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Μικρό Χωριό 29 Ιουλίου 1998 
Αριθ. Πρωτ. 374

ΠΡΟΣ τον κ.
Ιωάννην Πιστιόλην

Αουκιανού 6 
ΑΘΗΝΑ (10675)

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ

ΘΕΜΑ: Υ/Η Σταθμός Μικρού Χωριού

Κύριε Πιστιόλη
Σχετικά με το οίς άνω θέμα, και λόγω δυσχεριών επικοινωνίας μας μαζί 

σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι;
1) Εργασίες Δ.Ε.Η. για την τοποθέτηση συστήματος μετρήσεως, διακο

πτών, και ασφαλειών ολοκληρώθηκαν 23 και 24 λήγοντας μηνάς.
2) Εντός τϋJv ημερών μικτή επιτροή εκπροσώπων Δ.Ε.Η. - Υπουργείων θα 

μας επισκευθεί για έλεγχο εγκαταστάσεων, (Ειδοπ. ΔΕΗ)
3) Επαναλαμβάνουμε παράκλησιν μας για ανάγκη ταχείας αποστολής Η- 

λεκτρολογικών σχεδίων Σταθμού και κτίσματος για:
α) έλεγχο επιτροπής
β) Σύνδεση σταθμού με το δίκτυο Δ.Ε.Η.
γ) Παροχή για Η/φωτισμό του Κτίσματος
4) Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες τοποθέτηστις και σύνδεσΐ"|ς κα

λωδίου Ηλεκτροβάνας στην δεξαμενή παρσχής (στην πηγή) δεν έγιναν.
5) Ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης των ως άνω εργασιών και διατυπώσεο^ν 

για Δοκιμαστική λειτουργία - παραλαβή του έργου και έκδοση άδειας λει
τουργίας.

6) Προειδοποίηση (προφορική από ΔΕΗ Ααμίας) ότι λόγω των μεγάλων 
καθυστερήσεων ολοκλήρο^σης των εργασιών για την έναρξη λειτουργίας 
του, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης (ακύρωσης) της υπογραφήσης την 10/7/ 
1997 συμβάσεως αγοράς ρεύματος, μεταξύ Δ.Ε.Η. και Κοινότητας.

Επισημαίνουμε την ανάγκη επίσπευσης των εργασιοίν και διατυπώσεων 
και την ευθύνη ημών και υμών για τους εκ των καθυστερήσεων κινδύνους.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως καταστεί ευχερής η επικοινωνία 
μεταξύ μας και με την “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ” Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αθαν. Κουτσούκης
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Τετάρτη άτυπη Συνέλευση Μικροχωριτών 
16 Αυγοΰστου 1998 στο νέο Οικισμό

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 
στο νέο οικισμό η θερινή άτυπη Συνέλευση 
Μικροχωριτών στο νέο οικισμό με μεγάλη 
συμμετοχή των χωριανών μας των μελών 
της Αδελφότητας και φίλων του χωριού που 
βρέθηκαν τον Αύγουστο στο χωριό και ύ
στερα από πρόσκληση του προέδρου της 
Κοινότητας κ. Αθ. Κουτσούκη και του προέ
δρου της Αδελφότητας κ. Αθ. Κεράνη. Εχει 
καθιερωθεί να γίνεται κάθε Αύγουστο μία 
χρονιά στον ένα οικισμό και την επόμενη 
χρονιά στο άλλο.

Φέτος ήταν η σειρά του νέου οικισμού.
Τη συνέλευση άνοιξε ο πρόεδρος της Αδελ

φότητας κ. Αθ. Κεράνης.
Αθαν. Κεράνης: Πρωτού αρχίσουμε ήθε

λα κατ’ αρχή να σας ευχαριστήσω για την 
παρουσία σας. Πάντοτε οι Μικροχωρίτες σε 
κάθε πρόσκληση είτε της Αδελφότητος είτε 
της Κοινότητας πρόθυμα ανταποκρίνονται 
στην πρόσκληση. Προτού ξεκινήσουμε για 
τη συζήτηση των θεμάτων θα βγάλουμε τον 
πρόεδρο της Συνέλευσης.

Προτείνω για πρόεδρο της συνέλευσης 
τον κ. Τσατσαράγκο (γίνεται δεκτός από τη 
συνέλευση και καταλαμβάνει το βήμα). 
Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση των θεμάτων 
θα ήθελα να αναφέρω εκείνους που έφυγαν 
κατά το διάστημα του χρόνου που μεσολά
βησε που δυστυχώς είναι πολλοί.

Μετά την ανάγνωση των ονομάτων να 
κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή: Διαβάζει: 

Κώστας Κυρίτσης, Ιωάννης Χαμπερής, 
Καρδαράς Αθαν., Ζαφειρούλα Γεραγά μεγά
λη ευεργέτης της Αδελφότητος για τις πολ
λές και σημαντικές δωρεές που έχει κάνει, 
Βασίλης Τσιπάς, Γιάννης Τσιμπογιάννης, 
Γιάννης Αιάτσος, Δέσποινα Αιάτσου, Νική
τας Σπ. Κουτσούκης, Ασπασία Ζωγράφου 
σύζυγος Νικ., Ακύλας Αντωνόπουλος, Τασία 
Κυρίτση σύζυγος Παναγιώτη, Αάμπρος Σου
λιώτης (ενός λεπτού σιγή). Να είμαστε καλά 
και να τους θυμόμαστε:

Ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει το λόγο:
Ο κ. Τσατσαράγκος: Θα σας παρακαλέσω 

να καθήσετε όλοι κάτω να μη μιλάτε να α- 
κούτε και ξεκινάει η ημερησία απογευματι-
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νή μάλλον διάταξη με την εισήγηση ενημέ
ρωση από τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. 
Αθαν. Κουτσούκη, ο κ. πρόεδρος έχει το λό
γο:

κ. Κουτσούκης: Οι δραστηριότητες της 
Κοινότητας για το χρόνο που πέρασε από πέ
ρυσι τον Αύγουστο μέχρι φέτος. Πρέπει να 
κλείστουμε το 1997. Η δραστηριότητα του 
οποίου υπήρξε ως εξής: Συμβούλια 14. Γενι
κές συνελεύσεις 4. Τα έργα τα οποία έγιναν 
τα αντιπλημμυρικά στο παλιό χωριό που ε- 
κτέλεσε το Δασαρχείο το ΙΓΜΕ (Ιδρυμα Γε
ωργικών Μελετών) ήρθε φέτος το Πάσχα 
και έκανε επιθεώρηση των έργων είναι καλά 
τα έργα που έγιναν, κάνανε γενικό έλεγχο.

Οσο για την άρση της απόφασης για τα 
περιοριστικά μέτρα δεν είναι δουλειά δική 
τους.

Τα σχέδια αυτά θα τα υποβάλλουν μέχρι 
τέλους Αυγούστου στα αρμόδια υπουργεία 
τα οποία θα πάρουν απόφαση για την άρση 
των περιοριστικών μέτρων ή θα προτείνουν 
κι άλλα συμπληρωματικά. Τα έργα πήγαν 
στα 16 εκατομμύρια τα οποία χρηματοδοτή
θηκαν από την Περιφέρεια. Νεώτερες πλη
ροφορίες, ελπίζουμε να έχουμε μέσα στο Σε
πτέμβριο αντίγραφο της έκθεσής τους. Αλλο 
θέμα είναι για τον ηλεκτροφωτισμό. Με το 
υδροηλεκτρικό το οποίο ελπίζουμε ότι θα 
προχωρούσε πιο γρήγορα, άλλωστε και η 
ΔΕΗ καθυστέρησε.

Τα έξοδα πληρωθήκανε 4,5 εκατομμύρια 
πληρώθηκαν τον Αύγουστο και ήρθε να βά
λει τις κολώνες τον Νοέμβριο.

Από κει και ύστερα έχουμε μια τη ΔΕΗ 
και μια τον εργολάβο για να συμπληρωθούν 
τα έργα. Τώρα βρισκόμαστε στον εργολάβο 
χρειάζεται μιά σύνδεση καλωδίων και μια η- 
λεκτροβάνα στην πηγή.

Ο κ. Πιστιόλης (εργολάβος του έργου) μας 
υποσχέθηκε ότι μέσα στον Αύγουστο θα τε
λειώσει από το τελευταίο κομμάτι και ότι η 
εργασία είναι για δυό τρεις μέρες. Τελειώνο
ντας αυτά θα πρέπει να έρθουν για μια δοκι
μαστική λειτουργία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. 
Τώρα χρειάζονται ωρισμένα πρόσθετα έργα 
στην πηγή για προστασία της υδρομάστευ-
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σης. Εχουμε βγάλει ένα κονδύλι από τον 
προϋπολογισμό και περιμένουμε τον εργο
λάβο μαζί και την ΤΥΔΚ να επισκεφθούν το 
χώρο για να μας υποδείξουν τι πρέπει να γί
νει. Είναι περίπου 3 εκ. ακόμη γι’ αυτά τα 
συμπληρωματικά έργα. Το σύστημα μετρή- 
σεως ήδη έγινε και ελπίζω να το προχωρήσει 
γρήγορα...

Στα έργα που ήδη έγιναν ηλεκτροφωτι- 
σμός από το νέο μέχρι το παλαιό οικισμό δα
πάνης 5 εκατομμύρια. Ηδη τελείωσε και λει
τουργεί. Από αυτό πληρώθηκε η πρώτη δό
ση πέρυσι, η δεύτερη φέτος και η άλλη του 
χρόνου. Το ξενοδοχείο ΕΛΛΑΣ η αναμόρφω
ση του περιβάλλοντος χώρου ο οποίος είχε 
εγκαταληφθεί ήδη έγιναν έργα 4.127.000. 
Παραμένουν ακόμη και άλλα τα οποία είναι 
η πλακόστρωση μπροστά και στα πλάγια και 
είναι και το τηλεφωνικό κέντρο τα οποία εί
ναι με 3 εκατομμύρια το ένα και 3 το άλλο. 
Είναι βέβαια κι αυτό στον προϋπολογισμό. 
Αλλο έργο ήτανε και η ποτίστρα Ζερβού. Ε
νας δρόμος που έγινε πάρα πολύ ωραίος συν
δέει τον Αη Γιάννη με τον επάνω δρομο που 
πάει προς Μπαγασάκι. Ο δρόμος έγινε δαπά
νη του δασαρχείου. Η ποτίστρα η οποία πή
γε 1.846 δρχ. έγινε κι αυτή με χρηματοδότη
ση της Διεύθυνσης Γεωργίας. Το υδραγωγεί
ο που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα με το σω
λήνα μεταφοράς από της Μηλιάς - το ίσιωμα 
μέχρι την δεξαμενή είναι περίπου 2,5 χιλιομ. 
Η σωλήνα τοποθετήθηκε και παραμένει μό
νο η σύνδεση στην αρχή και στο τέλος και 
στη δεξαμενή με μιά αναμονή δεξαμενή στον 
Αη Γιάννη. Αυτά μόλις περάσει ο Αύγουστος 
γιατί πρέπει να γίνει μια μικρή διακοπή έ
στω και μιας μέρας για να γίνουν οι συνδέ
σεις αυτές μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει 
κι’αυτό.

Εγιναν αρκετές προσπάθειες για να εξευ- 
ρεθούν τα χρήματα. Σε δύο δόσεις πήραμε 
από το Συμβούλιο περιοχής 5 και 2 και 2,5 
εκ. από το υπουργείο Εσωτερικών και άλλα 
2 από τη Νομαρχία σύνολο 12.5 εκ. Γίνεται 
και πρέπει να βάλει και η Κοινότητα χρήμα
τα, η σωλήνα πλαστική πιο μεγάλη από την 
παλιά που ήταν με αμίαντο. Αλλο έργο φρε
άτια ομβρίων υδάτων ήταν σε τρία σημεία 
του χωριού (Νέο Χωριό). Επικίνδυνα φρεά
τια δυστυχήματος. Αυτά στοίχησαν 1.900 ε- 
κατομ. Βελτίωση αγροτικού δρόμου με χρη
ματοδότηση Νομαρχίας 1.400 εκατομμ. προς

τις αχυροκαλύβες. Εργα συντήρησης της 
πλατείας. Εδώ η πλατεία για να ξαναλει- 
τουργήσει και να ξαναγίνει όπως ήτανε. Εί
χαμε ορισμένες ελλείψεις και στην αποχέ
τευση αλλά και στο φωτισμό, στερεώθηκαν 
01 κολώνες αλλάξαμε λάμπες. Πρέπει να συ
μπληρωθούν 01 πάνω κολώνες, που δεν υ
πάρχουν. Κιγκλιδώματα δρόμων έγιναν πε
ρίπου 1 εκ. δραχμές περίπου. Παραμένουν 
τώρα προς κατασκευήν, είναι η ποτίστρα 
της Χελιδώνας που έχουμε 1,5 εκατομμ. 
χρηματοδότηση και είναι και ένας τοίχος 
στο παλαιό χωριό τον οποίο υπολογίζουμε 
γύρω στις 300 χιλιάδες αλλά θα πάει περί
που στο εκατομμύριο αυτό δεν έγινε ακόμα 
είναι προς κατασκευή του. Για το 97 ο προϋ
πολογισμός είχε το σύνολο δαπανών 
32.169.000. Ο προϋπολογισμός του 1998 εί
ναι για 50 εκ. Αλλά μέσα σ’ αυτά υπολογίσα
με 8,5 εκ. έσοδα από το υδροηλεκτρικό τα 
οποία μάλλον μπορεί να είναι και λιγότερα 
μπορεί και καθόλου. Να δούμε κατά πόσο θα 
προχωρήσουν τα έργα. Από αυτά τα 40 εκ. 
υπόλοιπα είναι 3.640 εκ. υπουργείο Εσωτε
ρικών τακτικές χρηματοδοτήσεις, έκτακτες 
13,5 εκ. και διάφορα 10 εκ. Σύνολο προϋπο
λογισμού το 98 θα είναι γύρω 40 εκ. Αλλο 
θέμα τώρα είναι με πολλά ερωτηματικά το 
θέμα των προσεχών εκλογών. Επ’ αυτού η 
Κοινότητα και η Αδελφότητα. Είχαμε τρεις 
Γ ενικές συνελεύσεις δύο εδώ και μία Γ ενική 
Συνέλευση στην Αθήνα. Ομόφωνη η απόφα
ση σε όλες τις συνελεύσεις ήταν να επιδιω- 
χθεί το Μικρό Χωριό να παραμείνει ανεξάρ
τητο και εάν γίνει συνένωση να γίνει σύμ
φωνα με τις γεωγραφικές ενότητες του 
1986. Δεν κατορθώθηκε ούτε το ένα ούτε το 
άλλο. Ενταχθήκαμε χωρίς να ερωτηθούμε 
παρ’ όλες τις ενέργειες και τα έγγραφα που 
έγιναν δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν από κανό
ναν.

Μας εντάξανε σε μιά ενότητα στο Δήμο 
Ποταμιάς μαζί άλλες 9 κοινότητες σύνολο 
10 01 οποίες ελπίζουμε αν δεν κατορθώσουμε 
τίποτα να προχωρήσουμε και μπορέσουμε σ’ 
αυτόν τον τομέα να βοηθήσουμε στον αγώ
να τον οποίο ξεκινήσαμε και τον συνεχίζου
με. Η Κοινότητα μας μαζί και του Κλαψιού 
το οποίο έχει κάνει κι αυτό προσφυγή στο 
Συμβούλιο Επικρατείας μαζί με άλλες 1040- 
1050 κοινότητες απ’ όλη την Ελλάδα και 
βρίσκονται τώρα στο Συμβούλιο Επικρατεί-
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ας. Εκδικάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Το α
ποτέλεσμα βέβαια δεν μπορούμε να το προδι
κάσουμε ούτε και ξέρουμε. Αλλά και οι νομι
κοί της Πανελλήνιας Ενωσης δημοσιεύουν 
τις μελέτες τους και βγάζουν τον Καποδί- 
στρια αντισυνταγματικά. Τώρα εάν οι εκλο
γές οπωσδήποτε γίνουνε δεν αναβάλλονται 
ούτε με δικαστική απόφαση θα παραμένει σε 
εκκρεμότητα.

Τώρα τι θα γίνει απ’ όλα αυτά δεν μπορού
με να πούμε τίποτα. Με ενημερώνουν για 
κάθε ενέργεια. Αλλά από τις εκλογές δεν 
μπορούμε να μείνουμε έξω. Αυτό συστήνει η 
επιτροπή θα λάβουμε μέρος άσχετο από τα 
αποτελέσματα. Εμείς θα προχωρήσουμε με 
την επιφύλαξη της προσφυγής μας. Αυτά θα 
μας καθοδηγήσουν σε τ ί  θα κάνουμε. Εμείς 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Για τις σημερινές ενέργειες που γίνονται 
για την εκλογική μάχη, πληροφορίες συμμε
τέχει το Μικρό Χωριό στο Δήμο Ποταμιάς 
αλλά συμμετέχει στα δύο ψηφοδέλτια. Παρ’ 
όλο στις δύο συνελεύσεις που κάναμε δεν 
κατορθώθηκε ένα τρίτο - ψηφοδέλτιο - πλη
ροφοριακά το οποίο δεν αποκλείω μεταβολές 
έχουμε τα δύο ψηφοδελτία του κ. Γαβρίλη 
και του κ. Ιμβρου μέχρι της στιγμής γνω
στά. Στο Δημοτικό είναι ο Γιάννης Τζού- 
φρας στο τοπικό Γεώργιος Τζούφρας και ο 
Ανδρέας Τάσος (επεμβαίνει ο Τάσος και δια- 
ψεύδη).

Επίσης πληροφορίες κΓ αυτές ανεξακρί
βωτες, είναι στο Δημοτικό του κ. Γαβρίλη 
συμμετέχει ο κ. Μπούρας ο κ. Παντ. Φλώρος 
στο τοπικό ο Κουτσούκης και ο Γιάννης 
Αιάπης. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι 
στιγμής. Αυτά αυτή τη στιγμή συζητούνται. 
Τώρα για άλλα θέματα. Το λόγο έχει ο πρόε
δρος της Αδελφότητας κ. Κεράνης.

Αθ. Κεράνης: Οπως και πέρσυ και φέτος 
δεν θα πω πολλά λόγια άλλωστε τα γράφου
με στο περιοδικό. Με δαπάνες του χωριανού 
μας κ. Γιώργου Παπαθανασίου τελείωσαν οι 
εργασίες αμμοβολής στις κολώνες τα τοιχοία 
δεξιά - αριστερά ξύλωμα του δαπέδου και το 
στρώσιμο με νέα πλακάκια όμοια με τα πα
λιά.

Επίσης επισκευή στις σκάλες. Τον ευχαρι
στούμε γΓ αυτή του τη δωρεά γιατί όπως 
είναι γνωστό έκανε και τις τρεις προηγούμε
νες χρονιές ανάλογες δωρεές.

Στον κήπο της Πνευματικής Γωνιάς. Εγι

νε στρώσιμο από πλάκες σε διάδρομο που ο
δηγεί στις προτομές του δάσκαλου Γιώργου 
Παπαδή και του ήρωα του 21 Ζορμπαλόπου- 
λου. Καθαρίστηκαν και φέτος τα χόρτα στον 
κήπο της Πνευματικής Γωνιάς της Παιδικής 
Χαράς - και της εκκλησίας - παράκληση 
προς όλους να διατηρούνται οι χώροι καθα
ροί. Ο φίλος μας Αυγέρης που μεριμνεί για 
το χώρο των εκτελεσθέντων φύτεψε κυπα
ρίσσια. Και φέτος θα πριμοδοτηθούν τα κα
λοκαιρινά δρομολόγαι λεωφορείου Καρπε- 
νησίου - Παλαιού Μικρού Χωριού.

Η Αδελφότητα πριμοδοτεί αυτά τα δρομο
λόγια για δύο φορές την εβδομάδα. Επίσης 
και φέτος η Αδελφότητα ενισχύει τον “Α
θλητικό Ομιλο” με 100 χιλιάδες δρχ. Μετά 
τη Συνέλευση τα χρήματα που θα συγκε
ντρωθούν (από χορό) θα δοθούν κι αυτά 
στον “Αθλητικό Ομιλο” ο οποίος και φέτος 
πήγε πολύ καλά. Δημοσιεύονται και τα απο
τελέσματα και θα μπορούσε να πάει πιο κα
λύτερα όπως όμως μας εξήγησε ο πρόεδρος 
τα έξοδα είναι μεγάλα και ίσως δυσβάσταχτα 
για την Κοινότητα και την Αδελφότητα και 
για τον Ομιλο πάμε σε μεγαλύτερη κατηγο
ρία.

Ταξίδια είναι μακριά, μέχρι και Κέρκυρα. 
Ας ελπίσουμε να βρεθεί κάποιος χορηγός: τί 
άλλο να πούμε. Ο πάντα αισιόδοξος Γραμμα
τέας του Α.Ο. (αιδ. Αζακας).

Μου δίνει ελπίδα. Τελειώνοντας θέλω να 
ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου 
για την αρμονική συνεργασία μας. Και με 
την Κοινότητα συνεργαζόμαστε και έχουμε 
άριστες σχέσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ ό
λους που ήρθατε και ανανεώνουμε το ραντε
βού του χρόνου την ίδια εποχή στο Παλιό 
Χωριό.

Ο Αιδεσ. Αζακας: (Γραμματεύς του Α
θλητικού Ομίλου)

Καλησπέρα σε όλους σας.
Εύχομαι στη συνέχεια καλή διασκέδαση. 

Πληρσφοριακά θέλω να σας ενημερώσω. Φέ
τος το εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεν έκανε 
πάρα πολλά έργα. Είχε μιά αναπαυλα, μια 
ξεκούραση, γιατί πέρυσι αρκετά ταλαιπωρη
θήκατε. Με τη βοήθεια και τη συνδρομή σας 
που κάνατε. Εγιναν διάφορες εργασίες στην 
εκκλησία της Μεταμόρφωσης στο Παλαιό 
χωριό.

Φέτος μόνο κάναμε το μονοπάτι που πή
γαινε στην Παναγιά που κόστισε 260.000.
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Και χου χρόνου χο λέω από χώρα να εχοι- 
μάζεσχε. Θέλω να βάψουμε χο εσωτερικό 
χου ναού χης Μεχαμόρφωσης. Το υπόλοιπο 
χο είχαμε βάψει πέρυσι. Παρεπιμπτώνχως 
βέβαια στις ανάφερω και για χις τρεις πόρτες 
(Μεχαμόρφωσης) βρέθηκε κάποιος ο οποίος 
δεν θέλει να αναφερθεί χο όνομά του να χις 
συντηρήσει γιατί πρόκειται για μεγάλο έρ
γο. Επίσης και ένα άλλο έργο που είναι για 
του χρόνου.

Θα κάνουμε μιά περίφραξη στο ναό της 
Αγίας Κυριακής. Θα γίνει αντικατάσταση 
στα κάγκελα. Θα κάνουμε δύο - τρεις κολώ- 
νες με πέτρα και στη σχτνέχεια αντικατάστα
ση στα κάγκελα με μασίφ.

Από πλευράς “Αθλ. Ομίλου” ως Γεν. 
Γραμματέας σας πληροφορώ ότι φέτος κατα
λάβαμε την 5η θέση σε σύνολο 10 ομάδων 
μελλοντικός μας στόχος του χρόνου δεύτερη 
φέτος το καλοκαίρι έγινε ένα τουρνουά παι
διών ηλικίας μέχρι 14 με χο Μεγάλο Χωριό 
κέρδισε 7-2 καλό είναι για τσν “Αθλητικό 
Ομιλο” όποιος θέλει και έχει ευχαρίστηση 
μπορεί να μας βοηθήσει. Επίσης ήθελα να 
κάνω μια πρόταση για να μην κουράζω πάρα 
πολύ ο Σύλλογος ή η Κοινότητα άλλη χρο
νιά να πάρουν μιά μικροφωνική εγκατάστα
ση για να τη χρησιμοπσιούμε. Πιστεύω να 
το καταφέρεχαι. Ευχαριστώ.

Ο κ. Τσατσαράγκος: Η διαδικασία συνε
χίζεται. Ανσίγει κατάλογσς σμιλητών. Θέμα
τα συζήτησης, ενημέρωσης, διευκρινήσεις ό
χι θέλετε και παρακαλώ να μου πείτε ποιοί 
θέλετε να λάβετε το λόγο μαζί με τα άλλα 
και προτάσεις: (Γράφει) η Ολγα Παπαδημη- 
τρίου, Μ. Κσμπορόζος, Ανδρ. Τάσος και ο ί
διος όσοι είναι στον κατάλογο αυτοί θα μι
λήσουν. Να υπάρχει μια διαδικασία.

κ. Παπαδημητρίου: Λσιπόν εγώ σαν πα
λιά Μικροχωρίτισσα ήθελα να πω δύο λόγια. 
Το χωριό μας ήταν το πρώτο χωριό στην 
Ευρυτανία και ακόμα είναι να μη τσ χαλά
σουμε. Φιάξαμε το έργο:

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, χο Σύλλογο, 
όλους. Φκιάξαμε το έργο επάνω στο Νεράκι. 
Αυτό γεμίζει χώματα. Επίσης το παλιό αυλά
κι που έρχεται από τη δεξαμενή σε σρισμένα 
σημεία βουλώνει και πέφτει όπου βρεί ροή 
αυτό κάνει ζημιά. Φκιάξανε την αποχέτευ
ση, ο δρόμος δεν μπορούμε να περάσουμε εί
ναι αδιάβατος.

Ο δρόμος που έγινε το αυλάκι ήτανε μεγά

λος δρόμος. Πηγαίναμε στο Νικολό στον Α
γιο Σώστη στα χωράφια μας. Είπαμε στους 
χωριανούς μας να το φκιάξουνε και περιμέ
νουμε. Αυτά είπα εγώ και εύχομαι να τα α
κούσουν όλοι. Ο δρόμος αυτός ήταν κεντρι
κός ο ένας φράζει από δω ο άλλος από κει τι 
θα γίνει πέστε μου. Είμαι ηλικιωμένη στο 
χωριό και τα βλέπω αυτά.

Να ενωθεί ο δρόμος από το Αη Θανάση μέ
χρι χο Νικολό - Αγιο Σώστη.

Ο κ. Κομπορόζος παίρνοντας χο λόγο
Επισημαίνει τον κίνδυνο να συμβούν κα- 

τολισθητικά φαινόμενα στο χωριό γΓ αυτό 
επιβάλλεται να γίνουν αυλάκια που να διώ- 
χθουν τα νερά της βροχής και τα νερά του 
υπεδάφους στα κοντινά ρέματα.

Προτείνει χρήματα που κατατείθενται για 
τα έργα αυτά να έχουν την ένδειξη για τα 
αυλάκια του παλαιού οικισμού - για να ενι
σχύουν την προσπάθεια αυτή.

Τάσος: Διαψεύδει ότι συμμετέχει σ’ ο- 
ποιοδήποτε συνδυασμό. Επίσης είπε ο κ. 
Πρόεδρος είπε ότι άλλαξε το σωλήνα. Ο σω
λήνας που βάλατε είναι μικρότερος (Ζήτηση 
με τον Πρόεδρο). Κάνατε ένα έργο καινούρ
γιο και βάλατε μικρότερη σωλήνα και γΓ 
αυτό έχουμε πρόβλημα νερού όπως πέρυσι 
έτσι και φέτος:

Οτι είναι σπασμένο το υδραγωγείο αρκετό 
καιρό και δεν έγινε ακόμη τίποτα. Περιμένω 
απαντήσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ο κ. Τσατσαράγκος προεδρεύων:
Να πω και εγώ πέντε κουβέντες. Αφορούν 

τον Καποδίστρια τη συμμετοχή χωριανών 
μας στους συνδυασμούς και ειδικότερα η θέ
ση του Προέδρου. Εχω την εντύπωση έστω 
και την απλή γνώμη: δεν έγιναν οι προσπά
θειες εκείνες που θα έπρεπε να γίνουν: α) Να 
γίνει το Μικρό Χωριό έδρα Δήμου, β) Δεν 
έγιναν πράγματι προσπάθειες παρά δύο κατ’ 
εκτίμησή μου προσχηματικές προσπάθειες 
που προωθούσαν δήθεν επικεφαλής Μικρο- 
χωρίτη, κατά την εκτίμηση που μπορεί να 
κάνω λάθος. Αυτό θα το εκτιμήσετε εσείς, γ) 
Πιστεύω παρά το γεγονός ότι οι δημοκρατι
κές διαδικασίες επιτρέπουν στον καθένα να 
συμμετέχει στα κοινά και είμαστε πολιτικά 
όντα και πρέπει να συμμετέχουμε αλλά όταν 
κάναμε έναν αγώνα ενάντια στον Καποδί- 
στρια όταν λέμε ότι ο Καποδίστριας είναι α- 
ντι-συνταγματικός και από την άλλη μεριά 
το νομοποιούμε με τη συμμετοχή μας σε

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ



ο Τκ]λ Κομπορόζο5 npocefvei διάφορα μέτρα irpootaoias του χωριού

Η κ. Ανδριάνα Αγγελιί ογο βήμα

10 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



συνδυασμούς είμαστε αντιφατικοί γι’αυτό 
εκφράζω τη λύπη μου τη βαθειά μου λύπη. 
Δίνεται ο λογος στον πρόεδρό κ. Κουτσού- 
κη. (Παρεμβαίνει ο κ. Τσατσαράγκος). Συ
γνώμη κάτι να πω ακόμη:

Θα ήταν ίσως παράληψή μου να μην εκ- 
φράσω συγχαρητήρια κατ’ αρχήν και στον 
πρόεδρο της Κοινότητας αλλά και στον πρό
εδρο της Αδελφότητας για τις προσπάθειες 
που κάνανε και κάνουνε για να δημιουργη- 
θούν έργα στο χωριό τα οποία οπωσδήποτε 
ανεβάζουν τη στάθμη του χωριού μας και 
μας κάνουν χωριό ανταγωνιστικό,

Ο κ. Κουχσούκης δευτερολογεί.
Στα ερωτήματα της κυρίας Παπαδημητρί- 

ου. Το έργο πάνω αυλάκι και το μεσαίο αυ
λάκι είναι ενταγμένα για την προστασία από 
τις κατολισθήσεις και να συγκεντρώνουν τα 
νερά. Κάθε αυλάκι καινούργιο που γίνεται 
θέλει συχνότερο καθάρισμα. Να ειδοποιούμε 
την κοινότητα για να κάνουμε συχνότερο 
καθάρισμα μιά φορά το χρόνο. Δεν μπορεί 
να θεωρηθεί άχρηστο το αυλάκι αν δεν το 
καθαρίζουμε εμείς. Οι δρόμοι όταν έγινε η 
αποχέτευση επόμενο ήτανε να σπάσουνε. Ε
πειδή υπάρχει η πρόθεση και προσπαθούμε 
να βρούμε χρηματοδότηση για να αλλάξου
με τους σωλήνες του δικτύου, εάν στρώσου- 
με και μετά από ένα χρόνο τους σπάσουμε 
τότε δεν κάνουμε τίποτα γι’ αυτό καθυστε
ρεί το στρώσιμο. (Οι σωλήνες που άλλαξαν 
στην αποχέτευση συγχρόνως άλλαξαν και 
τις σωλήνες των παροχών). Ο δρόμος για 
τον Νικολό από τον Αγιο Αθανάσιο υπήρχε 
και υπάρχει πλην όμως θέλει καθάρισμα. Ο 
δρόμος που ανοίχτηκε να γίνει το αυλάκι 
δεν είναι δρόμος είναι δρόμος προσπέλασης 
τον οποίο άνοιξε το δασαρχείο για να φκιάξει 
το αυλάκι και μετά δεν ενδιαφέρεται τον 
κλείσανε δεν είναι για περίπατο ούτε και για 
αυτοκίνητο. Οι ιδιοκτησίες παραμένουν, 
φκιάχτηκε μόνο για να γίνει το αυλάκι. Αλ
λά πρέπει να ενώνεται με το παλαιό μονοπά
τι.

Θέλει καθάρισμα το μονοπάτι. Οσο για το 
νερό στο σχολείο εκεί υπήρχε μιά βρύση για 
το σχολείο και μια σωλήνα από τον αγωγό 
τρύπησε και τρέχει και συμφωνήσαμε να γί
νει η επέμβαση με το τέλος του καλοκαι
ριού, το Σεπτέμβριο.

Το θέμα της υπάρξεως του χωριού (πα
λαιού οικισμού) απάντηση στο κ. Κομπορό

ζο. Η διευθέτηση των υδάτων γι’ αυτό έγι
ναν τα έργα του δασαρχείου, κατά το ΙΓΜΕ 
χρειάζονται και συμπληρωματικά. Να δούμε 
τ ί  συμπληρωματικά προτείνουν τώρα που 
θα λάβουμε την έκθεση του και πρέπει να 
γίνουν τα έργα αυτά και τί κόστος θα έχου- 
νε.Και πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα είναι 
απαραίτητα.

Εχουμε αρκετές επεμβάσεις σε διάφορα έρ
γα. Καλές είναι οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
αλλά η Κοινότητα δεν μπορεί να τις εγκρί
νει εάν δεν υπάρχει μελέτη και χωρίς την 
απαραίτητη μελέτη μηχανικού. Οχι ότι δεν 
δεχόμαστε με ευχαρίστηση αλλά με κάθε 
συμμετοχή των ιδιωτών όλα να γίνονται με 
μελέτες με γνώση της Κοινότητας. Να φέρ
νουμε το μηχανικό και να μην έχουμε εμείς 
την ευθύνη, γιατί οι επεμβάσεις των ιδιω
τών μπορεί να φέρουν δυσάρεστα αποτελέ
σματα.

Για το θέμα του ποτίσματος από τη Νο
μαρχία και από το 95 που ήρθε το ΙΓΜΕ γί
νεται πρόταση να μην ποτίζουμε με αυλάκι.

Αλλο ένα όχι βαρειές κατασκευές, χτίστε 
όσο το δυνατόν ελαφρές. Επιβαρύνεται το 
έδαφος. Εχουμε το νερό της βροχής και του 
υπεδάφους πρέπει να το προσέξουμε. Οσο 
για τις υποψηφιότητες που ανέφερα δεν είχα 
καμμιά πρόθεση να θίξω κανέναν κι αυτό 
που ανέφερα ήταν από ανεξακρίβωτες πλη
ροφορίες. Δεν είχα την πρόθεση να κατηγο- 
ρίσω ή να θίξω κανέναν.

Για το υδραγωγείο το σπασμένο πράγματι 
τρέχει η βάνα η παλιά ήταν σπασμένη βάλα
με καινούργια αλλά κάθησε το έδαφος. Περι
μένουμε τον υδραυλικό για την αποκατά
σταση της βλάβης. Παρεμβαίνει ο κ. Τάσος 
και αμφισβητεί τη διάμετρο των σωλήνων 
που τοποθετήθηκαν. Ξοδέψαμε 10 εκατ. και 
δεν θα έχουμε νερό.

Κουτσούκη[ς: Νερό θα έχουμε γιατί με το 
ενδιάμεσο φρεάτιο στα Πλατανάκια θα έχου
με μεγαλύτερη πίεση. Για το θέμα του Καπο- 
δίστρια είναι ένα οπωσδήποτε πάρα πολύ σο
βαρό θέμα. Η έδρα δεν θα ήταν θέμα επιδίω
ξης ήταν θέμα απόφασης του υπουργείου η 
οποία μετά από πρόταση της ΤΕΔΚ παρ’ όλο 
τότε είχαμε προβάλει τις απόψεις μας καμ- 
μιά κοινότητα δεν έλαβε υπ’ όψιν της. Εκο
ψε και έραψε και τα έστειλε ούτε υπολόγισε 
κανέναν. Ετσι θέλανε έτσι κάνανε. Δεν ήταν 
θέμα διαπραγματεύσεων.
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Συνεχίζεται η διαλογική συζήτηση κ. 
Τσατσαράγκου και κ. Κουτσούκη για το θέ
μα του Καποδιστρια στη συνέχεια παίρνει 
διαστάσεις η συζήτηση για τις ενέργειες και 
τις παραλήψεις με την συμμετοχή κ. Κερά- 
νη Τζούφρα, Τάσου κλπ. εμμένοντας ο κα- 
θάνας στις θέσεις του.

Συνεχίζει ο κ. Κουτσούκης.
Οι ενέργεις που γίνονται προεκλογική μά

χη πληροφορίες όχι σίγουρα βέβαια συμμε
τέχει στα δύο ψηφοδέλτια δικό μας ψηφο
δέλτιο παρ’ όλο στις δύο συνελεύσεις δεν κα
τορθώθηκε να γίνει τρίτο ψηφοδέλτιο το ο
ποίο είχαμε σκοπό να πάει ενωτικό το Μικρό 
Χωριό σε ένα νέο ψηφοδέλτιο ενωμένο και 
με τη βοήθεια άλλων κοινοτήτων δεν έγινε 
κατορθωτό. Αφέθηκαν όλοι ελεύθερα να το
ποθετηθούν κατά την κρίση τους. Η ελευθε
ρία φέρνει και την ευθύνη της.

Ο κ. Τσατσαράγκος δίνει το λόγο στην κ. 
Ανδριάνα.

Η κ. Ανδριάνα παίρνει το λόγο και ασκεί 
αδικαιολόγητη κριτική για όλες τις διαδικα
σίες και τις ενέργειες της Κοινότητας της 
Αδελφότητας αλλά και των Μικροχωριτών. 
Καταπιάνεται με ζητήματα που δεν έχουν 
καμμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα.

Μιλάει ότι οι συνελεύσεις και οι συζητή

σεις μοιάζουν με συζητήσεις καφενείου χω
ρίς περιεχόμενο και χωρίς ουσιαστικό διάλο
γο και ενέργειες χωρίς διαφάνεια.

Παρεμβαίνει ο κ. Κεράνης και αντικρούει 
τις αιτιάσεις της κ. Ανδριάνας ότι όλα γίνο
νται κατά τον πιο δημοκρατικό τρόπο και με 
κάθε διαφάνεια απόδειξη είναι η σημερινή 
σύναξη - συζήτηση με απολογισμό και κριτι
κή που συμμετέχουν όλοι οι χωριανοί. Γι 
αυτό έχει άδικο η κ. Ανδριάνα.

(Σημ. Συν.) Με σημείωμα σ κ. Κεράνης 
πρόεδρος της Αδελφότητος απαντάει στην κ. 
Ανδριάνα.

Ο κ. Τσατσαράγκος: Πάμε στο τελευταίο 
θέμα που είναι η βράβευση της μαθήτριας 
από την οικογένεια Ζορμπαλά.

Κουτσοτίκης: Για το βραβείο στον καλύ
τερο μαθητή ή μαθήτρια από τη δωρεά της 
οικογένειας Ζορμπαλά. Κατ’ επιθυμία τους 
θα ήθελα και εγώ το βραβείο να το απονεί- 
μουν 01 ίδιοι αλλή δεν κατορθώθηκε. Η φε- 
τεινή διανομή σύμφωνα με τους όρους της 
δωρεάς, δικαιούχος είναι η μαθήτρια Ελένη 
Νικ. Νασιοπούλου απόφοιτος Αυκείου. Το 
βιβλιάριο εκδόθηκε στο όνομά της. Τα χρή
ματα που αναλογούν εφέτος είναι 389 χιλιά
δες.

Η Ελένη Νασιοπούλου παίρνει θέση στο
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βιίμα.
Ο κ. Τσαχσαράγκος: Θα ήθελα και εγώ να 

συγχαρώ προσωπικά την Ελένη η οποία εί
ναι πραγματικό υπόδειγμα νέας με επιμέ
λεια, με ήθος. Ενα εξαιρετικό παιδί Το λέω 
αυτό ως δάσκαλός της. (Δέχεται συγχαρητή
ρια από τους προέδρους Κοινότητας, Αδελ
φότητας, και τον πρόεδρο της συνέλευσης). 
Με την ευχή μας για παραπέρα πρόσδο στις 
σπουδές της.

Η Ελένη Νασιοπούλου ευχαριστεί με τα 
παρακάτω λόγια:

Αιδεσιμότατε,
Αγαπητοί δωρητές,
Κύριε πρόεδρε της Κοινότητας,
Κύριε πρόεδρε της Αδελφότητας Μικροχω- 

ριτών.
Αγαπητοί συγχωριανοί.
Αισθάνομαι την υποχρέωση πρώτα πρώτα 

να ευχαριστήσω τους αγαπητούς δωρητές που 
με την ευγενική τους χειρονομία με τιμούν και 
δηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον και την α
γάπη για τους μαθητές που ζουν στο πατρικό 
τους χωριό καθώς και τον σεβασμό στην μνη- 
μη των γονέων τους και του θείου τους Ξενο- 
φώντα Ζορμπαλά.

Ευχαριστώ τέλος τους εμπνενστές, τους διορ
γανωτές, την σεβαστή επιτροπή καθώς και ό

λους εσάς που παρεβρεθηκατε στην σημερινή 
εκδήλωσή που αποτελεί κρίκο ενότητας για το 
Μικρό Χωριό και εύχομαι να συνεχίζεται κάθε 
χρόνο.

Σας ευχαριστώ 
Νασιοπούλου Ελένη

Τις ευχαριστίες απηύθυναν ο πρόεδρος 
της Κοινότητας κ. Κουτσούκης και ο πρόε
δρος της Αδελφότητας κ. Κεράνης προς τη 
συνέλευση.

Ο κ. Τσατσαράγκος
Και εγώ με τη σειρά μου. Σας ευχαριστώ 

όλους. Πιστεύω παρά τις οιανδήποτε ελλεί
ψεις η διαδικασία ήταν κοντά στο άψογη όχι 
άψογη βέβαια, και συνεχίζουμε τώρα με τη 
συνεστίαση και με χορό. Εύχομαι να περάσε
τε καλά. Καλή διασκέδαση.

