αλλά είχαμε και το νου μας. Ο ήλιος 
είχε δύσει για τα καλά και ζεστάθηκε 
το κορμί μας, και στεγνώσαμε από τα 
νερά και τις λάσπες της νύχτας, μόνο

οι πατούσες και τα δάχτυλα των πο- 
δοών μας πονούσανε γιατί αυτό το 
τριήμερο με την εκκαθαριστική επιχεί
ρηση των χιτλερικών είχαν διαλυθεί 
τα άρβυλά μας και είμασταν οι πιο 
πολλοί χωρίς παπούτσια ή το λιγότε
ρο χωρίς πάτους και σόλες, και είχαμε 
καταματώσει τα πόδια μας.

Σε κάποια στιγμή βλέπουμε στην 
ευθεία του δρόμου προς τη Λαμία να 
έρχεται προς εμάς το πρώτο Γερμα
νικό αυτοκίνητο. Πήραμε θέσεις αμέ
σως και σημαδεύαμε. Ο καπετάν Πε
ρικλής μας είπε: «Δεν θα ρίξετε 
ντουφεκιά αν δεν ρίξω εγώ πρώτος. 
Θα περιμένω να έρθουν κοντά μας 
στα εξήντα μέτρα για να γίνει σωστή 
ζημιά, στο πρώτο τους αυτοκίνητο.

Οι Γερμανοί έρχονταν εμείς έτο ι
μοι περιμέναμε να δούμε πόσο μεγά-
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λη ήταν η φάλαγγα αλλά δεύτερο αυ
τοκίνητο δεν φάνηκε. Το πρώτο που 
είχαμε δει πλησίαζε και όλο πλησίαζε, 
μέχρι που δίνει το σύνθημα ο καπετά
νιος με μια ντουφεκιά και ταυτόχρονα 
πατάμε όλοι τις σκανδάλες των 
όπλων μας και τα αυτόματα, καθώς 
και μια συνεχή βολή που έρριξε ο 
οπλοπολυβολητής μας. Το Γερμανι
κό αυτοκίνητο έπεσε στο χαντάκι του 
αυτοκινητόδρομου και οι Γερμανοί 
στρατιώτες που ήταν στην καρότσα 
του πηδήσανε κάτω και φεύγανε όσοι 
δεν είχαν σκοτωθεί, προς το δρόμο 
των λουτρών Πλατύστομου. Εκεί πια 
τους είχαμε πολύ κοντά μας και τους 
θερίσαμε.

Τσυς έβλεπες να πέφτουν ένας 
ένας νεκροί στο δρόμο, και ήταν κά
μποσοι. Ενας μας ξέφυγε ξανά προς 
τον κάμπο. Ετρεξα και κατέβαινα στο 
δρόμο να δω που πάει αλλά κρύφτηκε 
σε κάπσισ χαντάκι και τσν έχασα. Λίγο 
πιο πάνω από εμάς άκουσα φωνές 
από άντρες και γυναίκες προφανώς 
Μακρακωμίτες που είχαν τραβηχτεί 
στα υψώματα. «Πρόσεξε συναγωνι
στή είναι κοντά σου ο γερμανός. Θα 
σε σκοτώσει». Στάθηκα για λίγο και 
παρατηρούσα με το όπλο έτοιμο. Τό
τε είδα έναν αντάρτη δικό μας που 
τον είχε εντοπίσει το γερμανό, που 
ήταν κρυμμένος και πήγε από το άλλο

μέρος από μένα, τον πλησίασε και 
του τραβάει μια ντουφεκιά και τον ξά
πλωσε νεκρό. Ηταν ο τελευταίος που 
είχε μείνει ζωντανός.

Τους μαζέψαμε όλους τους σκο
τωμένους και τους βγάλαμε στο δρό
μο. Το αυτοκίνητό τους δεν είχε καμιά 
σοβαρή ζημιά. Ο καπετάν Περικλής 
μας είπε μαζέψτε τα όπλα τους, και 
όποιος δεν έχει άρβυλα να πάρει από 
τους σκοτωμένους.

Στην άκρη στο χαντάκι ήταν σκο
τωμένος ένας νεαρός γερμανός ξαν
θός γύρω στα είκοσι δυό του χρόνια. 
Η κοιλιά του ήταν ανοιχτή από ριπή 
αυτόματου, και η κοιλιά του και τα 
άντερά του που βγήκαν όλα έξω είχαν 
ένα χρώμα μπλε μελανό.

Δεν ξέρω αν τον λυπήθηκα, αλλά 
σκέφτηκα αν ήμουν εγώ στη θέση του 
ποιος γερμανός θα με λυπότανε. 
Εσκυψα και του έβγαλα τις καινούρ
γιες μπότες που φορούσε και τις μάλ
λινες κάλτσες που ήταν κι αυτές και
νούργιες. Μάλλινες χοντρές με 
άσπρο χρώμα. Φαίνεται πως τοίδιο 
πρωί είχε ντυθεί τα καλά του. Πέταξα 
τη λασπουριά που είχαν οι δικές μου 
κάλτσες και τα διαλυμένα άρβυλά μου 
και φόρεσα του γερμανού. Μόλις φό
ρεσα τις κάλτσες του κατάλαβα αμέ
σως ζεστασιά στα πόδια μου. Δεν 
πρόλαβε να κρυώσει ο σκοτωμένος.
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Φόρεσα και τις μπότες του, δερμάτι
νες καινούριες που ήταν ζεστότερες 
από τις κάλτσες. Του πήρα και το αυ
τόματο όπλο του ΜΑΡΣΙΠ μαζί με την 
ειδική δερμάτινη ταινιοθήκη του. 
Τους φορτώσαμε όλους τους σκοτω
μένους στο φορτηγό τους και τους 
στείλαμε με οδηγό έναν αντάρτη δώ
ρο στο Καρπενήσι στη Μεραρχία να 
τους θάψουν. Φύγαμε και μεις για 
άγνωστη κατεύθυνση.

Υστερα από όλη αυτή την ταλαι
πωρία την πείνα, τη νευρικότητα από 
τη μέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στο 
Καρπενήσι και το κάψανε μέχρι την 
τελευταία μέρα αυτής της εκκαθαρι
στικής τους επιχείρησης με την ενέ- 
δρα που τους στήσαμε στη Μακρακώ- 
μη είχαμε πια αποκάμει και είμασταν 
όλοι ξεπνεωμένοι.

Το χειρότερο ήταν το φόρτωμα 
των σκοτωμένων Γερμανών στο φορ
τηγό τους. Οι νεκροί, άλλοι πνιγμένοι 
στα αίματα, άλλοι με τις κοιλιές και τα 
άντερά τους έξω, μας έφερναν ανα
γούλα. Ομως έτσι είναι. Αυτά έχει ο 
πόλεμος, που δεν τον προκαλέσαμε 
εμείς βέβεια.

Στο δρόμο σέρνοντας τα πόδια 
μου σκεπτόμουνα πόσο κοντά πέρα
σα απ' το χωριό μας και δεν μπόρεσα 
να πάω να δω την οικογένειά μου τι 
κάνει και να με δουν και εκείνοι που εί

χαμε πολύ καιρό να ανταμώσουμε. 
Δεν ήξερα καν αν ξαναστήσανε κά
ποια στέγη στο σπίτι μας που είχαν 
κάψει και γκρεμίσει συνθέμελα οι Γερ- 
μανοιταλοί.

Εδώ σ’ αυτό το σημείο που ξανα- 
διαβαίνει η θύμησή μου απ' την Ευρυ
τανία θάθελα να κρατήσω μιας στιγ
μής ιερή σιγή στη μνήμη της νιότης 
μας που πέρασε και δεν θα την ξανα
ζήσουμε. Της νειότης όλων μας, ζω
ντανών και πεθαμένων για να συνα
ντηθούμε νοερά στην άδολη εκείνη 
εποχή που ζήσαμε αγαπημένοι, προ- 
σφέροντας με χαρά τα χρυσά μας νει- 
άτα θυσία στο βωμό της λευτεριάς. 
Την πολυπόθητη εκείνη λευτεριά με 
όσες θυσίες κι αν μας ζήταγε. Κι όλο 
βιαζόμασταν, κι όλο χτυπούσε η καρ
διά μας γιατί αργεί, γιατί δεν έρχεται 
γρήγορα, χωρίς να φανταζόμαστε 
ποτέ τι καλούδια θα μας έφερνε τάχα 
αυτή η όμορφη και ντυμένη στα αρα
χνοΰφαντα χιλιάκριβη κοπέλλα «Λευ
τεριά σε μας τις χιλιάδες που πεθά- 
ναμε για χάρη της.

Θυμάμαι όλους εκείνους που συ
νεργαστήκαμε ή που συναντηθήκαμε 
στον αγώνα χωρίς να ξεχωρίζω ποτέ 
ποιος ήταν ο πρώτος και καλλίτερος.

Είμασταν όλοι παιδιά της κατοχής 
και του δεύτερου παγκόσμιου πολέ
μου. Ποιόν να πρωτοθυμηθώ από τό-
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σους και τόσους. Τι να πρωτοπαινέ- 
ψω απ' τα πολλά προτερήματα του φί
λου μας Μιχάλη Φαλλή που δούλεψε 
ειλικρινά, τίμια και ακούραστα, μέχρι 
την τελευταία πνοή του για τη Λευτε
ριά χωρίς να προλάβει να τη δει όπως 
ήθελε, καθώς δεν πρόλαβε να χαρεί 
ούτε τα δυο μικρά του κοριτσάκια και 
τη γυναίκα του.

Τι να πω για τον Ναπολέοντα Πο
λύζο, οικογενειάρχης κι αυτός με γυ
ναίκα και δυο παιδάκια, το ένα κορίτσι 
και το άλλο αγόρι, που χάθηκε σ' αυ
τόν τον αγώνα.

Επίσης ο αξέχαστος Γιάννης Μά
νικάς κυνηγημένος από παιδί ακόμη 
με φυλακές και εξορίες σε όλη του τη 
ζωή μέχρι το θάνατό του για το δίκιο 
και τη λευτεριά του λαού μας. Ο Γιάν
νης Μάνικάς ήταν ο πρώτος στο χω
ριό που μας έκανε απλά μαθήματα 
Μαρξισμού.

Είναι τόσοι πολλοί οι αγωνιστές, 
ζωντανοί και πεθαμένοι, που καλύτε
ρα θάναι να σταματάσω γιατί τί θά- 
βγαινε άραγε να γράψω σ' ένα ψυχο- 
χάρτι τα ονόματα όλων των νεκρών 
φίλων μας αγωνιστών να τα διαβάσει 
και να τα λιβανίσει ένας παπάς στην 
εκκλησία κάποιο ψυχοσάββατο αφού 
δεν είχαν τολμήσει τόσα χρόνια τώρα 
ούτε οι μανάδες τους να ξύσουν τέ
τοια πληγή. Μόνο εμείς οι τυχεροί

που ζούμε ακόμα θα ανακουφίσουμε 
την ψυχή τους ξαναζωντανεύοντάς 
τους στη μνήμη μας, σε κάποια ήρεμη 
στιγμή μοναξιάς και αναπόλησης.

Τραβήξαμε ψηλά προς το Σμόκοβο 
και πέσαμε στα ημιορεινά χωριά της 
Καρδίτσας. Ολος ο νομός κράταγε 
γερά. Ηταν καλά οργανωμένος και εί
χε πάρει τον αγώνα σαν χρέος του 
προς την πατρίδα. Και τι δεν έδωσε 
αυτή η περιοχή. Πάρα πολύ έμψυχο 
και άψυχο υλικό. Εκείνη την εποχή 
δεν είχαν ακόμη αποφασίσει οι Ιταλοί 
να ξαναστεριώσουν κάποιο στρατιω
τικό τους τμήμα στην περιοχή αυτή. 
Μόνο καμμιά εξόρμηση κάνανε σύ
ντομη και ξαναφεύγανε προς τις με
γαλύτερες πόλεις Λάρισα - Λαμία.

Το δικά μας τμήμα δεν στεκόταν 
πουθενά μόνιμα. Γυρνούσαμε από πε
ριοχή σε περιοχή τον κάμπο σαν να 
φρουρούσαμε ή περιμέναμε κάτι. Ο 
κάμπος όσο νάνοι είχε την δυνατότη
τα να προσφέρει ψωμί σε κάποιο τμή
μα μας πιο άνετα από τα ορεινά μας 
χωριά, και ο ύπνος ήταν ανεκτικότε
ρος στα σχολεία που κοιμόμασταν 
περνώντας στο κάθε χωριό ή σε κά
ποια εκκλησία. Ειδικά στις εκκλησίες 
εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τους 
άφηνα όλους να μπούνε πρώτοι μέσα, 
να διαλέξουν τη θέση που θα πλαγιά
σουν και εγώ μπαίνοντας τελευταίος
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τραβούσα χωρίς βιασύνη στο μόνο 
σημείο που ήταν φτιαγμένο με σανίδι 
ενώ όλη η εκκλησία ήταν στρωμένη με 
τσιμεντένια πλακάκια. Το σημείο αυ
τό ήταν ο άμβωνας που ανεβαίνει ο 
παπάς από τη σκάλα και λέει το ευαγ
γέλιο κάποιες επίσημες γιορτές. Μι
κρός χώρος βέβαια μα και η μικυκλι
κός αλλά δεν βαριέσαι, δεν με 
πείραζε αυτό εμένα. Διπλωνόμουνα 
σαν γάτος και έκανα έναν ύπνο θαυ
μάσιο, γιατί όλος αυτός ο μικρός χώ
ρος ήταν από σανίδια στεγνά και κου
βέρτα φυσικά δεν είχε κανένας μας.

Εδώ λοιπόν σ' αυτή την περιοχή οι 
Γερμανοί και οι Ιταλοί ορισμένες φο
ρές λυσάγανε από το κακό τους και 
κάνανε εξορμήσεις. Ιδιαίτερα όταν 
άκουγαν την νύχτα κάποιο θόρυβο 
αεροπλάνου να κινείται στην περιοχή 
μας. Μετά μάθαμε ότι πιο πάνω από 
εμάς ήταν το αεροδρόμιο του ΕΛΑΣ. 
Οι Γερμανοϊταλοί είχαν πληροφορίες 
για την ύπαρξη του αεροδρομίου μας 
(δεν λείπουν ποτέ οι προδότες, αλλά 
βλέπεις, σπίτι χωρίς αποχωρητήριο 
δεν γίνεται).

Ερχονταν και ψάχνανε τακτικά με 
ανιχνευτικά αεροπλάνα τους όλα τα 
βουνά της περιοχής Καρδίτσας όμως 
ποτέ δεν τα κατάφεραν να τα εντοπί
σουν.

Πραγματικά λοιπόν υπήρχε αερο

δρόμιο, δεν ήταν θρύλος και μάλιστα 
πολλοί δικοί μας και ξένοι υπεύθυνοι 
του αγώνα προσγειώθηκαν και απο
γειώθηκαν από αυτό το αεροδρόμιο 
για το Κάιρο. Το αεροδρόμιο αυτό 
ανοίχτηκε με όλες τις προδιαγραφές 
σε κατάλληλο σημείο στην περιοχή 
του χωριού «νευρόπολη» Καρδίτσας. 
Οταν ήταν εντελώς έτοιμος ο διά
δρομος προσγείωσης και απογείω
σης, ήρθε η σειρά της προστασίας 
του αεροδρομίου από τα αεροπλάνα 
τα Γερμανικά και Ιταλικά. Η μόνη θετι
κή προστασία ήταν να μην φαίνεται 
από πουθενά ότι υπάρχει πολύ δύ
σκολο πρόβλημα αλλά όχι και ακα
τόρθωτο. «Η φτώχεια τέχνες μάθαι
νε). Βρέθηκε η λύση και ήταν η πιο 
ενδεδειγμένη. Σε όλη την έκταση του 
αεροδρομίου με απολογισμό και μα
θηματική ακρίβεια ανοίχτηκαν με λο
στούς τρύπες στο έδαφος σε τέτοιο 
βάθος και ανάλογη διάμετρο ούτως 
ώστε να μην ενοχλούν καθόλου την 
προσγείωση ή την απογείωση του αε
ροπλάνου.

Σε όλες λοιπόν αυτές τις τρύπες 
έχωσαν μέσα και από ένα νεαρό και 
ψηλόλιγνο έλατο που κόψανε από 
άλλα σημεία του δάσους (ευτυχώς, 
από έλατα τουλάχιστον εκείνη την 
εποχή είμασταν πλούσιοι).

Ετσι λοιπόν το αεροδρόμιο του

23



ΕΛΑΣ καλύφθηκε απόλυτα και από 
ψηλά φαινόταν μια τέλεια δασωμένη 
περιοχή.

Στην κάθε περίπτωση που λάβαι
ναν μήνυμα από το Κάιρο ότι θα έρθει 
την τάδε ημερομηνία και ώρα (νυχτε
ρινή πάντα) να προσγειωθεί αερο
πλάνο άρχιζε η εργασία της αποκάλυ
ψης του αεροδρομίου. Βγάζανε τα 
νεαρά ελατάκια από τις τρύπες σε μια 
άκρη του αεροδρομίου και τα ξανατο- 
ποθετούσαν μετά την εκάστοτε απο
γείωση. Ετσι οι Γερμανοϊταλοί ποτέ 
δεν βρήκαν και δεν πίστεψαν ότι 
πράγματι υπήρχε το αεροδρόμιο φά
ντασμα του ΕΛΑΣ πίσω από την πλά
τη τους.

Ξεκινήσαμε ξανά συνταγμένοι σε 
φάλαγγα κατ' άντρα και προχωρού
σαμε προς τον κάμπο με σύντομη πο
ρεία σαν να πρόκειται να φύγουμε για 
μακρυνή περιοχή. Ο καιρός ήταν στε
γνός και ο ήλιος φώτιζε τον κάμπο. Οι 
αντάρτες έδειχναν όλοι ζωηροί στην 
πορεία και πείραζε ο ένας τον άλλο με 
αστεία και παροιμίες.

Διαβαίναμε την Καρδίτσα απέξω 
από την πόλη στη θέση πσυ λεγόταν 
Λεύκα. Η φάλαγγα βάδιζε σωστά χω
ρίς να κόβεται όπως συμβαίνει όταν 
αρχίζει η μεγάλη κούραση. Περμώ- 
ντας λσιπόν σ' αυτό το σημείο που εί
χε αν όχι αυτοκινητόδρομο, οπωσδή

ποτε όμως καρόδρομο απ' ότι θυμά
μαι, είδα ότι η φάλαγγα έφτασε σε ένα 
μικρό συνοικισμό αποτελούμενο από 
τρία τέσσερα μικρά σπιτάκια τυποποι
ημένα σαν κρατικά. Δεν μσυ έκαναν 
καμμιά εντύπωση μέχρις ότου βλέπω 
απ' το πίσω μέρος της φάλαγγας που 
βρισκόμουνα έναν αντάρτη φίλο μου 
να ξεκόβει απ' τη φάλαγγα βιαστικός 
και με το γυλιό του φορτωμένος στην 
πλάτη να μπαίνει σε ένα από αυτά τα 
σπιτάκια.

Σκέφθηκα πως θα δίψασε και πήγε 
να ζητήσει νερό. Σε δυο - τρία λεπτά, 
άντε το πολύ τέσσερα έφτασα και 
εγώ στο σημείο που τον είδα να χάνε
ται και τον ξαναβλέπω να βγαίνει απ' 
το σπιτάκι πάλι αναψοκοκκινισμένος, 
στητός και καμαρωτός με το γυλιό 
σφιχτοδεμένο στην πλάτη του κανο
νικά. Τον συνόδευε μια σχεδόν νέα 
γυναίκα με τη ρόμπα της ριγμένη στην 
πλάτη της και τσν κρατσύσε αγκαλιά 
από τη μέση του με χαρές και χαϊδο
λογήματα. Μπήκε πάλι στη φάλαγγα 
και τα ποδάρια του πετούσαν φωτιές 
λες και είχαν βγάλει φτερά.

Συνεχίσαμε την πορεία για την 
Φθιώτιδα και φτάσαμε στο χωριό Πα- 
λιόκαστρο, οργανωμένο χωριό που 
προσέφερε πολλές υπηρεσίες στον 
αγώνα, ιδιαίτερα οι νέοι.

Για διαμονή τακτοποιηθήκαμε στη
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μικρή αίθουσα του σχολείου που βρι
σκόταν στην επίσης μικρή πλατεία 
του χωριού.

Είχε πιάσει μέρα με τη μέρα παλιό
καιρος. Κάποιο βράδυ επιστρέφο- 
ντας από κάποια αποστολή με βροχή 
μπήκαμε μέσα στο σχολείο για ύπνο. 
Γέμισε η αίθουσα και εγώ τελευταίος. 
Δεν είχε άλλο χώρο στην αίθουσα και 
βρέθηκα στην είσοδο που τυ θυμάμαι 
πολύ καλά ακόμη. Ηταν στρωμένη με 
δυο-τρεις πέτρινες τετράγωνες χο
ντρές πλάκες. Εκεί λοιπόν χωρίς 
στρώμα και με τα ρούχα νωπά απ' τη 
βροχή ξενυχτήσαμε. Τα ξημερώματα 
σηκωθήκαμε, αλλά δεν αισθανόμουνα 
καλά. Σε λίγο άρχισα να νοιώθω ζαλά
δες. Ποιός ξέρει πόσο πυρετό είχα. 
Γιατρός και θερμόμετρο άγνωστα εί
δη για εμάς. Αρχισα να βρίσκομαι σ' 
άλλο κόσμο. Ο καπετάνιος είδε φαί
νεται τα χάλια μου και παρακάλεσε 
τους νέους στην πλατεία αν είναι 
δυνατάν να με τακτοποιήσουν σε ένα 
ζεστό κατάλυμμα. Πράγματι με πήγαν 
σε ένα σπίτι, πσυ βρισκόταν στο κάτω 
μέρος της πλατείας. Ευτυχώς οι άν
θρωποι μου πέταξαν μια κουρελού

στη μέση σε ένα χώρα εντελώς αδει
ανό και ξάπλωσα κάτω χωρίς να ξέρω 
αν ζω. Καθώς μσυ είπαν μετά ήμουνα 
δυο ημεράνυχτα πεσμένος απάνω 
στην κουρελσύ. Την τρίτη ημέρα άρ
χισα να αισθάνομαι. Ηρθε ο καπετά
νιος και με ρώτησε αν είμαι καλύτερα 
και αν θα μπορέσω να ακολουθήσω το 
τμήμα μας γιατί φεύγουμε για την 
Ηπειρο. Του είπα πως καλά αισθάνο
μαι, θα ακολουθήσω. Κάνσντας ξερό 
κουράγιο σηκώθηκα τρέμοντας και 
βγήκα στην πλατεία, όπου συνάντησα 
όλους τους φίλους που ετοιμάζονταν 
για τη μακρυνή πορεία.

Κοντά στο μεσημέρι είχε ετοιμα- 
σθεί συσσίτιο. Ηταν κρέας βραστά και 
πήραμε από δυο μερίδες. Ρουφήξαμε 
το ζεστό ζουμί με λίγο κρέας και το 
υπόλοιπο το κρατήσαμε για το βράδυ. 
Εκείνο το ζεστά κρεατόζουμο με ανα- 
κούφησε ύστερα από την διήμερη τα
λαιπωρία και συνήλθα. Συζητούσαμε 
στην πλατεία μεταξύ μας οι α.ντάρτες, 
για το τι συμβαίνει και φεύγουμε για 
την Ηπειρο.

(Συνεχίζεται)
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To στρατιωτικό ημερολόγιο του Στρατηγού  
Δημητρίου Α. Π ολύζου (1894 -1 9 6 7 )

Ο κ. Διονύοης Δ. Πολύζος γιος 
του αειμνήστου Μικροχωρίτη στρα
τηγού Δημ. Πολύζου, είχε την καλω- 
σύνη να μας δώσει ένα αντίγραφα 
τσυ ημερσλογίου που δεν πρόλαβε 
δυστυχώς να σλσκληρώσει ο πατέ
ρας του. Το ημερολόγιο αυτό αναφέ- 
ρεται στις σπσυδές τσυ και στην 
στρατιωτική τσυ καρριέρα που ήταν 
συνυφασμένη με τους Εθνικούς Αγώ
νες, πέρα από τις ταραχώδεις εσωτε
ρικές πσλιτικές εξελίξεις, κινήματα 
κλπ.

Οπως κάναμε και με άλλα ημερσ- 
λόγια των αειμνήστων συγχωριανών 
μας Γ. Ζορμπαλά και Ιωάν. Κεράση θα 
παρουσιάσσυμε από τις στήλες τσυ 
περιοδικσύ τα κυριότερα απσσπά- 
σματά του με αναφορά στην δράση 
του αειμνήστου στρατηγού που διετέ- 
λεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος της 
Αδελφότητάς μας.

Στο παρόν τεύχος λόγω επικαιρό- 
ρητας δημοσιεύουμε ένα μικρό από
σπασμα σχετικό με την κατάληψη της

Το μετάλλιο συμμετοχής στους Βαλκανικούς πολέμους του Ανθ/γού Δημ. Δ. Πολύζου.
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Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό 
στρατό.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912
ΚΑΤΑΛΗΨΙΣΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(26.10.1912)
Πολλάκις ημφισβητήθη αν ο Βενι- 

ζέλος ή ο Κωνσταντίνος πήρε την 
Θεσσαλονίκην. Από την πρώτην 
πλευρά μάλιστα, η οποία και εδημι- 
ούργησε το ζήτημα υπεστηρίχθη πει- 
σμόνως παρά τινων η άποψίς της. Εκ 
της άλλης, εφόσον ημείς γνωρίζομεν, 
ουδείς ποτέ απήντησε.

Θπωσδήποτε όμως προκύπτει 
ανάγκη να διαλευκανθή το ζήτημα 
διότι οι παλαιότεροι που έχουν ζήσει 
τας ωραίας εκείνας ημέρας ολονέν 
εκλείπομεν και θα πάρωμεν μαζί μας 
όσας αναμνήσεις έχομεν και όσα ατο
μικά στοιχεία έτυχε να γνωρίζομεν.

. Ασχολούμενοι κατωτέρω ημείς με 
το ζήτημα δεν ισχυριζόμεθα ότι το 
εξαντλούμεν, αλλ' ότι συνεισφέρο- 
μεν εις την απόψασιν της ιστορικής 
αλήθειας.

Θντως υπάρχουν τα τηλεγραφή
ματα του Κορόμηλά «... Να εντείνω- 
μεν ημετέρας ενεργείας όπως κατα- 
ληφθή τάχιστα Θεσσαόνίκη» και 
Βενιζέλου «... Παρακαλώ να έχετε 
υπ' όψιν ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι 
επιβάλλουν να ευρεθώμεν μίαν ώραν 
ταχύτερον εις Θεσσαλονίκην».

Πράγματι όταν έφθασεν εις Κοζά
νην ο προελαύνων ελληνικός στρα
τός αντιμετώπισε το δίλημμα προς 
Μοναστήριον ή προς Θεσσαλονίκην 
να βαδίση:

Αι προ του Ελληνικού Στρατού 
Τουρκικοί δυνάμεις υπεχώρουν προς 
Βέρροιαν - Θεσσαλονίκην. Εις την

Κεντρικήν όμως Μακεδονίαν (Σερβι- 
κόν Μέτωπον) η εκεί Στρατιά του Ζε- 
κή Πασσά προεβλέπετο κατά την 
Τουρκικήν επιστράτευσιν να συγκε- 
ντρώση 340.000 άνδρας με 5-6 πυ
ροβόλα (κατά Γερμανικάς πληροφο
ρίας Συν/ρχου IMMANUEL DER 
BA'CANKRIEG 19121 ΗΕΕΡσελ.57 
πληροφορίας και εκ των ΕΘΒΕΕΕΒ 
JAHRESBERICHTEN και του Στρα
τηγού V. DER COLTZ οργανωτού 
του Τουρκικού Στρατού).

Εναντι τούτων αι Σέρβικοι δυνά
μεις εξ 170.000 ανδρών ήσαν καταδι
κασμένοι εις καταστροφήν αν δεν 
εβοηθούντο ενεργώς υπό των ελλη
νικών δυνάμεων (80.000). Το Ελληνι
κόν σχέδιον όθεν, βασιζόμενον εις 
εκτίμησιν της οπωσούν γνωστής 
ανωτέρω καταστάσεως, ήτο να συ- 
γκλίνωμεν δραστηρίως προς Μονα
στήριον. Εις το Μοναστήριον θα 
εκρίνετο η τύχη του πολέμου κατά 
των Τούρκων εν Μακεδονία διότι εις 
την περιοχήν εκείνην ευρίσκετο ο 
όγκος του Τουρκικού Στρατού. Εάν 
εχάνετο εκεί η μάχη εχάνετο το παν. 
Εάν άλλως τε εις των τριών Συμμά
χων έπιπτεν, η συγκεντρωμένη Τουρ
κική δύναμις θα συνέτριβε διαδοχι- 
κώς και τους άλλους.

Εξ άλλου αι πληροφορίαι που συ- 
νέρρεονειςτο Ελληνικόν Στρατηγεί- 
ον ήσαν ότι οι Βούλγαροι έσπευδον 
προς Θεσσαλονίκην (7η Μεραρχία 
Θεοδωρώφ).

Η Κυβέρνησις εξ Αθηνών μετέδι- 
δεν όλας τας πληροφορίας που 
ελάμβανε εκ του Εξωτερικού εις το 
Στρατηγείον, το οποίον φυσικόν ήτο 
να στερείται τότε ίδιου δικτύου πλη-
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ροφοριών εις το εξωτερικόν. Από 
του να μεταδίδωνται όμως πληροφο- 
ρίαι έστω και συστάσειςυπό της Κυ- 
βερνήσεως (τηλεγραφήματα Βενιζέ- 
λου ως Πρωθυπουργού) και 
Κορόμηλά ως Υπουργού Εξωτερι
κών) μέχρι του να χαρακτηρίζονται εκ 
των υστέρων ως διαταγαί με αξίωσιν 
οπωσδήποτε εκτελέσως είναι μεγά
λη απόστασις.

Ουδείς Αρχιστράτηγος άξιος του 
ονόματος θα εδέχετο να διατίθενται 
παρ' άλλου αι στρατιωτικοί δυνάμεις 
αι οποίοι του έχουν ανατεθεί προς 
τον σκοπόν της επιτυχούς διεξαγω
γής ενός πολέμου.

Συσκέψεις και συμβούλια, εκ των 
οποίων γέμει η νεωτέρα Στρατιωτική 
Ιστορία κατ' επιστροφήν προς τον κα- 
ταδικασθέντα 18ον αιώνα, νοούνται 
κατά την κατάστρωσιν σχεδίων και- 
σχηματισμόν μετώπων και θεάτρων 
πολέμου. Αφ' ης εσχηματίσθη εν μέ- 
τωπον ως εν προκειμένω καιήρχισεν 
η μάχη, ως εν προκειμένω, μόνον 
πληροφορίαι, και έστω ακόμη συστά
σεις νοούνται πλέον να παρέχωνται 
υπό της Κυβερνήσεως εις τον Αρχι
στράτηγον.

Το ότι ο Αρχιστράτηγος Διάδοχος 
Κωνσταντίνος χωρίς να διστάση 
εστράφη προς Θεσσαλονίκην αντί να 
στραφή προς Μοναστήριον, μόλις 
επληροφορήθη την εσπευσμένην κά
θοδον των Βουλγάρων προς Θεσσα
λονίκην, τούτο έγινε διότι έκρινεν ότι 
η κατά στάσις εις το μέτωπον Μονα- 
στηρίου δεν ήτο εξόχως ανησυχητι
κή, παρ' ότι συνετρίβη αργότερον η 
Υη Μεραρχία μας εις το Αμύνταιον, 
όπου ετάχθη προς κάλυψιν του πλευ

ρού του προελαύνοντος προς Θεσ
σαλονίκην Ελληνικού Στρατού.

Διότι πράγματι αντί του προβλε- 
πομένου όγκου των 340.000Τούρκων 
συνεκεντρώθησαν μόνον 150.000 και 
τούτο διότι η περιφέρεια Σμύρνης (8 
Μεραρχίαι) και της Δαμασκού (7 Με- 
ραρχίαι) που προορίζοντο να συ
μπληρώσουν την 2αν Τουρκικήν 
Στρατιάν Θεσσαλονίκης λόγω της 
δράσεως του Ελληνικού στόλου απε- 
κλείσθησαν και μόνον σιδηροδρομι- 
κώς εκ Κων/πόλεως μετεφέρθη μία 
Μεραρχία καί τινα τμήματα, τα οποία 
διετέθησαν εις το Ελληνικόν μέτω
πον.

Εξ άλλου οι Αλβανοί της νυν Σερ- 
βικής Μακεδονίας ( περιφέρειαι Ιπέκ, 
Διάκοβα, Πριζρένη, Πριοτίνα, Φερίζο- 
βιτς κλπ.) οι οποίοι κυρίως εστήριξαν 
την Αλβανικήν επανάστασιν 1910 - 
1911 εδοκιμάσθησαν σκληρότατα 
υπό των Τούρκων και δεν συνέβαλ- 
λον να επιτύχη η Τουρκική επιστρά- 
τευσις.

Γενικώτερον απέτυχε η Τουρκική 
επιστράτευσις 1912 λόγω της μεγα
λομανίας των Νεοτούρκων, καθ' ων 
καταφέρεται ο γερμανός Στρατηγός 
LORINGHOVEN Υπαρχηγός του 
Γερμανικού Επιτελείου εις βιβλίον 
του του 1914 γράφων ότι «οι Νεό- 
τουρκοι το 1909 πήραν ένα σφουγγά
ρι και έσβησαν ότι ίσχυε διά τον οργα
νισμόν και επιστράτευσιν του 
Τουρκικού Στρατού ίνα πολλαπλασιά
σουν τας μονάδας και αυξήσουν την 
ισχύν του, ο πόλεμος όμως του 1912 
τους κατέλαβεν εν μεσω του σάλου 
που οι ίδιοι εδημιούργησαν».

Εσχεδίασαν δηλαδή πολλάς μο-
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ναδας εις την Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, 
τας οποίας εφοδίασαν με τον καλύτε
ρον εξοπλισμόν και επλαισίωσαν με 
τα καλύτερα σχελέχη. Οι έφεδροι 
όμως έπρεπε να έλθουν κυρίως εξ 
Ασίας. Οι Ελληνες τους απέκλεισαν 
τους Λιμένας Θεσσαλονίκης και Αλε- 
ξανδρουπόλεως οπόθεν συμφώνως 
προς το Τουρκικόν σχέδιον θα διοχε- 
τεύοντο οι γυμνασμένοι Ασιάται έφε
δροι μεγάλων τμημάτων της Ασιατι
κής Τσυρκίας πρσς την Μακεδονίαν 
αφ' ενάς και την Θράκην αφ' ετέρου.

Αυτά όμως κατά σημαντικόν μέ
ρας εγνώσθησαν εκ των υστέρων. 
Τότε με τας ελλιπείς πληροφορίας 
ήσαν γενικώς συγκεχυμένα. Χαρα
κτηριστικόν του συσκοτισμού που 
επεκράτει ακόμη και μεταξύ των συμ
μάχων είναι τσ τηλεγράφημα του Κο
ρόμηλά (υπ'αριθ. 505 της 15ης. 10.12 
ώρα 1.40 π.μ.) / πολεμική έκθεσις 
1912 «... «οι ενταύθα Πρεσβευταί 
Σερβίας και Βουλγαρίας προσπαθούν 
να μάθουν διά τρίτου προσώπου πού 
θα κατευθυνυή ο Ελληνικός Στρατός. 
Εννοείται ότι θα ήθεόν να βεβαιω
θούν ότι βαίνομεν προς Θεσσαλονί
κην και ουχί προς το Μοναστήριον. 
Βεβαίως και δι' ημάς επιβάλλεται να 
καταλάβητε όσον τάχιστα Θεσσαλο
νίκην, αλλά πρέπει να φθάσητε προ 
αυτών Μοναστήριον. Καθησυχάζω 
λέγων ότι αγνσώ το σχέδιον του 
Αρχιστρατήγου, αλλά ότι φαίνεται ότι 
βαίνομεν εις Θεσσαλονίκην».

Ευγλωττότερα των αφηγήσεων εί
ναι τα ανταλλαγέντα τηλεγραφήματα 
ων μερικά παραθέτσμεν.

