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Τ Ο  “ Β Ε Λ Ο Υ Χ Ι , ,

ο  κ. Δημ. Πολύζος αναδείχθηκε από το 42ο Συνέδριο ως Πρόεδρος 
για την επόμενη διετία, της Ένωσης των Ευρυτάνων Αμερικής το «Βε
λούχι».

ό  κ. Πολύζος γεννήθηκε καί έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Μικρό 
Χωριό Ευρυτανίας και το 1939 μετανάστευσε στην Αμερική.

Στη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στον Αμερικανι
κό στρατό με ειδική αποστολή στην Ευρώπη (Ελβετία, Ιταλία, Γιουγκοσλα
βία και Ελλάδα). Στην Αμερική εκτός από τις επαγγεματικές του ασχολίες 
αφοσιώθηκε- στην υπόθεση των Ευρυτάνων Αμερικής και υπήρΕε από τα 
πρώτα δραστήρια και ικανά μέλη του «Βελουχιού», που συνέβαλε στην ε
πιτυχία του πατριωτικού και κοινωφελούς έργου της Ενώσεως.

ΫπήρΕε από το 1947 Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως εκλεγόμενος 
κάθε χρόνο επί 27 συνεχή έτη. Υπό την ιδιότητά τσυ αυτή, πέραν των άλ
λων, στην περίσδο αυτή υπήρΕε ο μοναδικός συντάκτης της εφημερίδας 
της Ενώσεως το «Βελούχι». Στο διάστημα αυτό επιμελήθηκε και εΕέδωκε 
τα δύο πρώτα Αναμνηστικά Λευκώματα της Ενώσεως, ένα το 1953 και ένα 
το 1972.

Τελευταία κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβού
λιο του «Βελουχιού». Το 42ο ιστορικό Συνέδριο στο Καρπενήσι τον ανέ- 
δειΕε Πρόεδρο του «Βελουχιού». Η επάΕια αυτή εκλογή του στη θέση 
του Προέδρου ήλθε σαν επιστέγασμα μιάς μακρόχρονης και δημιουργικής 
θητείας στο «Βελούχι».

Εμείς οι Μικροχωρίτες είμαστε υπερήφανοι για την εκλογή αυτή και 
σίγουροι ότι ο κ. Πολύζος θα οδηγήσει την ' Ενωση Ευρυτάνων Αμερικής 
το «Βελούχι» σε παραπέρα ανοδική πορεία και δημιουργική δράση.

Τον συνοδεύουν οι ευχές μας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.



ΕΛΗ!Ε TO 42ο IVKEAPIO ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΙ 
“ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ , ,

Νέος Πρόεδρος εκ λέχτη κ ε ο Μ ικροχωρίτης κ . Δ η μ . Ν . Πολύζος

'  Εληξε το ιστορικό, όπως αποκλήθηκε, 42ο συνέδριο της ' Ενωσης 
Ευρυτάνων Αμερικής το ΒΕΛΟΥΧΙ, που έγινε στο Καρπενήσι από 
Ιουνίου ώς τις 6 Ιουλίου.

Πρόεδρος του Βελουχιού για την νέα περίοδο εκλέχτηκε ο Μικροχω- 
ρίτης κ. Τάκης Ν. Πολύζος, που επί 27 συνεχή έτη διετέλεσε Γενικός 
Γραμματέας του «Βελουχιού» και τελευταία Αντιπρόεδρός του.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στην αίθουσα «Ευγένιος ο Αιτω- 
λός», του ομώνυμου Συλλόγου, στο Καρπενήσι.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση απηύθυναν χαιρετισμό προς τους 
συνέδρους και γενικότερα τους απόδημους Ευρυτάνες ο Σεδασμιώτα- 
τος Μητροπολίτης Καρπενησιού κ. Πικόλαος, ο υφυπουργός Πολιτισμού 
κ. Γεώργιος Α. Παπανδρέου, η Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνι
σμού κ. Δημητριάδου, η Νομάρχης Ευρυτοινίας κ. Κανελλοπούλου, ο δή
μαρχος Καρπενησιού κ. Σερετάκης και άλλοι εκπρόσωποι Ρουμελιώτι
κων Σωματείων των αποδήμων κλπ. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση πα- 
ρέστη επίσης ο πρώην Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Νώντας Μπλατσής.

Στην αρχή τους συνέδρους χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Οργανωτι
κής Επιτροπής του Συνεδρίου και Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Έ 
νωσης κ. Παν. Κωστοπαναγιώτης, στο ενεργητικό του οποίου έγγρά- 
φεται η επιτυχής διεξαγωγή του Συνεδρίου, καθώς και ο απελθών Πρό
εδρος του Βελουχιού κ. Μποίλάφας.

'Οσοι παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου μέχρι τέλους, 
ασφαλώς εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα και ποσότητα της δου
λειάς που γίνεται στα διάφορα όργανα του «Βελουχιού» και τον αλη
θινά δημοκρατικό διάλογο που σημαδεύει όλες τις αποφάσεις τους.

Στην τελευταία συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι 
των τοπικών πολιτιστικών Συλλόγων των χωριών της Ευρυτανίας.

Ο κόσμος της Ευρυτανίας αγκάλιασε και σφιχταγκάλιασε με οιγά- 
πη και δάκρυα χαράς τους ξενητεμένους Ευρυτάνες και σε κάθε χωριό, 
όπου κι αν πήγαν, βρήκαν ένα θερμό καλωσόρισμα και γεύτηκαν την 
καλωσύνη των ντόπιων κατοίκων, που μέσα στις αναπόφευκτες επι
σημότητες και το πιεστικό επίσημο πρόγραμμα, δεν ήταν πάντα εύκο
λο να την εκφράσουν, όπως αυτοί την ένιωθαν. Ο χορός όμως, όπου 
στηνόταν, ήταν μιά διέξοδος να ανταμώσουν, μαζί «να κλάψουνε τα 
ντέρτια τους και τα παράπονά τους».

Πέρα από τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν στο Συνέδριο οι Ευ
ρυτάνες της Αμερικής, οι οποίες περιστρέφονται ασφαλώς γύρω από τη 
γη των πατέρων τους και την προκοπή της, άφησαν πίσω τους κάτι πο
λυτιμότερο: ' Αφησαν μιά γλυκειά ανάμνηση, μιά ζεστασιά, μιά σφρα
γίδα έμπρακτης αγάπης για την πατρίδα, μιά νοσταλγία για τη ζωή 
που πέρασε. ' Εδωσαν την αισιοδοξία για από δω και πέρα, χάρις στο α-



Κούραστο ενδιαφέρον ΐτου δείχνουν για την τΐολυβασανισμένη Ευρυτα
νία και τους ακούραστους και απλοϊκούς κατοίκους της που μοχθούν 
στα κακοτράχοιλα ακόμα βουνά της.

Το Συνέδριο έκλεισε με το αποχαιρετιστήριο δείπνο που είχε «συμ- 
ποσιάρχη» τον τ. Πρόεδρο του Βελουχιού κ. Γ. Καναδό.

Εκ μέρους του Βελουχιού άπονεμήθηκαν διάφορες τιμητικές διακρί
σεις και δόθηκαν δώρα σε πρόσωπα που συνετέλεσαν στην επιτυχία 
του συνεδρίου, και γενικά με την δράση τσυς βοήθησαν στην ευόδωση 
των σκοπών της Ενώσεως.

Πέρα από τους χαιρετισμούς των επισήμων, επισημαίνουμε τους 
συγκνητικούς λόγους του απελθόντος Προέδρου κ. Μποίλάφα, του νέου 
Προέδρου κ. Πολύζου, του Προέδρου των Ευρυτάνων Μελβούρνης κ. 
Παπαδοπούλου και της κ. Μπαλάφα, Προέδρου του Συλλόγου «Οι Θυ
γατέρες της Ευρυτανίας». Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η τελευταία επέ
δωσε δώρο στην κ. Κατίνα Δημ. Πολύζου. Ή κ. Πολύζου διετέλεσε 
Πρόεδρος επί πολλά χρόνια του Συλλόγου «θυγατέρες Ευρυτανίας» 
και σε αναγνώριση της συμβολής της στη ευόδωση των σκοπών του 
Συλλόγου (βοήθησε πολλά Σχολεία της Ευρυτανίας Παιδικές Χαρές 
κλπ.) της δόθηκε συμβολικά αυτό το δώρο.

Ασφαλώς ο χώρος δεν επαρκεί για να καλύψει κανείς όλες τις εν
διαφέρουσες εκδηλώσεις που ποίκιλαν το πρόγραμμα του Συνεδρίου, 
τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, παρεμβάσεις, προτάσεις και ομιλίες, που 
έγιναν στην διάρκεια του Συνεδρίου. Ό λ α  αυτά, πιστεύουμε, η Οργα
νωτική Επιτροπή σύντομα θα φροντίσει να περιληφθούν σε ειδικό τόμο 
με τα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Παραθέτουμε όμως εδώ αποσπασματικά δυό σημαντικά κείμενα, 
που βγήκαν απ’ το 42ο Συνέδριο του Βελουχιού για να πάρει κανείς 
μιά εικόνα των θεμάτων που συζητήθηκαν και στα σποία θέλησε να 
πάρει θέση το Συνέδριο:

1. Το πρώτο είναι η Απόφαση που πάρθηκε σε κοινή σύσκεψη των 
Συλλόγων Αμερικής το Βελούχι, Ευρυτάνων Αυστραλίας, Ευρυτάνων 
Καναδά και της Πανευρυτανικής ' Ενωσης Ελλάδας, στην οποία αφού 
αναφέρονται στην ιστορική τεκμηρίωση του Ευρυτανικού χώρου με 
προεξάρχοντα τα Κοκκάλια και το Κάλλιον.

Αποφασίζουν ομόφωνα:
Πρώτον;
Διαμαρτύρονται για την μέχρι τώρα α>'νόηση και αδιαφορία της Ελληνικής 

Πολιτείας για την έρευνα, καθορισμόν και εκσκαφήν των αρχαιολογικών τόπων του 
Νομού Ευρυτανίας.

Δεύτερον;
Κάνουν έκκληση στις αρμόδιες ελληνικές αρχές (αρχαιολογικές και εκπολιτι

στικές) ν’ αρχίσουν τις αναγκαίες έρευνες, εντοπισμού και εκσκαφής στους αρχαιο
λογικούς χώρους του Νομού Ευρυτανίας κι έτσι να προστεθεί ένα καινούργιο κε- 
φοιλαιο στον ένδοξο πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας και να δικαιιοθεί και 
η συμμετοχή των Ευρυτόινων του ορεινού και περίπου απροσίτου χώρου της Ευρυ
τανίας που αναγνωρισμένα έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στον απελευθερωτικό <χγώνα 
του 1821.

Τα παραπόινω αποφασίστηκαν στο Καρπενήσι στις 5 Ιουλίου 1986.

Την απόφαση υπογράφουν οι εισηγητές της κ.κ. Σ. Νικόπουλος, Π.



Χρυσικός, Δ. Πολύζος και οι εκττρόσωποι του Βελουχιού Κ. Μτιαλάφας, 
Πρόεδρος, Πανευρυτανικής Π. Κωστοτιαναγιώτης, Πρόεδρος, Ευρυτα- 
νικού Συλλόγου Αυστραλίας Κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, και ο Πρόε
δρος του Ευρυτανικού Συλλόγου Καναδά,

2. Το δεύτερο είναι το Ψήφισμα. Σ’ αυτό συνοι|;ίζονται όλα σχεδόν 
τα θέματα, τΐου συζητήθηκαν ή αναπτύχθηκαν απο διάφορους εισηγη
τές στο Συνέδριο. Επειδή ακριέώς δίνει μιά γενικότερη εικόνα, το πα
ραθέτουμε:

42ο ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι Ευρυτάνες απανταχού της γης που συνεδριάσαμε στο Καρπε
νήσι από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιουλίου του έτους 1986 στα πλαίσια του 
42ου Συνεδρίου της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» διαπι
στώνουμε ό τι:

1. Η Ευρυτανία παρά την μεταπολεμική αιμορραγία του πληθυσμού της 
μπορεί να ζήσει και θα ζήσει.

2. Οι Ευρυτάνες απανταχού της γης στο εσωτερικό και το εΕωτερικό, 
που διαπρέπουν στον επιχειρηματικό, επιστημονικό, ερευνητικό, πνευματι
κό, πολιτιστικό και πολιτικό χώρο, πονούν τον τόπο τους και είναι αποφασι
σμένοι να συνδράμουν αποφασιστικά το έργο της Πολιτείας και διατρανώ
νοντας την πίστη τους στον αγώνα όλου του Ελληνισμού ενάντια στις προ
κλήσεις και τις απειλές των Τούρκων στο Αιγαίο και την Κύπρο, διακηρύσ
σουν ότι η τρομοκρατία, τα τετελεσμένα γεγονότα, το ψευδοκράτος των 
Τουρκοκυπρίων και τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας και των προστατών 
των δε θα περάσουν.

3. Οι δεσμοί μας με την πατρίδα είναι άρρηκτοι και χαιρετίζουμε την 
ευαισθησία και τη στοργή της μητέρας πατρίδας. Δείγματα αυτής της στορ
γής θεωρούμε τόσο τα μέτρα και τα κίνητρα για τους παλιννοστούντες για 
μόνιμη εγκατάσταση στην πατρίδα, αλλά και την πρόσφατη απόφαση για 
ευνοϊκή ρύθμιση των στρατολογικών προβλημάτων των υπόχρεων σε στρά
τευση αποδήμων.

4. Τα έργα υποδομής του νομού (οδοποιία, ηλεκτροδότηση, υδροδότη- 
ση, τηλεπικοινωνία κλπ.) χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, εζελίσσονται με ι
κανοποιητικούς ρυθμούς.

Η οικονομική ανάπτυξη του νομού μας έχει τώρα άμεση προτεραιότητα. 
Η οικονομία της περιοχής μπορεί ν’ αναπτυχθεί:

α) Με μικρές συνεταιριστικές άνευ εδάφους κτηνοτροφικές επιχειρή
σεις σε οικογενειακή βάση.

β) Με γεωργικές επιχειρήσεις μικρού κλήρου και αντικατάσταση παρα
δοσιακών μη αποδοτικών καλλιεργειών με καλλιέργεια προϊόντων ποιότη
τας (βιολογικές, υγιεινές καλλιέργειες).



γ) Με την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού όχι μόνο στο Καρπενήσι, 
αλλά και στα χωριά.

δ) Με την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία.
ε) Με TIC δράστηριότητεα της «Α.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ».
5. Η πολιτιστική ανάπτυξη παρά tic  φιλότιμες προσπάθειες της Πολι

τείας, της ΝΕΛΕ και των συλλόγων δεν ικανοποιεί γιατί πέρα από το Καρ
πενήσι είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η ίδρυση του Πολυμουσείου και η χρημα
τοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σ’ όλο το νομό θα διαφυλάξουν τους 
θησαυρούς της Ευρυτανίας και θα προστατέψουν τα υγιή και ζωντανά 
στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

6. Η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά απειλείται από το τσιμέντο και την 
αδιαφορία μας. Επιβάλλεται η διατήρηση κατά το δυνατόν της αρχιτεκτο
νικής παράδοσης που δένει αρμονικά με το ευρυτανικό τοπίο.

7. Η Ευρυτανία δεν έχει μόνο νεώτερη ιστορία, αλλά και μεσαιωνική 
και αρχαία. Είναι όνγωστη όμως γιατί δεν έγινε αρχαιολογική έρευνα. Τα 
τυχαία ευρήματα που κατά καιρούς ήρθαν στο φως επιβάλλουν ν’ αρχίσει 
αμέσως ανασκαπτική έρευνα και να γραφτεί με επιστημονικά στοιχεία η 
ιστορία του τόπου μας.

8. Η υγειονομική κατάσταση στο νομό μας και μετά την εφαρμογή του 
Ε.Σ.Υ. ελάχιστα βελτιώθηκε, γιατί δεν πληρώθηκαν οι θέσεις των γιατρών 
και του άλλου προσωπικού. Είναι ανάγκη να δοθούν κίνητρα ιδιαίτερα ώστε 
να καλυφθσύν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις επιστημονικού και βοηθητι
κού πορσωπικού. Ιδιαίτερα για τη φαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να ιδρυ- 
θούν δημόσια φαρμακεία για να εξυπηρετούνται τα απομακρυσμένα χωριά 
μας.

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡίΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΑΟΥΧΙ»
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Καρπενήσι, 6 Ιουλίου 1986



To Μικρό Χωριό καλωσορίζει και τιμά τους Ευρυτάνες 

Αμερικής και Αυστραλίας

Με ιδιαίτερη χαρά οι Μικροχωρίτες υποδέχτηκαν στο χωριό τους 
τους Ευρυτάνες της Αμερικής, που πραγματοποίησαν το 42ο συνέδριό 
τους φέτος, στο Καρπενήσι, από 27 Ισυνίου ώς τις 6 Ιουλίου 1986. Η 5 
Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ήταν η μέρα του Μικρού Χωριού, γιατί ήταν 
φυλαγμένη, όπως πρόβλεπε το επίσημο πρόγραμμα, για επίσκεψη, ξε
νάγηση και γεύμα των συνέδρων στο Μικρό Χωριό.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας που οργάνωσαν από κοινού η Κοινότητα 
με την Αδελφότητα Μικροχωριτών, πρόβλεπε υποδοχή στην είσσδσ τσυ 
χωριού, επίσκεψη στα μνημεία των 13 εθνομαρτύρων, ξενάγηση στην 
Πνευματική Γωνιά και γεύμα στον παλιό ξενώνα του χωριού, ο οποίος 
έχει κτισθεί με τις πρώτες μεταπολεμικές δωρεές των Μικροχωριτών 
και Ευρυτάνων Αμερικής.

Στην είσοδο του χωριού περίμεναν τους συνέδρους, που κατέφθα- 
σαν με τα πούλμαν, ο εφημέριος του χωριού π. Νικόλαος Αζακάς, ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Γιάννης Τζούφρας, και ο ατιπρόεδρος Δ. 
Τσατσαράγκος, ο Γραμματέας της Κοινότητας Αθ. Κοντογιώργης, ο 
Πρόεδρος της Αδελφότητας Κλ. Κουτσούκης, ο αντιπρόεδρος Αθ. Κε- 
ράνης, ο παλαίμαχος δάσκαλος του χωριού Αρ. Γιουρνάς, ο καθηγη
τής Γ. Τσατσαράγγος, οι παλαίμαχοι πρόεδροι της Κοινότητας Ε. Πα- 
παδής, Κων. Πριόβολος, που ήλθε πρόσφατα απ’ την Αμερική, Στ. Κυ- 
ρίτσης, Β. Μίχος, οι Μ. Μπάρλας, Παν. Ζαχαρόπουλος και άλλοι Μικρο- 
χωρίτες.

' Ολοι, έχοντας ανάμεσά τους τον Πρόεδρο και την κυρία Πολύζου 
που ήλθαν νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας καθώς και ο 
Αρχιεραττικός Επίτροπος της I. Μ. Καρπενησιού π. Ά γγελος Παπα
θανασίου, σχημάτισαν την τιμητική προπομπή που έφερε τους συνέ
δρους στον πλάτανο ,στο Παλιό χωριό.

Από ’κεί κατευθύνθηκαν όλοι πεζή στο μνημείο των εθνομαρτύρων, 
όπου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησιού κ. Νικόλαος, που 
ήλθε λίγο αργότερα, έψαλε με την ακολουθία του Ιερό Τρισάγιο υπέρ 
της ψυχής και μνήμης των εθνομαρτύρων. Προηγουμένως ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητας έκαμε μιά σύντομη αναδρομή στο χρονικό της θυ
σίας των εθνομαρτύρων προς ενημέρωση των συνέδρων.

Μετά το Ί ρισάγιο οι Πρόεδροι του Βελουχιού κ. Πολύζος και Ευρυ
τάνων Αυστραλίας κ. Παπαδόπουλος κατέθεσαν στεφάνια στα μνημεία 
των 11 εθνομαρτύρων και ύστερα στο μνημείο των Παπαβαστάκη και 
Κατσίμπα.

Στη συνέχεια οι σύνεδροι επισκέφθηκαν την Πνευματική Γωνιά. Μέ
λη της Αδελφότητας τους ξενέ;γησαν στην αίθουσα του Μουσείου, η 
οποία τους εντυπώσιασε και γι’ αυτό έμειναν περισσότερο καθώς και 
στις αίθουσες της Βιβλιοθήκης - Ευεργετών και στην αίθουσα Ενθυ
μημάτων Εθνικής Αντίστασης.

Τέλος, οι σύνεδροι παρεκάθησαν σε γεύμα που παρέθεσαν προς τι-



μι̂ ν του η Κοινότητα και η Αδελφότητα στο παλιό ξενοδοχείο (Χελι
δόνα) .

Το γεύμα τίμησαν, εκτός των συνέδρων και των Μικροχωριτών, με 
την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος, η Νομάρχισα Ευρυ
τανίας κ. Κανελλοπούλου, ο πρεσβευτής της Ελλάδος στην Ιταλία κ. 
Στρεμμένος, ο Διοικητής Χωροφυλακής και η Κρανιά, ο κ. και η κ. ’Α
θανασίου κ.ά.

Στη διάρκεια του γεύματος τους συνέδρους καλωσόρισε εκ μέρους 
όλων των Μικροχωριτών ο Πρόεδρος της Αδελφότητας με σύντομη προ
σφώνησή του, η οποία παρατίθεται κατωτέρω. Τελειώνοντας την προσ
φώνησή του επέδωσε στον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Μπαλάφα τιμητικό 
δίπλωμα, με το οποίο η Κοινότητα Μικρού Χωριού και η Αδελφότητα 
ανακηρύσσουν το «ΒΕΛΟΥΧΙ» για τις προσφορές του μεγάλο ευεργέ
τη του Μικρού Χωριού. Το τιμητικό δίπλωμα συνοδεύτηκε από ένα αν
τίτυπο του Ιστορικού Λευκώματος των Ευρυτάνων Κωνσταντινουπόλε
ως (1812—19ii0), το οποίο παρέλαβε ο νέος Πρόεδρος κ. Πολύζος, 2) 
στην Πρόεδρο κ. Μπαλάφα, τιμητικό δίπλωμα με το οποίο ανακηρύσ- 
σεται μεγάλος ευεργέτης του Μ.Χ. ο «Σύλλογος των θυγατέρων Ευρυ
τανίας» και 3) στον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής κ. Παν. Κωστοπανα- 
γιώτη τιμητικό επίσης δίπλωμα συνοδευόμενο επίσης από ένα αντίτυ
πο της ιστορίας των Ευρυτάνων Κωνσταντινουπόλεως.

Ιδιαίτερη τιμή επεφύλαξαν οι Μικροχωρίτες στον συγχωριανό τους 
νέο Πρόεδρο του Βελουχιού κ. Τάκη Ν. Πολύζο, τον οποίο ανεκήρυξαν 
«άξιο τέκνο του Μικρού Χωριού» και η Αδελφότητα τον έκαμε «επίτι
μο Πρόεδρό» της. 4) Στον Πρόεδρο των Ευρυτάνων Μελβούρλ^ς κ. Πα- 
παδόπουλο ,που συμμετείχε στο Συνέδριο, δόθηκε ως συμβολικό δώρο 
ένα αντίτυπο του Ιστορικού Λευκώματος των Ευρυτάνων Κωνσταντι
νουπόλεως. Από ένα αντίτυπο του Λευκώματος δωρήθηκαν στον Σεβα- 
σμιώτατο κ. Νικόλαο και στην Νομάρχισα Ευρυτανίας κ. Κανελλοπού
λου.

Παραθέτουμε πιο κάτω την προσφώνηση του Προέδρου της Αδελφό
τητας με την οποία καλωσόρισε τους συνέδρους και καλεσμένους στο 
γεύμα προς τιμήν των Ευρυτάνων Αμερικής:
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, μέλη της Ενώσεως Ευρυ
τάνων Αμερικής το «Βελούχι»,

«Εκ μέρους όλων των Μικροχωριτών σας καλωσορίζω στην πατρική 
μας γη την Ευρυτανία.