Στη συνέχεια παρεκάθησαν όλοι σε συνε
στίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα της πλα
τείας με την άψογη εξυπηρέτηση της υπεύ
θυνης του Καταστήματος κ. Δήμητρας 
Γιαννακοπούλου. Επακολούθησε χορός με 
τα ηχητικά του Καταστήματος. Σε κουτί 
κουμπαρά ρίχνονταν χρήματα που προερχό
ταν από το χορό και που δόθηκαν προς ενί- 
σχυση του Αθλητικού Ομίλου. Και του χρό
νου παρόντες να ανταμώσουμε στον παλαιό 
οικισμό.

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ ΣΠ . ΔΕΡΜ ΑΤΑ
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Οι Εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1998

Στις Δημοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 του ΟκτώΒρη στο νεο-
συστατο Δήμο Ποταμιάς πού αποτελείται από τις πρώην κοινότητες
1) Μεγάλου Χωριού, 2) Μικρού Χωριού, 3) Κλαψιού, 4) Νόστιμου,
5) Μουζίλου, 6) Ανιάδας, 7) Συγγρέλου, 8) Καρύτσας, 9) Χελιδόνας
και 10) Δερματίου έχουν εκλεγεί οι Δήμαρχος Γιάννης ΓαΒρίλης

(Μεγάλο Χωριό).
Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Καλλιάνης Φίλιππος (Μεγάλο Χωριό)
2. Γιαννακόπουλος Γιώργος (Μεγάλο Χωριό)
3. Χονδρός ΘρασύΒουλος (Μεγάλο Χωριό)
4. Μπούρας Βασίλειος (Μικρό Χωριό)
5. Φλώρος Παντελής (Μικρό Χωριό)
6. Τριχιάς Κων/νος (Δερμάτι)
7. Μαραγούσιας Κώστας (Χελιδόνα πρώην ΔάστοΒο)
8. Παπαηρακλής Γεώργιος (Συγγρέλο)
Α πό το μειοψ ηφίσαντα συνδυασμό:

9. Γιάννης ‘ΙμΒρος (Μουζίλο - Μεγάλο Χωριό)
10. Αναγνωστάκης Κώστας (Μεγάλο Χωριό)
11. Μπακατσιάς Κώστας (Μεγάλο Χωριό)
12. Τσελεπής Δημήτριος (Μεγάλο Χωριό)
13. Σερετάκης Παναγιώτης (Ανιάδα)
Σ το  Τοπικό Συμβούλιο  Μ ικρού Χωριού

1. Κουτσούκης Αθανάσιος
2. Φίλιππος Πασπαλάρης

3. Τζούφρας Γεώργιος

0 κ. Τσατσαράγκος Γεώργιος (Μικρό Χωριό) εκλέχτηκε Νομαρ-
χιακός ΣύμΒουλος με το συνδυασμό του κ. Βλάχου.
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Λ  Jt ό σ α Θ V  μ  ά  μ  a  ι
Γράφει ο Σταύρος Γεωργούλης

Η αρπαγή του καρπουζιού
Με το φίλο μου το Ναπολέο (που τον χά

σαμε άδικα στον εμφύλιο) για να περνάει η 
ώρα σκαρώναμε καμιά φαρσοϊστορία, χω
ρίς να θίγουμε πρόσωπα ή πράγματα, σαν 
αυτή που θα σας πω τώρα.

Ενα απόγευμα καλοκαιρινό κι εκεί που τε 
μπελιάζαμε με το Ναπολέο στην πλατεία 
την ώρα αυτή που δεν είχε πελατεία καθι
σμένοι με τέσσερες καρέκλες ο καθένας, 
για καλύτερο ραχάτι, μας ήρθε η ιδέα να 
κάνουμε κάτι να γελάσουμε. Και βρέθηκε 
αυτό το κάτι και σκαρώθηκε σε μια κόλα 
χαρτί. Δεν έχετε ακουστά να λένε; “θα σε 
τυλίξω σε μια κόλα χαρτί”; Κάτι τέτοιο κά
ναμε κι εμείς και τυλίξαμε μια ολόκληρη ι
στορία σε μια κόλα χαρτί αναφοράς γράφο
ντας με μεγάλα γράμματα μια πρόσκληση 
Γενικής Συνέλευσης ενός φανταστικού Συλ
λόγου νάχει και κάποιο κύρος με λογοδοσί
ες, πεπραγμένων, απολογισμούς, ισολογι
σμούς, προϋπολογισμούς, αρχαιρεσίες κλπ. 
αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην βγαίνει 
νόημα με τίποτα και αφού το σφραγίσαμε 
με μουτζουρωμένες σφραγίδες και υπογρα
φές το καρφώσαμε λίγο ψηλά στον πλάτα
νο και περιμέναμε αδιάφορα πιο πέρα σαν 
την αράχνη με τον ιστό της να ιδούμε τι 
μύγες θα πιάσουμε και πώς θα σχολιαστεί 
το γεγονός.

Πρώτος φάνηκε από του Ζορμπαλά μεριά 
ο Γιώργος ο Σιδέρης, που ήταν πια κουφός 
και αφού μας χαιρέτησε πήγε στις βρύσες 
και έβαλε το κεφάλι του κάτω από το νερό 
να δροσιστεί και ύστερα πλησίασε στον 
πλάτανο φόρεσε τα γυαλιά του και άρχισε 
το διάβασμα. Το διάβασε και μια και δυό 
φορές αλλά όπως δεν έβγαζε νόημα, κι από 
πού να το βγάλει, γύρισε σε μας και μας 
εξήγησε ότι “αυτοί οι χιλιασται τα γράφουν 
αυτά για να χαλάσουν τον κόσμο και τη 
θρησκεία”.

Λεύτερος ακολούθησε ο Φίλιππος κρατώ
ντας ένα πατσιά για πούλημα στα χέρια κι 
όπως δεν έφτανε να το διαβάσει, αφού μας 
κοίταξε σαν την αλεπού με τα σταφύλια, α
νέβηκε σε μια καρέκλα και άρχισε το διάβα
σμα. Νόημα βέβαια δεν έβγαζε και το γέλιο

ήρθε μόνο του. Ελα όμως που στο μεταξύ 
από την εκκλησία μεριά ήρθε ο ΓεροΚαρα- 
μέτσιος με την περιποιημένη από μαύρο κέ
ρατο αγκλίτσα του και αφού κάθισε δίπλα 
στον πλάτανο ζήτησε από τον Φίλιππο να 
του εξηγήσει τί λέει το σοβαρό χαρτί που 
κολλήσανε στον πλάτανο και γελάει μ' αυ
τό. Ο Φίλιππος όπως ήταν επόμενο του είπε 
ότι λέει σαχλαμάρες. Ο Καραμέτσιος όμως 
που θεώρησε ως ασέβεια την εξήγηση του 
Φίλιππο και προσβολή στον ίδιο και στον 
πλάτανο του είπε πειραγμένος: “Δεν πιστεύ
ω επίσημο χαρτί κολλήμένο στον πλάτανο 
με σφραγίδες και υπογραφές να λέει σα
χλαμάρες και να γελάς”.

Γι’ αυτόν ο πλάτανος και οι σφραγίδες 
έδιναν και το ανάλογο κύρος στην κόλα, το 
χαρτί με τις σαχλαμάρες.

Αλλη φορά πάλι φκιάσαμε με το Ναπολέο 
από εφημερίδα ένα χωνί σαν αυτό που βά
ζουν οι ψαράδες τα ψάρια και φροντίσαμε 
να μοιάζει με μεγάλο πουλί. Ο Ναπολέος 
το βάφτισε Τοτό και μ’ αυτό έκανε τις ταχυ
δακτυλουργίες του που τα κατάφερνε μιά 
χαρά! Εβαζε τον Τοτό πάνω στο τραπέζι με 
τη μύτη προς το μέρος του και με την ουρά 
που είχε το μεγάλο άνοιγμα προς το μέρος 
το δικό μου που καθόμουνα απέναντί του 
και έδινε τα παραγγέλματα στον Τοτό. “Το
τό έλα στο θείο” και ο Τοτός προχωρούσε 
ταλαντευμένος προς το μέρος του αφού ε
γώ που στεκόμουνα πίσω του φυσούσα, 
διακριτικά κάπως, μέσα στη μεγάλη ουρά 
του. Ανάλογά ήταν και τα αθώα πειράγματά 
του στο μπάρμπα Σπύρο που πήγαινε κου- 
τσαίνοντας ύστερα από το ατύχημα που εί
χε τον χτύπησε ο κομμένος έλατος και που 
εκείνος τα δεχότανε στο αστείο αποκαλώ- 
ντας τον “Αχ Ναπολεόνι Ναπολεόνι".

Ενώ ο ΠασπαλοΚώστας που ήταν ο μά
στορας που έκοψε τον έλατο και έκανε τη 
ζημιά δεν δεχότανε παρατήρηση για το 
στραβοκόψιμο απαντώντας στην παρατήρη
ση με κείνο το γνωστό “αμ’ τι τον πέρασε 
τον έλατο για... κλπ. κλπ.". Αλλο. Κάποτε 
στην κατοχή μια κυρά κάπως δυναμική τά- 
βαλε με κάποιο γείτονά της που της έκανε
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ζημιά στο χωράφι της και τον θεωρούσε α- 
ζάπωτο. Και σ’ άλλη περίπτωση που γινότα
νε διανομή γυαλόπετρας για να ραντιστούν 
τα κλήματα για τον περονόσπορο ζητούσε η 
διανομή να γίνει όχι κατά., κλήμα αλλά κατ’ 
...άτομον, γιατί έτυχε νάχει περισσότερα ά
τομα παρά κ.λήματα και όπως ήταν επόμενο 
δεν ήταν δυνατό να γίνουν όλα αυτά όπως 
τάθελε, θεώρησε κάποιον αρμόδιο υπεύθυ
νο για όλα αυτά και ότι δεν είναι., κατίρκος 
για τίποτα και κατέληγε στο συμπέρασμα 
λέγοντας “αμ! το σκατό πίτα γίνεται;”.

Αλλο. Παλαιότερα τραγουδιότανε με σου
ξέ ένα τραγούδι που έλεγε "... τη νύχτα στα 
κρυφά ο κάθε Ελλην, στον τοίχο αφήνει αυ
τό που πίνει κλπ. κλπ.”. Αυτό γινότανε τότε 
στις πολιτείες που υπήρχαν ακόμα τοίχοι γι’ 
αυτή τη δουλειά και μάλιστα σε πείσμα των 
γνωςττών απαγορεύσεων “απαγορεύεται το 
ουρείν” και το άλλο το “απαγορεύεται., διά 
του ροπάλου” ενώ στα χωριά ήταν ελεύθε
ρα και κάθε Ελλην ελλείψει τουαλέτας έ 
βγαινε τη νύχτα στην πόρτα ή στο μπαλκόνι 
και άφηνε στο βρόντο αυτό που έπινε. Κά
ποτε όμως ένας παπούλης που δεν έβλεπε 
και καλά βγήκε στην πόρτα γι’αυτή τη δου
λειά χωρίς να ξέρει ότι απέξω είχαν βάλει 
ένα καζάνι για να μαζέψει σταλάματα τη 
βροχή. Κι όπως άρχισε να κάνει τη δουλειά 
που θάκανε η βροχή γεμίζοντας το καζάνι 
κατάλαβε απ’ τον παράξενο θόρυβο του κα
ζανιού ότι κάτι δεν πάει καλά και έβαλε τις 
φωνές. “Πού είμαι ιδώ μουρή; Χαθ’κα ο έρτ 
μος απόψε”.

Στις μέρες μας οι ληστείες και οι απαγω
γές είναι κάτι το συνηθισμένο. Και με τα \  
σημερινά μέσα και κάτι το εύκολο. Παλαιό- ■ 
τέρα ήταν κάτι το ηρωικό που έβγαζαν στη 
φόρα και τοχαν για καμάρι με βαθμούς σα 
ληστές και λησταρχαίους, και τους βγάζανε 
όχι και το ...καπέλο, αλλά τους βάζαν στο 
τραγούδι, όπως “βγήκε ο Νταβέ? .̂ης στο 
κλαρί” κλπ. Κι ακόμα παλαιότερα ονομα- 
στές ήταν οι αρπαγές των Σαβίνων και η 
αρπαγή της... Ωραίας Ελένης που δεν εί
χαν τίποτε το πεζό από τα σημερινά.

Κάπου στα ενδιάμεσα έχομε την απαγωγή 
στην Κατοχή κείνου του Στρατηγού του Φον 
Γερμαναρά στην Κρήτη και λίγο παλαιότερα 
την ...απαγωγή του καρπουζιού του Παπά 
που θα ασχοληθούμε σήμερα. Κείνα τα χρό
νια μανάβικα δεν υπήρχαν στα χωριά, αν 
είχες δέντρα στο χωράφι σου έτρωγες 
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φρούτα. Ή το πολύ πολύ αν είχε ο γείτονας 
βολευόσουνα και συ με ...το θάρρος. Στα 
πανηγύρια όμως παρουσιάζονταν καρπού
ζια, σταφύλια, πεπόνια και μερικοί βολεύο
νταν και μ’ αυτά. Με ένα απ’ αυτά τα καρ
πούζια εμφανίστηκε και ο Παπαθανάσης 
στο χωριό. Θα ‘τανε από το παζάρι στο 
Καρπενήσι και ήταν ικανών διαστάσεων α
φού πρόκειταν να δροσίσει οχτώ στόματα 
εκ των οποίων τα πέντε παιδιά. Και το καρ
πούζι μπήκε κάτω από τις βρύσες για να 
γίνει πιο πικάντικο και δροσερό. Ελα όμως 
που δεν σ’ αφήνουνε ν’ αγιάσεις και ας εί
σαι και Παπάς. Υπήρχαν τότε στο χωριό μια 
παρέα που τις φάρσες και τα αλληλοπει- 
ράγματα τα είχαν σε ημερήσια διάταξη. Και 
κει άλλα καρπούζια εξαφανίζονταν με το 
θάρρος από τις βρύσες άλλα με ενέσεις... 
κινίνης δεν τρώγονταν πάνω στην ώρα της 
όρεξης κι άλλα κι άλλα. Αυτά έχοντας υπό
ψη του ο παπάς έβαλε μεν το καρπούζι στις 
βρύσες αλλά έβαλε και φύλακα άγγελο α
κοίμητο φρουρό στο πεζούλι δίπλα να το 
φυλάει από κάθε κακό συναπάντημα και κά
ποιο από τα κορίτσια του. Και κει οι ...Καπα- 
δόκες της παλιοπαρέας... “Συμβούλιον λα- 
βόντες” αποφάσισαν την αρπαγή του καρ
πουζιού και ανέλαβαν και την ευθύνην απέ
ναντι στον παπά. Και ο Ναπολέος με τις 
φάρσες που σκάρωνες όπως είπαμε στην 
αρχή και στις οποίες δεν ήμουνα αμέτοχος 
κι εγώ εκ των παρασκηνίων, δημιούργησε 
λίγο πιο πέρα ένα εικονικό καυγά φωνακλά- 
δικο. Το κορίτσι που φύλαγε το καρπούζι 
γύρισε να ιδεί τι συμβαίνει και όσο να γυρί
σει στη θέση του το καρπούζι έκανε φτερά, 
άλλωστε το κακό δεν αργεί να γίνει. Κι όταν 
ήρθε η ώρα για φαί και σηκώθηκε ο παπάς 
να πάρουν το καρπούζι και να πάνε, καρ
πούζι πουθενά. Το κορίτσι ... μάρμαξε. Ο 
παπάς όμως με μια ματιά πούριξε γύρω του 
και είδε την παλιοπαρέα να κάνουν τον α
διάφορο και να ...σουράνε κατάλαβε τι έγινε 
και πήρε το κορίτσι να φύγουν. Αυτό χάλα
σε τα σχέδια της παλιοπαρέας που περίμε- 
νε το λιγότερο να... ξεχρονιάσει ο παπάς 
όπως το συνήθιζε να κάνει μετά το αντίδω- 
ρο στην εκκλησιά για τις τσαλοκόπες, τις 
τσουγκράνες και τις τριχιές που χάνονταν. 
Κι έτσι η επιχείρηση... κομάντος έληξε άδο
ξα. Το καρπούζι επιστράφηκε, φαγώθηκε 
και καλοφαγώθηκε και ζήσανε αυτοί καλά κι 
εμείς ..καλύτερα.
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Ανάλογη είναι και η συγκομιδή μαργαρι- 
ταριών που ακούγονται και στις εκκλησίες. 
Ετσι συχνά η μία ροπή που αναφέρεται στις 
κηδείες να γίνεται η μία ριπή. Ο επελθών 
θάνατος να γίνεται απελθών και στο γάμο 
εν Κανά που "εκλήθη" μεν ο Ιησούς αλλά 
δεν “εκλείσθη” σ' αυτόν όπως το θελε κά
ποιος παπάς γιατί δεν είχε απλού στατα κα
μία θέση μέσα στο ζευγάρι.

Αλλο. “Τυγχάνων έκτοτε και δη" έτσι άρχι
ζε τη μήνυσή του αόριστα και ξεκάρφωτα 
ένας γείτονάς μας στην Καλλιθέα κατά ετέ
ρου γείτονα που είχε κοτέτσι και στο κοτέ
τσι δύο αλέκτορες που ανησυχούσον τον 
περί ου ο λόγος γείτονάς μας και δεν του 
επέτρεπαν την περισυλλογήν εις το συγ

γραφικόν του έργον καθότι ως εδήλωσε 
στο δικαστήριο υπό τα μειδιάματα δικαστών 
και ακροατηρίου το δηλωθέν επάγγελμά 
του ήταν συγγραφεύς. Τον θυμήθηκα κάνο
ντας σήμερα μια αναδρομή στο παρελθόν 
όχι βέβαια σα συνάδελφο συγγραφέα (όσο 
γι’ αυτό έχω ακόμα το γνώθι σ’ αυτόν) αλλά 
για κείνο το τυγχάνων έκτοτε και δη. Και το 
έκτοτε χρονολογείται για μένα από τότε 
που πήρα την απόφαση να σας ταλαιπωρώ 
σε κάθε τεύχος του περιοδικού μας γράφο
ντας το μακρύ και το κοντό μου. Αλλά ελπί
ζω να μην παρατραβήξει το κακό και για 
σας και για μένα. Μην το δένετε όμως και 
κόμπο.

AmXoyoi; δύο φίλων

Σ υ ν η ν τιΙΘ ιικ α ν  δύο φ ίλ ο ι π ρ ιν  επ έλ θ η  ο τοκ ε τό ς .

ε ις  α ν ο ίξ εω ς  τ ο  δ ε ίλ ι
Η  επ έμ β α σ ις  το υ  μ ά μ ο υ

- Φ ίλ ε  Π ά νο , π ώ ς  εδ ώ ;

- Η λ θ ο ν  δ ιά  να  σε  ιδώ .

κ α ν ο ν ίζε ι τα  το υ  γάμου.

- Ε ύ χ ο μ α ι έκ β α σ ιν  α ισ ία ν

Μ υ σ τ ικ ό ν  να φ α ν ερ ώ σ ω ε ις  α υ τή ν  τη ν  συνουσ ία ν . ,

τη ν  ψ υ χ ή ν  μ ο υ  να  ελ α φ ρ ώ σ ω .
Π λ η ν , υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ε ις  όρ ος :

Α ν η σ τά σ ε ω ς  μ η  ούση ς σ υ μ β ιώ σ εω ς  ο κόρος.

γέγονα  ερ α σ τή ς  τη ς  Λ ο ύ σ η ς .
Ε ίν α ι,  ω ς  β λ έ π ε ις , κ α ι α υ τός

Ε ίπ ο μ ε ν  να δ εσμ ευ θ ώ μ εν 0 χ ε ιρ ό τε ρ ο ς  εχθρός.

κ α ι ε ις  γ ά μ ο ν  να  π ρ ο β ώ μ εν .
- Τ ο  θ εω ρ ε ίς  μ ή π ω ς  κακόν;

- Κ α ι  δ ιά  π ό τε  ο α ρ ρα β ώ ν ;

- Π ά ν τω ς  μ ία ν  τω ν  η μ ερώ ν .

Τ ο ιο ύ τω ν  π ε ρ ισ τα τ ικ ώ ν  

η ο ικ ο υ μ έν η  όλ η  β ρ ίθ ε ι.

- Κ α ι σ υ ν τό μ ω ς  κ α ι ο γά μ ο ς ;

- ‘Ο ,τ ι  μ α ς  ε ιπ ε ί  ο μ ά μ ο ς .

Δ ε ν  π ρ ο σ β ά λ λ ο ν τα ι τα  ή θ η !

- Ω , το ν  φ ίλ ο  μ ο υ  το ν  Π ά ν ο ν !

Α σ φ α λ ώ ς  θα γ ίν ε ι α υ τός Α ε ί  γόην, α ε ί  π λ ά ν ο ν !

Κώστα Βάρναλη
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Χ ε β ι δ  ora
Με μαγνητίζεις καθώς 3ωρώ τις κοφτερές κορφές σου, 
σπαθάτες φτερούγες χελιδονιού, ν' ανεβαίνουν σκίζοντας 
περήφανα τον ορίζοντα
Σε καμαρώνω καθώς τα μάτια μου αναπαύονται 
στις βαθυπράσινες, ελστόσκεπες κορφές σου, 
καθώς περιδιαβαίνουν αχόρταγα τις λαγκαδιές σου, 
ρυτίδες φκιαγμένες απ' τη ροή των γάργαρων νερών σου.
Κι ως σε θωρώ αναδύονται τόσες και τόσες μνήμες...
Μνήμες σκληρές, που δε θέλω να θυμάμαι...
Κι άλλες τρυφερές που αναπολώ νοσταλγικά!...
Κατατρεγμοί σε μαύρες εποχές...
Ό τα ν  μας έκρυβες 'πως κρύβεις τ ' αγρίμια σου 
κι όταν η θέα του καιόμενου Μικρού Χωριού 
μας τρόμαζε και μάτωνε την καρδιά μας...
Μνήμες τρυφερές, όταν μας άνοιγες διάπλατα 
την αγκαλιά σου,
όταν πατούσαμε - παιδιά ή μεγάλοι, ποιός τάχα νιάζεταιΙ-
στην πιό ψηλή σου ράχη,
κι αγναντεύσμε προτού ακόμα βγει ο ήλιος
ως που έφτανε το μάτι μας'
ριγούσαμε στο πέταγμα των αετών σου
κι αναγαλλιάζαμε στο άκουσμα της μουσικής
πανδαισίας των φτερωτών σου μουσικών,
μ ε κορυφαίους σολίστ τ ' αηδόνια, τους κότσιφες
και τις πετροπέρδικες, αοιδών
μεθυσμένω ν απ' το άρωμα του τσαγιού και του μόσχου...
Μνήμες ηρωϊκές, ανάκατες με θρύλους, 
αλλά και μνήμες πιό νωπές, μαγιά νέων θρύλων 
καθώς και πάλι στο χορό της Λευτεριάς 
μπήκαν ο Ά ρης και τα παλλικάρια του...
Κι ως στο μυαλό μου στροβιλίζονται ανάκατες οι μνήμες 
η ματιά μου κατηφορίζει κάτω στου Ανθρώπου τα πλάγια 
και σταματάει στη βαθιά λαβωματιά σου, το Μικρό Χωριό 
και τότε ματώνει για μιαν ακόμη φορά η καρδιά μου...

Γιώργος Τσατσαράγκος
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O t α κ ρα ίο ι φ ρ ο υ ρ ο ί του  τ^ευριου pas

11. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

(συνέχεια προηγουμένου)
Στο προηγούμενο σημείωμά μας αναφερθήκαμε 

στην ιστορικότητα της Αγιά-Σωτήρας (Μεταμόρφω
ση). Κατά την παράδοση είναι η αρχαιότερη εκκΛη- 
σιά του χωριού. Υπήρχε όταν ο Μάρκος Μπότσαρης 
στρατοπέδευσε στο Μικρό Χωριό (1823). Στα ίχνη 
της παΛιάς εκκΛησιάς υπάρχει σήμερα μια μαρμάρι
νη πλάκα που θυμίζει στον επισκέπτη το διά6α του 
Μ, Μπότσαρη από κεί. Η δεύτερη ιστορική πηγή για 
την ύπαρξη της Μεταμόρφωσης είναι το Πρακτικό 
των πρώτων εκλογών μετά την απελευθέρωση από 
τον τουρκικό ζυγό. Οι εκλογές αυτές για την ανάδει
ξη εκλεκτόρων για την εκλογή του Ευρυτάνα αντι
προσώπου στην Εθνική Συνέλευση έγιναν στην εκ- 
κλησιά, που χρησίμευσε ως εκλογικό κέντρο με δύο 
εφημέριους, του παπα-Δημήτρη και του παπα-Αυα- 
στάση.

Μια Τρίτη σημαντική γραπτή μαρτυρία προέρχε
ται από τα Ιερά 6ι6λία που μεταφέρθηκαυ από την 
παλιά στη νέα Μεταμόρφωση. Τις χειρόγραφες ση
μειώσεις τις εντοπίσαμε πάνω σε δύο μηναία πριν 
από την κατολίσθηση του χωριού (1963) και τις δη
μοσιεύσαμε στην Ιστορία του Μικρού Χωριού 
(1969, σελ. 16). Η μια λέει: “κτήμα και τόδε του 
σεβασμίου οίκου της Μεταμορφώσως εκ Μικρού 
Χωρίου 1834: Ιουλίου 20” (Ενετίησιυ 1818). Και η 
άλλη: “κτήμα και τόδε του Ιερού ναού της Μεταμορ- 
φώσεως του Σωτήρος Ιουλίου 1932” (Ενετίησιυ 
1814).

Η ανέγερση της νέας Μεταμόρφωσης (1924)
Η παλιά Μεταμόρφωση φαίνεται ήταν αρκετά μι

κρή και δεν εξυπηρετούσε του αυξημένο πληθυσμό 
του χωριού. Ήταν με ξεχωριστή είσοδο για τους 
άυδρες (νότια) και άλλη για τις γυναίκες (δυτικά). 
Μέσα στο ναό υπήρχαν επίσης τα λεγάμενα ξύλινα 
“καφάσια” που χώριζαν τους άυδρες από τις γυναί
κες. Λέγεται ότι υπήρχε ένα είδος γυυαικωυίτη. Η 
εκκλησία διέθετε πλούσιο διάκοσμο, χρυσοποίκιλτα 
καντήλια, παλιές εικόνες κ.ά. που μεταφέρθηκαυ 
αργότερα στη νέα εκκλησία. Η αρχαιότερη απ’ αυ
τές που εντοπίσαμε είναι η Μήτηρ Θεού (1846). Η 
ανέγερση της νέας εκκλησίας αποφασίσθηκε ίσως 
γύρω στα 1920. Τότε είχε πεθάυει ο παπα-Κώστας, 
ενώ μια δεκαετία νωρίτερα είχε πεθάυει και ο παπα- 
Χαράλαμπος (Κωστόπουλος) παλαιότερος εφημέ
ριος του Μικρού Χωριού (παππούς του γράφοντας

Γράφει ο Μένιος Κουτσούκης

από τη μητέρα του). Η πρωτοβουλία για την ανέγερ
σή της φαίνεται ξεκίνησε από τους “πολίτες” μερικοί 
από τους οποίους ήσαν στο εκκλησιαστικό συμβού
λιο τότε, όπως ο Γιουρυάς, ο Κοκκάλας, ο Πιστιόλης 
κ.ά. ‘Αλλωστε η Μικροχωρίτικη παροικία της Κων
σταντινούπολης είχε κινητοποιηθεί και συλλέξει 
χρήματα μεταξύ των Ευρυτάυων της Πόλης. Σημα
ντική ήταν η δωρεά εκ μέρους του Σιδερίδη. Για την 
κινητοποίηση αυτή των Μικροχωριτώυ σώζεται επι
στολή του αείμνηστου Σπύρου I. Κομπορόζου που 
νεαρός τότε εργαζόταν στην Πόλη. Η όλη προσπά
θεια διευκολύνθηκε και από τη δραστήρια παρουσία 
του αείμνηστου δάσκαλου Γ. Παπαδή και του νέου 
εφημέριου παπα-Θανάση και του Προέδρου της 
Κοινότητας Νικολάου Γ. Κυρίτση.

Η περίοδος ανέγερσης της νέας Μεταμόρφωσης 
έχει μείνει στη συλλογική μνήμη του χωριού σαν 
μια περίοδος αναδημιουργίας και δημιουργικής σύ
μπνοιας των κατοίκων. Συμμετείχαν όλοι τους στην 
εξαγωγή και μεταφορά πέτρας και ξυλείας. Ο “Γού
μενος” ήταν ο δρόμος απ’ όπου κατηφόριζαν οι 
καζάκες με τα υλικά και με τη βοήθεια αυτοσχέδιων 
μεταφορικών μηχανισμών (καρέλι).

Τα σχέδια της νεοανεγειρόμενης εκκλησίας φέ
ρουν την υπογραφή του ακαδημαϊκού Ορλάνδου, 
ως προϊσταμένου της τεχνικής Υπηρεσίας της Εκ
κλησίας της Ελλάδος, που ενέκρινε το περισπούδα
στο σχέδιο βυζαντινού ρυθμού. ‘Ισως οι Μικροχωρί- 
τες που ξενητεύονταν στην Κωνσταντινούπολη ζήλε
ψαν να φκιάξουν στο χωριό τους μια εκκλησιά που 
να θυμίζει την Αγιό Σόφιά. Πολλοί απ’ αυτούς έ- 
σπευσαν μαζί με τις ασημωμένες και χρυσοποίκιλ
τες εικόνες να κάνουν τάματα και αφιερώσεις και να 
γεμίσουν τη νέα εκκλησία.

Τις εικόνες που βρέθηκαν στη Μεταμόρφωση και 
την παραπλήσια αποθήκη τις έχουμε καταγράψει 
και περιγράφει στην Ιστορία του Μικρού Χωριού. 
Εκεί μπορεί να τις βρει όποιος ενδιαφέρεται καθώς 
και τα λοιπά κειμήλια. Παραλείφθηκε μόνο και 
προσθέτουμε τώρα ότι μαζί με τα άλλα αξιόλογα 
αντικείμενα που δώρισαν οι Πολίτες υπήρχε κι ένα 
παλαιού τύπου μουσικό ρολόϊ του τοίχου που δώρι
σε ο πατέρας μου Σπύρος Ν. Κουτσούκης, που λίγο 
μετά την ανέγερση της εκκλησιάς γύρισε πρόσφυ
γας από την Πόλη μαζί με του αδελφό του Γιάννη
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που αναγκάσθηκαν να φύγουν αφού οι Τούρκοι έ
βαλαν φωτιά στο σπίτι και το μαγαζί τους. Το ρολόι 
όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, ήταν πάνω από 
το παγκάρι και σήμαινε τις ώρες με πολύ χαρμόσυ
νο ήχο. ‘Οταν καταγράψαμε τα κειμήλια, στις αρχές 
της δεκαετίας του ’60, ήταν διαλυμένο και μερικά 
κομμάτια του ήταν πεταμένα στην αποθήκη της εκ- 
κλησιάς. Μετά την κατολίσθηση του χωριού πολλές 
εικόνες σκόρπισαν στα γύρω ξωκκλήσια. Μερικές 
από τις πιό παλιές φυλάσσονται σήμερα σε ειδικό 
χώρο της Αγ. Κυριακής, προσεγμένες και συντη
ρούμενες επιμελώς μαζί με μερικά παλαιό βιβλία 
κ.λπ. από τον εφημέριο π. Νικόλαο.

Με τους σεισμούς που ακολούθησαν την κατολί-

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

σθηση του 1963 υπήρξαν υποψίες ότι μπορεί να 
εξασθένισην τα θεμέλιό της και με το σκεπτικό αυτό 
ξεκίνησε η πρώτη ανακαίνισή της με πρωτοβουλία 
της Αδελφότητός μας (1967), υπό την προεδρία του 
στρατηγού Δημ. Πολύζου, με χρήματα της Καπνο
βιομηχανίας Κερόνη και προσωπικό ενδιαφέρον 
του Σοφοκλή και της Ευγενίας Φλέγγα καθώς και 
των Νίκου Α. Κερόνη και Ιωόννη Κερόνη. Αυτή η 
ανακαίνιση που ενίσχυσε τα θεμέλιό της με τεχνικό 
πρωτεργότη τον Δημ. Σ. Δερματό ήταν η δεύτερη 
αφού και στα 1958-60 με φροντίδα πόλι της Ευγενί

ας Φλέγγα ανακαινίσθηκε κυρίως το τέμπλο, ο δε- 
σποτικός θρόνος, ο όμβωνας κ.ό.
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Ajtd tov Πειραιά μεσω Σαν Φρανσίσκο στην Κάπρο
Η Κατερίνα είναι κόρη του Παναγιώτη και της Οιίγας Κεράνη που διαπρέπει στην 

Κυπριακή τηλεόραση πσυ παρουσιάζει την μοναδική εκπομπή που ασχολείται με την 
μαγειρική.

/λημοσιεΰουμε τ ις  δυο συνεντεύξεις που έδω σε τη μία σ το  Κυπριακό περιοδικό STAR 
στην Αντρη Τσαβέλλα και η άλλη στην ΤΛ/μανία στσν Αντώνη Αντωνόπουλο.

Το πιο αυθεντικό χαμόγελο στην κυπρια
κή τηλεόραση της ανήκει δικαιωματικά. Κι 
εκεί που την βλέπεις στην εκπομπή και νο
μίζεις ότι είναι αλλοδαπή, ανακαλύπτεις ότι 
είναι Ελληνίδα, γέννημα θρέμμα Πειραιά. Η 
Κατερίνα Παπαβασιλείου μέλος του Sigma 
International παρουσιάζει την μοναδική κυ
πριακή εκπομπή που ασχολείται με μαγειρι
κή. Κανόνας απαράβατος λέει η ίδια, ό,τι κι 
αν κάνεις, για να το κάνεις καλά, πρέπει να 
σ’ αρέσει. Κι η κ. Κατερίνα Παπαβασιλείου 
λατρεύει αυτό που κάνει.

- Ξέρετε πολλοί νομίζουν ότι είστε ζέντι.
- Είμαι Ελληνίδα και μάλιστα γεννήθηκα 

στον Πειραιά.
- Και βέβαια με τον Ολυμπιακό
- Νομίζω αυτό εννοείται, όλη η οικογένεια 

αφού κατάγεται από τον Πειραιά.
- Ωστόσο “κτυπάει ” λίγο η γλώσσα σας.
■ Η οικογένειά μου μετανάστευσε στις Η

νωμένες Πολιτείες όταν ήμουν μικρή. Ζήσα- 
με για χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο.

- Κι εσείς τ ί  νιώθετε; Ελληνίδα, Κυπρία, Α
μερικανίδα;

- Νομίζω και τα τρία μαζί. Οταν ήρθα 
στην Κύπρο ένοιωθα 100% Ελληνοαμερικά- 
να. Με την πάροδο του χρόνου γίνομαι Κύ
πρια. Αλλά και με την Ελλάδα και με την 
Αμερική συνεχίζω να έχω δεσμούς.

- Ελληνική κουζίνα ξέρετε;
- Είναι απ’ τις αγαπημένες μου φτάνει να 

σας πω ότι ο τσελεμεντές ήταν από τα πρώτα 
βιβλία που αγόρασα. Βρίσκω ότι η ελληνική 
κουζίνα διαφέρει πολύ από την κυπριακή.

- Και πως βρεθήκατε στην Κύπρο;
- Ο σύζυγός μου είναι Κύπριος, γνωριστή

καμε στο Πανεπιστήμιο και ήρθαμε στην 
Κύπρο πριν 12 χρόνια.

- Στο Σίγμα.
- Η Βίβιαν Αοδόματου είναι η αιτία.
- Του κακού ή του καλού;
- Του καλού σίγουρα.
- Και με την μαγειρική πώς μπλέξατε;

Κατερίνα Παπαβασιλείου; Μαδήματα 
μαγειρική$ με αυθεντικό χαμόγελο

- Σπούδασα διοίκηση ξενοδοχείων και αγ
γλική φιλολογία. Με την μαγειρική η σχέση 
μου αρχίζει από πολύ παλιά. Μικρή από 8-9 
χρόνων έβλεπα στην τηλεόραση προγράμμα
τα με μαγειρική και έγραφα κάθε συνταγή. 
ΓΤ αυτό και σπούδασα ξενοδοχειακά βλέπε
τε. Εργάστηκε και στην Κύπρο και στις Η
νωμένες Πολιτείες σε μεγάλα ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα.

- Δείχνετε να απολαμβάνεται τη δουλειά που 
κάνετε.

- Να σας πω ότι στο γάμο μου στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες εγώ ανέλαβα την ευθύνη για 
όλα τα φαγητά. Θυμάμαι ότι μια ώρα πριν 
το γάμο έτρεχα με το τζιν και τα αθλητικά 
παπούτσια και η μητέρα μου φώναζε ότι 
“αυτή δεν θα παντρευτεΓ’.
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Πού yvpi^ETai η, εκπομπή;
- Σχα στούντιο του Σίγμα, έχουμε μια κου

ζίνα κινμτή η οποία είναι και πολύ λειτουρ- 
γική.

- Φαντάζομαι ότι από την μέρα που βγήκατε 
στην τηλεόραση περπατάτε και σας ζητούν συ
νταγές.

- Αυτό συμβαίνει, αλλά πρέπει να σας πω 
ότι όλες τις σττνταγές τις βάζουμε και στο 
ίντερνετ στη σελίδα του σταθμού.

- Από το Σίγμα σας ζητούν συνταγές;
- Πρέπει να σας πω απ’ ό,τι έμαθα κι εγώ 

ότι 01 τεχνικοί προτιμούν να συμπέσει η 
βάρδια τους με την εκπομπή αφού μετά ό,τι 
μαγειρέψουμε φυσικά το τρώνε. Ειδικά όταν 
έχουμε γλυκά ε, μαζεύεται κόσμος πολύς.

- Οι συνταγές που παρουσιάζετε είναι δικές 
σας ή σημειώσεις χρόνων.

- Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες συνταγές 
που είναι κλασσικές. Σ’ όλες όμως τις συντα
γές κάνω μικροαλλαγές. Αλλά παρουσιάζου
με και συνταγές που είναι αποκλειστικά δι
κές μου.

- Ποιοί βλέπουν τελικά μία εκπομπή μαγει
ρικής που μιλάει αγγλικά;

- Θα εκπλαγείς ότι και πολλοί άντρες βλέ
πουν την εκπομπή. Οι επιστολές που πέρ- 
νουμε και από ξένους κι από Κύπριους. Ο
σον αφορά τους Κύπριους ειδικά όσους έζη- 
σαν στο εξωτερικό.

- Στο δρόμο σας σταματούν;
- Ναι, ήταν όντως παράξενο συναίσθημα 

στην αρχή, τώρα όμως νομίζω το απολαμβά
νω.

- Επειδή προβάλλεται μέσα στα πλαίσια του 
Σίγμα International και μεταδίδεται στα αγ
γλικά δεν είναι μειονέκτημα;

- Πολλοί μας ζητούν και μία εκπομπή στα 
ελληνικά. Αλλά οι περισσότεροι Κύπριοι μι
λούν και αγγλικά. Αρχικά ο σταθμός στό

χευε κυρίως στους ξένους, αλλά είναι εκ
πληκτικό το ότι την παρακολουθούν πολλοί 
ντόπιοι. Πολλοί μάλιστα που επικοινωνούν 
μαζί μας ζητούν να κυκλοφορήσουμε τις συ
νταγές σε βιβλίο που νάναι στα ελληνικά.

- Κι εσείς τ ί  απαντάτε;
- Οτι θα βγει το βιβλίο και στις δύο γλώσ

σες και μάλιστα σύντομα.
- Δεδομένου ότι οι Κύπριοι τρώνε καλά, για 

ποιές συνταγές σας τηλεφωνούν για λεπτομέ
ρειες.

- Μια φορά έκανα μία εκπομπή για αμερι
κάνικα cookies (μπισκότα) κι έσπασαν τα 
τηλέφωνα. Ξένες εξωτικές συνταγές έχουν 
κυρίως ζήτηση. Στο στούντιο φέρνουμε και 
“σεφ” αλλά και απλούς ανθρώπους που δεν 
είναι επαγγελματίες στο χώρο, αλλά έχουν 
μια ξεχωριστή συνταγή. Κάναμε εκπομπές 
για ιταλικό φαγητό, για μεξικάνικο, κινέζι
κο κ.ο.κ.

- Η εκπομπή λέγεται Food and wine, με 
κρασιά όμως ασχολείστε;

- Ναι φυσικά, κάναμε δύο μέχρι τώρα εκ
πομπές ειδικά για κρασιά. Πρέπει να ξέρεις 
όμως στην Κύπρο οι κλιματολογικές συνθή
κες είναι δύσκολες. Χρειάζεται ειδικός υπό
γειος χώρος, χωρίς πολύ υγρασία με σταθε
ρή θερμοκρασία,

- Μεταδίδεται και στο δορυφορικό πρόγραμ
μα η εκπομπή;

- Ναι και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. 
Πριν λίγες μέρες πήραμε μια επιστολή από 
το Ισραήλ από μία κοπέλα που το καλοκαίρι 
έπιανε το σήμα του σταθμού στην χώρα της 
και έβλεπε την εκπομπή. Μας πληροφόρησε 
λοιπόν ότι τώρα που άλλαξαν οι καιρικές 
συνθήκες και δεν πιάνει το σήμα, αγόρασε 
δορυφορική για να βλέπει το Sigma Interna
tional και το Food and wine.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ

Το τραγούδι που κλαίει
Το τραγούδι που κλαίει 
στη γωνιά εκεί του δρόμου 
λες το θρύλο σου λέει,
.Ιες και κλαίει τον καημό μου.