(παραμονή της αλώσεως της Θεσ
σαλονίκης) «... Σέρβοι ειδοποιήθησαν

να στείλουν Στρατόν εις Μοναστή
ριον και Αμύνταιον (Σόροβιτς) όπου 
συνεκεντρώθησαν μεγάλοι Τουρκικοί 
δυνάμεις. Σέρβική Κυβέρνησις απή- 
ντησεν ότι διέταξε την εν Περλεπέ 
δύναμιν να βαδίοη εκείσε, δεν είναι 
όμως βεβαία η προέλασίς των διότι 
δεν γνωρίζομεν εάν διαταχθείσαι δυ
νάμεις είναι επαρκείς όπως μη σταμα- 
τηθώσιν υπό Τούρκων. Ωστε συγκοι- 
νωνίαι υμών προς Κοζάνη - Σέρβια 
δεν είναι εξησφαλισμέναι. Υπουργός 
Εξωτερικών ετηλεγράφησε ταύτα 
αλλά φαίνεται τηλεγραφήματά του 
δενέφθασαν...» Βενιζέλος.

Τηλεγράφημα Κωνσταντίνου (υπ' 
αριθ. 732/24.10.12 ώρα 1.20 μ.μ Πρω
θυπουργόν Αθήνας. Πληροφορήσα
τε με παρακαλώ πού ευρίσκονται 
Βουλγαρικοί δυνάμεις βαδίζουσαι 
προς Σέρρας και πού αι προς το Μο
ναστήριον βαδίζουσαι Σερβικαί». 
Κωνσταντίνος.

Τηλεγράφημα Βενιζέλου. (Μετά 
τον πανικόν και τηνάτακτον υποχώ- 
ρησιν της Υης Μεραρχίας) υπ' αριθ. 
868/25.10.12 ώρα 10 π.μ. Αρχηγόν 
Διάδοχον «ένεκεν ατυχήματος Υης 
Μεραρχίας κρίνω επιβεβλημένον... 
όπως μία Μεραρχία εκ των υπό τας 
αμέσουςΔιαταγάς Υμετέρας Υψηλό
τητες επιβιβασθή ως τάχιστα ατμο
πλοίων εις Σκάλαν Ελευθεροχωρίου 
και αποβιβασθή εις Βόλον σπεύση δε 
εκείθεν διά Ααρίσης προς Ελασσώνα 
και Σέρβια. Προτιμώ την Ιην Μεραρ
χία ένεκα πολλών λόγων, αλλά αν η 
παράταξις υμών δεν σας επιτρέπει 
τούτο, παρακαλώ να διατάξητε το τα- 
χύτερον ετέραν επίοης νικηφόρον 
Μεραρχίαν να κατέλθη, το ταχύτερον
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εις Σκάλαν Ελευθεροχωρίου ίνα εκεί 
επιβιβασθή. Αναφέρατέ μοί ημέραν 
και ώραν, καθ'ηνέστι δυνατή τοιαύτη 
επιβίβασις. Διέταξα ήδη άμεσον απο
στολήν πλοίων. Βενιζέλος.

Τηλεγράφημα Κωνσταντίνου (υπ' 
αριθ. 872/25/10/12 ώρα 4 μ.μ.) Πρω
θυπουργόν Αθήνα. Ατύχημα Ματθαι- 
οπούλου (Υη Μεραρχία) είναι λυπη
ρόν, αλλά δεν δύναται να μεταβάλη 
την τύχην της εκστρατείας, ήτις 
εξαρτάται εκ της μάχης την οπσίαν 
θα δώση η Στρατιά μαυ περί την Θεσ
σαλονίκην. Αι συγκοινωνίαι διά Κοζά
νης και αν απολεσθώσιν όπερ απίθα- 
νον, θα ανακυηθώσιν υπ' εμού

κατόπιν άμα ως καταστρέψω τον απέ- 
ναντίμου παρά την Θεσσαλονίκην 
εχθρόν...», Κωνσταντίνος.

Τηλεγράφημα Κωνσταντίνου (υπ' 
αριθμόν 873/25/10/12 ώρα8μ.μ. «Κα
τόπιν πρωινού τηλεγραφήματος μου 
προτεινόμενα υπό Υπουργείου μέτρα 
ενισχύσεως διό Βόλου αντίκεινται 
προς το συμφέρον του συνόλου των 
πολεμικών επιχειρήσεων ανωφελή 
διά την Υην Μεραρχίαν. Ευρισκόμε
νος επί τόπου και διοικών υπευθύνως 
τον Στρατόν θέλω λάβη έτερα μέτρα 
σύμφωνα πρας την εν γένει πολεμι
κήν κατάστασιν... Η αποστολή πλοί
ων περιττή». Κωνσταντίνος.

Μικροχωρίτες πολεμιστές του 1912-13. Καθιστοί από δεξιά: Ζορμπαλάς, Πο
λύζος, Κωστόπουλος, Ζορμπαλάς. Ορθιοι επίσης Ζορμπαλάς, Ζορμπαλάς.

30



ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ο  Χριστός μόλις τελείωσε το έρ
γο του στην Γαλιλαίο και ξεκίνησε την 
πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα για 
να σταυρωθεί, έθεσε στους μαθητές 
του το αδυσώπητο ερώτημα; «Υμείς 
δε τίνα με λέγετε είναι;». Η απάντη
ση, που έδωσε ο Πέτρος «Συ ει ο Χρι
στός, ο υιός του Θεού του ζώντος», 
περιέχει την ορθή ομολογία, που εκ
φράζει το μυστήριο του προσώπου 
Του. Ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ είναι ο 
υιός του Θεού, ο Χριστός, τέλειος άν
θρωπος και τέλειος Θεός. Το ίδιο 
ερώτημα τίθεται αμείλικτα στον κάθε 
άνθρωπο και σε κάθε εποχή και κα
νείς δεν μπορεί να το αποφύγει. Η 
σχέση με τον Χριστό προσδιορίζει 
τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον κό
σμο, κάθε εποχή. Αυτός είναι το κρι
τήριο και το μέτρο πάντων των πραγ
μάτων.

Ωστόσο ο ίδιος ο Πέτρος, λίγο 
αργότερα θα αμφισβητήσει την ανά
γκη του πάθους του Κυρίου και ο Χρι
στός θα τον αποκαλέσει σατανά, που 
φρονεί τα των ανθρώπων. Και το χει
ρότερο, λίγο πριν από το πάθος θα 
τον αρνηθεί τρεις φορές. Η στάση 
αυτή του Πέτρου, του κορυφαίου των 
αποστόλων, χαρακτηρίζει την στάση 
όλων των ανθρώπων και προ παντός 
των στενών του μαθητών, απέναντι 
στον Ιησού. Θμολογία και ταυτόχρο
να προδοσία του Ιησού. Το ίδιο συμ
βαίνει και στην εποχή μας όσο και αν

μας συγκλονίζει και μας ταπεινώνει η 
διαπίστωση αυτή. Αυτό το θέμα θα 
πραγματευθούμε με κάθε δυνατή συ
ντομία στην σημερινή ομιλία μας. 
Αρχίζουμε με το βασικό ερώτημα: 
Πώς κατανόησε ο κόσμος στην δια
δρομή των δύο χιλιάδων χρόνων τον 
I. Χριστό;

Α. Αρχίζουμε με την παράδοξη 
ιστορική διαπίστωση: Ο I. Χριστός 
φαινομενικά απέτυχε στο ιστορικό 
και κοινωνικό έργο του. κατά βάση 
αρνήθηκε και καταπολέμησε τις συν
θήκες της εποχής του. Υπήρξε για 
την εποχή του ριζική πρόκληση: απέ
ναντι στον Ιουδαϊσμό, στην πνευματι
κή και πολιτική ηγεσία του, στις παρα
δόσεις του, στις λαϊκές δοξασίες περί 
Μεσσίου, στις πολιτικές αρχές, 
στους οικονομικούς κύκλους (εμπό
ρους), στους αιρετικούς κύκλους, 
στο ρωμαϊκό κράτος. Καθένας από 
τους κύκλους αυτούς είχε διαμο'ρφώ- 
σει μια δική του εικόνα για τον Ιησού. 
Ολοι τελικά απογοητεύθηκαν από 
την στάση του Ιησού. Δεν ταυτίστηκε 
με καμμία πλευρά, ούτε αποδέχθηκε 
κάποια μεσσιανική παράδοση. Τελικά 
εγκαταλείφθηκε, προδόθηκε από 
τους πάντες και από τους πιο στε
νούς μαθητές και οπαδούς του. Ο Ιη
σούς εξήρε την απογοήτευση της 
εγκαταλείψςως και της προδοσίας.

Από την άλλη πλευρά, το πρόσω
πο και το έργο του I. Χριστού δημι-
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ουργησε μια νέα παγκόσμια κατάστα
ση. Ο Χριστιανισμός έγινε παγκόσμια 
θρησκεία, συστήθηκαν χριστιανικά 
κράτη, χριστιανικοί λαοί, εμφανίστη
καν νέοι πολιτισμοί, νέες αρχές και 
αξίες, νέες παραδόσεις. Ομως ο κό
σμος τουλάχιστον φαινομενικά δεν 
άλλαξε προς το καλύτερο. Και το χει
ρότερο ακόμα, στο όνομα του Χρι
στού συντελέσθηκαν τα πλέον άνομα 
και ειδεχθή κακουργήματα. Τα ’χρι
στιανικά» έθνη ήρθαν σε σύγκρουση 
και προκάλεσαν εκατόμβες θυμάτων. 
«Χριστιανοί» άρχοντες αιματοκύλη- 
σαν τις κοινωνίες. Στο όνομα του Χρι
στού θυσιάσθηκαν εκατομμύρια αν
θρώπων, που δεν αποδέχθηκαν την 
υποταγή σε μία κεντρική εκκλησιαστι
κή εξουσία. Στο όνομα του Ναζωραί
ου έγιναν σταυροφορίες, επαναστά
σεις, λεηλασίες, βιαιότητες. Ο 
Χριστιανισμός θρυμματίσθηκε σε 
άπειρες θρησκευτικές ομάδες, που 
κάθε μια επικαλείται το ευαγγέλιό του 
και αντιμάχεται με μίσος την άλλη. 
Στο όνομα του Χριστού εμφανίστηκαν 
αναρίθμητες οργανωμένες αιρέσεις 
που αναζητούσαν οπαδούς και τους 
οδήγησαν στην τύφλωση και τον θρη
σκευτικό φανατισμό. Στο όνομα του 
Χριστού χύνεται σήμερα άφθονο αίμα 
σε πολλά μέρη της γης. Εχουμε λοι
πόν μια νέα προδοσία και σταύρωση 
του Χριστού χωρίς ανάσταση. Απέτυ- 
χε ο Χριστός να ενώσει τους ανθρώ
πους, να επιβάλλει την ειρήνη, την δι
καιοσύνη, την τάξη, την αγάπη; 
Απέτυχε ο Χριστός να ανακαινίσει και

να σώσει τον κόσμο;
Τέλος, η θεολογική επιστήμη δια

τύπωσε τέτοιο πλήθος από θεωρίες 
για το πρόσωπο και το έργο του Χρι
στού, που προκαλούν ασφυκτική σύγ
χυση στον σύγχρονο άνθρωπο. Ο 
Χριστός των Ορθοδόξων είναι άλλος 
από τον Χριστό των Καθολικών και 
των εκατοντάδων προτεσταντικών 
ομολογιών. Κάθε μια από τις χριστια
νικές ομολογίες προβάλλει ένα δικό 
της Χριστό. Πλήθος από «θεολο
γίες» συναγωνίζονται σήμερα η μία 
την άλλη και αναθεματίζουν τους 
οπαδούς των λοιπών. Αλλος φαίνε
ται να είναι ο Χριστός της Κ. Διαθή
κης, άλλος της Εκκλησίας, άλλος των 
απλών ανθρώπων, άλλος των διανο
ουμένων, των φιλοσόφων, των ψυχο
λόγων, άλλος των θεολόγων. Κάθε 
εποχή προβάλλει στο πρόσωπο και 
το έργο του Χριστού τις δικές του ιδε
ολογίες και προσδοκίες και τον σύρει 
στην σκοπιμότητα των δικών της επι
λογών.

Μπροστά στην συγκεχυμένη και 
πολλαπλή μορφή του Χριστού, που 
διαμορφώθηκε στην δισχιλιετή ιστο
ρία, ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνε
ται δικαιολογηένη αμηχανία. Δεν 
γνωρίζει, ποιός είναι ο Χριστός, που 
πιστεύει. Υπαίτιοι για την σύγχυση 
αυτή και τις οδυνηρές της συνέπειες 
είμαστε από κοινού η διοικούσα 
Εκκλησία, οι θεολόγοι και οι πιστοί. 
Ισως εμείς πρώτοι δεν συνειδησοποι- 
ήσαμε, ότι η στάση απέναντι στον 
Χριστό δεν είναι απλώς ένα ερώτημα
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ιστορικό, φιλολογικό, θεολογικό ή 
ιδεολογικό, αλλά προ παντός ζήτημα 
ζωής ή θανάτου, ζήτημα υπάρξεως.

Ωστόσο για να αρχίσουμε την συ
ζήτηση πρέπει να θέσουμε τα αδυσώ
πητα ερωτήματα, που θέτει το ίδιο 
πρόσωπο και το έργο του I. Χριστού. 
Γιατί είναι το πρόσωπο του Χριστού 
ζήτημα ζωής και θανάτου; Ποιός είναι 
λοιπόν ο αληθινός I. Χριστός, ο χθες 
και σήμερον και ο αυτός εις τους αιώ
νας: Και ακόμα:

Ποιά είναι η πραγματική πρόκλη
ση του I. Χριστού; Πώς μπορεί κανείς 
να γνωρίσει ορθά το πρόσωπο και το 
έργο του; Γιατί αποτελεί αδυσώπητη 
πρόκληση και πρόσκληση για τον κά
θε άνθρωπο. Υπερέβαλε ο Ιησούς τα 
ανθρώπινα μέτρα, ούτως ώστε να 
φαίνεται απραγματοποίητο το ευαγ
γέλιό του; Τι είναι αυτό που κάνει τον 
I. Χριστό πάντα επίκαιρο, ζωτικό και 
μοναδικό; Πώς γνωρίζεται ο I. Χρι
στός στον σύγχρονο άνθρωπο; Τι 
έχει ειδικώτερα να πει σήμερα ο Χρι
στός;

Β. Για να απαντήσουμε στα ερω
τήματα αυτά πρέπει να σκιαγραφή
σουμε περιληπτικά το ιστορικό έργο 
του. Το έργο τούτο αφορά αποκλει
στικά και μόνο τον άνθρωπο, αυτόν 
αναζήτησε και θεράπευσε, για χάρη 
του έπραξε και δίδαξε, για χάρη του 
έπαθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. 
Για να νοιώσουμε την ανάγκη του Χρι
στού πρέπει να γνωρίζουμε με από
λυτη τιμιότητα την κατάσταση του αν
θρώπου, όπως τον κατάντησε η

αμαρτία. Αλλά για να γνωρίσουμε τον 
άνθρωπο, πρέπει πρώτα να γνωρί
σουμε τον Χριστό.

1 ) 01. Χριστός έζησε ως τέλειος 
και αληθινός άνθρωπος. Συμμετείχε 
τέλεια στα ανθρώπινα, δεν αρνήθηκε 
τίποτα από τον κόσμο, εκτός από την 
αμαρτία, συναναστράφηκε κυρίως 
τους ασθενείς και ταπεινούς, ούτε 
και προτίμησε κάποια κατηγορία αν
θρώπων.

2) Ο Χριστός υπήρξε επαναστατι
κή πρόκληση για την εποχή του. Προ- 
κάλεσε ριζική ανατροπή των αξιών, 
των θρησκευτικών, πνευματικών, 
κοινωνικών, οικονομικών του τότε 
κόσμου. Στην ουσία αποκάλυψε τους 
αληθινούς όρους της ζωής. Ομως όχι 
άρνηση των συνθηκών του κόσμου. 
Νέα ζωή, καινή κτίση. Αποκάλυψε τον 
προσωπικό Θεό της αγάπης, του έλε- 
ους και της δικαιοσύνης.

3) Αποκάλυψη της φύσεως και 
της λειτουργίας του κόσμου. Ο κό
σμος δεν συντηρείται με αξίες αν
θρώπινης εμπνεύσεως και προελεύ- 
σεως. Δεν είναι ο κόσμσς και η 
ιστορική ζωή το έσχατο κριτήριο και 
μέτρο της ζωής.

4) Ριζική ερμηνεία και αναδημι
ουργία του ανθρώπου. Δεν είναι έρ
μαιο της τύχης, των ιστορικών μηχα
νισμών, των πολιτικών σκοπιμοτήτων 
ή των κοινωνικών εξελίξεων. Ανύψω
ση του ανθρώπου στο επίπεδο του 
τέκνου του Θεού.

5) Κατάργηση των παντός είδους 
διακρίσεων, κοινωνικών, φυλετικών.
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οικονομικών, ταξικών. Πλήρης ισότη
τα και ιερότητα. Κατάργηση προνο
μίων, που απορρέουν από την ιστορι
κή, κοινωνική ή άλλη συγκυρία. 
Υπευθυνότητα του ανθρώπου για τον 
συνάνθρωπο, για την κτίση, για την 
κοινωνία. Ενότητα του ανθρωπίνου 
γένους, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι 
προέρχονται από τον Χριστό και κα
ταλήγουν σ' αυτόν.

6) ΟI. Χριστός συνέστησε μια νέα 
ανθρωπότητα, μια νέα κοινωνία, μια 
νέα τάξη πραγμάτων, ένα νέο κόσμο. 
Ελευθέρωσε τσν άνθρωπο από την 
μόνωση, την μοναξιά, την εγκατάλει
ψη. Τον κάλεσε από την αφάνεια στην 
αληθινή κοινωνική ζωή. Δεν οργάνω
σε μια νέα κοινωνία, αλλά αναγέννη
σε τον άνθρωπο σε μια νέα κοινωνική 
ζωή. Δεν κατήργησε τους κοινωνι
κούς νόμους, αλλά υπέταξε τους κοι
νωνικούς νόμους στην ελευθερία 
του ανθρώπου. Αυτή η νέα κοινωνία, 
η Εκκλησία, είναι η απαρχή μιας νέας 
κσινωνικής ζωής, που τρέφεται με τις 
δωρεές του Θεού και όχι με τους νό
μους της ιστορίας.

7) Το έργο τούτο επιτέλεσε ο Χρι
στός όχι με προγραμματισμσύς και 
υποσχέσεις, με οργάνωση και μεθό- 
δευση. Ούτε ζήτησε από τον άνθρω
πο κάτι, που υπερβάλλει τις ανθρώπι
νες δυνατότητες. Ο ίδιος έζησε και 
πραγματοποίησε ό,τι ζήτησε από τον 
άνθρωπο. Δεν υποσχέθηκα τίποτα το 
φρούδο και ανέλπιστο, αλλά το αλη
θινό και ιστορικά πραγματικό. Ετσι 
έγινε το πρότυπο, ο αληθινός και μο

ναδικός άνθρωπος.
8) Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για 

να γνωρίσει κανείς τον I. Χριστό. Η 
γνώση του I. Χριστού, όπως δίδαξε ο 
ίδιος, δεν γίνεται με την ιστορική 
έρευνα, την πειθώ, την πληροφορία, 
την διαίσθηση ή ενόραση. Με τον 
τρόπο αυτό γνωρίζουμε μόνο τα ιστο
ρικά και ανθρώπινα και η γνώση αυτή 
είναι περιορισμένη, αποσπασματική 
και θνησιμαία. Ο Χριστός έθεσε ως 
όρους της γνώσεώς του την μετάνοια 
και την πίστη.

Γ. Το ουσιαστικό ερώτημα που 
πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε εί
ναι τώρα; Πως γνωρίζουμε σήμερα 
τον Χριστό, ύστερα από δύο χιλιάδες 
χρόνια; Πώς διαπιστώνουμε την πα
ρουσία και το έργο του: Πώςμαςπρο- 
σκαλεί και πώς μας σώζει;

Ποιάείναιλσιπόνη πρόκληση τσυ 
Χριστού σήμερα; Αποκλειστικά και 
μόνο η σωτηρία, η αλήθεια και η αξία 
του ανθρώπου. Ο Χριστός στην από
λυτη και μοναδική επικαιρότητά του, 
αποκαλύπτει και δημιουρηεί τον αλη
θινό άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το 
κέντρο και ο σκοπός. Αυτό το ερώτη
μα περιλαμβάνει τα πάντα. Εδώ βρί
σκεται η μόνιμη και μοναδική επικαι- 
ρότητα του Χριστού.

Δ. Στην σύγχρονη εποχή μας 
πρέπει να κηρύξουμε ολόκληρο τον 
ζωντανό Χριστό και Κύριο. Δεν υπάρ
χουν ειδικές πλευρές του έργου, που 
σήμερα μόνο είναι ιδιαίτερα επίκαι
ρες. Ο Χριστός δεν μερίζεται ούτε 
αλλοιώνεται. Δεν μπορούμε να τον
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ιδιοποιηθούμε ή να τον προσεταιρι- 
σθούμε για τον εαυτό μας. Πρέπει να 
γνωρίζουμε πάντα τα όρια της ορθο
δοξίας και της αιρέσεως. Οπως ο Χρι
στός είναι ένας και μοναδικός, έτσι εί
ναι ένας και μοναδικός ο τρόπος που 
τον γνωρίζουμε και σωζώμεθα. Από 
το ολόκληρο ευαγγέλιο, το πρόσωπο 
και το έργο του I. Χριστού δεν πρέπει 
όμως σε καμμιά περίπτωση να λησμο- 
νήσσυμε ή να αποσιωπήσουμε ό,τι 
αποτελεί την ανάγκη και την κρίση 
της σύγχρονης εποχής μας. Την 
ασυμβίβαστη και αδίστακτη μαρτυρία 
του Χριστού ως την ενσάρκωση της 
αληθινής ζωής, του ανθρώπου και 
του κόσμου. Ο Χριστός δεν έκρινε ού
τε κατέκρινε κανένα, μόνο την αμαρ
τία κατέκρινε και αφάνισε. Το ίδιο και 
σήμερα δεν μπορούμε εμείς να κρί
νουμε και να καταδικάσουμε. Ούτε 
μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας 
ή κάποιον άλλο. Ο Χριστός είναι ο μο
ναδικός κριτής και σωτήρας. Η ριζική 
και ανυπέρβλητη διαφορά του Χριδ- 
τιανισμού με κάθε άλλη ιδεολογία ή 
θρησκεία βρίσκεται ακριβώς στο άτι ο 
Χριστός σαρκώθηκε ως τέλειος άν
θρωπος και τέλειος Θεός και συμμε- 
τέσχε στα ανθρώπινα χωρίς την 
αμαρτία και ενέβαλλε μέσα στην αν
θρώπινη φύση την ενέργεια της θεό
τητας. Αυτός κατήργησε τις δυνά
μεις του κόστους και της φθοράς και 
αυτός μας χάρισε την αιώνια ζωή και 
βασιλεία.

2) Ο Χριστός είναι η απόλυτη προ
σωπική αγάπη. Η αγάπη είναι το μονα

δικό αίτιο και κίνητρο της ενσαρκώσε- 
ως του Χριστού. Φανερώθηκε στο 
πρόσωπό του και αποτελεί τον τρό
πο, με τον οποίο ενεργεί και παρου
σιάζεται στη ζωή. Αυτή η αγάπη ταυ 
Χριστού, που υπερβάλλει άπειρα τον 
συναισθηματισμό, την αλληλεγγύη, 
την φιλία και τον έρωτα, είναι ο όρος 
και ο τρόπος της θείας ζωής. Δεν 
γνωρίζει όρια, δεν περιορίζεται σε λί
γους ή στους ημέτερους ούτε και 
αποζητά προοωπικά συμφέροντα. Η 
αγάπη είναι η μοναδική καταξίωση 
του ανθρώπου, επειδή ακριβώς με 
την αγάπη ενώθηκε ο Θεός με τον άν
θρωπο.

3) Ο Χριστός είναι η απόλυτη προ
σωπική αλήθεια. Η μοναδική αλήθεια, 
ανάμεσα στο πολλαπλό και πολύμορ
φο ψεύδος της εποχής μας, είναι μό
νον ο λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει, 
ότι η αλήθεια δεν είναι ανθρώπινης 
προελεύσεως ή ανθρώπινο κατα
σκεύασμα, οπουδήποτε και αν εμφα
νίζεται. Δεν είναι η ορθή γνώση για τα 
ιστορικά πράγματα, για την φύση, την 
λειτουργία και τις δυνάμεις του κό
σμου και της ζωής. Με τον Χριστό 
γνωρίζουμε την ίδια την αλήθεια στην 
προσωπική της υπόσταση, πσυ είναι 
η αποκάλυψη του Θεού, η ίδια η ζωή 
του Θεού. Η αλήθεια είναι η χαρισμα
τική βεβαίωση για τον Θεό. Για τον 
λόγο ακριβώς τούτο η αλήθεια εκπο
ρεύεται, δωρίζεται και λειτουργεί ως 
αλήθεια του Θεού.

4) Ο Χριστός είναι η σριστική νίκη 
πάνω στον κόσμο και τις δυνάμεις
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του. Ο περίγυρος του κόσμου που 
ζούμε σήμερα στενάζει κάτω από την 
φθορά, την ασθένεια, τον πόνο, την 
δυστυχία, την αγωνία και αβεβαιότη
τα, την ανέχεια, την κοινωνική σήψη, 
την εκμετάλλευση, τον εμπαιγμό, την 
αρχομανία, τους πολέμους και τον θά
νατο.

Την ελπίδα για κάποια ανακούφι
ση αποζητά ο σύγχρονος άνθρωπος 
στον ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών, 
των νυκτερινών κέντρων, της απά
της, του καρνάβαλου, της καλοπέρα
σης. Την θεραπεία για τις παθήσεις 
του αναζητά στα φάρμακα.

Ενώ γνωρίζει, ότι η διαφυγή είναι 
μόνο πρόσκαιρη και το αύριο θα είναι 
ακόμη χειρότερο από το σήμερα. Αν 
όμως δεν γνωρίσει ο σημερινός άν
θρωπος, ότι η αιτία για την σύγχρονη 
τραγικότητα και σχιζοφρένεια είναι η 
άγνοια του Χριστού, τάτε δεν έχει 
καμμιά ελπίδα να βρει κάποιο νόημα 
στη ζωή του.

5) Ο Χριστός είναι η μοναδική σω
τηρία του ανθρώπου. Η λέξη σωτηρία 
έχει παρανοηθεί ριζικά στην σύγχρο
νη εποχή μας. Σχετίζεται με την 
απαλλαγή από πολιτικά, κοινωνικά, 
οικονομικά ή φυσικά δεινά και με την 
απόκτηση καταναλωτικών αγαθών. 
Κανείς δεν σκέφτεται την προσωπική 
σωτηρία του από τα δεινά της υπάρξε- 
ως, όπως είναι ο σατανάς, το κακό, ο 
θάνατος, η φθορά και η απελπισία. 
Τους σωτήρες του αναζητά ο σύγχρο
νος άνθρωπος σε κσμματικούς αρχη- 
γσύς, σε οργανωμένα κινήματα, σε

ψευτο-ιδεολόγους, σε γόητες και μά
ντεις, σε αιρετικούς ή σε επίπλαστα 
ινδάλματα.

Αν δεν γνωρίσει σ κόσμος ότι η 
σωτηρία είναι αποκλειστικά και μόνο 
η αλήθεια, η αγάπη, η ελευθερία, η ελ
πίδα και η πίστη του Χριστού, τότε η 
διοικούσα Εκκλησία και η θεολογία θα 
έχουμε χρεωκοπήσει.

Ο Χριστός γνωρίζεται πάντα με 
τους ίδιους όρους από τον άνθρωπο. 
Με τους όρους της μετάνοιας και της 
πίστεως, όπως δίδαξε και ζήτησε ο 
ίδιος.

Γνώση του Χριστού σημαίνει πά
ντα κλήση, μαθητεία και αποστολή μέ
σα στον κόσμο. Η ιδιότητα του χρι
στιανού γνωρίζεται μόνον με τους 
καρπούς της εν Χριστώ ζωής.

Οποισς φέρει μέσα ταυ τον Χρι
στό, αυτός παρουσιάζει τα ιδιώματα 
του Χριστού.

Αυτός είναι ο άγιος, ο παρατεινό- 
μενος ζωντανός Χριστός. «Θαυμα
στός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού».

Αυτός είναι ο χριστοφόρος και θε
οφόρος καιπνευματοφόρος. Θάγιος 
είναι η μοναδική βεβαιότητα για τον 
κόσμο, ότι ο Χριστός ενεργεί, σώζει 
καιανασταίνει τον άνθρωπο.

Ο Χριστός γνωρίζεται μόνο σε 
προσωπική συνάντηση μέσα στο μυ
στήριο του σώματός Του, της Εκκλη
σίας.

Ο εν Χριστώ πιστός της Εκκλη
σίας, ο άγιος, αυτός τελικά μαρτυρεί 
και βεβαιώνει για την παρουσία του 
Χριστού.
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α κ έ ρ α ιη .*

Ιωάννης Παναγόπουλος
Κ α θ η γ η τ ή ς  Θ ε ο λ ο γ ικ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  

Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  Α θ η ν ώ ν  

*  Εισήγησις ε / ς  το Δ ' Θεολογικόν 
Συνέδριον. (Ναύπακτος, 6-7 Φεβρου
άριου 1993).

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ
1. Ωρα αναχωρήσεως: Κάθε λεπτό 

καθ' όλο το 24ωρον.
2. Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ου

ρανό, αλλά πληρώνονται στη γη.
3. Τιμή εισιτηρίου: Αυτό πληρώνε

ται με πολύ αγάπη, υπομονή, αγώνες και 
θυσίες.

4. Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτή
ριο γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλια της 
μητέρας Εκκλησίας.

5. Το εισιτήριο είναι προσωπικά και 
δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο.

6. Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς 
αποσκευές. Οι άγγελοι τις έχουν μετα
φέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο.

7. Εισιτήριο μετ' επιστροφής δεν εκ- 
δίδεται.

8. Χρήματα δεν μεταφέρονται. Οι

επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην Τρά
πεζα των Ουρανών. Οι αποδείξεις βρί
σκονται στα χέρια των πτωχών.

9. Δηλώσεις συμμετοχής. Τα ονόμα
τα των επιβατών είναι γνωστά στον 
οδηγό της αμαξοστοιχίας.

10. Ειδοποιήσεις διά την ημέρα ανα
χωρήσεως κάθε επιβάτου δεν στέλνο
νται. Γι αυτό πρέπει όλοι να είμεθα πά
ντοτε έτοιμοι διά μετανοίας, 
εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας, 
για το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

(Μας δόθηκε από τον σεβαστό μας 
αειθαλή μπάρμπα Σπύρο Κομπορόζο 
που πάντα δίνει πνευματική τροφή και 
προ παντός ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ιεραποστο
λικού ζήλου σε φιλανθρωπικά έργα).
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ΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Υποσχεθήκαμε σε προηγούμενο 

τεύχος να παρουσιάσουμε τα εξωκκλή- 
σια του Μικρού Χωριού και την κατάστα
ση στην οποία αυτα βρίσκονται σήμερα 
(1992).

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρχίζουμε την σύντομη περιγραφή 
τους κατά αλφαβητική σειρά ξεκινώ
ντας έτσι πρώτα από τον Αγιο Αθανά
σιο.

Τοποθεσία - Ιστορία

φει:«0 Ναός ούτος ανηγέρθη δαπάνη 
Αθ. Κ. Κυράνη, 8 Ιουλίου 1900». Ωστόσο 
από τις επιγραφές στο εσωτερικό και πς 
αφιερώσεις των εικόνων φαίνεται ότι και 
οι Κυριτσαίοι (ένα παρακλάδι τους) εί
χαν κτητορικούς τίτλους παλαιότερα 
τουλάχιστον. Στο κέντρο του ξύλινου 
ταβανιού (μοναδικού απ' όλα τα ξωκκλή- 
σια) που είναι φρεσκοανακαινισμένο 
όπως και ολόκληρο το κτίσμα, υπάρχει 
πάνω σε μουσαμά κυκλικά η εικόνα του 
«Κτήτορος Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε

Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του 
παλαιού οικισμού, στη θέση «Γούμε
νος». Ως κτήτορές του φέρονται οι Κε- 
ραναίοι. Μια «σουμελη» κτητορική πλά
κα πάνω δεξιά στην βορειοανατολική 
πλευρά του, το επιβεβαιώνει αφού γρά-

στην κυκλική γραφή του: «Ιδετε, ίδετε 
ότι εγώ ειμί και ουκ έστι Θεός πλην 
εμού. Εγώ εποίησα γην και άνθρωπον 
επ' αυτής. Εγώ τη χειρί μου εστερέωσα 
τον ουρανόν (1903) Αθανασίου Ιω. Κε
ρά νη, Αθανασίου Ιω. Κυρίτση».
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Η παράδοση του χωριού συνδέει το 
γραφικό αυτό εκκλησάκι με την ιστορική 
επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους Οθωνα 
- Αμαλίας στο Μικρό Χωριό περί τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την παρά
δοση το βασιλικό ζευγάρι φιλοξενήθηκε 
στο σπίτι του κοπετόν Κυριτσονικολάκη. 
(Δυστυχώς το σπίτι αυτό σήμερα δεν 
υπάρχει. Βρισκόταν ανάμεσα στης Κυρ- 
τσοθανάσενας (ιδιοκτησία της Κυρτσο- 
πούλας Αγαπούλας Κουτσούκη) και τις 
ιδιοκτησίες - προίκες δύο αδελφών: 1) 
της Παπαχαραλαμπίνας (Κωστοπού- 
λου) και 2) Παπαδοσταύρενας (Παπαδή 
και Φαλή), ενώ η τρίτη αδελφή τους η 3) 
Πλάκενα κράτησε το ιστορικό πατρογο- 
νικό από τον πατέρα τους Κυρτσογιάν- 
νη, έναν από τους γιους του Κυρτσονι- 
κολάκη.

Μια τέταρτη αδελφή τους η Γιαν- 
νούλα έγινε νύφβ στους Κεραναίους 
(ένα παρακλάδι πήρε τον Αθανάσιο Κε- 
ράνη) και είχε σπίτι λίγο πιο πέρα. Σύμ
φωνα λοιπόν με την παράδοση τα δυο 
πιάτα, στα οποία έφαγαν οι δυο υψηλοί 
φιλοξενούμενοι οι Κυριτσαίοι τα κράτη
σαν ως ιστορικά κειμήλια. Οταν όμως 
χτιζόταν ο Αη-Θανάσης τα έδωσαν σύμ
φωνα με παλαιό έθιμο και εντοιχίστηκαν 
πάνω από την κόγχη του ιερού σε ανά
μνηση λέγεται του ιστορικού αυτού γε
γονότος, όπως πράγματι ήταν η επίσκε
ψη των βασιλέων στο χωριό μας τότε. 
Αξίζει να θυμίσουμε εδώ ότι το Μικρό 
Χωριό δεν ήταν τότε μόνο το κεντρικό 
πέρασμα από Καρπενήσι για Μεσολόγγι 
αλλά είχε δεθεί με την επανάσταση του 
1821. Υπήρξε για ένα διάστημα στρατη
γείο του Μάρκου Μπότσαρη και άλλων 
αγωνιστών αλλά και το ίδιο είχε πολ
λούς αξιωματούχους Αγωνιστές, όπως

ο Ζορμπαλόπουλος, ο Κυρτσονικολά- 
κης, ο Μητσόπουλος κ.α.

Η τοποθέτηση ως διακοσμητικών 
πιάτων στο πίσω ή μπροστινό μέρος της 
εκκλησίας είναι ένα έθιμο παληό που το 
βρίσκει κανείς σε πολλά μέρη της χώρας 
μας. Στο Μικρό Χωριό όμως σε καμμιά 
άλλη εκκλησία δεν βρέθηκαν τέτοια πιά
τα παρά μόνο στον Αη-Θανάση. Από τα 
δυο σήμερα σώζεται μόνο το ένα.

Εσωτερικό του ναού:
Στον Αη-Θανάση παραμένει ακόμη 

ζωντανή η συνήθεια των προγόνων μας 
(για πρακτικούς λόγους) να εισέρχονται 
στην Εκκλησία από την πλαγινή πόρτα. 
Σήμερα μπαίνουν όλοι αδιακρίτως απ' 
αυτήν. Παλαιότερα όμως έμπαιναν μόνο 
οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες χρησιμοποι
ούσαν την μπροστινή και βρίσκονταν σε 
χώρο περιφραγμένο (είδος γυναικωνί- 
τη), ξέχωρα από τους άνδρες.