Είναι τιμή και ιδιαίτερη χαρά για μένα να σας καλωσορίσω εδώ, 
γιατί έζησα στην Αμερική σαν σπουδαστής κι ένιωσα εκεί την ζεστασιά 
του Βελουχιού, παρηκολούθησα από κοντά τις δραστηριότητες της Ε- 
νώσεώς σας και είχα ακόμη την ευτυχία να παρακολουθήσω τις εργα
σίες ορισμένων συνεδρίων σας. Διακατέχοντοιν όλα από την αγάπη σας 
για την Ευρυτοη/ία. Πράγματι η Ευρυτανία είναι το όνομα που μας συγ- 
κινεί στην ξενητειά και μας ενώνει όλους.

Το να έλθετε από τόσο μακριά, να κάνετε το Συνέδριό σας εδώ, 
στο Καρπενήσι, είναι καθ’ εαυτό μιά πράξη αγάπης και ενδιαφέροντος 
για την Ευρυτοινία και τον λαό της. Είμαι βέβαιος, ότι οι αποφάσεις 
του Συνεδρίου σας θα φωτίσουν την παραπέρα πορεία και δράση, όχι 
μόνο της δικής σας Ενώσεως αλλά και των άλλων Ευρυτανικών Συλ
λόγων.



Ιδιαίτερη χαρά μου δίνει να σας καλωσορίζω ακόμη εκ μέρους των 
Μικροχωριτών, εδώ στο πολύπαθο Μικρό Χωριό. Τα πάθη του με τους 
πολέμους και τα στοιχεία της φύσης, όπως η κατολίσθηση της 13.1.1963 
υπήρξαν πολλά. Αλλά σείς υπήρξατε πρωτοπόροι στην απάλυνση του 
πόνου και συμβάλλατε με τις δωρεές σας στην ανοικοδόμηση και πρό
οδο του Μικρού Χωριού. ' Ισως, πολλοί από σας που για πρώτη φορά 
έρχεσθε στο χωριό μας να μη ξέρετε, ότι ο χώρος που μας στεγάζει 
αυτή τη στιγμή, ο ξενώνας αυτός, είναι το πρώτο συλλογικό έργο που 
έγινε στο χωριό μας μεταπολεμικά (1953) χάρη στη δική σας προσφο
ρά. Το ίδιο αποτελεσματικά συμβάλλατε και στην ανοικοδόμηση του 
νέου χωριού μας, που εγινε μετά την κατολίσθηση.

Οι Μικροχωρίτες πάντα σας έχουν στο νού τους, και σας ευγνωμο
νούν γι’ αυτές τις δωρεές σας. Σαν μιά συμβολική πράξη οα/αγνώρισης 
των προσπαθειών και προσφορών υπέρ του χωριού μας το Κοινοτικό 
Συμβούλιο και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Μικροχωριτών αποφάσισαν 
από κοινού να σας απονείμουν το παρόν τιμητικό δίπλωμα, με το οποίο 
ανακηρύσσουν την Ένωσή σας, το Βελούχι, «Μεγάλο Ευεργέτη» του 
Μικρού Χωριού. Το δίπλωμα αυτό συνοδεύεται συμβολικά απ όένα αν
τίτυπο του Ιστορικού Λευκώματος της εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφό
τητος των Ευρυτάνων. Πιστεύουμε ότι η Ένωσή σας συνεχίζει και σε 
πολλά υπερβάλλει το έργο της πρώτης εκείνης Αδελφότητας των απο
δήμων Ευρυτάνων (1812—11920) σε έργα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
πατριωτικής δράσης.

Τον ίδιο τίτλο απονέμουμε στον Σύλλογο «θυγατέρες της Ευρυτα
νίας» και την Πανευρωπαϊκή Ένωση, που με την ευρύτερη δράση τους 
συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής όχι μόνο του Μικρού 
Χωριού, αλλά και των άλλων χωριών της Ευρυτανίας και προ παντός 
των δημοτικών σχολείων.

Το Μικρό Χωριό όμως είναι ιδιαίτερα υπερήφανο σήμερα γιατί ένα 
άξιο τέκνον του, ο κ. Τάκης Μ. Πολύζος, αναδείχθηκε ο νέος Πρόεδρος 
της Ενώσεώς σας μετά από μακρόχρονη θητεία στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα. Εκφράζοντας αυτή τη χαρά μας αλλά και αναγνωρίζον
τας τις ώς τώρα ποικίλες προσπάθειές σας για την πρόοδο του χω
ριού μας, τα δύο Συμβούλιά μας, το Κοινοτικό και της Αδελφότητάς 
μας, σαν ανακηρύσσουν. Κύριε Πρόεδρε, «άξιο τέκνο του Μικρού Χω
ριού», και η Αδελφότητα Μικροχωριτών σας αναγορεύει επίτιμο Πρόε
δρό της και σας απονέμει το τιμητικό αυτό δίπλωμα. Σας ευχόμαστε 
δε να συνεχίσετε το δημιουργικό σας έργο και να οδηγήσετε την Έ 
νωση του Βελουχιού σε παραπέρα ανοδική πορεία για το καλό των με
λών της, αλλά και της Ευρυτανίας».

Μετά την απονομή των σχετικών διπλωμάτων πήραν τον λόγο και 
ευχαρίστησαν συγκινημένοι δΓ ολίγων οι Πρόεδροι κ.κ. Πολύζος, Μπα- 
λάφας, Παπαδόπουλος, Κωστοπαναγιώτης και ο κ. I . Βράχας, ο οποίος 
εξήρε την ηρωική θυσία των εθνομαρτύρων στο Μικρό Χωριό.

Μετά το γεύμα επηκολούθησε χορός κάτω απ’ τον πλάτανο με τα 
όργανα, κλαρίνο κλπ.

Εν όψει της απογευματινής ουνεδριάσεως οι σύνεδροι, γεμάτοι ανα
μνήσεις και ευχάριστες εντυπώσεις, ανεχώρησαν γύρω στις 3 μ.μ. για 
το Καρπενήσι, για την συνέχιση των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Μικρό Χωριό έμεινε με την ικανοποίηση, ότι έκαμε κάτι για να



τιμήσει και ευχαριστήσει αυτούς που το σκέφτηκαν στις δύσκολος στι
γμές του.

Σχετική με την παραπάνω εκδήλωση είναι η επιστολή της Πανευρυ- 
τανικής ' Ενωσης που ακολουθεί:

Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Ω Ν  

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Η Οργανωτική Επιτροπή του 42ου Συνέδριου της Ενώσεως Ευρυτάνων «ΤΟ  Β Ε - 

Λ Ο Γ Χ Ι»  αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει για τη σύμπραξή σας στη θερ
μή υποδοχή και τη φιλοξενία που επιφυλάξατε στα ξενητεμένα αδέλφια μας, όταν 
επισκέφτη.καν το χωριό σας, γιατί πραγματικά τους συγκινήσατε ιτε την αγάπη και 
τον ενθουσιασμό που τους αγκαλιάσατε. Οι στιγ]ΐές αυτές θα τους [ιαίνουν αλησμό
νητες.

Με κάθε τιμή
Για  το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΙΙρόεδρορς Ο Γαμματέας
I I .  Κ Ω Σ Τ Ο Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Μ . Σ ΤΑ Φ ΓΑ Α Σ

0  Πρόειδρος του ί^Βελουχιοΰ» κ. Πολύζος με τον Π ρόεδρο της Αδελψότη- 
κ. Κουτοούκη, στο Συνέδριο.



ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, ΣΥ ΜΟΥ ΞΑΓΝΑΝΤΟ

Σας μου λεβέντες του χωριού, φιλώ σας τ’ άξια χέρια 
κοντά σας πάντα νά ’ρχομαι, γλυκιά μου απαντοχή' 
ν’ ακώ τον πόνο σας γυμνό και τη χαρά σας πλέρια 
πότε σαν μπόρα στο βουνό, πότε σα χρυσαυγή.

Η περηφάνεια σας στητή, σαν του βουνού το ελάτι 
χωριά στεργιώνει κι εκκλησιές, ψηλογραμμένα κάστρα 
θεριοπροκόβουν, χαίρονται, με του θεού το μάτι.
Η χώρα τα λιμπίζεται και τα χαϊδεύουν τ’ άστρα.

Περαστικός στην πόρτα τους, σαν λάχει και νυχτώσεις 
ποιά τους καλά να θυμηθείς, σε ποοιά χαρά ν’ απλώσεις; 
Της στράτας σου τ’ απόσταμα, τ’ απόψε τί θα γίνει 
τα παίρνει η αγάπη τους κειδά, τα γλυκαπαλοσβήνει.

Καλόδεχτο το σπιτικό, σε σψιχτοκλεί σα χάδι:
' Εμπα διαβάτη που χτυπάς και μείνε δω το βράδυ.
Τα καλωσόρια τους πολλά, τα χέρια τους γιομάτα 
χαμογελάν της μορφονιάς τα δυό της μυγδαλάτα.

Στα χρόνια τούτα, τα πολλά, π’ ασπρίσαν τα μαλλιά μου 
πόσους καημούς μου δεν κρατώ, στης ξενητιάς την άκρη 
που πικροπίνω στ’ άχτια μου, γουλιά γουλιά το δάκρυ. 
Χωριό μου, σύ μου, ξάγνανττο, μονάκριβη χαρά μου.

Γιάννης Μεριγγούνης



Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Ο  ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Του κ. Δημ. Κ . Κουτσουλέλου 

Επίτιμου Επόπτη Δημοτικής Εκπ/σεως

«Πάρτε και φέρτε με ψηλά στα Καρπενήσια...» (Κ . Παλαμας)

«Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν’ αγνάντευα το λαχταρώ.
Ψηλά που |ΐε νανούριζες, καϋμένο Καρπενήσι...» (Ζ. Παπαντωνίου)

Η επίσκεψη στο Καρπενήσι, καρδιά της Ρούμελης και μετερίζι α
γώνων και θυσιών της Ελληνικής Φυλής, είναι εκπλήρωση θρησκευτι
κού κι εθνικού χρέους. Δυναμώνει και ισχυροποιεί την αγάπη στην 
πατρική μας γη και δημιοιυργεί πολλές ψυχικές και πνευματικές ανα
τάσεις.

Η πρόσχαρη μικρή πολιτεία με τα γραφικά σπίτια της, σε υψόμε
τρο 1.000 μέτρων, που ροβολούν κατηφορίζοντας απ’ το βουνό μέχρι την 
κοιλάδα, με το βιαστικό και ρωμαντικό ποτάμι, τον Καρπενησιώτη, εί
ναι χτισμένη στη δυτική πλευρά του πολυύμνητου Τυμφρηστού, του «Βε
λουχιού» τη̂ ς δημοτικής μούσας μας, κέντρο της ηρωικής φουστανέλας 
και λεβεντιάς, οιγνή και αλώβητη, στη διαδρομή των αιώνων. Απ’ την 
πλατεία του πανέμορφου αυτού Ρουμελιώτικου χώρου, ο επισκέπτης 
αντικρύζει, με συγκίνηση και θαυμασμό, πέρα μακριά, νοτιοδυτικά και 
δυτικά, τα πανύψηλα και αγέρωχα βουνά «τα ευλογημένα βουνά», ό
πως έλεγε ο Πατροκοσμάς, με τα Μοναστήρια της Παναγίας της Πρου- 
σιώτισσας και της Τατάρνας, πολυφημισμένα κέντρα της Ελληνικής 
Ορθοδοξίας, ιερά καταφύγια και στηρίγματα της ανθρώπινης ψυχής.

Απέναντι υψώνεται ο Κώνισκος, ελατόφυτος πυραμιδωτός κώνος, κι 
επάνω ορθώνεται κυρίαρχο το θρυλικό Βελούχι, προστασία όλης της 
Ευρυτανίας, που έχουν απαθανατίσει οι στίχοι των κλέφτικων τραγου- 
διών μας:

«Βελούχι μου πανέμορφο, στον κόσμο ξακουσμένο,
στην Πόλη και στη Βενετιά σ’ έχουν ζωγραφισμένοο>.

Μιά παραστατική προπολεμική εικόνα του Καρπενησιού μας δίνει 
ο υπέροχος Ευρυτάνας Ζαχ. Παπαντωνίου:

«Το Καρπενήσι, στενοχωρημένο στο μικρό του χώρο, δύσκολα μας 
δίνει την ιδέα, πως είναι χτισμένο σε χίλια μέτρα ύψος, θα ψάξεις για 
να το βρείς. Κρύβει τα σπίτια του με τους τρείς χιλιάδες κατοίκους και 
μικραίνει από ελατόφυτους λόφους, που ορθώνονται μπροστά του και 
γίνεται η μικρή πολιτεία πιο μικρή ακόμα απ’ την ανωμαλία της, απ’ 
την κατηφοριά της και απ’ την αδυναμία της να δώσει στο θεατή ένα 
επίπεδο. Μα θα ήταν Καρπενήσι, αν είχε επίπεδο; θα ήταν αυτό, χωρίς 
τη στέρηση και τη φοβέρα, χωρίς το τραγικό...

Ό λ ο το αλληλοσκούντημα παραθεριστών, βλάχων, υπαλλήλων και 
Αρχών του Καρπενησιού πρέπει να το φανταστούμε μέσα στη μοναδι
κή πλατεία και στα γραφικά στενά των εμπορικών του, εκεί όπου, δυ-
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στυχώς, με το χαντάκωμα της λαϊκής τέχνης και με την εξαφάνιση 
της φουστανέλας και της συνοδείας της, έλειψε για πάντα το κόκκινο 
των τσαρουχιών, η ζεστή και χαρούμενη νότα της επαρχιακής αγοράς».

Ό λος ο Ευρυτανικός χώρος, χρυσίζει μέσα στην όμσρφη φύση, πάμ
φωτος σε μιά ονειρευτή γαλτ^νη κι έξαρση, καλωσύνη και αρμονία, α
κτινοβολία και ανάταση. Πρόσωπα και γεγσνότα, που συνδέονται άρ
ρηκτα με τον ιερό και δοξασμένο αυτόν τόπο, αναβιώνουν σε παλλό- 
μενες παραστάσεις.

Η Ευρυτανική χώρα είναι γννωστή απ’ την αρχαιότητα. Την κατοι
κούσαν οι Ευρυτάνες, λαός Αιτωλικός, συγγενείς με τους Δόλοπες και 
τους Απ.εραντούς και είχαν επώνυμο ήρωά τους τον Εύρυτο, άρχοντα 
της Ομηρικής Οιχαλίας. Η μεσαιωνική ιστορία της χάθηκε στο σκοτά
δι του παρελθόντος και της λησμονιάς.

Εδώ ιδρύθηκαν ωημισμένα Σχολεία, οι αξιοθαύμαστες Σχολές των 
Αγράφων για ανώτερη παιδεία (Καρπενήσι - Βραγγιανά (Αγράφων) 
Φουρνά) και κατώτερη μόρφωση των Ελληνόπουλων (Καρπενήσι - Α 
γία Τριάδα - Βραγγιανά — Καστανιά - Νεοχώρι (τ.δ. Τυμφρηστού) - 
Κερασοχώρι - Μπρουσός - Βράχα - Τατάρνα (Μοναστήρι) - Ρεντίνα), 
άτρωτες ασπίδες του Ελληνισμού, ακτινοβόλες πνευματικές εστίες, με
γάλα Χριστιανικά και εθνικά κέντρα, αληθινά εκπαιδευτικά κσσμήμα- 
τα, στα σποία εδίδαξαν μεγάλσι και σοφσί Διδάσκαλοι του Γένους, με 
κορυφαίο τον Ό σιο Ευγένιο τον Αιτωλό (1597—1682), μεγάλο καύχη
μα του Γένους και σέμνωμα της Ορθοδοξίας. Υπήρξε ο πρωτεργάτης 
και δημιουργός της Σχολής του Καρπενησιού, της πρώτης για ανώτε
ρη μόρφωση Σχολής στην Ευρυτανία (1645). Με το πλούσιο διδακτικό 
έργο, τα πολύτιμα συγγράμματα και το υπέροχο παράδειγμά του, έ
θεσε τις βάσεις μιας αναγεννητικής πρσσπάθειας τσυ επόμενου αιώνα.

Απ’ τις Σχολές αυτές αναδείχθηκαν εξαίρετες μορφές, με πλουσιό
τατη θρησκευτική, εθνική και πνευματική δράση, ανάμεσα στους ο
ποίους κατέχει διακριτική θέση ο Αναστάσιοις Γόρδιος (1654—1729), 
μαθητής του Ευγένιου του Αιτωλού, ονομαστός Διδάσκαλος του Γέ
νους, πνευματικός ταγός του υπόδουλου Ελληνισμού και αξιόλογος 
συγγραφέας.

Ιδιαίτερα, πρέπει να τονισθεί το φωτεινό πέρασμα απ’ τα δοξασμέ
να χώματα τσυ άγιου κι εθνομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού (1714— 
1779), που μεγίστη ήταν η συμβολή του στην ανύψωση του θρησκευτι
κού και εθνικού φρονήματοτς του υπόδουλου Λαού και στην πρσπαρα- 
σκευή της Εθνεγερσίας.

' Εχτισε δεκάδες Σχολείων για ανώτερη μόρφωση και 200 για κα
τώτερη κι έσωσε χιλιάδες χριστιανούς απ' τον εξισλαμισμό. Εμαρτύρη- 
σε στον Αώο ποταμό της Αλβανίας.

Στη νεώτερη ιστορία, το Καρπεντ']σι στάθηκε ο προμαχώνας της Ελ
ληνικής Ελευθερίας, το απάτητο λημέρι και το δοξασμένο καταφύγιο 
των σκλάβων Ελλήνων. Απ’ τ’ Άγραφα κατέβαιναν τ’ αμέτρητα μπου
λούκια των κλεφτών και των αρματωλών για το Βάλτο και το Μεαο- 
λόγ'/ι. Μέσα στα «Κρυφά Σχολειά» και στα ερημοκκλήσια, σε σπη
λιές και σε κρυσφήγετα θηρίων ετοιμάστηκαν οι ψυχές τους. Επάνω 
στα Ευρυτανικά βουνά, που έλαμπαν ελεύθερα ακόμη, κάτω απ’ τον 
ελληνικό ήλιο, στους βράχους και στα φαράγγια, με τους αετούς μα
ζί, ετοιμάστηκαν τα κορμιά τους. ' Εθρεψαν αθάνατες μορφές απ’ τον
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ίτρώτο ήρωα και μάρτυρα Λιβίνη (1684) μέχρι τους Κατσαντωναίους, 
τον Μπουκουβάλα και τον Καραισκάκη. Κάθε γερασμένος πλάτανος 
ψιθυρίζει μιά θυσία. Κάθε βράχος διηγείται έναν ηρωισμό. Κάθε πέ
τρα μαρτυρεί ένα κατόρθωμα στα δοξασμένα Ευρυτανικά χώματα. ..

Στην Επανάσταση του Εικοσιένα υποστήριξαν το Καρπενήσι οι Γι- 
ολδασαίοι και ο θρυλικός πολέμαρχος Γ. Καραϊσκάκης, διάδοχος του 
Κατσαντώνη και αργότερα αρχιστράτηγος της Ρούμελης. Υπάρχει στον 
περίβολο του Γυμνασίου αναμνηστική στήλη, στον Αθαν. Καρπενησιώ- 
τη, Φιλικό ήρωα, που ξεκίνησε απ’ εδώ, για να βρει το θάνατο, μαζ'ι με 
400 περίπου συμπολεμιστές του, πολεμώντας στο Σκουλένι της Μολδο
βλαχίας (19.6.1821), ύστερ’ απ’ τη μάχη στο Δραγατσάνι και την κα
ταστροφή του Ιερού Λόχου. Στις 9 Αυγούστου 1823, έγινε η θρυλική μά
χη του Κεφαλόβρυσου, κοντά στο Καρπενήσι, με τη λαμπρή νίκη των 
350 Σουλιωτών ενιχντίον 4.000 Τουρκαλβανών και τον ηρωικό θανατο 
του σεμνού ήρωα Μ. Μπότσαρη, που η προτομή του στολίζει την πλα
τεία της πόλης. Εμπνευσμένο είναι το επίγραμμα του μεγάλου ποιητή 
μας:

«Κάστρα τα κάν’ η Λευτεριά τά κλέφτικα λη[ΐέρια·
Νεκρός κι ακόμα φοβερός με τ’ άρματα στα χέρια.
Στον ίσκιο σου αρματώνονται θριαμβευτές κι οι δούλοι.
Συ ήσουν πάντα ελεύθερος, γιατί είσαι από το Σούλι».

Έξοχοι πνευματικοί άνθρωποι γεννήθηκαν στην Ευρυτανία, παλιό- 
τεροι και σύγχρονοι, που ετίμησαν και τιμούν επάξια τα νεοελληνικά 
γράμματα και το βαθύτερο στοχασμό, ανάμεσα στους οποίους διακρί- 
θηκαν ο Ζαχ. Παπαντωνίου, μεγάλος Δάσκαλος του υψηλού ανθρώπι
νου ήθους και πολύμορφη φυσιογνωμία, με αξιόλογη προσφορά σ’ όλα 
σχεδόν, τα είδη του λόγου, και ο Στέφ. Γροη/ίτσας, γνήσιος λογοτέχνης 
και λ.αογράφος. Στη γενέτειρά τους, την όμορφη Γ|υανίτσα, οι συ^πε- 
τριώτες τους, συνεισφέροντας φόρο τιμής, θαυμασμού κι ευγνωμοσύνης 
στα εκλεκτά τέκνα της, ύψωσαν τις πάλλευκες προτομές τους. Ά ξιος 
συγχωριανός τους και συνεχιστής της λαμπρής παράδοσης είναι ο Ευ- 
ρυτανολάπρης, υπέροχος κι εμπνευσμένος λογοτέχνης κ. Δημ. Γούλας. 
Ιδιαίτερα, πρέπει να τονισθεΐ η ύψιστη προσφορά του γνωστού ιστορι
κού ερευνητή, ακαταπόνητου συγγραφέα κι έξοχου λογοτέχνη αξέχα
στου Πάνου Βασιλείου.

Το Καρπενήσι έχει να παρουσιάσει, εκτός απ’ τους αγωνιστές του 
πνεύματος και του σπαθιοιύ, σπουδαίους παράγοντες του εμπορίου και 
των επιχειρήσεων, που ξενητεύτηκαν σ’ όλη τους τη ζωή στην Κωνσταν
τινούπολη, στη Μολδοβλαχία, στην Αίγυπτο και σ’ άλλα μακρινά μέρη 
της γης, χωρίς ποτέ να ξεχάσουν τη γενέτειρά τους και να πάψουν ν’ 
αγωνίζονται για την Ελληνική Ελευθερία. Πολλοί θανατώθηκαν απ’ 
τους Τούρκους στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, ανάμεσα στους οποί
ους ξεχωρίζει ο παντοπώλης Νικ. Καρπενησιώτης, που εμαρτύρησε 
στην Κωνσταντινούπολη, το Δεκέμβριοι του |1672.

Η Ευρυτανία είναι συνυφασμένη με την ξενητιά. Πριν και μετά τον 
τελευταίο πόλεμο, πολλοί εγκαταστάθηκαν στην Αμερική, όπου δια- 
κρίθηκαν για την απαράμιλλη ευφυία και τη φιλότιμη εργασία τους. 
Εδημιούργησαν μεγάλες περιουσίες, διέδωσαν το ελληνικό πνεύμα κι
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ετίμησαν εττάζια την παττρίδα τους. Υπήρξαν σπουδαίοι αρωγοί της 
Ευρυτανίας και της Ελλάδας.

Ο κορυφαίας λογοτέχνης, έξοχος Ρουμελιώτης και αξέχαστος I. Μ. 
Παναγιωτόπουλος, περιγράφοντας το Καρπενήσι, ανάμεσα στ’ άλλα, 
τονίζει:

Εδώ είναι η Ρούμελη, μονάχα η Ρούμελη. Η χώρα των αλαφρόπο- 
δων βουνίσιων, που δρασκελούν, με απίστευτη γρηγοράδα, τους βρά
χους και που έχουν διαπεραστική τη ματιά και καθάριο το μέτωπο 
και την καρδιά πρόθυμη για όλους τους ευγενικούς ενθουσιασμούς. Οι 
άλ/θρωποι αυτοί κατεβαίνουν απ’ το Καρπενήσι και τα γύρω χωριά στις 
μεγάλες πολιτείες και συχνά μένουν εκεί κι αποκτούν αξιώματα και 
τιμές. Μα δε χάνουν ποτέ την άδολη και ανυστερόβουλη τραχύτητα, 
που είναι το γνώρισμα του Καρπενησιώτη. Δε χάνουν «το τραχύ της 
αρετής», καθώς το είπε στους «Καημούς της λιμνοθάλασσας» ο Παλα- 
μάς. Και γυρίζουν στον τόπο τους, για ν’ ακούσουν το νταούλι και το 
ζουρνά, για να μυρίσουν τις γλάστρες του παλλαϊκού εξώστη του πο
λυκαιρινού πατρογονικού, για να ζεστάνουν τα χέρια τους στο τζάκι, 
όπου σπιθίζει και τρεμοπαίζει η αρχαία φωτιά, για να αισθανθούν, άλ
λη μιά φορά, τη Ρούμελη, ολόκληρη τη Ρούμελη, ν’ αντηχεί σαν ένας 
μεγάλος παλμός στην καρδιά τους».