Είναι ο θρύλος παλιός 
κι ήσουν, λέει, ένας κρίνος 
και παλιός ο καημός: 
ήμουν πάντα ένας θρήνος.

Και σε αγάπησα, λΙει, 
σαν αφρό, σαν αιθέρα, 
σαν αχνό, σαν ανθό, 
σαν πνοή στον αέρα.

Και σε αγάπησα, λέει, - 
κι’ όλο λέει τον καημό μου 
το τραγούδι και κλαίει 
στη γωνιά εκεί του δρόμου.

Κ. Χατζόπουλος
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“Food and Wine” στο Sigma International
To πρώτο της πείραμα στην κουζίνα δεν 

θα ‘λεγε πως ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο 
μιας και το αποτέλεσμα ήταν ολίγον ...αλμυ
ρό, αφού μπέρδεψε σε μια τούρτα τη ζάχαρη 
με το αλάτι! Αντιθέτως, η πρώτη της επαφή 
με την τηλεόραση άφησε άριστες εντυπώ
σεις μιας και με το ζεστό της χαμόγελο έχει 
κερδίσει τους πάντες. Κάθε Πέμπτη απόγευ
μα, μας προσκαλεί στην κουζίνα του Sigma 
International σερβίροντας FOOD AND 
WINE, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, 
δίνοντας απλές-συνταγές που θα ευκολύ
νουν ακόμη και την πιο αρχάρια μαγείρισ
σα!

Συνέντευξη στην ΑΝΤΡΗ ΤΣΑΒΕΑΑΑ
Κατερίνα, για πες μου, πώς μπήκε στγ ζωή 

σου τι τηλεόραστι;
- Από μικρή αγαπούσα τη μαγειρική και 

μια ζωή θυμάμαι ασχολούμαι μ’ αυτή. Ετσι 
και στο πανεπιστήμιο εκτός από Αγγλική 
Φιλολογία σπούδασα και Διοίκηση Ξενοδο
χείων, στο Σαν Φρανσίσκο. Οσον αφορά την 
εκπομπή, η Βίβιαν Ααδόμματου η οποία είχε 
την ιδέα για το Sigma International σκέφτη- 
κε ότι θα ‘ταν ωραίο να υπάρχει μια εκπο
μπή που να ασχολείται με τη μαγειρική 
στην Κύπρο, όχι μόνο την κυπριακή κουζί
να, αλλά και ξένα φαγητά που μπορούν να 
γίνουν με υλικά που υπάρχουν στο νησί. Η 
Βίβιαν λοιπόν με προσέγγισε, με ρώτησε κα
τά πόσο θα μ’ ενδιέφερε κάτι τέτοιο και φυ
σικά ήταν κάτι που ποτέ δεν περίμενα να 
κάνω. Κάναμε δοκιμαστικό, είχε θετικά απο
τελέσματα κι αρχίσαμε το πρόγραμμα.

Αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες στο ζεκί- 
νημα;

- Στην αρχή είχα τρακ και μιας και η φω
νή μου είναι ήδη ψηλή, στην τηλεόραση έ
βγαινε ακόμη πιο ψηλή.

Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο;
- Πάνω από δώδεκα χρόνια. Γεννήθηκα 

στην Ελλάδα, στον Πειραιά και αργότερα η 
οικογένειά μου μετανάστευσε στην Αμερι
κή, όταν ήμουν εγώ σε ηλικία 7 χρονών. Α
πό μικρή παρακολουθούσα προγράμματα 
μαγειρικής στην τηλεόραση και το ‘ξέρα 
πως κάποτε θα ‘βρισκα τον τρόπο για να βά

λω τη μαγειρική και σε επαγγελματική βάση 
στη ζωή μου.

Δεν δυσκολεύεσαι με τα ελληνικά έπειτα από 
τόσα χρόνια που έζησες στο εξωτερικό;

- Οχι τόσο πολύ επειδή ήταν η πρώτη 
γλώσσα που μιλούσα στο σπίτι. Ασφαλώς έ
λεγα ορισμένα μαργαριτάρια, τα οποία δεν 
μπορούν να μποχτν στην συνέντευξη, αλλά 
σιγά σιγά έμαθα. Ασε που ρίχνω και λίγα 
κυπριακά τελευταίως. Εζησε στο Σαν Φραν
σίσκο για αρκετά χρόνια, όπου δούλεψα αρ
χικά στην κουζίνα ενός πολυτελούς ξενοδο
χείου και αργότερα ως Διευθύντρια εστιατο
ρίων και Room Server.

Ερχόμενη στην Κύπρο με τι ασχολήθηκες;
- Εδώ και δέκα χρόνια εργάζομαι ως καθη- 

γήτρια ξενοδοχειακών σπουδών σε ιδιωτικό 
κολέγιο στη Αεμεσό, ενώ είχα εργαστεί πιο 
παλιά και ως Διευθύντρια φαγητών και πο
τών σε ξενοδοχείο επίσης στη Αεμεσό.

Ποια είναι η σχέση σου με τους μαθητές σου;
- Η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή, έ

χουμε καλή επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα 
γνωρίζουν ότι είμαι και απαιτητική. Τυχαί
νει να διατηρώ καλές σχέσεις ακόμα και με 
μαθητές που δεν έχουν περάσει την τάξη κι 
εντούτοις, η σχέση μας δεν αλλάζει.

Πόσο συχνά έρχεσαι από τη Λεμεσό για τις 
ανάγκες της εκπομπής και πόση προετοιμασία 
χρειάζεται;

- Ερχομαι μία με δύο φορές και χρειάζεται 
αρκετή προετοιμασία, ανάλογα με τις ανά
γκες της κάθε εκπομπής. Πρέπει να σκεφτώ 
το θέμα του κάθε προγράμματος και ποιες 
συνταγές θα χρησιμοποιήσω. Χρειάζεται και 
αρκετή φαντασία γιατί πολλές φορές φτιά
χνω συνταγές δικές μου, ειδικά για την εκ
πομπή. Δοκιμάζω να φτιάξω το γλυκό ή το 
φαγητό από το σπίτι κι ευτυχώς τις περισ
σότερες φορές πετυχαίνει. Είναι απαραίτητο 
άλλωστε να το παίρνω στο στοιίντιο σε δια
φορετικά στάδια της διαδικασίας κι έτσι 
παίρνει αρκετό χρόνο. Το βέβαιο είναι πως 
μετά το γύρισμα τα παιδιά στο ΣΙΓΜΑ φρο
ντίζουν να μη μένει τίποτα.

Πόσο απαραίτητη είναι πιστεύεις μια εκπο
μπή μαγειρικής;
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- And χην ανταπόκριση που έχω από το 
κοινό πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Παίρνω 
επιστολές από παιδιά που σκέφτονται να α
κολουθήσουν επαγγελματικά αυτό τον το
μέα και μου ζητάνε συμβουλές. Στην εκπο
μπή δίνω απλοποιημένες συνταγές και επι
κοινωνούν μαζί μου αρκετά άτομα για να 
μου πουν πως αν και δεν ήξεραν να μαγει
ρεύουν, εντούτοις μπόρεσαν να φτιάξουν τα 
φαγητά που προτείνω και μάλιστα με επιτυ
χία.

Πώς αισθάνεσαι όταν σε αναγνωρίζσυν στο 
δρόμο;

- Οσο περνάει ο καιρός, με αναγνωρίζει ό
λο και περισσότερος κόσμος κι αυτό είναι 
πολύ ευχάριστο γιατί πάει να πει ότι παρα
κολουθούν την εκπομπή. Τα σχόλια που δέ
χομαι είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά 
και ελπίζω στο μέλλον να προσφέρουμε κι 
άλλες καινοτομίες στο πρόγραμμα, πάντοτε 
μέσα στο πλαίσιο της καλοφαγίας, αλλά συ
νάμα δίνοντας έμφαση στην υγιεινή και σω
στή διατροφή σε συνδυασμό με την καλή εμ
φάνιση και καλή γεύση του φαγητού. Πα
ράλληλα, θέλουμε να προωθήσουμε τα πα
ραδοσιακά κυπριακά υλικά και νέους τρό
πους παρασκευής των φαγητών.

Η  σπεσιαλιτέ σου ποια είναι;
- Θα ‘λεγα, τα κέικ διαφόρων γεύσεων που 

μπορούν να συνοδεύσουν τον καφέ. Κέικ 
καρόχου, μήλου, σοκολάτας, μπανάνας, όλα 
χωρίς κρέμα.

Ποιο ήταν το πρώτο σου πείραμα με την 
κουζίνα;

- Σε ηλικία 10 χρόνων έφτιαξα την τούρτα

των γενεθλίων μου, σε σχήμα κάστρου, μό
νο που καταλάθος έβαλα... αλάτι αντί ζάχα
ρη και μου βγήκε λίγο αλμυρό. Ηταν ωραίο 
στην εμφάνιση, αλλά όχι και στη γεύση!

Στο σπίτι τι σου λένε για το φαγητό σου;
- Οσο κι αν ακούγεται απίστευτο, δεν έχω 

χρόνο να μαγειρεύω για το σύζυγο και τα 
δυο παιδιά. Ετοιμάζω συνήθως φαγητά της 
στιγμής προσπαθώντας πάντα να δίνω υγιει
νή διατροφή στην οικογένεια κι έτσι τρώμε 
συνήθως όσπρια και λαχανικά και λιγότερο 
φαγητά με λιπαρά.

Ποιον θα ήθελες να προσκαλέσεις σ’ ένα 
πλούσιο γεύμα;

- Ορισμένους καθηγητές από το Λύκειο 
που με παρότρυναν να ακολουθήσω αυτό 
που πραγματικά αγαπούσα κι όχι κατ’ ανά
γκην μία από τις πιο παραδοσιακές σπουδές. 
Τους το χρωστάω άλλωστε, γιατί πάντα με 
συγχωρούσαν όταν έμπαινα αργοπορημένη 
στην τάξη μετά το μάθημα των Οικοκυρι- 
κών. Εφτιαχνα τούρτες και πάντα έκλεβα 
χρόνο από το επόμενο μάθημα. Ασφαλώς, η 
τούρτα ήταν μεγάλη πρόκληση όταν την έ
παιρνα στην τάξη και θυμάμαι, διακόπταμε 
το μάθημα για να τη φάμε όλοι μαζί!

Για πες μου ένα γνώρισμα του χαρακτήρα 
σου.

- Το γέλιο. Γελώ πολύ, ακόμα κι όταν εί
μαι λυπημένη. Προσπαθώ να βρω τη θετική 
όψη του προβλήματος ή τον καλύτερο τρό
πο για να λυθεί γρήγορα.

Π ρόσφατα  κυκλοφόρησε βιβλίο μαγειρι
κής στα  Αγγλικά και στα Ελληνικά.

Το τριαντάφυλλο
Τρ ια ν τά φ υλλο  κ λ ε ισ τό  ε ίδ ’ το  μ ικ ρ ό  χ ερ ά κ ι!

ένα πα ιδά κ ι ε ίπ ε  το  τρ ια ντάφ υλλο.

ήταν τόσο  γελαστό, το  τρ ια νταφ υλλάκ ι.

χ α ρ ω π ό  κα ι μ υ ρ ισ τό Ξ εκα ρδ ίζετα ι, γελά το  τρ ελό  πα ιδάκ ι,

το  τρ ια ν τα φ υ λλά κ ι! το  τραβά, το  ξεκολλά...

νέο τρ ια ντάφ υλλο, Τ ι  αγκάθ ια ! Τ ι  πολλά

τρ ια ν τα φ υ λ λ ά κ ι! στο  μ ικ ρ ό  χ ερ ά κ ι!

Α χ  λουλούδ ι Α χ !  κακό τρ ια ντάφ υλλο,

θα σε κόψ ω , δε β α σ τώ ! ας τρ ια ν τα φ υ λλά κ ι!

- Α ν  μ ε  κόψ εις , σου κεντώ Χάϊνε (μετάφρ. Αγγ. Βλάχου)
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Α υ τ ά  π ο υ  έ ζ η σ α  σ τ α  χ ρ ο ν ι ά  τ η ς  κ α τ ο χ ή ς

Αναμνήσεις απ’ την Κατοχή και την Αντίσταση
Γράφει ο Παν. Κεράνης

Με χη μάχη του Μικρού Χωριού το Δε
κέμβρη του 1942 ήταν για μένα η πρώτη 
μου επαφή με τις ένοπλες απελευθερωτικές 
δυνάμεις. Έχω γράφει παλαιοτερα σχετικά 
στο περιοδικά.

Ήταν τόσο απρόοπτη η συνάντησή μου 
αυτή γιατί οι Ιταλοί μάθαμε ότι έρχονται, 
και το μόνο που ήταν να δώσουμε πληροφο
ρίες από που έρχονται για να τοποθετήσει ο 
αρχηγός ‘Αρης Βελουχιώτης τις δυνάμεις 
του.

Τις λίγες ημέρες μετά τη μάχη και τη πα
ραμονή των Ιταλών στο χωριό και στην πε
ριοχή αφού πήγαν μέχρι το Προυσό σέρνο
ντας μαζί τους και τους ομήρους που συνέ
λαβαν σαν ασπίδα, και επιστρέφοντας στο 
χωριό ολοκλήρωσαν την καταστροφή του 
και αφού έγινε εκτέλεση των ένδεκα και το 
κάψιμο ζωντανών τους συνάντησα στην πε
ριοχή (Λάσπη) ‘Αγιος Νικόλαος στις αγριο- 
καστανιές πάνω από το χωριό και σε κουβέ
ντα για την ένταξή μου μου είπαν δεν υπάρ
χει λόγος να γίνει τώρα αμέσως, εμείς θα εί
μαστε τώρα το χειμώνα εδώ γύρω.

Στην επιστροφή για το χωριό μου νυκτώ- 
θηκα μεταξύ των χωριών Κλαψί και Μουζή- 
λο έπρεπε να έχω κάποια δικαιολογία για 
την εκεί παρουσία μου και στο Μουζίλο είχα 
μια πρώτη εξαδέλφη της μάνας μου. Φτάνο
ντας στην πλατεία ήταν μια μικρή παρέα 3-4 
άτομα μεταξύ των οποίων και ο δάσκαλος 
του χωριού ο αείμνηστος Ανδρέας Τσιαπέ- 
ρας ο οποίος και με αναγνώρισε γιατί επι
σκέπτονταν συχνά το χωριό μας, μου είπε 
καλώς τον Πάνο πώς από εδώ; του απάντη
σα. Θα πάω εδώ στη θεία μσυ για λίγο καλα
μπόκι αν έχει, μου είπε ότι έχει μεγάλη φτώ
χεια και θα μείνεις μαζί μου απόψε και το 
πρωί φεύγεις. Πράγματι το σπίτι του ήταν 
στη πλατεία και έμεινα εκεί. Κσυβεντιάσαμε 
γενικά την κατάσταση, ο δάσκαλος κατάλα
βε ότι είχα κάποια σχέση με την αντίσταση, 
το πρωί φεύγοντας αποχαιρετώντας τους 
μου ευχήθηκε καλή λευτεριά και προσέθεσε

Πάνο η λευτεριά ή ελευτερία την πεις όπως 
επίσης Ελλάς ή Ελλάδα και ανορθόγραφα αν 
τα γράψεις ακουστικά έχουν την ίδια έν
νοια. Ασφαλώς εννοούσε το ελάς με ένα λάμ- 
δα.

Στο καλή λευτεριά που μου είπε του απά
ντησα και γρήγορα.

Στο τέλος του μήνα φορώντας την στρα
τιωτική στολή του αδελφού μου που φορού
σε στον πόλεμο του 40, μαζί και με τον συγ
χωριανό μου Χρίστο Γιαννακόπουλο ξεκινή
σαμε και σε δύο ημέρες φτάσαμε γύρω στις 9 
το πρωί στο χωριό Αγία Τριάδα στη πλατεία 
συναντήσαμε σε μια άκρη μια παρέα από α
ντάρτες. Προχώρησα, τους καλημέρισα και 
μου ευχήθηκαν το καλώς όρισα, γύρισα πί
σω για να δω τον συγχωριανό μου δεν τον 
είδα αλλά δεν ανησύχησα, είδα όμως 3-4 α
ντάρτες μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρ
χηγός σε πηγαδάκι πήγα και εγώ και αφού 
καλημέρισα πήρα κι εγώ μέρος στην παρέα, 
εκεί λοιπόν μας είπε αυτό που γράφτηκε σε 
βιβλίο ότι τελειώνοντας ο πόλεμος αν γλιτώ
σουμε από τους Γερμανούς, που θα γλιτώ
σουμε, δεν θα γλιτώσουμε από τους δικούς 
μας και τους αποικιοκράτες. Λεν χρειάστηκε 
πολύς καιρός και έγιναν και τα δύο. Προσω
πικά γι’ αυτόν, για τους άλλους της παρέας 
δεν ξέρω τι απέγιναν μου ήταν άγνωστοι.

Πιό πίσω σε απόσταση δέκα περίπου μέτρα 
κουβέντιαζαν δυό σε προχωρημένη ηλικία. 
Ρώτηοα και μου είπαν ότι ήταν ο στρατηγός 
Σαράφης και κάποιου που το όνομα δεν θυ
μάμαι. Με πλησίασε κάποιος και με ρώτησε 
εσύ που θα πας, του απάντησα είμαστε δυό. 
Μου είπε ότι ο άλλος θα πάει στη σχολή α
ξιωματικών. Θα πάω με τα παιδιά που είναι 
εδώ. ‘Ηταν του αρχηγείου Αομοκού που ο
νομάστηκε πρώτο τάγμα, του 42 συντάγμα
τος της δεκάτης τρίτης μεραρχίας.

Εντάχθηκα σε μια ομάδα μου έδωσαν ένα 
όπλο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ιτα
λικό που μαζί με την ξιφολόγχη του ήταν 
δυό μέτρα. Κάποιος είπε στον αρχηγό ότι ήρ-

30 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



θαν δυο παιδιά από το Μικρό Χωριό αυτός 
με σταμπάρησε στο πηγαδάκι που μας κου
βέντιαζε και τον ρώτησε ο ξανθός σε ποιο 
τμήμα πήγε και του είπαν στο τμήμα Δομο- 
κού και έτσι από την ώρα που το έμαθα το 
χρησιμοποίησα για ψευδώνυμο Ξανθός λό
γω του χρώματος των μαλλιών μου.

Η βασική εκπαίδευση από το λοχαγό μας 
κράτησε 2 μήνες περίπου, ήταν αξιωματικός 
του πολέμου της Αλβανίας με πείρα περισσό
τερο πρακτική.

Η εκπαίδευση αυτή ήταν ομαδική και γι
νόταν συστηματικά και επέλεγε τους υπα- 
ξιωματικούς και σε μια αναδιοργάνωση με 
τοποθέτησε ομαδάρχη σε μια ομάδα νέων 
που την ονόμασαν πρώτη υποδειγματική 
της ΕΠΟΝ. Σε λίγες μέρες ήρθε κάποιος ονό- 
ματι Γιαννακόπουλος από την Αθήνα το Κε
ντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ για να μπορέ
σει να οργανώσει την ομάδα για πολιτιστι
κές εκδηλώσεις, είδε όμως και αυτός ότι δεν 
ήταν εύκολο να παντρέψει τις δυό διαφορε
τικές δουλειές την πολεμική με την καλλιτε
χνική κι έτσι παραμείναμε με την ιδιότητα 
την στρατιωτική. Την άνοιξη πραγματοποι
ήσαμε την ανατίναξη της γαλαρίας του 
Κουρνόβου με μια αρκετά ισχυρή δύναμη 
που κάλυπτε τις δυό πλευρές την είσοδο και 
την έξοδο της γαλαρίας. Την ανατίναξη την 
έκαναν ‘Αγγλοι κομάντος που ήταν ειδικοί 
στα σαμποτάζ, ενεργούσαμε κατόπιν διατα
γών του στρατηγείου της Μέσης Ανατολής 
με αρχηγό τον ‘Αγγλο στρατηγό ονόματι 
Σμόμπι. Χρησιμοποιήθηκαν για την ανατί
ναξη φορτία πέντε μουλαριών που μας ακο
λουθούσαν στην πορεία μας για 5 έως 6 ημέ
ρες ώσπου να φτάσουμε στη γαλαρία. Κατά 
την τοπσθέτηση των εκρηκτικών χρειάστη
κε να παραμερίσουν οι σαμποτέρ για να μην 
γίνουν αντιληπτοί από διερχόμενη αμαξο
στοιχία γιατί δεν είχαν ολοκληρώσει την το
ποθέτηση των εκρηκτικών. Τους πήρε περί
που μία ώρα. Περιμέναμε την άφιξη αμαξο
στοιχίας η οποία δεν άργησε γιατί τις μετα
φορές τους με τα τρένα τις κάνανε τις νυ
κτερινές ώρες και ήταν συνεχόμενες προς 
την Αθήνα. Με την έκρηξη πρόφτασε και 
βγήκε στην έξοδο η πρώτη ατμομηχανή με 
ένα βαγόνι που το απότομο κράτημα από 
την ανατίναξη και το ωστικό κύμα της ε- 
κρήξεως την έσπρωξε με τέτοια δύναμη που 
πέρασε μπροστά μας με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τα τρένα αυτά μετέφεραν συνήθως πολεμι
κό υλικό και βαγόνια βυτιοφόρα με καύσι
μα.

Περίπου ένα έως ενάμισυ μήνα πριν συν
θηκολογήσουν 01 Ιταλοί έστειλαν μια φά
λαγγα από τη Λαμία που κάλυψε κατά μή
κος την ευθεία του δρόμου από το χωριό 
Μάκρη μέχρι την είσοδο στη Μακρακώμη.

( ‘Οπως μάθαμε αργότερα ήταν να παραλά
βουν το σιτάρι της φορολογίας που επέβα
λαν 01 κατακτητές). Φτάνοντας η φάλαγγα 
στη στροφή της εισόδου της Μακρακώμης 
είμασταν μια διμοιρία που συμπεριλάμβανε 
και τη δική μου ομάδα δίπλα στο χώρο του 
νεκροταφείου. Με τον πρώτο πυροβολισμό 
από 30 όπλα έπεσε ο προπορευόμενος μοτο- 
συκλετιστής σταμάτησε η φάλαγγα κατέβη
καν από τα αυτοκίνητα και πήραν σκυφτά 
τη ρεματιά μέσα στον κάμπο που κατεβαί
νουν τα νερά της βροχής από την περιοχή 
Πλατυστόμου.

Σ’ αυτή τη ρεματιά πήραν θέση μάχης αλ
λά εν τω μεταξύ φάνηκε ένα αναγνωριστικό 
ολόλευκο μικρό αεροπλάνο Ιταλικό. Από σύ
μπτωση που εμείς \’νωρίζαμε το υπόλοιπο 
τμήμα του τάγματος θα πήγαινε με κατεύ
θυνση προς Λαμία και δεν το ξέραμε μόνο 
τώρα το βλέπαμε απέναντί μας ψηλά στο 
βουνό να προχωρεί και να έχει προσπεράσει 
την ουρά της φάλαγγας.

Το αεροπλάνο ασφαλώς είδε τη φάλαγγα 
των ανταρτών να βαδίζουν ήταν αδύνατο να 
καλυφθούν και συνέχιζαν το δρόμο τους το 
θεώρησαν στρατήγημα σχετικό με τη πα
ρουσία τους γι’ αυτό έφτασε η εμπροσθοφυ
λακή τους στην πλατεία παρέμειναν για λί
γη ώρα και δεν έδωσαν καμιά εξήγηση για 
το σκοπό της επισκέψεώς των επέστρεψαν 
στη βάση τους. Εμείς μην μπορώντας να α- 
ντιπαραταχθούμε στη δύναμη πυρός που 
διαθέτουν αυτοί οπισθοχωρήσαμε στα πίσω 
από το χωριό υψώματα. Μεσολάβησε μικρό 
χρονικό διάστημα και αναγκάστηκαν οι Ιτα
λοί μετά την απόβαση των συμμαχικών 
στρατευμάτων στην Ιταλία και έτσι δεν επέ
στρεψαν ξανά ποτέ στη Μακρακώμη. Εμείς 
ακολουθήσαμε την πορεία του τάγματός μας 
όπως την περιγράψαμε. Συναντηθήκαμε στα 
υψώματα της αποξηρανθείσης λίμνης της 
Ξυνιάδος. Το στρατηγείο της Μέσης Ανατσ- 
λής μας ζητούσε τώρα τουλάχιστον για μια 
εβδομάδα να μην μπορέσει να περάσει αμα-
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ξρστοιχια προς χην Αθήνα. Ο σκοπός ήταν 
εμφανής να παραπλανηθούν οι Γερμανοιτα- 
λοι ως προς χην απόβαση και έτσι να κρα
τούν και να ενισχύουν τις δυνάμεις τους 
στην Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό από την διοικησίν μας 
λάβαμε εντολή να ανατινάξουμε τη σιδηρο
δρομική γέφυρα της Αβόριανης νομίζω με
ταξύ του σταθμού της Καϊτσας και του επό
μενου προς το Θεσσαλικό κάμπο σταθμού.

Η εντολή αυτή ανατέθηκε στο λόχο μας 
έπρεπε όπως μας εξήγησαν ότι θα πρέπει 
στον ανηφορικό δρόμο του τρένου να επιβι
βαστούνε της αμαξοστοιχίας εν κινήσει να 
την καταλάβουμε και να υποχρεώσουμε τον 
οδηγό να σταματήσει πάνω στη γέφυρα η 
οποία φυλάσονταν με οχυρά φυλάκια και α
πό τις δυό πλευρές της γέφυρας. Για το σκο
πό αυτό αφού κατεβήκαμε από το βουνό πε
ράσαμε 50 σχεδόν μέτρα από το σιδηροδρο
μικό σταθμό της Καϊτσας. Στο σημείο αυτό 
έρχεται η σιδηροδρομική γραμμή υπερυψω
μένη, περάσαμε κάτω από τη θολωτή πέτρι
νη γέφυρα και προχωρήσαμε προς την Εθνι
κή οδό Ααμίας-Δομοκού.

Όλη αυτή η διαδρομή που περάσαμε έδει
χνε ότι ήταν η λίμνη της Ξυνιάδος. Φθάνο- 
ντας στο δημόσιο δρόμο στρίψαμε αμέσως α
ριστερά μπήκαμε στις καλαμιές γιατί όλη 
αυτή η διαδρομή ήταν από σιτηρά, πλησιά
ζοντας την γέφυρα σταματήσαμε για να πε
ριμένουμε να ενεργήσουμε την επόμενη νύ
χτα. Προσωπικά η επιχείριση αυτή ήταν πο
λύ δύσκολη και πιστεύω μάλλον παρακινδυ
νευμένη για το λόγο ότι ούτε στοιχειώδη εκ
παίδευση είχαμε πολύ περισσότερο να ανε
βούμε σε αμαξοστοιχία όσο σιγά κι αν ανέ
βαινε από το Θεσσαλικό κάμπο και οι περισ
σότεροι ούτε καν είχαν δει ποτέ τρένο. Η 
διαταγή όμως ήταν διαταγή και έπρεπε να 
εκτελεστεί. Μείναμε όλη την ημέρα μέσα 
στον ήλιο στις καλαμιές που είχαν διαχωρι- 
στική γραμμή από χαμηλή άγρια βλάστηση 
και μόνο το κεφάλι μας μπορούσαμε να προ- 
φυλάξουμε από τον δυνατό καλοκαιρινό ή
λιο, δεν επιτρεπότανε η παραμικρή κίνηση, 
η ομιλία και το κάπνισμα για να μην γίνου
με αντιληπτοί.

Πριν βραδιάσει λάβαμε διαταγή να επι
στρέφουμε στη βάση μας χωρίς να μας δοθεί 
καμιά εξήγηση. Ασφαλώς είδαν ότι δεν θα 
μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η επιχείρηση.

Η συνέχεια αυτών των σαμποτάζ επί της σι
δηροδρομικής γραμμής συνεχίστηκε κατό
πιν νεοτέρας διαταγής του στρατηγείου Μέ
σης Ανατολής το οποίο ζητούσε να γίνονται 
με το σκοπό να παρεμποδίζουν τον ανεφο
διασμό σε όπλα, οβίδες μέχρι και βομβών αε
ροπλάνου. Επίσης καυσίμων όπως βενζίνης 
αεροπλάνων και πετρελαίου. Εγένετο και 
μεταφορά των ενισχύσεων αυτών μέσω Ελ
λάδος των Γερμανικών στρατευμάτων στη 
Βόρειο Αφρική.

Αυτά που γράφω ύστερα από 55 (πενήντα 
πέντε) ολόκληρα χρόνια αποτελούν γεγονό
τα που προσωπικά έζησα και περπάτησα στα 
μέρη που περιγράφω ως ομαδάρχης τελευ
ταίος κρίκος και άλλες φορές ενταγμένος σε 
μεγαλύτερα σχήματα.

Στο ίδιο διάστημα εγένοντο επί της σιδη
ροδρομικής γραμμής και σε άλλα σημεία 
των οποίων δεν έχω στοιχεία γιατί δεν ασχο
λήθηκα ποτέ με την ευρύτερη ή την συνολι
κή δράση της αντίστασης. Μάλιστα ούτε 
καν εδήλωσα αντιστασιακός σε καμιά από 
τις πολλές αντιστασιακές οργανώσεις που υ
πήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν κι 
αυτό για το λόγο ότι ό,τι έκανα το έκανα 
γιατί το ήθελα εγώ έτσι, με έμαθε στο σχο
λείο ο μεγάλος αείμνηστος δάσκαλός μου Γε
ώργιος Παπαδής και δεν επεδίωξα να τύχω 
καμιάς αναγνωρίσεως ούτε τη χρειάστηκα 
ούτε και τώρα τη χρειάζομαι. Το έκανα για 
την πατρίδα μου για την Ελλάδα ελεύθερη 
και ποτέ δεν με δίδαξε το πως θα είναι αυτή, 
μου αρκούσε να είναι ελεύθερη τ ’ άλλα έρ
χονται και παρέρχονται. Ο ίδιος πέραν της 
διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων 
που με πολύ παραστατικότητα μας έλεγε και 
τα έζησε ο ίδιος και που έζησε και πολέμησε 
στην εκστρατεία της Μικρός Ασίας από την 
οποία είχε και μια μικρή αναπηρία που δεν 
του επέτρεπε μόνο στη γυμναστική να μας 
δείξει πως γίνεται το βαθύ κάθισμα. Εκείνο 
που δεν μπόρεσα ποτέ να χωνέψω το πως 
στην αρχαιότητα ένας λαός ο ελληνικός με 
τέτοιο πολιτισμό επέτρεψε έναν εμφύλιο, 
τον πελοποννησιακό πόλεμο που δεν ήταν 
μόνο πελοποννησιακός έπαιρνε μέρος και η 
Αθήνα σε πρόσφατες ανασκαφές βρέθηκε τά
φος ομαδικός εκείνης της εποχής. Μας εξή
γησε την αντίδραση των γυναικών περί Λυ- 
σιστράτης, ψιλά γράμματα για την ηλικία 
μας, μου έμεινε για όλη μου τη ζωή ως μια
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κρού και η κηδεία του σχο Μεσολόγγι.
Στις 9 Αυγούστου 1823 ώρα 5-6 1/2 πρωι

νή από το Μικρό Χωριό ξεκίνησεν η συνο
δεία με επί κεφαλής, τον προσφιλή εξάδελ- 
φο του Μάρκου, Θανάση Τούσα Μπότσαρη 
και 100 Σουλιώτες, με τον νεκρό δεμένο σε 
φορτηγό ημίονο, για το Μπρουσό, στο μο
ναστήρι του οποίου έφτασαν περί την 11 
πρωινήν οπότε ο Καραϊσκάκης κατέβηκε α
πό τον ξενώνα του και κλαίγοντας ασπά- 
στηκε τη σωρό του Μάρκου και αποχαιρε
τώντας τον είπε τα αληθινά προφητικά για 
τον εαυτό του λόγια: “Μακάρι αδελφέ Μάρ
κο από τέτοιο θάνατο να πάενα καιγώ”.

Στο μοναστήρι ξεκουράστηκε η συνοδεία 
περί τη μιάν ώρα οπότε και ξεκίνησαν, χω
ρίς άλλο, με το δυνατώτερο γοργό βήμα, 
για το Αγρίνιο όπου, περνώντας το ελατό- 
φυτο Παναιτωλικό, έφτασαν στις 10-11 ώ
ρα νυκτερινή της 9 Αυγούστου και εκεί θα 
πρέπει να ξεπόστασαν τουλάχιστον μιάν ώ
ρα. Μπορεί και να παρέκαμψαν το Αγρίνιο.

Τέλος στις 10 Αυγούστου 1823 ώρα 9-10 
π.μ. (και όχι μετά 3ήμερον κατά τον ανω- 
νυμογράφο της Ζακύνθου) έφτασαν στο 
Μεσολόγγι όπου καθώς περιγράφει ο αυτό- 
πτης μάρτυς Κωνστ. Μεταξάς έτρεξε με το 
λαό του Μεσολογγιού να προϋπαντήσουν 
τον νεκρό του ηρωικού Σουλιώτη.

Του αληθινά επίπονου αυτού ταξιδιού 
των αξιοθαύμαστων για την αντοχή τους 
συναγωνιστών του Μάρκου από το Μικρό 
Χωριό ως το Μεσολόγγι θα ήθελα να δώσω 
αναλυτικώτερα τη χρονολογική κατανομή. 
Ετσι έχοντας υπ’ όψη τα ηλεγμένα πια ι
στορικά δεδομένα, ξεύρουμε ότι το Μάρκο 
τον μετέφεραν νεκρό από το Κεφαλόβρυσο 
στο Μικρό Χωριό ανάμεσα στις 4 1/2-5 1/2 
π.μ. της 9-8-1823. Βέβαια μιά και αποφασί- 
στηκε να γίνει η κηδεία στο Μεσολόγγι δεν 
θα καθόντανε στο Μικρό χωριό, όπου υ
πήρχε και ο φόβος επιδρομής του Τσελαλε- 
δίμπεη, αλλά αμέσως ξεκίνησαν για το Με
σολόγγι μέσω Μπρουσού. Οι αποστάσεις α
νάμεσα Μικρού Χωριού -Μεσολογγιού εί
ναι περίπου 01 εξής:

Πορεία συνοδείας Μάρκου 
Μικρό Χωριό - Μοναστήρι ώρες 5 = 
Μοναστήρι Μπρουσού - Αγρίνιο ώρες 11 = 
Αγρίνιο - Μεσολόγγι (38 χλμ.) ώρες 8 = 1Θ-8- 
Σύνολο πορείας ώρες 24

Ο πίνακας τούτος, καθώς βλέπουμε μας 
δίνει αρκετά και αναμφισβήτητα τα χρονι
κά όρια που επέτρεψαν μια όχι βέβαια άνε
τη πορεία της τιμητικής και κυρίως προ
στατευτικής συνοδείας του νεκρού του 
Μάρκου από το Μικρό Χωριό ως το Μεσο
λόγγι μέσα σ’ ένα 24ωρο, αλλά πορείας σχε
δόν κανονικής και με μικρόχρονες ενδιάμε
σες στάσεις. Χρειάστηκε λοιπόν ένα 24ωρο. 
Και τι 24ωρο! Γιομάτο από το άστραμμα 
της Δόξας στο Κεφαλόβρυσο και από τον 
ανείπωτο πόνο και το μεγάλο καϋμό που 
βάραινε τις καρδιές των Ελλήνων με τον 
πρόωρο χαμό του αθάνατου αυτού “νέου 
Λεωνίδα” καθώς πετυχημένα ο “ανώνυ
μος” της Ζακύνθου χαρακτηρίζει το Μάρ
κο.

Αλλά κλείνοντας το σημείωμά μας τούτο, 
νομίζουμε ότι αξίζει να ξαναγυρίσουμε 
στην περιγραφή που κάνει της κηδείας του 
Μάρκου ο ίδιος ο Κ. Μεταξάς, κηδείας που 
έγινε με όλες τις τιμές σε ένα έντιμο και 
γενναίο παληκάρι καθώς ήταν ο περίφημος 
και περήφανος αητός του Σουλιού, ο Μάρ
κος Μπότσαρης. Γράφει λοιπόν ο Μεταξάς: 
“Τριάκοντα επτά βολαίς κανονίου, ανά παν 
τέταρτον της ώρας ανήγγειλαν την ηλικί
αν του Μάρκου. Οι αρχιερεύς και ο του 
Μεσολογγίου κλήρος, Αιτωλικού και πέριξ, 
πάντες οι πολίται και στρατιώται πάσαι αι 
γυναίκες του Μεσολογγίου με την κόμην 
ερριμένην επί των ώμων συνώδευσαν τον 
νεκρόν εις την εκκλησίαν, περαιωθείσης δε 
της ακολουθίας, ετέθη εις τον Τάφον, και ο 
πρώτος μετά του Αρχιερέως έρριψα γην δια 
να θάψω τον γενναίον άνδρα και τας ρεγά
λας ελπίδας τας οποίας εν αυτώ έτρεφεν η 
πατρίς” .

Αυτή είναι η αλήθεια για τις δραματικές 
τόσο, όσο και ένδοξες ιστορικές αυτές σελί
δες της Ευρυτανίας και γενικώτερα του ιε
ρού εκείνου αγώνα, που δεν μπορεί κανένα 
ανώνυμο γράμμα και καμμιά, οποιασδήπο- 
τε μορφής και σκοπιμάτητας, παραποίησή 
της, να ανατρέψει.

Χρονικά όρια αποστάσεων 
9-8-1823 ωρ. 6 π.μ. -12 μεσημ. ώρες 6 
9-8-1823 ωρ. 12 π.μ. -12 μ.μ. ώρες 12 

1823 ωρ.1 π.μ. (μεταμεσ.) -10 π.μ. ώρες 10 
Σύνολο απόστασης ώρες 28
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ρ3Νέσ από το χωριό με λίγα λόγια
Ολοκληρώ θηκε ο  δ ρ ό μ ο ς  π ο υ  αρχίζει α π ό  

τ ο ν  Α γ ιο  Γιά ννη  και ενώνεται με τ ο  δασικό 
δ ρ ό μ ο  που ξεκινάει α π ό  τ ο  Μ π α γ α σ ά κ ι, π ε ρ 
νάει πάνω  α π ό  τ ις  Κ ορυσχάδες το  μ οναστήρι 
(ή μ ά λ λ ο ν η εκκλησία π ο υ  έμεινε) α π ό  α υτό , 
τ α  Κουμάσια, τ α  χωριά Βουτύρου και Ν ό σ τιμ ο  
και τελειώνει σ το ν  Π α λ ιό  Ο ικ ισ μ ό . Στ η  μέση 
περίπου το υ  δ ρ ό μ ο υ , στα Ψ ηλά Π λ α τά ν ια  έγι
νε βρύση και π ο σ τίσ ιρ α  με κρυσταλλένιο νε ρό . 
C iva i έ να ς π ο λ ύ  ω ραίος π ε ρ ίπ α το ς για το υ ς 
π ε ζο π ό ρ ο υ ς.

^τίτΐ).- Ο  κ. Θ α ν ά σ η ς  Κουτσούκ η ς. Π ρ ό ε δ ρ ο ς 
τ η ς  Κ ο ινό τη τα ς εδώρησε μια καινούργια μικρο- 
ς^ωνική εγκατάσταση σ το ν ιερό να ό  τ η ς  Α γ ία ς 
Κυριακής.

ΐ(5·ΐί5·ίΓ: Ο π ω ς  μ α ς πληροφ όρησε ο  ιερέας του 
χωριού μ α ς α ιδε σιμό τα το ς κ. Ν ίκ ο ς Α ζ α κ ά ς  η 
π α λ ιά  π ο υ  υπήρχε στην Αγία  Κυριακή θα μετα- 
φερθεί στο  ν α ό  τ η ς  Μ ετα μόρφ ω ση ς σ το ν  Π α 
λιό Ο ικ ισμ ό .

Διαμορφώιθηκε ο  χώ ρος στη Ν έ α  Κα- 
οτανόβρυση (βρύση Π ά ν ο υ  Κεράνη) μια π ο λ ύ  
όμορφ η ι.ιικρή πλατεία.

Τ ο  έργο το υ  υδρολεκτρικού σ ταθ μο ύ  
έχει τελειώσει περίπου εδώ και 5 (πέντε) χ ρ ό 
νια. Δυστυχώ ς ακόμη δεν λειτούργησε. Κ α θυ 
στερεί να  παραδόσει το  έργο ο  ε ρ γ ο λ ά β ο ς στη 
Δ £ Η .

έ γινα ν κιγκλιδώματα σε δ ρ ό μ ο υ ς του 
Ν έου  Οικ ισμ ού  π ο υ  ήταν α π αραίτητα  και μέχρι 
τώ ρα μάλιστα εξ αιτίας τ η ς  έλλειψ ης τω ν είχαν 
γίνει και αιυ>;ήματα.

Μ ε  λύπη σ α ς κάνουμε γνω στό ότι το  
καλοκαίρι π ο υ  μ α ς πέρασε π α ρ ο υ σιά στηκ αν 
μερικά λυπη ρ ά  γε γονότα π ο υ  μ α ς β ά ζο υ ν σε 
κακές σκέψεις.

