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ΓΙΑ  ΤΗ Α ΙΑ ΙΟ ΙΗ  ΕΝΟ Σ ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Ο Υ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Του Προέδρου της ’Αδελφότητας κ. ΚΛ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

Είναι (Αλήθεια δτΐ’τά μεγάλα έργα είναι δύσκολα. Γίνον
ται δμως άκόμη δυσκολότερα, δταν ιάιταιτουν μεγόιλες δαττά- 
νες γ ια  να πραγματοτιοιηθουν.

"Ενα τέτοιο, καΐ μάλιστα ιερό έργο είναι για  μας ή επι
σκευή καΐ ανακαίνιση του Ί .  Ναού της Μεταμόρφωσης του 
Σωτηρος. Οι έπισκευαστικές εργασίες είναι επιτακτικές γιά  
τη διάσωση του ιστορικού αυτού μνημείου. Γιατί, δπως πολύ 
σωστά τονίστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση τής *Αδελ- 
φότητάς μας (2.3.80), ή Εκκλησία αυτή είναι μνημείο καί 
σύμβολο του Μικρού Χωρίου, αύτοΟ πού ύπηρχε καί αύτου που 
άπόμεινε. Γνωρίζουμε, δτι τό έργο είναι τεράστιο. Γνωρίζουμε 
δτι καί στο παρελθόν επισκευάστηκε ή Μεταμόρφωση μέ χρή
ματα της καπνοβιομηχανίας Κεράνη, καί φροντίδες συγχωρι
ανών μας. Γνωρίζουμε, δτι υπάρχουν κι άλλα έργα πού πρέ
πει κι αύτά νά γίνουν παρόιλληλα στό χωριό μας. Γνωρίζου
με άκόμη δτι πολλοί, ίσως, δυσπιστουν ή έχουν άλλες ιδέες. 
"Ολα είναι εύλογα, ’Αλλά κάτι πού δέν πρέπει νά ξεχνούμε 
είναι, δτι δέν χωρει καθυστέρηση. Δέν μπορούμε νά πούμε «άς 
γίνουν τά άλλα πρώτα καί μετά ή έκκλησιά». Γιατί, κάθε μέ
ρα πού περνάει κάνει προβληματική τή διατήρηση τού ιστορι
κού αύτού μνημείου. Ή βλάβη θάναι άνεπανόρθωτη, άν άφή- 
σουμε νά περάσει κι άλλος καιρός. Δέν εξετάζουμε τώρα τί 
έφταιξε.

Ή ’Αδελφότητα δέν μπορούσε νά μείνει αδρανής σέ μιά 
τέτοια κατάσταση. Κατενόησε τή κρισιμότητα στήν όποια βρί
σκεται ή ’Εκκλησία. Ζήτησε τή σύνταξη έκθέσεως από ειδικό 
μηχανικό καί σέ συνεργασία μέ τό ’Εκκλησιαστικό Συμβού
λιο, μέ έπικεφιχλής τον άκούραστο Παπα-Δημήτρη προωθεί 
τώρα τον έρανο.

Ή Άδελ(})ότητά μας ώς γνωστό έχει τό δνομα αύτής της 
’Εκκλησίας, θ ά  ήταν συνεπώς ανάξια τής αποστολής της, άν 
δέν φρόντιζε νά διασώσει καί νά διατηρήσει άτόφια τή Μετα
μόρφωση. Τό μνημείο αυτό, δπως καί τόσα άλλα πού κοσμούν 
τό χωριό μας, έγινε μέ τό μόχθο καί τον όβολό τών προγόνων 
μας. Αυτή τήν παράδοση δέν θά θελήσουμε νά τήν άμοα;ρώ- 
σοομε εμείς οΐ νεώτεροι.

Είμαστε βέβαιοι, δτι οι καρδιές τών Μικροχωριτών άλ
λα καί τών φίλων τού Μικρού Χωριού θά συγκινηθούν καί θά 
πράξουν τό καθήκον τους.



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡ* ΟΛΙΓΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

του Β. ΚΟΜΜΑΤΑ
Εις την 'Ελληνικήν γλώσσαν έγράςχησαν αριστουργήματα, λογοτεχνικά, φιλολο

γικά, και επιστημονικά, δχι μόνον κατά τό περιεχόμενον, άλλα και κατά την γλωσσι
κήν μορφήν, τά όποια παρέμειναν και Όά παραμείνουν ά-θάνατα άποτελοΰντα τήν 
βάσιν του παγκοσμίου πολιτισμού.

'Η Λατινική γλώσσα διαμοριρωθεΐσα πολύ βραδυτερον τής 'Ιίλληνικής, δχι μό
νον έπλουτίσθ*η άπο τήν Έλ?υηνικήν, αλλά και τό άλφάβητον παρελαβε παρ’ αυτής. 
Οι περκρανέστεροι δε τών Ρωμαίων άνεκήρυττον, τήν Ιδικήν τα>ν γλώσσαν τήν Λα
τινικήν, ως βάρβαρον, παραβ άλλο ντε ς αυτήν προς τήν 'Ελληνικήν. 'Ο Κικερων ελε- 
γε δτι, ή 'ΕΙλληνική γλώσσα ήτο αξία νά όμιλήται υπό τών ·θεών. 'Ο διάσημος Ρω
μαίος κωμικός ΙΙλαΰτος μεταφράσας ενα ελληνικόν ποίημα τοΰ Μενάνδρου, είς τήν 
Λατινικήν άνεκήρυττε τά εξής εν πλήρη ^άτρω : «Μένανδρος εγραφε τό ποίημα 
εις τήν 'Ε^λληνικήν, ΠλαίτΓος δε μετέφρασεν τούτο είς γλώσσαν βάρβαρον».

"Λν ή Λατινική γλώσσα έπεκράτησε και έξηπλώΌ^η, τούτο οφείλεται είς τήν έ- 
πέκτασιν τοί5 ρωμαϊκού κράτους, εις δλον σχεδόν τόν γνωστόν τότε κόσμον, δπως δε 
εγραφεν ό ’Έραστος, δστις έλάτρευε τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν: «είναι ευτυχής εκεί
νος, δστις προσπα·θ·εΐ, νά μελετήση, νά όμιλή, νά γράφη καΐ νά εκφράζεται καλώς 
είς τήν γλώσσαν τών -θεών». Διότι γλώσσαν τών β-εών τήν έχαρακτήρισαν οί έλλη- 
νολάτραι και «γλώσσαν μελίρρυτον και ήδυτάτην» ό Βησσαρίων ό 'Έλλην.

'Η 'ΕΙλληνική γλώσσα έπρόκειτο νά ■θεσπισβή ώς επίσημος γλώσσα τοΰ ’Αμερι
κάνικου λαοϋ: Ίδοΰ ή μετάφρασις τής σχετικής περικοπής. «’Ολίγον επειτα από 
τήν διακήρυξιν τής ’Αμερικανικής ανεξαρτησίας, υπεβλήθη είς τό ’Αμερικανικών 
κογκρέσσον, πρότασις, δπως θεσπισθή ή Ελληνική γλώσσα, ώς εθνική γλώσσα τοΰ 
Αμερικανυκοΰ έθνους. Πολλοί εκ τών Ιδρυτών μελών τοΰ Κογκρέσσου έίϊ'εώρουν τήν 

'Είλληνικήν γλώσσαν δτι, ήτο πολύ περισσότερον τέλειον μέσον - δργανον διά νά κα- 
θοδηγήση αυτούς προς τό πνεύμα τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας». Ή  πρότασις δμως 
άπερρίφθη διά μιας ψήφου, εκείνης τοΰ Βενιαμίν Φραγκλίνου, δστις εξήγησε δτι έ- 
θεώρει περισσότερον πρακτικόν διά τόν ’Αμερικανικών λαόν νά κρατήση τήν ’Αγγλι
κήν γλώσσαν, άλλά νά παροοθηΟοΰν εις τήν έκ4ΐάθησιν τής 'ΕΙλληνικής γλώσσης.

’Αλλά διά νά μή νομισθή δτι, τά ανωτέρω είναι απαύγασμα ενός σωβινιστικοΰ 
θαυμασμού πρός τό έθνος μας, γιά τά πνευματικώ έπιτεύγματα, και τήν άπαράμιλ- 
λον γλώσσαν μας, πράγμα τό όποιον θά ήτο δικαιολογημένον, τό ιστορικών αυτό γεγο
νός τό αναφέρει ό γνωστός ’Αμερικανός GEORGE ΒALLT είς μακρόν άρθρον του 
διά τήν 'Ελλάδα, τό όποιον δημοσιεύει είς τήν τελευταίαν εκώοσιν τοΰ άμερικανικοΰ 
περιοδικού «REPORTER — Δημοσιογράφος». Τό τοιοΰτον αποτελεί άκόμη μίαν εν- 
δειξιν άρ%ετά σπουδαίαν, τής έπιδράσειος τοΰ πνεύματος τής αληθούς δημοκρατίας 
τοΰ κώσμου, είς τήν άπε}ε;υθέρωσιν τόσων λαών, μεταξύ τών όποίων καΐ ή ’Αμερι
κή, και τής εύγνωμόνου άναγνωρίσεως, διά τής προτάσεως έκείνης, τής οφειλής αυ
τής πρός τήν μικράν αυτήν γωνίαν τής γής.



ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μέ χαρά δημοσιεύουμε έδώ τήν έπιστολή πού μας Ιστειλε ό συγχωριανός 
μας κ. Δημ. Σ. Δερματάς, στην όποια θίγει καίρια ζητήματα τοΰ χωριού. Οί 
απόψεις του είναι αξιόλογες καΐ περιμένουμε κι από άλλους να έκφράσουν τΙς 
δικές τους απόψεις, στα διάφορα θέματα πού απασχολούν τήν ’Αδελφότητα, ώ
στε να ύπάρξει ένας έποικοδομητικός διάλογος, για τδ καλό τού χωριού:

’Αγαπητοί συγχωριανοί,
Ή προσπάθειά σας αυτή για  την έκδοση του περιοδικού καί μάλιστα σε άρ

τια έκτύπωση, είναι μια άπό τις πιο πετυχημένες ένέργειες του Συλλόγου, καί 
νομίζω, δτι θά προβάλει κατά μεγάλο ποσοστό τήν άνάτιτυξη τοΟ χωρίου. ’Αρ
κεί οΐ άνθρωποι πού θά τό διαχειρίζονται, νά διακρίνονται, άπό άμεροληψία, 
κατανόηση καί ένεργητικότητα, καί τέτοιους έχουμε ευτυχώς πολλούς. Δηλα
δή νά μή μεροληπτεί τό περιοδικό γιά  κλίκες, κόμματα, καί παλαιό, καί νέο 
χωριό, άλλά νά γίνη όργανο γενικά του Μικρού Χωριού, καί όλων των Μικρο- 
χωριτών είτε είναι στό χωριό, ή όπου τής γης εύρίσκονται καί αυτών τά συμ
φέροντα νά ύποστηρίζη, άπό όποιονδήποτε. Νά έξυμνουν δέ, όσους μάς ώφε- 
λούν (έντός του δικαίου βέβαια) καί νά καυτηριάζουν όσους μάς άδικούν καί 
ζημιώνουν όποιοι καί άν είναι καί όσο ψηλά καί νά βρίσκονται. ’Έχομε τέτοια 
παράδοση καί ένεργητικότητα στό παρελθόν, όταν ειμασταν μονιασμένοι καί 
θέλαμε νά φτιάξομε κάτι πού καί τώρα μπορούμε νά άντλήσουμε άπό αύτή, ά
πό τίς ρίζες μας, πού λένε, δύναμη νά ξεπεράσομε τίς τυχόν άδυναμίες μας πού 
μάς έφεραν τά άλλεπάλληλα χτυπήματα, καί προ παντός, ή κατολίσθηση πού 
τόση ζημιά δημιούργησε. Υλική πού χάθηκε τό μισό χωριό, καί ήθική πού μάς 
χώρισε σά χωριό, καί πολλούς άδίκησε. Υπάρχουν οί δυνατότητες, όταν θέλο
με νά διορθώσομε πολλά πράγματα άρκεΐ: 1) Νά μετριάσουμε τόν έγωΐσμό 
μας, νά μήν νομίζομε ότι ό καθένας άπό μάς χωριστά τά ξέρει όλα, καί νά θέ
λει νά έπιβάλλει τή γνώμη του, ώς άλάνθαστη, άλλά νά άκούει καί τούς άλ
λους, νά δείχνει κατανόηση, νά ύπάρχει σύγκριση καί νά βγαίνουν σωστά συμ
περάσματα γιά  κάθε ζήτημα. Νά ένας σημαντικός ρόλος πού μπορεί νά παίξει 
τό περιοδικό. Σε συγκεκριμένα ζητήματα μπορεί νά δημοσιευτούν διάφορες ά- 
πόψεις νά συζητηθούν, είτε σε Συνέλευση τού Συλλόγου ή τής Κοινότητος νά 
βγούν σωστά συμπεράσματα καί νά παρθούν άποφάσεις. Ό  κάθε χωριανός νά 
έχει τό δικαίωμα καί τήν υποχρέωση νά δημοσιεύη στό περιοδικό τή γνώμη 
του καί τίς προτάσεις του γιά  κάθε ζήτημα, τόσο γιά  τά ύπάρχοντα καί έκκρε- 
μή, όσο καί πού αύτός δυνατόν νά προτείνη, γιά  τό καλό πάντοτε τού χωριού.

'Ό λοι μας άγαπάμε τό χωριό, καί ό καθένας μέ τόν τρόπο του θά ήθελε 
νά ώφελήσει, καί τό χωριό καί τόν έαυτό του, άφού ώς Μικροχωρίτης, κάτι τόν 
συνδέη μέ αύτό.

θέλω  νά μού έπιτραπή νά έκφράσω τίς άπόψεις μου γ ιά  ώρισμένα ζητήμα
τα, πού υπάρχουν σήμερα σέ έκκρεμότητα, καί μπορούν κατά τή γνώμη μου νά 
βρούν μιά λύσι γ ιά  τό καλό τού χωριού. 'Ως Μικροχωρίτης πού έμεινα γ ιά  πο
λύ διάστημα στό χωριό, καί πού έλαβα μέρος καί ευθύνες είτε ώς έργάτης, γ ιά  
τήν έκτέλεση ώρισμένων έργων, είτε ώς κοινοτικός σύμβουλος κατά τήν δημι-
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ουργία του χωρίου, θέλω νά αναφέρω παρακάτω ώρισμένες γνώμες και προ
τάσεις πού μπορούν νά ώφελήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του χωριού.

'Όπως δλοι γνωρίζομε στο νέο χωριό τά περισσότερα έργα έχουν έκτελε- 
σθή καΐ όφείλομε δλοι μας νά αναγνωρίσομε όα/ θέλομε νά είμαστε είλικρινεΐς 
καί αντικειμενικοί, δτι συνέβαλαν σ’ αύτό πολλοί χωριανοί με την δραστηριό- 
τητά τους, καί πρώτα αυτοί πού ήταν κοινοτικό συμβούλιο, ό σύλλογος, ό πα
πάς κλπ. Σ ’ αύτούς δλοι μας πρέπει νά είμαστε εύγνώμονες. Έ κεΐνο  πού μέχρι 
σήμερα είναι ακόμα αδικημένο είναι τό έναπομείναν τμήμα του παλαιού Μι
κρού Χωριού. Δεν θά πρέπει νά έξετάσουμε σήμερα ποιός φταίει γ ι’ αύτό. Σή
μερα πού δλα αυτά περάσανε, δλοι μας αναγνωρίζομε, δτι τό χωριό είναι ένα, 
καί ή ανάπτυξη κι’ αυτού τού τμήματος δεν έχει νά ζημιώσει κανένοιν άλλά νά 
ώφελήση την Κοινότητα. Σ ’ αύτό υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία πού μπορούν 
νά δημιουργήσουν έσοδα στην Κοινότητα πρός όφελος όλων μας. Πρέπει δλοι 
νά φροντίσομε κατά τη δύναμή του ό καθένας νά τό φτιάξομε κι’ αύτό. Μέχρι 
σήμερα με ατομική πρωτοβουλία έγινε δ,τι έγινε, άν στό μέλλον ένδιαφερθή 
περισσότερο καί ή Κοινότητα γρήγορα καί αύτό θά άποκοιτασταθή.

Αυτά πού θά έκθέσω πάρα κδαω τά είχα προτείνει καί στό παρελθόν όταν 
ήμουν στό Κοινοτικό Συμβούλιο, ήταν όμως τόση ή σύγχυση καί ή διαμάχη κα
λώς ή κακώς, πού δεν υπήρχε περίπτωση αυτά νά μπούν σε έφαρμογή. Σήμε
ρα όμως πού δλα αύτά πέρασαν, μπορούμε κατά την γνώμη μου καί όπως εί
δα στην τελευταία συνέλευση τού συλλόγου, πού γιά πρώτη φορά ήρθοα/ σ’ αυ
τή άνθρωποι άπό τό χωριό, καί όπως δλοι διαπιστώσαμε άπό δσα είπαν τόσο 
ό Παύλος Γιαννακόπουλος, δσο καί ό Ν. Ζάρας πού είναι καί μέλη τού Κ. Συμ
βουλίου κανένας δεν έχει σκοπό νά φέρη προσκόμοαα καί τά περισσότερα γ ί
νονται στό παρασκήνιο πού ασφαλώς κανένας άπό όλους μας δεν εΐναι άγιος 
καί όταν δεν χωνεύομε κάποιον άμολάμε μιά κουβέντα καί ή τρίχα γίνεται 
τριχιά.

Τά ζητήμοτυα λοιπόν πού εΐναι σε έκκρεμότητα είναι: 1) Τό ξενοδοχείο, 2) 
Ό  δρόμος, 3) ‘Η έκκλησιά, 4) Τά νερά τής βροχής καί 5) Ό  χώρος τής κα- 
τολίσθισης (τά χαλάσματα).

1) Τ ό  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο .  Γ ιά τ ό  ξενοδοχείο τό πρώτο πού πρέπει νά προ- 
σεχθή εΐναι ποιός θά μπή μέσα, ποιός θά τό δουλέψη. ‘Ό σοι τό έργάσθηκαν μέ
χρι τώρα είχανε καί τά καλά τους καί τίς αδυναμίες τους. Δεν θά πρέπει καί 
μεΐς νά εχομε περισσότερες απαιτήσεις, γιατί ό κάθε μη Μικροχωρίτης έποιγ- 
γελματίας τό έπαιρνε γιά νά βγάλει νά οικονομήση, παραβλέποντας όρισμένα 
πράγματα πού δεν θά τά άφινε νά δημιουργηθούν ένας χωριανός πού θά πό- 
ναγε, καί θά είχε τόν έγωϊσμό νά μην δημιουργήση κατάσταση εις βάρος του. 
Τό ποιό καλό θά ήτανε νά τό πάρη χωριοα/ός καί νομίζω δτι πολλοί ύπάρχουν. 
Τό θέμα τής έπισκευής ή τής προέκτασης, αύτά πρέπει ή κοινότητα νά τά πάρη 
ζεστά άπό τώρα μιά καί πλησιάζει ό καιρός νά περιέλθη στην κατοχή της νά 
τό άνακαινίση με δάνειο, κλπ. Τό ξενοδοχείο δέν γίνεται με τίς ύποσχέσεις καί 
με τόν έρανο πού θά κόινομε μεταξύ μας. Πρέπει νά εχομε τό θάρρος νά όμο- 
λογήσομε, δτι κρατώντας το ό σύλλογος έφτασε σ’ αύτή την κατάσταση, παρ’ 
όλη την καλή θέληση καί προσπάθεια τής Διοίκησης τού συλλόγου νά τό κρα
τήσει σε καλή κατάσταση. 'Η κοινότητα εΐναι σε θέση νά πάρη Δάνειο νά τό 
διορθώση καί νά δημιουργήση καί έσοδα.

2) 'Ο δ ρ ό μ ο ς .  Αύτό εΐναι αποκλειστικά στήν άρμοδιότητα τής κοινό
τητας καί νομίζω δτι θά εΐναι τό πρώτο πού θά μπή στό προϋπολογισμό.

3) 'Η ’Ε κ κ λ η σ ί α .  Γιά την έκκλησία θέλω νά πώ όρισμένα πρδιγματα, 
άφού έλαβα μέρος στις έργασίες πού έγιναν σ’ αύτή μετά την καταστροφή πού



έπαθε άπό τό σεισμό 1967. Καθώς πολλοί γνωρίζομε, άλλα καΐ γ ια  δσους δεν 
γνωρίζουν άπό τό σεισμό ή έκκλησία καί τό καμπαναριό πάθοα/ε μεγάλη ζη
μιά. Τό μέν καμποιναριό είχε ξεκόψη - άποχωρισθή στά δυό ό τοίχος καί πρός 
τη δυτική πλευρά και μιά κολώνα άπό πότνω στεκότανε στόν άέρα. Ή δε έκ
κλησία είχε κοπή σχεδόν στη μέση άπάνω άπό τΙς δύο διπλανές πόρτες τά σί
δερα μέσα πού είναι άπό κολώνα σέ κολώνα κόπηκοιν καί πολλά ρήγματα εί
χαν δημιουργηθή. Ό  Σύλλογος καί Ιδιαίτερα ό μακαρίτης στροπτηγός Πολύ
ζος πού και άνέλαβε ήρθε έπάνω καί φρόντισε νά προλάβη καί νά διόρθω
ση δτι μπορούσε, γιατί σέ δεύτερο σεισμό άν γινόταν δέν θά έμεινε τίποτα. ’Έ 
φερε τότε τόν έργολάδο Φ. Καρακωστή αύτός έφτιαξε σκαλωσιές γύρω άπό 
τό καμποιναριό, άλλά δυστυχώς κοινένας άπό τούς έργάτες του, δέν άποφάσι- 
ζε νά άνέδει γ ιά  δσα χρήματα νά του δίναμε, καί άλήθεια ήτανε πολύ έπικίν- 
δυνο. Έ γώ  είχα σπασμένο τό πόδι μου καί ήμουνα άκόμη με τό γύψο. Φρον
τίσαμε νά δρουμε άλλους μαστόρους, άλλά στάθηκε άδύνατο. "Αλλοι μάς έ
λεγαν, δτι πρέπει νά τό ρίξουμε κάτω άπό τό ρολόι καί νά τό ξαναφτιάξομε, 
πράγμα τό όποιο θά ήταν άπίθανο νά γίνη, δπως είναι. Έ γώ  άνέδηκα άπάνω. 
Ή άλήθεια ήταν δτι έπόινω ήτοινε ένας σορός άπό πέτρες, πού στέκονταν σάν 
παγίδα καί στήν παραμικρή άπροσεξία θά σωριάζονταν παρασύροντας τά πάν
τα. Πρόσεξα δμως δτι άν μπορούσαμε κατά ένα τρόπο νά στηρίξομε τήν κο
λώνα νά τήν δέσομε με τίς ύπόλοιπες 3 κολώνες θά μπορούσαμε μετά νά χαλά
σουμε τόν ξεκομένο τοίχο άπό τίς πλευρές γύρω - γύρω καί νά τό ξοιναφτιάξο- 
με. Δυστυχώς δμως δέν μπορούσα μόνος νά τά κόινω δλα αυτά καί ήτοα/ε πο
λύ δύσκολο νά δρεθή κανένας νά διακινδυνεύση. Σέ δσους είπα δέν δέχτηκε 
κοη/είς, έκτός άπό τόν Δημ. Κατσιγιάννη πού μέ δοήθησε καί τό φτιάξαμε. Τό 
δέσαμε μέ 7 συνάζια καί μέ τόν άλλο σεισμό δέν έπαθε τίποτα. Αύτά δέν τά 
γράφω νά περιαυτολογήσω ή νά παραστήσω τόν ηρώα, άλλά γ ιά  νά γίνουν πιό 
κατανοητά, δσα θά πώ παρακάτω γιά  τήν έκκλησία καί γ ιά  τήν 'Ιστορία, γ ια 
τί πρέπει νά ξέρουν καί οί μεταγενέστεροι τίς προσπάθειες πού γίνανε γ ιά  νά 
κρατηθή αύτό τό κομμάτι πού τό πολεμήσοα/ε δχι μόνο οί όίνθρωποι, άλλά θεοί 
καί δαίμονες. Οι προσπάθειες δέν γίνοινε δέδαια μόνο άπό μένα πού στό κά
τω - κάτω τής γραφής πληρώθηκα γιά  δ,τι έφτιαξα, άλλά καί άπό τόν μακαρί
τη Πολύζο πού τό πλήρωσε μέ τή ζωή του, γιατί κοιτά τόν έρχομό του στό 
χωριό γ ιά  τήν έπίδλεψη τών έργασιών τής έκκλησίας άρρώστησε καί πέθανε. 
Επίσης άπό τήν καπνοδιομηχανία πού σ’ αύτή τήν περίπτωση διέθεσε τά χρή
ματα τόσο γιά  τό καμπαναριό, δσο καί γιά  τήν έκκλησία. Αύτά λοιπόν ώς πρός 
τό καμπαναριό, τό όποιο ό μακαρίτης Πολύζος μοΰ άνέθεσε έν λευκώ καί δ,τι 
έγινε, έγινε μέ πρωτοδουλία μου καί ευθύνη μου.

Τώρα γιά  τήν έκκλησία. Επειδή γίνεται προσπάθεια, δπως ακόυσα στή 
συνέλευση τού συλλόγου καί δπως ό Παπα - Δημήτρης μού είπε νά γίνη έρα
νος νά άλλαγή ή στέγη, έγινε μελέτη κλπ. Αύτό μου δίδει Ιδιαίτερη χ«ρά, γ ι
ατί θά γίνη μιά συνέχιση τών έργασιών πού κάναμε τότε. Άφου δέν κάναμε 
καμιά έργασία στή στέγη καί εύχομαι νά έπιτύχη ή προσπάθειά τους. 'Ο κυρι- 
ώτερος δμως λόγος πού μέ έκανε νά στείλω τό παρόν στό περιοδικό, είναι γ ια 
τί θέλω νά γραφούν τό τί έργασίες κάναμε έμεΐς στήν έκκλησιά, πώ>ς έγιναν 
αύτές οί δουλιές, πώς ήτανε ή έκκλησία, δταν άρχίσαμε τή δουλειά καί τί πα
ρουσιάζει σήμερα μετά τόν δεύτερο σεισμό. Αύτά δέν γράφονται μόνο γ ιά  τήν 
'Ιστορία, άλλά καί νά χρησιμεύσουν σ’ αύτούς πού θά άναλάδουν τήν άποπε- 
ράτωση. Μετά τούς σεισμούς λοιπόν ή έκκλησία παρουσίαζε αύτά πού γράφω 
καί παραπάνω. Δηλαδή ήτανε κομένη στή μέση, είχανε γίνη παντού ρήγματα, 
κλπ. Ε μένα  μέ κάλεσε ό μακαρίτης Ν. Κεράνης στήν ’Αθήνα καί μού άνέθεσε



έν λευκώ νά SiocxEipicrrco τό οίκονομικό μέ έξοδα της βιομηχανίας, vdc κάνω 
συνεργείο, καΐ μέ την καθοδήγηση τοΟ Δ. Πολύζου νά άρχίσουμε τη δουλειά, 
δττως καΐ έγινε. "^Ηρθε ό Πολύζος άπάνω καΐ κάναμε τΙς έξης έργασίες:

1) Άττό τό έπάνω μέρος τέσσαρα μέτρα μακρυά άττό τά τοιχία της έκκλη- 
σίας καΐ άρχίζοντας 4 μέτρα μακριά από τη γωνία τής έκκλησίας άπό τό σχο
λείο μέχρι τά άποχωρητήρια ^ θ ίξ α μ ε  χοιντάκι 1 1)2 μ. φάρδος καΐ βάθος 1 μ. 
κάτω άπό τά θεμέλια, δηλαδή 2 1)2 μ. άπό την έπιφάνεια. Στόν πυθμένα του 
χαντακιού φτιάξαμε σούϊλο άπόινω άπό τό σούϊλο ρίξαμε 1 1)2 μ. πέτρα (ξερο- 
λίθια). ΚαΙ τοϋτο νά άποκοπουν τά νερά πού έρχονται στό βάθος άπό πάνω 
άπό τό σχολικό κήπο, νά στραγκίσουν τά θεμέλια τής έκκλησίας. Αύτό έχει έ- 
ξοτγωγή, στό πίσω μέρος στό αύλάκι πού πηγαίνη στόν Βασίλη τό ρεΟμα.