Ευτυχισμένη και μακάρια η εύανδρη Ευρυτανική χώρα, μέσα στην 
ασύγκριτη φυσική ομορφιά, τη γαλήνη και την ειρήνη της. Ευτυχισμέ
νοι και μακάριοι οι φτωχοί άνθρωποι, που τη συντροφεύουν, με τη λάμ
ψη της ψυχής τους, τη γνήσια Ρουμελιώτικη γλώσσα τους, αρμονισμέ- 
νη στο ρυθμό της ακατάλυτης αρετής, και το υπέροχο ήθος τους. Εδώ 
επάνω, στους απρόσιτους βράχους και στ’ άγρια φαράγγια, τους έρι
ξε ο θεός, για να εκπληρώσουν την επιταγή της μοίρας τους. Ο αγνός 
χαιρετισμός τους εκφράζει το μεγαλείο της απλοϊκής ζωής τους και 
την πίστη στην παράδοση, που μένει ακατάλυτη στο πείσμα τόσων δυσ- 
χερειών και αντιξοοτήτων.

Ο επισκέπτης τσυ Καρπενησιού νιώθει να πλημμυρίζουν την καρδιά 
και το νού του συναισθήματα κι ενθουσιασμοί, συγκινήσεις και ανατά
σεις, στοχασμοί και σκέψεις. Απ’ τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριά
δας και το Πνευματικό Κέντρο του, χριστιανικούς φάρους και διαπρύ
σιους κήρυκες των πόθων και οραματισμών των πονεμένων και φιλο
πρόοδων Ευρυτάνων, στέλνεται σάλπισμα εκπληρώσεως του υψηλού ocv- 
θρώπινου χρέους: έντονης χριστιανικής ζωής και προσφσράς στο αιώ
νιο ελλληνικό πνεύμα, που πάντα κοσμεί και σώζει ολόκληρη την αν
θρωπότητα.

Η φωνή του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, πιστού διακόνου της Εκ
κλησίας και άξιου θεράποντα της Παιδείας, σεπτής και ρωμαλέας Μορ
φής, κήρυκα της αλήθειας και προστάτη των σκλάβων, έρχεται, ευλο
γημένη, πάντα επίκαιρη και θερμή, απ’ τα Βραγγιανά των Αγράφων: 
φωνή της αιωνιότητας της Ορθοδοξίας και της Ελληνικής Παιδείας, 
μοναδική άγκυρα σωτηρίας στην ταραγμένη εποχή μας.

Δημ. Κ. Κουτσουλέλοσ
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TO Κ Α Λ Λ Ι Ο Ν
Τ η ς κ. Ελένης Αποστολοπούλου

Το ττοίημα: που ακολουθεί γράφτηκε οπτό την κυρία Ελένη Αποστοπούλου 
(Κονιαδίτου), η οποία έλκει την καταγωγή της απ’ το Λημέρι Ευρυτανίας. 
Η ίδια γεννήθηκε στην Αμερική πριν από 60  περίπου χρόνια. Είναι μητέρα 
τριών παιδιών και διαμένει μόνιμα στην πόλη ROANOKE της Βιργινίας (Η. 
Π .Α .), όπου και έγραψε αυτό το ποίημα το Πάσχα που πέρασε. Το εμπνεύ- 
σθηκε από το βιδλίο του κ. Δ. Φαλλή «Κάλλιον Ευρυτανίας».

Δείγμα, ότι της άρεσε τόοο, είναι ότι ονόμασε ακόμη και το σπίτι της στην 
Αμερική σε «Κόιλλιον» όπου έγραψε το ποίημα. Αν λ ά ^ υ μ ε  υπόψη μας ότι ένας 
ακόμη εκλεκτός συμπατριώτης ^ας, ο κ. Χαράλ. Δ . Τριανταφυλλής μας στέλ
νει ποιήματά του, απ’ το ίδιο μέρος, πρέπει να υποθέσουμε ότι το ROANOKE  
της Βιργινίας με τις ομορφιές του εμπνέει ποιητικά πολλούς συμπατριώτες 
μας.

Η  μέρα είταν Κυριακή και έλαμπε ο τόπος 
τραγουδούσαν τα πουλιά
ο ήλιος κόκκινος και πρόθυμος θα κάνει τη'/ ημέρα αξέχαστη.
Αρχίσαμε πρωί - πρωί να ετοιμαστούμε για την Ααμπρή 
0  πατέρας, ο Δημήτρηις, άρχισε τα κάρβουνα να ανάβει 
να βάλει το αρνάκι στο σουβλί μαζί με τον γιό του τον Κωστή.
Η μητέρα, η Ελενιώ, είταν μέσα στο μαγαιρειό.
Μαζί της και στο πλάι της η  κορούλα τηις η  Αρετή.
Δεν σταματήσανε στιγμή να ετοιΐ]ΐάζουνε για την Ααμπρή.
Ο Απόστολος,, ο μεγάλος γιός, άρχισε να στολίζει το σπίτι 
το Αρχοντικό, που λέγεται το Κάλλιον.
Αουλούδια έβαλε στο νερό και στόλισε το σπίτι το αρχοντικό.
Σταμάτησε και σκέπτεται:
Τ ί  κάνω εγώ χωρίς την Αρχόντισσα Γιαγιά;
Και έτρεξε και γύρισε να φέρει την Γιαγιά.
Στο μπαλκονάκι την έβαλε με την αυτόματη καρέκλα 
Να ιδεί η γιαγιά του, τον γαμπρό της τον Δημήτρη 
να γυρίζει το αρνάκι στην ψησταριά 
και τα εγγόνια της τον Κωνσταντίνο και την Αρετή 
με τον Απόστολο τον Διευθυντή.
Σταμάτησαν όλοι τη δουλειά 
να πιούνε καφέ με τη Γιαγιά
Και ήρθε η ώρα να βάλουνε τραγούδια, μπουζούκια και βιολιά 
Με μεγάλο κέφι στην καρδιά.

Ημαγειρίτσα έτο.μη, το κοκορέτσι κοντεύει, οι πίτες ψήθηκαν και έτοιμες 
άρχισε να μοσχοβολούσε η αυλή.
0  Δημήτρτ]ς καμάρωνε το σπιτάκι επάνω στο βουνό 
του θύμιζε από το χωριό το Κάλλιο στην Αμερική.
Φτάσαν οι πρώτοι στην αυλή ο βοηθάς και η  Ελισάβετ μαζί με τα κοριτσάκια τους 
τη Νατάσα και την Κατερίνα.
Μαζί τους ήλθε και η Μητέρα τους εδώ από την Ελλάδα.
Ο Χρίστος με την Κατερίνα και τα αγοράκια τους Κωστάκη, Γιώργο και θωμά.
Χριστός Α νέστη!! Καλώς ορίσατε παιδιά
Φιλιά, αγάπες και χαρές
που ανταμώνονται φίλοι για τις γιορτές.

15



Τ ’ αρνάκι ψήνεται στην αυλή, φωνάζει ο Αημήτρης την Ελενιώ·
Φέρε ένα ουζάκι, και έφτασε.
Ά ρχισε το γλέντι στην αυλή. Αυγά τσούγκρισαν μερικοί 
Ο Χρίστος με όλα τα μικρά χορεύουν με κέφι την Ιτιά.
'Επιασε τον χορό ο Θωμάς μαζί με τον Δημήτρη και τον Κωστή.
Τον Ή λιο χορεύανε μαζί με τόσο κέφι το πρωί.
Ο Κωνσταντίνος γύριζε γύρω στην αυλή φορτωμ,ένος στον ώμο το μηχάνημά 
να πάρει βιντεοταινίες και φωτογραφίες.
Έφτασε η  δεύτερη παρέα
ο Τσάρλης ο [ΐερακλής, μαζί του η Αναστασία και ο γιός του ο Γιάνννης ο λεβέντης 
και η μικρή η Καίθη. Καλώς ωρίσατε, παιδιά!
Τώρα άρχισε και ζωντανεύει η  αγάπη και το κέφι.
Ά λλοι έρχονται παιδιά, ο Παναγιώτης με την Αθανασία.
Μαζί τους έφθασε ο Νίκος ο μοναχογιός και η Αίντα, το λάλιποπ του θείου της. 
Έφθασε τρέχοντας με όλο κέφι η Μαρία με τα κίτρινα.
Μαζί της έρχεται ο Μέγας Χαραλάμπης.
Τ ί θα γίνει σήμερα παιδιά εδώ στο βουνό επάνω, 
θα τα σπάσου|ΐ£, θα καεί το πελεκούδι.
Κοιτάχτε παιδιά ποιός έρχεται η Παναγιώτα η λυγερή.
Μαζί της η  Χρυσάνθη και η  Έ λ λ η  έτοιμες για γλέντι.
Η Αρετούλα έφτασε, Καπετάνισσα από τα πιοτά,
βαστάει δίσκο βαρυφορτωμένο με πιστά και Στρομπέρρι Δάκαρις.
Καλώς ωρίσατε, φίλοι, γειά σας, βίβα και Χριστός Ανέστη!
Τ ο  τραπέζι στρώνεται, η ώρα κοντεύει.
Ά ρχισαν και παρνάνε οι πιατέλες ]ΐε το καλό φαγητό, τα κόκκινα αυγά 
και του κόσμου τα καλά.
Ο Δημήτρης κόβει μερίδες το αρνί
και ο Τσάρλης με τον μπαλτά χτυπάει τα παιϊδάκια
και μας βγάζει μεζεδάκια όλοι να δοκιι^Ασουν.
Η Αρετούλα με τις εξαδελφούλες της τη Χρυσάνθη και την Έ λλην
ανοίγουν τα μπουκάλια Δεμέστιχα κρασί με τα ποτήρια στημένα εδώ κι εκεί.
Ο νοικοκύρης φώναξε: Ελάτε αγαπημένοι μου την προσευχή να πούμ^ όλοι μαζί
Κοιτάζοντας τη σημαία μας την γαλανόλευκη ψηλά - ψηλά επάνω,
αρχίσαμε να ψάλλουμε
«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
Και τοίς εν τη μ'/ήμασι
ζωήν χαρισάμενος».
Η παπαδοπούλα (η μητέρα μας και η Γιαγιά) 
είπαν την προσευχή και μας έδωσε όλους την ευχή της.
Ο Δημήτρης και η Ελένη καλοσωρίσανε την αγαπητή παρέα 
και ευχήθηκαν σ’ όλους καλή όρεξη.
Η Αρετούλα έφτοισε με τα κόκκινα αυγά και άλλοι άρχισαν να τα τσουγκρίζουν. 
Έφτασε και η φιλενάδα μου η Μαρία και ήρθε στο τραπέζι.
Ό λ οι τρώγανε και απολαύσανε τα ωραία βουνά, τον καθαρό αέρα.
Η τταρέα είναι αγαπητή, οι μικροί και οι ]ΐιεγάλοι.
Ά ρχισαν τα κέφ>ια, οι χαρές, τα αστεία και τα γέλια.
Είχαμε και ένα καλό σουπράηζ.
Επέτειος, γενέθλια, τα σαράντα του Αποστόλη και ττ/ς Αθανασίας.
Μας ήρθΐε και μιά δεσποινίς Ααγίνα
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και ιιΛς έκανε τραγούδια και αστεία.
Ά ρχ ισε και κρύωσε λίγο ο καιρός
Καιρός για καφεδάκι, τσουρέκια, κουλουράκια της Λαμπρής, 
γαλακτομπούρεκο, τούρτες καί κέκια.
Ό λοι μαζεύτηκαν και μέσα στο σπίτι πήγαν.
Άρχισαν να βλέπουν τα βίντεο τα ελληνικά 
Η ώρα έφτασε παιδιά 
να χωρίσουνε φίλοι και συγγενείς.
Μιά ωραία ημέρα τελειώνει.
Περάσαμε θαυμάσια 
Μια διαλεχτή] παρέα 
Θα μας μείνει αξέχαστη η μέρα.
Τ ο  Πάσχα, 4  Μαίου 1 986 , 
στο Κάλλιον R O A N O K E  V A .

Λόγια της καρδιάς μου 

Ελένη Α. Αποστολοπούλου 

Ελένη Κονιαβίτου Αποστολοπούλου



ΑΠ’ ΟΣΑ Θ Υ ΜΑ ΜΑ Ι
του κ. Σταύρου Γεωργούλη

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τους Εκπολιτιστικούς Συλλό
γους που ξεφυτρώνουν παντού. Παρ’ όλο που φαίνονται σαν καινούρ
γιο φρούτο .σημειώνω εδώ ότι στο χωριό μας προϋπήρχε από 50 και 
πλέον χρόνια τέτοιος Σύλλογος «Η Φιλοπρόοδος Νεολαία». Για τη δρά
ση του Συλλόγου αυτού που πραγματικά άφησε ιστορία στην εποχή 
του, γράψανε πολλοί κι ασφαλώς θα γράψουν κι άλλοι. Εγώ θ’ ανα
φερθώ σ’ ένα τομέα δράσης του που ήταν το θέατρο Ερασιτεχνών νέων, 
όπως λεγότανε, και για την περίοδο 1930 ώς το 1944 που έδωσε με αρ
κετή επιτυχία παραστάσεις με δράματα πατριωτικά κλπ. και με τις α
παραίτητες κωμωδίες που βγάζανε αυθόρμητο μεταδοτικό και τραντα
χτό γέλιο.

Και θα καταπιαστώ με την εύθυμη πλευρά του, χωρίς να παραγνω
ρίζω ότι η επιτυχία οφειλότανε στη μαζική προσπάθεια που γινότανε 
με όρεξη, αρκετό κόπο και το σχετικό καλαμπούρι από τους νέους.

Δε θα πω ονόματα για να αποφύγω κάθε παρεξήγηση, αλλά πρέ
πει να τονίσω ότι διακριθήκανε πολλοί σαν ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκη
νογράφοι, ενδυματολόγοι, αλλά και συγγραφείς, χωρίς να παραλείψω 
τον απαραίτητο υποβολέα που σ’ αυτόν βασιζότανε κατά μεγόιλο μέρος 
κάθε φορά η παράσταση. Κι ύστερα απ’ αυτή την εισαγωγή αρχίζομε:

Σε μιά σκηνή της κωμωδίας «Ζητείται υπηρέτης», έπρεπε ο ηθοποιός 
φεύγοντας να πει «Ορ Βουάρ». Αυτό ήταν γραμμένο στο βιβλίο γαλλι
κά και κάποιος Γαλλομαθής το μετέφρασε στη δίκιά μας και τόγραψε 
δίπλα με μολύβι. Ό ταν ήρθε η ώρα να ειπωθεί το Ορβουάρ ο υποβο
λέας από την τρύπα του, που βρισκόταν πάντα μπορστά στη σκηνή 
για να φαίνεται απ’ τον ηθοποιό, είτε γιατί ήταν κακογραμμένο με 
μολύβι και μισοσβησμένο, είτε δεν ξέρω για ποιό άλλο λόγο το Ορ
βουάρ το διάβαζε... Αραβόε. Ο επί σκηνής δε μπορούσε να το πιάσει 
και ο υποβολέας το επαναλάβαινε όλο και δυνατότερα... αραβόε, α
ραβόε. Τίποτα ο άλλος! Την κατάσταση ανάλαβε αυτόκλητος να δι
ευκολύνει ένας πιτσιρίκος που ήταν μπροστά, μπροστά πίσω απ’ τον 
υποβολέα και το φώναξε πιό δυνατά... αραβόε σου λέει αραβόε. Αλ
λά ο άλλος και πάλι τίποτα. Εκείνο όμως που δε μπόρεσε ο επί σκη
νής να πιάσει με το τρακ που είχε πάθει, τόπιασε απ’ τις φωνές του 
πιτσιρίκου η πλατεία και το επαναλάμβανε κι αυτή. Αραβόε, αραβόε. 
Με το κομφούζιο που έγινε και δεν πήγαινε άλλο ο ηθοποιός, αντί να 
χαιρετίσει Γαλλικά προτίμησε να στρίψει... αλα Γαλλικά και να κλεί
σει η αυλαία. Το κλείσιμο της αυλαίας ήτοιν μιά κάποια λύση χωρίς
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όμως να λύσει και την περιέργεια των θεατών τί ήταν τέλος πάντων 
αυτό το «αραβόε».

Με την ευκαιρία που αναφερθήκαμε στην αυλαία που ήταν μιά πορ
τοκαλιά, μόνιμη αγορασμένη από τα έσοδα των παραστάσεων, σ’ ένα 
έργο που έγραφε «Καπετάννυται» η αυλαία διαβάστηκε ότι η αυλαία 
«Καπετανεύεται» κι έτσι όσοι τ’ άκουσαν βγάλανε τό άχτι τους για 
την καθαρεύσουσα.

Μιά άλλη φορά ο υποβολέας γύρισε δυό φύλλα κι έμεινε στη σκη
νή, ο ερασιτέχνης νέος, στο κενό με τελευταία λέξη το μόνος. Στην α
μηχανία του επανέλαβε δυό - τρείς φορές μόνος, μόνος, μόνος, κάνον
τας βόλτες και παίρνοντας κατήφορο το συνέχιζε μόνος, μόνος κι έ
ρημος, μοναχός, ολομόναχος, καταμόναχος και θα συνέχιζε ακόμα αν 
ο υποβολέας δεν εύρισκε τη συνέχεια και δεν έσπευδε να τον βγάλει 
από το πελάγωμα της... μοναξιάς που βρέθηκε.

Η σκηνή στηνότανε συνήθως στην πλατεία προς τις βρύσες μεριά, 
φτιαγμένη με παλιοσάνιδα, με κουβέρτες και χράμια γύρω - γύρω, 
και με τη μόνιμη πορτοκαλιά αυλαία όπως κι αυτή τη φορά, που πα
ρουσίαζε ένα σπίτι στο οποίο κρυβότανε ένας φυγόδικος. Τον μυρι
στήκανε όμως οι χωροφυλάκοι που δεν τους ξεφεύγει συνήθως τίποτα 
και κυκλώσανε τσ σπίτι. Η νοικοκυρά παρακαλούσε το φυγόδικο να 
φύγει από το παράθυρο, εκείνος δίσταζε και το ποδοβολητό απ’ τις 
αρβύλες των χωροφυλάκων μεγάλωνε την αγωνία που έφτασε στο κα- 
τακόρυφο όταν ακούστηκε ένα δυνατό κράακ που όλοι νόμισαν ότι 
σπάσανε την πόρτα και τώρα θα μπουκάρανε να πιάσουν το φυγόδι
κο. Ό μως με το σπάσιμο που ακούστηκε με αχ και ωχ δεν έσπασε 
η πόρτα αλλά τα... σάπια σανίδια της σκηνής και οι χωροφυλάκοι αν
τί να βρεθούν στη σκηνή βρεθήκανε σαν τη... Γερακίνα πίσω στις βρύ
σες λσύτσα απ’ το νερό. Έτρεξαν πάλι σαν τη Γερακίνα και τους βο
ηθήσανε. Το νόστιμο είναι ότι ο φυγόδικος αντί να τρέξει και να σω
θεί, έτρεξε κι αυτός να σώσει τσυς... χωροφύλακες.

Είπαμε πιό πάνω ότι η σκηνή γινότανε εκ των ενόντων. Αυτό γι
νότανε πριν γίνει στο Νέο Σχολείο μόνιμη σκηνή, άνετη και με αρκε
τές ευκσλίες στα παρασκήνια. Και κάποιος σχολιάζοντας αυτές τις ευ
κολίες μπέρδεψε τις λέξεις και αντί να πεί ότι στα παρασκήνια με
ταμφιέζονται, του ξέφυγε ότι στα παρασκήνια... ενταφιάζονται και ξα
ναβγαίνουν.

Σ’ ένα άλλο πάλι σαρδάμ γινότανε λόγος για κάποιο παιδί ξυπό
λητο, κάτι πολύ συνηθισμένο κείνη την εποχή. Το βιβλίο του έλεγε ξυ- 
πολιάρη και το σαρδάμ, όπως θα μαντέψατε, τον έκαμε... ξεκο...

Για όσους δε βαρέθηκαν να με διαβάζουν θα συνεχίσω με το επό
μενο. Και επαναλααμβάνω να μη λέμε ονόματα.

Σ. Ν. Γ.
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΚΕΡΑΝΗ

Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  (1 9 1 9 -2 0 )
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

(Β ' συνέχεια)
Το εσπέρας λοιπόν είμεθα όλοι εν πρώτη γραμμή, άυπνοι και ανα- 

λαμβάνοντες την επίθεσιν του εχθρού.
Περί το μεσονύκτιον, την ώραν καθ’ ην ο εχθρός συνεδρίαζαν να ε

πιτεθούν, το ημέτερον πυροβολικόν έβαλεν οβίδας 60 τον αριθμόν και 
ηνάγκασε να διαλυθούν. Εις το διάστημα εκείνο, πλείστους αιφνιδι- 
σμούς μας έκαμαν την ημέραν των Αγ. θεοιρανείων και του Αγ. Ιωάν- 
νου. Αφού ήτο η εορτή μου, εγώ, κατά τύχην, εις τα φυλάκια, πάλιν λα
βών άδειαν παρά του αξιωματικού μετά δύο - τριών φίλων, πήγαμε εις 
χωριό. Επήραμε δυό - τρία κονιάκια και πήρα και μισή οκά χουρμά
δες, άλλο δεν είχε τίποτα και λίγο χαλβά δια μεζέ, και επανήλθον έ
πειτα από 20 λεπτά της ώρας. Εις το διάστημα δε αυτό, ήτοι από της 
πρώτης Νοεμβρίου μέχρι 16ης Ιανουαρίου, παπούτσια, ημέραν τε και 
νύκτα και εφεδρεία ακόμη ποτέ δεν βγάζαμεν, ήτο διαταγή, ενώ είμε
θα μακράν. ' Οταν ήτο εφεδρεία εις χωριό από φυλάκια πρώτης γραμ
μής δέκα λεπτά αν τυχόν εγίνετο επίθεσις παρά του εχθρού τα όπλα 
ήτον εις το κεφάλι μας μαξιλάρι, εντός δύο λεπτών να είμεθα συγκεν
τρωμένοι προς αντεπίθεσιν.

Περί την Ι6ην Ιανουαρίου το ημέτερον τάγμα αντικατεστάθη υπό 
του 1ου τάγματος, ημείς δε μετέβημεν ως εφεδρεία εις χωρίον ελληνι
κόν, ονομαζόμεναν Κ α ρ α γ α τ σ λ ή .  Ήταν όλοι 'Ελληνες και τας 
ημέρας, όπου πήγαμεν, έτυχε να είμαι μάγειρας των στρατιωτών του 
λόχου επί δύο ημέρας, έπειτα ανέλαβεν άλλος κατά σειράν, μετά δε 
εις το χωριό είχαμε καθήσει πλέον εις σχολείον. Όταν κοιμώμεθα βγά
ζαμεν τα παπούτσια και κοιμώμεθα ήσυχοι, αν εγίνετο δε αιφνιδια
σμός θα σηκωνόμεθα να είμεθα έτοιμοι αν ζητήσει το τάγμα ενίσχυσιν 
τηλεφωνικώς να παραβρεθώμεν ήτο δε μακράν μιά ώρα σχεδόν. Εις 
το χωρίο την ημέραν γυμνάσια άφθσνα και θεωρίες επί δέκα ημέρας. 
Μετά αρχίσαμεν να κάνωμε δρόμους να περάσουν τα ημέτερα πυροβό
λα και σκάβαμεν αριστερά και δεξιά χανδάκια βάθος ένα μέτρο και 
φάρδος μισό μέτρο, όπου το έκανε μισή μέρα, κάθονταν ώς το βράδυ 
όσοι δεν μπορούσαν να σκάψουν. Τέλος έπειτα από δέκα ημέρας ετε- 
λείωσε ημέτερος λόχος, διαταγή να μεταβώμεν εις Μαγνησίαν μόνον ο 
ημέτερος λόχος αλλά πριν ακόμη υπάγομε ένα βράδυ ενώ εκοιμώμε- 
θα εις το Τατάρ τουζ κάνανε επίθεση, όπου ήρχισε το ημέτερον πυρο
βόλον να βάζει ακαταπαύστως και τα ντουφέκια άναψαν τότε εις ενα 
λεπτό είμεθα εις γραμμήν, αλλά οπισθοχώρησεν ο εχθρός και εις το 
μέσον του δρόμου γυρίσαμεν.