Π ο τέ  δ εν έχουν παρουσιαστεί στο  χωριό μ α ς 
τέτοια περιστατικά, β γινα ν ζημιές στη ν Π α ιδ ι
κή Χ α ρ ά , σημαδεύτηκ'τν οι π ρ ο το μ έ ς π ο υ  είναι 
το μπ ο θε τημ ένε ς σ το ν  κήπο τη ς Πνευ μα τικ ή ς 
Γω νιάς και έ σπα σαν τα τζά μ ια  τ η ς  ε ισ ό δ ο υ , 
μουτζούρω σαν με μαρ κ α δ ό ρ ο υ ς τα  στηθαία, έ 
σ π α σ α ν το υ ς καθρέφ τες κυκλοφ ορίας στη δ ια 
σταύρωση Τσινιά - Μ ίχου - Κ ο μ π ο ρ ό ζο υ , εμείς 
έχουμε ανάγκη α π ό  έργα και π ρ ά ξε ις π ο υ  π ά 

ντο τε  κοσμούσαν και τιμ ο ύσα ν το  χωρίο και 
τη ν κοινωνία το υ  και όχι τέτοια π ο υ  μ α ς βά 
ζο υ ν σε κακές σκέψεις. Ν α  μη μεταφέρουμε 
τη ν αναρχία τ η ς  π ό λ η ς  στη μικρή κοινωνία του 
χωριού μας.

Ν α  αγρυπνούμε είναι χρέος μα ς.
Από τις δραστηριότητες της

Αδελφότητας
1) Τέλειω σαν οι εργασίες σ το ν  κήπο τη ς 

Πνευματικής Γω νιάς γύρω α π ό  τη ν π ρ ο το μ ή  
το υ  αξέχαστου δάσκαλου Γκόργου Π α π α δ ή  και 
τ η ς  π ρ ο το μ ή ς το υ  ήρωα του 182 1 Ζ ο ρ μ π α λ ό - 
π ο υλο υ  με τη ν κατασκευή πλακοστρώ τω ν δια 
δρόμω ν. Θ α  συνεχιστεί ο  εξω ραϊσμός το υ  χώ
ρου.

2) Κόπηκαν τα  αγριόχορτα α π ό  τ ο ν  κήπο τη ς 
Πνευματικής Γω νιάς, α π ό  τη ν παιδική χαρά και 
τη ν είσοδο πα λιού  οικισμού, ε π ίσ η ς καθαρί
στηκε τ ο  μνη με ίο  τω ν εκτελεσθέντω ν σ τις 
Λ ό γγοβ ες, στο  Γούμενο και στο  περίβολο του 
Αγίου Αθ α να σίου .

3) Η  Κο ινό τητα  έκανε τ ο ν  καθαρισμό στα 
αυλάκια τη ν  ά νοιξη  πάνω  α π ό  τ ο ν  π α λαιό  οικι
σμό και με έ ξοδ α  τη ς Α δ ε λ φ ό τη τα ς τ ο  κ αλο
καίρι ό τα ν  τα  αυλάκια ξαναγέμισαν α π ό  μ π ά ζα  
και χώματα μετά τις  βροχές.

4) Ανοίχθηκε το  μ ο νο π ά τι Α γ ιο  Α θ α ν ά σ ιο  - 
Ν ικ ο λ ό  α π ό  τα  μ π ά ζα  π ο υ  έπεσαν ό τα ν  το  
δασαρχείο έφτιαχνε δ ρ ό μ ο  και υ δ ρ α ύ λ α κ α  
στην κορςοή το υ  χωριού.

5) Κατασκευάστηκε τσιμενταύλακας στο  κά
τω μ έ ρ ος το υ  τταλαιού οικισμού (Στο γιά ννη  - 
Κατραμάδου) και έγινε καθαρισμός το υ  υ π ό 
λοιπου αυλακιού μέχρι Βασίλη το  ρέμα.

6) ενισχύθηκε ο  «Α θ λ η τικ ό ς Ο μ ιλ ο ς  Μ ικ ρ ού  
Χω ριού» με 10 0 .0 0 0  και με ά λ λε ς εβδο μή ντα  
χιλ. α π ό  τ ο ν  Μ π ο υ μ π α ρ ά  (Χα ρ τόκ ο υτο ) α π ό  το  
γλέντι τη ς  18/8/1998.

7 ) Π ρ ιμ ο δ ο τή θ η κ α ν  και φ έτο ς τα  θερινά 
δ ρο μ ο λ ό για  το υ  λεωφορείου π ο υ  έγιναν δύο 
φ ορές τη ν ε βδομά δα  στο  πα λιό  οικισμό.

8) €μπλουτίστηκε και με ά λ λε ς π α λιέ ς φω
τογραφ ίες και νέα εκθέματα η Πνευματική Γω
νιά.

Φέτος στις αρχές του νέου έτους πριν από τις  γιορτές των Απόκρεω q Αδελφότιιτα θα διοργα- 

νώοει χορό. Μ ε avaKoivwoq θα σας κάνουμε γνωοτό, για το χρόνο και το χώρο που θα γίνει.

Η  Aδε.\φότqτa κάνει γνω στό ό τι το 1999 λή,γει q 9qToia του AioiKqTiKoo Συμβουλίου Tqq 
Aδελφότqτaς. Ο ι εκλογές για Tqv avάδειξq του νέου Συμβουλίου θα διεξαχθοϋν Μ ά ρτιο  q 

Α πρίλ ιο . Θα σας ενιιμερώσουμε τότε για το  χρόνο και το χώ ρο  τqς εκλογτίς.
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Ο Εορτασμός της 28ης Οκτώβρη 1940
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάστη

κε η 28η Οκτοίβρη η ηροΛκή αντίσταση στρα
τού και λαού μας κατά των Ιταλών επιδρομέ
ων. ‘Αρχισε με την καθιερωμένη δοξολογία 
στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής.

Με κατάθεση στεφάνοίν και γιορτή στο σχο
λείο παρουσία των μαθητών και τοιν χωριανών 
μας. Η γιορτή ξεκίνησε με απαγγελίες ποιημά- 
τιον και τραγούδια εκείνης της εποχής και έ
κλεισε με τον εορταστικό λόγο που εκφοίνησε 
ο δάσκαλος του σχολείου. Που έχει ως εξής:

28η Οκτο^βρίου 1940
Υπάρχουν στην αιώνια πορεία τοον λαών 

προς τα εμπρός, μεγάλες ημερομηνίες, που ση
μειώνουν το τέρμα παλαιότερο^ν εποχοίν και 
που καθορίζουν την αρχή νέο ν̂ περιόδου στη 
ζϋ̂ ή το3ν εθνοίν και υπάρχουν επίσης ημερομη
νίες σημαντικές που καθιερώνουν μόνιμες κα
ταστάσεις και που αποτελούν περίλαμπρους 
σταθμούς στην ιστορία της ανθρο^πότητας.

Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα ν’ ανατρέξουμε 
πίσω στο ένδοξο παρελθόν μας, να θυμηθούμε 
τους ηρολίκούς αγώνες και θυσίες το)ν γενναί
ο ι εκείνοον ανδροίν που με την πίστη τους στην 
ελευθερία, στη Δημοκρατία και στα μεγάλα ι
δανικά, πρόσφεραν τη ζοίή τους για την Ελλά
δα, γράφοντας την ελληνική ιστορία που υψώ
νεται ορόσημο στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Μια τέτοια μεγάλη και λαμπρή ημερομηνία 
είναι η 28η Οκτο^βρίου 1940. Ημέρα ξεχο^ρι- 
στή, ημέρα λαμπρή, αθάνατη, ημέρα του ιστο
ρικού “ΟΧΙ”.

Το “ΟΧΙ” αυτό ήταν η απάντηση του Ελλη
νικού λαού, βροντοφο^νάζοντάς το όλοι μ’ ένα 
στόμα στο δειλό κι άνανδρο εχθρό, που ζήτη
σε, χιορίς ντροπή, πόρτες ανοιχτές, για να πε
ράσει νοικοκύρης στα σπίτια και προστάτιις 
στον ελεύθερο λαό.

Ο στρατηγός της Ριόμης είχε την εντύπωση 
πιος η κατάληψη της Ελλάδας ήταν υπόθεση 
περιπάτου των σιδερόφρακτων λεγεώνων του. 
Όμο^ς γελάστηκε, γιατί δεν λογάριασε πο:ς η 
κακοτράχαλη τούτη γο ν̂ιά της γης γεννάει παι
διά που θυσιάζονται ασταμάτητα από αιώνες

στο βοομό της ελευθερίας. Και το θαύμα έγινε’ 
η Πίνδος καίγεται, η λόγχη και το βόλι, το τσα
ρούχι, η πλάτη της γυναίκας της Πίνδου, το 
σάλπισμα με το στόμα “ΑΕΡΑ” κάνουν το 
θαύμα τους από τΐ]ν πρώτη κιόλας μέρα. Η Ελ
λάδα ξεπέρασε τον εαυτό της και όλη η αν
θρωπότητα έμεινε κατάπληκτη.

Ο Ελληνικός ηρωικός Στρατός προχοοράει 
ασταμάτητα σ’ όλο το μήκος του μετώπου και 
μπαίνει στη μαρτυρική Β. Ήπειρο. Η Κορυ- 
τσά, η Χειμάρα, το Πόγραδετς, οι ‘Αγιοι Σα
ράντα κι άλλες ελληνικές κο^μοπόλεις και χοί- 
ριά, αναπνέουν πάλι τον αέρα της λευτεριάς 
και καμαρώνουν τη γαλανόλευκη που κυματί
ζει πάνθ3 από τ’ άγια αυτά χώματα.

Μια χούφπα ‘Ελληνες αντιμετώπισαν θαρ
ραλέα την πλημμυρίδα του Ντούτσε κι από 
θαυμασμό οι ξένοι διαλαλούν στα πέρατα του 
κόσμου, πως “οι ήρωες πολεμούν σαν ‘Ελλη
νες”.

Μπροστά στις ολέθριες καταστροφές τιον ι
ταλικών στρατευμάτο^ν ένας άλλος σύμμαχός 
τους επιτίθεται την ‘Ανοιξη του ’41, για να 
τους σώσει από το κουρέλιασμα και τη ντροπή. 
Οι σιδερόφρακτες χιτλερικές φασιστικές δυ
νάμεις κάνουν την εμφάνισή τσυς στα Μακε
δονικά σύνορα. Ένα καινούργιο “ΟΧΙ” tojv 
οκτώ εκατομμυρίων Ελλήνο ν̂ απαντά στα 120 
εκατομμύρια tow επιδρομέο ν̂.

Οι φαντάροι μέσα στα δοξασμένα οχυρά 
τους φο^νάζουν “ΟΧΙ” στους Νάζήδες επιβου- 
λευτές, “ΟΧΙ” στην υποταγή. Είναι η κοινή 
φωνή όλων των Ελλήνο ν̂ νά αντισταθούν με
γαλόπρεπα και να νικήσουν δείχνοντας έτσι 
ποκ όσο μικρή και ιρτοιχή είναι, η Ελλάδα, δεν 
επιτρέπει σε κανένα να επιβουλευτεί την ανε
ξαρτησία της και την ακεραιότητά της.

Μα ο αδυσώπητος νόμος της υπεροπλίας και 
της ασύγκριτης υλικής υπεροχής πρέπει να ε
φαρμοστεί. Τα νιάτα της Ελλάδας, πολεμοΐ- 
ντας με την ξιφολόγχη στα χέρια τους εναντίον 
ασύγκριτα μεγάλοιν δυνάμεο^ν πέηπουν. Η Ελ
λάδα είχε πέσει και ο Γερμανός κατακτητής 
Ι̂ ιπήκε αφέντης στα ελληνικά χώματα. Μα οι
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Έλληνες πιστοί στο μεγάλο ιδανικό της ελευ
θερίας, σύσσωμοι, χο̂ ρίς πλέον ιδεολογικά πι- 
στεύϋί, ανασυντάσσουν τις Δημοκρατικές τους 
δυνάμεις και αντιστέκονται συνέχεια μέχρι την 
τελική τους νίκη και την εκδι'οίξη των ξένο^ν 
από τα άγια και τιμημένα με αγοίνες τούτα χο)- 
ματα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα θα επαναλαμβάνει το ολόλαμπρο 
“ΟΧΙ” όσες φορές επιχειρηθεί ξένη επιβουλή, 
γιατί είναι προορισμένη από το λαό της να ζή- 
σει και θα ζήσει. Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε 
την επέτειο της έκρηξης ενός πολέμου, αλλά 
την ανάμνηση μιας από τις πιό ένδοξες στιγμές 
του έθνους μας. Πανηγυρίζουμε ένα μεγάλο ο
ρόσημο που θα διδάσκει τις μεταγενέστερες 
γενιές, πως πίσω από το ατσάλι και τη φοπιά 
τιον μηχανημάτο)ν υπάρχει η φιλοπατρία, το 
ψυχικό σθένος, όπως τα ενέπνευσε και τα δί

δαξε η Ελλάδα το3ν προγόνου μας.
Ας κλείσουμε μέσα στην ψυχή μας το ένδοξο 

παρελθόν κι ας βαδίσουμε σ’ ευτυχέστερο μέλ
λον. Ας μη δειλιάσουμε ποτέ, αν ο δρόμος του 
καθήκοντος και της τιμής συμπίπτει με το δρό
μο της ΘΥΣΙΑΣ. Κι ας αποτελέσει για μας 
τους νεοίτερους παράδειγμα προς μίμηση και 
να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως ποτέ δεν 
πρέπει να ανεχθούμε καμμιά επιβουλή του τό
που μας απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Ας συμβάλλουμε όλοι αγο^νιστικά, κλείνο
ντας μέσα μας το ένδοξο παρελθόν, για να κά
νουμε μια Ελλάδα που να κατέχει προ^τεύοντα 
ρόλο στο πολυτιμότερο αγαθό που λέγεται 
“Ειρήνη”.

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

Γΐϋίργος Γιανέλης

Ο τ ρ ύ γ ο ς
Οταν α νθ ίζ’ η, αγράμηελτι, κ ι απλώνει τα κλαδιά τηρ

στο σχοίνο, στο χαμόδεντρο, στον πεύκου τα κλωνάρια,

στα ρέματα  του ποταμού, στον εγκρεμό του βράχου,

κ ι αγέρα, κάμπους, και βουνά, την πλάση πέρα ω ς πέρα

γ ιομ ίζε ι από μοσχοβολιά  μ ε  τον ανασαμό της,

πυκνό πυκνό κ ι ολόμαυρο μελτσσολό ϊ πετιέτα ι

μέσα από βράχους και κρινιά, μ ε σ ’ από ερμ ιές και κήπους,

και διαλαλάει, μ ε  βουητό τον αναγαλιασμό του,

έτσ ι ο ι κοπέλες του χ ω ρ ιο ύ  πετιούντα ι από τα σπίτια .

Σ ε  κάμπους και βουνά σκορπούν, κ ι ό π ’ είνα ι αμπέλια τρέχουν, 

μ ε  τα  κολόβια τα  πλεχτά  και μ ε  τα  βα τοκόπια  

και μ ε  τραγούδια, μ ε  χαρές, όταν α ρχ ίζε ι ο τρύγος.

Π ράσινη απλχόνεται η φυτειά κ ι ο ι ρόγες  μεστωμένες, 

μαύρες και κίτρινες, ξανθιές, μαυρολογούν, γυαλίζουν 

στην π ρώ τη  αχτίδα του ζεστού του ήλιου ό π ’ ανατέλλει, 

σα μαύρα μά ηα , σα χοντρά κλωνιά μαργαριτάρια.

Ο ι βέργιες ο ι καμαρωτές λαμποκοπούν κ ’ εκείνες.

Κ ι ο ι περγολιές ξαπλώνονται στα δίττλατα κρεβάτια 

και στην πυκνή τους χλω ρα σιά  και στο βαθύ τους ίσκιο  

την ιδρωμένη αργατιά δροσίζουν, ανασαίνουν.

Την αργατιά που ολημερίς ό,Ιο τρυγάει κ ι απλώνει, 

την αργατιά που λαχταρά πότε θα πέσει ο ήλιος, 

πότε να ισκ ιώοουν τα ρ ιζά  να δροσερέψει ο κάμπος.

Π άτος ο ήλιος που έπεσε και πάει να βασιλέψει.

Ν ό τα  που ισκ ιώσαν τα ρ ιζά  και δροσερεύει ο κάμπος.

Κώστας Κρυστάλλης
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5 ^

Κατά το διάστημα της λειτουργίας της «Πνευματικής Γωνιάς» 
1997-1998, οι επισκέπτες της, επαίνεσαν την προσπάθεια της 
Αδελφότητας και της αφιέρωσαν αυτά τα καλά τους λόγια



του + Στρατηγού Δημ. Δ. Πολύζου

Μου απήντησεν για την επιθετικότητα του ε
χθρού και ότι εις το πίσο; αντε'ρεισμα ε'χει τάξει 
πολυβολαρχίας και δεν τον αφήνουν να προχο 
ρήση. Ως προς την γενικήν κατάστασιν εσταμά- 
τησεν η επίθεσίς του διότι βάλλεται πλευρικώς 
από τους υψηλούς βράχους του Καλέ' Γκρότο. 
Διέθεσεν ε'να το)ν νεοαποσταλε'ντο^ν ταγμάτο^ν 
να εκδιοίξη τους πλευροκοπούντας Τούρκους. 
Μόλις γίνη αυτό θα κάμη γενικήν εξόρμησιν. 
Μου εφάνη πολύ αισιόδοξον το σχε'διόν του 
διότι οι Τούρκοι εφαίνοντο πολύ ισχυροί. Κατά 
τας δύο η ο'̂ ρα αι επιθε'σεις εις το Κέντρον επα- 
νήρχισαν σφοδραί εν αντιθε'σει αι ιδικαί μας 
ήσαν αραχνοΰφαντοι. Αξιωματικοί του Πεζι
κού είχον επιζήση ελάχιστοι, ο)ς εγίνετο συνή
θους όταν αι μάχαι συνεχίζοντο. Οι Έλληνες α
ξιωματικοί ε'νθεοι προσε'φερον την ζωήν των 
εις την Ελλάδα.

Τι να ειπή κανείς διά τους στρατιο'πας όσοι 
εύορκοι ε'μενον στας θε'σεις των. ζε'στη αβάστα- 
κτη την ημέραν κρύο τσουχτερό την νύκτα, πεί
να και δίψα. Το χροίμα του προσοίπου ήτο ά- 
χρoJμov μόνον στα μάτια εφαίνετο η φλόγα της 
αποφασισμένης διά την υπέρτατην θυσίαν Ελ
ληνικής ψυχής, ολίγος χρόνος διέρρευσεν και 
άρχισε γενικόν το σάλπισμα της εφόδου.

Δεν πιστεύαμε τα μάτια μας. Όλος εκείνος ο 
κόσμος ερρίφθη προς τα εμπρός. Οι Τούρκοι 
δεν τους βάσταξαν. Αι γραμμαί το̂ ν η μία μετά 
την άλλην εγείροντο και ετρέποντο εις φυγήν. 
Τοίρα εφάνησαν πόσον πολλοί ήσαν, μυρμηκιά.

Έφιππος ο Ζήρας τους παρέσυρεν εις την 
έφοδον όσους ενόμιζεν ότι καθυστερούσαν, α
πό μίαν κατακειμένην διμοιρίαν κανείς δεν συ- 
νεμορφούντο, του εφώναξαν ότι ήσαν νεκροί 
και ο Ζήρας εις την έξαψιν εκείνην είπε το πε- 
ρίφημον. Και οι Νεκροί Εμπρός.

Εις το Ντουωμόν του Βερντέν οι Γάλλοι έκα
μαν περιλάλητον παγκοσμίως το DEBOUS 
LES MORTS (σηκωθείτε οι νεκροί).

Ημείς αφήσαμεν και πέθανεν άγνο^στος και 
πτο)χός ο ήρως εις μιαν πενιχράν κλίνην νοσο
κομείου ο ηρω'ίκώτερος Έλλην. Δόξας και τι
μάς επεςρυλλάξαμεν εις τον μάλλον επαίσχυ-

ντον πολεμιστήν.
Η διμοιρία τοον νεκροόν είχε κυριολεκτικοός 

γαζο3θή από τα τουρκικά πολυβόλα το)ν βρά
χοι.

Κατά των φευγόντων Τούρκοίν έβαλλεν όλον 
το Πυροβολικόν της Μεραρχίας και ολόκληρον 
το πεδινόν Σύνταγμα πυροβολικού.

Εις το αριστερόν ευρίσκετο ο Πλαστήρας με 
2 ή 3 ανέπαφα τάγματα.

Προτείνω εις τον Μέραρχον να διατάξο^μεν 
να ενεργήση σύντονον καταδίοιξιν. Πήρα το 
σύμφο ν̂ον και έτρεξα εις το τηλέφοινον. Τας 
πολύ επειγούσας διαταγάς τας μετεδίδαμεν τη- 
λεφο̂ νικοός και ύστερα τας εγράφαμεν.

Πήρα το τηλε'φοινον και εφρόντιζα να μη α- 
φήνη η διαταγή διαφυγάς τας οποίας οπωσδή
ποτε θα εξεμεταλλεύετο να μη εκτελέση τίποτε. 
Του έδωκα οόρα και ύστερα ότι μετά ένα τέταρ
τον το πρυ'πον κλιμάκιον επιθέσεως θα έχη υ- 
περβή τη οφρύν του τραπεζοειδούς κ.λπ. Ενοό 
όμο)ς ετελείωσε την διαταγήν επλησίασεν ο 
Μέραρχος και μου ζήτησε το τηλέφιυνον, δεν 
το έδιοκα. Ηξευρα ότι θα ματαίο)νε την Διατα
γήν. Διεξήχθη σχετική πάλη. Είμεθα εις το ύ
παιθρον. Εκτός του επιτελείου της 13ης Με
ραρχίας ήτο και της 9ης Μεραρχίας. Με προ- 
σέβλεπον εχθρικώς διότι πράγματι ήτο ανήκου- 
στον ένας λοχαγός να αντιμαχή χειροδικών με 
τον Μέραρχόν του.και όμως είχα δίκαιον. Δια- 
μαρτυρόμενος ότι θα τα ματαίωση όλα του πα- 
ρέδοίκα το τηλέφωνον. μετά τα πρώτα λόγια 
του είπε: ξεύρεις ού. Το αποτέλεσμα ήτο το α
ναμενόμενον. Ουδέποτε εκινήθη ο Πλαστήρας.

Ολίγοι [.ιπορούν να εννοήσουν την σημασίαν 
τούτου. Διατί δεν κατεδίωξεν ο Ζήρας; ο Ζή
ρας δεν εχρειάζετο διαταγήν. Εις την μάχην της 
13ης κατεδίιυξεν έως ότου συνεπληροόθησαν 
περίπου 6 χλμ. βιαίου βηματισμού, ο Ζήρας και 
ο Βελισαρίου ότι ο ασύληπτος ελιγμός της κα- 
ταδιίΰξεως είναι έργον των πολύ τολμηρών. Ο 
Πλαστήρας ήτο ήρως των φυλλάδων.

Οι Τούρκοι αποσυρθέντες πέραν της βολής 
το)ν Ελληνικοόν όπλων ανασυνετάχθησαν υπό 
των Πράγματι αξίθ)ν Τούρκο^ν αξιωματικών

54 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



και νύκτωρ επανεφέρθη. Εγγύς και oχυρoJθε'- 
ντες ανε'μενον τους Έλληνας. Αλλά νε'ας αιμα
τοχυσίας χο3ρίς εκμετάλλευσιν δεν ήτο δυνατόν 
να έχοιμεν. Ήτο εκπληκτικόν πόσον οι πολεμι- 
σταί μας παρηκολούθουν και κατενόουν αυτά 
όλα.

Μετά τινας ημέρας μας ήλθεν εν Σμυρνάικόν 
φύλλον, Κόσμος αν ενθυμούμαι καλά. Εις αυτό 
Έγραφεν ένας Ανθυπαστιστής της 1ης Μεραρ
χίας που εμάχετο εις το Αρντίζ νταγ ήτοι εις 
απόστασιν 15 χλμ. περίπου και έλεγεν ότι: δε
ξιά μας φαίνεται το Καλέ Γκρότο ως Ηφαί- 
στειον φλεγόμενον. εκεί γιγαντομαχεί ο Πλα- 
οτήρας.

16 Α Υ ΓΟ Υ Σ ΤΟ Υ  1921
Η προσπάθεια της 15ης ήτο τόσον μεγάλη οί- 

στε την επομένην καμμία σκέψις δεν μπορούσε 
να γίνη δι’ επιχειρήσεις και δυστυχοίς τούτο δι- 
ήρκεσε πολύ. Το εντείνον την κακοπραγίαν αυ
τήν ήτο και η έλλειψις τροφίμοιν ως και πυρο- 
μαχικών, επίσης η έλλειψις ύδατος και πάσης 
ανέσεοις.

Τα τμήματα των άλλο̂ ν Μεραρχιών που μας 
εβοήθησαν κατά τας πραγματικούς σκληροτά- 
τας μάχας.

Αι σχέσεις του Μεράρχου Διγενή και του Ε
πιτελάρχου Καιαγκάκη Ολοέν επιδεινούμεναι 
κατέληξαν σχεδόν εις πλήρη διακοπήν επαφής. 
Περιήλθεν εις τον υποφαινόμενο όλον το βά
ρος της Επιτελικής εργασίας. Από καιρού μου 
έλεγε να μη του πηγαίνο  ̂τα σχέδια διαταγοίν 
προς έλεγχον και μονογράφησιν. Εγώ όμως έ
πρεπε να αγνοώ τας έριδάς tow.

Ο καλός εκείνος στρατιώτης ο οποίος ανε
ξαρτήτως της γιγνομένης υπό της Στρούγκας 
συστηματικής διαβρώσεως διετήρει ακμαίαν 
την Ελληνικότητά του και ενδιεφέρετο διά τον 
αγοίνα υπέστη αρκετά την επίδρασιν της ηττο- 
παθείας. Μια μέρα τον είδα εις την Πυροβο- 
λαρχιακήν διόπτραν να παρακολουθή μερικάς 
εκρήξεις τουρκικών οβίδιυν που εγίνοντο εις 
τον τομέα της 1ης Μεραρχίας. Τον επλησίασα, 
οπότε μου λέγει: Δεν βλέπεις που τους πήγανε; 
Εννοιόν ότι υπεχώρησεν η 1η Μεραρχία έο)ς 
την περιοχήν Ταμπούρογλου περίπου. Περίλυ
πος πράγματι διά το κατάντημα του λαμπρού 
στρατιώτου του απήιπησα: Αυταί είναι βολαί 
κατά εφοδιοπομπών που επο^φελούμενοι του 
μεγάλου βεληνεκούς του βάλλει το Τουρκικόν 
Πυροβολικόν. Η 1η Μεραρχία είναι εις το Αρ

ντίζ Νταγ πολύ μπροστά πιό πολύ από όλας τας 
Μεραρχίας.

Ανεκουφίσθη με αυτά που ήσαν τα πραγματι
κά. Αλλά έμεινα περίφροντις από τα αποτελέ
σματα που είχεν η ηττοπαθής προπαγάνδα της 
Στρούγκας, ι»ς αποκαλώ το στρατηγείον Πλα- 
στήρα. Όσοι τον επεσκέπτοντο, και τον επε- 
σκέπτοντο πολλοί εξήρχοντο κήρυκες της ηττο- 
παθείας. Διότι μόλις συνηντοίμεθα επροδίδο- 
ντο. MέvϋJ όμως με σταθεράν την εντύπωσιν ότι 
οι στρατιώται κατά μεγάλην πλειοψηφίαν ήσαν 
πολιτικώς αντίθετοι έως το τέλος της εκστρα
τείας.

Δεν είχον εμπιστοσύνην που να εκδηλοιθούν.
Με εθεώρουν δικόν τους και η εκτίμησίς τοιν 

εφαίνετο εις την στάσιν των εις το φιλικόν 
βλέμμα των.

Εδώ αναφέριΰμεν χαρακτηριστικόν επεισό- 
διον. Την εορτήν του Αγίου Νικολάου (6 Δε
κεμβρίου 1921) ευρισκόμεθα εις την περιοχήν 
του Αφιόν-Καραχισάρ ο Διγενής μου προτείνει 
να πάμε να ευχηθιυμεν τον Πλαστήρα εις την 
ονομαστικήν του εορτήν αν δεν έχοι αντίρρη- 
σιν. του απήντησα καμμίαν. Πήγαμε. Δεν λέγοι 
λεπτομερείας των αηδών κομματικών εκδηλιό- 
σεο̂ ν που εγένοντο. Βγήκα έξω εις ένα χαμη
λόν εξώστην και στο πλάι μου ευρέθησαν Αρι
στερά ο Πλαστήρας και δεξιά ο Διγενής. οπότε 
η Μουσική της Μεραρχίας που ήτο στην πλα
τεία μπροστά μας αρχίζει: Του Αητού ο γυιός, 
το θούριον του Κωνσταντίνου. Αυτό απετε'λει 
προσβολήν κατά του Πλαστήρα. Θα το απέδι
δαν εις εμέ.

Εσκέφθην να τους διακόψιυ αλλά θα ήτο χει- 
ρότερον.η δοκιμασία ήτο δεινή εςρύγαμεν αμέ
σως. η εκδήλοασις αυτή ήτο αρκετά χαρακτηρι
στική. Τινές επίστευσαν ότι την προετοίμασα, 
ενοί αιφνιδιάσθην. Τότε ήμουν επιτελάρχης της 
Μεραρχίας.

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ι Ε ΙΚΟΝΕΣ ΑΠ Ο  ΤΟΝ 
ΣΑ ΓΓΑ Ρ ΙΟ Ν

Η μάχη διήρκεσεν μέχρι της 30ης Αυγούστου 
με παραλλασσούσας μορφάς. Καθώς είμεθα ά- 
κρον δεξιόν οι δε Τούρκοι διέθετον πολύ ιππι
κόν τούτο μας περιέσφιγγε πανταχόθεν πλην 
μιας διόδου που επεκοινωνούμεν με το αριστε
ρά μας Α. Σώμα Στρατού και την Στρατιάν. Τας 
θέσεις που κατελαμβάναμεν κατά τας μάχας 
τας κατελάμβανε τώρα το Τουρκικόν ιππικόν. 
Αλλά αυτό δεν είχεν ιδιαιτέραν σημασίαν. Μι-
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κροτμήματα ιδικά μας τους επέβαλλον σεβα
σμόν ολίγον κατ’ ολίγον όμως περιήλθον όλα 
εις την Μεραρχίαν μας όλα. Δηλαδή η μεν 9η 
Μεραρχία μετεφέρθη εις το αριστερόν της Ελ
ληνικής παρατάξεο3ς η δε 5η Μεραρχία πλην 
ενός Συν/τος ε'γινεν Εφεδρεία του Σοψατος 
Στρατού ταχθείσα αριστερά και πίσιο από την 
13ην Μεραρχίαν. Η 13η, η ιδική μας, ενισχυμε'- 
νη με εν Συν/μα της 5ης ανε'λαβεν όλον τον το- 
με'α εις κύκλον. Είχομεν κενά βεβαίιος εις την 
κάλυψίν μας. Οι Τούρκοι φαρμόζολπες τας λε- 
πτολογίας της Τακτικής που ηγνόουν συνήθως 
οι ιδικοί μας ηνώχλουν την παράταξίν μας διά 
νυκτερινών συνηθε'στερον επιθε'σειον. Ως πιθα
νόν εκρίναμεν ότι καθοδηγούμενοι υπό Τούρ- 
κοίν χιορικών ηδύναττο να εισδύσουν διά των 
διακε'νο ν̂. Προειδεάσθη σαν τα τμήματα να μη 
ταραχθούν διότι υπάρχουν εφεδρικά τμήματα 
επί τούτω. Αγρυπνούσε όλην την νύκτα με το 
τηλέφϋ^νον πλάι μου. εμακάριζα όσους εροχά- 
λιζαν. Μίαν δυσφορίαν καρδιακήν που ησθα- 
νόμην την αντιμετώπιζα με σχετικήν ανακούφι- 
σιν πιε'ζοντας το τραπε'ζι εις το με'ρος της καρ- 
δίας. Την ημέραν όταν έβρισκα ευκαιρίαν τον 
έπαιρνα λίγο. Τον είχαμεν στην τσέπη τον ύ
πνο, μία κατάκτησις πολεμική και αυτή.

Π ΟΛΕΜ ΙΚΑ ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ
ΤΗ Σ  16ns Α Υ ΓΟ Υ Σ Τ Ο Υ

Με τας εγκληματικός μου παραλείψεις της 
μη εκμεταλλεύσεως τοίν επιτυχιών οι Τούρκοι 
παρέμειναν στο Καλέ Γκρότο και εχρειάσθη- 
σαν νέοι αγοίνες.

Το Σώμα Στρατού διέταξε να διεξαγάγη τας 
επιθέσεις αυτός. Η ενάτη Μεραρχία υποστηρι- 
ζομένη από την 5ην και την 13ην Μεραρχίαν, 
εστάλην να συνδυάσω τον αγιόνα αυτόν. Εις 
τας υπο^ρείας του Καλέ Γκρότο συνήτπησα τους 
Συνταγματάρχας Τσιρογιάννην Αλεξάνδρου 
και Εδιπίδην, αρχηγούς πεζικού της ενάτης και 
της πέμπτης Μεραρχίας και διοικητήν του 34ου 
Συλπάγματος Ευζοίνων (Εδιπίδην).

Συνεσκέπτοντο διά την διεξαγο^γήν της μά
χης. Μου ήσαν προσωπικώς γνωστοί. Με τον 
Εδιπίδην ως επιτελάρχην της Μεραρχίας Ξάν
θης είχομεν προ έτους διένεξιν εις την Πάνορ- 
μον.

Ηρωτήθην να ειπώ την γνιόμην μου διά την 
μάχην. Χάρτης δεν υπάρχει, το έδαφος δεν 
φαίνεται, ο τομεύς είναι πολύ μικρός πρέπει να 
πάμε επί τόπου να ιδούμε και να σχηματίσωμεν 
γνο'ψιην. Ο Τσιρογιάννης ενέκρινεν αμέσως την

πρότασίν μου και ο Αλεξάνδρου ο Εδιπίδης ή
θελε λεπτομερείας για να εκδώση διαταγήν. 
Παρενέβη ο Τσιρογιάννης. Προσέθεσα ότι ε
ντολή του Σώματος Στρατού ήτο να διενεργηθή 
συντόμως η επιχείρησις ούτοις ιόστε να υπάρχη 
διαθέσιμος χρόνος και διά τας συμπληρωματι
κά που θα χρειασθούν. Ετόνισα επίσης ότι κα
τά την προσπέλασιν να πηγαίνουν ριζό ριζό οι 
εύζο3νοι διότι ο αυλών που θα περάσουν βάλλε
ται από τους Τούρκους. Επειδή συνέχιζεν α
νούσιον συζήτησιν διά να επιταχύνιο έφυγε δει- 
κνύοντα τον λόφον που θα συνηπιόμεθα και 
προσθέτων ότι κατά την εντολήν που έχω θα 
αναφέρω τακτικά εις το Σοίμα Στρατού την ε- 
ξέλιξιν της επιχειρήσεως.

Αυτός εβράδυνε να ξεκινήση και έδο^κεν εις 
τους ευζώνους διάταξιν: Διμοιρίαι κατά τετρά
δας εις παράταξίν; τούτο είχεν ο̂ ς αποτέλεσμα 
να έχουν απιολείας οι εύζωνοι και να διαλυθή ο 
σχηματισμός το)ν.

Δεν συνεμορφοΙθη προς την σύστασίν μου. Η 
ψευδής μόρφιοσις επειδή το είπε λοχαγός: Επι
τελής Δε δεν είχε καμμίαν σημασίαν. Το μάθη
μα που έδο)κεν ο Αλβενσλέμπεν διοικητής Σώ
ματος Στρατού που παρεδέχθη την γνιόμην του 
επιτελούς ιλάρχου Μαιπώυφελ, καθήν ατπί να 
βαδίστ) κατά τιυν Παρισίο^ν, ιος ήτο η διαταγή 
του έπρεπε να στραφή προς βορράν δεν είναι 
νοητόν από Έλληνας βαθμοφόρους.

Μετά αρκετήν ώραν ήλθεν ο επιτελής της Ε
νάτης Μεραρχίας λοχαγός Βάρας μεταδίδιον ε- 
ταολήν του Εδιπίδη να καταβιό κάτιο να συνεν- 
νοηθώμεν. Του απήντησα συνεννόησις που μέ
νει να γίνη είναι εδώ και όχι κάτιο, τ’ ανέφ ε̂ρα 
ήδη εις το Σώμα Στρατού την απελπιστικήν 
βραδτπητα που πήραν αι επιχειρήσεις.

‘Υστερα από αρκετήν ώραν έφθασεν επάνιο 
ο Εδιπίδης. Εκάλεσε τους παρόντας. Αβρά- 
μπον διοικητήν 3ου Σ/ματος, ταγματάρχας Βλά- 
χον, Κρητικόν, Δημουλίτσαν, υπασπιστήν Αιό- 
σην. Ρήγαν, επιτελή Βάραν, εμέ κ.ά.

Την γνιόμην σας, κύριοι, είπεν απευθυνόμε
νος με την σειράν, εμένα με άφησε τελευταίον. 
Οι εροπιόμενοι συνήθοις ηπόρουν διότι ήσαν 
ξένοι ο)ς ανήκοντες εις τον 3ον Σ/γμα και δεν 
εγνιόριζον τι θα γίνη, απέβλεπαν προς εμέ, τι 
να απαντήσουν, όταν τελικώς απηυθύνθη και 
εις εμέ του είπα σας εξήγησα κ. Σ/τάρχα Χάρ- 
ται δεν υπάρχουν ο τομεύς είναι πολύ μικρός 
πρέπει να αναβούμε εδώ στην κορυφή του υ- 
ή'ΐόματος να ιδούμεν την τοποθεσίαν και να
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σχηματι'σοομεν γνο'ψην. Οταν εφθάσαμεν επά
νω ο ταγματάρχης του και φίλος μου Δημολί- 
τσας μου λε'γει: τα κατάφερες και τον ανέβασες 
μπράβο.

Είχα όμο̂ ς συγκεντρωμένην όλην την σκέψιν 
μου εις την υπόθεσιν.

Είδαμε περίπου την τοποθεσίαν μίαν στενήν 
ράχην που συνέδεε τα υήκοματα και την κυ
ριαρχούσαν υψηλήν οδοντωτήν κορυφήν, ημείς 
κατείχομεν τας προσβάσεις το μεγαλύτερον μέ
ρος του ορεινού όγκου που εξετείνετο όπισθεν 
της υψηλής κορυφής και δεν εφαίνετο το κατεί
χαν οι Τούρκοι.

Η γνοίμη μου ήτο ότι την υψηλήν κορυφήν θα 
την πάρωμεν εύκολα το δράμα όμο̂ ς θα είναι 
κατόπιν που το Τουρκικόν Πυροβολικόν θα βά- 
λη κατά τιον ευζοίνων. δι’ αυτό πρέπει να αφή- 
σουν ολίγους εκεί και οι άλλοι να προχωρή
σουν αμε'σιος προς τα εμπρός. Επειδή δε το 
Μέτωπον είναι μικρόν το πολύ μισό τάγμα να 
ταχθή εις την πριότην γραμμήν το υπόλοιπον 
τάγμα ο̂ ς δεύτερον κύμα να το υπερβή και να 
συνεχι'σιι την επίθεσιν.

Εις μίαν στιγμήν εφάνη ότι. οι Τούρκοι. Ετοί
μαζαν επίθεσιν αντιληφθέντες συγκέντρωσιν 
βαθμοφόρων. Εις το πλάι μας ήσαν στρατιο'παι 
πρηνείς με το όπλον επάνω στις πέτρες. Οι 
Τούρκοι όμως ήσαν υήιηλότερα και δεν τους 
εμπόδιζαν αι πέτρες. Οι στρατιιόται θα ήσαν 
15-20. 2-3 Μάνλιχερ, εδούλευσαν μόνον. Ύστε
ρα εσκέφθην θα ήσαν νεκροί, βιαστήκαμε να 
καταβούμε, αλλά ο Σ/τάρχης ετοιμάζετο να εκ- 
δώση διαταγήν. ‘Αλλη απώλεια χρόνου εις μα
ταιότητας και παιδαρΐ03δίας εκάλεσε λοιπόν 
τον υπασπιστήν τον Ρήγαν πάνοπλον εις χαρτο
φύλακας και σύνεργα. Γράψε αντικειμενικός 
σκοπός / και πώς λέγοτπαι αι ονομασίαι tcov 

σημει'οιν του άξονος μετακινήσεοίς του σταθμού 
διοικήσετυς μου; ανόητοι ερωτήσεις με τας ο
ποίας με εβομβάρδιζε. Άξιον μετακινήσειος ε
νώ ήξευρε καλά ότι δεν επρόκειτο να μετακι- 
νηθή.

Αργότερα έμαθα ότι επεβράδυνε τας επιθέ
σεις με το πρόσχημα ότι την μελετώ, με τας μιο- 
ρίας αυτάς περνούσεν ο πολύτιμος χρόνος.

Από το προ3Ϊ εφθάσαμεν εις τας 12. Πήρα το 
τηλέφο3νον να αναφέρο} εις το Σώμα Στρατού 
την κατάστασιν. Αυτό μόνον υπελόγιζεν.

Με ερωτά πάλιν; Πόσην ώραν θα διαρκέση η 
προπαρασκευή πυροβολικού;

Απάταησις καμμίαν, δεν έχομεν αφθονίαν

πυρομαχικιόν αντιθέτως μάλιστα. Κατά την επί- 
θεσιν θα βάλλη το πυροβολικόν και αυτό αρ
κεί.

Κάποια ώρα γίνεται επί τέλους η εξόρμησις. 
Είχε τάξει εν τάγμα εμπρός. Ετπελώς αντίθετα 
από ότι του είχα ειπή. Το αποτέλεσμα ήτο η 
συμπύκνωσις και αι φοβεραί απώλειαι. Δεν α- 
νέβηκεν εις καμμίαν θέσιν να βλέπη.