Αυτή η πρακτική ήταν σε χρήση στην 
παλαιά ιστορική εκκλησία της Μεταμόρ
φωσης μέχρι το 1924 που χτίστηκε η νέα 
Μεταμόρφωση.

Ο εισερχόμενος έτσι στον Αη-Θανά
ση εντυπωσιάζεται από το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, λαϊκού τεχνίτη, όπως είναι και 
οι εικόνες που το στολίζουν δεξιά και 
αριστερά από τον Δεσπότη (Μέγας 
Αρχιερεύς) της κυρίας πύλης, η οποία 
έχει δίφυλλη είσοδο επίσης ξυλόγλυπτη. 
Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας (Μήτηρ 
Θεού) ο Αγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρεί
ας, ενώ δίπλα στον I. Χριστό, η εικόνα 
του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου. Μετά 
τους αρχάγγελους Μιχαήλ και Γαβριήλ 
από δύο εικόνες των Αγ. Νικολάου, Αγ. 
Γεωργίου και Αγ. Σπυρίδωνος και Αγ. 
Δημητρίου αντίστοιχα Ολες δαπάνη 
Αθανασ. Ιω. Κυρίτση 1901.
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Στην ολόσωμη εικόνα: Ο Αρχών Μι
χαήλ φοβερός με την επιγραφή: Θεού 
στρατηγός ειμί, την σπάθην φέρων και 
τους ενταύθα εισίοντας εν φόβω φρου
ρώ, προμάχων και υπερμαχών σκέπην 
τους δε καρδιά ρυπαρά εισιόντας πι- 
κρώς εκτέμνω». Από την δική του θέση 
ο Αρχών Γαβριήλ προαναγγέλλει: 
«Οξύγραφον κάλαμον τη χειρί φέρων 
των εισιόντων συνταγάς απογράφω 
φρουρώ στέργοντας είδε μη φθερώ τά- 
χει».

Προεκτεινόμενο προς τα πάνω το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει δυο σειρές 
από εικόνες, σχετικά μικρές τοποθετη
μένες μέσα σε ξυλόγλυπτες θήκες, συ
νολικά 24, Στην πρώτη σειρά παρελαύ
νουν γνωστοί Αγιοι, με πρώτο τον Αγ. 
Ιάκωβο τον Αλφαίο και τελευταίο (δεξιά) 
τον Ιάκωβο τον Ζεβεδαίο.

Ανω πάνω η χορεία πολλών προφη
τών και η επιγραφή: «Τω 1901 εζωγραφί- 
σθησαν οι Αγιοι Προφήται και Απόστο
λοι». Το ξυλόγλυπτο τέμπλο κλείνει με 
ξυλόγλυπτες παραστάσεις: δύο δρά
κους - φίδια που υποτάσσονται όμως κά
τω από τον θριαμβευτή Σταυρό, ένα δε
ξιά, ένα αριστερά και πάνω η επιγραφή: 
«Αρχή Σοφίας φόβος Κυρίου».

Στο ψηλότερο σημείο του τέμπλου 
στηρίζονται επίσης τέσσερα ξυλόγλυ
πτα πουλιά αριστερά και τέσσερα δεξιά. 
Απ' αυτά όλα κρέμονται ισάριθμα καντή
λια του λαδιού. Δίπλα στο τέμπλο (δε
ξιά) υπάρχει μια προσκυνηματική εικόνα 
του Αγ. Αθανασίου. Πίσω και δεξιά από

το ψαλτήρι είναι μια επιβληπκή εικόνα 
(50X60) που μας πληροφορεί ότι είναι 
«έργο Ιωάννου και Αβερκίου των μονα
χών, ενΑγίω Ορει 1933».

Μερικές ασήμαντες ή φθαρμένες 
εικόνες βρίσκονται μέσα στο ιερό. Δε
ξιά: Αγιος Δημήτριος (αφιέρωση: Χαρ. X. 
Μπάκης), το Αγιο Μανδήλιο, (αφιέρωμα: 
Αργύρης Πιστιάλης 1979), Αγ. Σπυρί
δων, Μήτηρ Θεού (X. Μπάκης). Αριστε
ρά: Μήτηρ Θεού, σε κουτί 30X40 και άλ
λες μικρότερες, χάρτινες μέσα σε 
θήκες από τζάμι.

Ονόματα προσώπων του χωριού εί
ναι χαραγμένα ή γραμμένα με μολύβι 
στην πόρτα από το μέσα μέρος όπως: Γ. 
Αθ. Κυράνης. Το όνομα του αείμνηστου, 
κατόπιν καπνοβιομηχάνου, είναι γραμ
μένο 19 φορές. Στην 2οή σειρά το όνο
μα: Αθ. Δ. Κωστόπουλος 1915. Αίγο πιο 
πέρα του επίσης μετέπειτα καπνοβιομή- 
χανου Σ. Φλέγγα και ακολουθούν τα 
ονόματα: Κακκαβιάς (1924) (εξ φορές), 
Γιάννης Γρατσούνης, Πάνος Γρατσού- 
νης 5 φορές. Πιο κάτω Δ.Α. Πιστιόλης, 
12.4.24 (5 φορές) και πάλι: Ν.Σ. Κακκα
βιάς, Σταύρος Ν. Γεωργούλης, πάλι Πά
νος Γρατσούνης (7 φορές), Α. Δημό- 
πουλος. Ανάγλυφο σκάλισμα κυπαρίσσι 
(ΝΣΚ), χειρ Αθ. Κυράνη (1924). Τέλος 
προστέθηκαν διάφορα ονόματα σε νεώ- 
τερους χρόνους (1965,1980).

Στο επόμενο θα γράψουμε για τους 
Αγίους Αποστόλους και τον Αγιο Γεώρ
γιο (Αθανάσιο / Μαρίνα).

Μ.Κ.
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ΑΠΌΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ
Γράφει ο Σταύρος Γεωργούλης

Στα παλιά χρόνια τα καλά όπως 
συνηθίσαμε να τα λέμε ήταν πιο απλή 
και πιο φυσική η ζωή. Παράδειγμα η 
τουαλέτα ή λουτροκαμπινές ή μπάνιο 
όπως το λέμε σήμερα ή το «αναγκαί
ο» όπως λεγότανε τότε, ήταν έξω 
από το σπίτι κάπου στο χωράφι και 
ήταν συνήθως πρόχειρο κατασκεύα
σμα με λατσούδια ή το πολύ με κανέ
να παλιό τσίγκο για σκεπή. Εκεί βέ
βαια καταφεύγανε όχι για το 
καθημερινό μπανάκι, αν και πολλές 
φορές κάνανε μισόγδυτοι χωρίς να 
το θέλουν ντους με τη βροχή, αλλά 
για το «αναγκαίο τους» από το οποίο 
φαίνεται πήρε και το όνομα. Και πολ
λές φορές δεν υπήρχε και αυτό το «α
ναγκαίο» αλλά πηγαίνανε κατ' ευθεί
αν στο χωράφι και με τον τρόπο αυτό 
βρίσκονταν πιο κοντά στη φύση κι 
έτσι και τα καλαμπόκια πρόκοβαν αλ
λά και την ρύπανση αποφεύγανε με 
την συγκέντρωση των λυμάτων.

Στο χωράφι λοιπόν κατευθύνθηκε 
μια νύχτα καλοκαιρινή κι ασέληνη, 
όπως θάλεγε και σ Αλέξανδρος Δου- 
μάς πατήρ και ο ήρωας της ιστορίας 
μας.

Για κακή του τύχη όμως την ίδια 
ώρα διάλεξε να βρίσκεται μέσα στα 
καλαμπόκια για άλλα λόγο βέβαια και 
κάποιο ζωντανό άγριο ή ήμερο δεν 
εξακριβώθηκε που έκοβε καλαμπόκια 
και που διακριτικά σταματούσε το θό
ρυβο όταν θορυβούσε ο φίλος μας

και συνέχιζε όταν σταματούσε. Και 
δω πάλι δεν είναι εξακριβωμένο το εί
δος των θορύβων που γινότανε και 
από τις δυο πλευρές.

Πάντως όμως ο ακαθόριστος θό
ρυβος που έκανε το ζωντανό και δε 
σταματούσε δημιούργησε φόβσ, ανη
συχία και στο τέλος πανικό στον 
ήρωά μας που αποδείχτηκε ότι δεν 
ήταν και τόσο ήρωας. Ανθρωπάκι του 
Θεού ήταν ο καημένος που η φαντα
σία του τούπαιζε άσχημο παιγνίδι με 
άγρια θηρία ή και ληστές, άσχετα αν 
δεν είχε τίποτα να του πάρουν οι τε
λευταίοι.

Ετσι άρχισε να υπσχωρεί «τ' κώλ» 
που λέμε σιγά - σιγά στην αρχή και 
ύστερα τρεχάλα ποδοπατώντας τα 
καλαμπόκια να προλάβει να μπει μέσα 
στην πόρτα και να την μανταλώσει να 
σιγουρευτεί. Και θα τα κατάφερνε να 
γλυτώσει τον υποτιθέμενο κίνδυνο 
αν η κακοτυχία του δεν του είχε στή
σει άλλη παγίδα. Δίπλα στην πόρτα 
βρισκότανε στημένα όρθια ένα τσαπί 
κι όπως έτρεχε και δεν έβλεπε που 
πατούσε τσ πάτησε και του πήρε το 
τσαποστύλιαρο στο «δόξα πατρί» και 
τούρθε ο ουρανός σφοντύλι. Η τρο
μάρα του και η φαντασία του έφτασε 
στα κατακόρυφσ. Νόμισε ότι δεν τη 
γλυτώνει πια και έβγαλε φωνή μεγά
λη ζητώντας βοήθεια. «Π'λαλ'ατε μω
ρέ. Ωχ ο έρμος μ'έφαγαν απόψε».

Η ιστορία δε λέει αν πρόλαβε να
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τελειώσει τη δουλειά για την οποία 
βγήκε στο χωράφι. Γιατί αν δεν πρό
λαβε και την τελείωσε τρέχοντος τό
τε τρομάρα στα παντζάκια του.

Και συνεχίζω.
Σας ξανάκανα λόγο για το φίλο 

μας το Ζορμπαλά Βασίλη και αξίζει 
τον κόπο να πω και κάτι που θυμήθηκα 
τώρα. Είναι γνωστό στους παροικού- 
ντας ότι το σπίτι του Βασίλη γειτόνευε 
με το σπίτι του Σιδ'ραντρέα γνωστού 
για την αδυναμία του στην τράπουλα. 
Από τα τραπουλόχαρτα που ξεφεύγα- 
νε δω και κει από το Σιδερέϊκο και συ- 
μπληρώνοντάς τα με αυτοσχέδια τρα
πουλόχαρτα από άδεια κουτιά 
τσιγάρων Τσιχριντζή Γιαννουκάκη, 
Μαργαρίτη κλπ. φτιάχτηκε μια τρά
πουλα και άρχισε το παιγνίδι.

Ο Βασίλης πρωτοστατούσε και 
δω. Τόση δε ήταν η επίδοσή του που 
όταν τον σήκωσε ο δάσκαλος στον πί
νακα να κάνει μα πρόσθεση ο Βασίλης 
με τη φόρα που πήρε πρόστεσε «τέσ
σερα και τρία εφτά και ο... άσσος 
οχτώ». Αυτός ο άσσος τον πρόδωσε 
και ακολούθησαν απ' το δάσκαλο οι 
γνωστές συνέπειες. Κι έτσι ο Βασί
λης χωρίς να παίξει πρέφα πλήρωσε 
τους άσσους.

Αλλο. Κάποτε μέστειλε μια γριού- 
λα να της αγοράσω από τον Κομπο
ρόζο το μπακάλη ένα «μακαρά κόατς» 
κι επειδή αυτό δεν τόπιανε η γλώσσα 
μου μου εξήγησε νάναι μαύρος και 40 
νούμερο. Ολα αυτά τάκουγα πρώτη 
φορά και νόμιζα τι σπουδαίο πράγμα

θάναι. Τα επανέλαβα πολλές φορές 
όσο να τα πω στον Κομπορόζο κι 
όταν εκείνος μούδωσε μια κουβαρί
στρα δίσταζα να την πάρω. «Μα μου 
είπανε μακαρά και συ μούδωσες κου- 
βαρέτα., του λέω γιατί κουβαρέτα την 
ήξερα εγώ.

Ο Κομπορόζος δεν έλεγε πολλά.
Κι έτσι πήρα την κουβαρέτα με 

κρύα καρδιά και με τη βεβαιότητα ότι 
τα θαλάσσωσα και δεν ήμουνα «κα- 
τίρκος» να τελειώσω μια παραγγελιά.

Και όταν την έδωσα διαπίστωσα 
με ανακούφιση ότι ο μακαράς είναι 
κουβαρίστρα και απογοητεύτηκα γιατί 
έτσι έγινε τόσο ντόρος για μια κοινή 
κουβαρέτα.

Και το τελευταίο για σήμερα.
Με τον τουρισμό έρχονταν κι έρ

χονται στο χωριό αρκετοί ξένοι.
Τους τραβάει το κλίμα, το νερό, η 

θέα, ο καθαρός αέρας κλπ.
Κάποιος λοιπόν απ' αυτούς αφού 

θαύμνασε τις φυσικές καλλονές του 
χωριού, ρώτησε το ντόπιο γκαρσόνι.

«Μέσα σ' αυτή την καθαρή ατμό
σφαιρα πόσα χρόνια ζούνε οι χωρια
νοί σας;».

Να σας πω ποιά ήταν η απάντηση: 
«Νηστικοί ζούνε 80,90 ή και 100 χρό
νια.

«Και χορτάτοι;» ξαναρώτησε πε
ρίεργος ο άλλος.

«Δεν ξέρω απάντησε ο ντόπιος. 
Γιατί χορτάτος δεν πέθανε κανένας 
στο χωριό».

Σ.Ν.Γ.
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ΓΙΑΤΙ;
Θ ε ό ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς έτ α ξε να  ζο υ ν  σ ’ ένα  τρα π έζι 
κ ι όλοι μ α ζ ί  να  τρώ γουνε κ ι ό λο ι μ α ζ ί  να  π ίν ο υ ν  
κ ι ό λ ο ι μ α ζ ί  ν α  τ ρ α γο υδ ο ύν μ α ζ ί κ α ι ν α  χ ο ρ εύ ο υ ν  
κ ι ό λ ο ι μ α ζ ί  να  χα ίρ ο ν τα ι α υ τά  π ο υ  περισσεύουν.
Κ ι  α ν  τύχει μ έσ α  σ το υ ς π ο λ λ ο ύ ς  α γ κ ά θ ι κ ά π ο ιο ς  ν ά ν α ι  
να  μ η  δ ισ τ ά ζο υ ν  οι κ α λ ο ί σ ε δ ίκη  να  περνάνε.
Α μ έ σ ω ς  α π ο μ ό ν ω σ η  κ α ι π έρ α σ μ α  σ τη ν ά κ ρ η  
π ρ ο το ύ  ξεσ π ά σ ει θύελλα χυ θ εί το μ α ύ ρ ο  δάκρυ .
Π ν ίξ τ ε  τ ο ν  κ ά θ ε Χ ο υ σ ε ϊν , Ν τ ε ν κ τ ά ς , Σ τ ά λ ιν  κ α ι Χ ίτ λ ε ρ  
Ε γ κ έ λ α δ ο υ ς  κ α ι τα μ π οφ όρ κ α ι τα  π ο λ λ ά  τα  ρίχτερ.
Π ο τ έ  μ η ν α γρ ιεύ ο υ νε μ η  σ κώ νου νε κεφ ά λι 
κ α ι δ ο κ ιμ ά ζ ο υ ν  οι ισ χ ν ο ί των ισ χυρώ ν την πά λη.
Θ ε ό ς  δεν είπε τρώ γεστε, π ιείτ ισ χυ ρ ο ί το α ίμ α  
α υ τ ώ ν π ο υ  ε ίν ’ α δ ύ να το ι κ α ι ζείσ τε μ ε σ ’ το ιρέμα.
Ο λ ο ι  μ α ζ ί  να  χ α ίρ ο ν τ α ι οφ έλη να  μ ο ιρ ά ζο υ ν  
κ ι ό χ ι ο ι δυ να τότερ οι ό ,τ ι θα βρουν ν ’ α ρ π ά ζο υ ν .
Τ ο υ ς  ά π λ ιμ ιτ ο υ ς κ ι α χ ό ρ τ α γ ο υ ς  στη θέση τους να  β ά ζο υ ν  
ν α  μ η ν  υ π ά ρ χο υ ν  άνθρω ποι τον κ ό σ μ ο  να  δ ιχ ά ζο υ ν .
Ε χ θ ρ ο ί να  μ η ν  υπάρ χουνε, κ ι α ν  είνα ι να  ημερεύουν  
κ ι ό λ ο ι σ το  δ ρ όμ ο του Θ εο ύ  ευθεία να  πορεύουν.
Α γ ά π η  είπ ε ο  Χ ρ ισ τ ό ς , χ α ρ ά  κ α ι ευτυχία  
π ο λ έμ ο ι μ η ν  υ π ά ρ χου νε ούτε κ α ι α δ ικία .
Γ ια τ ί  α υ τ ο ί ο ι π όλεμ ο ι γ ια τ ί >; α δ ικ ία  
γ ια τ ί το μ ίσ ο ς  το σ κ λη ρ ό  κ ι η τόση α π λη σ τία ;
Γ ια τ ί  α υ τ ό  το μ α κ ελ ιό  γ ια τ ί π ο τ ά μ ι α ίμ α  
να  τ ρ έχ ’ α π ’ το σ υνάνθρω πο χω ρ ίς ο ίκ τ ο  κ α ν ένα ;
Γ ια τ ί  τόσι} κ α τά π τω σ η  γ ια τ ί τόση μ α υ ρ ίλ α  
γ ια τ ί τ ό σ α  μ α ρ τύ ρ ια  κ α ι τόση α ν α τρ ιχίλ α ;
Τ ι ε ίν ’ α υ τό  π ο υ  π α ίρνουμ ε σ το ν "δη ό τ α ν  π ά μ ε  
κ α ι τι κ ο μ ά ν τ ο  κά ν ο υ μ ε σ τον τάφ ο γ ια  να  φ άμε;
Γ ια τ ί, γ ια τ ί, γ ια τί, γ ια τ ί τόσα γ ια τ ί  
ε υ ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ το  χ ό ρ ο  μ α ς  8 8  σ ’ αυτή την επ οχή;
Γ ια τ ί  να  ε ίν ’ ο  Π ε ρ σ ικ ό ς , γ ια τ ί η Π α λ α ισ τ ίν η , 
γ ια τ ί ν α  ε ιν ’ η Κ ύ π ρ ο ς  μ α ς  κ ι η Β ό ρ ειο  Ή π ειρ ό  μ α ς  
ό λ ο ι α υ τ ο ί α ιχμ ά λω το ι σ τον κά θ ε ισ χυρό μ α ς;
Λ ε ν  πρέπ ει ν α ν  ελεύθεροι να  τρώνε το ψωμί τους  
π ο υ  ο  Θ ε ό ς  τ ο υ ς χ ά ρ ισ ε α π λ ό χ ερ α  σ τη γ ή  τους;
Κ α ι  ο  μ ικ ρ ό ς  κ ι α δ ύ ν α τ ο ς δ ικ α ίω μ α  δεν έχει 
ν α  ξει κ ι α υ τ ό ς  σ α ν  ά νθ ρ ω π ος κ α ι χ ώ ρ α  να  κα τέχει, 
δ ικ α ίω μ α  δ εν  έχουνε, ανθρώ π  α υ τ ο ί δεν είναι 
δ ικ ό  τ ο υ ς χ ώ ρ ο  νά  ’χου νε, την κεφ α λή ν τ ο υ ς κ λ ίνα ι;
Δ ε ν  π ρ έ π ’ α υ τ ο ί να  χ α ίρ ο ν τ α ι <5εν πρέπει να  σ το χεύ ο υ ν  
κ α ι μ ε ελ π ίδ ες  κ ι όνειρ α  στο νου  να  ταξιδεύουν;
Π ο λ έ μ ο υ  ερ γ ο σ τ ά σ ια  κλείσ τε τα να  χ α θ ο ύ νε  
κ ι ε ιρ ή ν η ς τέτο ια  π ά μ π ο λ λ α  α μ έσ ω ς να  βρεθούνε.
Α ν ο ίξ τ ε  ερ γ ο σ τ ά σ ια  ο  κ ό σ μ ο ς  να  δουλεύει 
το γελοίο κ α ι η σ ιγου ρ ιά  π α ν τ ο ύ  να  βασιλεύει.

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Ζ Ο Ρ Μ Π Α Σ  (ΣυντΙχος Εχπ/χός - Λ Α Μ ΙΑ )



ΕΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ!
(Απ’ τις αναμνήσεις Γιωργούλα Γιαννακόπουλου)

Ή μ ο υ ν α  π ου λ ε ς  δ ε κ α ο κ τ ά χ ρ ο ν ο  
π αιδί, τ σ ιλ ιγ γ ρ ό  κα ι σ τ ε γ ν ό , σ φ ιχ τ ο -  
δ ε μ έ ν ο  μ ε  ν ε ύ ρ α  σ υ ρ μ α τ έ ν ια  σ α ν  

τσ ιν τά ρ ικ ο  μ ο υ λ ά ρ ι κα ι δ ε ν  σ τ ε κ ό ν τ α ν  
μ ύ γ α  σ το  σ π α θί μου.

Ό λ ο ς  ο κ ό σ μ ο ς  μ ίλ α γ ε  γ ια  τ ο ν  
Π α ύ λ ο  Μ ε λ ά . Έ ν α  λ ε β έ ν τ η  π ου β γ ή κ ε  
ψ η λ ά  σ τα  β ο υ νά  τ η ς  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  κα ι 
Θ ε σ σ α λ ία ς  κα ι μ α ζ ώ ν ε ι α γ ω ν ισ τ έ ς  γ ια  
τη  λ ε υ τ ε ρ ιά  μ α ς . Ε γ ώ  δ ε ν  ή θ ε λ α  κα ι 
δ ε ύ τ ε ρ η  κ ο υ β έν τα . Έ φ υ γ α  ρπ ' το  
χω ρ ιό  κα ι α ν τ ά μ ω σ α  τ ο  π ρ ώ το  α σ κ έ ρ ι  
ψ η λ ό τ ε ρ α  απ ’ τ η  Θ ε σ σ α λ ία , π ίσω  α π ’ 
τ ο ν  Κ ό ζ ια κ α  σ ε  έ ν α  χ ω ρ ιό  π ου το  
λ έ γ α ν ε  Τ ύ ρ ν α . Ε κ ε ί κ α τ α τ ά χ τ η κ α  σ τ ις  

ο μ ά δ ε ς  το υ  Π α ύ λ ο υ  Μ ε λ ά , φ ό ρ ε σ α  το  
σ κού ρ ο  ν τ ο υ λ α μ ά  κ α ι π ή ρ α  τ ο  Γ κ ρ ά  
σ το ν  ώ μο  μου.

Τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τα ς  μ ε  το  ν τ ο υ φ έ κ ι σ τη ν  
π λ ά τη  τ ρ α β ή ξ α μ ε  γ ια  τ η ν  Κ ο ζ ά ν η  κα ι 
π ερ ν ώ ν τα ς  απ ό τ α  χ ω ρ ιά  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ 
ν α μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  απ ό δ ικ ο ύ ς  μ α ς  
α ν θ ρ ώ π ο υ ς , π ού θ α  π ά μ ε  ν α  χ τ υ π ή 
σ ο υ μ ε . Τ ις  π ιο π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  χ τυ π ά 

γ α μ ε  ε χ θ ρ ικ ά  φ υ λ ά κ ια  κα ι κ ο ν ά κ ια  κ α ν ε ν ό ς  π ασά. Κ ά π ο τε  π ύ γ α μ ε  π ά λ ι π ρ ο ς  
τ η ν  Α ρ γ ιθ έ α . Ο  κ α π ε τά ν ιο ς  μ α ς  μ ο υ  λ έ ε ι ,  Γ ιω ρ γ ο ύ λ α , εσ ύ  τ α  ξ έ ρ ε ις  ε τ ο ύ τ α  τ α  

μ έ ρ η , ν α  τ ρ α β ή ξ ε ις  γ ια  τ ’ Ά γ ρ α φ α , σ το  χω ρ ιό  Τ ρ ο β ά τ ο , ν α  ζ η τ ή σ ε ις  ν α  β ρ ε ις  
έ ν α ν  δ ικ ό  μ α ς  ά ν θ ρ ω π ο  π ου λ έ γ ε τ α ι  Ν ια β ή ς . Ν α  το υ  π ε ις  ν α  φ ρ ο ν τ ίσ ε ι σ τα  
χ ω ρ ιά  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  α υ τ ή ς  Π ιγ γ ια ν ά  - Β ρ α γ γ ια ν ά  - Π ε τ ρ ίλ ια , κ α θ ώ ς  κα ι σ ’ ό λ α  
τ α  χ ω ρ ιά  τω ν  Α γ ρ ά φ ω ν  ν α  το υ ς  μ ιλ ή σ ε ι, ό σ ο ι θ έ λ ο υ ν  ν α  ’ ρ θ ο ύ ν ε  ν α  
α ν τ α μ ώ σ ο υ ν  μ α ζ ί μ α ς  σ τ ις  ο μ ά δ ε ς  το υ  Π α ύ λο υ  Μ ε λ ά . Ε π ίσ η ς  ν α  π ά ε ι κ α ι σ το  
κ ο π ά δ ι τ ο υ  Τ σ ιγ α ρ ίδ α  ν α  μ ιλ ή σ ε ι σ το υ ς  μ π ισ τ ικ ο ύ ς  ν α  σ τ ε ίλ ο υ ν  κι α υ τ ο ί κά π ο ια  
απ ’ τ α  π α ιδ ιά  το υ ς .

Τ ο  κ ο π ά δ ι τ ο υ  Τ σ ιγ α ρ ίδ α  σ τ ’ Ά γ ρ α φ α  - το υ  Χ α τ ζ η γ ά κ η  σ τα  Τ ρ ίκ α λ α  - κα ι 
τ ο υ  Β ε λ έ ν τ ζ α  σ το  Β ε λ ο ύ χ ι ή τ α ν  κο π ά δ ια  π ου σ ’ έ π ια ν ε  ζ α λ ά δ α  ν α  τ α  β λ έ π ε ις  
ν α  π ε ρ ν ά ν ε  κ α ι ν ’ α κ ο ύ ς  τ α  κ ο υ δ ο ύ ν ια  το υ ς . Η τα ν  απ ό π έ ν τ ε  - έ ξ η  χ ιλ ιά δ ε ς  
π ρ ό β α τ α  τ ο  κ ά θ ε  κο π ά δ ι. Τ ο  Μ ά η  το υ  Α γ ίο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  π ου α ν έ β α ιν α ν  απ ό  

τ α  χ ε ιμ α δ ιά  σ τ ις  β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς  κ ά ν α ν ε  έ ν α  μ ή ν α  π ερ ν ώ ν τα ς , μ π ρ ο σ τά  οι 
ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς  τω ν  β λ ά χ ω ν  μ ε  τ α  μ ο υ λ ά ρ ια  κα ι τ α  β α ρ β ά τα  κα ι σ το  τ έ λ ο ς  ε ρ χ ό τ α ν  
ή ρ ε μ ο  κ α ι σ ιγ ά  - σ ιγά  το  κο π ά δ ι μ ε  τ α  γ α λ ά ρ ια . Α ν  τ ύ χ α ιν ε  κ α μ μ ιά  π ρ ώ ιμ η  ά ν ο ιξ η  
κ α ι φ έ ρ ν α ν  τ ο  κ ο π ά δ ι ν α  γ ε ν ν ή σ ε ι σ το  β ου νό . Τ ό τ ε  ή τ α ν  μ ε γ ά λ ο  γ λ έ ν τ ι .
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Έ σ τ ε λ ν α ν  ο ι τ σ ε λ ιγ γ ά δ ε ς , τ ε λ ά λ η δ ε ς  π λ η ρ ω τ ο ύ ς  κα ι φ ώ ν α ζ α ν  σ τ α  χ ω ρ ιά  ν α  
μ α ζ ω χ τ ο ύ ν  σ τ η ν  τ ά δ ε  π ερ ιο χ ή  ν α  γ λ ε ν τ ή σ ο υ ν  ό λ ο ι μ α ζ ί. Θ α  ψ ή σ ο υ ν  κ ρ ιά ρ ια  
κ α ι θ α  έ χ ο υ ν  κ ρ α σ ί κα ι ό ρ γ α ν α , γ ια τ ί ά ρ χ ισ ε  τ ο  κ ο π ά δ ι ν α  γ ε ν ν ά ε ι .

Α υ τ έ ς  τ ις  μ έ ρ ε ς  έ φ υ γ α  λ ο ιπ ό ν  εγ ώ , π ερ ν ώ ν τ α ς  π ο λ λ έ ς  ρ ά χ ε ς , μ έ χ ρ ι  π ου  
π ή ρ α  μ ια  π λ α γ ιά  κι ά ρ χ ισ α  σ ιγά  - σ ιγά  ν α  κ α τ η φ ο ρ ίζ ω  π ρ ο ς  τ ο  χ ω ρ ιό  Π Ε Τ Ρ ΙΛ ΙΑ .

Σ τ η ν  κ α τ η φ ό ρ α  π ερ π α το ύ σ α  ξ ε κ ο ύ ρ α σ τ α . Π έ ρ α σ α  τ ο  ό π λο  σ τ ις  π λ ά τ ε ς  μ ο υ  
ό π ω ς ο Τ σ ο π ά ν η ς  τ η ν  γ κ λ ίτ σ α  το υ  κα ι κ ρ έμ α σ α  απ ’ τ ο υ ς  α γ κ ώ ν ε ς  τ α  χ έ ρ ια  μ ο υ  
ν α  ξ ε κ ο υ ρ α σ τ ο ύ ν . Έ τ σ ι μ ο υ  ή ρ θ ε  το  κ έ φ ι κι ά ρ χ ισ α  ν α  λ ια ν ο τ ρ α γ ο υ δ ά ω  
" Β λ α χ ο ύ λ α  ν ’ ε ρ ο β ό λ α γ ε  από ψ η λ ή  ρ α χ ο ύ λ α ".

Δ ε ν  π ρ ό λ α β α  ν α  πω ά λ λ η  λ έ ξ η  κα ι π ε τ ά γ ε τ α ι π ίσω  απ ό έ ν α  έ λ α τ ο  έ ν α ς  
Γ κ έ κ α ς , έ ν α  θ η ρ ίο  α ν ή μ ε ρ ο  κα ι μ ’ ά ρ π α ξε  απ ’ το  σ β έρ κ ο , έ τ σ ι π ου μ ε ρ μ ή γ κ ια σ ε  
ό λ ο  τ ο  κ ο ρ μ ί μο υ . Δ ε ν  μ π ο ρ ο ύσ α  ν α  α ν α δ έψ ω  απ ό τ ο  σ φ ίξ ιμ ο  π ου μ ο υ  ε ίχ ε  
κ ά ν ε ι. Γ κ ια ο ύ ρ . Κ ε ρ α τ α λ ά ρ , φ ώ ν α ζ ε . Μ ε  π ή ρ ε  μ ισ ο σ β α ρ ν ώ ν τ α ς  κ α ι μ ε  έ σ υ ρ ε  
π ίσω  απ ό έ ν α  κ λ ώ σ μ α  που ή τ α ν  κ ρ υ μ μ έ ν ο  έ ν α  ο λ ό κ λ η ρ ο  α π ό σ π α σ μ α , π έ ν τ ε  

έ ξ η  Τ ο ύ ρ κ ο ι, π ου ά κ ο υ σ α  ν α  τ ο ν  λ έ ν ε  Τ σ α ο ύ σ  (λ ο χ ία ) α υ τό ν  π ου έ π ια σ ε  ε μ έ ν α .

Τ ο  ξ ύ λ ο  π ου μ ο υ  ’ ρ ιξ α ν  ό λ ο ι το υ ς  κ α λ ύ τ ε ρ α  ν α  μ η ν  το  θ υ μ ά μ α ι.

Ε ίχ α ν  μ ια  τ ε ρ ά σ τ ια  φ ω τιά  α ν α μ μ έ ν η  γ ια  ν α  ζ ε σ τ α ίν ο ν τ α ι κ α ι τ α  ν τ ο υ φ έ κ ια  
τ ο υ ς  κ ρ ε μ α σ μ έ ν α  ’ δω  κ α ι ’ κ ε ι σ τα  έ λ α τ α .

Ε μ έ ν α , β έβ α ια , δ ε ν  μ ε  υ π ελ ό γ ιζα ν  α ν  ζω  ή  π εθ α ίν ω  κ α ι τ ο  ό π λ ο  μ ο υ  τ ο  ε ίχ α ν  
κ ά ν ε ι κ ο μ μ ά τ ια , α λ λ ά  ε γ ώ  δ εν  σ κ ε φ τό μ ο υ ν  ο ύ τ ε  το  ξ ύ λ ο  π ου έ φ α γ α  ο ύ τ ε  τ ις  
κ λ ω τ σ ιέ ς  ο ύ τ ε  τ ο  ό π λο  μου,. Τ ο  μ ό ν ο  π ου σ κ επ τό μ ο υ ν  ή τ α ν  ν α  μ η ν  μ ε  ρ ίξ ο υ ν  
μ έ σ α  σ τ α  α ν α μ μ έ ν α  κ ο ύ τσ ο υ ρ α  τ η ς  φ ω τ ιά ς . Κ α θ ώ ς  μ ε  κ ρ ά τ α γ ε  ο Τ σ α ο ύ σ η ς  
σ φ ιχ τ ά  μ ε  τ α  χ έ ρ ια  το υ , κ α τά λ α β α  ό τ ι σ ιγ ά  - σ ιγ ά  ά ρ χ ισ α ν  ν α  ξ ε σ φ ίγ γ ο υ ν . Δ ε ν  
ε ίχ α  ε λ π ίδ ε ς  γ ια  δ ε ύ τ ε ρ η  ευ κ α ιρ ία . Μ ά ζ ω ξ α  ό λ η  τ η  δ ύ ν α μ η  τ η ς  ν ιό τ η ς  μ ο υ  σ το  
δ ε ξ ί  μ ο υ  π ο δ ά ρ ι κα ι το υ  τρ α β ά ω  μ ια  κλ ω τσ ιά  σ τα  α χ α μ ν ό  το υ , τό σ ο  δ υ ν α τ ή  π ου  
α π ’ τ ο ν  π όνο  α π α ρ ά τη σ ε  ε μ έ ν α  α μ έσ ω ς  κα ι κ ο υ λ ο υ ρ ιά σ τ η κ ε  π ιά ν ο ν τ α ς  τ α  

λ ιμ π ά  το υ . Σ φ ή κ α  κι α έ ρ α ς  έ γ ιν α  κα ι δ ε ν  μ ’ έ π ια ν ε  ο ύ τ ε  σ φ α ίρ α .

Ω σ π ο υ  ν α  κ α τα λ ά β ο υ ν  ο ι ά λ λ ο ι τ ι έ γ ιν ε  κα ι ν α  ξ ε κ ρ ε μ ά σ ο υ ν  τ α  ν τ ο υ φ έ κ ια  
τ ο υ ς  α π ’ τ α  έ λ α τ α  ρ ίχ ν ο μ α ι σ ε  μ ια  σ ά ρ α  π ολύ  κ α τ η φ ο ρ ικ ή  κ α ι τ ρ έ χ ο ν τ α ς  κ α ι 
κ ο υ τ ρ ο υ β α λ ώ ν τ α ς  έ φ τ α σ α  σ το  β ά θ ο ς  τ η ς  ρ ε μ α τ ιά ς . Ο ι Τ ο ύ ρ κ ο ι μ ε  ν τ ο υ φ έ κ ιζ α ν  
σ υ ν έ χ ε ια , α λ λ ά  ρ ίχ ν α ν  σ το  γ ά μ ο  το υ  Κ α ρ α γ κ ιό ζη .

Σ τ η  ρ ε μ α τ ιά  μ ε  χ ά σ α ν ε  ε ν τ ε λ ώ ς .