2) Κάναμε ύποθεμελίωση (ντουλάπιασμα). Άρχίζοντας άπό τήν κάτω πόρ
τα, δλο τό έξόγκωμα άπό τό βοριά, τό πίσω μέρος, δλο καί φτάσαμε στήν έπά
νω πόρτα. Επίσης συμπεριλάβαμε καί αύτό τό έξόγκωμα. Ή ύποθεμελίωση αυ
τή έγινε ώς έξής: Σκόιψαμε 1 μ. κάτω άπό τά θεμέλια καί 0,40 πόντ. πρός τά 
μέσα καί 0,40 έξω άπό τόν τοίχο, δηλαδή είναι ό τοίχος των θεμελίων 1.20 4-0, 
80 =  2 μ. Δύο μέτρ. πλάτος X ένα μ. ύψος ένα τσιμέντο όπλισμένο συνεχές στό 
περισσότερο τμήμα των θεμελίων τής έκκλησίας. "Οπως είπαμε ή έκκλησία 
ήτανε κομμένη στή μέση, εΐχε ρήγμα άπό πόα/ω ώς κάτω στις πλοιγινές πόρτες. 
Πρότεινα στόν Πολύζο νά φτιάξουμε άπό 2 δοκούς (σινάζι) 1 πάνω άπό κά
θε πόρτα καί 1 πιό πόη/ω στίς βάσεις των τριγώνων. Αύτός τά ένέκρινε καί 
φτιάξαμε καί αύτά τρυπώντας τά τοιχία. Τό ίδιο έγινε καί στό πίσω μέρος μέ
ρος στό "Αγιο Βήμα. Επίσης καί στήν είσοδο στό Ιο τόξο. Έ γώ  τό ίδιο ήθε
λα νά φτιάξω καί γ ιά  τόν τρούλο δηλαδή άπάνω άπό τά κλειδιά των τόξων 
θά άδειαζα 0,40X0,40 άπό τόν τοίχο καί θάφτιαχνα δοκούς (σινάζι) τό όποιο 
θά συνδεότοινε άπό κολώνα σέ κολώνα καί θά ’ρχότανε ένα γύρω. Μέ τόν τρό
πο αύτόν θά γινότανε μιά βάσις, ή όποια θά στηριζότοα/ε στίς 4 πέτρινες κο- 
λνώες πού είναι άτράνταχτες (κιρετσομένες) καί έχουν ώς θεμέλια Σταυρό δη
λαδή συνδέονται μέ τοιχοποιεία μεταξύ τους. Τό σινάζι αύτό θά στερέωνε καί 
τά κλειδιά των τόξων. Στό κέντρο κάθε τόξου θά σήκωνα κολώνα μέχρι τη βά
ση του τρούλου, δπου θά έφτιανα σινάζι γύρω - γύρω στόν τρούλο, τό όποιο 
θά στηριζότανε, δπως είπαμε στίς 4 κολώνες. Μετά θά σηκώναμε κολώνες ά- 
νάμεσα στά παράθυρα καί πόα/ω άπό τά όποια θά γινότοα/ε άλλο σινάζι. Μέ 
τόν τρόπο αύτό δλο τό σύστημα του τρούλου άπό τη βάση δηλαδή άπό τό θε
μέλιο μιά καί οί κάτω κολώνες εΐναι πολύ στέρεες, μέχρι τήν κορυφή θά ήτα
νε ένα σώμα. Σ’ αύτό τό σημείο τής έργασίας βρισκόμαστοα/, δταν άποφασίσα- 
νε καί φέροα/ε Μηχοα/ικό καί άλλο συνεργείο, καί άντί γιαυτά φτιάξοα/ε ένα άλ
λο σώμα δηλαδή έξω άπό κάθε κολώνα ρίξοα/ε άλλες κολώνες καί κόιτω άπό 
τά κλειδιά τών τόξων άλλο τόξα μέ τσιμέντο, αύτό καί τήν έκκλησία παρα
μόρφωσε καί καλή έπαφή δέν έχει κόα/ει μέ τά τόξα, είναι δηλαδή ένα ξένο σώ
μα, γ ι’ αύτό ίσως μέ τόν δεύτερο σεισμό ξανάγιναν όρισμένα ρήγματα στόν 
τρούλο, πολύ λιγότερα βέβαια. Καί πάλι δηλώνω, δτι δέν θέλω νά κατηγορή
σω κανέναν, γιατί φυσικό ήτοα/ε νά μήν έχουνε περισσότερη έμπιστοσύνη στή 
δική μου τή γνώμη ένός έμπειροτέχνη άπό τήν έπιστήμη, &ν καί καμιά φορά 
ή πρακτική άποδεικνύεται πιό ίκοα/οποιητική.

Στό συμπέρασμα πού θέλω νά καταλήξω γιά  τό θέμα τής ’Εκκλησίας εΐ
ναι δτι ή έκκλησία που έγινε μέ τήν προσωπική έργασία δλων μας. (Οι παλαι- 
ότεροι θυμόμαστε τή χαρά καί τόν ένθουσιασμό πού νοιώθαμε δταν τήν φτιά
χναμε) είναι έργο μας λοιπόν, γ ι’ αύτό τήν άγαπαμε καί θέλουμε νά ύπάρ- 
χη. Μεγάλη εΐναι ή προσφορά τής Καπνοβιομηχανίας. Τούτο είμαι ύποχρεωμέ-



νος νά τό δηλώσω dtv καΐ δεν εχω προσωπικά καμιά ιδιαίτερη ύποχρέωση άπέ- 
ναντί τους, γιατί πληρώθηκα πολύ λιγότερα άπό δτι άξιζε ή δουλειά, ακόμα 
καί τό δώρο δέν πήρα (6.CXX)) δραχμ. τό 1967, γιατί είχα δώσει τό λόγο μου 
στόν μακαρίτη Ν, Κεράνη, δτι δέν έχουμε ΙΚΑ στο χωριό. Οί ύπόλοιποι έργά- 
τες καταγγείλοη/ε έμένα πού φερόμουνα ώς ύπευθυνος καί τό πήραν δικαίως. 
Βέβαια, άφοΟ τά δικαιούντανε άπό τη Βιομηχοα/ία.

Ή Βιομηχανία λοιπόν έφτιαξε τούς σοβάδες παλαιότερα, τότε πού τό μέ
τρο είχε 7 δραχμ. σήμερα έχει 300 δρχ. Οί σοβάδες αύτοί είναι τέλειοι καί 
άμφιβάλλω άν θά φτιάξει κανείς σήμερα καλύτερους. Επίσης έδωσε τό 1967 
(17.000) δρχ. γ ιά  τό καμπαναριό καί (185.000) δρχ. γ ιά  την έκκλησία. Αύτά τά 
χρήματα έπιασοο/ τόπο, καί ούτε μιά δραχμή δέν ττηγε χαμένη, έφ’ δσον δτι έ
γινε - έγινε σίγουρο καί ήταν απαραίτητο, δηλαδή τό άποστραγκιστικό χοο'τά- 
κι, ή ύποθεμελίωση, οΐ δοκοί κλπ. Γι’ αύτό ή Βιομηχοο'ία δέν παυη νά είναι ό 
μεγάλος εύεργέτης σ’ αύτό τό έργο. Τώρα πρέπη νά συνεχισθή ή προσπάθεια 
νά γίνουν έργασίες γ ιά  τον τρουλλο καί νά βγουν τά νερά έξω. θ ά  γίνη λοι
πόν ό έρανος καί άσφαλώς θά άποδώση. Έ φ ’ δσον θά ξεσκεπαστή καλό θά εί
ναι νά γίνουν σινάζια στήν κορυφή. 'Όσον άφορά τά κεραμίδια αύτά νομίζω 
δέν παίζη ρόλο άν είναι καλανωτά ή εύρωπαΐκή. ’Ήτοα/ε καλοα/ωτά καί τά αν
τικαταστήσανε μέ εύρωπαϊκά. Σημασία έχει νά γίνη καλή δουλειά, γιατί στο 
χωριό έχουμε πολλές ύγρασίες καί δύσκολα είναι νά στεγοινοποιηθουν τέτοια 
έργα μέ πολύπλοκη στέγη.

4) Ν ε ρ ά  τ ή ς  β ρ ο χ ή ς :  'Ό λοι ξέρουμε τό πρόβλημα πού δημιουργή- 
θηκε μετά την έγκατάλειψη τής καλλιέργειας στο χωριό καί άφου δέν βγαίνουν 
αύλακιές στά χωράφια, δπως τότε νά στραγγίζουν τά νερά. Τώρα πρέπει κά
θε χρόνο καί σέ όρισμένα σημεία νά γίνονται χαντάκια καί κατά τό διάστημα 
του χειμώνα κόιποιος νά τό έπιβλέπη καί νά τό καθαρίζη, γιατί μπορούν αύτά 
νά μάς δημιουργήσουν προβλήματα. Δέν είναι σωστό νά περιμένουμε τόν ένα 
νά δώση άποκλειστικά γΓ αύτό τό έργο δπως φέτος μέ τόν ιατρό Δέρματά, άλ- 
λά νά μπή στόν προϋπολογισμό του συλλόγου σάν έπεϊγον έργο καί δπως φέ
τος νά γίνεται ή δουλειά κάθε χρόνο.

5) Τ ά  χ α λ ά σ μ α τ α :  'Έ να μεγάλο πρόβλημα πού δημιουργήθηκε μέ 
τήν καταστροφή του μισού χωρίου είναι ό χώρος πού ήτανε αύτό τό χωριό. Πο
τέ δέν καθίσαμε σότν χωριανοί νά σκεφτοϋμε, νά ανταλλάξουμε τη γνώμη μας 
νά βρούμε τή χρυσή τομή, νά δούμε τί θά άπογίνη αύτός ό χώρος καί σέ ποι
όν άνήκει. Είναι Ιδιωτικός; Είναι δημόσιος; Εΐναι κοινοτικός; Κατά τή γνώμη 
μου καί αύτό τό εΐχα προτείνει καί στο παρελθόν, δτοιν ήμουν στο κοινοτικό 
συμβούλιο (άλλά ποιός νά άκούσει τότε, δπως ειμαστοα/) στό χώρο αύτό δέν 
μπορεί νά έχουν δικαίωμα, δσοι χάσανε τά σπίτια τους, δέν εΐναι ούτε δίκαιο, 
ούτε λογικό, γιατί δηλαδή; ’Επειδή πέσανε τά σπίτια τους σάσοονε τό δικαίωμα 
του οίκοπέδου; Λέμε, δτι, δσοι χάσανε τά σπίτια τους πήρανε στό καινούργιο. 
’Αλλά δέν ττήρανε δλοι αύτοί. Καί κείνοι πού πήρανε στό καινούργιο είναι καί 
αύτοί πού μείνοα^ε τά σπίτια τους, καί κείνοι πού δέν είχανε καθόλου σπίτι στό 
παλαιό. Βέβαια γ ιά  νά γίνουν τά σπίτια ό καθένας ξόδεψε καί άπό τήν τσέ
πη του. Άφοϋ λοιπόν στό νέο πήραμε καί μεΐς σπίτι πού έχουμε σήμερα άλ
λο ένα, αίσθοινόμαστέ σάν ένοχοι σήμερα απέναντι σ’ αύτούς τούς άνθρώπους, 
καί εΐναι περιπτώσεις σάν τούς Μαστρογεωργοπουλέους πού έκτός άπό τό σπί
τι χαθήκοινέ καί οί γονείς τους καί σήμερα αύτά τά παιδιά δέν έχουν ναρθοΰν 
πουθενά στό χωριό. Εΐναι σωστό νά μην έχουν κανένα δικαίωμα στό χωριό; ’Ό 
χι βέβαια. Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη. 'Ό πω ς καί πιό πάνω είπα ή γνώμη μου 
ήτανε καί είναι. Στό χώρο αύτόν νά χωρισθή ένα τμήμα καί νά χορηγηθή στόν



καθένα πού έχασε τό σπίτι του άσχετο άν έφτιαξε καΐ άλλο σπίτι στό νέο* δη
λαδή, δσα σπίτια χάθηκαν θά πάρουν οικόπεδο. Τό οικόπεδο αύτό μπορεί νά εί
ναι 600 - 700 μ. δηλαδή 60 οικόπεδα 36 - 42 στρέμματα. Νά μπουν ώρισμένοι δ- 
ροι νά είναι αΟτοΙ ύποχρεωμένοι έντός 5 τό πολύ χρόνων νά τό χτίσουν ή νά 
τό πουλήσουν. ‘Ως προς τήν στερεότητα στό σημείο αύτό, δπως στράγκισε τώ
ρα είναι τό πιό σίγουρο μέρος. Τί έπιτυγχάνομε με αύτό:

1) Παύη ή αδικία.
2) θ ά  προσελκύσουμε τούς χωριοινούς καΐ τά παιδιά τους νά ξοα/οιχτίσουν 

στό χωριό.
3) ΑύτοΙ πού χάσανε τά σπίτια τους καΐ θά πουλήσουν τό οικόπεδο, θά έ

χουν την ύλική, δσο καΐ τήν ήθική Ικανοποίηση, δτι δεν πήγανε δλα χαμένα 
καΐ δέν θά βαρυγκομουν στούς άλλους χωριανούς πού κατά ένα τρόπο κερ
δίσανε άπό τήν κατολίσθηση καΐ θά άποκατασταθή ή όμόνοια καΐ ή άγάπη με
ταξύ μας.

’Ακόμα ή κοινότητα μπορεί άντί γ ιά  60 οικόπεδα νά κόψη 100, νά διαχει- 
ρισθη ή κοινότητα τά ύπόλοιπα 40 μέ τόν τρόπο αύτόν δε θά δημιουργήση ένα 
κοινοτικό έσοδο (άφοΟ σήμερα ένα τέτοιο οικόπεδο μπορή νά πουληθη πόινω 
άπό 150.000 δρχ.). Τό ύπόλοιπο δε τμήμα νά τό φυτέψη καρυδιές, οι όποιες εί
δαμε πόσο εύδοκιμοΟν σ’ αύτό τό μέρος καΐ νά δημιουργήση ένα έπΙ πλέον έ
σοδο.

Πώς μπορεί νά άρχίση τό έργο; "Οσοι αποδέχονται τό οικόπεδο θά κάνουν 
αίτηση στήν κοινότητα καΐ θά καταθέσουν τό άνάλογο ποσόν πού θά χρειασθη 
γ ιά  τήν διευθέτηση τού χώρου. Ή δε κοινότητα γ ι’ αύτή τήν περίπτωση νά δα- 
νειοδοτηθή άπό τό κράτος πράγμα, τό όποιο νομίζω έπιτυγχάνεται εύκολα 
μια πού θά πρόκειται γ ιά  έπένδυση. Γιά τήν ϋδρευση καΐ άρδευση ένας τρό
πος είναι νά ερθη τό έπΙ πλέον νερό ώς τό Πλατανάκι μέ σωλήνες άναλόγου 
διαμετρήμοαος στήν ίδια χάραξη μέ τό ύπάρχον ύδραγωγεΐο. "Ενα μέρος του 
νερού αύτοϋ νά πέφτει στό αύλάκι τό τσιμεντένιο γ ιά  άρδευση των κήπων πού 
θά γίνουν καί των χωραφιών στίς Λόγγοβες, τό δέ ύπόλοιπο σέ δεξαμενή, γ ιά  
νά ύπάρχη έπάρκεια γ ιά  δλο τό χωριό. Τά έξοδα γ ιά  τό νερό κατά μεγάλο πο
σοστό θά καλυφθούν άπό τήν συνδρομή των οικοπεδούχων, τά δέ ύπόλοιπα μέ 
δάνειο. Νερό στό κεφαλόδρυσο ύπάρχη, διότι καθώς ξέρομε άπό αύτές τΙς πη
γές τροφοδοτούνταν τρία αύλάκια: 1) τό άπάνω, 2) τό μεσαίο, 3) τό σιαπερνό. 
Νομίζω αύτά πού γράφω είναι κατορθωτά. Δηλαδή μέ λίγη προσπάθεια, μέ συ- 
νενόηση καί όργάνωση καί άγάπη μπορή νά γίνουν. Είμαι δμως πρόθυμος νά 
άκούσω καί άλλες γνώμες καί θά είμαι ό πρώτος πού θά παραδεχτώ κάποια 
σωστότερη γνώμη.

Καί πάλι άλλη μιά φορά θέλω νά σας συγχαρώ γ ιά  τήν έκδοση τού περιο
δικού. Σας εύχαριστώ γ ιά  τήν δημοσίευση τού παρόντος καί έλπίζω σέ κάτι 
νό δοηθήση αύτό τό γράμμα μου.

Μέ έκτίμηση 
Κ. Σ. ΔΕΡΜΑΤΑΣ
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ΠΑΣΧΑΛΙΑ  
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Του ΔΗΜ. Κ. ΘΑΝΟΥ

Δ. Κ. θάνος

(Στά άρχεΐα τής ’Αδελφότητας βρέθηκε τό έπίκαιρο αυτό καΐ νοσταλγικό 
κείμενο τοΰ διακεκριμένου συγχωριανού |!ιας καί άείμνηστου Γυμνασιάρχη Δ. Κ. 
θάνου. Μέ χ̂ αρά τό δημοσιεύομε έδώ, τοσο γιατί προοριζόταν για τό Δελτίο 
μας πρίν άπο χρόνια (1972), άλλα καί διότι είμαστε βέβαιοι δτι θά συγκινή- 
σει πολλούς Μικροχωρίτες, θυμίζοντας σ’ αύτους τα παιδικά χρόνια στό χω- 
ριό).

Καθ·ώς τελειώνει ή Μ. Σαρακοστή και μπαίνει ή Μ. 'Εβδομάδα, μεγαλώνει ή 
κατάνυξη και ή προοδακία για την μεγάλην ήμερα τής Λαμπρής.

Ή  προσμονή δμως αυτή χρωματίζεται με βαβ^ άλ?Λ λυτρωτικό πένθος για τό 
βεΐο δράμα, που αρχίζει με την άκολουθία τοΰ Νυμφίου.

Τό "θυμίαμα και τά γλυκά αρώματα των λουλουδιών τής άνοιξης πλημμυρίζουν 
τις ψυχές με μια πλούσια θρησκευτική έξαρση, πού απαλύνει την αγωνία καΐ τό μό
χθο τής ήμερος...

Σε πολλούς, πιστεύω, αυτή ή θρησκευτική έξαρση εξειδικεύεται σε προσοοπικές 
αναμνήσεις, καΐ γυρίζει πίσω, στά πρώτα παιδικά χρόνια, στην πρώτη «αφή των γε
γονότων» στις πρώτες μας θρησκευτικές εμπειρίες.

’Έτσι ζωντανεύοιη' τά παλιά, και ή μνήμη ξετυλίγει τό νήμα της. Κάποιοι τυ
χεροί μπορούν νά ξαναγυρίζουν και υλικά στους χώρους των πρώτων εμπειριών. 
Κύματα επιδρομέων φεύγουν αναζητώντας τά παλιά. Κάθε χρόνο πολλοί χωριανοί 
μας έπιστρέηχ)υν στό χωριό. Καλότυχοι, όσοι τό πετυχαίνουν:

'Ως πού νά φθάνουν άραγε οΐ άλΌμνήσεις τών χωριανών μας στις ήμερες αυ
τές;

Πέρα από τά παραδοσιακά έθιμα, τΙς «αγρυπνίες», τΙς «ρ^ετσιναριές», τό Ε"υ- 
χέλαιο τής Μ. Τετάρτης, τό σιτάρι τής Μ. Πέμπτης, τό στόλισμα τού Επιταφίου μέ 
τά «δακράκια» μέ τά πρώτα ϊτσια και μέ τά άνθη τής Κρανιάς, τήν περιφορά τού 
Έτιταφίου ως τήν επάνω άκρη τού χωριού, μέσα από τούς καθαρισμένους δρόμους 
τού χωριού, μέ τά κεριά στά μπαλκόνια καΐ τά "θυμιατά άπ’ δ'λα τά σπίτια. Πέρα 
από δλα αυτά πόσίον χωριαΛύον ή μνήμη, θά πάει πιό πέρα από τήν παλιά την Έκ- 
κ.λησιά, τήν «μουριά» στην ανδρική πόρτα της στό χαγιάτι στό τριφύλλι τής Έκκλη- 
σιάς μέ τό κυπαρίσσι του; Πόσοι "θά "θυμηθούν ιερείς πρίν από τόν Παπακώστα, τούς



παλιούς ’Επιτρόπους, τούς -ψάλτες για την προσέλευοη στο «τυπικό τής Μ. ’Εκκλη
σίας»; Πόσοι -θυμούνται πως στην επιστροφή του ’Επιταφίου άπό την περιφορά, κα- 
τοά̂ ,ευκος ό Παπακώστας με τούς αείμνηστους παλιούς μας \|κχλτες τον Κοκκάλα καΐ 
τον Σπυρο Μαστρογεωργόπουλο για νά μπη πάλιν ό ’Επιτάφιος στην Έκκλνΐ^σία ε- 
πρεπε νά σπάση «συμβολικά» την πόρτα της μέ τά συγκλονιστικά γιά μάς εκείνα: 
«’Άρατε πυλας οι άρχοντες ύμων...» πού ελεγαν με δυνατές ςρωνές, ό παπάς κάι ό 
Κοκκάλας άπ’ έξω, και άπό μέσα ρωτούσεν ό Μαστρογεωργόπουλος: «Τ'ις έστίν αυ
τός ό βασιλεύς» γιά νά απαντήσουν οΐ άπ’ έξω: «Κύριος κραταιός και δυνατός έν 
πολεμώ...» κα'ι σύγχρονα μέ ένα γερό σπρώξιμο νά άνοίξη ή πόρτα, στόν θ-ριαμβε-υτή 
του -θανάτου Κύριο:

Και υστέρα τό Μ. Σάββατο μέ τις τελευταίες έννοιες καΐ φροντίδες γιά την 
Μεγάλη ήμερα...

Κα'ι έπ'ι τέλους ή Νύχτα της Άναστάσεως... ’Αγουροξυπνημένοι, αλλά φρέσκοι, 
καλοντυμένοι, μέ τό πρόσοχτο Λαμπρό γιά τούς Λαμπρούς οΐ χωριανο'ι μαζεμένοι 
στην γεμάτη Έκκλησιά πολύ πρ'ιν άπό τό 'Ολόγλυκο: «Δεύτε λάβετε, ηύύς».

Λίγες οΐ άσπρες λαμπάδες τής Λαμπρής κα'ι πιό πολλ̂ ές οί φρέσκες κο-υλούρες ά
πό ολοκάθαρο κερί, πού μέ τόση στοργή κα'ι περηφάνεια έφτιαχνεν ή Για,γιά ή ή 
Μητέρα.

Κα'ι στό άχνό φως του λιγοστού πασχαλινού φεγγαριού πού βασίλευε, άφθαστο, 
απάτητο, γεμάτο μαγεία κα'ι μυστήριο, κα'ι στό αεράκι των πρώτων πρωινών ωρών, 
πού φυσούσε στά κεράκια, σκορπιζόταν κρυστάλλινη ή φωνή τού παπά: «Διαγενομέ- 
νου τού Σαββάτου... Χριστός Ά νέστη::: Χριστός Άνέστη:

Μά δέν τελείωνεν εκεί. "Ολοι οί χωριανο'ι θά μέναμεν ως τό τέλος νά άκούσω- 
με τήν ώραία ευχή τής άπολύσεως τής λειτο-υργάας: Εΐ τις ευσεβής κα'ι φιλόθεος...

Κα'ι τότε πιά οΐ Χαιρετισμο'ι στούς «ξένοτ)ς» πού δέν ήταν ξέ-νοι, παρά χωριανο'ι 
πού ήλθαν γιά τό Πάσχα, κα'ι ολοι μάζ'ι οί άνδρες στά καφενεία τού χωριού γιά τόν 
καφέ κα'ι τό εορταστι-κό «κονιάκ» κέρασμα τών «καζαντισμένων» χωριανών θά περι
μέναμε νά φέξη κα'ι νά περάσοτη  ̂ κα'ι οί γιη^αϊκες άπό τήν Έκκλησιά, νά γυρίσουν 
στά σπίτια κα'ι νά έτοιμάσουν τά πρεπούμενα,

ΔΗΜ. Κ. ΘΛΝΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  Κ Α Ι  Ο Α Γ Ω Ν Α Σ  
η  A Τ Η Ν  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α  (1821)

Τό Μικρό Χωριό, ποό στα 1821 είχε περίπου τριάντα (30) οίκογένειες, δπως 
μας πληροφορεί ό Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ, συχνά μνημονεύεται σέ ιστορικά 
κείμενα εκείνης της εποχής, και σέ παλαιότερα. Άναφέρεται π.χ. δτι ό Γεώργιος 
Ζορμπαλάς ελαδε μέρος, ώς εκπρόσωπος τοϋ Μικρού Χωριού σέ σύναξη των Βηλαν- 
δήόίον τής περιοχής στά 1820, γιά τη διευ-θέτηση πληρωμής στον τοπικό πασά κά
ποιου χαρατσιού, κ.ά.

Στη διάρκεια τής ’Επανάστασης τού 1821 πέρασαν άπό τά κατατόπια τού Μι
κρού Χωριού ή έμειναν εκεί γύρω, λίγο ή πολύ γνωστές ηρωικές μορφές, δποσς ό Γ. 
Καραϊσκάκης, ό Μ. Μπότσαρης καΐ άλλοι.

Ό  Γ. Καραϊσκάκης, ώς γνωστό, είχε γιά ένα διάστημα τό καραούλι του πάνω 
στη Χελιδόνα και συχνοδιάβαινε, στά μέρη αυτά. Άπό κεί άντηλλαξε τΙς τελευταί
ες του επιστολές μέ τόν Μ. Μπότσαρη λίγο πρίν ό τελευταίος ξεκινήσει άπό τό Μι
κρό Χωριό γιά την επίδεσή του στό Κεφολόβρυσο τού Καρπενησιού. (Αύγουστος 
1823). Ό  Μ. Μπότσαρης, δπως μάς πληροφορούν οΐ Ιστορικοί (Σπ. Τρτκούπης καΐ 
άλλοι) είχε στρατοπεδεύσει στό Μικρό Χωριό και άπό κεί προετοίμαζε την επίθε
σή του εναντίον των Τουρκαλβανών πού στρατοπέδευαν έξω άπ’ τό Καρπενήσι. Ή  
παράδοση τού Χωριού διέδωσε δτι πριν ξεκινήσει ό Μπότσαρης έδωσε εντολή κι ά
ναψαν φωτιές σέ ψηλό σημείο τού Χωριού (στίς Λόγγοδες λένε) γιά νά ξεγελά
σει τούς Τούρκους τί]ν ώρα πού αυτός θά έκανε την επίθεσή του. ’Επίσης διασώθη
κε και τό εξής: 'Ό τι ξεκινώντας άπ’ τό Μικρό Χωριό ό Μάρκος την τραγική έκεί- 
v)̂  νύχτα τού Αύγούστου 1823, πήγε στην εκκλησία τού χωριού νά προσευχηθεί. 
Βγαίνοντας άπ’ την εκκλησία ό Μ. Μπότσαρης συνάντησε τόν παπά τού χωριού καΐ 
τού έδωσε πολλά γρόσια λέγοντάς του νά τά μοιράσει γιά την ψυχή τού Μάρκου 
Μπότσαρη: Ό  παπάς στό άκουσμα αυτών των λέξεων τρόμαξε καΐ ρώτησε θλιμένος 
τόν ήρωϊκό καπετάνιο:

—  Τί, πέθανε ό Μάρκος ΐνίπότσαρης;
— ’Ό χι, άκόμη άπάντησε ό Μάρκος. Τώρα οδεύει γιά νά άποθάνει:
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Βέβαια ή συμβο?>.ή χον Μικροϋ Χωρίου εκδηλώθηκε ενεργότερα μέ τη συμμε
τοχή Ko)Jj(bv Μικροχωριτών στον ΆγώΛ^α. "Οπως μάς λέει ή παράδοση, άλλα και ό
πως προκύπτει από τα εγγραιρα πού σώζονται ακόμη σήμερα στο ’Αρχείο των Α γω
νιστών του '21 ανάμεσα σ’ αυτούς πού έλαβαν μέρος στον ξεσηκιομό τού Γένους ή- 
σαν και οΐ Μικροχωριτες, οτιως οι:

1. Ζορμπαλώποΐ''λος ή Ζορμποά^άς Ίοκχννης.
2. Ζορμπαλ ,̂άς Δημήτριος.
3. Κομπορόζος ή Κολτσίδας Γεώργιος.
4. Κυριτζόπουλος Ν ικόλαος ή Κυ<ρτσονικολάκης.
5. Μάνικάς ’Αναγνώστης.
6. Μητζόπουλος Ίοκχννης.
7. Μητζόπουλος Νικόλαος.
8. Μητζόπουλος Δημήτριος.
9. Πολύζος (παππούς τού στραη^γού Τάκη Πολύζου)

10. Σιδηρόπουλος Γ. ’Ιωάννης.
Σέ επόμενα τεύχη θά δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες άπό τή δράση τού καθενός 

στον ’Αγώνα τού 1821,

Ή  γιορτή τής 25 Μαρτίου 1821, στό Δημοτικό Σχολείο Μικρού Χωριού.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΗ) 
καί ό Εΰρυτάν Πρόξ€νος της ’Ελλάδος Αημ. Κιμπρίτης

τοϋ Δ. ΚΟΚΚΑΛΑ

Τό διήμερον τοΰ Πάσχα του 1911 οί γονείς μου και εγώ, τδ συνεορτάσαμεν 
μετά των κουμπάρων μας Ίωάννου καΐ Ευγενίας Κωστοπούλου στο σπίτι τους είς τό 
προάστειον της πόλης «Μπουγιούκ ντερό> (Μέγα ρεύμα), οΐ όποιοι έπ'ι τή ευκαι- 
ρ·ία έψησαν και εναν οβελίαν είς τό εκεί εξοχικόν κεντρ·ον που είχαν ό θειος μου 
Σπυρος Ζορμπαλάς με τόν Σπυρον Κουτσιουκην.