Εις τας δύο Φεβρουαρίου επανήλθεν ο λόχος εις Μαγνησίαν και μό
λις μετά τρείς ώρας εφθάσαμεν καθήσαμεν και ανευπαύθημεν. Ως σει
ράν λαβούσα η ημετέρα διμοιρία έβγαλε σκοπούς εις την αποθήκην 
υλικού πολέμου όπου ήσαν όλα εν γένει τα πυρομαχικά. Εγώ ήμουν
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εις τας φύλακας των βαρυποινιτών, μετά 4 ημέρας της αφίξεώς μας εις 
την πόλιν Μ α γ ν η σ ί α ν  και της αντικαταστάσεως υπό τμήματος 
μηχανικού ανεχωρήσαμεν εις την γέφυραν κάτωθεν του χωριού X α- 
μ ι δ ι έ, απέχον της Μ α γ ν η σ ί α ς  εις 5 ώρας μακράν. Μετά τέσ- 
σαρας ημέρας ο ημέτερος λόχος, το υπόλοιπον των τριών διμοιριών, 
ανεχώρησεν εις Κ α ρ α γ α τ σ λ ί  και εκείθεν εις Β ο υ τ α β α λ ί  
και εκείθεν εις Π α π α σ λ ί. Ημείς ελθόντες μεταβολή ο λόχος ήτο 
εις κίνησιν και τον ακολουθήσαμεν. Παραμένοντας εις Παπασηλί επί 
δύο ημέρας και αφού ξεκουρασθήκαμε καλά και αλλάξαμε, περί το 
εσπέρας της 18 Φεβρουαρίου, δοθησομένης διαταγής, όπως καταλάβω- 
μεν το χωρίον Τ σ α τ ε ρ λ ί ,  απέχον από Π α π α σ λ ί μόνον 5 
ώρας, αλλά να μας εννοήση ο εχθρός ότι πάμε κατά μέτωπον. Τότε 
περί το μεσονύκτιον το στράτευμα το ημέτερον αποτελούμενον από έν 
τάγμα, δύο πυροβολαρχίας, ανεχώρησεν των όπισθεν οπότε βαδίζοντες 
επί δέκα πέντε ώρας εφθάσαμεν εις τας πέντε το εσπέρας και μόλις 
ελθόντες εννοείται ήτον έν μόνον φυλάκιον, το οποίον είχαμε συναντή
σει. Περί την πρωίαν από 40 άνδρας οίτινες έφυγον μετά ημίσειαν ώ
ραν μάχην λοιπόν μόλις εφθάσαμεν εις τα χαρακώματα του εχθρού τα 
οποία ήσαν άχρηστα διότι είχον μέτωπον προς το αντίθετον μέρος, ηρ- 
χίσαμεν αμέσως μάχην, οπότε το ημέτερον τάγμα ήρχισε να τους περι- 
κυκλώνει και ηναγκάσθησαν μετά τρείς ώρας μάχην να υποχωρήσουν 
και να τραπούν εις φυγήν. Τότε λοιπόν διέταξεν ο Διοικητής μας όπως 
οι άνδρες, το ήμισυ, να φύγωμεν και το ήμισυ να αναπαύονται. Περί 
τας 4 το πρωί ο εχθρός ήρχισε να συνάζεται προς αντεπίθεσιν, οπότε 
μας έκαμεν αιφνιδιασμόν και φονεύεται είς υπολοχαγός και είς λοχα
γός. Εξ αυτών ήσαν φονευμένοι πλέον των είκοσι πέντε και τραυματίαι 
άγνωστοι και ετράπησαν μόλις μετά την ανατολήν του ηλίου εις άτα- 
κτον φυγήν και αιχμαλωτίσαμεν 4 άνδρας. Περί την ογδόην ώραν της 
πρωίας αφού ησυχάσαμενν και ο εχθρός ήτο δύο ώρας μακράν, τότε 
είχαμε όλοι τέιον και εις σακκίδια ζάχαρη και ψήσαμε τσάι και είχα 
και λίγη γαλέτα κι έφαγα. Μετά περί την ώραν δωδεκάτην την πρωι
νήν διετάχθην, όπως πάμε να στήσωμεν φυλάκιον. Αφού εφθάσαμεν α
μέσως αφήσαντες τον γελιόν, το όπλο και τα φυσίγγια κάτω αρχίζο- 
μεν να σκάφτωμεν χαράκωμα και περί το εσπέρας ετελείωσεν. Περί 
την ιΙΟην ώροιν μετά εφυλάξαμεν σκοποί κατά σειράν και οι υπόλοιποι 
εκοιμώντο εις το χαράκωμα μέσα άνευ αντισκήνων, μόνον με την κου
βέρταν. Περί την πρωίαν εκάθησα εγώ με δύο άλλους ως παρατηρη
τής και οι άλλοι τέσσαρες, να μη φαινόμεθα ότι έχομε φυλάκιον, έφυ
γον όπισθεν εις ένα λόφον ένθα ήτο ο λόχος. Περί τας δέκα το πρωί έρ
χεται ο Διοικητής μας ως και άλλοι διοικηταί της Μεραρχίας μας, της 
13ης ο Μέραρχος και ο Διοικητής του Σώματος Στρατού κ. Ιωάννου, 
υποστρατήγου βαθμόν φέρων και εζήτησε παρ’ ημών πληροφορίας τί 
βλέπομεν. Του είπαμε ο εχθρός φαίνεται εκεί μακράν αντίκρυ των Σάρ- 
δεων, το μέρος όπου ονομάζεται Χιλιόλοφος διότι ήσαν χίλιοι λόφοι εις 
απόστασιν ο ένας δέκα λεπτά μακράν εχθρού, κατά τύχην. Αφού είδεν 
αυτούς είπε και έβαλον με το πυροβόλον το οποίον δεν μας έφτανε.

Ανοίγομε, βρίσκομε ψωμί, αφού πήραμεν αναγγείλαμεν και 
εις τον λόχον και πήραν και άλλοι. Μετά τέσσαρας ημέρας ανέλαβον 
τον τομέα εκείνον του Τρίτου Συντάγματος το Τρίτον Τάγμα και ημείς 
αναλάβαμεν άλλον τομέα προς το ανατολικόν μέρος. Εκεί λοιπόν μό-
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λις εφθάσαμεν στήσαμε αντίσκηνα. Περί το εσπέρας πάλε αρχίσαμεν 
χαρακώματα, όπου μετά δύο ημέρας έγιναν και την ημέραν φεύγαμε 
πρωί όλα τα φυλάκια εις το ανατολικόν μέρος το χωρίον Κ α ρ κ ί ν. 
Μετά τέσσαρας ημέρας και πλέον αφού εζήτησεν ο λοχαγός εμενα και 
δύο άλλους όπως παρουσιασθώμεν εις το Τάγμα ως τηλεφωνηταί και 
απεσπάσθην του ενάτου λόχου εις τάγμα όπου ήτο εις χώρα και επερ- 
νούσα καλά εκεί, έπιασα φίλους και από διαούρτι ήτο άφθονον, δυο 
δραχμές η οκά, αυγά επίσης από σαράντα λεπτά και περνούσα καλά 
διότι ήξευρον την γλώσσαν και ό,τι αν ήθελον εύρισκον.

Περί την εορτήν του Πάσχα επεράσαμε καλά, φαγητόν, αρνιά ψημ- 
μένα από μισή οκά ο εις, τυρί, πορτοκάλια, μπακλαβάδες, σιγάρα, κρα
σί, ούζο, αυγά κόκκινα και χουρμάδες επί τρεις ημέρας. Μετά περί την 
15ην Απριλίου το ημέτερον τάγμα διετάχθη όπως αφήση τον τομέα και 
τον περιλάβει από δεύτερον Σύνταγμα και εμείς έλθωμεν εις χωρίον 
Σ ι κ ε ρ λ ή κείμενον προς δυσμάς του χωρίου Κ α ρ κ ί ν και αφού 
εφθάσαμεν εκεί έπειτα από έξ ώρας, τότε μετά ημίσειαν (ώραν) σπεύ
δω όπως συναντήσω το Δεύτερον Τάγμα, το οποίο ήτο εφεδρεία εις το 
χωρίον και ευρίσκω τους χωριοα/ούς μου Λάζαρο Γιούμπασην, Βασ. 
Λιάπην, Κων. Φούκαν και πολλούς άλλους.

(Συνεχίζεται) I

Ό κ. I. Α. Κεράνπς με συστρατιώτες του στην Μ. Ασία.
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Από τη στήλη αυτή καλούνται όσοι Μικροχωρίτες θυμούνται και θέλουν, 
να δώσουν το πορτραίτο παλαιοτέρων Μικροχωριτών, δικών τους προσώπων ή 
άλλων συγχωριανών. Αφηγήσεις για την επαγγελματική δράση και για τη 
ζω^ τους στο )ζωριό ή στην ξενητιά, οιναβιώνουν στα μάτια των νεωτέρων τη 
ζωή του χωρίου, που σήμερα δεν υπάρχει και βοηθούν στην καλύτερη κατα
νόησή της.

Οι ενθυμίσεις που αναφέρονται σε πρόσωπα παλιού καιρού γίνονται με 
όλο τον σεβασμό στην προσωπικότητά τους και ^ωρίς πρόθεση να θιγεί ή υπο
τιμηθεί η μνήμη τους. Ό λ α  τα πρόσωπα που περασοίν απ’ τη ζωή του χωριού 
μας είναι ιερά. Η αναφορά σε ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές, σε περιστα
τικά της ζωής τους μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την ζωή του χω
ριού μας, δηλαδή μιας κοινωνίας που πέρασε. Μέσα όμως απ’ αυτές τις ειίθυ- 
μίσεις που πλέκονται με την ζωή και δράση των ατόμων μοιάζει να αναπαλαιώ- 
νουμε και να απομονώνουμε κομμάτι - κομμόιτι την ιστορία του χωριού μας.

Ο  Παπακώστας (1 8 5 4 ) (Συμπλήρωμα στο προηγούμενα)

0  Παπακώστας, πούχε 13 παιδιά κορίτσια, δεν ζούσε μόνο από την εκκλησία, 
δούλευε και στ’ αμπέλι του, μα ένα το σπουδαιότερο: σηκώνονταν 2 - 3  ώρες νύχτα, 
έπαιρνε τη φοραδούλα του, καβαλίκευε, κι άρχιζε το τραγούδι «Διαμαντούλαμ’ τί 
νίσε τέτοια» και τραβούσε για το Μπαρκοδιάσελο για ξερά ξύλα. Τ α  κορίτσια του 
χωριού με τα μουλάρια και τα γαϊδούρια, ξεκίναγαν κοντά του για ξύλα, αλλά και 
να τον έχουν προστάτη, γιατί το δάσος στο Μπαρκοδιάσελο ήταν τσιφλίκι του Χαν- 
τζόπουλου ο οποίος μαζί τα χωριά Σέλα και Μηλιά, είχε ορίσει δασοφύλακες Σε- 
λιώτες και τους παίρναν τα τσεκούρια των γυναιακών, τον παπά τον σεβόνταν και 
δεν του παίρναν. Ρώτησε μιά φορά ο Παπακώστας έναν δασοφύλακα:

—  Πού είναι αυτός ο βλογημένος ο Χαντζόπουλος, εμείς πεσμένα και ξερά παίρ
νουμε, καθαρίζουμε το δάσος, γιατί μας κυνηγάτε;

—  Ά μ , παπούλη μου, όσο τον είδες εσύ, τόσο και μείς, αυτός μένει στην Αθή
να και περισσότερο στην Ευρώπη. Εδώ έρχουνται κάτι καλαμαράδες του και κά
νουνε κουμάντο.

Πριν βγεί ο ήλιος έπρεπε ο Παπ) ας και οι γυναίκες σαν συμπεθερικό να γυ
ρίσουν στο χωριό να φαν τον τραχανά και να ξεκινήσουν για τα χωράφια, άλλες 
να σκαλίσουν ή να κόψουν τα όχτια με το κλαδευτήρι ή να ποτίσουν ή να. βλαστο
λογήσουν τα κλήματα ή να τα ρεντίσουν. Ό λες σχεδόν τις δουλειές στα χωράφια 
τις κάναν οι γυναίκες και όχι μόνο αυτές, είχαμε και προσωπική εργασία στο χω
ριό μας, να βγάλουμε τ’ αυλάκια για το πότισμα και να περάσουμε κανάλους στα 
ρέματα μα και να διορθώσουμε δρόμους και να χαράξουμε αμαξιτούς με χίλια βά
σανα κατορθώσαμε να μας φκιάσουν μιά μόνο γέφυρα στο βράχο το Δημόσιο.

Γ. Μανίκας
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Κωστοχαράλαμπος (1 8 6 6 )

Ο Χαρ«λα.μπος Πέτσικας ήταν σώγαμπρος στο χωριό μας, το επάγγελμά του 
ήταν ελληνοράπτ)^, όταν όμως τα φράγκικα ρούχα εξετόπισαν τελείως τα πατροπα
ράδοτα, έγινε «κτηνίατρος» και επειδή είχε κάποια ιδέα από στραμπουλίσματα, βγοά- 
σήματα κλπ., ε·Βιεράπευε και ανθρώπους. Έ τσ ι, το πήρε επάνω του και εκτός της 
παροιμιώδους πολυλογίας του, έγινε και ζόρικος, δεν δεχότανε κουβέντα, από κα
νένα.

Η  εξέλιξις όμως συνεχίζετο, στο Καρπενήσι, οι γιατροί από τρεις έγιναν οκτώ, 
μεταξύ των οποίων ένας ορθοπεδικός και ένας κτηνίατρος. Κατόπιν αυτού ηναγκά- 
σθη να περιοριστεί εις τον ρόλον του νοσοκόμου, δι^λαδή της παροχής πρώτων βοη
θειών μέχρι ττ)ς αφίξεως αναλόγου ιατρού.

Π ρ ο  της καταστάσεως ταύτης ο Πέτσικας υπεχρεώθη να κάνη και τον αγο)-
γιάτην. Είχε ένα μικρόσωμο θηλυκό μουλάρι, που το έλεγε «ποντίκω», προφανώς
όχι λόγω της μικρότητός του, αλλά μάλλον λόγω του ποιαικίσιου χρώματος του
τριχώματός του, όταν δε κανείς πελάτης θεωρούσε το ζώον ανάξιον να τον εξχ>-
πηρετήση, έλεγε στερεοτύπως «τσικ να ειπώ της ποντίκως, στο Καρπενήσι η πον- 

, ( 
τικω».

Σταύρος Κομπορόζος (1 8 8 0 )

Ο Σταύρος Κομπορόζος όταν απεφοίτησε από το Δημοτικό σχολείο, πήγε στο 
Καρπενήι και δούλεφε ως Ελληνοτσαγκάρης επί τι διάστημα. Αφού έμαθε καλά τη 
δουλειά, γύρισε στο χωριό και άνοιξε δικό του μαγαζί. Έ παιρνε τα σολοδέρματα 
από το Καρπενήσι, έφερνε τσαρούχια από το Βραχώ ρι (Α γρίνιον), τους έβανε τις 
φούντες, τα πέτσο>νε, τους έβανε και πρόκες και τα πωλούσε.

Ή τανε καλός τεχνίτης, επιδέξιος και έβγαλε όνομα. Ό λ ο ι από το Καρπενήσι 
και τα χωριά ττ)ς Ποταμιάς τον προτιμούσαν και η ουκογένειά του καλοζούσε.

Με τΐ]ν πάροδον του χρόνου, οι φουστανελάδες της περιοχής ολιγόστευαν συ
νεχώς και ως εκ τούτο οι συνάδελφοί του του Καρπενησιού, ο ένας μετά τον άλ
λον, ετράπησαν προς άλλα επαγγέλφατα και έμεινε μόνος εις την περιοχήν, οΏμ 
τελικά δεν άργησε να μείνη και αυτός σχεδόν χωρίς δουλειά. Τον έφχιγε και αυτόν 
η εξέλιξις, ο νεωτερισμός.

Άλλη εργασία και μάλιστα όπως είχε μάθει αυτός να δουλεύη υοιό την σκιάν 
του πλάτατυυ και να τραγουδάη, να συμμετέχη σε κάθε γλέιαι ή πανηγύρι — ήταν 
πράγματι και τραγουδιστής περίφι^ος και χορευτής καλός—  δεν ήταν δυνατόν να 
βρή.

Π ρ ο  της καταστάσεως ταύτης — όπως μας τα διηγείται ο ίδιος—  δεν υπήρχε 
άλλη λύσις παρά να πάει και αυτός στην Αμέρικα όπου τόσοι άλλοι χωριανοί, καί- 
τοι αγράμματοι, έκαΐΌν, όπως ελ,έ-^ετο, καλές μπίζνες. Έ γρα ψ ε σχετικώς σε κά
ποιον, του ήλθε η σχετική πρόσκλνησις και αιεχώρησε διά τον Νέον Κόσμον.

Στον Π ειραιά μπήκε στο βαπόρι και μετά ένα μήνα περίπου, αφού εθαύμασε
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το άγαλμα της Ελευθερίας, αΛεβιβάσθη στο Κάστιγκαρ, πέρασε απο τον σχετικό 
έλεγχο και βγήκε στην Νέα Ύόρκη.

Π ήγε στον σιδηροδρομικό στα·θμό, έδειξε το χαρτί που ανέγραφ® την πόλι, 
στην οποία ή&ελε να πάη, πήρε το εισιτήριο κΛί επεβιβάσβη της αμαξοστοιχίας την 
οποίαν του υπέδειξαν. Εκχί, ο ελεγκτής αφού είδ πως δεν ήξερε καθόλου τη γλώσ
σα, του έβαλε στο καπέλο του μιά κάρτα που ανέγραφ® την πόλι του προορισμού 
του, δια να τον κατεβάση σ’ αυτήν ο αρμόδιος σιδηροδρομικός υπάλληλος.

' Οταν κατέβηκε την πόλι, έδειξε σε έναν αστυφύλακα τΐ]ν διεύθυΛσιν του προσ- 
καλέσαντος, και αυτός τον οδήγησε εκεί. Ο προσκαλέσας όμως ήταν εστιάτωρ, και 
αυτός μη ξέροντας από την δουλειά αυτή, αλλά και την γ/,ώσοα, δεν μπορούσε να 
κάνη άλλο τι παρά να πλένη πιάτα, σωρός τα πγιάτα: Αν ήταν δτηατόν να γίΛΟ] ο 
Σταύρος λαντζέρης: Ούτε κατάδικος ΐ'α ήταν.

Επεσκέηιθ^η και άλλωυς πατριώτας, χωριανούς ή Ευρυτάνας. Όλιοι την ίδια πε
ρίπου δουλειά έκναν. Π ήγε και σε κάποια άλλην πόλιν, εκεί μάλιστα είδε και με
ρικούς που είχαν κοντά στα εργοστάσια κάτι μαγαζιά τρύπες και πουλούσαν στους 
εργάτες που άλλαζαν βάρδια φραντζολάκια, στα οποία έβαζαν μέσα ζεστά μικρά 
λουκάνικα ή «πόρκ - τσιάπρ>, αναλόγως της επιθυμίας του πελάτου, που τα έπαιρ
νε και έφευγε τρώγοντας. Προσοδοφόρος αλλά και επικίνδυτως εργασία, για ένα 
ή δύο το πολύ άτομα και μάλιστα εις απόμερον μέρος, συνεπώς «ου παντός πλειν 
εις Κόρινθον».

Είδε λοιπόν και αποείδε ο Σταύρος, γύρισε στην ψωροκώσταινα. Ό τ α ν  ήλθε 
στο χωριό, άνοιξε ένα μαγαζί και το διερρύθμισε εις κουρείον vjai καιρενείον, ετο- 
ποθέτησε τα ανάλογα έπιπλα και σκεύη και άρχισε τη δουλειά. Ως κωυρέας μερα- 
κλής εις όλα του διέπρεψε, (ος καφιετζής όμως δεν μπορούσε να συναγωνιστή τον 
«Γεωργούλα» και επειδή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι «ανθρακεύς κχιι 
γναιρεύς μαζί δεν γίνεται», μπορούσε να βρή κανείς στον καφέ του και καμιά τού- 
φχχ ανδρικά μαλλιά, όπως στα αστεία, οι κχικάς γλώσσες έλεγαν.

Νικόλαος Αθανασόπουλος (Νταλάκας, 1859)

Κάποια χρονιά, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν πήγα στο χωριό, ήταν ήδη φ>θι· 
νόπωρο, παρετήρησαν δε ότι κάθε φορά που ήρχετο ο ταχυδρόμος, έιρερνε διπλίο- 
μένες ξενόγλωσσες εφΐ)μερίδες με την επιγραφήν Καν Παναγιώταν Νταλάκχι, Μι

κρό Χω ριό Ευρυτανίας.
Από περιέργεια πήρα μιά δεσμίδα και είδα ότι ήταν φύλλ,α της εν Αθήναις εκ- 

διδομένης τότε Γαλλοφώνου εφημερίδας «Εκο ντ’ Ατέν» και η απορία μου έγινε 

κατάπληξις.
Ε ις πρώτην ευκαιρίαν ρώτησα: «Β ρ ε  παιδιά, τι δουλειά έχει η Νταλακοπαναϊού 

μ.ε εφιψιερίδες και μά?αστα γαλλικές;». Εκείνοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλαα. Τελικά 
μου είπαν ότι εκείιυ το καλοκαίρι είχεν έλθει ένας καθηγητής Πανεπιστιψιίου και 
έμειε στο σπίτι της Πριοβολ.οκατερίνης. Ή τανε πολύ απλός και καταδεκτικός άν
θρωπος, έπιανε κουβέντα με ό)ων τον κόσμο, άνδρες, ^/υvαίκες, παιδιά και σε ένα
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σΐ)μεΐ(οματάριο, στ)μείο>νε τις τοπικές λέξεις και εκφράσεις, πήγαινε και στου «Γι- 
ωργούλα» όπου ο Ξηντάρας, ο Νταλάκας, ο ΓΙαγαΐ"ός και άλλοι απόμαχοι, παίζα
νε «κολτσίνα» και παρακολουθούσε το παιγνίδι και τας συνδιαλέξεις των.

Από όλους του έκανε περισσότερη εντύπωση ο Νταλάκας, που ήτανε πειραχτή
ρι και χωρατατζής και κάποια μέρα που είχε συμπληροϊ&εί το καρρέ και ο Ντα
λάκας έμεινε ρέστος, του λέει: «Μπάρμπα Νίκα, παίζουμε μαζί μια κολτσίΛα;». «Τ ί 
να παίξουμε αντάμα, κυρ Καθηγητή, μ’ τ ’ λάγ’ σ’ ξέρ’ς πουλλά γράμματα, αλλά 
καυλτσίνα δεν ξέρ’ς, ιγώ στα νειάταμ’ ν’ είχα τ’ν τράπλα στου σιλάχ’, καιό θα μι 
γιλάη ου κόσμος». «Δεν πειράζει, θα δοκιμάσουμε».

Καθήσανε σ’ ένα τραπέζι, προσεκαμίσθη η τράπουλα, καινούργια προς χάριν 
του κ. καθηγητή, άρχισε το παιγνίδι και έληξε με νίκην του Νταλάκ,α.

«Να παίξοιμε ιίλλη μία. Μπάρμπα Νίκα;». «Μη σικλιντίζισαι κι»ρ’ Καθηγητή 
μ’ να παίξουΊ-ΐε νιά χαρτουσιά μαναχά, κι αουντά θα σπού».

Π  αίξανε, αλλά όταν μοιράστηκαν τα τελευταία οκτώ χαρτιά, ο Νταλάκας κοί
ταξε τα δικ,ά του, σκέφθηκε λιγάκι και είπε: «Τώρα ισί έ’ις τα τάδε και τάδε χαρ
τιά».