Εξ αντιδράσεως προς την κατάστασιν εντρο
πής που εδημιουργήθη ενοίπιον αξιτοματικών 
και ανδρών ανέβηκα εις ένα βράχον υψηλόν 
διά να βλέπω καλά και έχολπα κοντά το τηλέ- 
φωνον καθοδηγούσα το πυροβολικόν εις τα πυ
ρά του. Παρακολουθούσα επίσης αρκετά καλά 
τα επιτιθέμενα τμήματα. Ο Αλεξάνδρου εις την 
κοιλάδα έβαλεν όλας τας σάΕπιγγας να παί
ζουν του Αητού γυιός: Οι Εύζοίνοι με τις ά
σπρες κάλτσες ανέβαιναν τους βράχους. Το πυ
ροβολικόν έβαλλε την κορυφήν ομοίιυς τα πο
λυβόλα εσφυροκόπουν τους βράχους, επροστα- 
τεύστοο αποτελεσματικά οι εύζοίνοι. Τα τμήμα
τα όμοίς που προσεπάθουν να επιτεθούν προς 
τα πλάγια της βραχοΐδους κορυφής εβάλλοντο 
από βραχοΐδεις πτυχώσεις που ήσαν χαμηλά 
και δεν εφαίνοντο από το Πυροβολικόν. Μό
νον το π/βολικόν της 5ης έβλεπεν εκεί και έ- 
βαλλεν. Εκείνην την στιγμήν που θα απεδει- 
κνύετο εάν θα επεδιώκετο η υπερκέρασις της 
βραχώδους Κορυφής εξερράγη πλάι μου και με 
εκάλυψεν με τον καπνόν και τα βρόχινα προϊό- 
τπα της εκρήξεοίς. ‘Ημουν μέσα στον κώνον ε- 
κρήξεως. Φαίνεται όμο3ς το σώμα της οβίδος 
θα έπεσε μέσα σε κανένα μικρό ρήγμα των 
βράχο3ν και συνεκρατήθησαν τα θραύσματά 
της. ‘Αλλως δεν εξηγείται ότι σχεδόν δεν έπα- 
θα τίποτε.

Με απερρόφησεν η τραγικότΐ]ς της δημιουρ- 
γηθείσης καταστάσεως και δεν έδο)κα μεγάλην 
προσοχήν εις την οβίδα.

Πράγματι καθοίς προεβλέπετο το Τουρκικόν 
Π/βολικόν ήρχισε να βάλλη δραστικώς τους α- 
νελθότπας εις την κορυφήν ευζώνους. Σοβαραί 
δυνάμεις Τουρκικού πεζικού ανεπτύσσοττο ε- 
κατέριοθεν και της Βραχιόδους κορυφής.

‘Επρεπε να διατηρηθή η επιθετικότης των ευ- 
ζώνιον και να προιοθηθούν πέραν της βραχώ
δους κορυφής.

‘Εσπευσα προς τους ευζώνους. Είχα υπηρε
τήσει εις το Σ/ταγμα αυτό και εγνώριζα τους 
αξιωματικούς. (Συνεχίζεται)
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Ομάδα παιδιών uns TREKKING ΕΛΛΑΣ σε εκδρομή σεο Μικρό Χωριό

Σπ. XatzonouAos; Διάνοιξη εου δρόμου-αυλακιού yia εην υοποδέεήσή σωλήνων ύδρευση$
Κεφαλοβρύσου νέου οικισμού.
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Οι δραιπηριότητες του ΑΘ?1ητικοι5 Ομίΐ\ου του Μικρού Χωρίου

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε 
φέτος ο Αθλητικός Ομιλος Μικρού Χω
ριού. Στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης 
θέσης. Αν και πολύ δύσκολα, εμείς θα προ
σπαθήσουμε.

Α.Ο.Μ.Χ. - Α.Ε.Κ. 4-0 
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του 

για την νέα αγοίνιστική περίοδο ο Αθλητι
κός Ομιλος Μικρού Χο^ριού. Εύκολα νίκη
σε την ΑΕΚ με σκορ 4-0. Τα γκολ πέτυχαν: 
ΧΟΣΑΔΑΣ 2, ΝΑΚΑΣ 1, ΑΙΑΠΗΣ 1. 

Α.Ο.Μ.Χ. - ΙΙΟΠ 8-2
Και στην επόμενη αγωνιστική ο ΑΟΜΧ 

κέρδισε εύκολα με το ευρύ σκορ 8-2 την 
Παπαδιά. Τα γκολ για το Μικρό Χωριό πέ
τυχαν ΧΟΣΑΔΑΣ 2, ΣΥΡΟΣ 2, ΚΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ 1, ΑΖΑΚΑΣ 1, ΖΗΣΙΜΟΣ Σ. 1, 
ΖΗΣΙΜΟΣ Φ.1.

ΒΕΑΑΩΡΑ - ΑΟΜΧ 0-3 
Αν και το παιχνίδι γινόταν στην μακρινή 

Γρανίτσα οι φίλαθλοι ακολούθησαν την α
ποστολή να βοηθήσουν τον ΑΟΜ Χ να απο- 
σπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε ένα δύ
σκολο και σκληρό παιχνίδι ο αντίπαλος υ
πέκυψε μοιραία στην ανωτερότητα του Α 
ΟΜΧ με σκορ 3-0. Τα γκολ πέτυχαν πάλι οι 
ΧΟΣΑΔΑΣ 2 και ΣΥΡΟΣ 1.

ΑΟΜΧ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΑΟ 4-0 
Αν και με ελλείψεις ο ΑΟΜΧ πέρασε έ

να εύκολο απόγευμα με την ΔΟΞΑ ΡΑ
ΠΤΟΠΟ ΥΑΟΥ. Αν και το σκορ δεν αντα- 
ποκρίνεται στην πραγματικότητα (χάθηκαν 
πολλές ευκαιρίες από το Μικρό Χωριό). Τα 
γκολ πέτυχαν ΠΛΑΚΑΣ - ΖΗΣΙΜΟΣ Β. - 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ - ΚΟΚΟΤΟΣ.

ΑΙΟΛΟΣ - ΑΟΜΧ 0-0 
Στο ντέρμπι κορυφής ο ΑΟΜΧ κατάφερε 

να κερδίσει τις εντυποίσεις αλλά όχι και τον 
αγώνα. Πάντως πήρε τον πολύτιμο βαθμό 
της ισοπαλίας και αφήνοντας τον ΑΙΟΑΟ

στην δεύτερη θέση (λόγω διαφοράς τερμά
των) στην οποία ήταν. Ο ΑΟΜ Χ δίκαια 
φωνάζει για την διαιτησία αφού ο διαιτητής 
δεν απέβαλε σε 2 περιπτώσεις παίκτη του 
Α ΙΟ ΑΟ Υ και δίνοντας αδικαιολόγητα 10 
κίτρινες κάρτες στους παίκτες της ομάδας 
μας.

Η φετινή σύνθεση της ομάδας είναι: ΜΑ- 
ΝΑΑΗΣ Γ., ΑΙΑΠΗΣ Ν., ΠΑΑΚΑΣ Ν., 
ΚΟΥΔΑΣ Β., ΑΑΜ ΠΡΟΥ Π., ΖΗΣΙΜΟΣ 
Β., ΔΡΟΥΖΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ Σ., ΚΟΚΟ
ΤΟΣ ΕΥΘ., ΣΙΑΦΑΚΑΣ Σ., ΚΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Β., ΣΥΡΟΣ Γ., ΧΟΣΑΔΑΣ Β., ΜΑ- 
ΑΑΤΟΣ ΓΡ., ΑΖΑΚΑΣ Θ. ΖΗΣΙΜΟΣ Φ., 
ΝΑΚΑΣ Γ., ΝΑΣΙΟ Π Ο ΥΑΟ Σ Δ., Λ Α 
ΜΠΡΟΥ Β., ΣΙΑΦΑΚΑΣ Γ , ΠΑΠΑΧΡΗ
ΣΤΟΥ, ΑΖΑΚΑΣ Κ., ΖΗΣΙΜΟΣ Τ., ΒΑ- 
ΣΤΑΚΗΣ I.

Προπονητής: ΚΟΚΟΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Γυμναστής ειδ. ποδοσφαίρου).
Το φετινό καλοκαίρι ο Α.Ο.Μ.Χ. διοργά- 

νωσε αγώνα ποδοσφαίρου για τους μικρούς 
μας φίλους (κάτω των 14 ετών) μεταξύ των 
ομάδων ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ.

Ο αγώνας ξεκίνησε μέσα σε βροχή αλλά 
αυτό δεν εμπόδισε τους μικρούς μας παί
χτες να επιβληθούν άνετα με το ευρύ σκορ 
7-2. Τα γκολ πέτυχαν ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Π., 
ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΝ., ΤΣΙΝΙΑΣ ΓΡ., ΑΖΑΚΑΣ 
Θ.

Η σύνθεση της ομάδας του Μ ΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ήταν:

ΤΣΙΝΙΑΣ ΠΑΝ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
I., Α ΖΑ Κ ΑΣ  Θ., ΝΑΣΙΟ Π Ο ΥΑΟ Σ Δ., 
ΔΕΡΜ ΑΤΑΣ Δ., ΝΑΣΙΟ Π Ο ΥΑΟ Σ Π., 
ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΝ., ΤΣΙΝΙΑΣ ΓΡ., ΚΑΤΣΟΥ
ΛΑΣ ΠΑΝ., Μ ΠΟΥΡΑΣ Γ., ΦΛΕΓΓΑΣ 
ΣΠ., ΒΕΝΕΤΗΣ Π., ΜΠΟΥΡΑΣ Κ.
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Έχε ι και έναν εκθρονισμένο Βασιλιά ο λόγ
γ ο ς . Ο νο μά ζετα ι Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς. Τ ο  έχετε δει 
α υτό  το  φτερωτό ψίχουλο; Νομίζω όχι, γιατί 
προτιμάει να  ακούγεται π α ρ ά  να  φαίνεται. Και 
ακούεται τό τε  μόνο ό τα ν τ α  βάτα και η α γ ρ ά 
μπελη σκεπάσουν πια το  φ ράχτη, που μέσα σ τα  
βάθη τσυ  ζει, γεννάει τ ’ αυγά τ ο υ , τραγουδάει 
και χαλάει τ ο ν  κόσμο από τ ο  θό ρυ βο . Α υ τ ό ς  
λοιπόν ο μικρούλης, που είναι καταδικασμένος 
να ζει μέσα σ το  φράχτη έγινε κάποτε βασιλιάς 
των πουλιών. Και να  πω ς:

Ό τ α ν  τ α  πουλιά πρω τοαποφ άσισαν να φτιά
ξο υ ν τ ο  βασίλειό τ ο υ ς  ο Τρυ π ο φ ρά χ της ζήτησε 
να γίνει α υ τ ό ς βασιλιάς τ ο υ ς . Η  αλήθεια είναι 
ότι είναι σ π ο υ δ α ίο ς ρ ή το ρ α ς. Μ όνο τη  νύχτα 
κλείνει τ ο  σ τό μ α  το υ . Η  π ρ ό τα σ η , λοιπόν, το υ  
Τρυποφ ράχτη να  γίνει βασιλιάς προκάλεσε π ο 
λύ θόρυ βο γιατί ή τα ν πολύ μικρός στο  σώμα 
τσ υ . Τ ό σ ο  μικρός που σε κάμποσο μέρη το ν 
λένε και Τρυ π ο κ ά ρ υ δ ο , γιατί μπορεί να τρυπώ 
σει και μέσα σ ’ ένα καρύδι. Τ ό σ ο  μικρός είναι.

Ο  Τρυ π ο φ ρά χ της λοιπόν ή το  Τ ρυ π ο κάρ υδ ο  
επέμενε και τέ λ ο ς κατάφερε τ α  άλλα πουλιά να 
τ ο ν  αναγνω ρίσουν σ α ν το ν  πιό γενναίο ανάμε- 
σά τ ο υ ς . Τ ο ν  έκαμαν Βασιλιά τ ο υ ς  και το ν  έβα
λαν στο  θ ρ όνο  το υ . Π ό σ ο  καιρό έμεινε στο  θ ρ ό 
νο σ α  βασιλιάς και αν κυβέρνησε καλά ή άσ χ η 
μα δε ξέρουμε. Ξέρουμε όμω ς πω ς ο Τ ρ υ π ο 
φ ράχτης διώχτηκε από βασιλιάς. Ν α  πώ ς έγινε 
α υτό :

Μια μέρα οι φύλακες ειδοποίησαν ότι σ τα  σ ύ 
νο ρ α  το υ  βασιλείου παρουσιάστηκε ένα πελώ
ριο πουλί. Ή τ α ν  ο Α ε τ ό ς . Ο ι υπήκοοι το υ  Τ ρ υ 
ποφ ράχτη, μικρόσωμοι κι αυτοί σα ν κι α υ τό ν, 
δεν το ν  γνώριζαν τ ο ν  Α ε τό . Γ ι’ αυτό και τ ο υ ς  
έφερε τέτο ια  τρ ο μ ά ρ α  που όλοι τ ο υ ς  έτρεξαν 
σ τη ν Π ρω τεύουσα και παρου σιά στηκ α ν σ το  βα
σιλιά τ ο υ ς , το ν  Τρυποφ ράχτη και το υ  διηγήθη- 
καν π ό σ ο  μεγάλος ή τα ν ο ε χθρ ός που π α ρ ο υ 
σιάστηκε. Ο  Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς θύμωσε π ο λ ύ , που 
φοβήθηκαν τό σ ο  και τ ο υ ς  μάλωσε που τρ ο μ ο 
κρατήθηκαν. Π αρο υ σιάσ τη κ ε  στο  λαό το υ  για 
να τ ο ν  καθησυχάσει και είπε τ α  παρακάτω :

- Μ η φοβάστε! Εδ ώ  είμαι εγώ’ κι όποιος είναι 
μεγαλύτερός μου α ς  κοπιάσει...

- Τι λες Βασιλιά! είπαν τ α  πουλιά που είδαν 
το ν  Αε τό . Ξέρεις π ό σ ο  μεγάλος είναι;

Ο  Τρυ π ο φ ρά χ της τέντω σε λίγο το  δεξί του 
φτερό και ρώτησε:

- Είναι τ ό σ ο ς ;...
- Τι λες Βασιλιά !... Είναι μ ε γ ά λ ο ς!!... φώναξαν 

από κάτω τ α  πουλιά.
Ο  Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς τέντω σε π ε ρισσότερο το  

δεξί το υ  φτερούγι και ρώτησε πάλι περιφρονη
τικά;

- Α μ ’ είναι και τ ό σ ο ς ;
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- Είναι μεγάλος Βασιλιά! Είναι πολύ μεγά
λος!!!

Ο Τρυποφράχτης αποφάσισε να ανοίξει όλη 
τη μιά φτερούγα του και να ξαναρωτήσει:

- Έχει γούστο να μου πείτε ότι είναι και τό
σος!!!

ΑΛλ’ έξαφνα κάποιος ίσκιος σα σύννεφο πέ
ρασε μπροστά του.

- Νάτος Βασιλιά, αυτός είναι! φώναξαν τα 
πουλιά τρομαγμένα.

- Αυτός είναι; είπε ο Τρυποφράχτης κοιτάζο
ντας κάτω τον ίσκιο του Αετού.

- Τώρα θα πηδήσει πάνω του ο βασιλιάς μας! 
είπαν τα πουλιά, που ήξεραν ότι ο αρχηγός 
τους δεν δεχότανε κανέναν πιό γενναίο από τον 
εαυτό του.

Ο Τρυποφράχτης εξακολουθούσε να κοιτάζει 
αγριεμένος τον ίσκιο του Αετού.

- Ξέρετε βρε καλά, πως είναι αυτός;
- Αυτός, αυτός είναι Βασιλιά, ο ίδιος! απάντη

σαν τα πουλιά.
Ο Τρυποφράχτης όρμησε από το θρόνο του 

προς τα κάτω.
- Τι μεγάλο μακελειό έχει να γίνει σήμερα!!! 

είπαν τα πουλιά. Μερικά έτρεξαν να τον βοηθή
σουν. Αλλά πάλι σκάφτηκαν μήπως ο Βασιλιάς 
τους πήρε τον ίσκιο για Αετό και φώναξαν.

- Όχι κατ’ αυτού Βασιλιά... Αυτός είναι ο ί
σκιος του... Ο Αετός είναι επάνω...

- Μη με κρατάτε, μωρέ!..., φώναξε ο Τρυπο- 
φράχτης.

Στο μεταξύ έφθασε κοντά στο φράχτη.
- Εδώ είναι ακόμα; ρώτησε.
- Εδώ, νάτος... στριφογυρίζει από πάνω 

μας!...
- Ε τότε φράχτη σας και φράχτη μου κι ό

ποιος γλυτώσει!!! Χώθηκε βαθιά μέσα στο φρά
χτη και από τότε εκεί είναι το παλάτι του. Ανε- 
βοκατεβαίνει μέσα στις αγράμπελες και τα βά
τα και δε σταματά ούτε στιγμή το λάλημα. Και 
νομίζεις ότι βρίσκεται συνέχεια σε καυγά.

Μόλις όμως ανεβαίνει καμιά φορά στην κορ
φή του φράχτη δε βγάνει τσιμουδιά. Αρπάζει 
κανένα έντομο και ξαναχώνεται γρήγορα-γρή- 
γορα στο φράχτη. Αρχίζει πάλι το καυγατζίδικο 
τραγούδι του, που είναι σα βροχή στον τσίγγο. 
Μοιάζει με κείνους τους ανθρώπους που όταν 
είναι έξω από το σπίτι τους είναι φοβητσιάρη
δες και ταπεινοί δούλοι και μόλις πατήσουν την 
πόρτα του σπιτιού τους κάνουν το φοβερό πα
λικαρά. Παρουσιάζεται σαν τάχα να κυνηγήσει 
τον Αετό και κείνος το 'βάλε στα πόδια και του 
ξέφυγε. Τόσο κάνει τον ψευτοπαλικαρά.

Κατά τα άλλα ο καημένος ο Τρυποφράχτης 
είναι από τους πιό καλούς ευεργέτες των αγρο
τών γιατί καταστρέφει τόσα βλαβερά έντομα.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Βι0λιόπαρου<:Γ|άθτεις

Δημητρίου Σπ. Δέρματά: Ιστορικές
Μνήμες και Προσωπικές Αναμνήσεις.

Θεσσαλονίκη, 1998, σελίδες 512.
Με τον παραπάνω τίτλο και πρόλογο του 

συγγραφέα τυπώθηκε σε βιβλίο και κυκλο
φόρησε η αυτοβιογραφία του Δημ. Σ. Δέρ
ματά, η οποία εδώ και καιρό δίνεται σε συνέ
χειες στο περιοδικό “Μικροχωρίτικα Γράμ
ματα”. Το πολυσέλιδο αυτό βιβλίο χωρίζεται 
σε τέσσερα μέρη: Το πρώτο μέρος ξεκινάει 
με τις αναμνήσεις του συγγραφέα από την 
παιδική τσυ ζωή, με επίκεντρο την οικογε
νειακή ζωή και την τραυματική γΓ αυτόν 
εμπειρία του θανάτου της αγαπημένης του 
μητέρας. Αναφέρεται ωστόσο, με πολλές λε
πτομέρειες στις συνθήκες της ζωής τσυ χω
ριού, το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Ακό
μη δίνει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περι
γραφές για τις θρησκευτικές συνήθειες, ι
διαίτερα τις γιορτές και τα έθιμα του χω
ριού, όπως του γάμου, της βάφτισης, τα πα
νηγύρια αλλά και τις βισπσριστικές ασχολί
ες και συναλλαγές των κατσίκων του χω
ριού. Συνεχίζει με τις επαγγελματικές του 
αναζητήσεις και τις περιπέτειες της εσωτερι
κής μετανάστευσης. Τα υπόλοιπα μέρη του 
βιβλίου συνεχίζουν με αναφορές σε σημαντι
κά γεγονότα για την εποχή και την χώρα 
και την δική του εμπλοκή σ’ αυτά υπό την 
μια ή την άλλη ιδιότητα. Έτσι, στο δεύτερο 
μέρος καταγίνεται με την κήρυξη του Β’ 
Παγκόσμιου Πόλεμου, την επιστράτευσή 
του και συμμετοχή στις πσλεμικές επιχειρή
σεις τσυ Αλβανικού μετώπου, την κατάρ
ρευση και στη συνέχεια τη συμμετοχή του 
στην Εθνική Αντίσταση και την ένταξή του 
στο ΕΑΜ-ΕΑΑΣ και μετέπειτα του εμφυλίου 
πολέμου. Στο τρίτο μέρος περιγράφει με ι
διαίτερη ενάργεια την μετεμφυλιακή κατά
σταση με τις διώξεις και τις εξορίες που με
τήλθε το μετεμφυλιακό κράτος για να τιμω
ρήσει και να εξσυδετερώσει κάθε απειλή από 
τσυς ηττημένους του εμφυλίου πολέμου. Το 
συμπληρώνει με τις δικές του πικρές εμπει
ρίες της εξορίας του στη Μακρόνησσ και τις 
διώξεις, την επιστροφή και την προσαρμογή 
του στη ζωή του χωριού. Στο τέταρτο μέρος 
ασχολείται με την δραστηριοποίησή του στη 
ζωή του χωριού, τη συμμετοχή του στα κοι
νά, την αναδημιουργική προσπάθεια του

χωριού στη δεκαετία του ’50, την κατολί
σθηση του χωριού και τη νέα του πορεία. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο κυριαρχεί ο πόνος 
του πατέρα που έχασε την κόρη του Ελένη 
από την επάρατη νόσο στο άνθος της ηλικί
ας της. Φιλοσοφεί πάνω σε καίρια γεγονότα 
που συγκλονίζουν τον πλανήτη, τις διαγρα- 
φόμενες εξελίξεις και την ικανοποίηση ότι 
προσπάθησε να συμβάλει για την επικράτη
ση μιας καλύτερης κοινωνίας μένοντας με 
την αίσθηση ότι κανένα δεν έβλαψε με την 
θέλησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την φροντίδα για 
την έκδοση του βιβλίου είχε η οικογένεια 
του αείμνηστου Γιάννη Δ. Δέρματά, μια ευ
γενική και αξιέπαινη χειρονομία που τιμά 
κατά τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Μι- 
κροχωρίτη γιατρού που έφυγε πρόωρα και 
ανεπάντεχα από κοντά μας. Μ.Σ.Κ.

Ιωάννης Γ. Ζούμπος, Το Μοναστήρι
των Δομιανών Ευρυτανίας Σημαντικό 

Μνημείο της Ορθοδοξάις. 1998, σελ.170
Με πρόλογο του Σεβασμιώτατου Μητρο

πολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, κυκλο
φόρησε πρόσφατα η παραπάνω αξιόλογη έ
ρευνα του κ. I. Ζούμπου, εκπαιδευτικού, νο
μικού, οικονομολόγου. Αν και ο τίτλος του 
βιβλίου αναφέρεται στο ιστορικό μοναστήρι 
της “Κοιμήσεως της Θεοτόκου” των Δομια- 
νών, ο συγγραφέας επεκτείνει την επίμοχθη 
έρευνά του, ώστε να συμπεριλάβει α) συνο
πτικά ενδιαφέροντα δημογραφικά, ιστορικά, 
αρχαιολογικά και λαογραφικά στοιχεία για 
την Κοινότητα Δομιανών, β) τα όσα αφο
ρούν τις εκκλησίες και τα ξωκκλήσια του 
χωριού, καθώς και γ) τις μορφές των ιερα- 
τευσάντων εκεί μέχρι τις μέρες μας.

Στο μοναστηριακό συγκρότημα που είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος 
της έρευνάς του, το οποίο εμπλουτίζεται με 
έγχρωμες φωτογραφίες ιστορικών εγγρά
φων, εικόνων, ιερών βιβλίων, κειμηλίων 
κ.ά. που μαρτυρούν την ιστορικότητα της 
Παναγίας της Δομιανίτισσας, που κατά την 
τοπική παράδοση χρονολογείται από τον 
16ο αιώνα.

Με τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως 
της δημοσιότητας ο κ. I. Ζούμπος φανερώνει 
όχι μόνο την ιστορικότητα του ανακαινι
σμένου πλέον μοναστηριού αλλά συμπληρώ
νει κι ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της
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Ευρυτανικής ιστορίας, που συνεχώς συ
μπληρώνεται με σημαντικές έρευνες, όπως 
αυτή του κ. I. Ζουμπου. Μ.Κ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ
Εκδοαις Ιεράς Μονής Παναγίας

Ταχάρνης Ευρυτανίας, χ.χ. σελ. 160.
Το ενδιαφέρον αυτό από πολλές απόψεις 

βιβλίο δεν φέρει βέβαια εξωτερικά το όνομα 
του συγγραφέα του αλλά είναι περιφανής η 
συγγραφική παρουσία και αισθητική επιμέ
λεια του πολυγραφότατου και δραστήριου 
ηγουμένου της Μονής Π. Δοσιθέου, ο οποίος 
τόσα αξιόλογα βιβλία μας έχει δώσει ως τώ 
ρα. Σε τούτο το βιβλίο που προλογίζει ο ί
διος μας δίνει με γλαφυρό αφηγηματικό ύ
φος την ζωή και το μαρτύριο των δώδεκα 
αγίων που τιμούνται και εορτάζονται κάθε 
χρόνο στην Ευρυτανία την τελευταία Κυ
ριακή του Αυγούστου. Οι άγιες αυτές μορ
φές με τη σειρά που παρουσιάζονται στο βι
βλίο είναι: Ο Αγιος Ανδρέας ο ερημίτης και 
θαυματουργός (13ος αιώνας), ο Αγιος Μιχα
ήλ ο εκ Γρανίτσης (16ος αιώνας), ο Αγιος 
Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου (16ος αιώνας), ο 
Αγιος Σεραφείμ επίσκοπος Φαναρίου και Νε- 
οχωρίου (17ος αιώνας) που ήταν ο προστά
της άγιος των ξενητεμένων Ευρυτάνων 
στην Κων/πολη, ο Αγιος Νικόλαος ο Παντο
πώλης (17ος αιώνας), ο Αγιος Κυπριανός ο 
εκ Κλειτζού (17ος αιώνας), ο Αγιος Ευγένιος 
ο Αιτωλός (17ος αιώνας), ο Αγιος Ρωμανός ο 
εξ Αντρανόβης (17ος αιώνας), ο Αγιος Ακά
κιος ο Καυσοκαλυβίτης (17ος και 18ος αιώ
νας), ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (18ος αιώ
νας), ο Αγιος Γεράσιμος ο Τρανοχωρίτης 
(18ος και αρχές 19ου αιώνα). Ο Αγιος 
Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών (18ος και αρχές 
19ου αιώνα). Με το βιβλίο του αυτό ο π. Δο- 
σίθεος προσθέτει στους ως τώρα δέκα γνω
στούς άλλους δύο αγίους από το Ευρυτανι- 
κόν Αειμωνάριον του π. Κων. Βαστάκη προ 
εικοσαετίας (τον Αγιο Ανδρέα τον Ερημίτη 
και τον Ευγένιο Αιτωλό) αναδεικνύωντας έ
τσι την Ευρυτανία σε μοναδική σε αριθμό 
αγίων περιοχή της χώρας μας.

Ο συγγραφέας μαζί με τα σημαντικά γεγο
νότα της ζωής και του μαρτυρίου των δώδε
κα αγίων μας δίνει κατά τρόπο εύληπτο, πει
στικό και πάμπολλες ιστορικές πληροφορίες 
για την εποχή και την κοινωνία και γενικό
τερα το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έ- 
ζησαν οι μορφές αυτές και παρέδωσαν το 
πνεύμα.

Η αγιοτρόφος Ευρυτανία μπορεί να σε- 
μνύνεται γιατί έχει το προνόμιο αυτό να κο
σμείται από μια τέτοια πλειάδα αγίων μορ
φών τόσο σημαντικές για την πίστη και την 
πατρίδα μας.

Οπως τονίζει κλείνοντας τον πρόλογό του 
ο π. Δοσίθεος “αν δεν υπήρχαν αυτοί, εγώ 
τώρα θα σας έγραφα στα τούρκικα ερμηνείες 
του Κορανίου, γιατί θα ήμουν Χότζας και 
όχι ορθόδοξος κληρικός και σεις θα φορού
σατε φέσι ή σαρίκι. Θα είχαμε ξεχάσει προ 
πολλού ότι είμαστε Ρωμιοί και Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι” .

Ενα εύχρηστο, χρήσιμο και συναρπαστικό 
βιβλίο που αξίζει να αποκτήσει κάθε Ευρυ- 
τανικό σπίτι. Μ.Κ.

“Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης”
Αρ. Φύλ. 156 Ιούνιος - Ιούλιος 98 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

[Περιοδική έκδοση της Αδελφότητας
Μικροχωριτών “Η Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος”]
Αάβαμε το τελευταίο τεύχος του περιοδι

κού “ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” που 
εκδίδει η Αδελφότητα Μικροχωριτών “Η 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος”. Τα “Μ.Γ.” εί
ναι ένα περιοδικό που αναπτύσσει μια πολυ
μερή κοινωνική δράση και μέσα στους στό
χους του παρουσιάζει τα προβλήματα του 
Μικρού Χωριού και της Ευρυτανίας γενικό
τερα. Καταπιάνεται με πάρα πολλά ενδιαφέ
ροντα θέματα, ενώ φιλοξενεί και εξαίρετες 
συνεργασίες σε κάθε του τεύχος. Διαβάζεται 
όχι απλώς άνετα, αλλά με μια πραγματική 
ευχαρίστηση. Είναι μέχρι και την τελευταία 
του σελίδα απολαυστικό. Συγχαρητήρια σε 
όλους όσους εργάζονται και το φροντίζουν. 
Αξίζει τον κόπο να πούμε πως με εισήγηση 
του Δ.Σ. στις 18/5/97 ανακήρυξε επίτιμο 
πρόεδρο της Αδελφότητας, τον καθηγητή 
του Παντείου Πανεπιστημίου, Μικροχωρίτη 
κ. Κλεομένη Κουτσούκη, σε ένδειξη ευγνω
μοσύνης για ό,τι συνεχώς προσφέρει σ’ αυ
τήν και το περιοδικό. Η τιμή αυτή, μας βρί
σκει σύμφωνους, διότι ο κ. Κουτσούκης δεν 
είναι μόνο λάτρης του Μ. Χωριού. Ενδιαφέ- 
ρεται για όλη την Ευρυτανία και με τα έργα 
του και τις πνευματικές του εργασίες προ
βάλλει αυτή σε όλα τα στρώματα και την 
αναβαθμίζει.

Μας δίνεται η ευκαιρία να τον συγχαρού
με και να του ευχηθούμε ο Θεός να του χα
ρίζει υγεία και χαρά. Δ.Ν.Ζ.

62 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



And το χώρο της Ευρυτανίας

βκδήΠωση της Πανευρυτανικής 
£νωσης και του Συϋϊΐόγου 

Κορυσχαδιτών στις 13 Αυγούστου

Με πρόσκληση του Προέδρου της Πανευρυτανι
κής Ενωσης κ. Κωστοπαναγιώτη και του Προέδρου 
του Συλλόγου Κορυσχαδιτών κ. Κων/νου Σαρρή και 
στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλ
λόγου Κορυσχαδιτών πραγματοποιήθηκε στις 13 
Αυγούστου στην αίθουσα συνελεύσεων του χωριού 
Κορυσχάδων ομιλία της Λυκειάρχου κ. Αφροδίτης 
Ιωακείμ Κωστοπαναγιώτη επιτίμου Λυκειάρχου με 
θέμα: “Πορεία του Δημοτικού τραγουδιού στη ζωή 
του λαού μας” .

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ενωσης προ
σφώνησε με τα παρακάτω λόγια:

Ως Πρόεδρος της ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩ
ΣΗΣ σας μεταφέρω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών 
καθώς και των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Αλληλεγ
γύης της Ένωσης, των Καλών Σαμαρειτών μας που 
είκοσι χρόνια τώρα πραγματοποιούν με δωρεάν ε
ξετάσεις ανταμώματα ανθρωπιάς έως και τα πιό μα- 
κρυνά χωριά και ζουν τον πόνο και τα προβλήματα 
του Νομού μας. Συγχαίρω το Σύλλογο των απαντα
χού ΚΟΡΥΣΧΑΔΙΩΤΩΝ με τον δραστήριο και ακού
ραστο Πρόεδρο κ. Κ. ΣΑΡΡΗ, για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που κάθε χρόνο οργανώνουν και φα
νερώνουν την πατριωτική ευαισθησία τους για το 
ιστορικό χωριό (ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ).

Οι ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ έχουν συνδεθεί με την ΕΘΝΙ
ΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και θα μείνουν στη νεώτερη Ελλη
νική Ιστορία σαν φωτεινός ΦΑΡΟΣ, που έλαμψε 
στις δύσκολες μέρες της ξενικής Κατοχής.

Και είμαι βέβαιος ότι εκλεκτοί Ευρυτάνες Συγγρα
φείς θα γράψουν την ιστορία της Εθνικής Αντίστα
σης στην Ευρυτανία, όπως τη ζήσαμε και μεις.

Το θέμα της αηοψινής ομιλίας είναι “η πορεία 
του Δημοτικού Τραγουδιού στη ζωή του λαού μας” .

Το Δημοτικό μας τραγούδι έδινε και δίνει πάντα 
μια αισιοδοξία και πίστη για την ομορφιά της ψυχής 
του ανθρώπου αλλά και για την ομορφιά της φύσης, 
που μας περιβάΜει. Το δημοτικό μας τραγούδι εί
ναι μια ακένωτη πηγή δημιουργίας του λαού μας, 
που μας συνδέει με το παρελθόν και συνεχίζει την 
παράδοση για την παράδοση, ότι το χθες είναι ο 
πρόλογος για το μέλλον και ότι ανεβαίνουμε στους 
ώμους των προγόνων μας για να δημιουργήσουμε 
τη ζωή των παιδιών μας.

Την ομιλία της κ. Αφροδίτης Ιωακείμ Κωστοπανα- 
γιώτη ετίμησαν με την παρουσία τους πολλά μέλη 
του Συλλόγου Κορυσχαδιτών της Πανευρυτανικής 
Ενωσης και φίλοι αυτών.

€ ιη σ το η έ φ ιρ ο ς τη ^ ^ ^ ^

Ευχαριστήριο
Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην οικσ- 

γένεια του αείμνηστου φίλου και συγγενή 
γιατρού Γιάννη Δ. Δέρματά, στη σύζυγό 
του Αναστασία και στα παιδιά του Δημή- 
τρη και Μαρίνας.

Για τη δαπάνη και τη φροντίδα να εκδό- 
σουν τα Απομνημονεύματά μου, να τα κά
νουν βιβλίο και στη συνέχεια να μου τα 
προσφέρουν να τα διαθέσω όπως εγώ θέλω.

Με τη σειρά μου παραχωρώ αυτά τα α
ντίτυπα στην Αδελφότητα Μικροχωριτών 
να διατεθούν και το ποσό που θα εισπρα- 
χθεί να δωθεί για κάποιο έργο που θα γίνει 
στο χωριό μας. Εις μνήμην της κόρης μου 
Ελένης Δ. Δέρματά και του συγγενή και 
φίλου Γιάννη Δημ. Δέρματά.

Δημ. Σ. Δερματάς
Ενα σχόλιο του Προέδρου της Αδελ

φότητας κ. Κεράνη
Οταν είναι κανείς στη διοίκηση κάποιου 

Συλλόγου, κάποιας Κοινότητας, στις γενι
κές συνελεύσεις που γίνονται είναι υπο
χρεωμένος να ακούει τις κριτικές των με
λών και να απαντάει σ’ αυτές απολογούμε
νος για τις πράξεις και τα έργα του.

Αυτές λέγονται με δύο λόγια δημοκρατι
κές και διαφανείς διαδικασίες.

Η κα Ανδριάνα Αγγελή κατέκρινε στη 
γενική άτυπη συνέλευση που είχαμε στις 
18 Αυγούστου στο Μικρό Χωριό τον πα- 
ρευρισκόμενο κ. Γ. Παπαθανασίου ο οποίος 
ούτε ήταν ούτε υπήρξε ποτέ στη διοίκηση 
της Αδελφότητας ή στο Κοινοτικό Συμβού
λιο. Αυτό μας εξέπληξε όλους.

0 κ. Γ. Παπαθανασίου έκανε έργα στο 
Μικρό Χωριό και δωρεές για έργα, και μεις 
01 Μικροχωρίτες θεωρούμε υποχρέωσή μας 
να τον ευχαριστήσουμε όπως κάθε έναν 
που κάνει κοινωφελή έργα στο χωριό μας.

Αυτά τα διδαχτήκαμε στα σχολεία μας 
και στα σπίτια μας. Δεν φοιτήσαμε σε σχο
λεία της Ευρώπης, για να ξέρουμε ίσως αυ
τά που έμαθε η κυρία Ανδριάνα. Ομως φαί
νεται 01 δάσκαλοί μας ήταν καλοί γιατί μά
θαμε καλά αυτά που μας δίδαξαν.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 63



Ρ α ν τ ε β ο ύ  α ν θ ρ ω π ι ά ς :
Θείο δώρο οι εξορμήσεις Γιατρών Αλληλεγγύης 1998

Τα μακρυνά χωριά της λεβεντομάνας Ευρυτανίας επισκε'φθηκαν οι άγγελοι 
αγάπης το 1998!

1) 10, 11, 12/4/1998 ΚΡ1ΚΕΛΛΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ Συμμετοχή Πρόεδρος I. Μαυρομύ- 
της

2) 29, 30, 31/5/1998 ΛΗΜΕΡΙ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Π. ΧΡΥΣΙΚΟΥ με δεσπότη κ. 
Νικόλαο συμμετοχή Πρόεδρος Δ. Ζαγανιάρης, Κωνσταντίνος Φοΰκας, 1. Μαυρομά
της, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου Βοτανολόγος.

3) 17/7/ - 19/7/1998 ΤΡΟΒΑΤΟ ΔΡΑΓΓΑΝΑ, ΤΡΙΔΕΝΔΡΟ, Συμμετοχή Πρόεδρος
1. Μαυρομυτης.

4) ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ Εκδήλωση με ομιλία κ. Α. Ιωακείμ Κωστοπαναγιώτου με θέμα 
“Η πορεία του δημοτικού τραγουδιού στη ζωή του λαού μας” . Συμμετοχή Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος 1. Μαυρομύτης, Γ. Αρμόγος, Κ. Παπαγεωργίου.

5) ΑΓΡΑΦΑ, ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ, ΕΠΑΙΝΙΑΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΜΑΡΑΘΟΣ. Συμμετο
χή Πρόεδρος 1. Μαυρομύτης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από Βοτανολόγο Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου στην αίθουσα πο?\λαπλών χρήσε

ων Γηροκομείου Καρπενησίου για τα πολύτιμα Βότανα της Ευρυτανίας 28/5/98 ώρα 7 
μ.μ.

ΟΜΙΑΙΕΣ ΑΠΟ ίΙΡΛ
Σε γονείς και μαθητές χωριών Ευρυτανίας για την υγιεινή στόματος και αυτιών. 

Διανομή σε μαθητές οδοντόΒσυρτσες, οδσντόπαστες και ανόλσγες οδηγίες χρήσεως. 
Καρδιογραφήματα από καρδιολόγους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΈλαΒαν μέρος ο γιατροί:
1. Νικόλαος Πουρνάρας Παθολόγος Πνευμονολόγος, καθηγητής.
2. Δημήτριος Μαρίνος, Καρδιολόγος.
3. Ελευθέριος Τσιάμης, Καρδιολόγος.
4. Φωτεινή Κατσόρη, Καρδιολόγος.
5. Αικατερίνη Δανιήλ, ΩΡΑ του Ιατρικού ΣυΜόγου Ευρυτανίας.
6. Σάσα Θερίου-Καρποδίνη, Καρδιολόγος.
7. Βησσαρίων Ζαρκαδούλας, Ορθοπεδικός.
8. Μαριάννα Τσίρου, Οφθαλμίατρος.
9. Ευθύμιος Ντούσικος, Παθολόγος.
Ο γιατρός Οφθαλμίατρος κ. Βλαχογιάννης ματαίωσε την εξόρμησή του λόγω Βλά

βης αυτοκινήτου του. Υπεσχέθη σε πρώτη εξόρμηση να συμμετόσχει.
Οι γιατροί διαθέτουν δικά τους αυτοκίνητα για μετάβασή τους στο Καρπενήσι και 

επιστροφή, το δε δασαρχείο Καρπενησίου διαθέτει αυτοκίνητο-πούλμαν για τα χωριά 
Ευρυτανίας.

- Το κείμενο μετεδόθη από την εκπομπή του ΑΝΤΙ “ΚΑΔΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” 11/ 
10/98. ΓιατοΔΣ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης
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κρού και η κηδεία του στο Μεσολόγγι.
Στις 9 Αύγουστού 1823 ώρα 5-6 1/2 πρωι

νή από το Μικρό Χωριό ξεκινησεν η συνο
δεία με επί κεφαλής, τον προσφιλή εξάδελ- 
φο του Μάρκου, Θανάση Τούσα Μπότσαρη 
και 100 Σουλιώτες, με τον νεκρό δεμένο σε 
φορτηγό ημιονο, για το Μπρουσό, στο μο
ναστήρι του οποίου έφτασαν περί την 11 
πρωινήν οπότε ο Καραϊσκάκης κατέβηκε α
πό τον ξενώνα του και κλαίγοντας ασπά- 
στηκε τη σωρό του Μάρκου και αποχαιρε
τώντας τον είπε τα αληθινά προφητικά για 
τον εαυτό του λόγια: “Μακάρι αδελφέ Μάρ
κο από τέτοιο θάνατο να πάενα καιγώ”.