Μετ’ ολίγες ήμερες ό πατέρας μου, ό'πως έκανε συχνά, πήγε να έπισκεφθή τόν 
γέρο Κιμπρίτην στό σπίτι του στό Πέραν (συνταξιούχον ήδη), 'Ο Κιμπρίτης του 
έλεγε συνήθως τόν πόνο του, την επιθυμία του νά έπισκεςρθή πρίν πεθάνη, τό χιο- 
ρΊ0 του στό Καρπενήσι. «’Αλλά πως νά πάω Κώστα μου, ή γυναίκα μου πολίτισσα 
δεν θέλει νά με συνοδεύση, τά παιδιά μου μεγα?^υμένα, σπουδασμένα, άποκατεστημέ- 
να έδω, δεν έρχονται, πως νά πάω μόνος μου και σ’ αυτήν την ήλικία;» Σε λίγο δέ 
του παραπονέθηκε: «’Έμαθα Κώστα παιδί μου, ότι ιΐτήσατε τό Πάσχα ένα άρνι τής 
σούβλας στό Μπουγιουκ Ντερέ, δεν μου έστελνετ’ και μένα δυό παιδάκια;». Ό  πατέ
ρας μου στενοχωρέθηκε πολύ που δεν τό είχε σκες>θή και είπε «θά πάω πάλιν αφέν
τη μου την Κυριακή νά ψήσω ένα και θά σου στείλω ολόκληρη την νεφραμιά». ’Αλ
λά εκείνος πρόσθ'εσε: «’Ά ν θέλης νά με ευχαριστήσής όμως, τό θέλω νά είλ'αι \1>ημέ- 
νο με κληματσίδες». " ’

ΚαΙ δ πατέρ'ας μου έφυγε διαλογίζόμενος: «Κυταξε Ιδιοτροπία ό'γέροντας, τό 
θέλει νά είναι ψημένο με κλιματσίδες, κέ'ριε ς)υλαττε». Καθ’ οδόν σκέφθηκε δτι στό 
Μπουγιουκ - ντερέ υπήρχαν αρκετά αμπέλια, γράφει λοιπότ' σχετικό σημείωμα καΐ 
τό στέλτει στόν κουμπάρο.

Την Κυριακή κατά τής έντεκ,α ειμασταν εκεί, τό άρν'ι έιΐιήνετο με κλιματσίδες 
καΐ ήταν σχεδόν έτοιμο. Χώρισαν τήν νεφραμιά, φάγαμε τό υπόλοιπο, aqpoO πήραν 
μεζέ καΐ οΐ παρευρισκόμενοι καΐ προκειμένου νά πάμε στό σπίτι του κουμπάρου νά 
ξουτλώσοι*με λίγο, ττ|ν νεφραμιά τήν έβοά̂ αΛ' στήν παγωνιέρα του κ-αταστήματος.

'Ό ταν κατά τις τρεις τό άπόγειμα, προκειμένου νά ιρυγο\>με, πήγαμε νά πά- 
ρωμε τό κρέας, βρήκκχμε τόν Κουτσιούκη καταστενοχωρημένον.

«Κώστα μου μέ συγχωρεΐς, ήλθε ό κουτηάδος σου ό Σπυρος, που ήταν νυκτερι-
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νός, ιτηγε στον μιωυφέ νά ςχχη κάτι, είδε στην παγωνιέρα τό ι1/ητό, ρώτησε τον μοπυ- 
φιετζή παί δταν αυτός του είπε «του Κοκκάλα», ά του γαμπρίκα είναι φερτό. ΚαΙ ώς 
που νά πάρω χαμπάρι τό είχε μαδήσει χάλια, άλλα μήν στενοχωρεΐσαι, εγώ παράγ- 
γειλα ήδη ενα αρνί, γιατί βλέπω ήλθε κα'ι πελατεία καΐ μόλις τό ψήσω -θά σου στεί- 
λω με άνθρωπο την νεφραμιά στό σπίτι σου, σύρε στό καλό, άιροΰ εχεις δουλειά καΐ 
μείνε ήσυχος. Πράγματι ό Κοιττσιουκης υπήρξεν συνεπέστατος, τό βραδάκι ή νε- 
φραμιά εφτασε πακεταρισμένη με λαδόχαρτο και ζεστή ακόμη, την εστειλε ό πατέ
ρας μου με εναν υπάλληλο του καταστήματος στό σπίτι τοΰ Κεμπρίτη κα'ι άvέπvε^  ̂
σε με άνακσύφτσιν.

Μετά τινας ημέρας πού ξαναπήγε ό πατέρας μου στό σπίτι του Κιμπρίτη κα'ι 
πιάσανε κουβέντα, εκείνος δεν έκανε λόγο γιά τό ψητό. Ό  πατέρας μου απόρησε και

Δύο παλιοί Κων/πολίτες

Κων. Κοκκάλας (1920) Δημ. Κατσαούνης (1915)

τελικά δεν άντεξε κα'ι τόν ρώτησε άν τοΰ άρεσε. «Κοάώ, ωραίο, ήταν Κώστα μου, αλ
λά εγώ, σου τό είπα παιδί μου, ήθελα νά είναι ψημένο με κληματσίδες». Κεραυνός έν 
αιθρία, δ πατέρας μου τά έχασε, δεν ήξερε τι νά ύποθέση κα'ι τ'ι νά είπη. Τελικως 
έφυγε καταλυπημένος αλλά καί... άπορων κα'ι έξιστάμενος «βρε λόξα πού τόν έπια- 
σε τόν γέροντα, τ'ι νά κάμω τώρα;». Ξαφνικά τοΰ ήλθε ή σκέψις «θελης νά μήν τό 
έψησε με κληματσίδες ό Κουτσιούκης;». Ευτυχώς δταν έη>θασε στό σπίτι βρήκε εκεί 
τόν κουνιάδο του, Σπ. Ζορμπαλά τόν ήρώτησε κα'ι εκείνος τοΰ είπε δτι πράγματι δ 
συνεταίρος του, δεν έδωσε σημασία στις κληματσίδες, πού δεν είχε άλλως τε, άλλά 
κα'ι γιά νά τίτηθή κ.αλλίτερα καχ'ι γρηγορότερα, έκαμε θρακιά με κάρβουνα, δπως πάν
τα. Τώρα τ'ι γίνεται; Καλ̂ -ά νά αΐχήσουμε κα'ι άλλο άρνί, άλλά θά ύπάρχοιυ τώρα ’Ι
ούνιος μήνας κληματσίδες; ’Επειδή δμως, ούκ ήν άλλως γενέσθαι, άμέσο)ς άλλο κ̂ α'ι 
επείγον τώρα γράμμα στόν Κωστόπουλο «κουμπάρε σώσε με, αυτό κα'ι αυτό συνέ
βη, βάλε λοιπόν τούς άρβανιτάδες λ'ά ι}χχξουν δλες τις γωνιές νά μαζέι|Χ)ΐτν κλημα-
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τσίδες, μή λι^ασαι έξοδα, έπίβλει|;ε μόνος σου νά ψτ^θη γι’ αυτές ένα άρνί καΐ στεί
λε μου την νεφραμιά, -δα σου χρο>στ(χα> μεγάλη εύγνο>μοσύνη».

Ό  κουμπάρος έκαμε ο,τι έκαμε, την έστειλε την νεφραμιά με έναν υπάλληλον 
του εργοστασίου, στο μαγαζί, άλλα ό πατέρας μου εκείνο τό βράδυ άπουσίαζε και δ 
συνεταίρος του Μαργαριτόπουλος που γνώριζε την ιστορία με τον Κιμπρίτη, δεν 
την έστειλε στο σπίτι μας, άλλα για νά μή| χαλάση, την έβαλε σε μιά άπδ τΙς άπο̂ · 
"θήκες πάγου του μαγαζιοΌ. Τό πρωί ό πατέρας μου βρήκε τό κρέας κατε"ψηγμένο. 
«Νά τό στείλω; νά μην τό στείλω;... τελικά έρι-ψε τόν κύβον «Θά τό στείλω καΐ δτι 
βρέξει άς κατεβάση», έσκισε τά χαρτιά, τό τ"ύλιξε με καινο"ύργια καΐ τό έστειλε.

Μετά πάροδον πολλών ήμερων και κατόπιν πολλών δισταγμών πήρε την άπόφα- 
σι και με κρύα καρδιά ξεκίνησε γιά τό σπίτι του Κιμπρίτη. ’Εκείνος μόλις τόν άντί- 
κρυσε πετάχρφ'-ε άπό την πολι^θρόνα του σάν παιδάκι, τόν άγκάλιασε καΐ το"υ είπε 
συγκινημένος: «Κώστα μοτ>, παιδί μου, σε ε·υχαριστώ πολ"ύ γιά τό καλό πο-υ μθ"ΰ έ
καμες, νά έχεις την ε·υχή μοτι, τώρα αίσ-θάνομαι σάν νά πήγα στό χωριό μου, τώρα 
θά πε-θάνω ευχαριστημένος».

Είναι γνωστόν ό'τι την εποχήν εκείνην οί Ευρυτάνες, δσον καΐ αν είχαν διαπρέ- 
"ψει ή πλοιτΓίσει, ουδέποτε έπαυσαν νά άγαποΰν την Ιδιαιτέραν των πατρίδα, νά την 
έλ-θυμουνται και νά την νοσταλγούν τό εκπληκτικόν δμιος με τόν ΚιμπρίτηΛ' — άδια- 
λ«όητον μάλιστα δι’ ήμάς σήμερον— είναι τό πώς είναι δυνατόν, ένας "υπέργτ^ρoς άν
θρωπος, πού άσφαλώς θά έφυγε καΐ αυτός μικρός άπό τό χωριό του, και ήνάλωσε τόν 
βίον του εις ξένας χώρας και "ύπό τελείως διαφορετικός συνθηκας καΐ περιβάλλον, 
[.ιπορουσε νά νοσταλγή άκόμη τό ταπεινό χωριό του τόσον, ώστε νά διακρίνη την γεΰ  ̂
σιν τοθ "ψημένου με κληματσίδες κρέατος κα'ι μάλιστα νά συγκίΛοίται τόσον έξ α"υ- 
τής; — (πήρε έστω και μυρο>διά άπό τό χωριό του).—·

Ά φ ’ δτου ό πατέρας μου έγινε προξενικός "ύπάλλτ̂ λος έγκατεστά-θη "ύποχρεωτι- 
κώς είς δαμάτιον του Προξενείου, αλλά ή έπαιρή του με την οίκογέ^νειαν το"υ Κιμ- 
πρίτη "ύπήρξεν συνεχής. Ό  πατέρας μου μεταξ"ύ άλλ>.ων διηγήτο κα'ι τό εξής περι- 
στατικόν.

"Οταν "ύπηρετοΰσαν είς την Ρουμανίαν, ένα βράδυ έμεινε πολ"ύ άργά διαβά
ζοντας ένα ενδιαφέρον βιβλίον κα'ι "νυσταγμένος δπως ήταν, φαίνεται δτι δεν έκλει
σε καλά τό ρουμπινέτο το"0 γκαζιθ"ΰ, ώστε κάποια ποσότης αερίου διέφυγε. Τό πρωί 
δταν διεπιστώθη ή απουσία του, ό κλητήρας τόν άνεζήτησε εις τό δωμάτιόν του, κτύ- 
πησε κατ’ έπανάληψιν την πόρτα vja'i μη λαβών άπάντησιν έκαμε νά άνοίξη την πόρ
τα, οπότε του μύρισε άέριον, άντιληητθε'ις δε τ'ι είχε συμβή, ξανάκλεισε την πόρτα 
κα'ι έβαλε τις φοανές. Μεταξ"ύ τών πρώτων κ.ατέφθασε κχι'ι ό Κιμπρίτης, πληροφορη- 
"θε'ις δε τ'ι συνέβη διέταξε νά άνοίξουν δλα τά παρά"θι?ρα του διαδρόμου κα'ι έν συ- 
νεχείςι του δωματίου, προκειμένου δε νά κλιγθή είδικός ό κλητήρας (εντόπιος "ΕΙλλην) 
προσεφέρθη κα'ι συρθε'ις πρηΛτ)δών μέχρι τής κλίνης, έτράβηξε τόν πατέρα μου τόν 
κατέβασε στό πάτοαμα κα'ι σύρων νχά συρόμενος έξήλθαν είς τόν διάδρομον.

Ό  πατέρας μου είχεν "ύποστή έλαφράν μόνον δη)ν.ητηρίασιν ναχΐ με τάς πρώτας 
βοήθειας συνήλθε κα'ι ό κληθείς Ιατρός άπεφάνθη δτι δεν παρίσταται άνάγκη "νοσοκο
μειακής περιθάλιρεως, μόνον άνάπαυσιν ολίγων ήμερών. 'Αλλά δ Κιμπρίτης που ά-
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γωνιοΰσε δλο αυτό τό διάστημα, δεν τά ακούε αυτά, διέταξε νά μεταφερδη αμέσως 
είς νοσοκομεΐαν προς παρακολου-θησιν (καΐ για νά βάλη μυαλό) κατέστησε δε τόν 
κλητηρα ύπενΟννον δτι του λοιπού ή παροχή άεριόςχστος εις τό δο>μάτιον του Ιδιαι
τέρου γραμματέως του ·θά διακόπτεται τήν δοοδεκάτην νυκτερινήν.

Κατά τό διάστημα των ολίγων ήμερων που παρέμεινε δ πατέρας μου στό νοσο- 
κομεΐον, μέλος τής οίκογενειας Κιμπριτη, δεν ^ ιψ ε ν  από τό δωμάτων του. Στό 
Προξενεΐον αΐ έπαφαί του πατέρα μου με τόν Πρόξενο ήσαν αυστηρως υπηρεσια
κά! καΐ τυπικαί— δ Κιμπρίτης ήταν κέρθερος στην υπηρεσίαν του— στό σπίτι του 
δμως δ πατέρας μου έθεωρεΤτο ως μέλος τής οίκογενείας.

Τώρα στην Πάλι, από αγάπην καΐ ευγνωμοσύνην πρός τόν ευεργέτην του αλ
λά καΐ σεβασμόν πρός την ηλικίαν του, δ πατέρας μου άποκαλοΰσεί συχνά τόν Κιμ- 
πρίτην πατέρα του, εκείνος έθυμωνε «δεν θέλω σου εΤπα νά με λες πατέρα, ασεβείς 
πρώτα άπ’ δλα στην μνήμη τού πατέρα σου, πού ήταν καΐ καλός άνθρωπος» καΐ κά
ποια ήμέρα πού τού ξέψυγε πάλιν τού πατέρα μου ή λέξη, Οι δύο άνδρες θυμήθηκαν 
τήν καταγωγή τους «βρε δεν σού είπα νά μην τό( ξαναπής αυτό;». «’Εσύ γιατί με 
λες παιδί σου;». «’Εγώ μπορώ νά εχω καΐ πέμπτο παιδί, εσύ δεν μπορείς νά εχεις 
δυό πατεράδερ>. «Μά πως θέλεις νά σε λέω; «Λέγε με κύρ Δημητρό γιατί τάχα τήν 
γυναίκα μου τήν λες κυρία, λέγε με τέλος πάντοον όπως διάβολο θέλεις, μόνο πατέ
ρα μή μέ ξαναπής, τ ’ άκούς;» «Μά έτσι τό αισθάνομαι». «’Έ, αφού τό αισθάνεσαι 
έτσι, νά πας στό γιατρό, καΐ έδω νά μήν ξαναπατήσης». 'Ό ταν ή γρηά Κιμπρίται- 
να μπήικε στό δωμάτιο νά ιδή τΐ συμβαίνει, βρήκε τούς δύο άνδρες νά κλαΐνε αγκα
λιασμένοι. ’Εσείς εϊσασταν πού μαλώνατε;».

Τό έπώνυμον Κιμπρίτη είναι προφανώς τουρκικής προελεύσεοος (κιμπρίτ 
σπίρτα) ασφαλώς θά ήτο παρατσούκλι κάποιου προγόνου τό όποιον άπεδέχθη, δποος 
δ Γεώργιος Σιδέρης τό έπώνυμον Σφήκας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΚΚΔΔΔΣ

Η Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Α
Σήμερα μήν μου κρένετε γιατί είμαι πικραμένος 
νέα μαντάτα μο5ρθανε καΐ είμαι λυπημένος, 
ή χελιδόνα μ(̂ 5ποχνε πώς είναι μαραμένη 
τριγύρω γης κορνιάχτησε λουλούδι πια δεν βγαίνη. 
Ντουφέκια δεν άκούγονται μη δε λοτ/οΐ προγγανε, 
μηδέ σκυλιά γαυγίζουνε κουδούνια δέν βροντοίνε 
καΐ στα ταμπούρια τά παληά άγκάθια φυτρωμένα, 
έφυγαν τά βλαχόπουλα καΐ πάνε γιά  τά ξένα. 
Μοαλ^δες πιά δεν φαίνοληται μηδέ μωρά νά κλαΐνε 
μηδέ κοτσίφια κελαδουν, πέρδικες δέν τό λένε 
καΐ τά Τσιατούρια πέσανε άπ’ τό πολύ τό χιόνι 
τραγούδια δέν άκούγονται (άιτ’ του γαλή τ’ άγγόνι.
Γι’ αύτό ή χελιδόνα μας φαίνεται μαραμένη 
κοα/είς άπ’ τούς τσοπάνηδες εκεί ψηλά δέν βγαίνη.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΠΑΠΑΔΗ

(Δημοδιδασκάλου Μικροδ ΧωριοΟ Εύρυτανίας 
(1920-1944) και έφ. λοχαγοΟ πεζικού κλάσεως 1914

Γεώργιος Έ λ . Παπαδ?]ς

(Συνέχεια από τό προηγούμενο και τό τέλος)
Τον Αύγουστο τού 1944 οΐ Γερμανοί προ·ετοιμάζοντες την (χποχώρηση τους από 

την 'Ελλάδα, έκαναν γενικές επιδρομές και έκκοοΟαρίσεις, ανατίναξαν από τά “θεμέ
λια τό Καρπενήσι, πυρπόλησαν τά χωριά Κλαυσι, Μεγάλο Χωριό καΐ στίς 11 Αύ
γουστου τό χωριό μας. Εμείς, όσοι είχαμε άπομείνει στό χωριό, εγώ μέ την 85ούτιδα 
μητέρα και άλλους χωριανούς, καταφύγαμε στό βουνό Χελιδόνα και βλέπαμε τΙς πυρ
καγιές πού έκαιγαν οί Γερμανοί τά σπίτια μας και τις φλόγες πού ανέβαιναν “ψη)αί. 
Πώς άντέξαμε, σκέπτομαι τώρα! Τί σ-θύνος “ψυχικό χρειάζεται καΐ τί φιλοσοφΊκή 
σκέ“ψη γιά τή ματαιότητα των άλ'Ο'ροχπίνων (τί Οά βρη τόν άνθρωπο καΐ δέν θά τό 
περάσηΐ),

Οί Γερμανοί πυρπόλησαν σχεδόν δλα τά σπίτια, δσα είχαν άπομείνει από την 
πρώτη πυρπόληση των ’Ιταλών κατά την παραμονήν τών Χριστουγέννων του 1942, 
καί τό καινούργιο μας σχολειό, από τό όποιο είχαμε γλ\ττώσει τά “θρανία, πού τά εί
χαμε βγάλει εξω στό προαύλιο, και κατόπιν τά μεταφέραμε μέσα στην εκκλησία, 
δπου μόνος μου εκκινα μάθησιν υπό τούς “θόλους τής έκκΑησίας (Κρυφό Σχολειό) την 
ήμέρα δμως. Παρέμεινα μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1944, φιλοξενούμενος είς τό σπί
τι τής έξαδέλφης μου Σάββως Γρατσιούνι), τό όποιον παραδόξως είχε γλιττώσει, μαζύ 
μέ τη γρηά μητέρα μου. Μέ σφιγμένη από συγκίνηση καρδιά περνο·υσα κάθε πρωΐ 
από τό κατεστραμμένο πατρικό σπίτι, από τό όποιον είχαν άπομείνει τέσσαρα κατά- 
μαυρα ντο“υβάρια όρθια, κκχΐ πήγαινα στην έκκλησιά γιά νά κάνω δ,τι μπορούσα γιά 
νά συγκρατήσω τά κατατρεγμένα μα“θητούδια μου!

Τέλη Νοεμβρίου 1944, μέ σφιγμένη την καρδιά άπό πόνο καί συγκίνηση, άφή- 
νω τό άγουπψέλΌ μου χωριό καί έρχομαι μέ άπόσπαση στην ’Αθήνα την 1η Δεκεμ
βρίου 1944 και έπεσα επάνω στό κίνημα τού ’44. Τί τύχη μέ περίμενε! Πέρασα δ- 
λες τΙς δοκιμασίες τού εμφυλίου πολέμου καί παρέμεινα κι δλας στην Ά “θήνα μέχρι 
τέλους Α“υγθ“ύστου 1953 όπότε και συνταξιοδοτήθιγκα. Δέν έπαικτα δμως “νά έργά- 
ζωμαι κι δλα άλλ’ εξακολούθησα νά διδάσκω μέχρι τέλους τού 1964, δηλαδή είς ή-
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λικίαν 70 ετών, στις ΝΐΛ<,τε(>ινες Σχολές ’Απόρο>ν Παίδων τοΰ Φιλολογικού Συλ
λόγου Παρνασσός, στίς τάξεις των οποίων φοιτούσαν μαθηταί μεγάλης ηλικίας, οί 
όποιοι είχαν διακόψει την φοίτησή ταχν λόγω πολεμικών γεγονότων ή ενεκα άλλων 
αιτίων και δεν είχαν τελειώσει τό Δημοτικό Σχολεΐον καΐ ήδη για νά σταδιοδρομ.ή- 
σουν είχαν άνάάγκην του άπολιττηρίου Δημ. Σχολείου. ’Ajco τΙς Σχολές αυτές πολ
λοί εργαζόμενοι μ α ^τα ί έξηκολοΰθ'ησαν νά φοιτούν έργαζόμενοι είς Νυκτερτνά Γυ
μνάσια καΐ κατόπιν είς Πανεπιστήμια καΐ νά είναι σήμερα εξαιρετικοί επιστήμονες. 
Τι μπορεί νά κατορ-θώσει ό άνθροχπος μέ τή ·θ^)}σή του, υπομονή και επιμονή! ’Α 
ξιοπρόσεκτα παραδείγματα! Αισ·θάνομαι σήμερα καΐ γι’ αυτούς και τούς άλλοτε μι
κρούς μου μαθητές, ό'ταν μέ συναντούν καί χαιρετώ, μεγάλη ηθική Ικανοποίηση καΐ 
ψυχική άγαλλίαση, διότι συνετέλεσα και γώ καθ’ όσο μου έπέτρεπαν οί ασθενείς μου 
πνευματικές δυνάμεις, γιά τήν πνευματική των μόρφωση.

Μαθήτριες καΐ κορίτσια τοΟ χωριοΟ. (Φωτ. 1952)

Αυτά είναι τά κυριώτερα σημεία τής βιογραφίας μου τών 83 ετών πού περνώ 
σήμερα. Δέν μετανοώ καθόλου γιατί παρ’ δλον πού υπήρξαν ευνοϊκές περιστάσεις 
κατά τά νεανικά μου χρόνια νά ακολουθήσω άλλα στάδια πιο κολακευτικά καΐ προ- 
σοδοηχχρα, προτίμησα τό λειτούργημα του δασκάλου. Κ α Ι  α ν  σ ή μ ε ρ α  ή
τ α ν  δ υ ν α τ ό  ν ά  ξ α ν α γ ε ν ν η θ ώ ,  α υ τ ό  θ ά  δ ι ά λ ε γ α .

Πέρυσι, ’Ιούλιο μήνα 1976, μετά από μερικά χρόνια μέ συγκίνηση έπάτΐ)σα τά 
ιερά χώματα τοΰ χωρίου μου, τό όποίον ή (ροόερή κατολίσθηση στις 13 Ίανοικίρίου 
1963 έχώρισε σέ Παλαιό καΐ Νέο .

Είδα στο νέο χωριό τά καινούργια, καλοκτισμένα, περιποιημένα και άΐ'θοκιτκλω- 
μένα σπιτάκια μέ τήν καινούργια έκκλησιά είς μνήμην 'Αγίας Κυριακής, στήν εορ
τή τής όποίας παρευρέθηκα. Τό βράδυ στο πανηγύρι τό όλονύκτιο γλέντι μέ τά ρου-
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μελιώτικα τραγούδια και τους έλληνικους χορούς μου έπανέφεραν στη μνημτ; 
μου, δλα τά παληά μου αλησμόνητα γλέντια. ’Ά χ  πως περνάνε τά χρόνια καΐ τά καλά 
γρήγορα!

Κατόπιν έπισκεχρθηκα τό Παλαιό Χωριό με την πλατεία του, τΙς επτά ολόδρο
σες βρύσες του καΐ τό τουριστικό του ξενοδοχείο, τό οποίο χαϊδεύει απαλά απαλά 
ό ξακουσμένος πλάτανος. Κάτω από τη σκιά του πόσα γλέντια έχω βυμη'θη: Μ’ εΰ- 
λάβεια μπήκα σάν προσκυνητής ,καί άσπάσθηκα τΙς Ιερές εΙκόνες στην παλαιά μας 
εκκλησία «Μεταμόρφωση του Σωτήρος». 'Ό ταν δμως πάτησα τό πόδι μου στό με 
τόσες -θυσίες παλαιό Διδακτήριο, δεν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά δάκρυά μου από 
τις παληες συγκλονιστικές αναμνήσεις. Α-ιπτό τώρα, χάρις στις φροντίδες του Διοι
κητικού Συμβουλίου και Ιδιαίτερα του προέδρου κ. Γ. Δημοπο-ύλου της έν Ά-θήναις 
'Αδελφότητος Μικροχωριτών «Μεταμόρφωσις του Σωτηρος», επισκευάσθηκε, από 
τις αλλεπάλληλες καταστροφές πο-υ είχε ΰποστή καΐ στεγάζει την Πνευματική γοο- 
νιά του Μικρού Χωριοί5.

Σ ’ α-υτή την Πνει^ιατική γωνιά έχει συγκεντρ<)ΐχθη και έξακολοιτθεί νά συγκεν
τρώνεται δ,τι παλαιό έχει άπομείνει και μαρτυρεί την ιστορία του Μικρού Χωρίου.