Ο καθηγητής ανεπήδησε. «Π ώ ς είναι δυνατόν;». «Να σπού, κυρ’ καθηγητή μ’, 
ιγώ θμάμαι τί χαρτιά πέρασαν, γλέπου κι τα δ ’κά μ’ κι βρίσκου τ’ έχ’ς απάν’ς —  
αυτά π’ λείπν’ δη?νθΐδή». «Μωρέ μπράβο μνημονικό, αυτός είναι φαινόμενον». Έ κ - 
τοτε κάθε απόγει,·μα ο καθηγητής καθότανε στο μπαλκόνι και μόλις έβλεπε τον Ντα- 
λάκα να έρχεται, του ςχοναζε: «Μπάρμπα ΝίκΛ, πγιάσε τραπέζι και έρχομαι». Τ ις 
περισσότερες φορές βέβαια κέρδιζε ο Νταλάκας, αλλά και όταν έχανε, πάλε ο κα
θηγητής πλήρωνε.

Κάποιο απόγευμα που ο καθηγητής είχε καθυστερήσεει, ο Νταλάκας ζήτησε 
μιά εφημερίδα, κάθισε στο τραπέζι, έβαλνε τα συρμάτινα γυαλιά του, που τα είχε 
για TO μπελιονιάζη, ή  για να σκαλίζει καμιά ρόκα, και έκανε πως διαβάζει.

Κατέφθασιε βιαστικός ο καθηγητής. «Μπαρμπα Νίκο, με συγχωρής που άργη
σα, εφΐ]μερίδα διαβάζεις;... Μα την κρατάς ανάποδα. Μπάρμπα Νίκο». « Τ ’ ανά- 
πουβα σ’ όχου τ’ χάρ’, τα ίσια διαβάης κι συ πούσε καθηγητής». Κ α ι συνέχισε: 
« Π ’ λες, κυρ καθηγητή μ’ ιγώ διαβάζου ότ’ φημηρίδα νάναι, αλλά έχου κε.ίν’ τ’ 
διαόλέ τ’ Παναϊού τ ’ γναίκα μ’, θέλ’ σόν’ κι καλά γαλικές, κι πού στουν κόρακα να 
τ ’ς βρού, ου ταχυδρό^ιους φέρν’ [,ιοναχά Ηλινικές».

Γ ια  να σπάση πλάκα λωιπόν κι ο καθηγητής μόλις •ζόρισε στην Αθήνα έγρα\με 
την Παναϊού συντρομήτρια της εφι^μερίδος για ένα χρόνο. Αυτά είναι που θ\·μά- 
μαι, από όσα διηγούιαο τότε. Εκείνος που θα πρέπει να ξέρη περισσότερα είιαι ο 
δάσκαλος Γεωργάκης Παπαδής.

Δημήτριος Κ . Κοκκάλας, Θεσ)νίκη 19 8
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ΤΑ Π Α Λ Η Λ  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Σ Τ Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο
tou Γιάννη Μανίκα

θέλω να γράψω για τη. ζωή και την ωφελιμότητα κατοίκων του χωριού μας 
την κοινωνική τους προσφορά, στα παλιά χρόνια, που πάνω από 1 0 0  οικογένειες 
ζούσαν στο φτωχό και άγονο χωριό μας, φτωχοί και εύποροι αλλά με κάποια αυ- 
τάρκεια δάλεγα.

Με το καλαμπόκι τους για ψωμί, τα φασόλια τους, την αρτμήτους, τυρί, κλω- 
τσοτύρι, συνήθως, τα κηπάκια τους με τα πράσα, λάχανα, ντο^ιάτες, τα μυρισκά 
μαϊντανό, σέλινο, δυόσμο, τα βουνίσια ρήγανη, τσάι, χαμόμηλο κλπ. το σιουτλό κρα- 
σάκι τους, το ρακάκι τσίπουρο, τον τραχανά τους για πρωινό και τα φύλλα χυλόπι
τες, για κάνα γκιουβέτσι. Τ α  δε κρέατα πολλοί τάτρωγαν, την Λαμπρή, τα Χ ρ ι
στούγεννα, τις Αποκριές αν είχαν κάνα μανάρι και κάνα αρνοκάτσικο, γιατί στο 
χασάπη λίγοι πήγαιναν, μόνο αυτοί πούχαν ξενητεμένους στην πόλη ή την Αμερική.

θ α  γράψω γα δυό οικογένειες, τους φτωχότερους και τους ευπορώτερους εκεί
νης της εποχής.

Ο Π Λ Α Κ Α Ν Δ ΡΕ,νΣ  με ελάχιστα κτήματα και ζώα, ήταν ένας από τους ωφε
λιμότερους στο χωριό μας, ήταν σιδεράς, γύφτος κατ’ άλλους, βιοτέχνης για σήμερα.

Η  καλλιέργεια τότε γίνονταν με το ξυλάλετρο, με το μεταλλικό υνί πούθελε τα
χτικά ατσάλωμα σε καμίνι.

Καθώς και για κάθε δουλειά του σπιτιού για τα χόρτα, τα κλαριά, για τα ζώα 
κλαδευτήρια, τσαλοκόπες, δρεπάνια, για τα ξύλα τσεκούρια, σιδερόσφηνες, βαριές 
ακόμα σιδεροστιές, ξυθάλια, μασίές για τη φωτιά και κάθε σιδερικό ήταν στον κα
θορισμό του κοινωνικού του σιδερά τότε και τώρα.

Μα ο I I .  είχε και μιά ειδικότητα, τα Κ ο υ ρ ο ψ ά λ ι δ α ,  που άμα δεν είχε 
δουλειά επιδιόρθιωσης σπιτικών εργαλείων, τότε δούλευε και παρήγαγε κουροψά
λιδα για εμπόρευμα, που τα πήγαινε στο παζάρι της Τατάρνας και είχε όνομα 
στην πατέντα του σαν τον Σίγγερ στις ραφτομηχανές. Ο Π . στα κουροψάλιδα. Ουρά 
κάναν οι τσελιγκάδες για ν’ αγοράσουν και αν δεν έφταναν δίναν παραγγελίες να 
τους φκιάσει.

Τέτοιο όνομα είχε και ο Κατσιαδροσταύρος (Σ. Κομπορόζος) στους βλάχους για 
το πέτσωμα των τελατινιών με τις προκαδούρες πούδινε και γκβαράνσια ένγκιηση 
σένα χρόνο να μη ιφύγει ούτε μιά πρόκα!

Τ α  κουροψάλιδα ήταν εργαλεία που ήταν απαραίτητα και σε κάθε σπίτι, νοι
κοκυριό γιατί όλοι τότε είχαν από λίγα γιδοπρόβατα, γιατί εκτός το γάλα για την 
βασική τους τροφή ήταν και τα μαλλιά και το τραγόμαλο για το ντύσιμό τους γε
νικά ανδρών και γυναικών, που με τα μαλλιά των προβάτων αφού τα πλύνουν, τα 
ξάνουν, τα γνέθουν με τη ρόκα, το δράχτη, το σφοντίλι το γνέμα, θα πλέξου'/ 
τα πολκάκια τους, τα σπαλέτα, τα μισοφόρια, τα τσουράπια, τα γάντια, ακόμη θα 
πλέξουν και κουβέρτες για προικιά και θα δώσουν στον αργαλειό για χεράμια, μαν-
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τανίες κλπ. και μ,όνο ένα μαντίλι, τη βαμβακέλα, θα προμηθευτούν από το εμπόριο, 
άσπρη για τις ανύπαντρες, καφένια για παντρεμένες και μαύρη για τις χήρες και 
γριές. Από τη βαμπακέλα που θα φόραγε κάθε γυναίκα, ξεχώριζαν οι άνδρες από 
1 χιλιόμετρο τί ηλικίας θηλυκό έρχονταν.

Μα και οι άνδρες ντυνόντουσαν με μάλλινα από τον αργαλειό. Παίρναν το «σκτί» 
το πήγαιναν στη νεροτροβιά στα μαντάνια και αφού τό ’βαφαν με καρυδότσουφλα 
και φλούδα από μέλεγο για να μην ξεβάψει, τό ’βαφαν μπλε ή μαύρο ή τ’ άφηναν 
και καφένιο, ράβαν σακάκια, γιλέκα και μπουραζάνια, παντελόνια, φανέλες, τσου
ράπια και κάλτσες, που φορούσαν με τις φουστανέλες και για το κεφάλι αγόραζαν 
τις μαύρες σκούφιες από ατλάζη, που τις φορούσαν στραβά στο κεφάλι τους, τις πε
ρισσότερες φορές για καμάρι.

Για τα πόδια, άνδρες και γυναίκες, φόραγαν τα τσαρούχια από ακατέργαστα το
μάρια, δέρματα γελαδινά το χειμώνα και γουρουνίσια το καλοκαίρι. Παπούτσια λί
γοι φόραγαν, τελατίνια με φούντα στη μύτη και προκαδούρα στις σόλες, συνήθως 
Οί τσοπάνηδες που τα πέτσωνε η μερακλής Κατσιαδροσταύρος τραγουδώντας κλέ
φτικα τραγοούδια.

Με το τραγόμαλλο, αφού το ξάνουν οι γυναίκες και το κάνουν «τουλούπες», τό- 
’βαζαν σένα τραγόσακο που κάμποσο καιρό τόχαν για κάθισμα, δίπλα στη γωνιά 
της φωτιάς, «κολοσκοντό» τόλεγαν, θα το γνέσουν μετά και αφού το υφάνουν στον 
αργαλειό με στιμόνι μάλλινο και το υφάδι τράγινο, θα πάει κι αυτό στη νεροτρο
βιά, μιά πελώρια κάδη που μέσα πέφτει ένας μεγάλος ποτιστής νερού και μετά στο 
μαντάνη που με τα ξύλινρά του σφυριά θα το κοπανίσει και θα χοντρήνει. Μ’ αυτό 
θα κάνουν κοντόκαπες με κουκούλα και κρεμασμένα μανίκια από τους ώ]ΐους, δε
μένα με θηλιά στις κάτω άκρες και ριχμένα στις πλάτες.

Κάναν και κάπες μεγάλες σαν μπέρτες ή σαν ατομικό αντίσκηνο. Ήταν ανώ
τερη από κάβε αδιάβροχο γιατί 2 ώρες νάβρεχε δεν παίρναγε νερό.

Από το τραγόμαλλο γίνονταν και τα τραγόσακα, που τα μεταχειρίζονταν στα 
πιεστήρια των ελαιοτριβείων. Ακόμα και τα παχιά τσόλια για στρώσιμο και σκέ- 
παηχα του ύπνου.

Έ νας άλλος πάμπτωχος και περιφρονημένος που ζούσε με τον αδελφό του, ο 
Π Λ Α Κ Ο Γ ΙΑ Ν Ο Ν ΙΚ Ο Σ , ο αδελφός του Πλακοδημήτρη, μόνιμο σχεδόν γιδάρη στα 
χωριανά τα γίδια. Ο ΙΙλακογιανονίκος δεν είχε ούτε χωράφια, ούτε ζώα, σύτε 
σπίτι, ζούσε φέρνοντας καμιά φούρκα κέδρινη πούφερνε από το Ερκιστιωτικό για 
καμιά κρεβατίνα ή κάνα στα βάρη, ή ζυγό για τα ξυλάλετρα. Πήγε όμως στους 
βαλκανικούς πολέμους, τούδωσαν και εύφημον μνείαν για την καλή του πατριωτι
κή προσφιορά στην πατρίδα και έγινε και σαλπινχτής. Γυρίζοντας στο Μ. X . από 
το Πουρνάρι στους Αγ. Αποστόλους, βάρεσε με την σάλπιγγα ένα εγερτήριο, που 
όλο τ '  χωριό έβαξε, τα παιδιά τρέξανε στο ση'ίερινό γκαράζ, τότε τόλεγαν στο πο- 
τρώνι. γιατί εκεί ήταν ένα ογκώδες πσορολίβι που κάθε απόγιομα κατέβαιναν οι 
γυναίκες και κράζαν τις μανάρες τους, πούβοσκαν από το πρωί στην πλαγιά της 
Τσίμης, στο Βράχο.

Ο Π ) κος (1876) σαν πραγματικός προλετάριος γυρίζοντας μετά την εκτέλεσιν του
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"/αθήκοντός τίρϋς ΐη ν  πατρίδα και νικητής, έφκιασε ένα έργο επίσης εξυπηρετικό 
για το χωριό μας στο κεφαλόβρυσο. Πήγε δηλ. και έστησε ένα νεροκινούμενο τροχό, 
που όποιος ήθελε να τροχίσει όποιο εργαλείο του, χωρίς καμιά υποχρέωση στον ιδρυ
τή, έβαζε το νερό από τη «δέση» και τροχοΰσε. Πολύ φυσικά τούδοναν τα τσεκού
ρια τους, τα μαχαίρια οι χασάπηδες, τις τσαλοκόπες και τα τροχούσε αυτός. Ποτέ 
δεν έλεγε τί κάνει ο κόπος του για το τρούχημα, δυό ρακιά έπινε και ένα κομμάτι 
μπομπότα, λίγη: αρτμή ή κάμποση ζμαρόπιτα, ήταν υπεραρκετά για την πληρωμή 
του. Δεν κάθονταν όιικος να τα φάει, τάπαιρνε και μ’ αυτά θάτρωγε λίγες μέρες ψω
μοζούσε που λένε.

Στις 2 9  Αυγούστου πούχαμε το πανηγύρι στο χωριό [ίας, ο Δημ. Ζορμπαλάς, 
πούχε το μπακάλικο κοντά στην πλατεία, την παραμονή του Ά η  Γιάννη έσφαξε 
μιά γίδα, γιατί θα ξοδευόταν, μια π’ άρχισαν νάρχονται συγγενείς χωριανών για 
το πανηγύρι. Ά φησε τα ντσιγέρια στο πεζούλι και μπήκε μέσα στο μαγαζί και 
κουτσόπινε ρακί με τοτν Μανθογιάννη. Κείνη την ώρα πέρασε ο Πλα) κος, ποιός 
ξέρει πόσες μέρες ζούσε τρώγοΆας κορόμηλα, ξυνόμηλα και μούρες, άρπαξε το ση- 
κότι και προχωρώντας για τα γυφτοοιάλυβα στο σπίτι του μπροστά στην ανη,ιφσριά 
και κάτου από το παλιό σχολειό, έπεσε. Τα παιδιά πούπαιζαν στην πλατεούλα, 
μπροστά στο παπαλευτερίτικο το σπίτι, όταν τον είδαν πεσμένον έτρεξαν στο χάνι 
και είπαν το γεγονός. Ο γιατρός Ευάγ. Πιστιόλης απαράτησε την πρέφα πούπαι- 
ζε και πήγε. Από το στόμα του τούβγαλε ένα ολόκληρο σηκότι, όμως αυτός είχε 
πεθάνει.

Είχε όμως και ένα άλλο βάσανο ο Πλακανδρέας. Η εκκλησία ή ο Παπακώατας 
δεν μπορούσε με εντολή του Δεσπότη να δεχθεί λειτουργιά από σιδερά - γύφτο για
τί γύφιτος έφκιασε τα καρφιά που σταύρωσαν το Χριστό. Ο Πλα) ας παρακάλεσε 
την Κερανονικόλενα πούφκτιανε τις λειτουργιές τ’ Αγιανδρέα, τα Χριστούγεννα και 
την Λαμπρή να φκτιάνει μιά και να την πηγαίνει στον παπά τη λειτουργιά και να 
μη λέει, ότι είναι από γύφτο, το αλεύρι να το παίρνει από τον παπαδολευτέρη, που 
αυτός 0α το πληρώνει γιατί εκείνος είναι πελάτης του.

Ο II  απαδολευτέρης είχε μπακάλικο για τους απάνω μαχαλάδες όσο δούλευε. 
Κείνο που ξέρω, γιατίμασταν γειτονιά, ψώνιζε από το Καρπενήσι περίπου κάθιε 
μήνα μιά μαξιλαροθήκη αλεύρι. Ά λλη μιά με ζάχαρι, λίγες τσοπελές σύκα και 
κάνα γκουβά χαλβά. Είχε όμως δίπλα στο σπίτι και σφαγείο που το δούλευε ο Γε- 
ρονταλάκας, παλιός κτηνοτρόφος.

Η Κερανονικόλενα τούπε αυτή θα κανονίσει με τον παπά. Π ήγε τις δυό λειτουρ- 
γιές στον Παπακώστα πούγραφε από ποιόν είναι, μιά δική μου είπε αυτή και μιά 
απο ένα κατηχούμενο. Ας είναι βλογημένος κι αυτός, της είπε και την πήρε τη 
λειτουργιά.

Και ας πούμε τώρα και για τους ευπόρους του χωριού μας. Ο ευπορότερος στο 
Μ. Χωριό τότε ήταν η οικογένεια του Γιάννη Σιδέρη. Ε ίχε δυό μουλάρια μ’ ένα 
παιδί αγωγιάτη, είχε υπηρέτρια, αρκετά καλά κτήματα και έσοδα από χρυσές λί
ρες, που δάνειζε με βαρείς τόκους και η φτωχολογιά κάθε χρόνο τούφερνε ρνοκά-
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τσιχα,, βούτυρα, τυριά, μέλια για τον τόκο. Το κεφάλαιο ποιος ξέρει πότε θα μπο
ρούσε να το επιστρέφει για να απαλλαγεί από την υποχρέωση.

Ε ίχε ένα μόνο· γιό, τον Ανδρέα Σιδέρη, με γυναίκα την Μαριγιί). Τ α  κτήματά 
τους μπορεί να μην ήξερε πού είναι ο Ανδρέας. Η Μαριγώ πήγαινε το φαγηπό στις 
εργάτριες, πούχε μεροκαματιάρες. Μιά δραχμή ήταν το μεροκάματο και φαγητό. 
Ο Ανδρέας, δεν είμαι βέβαιος, στους βαλκανικούς πολέιίΛυς είχε πάει στο Παρίσι 
και μας έφερε και το πόκερ και στο χάνι ξενυχτούσαν παραμερίζοντας τ’ άλλα χαρ
τοπαίγνια, πρέφα, κολτσίνα, ξερή, τάβλι κλπ.

Θάταν άδικο να μην αναφέρω και τα ωφέλιμα για το χωριό της οικογένειας 
Σιδέρη. Δώρησαν το ρολόγι του καμπαναριού που χτυπάει και δείχνει ακόμη τις 
ώρες, που έχουν τα γράμματα Ε Α Ε Ν ΙΙ Δ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η . Έχτισαν και ένα παρεκκλήσι 
στο κτήμα τους, τον Ά γ . Νικόλα. Έκαμαν και ένα δικό τους νεκροταφείο, δίπλα 
κολλητά στο Κοινοτικό, που θύμιζε την κάσκα, γιατί υπήρχε και κάποια διάκριση 
στις οικοογένειες, στα συνοοικέσια για γάμους. Πρέπει να πανδρεύεσαι της τάξης 
σου, του βαθμού ευπορίας σου.

Ο Ανδρέας έκαμε και μιά περίοδο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Γ . Μανίκας

ΠΑΛΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

Μάτια μ’ ετούτες δυό βραδιές μου ήλθανε σα βόλι, 
ττου πήγες και στεφάνωσες εις την μεγάλη πόλη.
Χάιδωμ' πώς νάρχεται καιρός την κάλτσα να φορέσω 
σε γλέντια, γάμους και χαρές να μπω και να χορέψω, 
ν’ ακούσουν τα βλαχόπουλα και να το συζητούνε, 
τέτοιοι λεβεντογέροντες λίγοι στον κόσμο ζούνε.
Για να μιλούν με τις καρδιές τις παραπονεμένες 
στα κοτσοχώρια βρίσκοντοι οι διαλεχτοί λεβέντες.
Μούποιν πολλοί, η λεβεντιά από τι με πως φεύγει 
ν’ ακούσουν και να μάθουνε, τί είν’ που τους κατέχει.
Στα γλέντια όλοι χαίρονται και μερικοί χορεύουν 
και τα παλιά βλαχόπουλα πάντα στα νύχια στέκουν.
Πέστε μου ποιός από τους νιούς μπορεί να τραγουδήσει 
να ζεί ο Παύλος ο γαμπρός και η Κονδύλω η νύφη 
Να ζεί το συμπεθερικό, πεθερικά, κουμπάροι 
που ανταμώνουν τα παιδιά, το ταιριαστό ζευγάρι.
Μονάχα ένα βλαχόπουλο ξεύρει τέτοια τροιγούδια, 
τραγούδαγε στα διάσελα και στα παλιά Ταμπούρια!

Χαράλαμπος Δ. Τριοαπαφύλλης 
(Χωρίς χωριό)
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απο Τη ο κ ο Ί ΐ ι α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας
(25 Μαΐου 1986)

Με την παρουσία 27 τακτικών μελών και 47  εκπροσωπηθέντων με εξουσιοδοτή
σεις συνήλ&ε στις 2 5  Μαΐου 1986  η  ανά διετία συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση 
της Αδελφότητας.

ΙΙρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο κ. Α . Θάνος, που διηύθυνε εποικοδθ]ΐητικά 
κά τις εργασίες της κ^ι χρέη Γραμματέα έκανε η κ. Αιμιλία Κουτσούκη.

Στην αρχή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για όλους τους Μικροχωρίτες που πέθα- 
ναν την τελευταία χρονιά.

Ο Πρόεδρος του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου στον σύντομο απολογισμό 
του τόνισε:

1. Την άριστη συνεργασία ττου έχει η Αδελφότητα με την Κοινότητα και ιδιαί
τερα τους τρείς παράγοντες του χωριού Πρόεδρο, παπά, δάσκαλο.

2 . Τ ις  εκδηλώσεις της Αδελφότητας για τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή της 
(1885) (συνεστίαση, αρτοκλασία, εκτύπωση του νέου καταστατικού, προκήρυξη δια

γωνισμού για σύνταξη- εκθέσεως με θέμα τους ξεντγτεμένους Μικροχωρίτες κ .ά .) .
3 . Την ανακαίνιση του οστεοφυλακείου, του υπόστεγου της Πνευματικής Γω 

νιάς, του μνημείου.
4 . Τ η  συντήρηση αυλακιών στον παλαιό οικισμό.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επιτυχία της περυσινής συνεστίασης στο κέντρο 

«Βράχος», ενώ φέτος στην εκδρομή που οργάνωσε το Δ .Σ . για Καστέλλια —  Μονέ; 
Αγάθωνος —  Λαμία —  Γοργοπόταμος δεν υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή και γΓ 
αυτό ματαιώθηκε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο υπό ανέγερση μνημείο των θυμάτων της κατολίσθηρης 
για το οποίο πρόσφεραν, ώς τώρα, χρηματικές δωρεές ο κ . Στ. Κοντογιάννης από 
την Αυστραλία και οι αδελφοί Μαστρογιωργόπουλοι από την Αμερική. Τ ο  μνημείο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, οπότε θα γίνει πάνδημο μνημόσυνο 
για τα θύ]Αατα της κατολίσθησης.

Ενημέρωσε κατόπιν την Συνέλευση για το επικείμενο 42ο Συνέδριο των Ευρυ- 
τάνων που θα γίνει στο Καρπενήσι και ότι η  Αδελφότητα πρότεινε στο πρόγροιμμα 
να μττεί για τις 5  Ιουλίου σχετική εκδήλωση στο Μικρό Χωριό προς τιμήν των 
ρυτάνων Αμερικής που ενίσχυσαν ποικιλότροπα το Μικρό Χωριό στις δύσκολες στιγ
μές του.

Μετά τον αττολογισμό κοα τγ)ν ανάγνωση της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων από 
την Εξελεγκτική Επιτροπή, η Συνέλευση απήλλαξε πάσης ευθύνης το απελθόν Διοι
κητικό Συμβούλιο και ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της επόμενης διετίας,

Επηκολούθησε συζήτηση πάνω σε διάφορα θέματα, όπως 1) η  περισυλλογή σκου- 
πιδιών και κυρίως ο χώρος απόρριψής τους, 2) το πρόβλημα του πάρκινγκ στον 
παλαιό οικισμό, 3) η  φροντίδα για το καμπαναριό πριν είναι αργά, 4 ) η ανέγερση 
του μνημείου της κατολίσθησης, 5) η δημιουργία λίμνης με πέστροφες, 6) η  επι
κείμενη συγχώνευση κοινοτήτων κ.ά.