Α π ό σ τ α σ α  π ολύ  κ α ι κ ο ν τα ν ά σ α ιν α  λ α χ α ν ια σ μ έ ν ο ς . Μ ε  τ ο  ξ ύ λ ο  π ου μ ο υ  ε ίχ α ν  
δ ώ σ ε ι κ α ι μ ε  τ ις  το ύ μ π ε ς  που ε ίχ α  π ά ρ ε ι τ ο ν  κ α τ ή φ ο ρ ο  σ τ ο υ μ π ίσ τ η κ ε  κ α ι 
μ ε λ ά ν ια σ ε  ό λ ο  τ ο  κ ο ρ μ ί μου. Έ τ ρ ε ξ α  λ ίγ ο  α κ ό μ α  π ιο μ α κ ρ ύ τ ε ρ α , δ ε ξ ιό τ ε ρ α  α π ’ 
τ ο  ρ έ μ α  κα ι κά π ου β ρ ή κ α  μ ια  ν ε ρ ο σ υ ρ μ ή  ν α  τ ρ έ χ ε ι  σ ε  κ ά τ ι φ τ έ ρ ε ς  κ α ι 
α γ ρ ιό κ λ α ρ α , τρ ύ π ω σ α  μ έσ α , π ίσω  απ ’ τ η  ν ερ ο σ υ ρ μ ή . Δ ε ν  ε ίχ α  κ α ι τ ίπ ο τ ε  ά λ λ ο  

ν α  κά νω . Ε ίχ α  α π ο κ ά μ ε ι πια.

Α π έ ν α ν τ ί μ ο υ  σ το  ύ ψ ω μ α  ή τ α ν  έ ν α ς  τ σ ο π ά ν η ς  μ ε  κ ά τ ι λ ίγ α  π ρ ο β α τ ά κ ια  το υ . 
Ά κ ο υ σ α  απ  ψ η λ ά  κα ι τ ο ν  ρ ω το ύ σ α ν  το ύ ρ κ ικ α  γ ια  μ έ ν α , β έβ α ια . Τ η ν  ε π ο χ ή  
ε κ ε ίν η  ό λ ο ι ξ έ ρ α μ ε  από δυο τ ρ ε ις  λ έ ξ ε ις  τ ο ύ ρ κ ικ ε ς . Ά κ ο υ σ α  τ η ν  α π ά ν τ η σ η  το υ  
τσ ο π ά ν η  π ου τ ο υ ς  φ ώ ν α ξ ε  ("Γκαστί", έ φ υ γ ε ) .
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Υ σ τ ε ρ α  απ ό λ ίγ η  ώ ρα , α φ ο ύ  σ υ γ ο υ ρ ε ύ τ η κ ε  ο π α τ ρ ιώ τ η ς  τσ ο π ά ν η ς  ό τ ι  
έ φ υ γ α ν  ο ι Τ ο ύ ρ κ ο ι κα ι δ ε ν  υ π ή ρ χ ε  π λ έ ο ν  κ α ν έ ν α ς  κ ίν δ υ ν ο ς  ή ρ θ ε  ψ ά χ ν ο ν τ α ς  
κ α ι σ φ υ ρ ίζ ο ν τ α ς  γ ια  ν α  ξετρ υ π ώ σ ω  κα ι μ ε  σ υ μ μ ά ζ ω ξ ε  σ το  κ α λ ύ β ι το υ . 
Β λ έ π ο ν τ α ς  τ α  χ ά λ ια  π ου ε ίχ α  έ τ ρ ε ξ ε  κα ι έ σ φ α ξ ε  α μ έ σ ω ς  μ ια  π ρ ο β α τ ίν α , τ η ν  
έ γ δ α ρ ε  κα ι έ τ σ ι που ή τ α ν  ζ ε σ τ ό  κα ι μ ισ ο ζώ ν τ α ν ο  το  τ ο μ ά ρ ι τ η ς  έ ν τ υ σ ε  τ ο  κ ο ρ μ ί 
μ ο υ  κ α τά σ α ρ κ α  γ ια  ν α  τ ρ α β ή ξ ε ι  το  σ το υ μ π ισ μ έν ο  α ίμ α  απ ό τ α  ό σ α  χ τ υ π ή μ α τ α  
π ου ε ίχ α . Μ ε  κ ρ ά τ η σ ε  σ το  κ ο ν ά κ ι το υ  τ ρ ε ις  μ έ ρ ε ς , μ έ χ ρ ι  π ου α ισ θ α ν ό μ ο υ ν α  ό τ ι  
μ π ο ρ ώ  ν α  φ ύ γ ω . Π ή γ α  σ το  Τ ρ ο β ά τ ο , σ υ ν ά ν τη σ α  τ ο  Ν ια β ή  κα ι έ ν α  ν έ ο  π αιδ ί, 
τσ ο π ά ν η  τ ο υ  Τ σ ιγ α ρ ίδ α , τ ο υ ς  ε ίπ α  τ α  χ α μ π ά ρ ια  απ ’ τ ο  α ρ χ η γ ε ίο  κα ι γ ύ ρ ισ α  
ξ α ν ά  γ ια  τ α  β ο υ ν ά  τ η ς  Π ίν δ ο υ .

(Τ η ν  α φ ή γ η σ η  δ ιέ σ ω σ ε  ω ς  τ ις  μ έ ρ ε ς  μ α ς  ο γ ιο ς  το υ  Χ ρ ή σ τ ο ς ) .

46



Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
___ γ ρ α μ μ α τ α ____

Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτών 
ή μη που απευθύνονται προς το περιοδικό ή την Αδελφότητα. Κατά προ
τίμηση δημοσιεύονται τα γράμματα των ξενητεμένων, γιατί τους δίνε
ται, έτσι η ευκαιρία να έπικοινωνήσουν με όλους τους συγχωριανούς, 
τους ευχαριστούμε που αας σκέφτονται.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που από καιρό σε καιρό μας 
στέλνουν τα γράμματφ τους. Είτε προς to  περιοδικό είτε προς την 
Αδελφότητα καΐ το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι όλα ευπρόσδεκτα και 
τα δημοσιεύουμε εδώ γιατί απηχούν μια φωνή Μικροχωριτικη από κόο 
ποια άκρη της γης.

Με τα γράμματα αυτά νοερά οι Μικροχωρίτες επικοινωνούν μετα- 
ξμ τους, όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Σήμερα όλοι μας έχουμε ανάγκη 
και πρρ παντός οι ξενητεμένοι, από επικοινωνία με τη γενέτειρά και 
τους συγχωριανούς. Λόγω μακοιν&ν αποστάσεων η ανάγκη αυτή ικα
νοποιείται ως ένα-βαθμό, με την αλληλογραφία. Να λοιπόν γιατί .τα 
γράμματά σας είναι πολύτιμα και συγκινούν πάντοτε όλους μας.

Γι' αυτό το περιοδικό μας τηρεί ως αρχή την δημοσίευσή τους από 
τη στήλη αυτή, όταν δεν είναι αυστηρά προσωπικά. Α λλά  και τότε ακό
μη, εφ’ όσον θίγονται σ’ αυτά θέματα που ενδιαφέρουν τους Μικροχω· 
ρίτες, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού και γενικά θίγουν 
θέματα που εντάσσονται στους ευρύτερους σκοπούς της Αδελότητάς
μας·

Περιμένουμε λοιπόν πάντοτε ευπρόσδεκτα τα γράμματά σας για  
την στήλη: «Μ I Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ IΤ 1 ΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ».

Jγότερα του τέλους Σεπτεμβρίου, με 
κατάλογο τέτοιων παιδιών και κορι-

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

3 Ιουνίου 1992 
Πρόεδρο Κοινότητας 
κ. Πρόεδρε,
Το Ευρυτανικό Ιδρυμα επέλεξε 

εφέτος μεταξύ άλλων και την Κοινό
τητά σας, να βοηθηθούν δύο πτωχά ή 
και ανάπηρα παιδιά ή κορίτσια από το 
κληροδότημα Μαρίας Τσαμτσούρη 
που διαχειρίζεται.

Επειδή σύμφωνα με το κληροδό
τημα, η εκλογή των δύο παιδιών ή κο- 
ριτσιών δέον να γίνεται από το Διοι
κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, 
παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε 
με πρώτη σας ευκαιρία, αλλά όχι αρ-

τσιων με μια σύντομη περιγραφή πτω- 
χιας ή αναπηρίας των.

Τα δύο βοηθήματα, ανά δολλ. 500 
έκαστον, τελικά θα βρίσκονται στο 
κατάστημα Καρπενησίου της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος και εγκαίρως 
θα ειδοποιήσουμε τους δικαιούχους 
για την παραλαβή.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά 
για την εξυπηρέτηση και ευχόμεθα 
κάθε καλό για την Κοινότητά σας. 

Συμπατριωτικά 
Δ.Ν. Πολύζος, Γραμματεύς 
Ευρυτανικού Ιδρύματος
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ 
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥΣΩΤΗΡΟΣ»

Προς άπαντα τα μέλη της Αδελ
φότητος

Αγαπητοί μας,
Χρόνια πολλά για όλες τις γιορτι

νές χαρμόσυνες μέρες και με υγεία 
και χαρά το νέο χρόνο που έρχεται. 
Το τέλος του 1992 και η αρχή του 
1993 σημαδεύουν δύο ιστορικές επε
τείους για το χωριό μας.

1) Κλείνουν φέτος 50 χρόνια από 
την ιστορική μάχη του Μικρού Χωριού 
(18 Δεκεμβρίου 1942) που οδήγησε 
στην πυρπόληση του χωριού μας από 
τους Ιταλούς φασίστες, στην σύλλη
ψη δεκάδων ομήρων και τέλος στην 
εκτέλεση των 13 εθνομαρτύρων συ
μπατριωτών μας. Η Αδελφότητά μας, 
εκτός από την συμμετοχή της στο 
πάνδημο μνημόσυνο που οργάνωσε ο 
Σύνδεσμος των Μεγαλοχωριτών 
(13.12.92) οργανώνει διάλεξη από 
τον διακεκριμμένο Ευρυτάνα λογοτέ
χνη, συγγραφέα κ. Μιχάλη Σταφυλά 
(της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτε
χνών) με θέμα τα ιστορικά εκείνα γε
γονότα του Μικρού Χωριού.

Λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα 
ανακοινωθούν με τις προσκλήσεις 
πσυ θα κυκλοφσρήσουν και τις οποί
ες θα μπορείτε να προμηθεύεστε με

τά τις 10 Ιανουαρίου από τα μέλη του 
Δ.Σ. και το περίπτερο του κ. Ν.Δ. Κε
ρά νη.

2) Στις 13 Ιανουαρίου 1993 συ
μπληρώνονται 30 χρόνια από την 
αποφράδα εκείνη μέρα που το αγα
πημένο μας Χωριό καταπλακώθηκε 
και έγινε θρύψαλα και λάσπη εξαφανί
ζοντας μαζί με τα σπίτια μας το 
«βιος» μας και το χειρότερο, 13 αγα
πημένους συγχωριανούς μας.

Για όλους αυτούς τους δικούς μας 
ανθρώπους η Αδελφότητα θα τελέ- 
σει στις 17 Ιανουαρίου 1993 στον 
Αγιο Γεώργιο Κυψέλης, όπου θα λει
τουργήσει για χάρη μας ο συμπατριώ
της μας Πρωτοπρεσβύτερος Κων. 
Βαστάκης, ώρα 9 το πρωΤ. Με το πέ
ρας της λειτουργίας θα ακολουθήσει 
καφές στο παρακείμενο γηροκομείο 
της ενορίας (οδός Κεφαλληνίας αρ. 
19). Ελπίζουμε και από τις δύο αυτές 
εκδηλώσεις να μη λείψει κανείς Μι- 
κροχωρίτης.

3) Σας πληροφορσύμε, τέλος, ότι 
το Δ.Σ. απεφάσισε την κυκλοφορία 
λαχείων για την οικονομική ενίσχυση 

του Συλλόγου, ιδιαίτερα για την επι
σκευή του καμπαναριού και του Λαο- 
γραφικού Μουσείου που ανακαινίζε-
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ται. Οι δύο τυχεροί λαχνοί θα κερδί
σουν μια έγχρωμη τηλεόρααη 21" (ο 
πρώτος) και ένα μίξερ (ο δεύτερος).

Παρακαλούμε να στηρίξετε την 
προσπάθεια αυτή αγοράζοντας λα
χνούς (500 δρχ. ο ένας) απο τα μέλη 
του Δ.Σ. καθώς και από τους κ.κ. Μά- 
χο Κομπορόζο και Νίκο Κεράνη.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικ. Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος: Κλ. Κουτσούκης. Ο 

Γ ραμματέας: Ιω.Αθανασόπουλος.

7η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,
Κατ' αρχήν συγχωρήστε την καθυ- 

στέρησιν της συναντήσεώς μου προς 
την από 16.11.1992 επιστολήν σας. 
Υπηρεσιακσί λόγοι με ανάγκασαν να 
ευρίσκωμαι στην Αθήνα επί πολύ διά
στημα και έτσι να μη τύχετε της αμέ
σου απαντήσεώς μας.

Οφείλω να ομολογήσω ότι το εν
διαφέρον του Δ.Σ. της Αδελφότητος 
σας για το κωδωνοστάσιον, που είναι 
συνδεδεμένον με την ιστορίαν, ασχέ
τως της παλαιότητός τσυ, δεν είναι 
ανάξισν ιδιαιτέρας επισημάνσεως, 
αφσύ δυο υχώς η περίοδος που δια
νύουμε χαρακτηρίζεται από την αδια

φορίαν προς τους επαναστάτες εκεί
νης της επσχής και στους οποίους θα 
χρεωστούμε, εσαεί, την ελεύθερη 
ύπαρξή μας.

Εδιάβασα την τεχνικήν έκθεσιν 

του πολ. μηχανικού κ. I. Μπούσιου, 
την οποίαν ήδη παρέδωσα εις τους 
συναδέλφους του, που υπηρετούν 
στην Εφσρία μας, σύντομα δε θα επι- 
σκεφθούν το Μικρό Χωριό, για να εξε
τάσουν την κατάστασιν του κωδωνο
στασίου και να εισηγηθούν ώστε να 
μεθοδευθεί η διάσωσίς τσυ, αφσύ 
πρώτσν κηρυχθεί ως ιστσρικόν διατη

ρητέο μνημείο και εν συνεχεία υπσ- 
βληθεί αρμοδίως η σχετική μελέτη 
προς έγκρισιν. Ομως και λόγω του 
επερχομένου χειμώνος και της ελλεί- 
ψεως πλέον των πιστώσεων, αφσύ τσ 
έτος λήγει, η όλη επιχείρησις της στε- 
ρεώσεώς του αναβάλλεται για ευθε- 
τώτερον χρόνον, δηλ. μόλις οι καιρι
κές συνθήκες τσ επιτρέψουν και μας 
δοθούν οι νέες πιστώσεις.

Θεωρούντες ως δεδομένην την 
συνεργασίαν σας καθώς και την αρω
γήν σας για την εξεύρεσιν των χρη
μάτων.

Διατελούμεν μετά τιμής
Ο Πρσϊστάμενσς της Εφσρείας 

Αάζαρσς Δεριζιώτης 
Αρχαισλόγος με βαθμό Α'
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Μετά από επιτόπου αυτοψία στο κα
μπαναριό της εκκλησίας Παλαιού Μι
κρού Χωριού Ευρυτανίας που πραγμα
τοποιήθηκε στις 1 Νοε 1992 από τον 
υπογράφοντα πολιτικό μηχανικό Μπού- 
σιο Ιωάννη, παρουσία του Προέδρου 
της Κοινότητας, του συνταξιούχου δα
σκάλου και του τεχνίτη του χωριού και 
ύστερα από έρευνα και συλλογή στοιχεί
ων και φωτογραφιών και προσεκτική πα
ρατήρηση αυτών διαπιστώθηκαν τα κα
τωτέρω.

Το καμπαναριό που αποτελείται από 
μία καλά δομημένη λιθοδομή παρουσιά
ζει μια σειρά ρηγματώσεων στους πεσ
σούς κυρίως του πρώτου και του δευτέ
ρου επιπέδου.

Από την πρώτη μικροσκοπική εξέτα
ση συμπεραίνεται ότι οι ρωγμές του 
πρώτου επιπέδου είναι συνέπεια σεισμι
κών φορτίσεων σε συνδυασμό με μεγά
λα κατακόρυφα θλιπτικά φορτία ενώ του 
δευτέρου επιπέδου οφείλονται κυρίως 
σε σεισμικές καταπονίσεις. Οι ρωγμές 
επεκτείνονται κυρίως κατά μήκος των 
ορμών της λιθοδομής λόγω της κακής 
ποιότητας του κονιάματος συνδέσεως 
εν αντιθέσει με την υψηλή αντοχή των 
λίθων.

Ως εκ τούτου θα πρέπει, έχοντας πά
ντα υπ' όψιν την ιδιαιτερότητα του κτί- 
σματος τόσο από δομικής άποψης, όσο 
και λόγω της μνημιακής του αξίας, οι 
οποιεσδήποτε επεμβάσεις να γίνουν 
ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη 
που θα εκπονηθεί από ειδικευμένους

στο συγκεκριμένο θέμα Μηχανικούς.
Προκειμένου να καθορισθούν με ικα

νοποιητική προσέγγιση οι αιτίες των 
βλαβών, ώστε να προταθούν οι πλέον 
ενδεδειγμένοι τρόποι επεμβάσεως 
απαιτείται η εκπόνηση μελέτης από ομά
δα Μηχανικών που θα αποτελείται από 
ένα Πολ. Μηχανικό εξειδικευμένο σε 
αποκατάσταση δομικού σκελετού φέ- 
ρουσας τοιχοποιίας, ένα Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό εξειδικευμένο σε αποκατά
σταση μνημείων και ένα Χημικό Μηχανι
κό εξειδικευμένο σε υλικά αποκαταστά- 
σεως λιθοδομών εν αστοχία. Η μελέτη 
αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία προ
κειμένου να διασφαλιστεί η φέρουσα 
στατική επάρκεια του κτίσματος, καθώς 
και τα συστήματα υλικών που θα χρησι
μοποιηθούν, ως την μη πρόκληση με το 
χρονο ασυμβατοτήτων μεταξύ τους. 
Επιδίωξη είναι η ελάχιστη επέμβαση 
στην αρχιτεκτονική και λειτουργία του 
μνημείου.

Η παρούσα τεχνική έκθεση παρέχει 
προτάσεις προσωρινών επεμβάσεων 
που θα βοηθήσουν το κτίσμα να διατη
ρηθεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατά
σταση χωρίς ιδιαίτερα υψηλά κόστη, 
πριν από την οριστική επέμβαση αποκα
ταστάσεων.

Η προσωρινή επέμβαση λοιπόν 
εστιάζεται στους ορμούς συνδέσεως, 
όπου το συνδετικό κονίαμα λόγω κυ
ρίως της υψηλής υγρασίας, γηράνσεως 
αλλά και της χαμηλής του ποιότητας 
έχει καταστεί αναποτελεσματικό. Οι αρ
μοί αυτοί θα αποκατασταθούν με την τε
χνική των τσιμεντενέσεων που συνεπά-
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γεται την βελτιωμένη - ενισχυμένη σύν
δεση των λίθων μεταξύ τους.

Σκόπιμο κρίνεται παρά την εγγενή 
της δυσκολία η αντικατάσταση όσων λί
θων έχουν διαμπερείς ρωγμές με άλ
λους συμπαγείς από το ίδιο πέτρωμα. 
Ακόμα είναι επιβεβλημένο να γίνει έλεγ
χος και στους ελκυστήρες που υπάρ
χουν στις καμάρες για να διαπιστωθεί η 
σωστή τους λειτουργία (δηλ. αν έχουν 
λασκάρει ή όχι).

Πέραν τούτων η μαρκίζα μεταξύ 
πρώτου και δεύτερου επιπέδου λόγω 
προβλημάτων υγρασίας θα πρέπει να 
καλυφθεί με άοπλη τσιμεντοκονία με 
450 κ. τσιμέντο σε ένα κυβικό μέτρο τσι
μεντοκονίας, καθώς και να έχει κλίση 
προς το έξω μέρος του καμπαναριού, 
ενώ στο σημείο επαφής του τσιμεντοκο
νιάματος με τον τοίχο να δημιουργηθεί 
λούκι. Μετά το πέρας της στρώσεως

του τσιμεντοκονιάματος κρίνεται απα
ραίτητη η επιμελημένη διαβροχή του με 
νερό.

Η χρησιμοποίηση πρόσμικτου βελ
τιωτικού τσιμεντοκονιάματος τύπου 
REVINEX σε αναλογία 1:3 έως 1:5 προ
σφέρει θεαματικά αυξημένη πρόσφυση, 
ελαχιστοποίηση ρωγμών συστολής ξη- 
ράνσεως καθώς και της συρρικνώσεως 
της μάζας του εν λόγω κονιάματος.

Πρέπει να θεωρείται πιθανή η πά- 
κτωση βλήτρων με χρήση εποξειδικών 
ρητινών 2 συστατικών, στο άκρο των 
οποίων θα δεθούν κοτετσόσυρμα ή ελα
φρό δομικό πλέγμα προς εξασφάλιση 
στατικής συλλειτουργίας λιθοδομής και 
κονιάματος.

Αργυρούπολη, Νοε 1992 
Ο Μηχανικός 

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε ικ ο ν ίζ ο ν τ α ι απ ό α ρ ισ τερ ά ; X . Ν α σ τ ρ ο γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς , Η λ ία ς  Π λ ά κ α ς , ; Κ ω ν . 
Π ρ ιό β ο λ ο ς , Δ . Ζ α χ α ρ ό π ο υ λ ο ς

51



Εν Martinez CA, τη 4 lav. 1993
Αγαπητέ φίλε και χωριανέ Μένιο 

χαίρε, καθώς και οικογένειαν 
χαιρετώ. Υγιαίνομεν άπαντες το 
όμοιον και σιά εσάς ποθώμεν. Εν 
πρώτοις έρχομαι να σας ευχηθώ διά 
το Νέον Ετος που μόλις ανέτειλε 
χρόνια πολλά, ειρηνικά και ευτυχι
σμένα.

Με την ολιγόλεπτη συνάντηση 
που είχαμε τον παρελθόντα Σεπτέμ
βριον εις το Χωριό, δεν ήτο αρκετός 
ο χρόνος για περισσότερη συζήτηση, 
περί των ζητημάτων του χωριού μας, 
και διά την πνευματικήν γωινιά του 
χωριού μας που στερείται ακόμη πολ
λά ενθύμια που νομίζω πως υπάρ
χουν. Πολλά παλαιό και σύγχρονα εί
χε και το δικό μας σπίτι. Τού κάκου 
όμως, η καταλίσθησις τα παρέσυρε 
εις την ρεματιάν. Συλλέξαμε μερικά 
από τα χαλάσματα, τα μηναία των 
Αγίων Αποστόλων και τσν φωνόγρα
φον, διότι με αυτήν την λέξιν τον 
άκουσα όταν ήμουν παιδί, είναι ιστο
ρικός και έλαβε μέρος εις τας διασκε
δάσεις τσυ χωρισύ. Σας στέλνω μίαν 
φωτογραφίαν διά να τον δείτε. Επί
σης σας στέλνω και φωτογραφίες 
από τα μηναία των Αγίων Αποστόλων, 
τα οποία χρονολογούν από τας αρ- 
χάς του εικοστού αιώνος, όταν ακόμη 
η Ορθόδοξος Εκκλησία εβάδιζε με το 
παλαιό ημερολόγιο. Αν θέλετε ημπο- 
ρείτε να τις βάλετε τις φωτογραφίες

εις τα Μικροχωρίτικα γράμματα. Η 
φωτογραφία του φωνογράφου δεν 
έχει και πολύ επιτυχία, ημπορώ να 
σας στείλω άλλη, διά του χρόνου.

Φέτος συμπληρώνονται τριάντα 
έτη από την φρικτήν εκείνη κατα
στροφήν του χωριού μας. Η ανέγερ- 
σις όμως του νέου χωριού μας χαρο
ποιεί, διότι συνεχίζεται η ιστορία και η 
πρόοδος, που πάντα εδιακρίνετο διά 
την πρόοδον το χωριό μας. Εσωκλεί- 
στως θα βρείτε την συνδρομήν μου 
διά το νέον έτος 1993. Να διαβιβάσε
τε τους χαιρετισμούς εις όλους τους 
ρωτώντας διά ημάς. Καθώς και εσείς 
έχετε, από οικογένειά μου και αδέλ
φια μου.
Σας χαιρετώ και εγώ, με αγάπη και εκτίμηση 

ο φίλος σας και χωριανός σας 
Στέφανος Χρ. Μαστρογεωργόπουλος

Καρπενήσι, 8.5.92
Αγαπητέ εν Χρστώ αδελφέ κύριε 

Μένιο, Χριστός Ανέστη και εύχομαι ο 
Θεός να σας έχει πάντα καλά, καθώς 
και εγώ υγιαίνω. Με ιδιαίτερη χαρά 
πήρα το γράμμα σας και σας ευχαρι
στώ για τα επαινετικά καλά σας λόγια. 
Θα περιμένω με χαρά το περιοδικό 
σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να 
σας πω ότι έχω πάρει τελευταία και 
άλλο βραβείο Α' σε Πανελλήνιο Δια
γωνισμό, ως τώρα έχω πάρει 3 τιμητι
κές διακρίσεις και 2 βραβεία.

Μ' εν Χριστώ Αγάπη
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Δημήτρης Κολλημένος

Νομαρχία Ευρυτανίας
Καρπενήσι 26.2.1992

Θέμα: Απάντηση σε έγγραφό σας.
Σε απάντηση του με αρ. Πρ. 

1072/22.1.92 τηλεγράφημά σας, με 
τσ οποία ζητάτε την χρηματοδότηση 
για την ανακαίνιση της Πνευματικής 
Γωνιάς και Λαογραψικού Μουσείου 
καθώς και για την διεξαγωγή αρχαιο
λογικών ερευνών, σας γνωρίζουμε 
ότι:

Αυτή την περίοδο έχει δοθεί ιδιαί
τερο βάρος στην κατασκευή των βα
σικών έργων υποδομής του Νομού, 
έργα τα οποία θα συμβάλλουν αποφα
σιστικά στην ανάπτυξή του, και ως εκ 
τούτου δεν υπάρχουν περιθώρια για 
την χρηματοδότηση άλλων μικρότε
ρων έργων και ενεργειών.

Τα έργα πσυ πρστείνετε είναι ση
μαντικά για την ανάδειξη της ιστο
ρίας του χωριού σας και θα είναι στις 
άμεσες προτεραιότητες της Νομαρ
χίας αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι 
χρηματοδοτικές δυνατότητες του 
Προγράμματος.

Ο Νομάρχης
Χρήστος Ράπτης

Μικρό Χωριό, 28 Ιαν. 1993
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλ

λόγου,
Μ' αυτό το γράμμα εμείς οι μαθη

τές του Δημοτικού Σχολείου Μικρού 
Χωριού θέλουμε να σας ευχαριστή
σουμε για την ευγενική σας χειρσνσ- 
μία να μας στείλετε τις ευχές μέσω 
των δώρων σας για τον καινούργιο 
χρόνο. Εκτός απ' τη χαρά που πήραμε 
απ' τα ίδια τα δώρα, νιώσαμε και συγκί
νηση για το πραγματικό σας ενδιαφέ
ρον για μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη 
του Συλλόγου σας.

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και ο 
Σύλλογος να είναι πάντα δραστήριος 
και δημιουργικός.

Οι μαθητές
(έπονται υπογραφές)

Dec. 19,'92, USA
Αγαπητέ Μένιο, σε χαιρετώ 

οικογενειακώς. Σας εύχσμαι χρόνια 
πολλά για τις Αγιες ημέρες των Χρι
στουγέννων, κι ευτυχές το Νέονανα- 
τέλλον έτος 1993. Είθε υγεία, αγάπη, 
χαρά και ευτυχία εύχομαι διά μέσου 
του περιοδικού τα «Μικροχωρίτικα 
Γράμματα» εις τους απανταχού Μι- 
κροχωρίτες και συνδρομητάς και φί
λους του Συλλόγου «Η Μεταμόρφω- 
σις του Σωτήρος».

Θερμά συγχαρητήρια για την εξαί- 
ρετον ύλην ταυ περιοδικού μας του 
τόσον αγαπητού σε όλους εμάς τους 
ξενητεμένους αδελφούς σας. Τσ πε-
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ριμένουμε με ανυπομονησία. Κιευχό- 
μεθα ποτέ να μην σταματήσει η έκδο
σή του.

Με αγάπη και εκτίμηση 
Λαμπρινή Κουφομιχάλη 
(πατρικό Κ. Τριχιά)
Υ.Γ. Θα χαιρόμουναπολύ εάν ήταν 

εύκολο να δημοσιευθεί το ποίημά μου.

Η συνδρομή μου για το '93 θα πληρω
θεί στο χ ΐι. . J το καλοκαίρι πρώτα ο 
Θεός, ειδ’ ̂ ^λως θα σταλεί σύντομα. 

Ευχαριστώ.

Ποίημα για την νοσταλγία του Ελληνα μετανάστη 
«ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ»

Χωριό μου παλιό Μικρό Χωριό 
χωριό μου φτωχικό σε πλούτη, 
μα πλούσιο σε χάρη και φυσική ομορφιά, 
συχνά, πολύ συχνά το συλλογίζομαι 
να ξαναρθώ κοντά σου.

Εκουράσθηκα στα ξένα κι ήθελα απ' εδώ να φύγω 
να γυρίσω στην Ελλάδα, να )(αρώ λίγη λιακάδα.
Στο πατρικό μου το σπιτάκι ήθελα να ξαναγυρίσω 
κι ότι κέρδισα στα ξένα, εκεί να τα γλεντήσω.

Με τυρί και το ψωμάκι στου Μάρκου Μπότσαρη 
την (Βρυσούλα να καθησω, την Καλιακούδα να 
κοιτάζω, κι όλα να τα λησμομήσω.
Τρέχει εκεί γάργαρο νεράκι στο κοινοτικό αυλάκι, 
πίνουν εκεί και του βοσκού οι γίδες.

Και τι όμορφα που είναι κάθε απόγευμα 
στο μικρό καφενεδάκι.
Παίζουν πρέφα και ταβλάκι, ξένοι και δικοί 
τι απλή που είναι η ζωή τους, 
δίχως τους μποσάδες στο αυτί τους.

Χίλιες εικόνες έρχονται στον νου μου, οι καλλίτερες. 
Στάζουν δύο δάκρυα, μια χούφτα αναμνήσεις.

Αχ κι ας ήταν να σ' αγνάντευα χωριό μου 
χωριουοακι μου απ'τον Αη-Γιάννη, αχ πέρα, 
να δω καπνό να Βγαίνει στις στέγες των σπιτιών σου 
Στον ίσκιο του πλατάνου σου να ρθω να ξαποστάσω 
να πιω νερό απ' τις βρύσες σου στο χάνι, 
κι ο ξενοδόχος καφεδάκι και γλυκό κεράσι 
θε να με κεόάσει, κι εγώ εις την υγειά 
όλων εκεί θα πίνω.
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Κι ύστερα στην ρεματιά θε να κατεβώ 
και κράνια να μαζέψω και χαμοκέρασα γλυκά 
όλα του λαχταριστά.
Κι εκεί θα θυμηθώ όλα τα παλιά αλησμόνητα 
τα παιδικά μου χρόνια, που έπαιζα με όλα

τα παιδιά σ' απάνω και κάτω μα
χαλά
τσελίγκα και πεντοβολά και το 
κρυφτό
και το κουτσό απ' έξω απ' το 
σχολείο.

Και πριν ο ήλιος πέσει, στα 
εξωκκλήσια θε να 
παω και τα καντήλια τους ν' ανά
ψω,
σεμνά να προσκυνήσω τον ύπνο 
μου εκεί να σβήσω.

Την Κυριακή στην εκκλησιά την 
λειτουργιά
ν' ακούσω. Μετά την απόλυση με 
χωριανούς
να σμίξω. Κουβέντα θε να αρχί
σω που τελειωμό δεν έχει.

Και τον χορό στον πλάτανο κά
ποιος μερακλής 
θ' αρχίσει και η χαρά στο 
πρόσωπο όλων εμάς θ' ανθίσει.

Τότε κι εμένανε της νοσταλγίας μου 
ο
πόνος θε να σβύσει και βάλσαμο η 
ψυχούλα μου θα εύρει.

Με όλη μου την αγάπη 
Λαμπρινή Κουφομιχάλη 

(πατρικό Κ. Τριχιά)
•k

Καρπενήσι 4 Μαρτίου 1993 
Αγαπητέ κύριε Κλεομένη,
Σας εύχομαι υγείαν και χαράν 

προσωπικήν και οικογενειακήν. 
Οπως σας είπα και κατά την προχθε
σινήν τηλεφωνική επικοινωνία μας, με 
το Μικρό Χωριό συνδέομαι ιδιαιτέ
ρως, από την εποχή που υπέστη την

κατολίσθησιν το 1963.
Επιθυμία μου ήταν να παρίσταμαι 

ειςτηνεκδήλωσιντης 16ης Φεβρουά
ριου ε.ε. Δυστυχώς όμως η εγχείρη- 
σις εις την οποίαν υπεβλήθην προ- 
σφάτως εις το πόδι μου, δεν μου 
επιτρέπει την εκτός Καρπενησιού με
τακίνησή μου.

Με την από 2 Φεβρουάριου επι
στολή μου προς την Αδελφότητα Μι- 
κροχωριτών «Η Μεταμόρφωσις του 
Σωτήρος» έσπευσα να εξηγήσω τους 
λόγους της απουσίας μου. Την θυσία 
των 13 εθνομαρτύρων δεν ξεχνώ και 
με έργα εδήλωσα, το σεβασμό τον 
οποίον τρέφω στη μνήμην των. Εσω- 
κλείστως σας αποστέλλω πέντε χιλιά
δες δραχμές (5.000) συνδρομή μου 
διά το τρέχον έτος 1993.

Εις την οικογένειά σας παρακα
λώ να διαβιβάσετε τα δέοντα.

Με θερμούς χαιρετισμούς.
Γεώργιος Ν. Μοναστηριώτης
Επίτιμος Δ/ντής Υπ. Κοιν. Υπηρε

σιών
Α-

Καρπενήσι 6.4.92
Αγαπητέ και αξέχαστε φίλε κύριε 

Μένιο, καλημέρα κιεύχομαι ο Θεός να 
σας έχει πάντα καλά, καθώς και εγώ 
είμαι καλά. Επί ευκαιρία του Αγίου Πά-
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σχα σας γράφω αυτές τις ολίγες σει
ρές να σας εκφράσω τις ευχές μου. 
Το περιοδικό σας έχω πολύ καιρό να 
το πάρω. Σας στέλνω και ένα ποίημά 
μου από το βιβλί μου «Καθρεφτίσματα 
του 20ού αιώνα» με το οποίο έχω πά
ρει τελευταία παγκόσμιο βραβείο από 
τα Ηνωμένα Εθνη, το βιβλίο αυτό το 
είχα στείλει σε διαγωνισμό διά μέσου 
του Ιδρύματος ο Φάρος των Τυφλών 
Ελλάδος. Αν νομίζετε μπορείτε να το 
δημοσιεύσετε στο περιοδικό σας το 
ποίημα και το βραβείο. Σας ευχαριστώ 
και σας εύχομαι Καλό Πάσχα με εν 
Χριστώ Αγάπη.

Δημήτρης Κολλημένος 
Υ.Γ. Επίσης σας στέλνω και βρα

βείο που πήρα σε διαγωνισμό.
Α

Λαμία, 16.10.92 
Αγαπητέ κ. Κουτσούκη,
Ελαβα τα βιβλία, που είχατε την 

καλωσύνη να μου αποστείλετε και 
σας ευχαριστώ ειλικρινά και ανυπό
κριτα. Σας παρακαλώ να δεχθήτε τα 
συγχαρητήριά μου για το αξιόλογο 
πνευματικό έργο, που επιτελείτε.

Επίσης σας παρακαλώ να στέλνε
τε στο «Ιστορικό Αεχείο» τα «Μικρο- 
χωρίτικα Γράμματα», κάθε φορά που 
θα εκδίδονται.

Με εκτίμηση 
Δημ. Θ. Νάτσιος

Αθήνα, 17.6.92

Αξιότιμε κ. Κουτσούκη 
Ελαβα το περιοδικό σας «Μικρο- 

χωρίτικα Γράμματα» και σας ευχαρι
στώ. Είναι ένα θαυμάσιο περιοδικό για 
το Μικρό Χωριό με τις πολλές εντυ
πώσεις του, συζητήσεις ήθη και έθιμα, 
παραδόσεις και λαογραφία, πολύ 
όμορφη και η Λογοτεχνία του με ποιή
ματα και πεζά. Είστε ένας καλός άν
θρωπος, φιλότιμος κι ενεργή τικός για 
να τυπώνετε ένα τόσο ωραίο περιοδι
κό... Σας στέλνω 2 ποιήματά μου να 
τα δημοσιεύσετε. Μιλάνε για τη ζωή 
του βουνού και του χωριού.