Σ ’ αυτή τήν Πνευματική Γωνιά, που -θά στολίζη παντοτεινά τό Μικρό Χωριό, 
μή έχοντας άλλο τί νά χαρίσω, διότι δλη μου ή βιβλιοθήκη και τά αναμνηστικά μου 
αντικείμενα καταστράφηκαν στήν πυρπόλησι του σπιτιού μου -υπό των Γερμανών 
στις 11 Α-υγο-ύστου 1944, προσφέρω δ,τι μου άπέμεινε. Τό «Χρυσουν Άριστείον 
’Ανδρείας».

Τελειώνοντας, μέ μεγάλη συγκίν»]ση γράφω:
Γεννήθηκα απέναντι σέ Σχολείο και τά μάτια μου τό πρώτο κτίριο που άντίκρυ- 

σαν μετά τό σπίτι μου ήταν τό Σχολείο. Πάλι τώρα πο-υ γράφω στά βαθειά μου γη
ρατειά, απέναντι στό διαμερισματάκι μου, τό πρώτο κτίριο πο-υ βλέπω είναι τό νεο- 
κτισμένο Δημοτικό Σχολειό, τό οποίον βλέποντας αναπολώ τά νεανικά μου χρόνια 
μαγευμέ-νος από τΙς γλυκειές φωνοίίλες τών παιδιών. Πώς τό κανονίζει τό πεπρω
μένο!! Μετά τό σπίτι που πρωτοαντίκρυσα τό Σχολείο κα'ι πάλι ή τευλευταία μου 
ματιά θά πέση στό Σχολείο, πο-υ είναι αντίκρυ στό διαμερισματάκι μου!

Τό παράπονό μου είναι δτι δέν έ'ζησα εκεί που ώνειρευθηκα και έταξα ώς μο
ναδικό σκοπό τής ζωής μου, δΐ)λ. στό αγαπημένο μου Μικρό Χωριό, αλλά κα'ι άν ζώ 
σωματικά μακρ-υά, -ψυχικά θά είμαι μαζΰ του δσον ζώ.

’Άλλα άνθρωποι θέλουν και άλλα €)εός διατάσεει.

’Έγραφα κατά μήνα ’Ιούνιο 1977 
Γεώργιος Έλ. Παπαδής 

Μ. Κόρακα 41, Άθήναι Τ.Τ. 219
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Ή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
τ ή ς  ’Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς

Ή  Γενιχή Συνέλευση' της 2 )3)80  είχε σηΐ[χαντική προσέλευση []ΐελών (περίπου 
50 παρόντα), Ση^τειώνοτψιε έκτός των άλλων καί την παρουσία των δύο κοινοτικών 
Συμβούλων των κ.κ. Παύλου Γιαννακόπουλου καί Νικολάου Ζάρρα.

Πρόεδρος της Συνελεύσεως έξελέγη δ κ. ’Αριστείδης Γιορνάς καί Γραμματέας 
ό κ. Κλ. Κουτσούκης,

Μετά από εισήγηση τοΰ Προέδρου τοΰ άπελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Γ. Δημοπούλου, ή Συνέλευση έτήρησε ένός λεπτοΰ σιγή είς μνήμ^τν θανόντων Μικρο- 
χωριτών κατά τό προηγούμενο έτος, πού ήσαν οΐ: Κώστας Γιουρνάς, Λάζαρος Γιούσ- 
μπασης, ’Ιωάννης Δερματάς, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Κατ. Κρίκου, ’Αφροδίτη Μα- 
τσούκα, Χαράλ. Μαστρογεωργόπουλος, Ελένη Νικολοπούλου, ΙΙαναγ. Ν. Πλάκας, 
Λύμπου Σιδέρη, Κων. Τζούφρας, Ά ^ ν ά  Φλέγγα, καθώς καί οί ’Αθανάσιος Δημόπου- 
λος καί ’Αθανάσιος Χρονόπουλος, πού οί γυναίκες τους είναι απ’ τό Μικρό Χωριό.

’Εκτός από τόν απολογισμό έσόδων καί έξόδων τοΰ έτους 1979, ττού έγκρίθη- 
καν παμψηφει απ’ τη Συνέλευση καί δημοσιεύονται όλόκληρα παρακάτΐι>, τη Συνέ
λευση άπησχόλησαν ποικίλα καί σοβαρά θέ|χατα όπως:

1. Ή  έπισκευή της Μεταμόρφιοσης, βάσει μελέτης, πού έκπονττ|θηκε από ειδικό 
μηχανικό. Γιά τό σκοπό αυτό θά διενεργηθεϊ πανελλήνιος έρανος.

2. Λύση τής συμφωνίας μισθώσεως τοΰ ξενοδοχείου καί ανεύρεση κατόπιν δη
μοπρασίας νέου μισθωτή.

3. Πλακόστρωση τής πλατείας. Τό έργο προβλέπεται νά όλοκληρωθει σύντομα.
4. ’Ανέγερση μνημείου ή μνημείων. Προέχει ή έξεύρεση καταλλήλων χώρων.
5. ’Έαδοση του περιοδικού. Έπιζητεΐται ή συνεργασία καί ύποστήριξη δλων.
Οί δύο κοινοτικοί σύμβουλοι υπενθύμισαν πόσο χρήσιμη είναι ή συμπαράσταση

καί συνεργασία Κοινότητας καί ’Αδελφότητας κι εύχήθηκαν νά ύπάρξουν περισσότε
ρες κοινές συναντήσεις καί μεγαλύτερη συμμετοχή σ’ αυτές χωριανών. ’Έτσι αμβλύ
νονται οί διαφορές &ν υπάρχουν καί καλλιεργείται πνεύμα αγάπης καί συνεργασίας.

Ή  Συνέλευση στό τέλος έπανέλαβε τό σύνθημα τής επιστροφής στό χωριό (έ- 
παναφορά έκλογικοΰ δικαιώματος κ.λ.π.) καί υίοθέτησε τήν ιδέα μιας κοινής συνε- 
δριάσεως Δ.Σ. καί Κοινοτικού Συμβουλίου καθώς καί μιας έκτακτης Γενικής Συνέ
λευσης στό χωριό.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο πού άναδείχτηκε από τίς άρχαιρεσίες άπετέλεσαν 
οί: Πρόεδρος, Κλεομ. Κουτσούκης, ’Αντιπρόεδρος, Γεώργ. Χονδρός, Γρο|τ|τατεύς, Γ. 
Δημόπουλος, Ταμίας, Κων. Θάνος, Σύμβουλος, Άριστ. Γιορνάς.
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A' ’Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  l o o S u v  1979
1) Υπόλοιπο Ταμείου προηγουμένου χρόνου 1978
2) Συνδρομές μελών:

του 1973 100
του 1974 100
τοΟ 1975 300
του 1976 300
του 1977 400
του 1978 1.350
του 1979 12.470
τοΟ 1980 - 750

3) Δωρεές προς την ’Αδελφότητα
α) Γιά τήν πλακοτσιμεντόστρωση τής πλατείας

Δωρεά Μάχου Στ. Κομπορόζου είς μνήμην των γονέων του 
καΐ των άδελφών του Μάνθου, Άλέκου καΐ Κώστα δρχ. 

β) Για τό βγάλσιμο των αυλακιών
Δωρεά ΊατροΟ Ίω . Δ. Δερμοττα δρχ. 

γ) Διάφορες Δωρεές
Δη μ. Κρίκου καΐ τών παιδιών του είς μνήμην Κατερίνας 
Κρίκου έπΙ τη συμπληρώσει έτους άπό τοΰ θανάτου της 
δρχ. δέκα χιλ. καΐ τρεις χιλ. 13.000
Γεωργίου Μοχλτεζοπούλου ε’ις μνήμην της αδελφής των Κα
τερίνας Κρίκου δρχ. 5.000
Οίκογ. Δημ. Κρίκου είς μνήμην Κώστα Πουρνά δρχ. 1.000
Οίκογ. Δημ. Κρίκου είς μνήμην Ίω . Ζαχαροπούλου δρχ. 1.000
Δωρεά Δημ. Βασ. Αιάπη είς μνήμην Βασιλείου καί Μαρίας 
Δ. Χονδρού $ 200, ήτοι δρχ. 7.252
Δωρεά Δημητρίου Ντελή δρχ. 4.000
Δωρεά Πέτρου Μπάρλα δρχ. 2.000 +  2.000 4.000
Δωρεά Λίτσας Πετροπουλου είς μνήμην του πατρός της 
Χαρ. Μαστρογεωργοπούλου δρχ. 3.000
Δωρεά Νικήτα Σπ. Κουτσούκη δρχ. 3.000
Δωρεά Γεωργ. Ά θ. Παπαθοα/ασίου δρχ. 2.000
Δωρεά Ίωάννου καί Βασιλ. Κεράνη είς μνήμην Κ. Γι- 
ουρνια δρχ. 2.000
Δωρεά Άθ. καί Χρυσ. Κεράνη είς μνήμην Κ. Γιουρνά δρχ. 1.000 
Δωρεά Κλεομ. Σπ. Κουτσούκη είς μνήμην Σπόρου Κουτσού
κη καί Δημ. Παπαδημητρίου δρχ. 2.000
Δωρεά Μαριάνθης Τσιροπούλου — Ζωγράφου είς μνήμην 
τών γονέων της δρχ. 1.500
Δωρεά Τάκη Ν. Πολύζου $ 20, ήτοι δρχ. 1.095
Δωρεά Ελευθερίας Ούτουτζή — Πολύζου είς μνήμην τών 
γονέων της δρχ. 1.000
Δωρεά Κώστα ’Αριστ. Πουρνά δρχ. 1.000
Δωρεά Μαργίτσας Ά θ. Πλάκα — Πολύζου είς μνήμην του 
συζύγου της δρχ. 1.000
Δωρεά Χρίστου θάνου (γιά  τό δέσιμο του πλάτανου) δρχ. 1.000

57.780

15.770

100.000

15.000
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Δωρεά Σπόρου Κομπορόζου είς μνήμην των γονέων του 
Ίωάννου καί Μαρίας δρχ.
Δωρεά ’Αφροδίτης Μωραΐτη — Ζορμπ<χλα $ 25, ήτοι δρχ. 
Δωρεά Κώστα Δ. Παναγιωτοπούλου $ 20, ήτοι δρχ. 
Δωρεά "Αλκή Παπαδοπούλου δρχ.
Δωρεά ’Ανωνύμου (Σ.Σ.) δρχ.
Δωρεά Ίω . Δη μ. Ζορμπαλα δρχ.
Δωρεά Σωτηρίας Δημητρακοπούλου - Παπαστάθη δρχ. 
Δωρεά Χρίστου Σπ. Μαστρογεωργοπούλου δρχ.
Δωρεά Δη μ. Πέτσικα δρχ.
Δωρεά Δη μ. Ούτουτζή δρχ.

Σ ύ V ο λ ο V δρχ. 
δ) Γιά τήν έπισκευή της έκκλησίας της Μεταμόρφωσης 

Δωρεά Σοφίας Π. Καρελλα - Διαμαντή δρχ.
Δωρεά Σπόρου Κυρίτση δρχ.

ε) Δωρεές γ ιά  τήν έκδοση του Περιοδικού μας «Μικροχωρί- 
τικα Γράμμοαα»
Καπνοδιομηχοινίας Γ. Α. Κεράνης Α.Ε. δρχ.
Πέτρου Μπάρλα 5.000 δρ. καΐ 2.000 δρχ.
’Ιωάν. Κώστα Ζορμπαλα δρχ.
Γεωργίου Δημοπούλου δρχ.
Γεωργίου Δ. Φλώρου είς μνήμην Κ. Γιουρνα δρχ.
Ίωάννου Αιόπτη δρχ.
Χρίστου θόινου δρχ.
Νικολάου Δ. Ζωγράφου δρχ.
Σπόρου Κυρίτση δρχ.
Λίτσας Πετροπούλου - Μαστρογεωργοπούλου δρχ. 
Παναγ. Γρατσιούνη δρχ.
Ί .  Κωνσταντοπούλου - Βασ. Παποινικόλα δρχ.
Σπόρου Ί .  Κομπορόζου δρχ.
Δη μ. Ντελή δρχ.
’Ελισάβετ Άΐβαλιώτη - Ζαχαροπούλου δρχ.
Νίκου Σπυροπούλου δρχ.

Σ ύ V ο λ ο V δρχ.
4) ’Επιχορήγηση της Διευθύνσεως Κρατικών Λοιχείων

Μέ εισήγηση του Βουλευτή Β ' ’Αθηνών Ν. Δ. κ. Γεωργί
ου Δαλακούρα δρχ.

5) ’Ενοίκια του Ξενοδοχείου «Χελιδόνα»
ΕΙσπραχθέντα ένοίκια ’Ιανουάριου 1979 καΐ ’Ιανουάριου 
1980 πλέον Χαρτοσήμου δρχ.

6) "Αλλες εισπράξεις
’Από πώληση ένός βιβλίου «Τό Μικρό Χωριό» Εύρυτανίας 
Μένιου Κουτσούκη δρχ.
’Επιστροφή έγγυήσεως γ ιά  έγκατάσταση ήλεκτρικής θέρ
μανσης στό Ξενοδοχείο «Χελιδόνα» δρχ.
Σύνολο δρχ. Τριακόσιες δέκα όχτώ χιλιάδες έξακόσιες όγ- 
δοή κοντά δύο δρχ.
Έ ξ  ών ύπόλοιπο του 1978 δρχ. 57.780 
"Εσοδα του 1979 δρχ. 260,902. Εισφορές πού έλήφθησαν 

βρουαρίου δέν άναφέρονται στόν παραπ(5ινω πίνακα.

1.000
975
780
700
500
500
500
5 ω
300
300

60.902 ’

1.000
1.000 2.000

5.000
7.000 
2.500
2.000 
1.000 
1.000 
1.000

500
500
500
500
200
200
200
100
100

22.300 200.202 

15.000 

26.780 

150

3.000 3.150

318.682 

μετά τΙς 12 Φε-

22



3.512
850

660

3.035
1.140

9.297

3.027

4.117
4.682 11.826

Β' ’Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  δ α π α ν δ ν  1979
1) Γενικά "Εξοδα ’Αδελφότητος

"Εξοδα γενικής συνέλευσης 15.4.79 (ένοίκιο αιθούσης,
2,000 καΐ άπολογισμοί, ττροσκλήσεις 963 και ψηφοδέλτια 
180 καΐ γραμματόσημα 180, σύνολο δρχ.
Δακτυλογραφήσεις έγγράφων - Φωτοτυπίαι - Σφραγίς δρχ.
Φωτοτυπίες έκατονταετηριδος 1812-1920 τής έν Κωνστοα/- 
τινουπόλει ’Αδελφότητας Εύρυτόη/ων δρχ.
Συνδρομαί 1979-1980 Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
δρχ.
Συνδρομαί 1979 -1980 περιοδικού «Στερεά Ελλάς» δρχ.
Συνδρομή 1979 'Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών 'Ελλάδος (ΟΡΕ) 100

2) Γιά τό Δημοτικό Σχολείο του χωρίου
’Ενίσχυση είς μνήμην του ’Αντιπροέδρου τής Κοινότητος 
Κων. Τζούφρα δρχ.
Βραβείο 2.000 δρχ. εις έκαστον των δύο άριστευσάντων 
μαθητών τής 6ης τάξεως Μαρίαν Μ. Ζάρα καΐ Κώσταν Π.
Τσινιάν δρχ.
Βιβλία καΐ μικρά δώρα εις δλους τούς 26 μαθητάς δρχ.

3) Γιά τήν πλακοτσιμεντόστρωση τής πλατείας του ΠαλιαοΟ
Χωρίου
’Αγορά άπό τό Καλαμάκι Βόλου μεταφορά καί έκφόρτωση
300 μ2 πλάκες δρχ. 61.281
Προαγορά 200 σάκκων τσιμέντο δρχ. 21.600 82.881

4) Διάφορες έργασίες στο Παλιό Χωριό
Βγάλσιμο δλων τών αύλακιών γ ιά  τήν απορροή τών βρό
χινων καί πηγαίων νερών δρχ. 15.025
Πλήρης διάνοιξη δευτέρας εισόδου άπό τό ρέμα έως τό 
κρεοπωλείο Φ. Μανίκα δρχ. 30.000
Διόρθωση του δρόμου δρχ. 500
Καθαρισμός άπό τά χόρτα τοΟ δρόμου περί τήν πλατεία δρχ. 1.600 
Καθαρισμός τής δεξαμενής τής πηγής τής πλατείας δρχ. 1.000 
Λαμπτήρες κοινοτικού ήλεκτροφωτισμου δρχ. 626 48,751

5) Γιά τήν έπισκευή τής ’Εκκλησίας τής Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος
’Εκπόνηση μελέτης άπό τόν Πολ. Μηχοινικόν Φ. Παπανά- 
γνου γιά  τήν έπισκευή με συγγραφή ύποχρεώσεων έργο- 
λάβου κατόπιν δημοπρασίας δρχ. 35.300
Στολή 'Ιερέως δρχ. 2.560 37.860

6) "Εκδοση καί άποστολή του περιοδικού μας «Μικροχωρίτι-
κα Γράμματα»

Α ' Τεύχος 500 τευχών: Στοιχειοθέτηση - έκτύπωση - χοιρτί - έ- 
ξώφυλλο δρχ. 16.127
Φωτοτσιγγογραφία, μακέττα - φάκελλοι άποστολής, γραμ
ματόσημα δρχ. 5.681, ήτοι σύνολον δρχ. 21.808
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500

1.970 2.947

Β ' Τεύχος 1,000 τευχών: Στοιχειοθέτηση, έκτύπωοη, έξώφυλ- 
λο, βιβλιοδεσία, φωτοτσιγγογραφία δρχ. 26,664 
Φάκελλοι, γραμματόσημα, ευχετήριες κάρτες δρχ. 5.433, 
ήτοι σύνολον δρχ. 32.097 53.905

7) Για τήν Πνευματική Γωνιά του Χωρίου
Δαπάνη φωτισμού 11.10.88 — 12,6.79 
Προκαταβολή στο Σταύρο Κυρίτση γ ιά  τήν μετέπειτα 
πληρωμή δρχ.
Επισκευή τής στέγης δρχ. 600, καθαρισμός των αιθουσών 
δρχ. 600, μεταφορικά βιβλίων δρχ. 110. Χρώματα καΐ βούρ
τσα δρχ. 410, μία κορνίζα δρχ. 250, ήτοι'σύνολον δρχ.

8) Δαπάνες γ ιά  τό Ξενοδοχείο «Χελιδόνα»
Προκαταβολή εις τήν Ε.Π.Ε. Πέτρος Μπάρλας διά τήν 
κατασκευή, χρωματισμό καΐ τοποθέτηση νέας τζαμαρίας 
σε δλη τή δυτική πλευρά του Εστιατορίου - καφενείου δρχ. 20.000 
’Επισκευή τοΟ περιτοιχίσματος τοΟ πρός τήν πλατεία μπαλ
κονιού δρχ.
Άποκλάρωση καΐ δέσιμο του πλάτ<χνου δρχ.
Φόρος έπΙ τών ένοικίων 1978 δρχ.
Σύνολον δαπανών 1979 διακοσίας έβδομήκοντα μία χιλιά
δες έξακόσιες σαρόααα πέντε δρχ.
Άπομένον υπόλοιπο έσόδων; Υπόλοιπο κατάθεσης στην
’Εθνική Τράπεζα Παγκρατίου δρχ. 1.000
Στά χέρια του Ταμία δρχ. 46.037 47.037

’Εξίσωση μέ τα, έσοδα 318.682

1.600
1.800

778 24.178

271.645

’Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 1980

Τό Διοικητικό Συμβούλιο Ή ’Εξελεγκτική Επιτροπή

VΥ
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Ή επισκευή τής Εκκλησίας τής «Μεταμόρφοσης»
του Γ. Κ. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ

'Όλου ξέρουμε δτι ή έκχλησία του παλιού χωρίου, μετά την επάρατη κατολίσθη
ση του 1963, επισκευάστηκε καΐ στερεώθηκε με μεγάλες δαπάνες της Καπλ'οάιομΐ]- 
χανιες Κεράνη.

'Όμως έπηκολούθησαν σεισμοί καΐ κακοκαιρίες που κυριολεκτικά στραπατσά- 
ρησαν τη στέγη της που άπ’ τά πρώτα χρόνια τής ανέγερσης παρουσίαζε προβλή
ματα καΐ προκαλοΰσε δαπάνες καΐ φροντίδες.

Τά τελευταία χρόνια μπαίνουν πολλά νερά μέσα, σε βαθμό που τον χεΐ|.ιώνα νά 
μη μπορεί νά σταθεί άνθρωπος. Οι σοβάδες μισοκαταστράφηκαν και ρήγματα (ραί
νονται από μέσα καθαρά στον τρούλο καΐ στά τόξα. ’Έτσι σε λίγο χρόνο καΐ ιρθά- 
νοτ̂ με στην καταστροςρη, στην κατάρρευση.

’Αλλά θά άqpησoυμε την Εκκλησία, αυτή την ωραία Βυζαντινή ’Εκκλησία πού

Ή  Μεταμόρφωση (σκίτσο Γ. I. Κουτσούκη)

την σχεδίασε ό μεγιίλος αρχιτέκτονας Όρλάνδος και που παλιοί Μικροχωρίτες ξό
δεψαν τόσα χρήματα καΐ που προ παντός κατακουράστηκαν κα'ι έχυσαν, δπως λέμε 
καΐ νοιώθΌτ>με, ένα ποτάμι ιδρώτα, θά την ά(ρήσουμε νά γίνει ερείπιο και θά δικαιο
λογούμαστε δτι ξοδέψαμε τόσα λεπτά γιά επισκευές κα'ι άποκάναμε έπισκευάζο\αας; 
Άσηχάυώς δχι. Ποτέ!
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Ή  Άδελςχ)τ7ΐτα (Σιτνέλευ<τη 2-3-1980) και το Έκκλη<καστικΛ Συμβούλιο άπο- 
qxxoioav την επισκευή της ’Εκκλησίας και έστειλαν σε δλους τους Μικροχωρίτες, σίτην 
Άδήνα κα'ι στο χωριό, στην 'Ελλάδα και το εξωτερικό δυο εγκύκλιες επιστολές με 
όλες τΙς σχετικές λεπτομέρ·ειες και τους παρακαλοιή' όχι μόνο «για τον οβολόν τους» 
άλλα για γενναία ενίσχυση και ανάλογη με τις δυνατότητες τοϋ κα-θ’ενός, άφου χρειά
ζονται για όλες τΙς δουλειές, σύμιμωνα μέ τη μελέτη του ειδικού για βυζαντινές έκ- 
κλ,ησιες πολίτικου μηχανικού τής Λαμίας Φώτη Παπανάγου 1.600,000 δρχ. ’Ήτοι:

1) Καθαίρεση τής ύπάρχουσας έπικεράμωσης, κατασκευή σενάζ και κορ
νίζας και έπικεράμοκτη του κυρίως Ναού και του τρουλου διά βυζαντι
νής κολυμβητής έπικεράμαχτης ΰπολογιζομένης δαπάνης 1.000.000

2) Κα-θ'αίρεση επιχρισμάτων οροφής και τοίχων, άνακατασκευή επιχρι
σμάτων και υδροχΟ^ωματισμοι ΰπολογιζομένης δαπάνΐ]ς 400.000

3) Κατασκευή μερικών τοίχων ύποστηρίξεως ΰπολογιζομένης δαπάνης 200.000
Σύνολο 1.600.000

Ή  ’Ερανική ’Επιτροπή που έγκρίθ-ιγκε από τή Μητρόπολτ] Καρπενησιού και τό 
'Τπουργεϊο Παιδείας άποτελεϊται από τόν Παπαδημήτρη, Πρόεδρο, και τά |.ιέλ'»ι 
Παπαθανάση, Παπαστάθ·η, Άρ. Γιουρνά, Ίω. Δέρματά, Βασ. Κόμματά, Κλ. Κου- 
τσουκη, Δ. Κοκκάλα, Π . Λιάπη και Β. Μίχο.

Ή  ’Επιτροπή καλεΐ και παρακαλεϊ δλους τούς Μικροχωρίτες άλλα κα'ι κάθε φίλο 
τού Μικρού Χωριού νά στείλουν τό ταχύτερο τ'ις εΙσφορές των — για να γίνει ή εκ
κλησία εντός τού 1980— ή σέ ένα από τά μέλ̂ η τής ’Ερανικής ’Επιτροπής, οπότε θά 
λάβουν από αυτό τήν θεωρτ}μένη κα'ι υπογεγραμμένη κατά Νόμον απόδειξη ή νά στεί 
λουν τις ιε-σφορές των στό υποκατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης στό αρπενηοι μέ 
τήν εντολή νά πιστωθεΐ ό λοαριασμγός «’Ερανική ’ΕΙτιτροπή ’Επισκειτής 'Ιερού Ναού 
ή Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος» Μικρού Χωριού Ευρυτανίας. Στή δεύτερη περίπτω
ση ή απόδειξη θά τούς σταλεί από τήν ’Επιτροπή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΣ 
(Συντονιστής τού εράνου στήν ’Αθήνα)

ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Έοτάλησαν ήδη οΐ πρώτες είσφορές στό Τπ)μα. της ’Εθνικής Τραπέζης Καρ
πενησιού σέ πίστωση τοΰ σχετικού λογ) σμοΰ για τήν έπισκευή τής ΜεταιΐΛρφωσης. 
Οί είσφορές στον έρανο μέχρι στιγιχής είναι τών:

Όνο| ιατεπώ νυ| ιο 11 οσό
Σπυριδούλας Ευαγγέλου Πιστιόλη Δρχ. 50.000
Γεωργίου Δημοπούλ.ου » 25.00C*
Αδελφών Κουτσούκη εις μνή[ΐην μητρός των Σοφίας Κουτσούκη » 20.000
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Μαργαρίτας Κεράνη εις μνήμην τοΟ συζύγου της έπΙ τή συμπληρώ
σει ΙΟετίας άπό τοΰ θανάτου του 

Μαργαρίτας Κεράνη εις μνήμην Σοφίας Κουτσούκη 
Γεωργίου καΐ Στέλλας Γ. Παπαδή
’Αθανασίου Μητσοπούλου και υίών εις μνήμην Στέλλας Μητσοπούλου
Ίωάννου Δέρματά είς μνήμην Σοφίας Κουτσούκη
Δήμητρας Δ. Κοκκάλα
Σοφίας Καρελλά
Σοφίας Κουτσούκη
Βιργινίας Ά θ. Δημοπούλου είς μνήμην συζύγου της 
Μαριάνθης Τσιροπούλου —  Ζωγράφου είς μνήμην τών γονέων της 

Χρίστου και Ευφροσύνης Ζωγράφου 
Ροδάνθης Κυρίτση 
Νικολάου Δ. Κεράνη 
Κων. Σπ. Ζορμτυαλά 
Ίωάννου Γιαννοπούλου 
Δημητρίου Σκορδά
Νικολάου Παπαδημητρίου είς μνήμην Δημ. Παττχδημητρίου 
Γεωργίου Μώρη
’Όλγας Παπαδημητρίου είς μνήμην γονέων Μαρούλας, Διονυσίου, 

Λοψ,πρινής
’Όλγας Πατιαδημητρίου είς μνήμην Σοφίας Κουτσούκη 
Φωτεινής Σπ. Παπαδοπούλου είς μνήμην Σοφίας Κουτσι^κη 
Φωτεινής Σπ. Παττχδοπούλου είς μνήμην Ευφροσύνης Δ. Ζορμπαλά 
Φωτεινής Σπ. Πατιαδοπούλου είς μνήμην Μαρίας Ξ. Ζορμπαλά 
Νικολάου Ζωγράφου 
Νικολάου Φλώρου 
Νικολάου I. Μίχου
θωμά Παπανίκου είς μνήμην πατρός του Παποι—βασίλη
’Ανωνύμων κυριών
Μιχαήλ Κωστοπούλου
Σεραφείμ Ζαχαροπούλου
’Αθανασίου Καναρά
Ροδάνθης Κατσούλη
Βασιλείου Γάστιαρη
Παναγιώτου καί Εύθ. Παπαδή είς μνήμην γονέων των

10.00C
1.000

10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000

5.(ΚΧ)
5.000
5.000
4.000
3.000
2.500
2.000 
2.000

2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500 
1.000 
1.000 
5.000

Ή  ’Αδελφότητα ευχαριστεί έγκάρδια δλους δσους |Jlέχpι τώρα συνέτρεξαν πρό- 
θυ|τα τό έργο τής ’Ερανικής ’Επιτροπής. Ελπίζει δτι καί άλλοι φίλοι και συμπατρι
ώτες θά άνταποκριθοΰν στην έκκληση τής ’Ερανικής Έπιτροτϊής για την εύόδωστ| 
του έργου της που είναι ευχή καί έργο δλων τών Μικροχωριτών.
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ΕΥΘΥΜΗ ΣΤΗΛΗ

Παλιές ίστορίες του χωριοδ:
Εποχές και ήθη.
ΠρΙν πενήντα κάπου χρόνια μιά συντρο- 

(|)j.a γυναικών συζητοΟνε για τΙς κοπέλλες 
τής έποχής πού άρχισαν να ψοραδίζουν. 
ΚαΙ μιά γριά ή Πλακοθάν... θυμήθηκε μιά 
δική της ιστορία και τή διηγήθηκε με φω
νή πού μόλις άκουγότανε, μά με ζωντανή 
άκόμα τή συγκίνηση:

Γύριζε άπό τό χωράφι μόνη της σούρου
πο και μπροστά στον έρημο ορόμο βλέπει 
νάρχεται ό άρρεβωνιαστικός της. Δεν ή
ταν πρέπος νά τον καλησπερίσει καΐ πιο 
πολύ νά του μιλήσει. Τάχασε. "Ηθελε νά 
έξαφανιστεΐ. Μά πώς; Εκείνος δλο καί 
ζύγωνε. Στήν άπελπισία της ττηδάει τό φρά 
χτη. ’Αλλά δπως ήταν κοντή κι’ έτρεμε 
δεν τά κατάφερε. Πιάστηκε ή μαλλίνατης 
στο φράχτη καΐ καθώς δεν φορούσε «συν
τρόφι» άποκαλύφθηκαν δλα τ’ άπόκρυφα 
κάλλη της! ’Έσπευσε κείνος καΐ τήν ξε- 
κρέμασε. Και τώρα πού τό θυμάται τρέ
μει: «Κείνη τήν ντροπή, παιδάκι μου, δέν 
θά τήν^ξε)^άσω ποτές. Καλύτερα ν’ άνοι
γε ή γής να με καταπιεί».