Τ ο  νέο Δ.Σ. θα επιληφθεί όλων των εκκρεμών θεμάτων.
Σημειώνεται ότι στην φετεινή Γεν. Συνέλευση παρέστη ο κ. Κων. Πριόβολος,
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που ήλθε πρόσφατα, από την Αιτερική, και. το<νίστηκε η συμβολή του στον έρανο για 
την ανέγερση της Α τ. Κυριακής και ανοικοδόμηση του νέου οικισμού και την τε
λευταία επισκευή τητ Μεταμόρφωσης. -  - -

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής από τους Α . θάνο, Ν . Κεράνη 
και Π . Γρατσούνη έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του επτα- 
Ι̂ ελο̂ ύς Διοικητικσύ Συμβουλίου, της τριμελούς Επιτροπής Πρόνοιας και Αλληλοβοή
θειας και της πεντα^ι^λούς Επιτροπής Εκπολιτιστικών Εκδηλώσεων. Ψήφισαν συνο
λικά ( 6 9 ) .  Από την κάλπη αναδείχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: Κ λ. 
Κουτσούκης, με ψήφους ( 6 8 ) , Π . Λιάπης ( 5 8 ) , Γ . Δημόπουλος ( 5 5 ) , Α . Κεράνης 
(5 4 ) ,  Ν. Βίγλας (4 2 ) ,  Ε . Βουγά ( 3 2 ) ,  Π . Γρατσούνης (24) και αναπληριυματι- 

κοί οι Τ . Φλέγγας ( 1 7 ) , Δ. Κρίκος (10) και Στ. Γεο^ργούλης.
Για την Επιτροπή Πρόνοιας και Αλληλοβοήθειας οι κυρίες: Ό λγα Παπαδημη- 

τρίου ( 5 9 ) , Μαργαρίτα Κεράνη ( 4 2 ) , Νίκη θάνου (35) και αναπληρωματικές οι 
κυρίες: Ναυσικά Παπαδάκη και Αντιγόνη Γεωργούλη.

Για την Επιτροπή Εκπολιτιστικών Εκδηλώσεων οι κυρίες: Αιμιλία Κουτσούκη 
( 6 2 ) , Χρυσούλα Κεράνη' ( 5 7 ) , και οι κύριοι: I .  Αιάπης ( 4 7 ) , Ν . Κεράνης (42) 

και Ν. Κουτσούκης (37) . Στην θέση των αναπληρωματικ(!)ν οι κυρίες Ελευθερία 
Σο>τηράκου και Μαρία Κυρίτση.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού προβλέπεται να γίνει Ειδική Συνέλευση στο Μι- 
ωρό Χωριό, καθώς και Λαϊκή Συνέλευση, όπως έγινε πέρυσι, όπου θα συζητηθούν 
από κοινού με την Κοινότητα τα ζητήματα του χωριού lJL·ας.

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Α ρ ά α η ,  Σ χ ό λ ι α

0 κ. Χρίοτος θάνος
Μας έλειψε φέτος στην Συνέλευση ο τέ

ως Π(Μεδρος της Αδελφότητας κ. Χρίστος 
©όνος, τώρα επίτιμος δικηγόρος, λόγω α- 
σΟένειάς του. Του ευχόμαστε περαστικά, 
καλή οο'άρριοση και γρήγορα να τον έχου
με και πάλι κοντά μας. Οι συμβουλές του 
υπήρξοιν πόιντοτε πολύτιμες.

Οι Μ ικροχυρίτ{ς τον Η Π.Α.
Ό π ω ς εμείς, έτσι κι οι ξενητεμένοι Μι- 

κροχωρίτες, κυρίως της Αμερικής, πρέπει 
να αισθάνονται υπερήφοινοι για την εκλο
γή στο αξίωμα του Προέδρου του «Βε
λουχιού», του συγχωριανού μας κ. Τάκη 
Ν. Πολύζου.

Απορφόνισμένοι, τέ>σα χρόνια, από τον 
Σύλλογο των Μικροχωριτων Αμερικής ο 
«Φοίνιξ» που έδρασε κάποτε και εξέπνευ
σε οριστικά μετά τον θάνατο του τελευ
ταίου προέδρου του αείμνηστου Ιωάννου 
Ν. Κομμοιτά, θα πρέπει τώρα να συσπει
ρωθούν κάτω από την ηγεσία του Μικρο- 
χωρίτη Προέδρου του «Βελουχιού» κ. Τά
κη Ν. Πολύζου, και να τον συνδράμουν

στο έργο του για το καλό του Μικρού 
Χωριού και της Ευρυτανίας. Σ ε κάθε πό
λη, όπου υπάρχει ευάριθμη παροικία Μι- 
κροχωριτών ή και σε συνεργασία με άλ
λους «κοντοχωριανούς» να ιδρύσουν τα 
τμήματά τους (C H A PT ER S ), βοηθώντας 
έτσι το «Βελούχι» να διευρύνει τη βάση 
του και να επεκτείνει την κοινιωφελή και 
πατριωτική του δράση κάτω· απ’ την ηγε
σία του νέου Προέδρου.

Το μαθητικό δυναμικό 
του χορίου μας

Με ιδιαίτερη χαρά και έκπληξη η Α- 
δελφότητά μας εντόπισε φέτος 17 μαθη
τές και μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευ
σης που κατοιγονται ή μένουν στο χωριό 
μας. Τα ονόματά τους μας δόθηκαν ιχπό 
τον συγχωριανό μας καθηγητή στο Λύ
κειο Καρπενησίου κ. Γ. Τσοττσαράγκο. Ε 
πειδή τα παιδιά αυτά και όσα θα έλθουν 
αποτελούν το καμάρι, την ελπίδα και το 
μέλλον του χωριού μας, αξίζει κάθε εν
θάρρυνση και υποστήριξη στις σπουδές 
τους και τις ασχολίες τους. Με το γράμ
μα που ακολουθεί έγινε μιά πρώτη επα-

32



ψή μαζί τους και θα συνεχιστεί μέσα στο 
καλοκαίρι με προσωπική επαφή και μ’ ό
λους μαζί. Πιστεύουμε ότι η γέφυρα αυ
τή επαφής θα συνεχισθεί και σαν μιά τέ
τοια ένδειζη θα θεωρήσουμε κάθε οααα- 
πόκρισή τους, όπως αυτή που εκδηλώνε
ται με το γράμμα που μας έστειλε η Μα
ρία Φλώρου, το οποίο παραθέτουμε πιο 
κόαω, καθώς και τα ονόματα των μαθη
τών και μαθητριών, που είναι:

Γιολδάση Αγγελική, Α ' Λυκείου
Γρούμπα Ε ., Α ' Γυμνασίου
Γρούμπας Κων)νος, Α ' Γυμνασίου
Δημόπουλος Κων)νος, Α ' Λυκείου.
Δουλα&ερης Βαγγέλης, Α ' Γυμνασίου.
Ζάρρα Ελένη, Β ' Γυμνασίου.
Ζάρρας Βασίλειοις, Α ' Λυκείου.
Ζήσιμος Βασίλης, Γ ' Γυμνασίου.
Καραγκούνη Μαρία, Β ' Λυκείου.
Τραστέλλης Νικόλαος, Α ' Λυκείου.
Τριχιά Σπυριδούλα, Α ' Γυμνασίου.
Τριχιά θεοδώρα, Α ' Λυκείου.
Τριχιά Μαρία, Β ' Λυκείου.
Τσατσαρότγκου Μαρία, Β ' Λυκείου.
Φλώρου Μαρία, Γ ' Γυμνασίου
Φλώρου Αναστασία, Β ' Λυκείου.
Φούκας Κώστας, Α ' Λυκείου.

Οι Αγιοι Απόστολοι
Το εξωκκλήσι των Αγίων Αποστόλων 

ανακαινίστηκε και εξωραΐστηκε φέτος με

δαπόινη των αδελφών X. Μαστρογεωργό- 
πουλοι, οι πρόγονοι των οποίων υπήρξαν 
κτήτορες της εκκλησίας αυτής. Για τις 
εργασίες της ανακαίνισης ήλθε από την 
Αμερική και έμεινε αρκετές μέρες εδώ 
(Χωριό και Αθήνα) ο κ. Στέφανος X. Μα- 
στρογεωργόπουλος.

Η Πντοματική Γυνιά
Οι μαθητές και μαθήτριες που ανταπο- 

κρίθηκαν στην πρόσκληση της Αδελφότη
τας και από τα τέλη Ιουλίου ανέλαδαν το 
άνοιγμα και φύλαγμα της Πνευματικής 
Γωνιάς είναι οι: Βασίλης Ν. Ζάρας, Κώ
στας 1. Φούκας, Μοαιριδούλα Ελ. Τριχιά 
και Μαρία I. Φλώρου.

Η Πνευματική Γωνιά ώς τον Σεπτέμβρη 
θα είναι ανοιχτή πρωί και απόνευμα τις 
ημέρες Τετάρτη, Παρασκευή, Σάδδατο 
και Κυριακή.

Η Παιδική Χαρα
Με εθελοντική εργασία εξωραΐστηκε η 

Παιδική Χαρά που απέκτησε καινούργια 
χαρούμενα χρώματα και συντηρήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις της. Την πρωτοβουλία, ό
πως πληροφορύμαστε, είχαν οι κ. κ. Α. 
Γιοιυρνάς, Γ. Ζαχαρόπουλος, Δ . Κρίκος, 
Τ. Φλέγγας κ.ά. Οι δυό τελευταίοι φρόν-

Άγιοι Απόστολοι μετά την ανακαίνισή τους.
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Ttaocv επίσης και για την αντικατάσταση Πίγκ -  Πιίγκ 
των λαμπτήρων σε όλες τις καλώνες του 
παλιού οικισμού. Έ ν α  θερμό ευχαριστού
με από μας τους Μικροχωρίτες.

Περιμένουμε κι άλλους εθελοντές για  
πολλά έργα φέτος.

Ανακαίνιση του Ά η -Σ ώ σ τη
Ό π ω ς μας πληροφόρησε ο εφημέριος 

του χωριού ^ας πατήρ Νικόλαος Αζακάς, 
με σημαντική δαπάνη ανωνύμων δωρητών 
ανακαινίσθηκε πρόσφατα ο Ά η -Σ ω σ τή ς. 
Την ανακαίνιση, που απεκάλυψε ότι η εκ
κλησία είναι όλη λιθόκτιστη, έκαμαν με 
εξαιρετική επιμέλεια οι τεχνίτες του χω
ριού μας Πόινος Μουτογιάννης και Βαγ
γέλης Κακούρας.

Μια κτητορική πλάκα που αποκαλύ<))θη- 
κε πίσω στο ιερό, αν και <ΐ)θαρμένη, δεί
χνει μισοσ&ημένη την ημερομηνία 1 8 (7 0 ) .  
Η ημερομηνία αυτή, όπως μας πληροι^ρεί 
ο κ. Τάκης Πολύζος, Πρόεδρος του «Βε
λουχιού», είναι κατά πάπα πιθανότητα ο 
χρόνος που^ πραγματοποίησε ττν αναστή- 
λωση ή ανέγερση της εκκλησίας ο παπ
πούς του Χαράλαμπος Πολύζος.

Πληροφοροούμε τα αγόρια και κορί
τσια του χωριού μας, που αρέσουν το 
σπόρ αυτό, ότι ολοκληρώθηκε η εγκατά
σταση του πιγκ - πογκ σε αίθουσα της 
Πνευματτικής Γωνιάς μαζί με όλα τα ε
ξαρτήματα (μπαλλάκια, ρακέτες κλπ.). 
Περιμένουμε να δούμε τους πρτώοους φε
τινούς αγώνες που θα οργανώσουν μόνοι 
τους οι φίλοι του πιγκ - πογκ.

Μυημπο θυμάτων 
της κατολίσθησης

Ολοκληρώνεται μέσα στον Ιούλιο ή αρ- 
χές Αυγούστου το μνημείο, που ανεγεί- 
ρεται για τα 13 θύματα της κατολίσθη
σης. Τη δαπάνη του έργου θα καταβά
λουν εξ ημισείας οι κ.κ. Σταύρος Κοντο- 
γιάννης οστό την Αυστραλία και οι αδελ
φοί X. Μαστρογεωργόπουλοι από την Κα- 
λιφόρνια. Μόλις πρόσφατα η Αδελφότητα 
έλαδε ποσό 10  χιλ. δρχ. από την οικογέ-

Ό Αη - Σώοτης την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής.
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νεια I. ΑθοΓνασσιτούλου, για τον ίδιο σκο
πό.

θ α  πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι το σχέ
διο του μνημείου εξεπόνησε αφιλοκερδώς 
ή δνίς Ά ρ τ εμ ις  Βαρδιτσιώτη, αδελφή του 
κ. Στ. Κοντογιάννη, η οποία και παρακο
λουθεί την εκτέλεση του έργου. Ευχαρι
στούμε θερμά την Ά ρτεμη  γιατί παρ’ ό
λες τις επαγγελμοαικες της ασχολίες βρί
σκει χρόνο να ασχοληθεί και u’ αυτό το 
έργο.

Υπενθυυίζουμε ότι μαζί με τα αποκαλυ
πτήρια του μνημείου η Αδελφότητα με την 
Κοινότητα προγραμμοαίζουν μέχρι τέλους 
Αυγούστου πόινδημο μνημόσυνο για τα 
θύματα της κατολίσθησης.

Ό σ ο ι θέλουν να παρευρίσκονται ας 
παρατείνουν για λίγες μέρες την παρα
μονή τους στο χωριό. Την οριστική ημε
ρομηνία θα ανακοινώσουμε στο χωριό απ’ 
την εκκλησία κλπ.

Το Ιστορικό Ατύκϋμα τον Ευρυτάνον της Κον)πολης (1812 Ί 9 2 0 )
Λίγοι ίσως θα ξέριουν ότι οι Ευρυτόινες, 

που από παλιά μετανάστευαν είχαν στην 
Κων)πολη ευάριθμη παροικία και Σύλ
λογο από το 1 8 1 2 ! Ήταν η ιστορική Α
δελφότης των εν Κων)πόλει Ευρυτόινων.

Για να γίνει ευρύτερα γνοχττή η ύπαρ
ξη της Ιστορικής α υ ^ ς  Ενώσεως Ευρυ- 
τόινων, η Αδελφότητα Μικροχωριτών ανα
τύπωσε το Ιστορικό Λεύκωμα της Ενώσε
ως που εξέδωκε το 1920, δηλ. λίγο πριν 
διαλυθεί οριστικά από την λαίλαπα των 
τραγικών γεγονότων που ακολούθησαν 
τότε (Μικρασιατική καταστροφή 1922  
κ λ π .).

Προβαίνοντας στην ενέργεια αυτή η Α- 
δελφότητά μας εξεπλήρωσε κι ένα χρέος 
και μιά υπόσχεση, που είχε δώσει στον 
αείμνηστο Δημήτριο Κ. Κοκκάλα, ο οποί
ος δώρησε σ ^ ν  Αδελφότητα ένα παλαιό 
αντίτυπο του Λευκώματος αυτού για να 
το κάνει ευρύτερκχ γνωστό.

Τιμής και μνήμης ένεκα προς τον αλη
σμόνητο Μικροχωρίτη της Πόλης, η Αδελ
φότητα κράτησε το πρώτο αντίτυπο να το 
στείλει στην οικογένειά του. θ α  θέλαμε 
εδώ να ευχαριστήσουμε ακόμη έναν όιλλο 
συμποιτριώτη μας Κων)πολίτη, τον κ. Δ. 
Τσιτούρη, έμπορο, που είχε την ευγενή κα 
λωσύνη να μας δανείσει το δικό του πλη
ρέστερο αντίτυπο για την ανατύπςοση που 
επιδιώξαμε.

Το Λεύκωμα που μας έδωσε ο αείμνη
στος Δη μ. Κοκκάλας θα εκτίθεται στο 
Μουσείο της Πνευματικής Γωνιάς, μόλις 
ολοκληρωθούν ορισμένες αναγκαίες ρυθ-

±  ^  Ο
μίσεις για την ασφαλή του τοποθέτηση 
εκεί.

Για το περιεχόμενο του Λευκώματος θα 
επανέλθουμε σε επόμενο τεύχος. Πόιντως 
όσοι επιθυμούν να το αγοράσουν παρακα- 
λούνται να μας γρκίιψουν. Η τιμή του είναι 
2 .0 0 0  δρχ.
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Οι φύλακ6ς κι η παντοτινή ουντροφιά του χωριού μας
Είναι τα ξωκκλήσια μας που φυλάνε το χωριό. Το ζώνουν γύρω - 

γύρω και το στολίζουν καθώς είναι καθαρά, παστρικά και ομσρφό- 
χτιστα με πέτρα πελεκητή από χέρια έμπειρων μαστόρων.

Μα οι Ά γ ιο ι στέκονται λίγο πάρα έξω. Μέσα τί γίνεται, που το 
χωριό ερημώνει; Τις χειμωνιάτικες νύχτες που τ’ αγριοκαίρια δέρνουν 
το χωριό απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα; Πέφτουν δρολάπια, αστρο
πελέκια και ψυχή δε βρίσκεις στσ δρόμο; Να σταυρώσεις μιά καλημέ- 
ρα, ένα καλό λόγο σε λύπη ή χαρά, καθημερινή ή γιορτή;

Εμείς οι νέοι πάμε για λίγες μέρες και φεύγουμε. Κι αν μείνουμε 
περισσότερο τα πρώτα κρύα μας διώχνουν.

Σκεφθήκαμε ποιούς αφήνουμε πίσω; Ποιοί θα πονέσουν για το χω
ριό ό,τι κι αν τόβρει; Να δουν τα σπίτια νάναι σφαλιστά καλά, τα αυ-

Αλεζάνδρα Ν. Πολύζου Αθηνά Κ. Φούκα

λάκια να μη βσυλώνουν, τα ξωκκλήσια καθαρά, να μή τα κλέψουν;
Είναι οι πατέρες, παπούδες, μητέρες και γιαγιές, ξωμάχοι απ’ τη 

ζωή που προσφέρουν τόσα πολλά ακόμη και τώρα, στη δύση της ζωής 
τους. Καμαρώστε τους. Δυό γυναίκες απ’ το παλιό, οι γεροντότερες, κο- 
λώνες όμως και λεβέντισσες που χαμογελούν μπροστά στο φακό. Είναι 
η Αλεξάνδρα Ν. Πολύζου και η Αθηνά Κ. Φούκα. Περασμένα τα σγδόν- 
τα και οι δύο. Τα σπίτια τους κι οι πόρτες τους αντικρυστές. Αποτε
λούν την πύλη στην είσοδο του παλιού χωριού. Το αυτί τους και το μά
τι τους είναι ασκημένα ν’ ακούνε τα αυτοκίνητα και να βλέπουν τον

3 6



καθένα, που μπαίνει στο χωριό. Το χειμώνα μόνες, στο παραγκώνι, στο 
τζάκι, πλέκουν και αναθυμούνται τα παλιά. Το καλοκαίρι στις ομορ- 
φοστόλιστες αυλές τους, που μοσχοβολάνε απ’ τα πολύχρωμα λουλού
δια στέκονται μπροστά στις ολάνοιχτες πόρτες και μας καλωσορίζουν 
και μας χαιρετάνε με άπειρη χαρά και καλωσύνη, κρύβοντας πότε - πό
τε κανά δάκρυ.

Αυτές τις ηρωικές μορφές, με τα χαρωπά πρόσωπά τους δεν τις ξε
χνάς. Σε συνοδεύουν κι όταν φεύγεις κι όταν είσαι μακρυά.

Πέρα, στσ νέο χωριό, δυό στητοί υπερήλικες, ο παλαίμαχος Πρόε
δρος της Κοινότητας Επαμεινώνδας Παπαδής και ο συνταξιούχος Κώ-

Επ. Παπαδής καί Κ. Κατοάνος.

στας Κατσάνος, συνεχίζουν ακάματοι να προσφέρουν πολύτιμες υπη
ρεσίες στο χωριό, μέσα στην εκκλησιά και μετά τα 85 τους.

Τα ηλιοψημένα γελαστά πρόσωπά τους σε καλωσορίζουν κάθε που 
θα μπείς στην εκκλησιά να ανάψεις το κερί σου. Σε περιμένουν εκεί, 
στην είσοδο, όρθιοι, δίνοντας το παρών και διαβεβαιώνονπάς σου ότι 
δεν ξόφλησαν, είναι χρήσιμοι ακόμη και πορσφέρουν. Πολλοί αναρω
τιούνται, τί θα γίνουμε άμα φύγουν αυτοί; Γιατί δεν μπαίνουν νεώτε- 
ροι; Μήπως δεν τολμούν να πάρουν τέτοιες ευθύνες; Νομίζουμε ότι η 
σβελτάδα των ηλικιωμένων και η ευκινησία τους δεν τους επιτρέπουν 
να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Γιατί εκείνοι κρατούν γερά. Χτυπάνε την καμ
πάνα, νύχτα και σούρουπο, όταν το θελει η εκκλησία, θα πάνε στο 
ξωκκλήσι, θα ανοίξουν, θα κουβαλήσουν τα κεριά, θα φκιάξουν το παγ
κάρι, θα ανάφουν το θυμιατό, θα βοηθήσουν τον παπά.

Αυτοί κι άλλοι που δεν τους χωράει όλους εδώ, είναι οι ξωμάχοι 
μας. Στ’ αλήθεια αξίζει να τους καμαρώνουμε και να ευχόμαστε πιίιν- 
τα να τους έχουμε κοντά μας.
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απο το χυρο της Ευρυτανίας
Μερικά στιγμιότυπα απ’ το 42ο Συνέδριο

Το Βελούχι ανταμώνει το Βελούχι
Η ανοπταράοταση του Βελουχιού από 

ΕυρυτόΛ'α καλλιτέχνη ήταν το δώρο σε 
πίνακα ανάγλυφο που πήραν οι περισσό
τεροι από τους τυχερούς στο αποχαιρετι
στήριο δείπνο στο Λεκαντίν Καρπενησίου 
απο τα χέρια του σπελθόντος προέδρου 
κ. Μπαλάφα, ο οποίος δεν παρέλειπε να 
τονίζει, δτι το «Βελούχι» της Αμερικής 
ήλθε να ανταμώσει με το πραγματικό Β ε
λούχι. Γι’ αυτό και η λέξη Βελούχι κυρι
άρχησε παντού. Μάλιστα ο κ. Μπαλάφας 
απέσπασε πολλά χειροκροτήματα στην 
πρώτη γιορταστική εκδήλοκτη στο Κεφα- 
λόδρυσο, συγκινη μένος έσυρε πρώτος το 
χορό με το θρυλικό τραγοούδι «Βελούχι 
μου περήφανο».

Το πρώτο δώρο στη Μητρόπολη

Το πρώτο δώρο που δόθηκε ήταν στον 
Σεδασμιώτατο Καρπενησίου κ. Νικόλαο, 
μια επιταγή, μ’ ένα συμβολικό ποσό, ό
πως είπε ο κ. Μπαλάφας, για το οίκημα 
της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου.

Η  τσάντα της Νομάρχισσας 
και τα προβλήματα της Ευρυτανίας

Το δώρο στην κ. Νομάρχη ήταν μιά ευ
ρύχωρη τσάντα, κατάλληλη για έγγραφα 
κλπ. Π ροσφέροντας το δώρο ο κ. Μπα
λάφας είπε:

— Δίνουμε αυτό το δώρο στην κ. Νο
μάρχη, γιατί έχει τόσα πολλά προβλήμα
τα η Ευρυτανία, που η τσάντα που ζίγε 
γέμισε, γ ι’ αυτό σκεφθήκαμε να της φέ
ρομε μιά δεύτερη.

Κυάλια στον κ. Δήμαρχο

' Εκπληξη ήταν το δώρο στον κ. Δή
μαρχο Καρπενησίου. Ό π ω ς είπε ο κ. 
Μπαλάφας:

— Ο κ. Δήμαρχος τα χρειάζεται, γιατί 
με τα δικά του μάτια τόσα χρόνια δεν 
μπόρεσε να δριεί μιά νύφη, να την παν
τρευτεί. Με τα κυάλια θα [Φορέσει να τη 
δ ρ ε ί!