Νάστε πάντα καλά.
Σας χαιρετώ φιλικά.
Σταύρος Β. Παρζάλης 

Α-

ΤΣΟΠΑΝΙΚΟ
Απ' τη ράχη κατεβαίνουν 
πρόβατα κι αρνιά 
Και, τα σαλαγάει πέρα 
βοσκοπούλα νια...

Τσοπανόπουλο προσμένει 
πρόσχαρο κι αγνό 
για φιλί και για στεφάνι 
από το πουρνό.

Και, γαυγίζουνε οι σκύλοι 
και πηδούν τ' αρνιά 
Κι ο βοσκός κι η βοσκοπούλα 
δίνουνε φιλιά.

Σταύρος Παρζάλης
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α π ό  τη  σ χ ο π ιά  τη ς α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :
Προβλήματα, Δράση, Σχόλια

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΤΕΑΕΙΩΝΕΙ 
ΗΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ

Βαίνει προς το τέλος της η αγιογρά
φηση της Αγ. Κυριακής. Αν υπάρξουν 
μερικές γενναιόδωρες αφιερώσεις να 
καλύψουν το κομμάτι που βρίσκεται δε
ξιά και πάνω από την είσοδο, τότε θα 
αξιωθούμε όλοι του χρόνου να 
γιορτάσουμε την ολοκλήρωση του έρ
γου. Οΰοι για κάποιο λόγο δεν πρόλα
βαν να κάμουν το τάμα τους ας σπεύ- 
σουν. Η Αγία Κυριακή τους περιμένει.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ: ΔΩΡΕΑ 
ΑΦΩΝΛΙΑΠΗ

Από καιρό ο Παπα-Νίκος αλλά και 
άλλοι ειδήμονες περί τα εκκλησιαστικά, 
είχαν επισημάνει την έλλειψη κατάλλη
λης εικόνας της Μεταμόρφωσης που να 
χρησιμεύει ως προσκυνητάρι στην είσο
δο στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος. Χάρις στην γενναιόδωρη 
προσφορά των αδελφών τέκνων Νικολ. 
Λιάπη η Μεταμόρφωση απέκτησε ένα 
αρχοντικό προσκυνητάρι αληθινό κό
σμημα. Πρόκειται για ξυλόγλυπτο αρι
στούργημα που φιλοτέχνησαν οι Παντε
λής και Ηρακλής Αιάπης και μαζί με τα 
άλλα αδέλφια τους αφιέρωσαν στη μνή
μη του πατέρα τους, αείμνηστου Νικολά
ου I. Λιάπη.

Με την πράξη τους αυτή οιαδελφοί 
Λιάπη συνεχίζουν την παλιά παράδοση 
των αειμνήστων προγόνων τουςΑιαπαί- 
ων (Αιαποπουλαίων) που διεκρίνοντο 
για την θεοσέβειά τους και πολλά πρό- 
σφεραν από τον 19ο αιώνα στα εξωκ- 
κλήσια του χωριού μας, όπου πολλές ε ι
κόνες φέρουν το όνομά τους.

Η σημερινή εικόνα αναγράφει: Η Με
ταμόρφωση του Σωτήρος. Χειρ Δ. Νικο- 
πούλου, Λαμία 92. Δωρεά τέκνων Νικο
λάου I. Λιάπη 1992και δεξιά κάτω: Εργον 
Παντ(ελή) και Ηρα(κλή) Ν. Λιάπη. Λαμία 
1992.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ όπ πέρυ
σι ένα άλλο παρακλάδι τωνΛιαπαίων, τα 
παιδιά του αείμνηστου Βασιλείου Λιάπη
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(Δημήτριος και Ελένη) πρόσφεραν για 
τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης το πο
σό των 250 χιλ. δραχμών για το οποίο 
γράψαμε σε προηγούμενο τεύχος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

Ο πρώτος πολίτης ΚαρπεΝησίου ο 
Δήμαρχος Καρπενησιού κ. Γιάννης Πα- 
παδόπουλος, ιατρός, επέλεξε τον ιστο
ρικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτή- 
ρος στο Μικρό Χωριό για να τελέσει 
τους γόμους του με την εκλεκτή της 
καρδιάς του, στις 20 Σ/βρίου 1992.

Το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Με
ταμόρφωσης με πς πανύψηλες λεύκες 
και τα γύρω επιβληπκά ιστορικά κτίρια 
δημιουργούν ένα ειδυλλιακό τοπίο που 
με άνεση δέχτηκε εκατοντάδες προσκε
κλημένους μέσα κι έξω από την εκκλη
σία.

Υπήρξε μεγάλη συρροή κόσμου απ' 
όλη την περιοχή. Ενας γάμος που θα 
γραφεί ασφαλώς στα ιστορικά της Ευρυ
τανίας.

Το Μικρό Χωριό σεμνύνεται για την 
τιμή που του έγινε κι εύχεται στους νεό
νυμφους «καλορίζικα».

ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΣ: 5 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠ'ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο 
του αείμνηστου Ευρυτάνα Προέδρου 
της Δημοκρατίας έγινε μνημόσυνο στον 
Ιερό ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτή- 
ρος (Πλάκας) Αθηνών.

Αξίζει να θυμίσουμε εδώ με την ευ
καιρία της 30ής επετείου από την κατο
λίσθηση του Μικρού Χωριού ότι ο αεί
μνηστος Πρόεδρος ως Υπουργός 
Πρόνοιας τότε, το επισκέφτηκε αμέσως 
και αργότερα συνέβαλε στην ανοικοδό
μησή του. Γι αυτό και η Κοινότητά μας 
τον ανεκήρυξε Επίτιμο Μικροχωρίτη 
στα 1976 οπότε και το ξαναεπισκέφτη- 
κε.

Η φιλοσοφία του μεγάλου πολιτικού 
και πνευματικού ηγέτη περικλείεται 
στην ακόλουθη φράση που υπάρχει 
γραμμένη στην προτομή του που βρί
σκεται στον περίβολο της Μεταμόρφω
σης: (Κων. ΤΣΑΤΣΟΣ, 1899- 1985) «Η 
ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Η ΓΝΗΣΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ, ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 
ΒΑΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ».

1963 -1993:30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ!

Ιανουάριου 17, 1993. Ημέρα μνήμης

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου 
Μικρού Χωριού, αρχές του 1964.
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για τον χαμό 13 Μικροχωριτών πριν 30 
χρόνια, στις 13 Ιανουάριου 1963. Στον 
Ιερό ναό του Αγ. Γεωργίου Κυψέλης τε- 
λέσθηκε το μνημόσυνο των 13 προσφι
λών μας συγχωριανών που έχασαν την 
ζωή τους την μέρα της κατολίσθησης.

Μετά το μνημόσυνο που διάβασε ο 
πρωτοπρεσβύτερος Κων/νοςΔ. Βαστά- 
κης προσφέρθηκε καφές και κόλυβα σε 
παρακείμενη αίθουσα του Γηροκομείου 
Κυψέλης του οποίου προΐσταται ο π. 
Κων/νος. Μια φιλόξενη αίθουσα κι ένα 
ανθρώπινο, ζεστό περιβάλλον, βοήθη
σαν να φέρουμε στη μνήμη μας τα αγα
πημένα πρόσωπα που χάθηκαν αναπά
ντεχα. Αιωνία τους η μνήμη.

Ο! ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

Από τον Σεπτέμβριο οι δυο μετεω- 
ρολόγοι του χωριού μας Π. Ζήσιμος και 
Κ. Τριχιάς με βάση τα «μερομήνια» πρό- 
βλεψαν την εξέλιξη του καιρού ως το 
Πάσχα. Και οι δύο τόνισαν ως χαρακτη
ριστικό τις πολλές βροχές και όχι τόσο 
τα χιόνια. Εντονη όμως ήταν και η παγω
νιά. Πάντα αφήνουν κι ένα άγνωστο X 
στις προβλέψεις τους. Τον Μάρτιο το 
χωριό γνώρισε χιόνια πολλά του «παλη- 
ού καλού καιρού». Γενικά όμως συμφώ
νησαν και δεν φαίνεται να έπεσαν έξω.

ΓΑΛΑ ΓΙΔΙΝΟ 
ΑΠΑΤΗΛΟ!

ΟΝΕΙΡΟ

Μας το διηγήθηκε φίλος έμπορος 
και διανοούμενος με πνευματικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα. Ευρυτάν

στην καταγωγή με ρίζες στην Ευρυτανι- 
κή παροικία της πόλης, όπου έζησε τα 
παιδικά του χρόνια. Παραθέριζε πέρυσι 
στο χωριό μας και θέλησε να επισκεφθεί 
στον ξενώνα του χωριού φιλική του οι
κογένεια που είχε αφιχθεί το προηγού
μενο βράδυ. (Σύζυγος, μητέρα και δύο 
παιδιά). Προτίμησε να πάρει μαζί τους 
το πρωινό. Ηλθε ο σερβιτόρος και πήρε 
την παραγγελία. Γάλα για τα παιδιά, 
μαρμελάδα, καφέ κλπ. Σε λίγο επιστρέ
φει με το βραστά γάλα και γεμίζει τις 
φλυτζάνες. Στην θέα του, κατάλευκο 
και αχνιστό όπως ήταν, γυρίζει η σύζυ
γος πανευτυχής και λέει αποτεινόμενη 
στον σερβιτόρο, αλλά και στον φίλο μας 
με ανείπωτη χαρά:

—Επιτέλους, θα πιουν τα παιδιά γίδι- 
νο, ντόπιο γάλα! Ο φίλος την κύτταξε 
γεμάτος ερωτηματικά. Αυτή διαισθανό
μενη κάτι ρωτάει τον σερβιτόρο:

—Γίδινο δεν είναι το γάλα;
—«Νουνού» απαντάει εκείνος.
Στο άκουσμα της λέξης «Νουνού» η 

κυρία «κατέρρευσε». Ο φίλος μας ένοι
ωσε την απογοήτευση της φίλης τουρί- 
στριας, που νόμιζε ότι σ' ένα ορεινό χω
ριό της Ευρυτανίας, ανάμεσα στα έλατα, 
πουρνάρια και βλάστηση, τι πιο φυσιο
λογικό από το να περιμένει να πιει αυτή 
και τα παιδιά της λίγο φρέσκο γάλα.

Αλλά σαν Ευρυτάν ένιωσε δυο φο
ρές κατάκαρδα την θλίψη από την έλλει
ψη ενός γνήσιου, ντόπιου προϊόντος, 
που φυσιολογικά θα περίμενε κανείς να 
βρει σ' ένα ορεινό Ευρυτανικό χωριό, 
όπως το δικό μας.

Το περιστατικό αυτό μπορεί να μας

59



οδηγήσει σε αναπόληση βέβαια παλαιο- 
τέρων εποχών, αλλά και σε δική μας 
απογοήτευση για το παρόν και το 
μέλλον της περιοχής μας. Ασφαλώς ο 
χώρος δεν επιτρέπει να πούμε πολλά. 
Περιοριστήκαμε να πούμε μόνο ό,τι συ
νέβη με το γίδινο γάλα, πουήταν «νου- 
νού'», ασφαλώς συμβαίνει και με άλλα 
ντόπια προϊόντα που ο επισκέπτης απο
ζητά και περιμένει να γευθεί όπως το 
ντόπιο αυγό, το ζυμωτό ψωμί, το βαρελί
σιο κρασί, το τυρί κ.α. Δεν λέμε τίποτε

για το καλαμποκίσιο αλεύρι που είναι 
ακόμη σπάνιο. Μάταια το μάτι μας 
πλανάται στα χέρσα χωράφια να δει 
•καμμιά καλαμποκιά κι ένα καλαμπόκι για 
δείγμα. Παραπονιόμαστε γιατί έφυγαν 
οι «κουρέκλες» ναι οι «κουρεκλες», μας 
εγκατέλειψαν κι αυτές! Αφού δεν βρί
σκουν να φάνε; Χαζές είναι να πεθά- 
νουν της πείνας:

Θλιβερές διαπιστώσεις που οδη
γούν σε θλιβερές σκέψεις.

Το σπίτι της Μαρίας Δ. Κεράνη, λίγο πριν το συντρίψει η κατολίσθηση και δίπλα 
τσυη «αείμνηστη» βρύση «Καστανόβρυση».
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Ένα αιωνόβιο καμπαναριό για το Βιβλίο «Γκίνες»

Ο σ ο ι κοσμογυρισμένοι βλέπουν το 
κίψπαναριό, στο παλαιό Μικρό Χωριό 
εντυπωσιάζονται όχι μόνο από την αρχι
τεκτονική και λίθινη κατασκευή του, αλλά 
και από το πρωτότυπο μεγάλο ρολόϊ στο 
κέντρο του.

Τα κλασκά ρολόγια φέρουν την συ
νηθισμένη αρί^ιηση είτε με λατινικούς, 
είτε με αραβκούς αριθμούς. Το ρολόϊ του 
Μικρού Χωριού φέρει αρίθμηση με γράμ
ματα της Ε?Ληνιια^ς αλφαβήτου, που ολο
κληρώνουν το όνομα «ΕΛΕΝΗ  Γ. 
Σ1ΔΕΡΗ» στην μνήμη της οποίας χτίσθη- 
κε το καμπαναριό στα 1894 στην είσοδο 
της ιστορικής εκκλησίας της Μεταμόρφω
σης από την οποία σύμφωνα με την παρά
δοση πέρασε ο Μ. Μπότσαρης (1823). 
Α λλά  δυστυχώς κατεδαφίσθηκε εκατό 
χρόνια αργότερα (το 1924) για να γίνει λί
γο πιο πέρα η καινούργια εκκλησία

ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ
0  πατήρ Νικόλαος Αζακάς, ο εφημέ-

Με τον τρόπο αυτό το αιωνόβιο κα
μπαναριό διεκδικεί μια θέση στο περίφη
μο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ «Γκί- 
νες». Με ά?νλα λόγια περνάει στην 
παγκόσμια ιστορία

Μετά την κατολίσθηση το καμπαναριό 
είναι το ιστορικότερο κοινοτικό κτίσμα 
που επιβιώνει σήμερα στο παλαιό Μικρό 
Χωριό.

Φροντίζοντας για την συντήρησή του, 
διατηρούμε ένα τεκμήριο ιστορίας του Μι
κρού Χωριού. Αξίζει τον κόπο να το δούμε 
με στοργή και έμπρακτο ενδιαφέρον. Ευ
χαριστούμε γι αυτό την Εφορεία Βυζαντι
νών Μνημείων που έδειξε από την πρώτη 
στιγμή ενδιαφέρον για το μνημείο αυτό, 
καθώς και τον Γεν. ύ ί /ν τ ή  του Υπ. Πολιτι
σμού κ. Ζηρογιαννίδη για το ιδιαίτερο εν
διαφέρον του που μας κάνει να αισιοδο- 
ξούμε.

ριος του χιοριού μας, μας επεφύλαξε δυο με
γάλες εκπλήξεις που μας κάνουν να νοιώ
θουμε περήφανοι γι αυτόν.

Πέρυσι (1992) έλαβε το πτυχίο της Θεο- 
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
γενόμενος έτσι ο πρώτος στην ιστορία των 
σεπτών ιερέων του χωριού μας, που κατέχει 
Πανεπιστημιακό δίπλωμα.

Η δεύτερη έκπληξη, συνέπεια ίσως της 
πρώτης, είναι, ότι έλαβε τον ανώτατον βαθ
μό στην ιεραρχία των πρεσβυτέρων λαβαί
νοντας τον τίτλο του Οικονόμου.

Στον σεβαστό μας Παπά Νίκο στέλνουμε 
όλοι οι Μικροχωρίτες τα θερμά μας συγχα
ρητήρια και αναφωνούμε από καρδιάς το 
άξιος, άξιος, άξιος.
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από το χώρο της Ευρυτανίας και της Ρούμελης

το  Γ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ  Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ ΙΟ Υ

Από πέρυσι τον Αύγουστο άρχισε 
να λειτουργεί το Γηροκομείο Καρπε
νησιού. Το Πανευρυτανικό αυτό φι
λανθρωπικό ίδρυμα υπήρξε έμπνευ
ση και καρπός μακροχρόνιων 
προσπαθειών πολλών Ευρυτάνων ξε- 
νητεμένων και μη και κυρίως Ευρυτα- 
νικών Συλλογικών φορέων.

Την θεάρεστη αυτή προσπάθεια 
αρθά διαβλέποντας ήλθε να την 
αγκαλιάσει η επίσημη πολιτεία και να 
την κάνει αντικείμενο συνεχούς πλέ
ον κρατικού ενδιαφέροντος.

Ετσι η ολοκλήρωση του Γηροκο
μείου ενψχύθηκε αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής 
πρόνοιας για την τρίτη ηλικία και σή
μερα το Γηροκομείο, δυναμικότητας 
100 περίπου τροφίμων λειτουργεί με 
συνεχή κρατική φροντίδα.

Επειδή το ίδρυμα αυτό ενδιαφέ
ρει όλους τους Ευρυτάνες, για ενη
μέρωση δίνουμε παρακάτω περίληψη 
του ιστορικού του Γηροκομείου που 
είχε τηνκαλωσύνη να μας αποστείλει 
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Γ. 
Αρμάγος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η ίδρυση και λειτουργία του Γ ηρο

κομείου στην πόλη του Καρπενησίου 
είναι μια ιδέα που γεννήθηκε ύστερα 
από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου 
για την προστασία των δεινοπαθού- 
ντων και απροστάτευτων υπερηλί
κων και ατόμων που δεν μπορούσαν 
να αυτοεξυπηρετηθούν.

Ομως αν και η ιδέα είχε γεννηθεί 
σε πολλούς φορείς όπως: Την Πα- 
νευρυτανική Ενωση, τον Σύνδεσμο 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, το Δήμο 
Καρπενησίου, το Υπουργείο Κοινωνι
κών Υπηρεσιών διά του Τμήματος 
Πρόνοιας Ευρυτανίας, κανένας δεν 
ανέλαβε να την υλοποιήσει, κι έτσι το 
Γ ηροκομείο παρέμεινε ένα απραγμα
τοποίητο όνειρο για πολλές δεκαε
τίες.

Το καλοκαίρι του έτους 1975, 
υπήρξε μία περίοδος μεγάλης κινητι
κότητας ομογενών Ευρυτάνων της 
Αμερικής προς την γενέτειρα. Στις 
ιδιαίτερες επαφές και συσκέψεις με 
τους αρμοδίους, αλλά και με παράγο
ντες της κοινωνικής ζωής του τόπου, 
οι ομογενείς εξέφρασαν την βούλησή 
τους να βοηθήσουν και να συμβάλουν 
σε περίπτωση που κάποιος απά αυ
τούς θα αναλάμβανε την ευθύνη και 
την προσπάθεια ίδρυσης και λειτουρ
γίας Γηροκομείου στο Καρπενήσι.

Ομως κανένας φορέας δεν θέλη-
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σε να αναλάβει την ευθύνη, ενός τό
σο μεγάλου έργου, και το ενδιαφέρον 
της Ομογένειας ατόνησε.

Τότε, που ίσως ήταν και η πιο κα
τάλληλη στιγμή, ανέλαβε την πρωτο
βουλία ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 
Καρπενησίου και διά του Προέδρου 
του Ηλία Τσιάκου, γνωστοποίησε 
στην Ομογένεια την απόφασή του να 
αναλάβει αυτός την ίδρυση, αλλά και 
την λειτουργία του Γηροκομείου, στο 
Καρπενήσι.

Παράλληλα, με την γνωστοποίη
ση αυτή, τροποποίησε το καταστατι
κό του και συμπεριέλαβε στους σκο
πούς αυτού και την ίδρυση και 
λειτουργία Γ ηροκομείου.

Η Ομογένεια, όπως προκύπτει 
από το κείμενο, σχετικού εγγράφου, 
στην απόφαση αυτή του Φιλεκπαι
δευτικού Συλλόγου διε τήρησε καταρ- 
χήν επιφυλάξεις.

Ομως ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο
γος, αποφασισμένος ήδη για την 
πραγμάτωση του έργου, ανέθεσε σε 
Εταιρεία την σύνταξη της προμελέ
της αυτού και ζήτησε από το Δημοτι
κό Συμβούλιο Καρπενησίου την δωρε
άν παραχώρηση οικοπεδικού χώρου 
για την οικοδάμηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, απευθύνθηκε στους 
πολιτικούς άνδρας του τόπου μας 
της εποχής εκείνης, ήτοι τον αείμνη
στο Βουλευτή Ευρυτανίας Χρυσό
στομο Καραπιπέρη και τον επίσης 
Βουλευτή Ευρυτανίας Κωνσταντίνο 
Σαψάλη (τότε η Ευρυτανία είχε δύο

βουλευτές) την παροχή βοήθειας και 
κάθε συνδρομής στην προσπάθεια.

Επίσης ζήτησε από το Υπουργείο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, την χορήγη
ση αδείας σκοπιμότητας του έργου. 
Το Υπουργείο με την αριθ. 
2360/9.10.1979 απόφαοη της Υφυ
πουργού Αννας Συνοδινού, χορήγη
σε την άδεια αυτή, δηλαδή της ίδρυ
σης και λειτουργίας από τον 
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, Γηροκο
μείου δυναμικότητας 80 κλινών μη- 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 
αφού έλαβε την άδεια, σκοπιμότητας, 
αλλά και τη διαβεβαίωση του Δήμου 
Καρπενησίου, ότι θα παραχωρηθεί η 
αναγκαία οικοπεδική έκταση, ανέθεσε 
με δικές του δαπάνες την εκπόνηση 
της τεχνικής μελέτης σε ιδιωτικό Τε
χνικό Γραφείο.

Ενώ βρισκόντουσαν σε πλήρη 
εξέλιξη, όλες αυτές οι ενέργειες, ο 
Σύλλογος άρχισε να κινείται και προς 
την κατεύθυνση εξεύρεσης των ανα
γκαίων οικονομικών πόρων για την οι
κοδόμηση του Γ ηροκομείου.

Ηδη, από την απόφαση ίδρυσης 
του Γηροκομείου του έτους 1975, 
έχομε χρονικά φτάσει στο καλοκαίρι 
του 1979.

Το καλοκαίρι εκείνο, οι Ομογενείς 
Ευρυτάνες της Αμερικής το 
ΒΕΛΟΥΧΙ, στο ετήσιο Συνέδριό τους 
αποφάσισαν να συνδράμουν στην 
Ιδρυση του Γηροκομείου με το ποσό 
των 100.000 δολλαρίων, το οποίο πο
σό τελικά, ανήλθε στο ύψος των
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150.000 δολλαρίων.
Από το Φθινόπωρο του 1979, 

όταν καθήκοντα Προέδρου του Φι
λεκπαιδευτικού Συλλόγου Καρπενη
σιού ανέλαβε ο Γεώργιος Χρήστου 
Αρμάγος, μέχρι και το καλοκαίρι του 
έτους 1981, οι προσπάθειες προσέ- 
κρουσαν σε μεγάλο εμπόδιο. Και το 
εμπόδιο αυτό, ήταν η δυσκολία κατε
δάφισης των τριών αποθηκών TOLLS 
που υπήρχαν στο παραχωρηθέντα 
από το Δήμο Καρπενησιού χώρο, από 
την εποχή του εμφυλίου πολέμου.

Το έτος 1981, ετελεσφόρησαν οι 
προσπάθειες εξεύρεσης των πόρων 
για την οικοδόμηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, με την εγγραφή του 
έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων 
επενδύσεων του έτους 1981, με από
φαση του Υφυπουργού Συντονισμού 
Γεωργίου Σουφλιά.

Ετσι, ξεπεράστηκαν όλα τα εμπό
δια και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 
επίσημα πλέον φορέας του έργου, 
ανέλαβε το τεράστιο βάρος, που επί 
τόσα χρόνια έφερε και φέρει ακόμα.

Με όλα τα προβλήματα πλέον ξε
περασμένα και τα οικονομικά εξα
σφαλισμένα, ορίστηκε η δημοπράτη- 
ση του έργου για τις 30 Νοεμβρίου 
1981.

Και ενώ αναμένετο εναγωνίως το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας, με τη
λεγραφική διαταγή του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών της 26ης Νο
εμβρίου 1981 διατάχθηκε η ματαίωση 
της δημοπρασίας με το αιτιολογικό 
της εξ υπαρχής μελέτης ίδρυσης ή μη

του Γηροκομείου αυτού.
Τότε και κάτω από ένα βαρύ κλίμα 

και αισθήματα πικρίας και απογοήτευ
σης, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 
αναγκάστηκε να απευθύνει:

α)Τοαριθ.32/17.12.81 σκληρό έγ
γραφό του προς τον τότε Πρωθυ
πουργό Ανδρέα Παπανδρέου και 

β) Το αριθ. 34/30.12.81 επίσης 
σκληρό έγγραφο, προς το Υπουργείο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκρι
μένα στα Γραφείο της Υφυπουργού 
Μαρίας Κυπριωτάκη, ζητώντας την 
άμεση ανάκληση της άδικης για την 
Ευρυτανία διαταγής.

Το αποτέλεσμα των εγγράφων 
αυτών που έγιναν και με την συμφω
νία του τότε Βουλευτή Ευρυτανίας 
Κωνσταντίνου Τσιγαρίδα, ο οποίος 
πράγματι αγωνίστηκε με το Φιλεκπαι
δευτικό Σύλλογο για το ξεπέρασμα 
των πολλών προβλγμάτων που πα
ρουσιάστηκαν στην πορεία του έρ
γου, ήταν να έλθει στο Καρπενήσι μέ
σα στο χειμώνα η Υφυπουργός Μαρία 
Κυπριωτάκη να διαπιστώσει το δίκαιο 
του αιτήματος και να δώσει την εντο
λή επανάληψης της δημοπρασίας, η 
οποία και πραγματοποιήθηκε στις 26 
Απριλίου 1982, με ανάδοχο τον εργο
λάβο Δημοσίων Εργων Αθανάσιο Κα- 
ρέτσο.

Για την οικοδόμηση και λειτουργία 
του Γηροκομείου έχουν συμβάλλει οι
κονομικά:

1) Το Ελληνικό Δημόσιο.
2) Η Ενωση Ευρυτάνων Αμερικής 

τοΒΕΑΟΥΧΙ.
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3) Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
και

4) Σωματεία, Σύλλογοι και διάφο
ροι επώνυμοι και ανώνυμοι δωρητές.

ΕΤΟΣ 1982 ΔΡΧ. 6.000.000
» 1983 » 19.500.000
» 1984 » 13.000.000
» 1985 » 20.000.000
» 1986 » 50.000.000
» 1987 » 36.000.000
» 1988 » 8.000.000
» 1989 » 19.138.483
» 1990 » 42.886.829
» 1991 » 147.179.766
» 1992 » 79.820.969

Στην προμελέτη και τη μελέτη 
του Γηροκομείου προβλέπονταν και 
η ανέγερση Ιερού Ιδρυματικού Ναού 
για τις θρησκευτικές ανάγκες των 
τροφίμων.

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 
θέλοντας να παραδώσει στην πόλη 
Καρπενησιού και το Νομό Ευρυτα
νίας γενικώτερα ολοκληρωμένο έρ
γο, αποφάσισε την ανέγερση του 
Ιδρυματικού Ναού του Γηροκομείου.

Μη έχοντας όμως τους αναγκαί
ους οικονομικούς πόρους, διότι το 
έργο αυτό, δεν χρηματοδοτήθηκε 
από το Ελληνικό Δημόσιο, ζήτησε τη 
βσήθεια των Ομογενών Ευρυτάνων 
Αμερικής το ΒΕΛΟΥΧΙ , διαφόρων 
σωματείων, συλλόγων, οργανισμών 
και μεμονωμένων ατόμων.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό 
ήταν συγκινητική, με αποτέλεσμα σε 
χρόνο ρεκόρ, των τεσσάρων (4) μη
νών μόνσ, να σικσδομηθεί ο οικοδομι

κός σκελετός του Ναού και μέσα σε 
ελάχιστσ χρονικό διάστημα να αρχί
σει να λειτσυργεί στο όνομα του 
ΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, 
με αφετηρία τον μεγάλο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
που προηγήθηκε των εγκαινίων του 
Ιδρύματος την 8ην Αυγούστου 1992.

Βέβαια για την αποπεράτωση τσυ 
Ναού κατά μέτριους υπολογισμούς 
απαιτείται ακόμα ποσό 4.000.000 
δραχμών. Ομως πιστεύεται ότι και 
εδώ θα υπάρξουν δωρητές και ο Ναός 
του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους 
και ευεργέτου της Ευρυτανίας και του 
Καρπενησιού ειδικώτερα θα εγκαινια
στεί τσ καλοκαίρι του χρόνου τούτου.

Με την λειτουργία του Ιδρύματος 
(Γηροκομείου) που απασχολεί ένα 
πολυάριθμο προσωπικό και τη διαμο
νή (80) τροφίμων, δόθηκε μια δυνατή 
οικονομική πνοή στο Καρπενήσι, 
αφού στην αγσρά τσυ μόνον, για το 
προηγούμενο χρόνο 1992, εισέρρευ-
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σαν πάνω από 200.000.000 δρχ. Καιη 
οικονομική αυτή πνοή θα συνεχίσει να 
δίνεται κάθε χρόνο και μεγαλύτερη.

Πέραν όμως όλων αυτών, το συ
γκρότημα του Ιδρύματος μαζί με τον 
Ιδρυματικό Ναό θα αποτελεί παντο- 
τεινό κόσμημα της πόλης μας και θα 
είναι μνημείο Αγάπης προς τον 
Ανθρωπο.

Γεώργιος Χρήστου Αρμάγος
Πρόεδρος

του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και 
του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ευρυτανίας

Τ Ο  Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ Ι  Σ Ε

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ !
Ισως λίγοι συμπατριώτες μας Ευρυ- 

τάνες αντελήφθησαν ότι ένα από τα

γραμματόσημα που επικολλάμε στα τα
χυδρομούμενα φάκελλα (εσωτερικού 
δρχ. 60) απεικονίζει την πόλη του Καρ- 
πενησίου, την πρωτεύουσα της Ευρυτα
νίας. Διακρίνονται οι κεραμοσκεπείς 
στέγες, το ψηλό καμπαναριό της Ιστο
ρικής Αγίας Τριάδος, και στο βάθος κά
τασπρες οι χιονισμένες πλαγιές του Βε
λουχιού.

Μ ια τιμητική χειρονομία για την 
ιστορική πόλη, τροιρός αγίων που σήμε
ρα δίνει έντονα το παρόν στην αναπτυ
ξιακή προσπάθεια της περιοχής και τον 
Ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό της.

Τ Ο  Μ ΙΚ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  Ε Τ Ο ΙΜ Ο
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η !

Τρία μεγάλα αναπτυξιακά έργα που 
ολοκληρώνονται σύντομα στο χωριό 
ανεβάζουν τις μετοχές του στην τουρι
στική αξιοποίηση και ανάπτυξη της ευ
ρύτερης περιοχής που εκτός από τους 
εσωτερικούς άρχισε να δέχεται και Ε υ 
ρωπαίους τουρίστες. Πρόκειται για την 
επέκταση και ανακαίνιση των δύο ξενο
δοχείων του (νέο και παλαιό χωριό) 
που διπλασιάζουν την δυναμικότητά 
τους σε κλίνες συνολικής δαπάνης 100 
εκ. δρχ. Παράλληλα παραδίδεται το ερ
γοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής που θα 
αποφέρει εισόδημα στην Κοινότητα αρ
κετών εκατομμυρίων.

Α ν προσθέσουμε σ’ αυτά την τοποθέ
τηση περίπου 90 τηλεφώνων (παλαιό 
και νέο) με το νέο τηλεφωνικό κέντρο 
που χτίσθηκε στο ίδιο το χωριό, τότε 
έχουμε μια πολύ αισιόδοξη δυναμική 
εικόνα του Μικρού Χωριού που παίρ
νει πάλι τα πρωτεία στην ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό. Το Μικρό Χω ριό  
είναι ευγνώμων σε όσους είδαν με κατα
νόηση και έδωσαν λύσ στα πρωταρχικά 
αυτά προβλήματα που χρόνιζαν.

Η  Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Α  Ε Χ Ε Ι  Π Α Ρ Ε Α !

Η τοποθέτηση του τηλεφωνικού κέ
ντρου στο Μικρό Χωριό απαίτησε με
ταξύ άλλων την τοποθέτηση μιας τερά
στιας κεραίας ψηλά στην φαλακρή 
κορυφή της Φιδόπλατης.
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Αθέλητα το μάτι μας το)ρα από τον 
«μοναχό τον έλατο» πάει στην ηιηλό- 
κορμη κεραία που λαμπυρίζει στον κα
ταγάλανο ουρανό. Για όσους δεν το 
γνο^ρίζουν θα πρέπει να πούμε ότι το 
αυτοκίνητο πάτησε προ πολλού κι αυ
τές τις κορφές. Πέρυσι με δικό μας αυ
τοκίνητο πήραμε το δασικό δρόμο που 
μας έφερε ως τον «απάνω ποτιστή». 
Απίστευτο, αλλ’ όχι ρομαντικό!

Τ Α  Π Ο Υ Λ Ι Α  Μ Α Σ  Ε Χ Ο Υ Ν

Ε Γ Κ Α Τ Α Α Ε ΙΨ Ε Ι!

Μ ια τραγική διαπίστο^ση που γίνε
ται άθελά μας όταν βρεθούμε στο χωριό 
είναι ότι δεν βλέπουμε πλέον γύρω μας 
πουλιά να πετούν όπως πρώτα! Αλλοί
μονο. Δεν ξέρουμε ποιοι θα πρέπει να 
νοιώθουν τύψεις γι αυτή την ερήμωση. 
Οπωσδήποτε το πρόβλημα είναι γενι
κότερο. Αεροψεκασμοί σε διάφορες πε
ριοχές, δηλητηριώδεις ουσίες, χημικά 
λιπάσματα, μόλυνση του περιβάλλο
ντος, έλλειψη καλλιεργειοδν, η ερήμοτση 
γενικά. Α ν  προσθέσει κανείς και τους 
παράνομους και λαθροκυνηγούς που 
ξεσπούν στα «πετούμενα» ίσως έχουμε 
έναν θλιβερό κατάλογο αυτών που 
εγκληματούν εναντίον της οικολογικής 
μας ισορροπίας, του περιβάλλοντος, 
των μελλοντικών γενεών... Η φύση αρ
χίζει να μας προειδοποιεί. Καιρός να 
αλλάξουμε νοοτροπία και στάση απέ- 
ναντί της. Ο ι κυνηγετικοί, ορειβατικοί 
και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της πε
ριοχής πρέπει να σκεφθούν, να συσκε-

φθούν και να κάνουν κάτι.

Β Ε Λ Ο Υ Χ Ι  - Π Α Ν Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Η

Με επίκεντρο τον σχηματισμό επι
τροπής εποπτείας υποτροφίαν από το 
Βελούχι ήΐυχράνθηκαν οι σχέσεις του 
«Βελουχιού» (Η Π Α) και της Πανευρυ- 
τανικής (Ελλάδα). Αντηλλάγιισαν επι
στολές και δόθηκαν αμοιβαία εξηγήσεις. 
Ο αείμνηστος πρόεδροςΤάκης Πολύζος 
συνέβαλε στην άρση των παρεξηγήσεων 
που κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε 
υποβολιμαίες πληροφορίες και την έλ- 
λειήτη κατανόησης (λόγω διαφορετικού 
τρόπου ζωής) της ευαισθησίας των προ
σώπων που είναι εντεταλμένα από τις 
Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων.