Συνέχεια καΐ μάλιστα πονηρή δέν ύπάρ- 
χει. Τό μόνο πού μπορεί νά σκεφτεΐ κα
νένας είναι δτι ό άρρεβωνιαστικός της ή
ταν άσφαλώς ό μόνος στον καιρό του πού 
δέν «πήρε γ ’ρούνι στο σακκί».

Κ α ρ φ ί !
ΠρΙν πολλά χρόνια έπαιζαν «ξερή» στήν 

πλήθουσα πλατεία, κάτω άπό τόν πλάτα
νο, οΐ μακαρίτες τώρα Λημήτρης Ζορ|Λπ... 
(πρόεδρος τότε του χωριού) καΐ Σωτηρης 
Ζήσ... και κάποια στιγμή φαίνεται πώς έ
γινε μιά μικρή καλπαζανιά μέ άποτέλεσμα 
φωναχτές διαμαρτυρίες έκατέρωθεν, όπό- 
τε ό Ζορμπ... μην άντέχοντας τή γκρίνια 
λέει στο Ζήσ... «’Ά ει κατούρα». Και κεί
νος κατακόκκινος σηκώνεται δπτ’ τήν κα
ρέκλα του κι’ άποτεινόμενος στούς χωρια
νούς είπε θυμωμένα, άλλά... νομιμοφρονα 
«Νάστε μάρτυρες, θά τόν καταγγείλω. 
Μοδπε νά πάω νά κατρήσω! I I»

Κι’ ό Γεωργούλας δπτό τό καφενείο του, 
μέ πείρα στά δικαστηριακά, παρατάει τό 
μύλο τού καφέ κι’ άποτεινόμενος κι’ αύτός 
στούς χωριανούς πετάει μέ σαρδόνιο γέλιο 
τό καρφί του προς γενική θυμηδία: «”Εχ ’ 
δίκιο. Τοδπε νά kcxv’ τά τσίσια τ’».

ΑΡ. ΘΑΜΟΣ

Χρονογράφημα

Στήν πρόσκλησή μας νά στείλουν καΐ οί νέ
οι τοΰ χωριοΟ συνεργασίες Απάντησαν πρόθυ
μα δ Χρ. Στογιάννης μαθητής τής Α' Γυμνα
σίου (’Αθήνα) μέ τήν παρακάτω δημοσιευόμε
νη συνεργασία του, καΐ δ Γιβργος I . Κου- 
τσούκης, μαθητής τής Β' Γυμνασίου (Λαμία) 
μέ δύο σκίτσα ένα τής εκκλησίας τής Μετα
μόρφωσης κι ενα τού καμπαναριού. Εύχαρι- 
στοΟμε θερμά καΐ τούς δυό νεαρούς συνεργά
τες καΐ περιμένουμε καΐ άπό άλλα παιδιά συ
νεργασία.

Τρεις ραδιοφωνικοί σταθμοί μπερδεύτη
καν. Ό  πρώτος μεταδίδει συνταγή γιά κε- 
ϊκ, ό δεύτερος είδήσεις καί ό τρίτος πο
δόσφαιρο. ’Αγαπητές φίλες γειά σας. ΟΙ 
ειδήσεις άναλυτικότερα. ’Αγαπητοί φίλα
θλοι χαίρετε. Σήμερα παρακολουθήστε τόν 
ποδοσφαιρικό άγώνα κέΐκο στον φούρνο τό 
όποιο ό κ. Κάρτερ θά δώσει στήν Α ΕΚ  
πού κατεβαίνει μέ τήν έξής σύνθεση, 2 αύ- 
γά, 3 κούπες άλεύρι, 1 φλυτζάνι γάλα, 1 
λεμόνι καί άμμωνία τά όποια θά άποτελέ- 
σουν τά έφόδια τού κ. Παπαληγούρα για 
τίς κοινοτικές συνομιλίες πού θά διεξα- 
χθούν στό γήπεδο τής Νέας Φιλαδέλφειας. 
Ό  άγώνας έχει άρχισει καί ό προπονητής 
δίνει τίς τελευταίες δδηγίες στούς Αιγυ
πτίους πού θά μεταβούν στήν Γενεύη για 
συνομιλίες μέ τόν Τάσο πού σουτάρει γιά 
νά ’ρθει ή μπάλλα στό φούρνο καί άπ’ έ- 
κει στόν κ. Τσάτσον.

Ό  κ. Τσάτσος περιλούζει μέ σιρόπι τόν 
κ. Καραμανλή, ό όποιος δήλωσε δτι γιά 
νά έχουμε καλύτερα άποτελεσματα πρέπει 
νά τό άφήσουμε νά φουσκώσει 1 ώρα. "Ε 
τσι βρίσκουμε τήν ΑΕΚ νά νικά πασπαλι
σμένη μέ λίγη κανέλλα πού είναι άπαραί- 
τητη γιά τήν ένταξή μας στήν ΕΟΚ. Ή ό- 
μάδα διώχνει στό β' ήμίχρονο άπ’ τήν πε
ριοχή μας τόν Έτζεβίτ, βάζει τό κέικ στήν 
φόρμα, έκμεταλλεύεται τά άδιέξοδα καί 
στελνει μέ εύθύβολο σούτ τόν Υπουργό 
τών ’Εξωτερικών ρέσα σέ μιά πιατέλα. ’Α
φού κρυώσει καλα τό κόβουμε μέ μ€χχαί- 
ρι σέ μικρά - μικρά τετράγωνα κοματά- 
κια λόγω λιτότητας τά όποια σερβίρουμε 
στούς άγαπημένους μας φιλάθλους, φίλες 
καί άκροάτριες πού μέ τόση ύπομονή πα
ρακολούθησαν τίς είδήσεις έχοντας στό 
φούρνο στούς 250̂  Κ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΡΙΔΟΣ

Φόρος τιμής ατόν Μικροχωρίτΐ] 
Γιάννΐ} 'Ad. ΚομΉορόζο

Τοϋ ΜΕΝΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

Χρόνια μέ βασάνιζε ή σκέψη, δτι σαν Μικρό Χωριό ή σαν ’Αδελφό
τητα (Μικροχωριτόον) δεν κάναμε κάτι γιά νά τιμήσουμε, δπως έπρεπε 
τη μνήμη του Γιάννη Άθ. Κομπορόζου. Ό  Γιάννης Κομπορόζος ήταν τό 
είκοσόιχρονο παλληκάρι τοΟ Μικρού Χωρίου, πού άφηνε τήν τελευταία 
του πνοή κάτω απ’ τις ριπές των ’Ιταλικών πολυβόλων, στα Καστέλλια 
Δωρίδος στίς 9 τού Δεκέμβρη 1942, λίγες μέρες μετά τήν <άνατίναξη της 
γέφυρας στο Γοργοπόταμο.

Είχε τό θλιβερό προνόμιο νά είναι ό πρώτος Μικροχωριτης, πού έ
δωσε τη ζωή του γιά  τήν πατρίδα στή διάρκεια τής φασιστικής Κατο
χής (1940 - 44). Λίγες μέρες, αργότερα, παραμονές Χριστουγέννων του 
1942, στήν καρδιά του Μικρού Χωρίου αύτή τή φορά, στη θέση Λόγγο- 
βες, έπεφταν τό ίδιο γενναία δυό σεβάσμιες μορφές, ό παλαίμαχος πρόε
δρος Νικόλ. Κυρίτσης και ό τότε αντιπρόεδρος Χρίστος Φλέγγας. Μα
ζί τους, άφοί3 έσκαψαν προηγουμένως τούς τάφους τους, σωριάζονταν 
άλλοι εννιά πρόκριτοι τοϋ δατέναντι Μεγόιλου Χωρίου. Τήν ’ίδια μέρα τό 
όλοκαύτωμα ολοκληρωνόταν μέ τήν θυσία του Ποχπα-Βαστάκη καΐ τοϋ 
ενωμοτάρχη Κατσίμπα, πού οι κατακτητές τούς έκαψαν ζωντοινούς μέ
σα στό σπίτι τοϋ γιατροϋ Πιστιόλη.

Ό  Νικόλαος Κυρίτσης καΐ ό Χρίστος Φλέγγας έκτελέστηκαν βέβαια 
στά χώματα τοϋ χωριοϋ τους, τούς περιμάζεψαν οί δικοί τους και σύσ
σωμο τό χωριό τούς συνόδεψε στήν τελευταία τους κατοικία καΐ τούς 
άπηύθυνε τόν τελευταίο χαιρετισμό. Αυτό τό «προνόμιο» δέν τό είχε ό 
Γκχννης Κομπορόζος, πού έκτελέστηκε σε μιά πλαγιά τής Γκιώνας, παρ’ 
δλο πού τά Καστέλλια τούς δέχτηκαν αύτόν και τούς άλλους π(χτριώ- 
τες φιλόξενα στήν τελευταία τους κίχυοικία...

Πλημμυρισμένοι διπό τέτοιες σκέψεις κι’ έχοντας τά πρώτα γραπτά 
στοιχεία άπό τήν γλαφυρή αφήγηση τοϋ σεβαστοϋ μας Δασκόιλου Γ. Πα- 
παδή, πού δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο τεύχος τών «Μ. Γ.» (άρ. 4 -5  
τοϋ 1979) ξεκινήσαμε ένα βροχερό πρωινό τοϋ περασμένου Δεκέμβρη, ά
πό τή Λαμία, μαζί μέ τόν αδελφό μου Γιάννη, νά γνωρίσουμε τόν κοϊθα- 
γιασμένο μέ τό αίμα εθνομαρτύρων τόπο τών Καστελλιών.

Περάσαμε τΙς ανηφορικές στροφές τοϋ Μπράλλου καΐ σε μισή πε
ρίπου ώρα μπαίναμε στά Καστέλλια, ένα ήσυχο χωριό πού άπλώνεται 
στά πόδια τής Γκιώνας. Καθώς διασχίζαμε μέ δέος τά γραφικά δρο
μάκια του, τά μάτια μας γύρευαν εναγώνια κάποιο σημάδι, πού νά μαρ
τυρεί γιά  τή μεγάλη θυσία τής 9 τοϋ Δεκέμβρη 1942. Φέραμε ένα γύρο 
τήν έκκλησιά, τήν πλατεία κι άφοϋ δέν είδαμε τίποτα τραβήξαμε γιά  τό 
νεκροταφείο. Έκει περιδιαβάσαμε τούς πέτρινους καΐ μαρμάρινους τά
φους, διλλά τίποτα!...
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Κατευθυνθήκαμε έτσι στο καφενείο, δπου φιλόξενοι Καστελλιώτες, 
μαζί με τά εγκάρδια κεράσματα, μάς πρόσφεραν πρόθυμα καΐ τΙς πρώ
τες πληροςκ>ρίες πού ζητούσαμε. Άφου τούς είπαμε δτι είμαστε Μικρο- 
χωρίτες κι δτι ένας δικός μας χωριανός έκτελέστηκε στον τόπο τους, 
ρίγησαν καΐ με συγκίνηση μάς εδε'ιξαν την ησυχη πλαγιά της Γκιώνας 
δπου όατήχησαν οι ριπές των ιταλικών πολυβόλων.

— "Αν θέλετε, μάς είπαν, περισσότερες πληροφορίες, είναι εδώ ό 
πατήρ Παπανικολάου, ό Παπαπάνος πού τούς διάβασε καί τούς εξομο
λόγησε λίγο πρίν τούς έκτελέσουν. Είναι πάνω άπό ενενήντα χρονώ, αλ
λά λεβέντης, τά θυμάται δλα !

— Ή εύκαιρία είναι μοναδική, σκεφτήκαμε, καί θέλουμε άσφαλώς 
να τον δούμε, έφ’ δσον βέβαια δέν τον ένοχλουμε (γιατί ήταν μεσημέρι), 
κ.λ.π.

Σέ λιγότερο άπό δέκα λεπτά, ένας ψηλόσωμος επιβλητικός λευΐτης, 
μέ πλούσια άσπρη γενειάδα καί σπινθηροβόλα μάτια μάς καλωσόριζε 
εγκάρδια, μέ ρουμελιώτικη ντομπροσύνη.

— Πέρασα τά ενενήντα, μάς είπε. Τό πρόβλημά μου είναι δτι δέν 
βλέπω καί τόσο καλά !

Στο μεταξύ οί φίλοι μας Καστελλιώτες, άφοΟ μάς σύστησοιν, εξή
γησαν πρόθυμα ποιοί είμαστε καί τί γυρεύουμε. Ό  θαλερός παππούλης, 
ρώτησε τί τόν έχουμε τον Κομπορόζο κ.λ.π. Σέ λίγο, χωρίς κι ό ίδιος 
να τό καταλάβει, άβίαστα άρχισε την άφήγηση τών μαρτυρικών εκείνων 
στιγμών. Μάς είπε πώς τούς έφεροιν (άιτ’ τή Λαμία δεμένους δύο-δύο μέ 
τριχιές, πώς ό ίδιος τούς έξομολόγησε καί τούς μετάλαβε, τί του είπε ό 
Γιόιννης Κομπορόζος τήν τελευταία στιγμή, πώς τόν ύποχρέωσαν τόν ί
διο τόν παππά νά παρακολουθήσει τήν έκτέλεσή τους, πώς υστέρα τόν 
διέταξαν νά άνοίξει τάφους νά τούς θάψει έπί τόπου καί πόας τούς πα- 
ρεκάλεσε νά του δώσουν τήν άδεια νά τούς μεταφέρει πιο πέρα, στο νε
κροταφείο τοϋ χωρίου.

Καθώς συνέχιζε την άφήγηση τών συγκλονιστικών στιγμοαν πού έ- 
ζησε ό σεβάσμιος Παπα - πανος, δυό - τρεις φορές έβγαλε τό άσπρο μαν
τήλι του νά σφουγγίσει τά δάκρυα πού άρχισαν νά κυλούν στο ρυτιδω
μένο πρόσωπό του πού είχε άνάψει άπό συγκίνηση. Αύτό προκάλεσε τό 
δικό μας ρίγος καί αύξησε στό έπακρο τη συγκίνησή μας.

Γιά νά συμπληρώσει τά λόγια του καί γιά νάναι σίγουρος δτι δέν 
παρέλειψε τίποτε, είπε καί μάς έδωσαν ένα παλιό τεύχος τής έφημερί
δας «Καστελλιώτικα Νέα». Έκεΐ δημοσιεύονται δυό γράμματά του μέ 
τά όποια θυμίζει τό χρέος τής Κοινότητας Καστελλίων γιά  τήν άνέγερ- 
ση μνημείου στόν μαρτυρικό τόπο καί άφηγειται ταυτόχρονα τήν πο
ρεία τών μαρτύρων έκείνων στό Γολγοθά τους γιά τήν ελευθερία της πα
τρίδας.

Διερμηνεύοντας αύτή του τήν επιθυμία παραθέτουμε αύτούσια τό έ
να άπ’ τά γράμματα άφήνοντας έτσι τόν ίδιο τόν παππούλη νά μιλήσει 
γιά  τίς φοβερές εκείνες στιγμές:

Κασίτέλλια, τη.....................
Τήν 9i)v Δεκεμβρίου, ημέραν Τετάρτην του έτους 1942, καί περί ώραν Την 

πρωινήν, μετέβαινον είς Έκνλησίαν χωρίου Καστελλίων. Σέ μια στιγμή, που κοίτα
ζα προς Γκιώνα, είδα είς τό άκρον τού χωριού και είς τόν δρόμον που οδηγεί πρός 
Καλοσκοπή, μία παράταξι ’Ιταλών στρατιωτών, μερικά μεταγωγικά και δύο αυτο-
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κίνητα σταθμεύοντα εις οικίαν Ία>άννοι> Ν. Μάκρη. Μόλις είσηλ^ν εις εκκλησίαν 
Ευαγγελίστρια και ηρχισα Λ'ά διαβιίζω, ήλθον δυο Ίταλ̂ ,οΙ στρατιώται κα'ι ό εις έξ 
αυτών, με π:αρεqp{)’αρμεvα Ελληνικά μο'ΰ είπε, ότι πρέ^τει λ'ά μεταβώ εις τι'χν Διοικί)- 
την τοΰ τμήματος, διά νά διαβάσω ευχήν είς τους "Ελ/^ηνας, οι όποιοι θά έκτελε- 
σθοί)ν. 'Ό ταν μετέβΐ]ν εις τον τόπον τής έκτελέσεως, εΰρον εκεί και τον τέως Πρό
εδρου τής Κοινότητος Δρόσον Βέλλιον. ’Εκεί ήτο και εις ’Ιταλός αξιωματικός, ό ό
ποιος έγνώριζε την 'Είλλοινικήν γ?̂ ώσσαλ'. ΟΙ Καθολικοί ουδέποτε έκτελουν ανθρώ
πους, έ('χν δεν έξομολογιτθοΰν καΐ μεταλάβουν τών άχράντων ΔΙυστηριων, επειδή δε 
αυτους που πήραν από τήν Φυ?υακή εκτάκτως και όλως τυχαίως — 14 τον άριθΙμόν—- 
διότι τόσοι έπρεπε νά έκτελεσθοΰν βάσει Δ)γής του στρατηγεωυ—- ότι διά έχ'αν Ί-

'0  π. Παπαπάνος Ό  Γ. Α. Κομπορόζος

ταλόν φονευάμενον, θά έκτελοϋνται δυο "Ε]λ?ο)νες. Είχον φονειχθεΐ κατά τήν έπιχεί- 
ρησιν άνατινάξειος Γέφυρας Γοργοποτάμου 7 ’Ιταλοί και πρός έκτέλεσιν τής ώς ά
νω διαταγής, έπήραν πρός έκτέ^υεσιν τους 14 'Έλληνας. Μεταξύ τών 14 ήσαν κα'ι 5 
έκ τής κωμοπόλεως 'Τπάτης:

1) Χρήστος Γ. Κολπογιώργος, 2) Πολΰμερος I. Μπρόφας. 3) Βασίλης Ή}.. 
Σακκάς. 4) Δημτιτρ. Ν. Παγουρόπουλος. 5) ’Ανάργυρος Ν. Λυμπερόπουλος.

Τά υπόλοιπα άτομα είναι τά εξής:
6) Παν. Μ. Μιχαλόπουλος, έκ Λαμίας. 7) ’Αθα\<άσιος Ν. Σιάτρας έκ Ααμιας. 

8) ’Αθανάσιος Δ. Νάκος έκ Λαμίας. 9) Βασίλειος Γ. Σακκάς έκ Τσούκα Μακρα- 
κώμης. 10) Δημήτρ. Κ. Κοντόπουλος έκ Αεονταρίου Καρδίτσας. 11) Δι^μ. Καραγι- 
ώργος έκ περιφερείας αρδίτσΐ)ς. 12) Λουκάς Ν. Πριόθολος έκ Καλοσκαπής. 13) 
Δημήτρ. Χρ. Τζιβάρας έκ Πολυδρόι.ιου Φιοκίδος. 14) Ίωάλ'ν. Ά θ. Koj-ΐπορόζος, α
πό μικρό χωριό Ετ>ρι»τανίας.

Τους είχαν δέσει άνά δύο με μία ςχ>ρτοτριχιά, είς τά πρόσοχπα αυτών διεκρίνε- 
το ή αγωνία τής τύ'χης των. Τους είχαν πάρει Λωκτα από τάς φυλακάς κα'ι άϋπ\Όΐ 
έντελώς ήσαν. Έ/κεΐ ό άξΐίοματικός μου είπε νά έκτελέσω τά θρησκειηηκά μου κα-
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■θ-ήκοντα, αλλά, διά νά μεταβώ πάλιν είς την Εκκλησίαν ινα πα^αλάβω τά άχραντα 
μυστήρια νά τους μεταλάβω, ·θά παρείρχετο τουλάχιστον ενα δίωρον. Σκεφ^εΙς προς 
στιγμήν την αγωνίαν την οποίαν •άά είχαν, άπεφάσισα νά τους έρωτήσω, τον κα-θέ- 
να χωριστά, από ποιο μέρος είναι και τΐ έπιθυμίατ^ έχει έκαστος έξ αυτών, Φαντα- 
σ ^τε , είς ποίαν ψυχολογΛιήν κατάστασιν εΰρισκόμην εκείνην την στιγμήν, εάν ή- 
μπορουσα νά σκεφθώ ώρίμως, ενθυμούμαι δε, δτι ό Τζιβάρας έκ Πολυδρόμου μου εΐ- 
πε νά πω στη μάνα του, Λ'ά έλθη νά τον παραλάβη. 'Ο Πριόβολος έκ Καλοσκοστης 
μοΰ έδωσε τό ώρολόγιόν του, νά τό παραδώσω είς την σύζυγόν του. 'Ο Πολύμε- 
ρος Μπρόφας μου έδωσε ένα σημείωμα με τά ονόματα των έξ 'Τπάτης καταγόμενων 
και ώρισμενα χρήματα, 4 -5  χιλιάδες, και μοΰ είπε νά τούς μνημονεύω. ’̂ Ητο ακ
μαίο τό ηθικό του και με σταθερόν qρωvήv μοΰ είπε τά ολίγα αυτά λόγια. 'Ο Νάκος 
με τόν Καμπορόζον έκ Λαμίας, οΐ όποιοι ήταν και οΐ νεώτεροι, μοΰ είπαν δτι θά υ
πάρχουν και θύματα διά την ’Ελευθερίαν. Οί δε λοιποί δεν ένθυμοΰμαι ό καθείς τΐ 
είπε. Τούς παρώτρυνα νά σταθούν Ί[ιύχραιμοι και δτι θά ήσαν μάρτυρες της ’Ελευ
θερίας των 'Ελλήνων.

Τούς παρέταξαν μέσα σε έναν αγρόν και μία διμοιρία έκ 40 άνδρών, τούς έ- 
πυροβόλησε έκ των όπισθεν. Εις αξιωματικός μετέβη και έδωσε την χαριστικήν βο
λήν, έμένα δε και τόν Π ρόεδρον δεν μάς έπέτρεψαν νά άποσυρθοΰμε από τόν τόπον 
τής έκτελέσεως, έκ-ει δέ έπενέβην καΐ παρακαλέσαμεν τόν αξιωματικόν νά μάς έπι- 
τρέψη νά τούς μεταψέροχψε εις τό Νεκροταφείο Κοινότητος, τό όποιον κεΐται απέ
ναντι τού τόπου τής έκτελέσεως.

Μάς έπέτρεψε, αλλά υπό την αύστηράν διαταγήν νά μη τελεστή πομπή κατά τόν 
ένταφιασμόν. Οΰτω κα'ι έγένετο.

Τά οστά των φονευθέντων παρελήφθησαν υπό των οίκείων των.
Αυτά σιη^έβησαν, είλαι ή ιστορία μου έν όλίγοις.

ΠΑΝ. ΙΩ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ
Συν)χος 'Ιερεύς

Οι λίγες στιγμές πού ζήσαμε στα Καστέλλια άναζητώντας μαρτυ
ρίες για τόν θάνατο του συγχωριοα/ου μας, μάρτυρα τής έλευθερίας, Γιάν- 
νη Κομπορόζου, μάς γέμισοα/ θλίψη καί περηψάνεια, Έστερνισθήκαμε κι’ 
εμείς την ιδέα τής άνέγερσης μνημείου καί συγχαίρομε τόν σεβαστό 
Παπα - Πάνο και τούς αγαπητούς Καστελλιώτες πού υιοθέτησαν την Ι
δέα αύτή.

Νομίζουμε οτι ή Άδελφότητά μας θά πρέπει νά συμβάλλει στην ά- 
νέγερση αύτοΟ του μνημείου, δσο μπορεί, πέρα από τις δικές της ένέρ- 
γειες γιά ανέγερση άλλου μνημείου ή μνημείων στό Μικρό Χωριό.

Διέθεσε ήδη ένα μικρό συμβολικό ποσό, γιά  τό σκοπό αύτό.
'Ωσότου δμως εύοδωθει ή προσπάθεια αύτη στό χώρο των Καστελ- 

λίων, ή Άδελφότητά μας επιβάλλεται νά όργανώσει μια μετάβαση - 
προσκύνημα στά φιλόξενα Καστέλλια. "Ετσι οι Μικροχωριτες καί τά 
παιδιά τους θά γνωρίσουν από κοντά τόν τόπο πού καθαγίασε ή θυσία 
ενός ακόμη έθνομάρτυρα, του συγχωριανού μας, Γκχννη Κομπορόζου.

ΜΕΝ ΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
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Λ1IKPOXΩPITIK^ 
__ γραμματα___
Θεσσαλονίκηι 16) 1) 80 

Χίλιες ευχές για τόν Καινούργιο Χρό
νο, Πολλά εύχαριστώ για την άποστολή 
των «Μικροχωριτικών Γραμ.μ,άτων». Θαυ- 
IJLoaia προσπάθεια μέ έξαιρετικό άποτέλε- 
σμα. Συγχαρητήρια.

Μέ άγάπη
ΙΩΑΝ. Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΓ 

Ταξίαρχος

Είς μνήμην Κώστα Γιουρνά καΐ ένίσχυ- 
ση του ήδη ληφθέντος περιοδικού «Τα Μι- 
κροχωριτικα Γράμματα». Εκφράζω έγκάρ- 
δια συγχαρητήρια είς δλους τούς συντελέ- 
σαντας είς τήν άρτια Ικδοσή του, εύχόμε- 
νος άπρόσκοπτον καΐ τήν μελλοντική του 
έκδοση.

Γ. Δ. ΦΑΩΡΟΣ

Έν Ααμία τή 13-2-1980

Χθές έστειλα μια έπιταγή έκ 400 δραχ. 
για τήν συνδρομή τήν δίκιά μου m l του 
γαμβρού μου Γεωργίου Ζήση, για τά «Μι- 
κpoχωpίτιm Γράμματα». Τ6 περιοδικό αύ- 
τό είναι ώραιο, γιατί φέρνει τυολλές άνα- 
μνήσεις άπό τό παρελθόν στους Μικροχω- 
ρίτες πού τά ζήσανε.

’Έχετε χαιρετισμούς άπό τούς έδώ Μι- 
κροχωρίτας, mθώς m l άπό τήν γovαίm 
μου m l παιδιά μας.