Αλλά ο κ. Δήμαρχος είχε την απάντη
ση έτοιμη:

— Αφού με γυμνούς οφθαλαούς δεν την

δρήκα ώς τώρα^ πώς θα την δρω με τα  
κυάλια, που θα αποκαλύπτουν πιο πολλές 
λεπτομέρειες;

Βαλίτσα για τον Ωκεανό
Στον κ. Κωστοπαναγιώτη το δώρο ήταν 

μιά μικρή δαλίτσα, γιατί, όπως είπε ο κ. 
Μπαλάφας, η παλιά χάλασε τόσες φορές 
που πέρασε τον ωκεανό και το μόνο που 
χρειάζεται τώρα ο κ. Κωοτοπαναγιώτης 
για να συνεχίσει νάρχεται, ως αντιπρόσω
πός μας, στο Βελούχι της Αμερικής, είναι 
μιά δαλίτσα!

Αγγλική γλώσσα
και Ευρυτανική ντοπιολαλιά

Πολλοί ντόπιοι που ήσαν πρόθυμοι να 
συμμετάσχουν στο 42ο Συνέδριο των Ευ- 
ρυτάνων Αμερικής ήσαν διατακτικοί στην 
αρχή, γιατί νόμιζαν, ότι γλώσσα του συ
νέδριου θα ήταν η Αγγλική, την οποία 
άλλοι δεν ήξεραν και άλλοι έπρεπε να θυ
μηθούν.

Η έκπληξη όμως ήταν, ότι η Αγγλική 
δεν ακούστηκε καθόλου. Απεναντίας α
κούστηκαν οχι μόνο η Ελληνική, αλλά, 
κατά κύριο λόγο, η Ευρυτανική ντοπιο
λαλιά και μάλιστα η λεγόμενη «Καρπε- 
νησιώτικη» διάλεκτος, την οποία πολλοί 
σύνεδροι, όπιος οι κ.κ. Μπαλάφας, Κανα
δός κ.ά. χρησιμοποίησαν με χαριτωμένο 
τρόπο, όπως την ήξεραν 13 και 14 ετών, 
όταν έφυγαν απ’ την Ελλάδα πριν από 
αρκετές δεκαετίες. Αναγκαστικά λοιπόν 
θυμήθηκαν όλοι τα «Καρπενισιώτικα».

Ο ι γυναίκες
Ο απελθών Πρόεδρος του «Βελουχιού» 

κ. Μπαλάφας απεδείχθη, ότι είναι πειστι
κός υπερασπιστής του γυναικείου φύλου, 
αφού δεν παρέλειψε να πλέξει σε κάθε 
του ομιλία ή παρέμβαση το εγκώμιο του 
ωραίου φύλου. Ό π ω ς αφηγήθηκε, χαρα
κτηριστικά στους συνέδρους, όταν έκανε 
τις προετοιμασίες του Συνεδρίου για την 
Ελλάδα, κάποιος τον ρώτησε:

— Πρόεδρε, εσύ που θα πας στην Ε λ 
λάδα, δεν μας λες, πώς λένε τον νεο Νο
μάρχη ;

— Δεν έχουμε Νομάρχη, του απαντώ, έ-
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Στη στήλη αυτή, τταρουσιάζονται συνοπτικά διδλία, περιοδικά, εφημερίδες 
και γενικά έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα ή την Δ)νση του πε
ριοδικού και a(j)opouv την Ευρυτανία ή γενικότερα την Ρούμελη.

★  Γιάννη Α. Βράχα, Η Παναγιά της 
Καλλιακούδας. "Εκδοση Συλλόγων Μεγα- 
λοχωριτών η «Αγία Παρασκευή» και 
«Καλλιακούδας». ’Αθήνα 1985.

Η εργασία αυτή του δραδευμένου Ευ- 
ρυτόινα συγγραφέα και διδάσκαλου κ. 
Γκάννη Βρόιχα, αποτελεί όχι μόνο μιά α
ξιόλογη καταγραφή του χρονικού της α
νέγερσης στα υψώματα της Καλλιακού- 
δας της εκκλησιάς της Παναγιάς της 
Καλλιακούδας, αλλά και ένα γλαφυρό ο
δοιπορικό στις μαγευτικές τοποθεσίες που 
την περιδάλλουν, όπως η Αετόδρυση, η 
Κρύα Βρύση, η Βαθιά Λαγκάδα κ.ά. Ε ί
ναι τα ξακουστά λημέρια όπου έγραψαν 
την ιστορία τους οι ξακουσμένοι τσελιγ- 
κάδες και δλάχοι της περιοχής, οι Τσιδι- 
λικαίοι, οι Πατσιαουραίοι, οι Μπουραίοι, 
οι Γιαννακοπουλαίοι, οι Καραπετσαίοι και 
πολλοί άλλοι. Στον μικριόν αυτό τόμο συν
εργάζονται ακόμη οι κ.κ. Δ. I. Πουρνά- 
ρας, που μας αφηγείται το χρονικό της 
θαυματουργικής εμφάνισης της Πανοτγίας 
στην Καλλιακούδα, Ε . Οικονόμου, που 
μας δίνει εμπεριστατωμένα το χρονικό 
της μάχης της Καλλιακούδας (1 8 2 3 ) ,  ο 
πρωτοπρεσδύτερος Κων. Δ. Βασιάκης που 
μας δίνει το χρονικό της πρώτης θείας 
λειτουργίας στο όμορφο εκκλησάκι που 
είναι αφιερωμένο στην Παναγιά της Καλ- 
λιακούδας.

Ο τόμος περιέχει κοοτάλογο εισφορών 
και πρωτεργατών για την ανέγερση της 
εκκλησίας, εμπλουτίζεται με στίχους του 
Γ. Βράχα και Στ. Βασιλόπουλου και κο

σμείται από πολλές σχετικές φωτογραφί
ες. ΑξίΓουν συγχαρητήρια σ’ όσους συνερ
γάστηκαν και χρηματοδότησαν το διδλίο 
αυτό που είναι αφιερωμένο στην Παναγία 
της Καλλιακούδας.

i f  Δημητρίου Β. Γονή, δρος θεολογί
ας, Βιδλιοκρισίαι 1) K U JO K U EN . Η συλ 
λογή του Ιωάννου Αλεξάνδρου από το έ
τος 1348 της Βουλγαρικής Ακαδημίας Ε 
πιστημών (1 9 8 1 ) και 2 ) Δημητρίου I. 
Φαλλή, Κάλλιον Ευρυτανίας; Νέα θεώ ρη
ση της Ιστορίας του (1 9 8 2 ) .

Εκείνο που ενδιαφέρει εδώ είναι η θε
τική γενικά κριτική, που κόινει ο συγγρα
φέας για το διδλίο του Ευρυτόινα ιστο
ριοδίφη κ. Δημ. Φαλλή, ο οποίος προσπα
θεί να τεκμηριώσει με νέες πηγές την εκ
δοχή ότι το σημερινό Κλαψί είναι το αρ
χαίο Κόιλλιον, και όχι το σημερινό Βελού- 
χοδο, όπως πρεσδεύουν άλλοι.

i f  Γεωργίου Ν. Μοναστηριώτη, 35  Χρό
νια ζωής στην Υπηρεσία του Λαού μας. 
Αθήναι 1983 . Την δρόχτη του ως υπαλλή
λου και στη συνέχεια, ως προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, στο 
Νομό Ευρυτανίας κατχτχρίάφει στο διδλίο 
αυτό, ο κ. Μοναστήριώτης.

Είναι τόσο πολύ γνωστός, στην περιοι- 
χή ο κ. Μοναστηριώτης και η δράση του 
τόσο πολύ συνυφασμένη με την κοινωνική 
περίθαλψη και πρόνοια στην Ευρυτανία, 
για σαράντα περίπου χρόνια, που — τον 
γνωρίζουν ως κι οι πέτρες— θά ,λεγε κα-

χουμε Νομάρχισσα!
— Τότε πόιει, χαθήκαμε! μου λέει.
— Ό χ ι, του απαντώ. Δεν χαθήκαμε. Έ 

χουμε γυναίκα Νομάρχισσα, την κυρία 
Ανοοστασία Κανελλοπουλου και τα πράγ
ματα πάατ καλύτερα τώρα, νιατί οι γυ
ναίκες κάνουν νοικοκυρεμένες δουλειές!

Αλλά ο κ. Μπαλάφας δεν περιορίστηκε 
σε καλά λόγια μόνο για την νομάρχισσα 
Ευρυτανίας. Τα επανέλαδε και στο πρό

σωπο της κυρίας Δημητριάδου, Γενικής 
Γραμμοαέα Αποδήμου Ελληνισμού, που 
παρίστατο κοαά την έναρξη του συνεδρί
ου. Τα ίδια καλά λόγια επανέλαδε ακό
μη στο πρόσωπο της Προέδρου του Συλ
λόγου των Ευρυτόίνων Αμερικής «θυγα
τέρες της Ευρυτανίας» την κ. Μπαλάφα, 
η οποία, όπως είπε ο ίδιος πόιλι, χαρα
κτηριστικά, «συμδαίνει να είναι γυναίκα 
μου και ξέρει μάλιστα να κάινει καλό 
κουμάιντο, αλλά και να μαγειρεύει καλάι».
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νει,ς, ώστε να ιτεριττευει μια τέτοια ανα
δρομή. Αλλά μεθοδικός και οργανωτικός 
όπως ήταν σ’ όλη του την δημοσιοιϋπαλ- 
ληλική σταδιοδρομία ο κ. Μοναστηριώ- 
της, θέλησε να μας δώσει και το τελευ
ταίο δείγμα δουλειάς του, όπως αυτή, κι 
είναι προς τιμήν του. Ά ν ο ιξ ε  όλα του τα 
χαριτιά και μας δίνει τώρα μιά πλήρη ει
κόνα όχι μόνο του δημοσίου υπαλλήλου 
που έπραξε μέσα οιπό μύριες δυσκολίες 
και αντιξοότητες το καθήκον του σ’ έναν 
ευαίσθητο τομέα, όπως ήταν και είναι η 
κοινωνική πρόνοια στην Ευρυτοινία, αλλά 
και του ένθερμου πατριώτη που έλαβε μέ
ρος στον Αγώνα κατά του κατακτητή, 
του καλού χριστιανού, που έδινε από το 
υστέρημά του και του υποδειγματικού, α
κέραιου χαρακτήρα που είχε γνώμονα 
στις πράξεις του την τιμιό-^τα και την 
ευθύτητα.

Το βιβλίο του χωρίζεται σε πέντε ενό
τητες. Στην πρώτη μας δίνει τη ζωή του 
και δράση ώς τον πόλεμο του 1940—41, 
οπότε υπποέτησε ως ασυρματιστής - λοχί- 
ας. Στη δεύτερη κάνει μιά ιστορική ανα
δρομή στην εποχή της Αντίστασης και 
του Εμφυλίου Πολέμου, με εκτεταμένη α
ναφορά στην εκτέλεση τιον 13  εθνομαρτύ
ρων στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
(1 9 4 2 ) . Στην τρίτη αναφέρεται συνοπτικά 
στη βαθμολογική και υπηρεσιακή του ε
ξέλιξη. Στην τέταρτη προσφέρει αποδει
κτικά στοιχεία (υπηρεσιακές εκθέσεις, 
έγγραφα, τηλεγραφήματα, επιστολές, εύ
φημες μνείες επισήμων αλλά και απλών 
πολιτών) που μαρτυρούν για την πέρα α
πό τον απλό υπηρεσιακό ζήλο εκτέλεσης 
των καθηκόντων του και ειδικών αποστο
λών που του ανετίθεντο. Στο τελευταίο 
μέρος απαριθμεί τις διάφορες οιγαθοερ- 
γείς προσφορές του σε νοσοκομεία, φιλαν
θρωπικά ιδρύματα κλπ.

Ό λ α  αυτά καταξιώνουν τον συγγρα
φέα ως ένα ευσυνείδητο, εργατικό, έντιμο 
και επιτυχημένο δημόσιο λειτουργό, αλ
λά και κοινωνικό εργιίαη, που δεν έμεινε 
αμέτοχος στους πόνους και τις ανόίγκες 
της περιοχής του.

Οι Μικροχωρίτες έχουν έναν επιπλέον 
λόγο να θυμούνται τον κ. Μοναστηριώτη

Το Μικρό Χωριό, με την κατολίσθηση 
της 13 .1 .6ο  στάθηκε μιά από τις πολλές 
εμπειρίες του που την αναφέρει άλλωστε 
ανάμεσα στις τόσες άλλες πριν και μετά 
απ’ αυτήν, όπως οι σεισμοί του 1966.

Χωρίς τη δική του συνεργασία και κα
τανόηση των ποικίλων προβλημόιτων που 
προκόίλεσε η κοιτολίσθηση δεν θα προω
θείτο τόσο γρήγορα το έργο της ανοικο
δόμησης του νέου οικισμού.

Συγχαίρομε τον κ. Μοναστηριώτη για  
την εργασία του αυτή, που βοηθάει όχι 
μονο να γνωρίσουμε τον ίδιο καλύτερα

και να εκτιμήσουμε την αναμφισβήτητη 
προσφορά του, αλλά και σκιαγραφεί ορι
σμένες πτυχέι^ της Κοινωνικής Πρόνοιας 
στην Ευρυτοο/ια μετά τον πόλεμο.

★  ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο Κ Α Ρ Α Έ Σ Κ Α -  
ΚΗΣ; Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Σταμέ- 
λου.

Στη σειρά «Πολιτική και Ιστορία» των 
εκδόσεων της «Εστίας» κυκλοφόρησε το 
νέο βιβλίο του Δημήτρη Σταμέλου «Ο θά
νατος του Καραϊσκάκη» (Συμπτωματικό 
γεγονός ή οργανωμένη δολοφονία;)».

Είναι γενική διαπίστωση πως ο θάνα
τος  του Καραϊσκάκη, τον Απρίλη του 
1827, στο Φάληρο, υπήρξε οριακός στα
θμός των στροατωττικών και πολιτικών ε
ξελίξεων στη χώρα μας και αφορμή της 
ξενικής επέμβασης κ’ εξάρτησης που δια
μόρφωσε τελικά την κοινωνική δομή της 
μεταπελευθερωτικής Ελλάδας. Τα επακό
λουθα του θανάτου του (η καταστροφή 
στον Ανάλατο και η διάλυση του στρατο
πέδου του στον Πειραιά, το μεγαλύτερο 
στη διάρκεια της Επανάστασης του ’2 1 )  
στάθηκαν ολέθρια για ολόκληρο το επα
ναστατικό κίνημα, γιατί ανέβαλαν την α
πελευθέρωση, περιόρισαν τις ελληνικές 
περιοχές που λευτερώθηκαν, νόθευσαν τις 
βαθύτερες προοπτικές του Αγώνα.

Ό λ ’ αυτά τα γενονότα και οι διαπι
στώσεις οδηγούν σε δυό βασικά ερωτή
ματα: Ήταν ο θάνοαος του Καραϊσκάκη 
συμπτωματτικό γεγονός ή το αποτέλεσμα 
μιάς καλά οργανωμένης συνωμοσίας με 
στόχο τη δολοφονία του και γιατί; Ποιοί 
παράγοντες, ελληνικοί και ξένοι, μπορού
σαν να συλλάβουν και για ποιούς σκο
πούς αυτό το καταχθόνιο σχέδιο για τη 
δολοφονία του Καραϊσκάκη, του Καραϊ- 
σκάκη που ήταν η μοναδική εγγύηση, στη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για την α
πελευθέρωση της Ελλάδας και τη δικαίω
ση των οραμόιτων των αγωνιστών;

Σ ’ αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να 
δώσει απότντηση το έργο αυτό, με βάση 
μιά πλατιά ιστορική έρευνα (αυθεντικές 
μαρτυρίες συμπολεμιστών του, διαπιστώ
σεις Ελλήνων και ξένων ιστορικών, όιλλες 
πηγές, με την ανάλογη διεξοδική βιβλιο
γραφική τεκμηρίωση) που οιναφέρεται 
τόσο στο θόινατό του, όσο και στο γενι
κότερο πλαίσιο των γεγονότων της επο
χής, σε συσχετισμό με τις ξενικές παρεμ
βάσεις που στόχο τους είχαν την αλλοίω
ση των σκοπών του Αγώνα, την επεκτα
τική πολιτική τους και την υποστήριξη της 
Τουρκίας. Η έρευνα φτόινει στις ανόθευ
τες πηγές της αλήθειας. Και την αλήθεια 
πρέπει να τη γνωρίζει το Έ θ νος. Το ίδιο 
και ο λαός για να προβληματίζεται σω
στά και στην εποχή μας.

Το βιβλίο (δρχ. 4 0 0 ) μπορείτε να το
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ζητήσετε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και 
απευθείας από τις εκδόσεις της «Εστίας» 
(Σόλωνος 60  — Αθήνα 10672 , τηλέφωνο 
3 6 1 5 0 7 7 ) .

Πέτρου Ανταίου, Χίλια Σκοτωμένα Π αι
διά της ΕΠ Ο Ν , Αθήνα 1986. Ο τόμος αυ
τός περιέχει σύντομα βιογραφικά στοι
χεία και το χρονικό της θυσίας χιλίων Ε- 
πονιτών στη διάρκεια της Αντίστασης 
(1 9 4 1 —4 4 ) .  Μεταξύ αυτών ο Μικροχωρί- 
τη^ Γι0Λττ)ς Α. Κομπορόζος, για τον ο
ποίο, ο Επονίτης της εποχής εκείνης, Πα- 
νοτγιώτης 1. Καρυοφύλλης γράφει στον 
τόμο αυτό σελ. 193—194:

«Μήνες ακόμα πριν εμφανιστούν αν
τάρτες στην περιοχή, οι πατριώτες του 
ΙΛικρού Χωριού Ευρυτανίας είχαν συγ
κροτήσει μόνοι τους ένοπλη ομάδα με 
κυνηγετικά όπλα και καριοφύλια ακό
μα των προπάππων του Εικοσιένα. Οι 
περισσότεροι ήταν μέλη του ΕΑΜ των 
Νέων. Ανάμεσά τους, γεμόιτος ενθου
σιασμό, ο Γιόιννης Κομπορόζος, μορφω
μένο παλικαρόπουλο 2 0  χρονών, που

στην ανάκρισή του στη Λαμία είπε πως 
διάβαζε μαρ>ξιστικά βιβλία.

Πιάστηκε από τους Ιταλούς στο χω 
ριό τοτυ μαζί με άλλους πατριώτες, 
γιατί οι αντάρτες είχαν πιάσει ένα Γερ- 
μ<χνό ταγματάρχη αιχμάλωτο, παρ’ όλο 
που οι αντάρτες τον αςιόπλισαν και τον 
άφησαν ελεύθερο. Μεταφέρθηκε στις 
φυλακές Λαμίας και αφού βασανίστηκε 
εκτελέστηκε στις 9  Δεκέμβρη 1942 στα 
Καστέλια Λωρίδας μαζί με άλλους 13  
πατριώτες, σε αντίποινα για την ανα- 
τίναξη της γέφυρας του Γοργοπότα- 
μου. Ο παπάς του χωριού Καστέλια 
που έφερτχν οι Ιταλοί στον τόπο της 
εκτέλεσης, σε μαρτυρία του αναφέρει 
πως ο Γιάννης Κομπορόζος, μαζί με έ
ναν άλλο νεολαίο από τη Λαμία, που 
διασώθηκε μόνο τ’ όνομά του Νάκος, 
του είπαν;

«Παππούλη, θα υπάρχουν και θύμα
τα για την ελευθερία».

Το βιβλίο, εκτός απ’ τα βιβλιοπωλεία, 
το βρίσκει κανείς και στα γραφεία της 
Εαμικής ’Αντίστασης, Γαμβέτα 6, 6ος ό
ροφος.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ

ΧΙΛΙΑ ΣΚΟΤΠΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Γιάννης Α. Κομπορόζος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ εΠΟΝ



^ΙΚΡΟ ΧΩ ΡΙΤΙΚΚ  
__ γραμματα___

Στή στήλη αύτή δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτών η μή πού 
άπευθύνονται πρός τό περιοδικό ή τήν ’Αδελφότητα. Κατά προτίμηση δημοσιεύ
ονται τά γράμματα των ξενητεμένων, γιατί τούς δίνεται έτσι ή ευκαιρία νά επι
κοινωνήσουν μέ Ολους τούς συγχωριανούς. Τούς εύχαριστοΰμε πού μάς σκέ
φτονται.

Αγαπητοτί φίλοι,

Τ ο  Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Α 
θηναίων με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλει 
ότι την Ά νοιξη του 1 9 8 6 , διοργανώνει 
μεγάλη έκθεση Τύπου, με τίτλο «Οι Εν Α- 
θήναις...».

Πρόκειται για μιά νέα πρωτοβουλία 
μας που θέλει να συγκεντρώσει και να 
προβάλλει στο Αθηναϊκό κοινό, τα έντυπα 
(εφημερίδες και περιοδικά) που εκδίδουν 

και κυκλοφορούν στην Αθήνα, οι σύλλογοι, 
ενώσεις, ομοσπονδίες κλπ. των επαρχιω
τών μας που ζουν και εργάζονται στην 
πρωτεύουσα σήμερα.

Στόχος της έκθεσης είναι να φανεί η. 
κοινωνική και πολιτιστική αναντικατάστα
τη δράση των φορέων, μέσα στον κατακερ
ματισμένο κοινωνικό ιστό της Αθήνας και 
ο ρόλος που παίζουν τα έντυπα που εκδί
δουν στην κατεύθυνση αυτή.

Στα πλαίσια της έκθεσης προγραμματί
ζουμε «ανοιχτή συζήτησηρ·> με την συμμε
τοχή των φορέων και του κοινού.

Σας καλούμε.
Να πάρετε μέρος στην έκθεση «Οι Εν 

Αθήναις». Σας στέλνουμε τους σχετικούς 
όρου ςσυμ[ΐετοχής.

θ α  περιμένουμε γραπτά την απάντησή 
σας μέχρι τις 28  Φεβρουαρίου 1 9 86 .

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η Αντί δήμαρχος 
Ελένη Δωρή

Σ .Σ .: Η  Αδελφότητά μας έλαβε μέρος 
στην παραπάνω εκδήλωση με το περιοδι
κό της «Μ.Γ.» και το βιβλίο «Μνήμη και 
Χρέος» (1 9 8 5 ) .

M A R T IN E Z , Κ ,\ Α ΙΦ Ο Ρ Ν ΙΑ  
τη 1 Γ  Ιαν. ’86

Αγαπητέ Μένιο, χαίρε, καθοίς και όλα 
τα μέλη της Αδελφότητας χαιρετούμε. Εν 
πρώτοις σας ευχόμεθα καλή χρονιά, εις ε
σάς και εις την Αδελφότητα. Πολύς και
ρός πέρασε από την ημέρα που μιλήσαμε 
δια τηλεφώνου, όταν ακόμη ευρισκόμουν 
εις την Ελλάδα. Δεν εξέχασα τα όσα εί
παμε δια το θέμκι του Μνημείου, που έ
πρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Σε λίγες 
ημέρες συμπληρώνονται 2 3  χρόνια χωρίς 
Μνημείο, δια τα 13 θύματα της κατολι- 
σθήσεως. Δεν είναι όμως ποτέ αργά, δια 
την ανέγερσιν. Όπου και είμεθα σύμφω
νοι εμείς οι τέσσερις Αδελφοί, να συνδρά- 
μωμεν δια την ανέγερσή του, εις την τοι- 
πο'θεσίαν την οποία διαλέξατε [τε την Α 
δελφότητα. Καθώς μου είπατε εις το τη- 
λέφωνον, το σχέδιο έχει γίνει, ή επρόκει- 
το να γίνει, εάν έγινε και το έχετε, πολύ 
θα σας παρακαλέσωμεν, να μας στείλετε 
μιά φωτοτυπία, δια να το δούμε. Πιστεύο- 
μεν πως ο Αρχιτέκτων θα τα έχει προβλέ- 
ψει όλα τα όσα απαιτούνται δια ένα καλό 
και ευπρεπές Μνημείο. Σας εσωκλείομεν 
ταχυδρομικήν επιταγήν εκ χιλίων δολαρί
ων, εις το όνομα της Αδελφότητος. Η  Με- 
ταμόρφωσις του Σωτήρος. Πιστεύω πως 
είναι αρκετόν το ποσόν αυτό, σύμφωνα με 
τα όσα μου είπατε. Εάν τυχόν περισσεύ
σουν, πολύ θα σας παρακαλέσωμεν '.·α τα 
διαθέσετε στην εκκλησίαν της Αγίας Σω- 
τήρας, εις μνήμην των Γονέων μας. Το 
γράμμα με την επιταγή σας το στέλνω συ
στημένο, όπου και αναμένομεν την απάν- 
τησίν σας, ως προς την πορείαν του έργου.