Ο Μ Α Λ Α  ΙΑ Τ Ρ Ω Ν
Π Α Ν Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Η Σ

Η ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
των Ιατρών της Πανευρυτανικής Ενω 
σης κατά το τριήμερο 19-21.2.93 επισκέ- 
φθηκε και εξέτασε ασθενείς στη Φραγκί- 
στα και το Καρπενήσι κάτω από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ω ς γνω
στόν την προσπάθεια αυτή ενισχύει οι
κονομικά η Ενο)ση Ευρυτάνων Αμερι
κής το «Βελούχι». Στην ίδια εξόρμηση 
οι γιατροί κ.κ. Τσίρου (οφθαλμίατρος), 
Φακιολάς (καρδιολόγος), Κοντομέριος 
(ρευματολόγος), έδωσαν διαλέξεις αντί
στοιχα πάνω σε θέματα της ειδικότητάς 
τους στην αίθουσα του Ιδρύματος Π ρό
νοιας.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ 13 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

Στο παρεκκλήσι του Φιλοπτώχου 
Ιδρύματος του Αγ. Γεωργίου Κυψέλης 
έγινε το μνημόσυνο των 13 εθνομαρτύ
ρων στις 13 Δεκεμβρίου 1992 με φροντί
δες του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών 
«Αγία Παρασκευή», του Πρωτοπρεσβυ
τέρου π. Κων/νου Δ. Βαστάκη. Χοροστά
τησε ο Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρι
κής κ. Τιμόθεος. Ακολούθησε ειδική 
εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. 
Παναγιώτη Βλάχο, Επίτ. Επιθ. Μέσης 
Εκπαίδευσης, ο οποίος με γλαφυρό 
τρόπο αναπαρέστησε το μαρτύριο των 
αγρίως βασανισθέντων και εκτελεσθέ- 
ντων εθνομαρτύρων προκαλώντας συ
γκίνηση στο ακροατήριο. Η ποιήτρια κ. 
Χατζηγιαννιού απήγγειλε ποίημά της 
«Η μπαλλάντα του Παπαβαστάκη». Την

εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συν
δέσμου κ. Ν. Καρβέλης και έκλεισε ο Σε- 
βασμιώτατος κ. Τ ιμόθεος.

Παρέστη πολύς κόσμος και αρκετοί 
Μικροχωρίτες. Την Αδελφότητα εκπρο
σώπησαν ο Πρόεδρός της, ο οποίος κα
τέθεσε εν συντομία σύγχρονες μαρτυ
ρίες Μικροχωριτών για τους 13 
ενθομάρτυρες και ο κ. Γ. Δημόπουλος. 
Η όλη εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και ο 
π. Κων. Βαστάκης δώρησε στην Αδελ- 
φότητά μας μια βιντεοκασέτα εις ανά
μνηση του γεγονότος και τον ευχαρι
στούμε γι αυτό. Μια άψογα οργανωμένη 
σεμνή και υποβλητική εκδήλωση όπως 
άρμοζε στα 50 χρόνια από τον θάνατο 
των ηρωικών συμπατριωτών μας.

Το απέριττο μνημείο των δύο εθνομαρτύρων αειμνήστων Παπα-Βαστάκη και 
Κατσίμπα δίπλα στο χώρο του μαρτυρίου τους.68



ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Γράψει Ο Φώτης Πανογιώργος

Αποφασίζω σήμερα να γυρίσω πολ
λά χρόνια πίσω, να φέρω στην δημο
σιότητα την ζωή εκείνη που έζησα. 
Γεννήθηκα το 1929 στην Μεγάλη 
Χώρα Αγρινίου ή Ζαπάντη. Σήμερα 
όλη αυτή η περιοχή έγινε Δήμος με 
την ονομασία Δήμος Νεαπόλεως.

Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα 
στο χωριό μου το Βύθισμα, κοινότης 
Ψιανών. Η κοινότης αποτελούταν τό
τε αλλά και τώρα από τρία χωριά: 
Σέλισα ή Καστανούλα, Φιανά η έδρα 
και Σέλας ή Βύθισμα που μετονομά
στηκε έτσι μετά την κατολίσθηση πο.- 
έγινε το έτος 1928.

Το δημοτικό σχολείο το τελείωσα 
στο χωριό μου. Το σχολικό έτος άρχι
ζε τον μήνα Απρίλιο και τελείωνε τον 
Οκτώβριο. Αυτό γινότανε διότι το 
χειμώνα κατεβαίναμε στους κάμπους.

Εκείνος ο Οκτώβριος που τελείω
σα το σχολείο ήταν Οκτώβριος του 
1940 που κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλι- 
κός πόλεμος. Θυμάμαι σαν να ήταν 
χθές που ακούγαμε τα κανόνια από το 
Καλπάκι που από την πρώτη βολή 
άρχησαν οι Έλληνες μαχητές να προε
λαύνουν στα χιονισμένα και αιματω- 
βαμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου 
τρέποντας σε φυγή τον εχθρό.

Η ζωή τότε αν την συγκρίνεις με 
την σημερινή, το άλφα με το ωμέγα. 
Σχολείο στο χωριό δεν είχαμε, μάθη
μα κάναμε στον Αη Γιώργη, μεγάλη 
νάναι η χάρη του. Για αθλητικά παπού
τσια που σήμερα υπάρχουν μάρκες 
πολλές και διάφορες, εμείς είχαμε 
τότε τα γουρνοτσάρουχα από το 
δέρμα γουρουνιού που θρέφαμε και 
σφάζαμε τα Χριστούγεννα. Βιβλία για 
διάβασμα μόνο και μόνο το αναγνω
στικό. Μιά πλάκα με το κοντύλι και ένα 
μολύβι. Είχαμε και το μπουκάλι με τη 
μελάνη κρεμασμένο στην μαρούδα

όπως την λέγαμε τότε. Αν έχανες τον 
κοντυλοφώρο με την πέννα έπαιρνες 
ένα σαμάκι ή καλάμι, τοποθετούσες 
επάνω την πέννα και έκανες τη δου
λειά σου.

Κάτι παρόμοιο έκανες και με το 
κοντύλι της πλάκας αν το έχανες ή 
σου έσπαζε.

Έφτιαχνες από μια μαλακιά πέτρα 
να μην χαρακώσεις την πλάκα. Όταν 
πηγαίναμε καμιά εκδρομή, η μάνα 
μας ετοίμαζε την μπομπότα νά ναι 
καλοψημένη, μας έβαζε και λίγο κλο- 
τσοτύρι και για πετσέτα που πολλές 
φορές δεν είχε χρησιμοποιούσε το 
κολοκυθόφυλλο. Έτρωγες και ευφραι- 
νόταν η ψυχή σου.

Με τέτοιες συνθήκες μάθαινες τα 
χρόνια εκείνα τα γράμματα και ανέ
βαινες πολύ ψηλά.

Ποιό είναι το καλύτερο σήμερα 
που υπάρχουν τόσα και τόσα στην 
ζωή. Διαφορά υπάρχει μόνο που μας 
κυρίευσε το άγχος της ζωής.

Σεβασμός μεγάλος τότε στους με
γαλύτερους, κοκκίνιζες αν συναντού
σες κάποιον μπροστά σου.

Σήμερα που ο άνθρωπος πάτησε 
το φεγγάρι και προσπαθεί να κυριεύ
σει και τη γή, τα παραπάνω από αυτά 
δυστυχώς χάθηκαν και παραμένει για 
όφελός του η μαριχουάνα, το χασίσι 
και άλλα που δεν θέλω να αναφέρω. 
Η μεγάλη εξέλιξη φέρνει την σημερι
νή ζωή άνω κάτω και οι εφιάλτες 
μεγαλώνουν. Το γέλιο σήμερα χάθη
κε από τον άνθρωπο. Πολλοί δεν το 
γνωρίζουν. Αποχαζέψανε μπροστά 
στις τηλεοράσεις, στα βίντεο, τις κα- 
σέττες και πολλά άλλα.

Τις τηλεοράσεις, τα βίντεο, τις 
κασέττες εκείνη την εποχή τις αντι- 
καταστούσε το στόμα του κάθε νέου ή 
νέας. Θυμάμαι έθιμο από ετοιμασία
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γάμου στο χωριό.
Την Τετάρτη το βράδυ, καλεσμέ

νοι όλοι οι χωριανοί για τα προζήμια 
της νύφης ή του γαμπρού.

Μαζεύονταν το βράδυ στο σπίτι. Ο 
γαμπρός ή η νύφη είχε το ζυμάρι 
έτοιμο για ανάπιασμα. Έφερνε ένα 
σκαφίδι μία σήτα και το αλεύρι με το 
ζιμάρι. Ένας νέος, πάντα αγόρι ήτανε 
αυτός, είχε για βοηθούς τρία τέσσερα 
άτομα, κορίτσια ή αγόρια. Έβαζε το 
αλεύρι στην σήτα και έκανε πως δεν 
κοσκινίζει για να σταυρώσουν με χρή
ματα να αρχίσει να βγαίνει το αλεύρι. 
Όταν θα αρχίζει το ζήμωμα η νύφη ή 
ο γαμπρός θάτρεχε να κρυφτεί να 
μην τον αλείψουν με ζυμάρι τα παιδιά. 
Καθ όλο το διάστημα του ζυμώματος, 
κορίτσια τραγουδούσαν το τραγούδι 
αυτό: Πυκνοσέτικα τα αλεύρια και 
κλεφτάτα τα προζύμια και ο νιος που 
τα ζυμώνει νάχει μάνα και πατέρα 
νάχει συγκένιο μεγάλο  είχε και συνέ
χεια.

Έτσι τραγουδιστά τελείωνε όταν 
έβγαινε ο ήλιος. Και κάθε βράδυ μετά, 
μέχρι την Κυριακή το βράδυ με το 
μεγάλο τραπέζι του γάμου.

Κάτι ακόμα από εκείνα τα χρόνια: 
επάνω από το πατρικό μου σπίτι έμει
νε η θεία Καμαρέτσινα. Είχε δύο 
κερασιές που μάντευαν νωρίς τα κε
ράσια. Εγώ μικρός τότε δεν είχα πάει 
ακόμα σχολείο. Ένα πρωί μου φώνα
ξε να πάω να τις μαζέψω. Πήγα 
αμέσως διότι ήμουνα από τότε φρου- 
τοφαγάς. Το παράξενο είναι τούτο: 
Όταν ανέβηκα και άρχισα να μαζεύω 
μου λέει από κάτω: Πες κανένα τρα
γούδι διότι σε ακούω που τραγουδάς 
καλά. Γιατί αυτό, γιατί άλλο να μην 
τρώω κεράσια.

Εγώ να μην την ξαποστείλω διότι 
ήμουν φίλος στα κεράσια γέμιζα την 
χούφτα μου και έβαλα πολλά μαζί στο 
στόμα μου. Τα κουκούτσια τα πέταγα 
μακριά να μην πέφτουν κάτω και

συνέχιζα το τραγούδι.
Στην συνοικία τσαπατούνη είχαμε 

και μεις μια κερασιά. Η μακαρίτισα η 
μάνα μου όταν άρχιζαν να γίνονται 
έβαζε στον κορμό κέδρα που ξεραίνο
νταν και δεν ανέβαιναν επάνω άνθρω
ποι να φάνε.

Κάτι ακόμα σχετικά μ αυτά. Ένα 
απόγευμα βρήκαμε πάνω στην κερα
σιά τον μακαρίτη τώρα Λάμπρο Ανα- 
στασόπουλο ή Αλοίμονο (ήταν το 
παρατσούκλι του). Σκοτώθηκε επί κα
τοχής από τους Γερμανούς πολεμώ
ντας με τους εγγλέζους στην Ναύπα
κτο. Ό Λάμπρος έμεινε κοντά στον 
έλατο που είχαμε τον σύμαντρο κρε- 
μασμένον. Αυτός τον κτύπαγε κάθε 
πρωί. Την άλλη μέρα πρωί πήγα και 
του είπα να τον κτυπήσω εγώ να μην 
το πω στο δάσκαλο. Ό μακαρίτης 
φοβήθηκε και έτσι κτύπησα και εγώ 
για πρώτη φορά το σύμαντρο.

Η μεταξική δικτατορία το 1936 με 
βρήκε αν θυμάμαι καλά στην πρώτη ή 
δευτέρα τάξη. Σε μάς τους μικρούς 
μας φέρανε ρούχα σκαπανέων με την 
γραβάτα την άσπρη. Δεν ήξερε να 
την δέσει κανένας και τα πλήρωνε 
όλα ο δάσκαλος.

Μέχρι που τελείωσε η κατοχή ζού- 
σαμε στο χωριό. Μετά μεσολάβησε ο 
εμφύλιος πόλεμος εγκαταλείψαμε το 
χωριό διότι ήτανε κατεστραμένο από 
την κατολίσθηση και αποκατασταθή
καμε όπου ο καθένας βρήκε την τύχη 
του, άλλος εδώ και άλλος εκεί. Εγώ 
έφυγα από την επαρχία και ήρθα στην 
Αθήνα το έτος 1960, Απρίλιο μήνα. 
Στις 19 του ίδιου μηνός έπιασα δου
λειά στο Υπουργείο Προεδρίας.

Το Υπουργείο εστεγάζετω τότε 
αλλά και μέχρι το 1970 μέσα στο 
κτήριο της βουλής.

Την εποχή που έπιασα εγώ δου
λειά το υπουργείο είχε μόνιμο προ
σωπικό, λιγότερους από 30 υπαλλή
λους μονίμους. Σήμερα ελέγχει την
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κρατική μηχανή. Από εκεί βρέθηκα 
αποσπασμένος για δύο χρόνια στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και από εκεί 
στο Συντονισμού, σήμερα Εθνικής Οι
κονομίας.

Απεχώρησα με σύνταξη τον Ιούλιο 
του 1991 με τριανταένα χρόνια και 
δύο στρατιωτικό, 33.

Όλα μου τα χρόνια στον δημόσιο 
βίο τον υπηρέτησα με αγάπη και 
σεβασμό πάντα στα Γραφεία των εκά- 
στοτε Υπουργών.

Εκεί είδα, έμαθα και διδάχθηκα

πολλά μέσα από την πολιτική ζωή.
Τώρα για τα υπόλοιπα χρόνια που 

μου απομένουν ζητάω για καταφύγιο 
μια ερημιά νάχω για παρέα την φύση 
και τα πουλιά.

Και τώρα αγαπητοί μου φίλοι και 
γνωστοί στα παραπάνω που κάθησα 
και έγραψα όπως ακόμα στέκουν στην 
μνήμη μου, αφιερώνω τα παρακάτω 
τετράστιχα στιχάκια τα οποία όταν τα 
έγραφα συγκινήθηκα διότι μου φέρα
νε πολλές αναμνήσεις από τα παιδικά 
μου χρόνια μέχρι και σήμερα:

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1
Τα χρόνια μου τα παιδικά 
θυμάμαι από το χωριό μου 
Στον ύπνο μου πάντα κυλά 
το μόνο όνειρό μου.

2
Να γύριζαν για μια φορά 
πίσω να τα γνωρίσω 
τα χρόνια γρήγορα κυλούν 
προτού να αποδημήσω.

3
Να πάω να προσευχηθώ 
ψηλά στον Αη Γιώργη 
και να καθίσω ευλαβικά 
να πω ένα μοιρολόι.

4
Το μοιρολόι θα το πω 
στους τάφους των προγόνων 
γιατί εκεί θα μένουνε 
στα βάθη των αιώνων.

5
Τους φίλους μου ν αντάμωνα 
όλους μέσ τη πλατεία 
καφέ να πίναμε μαζί 
στα τότε καφενεία

Μια εκδρομή να κάνουμε 
να πάμε στα ταμπούρια 
γέλια να κάνομε πολλά 
να πούμε καλαμπούρια

7
Να αναβούμε και πιο ψηλά 
πάνω στην Καλλιακούδα 
να στήσωμε κι ένα χορό 
αγνάντια στην ανούδα

8
Τα γέλια τώρα χάθηκαν 
πού βγαιναν απ το στόμα 
και τιαραμένει μάρτυρας 
το πικραμένο σώμα

9
Σήμερα άλλαξε η ζωή 
μας ήρθαν μεγαλεία 
και βασανίζουν όλους μας 
με τη μελαγχολία

10
Αφήνω όμως μια ευχή 
σε όλα τα παιδιά μας 
τον δρόμο που θα πάρουνε 
να βρίσκεται κοντά μας

ΦΩΤΗΣ Κ. ΠΑΝΟΠΩΡΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Στη στήλη cxunn̂ , παρουσιάζονται συνοπτικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες 
και γενικά έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα ή την Δ)νση του πε
ριοδικού και aq>opo0v την Ευρυτανία ή γενικότερα την Ρούμελη.

J  Γιώργος Α. Κουρβετάρης, 
Ποιήματα της Νοσταλγίας και της 
Ξενιτειάς. Αθήνα, 1992.

Ανθολογία 79 ποιημάτων που είναι 
ταξινομημένα σε 7 ενότητες στα "φυ
σιολατρικά", της "ξενιτειάς", της "πα
τρίδας" και της "νοσταλγίας", της 
"μάνας", του "χωριού και της στάνης", 
τα "πατριωτικά και εορταστικά", της 
"αγάπης και της ειρήνης". Τα ποιήμα
τα αυτά εκφράζουν, όπως δείχνουν οι 
παραπάνω ενότητες, την ποιητική 
ευαισθησία ενός διακεκριμένου Έλ
ληνα της διασποράς, του φίλου καθη
γητή της Κοινωνιολογίας, Ανδρέα 
Κουρθετάρη, στο πανεπιστήμιο του 
Ιλινόις (ΗΠΑ). Στα ποιήματά του αυτά 
ο κοινωνιολόγος απελευθερώνεται φα- 
ντασιακά για να εκφραστεί ποιητικά. 
Ο κοινωνιολογικός στοχασμός ντύνε
ται την ποιητική φαντασία αναζητώ
ντας πνευματική ανάταση και ψυχική 
ανακούφιση. Όπως γράφει χαρακτη
ριστικά στον πρόλογό του, "οι ποιητι
κοί μου αυτοί στοχασμοί είναι για 
μένα ένα μικρό και ταπεινό προσκύνη
μα ευγνωμοσύνης και ανάμνησης 
στους απλούς ανθρώπους που μας 
έφεραν στη ζωή, μας μεγάλωσαν με 
δικές τους στερήσεις σε μια πρωταρ
χική και φτωχή κοινωνία του χωριού". 
Με τους λιτούς και απέριττους στί
χους που αναπλάθουν νοσταλγικά μια 
χαμένη πια παραδοσιακή ζωή, ο ποιη
τής κατορθώνει να μας κάνει συγκοι- 
νωνούς και συμπροσκυνητές ενός κό
σμου που αν και πέρασε άφησε ανε

ξίτηλα ίχνη μέσα στην ψυχή μας.
Ιδιαίτερα επιμελημένη η αισθηπκή 

παρουσίαση των ποιημάτων και άψογη η 
όλη εμφάνιση του τόμου χάρις στη φρο
ντίδα της Τερέζας Χατζοπούλου.
□  Κωνσταντίνος Α. Σαρρής,
Χρονικό Κορυσχάδων:
Το Μοναστήρι Καταφυγίου - 
Κουμασ ίων. Αθήνα 1992

Ακούραστος ο κ. Σαρρής, μας δίνει 
τώρα το πέμπτο τεύχος της τμηματι
κής ιστορίας των Κορυσχάδων. Αυτή 
τη φορά ανατρέχει σε χρονολογικά 
ταξινομημένα συμβάντα και χειρό
γραφα κείμενα που έχουν σχέση με 
τα Κουμάσια, το ομώνυμο ιστορικό 
μοναστήρι που οι ιστορικές του ρίζες 
φθάνουν στον 17ο αιώνα. Μια αξιόλο
γη, επίμοχθη προσπάθεια, που μεθο
δικά βοηθάει το παζλ της Ευρυτανι- 
κής ιστορίας και θα ευχόμασταν να 
είχε πάρει τη μορφή τυπωμένου βι
βλίου, γιατί έτσι υποβαθμίζεται η τόσο 
σημαντική αυτή προσπάθεια. Νομίζο
με ότι το αξίζει και διερωτόμεθα γιατί 
ο Σύλλογος Κορυσχαδιτών δεν υιοθε
τεί αυτή την τόσο φιλότιμη και αξιέ
παινη ερευνητική αυτή προσπάθεια.

□  Θανάσης Παπαθανασόπουλος.
Το Αψηλάφητο.
Αθήνα: Μελέαγρος 1992.

Μια ακόμη ποιητική συλλογή του 
ταλαντούχου πολυβραβευμένου Ρου
μελιώτη ποιητή και δοκιμιογράφου, 
που είναι ταυτόχρονα λειτουργός της
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Θ έ μ ιδ ο ς , Φ έ τ ο ς  τ ιμ ή θ η κ ε  μ ε  το  π ρώ το  
κ ρ α π κό  β ρ α β ε ίο  π εζ ο γ ρ α φ ία ς  κι ακόμ η  
μ ε  τ ο  β ρ α β ε ίο  Ιπ εκτσ ί.

□  Γ ιώργος Τριανταφύλλου,
1) Φύλλων Θροίσματα και
2) Πηγής Κελαρι'σματα.
Αθήνα, 1992.

Δ υ ο  κ ο μ ψ έ ς  π ο ιη τ ικ έ ς  α ν θ ο λ ο γ ίε ς , 
ε μ π ν ε υ σ μ έ ν ε ς  τό σ ο  απ ό τ η ν  κ α θ η μ ε 
ρ ιν ή  ζω ή , ό σ ο  κ α ι απ ό τ η ν  ε θ ν ικ ή  μ α ς  
ισ το ρ ία , τ ο υ ς  ε θ ν ικ ο ύ ς  μ α ς  α γ ώ ν ες  
κ α ι π α ν α ν θ ρ ώ π ιν ες  α ξ ίε ς .

□  Χρυσόστομος Πατούλας,
Λεπτές ισορροπίες.
Αθήνα, Βιβλιογεονία 1992.

Η ν έ α  π ο ιη τ ικ ή  σ υ λ λ ο γ ή  το υ  π ε ρ ιέ 
χ ε ι  "π ο ιη τ ικά  κ ε ίμ ε ν α  ο ρ θ ο ύ  π ρ ο σ α να 
τ ο λ ισ μ ο ύ  κα ι ε σ ω τ ε ρ ικ ή ς  π ο ρ εία ς" ,ό - 
π ω ς τ α  α π ο κ α λ ε ί σ το ν  υ π ό τιτλ ο  ο 
ίδ ιο ς  ο σ υ γ γ ρ α φ έ α ς . Π υκκνο ί σ τ ίχ ο ι 
μ ε  φ ιλ ο σ ο φ ικ ό  σ υ χ νά  π ερ ιε χ ό μ εν ο  
π ου π η γ ά ζ ε ι απ ό τ ις  π ο ικ ίλ ες  ε μ π ε ι
ρ ίε ς  τ η ς  ζ ω ή ς .

□  Γ ιάννης Κουτσοχέρας,
Ο αείφεγγος Βράχος της 
Ακρόπολης.
Αθήνα - Βιβλιοπωλείο της Εστίας.

Μ ια  π ο ιη τ ικ ή  σ ύ ν θ εσ η  το υ  δ ια κ ε 
κ ρ ιμ έ ν ο υ  π ο ιη τή  κα ι κο ινω νικο ύ  ε ρ γ ά 
τη , π ου σ τ η ρ ίζ ε ι  τ η ν  π ρ ό τα σ ή  το υ  
σ τ η ν  Ο Υ Ν Ε Σ Κ Ο , ν α  κ α θ ιερ ω θ ε ί μ ια  

"π α γ κ ό σ μ ια  η μ έ ρ α  τ η ς  Α κ ρ ό π ο λ η ς  
σ α ν  σ ύ μ β ο λ ο  τ η ς  π α ιδ ε ία ς , το υ  π ολ ι
τ ισ μ ο ύ  κ α ι τ η ς  ε ιρ ή ν η ς " . Γ ια τ ί θ ε ω ρ ε ί  
τ η ν  Α κ ρ ό π ο λ η  "φ ά ρ ο  α ν έ σ π ερ ο  το υ  
κ ό σ μ ο υ  - δ ια χ ρ ο ν ικ ό  - Δ ω ρ ικ ό ς  δ ιδ ά 
χ ο ς  το υ  α π λο ύ  - το υ  εύ ρ υ θ μ ο υ  - το υ  
μ έ τ ρ ο υ  - τ ο υ  λ ό γ ο υ  - το υ  δ ια λ ό γ ο υ  - 
τ ο υ  α ν τ ιλ ό γ ο υ  - τ η ς  σ ύ ν θ ε σ η ς  - το υ  ευ  
ζ η ν  κ α ι το υ  ευ  π ρ ά ττε ιν " . Μ έσ α  από  
τ η ν  π ο ιη τ ικ ή  το υ  α υ τή  σ ύ ν θ εσ η  π α ρ ε 
λ α ύ ν ε ι η  ε λ λ η ν ικ ή  ισ το ρ ία  μ ε  τα  π α

νανθρώπινα ιδεώδη και τις πολιτισμι
κές αξίες που οφείλει σήμερα ολό
κληρη η ανθρωπότητα να υπηρετεί 
για να ζήσει εν ειρήνη και αρμονία.

□  Νίκος Α. Παπακωνσταντίνου, 
Αετειάδα.
Φλιπππότης 1988.

Η τέταρτη ποιητική σύνθεση του 
γνωστού ηθοποιού του εθνικού θεά
τρου και συγγραφέα Νίκου Παπακων
σταντίνου. Όπως εξηγεί και ο ίδιος, η 
Αετειάδα του είναι έργο συμβολικό. 
Έχει όμως την πλοκή ενός δράματος, 
που συντελείται στους κόλπους της 
παγκόσμιας κοινότητας, μεταξύ των 
ισχυρών και των αδυνάτων, του κατε
στημένου και των ελεύθερα σκεπτο- 
μένων αγωνιστών των μεγάλων και 
μικρών εθνών κ.ά. Κεντρικός ήρωας ο 
αληθινός και δημιουργικός καλλιτέχ
νης που στη διάρκεια της δίκης του τα 
αθώρητα στοιχεία θα καταγγείλουν 
την αρπακτικότητα των "χρυσόθεων 
αστών" και θα επιβάλουν, τελικά, με τη 
δική τους κρίση παγκόσμια τάξη και 
ειρήνη, χαρίζοντας λύτρωση στο δο
κιμαζόμενο άνθρωπο. Δίνει έτσι μια 
αισιόδοξη και ελπιδοφόρα έκβαση στην 
πορεία της ανθρωπότητας.

□  Γ ιάννης Σπανόπουλος,
Ένδον, Διαλογισμοί για τη ζωή, 
για τον Ανθρωπο, για το Αύριο.
Αθήνα 1993.

Στο τελευταίο του αυτό βιβιλίο ο 
ζωγράφος και λογοτέχνης Γιάννης 
Σπανόπουλος εκθέτει τις σκέψεις του 
για τη ζωή και τον άνθρωπο, για την 
πίστη και την τέχνη, το θάνατο και τον 
έρωτα, τον πόλεμο και την ειρήνη. Με 
τα κείμενά του αυτά, ο συγγραφέας 
δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε 
θέματα της καθημερινής μας ζωής 
και εμβαθύνει σ’ αυτά με το δικό του 
φιλοσοφικό στοχασμό.

73



□  Θέμις Σταφυλά,
Η Τρώγλη
(ιστόρημα) με προλογικό γράμμα 
του Νικηφόρου Βρεττάκου.
Αθήνα, 1990.

Το αυτοβιογραφικό αυτό κείμενο 
της κ. Σταφυλά έχει ως αφετηρία την 
τραυματική εμπειρία της ζωής ενός 
προσφυγόπουλου κοριτσιού από τη 
Σμύρνη σε μια "τρώγλη" της Αθήνας. 
Σιγά, σιγά η τρώγλη αναβαθμίζεται 
στη ζωή της ώσπου γίνεται πια μα 
ανάμνηση. Η σφραγίδα που άφησε 
όμως στη ζωή της οδηγεί τη συγγρα
φέα με λιτό και παραστατικό λόγο να 
μας δώσει καίρια γεγονότα της πνευ
ματικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής, που τα ’ ζησε η ίδια με μια 
ιδιαίτερη ευαισθησία και στοχασμό 
που δεν αφήνει αδιάφορο τον ανα
γνώστη.
□  Ιωάννης Κουμουλίδης και 
Λάζαρος Δεριζώτης - Σταυρούλα 
Σδρόλια,
Το Μοναστήρι της Τατάρνας: 
Ιστορία και κειμήλια.
Αθήνα 1991.

Ο καθηγητής I. Κουμουλίδης (Η- 
ΠΑ) μαζί με τους βυζαντινολόγους Λ. 
Δεριζώτη και Σ. Σδρόλια χάρις στις 
γενναιόδωρες προσφορές αξιόλογων 
χορηγών (Μόμπιλ Ελλάς κ.ά.) μας 
χάρισαν μια μνημειώδη έκδοση αντά
ξια της ιστορίας και των πολύτιμων 
κειμηλίων της Μονής Τατάρνης.

Αφού μας δώσουν το ιστορικό της 
ίδρυσης της Μονής στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα μας παραθέτουν στη 
συνέχεια λεπτομερή καταγραφή ει
κόνων, αμφίων, αργυρών σκευών, χει
ρογράφων εντύπων κ.ά. που συνο
δεύονται από θαυμάσιες αντίστοιχα 
φωτογραφίες. Από αυτές εύκολα δια
πιστώνει κανείς αρκετές γνώριμες 
εικόνες και άλλα σκεύη από εκκλη
σίες χωριών της Ευρυτανίας, νεοβυ-

ζαντινής τεχνοτροπίας (αφοί Ζωγρά
φοι, Αναγνώστης κ.ά.). Η σημαντική 
αυτή έκδοση συμβάλλει αναμφίβολα 
στην προβολή της ιστορικής μονής 
Τατάρνης και των ιστορικών κειμη
λίων που φυλλάσσονται σ’ αυτήν.
□  Αρχιμ. Δοσιθέου,
Ο Ψοποιών Μαγγανείαι ήγουν 
Καλογηρική Μαγειρική.
Έκδοσις Ιεράς Μονής Τατάρνης, 
1992.

Διακόσιες συνταγές φαγητών και 
τριάντα τρεις ζαχαροπλαστικής, αλ
φαβητικά γραμμένες για διευκόλυνση 
του αναγνώστη. "Η μαγειρική είναι 
παράδοσις και ταπείνωσις" γράφει 
στον πρόλογό του ο π. Δοσίθεος και 
αναφέρει τα ονόματα αγίων που υ
πήρξαν μάγειροι, όπως ο Άγιος Ιωάν
νης ΕπίσκοποςΚολωνίας, ο Άγιος Ευ- 
φροσύνος ο Μάγειρας κ.ά.

Ο π. Δοσίθεος πρωτοτυπεί και 
ξαφνιάζει με το καινούργιο του βιβλίο 
που είναι βίωμα και μόχθος μιας μα
κρόχρονης μοναχικής ζωής. Σε μεγά
λο βαθμό καρπός της προσωπικής 
του εμπειρίας εν πολλοίς στα Ευρυτα- 
νικά ιστορικά μοναστήρια Προυσού 
και Τατάρνης. Όσοι από μας, προσκυ
νητές στους ιερούς αυτούς χώρους, 
είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε τα 
γευστικότατα παρασκευάσματα από 
τα χέρια του π. Δοσιθέου, τώρα έχου
με στα χέρια μας και τις συνταγές των 
γευστικών αυτών φαγητών γραμμέ
νες από τον ίδιο με ιδιαίτερη φροντί
δα και μεράκι. Τ ο συνταγολόγιο αυτό 
του π. Δοσιθέου έχει ιδιαίτερη αξία 
γιατί δεν βαοίζεται στο κρέας, από το 
οποίο απομακρύνεται όλο και περισ
σότερο ο κόσμος και δίνει συνταγές 
φαγητών που μπορούν να καλύψουν 
όλες τις μέρες του χρόνου. Για το 
λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα βρει 
μεγάλη απήχηση η "Καλογηρική Μα
γειρική" του π. Δοσιθέου.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ (1915 -1993)
ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ

Βαθύτατα οΌγκινημένη η παροικία 
των Μικροχο)ριτο)ν στιιν Ελλάδα και 
την Αμερικτί, έμαθε το δυσάρεστο νέο

ότι ο Τάκης Ν. Πολύζος, μετά ολιγόχρο

νη πάλη, έχασε τη μάχη με την επάρατη 
αρρώστεια (τέλη Μαρτίου 1993).

Ετσι ένα εκλεκτό τέκνο του Μικρού 
Χοιριού που διακρίθηκε και λάμπρυνε 
το όνομά του στην ξένη δεν θα είναι 
πλέον ανάμεσά μας, ανάμεσα σ' αυτούς 
που κάθε χρόνο περιμένουμε να μας έλ

θουν από τα ξένα. Ιδιαίτερα η Αδελφό

της Μικροχωριτοδν χάνει έναν πολύτι

μο συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο στο 
πατριωτικό έργο της.

Γόνος από μητέρα και πατέρα μεγά

λων οικογενειοδν του Μικρού Χωριού 
Ευρυτανίας που έχουν προσφέρει πολ

λά στους εθνικοοπελευθερωτικούς 
Αγοδνες από το 1821. Ο Τάκης Πολύζος 
,ετά τις εγκυκλίους σπουδές του στη γε

νέτειρα έφυγε προς αναζήτηση τύχης. 
Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήναμ έως ότου λίγο 
πριν οιπό τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον 
(ΐρίσκουμε στην Αμερική. Εκεί διαρκού- 
ντος του πολέμου στρατεύεται στο Τάγ- 
ιια το)ν Ελληνοαμερικανών (Κολορά- 
ντο) και μετά από λίγο συμμετέχει σε 
επικίνδυνες αποστολές που ιργανοδνει 
στο θέατρο του πολέμιου το Γραφείο 
Στρατηγικοδν Υπηρεσιών (055) πρόδρο

μος της σημερινής C IA , όπισς ήταν οι 
ρίφιεις συμμαχικών ομάδο)ν στις κατε- 
χό[ΐενες χοδρες Γιουγκοσλσ(3ία, Ελλάδα 
κ.α., όπως ο ίδιος τόσο παραστατικά 
μας τα έχει αφτιγηθεί (Βλ. Μνήμη και 
Χρέος, Αθήνα, 1983).

Επιστρέφοντας [ΐετά τον πόλεμο 
πάλι στην Αμερική, προποστατεί μαζί 
με άλλους δραστήριους Ευρυτάνες στην 
ίδρυση της Ενιοσης των Ευρυτάνων 
Αμερικής το «Βελούχι» (1945). Σύντομα 
εκλέγεται Γραμματέας της Ενιοσης, μια 
θέση που κράτησε πάνω από 25 χρόνια, 
για να εκλεγεί το 1986 Πρόεδρός της. 
Από την θέση του Γραμματέα γίνεται ο 
κινητήριος μοχλός και η ψυχή της Ενω 

σης. Διαμορφιόνει το πρώτο έντυπο 
πληροφοριοδνκαι επικοινωνίας, μεταξύ 
των μελών, το οποίο στη συνέχεια ανα

βαθμίζει σε κανονική τρίμηνη εφημερί-
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δα που συνεχίζει με την φροντίδα της 
κόρης του Ολγας συζ. Κλείτου. Ετσι 
από τα προ'πα κιόλας βήματα της Evoj- 
σης ο Τ. Πολΰζος δένεται μαζί της. Ε ί

ναι η εποχή που η Ενο^ση αρχίζει να επι- 
τελεί το τεράστιο πατριοπικό και 
φιλανθροίπικό έργο της. Να υποστηρί

ζει την καταστραμμέντι Ευρυτανία με 
αποστολές ρουχισμού, τροφίμων, φαρ

μάκων και υγειονομικού υλικού. Απο- 
κορύφο^ση της αλτρουιστικής αυτής 
προσπάθειας υπήρξε η ίδρυση και λει

τουργία του Νοσοκομείου Καρπενησί- 
ου. Είναι τότε που τα καταστραμένα 
χωριά της Ευρυανίας αρχίζουν να νιοδ- 
θουν την θαλπωρή το̂ ν ξενητε|,ιένο)ν 
συγχωριανοδν τους. Είναι τότε που οι 
Μικροχωρίτες της Αμερικής στέλνουν 
σημαντικά ποσά, που χάρις στην προ- 
νοητικότητα το̂ ν τότε κοινοτικών αρ

χόντων αξιοποιούνται για την ανέγερ

ση του προ'που τουριστικού |ενο)να 
(μεταπολεμικά) στην περιοχή (1953) σε 
αντικατάσταση προγενέστερου ξενώνα, 
του 19ου αιώνα, που κάηκε.