Ούδέν έτερον 
Μέ άγάπη 

Β. Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Μαρτίου 28, 1980 
’Αγαπητέ κ. Δη{ΐύπουλε,
’Έλαβα τήν έπιστολήν σας μέ τήν άπό- 

δειξη της συνδρομής μου m l σάς ευχαρι
στώ διά τό ενδιαφέρον. ’Έχω λάβει δέ καΐ 
τά δυό τεύχη τού περιοδικού σας τά «Μι-

κροχωρίτικα Γράμματα». Σάς ευχαριστώ 
πολύ. Δέν ξεύρετε τΐ χαρά μάς δίδετε μέ 
τά έντυπα αυτά πού άνοίγοντάς τα βλέπο
με μέσα σέ αυτά τόσες ωραίες φωτογραφί
ες τών συγγενών, τΙς μικρές, άλλά συγκι
νητικές Ιστορίες, δπως τού αίδεσιμώτατου 
Παπαθανάση, τού Γεώργιου Παπαδή, τούς 
Κοκκαλαίους καΐ άλλους πολλούς χωρια
νούς μας.

Χαιρετισμούς σέ δλους τούς πατριώτες.
Διατελώ μέ άγάπη 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΩΡΑΊ ΤΗ

Πρός .
τό περιοδικό «MικpoχωpίτιmΓpάμματα»

Ε ν τ α ύ θ α
Παpαmλώ νά δεχθητε καΐ δημοσιεύση- 

τε τήν Νεκρολογίαν Γεωργίου Σπύρ. Κα
καβιά, [ΐ^τά της φωτογραφίας του. Π αραλ- 
λήλως καταθέτω δραχυάς 5.000 (πέντε χι
λιάδες) υπέρ της ’Αδελφότητας Μικροχω- 
ριτών (Ή Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος) 
είς μνήμην τού άνωτέρω Γεωργίου Κακα
βιά, έκ μέρους τής οίκογενείας Νικολάου 
Δημ. Κεράνη.

Άθήναι Μάρτιος 1980 
Ν. Δ. ΚΕΡΑΝΗΣ

Άθήναι 28-2-1980
’Αγαπητοί μου.
Πήρα τό περιοδικό σας «Μικροχωρίτι- 

κα Γράμματα» m l σάς ευχαριστώ πού εί
χανε τήν mλωσύvη νά μού τό στείλουνε. 
Είλικρινώς συγχαίρω τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τής ’Αδελφότητος γιά τήν δραστη
ριότητα m l τΙς προσπάθειες πού mταβάλ- 
λει γιά τήν κιχλή οργάνωση τού περιοδικού 
καΐ γενικά γιά τήν άξιοποίηση τού Μικρού 
Χωριού μέ τό όποιον συνδέομαι άπό ετών.

IIαpαmλώ δεχθήτε μία μικρή ένίσχυση
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Ικ (300) τριακοσίων δραχμ-ών για την έκ
δοση τοΰ περιοδικού, ώς έπισης καΐ τό βι
βλίο «Ή Καρίτσα - Καρπενήσιον» για την 
βιβλιοθήκη της ’Αδελφότητος.

Μέ τά καλύτερα αισθήματα μοι> 
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ 

Όδδς Διός 46 
Νέα Κηφισιά

’Αγρίνιο ’Απρίλιος 1980 
Σάς στέλνω τη συνδρομή μου για τά 

«Μικροχωρίτικα Γράμματα» πού μάς ξα
ναζωντανεύουν τΙς ώραιες αναμνήσεις άπό 
τό όμορφο Μικρό Χωριό.

Κων) νος Κιρκιλέσης 
Φαριχακοποιός 

Άγρίνιον

Μικρό Χωριό 9) 10) 1979
Αάβαμε τό δέμα μέ τά δώρα σας καΐ σάς 

ευχαριστούμε πού πάντα μάς θυμόσαστε.
Μέ την πφοσφορά σας αύτη μάς μεγαλο')- 

νετε τόν ένθουσιασμό γιά νά μελετάμε πιό 
πολύ καΐ νά ειμοιστε καλοί [ΐαθητές.

Και όταν 6γοϋ\ιε άπό τό Σχολείο τοΰ 
χωριού μας νά ειιιαστε άξιοι γιά τόν Ιαυτό 
μας και χρήσιμοι στην κοινωνία. Γιά νά 
μπορέσουμε νά κρατήσουμε ψηλά τό δνο|ΐα 
τοΰ αγαπημένου μας σχολείου πού μέ τό πέ 
ρασμα τού χρόνου άπό τά θρανία του βγή
καν τόσοι χωριανοί μας έπιστήμονες καΐ 
καλοί άνθρωτιοι.

'Όλοι οι μαθητές τοΰ σχολείου μας σάς 
ευχαριστούμε γιά την αγάπη ττού τρέφετε 
γιά τό σχολείο μας.

Μέ άγάπη
ΚΩΝ) ΤΙΝΟΣ I. ΦΟΓΚΑΣ 

Μαθητής Δ' τάξεως Δημοτικού 
★

Έν Άμαλιάδι τή 27-2-1980
Θερμά συγχαρρητήια γιά τούς τόσους 

κόπους πού κάνετε όλοι γιά την συντήρηση 
καί πρόοδο τού χωριού μας, χωρίς αυτούς 
θά ήταν καταδικασμένο σέ άφανισμό.

Πολύ άξιόλογο τό περιοδικό «Μικροχω- 
ρίτικα Γράμματα», Ιδιαίτερα γιά τούς νέ
ους πού θά τό διαβάζουν. Ευχαριστώ γιά 
όσα γιά τόν γέροντα πατέρα μου γράφε
τε.

Αίγο θυμά|ΐΛΐ, ίσως, άλλοι μεγαλύτεροι 
άπό έμένα νά θυ[ΐΛΰνται καλύτερα την ώ- 
ραία συνήθεια τοΰ χωριού μας τά «Ξεφλου- 
δίσια». Δούλευαν ένω ι̂ένοι διασκεδάζοντας. 
Χαιρετιηχούς εις όλους τούς χωριανούς πού 
θά έλθουν στη Γενική Συνέλευση.

ΣΩΤΗΡΙΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡ.ΑΚΟΠΟΪΑΟΓ 
Γ.Γ.: Στέλνω 1.000 δραχμές στό Σύλλογο 

καί 500 γιά τό Περιοδικό.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΑΕΙΟ 
ΜΙΚΡΟΓ ΧΩΡΙΟΓ 

Μικρό Χωριό 3 Μαΐου 1980 
ΠΡΟΣ

την ’Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Η ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΗ ΤΟΓ ΣΩΤΗΡΑ» 

ΑΘΗΝΑ
’Αξιότιμοι κύριοι.
Ευχαριστούμε θερμά γιά τή στοργή καί 

τό ένδιαφέρον πού δείχνετε γιά τό έμψυχο 
καί άψυχο υλικό τοΰ Σχολείου [ίας. Σ ’ αύ- 
τή την ώραία προσπάθειά σας θά συμπα
ρασταθούμε [ΐέ όλες μας τίς δυνά|χεις.

Τό Σχολείο [ίας έχει άνάγκη περιφρά- 
ξεως τοΰ αύλείου χώρου, πού θά διαφυλά- 
ξει τούς [χαθητές καί θά άξιοποιήσει την 
άκίνητη περιουσία του. Ή  δαπάνη τού έρ
γου, ύστερα άπό εκτίμηση έμπειροτέχνη, 
άνέρχεται στό ποσό τών 300.000 δρχ. ’Ε
πειδή πηγές πρός τό παρόν γιά την εξοι
κονόμηση τών χρημάτων δέν υπάρχουν^ 
καταλήξαμε στό συμπέραιηχα ότι μέ μικρές 
ένισχύσεις καί τηματικά κάποτε θά τελει
ώσει.

’Επίσης ή [ΐαθητική βιβλιοθήκη έχει ά
νάγκη πλουτισ]χοΰ |χέ βιβλία χρήσΐ|ΐα γιά 
τούς μαθητές.

Αυτές είναι πρός τό παρόν οΐ άνάγκες 
τού Σχολείου μας.

Τά [χαθήματα θά τελειώσουν στις 10 ’Ι 
ουνίου καί ή άπονο{ΐή τών τίτλων θά γίνει 
στις 15 ’Ιουνίου.

Σάς στέλνο) έπίσης κατάστοιση μαθητών 
πού φοιτούν στό Σχολείο κατά φύλο και 
τά|ξη.

Τελειώνοντας εύχομαι όλόψυχα καλή έ· 
πιτυχία στό έργο σας.

Μετά τιμής
Ό  Δ) ντής τοΰ Σχολείου 

Σταΰρος Γούλας
Σιη'έχεια στη σελ. 37
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ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Η

το6 ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ

'Όπως είχα πει καΐ σε προτ}γού|.ιενο αρ'θρο το ■θ’έμα μετανάστευση είναι σχεδόλ- 
ανεξάντλητο διότι έχει πτυχές τις όποιες 6 'Έλληνας τής 'Ελλάδας δεν μπορεί πάν
τοτε νά τις γνωρίζει. Φτάνει νά σκεφτεί κανένας δτι το ένα τέταρτοι περίπου του 
Ελληνισμού ζεί στη διασπορά ή οποία βέβαια ώς γνωστόν πήρε ραγδαία έκταση 
στίς δεκαετίες του 1950- 1970. Ο'ι λόγοι τής μαζικής αυτής εξόδου μπορούμε να 
πούμε δτι τότε ήσαν πολλοί και δεν είναι άσχετοι με τΙς συνέπειες του πολέμου καί 
την ανοχή άν δχι έν^ρρυνση και του ίδιου του κράτους.

Πέρα από αυτό είναι καΐ ή λεγόμενη μαζική α|η)χολογία πού διακρίνει ιδιαίτερα 
πολλούς από έμάς τούς 'Έλληνες δηλαδή ό παρασυρμός, γιατί λέμε, να γίνει εκείνος 
πλούσιος και δχι καΐ εγώ. Επίσης ρόλο παίζει και ή παραδοσιακή μανία από ορι
σμένες περιοχές τής 'Είλλάδας νά ξενητεύονται.

Μέχρι τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή μετανάστευση κατά βάση γινότανε προς 
τήν Κωνσταντινούπολη τήν Αίγυπτο κλπ. σέ χώρες δηλαδή πού ή νοοτροπία τού με
τανάστη είχε πολλά κοινά γνωρίσματα μέ τούς λαούς πού τόν δέχονταν και έτσι ή 
διατήρηση τής πολιτιστικής του ταυτότητας καΐ τών αισθημάτων του δεν ήταν τόσο 
δύσκολο πράγμα καΐ είναι γιά αυτό ίσως, πού οι περισσότεροι κάποτε γύριζαν στήν 
πατρίδα άηχήί ό σύνδεσμος μπορούσε νά κρατηθ'εϊ γερά.

Μέ τό άνοιγμα δμως τής ’Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά κλπ. τά πράματα άλ
λαξαν πολύ. Τό νόημα τής μετανάστευσης πήρε άλλες διαστάσεις πού δεν μπορούσε 
νά τΙς συνειδητοποιήσει ό υποψήφιος τότε μετανάστης.

Έδώ πρέπει νά αναλύσουμε τόν δρο «μετανάστης» τό λεξικό λέει δτι εκείνος 
πού αφήνει τήν πατρίδα του νά έγκαταστα·9εϊ σέ κάποια άλλη. Ή  ’Αγγλική γλώσσα 
στή λέξη μετανάστης ( IMMIGRANT) είναι, ακόμα σαη>έστερη στ}μαίνει λέει ε
κείνος (Οι) πού πάει σέ μιά άλλη χώρα νά κάνει μ ό ν ι μ η  κ α τ ο  ι κ ί α  νομίζω 
πώς αυτή ή ερμηνεία είναι πού ό 'Έλληνας δυσκολεύεται (ή δεν ·θέλει) νά κάνει συ
νείδηση και τό οποίο σι>χνά έρχεται σέ αντίθεση μέ τις χώρες ο'ι οποίες τόν δέχτη
καν. Στήν τελική άνάλίΝΐη έγινε δεκτοός στήν ’Αμερική Αυστραλία κλπ. κατά βάσει 
υπό τόν δρο μετανάστης μέ άλλα λόγια νά χτίσει και αυτός τό μέλλον τής οίκογενείας 
του εκεί διά παντός, δπως έχτισαν οι πρωτοπόροι Άγγλοσάξωνες τή \έα πατρίδα. 
'Ό ταν δμως τά έργα του μετανάστη δέν άποδεικΛώουν κάτι τέτοιο καΐ σιχνά ή α
πληστία του γίνεται αντιληπτή σπεύδοντας νά πλοτττίσει καΐ στήν συνέχεια νά γυ
ρίσει στήν πατρίδα του δέν γίνεται πάντοτε συμπαθής γιατί άπλούστατα άν έκαν'αν 
δλοι οι πρωτοπόροι τό ίδιο δέν θά γΐΛΌταν τό θαύμα τού Νέου Κόσμου και αργότε
ρα τής Αυστραλίας.

Ά ςήνει κατά μέρος τΙς λεπτομέρειες από άλλα τεχνάσματα κλπ. πού χριμτιμο- 
ποιούν μερικοί μετανάστες (ευτυχώς είναι λίγοι) γιά νά καταστρατηγούν τήΛ' κα
λοπιστία τών νόμων' όκττε νά έχουμε σκάνδαλυα συντάξεων πού κρίθηκαν παράνο^ια
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στην Αυστραλία. Ά&ιαφόρως αν δλα αυτά είναι έπαλη^ευμένα η οχι δμως δεν παύ
ουν νά βλάπτουν καίρια το ονομα του μετανάστη δυστυχώς στο σύνολό του.

Βέβαια αυτό ιείναι ή γενική άποτ|τη που επικρατεί χωρίς τσΟτο νά σημαίνει ότι 
ή επικρατούσα τάξη δεν παίζει κάποιο ρόλο νά μειώνει την υπόσταση και τΙς προσπά
θειες τού μετανάστη και νά μην τού αναγνωρίζει προτερήματα εξ αιτίας της σοβινι
στικής νοοτροπίας τους. 'Τπάρχει βέβαια ικανή κατανόι^ση κυρίως στους εργατικούς 
νόμους και άς σημειαχθεΐ ότι τεράστια κονδύλια δολλαρίων φεύγουν κάύε χρόνο γιά 
νά έρ-θουν στήν Ευρώπη. Ό  "Ελληνας όταν qρεύγει ουσιαστικά δεν μεταναστεύει αλ
λά κατά κανόνα πάει με ένα χρονοδιάγραμμα και ζει στ>μβατικά με τον έαυτό του γιά 
νά γυρίσει μετά από μερικά χρόνια και νά μείνει στήν πατρίδα, Αυτό δμως. έκ των 
πραγμάτων άπογδεικνύεται δτι δεν τό πετυχαίνει πάντοτε.

Έδω θά προσπαθήσω τά υπογραμμίσω μόνο μερικά από τά αίτια με αποτέλε
σμα ένας σημαντικός αριθμός νά μένει μονίμως. 'Όπως είπαμε στήν πραγματικότη
τα δεν είναι ό αρχικός σκοπός, αλλά παράγοντες όπως τά παιδιά του που μεγαλώ
νουν καΐ χάνουν τήν επαφή, οίκονομική δέσμευση και άλλα τόν αναγκάζουν νά μένει 
πού κατά βάθος δεν θά τά έπιθυμούσε..

Ή  τ[τυχοσύνθεση και ή Ιδιοσυγκρασία του μεσογειακού μετανάστη ("Ε^λληνα ’Ι 
ταλού κλπ.) δύσκολα εναρμονίζεται με εκείνη τού ’Άγγλου και άλλων Βορειοευρω- 
παϊκων λαών. Είναι μία δήλωση πού έκανε ό 'Ελληνικής καταγωγής Καθηγητής τής 
Κοινωνιολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Κολομβίας Η Π Α  Κος Κ. Μόσχος. Στή συ
νέχεια ό ος Μόσχος σε σεμινάριο πού έγινε στή Μελβούρνη, τό 1977 τόνισε μία σει
ρά από σι>μπεράσματα πού κατόπιν έρεττνας έχουν βγει γιά τις διάφορες ομάδες με
ταναστών πού πήγαν στήν ’Αμερική άπ’ τις αρχές τού αΙώνα.

Θά άναιρέρω μερικά χαρακτηριστικά γιά τό 'Ιίλληνικό στοιχείο. Γίνεται είπε ά
γρια έκμετάλυλευση νέων μεταναστών άπό τούς παλαιότερα έγκαταστημένους εκεί ό
πως δίνονται μισθοί χαμηλότεροι τών νομίμων.

ο ι  νεοαφιχθέντες γίνονται εύκολη λεία κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. 
Ό  μετανάστης απομονώνεται σε μεγάλο βαθμό δεν είναι σε θέση νά καταλάβει πλή
ρως τά μέσα επικοινωνίας και υποφέρει άπό πνευματική απομόνωση (πνευματική α
τροφία όπως τήν ονόμασε ό Καβάιρης). Τά παιδιά τού μετανάστη (εκτός πολλών ε
ξαιρέσεων) δεν κατορθώνουν νά τελειοποιήσουν ούτε τήν ’Αγγλικήν ούτε τήν Ελ
ληνικήν γλώσσα. Είναι φαινόμενο είπε τό γεγονός ότι δ Μεσογειακός μετανάστης 
'Έ)λλ7)νας ’Ιταλός, δημιουργεί μιά νέα τρίτη θά λέγαμε κουλτούρα πού δεν ταυτίζεται 
ούτε ιμε τή χώρα πού ζεϊ, αλλά ούτε καΐ με τήν άντίστοιχη 'Ελληνική συχνά κατα- 
φέρεται εναντίον τής πατρίδας του κυρίως ανάμεσα στό στοιχείο του, καΐ κατά πε
ρίεργο τρόπο στούς ξένους καυχάται ιά τόν πογλιτισμό του κατά προτίμηση τόν ’Αρ
χαίο 'Ε^ηνικό Πολιτισμό. Γ ι’ αυτό ίσως Λ 'ά  τού δόθηκε ό χαρακτηρισμός ότι ό με
τανάστης είναι περισσότερο "Είλλην τών 'Ε^ήνων. "Ομως δεν άποδέχεται και δύσκο
λα υΙοθετεί τις συνήθειες καΐ τήν παράδοση τής χώρας πού ζεί. ’Έτσι δι^μιουργείται 
ένας τρίτος ήμιπολιτισμός πού οΐ κοινωνιολόγοι τους ονομάζουν έσωστρεφικες 6μά- 
δες (IN —G RO U P). Πολλοί θά γνωρίζουν γιά τά λεγόμενα «γκετος» πού υπάρ
χουν στίς μεγάλες πόλεις τής ’Αμερικής και τής Αυστραλίας, εκεί απομονώνεται ό με-
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τα,νάστης και ζεΐ ανάμεσα στο είδος του. Ή  έπικρατοΰσα τάξη τΙς βλέαυει σαν ομάδες 
κατωτέρας νοΐ)μοσυνης που δεν θέλουν Λ'·ά πάρουν μέρος στα κοινά του τόπου. Βέ
βαια θά ήταν σοβαρή παρά>>ειηη} άν δεν άλ'αφέρου|.ιε και τήν καλή δψη των πραγ
μάτων σχετική με τήν εξέλιξη τοΰ μετανάστί) και των παιδιών του. 'Όπως είπαμε 
Λ^ρίτερα τις μεγάλες δυσκολίες και τά ιδιαίτερα προβλήματα τής ξενι^τειάς τά έ- 
πομίζεται ό ίδιος ό γονέας, γένώ τά παιδιά του πρώτη καΐ δεύτερη γενεά γεννημένα 
στο νέο περιβάλλον ή προσαρμογή γίνεται πιο όμαλή και βέβαια εχουμε πολλά πα
ραδείγματα άπο παιδιά μεταναστών κυρίως στην Αμερική που διαπρέπουν σάν ε
πιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του τόπου. Αυτό όμως άιποβαίνει σε άμεσο 
όφελος της χώρας που δέχτηκε τό μετανάστη και κατά δεύτερο λόγο τήν πατρίδα 
των γονέων του,

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει εκείνο που λένε οΐ 'Έλλιηνες κοινωνιολόγοι ή χα
μένη γενιά των 'Ελληνοπαίδων τής διασπορας, πού θά μπορούσαν νά ζούν στην 'Ελ
λάδα πού τώρα τους έχει τόσο ανάγκη. Π  αράλληλα αυτή ή καμπή τής ζωής του με
τανάστη έχει ένα μίγμα από ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα αίσθήματα, βλέπει διγ· 
λαδή ότι ό μόχθοςτής ξενητειάς απέδωσε καρπούς αλλά δεν μπορεί νά τούς ζήσει 
στόν τόπο πού θά επιθυμούσε και έτσι δέχεται μοιραία τή μόνιμη παραμονή τουι εκεί. 
Αυτό έχει σάν μία συνέπεια νά γίνεται θά λέγαμε ή διάσπαση τής παραδοσιακ,ής 
οίκογένειας σάν μονάδα και ό ένας τραβάει εδώ, ενώ ό άλλος αλλού. ’Αφήνουμε κατά 
μέρος τούς άμεσους συγγενείς (γονείς αδέρφια) οΐ οποίοι τυχόν νά βρίσκονται στή 
δύσΐ] τής ζιοής τους και ζούν τήν πίκρα τού άτέλειωτου χωρισμού.

('Η συνέχεια και τό τέλος στό έπόιιενο τεύχος)

Μικροχωρίτικα Γράμματα
(Συνέχεια από τή σελ. 34)

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΓΡΓΤΑΝΙΑΣ 
r  IIΗΡΕΣΙΑ IIΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΓ

ΙΙαρπενήσι 14 Μαίου 1980 
Άριθ. Πρωτ. 3524

Πρός κ. Πρόεδρο Κοινότητοις Μικρού Χω
ρίου

ΘΕΜΑ; Περί χρη[ΐα·:οδοτ/]σεως Κ.Ε. τής 
Κοινότητας

Σχετ.: 'Γπ’ άριθμ. 325) 15 - 2 - 1980 έγ
γραφό μας.

Συνέχεια στό ανωτέρω έγγροιφο, περί ά- 
σφαλτοστρώσεως τής άπό Νέο Μικρό Χω
ριό μέχρι τταλαιό, σάς πληροφορούμε δτι ή

δαπάνη κατασκευής ανέρχεται, σύμφωνα 
|ΐέ μελέτη ττού έχει σύνταξη ή Δ) νση Τε
χνικών Τττηρεσιών, στό ποσό τών 4.500. 
OCO δρχ.

Ή  άνωτέρω δαπάνη δέν είναι δυνατόν 
νά άντιμετωπισθει άπό τό Πρόγραμμα Δη
μοσίων Επενδύσεων τού έτους 1980, έπει- 
δή δέ τό έργο πρέπει νά κατασκευασθεϊ 
|ΐέσα σέ ενα χρόνο καί είδικώτερα στό έ- 
ξά|ΐηνο Μαίου— ’Οκτωβρίου έτσι ώστε νά 
μή καταστραφούν έργασίες (π.χ.) κατα
σκευή βάσεως) κατά τή διάρκεια τού χει
μώνα, θά έπιδειχθεΐ ή ένταξη καί όλοκλή- 
ρωση τού έργου στό Πρόεγραμμα τού έτους 
1981.

Ό  Νομάρχης 
Κ. Κιουπκιολής
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Ευρυτανικα και Ρουμελιώτικα Εντυπα
Έκατονταετηρις Αδελφότητος Εύρυ- 

τάνων Κων/πόλεως: 1812-1920.

Τό παρςχπάνω Λεύκωμα δώρησε στήν ’Α
δελφότητα ό συγχωριανός μας καΐ τταλιός 
Κων)πολίτης κ. Δημ. Κοκκάλας, Είναι 2- 
νας τόμος πάνω άπό έκατό σελίδες καΐ Ι
σάριθμες σχεδόν παλαιές φωτογραφίες με
λών τής Εύρυτανικής παροικίας Κων)πό- 
λεως. Περιέχει ποικίλες πληροφορίες γύ
ρω άπό τήν δράση των Εύρυτάνων τής 
Πόλης άπό τό 1812 καΐ μετά πού είναι ά- 
ξιόλογες γιά τήν Ιστορία των άπόδημων 
Εύρυτόινων, άλλά και τής Εύρυτανίας γε
νικότερα.

‘Η ’Αδελφότητα θεωρεί δτι έχει στά χέ
ρια της ένα πολύτιμο κειμήλιο καΐ θά φόον 
τίσει νά βρει τρόπο νά γίνει προσιτό σε δ- 
λους, δσους ένοιαφέρονται.

ΑΙσθότνεται γι’ αύτό τήν ύποχρέωση νά 
ευχαριστήσει καΐ δημόσια τόν κ. Δημ. Κοκ- 
κάλα γιά τήν πολύτιμη αύτή προσφορά 
του.

Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Ο Ν  Λ Ε Ι Μ Ω Ν Α 
Ρ Ι Ο  Ν: ’Ήγουν ΆσματικαΙ Άκολουθίαι 
των ένδόξων Εύρυτάνων Άγιων... ’Επιστα
σία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου 
Δ. Βαστάκη, δαπόιναις του Συνδέσμου Με- 
γαλοχωριτων «Ή Ά για  Παρασκευή». Έ ν  
Άθήναις, 1978.

Πρόκειται γιά μια μνημειώδη έργασία, 
σέ μεγάλο σχήμα, μέ εικονογραφήσεις, βι
ογραφίες - μαρτυρολόγια καΐ Ιερές άκο- 
λουθίες έννέα σεπτών Εύρυτανικών μορ
φών πού σφρόιγισαν τήν άγωνιστική, έν 
Χριστώ ζωή τους μέ μαρτυρικό θάνατο, δ- 
πως ό νεομάρτυς Μιχοηλ άπό τή Γρανίτσα 
ό όσιομάρτυς Ρωμοινός άπό τήν Άνδρόινο- 
βα, δ δσιος Ακάκιος άπό τή Γόλιτζα Ά - 
γράφων, ό όσιομάρτυς Γεράσιμος άπό τό 
Μεγάλο Χωριό κ.ά.

“Οπως σημειώνει στήν εισαγωγή του ό 
π. Κων)νος, οΐ άγιες αύτές μορφές «ήγω- 
νίσθησαν καί άνεζωογόνησαν τήν έξησθε- 
νημένην πίστιν τών υποδούλων χριστιανών, 
έστερέωσαν τήν άγιον ^ας ’Εκκλησίαν, ά- 
νέκοψαν τήν βιαίοιν και κατά δόλιον τρό
πον εξισλάμισιν τοΟ πληθυσμού καί έβοη- 
θησαν νά μή άποθάνη πνευματικώς τό Γέ
νος μας, δχι μέ πράξεις καί μέσα πού μέ 
σκληρότητα έχρησιμοποίει ό τύραννος άλ
λά με τό ίδιον αίμα του Μαρτυρίου των».

Γιά τήν έκδοση αύτή, πού προλογίζει ό 
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπακτί- 
ας κ. Δαμασκηνός, άξίζουν θερμά συγχα
ρητήρια στόν Σύνδεσμο τών Μεγαλοχωρι-

τών γιά τήν ένίσχυση τής έκδόσεως, άλ
λά έπίσης καί, πρό παντός, στόν έμπνευ- 
στή, τόν πνευματικό δημιουργό καί έπιμε- 
λητή τού έργου Πρωτοπρεσβύτερο Κων) 
νος Δ. Βαστάκη. Χωρίς τό δικό του μόχθο, 
τήν δική του άφοσίωση στή σύνθεση του 
έργου, τή ζηλευτή έπιμέλεια γιά ιστορική 
καί βιβλιογραφική τεκμηρίωση τών υπαρ
χόντων στοιχείων καί πάνω άπ’ δλα τή δι
κή του άγόπιη γιά τό έργο καί τή ζωή τών 
άγιων αύτών μορφών τής Εύρυτανίας δέν 
θά άπολαμβόιναμε μιά τόσο τέλεια άπό κά
θε άποψη έργασία. Είναι τό έργο ένός έμ- 
ττνευσμενου κληρικού καί γνήσιου Εύρυτά- 
να πού άγόατησε τίς όίγιες αύτές μορφές 
τής Εύρυτανίας.