Σας χαιρετούμε, με αγάπη και εκτίμη-
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<Tf], οι χωριανοί σας Στέφανος, Παναγιώ
της, Ελεο&έριος και Λεωνίδας Μαστρογε- 
ωργόπουλοι.

Μ Α Π Τ ΙΝ Ε Ζ  τη 9 Ιουνίου 19 8 6  
Αγαπητέ κ. Μένιο, χαίρε, καθώς και ό- 

λην την οικογένειαν χαιρετώ. Πρώτον έρ
χομαι να σας αναγγείλω, πως έφθασα κα
λά εις την Καλιφόρνιαν. Και δεύτερον να 
εκφράσω τας ευχαριστίας μου και την χα
ράν μου από την τελευταίαν μας συνάντη- 
σιν που είχαμε εις το σπίτι σας. Ή ταν 
πράγματι εποικοδο^ιητική και ευχάριστη, 
διά την πλήρη κατανόηση ως προς το Μνη- 
μείον, το οποίον μέλλει να ανεγερθεί εν
τός ολίγου, εις τον τόπον της κατολισθή- 
σεως. Επίσης έρχομαι να εκφράσω και την 
χαράν μου δια την αμοιβαία κατανόησιν 
που είχα με την δεσποινίδα Ά ρτεμ η Βαρ- 
βιτσιώτη, η οποία, παρόλο που ήτο πολύ 
μικρή — κατά την φρικτήν εκείνην ημέραν 
της κατολισθήσεως—  κατανοεί και αισθά
νεται τα γεγονότα, όπου και εργάζεται εν
τατικά δια την ανέγερσιν του Μνημείου, 
φτιάχνοντας και το σχέδιο, σαν Αρχιτέ- 
κτων που είναι, συ2ΐ6 άλλοντας ταυτόχρονα 
εξ ίσου και εις τιγ/ δαπάνην του έργου. Ε ί
ναι ευχής έργον η ενέργειά της, τόσον αυ
τής, και όσον του αδελφού της, που ζεί εις 
την Αυστραλίαν. Έργον δια την μνήμην 
των τραγικών εκείνων γεγονότων του 
1 9 6 3 , όπου και θα μείνει εις την ιστορίαν 
του χωριού μας, δια πολλούς αιώες. Αν και 
έπρετιε να το είχαμε φτιάξει ήδη, ουδέπο
τε όμως είναι αργά, πιστεύω πως εντός 
του Ιουνίου ή Ιουλίου, θα έχει ολοτιληρω- 
θεί. Και πολύ θα σας παρακαλέσω να μας 
γράψετε εκ των προτέρων, την ημερομηνί
αν δια το πανμικρσχωρίτικο μνημόσυνον 
που θα γίνει δια τα 13 θύματα, ώστε να 
κανονίσω^ιεν δια να τοαραβρεθεί κάποιος 
που θα μας αντιπροσωπεύσει.

Σας στέλνων και δύο φωτογραφίες που 
έβγαλα τον περασμένου μήνα, η μία είναι 
της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων και 
η άλλη του Αγίου Σώστη, όπου έφωτογρά- 
φισα την ημέραν που εόρταζε, της Ζωο- 
δόχου Π ηγής. Παρακαλώ δημοσιεύσατέ 
τις εις τα Μικροχωρίττικα Γράμματα, αν

είναι ευκολον. Επίσης σας στέλνω και το 
αντίγραφο της προηγουμένης επιστολής, 
που δεν είχε δημοσιευθεί.

Σας χαιρετώ φιλικώτατα 
και αναμένω την απάντησίν σας 

Στέφανος X . Μαστρογεωργόπουλος

Προς
τους συγχωριανούς μου του Συλλόγου 

εύχομαι υγεία και χαρά.
Δεύτερον, έρχομαι να ζητήσω συγνώμην 

που δεν μπορώ εύκολα να έρθω να σας αν
ταμώσω και λυπάμαι πολύ, αλλά είναι η 
φύση της εργασίας μου τέτοια, που λείπω 
συνέχεια, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, 
γι’ αυτό σας ζητάω και πάλι συγνώμην.

Μη νομίσετε όμως πως ξεχνάω το χω
ριό και τους συγχωριανούς μου, πάντα εί
ναι στο μυαλό μου, χωρίς αυτό η  ζωή εί
ναι άχαρη, αλλά οι φουρτούνες της ζωής 
και η οικογένεια δεν αφήνουν εύκολα να 
κάνω αυτό που θα ήθελε η καρδιά μου.

Σας εσωκλείω 2 .0 0 0  δρχ. δια την συν
δρομήν μου και μικρή βοήθεια στο Σύλ
λογο.

Με αγάπη
Κουτσόπουλος Παντελής

Ζελένια Γκόρα, 6 Ιούνη 1986  

Αγαπτέ Κλεομένη,
Από το περιοδικό μας Μ .Γ. που όλο και 

εξωραΐζεται και μας ενώνει σαν μιά οιγ/ο- 
γένεια όλους γενικά τους Μικροχωρίτες, 
με μεγάλη λύπη είδα τόσους περίπου συν
ομηλίκους μου και φίλους που μας εγκα- 
τέλειψαν για πάντα. Ελαφρύ το χώμα που 
τους σκεπάζει και αιώνια η μνήμη τους.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Κώστας Γε- 
ωργόπουλος, που δεν αξιώθηκε να δημι
ουργήσει οικογένεια, όμως έχει σπίτι στο 
νέο Μ. Χωριό, θάθελα να μάθω τί γίνεται 
με το σπίτι του, επειδή οπωσδήποτε σύντο
μα θέλω επανατοατρισ^, αν θα μπορούσα 
να εγκατασταθώ σ’ αυτό και τί υποχρεώ
σεις πρέπει να αναλάβω.

Έ χ ω  την αίτηση στην Κοινότητα με 
τον αριθ. πρωτοκόλλου 3 5 8 )2 .7 .8 4  για
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τ·ψ εγκατάστασή μου στο νέο Μ .Χ .
Σας έχω στείλει μιά συνεργασία για 

τους παλιούς κατοίκους του χωριού μας 
και ένα ποιηματάκι για την Παγκόσμια 
Ειρήνη.

Σας ευχαριστ ώεσάς και ολόκληρο το 
Συμβούλιο της Ένωσης « ΗΜεταμόρφωση 
του Σωτήρος».

Με εκτίμηση 
Γ . Μανίκας

Ζελένια Γκόρα, 31 Μάρτη 19 8 6  
Αγαπητέ πατριώτη Μένιο,

Δίνεις τους χαιρετισιιούς \ιου, εκτός της 
οικογένειας σου και σ’ ολόκληρο το Συμ
βούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος».

Σας στέλνω δυό γραπτά για το περιοδι
κό μας Μ. Γράιτματα, ένα επίκαιρο για 
την Ειρήνη και μιά φωτογραφία για τις 
συνέπειες των πολέ]των και ένα για τη 
ζωή του κόσμου ττου ζούσαν πριν από χρό
νια στο φτωχό και άγονο μα δοξοισμένο Μ. 
X ., που όμως σαν τα Μ .Γ. γράφουν ιστο
ρία ζωντανή από αυτόπτες μάρτυρες, ωφε- 
λιμωτατα για τους νέους που η εποχή μας 
όχι δεν τους εξασφαλίζει δουλειά και μόρ- 
φο)ση, αλλά φροντίζουν οι πολεμοχαρείς 
ιμπεριαλιστές να τους διαφθείρουν ναρ
κωτικά, πορνογραφήματα κλπ.

Εγώ αποφάσισα μέσα στο 1 9 8 6 , αν ζω, 
νάρθω οπωσδήποτε στο χωριό, έστω και 
αν δεν τακτοποιηθεί το ζήτημα των συντά- 
ξεών μας, έστω και με την αγροτική που 
νομίζω θα την πάρω οπωσδήποτε και θα 
τακτοποιηθώ και οικονοιτικά με την οργά
νωση.

Δώσε τις ευχές μας για το Πάσχα σ’ ό
λους αυτού τους πατριτώες μας. Εμείς εδώ 
οι καθολικοί έχουν σήμερα Ααμπρή.

Καλή αντάμωση 
Γ . Μανίκας 

Γειά και χαρά

AWjva, 4  Ιουνίου 1986  
Αγαπητέ κύριε Μένιο,

23  χρόνια μετά την κατολίσθηοη του 
χωριού [ίας, η οποία και στοίχισε την ζωή

13 ανθρώπων, μεταξύ αυτών του συζύγου 
και πατέρα μας, πρόκειται επιτέλους να 
φτιαχτεί ένα μνημείο με τα ονόματα αυ
τών που χάθηκαν.

Πολλά ειπώθηκαν στην τελευταία Συν
έλευση, αλλά εκείνο που προσωπικά θα θέ- 
λαιι,ε να επισημάνουμε είναι, ότι το ανε- 
γειρόμενο μνημνείο θα είναι μία απόδοση 
τιμής στους δικούς μας ανθρώπους, σ’ αυ
τούς που πραγματικά χάθηκαν άδικα. Τ ο  
γεγονός ότι τα θύματα υπήρξαν 1 3 , όλοι 
Μικροχωρίτες και όλοι πρόσωπα αγαπητά 
σ’ όλους μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να α- 
ποτελέσει και την αιτία για μιά προσπά
θεια περισσότερο συλλογική παρά σε μεμο
νωμένες ατομικές προσπάθειες που ασφα
λώς είναι αξιέπαινες.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση, σαν οικο
γένεια Γεωργίας Ιωάννου Αθανασοπούλου, 
να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων τον 
πρόεδρο, το Δ .Σ . της Αδελιρύτητας των 
Μικροχωριτών, καθώς και όλους όσοι συν- 
τελέσουν στην επίτευξη αυτού του ιερού 
σκοπού, για την πραγματοποίηση του ο
ποίου, παρακαλούμε, δεχθείτε και το συμ
βολικό ποσό των 1 0 .0 0 0  δρχ.

Σας ευχαριστούμε και διατελούμε 
με εκτίμηση

Οικογένεια Γεωργίας I .  Αθανασοπούλου 
Γεωργία Αθανασοπούλου 
Αριστείδης Αθανασόπουλος 
Γιάννης Αθανασόπουλος

☆

Ουάσιγκτων, 1 3 .5 .8 6 , Η Π Α

Αγαπητοί μου χωριανοί και σεβαστά μέ
λη της Αδελφότητος «Η Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος», μάθετε ότι είμεθα καλά. Τ ο  ί
διο επιθυμούμε και διά εσάς, να είσαστε 
πάντα καλά. Αγαπητά μέλη της Αδελφό
τητος, μάθετε ότι προ ολίγων ημερών έλα- 
βον το ΙΕ Ρ Ο Ν  και Η ΡΩ ΙΚ Ο Ν  β βλίον 
που μου στείλατε και είδαμε τα ιερά και 
ηρωικά έργα του χωριού μας και του τό
που μας. Δι’ αυτό και πρέπει να συνεχί- 
σωμεν τα έργα αυτών. Να σταματήσουμε 
το ράγισμα από κάθε εκκλησία, να διορ
θώσουμε σκεπές από κάθε ιερό έργο και ε-
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πίσης να υψώσοιιχε έργα |ΐε ηρωικές ετιι- 
γραφές.

Επίσης, αγαπηττοί μου χωριανοί, είδα
με στο περιοδικό τα πρόσωπα το)ν θανόν- 
των χωριανών ]ΐιας και συγγενών μας. Τ ί 
να γίνει έτσι μας έχει ο θεός, όλοι εκεί 
παραδινόμεθα κατά τα θελήματά Του και 
κατά τας Γραφάς Του. ,

Λοιπόν, με αυτά τελειώνω και σας φιλώ 
και σας χαιρετώ

ο χωριανός σας 
Παύλος Γεωργόπουλος

Αγαπητ... μας
Πρώτα απ’ όλα σου εκφράζουμε τη χα

ρά μας που μαθαίνουμε για την πρόοδό 
του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Σου ευχόμαστε πάντοτε και σ’ ανώτερα*
Ο λόγος που σου γράφουμε είναι να σου 

θυμήσουμε ή να σε πληροφορήσουμε, αν 
δεν το έμαθες ακόμη, για τον διαγωνισμό 
έκθεσης που προκήρυξε η Αδελφότητά μας 
με θέμα: «Το Μικρό Χωριό και οι ξενητε- 
μένοι τουι>. Σχετικά γράψαμε στα δύο τε
λευταία τεύχη του περιοδικού μας «Μικρο- 
χωρίτικα Γράμματα» (τεύχη 24— 26 και 
2 7 — 2 9 ) .

Νομίζουμε ότι στα πλαίσια των μαθητι
κών σου επιδόσεων και ενδιαφερόντων σου 
θα θελήσεις να λάβεις μέρος στην ευγενή 
αυτή άμιλλα, συμμετέχοντας στον διαγωνι
σμό αυτόν που προκηρύχτηκε για τα εκα
τό χρόνια του Συλλόγου μας, που ιδρύθα/· 
κε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπο
λη το 1885 .

1. Τ ο  κείμενο της έκθεσής σου μπορείς 
να το στείλεις με ψευδώνυμο ή όχι στον 
Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Συλλόγου. 
Η  κρίση θα γίνει από Επιτροπή που θα 
καταρτίσει το Δ . Σ . Προθεσμία υποβολής 
3 0  Νοεμβρίου 1 9 8 6 . Τ α  βραβεία θα απο- 
νεμηθούν στις αρχές του 1 9 8 7 . Τ α  περισ
σότερα μέλη του Α Χ . θα είναι στο χωριό 
το καλοκαίρι και μπορεί να υπάρξει και 
κάποια προφορική συνεννόγ]ση.

2 . Επίσης θα θέλαμε να σου γνωρίσσυμε 
ότι ο Σύλλογος επιθυμεί, με σχετική αμοι
βή, να απασχολήσει μαθητή ή μαθήτρια

για να κρατά ανοιχτή την Πνευματική 
Γωνιά (στον παλιό οικισιιό) ορισμένες ώ
ρες (5-— 6) και μέρες της εβδομάδάς 
(3— 4 ) .

Αν σε ενδιαφέρει η περίπτωση παρακα-

•  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩ Σ Β ΙΒΛΙΟ
•  ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΓΕΛΙΟΥ
•  ΓΓ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΡΠΑ

ΣΤΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ Β ΙΒΛΙΟ  

«ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ... ΓΕΛΙΟ» 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ

•  ΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
•  ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ ΓΙΑ Π Ο ΝΤΙΟ ΥΣ
•  ΑΝΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΑΤΑ
•  ΚΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
•  Π Ο ΙΝ ΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ
•  ΤΡΥΠΩΝΩ... ΞΕΤΡΥΠΩΝΩ
•  Α ΣΤΕ ΙΑ  ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ
•  ΑΥΤΑ ΣΥΜ ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Μ Ι

ΚΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟ- 
ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑ
ΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

•  Μ ΙΚ ΡΟ Π Ο ΛΙΤΙΚ Α
•  ΠΟΛΛΑ... Ν Ο ΣΤ ΙΜ Α  ΑΝΕΚΔΟΤΑ
•  ...ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΧΕΤΕ Δ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΤΕ 

...ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ Σ Α Σ  
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ... 

ΧΑΘΗΚΑΤΕ!
•  Στείλτε το αντίτιμο 3 5 0  Δρχ. 

ταχυδρ. ή τραπεζική επιταγή στην
διεύθυνση κ. Γιόιννη Καρπούζη 
Θεοδοσίου 21 Ν. Λιόσια 131-21 

•  Τηλεςκονείστε μας (τηλ. 2 6 2 9 7 5 7 )  
να σας το στείλουμε

#  Ζητείστε το στα διδλιοπωλεία 
Λαμίας - Σπερχιάδας - κεντρικά Αθήνας

Το διδλίο εκδίδεται από την μηνιαία 
εφημερίδα

ΔΙΛΟΦΙΩΤΙΚΑ  
Α ΓΙΟ ΣΩ ΣΤΙΑ Ν Α  ΝΕΑ
Των Συλλόγων Διλόφου 

και Αγίου Σώστη Φθιωτιδοφωκίδας 
Τα έσοδα από το διδλίο θα διατεθούν για  
κοινωφελή έργα στο Δίλοφο και Ά γ ιο  

Σώστη Φθιωτιδοφωκίδας
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λούμε να μας το γννωρίσεις μέχρι τη,ν 30ή  
Ιουλίου, για να λτ^φθεί οριστική απόφαση 
από το-Δ.Σ.

Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σου 
και τη συνεργασία μαζί σου, απ’ αυτό κιό
λας το καλοκαίρι, σου σφίγγουμε το χέρι 
και σου ευχόμαστε παντοτινή ανοδική πο
ρεία.

Με φιλικά αισθήματα 
Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος

Εν Μικρώ Χωριώ τη 2 3 .6 .1 9 8 6  
Σεβαστό Δ.Σ.
Σεβαστέ κ. Μ. Κουτσούκη,

Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τις θερμές 
σας ευχές και τα καλά σας λόγια.

Ειλικρινά αποτελούν για μένα, αλλά και 
για οποιονδήποτε, ένα στήριγμα στο δρό
μο της μάθησης.

Ο λόγος που σας γράφω είναι γιατί θέ

λω, αν σας είναι εύκολο, να με ενημερώ
σετε — λύνοντας έτσι μιά απορία μου—  
σχετικά με την έκθεση που προκήρυξε η 
Αδελφότητα με θέμα: «Το Μικρό Χωριό 
και οι ξενητειι^νοι του».

Π ιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να μου κά
νετε γνωστό — εάν σας είναι εύκολο—  αν 
μπορώ στην έκθεση αυτή που σκέφτομαι 
να γράψω, να αναφέρω ορισμένους λόγους 
που εγώ προσίϋπικά πιστεύω ότι ανάγκα
σαν τους κατοίκους του Μικρού Χωριού να 
ξενητευτούν, ή πρέπει να γράψω πραγμα
τικά αίτια μόνο και λόγους εξαναγκασμού, 
της αποχώρησής τους από την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους;

Επίσης θα ήθελα να μου κάνετε γνωστό, 
επειδή με ενδιαφέρει η περίπτωση σχετι
κά με την λειτουργία της Πνευματικής 
Γωνίας τον τρόπο λειτουργίας της (ημέ
ρες, ώρες, αμοιβή κ λ π .).

Σας ευχαριστώ 
Με σεβασμό και εκτίμηση 

Φλώρου Μαρία



Λ ί Γ χ  χ ο Γ ί χ  Γ ΐχ  K e i N o y c  π ο γ  β φ γ Γ Χ Ν

Ή μνημόνευοη προσφιλών προσώπων στή σπ\λη αυτή γίνεται μόνο μέ φρον
τίδα των οικείων των, οί όποιοι, άν τό επιθυμοϋν, θά πρέπει νά φροντίζουν νά 
μάς δίνουν έτοιμο τό κείμενο ή τά άπαραίτητα διογραφικά στοιχεία καί μιά φω
τογραφία.

Σεραφείμ Νταφύλλης

Πληροφορούμαστε, ότι στην Αυστρα
λία, όπου είχε μεταναστεύσει πριν από

Ι& <  A-V? - ·'

Σεραφείμ Νταφύλλης

πολλά χρόνια με την οικογένειά του, πέ- 
θανε ο καλός συγχωριανός μας Σεραφείμ

Νταφύλλης σε ηλικία 8 0  χρόνων περίπου.
Τα τελευταία χρόνια επισκεπτόταν μα

ζί με τη γυναίκα του Ευφροσύνη συχνά 
το χωριό μας και πόιντοτε είχε να μας 
πεί κάποιον καλό λόγο για το χωριό και 
την Αδελφότητα. Δεν παρέλειπε την συν
δρομή του σ’ αυτήν και με τα συχνά 
γράμματά του έδειχνε τη νοσταλγία του 
για το χωριό και τους ανθρώπους του.

Στην Κοαοχή είχε συλληφθεί απ’ τους 
Ιταλούς μαζί με τους άλλους Μικροχω- 
ρίτες και υ π ^ ε ρ ε  κι αυτός στις φυλακές 
της Λαμίας. Συγκινητική είναι η μαρτυ
ρία του για τις τελ-ευταίες στιγμές στη 
φυλακή του αείμνηστου Γιάννη Α. Κομπο
ρόζου.

Υπηρέτησε στο ιστορικό 42ο Σύνταγμα 
Ευζώνων πριν από τον πόλεμο. Στις 2 9  ε- 
πιστρατεύθηκε και πολέμησε στην Αλβα
νία μέχρι την υποχώρηση. Αργότερα βρέ
θηκε στα σώματα Αντίστασης κατά των 
Γερμανοϊταλών. Υπήρξε αυτόπτης μάρτυ
ρας στην ανοαίναξη της γέφυρας του Γορ- 
γοπόταμου καθώς επίσης στη μόιχη του 
Μικρού Χωριού (1 3 .1 2 .4 2 ) .

Συνελήφθη από τους Ιταλούς στο Μι
κρό Χωριό μαζί με τους άλλους Μικρο- 
χωρίτες και σ ύ ^ η κ ε  κι αυτός ως όμηρος 
στις φυλακές Λαμίας και αργότερα στις 
φυλακές Αβέρωφ στην Αθήνα.

Στις (φυλακές, σαν μαροτγκός που ήταν, 
τον απασχολούσαν τακτικά στη δουλειά 
του κι έτσι μπορούσε να έχει περισσότε
ρο κάπως ψωμί και τσιγάρα, τα οποία 
μοιραζόταν πάντοτε με τους συγκροτού
μενους και συγχωριανούς του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.



Φεύγουνε δεν Ήεδαίνουν
Στο γράμμα σου μου έγραψες τραγούδια να σου γράψω 
δε λες ιτού θαύρω τον καιρό δια να τα συντάξω.
Τα χρόνια μ’ είναι λιγοστά, οι μέρες μετρημένες, 
να γράψω τα τραγούδια μου θέλω χιλιάδες τιένες! 
θέλω φορτώματα χαρτί και μιά μεγάλη λέσχη 
να γρόιψω τα τραγούδια μου, όσο η καρδιά μ’ αντέξει. 
θέλω γραφεία εκατό, τριακόσιους τρείς γραφιάδες 
και άλλες τόσες μηχανές να γράφουν τις καντάδες.
Στην μέσ’ από τη λέσχη μου σοφοί γιατροί στεκόνται 
ν’ ακούγουν τα τραγούδια μου να βαρυασυλλογώνται 
να ιδούν τα Ελληνόπουλα στην λέσχη όταν διαβαίνεις 
ξενητεμένοι ' Ελληνες φεύγουνε δεν πεθαίνουν!

Χαράλαμπος Δ. Τριανταφύλλης

Αποφθέγματα - ρήσεις μεγάλων ανδρών
Τα νιάτα δεν είναι μια εποχή ζωής, είναι μια κατάσταση ψυχής. Ε ί

ναι μια θέληση καλά δουλεμένη, μια φαντασία ζωηρή, με αισθήματα 
φλογερά. Περισσότερη τόλμη, παρά φόβος. Μεγαλύτερη ανάγκη για 
περιπέτειες, παρά για άνεση.

Λεν γερνάει κιχνείς μόνον γιατί έζησε ορισμένα χρόνια. Γίνεται γέ
ρος όταν παραιτηθεί από το ιδανικό του.

Ασφαλώς ο χρόνος που περνάει ρυτιδώνει το πρόσωπο, αλλ’ η εγ
κατάλειψη κάθε ενθουσιασμού, μαραίνει την ψυχή.

Οι φροντίδες, η αμφιβολία, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό 
σου, ο φόβος, η απελπισία κυρτώνουν το κεφάλι και ο νους μετατρέ- 
πεται σε σκόνη.

Είτε είναι 70 χρόνων, είτε 16, υπάρχει μέσα στην καρδιά κάθε αν
θρώπινου όντος η δίψα του θαύματος, ένας φοβισμένος θαυμασμός 
προς τ’ άστρα, τις έξοχες πράξεις και σκέψεις, μια ατρόμητη πρόκλη
ση που ρίχνει στη μοίρα μια άσβεστη παιδική όρεξη μπρος στις υπο
σχέσεις της αύριο, μια στάση εύθυμη και φίλαθλη μπρος στη ζωή.

Είσαι τόσο νέος όσο η πίστη σου. Τόσο γέρος όσο οι αμφιβολίες 
σου. Επίσης τόσο νέος όσο η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, τόσα γέρος 
όσο η απελπισία σου.
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