Στο μοναστήρι ξεκουράστηκε η συνοδεία 
περί τη μιάν ώρα οπότε και ξεκίνησαν, χω
ρίς άλλο, με το δυνατώτερο γοργό βήμα, 
για το Αγρίνιο όπου, περνώντας το ελατό- 
φυτο Παναιτωλικό, έφτασαν στις 10-11 ώ
ρα νυκτερινή της 9 Αυγούστου και εκεί θα 
πρέπει να ξεπόστασαν τουλάχιστον μιάν ώ
ρα. Μπορεί και να παρέκαμψαν το Αγρίνιο.

Τέλος στις 10 Αυγούστου 1823 ώρα 9-10 
π.μ. (και όχι μετά 3ήμερον κατά τον ανω- 
νυμογράφο της Ζακύνθου) έφτασαν στο 
Μεσολόγγι όπου καθώς περιγράφει ο αυτό- 
πτης μάρτυς Κωνστ. Μεταξάς έτρεξε με το 
λαό του Μεσολογγιού να προϋπαντήσουν 
τον νεκρό του ηρωικού Σουλιώτη.

Του αληθινά επίπονου αυτού ταξιδιού 
των αξιοθαύμαστων για την αντοχή τους 
συναγωνιστών του Μάρκου από το Μικρό 
Χωριό ως το Μεσολόγγι θα ήθελα να δώσω 
αναλυτικώτερα τη χρονολογική κατανομή. 
Ετσι έχοντας υπ’ όψη τα ηλεγμένα πια ι
στορικά δεδομένα, ξεύρουμε ότι το Μάρκο 
τον μετέφεραν νεκρό από το Κεφαλόβρυσο 
στο Μικρό Χωριό ανάμεσα στις 4 1/2-5 1/2 
π.μ. της 9-8-1823. Βέβαια μιά και αποφασί- 
στηκε να γίνει η κηδεία στο Μεσολόγγι δεν 
θα καθόντανε στο Μικρό χωριό, όπου υ
πήρχε και ο φόβος επιδρομής του Τσελαλε- 
δίμπεη, αλλά αμέσως ξεκίνησαν για το Με
σολόγγι μέσω Μπρουσού. Οι αποστάσεις α
νάμεσα Μικρού Χωριού -Μεσολογγιού εί
ναι περίπου 01 εξής:

Ο πίνακας τούτος, καθώς βλέπουμε μας 
δίνει αρκετά και αναμφισβήτητα τα χρονι
κά όρια που επέτρεψαν μια όχι βέβαια άνε
τη πορεία της τιμητικής και κυρίως προ
στατευτικής συνοδείας του νεκρού του 
Μάρκου από το Μικρό Χωριό ως το Μεσο
λόγγι μέσα σ’ ένα 24ωρο, αλλά πορείας σχε
δόν κανονικής και με μικρόχρονες ενδιάμε
σες στάσεις. Χρειάστηκε λοιπόν ένα 24ωρο. 
Και τι 24ωρο! Γιομάτο από το άστραμμα 
της Δόξας στο Κεφαλόβρυσο και από τον 
ανείπωτο πόνο και το μεγάλο καϋμό που 
βάραινε τις καρδιές των Ελλήνων με τον 
πρόωρο χαμό του αθάνατου αυτού “νέου 
Αεωνίδα” καθώς πετυχημένα ο “ανώνυ
μος” της Ζακύνθου χαρακτηρίζει το Μάρ
κο.

Αλλά κλείνοντας το σημείωμά μας τούτο, 
νομίζουμε ότι αξίζει να ξαναγυρίσουμε 
στην περιγραφή που κάνει της κηδείας του 
Μάρκου ο ίδιος ο Κ. Μεταξάς, κηδείας που 
έγινε με όλες τις τιμές σε ένα έντιμο και 
γενναίο παληκάρι καθώς ήταν ο περίφημος 
και περήφανος αητός του Σουλιού, ο Μάρ
κος Μπότσαρης. Γράφει λοιπόν ο Μεταξάς: 
“Τριάκοντα επτά βολαίς κανονίου, ανά παν 
τέταρτον της ώρας ανήγγειλαν την ηλικί
αν του Μάρκου. Οι αρχιερεύς και ο του 
Μεσολογγίου κλήρος, Αιτωλικού και πέριξ, 
πάντες οι πολίται και στρατιώται πάσαι αι 
γυναίκες του Μεσολογγίου με την κόμην 
ερριμένην επί των ώμων συνώδευσαν τον 
νεκρόν εις την εκκλησίαν, περαιωθείσης δε 
της ακολουθίας, ετέθη εις τον Τάφον, και ο 
πρώτος μετά του Αρχιερέως έρριψα γην δια 
να θάψω τον γενναίον άνδρα και τας μεγά
λος ελπίδας τας οποίας εν αυτώ έτρεφεν η 
πατρίς” .

Αυτή είναι η αλήθεια για τις δραματικές 
τόσο, όσο και ένδοξες ιστορικές αυτές σελί
δες της Ευρυτανίας και γενικώτερα του ιε
ρού εκείνου αγώνα, που δεν μπορεί κανένα 
ανώνυμο γράμμα και καμμιά, οποιοσδήπο
τε μορφής και σκοπιμότητας, παραποίησή 
της, να ανατρέψει.

Πορεία συνοδείας Μάρκου 
Μικρό Χωριό - Μοναστήρι ώρες 5 =
Μοναστήρι Μπρουσού - Αγρίνιο ώρες 11 =
Αγρίνιο - Μεσολόγγι (38 χλμ.) ώρες 8 = 10-8-1823 ωρ.1 π.μ. (μεταμεσ.) -10 π.μ. ώρες 10 
Σύνολο πορείας ώρες 24 Σύνολο απόστασης ώρες 28

Χρονικά όρια αποστάσεων 
9-8-1823 ωρ. 6 π.μ. -12 μεσημ. ώρες 6 
9-8-1823 ωρ. 12 π.μ. -12 μ.μ. ώρες 12
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Νέα από το| χωριό με λίγα λόγια mm
Ο λοκληρώ θηκε ο  δ ρ ό μ ο ς  π ο υ  αρχίζει α π ό  

τ ο ν  Α γ ιο  Γιά ννη  και ενώνεται με τ ο  δασικό 
δ ρ ό μ ο  π ο υ  ξεκινάει α π ό  τ ο  Μ π α γ α σ άκ ι, π ε ρ 
νάει πάνω  α π ό  τ ις  Κ ορυσχάδες τ ο  μ οναστήρι 
(ή μ ά λ λ ο ν  η εκκλησία π ο υ  έμεινε) α π ό  α υτό , 
τα  Κουμάσια, τ α  χωριά Βουτύρου και Ν ό σ τιμ ο  
και τελειώνει σ το ν  Π α λ ιό  Ο ικ ισ μ ό . Στί] μέση 
περίπου το υ  δ ρ ό μ ο υ , στα Ψ ηλά Π λ α τά ν ια  έγι
νε βρύση και π ο σ τίσ ιρ α  με κρυσταλλένιο νε ρό . 
C iva i έ να ς π ο λ ύ  ω ραίος π ε ρ ίπ α το ς για τ ο υ ς  
π ε ζο π ό ρ ο υ ς.

Ο  κ. Θ α ν ά σ η ς  Κουτσούκ η ς. Π ρ ό ε δ ρ ο ς 
τ η ς  Κ ο ινό τη τα ς εδώρησε μια καινούργια μικρο- 
φωνική εγκατάσταση σ το ν ιερό να ό  τ η ς  Α γ ία ς 
Κυριακής.

Ο π ω ς  μ α ς πληροφ όρησε ο  ιερέας του 
χωριού μ α ς αιδε σιμό τατο ς κ. Ν ίκ ο ς Α ζ α κ ά ς  η 
π αλιά  που υπήρχε στην Αγία  Κυριακή θα μετα
φερθεί στο  ν α ό  τ η ς  Μ ετα μόρφ ω ση ς σ το ν  Π α 
λιό Ο ικ ισμ ό .

-5jc-#i|e Διαμορφ ώ θηκε ο  χώ ρος στη Ν έα  Κα- 
ο τανόβρυση (βρύση Π ά ν ο υ  Ιίεράνη) μια π ο λύ  
όμορφ η μικρή πλατεία.

Τ ο  έργο το υ  υδρολεκτρικού στα θμού  
έχει τελειώσει περίπου εδώ και 5 (πέντε) χ ρ ό 
νια. Δυστυχώ ς ακόμη δεν λειτούργησε. Κα θυ 
στερεί να  π αραδόσει το  έργο ο  ε ρ γ ο λ ά β ο ς στη 
Δ € Η .

Εγ ιν α ν  κιγκλιδώματα σε δ ρ ό μ ο υ ς του 
Ν έο υ  Ο ικ ισμ ο ύ  π ο υ  ή ταν α π αραίτητα και μέχρι 
τώρα μάλιστα εξ αιτίας τ η ς  έλλειψ ης τω ν είχαν 
γίνει και ατυ;;ήματα.

Μ ε  λύπη σ α ς κάνουμε γνω στό ότι το  
καλοκαίρι π ο υ  μ α ς πέρασε π α ρ ου σιάστηκ αν 
μερικά λυπη ρά  γε γονότα  π ο υ  μ α ς β ά ζο υ ν σε 
κακές σκέψεις.

Π ο τέ  δεν έχουν παρουσιαστεί σ το  χωριό μ α ς 
τέτοια περιστατικά. Εγ ιν α ν  ζημιές στη ν Π α ιδ ι
κή Χ α ρ ά . σημαδεύτηκ·τν οι π ρ ο το μ έ ς π ο υ  είναι 
το μπ ο θε τημ ένε ς σ το ν  κήπο τη ς Π νευ μα τικ ή ς 
Γω νιάς και έ σπα σα ν τα  τζά μ ια  τ η ς  Ε ισ ό δ ο υ , 
μουτζούρω σαν με μ α ρ κ α δ ό ρ ο υ ς τα  στηθαία. Ε 
σ π α σ α ν το υ ς καθρέφ τες κυκλοφ ορίας στη δ ια
σταύρωση Τσινιά - Μ ίχου - Κ ο μ π ο ρ ό ζο υ . Ε μ ε ίς 
έχουμε ανάγκη α π ό  έργα και π ρ ά ξε ις π ο υ  π ά 

ντο τε  κοσμούσαν και τιμ ο ύ σ α ν τ ο  χωριό και 
τη ν  κοινωνία το υ  και όχι τέτοια π ο υ  μ α ς βά 
ζο υ ν σε κακές σκέψεις. Ν α  μη μεταφέρουμε 
τη ν  αναρχία τ η ς  π ό λ η ς  στη μικρή κοινωνία του 
χωριού μας.

Ν α  αγρυπνούμε είναι χρέος μα ς.
Από τις δραστηριότητες της

Αδελιρότητας
ί) Τέλειω σαν οι εργασίες σ το ν  κήπο τ η ς  

Πνευματικής Γω νιάς γύρω α π ό  τη ν π ρ ο το μ ή  
το υ  αξέχαστου δάσκαλου Γκόργου Π α π α δ ή  και 
τ η ς  π ρ ο το μ ή ς το υ  ήρωα του 18 21 Ζ ο ρ μ π α λ ό - 
π ο υλο υ  με τη ν κατασκευή πλακοστρώ τω ν δ ια 
δρόμω ν. Θ α  συνεχιστεί ο  εξω ράίσμός το υ  χώ
ρου.

2) Κ όπηκαν τα  αγριόχορτα α π ό  τ ο ν  κήπο τη ς 
Π νευματικής Γω νιάς, από τη ν παιδική χαρά και 
τη ν  είσοδο π α λιο ύ  οικισμού. Ε π ίσ η ς  καθαρί
στηκε το  μ νη μ ε ίο  τω ν εκτελεσθέντω ν σ τις  
Λό γγοβ ες, στο  Γούμε νο και στο  περίβολο του 
Αγίου Αθ α να σ ίο υ .

3) Η  Κ οινότητα  έκανε τ ο ν  καθαρισμό στα 
αυλάκια τη ν  ά νοιξη  πάνω  α π ό  τ ο ν  π α λαιό  οικι
σμό και με έ ξοδ α  τη ς Α δ ε λ φ ό τη τα ς τ ο  κ αλο
καίρι ό τα ν  τα  αυλάκια ξαναγέμισαν α π ό  μπ ά ζα  
και χώματα μετά τις  βροχές.

4) Ανοίχθηκε το  μ ο νο π ά τι Α γ ιο  Α θ α νά σ ιο  - 
Ν ικ ο λ ό  α π ό  τα  μπ ά ζα  π ο υ  έπεσαν ό τα ν  το  
δασαρχείο έφτιαχνε δ ρ ό μ ο  και υ δ ρ α ύ λ α κ α  
στη ν κορςοή το υ  χωριού.

5) Κατασκευάστηκε τσιμενταύλακας στο  κά
τω μέ ρ ος το υ  τταλαιού οικισμού (Στο γιά ννη  - 
Κατραμάδου) και έγινε καθαρισμός το υ  υ π ό 
λοιπου αυλακιού μέχρι Βασίλη το  ρέμα.

6) Ενισχύθηκε ο  «Α θ λ η τικ ό ς Ο μ ιλ ο ς  Μ ικρού 
Χω ριού» με 10 0 .0 0 0  και με ά λ λε ς εβδομή ντα  
χιλ. α π ό  τ ο ν  Μ π ο υ μ π α ρ ά  (Χα ρ τόκ ο υτο ) α π ό  το  
γλέντι τη ς  18/8/199 8.

7) Π ρ ιμ ο δ ο τή θ ή κ α ν  και φ έτο ς τα  θερινά 
δ ρ ο μ ο λ ό για  το υ  λεωφορείου π ο υ  έγιναν δύο  
φ ορές τη ν ε βδομά δα  στο  π α λ ιό  οικισμό.

8) Εμ π λ ου τίσ τη κ ε  και με ά λ λε ς π α λιέ ς φω
τογραφ ίες και νέα εκθέματα η Πνευματική Γω
νιά.

Φέτος στις αρχές του νέου έτους πριν από τ ις  γιορτές των Απόκρεω τι Αδελφότητα θα διοργα- 

νώαει χορό. Μ ε ανακοίνωση θα σας κάνσνριε γνωοτό, για το χρόνο και το χώρο που θα γίνει.

Η  Αδε.\φότητα κάνει γνω στό  ό τ ι το  1999 λήγει η θητεία του Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  Συμβουλίου της  

Αδελφότητας. Ο ι ε/τ.Ιογές για την  ανάδειξη του νέου Συμβουλίου θα διεξαχΘούν Μ ά ρτιο  η 

Α πρίλ ιο . Θα σας ενημερώσουμε τότε για το  χρόνο και το χώ ρο  της εκλογής.
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O Εορτασμός της 28ης Οκτώβρη 1940
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάστη

κε η 28η Οκτοίβρη η ηροπκή αντίσταση στρα
τού και λαού μας κατά των Ιταλών επιδρομέ- 
IJ3V. ‘Αρχισε με την καθιερωμένη δοξολογία 
στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής.

Με κατάθεση στεφάνων και γιορτή στο σχο
λείο παρουσία τοίν μαθητοίν και το3ν χωριανών 
μας. Η γιορτή ξεκίνησε με απαγγελίες ποιημά
των και τραγούδια εκείνης της εποχής και έ
κλεισε με τον εορταστικό λόγο που εκφοίνησε 
ο δάσκαλος του σχολείου. Που έχει 03ς εξής:

28η Οκτοίβρίου 1940
Υπάρχουν στην αιώνια πορεία τοίν λαών 

προς τα εμπρός, μεγάλες ημερομηνίες, που ση- 
μεΐϋΐνουν το τέρμα παλαιότεροιν εποχοίν και 
που καθορίζουν την αρχή νέοίν περιόδοίν στη 
ζωή το3ν εθνοίν και υπάρχουν επίσης ημερομη
νίες σημαντικές που καθιεροόνουν μόνιμες κα
ταστάσεις και που αποτελούν περίλαμπρους 
σταθμούς στην ιστορία της ανθρωπότι^τας.

Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα ν’ ανατρέξουμε 
πίσω στο ένδοξο παρελθόν μας, να θυμηθούμε 
τους ηροίϊκούς αγώνες και θυσίες των γενναί- 
03V εκείνοον ανδροόν που με την πίστη τους στην 
ελευθερία, ση·| Δημοκρατία και στα μεγάλα ι
δανικά, πρόσφεραν τη ζιοή τους για την Ελλά
δα, γράφοντας την ελληνική ιστορία που υψώ
νεται ορόσημο στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Μια τέτοια μεγάλη και λαμπρή ημερομηνία 
είναι η 28η Οκτωβρίου 194Θ. Ημέρα ξεχο3ρι- 
στή, ημέρα λαμπρή, αθάνατη, ημέρα του ιστο
ρικού “ΟΧΙ”.

Το “ΟΧΙ” αυτό ήταν η απάντηση του Ελλη
νικού λαού, βροντοφοίνάζοντάς το όλοι μ’ ένα 
στόμα στο δειλό κι άνανδρο εχθρό, που ζήτη
σε, χιορίς ντροπή, πόρτες ανοιχτές, για να πε
ράσει νοικοκύρης στα σπίτια και προστάτης 
στον ελεύθερο λαό.

Ο στρατηγός της Ροήιης είχε την εντύπο̂ ση 
πιος η κατάληψη της Ελλάδας ήταν υπόθεση 
περιπάτου των σιδερόφρακτων λεγεοίνοίν του. 
Όμοίς γελάστηκε, γιατί δεν λογάριασε πιος η 
κακοτράχαλη τούτη γοίνιά της γης γεννάει παι
διά που θυσιάζονται ασταμάτητα από αιώνες
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στο βοίμό της ελευθερίας. Και το θαύμα έγινε’ 
η Πίνδος καίγεται, η λόγχη και το βόλι, το τσα
ρούχι, η πλάτη της γυναίκας της Πίνδου, το 
σάλπισμα με το στόμα “ΑΕΡΑ” κάνουν το 
θαύμα τους από την πρώτη κιόλας μέρα. Η Ελ
λάδα ξεπέρασε τον εαυτό της και όλη η αν
θρωπότητα έμεινε κατάπληκτη.

Ο Ελληνικός ηρωικός Στρατός προχο)ράει 
ασταμάτητα σ’ όλο το μήκος του μετώπου και 
μπαίνει στη μαρτυρική Β. Ήπειρο. Η Κορυ- 
τσά, η Χειμάρα, το Πόγραδετς, οι ‘Αγιοι Σα
ράντα κι άλλες ελληνικές κοίμοπόλεις και χο3- 
ριά, αναπνέουν πάλι τον αέρα της λευτεριάς 
και καμαρώνουν τη γαλανόλευκη που κυματί
ζει πάνο3 από τ’ άγια αυτά χοίματα.

Μια χούφτα ‘Ελληνες αντιμετοίπισαν θαρ
ραλέα την πλημμυρίδα του Ντούτσε κι από 
θαυμασμό οι ξένοι διαλαλούν στα πέρατα του 
κόσμου, πο3ς “οι ήρυ̂ ες πολεμούν σαν ‘Ελλη
νες” .

Μπροστά στις ολέθριες καταστροφές τοίν ι- 
ταλικοίν στρατευμάτοον ένας άλλος σύμμαχός 
τους επιτίθεται την ‘Ανοιξη του ’41, για να 
τους σώσει από το κουρέλιασμα και τη ντροπή. 
Οι σιδερόφρακτες χιτλερικές φασιστικές δυ
νάμεις κάνουν την εμφάνισή τους στα Μακε
δονικά σύνορα. Ένα καινούργιο “ΟΧΙ” το3ν 
οκτώ εκατομμυρίϋίν Ελλήνοίν απαντά στα 12Θ 
εκατομμύρια τοίν επιδρομέοιν.

Οι φαντάροι μέσα στα δοξασμένα οχυρά 
τους φωνάζουν “ΟΧΙ” στους Νάζήδες επιβου- 
λευτές, “ΟΧΙ” στην υποταγή. Είναι η κοινή 
φωνή όλων των Ελλήνο ν̂ να αντισταθούν με
γαλόπρεπα και να νικήσουν δείχνοντας έτσι 
πο3ς όσο μικρή και φτωχή είναι, η Ελλάδα, δεν 
επιτρέπει σε κανένα να επιβουλευτεί την ανε
ξαρτησία της και την ακεραιότητά της.

Μα ο αδυσιόπητος νόμος της υπεροπλίας και 
της ασύγκριτης υλικής υπεροχής πρέπει να ε
φαρμοστεί. Τα νιάτα της Ελλάδας, πολεμώ
ντας με την ξιφολόγχη στα χέρια τους εναντίον 
ασύγκριτα μεγάλοίν δυνάμεοίν πέφποιιν. Η Ελ- 
λνάδα είχε πέσει και ο Γερμανός κατακτιγη’ίς 
(,ιπήκε αφέντης στα ελληνικά χώματα. Μα οι
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Έλληνες πιστοί στο μεγάλο ιδανικό της ελευ
θερίας, σύσσωμοι, χο̂ ρίς πλέον ιδεολογικά πι- 
στεύοο, ανασυντάσσουν τις Δημοκρατικές τους 
δυνάμεις και αντιστέκονται συνέχεια μέχρι την 
τελική τους νίκη και την εκδίοοξη των ξένο^ν 
από τα άγια και τιμημένα με αγοίνες τούτα χοί- 
ματα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα θα επαναλαμβάνει το ολόλαμπρο 
“ΟΧΙ” όσες φορές επιχειρηθεί ξένη επιβουλή, 
γιατί είναι προορισμένη από το λαό της να ζή- 
σει και θα ζήσει. Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε 
την επέτειο της έκρηξης ενός πολέμου, αλλά 
την ανάμνηση μιας από τις πιό ένδοξες στιγμές 
του έθνους μας. Πανηγυρίζουμε ένα μεγάλο ο
ρόσημο που θα διδάσκει τις μεταγενέστερες 
γενιές, πως πίσω από το ατσάλι και τη φωτιά 
τοιν μηχανημάτιυν υπάρχει η φιλοπατρία, το 
ήιυχικό σθένος, όπως τα ενέπνευσε και τα δί

δαξε η Ελλάδα το3ν προγόνοιν μας.
Ας κλείσουμε μέσα στην ψυχή μας το ένδοξο 

παρελθόν κι ας βαδίσουμε σ’ ευτυχέστερο μέλ
λον. Ας μη δειλιάσουμε ποτέ, αν ο δρόμος του 
καθήκοντος και της τιμής συμπίπτει με το δρό
μο της ΘΥΣΙΑΣ. Κι ας αποτελέσει για μας 
τους νεώτερους παράδειγμα προς μίμηση και 
να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως ποτέ δεν 
πρέπει να ανεχθούμε καμμιά επιβουλή του τό
που μας απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Ας συμβάλλουμε όλοι αγοινιοτικά, κλείνο
ντας μέσα μας το ένδοξο παρελθόν, για να κά
νουμε μια Ελλάδα που να κατέχει προίτευοττα 
ρόλο στο πολυτιμότερο αγαθό που λέγεται 
“Ειρήνη”.

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

Γΐϋ'ιργος Γιανε'λης

0  τ ρ ύ γ ο ς
Chav α νθ ίζ’ τ[ αγράμπελιι, κ ι απλώνει τα κλαδιά τηρ

στο σχοίνο, στο χαμόδεντρο, στον πεύκου τα κλωνάρια,

στα ρέματα του ποταμού, στον εχκρεμό του βράχου,

κ ι αγέρα, κάμπους και βουνά, την πλάση πέρα ω ς πέρα

γιομ ίζε ι απά μοσχοβολιά  μ ε  τον  ανασαμό της,

πυκνό πυκνό κ ι ολόμαυρο μελ ισσολό ι πετιέτα ι

μέσα από βράχους και κρινιά, μ ε σ ’ από ερμ ιές και κήπους,

και διαλαλάει, μ ε  βουητό τον αναγαλιασμό του,

έτσι ο ι κοπέλες τον χ ω ρ ιο ύ  πετιούντα ι από τα σπ ίτια .

Σ ε  κάμπους και βουνά σκορπούν, κ ι ό π ’ είναι αμπέλια τρέχουν, 

μ ε  τα καλάθια τα πλεχτά και μ ε  τα βατοκόπια  

και μ ε  τραγούδια, μ ε  χαρές, όταν α ρχ ίζε ι ο τρύγος.

Π ράσινη απλώνεται η φυτειά κ ι ο ι ράγες μεστωμένες, 

μαύρες και κίτρινες, ξανθιές, μαυρολογούν, γυαλίζουν 

στην πρώ τη  αχτίδα του ζεστού του ήλιου ό π ’ ανατέλλει, 

σα μαύρα μάτια , σα χοντρά κλωνιά μαργαριτάρια.

Ο ι βέργιες οι καμαρωτές λαμποκοπούν κ ’ εκείνες.

Κ ι ο ι περγολιές ξαπλώνονται στα δ ίπλατα  κρεβάτια 

και στην πυκνή τους χλω ρασιά  και στο βαθύ τους ίσκ ιο  

την ιδρωμένη αργατιά δροσίζουν, ανασαίνουν.

Την αργατιά που ολημερίς όλο τρυγάει κ ι απλώνει, 

την αργατιά που λαχταρά πότε θα πέσει ο ήλιος, 

πότε να ισκ ιώσουν τα ρ ιζά  να δροσερέψει ο κάμπος.

Ν ά τος ο ήλιος που έπεσε και πάει να βασιλέψει.

Ν ό τα  που ίσκ ιωσαν τα ρ ιζά  και δροσερεύει ο κάμπος.

Κώστας Κρυστάλλης
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Κατά το διάστημα της ϋειτουργίας της «Πνευματικής Γωνιάς» 
1997-1998, οι επισκέπτες της, επαίνεσαν την προσπάθεια της 
Αδελφότητας και της αφιέρωσαν αυτά τα καλά τους λόγια



του t Στρατηγού Δημ. Δ. Πολύζου

Μου απήντησεν για την επιθετικότητα του ε
χθρού και ότι εις το πίσο̂  αντε'ρεισμα ε'χει τάξει 
πολυβολαρχίας και δεν τον αφήνουν να προχιο- 
ρήση. Ως προς την γενικήν κατάστασιν εσταμά- 
τησεν η επίθεσίς του διότι βάλλεται πλευρικούς 
από τους υψηλούς βράχους του Καλέ' Γκρότο. 
Διε'θεσεν ένα το3ν νεοαποσταλέντοίν ταγμάτοίν 
να εκδίϋίξη τους πλευροκοπούντας Τούρκους. 
Μόλις γίνη αυτό θα κάμη γενικήν εξόρμησιν. 
Μου εφάνη πολύ αισιόδοξον το σχέδιόν του 
διότι οι Τούρκοι εφαίνοντο πολύ ισχυροί. Κατά 
,τας δύο η οίρα αι επιθέσεις εις το Κέττρον επα- 
νήρχισαν σφοδραί εν αντιθέσει αι ιδικαί μας 
ήσαν αραχνοΰφαντοι. Αξιωματικοί του Πεζι
κού είχον επιζήση ελάχιστοι, ως εγίνετο συνή
θους όταν αι μάχαι συνεχίζοντο. Οι Έλληνες α- 
ξιθ3ματικοί ένθεοι προσέφερον την ζοιήν το3ν 
εις την Ελλάδα.

Τι να ειπή κανείς διά τους στραταότας όσοι 
εύορκοι έμενον στας θέσεις το3ν. ζέστη αβάστα- 
κτη την ημέραν κρύο τσουχτερό την νύκτα, πεί
να και δίψα. Το χρο')μα του προσοίπου ήτο ά- 
χροίμον μόνον στα μάτια εφαίνετο η φλόγα της 
αποφασισμένης διά την υπέρτατην θυσίαν Ελ
ληνικής ψυχής, ολίγος χρόνος διέρρευσεν και 
άρχισε γενικόν το σάλπισμα της εφόδου.

Δεν πιστεύαμε τα μάτια μας. Όλος εκείνος ο 
κόσμος ερρίφθη προς τα εμπρός. Οι Τούρκοι 
δεν τους βάσταξαν. Αι γραμμαί των η μία μετά 
την άλλην εγείροντο και ετρέποντο εις φυγήν. 
Τοίρα εφάνησαν πόσον πολλοί ήσαν, μυρμηκιά.

Έφιππος ο Ζήρας τους παρέσυρεν εις την 
έφοδον όσους ενόμιζεν ότι καθυστερούσαν, α
πό μίαν κατακειμε'νην διμοιρίαν κανείς δεν συ- 
νεμορφούντο, του εφώναξαν ότι ήσαν νεκροί 
και ο Ζήρας εις την έξαψιν εκείνην είπε το πε- 
ρίφημον: Και οι Νεκροί Εμπρός.

Εις το Ντουοίμόν του Βερντέν οι Γάλλοι έκα
μαν περιλάλητον παγκοσμίιος το DEBOUS 
LES MORTS (σηκωθείτε οι νεκροί).

Ημείς αφήσαμεν και πέθανεν άγνιοστος και 
πτοίχός ο ήριυς εις μιαν πενιχράν κλίνην νοσο
κομείου ο ηρο3ίκο3τερος Έλλην. Δόξας και τι
μάς επειρυλλάξαμεν εις τον μάλλον επαίσχυ-

ντον πολεμιστήν.
Η διμοιρία το3ν νεκρο3ν είχε κυριολεκτικούς 

γαζΐΐ3θή από τα τουρκικά πολυβόλα το3ν βρά- 
χο3ν.

Κατά τθ3ν φευγόντο3ν Τούρκο3ν έβαλλεν όλον 
το Πυροβολικόν της Μεραρχίας και ολόκληρον 
το πεδινόν Σύνταγμα πυροβολικού.

Εις το αριστερόν ευρίσκετο ο Πλαστήρας με 
2 ή 3 ανέπαφα τάγματα.

Προτείνο3 εις τον Μέραρχον να διατάξο3μεν 
να ενεργήση σύντονον καταδίθ3ξιν. Πήρα το 
σύμφο3νον και έτρεξα εις το τηλέφο3νον. Τας 
πολύ επειγούσας διαταγάς τας μετεδίδαμεν τη- 
λεφο3νικο3ς και ύστερα τας εγράφαμεν.

Πήρα το τηλέφθ3νον και εφρόντιζα να μη α- 
φήνη η διαταγή διαφυγάς τας οποίας οπο3θδή- 
ποτε θα εξεμεταλλεύετο να μη εκτελέση τίποτε. 
Του έδθ3κα ο'3ρα και ύστερα ότι μετά ένα τέταρ
τον το προ3τον κλιμάκιον επιθέσεο3ς θα έχη υ- 
περβή τη οφρύν του τραπεζοειδούς κ.λπ. Ενώ 
όμο3ς ετελείθ3σε την διαταγήν επλησίασεν ο 
Μέραρχος και μου ζήτησε το τηλέφο3νον, δεν 
το έδοοκα. Ηξευρα ότι θα ματαίιονε την Διατα
γήν. Διεξήχθη σχετική πάλη. Είμεθα εις το ύ
παιθρον. Εκτός του επιτελείου της 13ης Με
ραρχίας ήτο και της 9ης Μεραρχίας. Με προ- 
σέβλεπον εχθρικοίς διότι πράγματι ήτο ανήκου- 
στον ένας λοχαγός να αντιμαχή χειροδικών με 
τον Μέραρχόν του.και όμως είχα δίκαιον. Δια- 
μαρτυρόμενος ότι θα τα ματαίωση όλα του πα- 
ρέδθ3κα το .τηλέφωνον. μετά τα πρώτα λόγια 
του είπε: ξεύρεις ού. Το αποτέλεσμα ήτο το α
ναμενόμενον. Ουδέποτε εκινήθη ο Πλαστήρας.

Ολίγοι μπορούν να εννοήσουν την σημασίαν 
τούτου. Διατί δεν κατεδίθ3ξεν ο Ζήρας; ο Ζή
ρας δεν εχρειάζετο διαταγήν. Εις την μάχην της 
13ης κατεδίιοξεν έϋ3ς ότου συνεπληρώθησαν 
περίπου 6 χλμ. βιαίου βηματισμού, ο Ζήρας και 
ο Βελισαρίου ότι ο ασύληπτος ελιγμός της κα- 
ταδιώξεο3ς είναι έργον το3ν πολύ τολμηροίν. Ο 
Πλαστήρας ήτο ήρο3ς το3ν φυλλάδθ3ν.

Οι Τούρκοι αποσυρθέντες πέραν της βολής 
το3ν Ελληνικών όπλθ3ν ανασυνετάχθησαν υπό 
το3ν Πράγματι αξίθ3ν Τούρκο3ν αξΐϋ3ματικών

54 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



και νύκτο ρ̂ επανεφέρθη. Εγγΰς και οχυρωθέ- 
ντες ανε'μενον τους Έλληνας. Αλλά νέας αιμα
τοχυσίας χο̂ ρίς εκμετάλλευσιν δεν ήτο δυνατόν 
να έχωμεν. Ήτο εκπληκτικόν πόσον οι πολεμι- 
σταί μας παρηκολούθουν και κατενόουν αυτά 
όλα.

Μετά τινας ημέρας μας ήλθεν εν Σμυρναϊκόν 
φύλλον, Κόσμος αν ενθυμούμαι καλά. Εις αυτό 
Έγραφεν ένας Ανθυπαστιστής της 1ης Μεραρ
χίας που εμάχετο εις το Αρντίζ νταγ ήτοι εις 
απόστασιν 15 χλμ. περίπου και έλεγεν ότι: δε
ξιά μας φαίνεται το Καλέ Γκρότο ως Ηφαί- 
στειον φλεγόμενον. εκεί γιγαντομαχεί ο Πλα- 
στήρας.

16 Α Υ ΓΟ Υ Σ ΤΟ Υ  1921
Η προσπάθεια της 15ης ήτο τόσον μεγάλη ώ

στε την επομένην καμμία σκέψις δεν μπορούσε 
να γίνη δι’ επιχειρήσεις και δυστυχοίς τούτο δι- 
ήρκεσε πολύ. Το εντείνον την κακοπραγίαν αυ
τήν ήτο και η έλλειψις τροφίμων ως και πυρο- 
μαχικών, επίσης v| έλλειψις ύδατος και πάσης 
αvέσεϋJς.

Τα τμήματα το̂ ν άλλων Μεραρχιοίν που μας 
εβοήθησαν κατά τας πραγματικώς σκληροτά- 
τας μάχας.

Αι σχέσεις του Μεράρχου Διγενή και του Ε
πιτελάρχου Καιαγκάκη Ολοέν επιδεινούμεναι 
κατέληξαν σχεδόν εις πλήρη διακοπήν επαφής. 
Περιήλθεν εις τον υποφαινόμενο όλον το βά
ρος της Επιτελικής εργασίας. Από καιρού μου 
έλεγε να μη του πηγαίνο  ̂τα σχέδια διαταγοίν 
προς έλεγχον και μονογράφησιν. Εγώ όμως έ
πρεπε να αγνοώ τας έριδάς το)ν.

Ο καλός εκείνος στρατιώτης ο οποίος ανε
ξαρτήτως της γιγνομένης υπό της Στρούγκας 
συστηματικής διαβρώσεως διετήρει ακμαίαν 
την Ελληνικότητά του και ενδιεφέρετο διά τον 
αγοίνα υπέστη αρκετά την επίδρασιν της ηττο
πάθειάς. Μια μέρα τον είδα εις την Πυροβο- 
λαρχιακήν διόπτραν να παρακολουθή μερικάς 
εκρήξεις τουρκικών οβίδιον που εγίνοντο εις 
τον τομέα της 1ης Μεραρχίας. Τον επλησίασα, 
οπότε μου λέγει: Δεν βλέπεις που τους πήγανε; 
Εννοών ότι υπεχώρησεν η 1η Μεραρχία έο3ς 
την περιοχήν Ταμπούρογλου περίπου. Περίλυ
πος πράγματι διά το κατάντημα του λαμπρού 
στρατιώτου του απήντησα: Αυταί είναι βολαί 
κατά εφοδιοπομπών που επο^φελούμενοι του 
μεγάλου βεληνεκούς του βάλλει το Τουρκικόν 
Πυροβολικόν. Η 1η Μεραρχία είναι εις το Αρ

ντίζ Νταγ πολύ μπροστά πιό πολύ από όλας τας 
Μεραρχίας.

Ανεκουφίσθη με αυτά που ήσαν τα πραγματι
κά. Αλλά έμεινα περίφροντις από τα αποτελέ
σματα που είχεν η ηττοπαθής προπαγάνδα της 
Στρούγκας, ως αποκαλώ το στρατηγείον Πλα- 
στήρα. Όσοι τον επεσκέπτοντο, και τον επε- 
σκέπτοντο πολλοί εξήρχοντο κήρυκες της ηττο- 
παθείας. Διότι μόλις συνηντώμεθα επροδίδο- 
ντο. Μένω όμοις με σταθερόν την εντύπιυσιν ότι 
οι στρατιοπαι κατά μεγάλην πλειοψηφίαν ήσαν 
πολιτικώς αντίθετοι έιος το τέλος της εκστρα
τείας.

Δεν είχον εμπιστοσύνην που να εκδηλο θ̂ούν.
Με εθεώρουν δικόν τους και η εκτίμησίς των 

εφαίνετο εις την στάσιν των εις το φιλικόν 
βλέμμα των.

Εδϋ) αναφέροίμεν χαρακτηριστικόν επεισό- 
διον. Την εορτήν του Αγίου Νικολάου (6 Δε
κεμβρίου 1921) ευρισκόμεθα εις την περιοχήν 
του Αφιόν-Καραχισάρ ο Διγενής μου προτείνει 
να πάμε να ευχηθώμεν τον Πλαστήρα εις την 
ονομαστικήν του εορτήν αν δεν έχω αντίρρη- 
σιν. του απήντησα καμμίαν. Πήγαμε. Δεν λέγω 
λεπτομερείας τοιν αηδοίν κομματικιόν εκδηλιό- 
σεοίν που εγένοντο. Βγήκα έξω εις ένα χαμη
λόν εξώστην και στο πλάι μου ευρέθησαν Αρι
στερά ο Πλαστήρας και δεξιά ο Διγενής. οπότε 
η Μουσική της Μεραρχίας που ήτο στην πλα
τεία μπροστά μας αρχίζει: Του Αητού ο γυιός, 
το θούριον του Κωνσταντίνου. Αυτό απετέλει 
προσβολήν κατά του Πλαστήρα. Θα το απέδι
δαν εις εμέ.

Εσκέφθην να τους διακόψω αλλά θα ήτο χει- 
ρότερον.η δοκιμασία ήτο δεινή εφύγαμεν αμέ
σως. η εκδήλωσις αυτή ήτο αρκετά χαρακτηρι
στική. Τινές επίστευσαν ότι την προετοίμασα, 
ενώ αιφνιδιάσθην. Τότε ήμουν επιτελάρχης της 
Μεραρχίας.

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ι Ε ΙΚΟΝΕΣ ΑΠ Ο  ΤΟΝ 
ΣΑ ΓΓΑ Ρ ΙΟ Ν

Η μάχη διήρκεσεν μέχρι της 30ης Αυγούστου 
με παραλλασσούσας μορφάς. Καθώς είμεθα ά- 
κρον δεξιόν οι δε Τούρκοι διέθεταν πολύ ιππι
κόν τούτο μας περιέσφιγγε πανταχόθεν πλην 
μιας διόδου που επεκοινο^νούμεν με το αριστε
ρά μας Α. Σώμα Στρατού και την Στρατιάν. Τας 
θέσεις που κατελαμβάναμεν κατά τας μάχας 
τας κατελάμβανε τοίρα το Τουρκικόν ιππικόν. 
Αλλά αυτό δεν είχεν ιδιαιτέραν σημασίαν. Μι-
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κροτμήματα ιδικά μας τους επέβαλλον σεβα
σμόν ολίγον κατ’ ολίγον όμοις περιήλθον όλα 
εις την Μεραρχίαν μας όλα. Δηλαδή η μεν 9η 
Μεραρχία μετεφε'ρθη εις το αριστερόν της Ελ
ληνικής παρατάξειυς η δε 5η Μεραρχία πλην 
ενός Συν/τος ε'γινεν Εφεδρεία του Σοίματος 
Στρατού ταχθείσα αριστερά και πίσω από την 
13ην Μεραρχίαν. Η 13η, η ιδική μας, ενισχυμε'- 
νη με εν Συν/μα της 5ης ανέλαβεν όλον τον το- 
με'α εις κύκλον. Είχομεν κενά βεβαίως εις την 
κάλυψίν μας. Οι Τούρκοι φαρμόζοτπες τας λε- 
πτολογίας της Τακτικής που ηγνόουν συνήθως 
οι ιδικοί μας ηνώχλουν την παράταξίν μας διά 
νυκτερινών συνηθε'στερον επιθε'σεων. Ως πιθα
νόν εκρίναμεν ότι καθοδηγούμενοι υπό Τούρ
κοι' χωρικών ηδύναντο να εισδύσουν διά των 
διακε'νο̂ ν. Προειδεάσθη σαν τα τμήματα να μη 
ταραχθούν διότι υπάρχουν εφεδρικά τμήματα 
επί τούτιο. Αγρυπνούσε όλην την νύκτα με το 
τηλεφωνον πλάι μου. εμακάριζα όσους εροχά- 
λιζαν. Μίαν δυσφορίαν καρδιακήν που ηαθα- 
νόμην την αντιμετώπιζα με σχετικήν ανακούφι- 
σιν πιέζοντας το τραπέζι εις το μέρος της καρ- 
δίας. Την ημέραν όταν έβρισκα ευκαιρίαν τον 
έπαιρνα λίγο. Τον είχαμεν στην τσέπη τον ύ
πνο, μία κατάκτησις πολεμική και αυτή.

Π ΟΛΕΜ ΙΚΑ ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ
ΤΗ Σ  16ns Α Υ ΓΟ Υ Σ Τ Ο Υ

Με τας εγκληματικός μου παραλείψεις της 
μη εκμεταλλεύσεοις tojv επιτυχιών οι Τούρκοι 
παρέμειναν στο Καλέ Γκρότο και εχρειάσθη- 
σαν νέοι αγοίνες.