Α ξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι πα

ράλληλα προς την ίδρυση της Ενωσης 
των Ευρυτάνων, οι Μικροχο^ρίτες ξεκί

νησαν την δική τους οργάνωση και 
ίδρυσαν το «Φοίνικα» με πρωτοστα- 
τούντες τότε τους αδελφούς Κόμματά, 
Ζαχαρόπουλο, Μ ίχο, Χαμπερή κ.α. Ο  
αείμνηστος Τάκης Πολύζος συμμετείχε 
σ’ αυτές τις ζυμο)σεις και όπως μας εξο

μολογήθηκε αργότερα προσπάθησε να

διασώσει μέρος του αρχείου του «Φοί
νικα» που διαλύθηκε μετά τον θάνατο 
του προέδρου του I. Κόμματά.

Πέρα από την συμμετοχή του στον 
Μικροχωρίτικο «Φοίνικα» ο Τάκης Π ο 

λύζος μαζί με την δραστήρια σύζυγό του 
υπήρξε ο προστάτης άγγελος του Μ ι

κρού Χωριού σε όλες τις δύσκολες στιγ

μές του.

Περιέβαλε με ενδιαφέρον και ενί- 
σχυσε ατομικά και συλλογικά ποικίλα 
αιτήματα τόσο της Αδελφότητας όσο 
και της Κοινότητας Μικρού Χιοριού. Ο  
έρανος για την περίθαλήιη τιον πληγ'ε- 
ντωναπό την κατολίσθηση, ο έρανος για 
την ανοικοδόμηση του νέου οικισ[ΐού 
για τη μεγάλη επισκευή της Μεταμόρ

φωσης (1978 - 83) για την ενίσχυση του 
Δημοτικού Σχολείου, της Παιδικής χα
ράς του, βρήκαν στο πρόσο^πο του Μ ι- 
κροχωρίτη Τάκη Πολύζου και της συζύ

γου του τους πιο εύγλωττους 
συνήγορους που έπειθαν την ομογένεια 
της Αμερικής για τους ιερούς σκοπούς 
των ενισχύσεο)ν που προορίζονταν για 
το Μικρό Χωριό.

Είναι ενδεικτικό αυτού του αδιά- 
πτο^του ενδιαφέροντος, το ότι η τελευ

ταία αλληλογραφία που είχαμε [ΐαζί του 
αφορούσε την ενίσχυση τριο3ν απόρων 
κοριτσιών του Μικρού Χθ)ριού, όπως 
δείχνει η παρατιθέμενη επιστολή. Την 
παραθέτουμε σαν απότιση φόρου τιμής 
στην μνήμη του πολυαγαπημένου Τάκη 
Πολύζου.
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Η  Αδελφότης μας σε ανα',^(όριση 
το)ν όσων έπραξε για το Μικρό Χο)ριό, 
σε ειδική εκδήλωση που οργάνο)σε μαζί 

ι̂ε τιιν Κοινότητα τον Ιούλιο τοΌ 1986 
στο χωριό, ανεκήρυξε τον Τάκη Πολύζο 
«Α ξιο τέκνο του Μικρού Χωριού». Οι 
Μικροχωρίτες απότισαν έτσι ένα ελά

χιστο συμβολικό φόρο τιμής που όφει- 
λαν, σ' ένα συγχωριανό τους, που διέ- 
πρεψεόχι μόνο ως Μικροχωρίτης, αλλά 
πάνω απ' όλα ως άνθρωπος, ως συμπα

τριώτης, ως Ευρυτάν, γιατί το έργο του 
ήταν Ευρυτανοκεντρικό αλλά και 
εθνωφελές. Ο  Τάκης Πολύζος υπήρξε 
ένας Μικροχωρίτης που ξεχο')ρισε για 
την κοινοτική, φιλάνθροΜη δράση του 
για την Ευρυτανία. Οι Μικροχωρίτες 
είναι περήφανοι που ένας Μικροχωρί- 
της αναδείχθηκε σε μια Πανευρυτανική 
μορφή.

Γιατί εκεί που διακρίθηκε και ξεχο)- 
ρισε ο Τάκης Πολύζος ήταν η πολυποί

κιλη δράση του για τους Ευρυτάνες γε

νικά και την Ευρυτανία.

Ως Γραμματέας της Ενο^σης ανα- 
δεικνυόμενος και εκλεγόμενος επί τρεις 
συνεχείς δεκαετίες, γίνεται ο απαραίτη

τος και πολύτιμος σύμβουλος του εκά- 
στοτε προέδρου της Ενωσης. Κάτι που 
δείχνει όχι μόνο την αφοσίωσή του 
στους σκοπούς της Ενωσης αλλά και 
την καθολική αποδοχή και εκτίμηση 
που απολάμ(3ανε από όλους. Είναι άλ

λωστε γνωστό πόσο πολύ αγαπητός 
ήταν όχι μόνο ανάμεσα στους Ευρυτά

νες αλλά και στην Ελληνική παροικία 
του Chiuiotte που ήταν η έδρα της Ενω- 
σης.

Ως Γραμματέας και σύμβουλος γίνε

ται ο εμπνευστής πολλών σιιμαντικών 
αποφάσεοιν που υιοθετούνται στα εκά- 
στοτε Συνέδρια καιΔιοικητικά Συ|.ιβού- 
λια της Ενωσης και αιρορούσαν τόσο τα 
οργανωτικά της, όσο και την προώθηση 
και διεύρυνση τα̂ ν σκοπούν, αλλά και 
υλοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο 
των αποφάσεων που ελαβάνοντο.

Παρά τις επαγγελματικές και οικο

γενειακές του υποχρεώσεις, σύζυγο με 
τέσσερα παιδιά, είναι αεικίνητος. Ε π ι

σκέπτεται τους Ευρυτάνες ομογενείς σε 
πολλά σημεία της Αμερικής και τους μι

λάει με θέρμη για τους σκοπούς της 
Ενωσης. Δημιουργεί έτσι προοδευτικά 
τους πρώτους πυρήνες των μετέπειτα 
τοπικών παραρτημάτων που σήμερα 
πλαισιώνουν και βοηθούν αποτελεσμα

τικά το έργο της Ενωσης. Προοίθεί την 
ιδέα της χορήγησης υποτροφιών στο 
εσωτερικό και εξωτερικό, ένας θεσμός 
που δικαιώθηκε περίτρανα στα μάτια 
των Ευρυτάνων νέων σπουδαστών στην 
Ελλάδα και την Αμερική.

Ο Τάκης Πολύζος είναι αυτός που 
σε μια κρίσιμη καμπή των προβληματι

σμών της Ενωσης περί τα μέσα της δε

καετίας του '70 αντιτάσσεται στην εσο)- 
στρέφεια της Ενωσης, που τκείνο τον 
καιρό, για διαφόρους λόγους θεωρούσε 
ότι το έργο της για την Ευρυτανία είχε
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πλέον ολοκληρωθεί και έπρεπε να στρα

φεί στα δικά της παιδιά, στα δικά της 
προβλήματα μέσα στην Αμερική. Τότε ο 
αείμνηστος Τεικης Πολύζος υιοθετο)- 
ντας σχετικό υπόμνημα του υποφ;αινο- 
μένου που δημοσιεύτηκε στο «Βελούχι» 
και αργότερα σε άλλα Ευρυτανικά 
έντυπα, συναγείρει την Ευρυτανική πα

ροικία και θέτει επίσημα πλέον επί τά- 
πητος το θέμα της ίδρυσης Γηροκομείου 
που συναρτάται με την συνέχιση του cpi- 
λανθρο)πικού έργου της Ενοτσης στην 
Ευρυτανία. Συσπειρώνει μαζί του τα 
στοιχεία εκείνα που προσπαθούν να 
πείσουν τα μέλη ότι το φ)ΐλανθρο)πικό 
έργο της Ενωσης μπορεί να ήταν μεγάλο 
αλλά αυτό δεν εσήμαινε ότι έπρεπε να 
σταματήσει εκεί. Μ ια καινούργια φι- 
λανθροτπική αποστολή προέβαλε επιτα

κτικά πλέον, δηλ. η ίδρυση ενός Πανευ- 
ρυτανικού Γηροκο(ΐείου για την 
περίθαλψη των γερόντοιν της Ευρυτα

νίας. Ετσι το επόμενο έτος 1976, διορ- 
γανώνει το Συνέδριο της Ενωσης στο 
Καρπενήσι, όπου εξαγγέλλεται και η 
επίσημη δέσμευση της Ενωσης να ιδρύ

σει Γηροκομείο στο Καρπενήσι. Κατ' 
ευτυχή σύ(ΐπτωση πολειτειακοτν, κοι

νωνικών και πολιτικοόν παραγόντων το 
θέμα εμορανίζεται οδριμο και χάρις στο 
κύρος της Ενοτσης η Πολιτεία θ' αποδε

χθεί την σκοπιμότητα και αναγκαιότη

τα του θεάρεστου αυτού έργου.

Γι αυτό δέχεται αργότεςκί χάρις και 
στις παραστάσεις ατομικισν και συλλο

γικών Ευρυτανικών παραγόντων να 
αναλάβει αυτή εξ ολοκλήρου την ανοι

κοδόμηση, στελέχωση και σή(ΐερα πλή

ρη λειτουργία του Γηροκομείου Καρπε- 
νησίου.

Αν επρόκειτο να γρατρεί η ιστορία 
της οργανωμένης δράσης τοτν Ευρυτά- 
νισν Αμερικής, ο Τάκης Πολύζος θα 
ήταν κεντρικό πρόσωπο. Η σεμνότητά 
του δεν του επέτρεπε να προβάλλει την 
δική του συμβολή και τις δικές του προ

σωπικές προσπάθειες. Είναι ασφαλοτς 
έργο των μεταγενέστερων να την επιση- 
μάνουν, να την αναδείξουν και να την 
αξιολογήσουν. Γιατί πίσο) από την 
50ετή σχεδόν δράση της Ενο^σης, στο με

γαλύτερο μέρος της υπάρχει η ασίγαστη 
δραστηριότητα του αειμνήστου Τάκη 
Πολύζου. Πέραν αυτής η προσπάθειά 
του συνέβαλε πολλές φχ>ρές στην απο

τροπή εκρηκτικών καταστάσεων που θα 
μπορούσαν κυριολεκτικά να τινάξουν 
στον αέρα την Ενωση. Ηταν ο ειρηνο- 
ποιός και συνάμα ο αποτελεσματικός 
διαμεσολαβητής σε κάθε δύσκολη στιγ

μή σύγκρουσης προσώποψι, φιλοδο- 
ξιο')ν, κατευθύνσεων, κρίσιμτον αποφά- 
σεοτν. Υπήρξε γι αυτό ο εγγυητής όχι 
μόνο της διάρκειάς της αλλά και συχνά 
της ενότητάς της. Σε σημείο που να διε- 
ροττάται κανείς σήμερα αν η Ενωση θα 
είχε αυτή την φυσιογνοτμία και ολοκλη- 
ρτσμένη προσιοπικότητα αν δεν είχε 
στους κόλπους της τον Τάκη Πολύζο. 
Αφ^ησε έντονη την προσουπική του
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σφραγίδα στον μισό αιοδνα ηις ύπαρξής 
της αλλά και αυτή με την σειρά της 
σφράγισε την ζωή του Τάκη Πολύζου. 
Γιατί υπήρξε ο πλέον κοινωνικός Ευρυ- 
τάν της Ευρυτανικής διασποράς. Κατέ

στησε την Ενωση υπόθεση του κάθε Ευ- 
ρυτάνα της ομογένειας. Και πριότα απ’ 
όλα της δικής του οικογένειας. Μιας οι

κογένειας αντάξιας του πατρός, και 
που σήμερα δικαιολογημένα θρηνεί την 
απώλειά του. Γιατί όλη η οικογένειά 
του η πολυαγαπη^ιένη του σύζυγος και 
τα παιδιά του του συμπαραστάθηκαν 
στο δραστήριο έργο του, μέσα από την 
Ενωση, τις θυγατέρες της Ευρυτανίας 
και άλλα θυγατρικά όργανα της Ενω

σης, τις φιλάνθρωπες αποστολές για τα 
χωριά, τα σχολεία, τα άπορα και ορφα

νά της Ευρυτανίας.

Η κόρη του Ολγα Κλείτου σήμερα 
συνεχίζει επάξια το έργο του αναλαμβά

νοντας εδώ και λίγα χρόνια την διεύ

θυνση της εφημερίδας το «Βελούχι», 
την οποία τόσο πολύ αγάπησε και για 
την οποία τόσο πολύ μόχθησε ο αείμνη

στος Τάκης Πολύζος.

Τα δύο Λευκο'ίματα που εξέδωσε το 
Βελούχι υπήρξαν αποκλειστικά έργο 
του Τάκη Πολύζου. Χάρις στην συμβο

λή του αυτή και μόνο θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί χωρίς υπερβολή ως ο «ι

στορικός της Ευρυτανικής ομογένειας 
της Αμερικής».

Κατάφερε να συγκεντροχτει στους 
δύο αυτούς τόμους ένα τεράστιο πληρο

φοριακό υλικό που αναφέρεται στους 
Ευρυτάνες της Αμερικής. Μάλιστα λίγο 
καιρό πριν πέσει στο κρεβάτι του πόνου 
ξεκίνησε και μας γνο^στοποίησε την 
έναρξη προετοιμασίας του τρίτου Αευ- 
κο')ματος που το προόριζε κατά πάσα 
πιθανότητα για το 50ό Συνέδριο της 
Ενθεσης και τα πενήντα χρόνια ύπαρξής 
της. Το Αεύκω[ΐα αυτό και το 50ό Συνέ

δριο δεν θα βρουν ασφαλώς τον Τάκη 
Πολύζο στις επάλξεις. Ομως το όνομά 
του, η δράση του, η γλυκύτατη και προ

σηνής φυσιογνωμία του, θα είναι για πά

ντα βαθειά χαραγμένα στην τ|>υχή κάθε 
Ευρυτάνα, όλα αδιάρρηκτα δεμένα με 
τ7ΐν ιστορία της Ενωσης και το πατριοί- 
τικό της έργο.

Ο Τάκης Πολύζος σύνδεσε την ζωή 
και τυν δράση του με την Ευρυτανία. Ως 
Ευρυτάν που ξεχώρισε με την δράση 
του γι αυτήν, δηλ. την Ευρυτανία αφή

νει μόνος του ένα δυσαναπλήριοτο κενό.

Ως κατέξοχήν όμο^ς άξιο τέκνο της 
Ευρυτανίας θα αποτελεί φωτεινό παρά

δειγμα πατριοπικής δράσης για όλους 
τους μεταγενεστέρους, ξενητεμένους 
και μη.

Α ς είναι ελαφρύ το χώμα της Αμερι

κανικής γης που τον σκεπάζει.

Μ ένιος Κουτσούκης
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΑΔΗ
Μικρό Χωριό, 14 Απριλίου 1993

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΔΗΣ 
(1890 -1993)

Λεν άντεξε άλλο το βάρος των 100 
χρόνων που κουβαλούσε στους ώμους

του ο παλαίμαχος Πρόεδρος του χωρι
ού για πάνω από 29 χρόνια. Πριν από 
δύο χρόνια, απόμαχος πλέον, μας αφη
γήθηκε σε συνέντευξή του την δράση 
του και την ενασχόλησή του με τα κοινά. 
Καμάρωνε που γνώρισε το βασιλικό ζεύ
γος στη δεκαετία του '50, τον αείμνηστο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων. Τσά- 
τσο, που επί προεδρίας του έγινε επίτι
μος Μικροχωρίτης, τον Παττακό, τον 
Πρωθυπουργό Κων. Μητσοτάκη ως 
υποργό Συντονισμού, που ενέκρινε τον 
βιολογικό καθαρισμό του Μικρού Χωρι
ού (1978) κλπ.

Τιμήθηκε για την συμμετοχή του 
στον πόλεμο της Μικρός Ασίας, τιμήθη
κε ακόμη για την συμβολή του στο έργο 
του Ερυθρού Σταυρού κ.α.

Η προεδρία του συνέπεσε με την 
ανορθωτική προσπάθεια του Μικρού

Χωριού. Οι Μικροχωρίτες θα τον θυμού
νται σαν τον «γέροντα» που ακόμη και 
τα γηρατειά του τα θυσίασε για το καλό 
του χωριού.

Αιωνία του η μνήμη.

Επικήδειος λόγος εις τον Εκκλησια
στικόν Σύμβουλον Επαμεινώνδα Πα- 
παδή, από τον π. Νικόλαο Αζακά, εφη
μέριο του Μικρού Χωριού.

Απέθανε: Αέξη μικρή, αλλά σε αυτή 
ενώνονται όλα. προς αυτή τρέχει κάθε 
ζωή. Ενώ όμως βρισκόμαστε στο τέλος 
στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στην 
αρχή της αιωνιότητας, στην αρχή μιας 
νέας ζωής, διότι είναι αιώνια και ατελεί
ωτη. Αλλά για να είναι τέτοια, εξαρτάται 
πως την ζει ο καθένας μας. Μελετώντας 
τον αγαι^τό και αξέχαστο (Μπάρμπα) 
Επαμειμώνδα βλέπουμε ότι προσάρμο
σε το βίο του με τις αρχές και τις ιδέες 
τις οποίες απαιτεί ο Χριστός και η κοινω
νία ζητεί.

Τον ευρίσκουμε ηθικόν, κοινωνικόν 
παράγοντα, ενάρετον οικογενειάρχην, 
τίμιον πελάτην, ακούραστον εργάτην με 
την επί χρόνια υπηρεσίαν του εις την 
κοινότητα ως προέδρου και ακόμη πε
ρισσότερον πιστόν εργάτην στην 
Εκκλησία του χωριού του, την οποίαν 
τόσα χρόνια με ένθερμο ζήλο και αγάπη 
υπηρέτησε ως μέλος και ιδιαίτερα ως τα
μίας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Ησουν στην υπηρεσία του Ναού τού
του από θεμελίων και σε αξίωσε η Αγία 
Κυριακή να τον καμαρώσεις σχεδόν 
ολόκληρο με την Αγιογράφηση.

Κενή θαμείνει η θέσις του σαν επι
τρόπου όμως θα φωτίζει όλους μας ο έν
θερμος ζήλος και η αγάπη σου για την 
Εκκλησία, για το Ναό του χωριού σου.

Ο Χριστός λέγει «ο θερισμός πολύς 
αλλ' οι εργάται είναι ολίγοι». Αυτό είναι 
πολύ λυπηρό, όταν κατά ένα εργάτη λι-
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γοστεύουμε, διότι ο θερισμός, δηλαδή η 
εργασία για το βασίλειο του Θεού είναι 
μεγάλη και έχει ανάγκη εργατών πολ
λών, αλλά και πιστών. Εζησες ολόκλη
ρον βίον και ο Θεός σε αξίωσε να φθά- 
σεις σε βαθειά γεράματα.

Ο μακρύς βίος είναι πολύτιμο δώρο 
του Θεού και προικίζεται εκείνος ο οποί
ος βαδίζει, έχοντας πάντοτε οδηγά το 
Χριστό και γνώμονα την αρετή. Μη νομι- 
σθεί όμως, ότι η αξία της ζωής κρίνεται 
από την διάρκεια αυτής.

Απαιτείται η καλή χρήσις του βίου. 
Διότι μπορεί κανείς σε λίγο διάστημα να 
κάνει πολλά και αντίστροφα σε μεγάλο 
διάστημα λίγα μάνο.

Η σημερινή σύναξις όλων μας αποτε
λεί ασφαλή απόδειξη της βαθειάς εκτι- 
μήσεως, την οποίαν, τρέφαμε προς τις 
πολλές και πραγματικές αρετές σου.

Κενό αφήνεις στα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονά σου τα οποία μεγάλω
σες και γαλούχησες με χριστιανικές αρ
χές, όμως το παράδειγμά σου ας είναι 
πρωτότυπο γι αυτά και για μας, και ας 
παρηγορούνται από την ουρανόθεν ευ
λογία σου.

Θλη η ζωή σου είναι αψευδής μάρτυ
ρας της κατά πάντα τίμιας και σώφρο- 
νος πολιτείας σου και της χριστιανικής 
ζωής σου. Τέτοιοι χαρακτήρες είναι τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία, τα οποία 
απαιτούνται για την πρόοδο της ευσε
βούς ανθρώπινης κοινωνίας. Τέτοιοι 
πολίτες αποτελούν το θεμέλιον και το 
έρεισμα στα οποία μπορεί να βασίζει το 
έθνος την υπόστασίν του.

Ολοι όσοι σε γνώρισαν και ιδιαίτερα 
εμείς, που συνεργαστήκαμε στον Ιερό 
Τούτο Ναό, σε εξετιμήσαμε δεόντως. Τι 
να πω για την αγάπην σου προς όλους, 
την πραότητά σου, την προθυμία σου 
και την φροντίδα για τα συμφέροντα του 
Ναού του οποίου υπήρξες μέχρι τέλους 
εντιμότατος διαχειριστής και γενικώς 
την επιμέλειάν σου εις την υπηρεσίαν 
του Ναού.

Εξ ονόματος των ενοριτών, των 
επιτρόπων, και εμού προσωπικώς, 
σου απυθύνω τον τελευταίον χαιρεπ- 
σμόν.

Σε προπέμπουν στον τάφο τα δά
κρυα και οι θρήνοι των οικείων σου.

Σε συνοδεύουν στην τελευταίαν 
σου κατοικία τα στοργικά αισθήματα 
των συνεργατών σου, των συγγενών 
σου και των φίλων σου.

Κοιμήσου ήσυχος τον ύπνον του 
δικαίου, και να είσαι βέβαιος ότι ο Χρι
στός που βραβεύει όσους αγωνίζο
νται στον παρόντα βίο θεαρέστως, θα 
σου απονείμει τον ανήκοντά σοι στέ
φανον, εμείς δε θα διατηρήσουμε αιω- 
νία τη μνήμη σου.

ΙερεύςΝΙΚΘΛΑΟΣΚ.ΑΖΑΚΑΣ
Οικονόμος

Επικήδειος λόγος του Γραμμα
τέα της Κοινότητας κ. Α. Κοντο- 
γιώργου

Αγαπητέ Επαμεινώνδα, Αείμνη
στε Πρόεδρε,

Το φθινόπωρο που έφευγες να 
περάσης το χειμώνα κοντά στα αγα
πημένα σου πρόσωπα, τα παιδιά 
σου και εγγόνια σου με χαιρέτησες 
στο Κοινοτικό Γραφείο και μου εί
πες Θανάση φεύγω και δεν πιστεύω 
να σε ξαναδώ, ούτε εσένα, ούτε 
τους χωριανούς, ούτε το Μικρό Χω
ριό.

Προέβλεψες τότε το χωρισμό 
σου από εμάς και το αγαπημένο σου 
Μικρό Χωριό, στο οποίο πάρα πολ
λά προσέφερες με τις υπηρεσίες 
σου πολλά χρόνια σαν Πρόεδρσς 
της Κοινότητας.

Αείμνηστε Επαμεινώνδα,
Εφυγε η ψυχή σου, αποδήμησε 

στην αιώνια ζωή, μέσα σε ετούτες 
τις Αγιες ημέρες των παθών του 
Σωτήρος μας Χριστού, που πολύ το 
ήθελες να βρεθείς μέσα στην 
Εκκλησία ταυ Χωριού σου, να συνε- 
ορτάσης την Ανάσταση του Κυρίου 
με τους δημότες και συγχωριανούς 
σου, εκεί στο παγκάρι του ναού σαν
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Εκκλησιαστικός Σύμβσυλος όπως πά
ντα και γι αυτό βρέθηκες οδοιπόρος 
από Πειραιά προς το Μικρό Χωριό και 
αρρωσταίνοντας επήλθε το μοιραίο. 

Αγαπητέ Επαμεινώνδα,
Υπήρξες για πολλά χρόνια προϊ

στάμενός μου Πρόεδρος της Κοινό
τητας Μικρού Χωριού και σε γνώρισα 
από κοντά. Τις αρετές σου ως Προέ
δρου της Κοινότητας, ως ανθρώπου 
και χριστιανού, πιστεύω ότι δεν έχω 
την ικανότητα να τις περιγράφω και 
περιορίζομαι μόνο σε λίγα λόγια.

Θυμάμαι τα πρώτα βήματά μου ως 
Γραμματέα της Κοινότητας του Μι
κρού Χωριού πριν 23 χρόνια περίπου 
υπό τη δική σου προεδρία που οπωσ
δήποτε είχα τότε κάποιες δυσκολίες 
ως νέος υπάλληλος και μάλιστα στο 
Μικρό Χωριό, βρέθηκες κοντά μου, με 
ενεθάρρυνες πάντα προς το σωστό 
δρόμο, προς το καλό και την πρόοδο 
του Μικρού Χωριού.

Οι δικές σου αρετές απετέλεσαν 
για μας το φωτεινό παράδειγμα και 
τις βάσεις πάνω στις οποίες στηριζό- 
μενοι θα συνεχίσουμε εργαζόμενοι 
για την πρόοδο και ανάπτυξη του 
αγαπημένου σου Μικρού Χωριού. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα του Μικρού Χω
ριού που θα σε σκεπάσει. Για μας θα 
μείνεις πάντα ζωντανός.

Αιωνία σου η μνήμη.
ΑΘΑΝ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 
Γ ραμματέας Κοινότητας 
Μικρού Χωριού Ευρυτανίας 

Α-
Επικήδειος λόγος για τον αείμνηστο 

Πρόεδρο Βασίλειο Μίχο 
εκ μέρους της Αδελφότητας Μικροχωριτών 

στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης

Πολυαγαπημένε μας Βασίλη,
Ο  θάνατός σου μας συγκλόνισε 

όλους. Τον τελευταίο καιρό που εσύ βα
σανιζόσουν από την επάρατη ασθένεια, 
βουβά υποφέραμε κι εμείς μαζί σου, γιατί 
τα λόγια των γιατρών μας προετοίμαζαν 
για το μοιραίο.

Γ ία ένα τέλος που κανένας μας δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι επεφύλασσε

η μοίρα για σένα, τον αρειμάνιο, τον δρα- 
στάριο που δεν σ ' έφτανε κανένας στην 
αντοχή, στο περπάτημα, στην εργατικό
τητα

Ο  θάνατός σου όμως δεν στέρησς 
μόνο την οικογένειά σου και τους φΟίους 
σου, αλλά ολόκληρη την Μικροχωρίτικη 
οικογένεια που ορφάνεψε από σένα που 
φρόντιζες για όλους.

Στο χωριό δεν ήσουν μόνο ο  Π ρόε
δρος, αλλά ο συμπαραστάτης σε κάθε 
πρόβλημα, κι ο σύμβουλος σε κάθε δύ
σκολη κατάστασα

Ακόμη χειρότερα ο θάνατός σου 
ήρθε να πλήξει το Μικρό Χωριό πάνω στο 
αποκορύφωμα μιας αναγεννητικής προ
σπάθειας και δημιουργικού έργου, που 
σίγουρα θα αλλάξουν την όψη του και τη 
μοίρα του.

Αλησμόνητε Πρόεδρε,
Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Διοι

κητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας 
Μικροχωριτων αλλά και ολόκληρη η πα
ροικία των ξενητεμένων Μικροχοοριτών 
θλίβονται σήμερα ιδιαίτερα γιατί στο πρό
σωπό σου είχαν βρει έναν πολύτιο συ
νεργάτη για τα ποκίλα ζητήματα του χω
ριού μ,ας που θα προωθούσες με πνεύμα 
αδελφικής φιλίας και συνεργασίας.

Ησουν ο συμπαραστάτης και ο 
υπεύθυνος άνθρωπος που σε εμπιστευό
μασταν για κ ά ^  σοβαρό έργο που απαι
τούσε την συνεργασία της Κοινότητας. Γι 
αυτό και αφήνεις πίσω σου ένα μεγάλο 
κενό.

Είμαστε βέβαιοι όμως, ότι οι άξιοι 
συνεργάτες σου στο Κοινοτικό Συμβού
λιο θα συνεχίσουν επάξια και θα ολοκλη
ρώσουν το έργο που εσύ άρχισες και δεν 
πρόλαβες να ολοκληρώσεις.

Αγαπημένε μας Βασίλη,
Με τέτοια αισθήματα θλίψης και πό

νου εκ μέρους της Αδελφότητας Μικρο- 
χωριτών σε αποχαιρετούμε σήμερα για το 
τελευταίο σου ταξίδι.

Α ς είναι ελαφρό το χώμα του Μι
κρού Χοοριού που θα σε δεχθεί σε λίγο.

Η  μνήμη σου θα παρτψείνει αναλ
λοίωτη στις καρδιές όλων των Μικροχω- 
ριτών.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Η μνημόνευση προσφιλών προσώπων στη στήλη αυτή γίνεται μόνο με φροντίδα των οικείων των, οι 
οποίοι αν το επιθυμούν, θα πρέπει να φροντίζουν να μας δίνουν έτοιμο κείμενο ή τα απαραίτητα βιο- 
γραφικά στοιχεία και μια φωτογραφία.

ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (Πρεσβυτέ
ρα)

ΧΡΗΣ. Σ.
(1907- 1992)

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε το 1902 στο Μικρό Χωριό. 
Παντρεύτηκε το 1923 τον Αθανάσιο Παπα- 
στάθη ιερέα για πολλά χρόνια στο Μικρό 
Χωριό. Πατέρας της ήταν ο Νικόλαος Πολύ
ζος, μητέρα της η Ελένη, αδελφή του Ιωάν
νη Παπαδημητρίου από την ιστορική οικογέ
νεια των Ζορμπαλαίων, που πέθανε στην 
κατολίσθηστι του χωριού. Είχε πέντε παιδιά, 
οκτώ εγγόνια και πέντε δισέγγονα που την 
υπεραγαπούσαν. Μαζί με τον αείμνηστο Πα- 
παθανάση επισκεπτόταν το χωριό τα καλο
καίρια και μαζί άνοιγαν όλα τα ξωκκλήσια 
που αντηχούσαν την γλυκειά ψαλμωδία του 
Παπαθανάση. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών 
στις 18 Μαρτίου το 1992. Αιωνία της η μνή
μη·

Μέσα στη θαλπωρή της συζύγου του και

των παιδιών και εγγονιών του παρέδωσε 
το πνεύμα ο Χρ. Μαστρογειοργόπουλος σε 
ηλικία 85 ετών. Αν και κλινήρης για αρκετά 
χρόνια, λόγω εγκεφαλικού, είχε πλήρη διαύ
γεια πνεύματος και χαιρόταν την επίσκεψη 
φίλων και συγχωριανών.

Γόνος της παλαιός οικογένειας των Μα- 
στρογεωργοπουλαίων είχε μεταναστεύσει 
πολύ νέος στην Αμερική μαζί με τους αεί
μνηστους αδελφούς του Ιωάννη και Χαράλα
μπο. Μαζί με τον Χαράλαμπο επέστρεψαν 
στην δεκαετία του '30 καζαντισμένος και 
νυμφεύθηκε στο χωριό την Ανπγόνη Γ. Σι- 
δέρη με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τον 
Σπύρο δρα πολιτ. μηχανικό, την Βασιλικού- 
λα συζ. Βασίλη Χατζοπούλου και τον Γιάννη 
που τον διεδέχθη στις εμπορικές εργασίες 
του. Υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια και 
επιτυχημένα μέλη της Μικροχωρίτικης πα
ροικίας στην Θεσσαλονίκη. Αγαπούσε πολύ 
το Χωριό, του στοίχισε η καταστροφή του 
σπιτιού του και πέθανε κι αυτός όπως τόσοι 
άλλοι, με τον καημό και το παράπονο ότι δεν 
του δόθηκε στο νέο χωριό μια γωνιά να χτί-
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σει καινούργιο σπίτι.
Ενδιαφερόταν για όλα τα ζητήματα του 

χωριού πολέμησε στο Αλβανικό έπος και 
στη διάρκεια της κατοχής αναμίχθηκε στα 
κοινοτικά ενεργά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της Μακεδονικής γης που τον σκεπάζει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΠΑΣΠΑΛΗΣ

ται για τα ζητήματα του Μικρού Χιοριού. 
Απόμαχος πλέον άρχισε να μας γράφει τα
κτικά και να στέλνει συνεργασίες του, που 
διακρίνονται για τον κοινωνικό τους προ
βληματισμό και το ανήσυχο πνεύμα, το 
οποίο διετήρησε ως την τελευταία του στιγ
μή. Ας είναι ελαφρό το χώμα της Μακεδονι
κής γης που τον σκεπάζει.

Ενα χρόνο σχεδόν μετά τον θάνατο του 
μονάκριβου γιου του Σταύρου, ο Μήτσος 
Πασπάλης κλείσθηκε μόνος του σ' ένα Γη

ροκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου πέρυσι 
τον Ιανουάριο άφησε την τελευταία του 
πνοή ήσυχα, σε βαθειά γεράματα. Ανήσυχη 
φύση και προοδευτικός άνθρωπος, πρωτο
στάτησε στην δεκαετία του '20 και μαζί με 
τους αείμνηστους Δημ. Κοκκάλα και Γιάννη 
Μανίκα ίδρυσαν την Φιλοπρόοδο Νεολαία 
Μικρού Χωριού (1928). Στόχος της η πολιτι
στική ανάπτυξη του Μικρού Χωριού. Χάρις 
σ' αυτούς ιδρύθηκε Βιβλιοθήκη, η οποία Κ ε χ -  

τουργούσε στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστη
μα.

Ανεδείχθη σε δραστήριο μέλος της Μι- 
κροχωρίτικης παροικίας Θεσσαλονίκης 
όπου εγκαταστάιθηκε επαγγελματικά συ- 
νεργαζόμενος κατά καιρούς με άλλους Μι- 
κροχωρίτες και συνεχίζοντας να ενδιαφέρε-

ΕΛΕΝΗ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η καλή σύζυγος και μητέρα υπέκυψε στο 

μοιραίο αφήνοντας απαρηγόρητο τον σύζυ
γο και τα παιδιά και εγγόνια της. Με τον σύ
ζυγό της συντ/χο εφοριακό εγκαταστάθηκε 
εδώ και αρκετά χρόνια στο χιοριό και περ
νούσαν ήσυχη ζωή, ώσπου ήρθε ο χάρος να 
την πάρει. Αιώνια της η μνήμη.

ΒΑΊΌΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (1913 -1992)
Στις 12 Οκτώβρη 1992, μετά από μακρο

χρόνια αρρώστια πέθανε σε ηλικία 79 χρο- 
νών ο Βάϊος Ζωγράφος. Από μικρός ξενη- 
τεύθηκε στην Πόλη όπου ασχολήθηκε με το 
εμπόριο μαζί με τον πατέρα του και τον 
αδελφό του Νίκο. Το '40 άφησε την Πόλη και

ήρθε να υπηρετήσει την πατρίδα. Μετά τον 
πόλεμο δούλεψε σαν παντοπώλης στη Θεσ
σαλονίκη. Αργότερα άνοιξε παντοπωλείο 
στο χωριό και μετά την καταστροφή του Μ.
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Χωριού από την κατολίσθηοη και μέχρι που 
συνταξιοδοτήθηκε στο Γαύρο.

Παντρεύτηκε το 1953 τη ν Φωφώ Δ. Γιού- 
μπαση και απέκτησαν μια κόρη την οποία 
σπούδασε και αποκατέστησε. Τα τελευταία 
χρόνια ζούσε το χειμώνα στη Λαμία κοντά 
στην κόρη του, στον γαμπρό του και στις εγ- 
γσνές του που τον υπεραγαπούσαν. Την 
άνοιξη όμως ήταν από τους πρώτους που 
επέστρεφαν στο αγαπημένο του Μικρό Χω
ριό.

Ηταν γνωστός σ' όλους τους κατοίκους 
των χωριών της Ποταμιάς. Ηταν αγαπητός 
απ' όλους για την τιμιότητά του, την ειλικρί- 
νειά του και την επαγγελματική ευσυνειδη
σία του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Μ. Χωριού 
που τον σκεπάζει.

ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΡΥΑΣ
Πριν έναχρόνοη Ευρυτανία στερήθηκε έναν 

διακεκριμένο επιστήμονα και παράγοντα της κοι
νωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Πρό
κειται για τον Ελευθέριο Παπακαρυά που ήταν 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενη
σιού. Γόνος της μεγάλης οικογένειας των Παπα- 
καρυάδων από τη Φουρνά Ευρυτανίας, υπήρξε 
γιος του διακριθέντος αειμνήστου Γυμνασιάρχου 
Καρπενησιού Κ. Παπακαρυά και ανετράφη με αυ
στηρές αρχές. Ηταν αδελφός επίσης του κ. Λεω
νίδα Παπακαρυά π. Εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου και πρώην Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας. Υπήρξε μια ακέραιη, αυστηρή ,ε 
ηθικές αρχές προσωπικότητα που έλεγε την 
αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση. Θα μπορούσε 
πολλά ακόμη να προσφέρει στην Ευρυτανία. Αιώ
νια του η μνήμη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (1899- 1992).
Την Μ. Εβδομάδα (Απρίλιος 1992) πέθανε κι 

ετάφη στο χωριό πλήρης ημερών ο I. Σταθόπου- 
λος. Είχε μεταναστεύσει μικρός στην Κωνστα
ντινούπολη, απ' όπου επέστρεψε μετά τα θλιβερά 
γεγονότα του Σ/βρίου 1955. Ως συνταξιούχος 
πλέον ζούσε με την κόρη του Κωνσταντούλα 
στην Αθήνα κι επισκεπτόταν νωρίς το καλοκαίρι 
το χωριό. Είχε την ατυχία να χάσει αρκετά χρόνια 
πριν την σύζυγό του. Εκτός από την κόρη του

άφησε πίσω του τους γιους του Δημήτριο (Λαμία) 
και Γεώργιο (ΗΠΑ). Αιώνια του η μνήμη.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ (πρε
σβυτέρα)

Απεβίωσε στις 10 Ιουνίου 1992 η πρεσβυτέρα 
συζ. του αειμνήστου π. Βασιλείου Παπανίκου, 
που υπήρξε για πολλά χρόνια εφημέριος της 
ενορίας Μικρού Χωριού (1946 - 1960). Καταγό
ταν από το Παλαιοκάτουνο Ευρυτανίας από την 
οικογένεια Γεωογίου Διώτη, που έδωσε επίσης

πολλούς ιερείς. Μετά από ένα σύντομο διάστημα 
που έμεινε στο Βόλο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
όπου είχε διορισθεί ως ιερέας ο Παπα-Βασίλης 
και όπου ήσαν αποκατεστημένα τα παιδιά τους. Ο 
ξαφνικός θάνατος του αειμνήστου Παπα-Βασίλη 
(από αυτοκίνητο 1975) την βύθισε σε βαθιά θλίψη. 
Ακολούθησε εγκεφαλικό και έκτοτε παρέμεινε 
κλινήρης ως ότου επήλθε το μοιραίο. Ηταν μια 
καλοκάγαθη γυναίκα που τα τελευταία της χρό
νια έζησε κοντά στη θαλπωρή των παιδιών και 
των πολλών εγγονιών της που την υπεραγαπού- 
σαν. Απέθανε σε ηλικία 98 ετών. Στο χωριό όσο 
έζησε άφησε τις πιο αγαθές αναμνήσεις. Αιωνία 
της η μνήμη.

85



ΦΡΟΣΩ ΦΑΣΟΥΛΗ
Ύστερα από ολιγόμηνη αρρώστεια 

πέθανε στις 21 Μαρτίου 1993 σε 
ηλικία 84 ετών η Φρόσω Φασούλη (το 
γένος Κομπορόζου).

Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε 
στο χωριό και στα μέσα της κατοχής 
έφυγε για την Αθήνα όπου έζησε 
κοντά στ’ αδέλφια της Μάνθο και 
Αλέκο που μαζί τους δέθηκε πιο πολύ 
ζώντας το δράμα της σύλληψής των 
από τους Γερμανούς (Φυλακές Α6έ- 
ρωφ) καταδικασμένους σε θάνατο 
τρεις φορές από τα Γερμανικά Στρα
τοδικεία. Έζησαν δε και απέφυγαν ως 
εκ θαύματος την εκτέλεση που οφεί
λονταν σε τυχαία περιστατικά και συ
γκυρίες της εποχής.

Η κατο
χή και τα 
μεταπελευ- 
θ ερ ω τικά  
χρόνια έ 
νωσαν τον 
κόσμο με 
πραγματι
κά αισθή
ματα αγά

πης και αλληλεγγύης και η Φρόσω 
από την οδό Κάνιγγος 29Α όπου 
έμεινε με τ ’ αδέλφια της Μάνθο, 
Αλέκο και Μάχο πρόσφερε σε πολ
λούς χωριανούς και Ευρυτάνες της 
εποχής τις καλές της υπηρεσίες και 
την φιλοξενία της αγόγγιστα (πέτρι
να χρόνια).

Το 1950 έφυγε για την Αμερική 
όπου παντρεύτηκε τον Κώστα Φασού
λη από το Καρπενήσι.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1960, 
χήρα πλέον και πέρασε το υπόλοιπο 
της ζωής της κοντά στ’ αδέλφια της 
Μάνθο και Μάχο.

Η νοσταλγία των παιδικών της 
χρόνων ήταν έντονη και η αγάπη της

για το Μικρό Χωριό μεγάλη. ΓΓ αυτό 
και κάθε χρόνο τα καλοκαίρια τα 
πέρναγε στο χωριό, στο πατρικό της 
σπίτι κοντά στις φίλες της και στους 
χωριανούς της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής που την σκεπάζει.

Αιωνία της η μνήμη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
(1917-92)

Φερμένος από την Πόλη, όπου 
έζησε τα περισσότερα χρόνια της 
ζωής του, ο Γιάννης Κατσιγιάννης 
(Σωτηρογιάννης) εγκαταστάθηκε στην 
Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του. 
Καμάρωνε τα παιδιά και τα εγγόνια 
του και ιδιαίτερα τον Κώστα που ανα
κηρύχθηκε προ καιρού πρωταθλητής 
στο "σιρκουί" της Βόρειας Ελλάδας.

Αγαπούσε το χωριό και αγόρασε 
σπίτι εκεί για να μπορεί να το επισκέ
πτεται συχνά. Δυστυχώς δεν πρόλαβε 
ο ίδιος να το χαρεί για πολύ... Ο Θεός 
ας τον αναπαύσει.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Ο τέως 

Πρόεδρος 
της Κοινό- 
τ η τ α ς 
Κλαυσ ίου 
πέθανε σε 
ηλικία 85 ε
τών (29-1- 
92). Σύζυ
γος της Μι- 
κροχωρίτισας Παρασκευής I. Λιάπη, 
που το όνομά του συνδέθηκε με την 
απαγωγή και εκτέλεση του αείμνη
στου Μικροχωρίτη πρεσβύτη Κων. Κοκ- 
κάλα στην διάρκεια της Κατοχής 
(1943). Ένα έγκλημα που κηλίδωσε 
το έπος της Αντίστασης στο Μικρό 
Χωριό. Ο ίδιος στο βιβλίο του απο- 
σείει την κατηγοριά της εκτέλεσης 
του αείμνηστου Κοκκάλα επιρρίπτο-
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ντας την ευθύνη σε άλλους. Ο δίκαιος 
όλων μας Κριτήςθα δικάσει ασφαλώς 
τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του 
και θα απονείμει δικαιοσύνη. Ο Θεός 
ας ταν αναπαύει.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλησιά

ζοντας τα 
εξηνταπέ- 
ντα της 
χρόνια ά
φησε τα ε
γκόσμια η 
Β α σ ί λ ω 
Σταθοπού- 
λου μετά α

πό σύντομη ασθένεια (αρχές Οκτω
βρίου ’ 92).

Ζούσε σχεδόν μόνη της και συχνά 
απομονωμένη από τον κόσμο αφού η 
φύση την είχε στιγματίσει με σωματι
κή αναπηρία που την έκανε δυσκίνη
τη. Παρ’ όλα αυτά ήταν κοινωνικός 
τύπος, είχε σπινθηροβόλο μυαλό και 
πάντοτε ήταν ενήμερη για ό,τι συνέ- 
βαινε γύρω της. Τελευταία είχε κατα
βληθεί πολύ και ο θάνατος ήλθε να 
την λυτρώσει από ταλαιπωρίες που 
δεν μπορούσε να αντέξει αφού ήταν 
μόνη της. Ο Θεός ας αναπαύσει τηγ 
ψυχή της.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ. ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΥ
Γ~; Υποφέ- 

ρ ο V τ α ς 
χρόνια από 
ρ ε ύ μ α -  
τοαρθριτι- 
κά υπέκυψε 
τον περα
σμένο Αύ
γουστο στο 
μοιραίο η 

Βασιλική, το γένος Φώλου, σύζυγος 
του Μιλτιάδη (Μήλιου) Ξεκαρφώτου. 
Ήταν αγαθή γυναίκα και όλοι την

αγάπησαν στο χωριό και περισσότερό 
ο σύζυγός της, ο οποίος ανήμπορος 
να την βοηθήσει, της συμπαραστάθη
κε ως το τέλος απαλύνοντας έτσι 
τους πόνους της από την αρρώστεια. 
Ο Θεός ας την αναπαύσει.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
(1930-1992)

Α σ X ο - : - 
λούμενος  
με το θερ- 
μ ο κ ή πι ο  
που διατη
ρούσε στο 
χωριό πέ- 
θανε ξαφνι
κά και κη- 
δ ε ύ τ η κ ε  
τον Ιούνιο ο Θεοδ. Γεωργακόπουλος 
σε ηλικία 62 ετών. Πραγματικός λά
τρης του Μικρού Χωριού, εγκαταστά
θηκε σ’ αυτό αφού αγόρασε το σπίτι 
της Αικ. Πριοβόλου. Τ ο σπίτι ανακαίνι
σε και δημιούργησε έναν υποδειγμα
τικό κήπο τον οποίο κι αυτός και η 
γυναίκα του περιποιούνταν με πραγ
ματικό πάθος. Ως συνταξιούχος αρτο
ποιός, ζούσε φιλήσυχα και όλοι τον 
θυμούνται με τις καλύτερες αναμνή
σεις στη, παρέα και στο καφενείο 
όπου συχνά μιλούσε για την αγάπη 
του αλλά και την τεχνική της κηπου
ρικής για την οποία ένιωθε περήφα
νος. Ένιωθε Μικροχωρίτης και το 
Χωριό ως τέκνο του τον θεωρούσε. 
Αιωνία του η μνήμη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(1932-1992)

Μετά από σύντομη πάλη με την 
επάρατη ο Θανάσης (Ανάσας) Πανα- 
γιωτόπουλος αποχαιρέτησε τα εγκό
σμια για τον άλλο κόσμο (17 Ιου
λίου’ 92). Εγκαταστάθηκε από την Κα- 
ταβόθρα στο Μικρό Χωριό λίγο πριν 
την κατολίσθηση, νυμφευθείς την Ευ-
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δοξία κόρη 
του Β. Ιά 
σιου. Ήταν 
φ ιλότιμ ος 
ως εργά
της και εύ- 
χάρις τύ- 
πος
μένος ευ- 
χ ά ρ ισ τ ο ς

στην παρέα. Υπήρξε λάτρης των Ελ
ληνοχριστιανικών Παραδόσεων τις ο
ποίες διεκήρυσσε προς πάσα κατεύ
θυνση, συχνά δε, με ζωηρούς τόνους. 
Γι’ αυτό και η μνήμη του θα παραμεί- 
νει ζωηρή σε όσους τον γνώρισαν. 
Αιωνία του η μνήμη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΙΟΥΡΝΑΣ 
(1926-1992)

Έξω α
πό την πόρ
τα του σπι
τιού του έ- 
πληξε ο θά
νατος τον 
Γ ι ά V V η 
Γ ιουρ  νά, 
αρχές Αυ- 
γ ο ύ σ τ ο υ  

1992, την ώρα που επέστρεφε με 
ψώνια από το Καρπενήσι. Τα τελευ
ταία χρόνια ο Γιάννης μαζί με την 
γυναίκα του κάθε Άνοιξη ερχόταν από 
την Αμερική και για (6) μήνες έμενε 
στο χωριό. Τελευταία είχε επιδοθεί 
στην επισκευή και ανακαίνιση του 
πατρικού σπιτιού, το οποίο είχε κάνει 
αγνώριστο. Είχε διακριθεί ως καλός 
μάγειρας στην Αθήνα (Μεγ. Βρετα
νία) κι αργότερα στην Αμερική όπου 
έκανε οικογένεια και καζάντησε συ- 
νεργαζόμενος με τα αδέλφια του και 
τον ανηψιό του Γιάννη Κομπαρόζο 
που χάθηκε τόσο πρόωρα. Γενικά 
ήταν δουλευταράς άνθρωπος κι είχε 
πολλά ακόμη να προσφέρει στην οι-
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κογένειά του και στο χωριό. Αιωνία 
του η μνήμη.

ΣΑΒΒΟΥΛΑ Κ. ΠΟΥΡΝΑ 
(1922-1992)

Δ έ κ α  
μέρες μετά 
τον θάνατο 
του αδελ
φού της 
Γιάννη, ε- 
γκατέλειψε 
τα εγκό- 
σμιαηΣαβ- 
6 ο ύ λ α 
Πουρνά σε ηλικία 70 ετών. Ο γήινος 
κόσμος δεν της στάθηκε ιδιαίτερα 
φιλικός αφού στην ηλικία των 20, της 
προκάλεσε ανία. Από την αρρώστεια 
της ανίας την λύτρωσε ο θάνατος σε 
γηροκομείο της Λαμίας, όπου τα α
δέλφια της φρόντισαν να βρει γαλήνη 
και περιποίηση. Ο Θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή της.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ 
(1914-1992)

Κ ο ν τ ά  
στα 80 του 
άφησε τα ε- 
γκόσμια ο 
Δημ. Χρί
σ το  δ ο υ - 
λιάς, στο 
χωριό, τον 
Μάιο 1992.
Εγ κ α τ α -  
στάθηκε στο χωριό μετά τον πόλεμο, 
νυμφευθείς την Αικατερίνη Παπαδή 
από την οποία απέκτησε δύο γιούς, 
τον Γ ιάννη που είναι εγκατεστημένος 
στην Θεσσαλονίκη και τον Αριστείδη.

Φιλήσυχος οικογενειάρχης και δου- 
λευτάρης, δεν άκουγες κακή κουβέ
ντα από το στόμα του κι ήταν αγαπη
τός απ’ όλους. Έφυγε αφήνοντας 
πίσω του αγαθές αναμνήσεις. Αιωνία



του η μνήμη.

ΑΘΗΝΑ Ν. ΧΑΜΠΕΡΗ
Σε ηλι

κία 84 ετών 
άφησε την 
τελευταία  
της πνοή 
στην Αμε
ρική η Αθη- 
νά Χαμπε- 
ρή, το γέ
νος Κόμμα

τά. Παντρεμένη λίγο πριν από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο με τον συγχωρια
νό Νίκο Χαμπερή εγκαταστάθηκε στην 
Αμερική, κοντά στον πολυαγαπημένο 
της σύζυγο όπου έκανε οικογένεια. 
Γόνος της μεγάλης και ιστορικής οι
κογένειας των Κομματαίων, που πά
ντοτε πρόσφεραν στο Μικρό Χωριό, 
έχασε πριν τριάντα σχεδόν χρόνια 
τον άνδρα της και έκτοτε είδε και τα 
αδέλφια της Γιάννη, Βασίλη, Ελένη να 
φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο. Αν και 
το πατρικό αρχοντικό αφανίσθηκε μέ 
την κατολίσθηση, διατηρούσε έντο
νες τις μνήμες και ακατάλυτους δε
σμούς με το χωριό για το οποίο 
πάντοτε έδειχνε ενδιαφέρον. Αυτή 
την αγάπη και νοσταλγία μετέδωσε 
και στον γιό της Αποστόλη. Με την 
οικογένειά του και την θαλπωρή της 
πέρασε γαλήνια τα τελευταία χρόνια 
της ζωής της στο Greenville της Ν. 
Καρολίνας, όπου έζησε και αναπαύε
ται τώρα κοντά στο σύντροφο της 
ζωής της. Ας είναι ελαφρό το χώμα 
που τους σκεπάζει και τους δύο μαζί.

ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Στην Αμερική πέθανε επίσης κι 

ετάφη στο χωριό η Γεωργία σύζ. 
Παύλου Γεωργόπουλου, το γένος Μα- 
ραγγούση. Μαζί με τον άντρα της 
Παύλο έκαμαν οικογένεια και ζούσαν 
στην Ουάσιγκτον, όπου είχαν μετανα

στεύσει μετά τον πόλεμο.' Εκεί μεγά
λωσαν τα παιδιά της. Ο γιός της έγινε 
γιατρός και προσδοκούσαν να συντα- 
ξιοδοτηθούν και να επιστρέφουν στο 
χωριό. Δυστυχώς ο χάρος την πρόλα
βε αφήνοντας πίσω απαρηγόρητους 
τον άντρα της και τα παιδιά της. 
Αιωνία της η μνήμη.

ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΟΚΚΑΛΑ
Πλησιάζοντας την εβδόμη δεκαε

τία της ζωής της, με αθώα ψυχή και 
παιδικό πρόσωπο άφησε τα εγκόσμια 
η Ελένη κόρη των αείμνηστων Δημη- 
τρίου και Βασιλικής Κοκκάλα. Το αφο
πλιστικό χαμόγελό της έσβησε στο 
μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου Καρ- 
πενησίου, όπου την φρόντιζε με πε
ρισσή αγάπη και στοργή η αδελφή 
της μοναχή Μελάνη. Ο Θεός που την 
πήρε κοντά στους γονείς της ας 
αναπαύσει την αθώα ψυχούλα της.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ 
(1899-1992)

Αν και βάδιζε την δεκάτη δεκαετία 
της ζωής του ο μπαρμπα Μήτσος 
ήταν πάντα δραστήριος. Χαροκαμέ
νος όμως εδώ και χρόνια από τον 
θάνατο του γιού του Θόδωρου κι 
αργότερα της συντρόφου του δεν 
άντεξε την μοναξιά των γηρατειών 
του. Τα εγγόνια του που τον αγαπού
σαν ήταν μακρυά γ ι’ αυτόν. Έτσι 
παρέδωσε το πνεύμα ήρεμα την Μ. 
Πέμπτη. Στο Χωριό είχε εγκαταστα
θεί μετά τον πόλεμο. Εργατικός και 
φιλήσυχος, άφησε αγαθές αναμνή
σεις πίσω του. Αιωνία του η μνήμη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΚΑΝΑΡΑΣ
Ο σαραντάχρονος Δημήτρης I. Κα- 

ναράς από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτα
νίας βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκι- 
νητιστικό δυστύχημα στις 13 Φεβ. '93 
μαζί με δύο άλλους συνεργάτες του 
στην βιομηχανία Πετζετάκη, όπου ο 
ίδιος εργαζόταν ως χημικός μηχανι-
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κός. Εκτός 
απ’ τους 
χαροκαμέ
νους γ ο 
νείς άφησε 
πίσω του 
δυό παιδιά 
και σύζυγο. 
Η ταχύτητα 
του οδηγού 

στάθηκε αφορμή να χάσει τον έλεγχο 
και να βρουν τραγικό θάνατο και οι 
τρεις άνδρες που επέβαιναν στο αυ
τοκίνητο σε στροφή του Σκαραμαγκά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
(1917-1992)

Σ ύ ζ υ- 
/οςτηςΜ ι- 
κροχωρίτι- 
σας, Αγα- 
π ο ύ λ α ς 
Παπαδή ο 
Χαρ. Αβρα- 
μίδης πέ- 
θανε τον 
Ιούνιο 1992 

στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε με την

οικογένειά του. Είχε αγαπήσει πολύ 
το Μικρό Χωριό, το οποίο επισκεπτό
ταν τελευταία κάθε χρόνο. Ευχάρι
στος στην παρέα, στο καφενείο, διη- 
γόταν περιστατικά της ζωής του στην 
Μακεδονία, στα χώματα της οποίας 
τώρα αναπαύεται. Αιωνία του η μνή
μη.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Περασμένα τα 80 της χρόνια έφυ

γε το περασμένο καλοκαίρι από τον 
κόσμο τούτο η Σπυριδούλα συζ. Δ. 
Λημοπούλου και κόρη του αείμνηστου 
Σεραφείμ Ζαχαροπούλου.

Αν και ο άνδρας της λόγω της 
δουλειάς του (μάγειρας) ξενητευό- 
ταν, αυτή έμενε στο Χωριό καλλιερ
γώντας τα χωράφια και συντηρώντας 
του γέρους γονείς της. Ευτύχησε να 
δει την κόρη της Βασιλική αποκατα
στημένη, στην Λαμία με οικογένεια 
(συζ. Δ. Σταθοπούλου) και τον γιό της 
Σεραφείμ, στο χωριό και να καμαρώ
σει εγγόνια αφήνοντάς τους όλους 
πίσω της μαζί και τον αξιαγάπητο 
σύζυγό της.

Αιωνία της η μνήμη.
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ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο. ΧΟΥΤΑΣ

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1992 απε- 
βίωσε και ετάφη στην Αθήνα στο Α' 
Νεκροταφείο, στις 22 τσυ ίδιου μήνα, 
δημοσία δαπάνη, σ πρώην Υπουργός

#
k

και διατελέσας επί σειράν ετών Βου
λευτής του Νομού Αιτωλίας και Ακαρ
νανίας, και του Νομού Ευρυτανίας 
στην περίοδσ 1946 έως 1981 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΧΟΥΤΑΣ.

Στην κηδεία τσυ στην οπσίαν πα
ρέστησαν σ Μητρσπολίτης Κυθήρων 
κ.κ. Ιάκωβος, εκπροσωπών και τον 
Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθη
νών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Σερα
φείμ και ο Μητροπολίτης Περιστερί- 
ου κ.κ. Αλέξανδρος, παρευρέθηκε 
μεγάλος αριθμός συγγενών, φίλων, 
συνεργατών και συναγωνιστών του 
της Εθνικής Αντιστάσεως. Επίσης 
παρέστησαν πσλλοί εκπρόσωποι του 
πολιτικού κόσμου της χώρας.

Επικηδείους εξεφώνησαν ο κ. Αθ. 
Κανελλόπουλος εκ μέρους του Πρω
θυπουργού κ. Κων. Μητσοτάκη και 
της Κυβερνήσεως, ο κ. Δημ. Ιωάννου 
ως Πρόεδρος του Πανελληνίου Συν
δέσμου Αγωνιστών Εθνικής Αντιστά
σεως Ε.Ο.Ε.Α. - Ε.Δ.Ε.Σ. «Ναπ. Ζέρ- 
βας», σ Καθηγητής τσυ 
Πανεπιστημίου Αθηνών - Πολιτευτής 
της Ν.Δ. κ. Γρ. Κωσταράς, ο κ. Ανδρέ- 
ας Ταλιούρας εκ μέρους του Συνδέ
σμου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 
ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣ Βάλτου, ο τ. Διευθυ
ντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. 
Παν. Καραπάνος, ο Δικηγόρος κ. Δ. 
Διαμάντης εκ μέρους του Αρχηγείου 
των ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣ Τριχωνίδος (Γ. 
Παπα' ωάννου). Στεφάνια στη σσρό 
τσυ εκλιπόντσς κατέθεσαν ο Πρωθυ
πουργός κ. Κων. Μητσοτάκης, ο Πρό
εδρος του ΠΑΣΟΚ και τ. Πρωθυπουρ
γός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, η 
Βουλή των Ελλήνων, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. I. Βερυβάκης, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Λέων. Κου- 
ρής, η Δημοκρατική Ανανέωση και 
πσλλοί άλλοι.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στις 13 Νσ- 
εμβρίου 1898 στην Κεχρινά Βάλτσυ 
και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1931 
εγκατεστάθη στην Αμφιλσχία και 
άσκησε τσ ιατρικό λειτούργημα μέχρι 
το 1940. Εγγαμος από το 1935 με την 
Μαρία Ν. Καρκανιά και πατέρας τριών
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παιδιών, Θωμά, Αικατερίνης και Αλε
ξάνδρας.

Πήρε μέρος στον πόλεμο 1940- 
41 ως έφεδρος ανθυπίατρος και στην 
Εθνική Αντίσταση ως αρχηγός ΕΟΕΑ 
και ΕΟΕ ΕΔΕΣ Βάλτου (1942 - 44). 
Εξελέγη βουλευτής Αιτωλίας - Ακαρ
νανίας και Ευρυανίας στις εκλογές 
1946 και 1950 με το Εθνικό Κόμμα 
Ελλάδος, 1950 και 1956 στην ίδια πε
ριφέρεια με το Κόμμα Φιλελευθέρων, 
Βουλευτής Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
1958 με το Κόμμα Φιλελευθέρων, 
1961,1963 και 1964 με την Ενωση Κέ
ντρου, 1974μετην Ε.Κ., Ν.Δ., 1977 με 
την ΕΔΗΚ. Διετέλεσε Υφυπουργός 
Κοιν. Προνοίας, Οικισμού και Ανοικο- 
δομήσεως (Σεπ. 1950 - Σεπ. 1950) και 
Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου

ασκών καθήκοντα Υφυπουργού στα 
ίδια υπουργεία (Σεπ. 1950 - Νοεμ. 
1950 και Νοε. 1950 - Ιαν. 1951), 
Υπουργός Κοιν. Προνοίας (Μοε. - 
Δεκ. 1963), Δην. Εργων (Φεβ. 1964 - 
Ιούλ. 1965).

Εχει τιμηθεί με: Χρυσό Αριστείο 
Ανδρείας, Πολεμικούς Σταυρούς Γ  
και Β' τάξεως. Ταξιάρχη του Τάγμα
τος Γεωργίου Α', Ανώτερο Ταξιάρχη 
του Τάγματος Γεωργίου Α', Παράση
μο Ιππότη της Βρεττανικής Αυτοκρα
τορίας (Ο.Β.Ε.), Μεγαλόσταυρο του 
Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυρο
φόρων του Παναγίου Τάφου, Μετάλ
λιο Εθν. Αντιστάσεως 1941 - 45, Με
τάλλια των πόλεων Αμφιλοχίας, 
Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ρόδου.
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Αωρεαί προς την Αδελφότητα εις μνήμην τινός
Οι δωρεές αυτές είναι όσες δόθηκαν και κατονομάζουν ότι δίνονται στη 

μνήμη προσφιλών προσώπων. Εδώ δεν περιλαμβάνονται συνδρομές 
τακτικές και άλλες ενισχύσεις προς την Αδελφότητα.

Βασιλική Ντελή εις μνήμην συζύγου τη ς .................................................. 5.000
Τηλέμαχος Κομπορόζος εις μνήμην προσφιλών................................. 50.000
Ελένη Βετσοπούλου εις μνήμην συζύγου Αριστείδη
υπέρ Ναού Μεταμορφ. Σωτήρος $60......................................................10.920
Κος & Κα Δημ. Λιάπη
εις μνήμην προγόνων, υπέρ Ναού Μεταμορφώσεως $100................. 18.240
Ιω. Ζυγιάρης εις μνήμην προγόνων........................................................20.000
Σοφία Αφεντάκη εις μνήμην συζύγου Τάκη...........................................15.000
Σεραφείμ Καντσάνος εις μνήμην πατρός Γεωργίου............................ 20.000
Μαρία Κεράνη, Ισμήνη και Κων/νος Μπάρλας
εις μνήμην Αικατ. Παναγιώτου και Ιω. Μανίκα........................................17.164
Κος και Κα Αριστ. Γιουρνά
εις μνήμην Δέσποινας Γιουρνά και Αλεξάνδρας Πολύζου................... 20.000
Χαρίκλεια Κυρίτση εις μνήμην Αλεξάνδρας Πολύζου..........................10.000
Αδελφοί Τριανταφύλλη εις μνήμην αδελφού Γιώργου.......................200.000
Ζαφειρούλα Γεραγά εις μνήμην Δημ. Παπακωνσταντίνου................ 100.000
Μάχος Καμπορόζος εις μνήμην Στεφανίας Γιαννοπούλου................10.000
Δέσποινα Μώρη-Κάρας εις μνήμην Στεφ. Γιαννοπούλου..................... 10.000
Κατίνα Αντωνίου εις μνήμην Συζύγου
και Γονέων Χρήστου και Ευφροσύνης Ζωγράφου...................................5.000
και εις μνήμην Ελένη Κατσούδα ή Στεφ. Γιαννοπούλου........................ 5.000
Μαρίτσα Μπάκη συνδρομή και περιοδικό................................................10.000
Νικήτας Κουτσούκης εις μνήμην Στεφ. Γιαννοπούλου............................5.000
Κος και Κα Τ. Γκότση εις μνήμην μητέρας Βικτωρίας Μιμίκου...........10.000
Ιωάννης Δερματάς εις μνήμην αδελφής Στεφ. Γιαννοπούλου............50.000
Ναυσικά Παπαδάκη εις μνήμην Ανεψιού Κων. Φλέγγα......................... 5.000
Σπύρος Κεχριματίρης εις μνήμην συζύγου Βασιλικής............................ 5.000
Δημήτριος Λιάπης και Ελένη Βετσοπούλου-Αιάπη
εις μνήμην προσφιλών γονέων...............................................................250.000
Καλιόπη Πλάκα και Μαρίτσα Πλάκα εις μνήμην Αθαν. Πλάκα............. 10.000
Ιωάννης Δερματάς εις μνήμην Γονέων.................................................. 10.000
Σωτηρία Ζωγράφου εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου.......10.000
Σταύρος Γεωργούλης εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου......5.000
Διονύσιος Ζορμπαλάς εις μνήμην Αλεξάνδρας Πολύζου.................................
Κος και Κα Γεωργίου Μώρη
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου............................................15.000
Δέσποινα και Δημ. Καρόπουλος
εις μνήμην θείου Χρ. Μαστρογεωργοπούλου..........................................10.000
Κος και Κα Δημ. Καροπούλου
εις μνήμην θείας Στεφ. Γιαννοπούλου....................................................... 5.000
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Ευγενία Μαστρογεωργοπούλου και παιδιά
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου............................................25.000
Κος και Κα Βασιλική Γάσπαρη
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου..............................................5.000
Βασίλης και Κούλα Χατζοπούλου
εις μνήμην πατρός Χρ. Μαστρογεωργοπούλου...................................... 50.000
Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος Πύρζος
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου..............................................5.500
Νίκη Αουιζοπούλου-Χατζοπούλου
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργοπούλου............................................10.000
Σεραφείμ Ζαχαρόπουλος εις μνήμην του Πατρός Γεωργίου...............10.000
Τέλης Παναγιώτου εις μνήμην Μητρός Αικατερίνης.............................. 2.000
Σωτηρία Δημητρακοπούλου εις μνήμην Μητρός Φωτεινής................ 25.000
Ροδάνθη Κυρίτση εις μνήμην αδελφής Στεφανίας Γιαννοπούλου......10.000
Μιχάλης Κωοτόπουλος για το Περιοδικό εις μνήμην Προγόνων........ 20.000
Ελένη Θάνου εις μνήμην συζύγου Χρίστου Θάνου...............................20.000
Ελευθερία Ουτουτζή εις μνήμην συζύγου τη ς ..........................................5.000
Ρένα Τσινιά-Κανούτου εις μνήμην Γιαγιάς Αικ. Τσιούμα........................ 3.000
Δημήτριος Πολύζος εις μνήμην Αδελφής Φωτεινής Παπαστάθη.........7.250
Κατίνα Αντωνίου εις μνήμην Ελένης Κατσούδα...................................... 2.000
Κατίνα Αντωνίου εις μνήμην Στεφανίας Γιαννοπούλου..........................2.000
Μαριάνθη Τσιροπούλου εις μνήμην Ελένης Κατσούδα............................ 2.000
Μαριάνθη Τσιροπούλου εις μνήμην Στεφανίας Γιαννοπούλου................2.000
Βιργινία Δημοπούλου εις μνήμην συζύγου Αθανασίου............................5.000
Βιργινία Δημοπούλου εις μνήμην Στεφανίας Γιαννοπούλου..................5.000
Νίκος Παπαδημητρίου εις μνήμην Πατρός Δημητρίου......................... 20.000
Αντιγόνη Μαστρογεωργπούλου εις μνήμην συζύγου Χρίστου..........150.000
Τηλέμ. Κομπορόζος εις μνήμην Ιω. Πουρνά...........................................10.000
Τηλέμ. Κομπορόζος εις μνήμην Ελισάβετ Πουρνά.................................10.000
Ελένη Βετσοπούλου
εις μνήμην Αριστείδου Βετσοπούλου και Γονέων$100........................ 18.500
Σπύρος Κομπορόζος δωρεά δια τα έργα του Χωριού............................ 5.000
Ιωάννης Κατραμάδος
εις μνήμην Λαμπρινής και Δημητρίου Παπαδημητρίου........................50.000
Ζωή Κομπορόζου εις μνήμην Ελισάβετ Πουρνά..................................... 5.000
Αβραμίδου Αγαπούλα εις μνήμην συζύγου της Χαραλάμπους........... 10.000
Βούλα Δέρματά εις μνήμην συζύγου και γονέων.....................................5.000
Θεοδώρα Βρυνιώτου και Μαρίτσα Μπάκη
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργόπουλου.......................................... 10.000
Ευφημία Παπαδή
εις μνήμην συζύγου Παναγιώτη και Γεωργίου Παπαδή...........................5.000
Νίκος και Αιλή Κεραμιδά εις μνήμην Φρόσως Φασουλή.......................80.000
Λίνα Κομπορόζου εις μνήμην αδελφής Φρόσως Φασουλή..................80.000
Νίκος και Αρετή Κεράνη εις μνήμην Καναρά.........................................10.000
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Μαριάνα Ζαλίκα εις μνήμην πατρός Χαρ. Αδραμίδη................................ 5.000
Αυγέρης Αυγερόπουλος.......................................................................... 100.000
Σταύρος - Αντιγόνη Γεωργούλη εις μνήμην Σπυρ. Δ. Λημοπούλου.... 10.000
Σταύρος - Αντιγόνη Γεωργούλη εις μνήμην Φρόσως Φασουλή...........10.000
Σωτηρία Ζωγράφου, εις μνήμην πατρός Επαμ. Παπαδή........................10.000
Τηλέμαχος & Πλουμή Κομπορόζου εις μνήμην Φρόσως Φασουλή....50.000
Κατίνα Πανώρη εις μνήμην Φρόσως Φασουλή 20.000
Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου εις μνήμην Φρόσως Φασουλή........... 15.000
Χρυσούλα Γρατσούνη εις μνήμην Φρόσως Φασουλή...........................10.000
Δημήτριος Ζαχαρόπουλος εις μνήμην πατρός Γεωργίου................... 10.000
Μαργαρίτα Βονόρτα εις μνήμην γονέων............................................... 10.000
Νικόλαος - Αρετή Κεράνη εις μνήμην Βασ. Μίχου..................................5.000
Τηλέμαχος Κομπορόζος εις μνήμην Βασ. Μίχου..................................10.000
Νικήτας - Μαρίκα Κουτσούκη
εις μνήμην Χρίστου Μαστρογεωργόπουλου..........................................20.000
Νικήτας - Μαρίκα Κουτσούκη
εις μνήμην Επαμ. Παπαδή & Βασιλείου Μίχου.......................................15.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΑΕΓΓΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ.......................................................................... 1.000.000
ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ..........................................................................10.000
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.............................................................................5.000
ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ..................................................................................1.000
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ........................................................................1.000
ΦΛΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ................................................................................2.000
ΟΥΤΟΥΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ............................................................................2.000
ΑΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.....................................................................................2.000
ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ............................................................................... ....2.000
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ.........................................................................5.000
ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.................................................................. 5.000
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ........................................................................... 5.000
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ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ...................................................................................... 5.000
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.......................................................................... 5.000
ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.................................................................................1.000
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ...............................................................................1.000
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ................................................................................ 3.000
ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.......................................................................................1.000
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ........................................................................ 10.000
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ....................................................................................2.000
ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ......................................................................... 5.000
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.............................................................................. 5.000
ΦΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΚΟΣ.......................................................................................2.000
ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ.............................................................................................2.000
ΦΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ................................................................................ 2.000
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.................................................................................10.000
ΧΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.............................................................................. 2.000
ΠΑΝΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.................................................................................. 5.000
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ...................................................................................1.000
ΚΥΡΙΤΣΗ ΡΟΔΑΝΘΗ.....................................................................................5.000
ΠΡΙΤΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ..........................................................................................6.000
ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ.............................................................................................5.000
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.................................................................................500
ΔΕΡΜΑΤΑΣ Δ. ΣΠΥΡΟΣ........................;..................................................... 5.000
ΖΗΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ................................................................................... 100
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ................................................................................................. 1.000
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ....................................................................... 1.000
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ..................................................................................... 500
ΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ........................................................................................ 1.000
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ........................................................................................... 500
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.......................................... 1.000
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.........................................................................1.000
ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..........................................................................................5.000
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ...................................................................................... 5.000
ΦΑΣΟ ΥΛΗ ΦΡΟΣΩ........................................................................................5.000
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.................................................................... 5.000
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ.....................   2.000
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ.......................................................................10.000
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ........................................................................... 10.000
ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ...........................................................................10.000
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