Τέτοια έργα συμβάλλουν άναμφίβολα 
στή γνωριμιά τού τόπου μας καί πάνω άπ 
δλα τών άπλών άνθρώπων του, αύτών πού 
γράφουν στ’ άλήθεια τήν Ιστορία του, δ- 
πως οί σεπτοί άγιοι - νεομάρτυρες τών ό
ποιων τή ζωή καί τό μαρτύριο ό πατήρ 
Κων) νος φωτίζει μέ τόση άγάπη καί έρευ- 
νητικό πόιθος.

θέλουμε νά πιστεύουμε δτι τό έργο αύ
τό έκτός τού δτι θά πλουτίσει τήν έκκλη- 
σιαστική, άλλά καί τήν εύρυτανική καί ι
στορική βιβλιογραφία θά γίνει Ιδιαίτερα 
ένα πολύτιμο άπόκτημα γιά κάθε Εύρυτα- 
νικό σπίτι.

Κων/νου *Α. Μπακατσια, Ή  Καρίτσα 
Καρπενησιού: 'Ιστορία - Παραδόσεις - 
Λαογραφία, Άθήναι 1976.

Στήν έργασία του αύτή ό κ. Κ. Α. Μπα- 
κατσιάς μάς δίνει τά πρώτα στοιχεία πού 
συνθέτουν μιά Ιστορική - λαογραφική ει
κόνα τής παραδοσιακής Καρίτσας.

Σέ τέσσερα κεφάλαια χωρίζει ό συγ
γραφέας τό βιβλίο του: 1) Άντικρύζοντας 
·η)ν Καρίτσα, 2) Αναδρομή στό παρελθόν 
(μερικά γεγονότα, έγγραφα, μαρτυρίες, 
άποδείξεις), 3) Λαογραφικά στοιχεία τού 
τόπου μας (Καριτσιώτικος γάμος, πανηγύ
ρι, γιορτάσια) κ.ά. 4) ...............

Ή καταγραφή τού σκόρπιου ιστορικού 
καί παραδοσιακού υλικού, πού εύτυχώς 
σώζετται άκόμα στά στόματα τών γερον- 
τότερων, δέν στόιθηκε εύκολη δουλειά, δ- 
πως μάς πληροφορεί στόν πρόλογό του ό 
συγγραφέας.

Πάντως άπό τόν κ. Μπακοπσιά έγινε 
μιά άξιέπαινη προσπάθεια γιά τή γνωρι- 
μιά τού γενέθλιου τόπου, πού άξίζει νά 
συνεχισθει γιά νά περιλάβει κι άλλους το- 

(Συνέχεια στή σελ. 42)
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ΟΠΟ τη ακοΉΐ α της α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Δ ρ ά σ η ,  Σ χ ό λ ι α
ΤΑ  ΕΡ ΓΑ  Α Μ ΕΣΟ Υ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ 
Η ΕΝ ΙΣΧ ΥΣΗ  ΤΟ ΥΣ

Τό Δ.Σ. της ’Αδελφότητας για ένημέ- 
ρωση δλων εκαμε έναν πρόχειρο κατά
λογο προτεραιότητας στο χωριό και πα- 
ρακαλεΐ πολύ τα μέλη f] τούς φίλους 
τοΟ Μ.Χ. να τόν έχουν υπόψη τους δταν 
σκέφτωνται να δώσουν κάποια χρημα
τική ένίσχυση ή άλλη συνδρομή στήν 
’Αδελφότητα ή τήν Κοινότητα, δεδομέ
νου δτι μέχρι στιγμής κροαική ένίσχυ
ση δέν φαίνεται νά χορηγείται.

Τα έργα αυτά είναι:
1. ’Έρανος ’Επισκευής του '1. Ναού 

τής Μεταμόρφωσης.
2. Διόινοιξη, έπισκευή καΐ καθαρισμός 

αύλακιών.
3. Περίφραξη νέου Δημοτικού Σχολεί

ου καΐ έμπλουτισμός τής Παιδικής του 
Χαρας.

4. ’Ανέγερση μνημείου ή μνημείων για  
τούς έκτελεσθέντες κατά τήν Κατοχή 
καΐ τούς πεσόντες στούς έθνικοαπελευ- 
θερωτικούς αγώνες.

5. Τοιχοποιία έντός παλαιού οικισμού, 
κατασκευή πεσμένων ή έτοιμορρόπων 
τοίχων.

6. ’Επισκευή όστεοφυλακείου παλαι
ού κοιμητηρίου.

7. Συντήρηση καΐ έμπλουτισμός Πνευ
ματικής Γωνιάς.

8. Καθαρισμός δεξαμενής ύδρεύσεως, 
άπολύμοτνση καί καθαριότητα κοινοχρή
στων χώρων.

9. ’Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης Δημο
τικού Σχολείου.

Πολλά άπό τά παραπιϊνω μπορούν 
καί πρέπει ίσως νά γίνουν καί με έθε- 
λοντική έργασία, δπως τόσα έργα έγι
ναν στο Μικρό Χωριό. Τό καλοκαίρι θά 
ύπάρξουν συνεργεία άπό έθελοντές πού 
θά βοηθήσουν στήν καθαριότητα καί εύ- 
πρεπισμό διαφόρων χώρων καθώς κα«. 
καθαρισμό αύλακιών κ.ά.

Α ΙΤΗ Μ Α ΤΑ  Π ΡΟ Σ Τ ΙΣ  Δ Η Μ Ο ΣΙΕΣ  
Α Ρ Χ ΕΣ

Έ ξ  άλλου υπάρχουν μιά σειρά άπό 
αιτήματα πού κατά καιρούς καί έπα- 
νειλημμένα έχουν ύποβληθεΐ άπό τήν ’Α 
δελφότητα στίς άρμόδιες άρχές καί πε
ριμένουν τήν Ικανοποίησή τους. Μεταξύ 
τών άλλων είναι:

1. ’Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου 
καί τοποθέτηση τηλεφώνων καί στό πα
λαιό χωριό. ’Επίσης τοποθέτηση ένός 
κερματοδέκτη προς κοινή χρήση.

2. Συντήρηση τού ύπάρχοντος οδικού 
δικτύου, στρώσιμο τού δρόμου μεταξύ 
νέου καί παλαιού χωριού.

3. Πύκνωση δρομολογίων λεωφορείου 
κατά τή θερινή περίοδο καί παράταση 
δρομολογίων πέραν τού Σεπτεμβρίου όίν 
δχι καθ’ δλον τό έτος.

4. Δενδροφύτευση καί διαμόρφωση 
τού χώρου τής κατολισθήσεως καί άνέ- 
γερση μνημείου τών θυμάτων τής συμ
φοράς.

5. Προώθηση καί έγκριση δανείου 
τουριστικού γιά έπισκευή καί έπέκταση 
τού ύπάρχοντος ξενοδοχείου.

6. ’Επισκευή παραδοσιακών κτισμά- 
των.

7. Μετάβαση άγροτικού ’ιατρού καί 
στον παλαιό οικισμό δπου διαμένουν ή- 
λικιωμένοι.

Π ΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ  κ. Κ Α Ρ Α Π ΙΠ Ε Ρ Η

Στίς 21.6.80 ό Πρόεδρος καί τά μέλη 
τού Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας πού βρίσκον- 
τοα/ στό χωριό, έπισκέφθηκαν τόν συμ
πατριώτη Υφυπουργό Γεωργίας κ. Χρ. 
Καροατιπέρη, στήν Νομαρχία Εύρυτα- 
νίας καί τού έπέδωσαν ύπόμνημα μέ 
διάφορα αιτήματα, δπως στρώσιμο τού 
δρόμου, δενδροφύτευση, αύλάκια, τηλέ-
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φωνα κλπ. Ό  κ. Υπουργός έδειξε ένδια- 
φέρον και έδωσε όδηγίες για την προώ
θησή τους. Κατά την έπίδοση του υπο
μνήματος παρευρίσκετο καΐ ό Γραμμα
τέας τής Κοινότητας κ. Ά θ . Κοντογεώρ- 
γος.

ΤΟ  ΣΤΡΩ ΣΙΜ Ο  ΤΗ Σ Π Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ
Τό Δ.Σ. ανέθεσε στόν έργολάβο Καρ

πενησιού κ. Δημητρόπουλο τήν τσιμεν- 
τόστρωση και πλακόστρωση τής πλα
τείας του Παλαιού Χωρίου. Τό έργο έ- 
κτάσεως 3CX) τ.μ. περίπου προβλέπεται 
να είναι έτοιμο έντός του ’ Ιουλίου.

★
Η Π Α ΙΔ ΙΚ Η  ΧΑΡΑ

Ή  Παιδική Χαρά φέτος είναι ανακαι
νισμένη μετά από σχετική συντήρηση, 
βάψιμο κ.λπ. πού έκαμαν οι κ.κ. Ά ρ . 
Γιορνάς, Στ. Γεωργούλης, Γιάν. Κου
τσού κης καΐ Διον. Ζορμπάλάς, ό όποι
ος κατέβαλε καΐ τη σχετική δαπόα/η έ- 
πισκευής κλπ. 'Έ να  θερμό εύχαριστώ 
στούς ανωτέρω καΐ όλους όσους με τή 
φροντίδα τους συμβάλλουν στήν διατή
ρηση καί αρτιότερη έμφόινιση του χω
ρίου μας.

Ειδικά γιά  τήν Παιδική Χαρά γίνε
ται έκκληση πρός κάθε Μικροχωρίτη 
καί φίλο του χωρίου νά προσέχει, ώστε 
τά όργανα τής Παιδικής Χαράς νά τά 
χρησιμοποιούν μόνο τά παιδιά, γιά τά 
όποια καί προορίζονται. Οι μεγάλοι κα
λά είναι νά μή μπαίνουν στό χώρο αύ- 
τό καί όταν μπαίνουν, διότι συνοδεύουν 
κάποιο μικρό παιδί, παρακαλουνται νά 
μή χρησιμοποιούν τά δργοινα τής Παι
δικής Χαράς.

★
ΕΠ ΙΣΤΡΟ Φ Η  ΣΤΟ  Χ Ω ΡΙΟ

Τό νέο Δ.Σ. έχοντας ύπόψη του τήν έκ- 
φρασθεΐσα έπιθυμία τής Γενικής Συνέ
λευσης γιά παρότρυνση των μελών τής 
’Αδελφότητας νά μεταφέρουν τά πολιτι
κά τους δικαιώματα πάλι στό χωριό, 
δίνει ώρισμένες χρήσιμες πληροφσρίες 
γιά τό σκοπό αύτό. Πληροφορίες πού

είχε τήν καλωσύνη νά μάς δώσει ό Γραμ 
ματέας τής Κοινότητας κ. Ά θ . Κοντο
γ ιώργος.

1. Γιά τούς ήδη έγγεγραμμένους στά 
Δημοτολόγια τού χωριού πού θέλουν νά 
ψηφίζουν έκεΐ, χρειάζονται: 

α) αίτηση μετοιγραφής 
β) έκλογικό βιβλιάριο 
γ) πιστοποιητικό έγγραφής στή Δη
μοτολόγια
δ) 2 φωτογραφίες ταυτότητας 
ε) Πλήρη στοιχεία αστυνομικής ταυ
τότητας

2. Γιά όσους όμως δεν είναι έγγεγραμ- 
μένοι στά Δημοτολόγια καί θέλουν νά 
μεταδημοτεύσουν χρειάζονται: 

α) Δήλωση τού Ν. 105 
β) Πιστοποιητικό Δήμου κατοικίας 
γ) Έ κλογικό βιβλιάριο 
δ) 2 φωτογραφίες.
Ό  Κοινοτικός Γραμματέας είναι πρό

θυμος νά τούς έξυπηρετήσει σε ό,τι άλ
λο χρειασθεΐ.

’Ε ξ  άλλου τόν Μάρτιο τού 1981, πού 
θά γίνει ή Στοττιστική άπογραφή τού 
πληθυσμού τής χώρας, άς μή παραλεί- 
ψουν οι Μικροχωρίτες νά βρεθούν στό 
Χωριό. Είναι μιά άνόιγκη, όπως καί γιά  
κάθε χωριό τής Εύρυτοτνίας.

ΛΗΞΗ ΣΧ Ο Λ ΙΚ Ο Υ  ΕΤ Ο Υ Σ
Με τή λήξη τού Σχολικού έτους, ό 

Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας κ. Κλ. Κου- 
τσούκης μετέβη στό χωριό καί σε ειδι
κή συγκέντρωση τών μαθητών τού Δη
μοτικού Σχολείου, παρουσία τού Διευ- 
θυντού τού Σχολείου κ. Γούλα καί τού 
σεβαστού Παπα - Δημήτρη, έπέδωσε τά 
καθιερωμένα βραβεία - ένίσχυση στούς 
άποφοιτήσιχντες άπό τήν Στ' Τάξη μα
θητές:

1. Δημήτρη Σ. Δημόπουλο
2. Κατερίνα Π. Ζησίμου
3. Ούροα/ία Σ. Τάσιου.
Τό χρηματικό βραβείο γιά τόν πρώτο 

άποφοιτήσοιντα διέθεσοιν φέτος ό κ. καί 
ή κ. ’Αθοα/ασίου I. Κεράνη στή μνήμη 
τής γιαγιάς των 'Ελένης Νικολοπούλου. 
'Η ’Αδελφότητα τούς εύχαριστεΐ γ ι’ αύ-
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τό Ιδιαίτερα.
Στη σεμνή αύτή τελετή, τήν όποια μέ 

προθυμία όργάνωσε ό Δ)ντής του Δη
μοτικού Σχολείου κ. Γούλας, προσφέρ- 
θηκαν ακόμη έκ μέρους της ’Αδελφότη
τας Μν<χ καλάθι καΐ μια μπάλλα μπά- 
σκετ μπώλ καθώς καΐ μια μπάλλα πο
δοσφαίρου. Μοιράσθηκαν έπίσης γλυκά  
στά παιδιά του Σχολείου, τά όποια μαζί 
μέ τον Δάσκαλό τους έξέφρασαν τή χα
ρά τους για τό ένδιαφέρον και τή στορ
γή τής ’Αδελφότητας γύρω άπό τήν 
πρόοδό τους καί γενικά τήν προκοπή 
του Σχολείου τους. Διεδήλωσοιν ακόμη 
τήν έπιθυμία τους νά έπισκεφθοϋν πό
λεις, δπου διαμένουν Μικροχωρίτες, στά 
πλαίσια μιας έκπαιδευτικής έκδρομής. 
Ό  Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας τά δια- 
δεβαίωσε, δτι δλοι οΐ Μικροχωρίτες θά 
είναι ’ιδιαίτερα εύτυχεϊς νά φιλοξενή
σουν τά παιδιά του Χωρίου στά σπίτια 
τους, δσες μέρες διαρκέσει ή έκδρομή 
τους. Έξέφρασε άκόμη τήν έλπίδα δτι 
μέ τή συγκατάθεση των γονέων θά μπο
ρέσει νά πραγμοαοποιηθεΐ γρήγορα μια 
τέτοια έκδρομή.

★
ΟΙ Σ Υ Ν ΕΔ Ρ ΙΑ Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας καθιστά 
γνωστό σε δλους, δτι οΐ τακτικές κατά 
μήνα συνεδριάσεις του θά γίνονται τήν 
π ρ ώ τ η  Τ ε τ ά ρ τ η  κ ά θ ε  μ ή ν α ,  
άπό 6.30 - 9.00 μ.μ. στό δικηγορικό γρα  
φεΐο του Προέδρου 'τής ’Αδελφότητας 
κ. Κλεομ. Κουτσούκη, όδός Νικηταρα 14 
(καί Θεμιστοκλέους γωνία), 4ος δροφ.. 
ΤΙς συνεδριάσεις αύτές μπορούν νά τις 
παρακολουθούν καί άλλα μέλη τής ’Α 
δελφότητας άν θέλουν. Ή  παρουσία οΐ- 
ουδήποτε στίς συνεδριάσεις αύτές θά εί
ναι εύπρόσδεκτη καί όπωσδήποτε έποι- 
κοδομητική.

πους ζουν στό χωριό, έχει ώς σκοπό νά 
μας φέρει πιο κοντά τους, νά νιώσουμε 
τούς καημούς τους καί νά γνωρίσουμε 
τίς σκέψεις τους. ’Έ τσ ι θά καταλάβουμε 
καλύτερα ό ένας τόν άλλον, έκεΐ στόν 
κοινό τόπο, δπου γεννηθήκαμε καί με
γαλώσαμε δλοι μαζί, θάναι ένα πραγ
ματικό βάφτισμα στόν τόπο των παιδι
κών αναμνήσεων, τή θαλπωρή καί τίς 
γνώριμες μορφές τοΟ χωριού μας. ’Ά ς  
μή χάσουμε τήν ευκαιρία.

★
ΝΕΟΣ Δ)ΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ. ΣΧΟ ΛΕΙΟ Υ

Τό Δημοτικό Σχολείο του Μ. Χωριού 
απέκτησε νέο Διευθυντή, τόν κ. Στ. Γού
λα.

Ή ’Αδελφότητα τόν καλωσορίζει στό 
χωριό μας καί ύπόσχεται νά τού συμπα
ρασταθεί στό έργο του δσο τής είναι έ- 
πιτρεπτό καί δυνατό γιά τό καλό των 
μαθητών τού χωριού.

★
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ

Ή  Πνευματική γωνιά ζητάει γιά τό 
καλοκαίρι έθελοντές πού θά καταγρά
ψουν:

1. ‘Ό λ α  τά έκθέματα τού Μουσείου 
(λαογραφικά - οίκιακά σκεύη, κλπ.).

2' "ό λα  τά βιβλία τής δανειστικής Βι
βλιοθήκης.

3. "ό λα  τά λοιπά κειμήλια: φωτογρα
φίες κ.ά. πού βρίσκονται στό παλιό Δη
μοτικό Σχολείο.

Ζητούνται άκόμη έθελοντές πού θά δι
αθέτουν τό καλοκαίρι λίγες ώρες γιά  
νά έλαιοχρωματίσουμε τά παράθυρα 
τού Σχολείου, όργανα Παιδικής Χαράς, 
καθαρισμού αύλακιών κ.λ.π. Λεπτομέ
ρειες θά άνακοινωθούν στό χωριό τό κα 
λοκαίρι. Ά π ό τους νέους περιμένουμε 
μεγάλη συμμετοχή.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
— Τόν Αύγουστο ή ’Αδελφότητα προ- 

γραματίζει μιά έκτακτη Γενική Συνέ
λευση στό χωριό. *Η συγκέντρωση αύ- 
τή άνάμεσα στους συγχωριοινούς μας

Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας γιά τό σκο
πό αύτό σκέφτεται νά όργανώσει ένα έ- 
ορταστικό τριήμερο μέ πρόσκληση έπι- 
σήμων, έγκαίνια τού Λαογραφικού μας 
Μουσείου στήν Πνευμοαική Γωνιά τού 
χωριού, ξενόιγηση κλπ. Παρακαλούνται
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τά μέλη νά φροντίσουν νά ένημερωθοΟν 
έγκαίρως άττό τις σχετικές άνακοινώ- 
/τεις μας καί νά προγραμματίσουν από 
νωρίς έτσι, ώστε νά βρίσκονται τίς ήμε
ρες αυτές στό χωριό.

★
ΠΕΡ1ΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Χάρις στην πρωτοβουλία, φροντίδα 
καί εισφορές μελών της ’Αδελφότητας 
όλοκληρώθηκε σύντομα ή περίφραξη 
τής μπροστινής πλευράς του νεκροτα
φείου στίς Καψάλες. ’Απομένει άκόμα 
νά γίνουν τά παράθυρα του όστεοφυλα- 
κείου καί τό τσιμεντάρισμα των τοίχων 
του πού θά γίνουν μέ τη συνεργασία 
καί τής Κοινότητας. Γιά τά έργα αύτά 
μπορούν νά δώσουν χρήματα, δσοι θέ
λουν στήν ’Αδελφότητα ή τήν Κοινότητα 
άρκεΐ νά κοιτονομάζουν τό έργο, δταν 
κδινουν τήν δωρεά τους. Ή  Κοινότητα 
τηρεί ειδική κατάσταση εισφορών γιά  
τό σκοπό αύτό.

Ή ’Αδελφότητα αισθάνεται τήν ύπο- 
χρέωση νά εύχαριστήσει δλους δσους έ- 
νίσχυσαν χρηματικά τό έργο αύτό (α
κολουθεί κατάλογος εισφορών). Εύχα- 
ριστίες άκόμη απευθύνει σέ κείνους πού 
μέ αδιάλειπτο ένδιαφέρον κατέστησαν 
πραγματικότητα τό ώραιο αύτό έργο. 
Αύτοί είναι ή Κυρία ’Ό λ γ α  Παπαδημη- 
τρίου πού είχε καί τήν αρχική ιδέα καί 
ό κ. Γιάννης Κουτσούκης πού άνέλαβε 
τόν συντονισμό καί κινήθηκε δραστήρια 
πηγαίνοντας πάνω - κάτω στό χωριό μέ
χρι τήν έγκατάσταση τής περίφραξης

τό βάψιμό της καί τήν διαμόρφωση τής 
εισόδου μέ πλακόστρωτο γεφυράκι. Εύ- 
χαριστίες έπίσης στούς κ.κ. Ά ρ . Γιορνά 
καί Π. Λιάπη, οί όποιοι συνέδραμον ποι- 
κιλοτρόπως στό έργο τών άνωτέρω. Κα
τασκευαστής του έργου είναι ό σιδη
ρουργός του χωριού μας κ. Π. Τσινιάς.

Γ ιά τό έργο συνεισέφεραν οί: Ά λέκο ς  
καί Γ ιόιννης Κουτσού κης 5.000 δρχ. ’Ό λ 
γα  Παπαδημητρίου 3.000. Γιουρνάς ’Α 
ριστείδης 3.000. Γιουρνάς Γιάννης 3.000. 
Δερματάς Γιάννης 3.000. Λερματάς Νικ. 
καί Τηλέμαχος 1.000. Λημόπουλος Γεώρ
γιος 3.000. Ζαχαροπούλου Τασία 3.000. 
Ζορμπαλάς Λιονύσης 2.000. Κοκκάλας 
Δημήτριος 3.000. Κυρίτση Ροδάνθη 3.000. 
Κυρίτσης Τρύφων 3.000. Μίχος Βασίλει
ος 1.000. Πανοιγιωτόπουλος Άνδρέας 1. 
000. Φατούρος ’Ελευθέριος 3.000. Χον
δρού Ε λ ένη  3.000. Χρονοπούλου ’Αντι
γόνη 3.000.

ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕΣ
Τό Δ.Σ. εύχαριστει τούς κ.κ. Άριστ. Γι

ορνά, Γκχννη Κουτσούκη, καί Βασ. Μίχο, 
γιατί ώς μέλη τής έπιτροπής παραλαβής 
τοΟ Ξενοδοχ ε̂ίου μετέβησαν τρεις φορές 
στό χωpĴ ό με έξοδά τους γιά τήν παραλα
βή, τού Ξενοδοχείου, τήν καταμέτρηση τών 
έπίπλων κ.λ.π., καθώς καί στήν παράοοση, 
αυτών στόν νέο Ξενοδόχο. Ό  κ. Γιάννης 
Κουτσούκης εΐχε έπίσης τήν πρωτοβουλία 
νά άλλάξει μέ δική του δαπόότ| δλες τίς 
κλειδαριές του ^.ενοδοχείου. Τόν εύχαρι- 
στοϋμε. Ευχαριστίες έπίσης στόν κ. Στ. Γε- 
ωργούλη πού βοήθησε κατά τήν παράδο
ση τοΰ Ξενοδοχείου στόν νέο ξενοδόχο.

(Συνέχεια άπό τή σελ. 38)
μεις τής ζωής τού γειτονικού μας χωριού.

’Αξίζει νά σημειωθεί έδώ, δτι ένα άξιό- 
λογο Ιστορικό έγγραφο πού δημοσιεύει ό 
κ. Μπακατσιάς είναι τό καταστατικό τού 
«Συνδέσμου Καριτσιωτών» πού Ιδρύθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη στά 1905, πράγμα 
πού δείχνει, δτι καί ή Καρίτσα εΐχε μιά 
σημαντική παροικία στή Πόλη στίς άρχές 
του αΙώνα μας.

— Χ ω ρ ι ά τ ι κ ο ι  ’Α ν τ ί λ α λ ο ι :  Πε
ριοδική έκδοση τού Συλλόγου Εύρυτάνων 
«Καλλιακούδα». Πλουσιότατο σέ υλη κυ
κλοφόρησε τό 8ο τεύχος τού τριμήνου Γε- 
νάρη - Φλεβάρη - Μάρτη 1980. ’Εκτός ά
πό τίς έπίκαιρες λαμπριόπικες συνεργασί

ες καί τίς είδήσεις καί σχόλια γύρω άπό 
τήν δράση τών τοπικών Συλλόγων τής 
«Καλλιακούδας» περιλαμβάνει τό ένδια
φέρον άρθρον «Ή Περιφερειακή Άνόιπτυ- 
ξη» τού κ. Η. Γαζή προέδρου τής Ευρυτα
νίας Α .Ε., ποιήματα, λαογραφικά καί λο
γοτεχνικά κείμενα κ.ά.

— Σ τ ε ρ ε ά  Ε λ λ ά ς » ,  τεύχος ’ 1 α- 
νουαρίου - Φεβρουαρίου 1980. Τό γνήσιο 
αύτό καί μοναδικό περιοδικό πού καλύ
πτει γενικά τό χώρο τής Ρούμελης συμ
πλήρωσε ήδη δέκα χρόνια ζωής μέ συνερ
γασίες έκλεκττών Ρουμελιωτών πού άσχο- 
λούνται μέ τά γράμματα καί πρό παντός 
μέ τήν ιστορία, λαογραφία καί έρευνα τής 
γενέθλιας γής.
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χΐΓχ χοΓίχ Γΐχ KeiNoyc ττογ ecj^yrxN

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. ΚΡΙΚΟΥ
Σάν δνειρο ττέρασαν δεκάξι μήνες άπό έ- 

κείνη τή βραδιά των Χριστουγέννων, ιτού 
στή χαρά της γέννησης του Χρίστου άφη
σες την τελευταία σου πνοή και έφυγες ξα
φνικά καΐ άναπάντεχα άπό κοντά μας γιά 
τό μακρινό καΐ άτέλειωτο ταξίδι σου στόν 
τόπο πού είχες άγαπήσει γλυκιά και πε

ρήφανη καρδιά μας. "Οταν σέ καλοδέχτη- 
κε ή καινούργια σου ζωή δέχτηκες μιά πι- 
Kpiĵ  δοκιμασία στό νοσοκομείο Καρπενη
σιού. Δέν σέ τίμησαν δπως σου ταίριαζε. 
"Αφησες ένα άπέραντο κενό, έναν πόνο 
καί μιά θλίψη πού οδτε ό χρόνος δέν τά 
γιατρεύει. Ή μορφή σου σάν όπτασία πλα
νιέται γύρω μας, έρχεται μπροστά μας καί 
μας άκολουθεΐ σέ κάθε μας βήμα. Ή εύ- 
γενική σου μορφή, ό ευαίσθητος χαρακτή
ρας σου καί ή άπέραντη καλωσύνη σου φω 
λιάζει στίς ψυχές μας· Γιά μάς ήσουνα, δ- 
τι πολυτιμότερο είχαμε στή ζωή μας. Καί 
σέ είχαμε άγαπήσει μέ δλη τή δύναμη τής 
ψυχής μας, γιατί ήσουνα ένας αγνός, ένας 
τέλειος άνθρωπος, μιά σπάνια προσωπικό
τητα μέ καθαρό μυαλό καί μέ μιά θαυμά
σια άκτινοβολία. Πόιντα λαχταρούσες μήν 
πόιθει τίποτα κανείς δπτό μάς κι δμως έσύ 
έφυγες πρώτη. Βιάστηκες νά διαβεις πρώ
τη στήν άλλη ζωή κλείνοντας τά σαρόιντα 
σου χρόνια. Τά άγιχπημένα σου παιδιά, ό 
δεκόιχρονος Σπυρος σου στωϊκά, καρτερι
κά ύπομένει πού του λείπεις. Καί αίσιοδο- 
ξεΐ, δτι θά έχει παρηγοριά, τδγραψε στήν 
έκθεσή του στό σχολείο λίγες μέρες μετά 
πού σέ χάσαμε. Ό  τετράχρονος Κωστάκης 
δέν σέ βγάζει δλη τήν ώρα άπό τό στόμα 
του, άλλά ξέρει καί μάς καθησυχάζει πώς 
είσαι «μαζί μέ τό Χριστούλη». "Ολοι μας 
τά φροντίζουμε σά νά είσαι έσύ. Δέν πα
ραλείπουμε, τίποτα άπό δσα έσύ τόσα χρό 
νια, σάν στοργική μάνα έφρόντιζες καί 
μάς δίδαξες. ’Αναπαύσου ήσυχα γλυκιά

μας μανούλα. ’Αναπαύσου ήσυχα γλυκιά 
μας καί περήφιχνη καρδιά μας. Μέ λουλού
δια άπό τόν κήπο μας πού έσύ τά φρόντι
ζες στολίζουν σήμερα τόν τάφο σου ποτι
σμένα μέ τά δάκρυά μας. Ό  θάνατός σου 
μάς χώρισε. ‘Η άγάπη μας γιά σένα θά εί
ναι αΙώνια. Δέ σέ ξεχνάμε ποτέ. Ζεΐς καί 
θά ζεΐς πάντα μέσα στή σκέψη μας, μέσα 
στήν ψυχή μας. "Ελα στά δνειρά μας συν- 
τροφεύοντας, φωτεινή καί ύπέροχη λατρευ
τή μας Κατερίνα. "Ας είναι έλαφρό τό χώ
μα πού σέ σκεπάζει. ΑΙωνία Σου ή μνήμη.