Το Σο'ψια Στρατού διέταξε να διεξαγάγη τας 
επιθέσεις αυτάς. Η ενάτη Μεραρχία υποστηρι- 
ζομένη από την 5ην και την 13ην Μεραρχίαν, 
εστάλην να συνδυάσω τον αγοίνα αυτόν. Εις 
τας υποιρείας του Καλέ Γκρότο συνήτπησα τους 
Συτααγματάρχας Τσιρογιάννην Αλεξάνδρου 
και Εδιπίδην, αρχηγούς πεζικού της ενάτης και 
της πέμπτης Μεραρχίας και διοικητήν του 34ου 
Συτπάγματος Ευζώνων (Εδιπίδην).

Συνεσκέπτοντο διά την διεξαγο^γήν της μά
χης. Μου ήσαν προσωπικώς γνωστοί. Με τον 
Εδιπίδην ως επιτελάρχην της Μεραρχίας Ξάν
θης είχομεν προ έτους διένεξιν εις την Πάνορ- 
μον.

Ηρωτήθην να ειπο) την γνώμην μου διά την 
μάχην. Χάρτης δεν υπάρχει, το έδαφος δεν 
φαίνεται, ο τομεύς είναι πολύ μικρός πρέπει να 
πάμε επί τόπου να ιδούμε και να σχηματίσο)μεν 
γνώμην. Ο Τσιρογιάννης ενέκρινεν αμέσιος την

πρότασίν μου και ο Αλεξάνδρου ο Εδιπίδης ή
θελε λεπτομερείας για να εκδώση διαταγήν. 
Παρενέβη ο Τσιρογιάννης. Προσέθεσα ότι ε
ντολή του Στόματος Στρατού ήτο να διενεργηθή 
συ\πόμο)ς η επιχείρησις ούτοις οόστε να υπάρχη 
διαθέσιμος χρόνος και διά τας συμπληρωματι
κά που θα χρειασθούν. Ετόνισα επίσης ότι κα
τά την προσπέλασιν να πηγαίνουν ριζό ριζό οι 
εύζωνοι διότι ο αυλών που θα περάσουν βάλλε
ται από τους Τούρκους. Επειδή συνέχιζεν α
νούσιον συζήτησιν διά να επιταχύνω έφυγε δει- 
κνυοιπα τον λόφον που θα συνητποόμεθα και 
προσθέτο)ν ότι κατά την εντολήν που έχω θα 
αναφέρω τακτικά εις το Σώμα Στρατού την ε- 
ξέλιξιν της επιχειρήσεως.

Αυτός εβράδυνε να ξεκινήση και έδθ)κεν εις 
τους ευζώνους διάταξιν: Διμοιρίαι κατά τετρά
δας εις παράταξίν: τούτο είχεν ιος αποτέλεσμα 
να έχουν απωλείας οι εύζιονοι και να διαλυθή ο 
σχηματισμός το)ν.

Δεν συνεμορφώθη προς την σύστασίν μου. Η 
ήιευδής μόρφωσις επειδή το είπε λοχαγός: Επι
τελής Δε δεν είχε καμμίαν σημασίαν. Το μάθη
μα που έδιοκεν ο Αλβενσλέμπεν διοικητής Στό
ματος Στρατού που παρεδέχθη την γνώμην του 
επιτελούς ιλάρχου Μαλτοόυφελ, καθήν ατπί να 
βαδίσΐ] κατά tojv Παρισίθ3ν, ως ήτο η διαταγή 
του έπρεπε να τττραφή προς βορράν δεν είναι 
νοητόν από Έλληνας βαθμοφόρους.

Μετά αρκετήν οόραν ήλθεν ο επιτελής της Ε
νάτης Μεραρχίας λοχαγός Βάρας μεταδίδων ε
ντολήν του Εδιπίδη να καταβτό κάτιο να συνεν- 
νοηθοόμεν. Του απήντησα συνεννόησις που μέ
νει να γίνη είναι εδοό και όχι κάτο}, τ’ ανέφερα 
ήδη εις το Σώμα Στρατού την απελπιστικήν 
βραδύτητα που πήραν αι επιχειρήσεις.

‘Υστερα από αρκετήν οόραν έφθασεν επάνω 
ο Εδιπίδης·. Εκάλεσε τους παρόντας. Αβρά- 
μπον διοικητήν 3ου Σ/ματος, ταγματάρχας Βλά- 
χον, Κρητικόν, Δημουλίτσαν, υπασπιστήν Αιό- 
σην. Ρήγαν, επιτελή Βάραν, εμέ κ.ά.

Την γνοόμην σας, κύριοι, είπεν απευθυνόμε
νος με την σειράν, εμένα με άφησε τελευταίον. 
Οι ερο)τοόμενοι συνήθθ)ς ηπόρουν διότι ήσαν 
ξένοι ο)ς ανήκοντες εις τον 3ον Σ/γμα και δεν 
εγνιόριζον τι θα γίνη, απέβλεπαν προς εμέ, τι 
να απατπήσουν. όταν τελικοός απηυθύνθη και 
εις εμέ του είπα σας εξήγησα κ. Σ/τάρχα Χάρ- 
ται δεν υπάρχουν ο τομεύς είναι πολύ μικρός 
πρέπει να αναβούμε εδοό στην κορυφή του υ- 
ήιοόματος να ιδούμεν την τοποθεσίαν και να
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σχηματίσωμεν γνοψην. Οταν εφθάσαμεν επά- 
V0J ο ταγματάρχης του και φίλος μου Δημολι- 
τσας μου λε'γει: τα κατάφερες και τον ανέβασες 
μπράβο.

Είχα όμως συγκεντρωμένην όλην την σκέψιν 
μου εις την υπόθεσιν.

Είδαμε περίπου την τοποθεσίαν μίαν στενήν 
ράχην που συνέδεε τα υψοίματα και την κυ
ριαρχούσαν υψηλήν οδοντοπήν κορυφήν, ημείς 
κατείχομεν τας προσβάσεις το μεγαλύτερον μέ
ρος του ορεινού όγκου που εξετείνετο όπισθεν 
της υψηλής κορυφής και δεν εφαίνετο το κατεί- 
χον οι Τούρκοι.

Η γνιόμη μου ήτο ότι την υήιηλήν κορυφήν θα 
την πάροιμεν εύκολα το δράμα όμιος θα είναι 
κατόπιν που το Τουρκικόν Πυροβολικόν θα βά- 
λη κατά τιον ευζιυνων. δι’ αυτό πρέπει να αφή- 
σουν ολίγους εκεί και οι άλλοι να προχωρή
σουν αμέσιος προς τα εμπρός. Επειδή δε το 
Μέτοιπον είναι μικρόν το πολύ μισό τάγμα να 
ταχθή εις την προ'πην γραμμήν το υπόλοιπον 
τάγμα ιυς δεύτερον κύμα να το υπερβή και να 
συνεχίση την επίθεσιν.

Εις μίαν στιγμήν εφάνη ότι οι Τούρκοι. Ετοί
μαζαν επίθεσιν αντιληφθε'ντες συγκέντρωσιν 
βαθμοφόρων. Εις το πλάι μας ήσαν στρατιιόται 
πρηνείς με το όπλον επάνω στις πέτρες. Οι 
Τούρκοι όμοις ήσαν υηιηλότερα και δεν τους 
εμπόδιζαν αι πέτρες. Οι στρατιιόται θα ήσαν 
15-20. 2-3 Μάνλιχερ, εδούλευσαν μόνον. Ύστε
ρα εσκέφθην θα ήσαν νεκροί, βιαστήκαμε να 
καταβούμε, αλλά ο Σ/τάρχης ετοιμάζετο να εκ- 
δώση διαταγήν. ‘Αλλη αποόλεια χρόνου εις μα
ταιότητας και παιδαριωδίας εκάλεσε λοιπόν 
τον υπασπιστήν τον Ρήγαν πάνοπλον εις χαρτο
φύλακας και σύνεργα. Γράψε αντικειμενικός 
σκοπός / και πώς λέγονται αι ονομασίαι τοτν 
σημειϊον του άξονος μετακινήσειος του σταθμού 
διοικήσεο^ς μου; ανόητοι εροπήσεις με τας ο
ποίας με εβομβάρδιζε. Ά ξων μετακινήσειος ε
νώ ήξευρε καλά ότι δεν επρόκειτο να μετακι- 
νηθή.

Αργότερα έμαθα ότι επεβράδυνε τας επιθέ
σεις με το πρόσχημα ότι την μελετοό. με τας μιο- 
ρίας ατπάς περνούσεν ο πολύτιμος χρόνος.

Από το πριοί εφθάσαμεν εις τας 12. Πήρα το 
τηλέφιονον να αναφέροο εις το Σιόμα Στρατού 
την κατάστασιν. Αυτό μόνον υπελόγιζεν.

Με εροπά πάλιν: Πόσιιν ιΰραν θα διαρκε'ση η 
προπαρασκευή πυροβολικού;

Απάντησις καμμίαν, δεν έχομεν αφθονίαν

πυρομαχικών αντιθέτοος μάλιστα. Κατά την επί- 
θεσιν θα βάλλη το πυροβολικόν και αυτό αρ
κεί.

Κάποια οόρα γίνεται επί τέλους η εξόρμησις. 
Είχε τάξει εν τάγμα εμπρός. Εντελώς αντίθετα 
από ότι του είχα ειπή. Το αποτέλεσμα ήτο η 
συμπύκνιοσις και αι φοβεραί απώλειαι. Δεν α- 
νέβηκεν εις καμμίαν θέσιν να βλέπη.

Εξ αντιδράσειος προς την κατάστασιν εντρο
πής που εδημιουργήθη ενώπιον αξιωματικιόν 
και ανδρών ανέβηκα εις ένα βράχον υψηλόν 
διά να βλέπιο καλά και έχοντα κοντά το τηλέ- 
φοννον καθοδηγούσα το πυροβολικόν εις τα πυ
ρά του. Παρακολουθούσα επίσης αρκετά καλά 
τα επιτιθέμενα τμήματα. Ο Αλεξάνδρου εις την 
κοιλάδα έβαλεν όλας τας σάλπιγγας να παί
ζουν του Αητού γυιός: Οι Εϋζιονοι με τις ά
σπρες κάλτσες ανέβαιναν τους βράχους. Το πυ
ροβολικόν έβαλλε την κορυφήν ομοίως τα πο
λυβόλα εσφυροκόπουν τους βράχους, επροστα- 
τεύοντο αποτελεσματικά οι εύζωνοι. Τα τμήμα
τα όμο)ς που προσεπάθουν να επιτεθούν προς 
τα πλάγια της βραχώδους κορυφής εβάλλοντο 
από βραχώδεις πτυχώσεις που ήσαν χαμηλά 
και δεν εφαίνοντο από το Πυροβολικόν. Μό
νον το π/βολικόν της 5ης έβλεπεν εκεί και έ- 
βαλλεν. Εκείνην τιμ' στιγμήν που θα απεόει- 
κνύετο εάν θα επεδιώκετο η υπερκέρασις της 
βραχώδους Κορυφής εξερράγη πλάι μου και με 
εκάλυψεν με τον καπνόν και τα βρόχινα προίο- 
λτα της εκρήξεοίς. ‘Ημουν μέσα στον κώνον ε- 
κρήξεως. Φαίνεται όμο̂ ς το σώμα της οβίδος 
θα έπεσε μέσα σε κανένα μικρό ρήγμα τοιν 
βράχων και συνεκρατήθησαν τα θραύσματά 
της. ‘Αλλως δεν εξηγείται ότι σχεδόν δεν έπα- 
θα τίποτε.

Με απερρόφησεν η τραγικότης της δημιουρ- 
γηθείσης καταστάσεως και δεν έδωκα μεγάλην 
προσοχήν εις την οβίδα.

Πράγματι καθώς προεβλέπετο το Τουρκικόν 
Π/βολικόν ήρχισε να βάλλη δρασπκιός τους α- 
νελθόττας εις την κορυφήν ευζοίνους. Σοβαραί 
δυνάμεις Τουρκικού πεζικού ανεπτύσσοττο ε- 
κατέριοθεν και της Βραχοίδους κορυφής.

Έπρεπε να διατηρηθή η επιθετικότης των ευ- 
ζιΰνιον και να προωθηθούν πέραν της βραχώ
δους κορυφής.

Έσπευσα προς τους ευζώνους. Είχα υπηρε
τήσει εις το Σ/ταγμα αυτό και εγνώριζα τους 
αξιωματικούς. (Συνεχίζεται)

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 57



Ομάδα παιδιών ΐη5 TREKKING ΕΛΛΑΣ σε εκδρομή σεο Μικρό Χωριό

Σπ. XaizonouAos; Διάνοιξη εου δρόμου-αυλακιού για εην ΐοποδέζηση σωλήνων ύδρευση5
κεφαλοβρύσου νέου οικισμού.
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Οι δραστηριότητες του Αθλητικού Ομίλου του Μικρού Χωρίου

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε 
φέτος ο Αθλητικός Ομιλος Μικρού Χω
ριού. Στόχος είναι η κατάκτηση της προ3της 
θέσης. Αν και πσλύ δύσκσλα, εμείς θα προ
σπαθήσουμε.

Α.Ο.Μ.Χ. - Α.Ε.Κ. 4-0 
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του 

για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Αθλητι
κός Ομιλος Μικρού Χο)ριού. Εύκολα νίκη
σε την ΑΕΚ με σκορ 4-θ. Τα γκολ πέτυχαν; 
ΧΟΣΑΔΑΣ 2, ΝΑΚΑΣ 1, ΑΙΑΠΗΣ 1. 

Α.Ο.Μ.Χ. - ΠΟΙΙ 8-2 
Και στην επόμενη αγωνιστική ο ΑΟΜΧ 

κέρδισε εύκολα με το ευρύ σκορ 8-2 την 
Παπαδιά. Τα γκολ για το Μικρό Χωριό πέ
τυχαν ΧΟΣΑΔΑΣ 2, ΣΥΡΟΣ 2, ΚΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ 1, ΑΖΑΚΑΣ 1, ΖΗΣΙΜΟΣ Σ. 1, 
ΖΗΣΙΜΟΣ Φ.1.

ΒΕΛΑΩΡΑ - ΑΟΜΧ 0-3 
Αν και το παιχνίδι γινόταν στην μακρινή 

Γρανίτσα οι φίλαθλοι ακολούθησαν την α
ποστολή να βοηθήσουν τον ΑΟΜ Χ να απο- 
σπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε ένα δύ
σκολο και σκληρό παιχνίδι ο αντίπαλος υ
πέκυψε μοιραία στην ανωτερότητα του Α 
ΟΜΧ με σκορ 3-θ. Τα γκολ πέτυχαν πάλι οι 
ΧΟΣΑΔΑΣ 2 και ΣΥΡΟΣ 1.

ΑΟΜΧ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΑΟ 4-0 
Αν και με ελλείψεις ο ΑΟΜ Χ πέρασε έ

να εύκολο απόγευμα με την ΔΟΞΑ ΡΑ- 
ΠΤΟΠΟΥΑΟΥ. Αν και το σκορ δεν αντα- 
ποκρίνεται στην πραγματικότητα (χάθηκαν 
πολλές ευκαιρίες από το Μικρό Χωριό). Τα 
γκολ πέτυχαν ΠΑΑΚΑΣ - ΖΗΣΙΜΟΣ Β. - 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ - ΚΟΚΟΤΟΣ.

ΑΙΟΑΟΣ - ΑΟΜΧ 0-0 
Στο ντέρμπι κορυφής ο ΑΟΜΧ κατάφερε 

να κερδίσει τις εντυποισεις αλλά όχι και τον 
αγώνα. Πάντως πήρε τον πολύτιμο βαθμό 
της ισοπαλίας και αφήνοντας τον ΑΙΟΑΟ

στην δεύτερη θέση (λόγω διαφοράς τερμά
των) στην οποία ήταν. Ο ΑΟΜ Χ δίκαια 
φωνάζει για την διαιτησία αφού ο διαιτητής 
δεν απέβαλε σε 2 περιπτώσεις παίκτη του 
ΑΙΟΑΟΥ και δίνοντας αδικαιολόγητα 10 
κίτρινες κάρτες στους παίκτες της ομάδας 
μας.

Η φετινή σύνθεση της ομάδας είναι: ΜΑ- 
ΝΑΑΗΣ Γ., ΑΙΑΠΗΣ Ν., ΠΑΑΚΑΣ Ν., 
ΚΟΥΔΑΣ Β., ΑΑΜΠΡΟΥ Π., ΖΗΣΙΜΟΣ 
Β., ΔΡΟΥΖΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ Σ., ΚΟΚΟ
ΤΟΣ ΕΥΘ., ΣΙΑΦΑΚΑΣ Σ., ΚΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Β., ΣΥΡΟΣ Γ., ΧΟΣΑΔΑΣ Β., ΜΑ- 
ΑΑΤΟΣ ΓΡ., ΑΖΑΚΑΣ Θ. ΖΗΣΙΜΟΣ Φ., 
ΝΑΚΑΣ Γ., ΝΑΣΙΟΠΟΥΑΟΣ Δ., ΔΑ - 
ΜΠΡΟΥ Β., ΣΙΑΦΑΚΑΣ Γ., ΠΑΠΑΧΡΗ
ΣΤΟΥ, ΑΖΑΚΑΣ Κ., ΖΗΣΙΜΟΣ Τ., ΒΑ- 
ΣΤΑΚΗΣ I.

Προπονητής: ΚΟΚΟΤΟΣ ΠΑΥΑΟΣ
(Γυμναστής ειδ. ποδοσφαίρου).
Το φετινό καλοκαίρι ο Α.Ο.Μ.Χ. διοργά- 

νωσε αγιόνα ποδοσφαίρου για τους μικρούς 
μας φίλους (κάτω των 14 ετών) μεταξύ των 
ομάδων ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Μ ΕΓΑΑΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ.

Ο αγώνας ξεκίνησε μέσα σε βροχή αλλά 
αυτό δεν εμπόδισε τους μικρούς μας παί
χτες να επιβληθούν άνετα με το ευρύ σκορ 
7-2. Τα γκολ πέτυχαν ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ Π., 
ΦΑΕΓΓΑΣ ΑΝ., ΤΣΙΝΙΑΣ ΓΡ., ΑΖΑΚΑΣ 
Θ.

Η σύνθεση της ομάδας του Μ ΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ήταν:

ΤΣΙΝΙΑΣ ΠΑΝ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 
I., Α ΖΑ Κ ΑΣ  Θ., ΝΑΣΙΟ Π Ο ΥΑΟ Σ Δ., 
ΔΕΡΜ ΑΤΑΣ Δ., Ν ΑΣΙΟ Π Ο ΥΔΟ Σ Π., 
ΦΔΕΓΓΑΣ ΑΝ., ΤΣΙΝΙΑΣ ΓΡ., ΚΑΤΣΟΥ- 
ΔΑΣ  ΠΑΝ., Μ ΠΟΥΡΑΣ Γ., ΦΑΕΓΓΑΣ 
ΣΠ., ΒΕΝΕΤΗΣ Π., ΜΠΟΥΡΑΣ Κ.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 59



ο  T Q V J t o c f ) Q d x T T | g

Έ χ ε ι και έναν εκθρονισμένο Βασιλιά ο λόγ
γ ο ς . Ο νο μ ά ζετα ι Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς. Τ ο  έχετε δει 
α υτό  το  φτερωτό ψίχουλο; Νομίζω όχι, γιατί 
προτιμάει να  ακούγεται π α ρ ά  να φαίνεται. Και 
ακούεται τό τε  μόνο ό τα ν τ α  βά τα  και η αγρ ά 
μπελη σκεπάσουν πια το  φ ρ ά ^ ,  που μέσα σ τα  
βάθη το υ  ζει, γεννάει τ ’ αυ γά  τ ο υ , τρα γου δάε ι 
και χαλάει τ ο ν  κόσμο από τ ο  θ όρυβο. Α υ τ ό ς  
λοιπόν ο μικρούλης, που είναι καταδικασμένος 
να ζει μέσα σ το  φράχτη έγινε κάποτε βασιλιάς 
τω ν πουλιών. Και να  πω ς:

Ό τ α ν  τ α  πουλιά πρω τοαποφ άσισαν να φτιά
ξο υ ν τ ο  βασίλειό τ ο υ ς  ο Τρυ π ο φ ρά χ της ζήτησε 
να  γίνει α υ τ ό ς βασιλιάς τ ο υ ς . Η  αλήθεια είναι 
ότι είναι σ π ο υ δ α ίο ς ρ ή το ρ α ς. Μ όνο τη  νύχτα 
κλείνει τ ο  σ τό μ α  το υ . Η  π ρ ό τα σ η , λοιπόν, του 
Τρυποφ ράχτη να γίνει βασιλιάς προκάλεσε π ο 
λύ θόρυβο γιατί ή τα ν πολύ μικρός σ το  σώμα 
το υ . Τ ό σ ο  μικρός που σε κάμποσο μέρη το ν  
λένε και Τρυ π ο κ ά ρ υ δ ο , γιατί μπορεί να  τρυπώ 
σει και μέσα σ ’ ένα καρύδι. Τ ό σ ο  μικρός είναι.

Ο  Τρυ π ο φ ρά χ της λοιπόν ή το  Τ ρυ π ο κάρ υδ ο  
επέμενε και τέ λ ο ς κατάφερε τ α  άλλα πουλιά να 
το ν  αναγνω ρίσουν σα ν το ν  πιό γενναίο ανάμε- 
σά τ ο υ ς . Τ ο ν  έκαμαν Βασιλιά τ ο υ ς  και το ν  έβα
λαν στο  θ ρ όνο  το υ . Π ό σ ο  καιρό έμεινε σ το  θ ρ ό 
νο σ α  βασιλιάς και αν κυβέρνησε καλά ή άσχη
μα δε ξέρουμε. Ξέρουμε όμως πω ς ο Τ ρ υ π ο 
φ ράχτης διώχτηκε από βασιλιάς. Ν α  πώ ς έγινε 
α υτό ;

Μια μέρα οι φύλακες ειδοποίησαν ότι σ τα  σύ 
νο ρ α  το υ  βασιλείου παρουσιάστηκε ένα πελώ
ριο πουλί. Ή τ α ν  ο Α ε τ ό ς . Ο ι υπήκοοι το υ  Τ ρ υ 
ποφ ράχτη, μικρόσωμοι κι αυτοί σα ν κι α υ τό ν, 
δεν το ν  γνώ ριζαν τ ο ν  Α ε τό . Γι’ αυτό  και τ ο υ ς  
έφερε τέτοια τρ ο μ ά ρ α  που όλοι τ ο υ ς  έτρεξαν 
σ τη ν Π ρω τεύουσα και παρ ου σιάστηκ αν σ το  βα
σιλιά τ ο υ ς , τ ο ν  Τρυποφ ράχτη και το υ  διηγήθη- 
καν π ό σ ο  μεγάλος ή τα ν ο ε χθρ ός που π α ρ ο υ 
σιάστηκε. Ο  Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς θύμωσε πο λύ, που 
φοβήθηκαν τ ό σ ο  και τ ο υ ς  μάλωσε που τρ ο μ ο 
κρατήθηκαν. Π αρο υ σιάσ τη κ ε  σ το  λαό το υ  για 
να το ν  καθησυχάσει και είπε τ α  παρακάτω :

- Μη φοβάστε! Εδ ώ  είμαι εγώ’ κι όποιος είναι 
μεγαλύτερός μου α ς  κοπιάσει...

- Τι λες Βασιλιά! είπαν τ α  πουλιά που είδαν 
το ν  Αε τό . Ξέρεις π ό σ ο  μεγάλος είναι;

Ο  Τρυ π ο φ ρ ά χ τη ς τέντω σε λίγο τ ο  δεξί το υ  
φτερό και ρώ τησε:

- Είναι τ ό σ ο ς ;...
- Τι λες Β α σιλιά !... Είναι μ ε γ ά λ ο ς!!... φώναξαν 

από κάτω τ α  πουλιά.
Ο  Τ ρ υ π ο φ ρ ά χ τη ς τέντω σε π ε ρισσότερο το  

δεξί το υ  φτερούγι και ρώτησε πάλι περιφρονη
τικά:

- Α μ ’ είναι και τ ό σ ο ς ;
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ΤΣτέφανου Γρανίτσα

- Είναι μεγάλος Βασιλιά! Είναι πολύ μεγά
λος!!!

Ο Τρυποφράχτης αποφάσισε να ανοίξει όλη 
τη μιά φτερούγα του και να ξαναρωτήσει:

- Έχει γούστο να μου πείτε ότι είναι και τό
σος!!!

Αλλ’ έξαφνα κάποιος ίσκιος σα σύννεφο πέ
ρασε μπροστά του.

- Νάτος Βασιλιά, αυτός είναι! φώναξαν τα 
πουλιά τρομαγμένα.

- Αυτός είναι; είπε ο Τρυποφράχτης κοιτάζο
ντας κάτω τον ίσκιο του Αετού.

- Τώρα θα πηδήσει πάνω του ο βασιλιάς μας! 
είπαν τα πουλιά, που ήξεραν ότι ο αρχηγός 
τους δεν δεχότανε κανέναν πιό γενναίο από τον 
εαυτό του.

Ο Τρυποφράχτης εξακολουθούσε να κοιτάζει 
αγριεμένος τον ίσκιο του Αετού.

- Ξέρετε βρε καλά, πως είναι αυτός;
- Αυτός, αυτός είναι Βασιλιά, ο ίδιος! απάντη

σαν τα πουλιά.
Ο Τρυποφράχτης όρμησε από το θρόνο του 

προς τα κάτω.
- Τι μεγάλο μακελειό έχει να γίνει σήμερα!!! 

είπαν τα πουλιά. Μερικά έτρεξαν να τον βοηθή
σουν. Αλλά πάλι σκέφτηκαν μήπως ο Βασιλιάς 
τους πήρε τον ίσκιο για Αετό και φώναξαν.

- Όχι κατ' αυτού Βασιλιά... Αυτός είναι ο ί
σκιος του... Ο Αετός είναι επάνω...

- Μη με κρατάτε, μωρέ!..., φώναξε ο Τρυπο- 
φράχτης.

Στο μεταξύ έφθασε κοντά στο φράχτη.
- Εδώ είναι ακόμα; ρώτησε.
- Εδώ, νάτος... στριφογυρίζει από πάνω 

μας!...
- Ε τότε φράχτη σας και φράχτη μου κι ό

ποιος γλυτώσει!!! Χώθηκε βαθιά μέσα στο φρά
χτη και από τότε εκεί είναι το παλάτι του. Ανε- 
βοκατεβαίνει μέσα στις αγράμπελες και τα βά
τα και δε σταματά ούτε στιγμή το λάλημα. Και 
νομίζεις ότι βρίσκεται συνέχεια σε καυγά.

Μόλις όμως ανεβαίνει καμιά φορά στην κορ
φή του φράχτη δε βγάνει τσιμουδιά. Αρπάζει 
κανένα έντομο και ξαναχώνεται γρήγορα-γρή- 
γορα στο φράχτη. Αρχίζει πάλι το καυγατζίδικο 
τραγούδι του, που είναι σα βροχή στον τσίγγο. 
Μοιάζει με κείνους τους ανθρώπους που όταν 
είναι έξω από το σπίτι τους είναι φοβητσιάρη
δες και ταπεινοί δούλοι και μόλις πατήσουν την 
πόρτα του σπιτιού τους κάνουν το φοβερό πα
λικαρά. Παρουσιάζεται σαν τάχα να κυνηγήσει 
τον Αετό και κείνος το 'βάλε στα πόδια και του 
ξέφυγε. Τόσο κάνει τον ψευτοπαλικαρά.

Κατά τα άλλα ο καημένος ο Τρυποφράχτης 
είναι από τους πιό καλούς ευεργέτες των αγρο
τών γιατί καταστρέφει τόσα βλαβερά έντομα.
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Δηρητρίου Σπ. Δέρματά: Ιστορικές
Μνήμες και Προσωπικές Αναμνήσεις.

Θεσσαλσνίκη, 1998, σελίδες 512.
Με τον παραπάνω τίτλο και πρόλογο του 

συγγραφέα τυπώθηκε σε βιβλίο και κυκλο
φόρησε η αυτοβιογραφία του Δημ. Σ. Δέρ
ματά, η οποία εδώ και καιρό δίνεται σε συνέ
χειες στο περιοδικό “Μικροχωρίτικα Γράμ
ματα” . Το πολυσέλιδο αυτό βιβλίο χωρίζεται 
σε τέσσερα μέρη: Το πρώτο μέρος ξεκινάει 
με τις αναμνήσεις του συγγραφέα από την 
παιδική του ζωή, με επίκεντρο την οικογε
νειακή ζωή και την τραυματική γι’ αυτόν 
εμπειρία του θανάτου της αγαπημένης του 
μητέρας. Αναφέρεται ωστόσο, με πολλές λε
πτομέρειες στις συνθήκες της ζωής του χω
ριού, το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Ακό
μη δίνει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περι
γραφές για τις θρησκευτικές σιτνήθειες, ι
διαίτερα τις γιορτές και τα έθιμα του χω
ριού, όπως του γάμου, της βάφτισης, τα πα
νηγύρια αλλά και τις βιοποριστικές ασχολί
ες και συναλλαγές των κατοίκων του χω
ριού. Συνεχίζει με τις επαγγελματικές του 
αναζητήσεις και τις περιπέτειες της εσωτερι
κής μετανάστευσης. Τα υπόλοιπα μέρη του 
βιβλίου συνεχίζουν με αναφορές σε σημαντι
κά γεγονότα για την εποχή και την χώρα 
και την δική του εμπλοκή σ’ αυτά υπό την 
μια ή την άλλη ιδιότητα. Έτσι, στο δεύτερο 
μέρος καταγίνεται με την κήρυξη του Β’ 
Παγκόσμιου Πόλεμου, την επιστράτευσή 
του και συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρή
σεις του Αλβανικού μετώπου, την κατάρ
ρευση και στη συνέχεια τη συμμετοχή του 
στην Εθνική Αντίσταση και την ένταξή του 
στο ΕΑΜ-ΕΑΑΣ και μετέπειτα του εμφυλίου 
πολέμου. Στο τρίτο μέρος περιγράφει με ι
διαίτερη ενάργεια την μετεμφυλιακή κατά
σταση με τις διώξεις και τις εξορίες που με
τήλθε το μετεμφυλιακό κράτος για να τιμω
ρήσει και να εξουδετερώσει κάθε απειλή από 
τους ηττημένους του εμφυλίου πολέμου. Το 
συμπληρώνει με τις δικές του πικρές εμπει
ρίες της εξορίας του στη Μακρόνησο και τις 
διώξεις, την επιστροφή και την προσαρμογή 
του στη ζωή του χωριού. Στο τέταρτο μέρος 
ασχολείται με την δραστηριοποίησή του στη 
ζωή του χωριού, τη συμμετοχή του στα κοι
νά, την αναδημιουργική προσπάθεια του

χωριού στη δεκαετία του ’50, την κατολί
σθηση του χωριού και τη νέα του πορεία. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο κυριαρχεί ο πόνος 
του πατέρα που έχασε την κόρη του Ελένη 
από την επάρατη νόσο στο άνθος της ηλικί
ας της. Φιλοσοφεί πάνω σε καίρια γεγσνότα 
που συγκλονίζουν τον πλανήτη, τις διαγρα- 
φόμενες εξελίξεις και την ικανοποίηση ότι 
προσπάθησε να συμβάλει για την επικράτη
ση μιας καλύτερης κοινωνίας μένοντας με 
την αίσθηση ότι κανένα δεν έβλαψε με την 
θέλησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την φροντίδα για 
την έκδοση του βιβλίου είχε η οικογένεια 
του αείμνηστου Γιάννη Δ. Δέρματά, μια ευ
γενική και αξιέπαινη χειρονομία που τιμά 
κατά τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Μι- 
κροχωρίτη γιατρού που έφυγε πρόωρα και 
ανεπάντεχα από κοντά μας. Μ.Σ.Κ.

Ιωάννης Γ. Ζούμπος, Το Μοναστήρι
των Δομιανών Ευρυτανίας Σημαντικό 

Μνημείο της Ορθοδοξάις. 1998, σελ.170
Με πρόλογο του Σεβασμιώτατου Μητρο

πολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, κυκλο
φόρησε πρόσφατα η παραπάνω αξιόλογη έ
ρευνα του κ. I. Ζούμπου, εκπαιδευτικού, νο
μικού, οικονομολόγου. Αν και ο τίτλος του 
βιβλίου αναφέρεται στο ιστορικό μοναστήρι 
της “Κοιμήσεως της Θεοτόκου” των Δομια- 
νών, ο συγγραφέας επεκτείνει την επίμοχθη 
έρευνά του, ώστε να συμπεριλάβει α) συνο
πτικά ενδιαφέροντα δημογραφικά, ιστορικά, 
αρχαιολογικά και λαογραφικά στοιχεία για 
την Κοινότητα Δομιανών, β) τα όσα αφο
ρούν τις εκκλησίες και τα ξωκκλήσια του 
χωριού, καθώς και γ) τις μορφές των ιερα- 
τευσάντων εκεί μέχρι τις μέρες μας.

Στο μοναστηριακό συγκρότημα που είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος 
της έρευνάς του, το οποίο εμπλουτίζεται με 
έγχρωμες φωτογραφίες ιστορικών εγγρά
φων, εικόνων, ιερών βιβλίων, κειμηλίων 
κ.ά. που μαρτυρούν την ιστορικότητα της 
Παναγίας της Δομιανίτισσας, που κατά την 
τοπική παράδοση χρσνολογείται από τον 
16ο αιώνα.

Με τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως 
της δημοσιότητας ο κ. I. Ζούμπος φανερώνει 
όχι μόνο την ιστορικότητα του ανακαινι
σμένου πλέον μοναστηριού αλλά συμπληρώ
νει κι ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της
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Ευρυτανικής ιστορίας, που συνεχώς συ
μπληρώνεται με σημαντικές έρευνες, όπως 
αυτή του κ. I. Ζούμπου. Μ.Κ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ
Εκδοσις Ιεράς Μονής Παναγίας

Ταχάρνης Ευρυτανίας, χ.χ. σελ. 160.
Το ενδιαφέρον αυτό από πολλές απόψεις 

βιβλίο δεν φέρει βέβαια εξωτερικά το όνομα 
του συγγραφέα του αλλά είναι περιφανής η 
συγγραφική παρουσία και αισθητική επιμέ
λεια του πολυγραφότατου και δραστήριου 
ηγουμένου της Μονής Π. Δοσιθέου, ο οποίος 
τόσα αξιόλογα βιβλία μας έχει δώσει ως τώ 
ρα. Σε τούτο το βιβλίο που προλογίζει ο ί
διος μας δίνει με γλαφυρό αφηγηματικό ύ
φος την ζωή και το μαρτύριο των δώδεκα 
αγίων που τιμούνται και εορτάζονται κάθε 
χρόνο στην Ευρυτανία την τελευταία Κυ
ριακή του Αυγούστου. Οι άγιες αυτές μορ
φές με τη σειρά που παρουσιάζονται στο βι
βλίο είναι; Ο Αγιος Ανδρέας ο ερημίτης και 
θαυματουργός (13ος αιώνας), ο Αγιος Μιχα
ήλ ο εκ Γρανίτσης (16ος αιώνας), ο Αγιος 
Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου (16ος αιώνας), ο 
Αγιος Σεραφείμ επίσκοπος Φαναρίου και Νε- 
οχωρίου (17ος αιώνας) που ήταν ο προστά
της άγιος των ξενητεμένων Ευρυτάνων 
στην Κων/πολη, ο Αγιος Νικόλαος ο Παντο
πώλης (17ος αιώνας), ο Αγιος Κυπριανός ο 
εκ Κλειτζού (17ος αιώνας), ο Αγιος Ευγένιος 
ο Αιτωλός (17ος αιώνας), ο Αγιος Ρωμανός ο 
εξ Αντρανόβης (17ος αιώνας), ο Αγιος Ακά
κιος ο Καυσοκαλυβίτης (17ος και 18ος αιώ
νας), ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (18ος αιώ
νας), ο Αγιος Γεράσιμος ο Τρανοχωρίτης 
(18ος και αρχές 19ου αιώνα). Ο Αγιος 
Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών (18ος και αρχές 
19ου αιώνα). Με το βιβλίο του αυτό ο π. Δο- 
σίθεος προσθέτει στους ως τώρα δέκα γνω
στούς άλλους δύο αγίους από το Ευρυτανι- 
κόν Αειμωνάριον του π. Κων. Βαστάκη προ 
εικοσαετίας (τον Αγιο Ανδρέα τον Ερημίτη 
και τον Ευγένιο Αιτωλό) αναδεικνύωντας έ
τσι την Ευρυτανία σε μοναδική σε αριθμό 
αγίων περιοχή της χώρας μας.

Ο συγγραφέας μαζί με τα σημαντικά γεγο
νότα της ζωής και του μαρτυρίου των δώδε
κα αγίων μας δίνει κατά τρόπο εύληπτο, πει
στικό και πάμπολλες ιστορικές πληροφορίες 
για την εποχή και την κοινωνία και γενικό
τερα το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έ- 
ζησαν οι μορφές αυτές και παρέδωσαν το 
πνεύμα.

Η αγιοτρόφος Ευρυτανία μπορεί να σε- 
μνύνεται γιατί έχει το προνόμιο αυτό να κο
σμείται από μια τέτοια πλειάδα αγίων μορ
φών τόσο σημαντικές για την πίστη και την 
πατρίδα μας.

Οπως τονίζει κλείνοντας τον πρόλογό του 
ο π. Δοσίθεος “αν δεν υπήρχαν αυτοί, εγώ 
τώρα θα σας έγραφα στα τούρκικα ερμηνείες 
του Κορανίου, γιατί θα ήμουν Χότζας και 
όχι ορθόδοξος κληρικός και σεις θα φορού
σατε φέσι ή σαρίκι. Θα είχαμε ξεχάσει προ 
πολλού ότι είμαστε Ρωμιοί και Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι” .

Ενα εύχρηστο, χρήσιμο και συναρπαστικό 
βιβλίο που αξίζει να αποκτήσει κάθε Ευρυ- 
τανικό σπίτι. Μ.Κ.

“Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης”
Αρ. Φύλ. 156 Ιούνιος - Ιούλιος 98 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

[Περιοδική έκδοση της Αδελφότητας
Μικροχωριτών “Η Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος”]
Αάβαμε το τελευταίο τεύχος του περιοδι

κού “ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” που 
εκδίδει η Αδελφότητα Μικροχωριτών “Η 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος”. Τα “Μ.Γ.” εί
ναι ένα περιοδικό που αναπτύσσει μια πολυ
μερή κοινωνική δράση και μέσα στους στό
χους του παρουσιάζει τα προβλήματα του 
Μικρού Χωριού και της Ευρυτανίας γενικό
τερα. Καταπιάνεται με πάρα πολλά ενδιαφέ
ροντα θέματα, ενώ φιλοξενεί και εξαίρετες 
συνεργασίες σε κάθε του τεύχος. Διαβάζεται 
όχι απλώς άνετα, αλλά με μια πραγματική 
ευχαρίστηση. Είναι μέχρι και την τελευταία 
του σελίδα απολαυστικό. Συγχαρητήρια σε 
όλους όσους εργάζονται και το φροντίζουν. 
Αξίζει τον κόπο να πούμε πως με εισήγηση 
του Δ.Σ. στις 18/5/97 ανακήρυξε επίτιμο 
πρόεδρο της Αδελφότητας, τον καθηγητή 
του Παντείου Πανεπιστημίου, Μικροχωρίτη 
κ. Κλεομένη Κουτσούκη, σε ένδειξη ευγνω- 
μοσιίνης για ό,τι συνεχώς προσφέρει σ’ αυ
τήν και το περιοδικό. Η τιμή αυτή, μας βρί
σκει σύμφωνους, διότι ο κ. Κουτσούκης δεν 
είναι μόνο λάτρης του Μ. Χωριού. Ενδιαφέ- 
ρεται για όλη την Ευρυτανία και με τα έργα 
του και τις πνευματικές του εργασίες προ
βάλλει αυτή σε όλα τα στρώματα και την 
αναβαθμίζει.

Μας δίνεται η ευκαιρία να τον συγχαρού
με και να του ευχηθούμε ο Θεός να του χα
ρίζει υγεία και χαρά. Δ.Ν.Ζ.
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Από το χώρο της Ευρυτανίας

£κδήΑωση της Πανευρυτανικής 
€νωσης και του Συδϋόγου 

Κορυοχαδιτών στις 13 Αυγούστου

Με πρόσκληση του Προέδρου της Πανευρυτανι
κής Ενωσης κ. Κωστοπαναγιώτη και του Προέδρου 
του Συλλόγου Κορυσχαδιτών κ. Κων/νου Σαρρή και 
στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλ
λόγου Κορυσχαδιτών πραγματοποιήθηκε στις 13 
Αυγοΰστου στην αίθουσα συνελεύσεων του χωριού 
Κορυσχάδων ομιλία της Λυκειάρχου κ. Αφροδίτης 
Ιωακείμ Κωστοπαναγιώτη επιτίμου Λυκειάρχου με 
θέμα: “Πορεία του Δημοτικού τραγουδιού στη ζωή 
του λαού μας” .