Ό  άντρας σου, τά παιδιά σου, οί γονείς 
σου, τά άδέλφια σου, οΐ συγγενείς καί οί 
φίλοι σου.

ΑΘΗΝΑ ΧΡ. ΦΛΕΓΓΑ (1890-1980)

Ή Άθηνά Φλέγγα γεννήθηκε τό 1890 
στό Μικρό Χωριό καί καταγόταν άπό τήν 
οίκογένεια των Γιουσμπασαίων. Ό  άνδρας 
της Χρίστος Φλέγγας ήταν μεταξύ των ή-

ρωϊκών πατριωτών πού έκτελέστηκαν ά
πό τούς ’ Ιταλούς στίς 24)12)1942, στή θέ
ση Λόγγοβες, του Μικρού χωριού. Ή ’Αθη- 
νά Φλέγγα έμεινε άρκετά χρόνια στήν ’Α
μερική κοντά στά παιδιά της Γιάννη, Παύ
λο καί Γιώργο. ’Επέστρεψε στήν Ελλάδα  
κοντά στίς κόρες της Άγαπούλα Τσιμπο- 
γκχννη καί Μαρία Παναγιώτου.

"Οπως καί ό άείμνησττος σύζυγός της 
ήταν άπ’ δλους διγαπητή γιά τήν καλωσύ
νη της καί πραότητά της κΓ άφησε άγα- 
θές άναμνήσεις. Πέθανε στίς 8)2)80 (’Α
θήνα) σε ήλικία 90 χρονών.
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ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(1885 -1980)

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό τό 1885 καΐ 
KaTOcy0TCXv άπό τήν παλιά οίκογένεια των 
Ζορμπαλσίων.

’"Ηταν άγαθότcxτη και καλόκαρδη γυ
ναίκα, πόιντα μέ τό χαμόγελο καΐ θά υεί- 
νει άλησμόνητη. Πέθανε στήν ’Αθήνα σεή- 
λικία 95 έτών. (Φεβρ. 1980).

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΟΥ

Καταγόταν άπό τήν παλιά οίκογένεια 
τοΟ Ν. Κουμπούρα (Κουμπουρόπουλου) κι 
είχε αδελφούς τόν δικηγόρο τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καΐ πολιτευτή Ευρυτανίας ’Αθα
νάσιο Κουμπουρόπουλο, τόν Διονύσιο ύπάλ 
ληλο τής ’Εθνικής Τραπέζης κι έναν άπό

τούς στυλοδάτες τής ’Αδελφότητας στά 
πρώτα της χρόνια, τόν Στέφανο Κουμπου
ρόπουλο, έπιχειρηματία Θεσσαλονίκης.

Ό  σύζυγός της ’Αντώνιος Σταμπολίτης, 
κατάγεται άπό τη Χελιδόνα κι ώς έπιτυ-

χη μένος έπιχειρηματίας έχει συνδέσει τό 
όνομά του μέ τό «Λαύριο» γνωστό ζοιχα- 
ροπλαστειο - φούρνο, τόν όποιο τώρα δι
ευθύνει ό γιός του Νικόλαος.

Ή Χρυσούλα Κουμπουροπούλου ήταν 
γελαστή καΐ καλωσυνάτη κι άφησε άγαθές 
άναμνήσεις.

Πέθανε στήν ’Αθήνα τόν περασμένο ’Α
πρίλιο σε ήλικία 81 έτών.

ΦΡΟΣΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
Σέ ήλικία 95 χρόνων πέθανε στίς 12 

του Μάη στήν ’Αθήνα καΐ κηδεύτηκε στό 
χωριό της —τό Μικρό Χωριό Κάρπενησίου 
— ή Φρόσω Δ. Ζορμπαλά, μάνα λαϊκών ά- 
γωνιστών καΐ άγωνίστρια ή ίδια πού dtvoi- 
ξε πρόθυμα τΙς πόρτες τοΰ σπιτιού της γιά

τήν περίθαλψη τών άγωνιστών τής ’Εθνι
κής ’Αντίστασης στά χρόνια τής φασιστι
κής Κατοχής καΐ του ΔΣΕ.

Σάν μόη/α τριών μαχητών του Δ ΣΕ πιά
στηκε καί σύρθηκε στό στρατοδικείο τής 
Λαμίας μέ τήν κατηγορία τής βοήθειας 
στούς άντάρτες. ’Εκεί κοιταδικάστηκε σέ ’ι
σόβια δεσμά καί γιά ένα διάστημα κρατή
θηκε στίς φυλακές «Άβέρωφ». Μετά τήν 
ανακοίνωση τής ποινής της ό πρόεδρος τού 
στρατοδικείου τής Λαμίας ρώτησε τή γριά 
Φρόσω ά ν  είχε νά πεΐ κόιτι πάνω στην κα
ταδίκη της. Κι έκείνη μέ τή λαϊκή σοφία 
πού τή χαρακτήριζε άπόιντησε πρός έκπλη
ξη τοΰ άκροατηρίου:

— Τί νά σας πώ. “Οσο ζώ θά σάς υπη
ρετώ μέσα στή φυλακή. Τά ύπόλοιπαχρό
νια τ’ άφήνω γιά σάς.

Τά παιδιά της: Πόπη Μπάκη, Νίκη θά- 
νου, Σταύρος Ζορμπαλάς, Γιάννα Τρικαλι
νού καί Γιώργος Τρικαλινός, Διονύσης Ζορ 
μπάλάς. Γεωργία, Κατίνα, Κική καί Νίκος 
προσφέρουν στή μνήμη της στό «Ριζοσπά
στη» 5.000 δρχ.

(’Αναδημοσιεύεται άπό τήν έφημ.
«Ριζοσπάστης»)
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ΣΤΕΛΛΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΆφοΟ πάλαιψε άπεγνωσμένα όκτώ μή
νες μέ τήν έιτάρατη άρρώστια, νικήθηκε 
τελικά καΐ στις 14 Άιτριλίου εφυγε άττό

κοντά μας γι« τό τελευταίο μακρυνό της 
ταξίδι, ή συγχωριανή μας,

ΣΤΕΛΛΑ Αθ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
(τό γένος Γιωργούλα Γιαννακοπούλου)
Ή άγάττη, ή άφοσίωση, ή λατρεία των 

δικών της καί ξεχωριστά του συζύγου της 
καί ή σύγχρονη επιστήμη δεν μπόρεσαν νά 
τήν κρατήσουν στή ζωή.

Ή άείμνηστος υπήρξε άφοσιωμένη καί υ
ποδειγματική σύζυγος καί έξαιρετική μη
τέρα. Ποιός δέν θυμάται τόν ήπιο χαρα
κτήρα της, τά εύγενικά της αίσθήματα, τήν 
καλωσύνη καί τό μεγαλείο τής ψυχής τηο: 
Τήν άγάττη της γιά τόν (άνθρωπο καί τό 
σφρίγος τής ζωής της; Καί ό χρόνος δέν 
τήν άλλαξε ώς τό τέλος. ’Έμεινε νέα καί 
πεθανε νέα.

Ό  θεός άς άνοπταύίτη τήν ψυχή της καί 
άς δώση πλούσια παρηγοριά στόν πονεμέ- 
νο της σύζυγο καί στ(ΐ καλά παιδιά της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 
(1917- 1980)

Γεννήθηκε στό χωριό Κορυσχάδες Ευρυ
τανίας τό 1917, τό όποιον (3τγαπουσεν υ
περβολικά, δπως έξ ίσου καί τό μικρό χω
ριό άπό τό όποιο κατήγετο ή μητέρα του 
Δέσποινα, τό γένος ’Αθανασίου Κεριχνη. 
Σ ’ αύτά τά δυό χωριά μοίραζε τίς διακο
πές του καλοκαίρι καί Πάσχα, μαζύ μέ 
τήν οίκογένειά του. Τό όνειρό του, τό ό
ποιον δυστυχώς έμεινεν άνεκπλήρωτο, ή
ταν νά πάρη τήν σύνταξίν του καί νά δύ-

ναται μέ άνεσιν χρόνου νά άπολαμδόινη 
τίς φυσικές όμορφιές τής πατρίδος του καί 
νά_συντρέχη είς τά κοινά καί ε’ις ό,τι άφο- 
ροΟσε τήν πρόοδο τοΰ χωριού του καί τής 
Ποταμιάς, <άφου διετέλεσεν έπ’ άρκετόν 
καί μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
έν Άθήναις τοπικού Συλλόγου του. ΕΙργά  
σθη σχεδόν έπί μισό αιώνα στήν Καττνο- 
βιομηχ(χνία ΚΕΡΑΝΗ, ώς υπάλληλος είς 
διαφόρους τομείς (διαφημιστής τών προϊ
όντων εις τάς έπαρχίας καί τά τελευταία 
χρόνια ώς ταμίας τού Κεντρικού Κατα
στήματος). "̂ Ητο (ίγαττητός άπ’ όλους τούς 
συναδέλφους του καί τούς προϊσταμένους 
του ,άλλά καί άπό όλους όσους εΐχοτν τήν 
εύτυχία νά τόν γνωρίσουν. "̂ Ητο εϋχαρις 
τύπος καί παντού εύπρόσδεκτος, βίωμα του 
υπήρξε μία έ'μφυτος καλωσύνη νά έξυπη- 
ρετή όσους τού ζητούσαν τήν συμπαράστα- 
σίν του καί τό θεωρούσε ώς ύποχρέωσί του 
διότι τού ζητούσες νά σού κάμη μίαν )(ά- 
ριν. Μέ τό χαμόγελο άντιμετώττισε άκ(?μη 
καί τόν θόινατον, είς τό κρεββάτι τής όλι- 
γομήνου νοσηλείας καί παραμονής του είς 
τό Νοσοκομεΐον Μεταξά (Πειραιώς) κατά 
τήν έπώδυνον νόσον, είς αύτό δέ τον έπε- 
σκέπτοντο καθημερινώς πληθώρα ψίλων 
καί συγγενών του, χωρίς νά παραλειπη ό 
ίδιος νά μάς περιποιήται μέ κεράσματα 
καί άκόμη νά μάς συνοδεύη μέχρι τό ά- 
σανσέρ.

’Άκακος καί υπόδειγμα οίκογενειάρχου, 
έφρόντισε διά τήν μόρφωσιν τών δύο θυ

γατέρων του, ή μία τών όποίων (ή Δέ
σποινα) είναι άναδεκτή μου καί τώρα έρ- 
γάζεται είς τήν Γαλλοελληνικήν τρ<χπεζοα' 
(Πειραιώς), ή δέ άλλη θυγατέρα του, 
(Παναγιώτα) μετά τόν θ<5α/ατον τού πα- 
τρός της έργάζεται ώς υπάλληλος είς τήν 
καπνοβιομηχοα/ίαν Κεριίνη, είναι δέ τέκνα 
έκ τού μετά τής Βασιλικής, τό γένος Κων.
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Καραμερτζάνη (έξ Άμφικλείας^ τελεσθέν- 
τος έν ετει 1953 γάμου των, με παράνυμ- 
φον τον ύπογράφοντα, είς τον "Αγιον Σώ- 
στην Λεωφόρου ΣυγγροΟ. Άττεβίωσε τήν 
29)12)1979 είς τό Νοσοκομεΐον Μεταξά 
(Πειραιώς) μέσα στην άγκαλιά της συζύ
γου του, ήρεμα καΐ ώς να έκοιματο, έκη- 
δεύθη τήν έπομένην (30)12^979, ήμέραν 
Κυριακήν καΐ ώραν 3.30) είς τον ‘ Ιερόν 
Ναόν ‘Αγία Παρασκευή Καλλιτιόλεως καΐ 
ένταφιάσθη είς τό Νεκροταφεΐον Άναστά- 
σεως Πειραιώς, έν μέσω πρωτοφανοΟς κο
σμοσυρροής φίλων καΐ συγγενών, οί όποι
οι ήσαν απαρηγόρητοι καί τό άποκορύφω- 
μα τής συγκινήσεως ήτο ό έπικήδειος τον 
όποιον μέ δυσκολίαν καί κατάθλιψιν έξε- 
φώνισεν είς τήν έκκλησίαν ό συνάδελφός 
του καί συγχωριανός του ΣπΟρος Τσιτού- 
ρης. Μέσα είς τά άφθονα στεφόη/ια πού κα- 
τετέθησαν, ήταν καί μιά δέσμη άπό νωπά 
κλωνάρια έλάτης, τά όποια ή σύζυγός μου 
συμπτωματικά τήν προηγουμένην έφερε ά
πό τό μικρό χωριό καί ή Ιδία έτοποθέτη- 
σε στο φέρετρό του καί τόν συνώδευσαν 
ώς τόν τάφο του, διότι ό έλατος ήτο ή ά- 
δυναμία του.

Αύτά τό λόγια άποτελοϋν γιά μένα μιά 
έλάχιστη έκπλήρωση ύποχρεώσεως προς 
τόν άνθρωπο μέ τόν όποιον συναναστράφη- 
κα έπί μισό αΙώνα καί δέθηκα μέ συγγε
νικό δεσμό καί στενό οικογενειακό σύνδε
σμο, τόν όποιον συνεχίζουν καί αί οίκογέ- 
νειαί μας.

"Ας είναι έλαφρό τό χώμα τής Πειραϊ- 
κής γής πού σέ σκέπασε, γιατί καί ό Πει
ραιάς ύπήρξε γι’ αύτόν ή δευτέρα άγαπη- 
μένη πατρίδα του. Αίωνία σου ή μνήμη ά- 
λησμόνητε Γιώργο.
Μάρτιος 1980

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΚΕΡΑΝΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (1898 - 1980)

Μιά άκόμα μορφή τοΰ χωριού μας έσδη- 
σε στίς 14.5.80. ‘Η Σοφία Σ. Κουτσούκη. 
Σκιά κι’ αύτή του χωριού. Κυρά καλόκαρ
δη, φιλόξενη, εύγενική, άπλόχερη. Κόιθε 
συγγενής, φίλος ή και άπλός περαστικός 
είχε μιά θέση στο σπιτικό της καί μιά θέ
ση στήν καρδιά της.

ο ι πόλεμοι, οΐ μιζέριες, τά δάσοτνα τής 
ζωής δέν άφησαν δμως καί τή δική της 
πόρτα άχτύπητη. Δυο δαριά πλήγματα μά

τωσαν νωρίς τήν καρδιά της, ή μονάκρι- 
βη κόρη της, 16 χρόνων, κι’ υστέρα ό άν
τρας της, πού χόι^καν ό ένας μετά τόν άλ
λο στή διάρκεια τής Κατοχής.

Τά τέσσερα άγόρια της άναπλήρωσαν 
τά κενά αύτά μέ πολύ πείσμα. ’Έτσι ή πο- 
λυαγαπητή κυρά Σοφία έφυγε μέ τήν ικα
νοποίηση δτι τά παιδιά της, τά έγγόνια 
καί δισέγγονά της συνεχίζουν νά γεμίζουν 
μέ ύγεία καί χαρά τό σπιτικό της.

Α.

Σ.Σ.: "̂ Ηταν στό πιεστήριο τό περιοδικό, δταν μαθεύτηκε ό θιχνατος ένός άκόμη Μι- 
κροχωρίτη, τού Γιάννη Δ. Ζορμπαλά.
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Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
’Από τή στήλη αυτή, για ένημέρωση δλων θά δημοσιεύουμε στό έξης τά όνόμα- 

τα των μελών πού έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους πρός τήν ’Αδελφότητα, δ- 
πως προκύπτει άπό τά στοιχεία πού κρατάει ό Ταμίας. Ποτέ δεν είναι άργά νά στεί
λει κανείς τή συνδρομή τού μέλους δρχ. 100 τό χρόνο, καί γιά συνδρομή περιοδικού 
δύο έτών 2X200 — 400 δρχ. άν έπιθυμει.
Βουγα Δέσποινα, Βουγάς Ίωόιννης, Γι- 

ουρνά Πηνελόπη, Γιουρνάς ’Αριστείδης, 
Γολέμη Σταυρούλα, Γρατσούνη Χριστίνα, 
Γρατσούνης ’Αλέξανδρος, Δερματάς Δημή 
τριος, Δημητρακοπούλου Σωτηρία, Δημό- 
πουλος Γεώργιος, Δημοπούλου Βιργινία, 
Δημοπούλου Μαρία, Ζαχαρόπουλος Γεώρ
γιος, Ζαχαρόπουλος Χρίστος, Ζαχαροπού- 
λου Τασία, Ζωγράφος Ποτναγιώτης, θόινος 
’Αριστοτέλης, θότνος Κ. Ίωόιννης, θόινος 
Ά ρ. Κων)νος, θάνος Δ. Κων)νος, θόινος 
Χρίστος, θάνου Βικτωρία, θόινου Ίωόιν- 
να, θάνου Νίκη, Κατσούδας Κων)νος, Κε- 
ρόάπι 1. Βασιλική, Κερόινης Α. Ίωόιννης, 
Κερανης Δ. Νικόλαος, Κομπορόζος Νικό
λαος, Κομπορόζος Σπύρος, Κομπορόζος 
Τηλέμαχος, Κομπορόζος Τρύφων, Κουτσού 
κη Κλ. Αιμιλία, Κουτσούκη Ν. Μαρίκα, 
Κουτσούκη Σ, Σοφία, Κουτσούκης Ίωόιν- 
νης, Κουτσούκης Κλεομένης, Κουτσούκης 
Νικήτας, Κρίκος Δημήτριος, Κυρίτσης Σπύ 
ρος, Κωστόπουλος Μιχαήλ, Λιόιπη Τριαν
ταφυλλιά, Λιόιπης Ηρακλής, Λιόιπης Ίωόιν- 
νης, Λιάπης Νικόλαος, Λιάπης Παντελής, 
Μανίκα Βαρδάρα, Μαστρογεωργόπουλος 
Χρίστος, Μαστρογεωργοπούλου Ευγενία, 
Μίχος Βασίλειος, Μίχος Λουκάς, Μουτσέ- 
λου Πανοιγιώτα, Μασοστατή Βασιλική, 
Μπακατσιά Άθηνά, Μπακατσιάς Δημήτρι- 
ος, Μπάκης Δημήτριος, Μπάκης Σταύρος, 
Μπάρλας Πέτρος, Μπιλέτα "Αννα, Μπιλέ- 
τας Στέφανος, Μώρης Γεώργιος, Νικολό- 
πουλος Ίωόιννης, Παναγιώτου Νικόλαος, 
Παπαδάκη Ναυσικά, Παπαδημητρίου Δή
μητρα, Παπαδημη-φίου Νικόλαος, Παπα
δημητρίου "Ολγα, Παπαδής Γεώργιος, Πα- 
παδής Παναγιώτης, Παπαδόπουλος "Αλ
κής, Παπαδοπούλου Άθηνά, Παπαϊωόιν- 
νου Μαρία, Πασπαλάρης Φ., Παπαστάθης 
Ίωόιν., Πετροπούλου Λίτσα, Πέτσικας Δη- 
μήτριος. Πλάκας ’Αθανάσιος, Πλάκας Βα
σίλειος, Πλάκας Σταύρος, Σκορδάς Δημή- 
τριος, Στογιόιννη Άγόιπη, Τριανταφύλλου 
’ Ιωόιννης, Τσιροπούλου Μαριόινθη, Φλέγγα 
Γκόλφω, Φλέγγας Τάσιος, Φλώρος Γεώργι
ος, Φλώρος Σωτήρης, Φωτοπούλου Χρυ- 
σούλα. Χονδρός Γεώργιος, Χονδρού Ε λ έ 
νη καί Χρονοπούλου ’Αντιγόνη.

’Εκτός άπό τούς άνωτέρω, πού έψήφισαν 
στήν τελευταία Γεν. Συνέλευση όινανέωσαν 
άκόμη τή συνδρομή τους μέχρι τέλους Μα- 
ΐου οί έξης:

Άντωνόπουλος Άκύλας, Άντωνόπουλος 
Διονύσιος, Άϊδαλιώτη ’Ελισάβετ, Άντωνό-

πουλος Χρ., Βίγλας Κων., Γεωργούλη ’Αν
τιγόνη, Γεωργούλη^ς Σταύρος, Γιούσμπα- 
σης Δημ., Δερματας Νικόλαος, Παναγιώ
της Τηλέμαχος, Δημόπουλος Κων., Δημό- 
πουλος Νικ., Δημοπούλου ’Αλεξάνδρα, Ζα
χαρόπουλος Ίωόιν., Ζαχαρόπουλος Κ., Ζορ 
μπάλάς Ίωάν., Ζορμπαλάς Κώστας, Ζω
γράφος Βόιγιας, θανος 1. Ντΐνος, θόινου X. 
Ελένη, θόινου - Νικητάκη Νίνα, θόινου Κ. 
Ζωή, Κακούρας Ευάγγελος, Κατσιγιόιννης 
Ίωόιν., Κατσούλη Ροδάνθη, Καρανδρέας 
’Απόστολος, Καρανδρέα Κλημεντία, Κερά- 
νη Μαργαρίτα, Κομματάς Βασ., Κιρκιλέ- 
σης Κων)νος, Ματσούκας Άθαν., Μητσό- 
πουλος ’Αθαν., Μήτσοέ Ελένη, Μιχαηλίδης 
Στέλιος, Μπουλούμπαση Ιφιγένεια (ΗΠΑ1 
Νικολόπουλος Παντ., Παναγιωτόπουλος 
Άνδρ., Παπαδής Σταύρος, Παπαναστασί
ου Δημ., Παπαθανασιάδου Ρένα, Παπαδά- 
κης Εύάγγ., Πέτσικα Σταυρούλα, Τσαρός 
Στάθης, Τσιμπογιότννης Ίωόιν., Τσίρος Μι
χαήλ, Φοιτούρος ’Ελευθέριος.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Τό Λ.Σ. ευχαριστεί, δσους με χρημα

τικές δωρεές ένισχύουν τό έργο τής ’Α 
δελφότητας, ή όποια ώς γνωστόν δέν έ
χει άλλους πόρους έκτός άπό τίς συν
δρομές των μελών της. Οί νεώτερες δω
ρεές είναι των:

Νικ. Λουμίδη 20.000 δρχ. Αύγέρη Αύ- 
γερόπουλου 10.000. Διονύση Ζορμπαλά 
είς μνήμην μητέρας του Εύφροσύνης 
Ζορμπαλά 14.000. Νικολάου Δ. Κεράνη 
ε ’ις μνήμην Γ. Κακαβιά 5.000. Γιόιννη Γι
ουρνά (δολλ. 100) Νικ. καί Μένιου Κου
τσούκη είς μνήμην μητέρας των Σοφί
ας Κουτσούκη 5.000. Π. Δέρματά, είς 
μνήμην θειάς του Έ λ . Νικολοπούλου 3. 
000, Νίκης Δ. θόινου είς μνήμην μητρός 
της Εύφρ. Ζορμπαλά 3.000. Γεωργίου Β. 
Πλάκα 2.500. Άθοιν. καί Χρυσούλας Κε- 
ρόινη είς μνήμην γιαγιάς των Έ λ . Νικο- 
λοπούλου 2.000. θωμά Παπανίκου 1.000. 
Κων. Δ. θάνου είς μνήμην γιαγιάς Εύφ. 
Ζορμπαλά 1.000. "Επης Βουγά - Γιουρ- 
νά 1.000. Ίω άν. Π. Φλώρου είς μνήμην 
μητρός του 1.000.
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Ί Ο  ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ^

Γ. ΠΛΑΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
— ΣΧΕΔΙΟΥ —

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

•  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
•  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
•  Κ.Α.Τ.Ε.Ε. -
•  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
•  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
•  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΞΕΝΩΝ)

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ: ΒΙΒΛΙΑ
«ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ Γ. ΠΛΑΚΑ» 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΗΛ. 522.30.22, 52.44.011, 88.19.483 1^

Τ Ο Γ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

S U N  Λ S E A
Λέκκα 3 - 5 ,  4οςδροφος, γραφ. 6 

Τηλ.: 322-4739, 322-4369 
(Σύνταγμα.)

— ’Αεροπορικά εισιτήρια για δλο τδν 
κόσμο

-Γ-’Εκδόσεις διαβατήριών’ V'XS Α, 
ί. . συνάλλαγμα

·’ ΔΕΣΠΟΙΝΑ' ΑΡ' ΓΙΟΓΡΝΑ—  ' 
' : Τ ' · " Β Ο Γ Ι^  ' · ' ·

Αφοί Ζ Ο Ρ Μ Π Α Λ Α  Ο.Ε.
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΓΦΩΝ 

ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΟΑΑΑΝΔΙΑΣ 

«COULISE»

ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΚΟΓΡΤΙΝΩΝ 

ΔΑΝΙΑΣ «FABER»
ΤΕΝΤΕΣ ΑΑΟΓΜΙΝΙΟΧ . . ,

' · ·  · ■ < «S. PROFIL»f k · *
. Γκλύστη 34 —  Ν Ε Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  

-...V Τηλ.; 9 0 1 3 .3 4 4 ^ 5  —  6 , .



ΜΠΑΡΛΑΖ

ΑΙΠΑ. Eyp. Υ.Ε. 37072 - 38891

Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  ΘΥ Ρ ΟΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΛΡΛΑΖ Ε.Π.Ε.

Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α Δ Α Κ Η  24  - Γ Α Λ Α Τ Σ Ι  
®  2 0 1 3 8 6 0  - 2 9 1 2 3 3 7

Μηχανικοί, ’Εργολάβοι, Ξυλουργοί 
Ο ΠΕΤΡΟΣ Μ ΠΑΡΛΑΣ

Μ ετά άπό πολυετή πείρα επί των ξυλουργικών 
έργασιών έφεύρε τόν τελειότερον μηχανισμόν 
ουρομένων βυρών άντικαταοτήοας ούτω άπαντας 
τούς όν χρήσει μηχανισμούε.
Καί τούτο διότι ή έξ  αλουμινίου ρόγα είναι κατα
σκευασμένη άπό σκληρϋ ντουρσλουμίνιον ώστε νά 
δυνατοί ν' άντέχη οέ πολύ βαριά θυρόφυλλα καί 
ό μηχανισμός καλύπτει τό κενόν  ( χάσμα ) άνωδεν 
τής άνηρτημένης Ούρας.
Καί τό ποιό ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ Τ ΙΚ Ο  δια τήν άργύνωσιν 
τής συγχρόνου κατοικίας. Τόσον ή Μ ΟΝΟΦΥΛΛΟΣ 
ΧΟ Ν ΕΥΤΗ  Θ Υ Ρ Α  όσον κοί ή ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚΗ  τοποδε- 
τεΤται καί έΕάγεται άνευ οΰδεμιός έπεμβάσεως, 
δηλ. δέν χρειάζονται καδρέπτες μπετού καί γυ- 
ψοσονίδες.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Ζητάτε μηχανιομούο Μ Π A Ρ-Λ A καί όχι ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΑΡΛΑ είναι αντιγράφεις τού μηχανιαμοϋ μας.
Διά νά είνοΓ γνήοιος πρέπει νά φέρη τήν Οφρα- 
γίδα Π, ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΡ . ΕΥΡ . 37072 . > ^
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