0  Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ενωσης προ
σφώνησε με τα παρακάτω λόγια:

Ως Πρόεδρος της ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩ
ΣΗΣ σας μεταφέρω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών 
καθώς και των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Αλληλεγ
γύης της Ένωσης, των Καλών Σαμαρειτών μας που 
είκοσι χρόνια τώρα πραγματοποιούν με δωρεάν ε
ξετάσεις ανταμώματα ανθρωπιάς έως και τα πιό μά
κρυνα χωριά και ζουν του πόνο και τα προβλήματα 
του Νομού μας. Συγχαίρω το Σύλλογο των απαντα
χού ΚΟΡΥΣΧΑΔΙΩΤΩΝ με του δραστήριο και ακού
ραστο Πρόεδρο κ. Κ. ΣΑΡΡΗ, για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που κάθε χρόνο οργανώνουν και φα
νερώνουν την πατριωτική ευαισθησία τους για το 
ιστορικό χωριό (ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ).

Οι ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ έχουν συνδεθεί με την ΕΘΝΙ
ΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και θα μείνουν στη νεώτερη Ελλη
νική Ιστορία σαν φωτεινός ΦΑΡΟΣ, που έλαμψε 
στις δύσκολες μέρες της ξενικής Κατοχής.

Και είμαι βέβαιος ότι εκλεκτοί Ευρυτάνες Συγγρα
φείς θα γράψουν την ιστορία της Εθνικής Αντίστα
σης στην Ευρυτανία, όπως τη ζήσαμε και μεις.

Το θέμα της αποψινής ομιλίας είναι “η πορεία 
του Δημοτικού Τραγουδιού στη ζωή του λαού μας” .

Το Δημοτικό μας τραγούδι έδινε και δίνει πάντα 
μια αισιοδοξία και πίστη για την ομορφιά της ψυχής 
του ανθρώπου αλλά και για την ομορφιά της φύσης, 
που μας περιβάλλει. Το δημοτικό μας τραγούδι εί
ναι μια ακένωτη πηγή δημιουργίας του λαού μας, 
που μας συνδέει με το παρελθόν και συνεχίζει την 
παράδοση για την παράδοση, άτι το χθες είναι ο 
πρόλογος για το μέλλον και ότι ανεβαίνουμε στους 
ώμους των προγόνων μας για να δημιουργήσουμε 
τη ζωή των παιδιών μας.

Την ομιλία της κ. Αφροδίτης Ιωακείμ Κωστοπανα- 
γιώτη ετίμησαν με την παρουσία τους πολλά μέλη 
του Συλλόγου Κορυσχαδιτών της Πανευρυτανικής 
Ενωσης και φίλοι αυτών.

^ιηστοΛές^τρος^^^

Ευχαριστήριο
Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην οικο

γένεια του αείμνηστου φίλου και συγγενή 
γιατρού Γιάννη Δ. Δέρματά, στη σύζυγό 
του Αναστασία και στα παιδιά του Δημή- 
τρη και Μαρίνας.

Για τη δαπάνη και τη φροντίδα να εκδό- 
σοττν τα Απομνημονεύματά μου, να τα κά
νουν βιβλίο και στη συνέχεια να μου τα 
προσφέρουν να τα διαθέσω όπως εγώ θέλω.

Με τη σειρά μου παραχωρώ αυτά τα α
ντίτυπα στην Αδελφότητα Μικροχωριτών 
να διατεθούν και το ποσό που θα εισπρα- 
χθεί να δωθεί για κάποιο έργο που θα γίνει 
στο χωριό μας. Εις μνήμην της κόρης μου 
Ελένης Δ. Δέρματά και του συγγενή και 
φίλου Γιάννη Δημ. Δέρματά.

Δημ. Σ. Δερματάς
Ενα σχόλιο του Προέδρου της Αδελ

φότητας κ. Κεράνη
Οταν είναι κανείς στη διοίκηση κάποιου 

Συλλόγου, κάποιας Κοινότητας, στις γενι
κές συνελεύσεις που γίνονται είναι υπο
χρεωμένος να ακούει τις κριτικές των με
λών και να απαντάει σ’ αυτές απολογούμε
νος για τις πράξεις και τα έργα του.

Αυτές λέγονται με δύο λόγια δημοκρατι
κές και διαφανείς διαδικασίες.

Η κα Ανδριάνα Αγγελή κατέκρινε στη 
γενική άτυπη συνέλευση που είχαμε στις 
18 Αυγούστου στο Μικρό Χωριό τον πα- 
ρευρισκόμενο κ. Γ. Παπαθανασίου ο οποίος 
ούτε ήταν ούτε υπήρξε ποτέ στη διοίκηση 
της Αδελφότητας ή στο Κοινοτικό Συμβού
λιο. Αυτό μας εξέπληξε όλους.

Ο κ. Γ. Παπαθανασίου έκανε έργα στο 
Μικρό Χωριό και δωρεές για έργα, και μεις 
01 Μικροχωρίτες θεωρούμε υποχρέωσή μας 
να τον ευχαριστήσουμε όπως κάθε έναν 
που κάνει κοινωφελή έργα στο χωριό μας.

Αυτά τα διδαχτήκαμε στα σχολεία μας 
και στα σπίτια μας. Δεν φοιτήσαμε σε σχο
λεία της Ευρώπης, για να ξέρουμε ίσως αυ
τά που έμαθε η κυρία Ανδριάνα. Ομως φαί
νεται 01 δάσκαλοί μας ήταν καλοί γιατί μά
θαμε καλά αυτά που μας δίδαξαν.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ 63



Ρ α ν τ ε β ο ύ  α ν θ ρ ω π ι ά ς :
Θείο δώρο οΓεξορμήσεις Γιατρών ΑλΠηλεγγύης 1998

Τα μακρυνά χωριά της λεβεντομάνας Ευρυτανίας επισκε'φθηκαν οι άγγελοι 
αγάπης το 1998!

1) 10, 11, 12/4/1998 KP1KE/V\0 ΔΟΜΝ1ΣΤΑ Συμμετοχή Πρόεδρος 1. Μαυρομά
της

2) 29, 30, 31/5/1998 ΛΗΜΕΡΙ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Π. ΧΡΥΣΙΚΟΥ με δεσπότη κ. 
Νικόλαο συμμετοχή Πρόεδρος Δ. Ζαγαυιόρης, Κωνσταντίνος Φούκας, I. Μαυρομά
της, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου Βοτανολόγος.

3) 17/7/ - 19/7/1998 ΤΡΟΒΑΤΟ ΔΡΑΓΓΑΝΑ, ΤΡΙΔΕΝΔΡΟ, Συμμετοχή Πρόεδρος
1. Μαυρομάτης.

4) ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ Εκδήλωση με ομιλία κ. Α. Ιωακείμ Κωστοπαναγιώτου με θέμα 
“Η πορεία του δημοτικοά τραγουδιοά στη ζωή του λαοά μας” . Συμμετοχή Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος I. Μαυρομάτης, Γ. Αρμόγος, Κ. Παπαγεωργίου.

5) ΑΓΡΑΦΑ, ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ, ΕΠΑΙΝΙΑΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΜΑΡΑΘΟΣ. Συμμετο
χή Πρόεδρος I. Μαυρομάτης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από Βοτανολόγο Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε

ων Γηροκομείου Καρπενησίου για τα πολάτιμα βότανα της Ευρυτανίας 28/5/98 ώρα 7 
μ.μ.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΩΡΑ
Σε γονείς και μαθητές χωριών Ευρυτανίας για την υγιεινή στόματος και αυτιών. 

Διανομή σε μαθητές οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστες και ανάλογες οδηγίες χρήσεως. 
Καρδιογραφήματα από καρδιολόγους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Έλαβαν μέρος ο γιατροί:
1. Νικόλαος Πουρνάρας Παθολόγος Πνευμονολόγος, καθηγητής.
2. Δημήτριος Μαρίνος, Καρδιολόγος.
3. Ελευθέριος Τσιάμης, Καρδιολόγος.
4. Φωτεινή Κατσάρη, Καρδιολόγος.
5. Αικατερίνη Δανιήλ, ΩΡΔτου Ιατρικοά ΣυΜόγου Ευρυτανίας.
6. Σάσα Θερίου-Καρποδίνη, Καρδιολόγος.
7. Βησσαρίων Ζαρκαδοάλας, Ορθοπεδικός.
8. Μαριάννα Τσίρου, Οφθαλμίατρος.
9. Ευθάμιος Ντοάσικος, Παθολόγος.
Ο γιατρός Οφθαλμίατρος κ. Βλαχογιάννης ματαίωσε την εξόρμησή του λόγω βλά

βης αυτοκινήτου του. Υπεσχέθη σε πρώτη εξόρμηση να συμμετάσχει.
Οι γιατροί διαθέτουν δικά τους αυτοκίνητα για μετάβασή τους στο Καρπενήσι και 

επιστροφή, το δε δασαρχείο Καρπενησίου διαθέτει αυτοκίνητο-ποάλμαν για τα χωριά 
Ευρυτανίας.

- Το κείμενο μετεδόθη από την εκπομπή του ΑΝΤΙ “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΑΑΑΑΑ” 11/ 
10/98. Πα το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης
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Συνδρομές που έχουν εισπραχθεί από !/6/98'31/12/98

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό Συνδρομή Συνδρομή
Αδελφότητας Περιοδικού

1. Δημ. Δερματάς 3.000 1998 1998
2. Ποπη Πολύζου-Προβελεγγιου 3.000 1998 1998
3, Ιφιγένεια Μπουλούμπαση-Φλέγγα $100 29.500 1998 1997 1998 1997
4. Ιωάν. Κοντο'ς 3.000 1998 1998
5. Δημ, Νιαφύλλης 100 δολ. Αυστραλίας 16.959
6. Ζαχαρο'πουλος Γιώργος 3.000 1998 1998
7. Πριοβο'λου Μαριάνθη $50 14.350 1998 1998
8, Αργυρο'πουλος Γιώργος 3.000 1998 1998
9. Αϊβαλιώτη Ελισάβετ 5.000 1998 1998
10. Τάσιος Σπάρος 2.000 1998
11. Πανάρας Νίκος 5.000 1998 1998
12. Λουκάς Μίχος 1.500 1998
13. Παναγιώτου Αριστοτε'λης 3.000 1998 1998
14. Κατσιγιάννης Χρηστός 1.000 1998
15. Φουσέκης Δημ. 1.000 1998
16. Κατραμάδος Γιάννης 3.000 1998 1998
17. Κυρίτση Χαρίκλεια 3.000 1998 1998
18. Παπαδημητρίου Όλγα 3.000 1998 1998
19. Παπαδημητρίου Νίκος 3.000 1998 1998
20. Ανδρεοποάλου Ευαγγελία 3.000 1998 1998
21. Λιαροκάπη Ελένη 3.000 1998 1998
22. Μπούρας Βασίλης 3.000 1998 1998
23. Μπούρας Δημήτρης 3.000 1998 1998
24. Καραγκούνης Γιάννης 2.000 1998
25. Τσινιάς Χάρης 6.000 1998 1997 1998 1997
26. Ζαχαρο'πουλος Παναγ. 3.000 1998 1998
27. Γεωργακόπουλος Φώτης 3.000 1998 1998
28. Σάρας Ηλίας 3.000 ' 1998 1998
29. Μπάκης Δημητρης 3.000 1998 1998
30. Γιαννο'πουλος Σπάρος 3.000 1998 1998
31. Παπαδοπούλας Γιάννης 3.000 1998 1998
32. Φλέγγας Τάσος 3.000 1998 1998
33. Παπαδο'πουλος ‘Αλκής 5.000 1998 1998
34. Στογιάννη Αγάπη 5.000 1998 1998
35. Δημητρακοπούλου Σωτηρία 5.000 1998 1998
36. Φωτίου Δημήτρης 5.000 1998 1998
37. Γεωργούλης Σταύρος 5.000 1998 1998
38. Μιχ. Μουχρίτσας 2.000 1998
39. Φλέγγας Αλέκος 3.000 1998 1998
40. Κατσούδας Δημ. 3.000 1998 1998
41. Τσαμουράς Ν ίκος 2.000 1998
42. Νασιόπουλος Νίκος 2.000 1998
43. Γιουρνάς Δημήτρης 5.000 1998 1998
44. Ντελή Βασιλική 5.000 1998 1998
45. Τσάνα Γεωργία 5.000 1998 1998
46. Φλώρος Γιάννης (Μεσολο'γγι) 5.000 1998 1998
47. Γκιώνης Γιάννης 5.000 1998 1998
48. Φλέγγας Δημ. 3.000 1998 1998
49. Σακαλής Κυριάκος και Νατάσα 3.000 1998 1998

Εγγραφές

500

500
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50. Σιδέρη Μαρία $100
51. Τσουκανά Παρασκευή
52. Σιδε'ρη Βαγγελιώ
53. Μπάκης Σταύρος
54. Κομπορόζος Τρύφωνας
55. Κομπορόζος Νόσος
56. Γιουρνά Μαρία
57. Θάνου Νίκη
58. Μίχος Γιάννης του Ν.
59. Γιαννόπουλος Σπόρος
60. Ουτουνιζή Ελευθερία
61. Κριεζία Μίνα
62. Μούτσελου Παναγ.
63. Κορμπορόζου Ευαγ.
64. Ζαχαρόπουλος Σεραφείμ
65. Κοντογιώργος Θανάσης (Αθήνα)
66. Ζαχαρόπουλος Γιώργος $50
67. Κατραμάδος Γιάννης
68. Τζαβε'λης Παναγιώτης
69. Δέρματά Αναστασία
70. ΓαβρίληςΔημ.
71. Θάνος Τε'λης
72. Θάνος Κώστας του Τε'λη
73. Τσινιάς Κώστας
74. Παπαπαναγιώτου Αγγελής
75. Σκορδάς Δημ.
76. Πετρόπουλος Πέτρος και Αίτσα
77. Καρά Δε'σποινα
78. Μώρης Γιώργος και Μαρία
79. Παπαδοπούλου Φωτεινή
80. Ρένα και Σπόρος Παπαθανασιάδη
81. Φώλος Παναγιώτης
82. Φλώρος Νίκος
83. Σιδε'ρη Βαγγελιώ
84. Κυρίτση Ροδάνθη $50
85. Ζυγιάρη Φρόσω $50
86. Σταύρος Δέρματός $100
87. Γρούμπας Γ.
88. Βενε'της Π.
89. Πανευρυτανική Ενωση
90. Πιστιόλης Γεώργιος
91. Παν. Μαστρογεωργόπουλος
92. Νίκος Μαραγκούσης (Nick Malos)
93. Παναγ. Ζωγράφος $50
94. Αδελφε'ς Ζησίμου (Λαμία)
95. Μαριάνθη Μακρή
96. Αννα Ανδρ. Παναγιωτοπούλου
97. Κώστας Παναγιωτόπουλος
98. Πε'τρος και Ελε'νη Τραχανά
99. Γιώργος Ζήσης
100. Βασίλης Αρμακάς
101. Αναστασία Τσαρού
102. Τηλε'μαχος Δέρματός
103. Αρμάνδος Κομπορόζος
104. Παντελής Λιάπης
105. Ροδάνθη Κατσούλη

28.266 1998 1999 1998 1999
1,000 1998
1.000 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998

15.000 19981996,1997 19981996,1997
3.000 1998 1998

14.134 1998 1998
3.000 1998 1998
2.000 1998

10.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
5.000 1998 1998

15.000 1998 1998
5.000 1998 1998

14.000 1998 1998
ς 10.000 1998 1998

3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
2.000 1999

15,000 1998
15.000 1998
28.000 1998 1997 1998 1997
1,500 1998
5.000 1998 1998
5.000 1998 1998
2.000 1998

$100 δρχ.29.960 1998 1997
) 20.000 1998 1997

13.304 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3 :ο ο ο 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1998 1998
3.000 1999
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Δωρε^ εις μνήμη που έχουν εισπραχθεί οπό 1/6/98-31/12/98

1. Παναγιώχης Ζωγράφος εις μνήμη συζύγου του Ασπασίας $150
2. Κατίνα Αντωνίου εις μνήμη Ασπασίας Ζωγράφου $ 30
3. Βιργινία Δημοπούλου εις μνήμη Ασπασίας Ζωγράφου $30
4. Μαριάνθη Τσιροπούλου εις μνήμη Ασπασίας Ζωγράφου $30
5. Βιργινία Δημοπούλου εις μνήμη Αθαν. Καρδαρά $15
6. Παπαδημητρίου Ολγα εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
7. Παπαδημητρίου Νίκος εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
8. Καρανίκα Ευαγγελία εις μνήμη Βασιλικής Τσινιά και Κώστα Κατσάνου

για τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
9. Η γυναίκα του και τα παιδιά του εις μνήμη Χρήστου Θάνου
10. Μαρία Σιδε'ρη - Κακούρα εις μνήμη γονε'ων της Νικολάου και Βασιλικής
11. Μαρία Σιδε'ρη - Κακούρα εις μνήμη Βασ. Μιχου και Αριστείδη Γιουρνά
12. Θάνου Νίκη εις μνήμη συζύγου της Δημητρίου για το ΙΝΜΣ
13. Θάνος Κώστας εις μνήμη του πατε'ρα του Δημητρίου
14. Πε'τρος Μπάρλας εις μνήμη Φρόσως Μπάρλα, Παναγιωτοπούλου Παν. του Κόμματά 
Ιωαν. του Γ., Δέρματά Γιάννη του Δημ., Μίχου Βασ. και Παρασκευής Πετρούδη, Αικατερ.

Παπαδή, κ. Γιουρνά Αριστείδη
15. Αναστασία I. Δέρματά εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
16. Αναστασία I. Δέρματά εις μνήμη Αθανασίου Καρδαρά
17. Αναστασία, Δημήτρης και Μαρίνα Δέρματά εις μνήμη 
του συζύγου και πατε'ρα τους, Ιωάννου Δέρματά
18. Νίκος και Μάρω Καστροπούλου εις μνήμη μητε'ρας και γιαγιάς Ευγενίας

Μαστρογεωργοπούλου
19. Πέτρος και Δίτσα Πετροπούλου εις μνήμη Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου
20. Πε'τρος και Δίτσα Πετροπούλου εις μνήμη Μαρούλας Κωστοπούλου
21. Μιχάλης και Ελένη Κωστοπούλου εις μνήμη αδελφών Μαρούλας και Ευγενίας
22. Παναγιώτα Μούτσελου εις μνήμη Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου
23. Ευαγγελία Κομπορόζου εις μνήμη αδελφής Ευγεν. Μαστρογεωργοπούλου
24. Ευάγγελος Μούτσελος εις μνήμη θείας Ευγεν. Μαστρογεωργοπούλου
25. Ευάγγελος Μούτσελος εις μνήμη θείας Μαρούλας Κωστοπούλου
26. Δέσποινα Κάρας εις μνήμη Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου
27. Δέσποινα Κάρας εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
28. Παύλος και Πωλίνα Πετροπούλου εις μνήμη γιαγιάς

του Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου
29. Βασίλης και Καίτη Γάσπαρη εις μνήμη Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου

και Νικήτα Κουτσούκη
30. Γιώργος και Μαρία Μώρη εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη και

Ευγενίας Μαστρογεωργοπούλου
31. Σπύρος Κυρίτσης εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη για τα αυλάκια του χωριού (παλιό)
32. Φωτεινή Παπαδοπούλου εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
33. Φωτεινή Παπαδοπούλου εις μνήμη Δέσποινας Αιάπη
34. Γιώργος και Ιωάννα Μπαμπουνικολού εις μνήμη Γιάννη Κατσούλη

για τον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής
35. Ρένα και Σπύρος Παπαθανασιάδης εις μνήμη Γιάννη Κατσούλη

για τον Ι.Ν. Αγ. Κυριακής
36. Κεράνης Θανάσης εις μνήμη Στέλλας Γ. Παπαδή
37. Δερματάς Σταύρος εις μνήμη γονε'ων του Γιάννη και Ασπασίας $100
38. Ελένη Παπαδή - Μπόζνου εις μνήμη Στέλλας Γ. Παπαδή

για διαμόρφωση χώρου στον αδριάντα του Γ. Παπαδή

43.752
8.714
8.714
8.714 
4.359

10.000
10.000

10.000
30.000
10 .0 0 0  
5.000

20.000
30.000

40.000
20.000 
10.000

200.000

20.000
10 .0 0 0
10.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000 
10.000

10.000

10.000

20.000
40.000
10.000 
10.000

10.000

10.000
10.000
28.000

20.000
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39. Ελένη Παπαδή - Μπόζνου εις μνήμη Παναγιώτη, Ευφημίας Παπαδή
για διαμόρφωση χώρου ανδριάντας Γ. Παπαδή 20.000
40. Ελένη Παπαδή - Μπόζνου εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη
για διαμόρφωση χώρου αδριάντος Γ. Παπαδή στο περίβολο της Πνευματικής Γωνιάς 10.000
41. Ελευθερία Παπαδή - Σωτηράκου εις μνήμη Στέλλας Παπαδή
για διαμόρφωση χώρου αδριάντος Γ. Παπαδή στο περίβολο Πνευματικής Γωνιάς 20.000
42. Ελευθερία Παπαδή - Σωτηράκου εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη 
για έργα διαμόρφωσης του χώρου ανδριάντα Γ. Παπαδή
στο περίβολο της Πνευματικής Γωνιάς 10.000
43. Ροδάνθη Κυρίτση (ΗΠΑ) εις μνήμη Νικήτα Κουτσούκη,
Αναστασίας Κυρίτση Γιάννη Χαμπέρη και Δεσπούλας Αιάπη $150 45.000
44. Σπύρος και Μαρία Κυρίτση εις μνήμη του πατέρα τους Βαγγέλη Κατσιγιάννη
για τα αυλάκια του παλιού οικισμού 50.000
45. Σπύρος και Μαρία Κυρίτση εις μνήμη του πατέρα τους Βαγγέλη Κατσιγιάννη
για τον Αθλητικά Ομιλο Μικρού Χωριού 50.000
46. Ροδάνθη Φλέγγα - Κατσούλη εις μνήμη του συζύγου της Γιάννη Κατσούλη 50.000
47. Γιώργος Κατσούλης εις μνήμη του πατέρα του Γιάννη 25.000
48. Σπύρος Κατσούλης εις μνήμη του πατέρα του Γιάννη 25.000
49. Τα αδέλφια Κλεομένης και Αμαλία, Αλέκος και Νίκη, Γιάννης και Βασιλική
εις μνήμην του αδελφού τους Νικήτα Κουτσούκη 100.000
50. Αγγελική και Διονύση Φλώρου για την εκκλησία της Μεταμόρφωσης
εις μνήμην Νικήτα Κουτσούκη και γονέων τους 30.000
51. Οικογένεια Ευγενείας Μαστρογεωργοπούλου εις μνήμην Νικήτα Κουτσούκη 20.000
52. Ναυσικάς και Βαγγέλη Παπαδάκη εις μνήμην Γιάννη Κατσούλη
για τα αυλάκια παλαιού οικισμού 40.000

Διάφορες δωρεές προς την Αδεάφότητα
1) Πόπη Προβελεγγίου - Πολύζου για σκοπούς της Αδελφότητας
2) Αϊβαλιώτου Ελισσάβετ για σκοπούς της Αδελφότητας
3) Αγάπη Στογιάννη για αυλάκια στο Παλιό Οικισμό
4) Γιάννης Κουτραμάδος για αυλάκια στο Παλιό Οικισμό
6) Κλεομένης Κουτσούκης (αγορά βιβλίου)Δ. Δέρματά
7) Θανάσης Κεράνης αγορά 2 βιβλίων Δ. Δέρματά
8) Χριστόφορος Αντωνόπουλος (αγορά βιβλίου Δ. Δέρματά)

16.500
15.000
20.000 
20.000
5.000 

10.000
5.000

Το χωρ ι ό
Ε κ ε ί  σ τα  π λά γ ια  τον  βουνού, στα  δροσερά  χο ρ τά ρ ια , 

π ο υ  μ ο υ ρ μ ο υ ρ ίζο υ ν  τα  νερά κα ι χύ νο ν τα ι καθάρια, 

ε κ ε ί στα  π λά γ ια  τον  βουνού, όπου  φυσά τ ’ αγέρι 

κα ι χ α ιρ ε τά  τα  λούλούδ ια  κα ι π α ίζε ι μ ε  τη, φ τέρη  

κα ι τα  π ουλά κ ια  κελαηδούν στα  δέντρα  τα ίρ ι- τα ίρ ι, 

α π λώ νετα ι, μ ικ ρ ό  χ ω ρ ιό , μ ε  πεύκα στολ ισμ ένο  

κα ι μ ε σ ’ σ τον  ήλ ιο  λο ύ ζε τα ι λ ευκ ό  κα ι ευτυχισμένο.

Τ α  κά τα σπρα  σ π ιτά κ ια  του, μ ικ ρ ά  κα ι μετρημ ένα , καθώ ς  

φ ω λ ιές  μ ικ ρ ώ ν  πουλ ιώ ν , στα  δέντρα  ε ίνα ι κρυμμένα.
Ιωάννη Πολέμη
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Λίγα Εόγια γι' αυτούς nou έφυγαν
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΥ - ΜΠΑΚΑ£
Τη χρονιά που πέρασε έφυγε από τη ζωή μιά 

ακόμη Μικροχωριτισσα της παλιάς γενιάς, η Μα
ρία Σταθοπούλου που γεννήθηκε στο Μικρό Χω
ριό το 1919. Γονείς της ήταν ο Βασίλης και Κων
σταντίνα. Παντρεύτηκε τον Κώστα Μπακαέ και 
έκτοτε κατοικούσε στην ΑΘήνα όπου δημιούργη
σε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ηταν εφοδιασμέ
νη με πολλές αρετές και αγάπη στους συνανθρώ
πους της.

Στην τελευταία της κατοικία την συνόδεψαν 
τα παιδιά της, οι συγγενείς και οι χωριανοί της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης που την σκε
πάζει και νάναι αιώνια η μνήμη της.

ΣΤβΑΑΑ Γ€ΩΡΠΟΥ ΠΑΠΑΑΗ

ρισε ένα αγροτεμάχιο στην Αγ. Κυριακή του Μι
κρού Χωριού.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ. ΑΙΑΠΗ
Πέθανε προ μηνών στην Αμερική (Ν.Υόρκη), 

όπου ζούσε η Δεσπούλα, χήρα Σεραφείμ Λιάπη, 
το γένος Διονυσίου Πριοβόλου.

Στην Αμερική είχαν μεταναστεύσει κατά τη δε
καετία του ’50 μαζί με τον σύζυγό της Λιάπη. 
Εκεί απέκτησαν δυό παιδιά. Κοντά τους ζούσε η 
Δεσπούλα μετά τον τραγικό θάνατο του άντρα 
της. Ενδιαφερόταν πάντοτε αυτή και ο σύζυγός 
της για το Χωριό και ήσαν τακτικοί συνδρομητές 
στην Αδελφότητα και το περιοδικό της. Προ ετών 
δώρισε στην Αδελφότητα για λογαριασμό της Με- 
ταμορφώσεως του Σωτήρος το προϊόν πωλήσεως 
αγροτικού κληρονομικού μεριδίου της στις Γκρε- 
μινίτσες.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αμερικανικής γης 
που σκεπάζει αυτή και το σύζυγό της.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1926-1998

Απεβίωσε στις 23 Αυγούστου 1998 και κηδεύ
τηκε στη γενέτειρά της τη Θήβα η 88χρονη Στέλ
λα, χήρα Γεωργίου Παπαδή. Ηταν η Θηβαίο κόρη 
που διάλεξε για σύντροφο της ζωής του ο αείμνη
στος δάσκαλος Γεώργιος Ελ. Παπαδής μετά το 
θάνατο της πρώτης του γυναίκας (1942). Ο γάμος 
τους έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 1947.

Ζούσαν έκτοτε αρμονικά στην Αθήνα, όπου εί
χε διορισθεί ο δάσκαλος, ενώ παράλληλα δραστη
ριοποιήθηκε μαζί με άλλους Μικροχωρίτες για 
την ίδρυση του “Σωματείου των εν Αθήναις και 
Πειραιεί Μικροχωριτών”. Από το 1986 που πέθα
νε ο δάσκαλος, η χήρα του ζούσε μόνη της με την 
αγάπη και τις περιποιήσεις των ανεψιών τους 
και άλλων συγγενών. Πληροφορούμαστε ότι με
ταξύ των ρυθμίσεων της διαθήκης της είναι και 
η δωρεά ιδιόκτητου καταστήματος στην εκκλησί
α του Αγ. Μάρκου (Πατήσια). Κάτι ανάλογο είχε 
κάνει και ο δάκαλος με τη δική του διαθήκη. Δώ-

Προς την Αδελφότητα Μικροχωριτών 
Πρώτα στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια 

δια μέσω της Αδελφότητος στην οικογένεια Νι
κήτα Κουτσούκη και προς τα αδέλφια του, για το 
θάνατο του αγαπητού σε όλους μας Νικήτα και 
ευχόμεθα να είναι αιωνία η μνήμη του.

Και εμείς όλη η οικογένεια είμαστε πολύ πι
κραμένοι, για το θάνατο της νύφης Ασπασίας γυ
ναίκα του αδελφού μας Παναγιώτη Ζωγράφου 
που παντρεύτηκαν το 1957 και απέκτησαν δύο 
παιδιά το Χρήστο και τη Φρόσω, έζησαν στη Θεσ-
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σαλονίκη και to 1970 έφυγαν για την Αμερική 
στο NORFOLK της VIRGINIA.

Εκεί εργάστηκαν και ήταν μία καλή και επιτυ
χημένη οικογένεια. Ομως το σχέδιο του θεού ή
ταν η γυναίκα του Παναγιώτη Ασπασία στις 18 
Ιανουαρίου 1998 να φύγει για την Αιωνιότητα.

Ηταν πιστή σωστή σιίζυγος, Μητέρα και νοικο
κυρά. Εκεί σπούδασαν τα παιδιά τους.

Ο Χρήστος έγινε ένας καλός επιστήμων της 
Φυσικής και προγραμματιστής Κομπιούτερ προ- 
σφέροντας τας υπηρεσίας του εις Κομπανίαν Πα
ραγωγής Αεροπλάνων στο LOS ANGELES Καλι- 
φόρνια.

Η κόρη παντρεύτηκε τον αξιόλογο Καρπενη- 
σιώτη Φώτη Σακκά και ζουν στην ATLANTA 
της GEORGIA. Η νύφη μας με τον Παναγιώτη 
σχεδόν κάθε καλοκαίρι επισκέπτονταν το Μικρό 
Χωριό και την ευρύτερη περιοχή. Ομως για την 
πέραν του τάφου ζωήν για την Ασπασία ο Θεός 
θέλησε να φύγει από το έδαφος της Αμερικής.

Εις μνήμη της στέλνουμε το ποσό χρημάτων 
για τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Μικρού Χωρίου.

Βιργινία Αθ. Δημοπούλου
€ΥΑΓΓ€ΛΟΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗΣ 1913-1998

Γεννήθηκε στο Ξερόρεμα της Καρίτσας το 
1913 και ήταν γιος του Βασίλη Κατσιγιάννη και 
της Βασιλικής Τουφεκιά. Τελείωσε το Δημοτικό 
σχολείο στο Μικρό Χωριό και στη συνέχεια ανα
γκάστηκε να βγει στη βιοπάλη και να ξενητευτεί, 
πρώτα στο Καρπενήσι και στη συνέχεια στη Θεσ
σαλονίκη και τη Ααμία.

Παντρεύτηκε στο Μικρό Χωριό την Αικατερί- 
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νη Μουχρίτσα και απέκτησε μία μοναχοκόρη, τη 
Μαριάνθη, την οποία λάτρευε.

Στην κατοχή εργάστηκε στη Χαλκίδα μέχρι το 
1942, όταν στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στο 
Χωριό συνελήφθη από τους Ιταλούς μαζί με πολ
λούς άλλους Μικροχωρίτες και κλείστηκε για έ
να διάστημα στις φυλακές Ααμίας. Μετά την απε
λευθέρωση άνοιξε δικό του εστιατόριο στην Αθή
να, όμως το 1947 αναγκάστηκε να στρατευθεί 
στον εμφύλιο με συνέπεια να καταστραφεί οικο
νομικά και να κινδυνεύσει η ζωή του. Είναι αξιο
μνημόνευτο ότι αν και στρατιώτης πήρε μέρος ως 
μάρτυρας υπεράσπισης σε πολλές δίκες χωριανών 
στο στρατοδικείο της Ααμίας. Στις μαρτυρίες του 
εκείνες οφείλουν πολλοί την επικράτηση του δι
καίου.

Μετά την απόλυσή του ξεκΝησε από την αρχή 
την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Αθή
να και εργάστηκε ως ιδιοκτήτης καφενείου για 
πολλά χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Σημαντική υπήρξε η προσφορά του στην πε
ριοχή της Παραλίας Μαραθώνα Αττικής, όπου υ
πήρξε ιδρυτής και για χρόνια πρόεδρος του τοπι
κού Εξωραϊστικού Συλλόγου. Στην έντονη δρα- 
στιιριότητά του οφείλει εν πολλοίς η περιοχή την 
ανάπτυξη και αξιοποίησή της κατά τη δεκαετία 
του εξήντα.

Γενικά διακρινόταν για την αφοσίωσή του στη 
δουλειά, τον ανοιχτόκαρδο και καλωσυνάτο χα
ρακτήρα του και την ευκολία με την οποία βοη
θούσε όσους του το ζητούσαν.

Εκτός από την κόρη του, αφήνει πίσω το γα
μπρό του, Σπύρο Κυρίτση, τον οποίο αγαπούσε 
σαν παιδί του, και τα τρία εγγόνια του, για τα 
οποία καμάρωνε ιδιαίτερα.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη γιατί δεν εί
ναι εύκολο να σε ξεχύσουμε ποτέ. Ο Θεός να ανα
παύσει την αγνή ψυχή σου, νάναι ελαφρύ το χώ
μα που σε σκεπάζει και η μνήμη σου αιώνια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
1917-1998

Ο Γιάννης Κατσούλης γεννήθηκε στην Καρύ- 
τσα Ευρυτανίας το 1917. Τα πρώτα παιδικά του 
χρόνια τα πέρασε στην Καρύτσα. Αργότερα πήγε 
στο γυμνάσιο Καρπενησίου από όπου και αποςιοί- 
τησε με άριστα. Σπούδασε στη Χημική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τελείωσε χημικός.

Διορίστηκε στο Υπουργείο Συντονισμού στο ο
ποίο κέρδισε υποτροφία και εστάλη στην Αμερι
κή και ειδικεύθηκε γεωχημικός -μεταλλειολόγος. 
Επανερχόμενος στην Ελλάδα τοποθετήθηκε στο 
Υπουργείο Βιομηχανίας και έφθασε στη μεγαλύ
τερη δημοσιοϋπαλληλική βαθμίδα ως Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας όπου 
υπηρέτησε μέχρι που σιτνταξιοδοτήθηκε.

Παντρεύτηκε τη Ροδούλα Φλέγγα και απέκτη
σε δύο αγόρια τον Γιώργο και τον Σπύρο.
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Htav σπουδαίος επιστήμων, καλός σύζυγος και Παναγιώτη στα παιδιά της και στους λοιπούς 
πατέρας και ευτύχησε να δει και τέσσερα χαριτω- συγγενείς της.

μένα εγγονάκια. Ανοιχτόκαρδος, καλοσυνάτος, 
ευχάριστος συζητητής με πολλές γνώσεις, ήταν 
αγαπητός στους συναδέλφους του στους συμπα
τριώτες του και στους συγγενείς του.

Στις 2 Νοεμβρίου πέθανε από ανακοπή καρδιάς 
στο σπίτι του στο Χαλάνδρι, ανάμεσα στα παιδιά 
του και τα εγγόνια του.

Η κηδεία του έγινε στο Χαλάνδρι και την πα
ρακολούθησαν, συγγενείς, πολλοί φίλοι και αρκε
τοί συμπατριώτες μας.

Εμείς θα τον θυμόμαστε αξιαγάπητο άνθρωπο 
και εξαιρετικό μέλος της Αδελφότητάς μας. Ας εί
ναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον 
σκεπάζει.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΤΣΗ 
1942-1998

Η Αναστασία Παναγ. Κυρίτση γεννήθηκε στο 
Σουέζ της Αιγύπτου στις 4 Οκτωβρίου 1942. 
Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και μετά την αποφοίτησή της διορίστηκε καθη- 
γήτρια φιλόλογος στο Αύκειο Ναυπάκτου.

Υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία και τελευταία 
μέχρι τον θάνατό της υπηρετούσε στο 10ο γυμνά
σιο Πειραιώς.

Παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Κυρίτση το 1976 
και απέκτησαν δύο παιδιά την Κωνσταντίνα και 
τον Τρύφωνα - Νικόλαο, που σήμερα είναι φοιτη
τές. Δυστυχώς στις οκτώ Αυγούστου 1998 πέθα
νε μετά ολιγόχρονο ανίατο ασθένεια.

Υπήρξε καλή μητέρα και σύζυγος καλή νοικο
κυρά και άξια καθηγήτρια. Η κηδεία της έγινε 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και την παρακολού
θησαν οι συγγενείς, φίλοι της και αρκετοί Μικρο- 
χωρίτες. Θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγό της

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης που την σκε
πάζει και νάναι παντοτεινή η μνήμη της.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1920-1998

Γεννήθηκε στον Αγιο Γεώργιο Παλαιοχωρίου 
Ευρυτανίας το έτος 1920. Ηταν ο πρώτος γιός 
πολύτεκνης οικογένειας. Από μικρή ηλικία έφυγε 
από το χωριό του και εγκαταστάθηκε στο χωριό 
Καλεσμένο. Τα χρόνια της Κατοχής τα πέρασε 
σαν εργαζόμενος στον Ποταμό Μέγδοβα χρησιμο
ποιώντας και χειρίζοντας το μικρό πορθμείο (κοι
νώς Καρέλι) ήτανε χειροκίνητο με συρματόσχοι-
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VO με μικρή καρόχσα, ξύλινη, εγκατεστημένο στη 
θέση Χάνι Καραγκούνη η σημερινή γέφυρα Μέ- 
γδοβας. Τα χρήματα για το πέρασμα σαν εισιτή
ριο σημερινό όχι τόσο ικανοποιητικό. Πολλοί άν
θρωποι δεν είχαν και χρήματα ανταλλάσσοντας 
με κάτι άλλο σε είδος προϊόντων. Πολλές φορές 
με άσχημες καιρικές συνθήκες κινδύνευσε η ίδια 
του η ζωή. Η εμπειρία του όμως και η υπομονή 
τον κράτησε όρθιο ως το τέλος όπου και παρέδω
σε την σκυτάλη όταν έγινε η πλωτή γέφυρα που 
όλοι γνωρίζουμε. Εγινε ευρύτερα γνωστός και α
γαπητός σχεδόν σε όλη την Ευρυτανία που και 
σήμερα πολλοί θα τον θυμούνται όσοι έτυχαν να 
περάσουν. Ο Λάμπρος που είχε το Καρέλι. Στο 
Καλεσμένο Ευρυτανίας παντρεύτηκε την Βασιλι
κή το γένος Νταφύλη. Απέκτησαν 5 παιδιά από 
τα οποία τα 3 εν ζωή. Στο Καλεσμένο παρέμεινε 
έως το 1962. Το 1963 μαζί με την οικογένειά του 
εγκαταστάθη στο Μικρό Χωριό. Ετυχε της εκτί
μησης και αγάπης όλων με την αθωότητά του, το 
σεβασμό, το καλαμπούρι. Με το βιολί διασκέδασε 
τόσους και τόσους, σε πανηγύρια, γόμους και άλ
λες εκδηλώσεις. Πολλοί τελευταία θα τον θυμού
νται σαν τον Μπάρμπα Λάμπρο με το βιολάκι 
του. Εφυγε από την ζωή στις 30 Μαϊου 1998 σε 
ηλικία 78 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενη- 
σίου, ετάφη στο νέο Μικρό Χωριό.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και 
νάναι αιώνια η μνήμη του.

-€YreNIA X. ΜΑΣΤΡΟΓ€ΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)»

πούλου. Ήταν πρωτοθυγατέρα του Βαγγέλη Κω- 
στόπουλου και της Κατερίνας (Ρίνας). Αυτή τη 
φορά η καρδούλα της, που για 7-8 χρόνια την 
ταλαιπωρούσε, έπαψε πια να χτυπά.

Εμείς τα παιδιά της, Λίτσα, Μάρω, Σπύρος και 
01 οικογένειές μας χάνοντας την πολυαγαπημένη 
μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά πραγματικά ορ- 
φανέψαμε.

Η Ευγενία πήγε να συναντήσει τη Μαρούλα, 
μια από τις μικρότερες αδελφές της, που έφυγε 
από κοντά μας, πέρσι. Φαίνεται ότι ο Χάροντας 
έστησε καρτέρι και στην λεγάμενη Κυρτσοφω- 
λιά. Δώδεκα γόνοι ξαδέλφια χάθηκαν τα δυο-τρία 
τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους και τα πρωτοξα- 
δέλφια της μάνας μας, ο Γιάννης Δέρματός και ο 
Νικήτας Κουτσούκης, που ήταν και συνοδοί στο 
γάμο της, όπως συνηθιζόταν τότε, η Ελένη Λιά- 
πη-Βετσοπούλου κ.ά.

Παντρεύτηκε το 1938, σε ηλικία δεκαοκτώ 
χρονών, το συγχωριανό της Χαράλαμπο Μαστρο- 
γεωργόπουλο. Έζησαν από τότε στη δεύτερη πα
τρίδα μας, τη Θεσσαλονίκη. Η μάνα μας ήταν άν
θρωπος ζεστός, στοργική με τα παιδιά και τα εγ- 
γόνια της, πάντα πρόθυμη να συμπαρασταθεί 
στις μικρές καθημερινές ανάγκες μας, μια φύση 
τρυφερή και συναισθηματική. Κοινωνική και φι
λόξενη, είχε πάντα το σπίτι της ανοιχτό για συγ
γενείς και φίλους, μια ζεστή φωλιά. Ήταν η προ
σωποποίηση της ευγένειας και σαν τέτοια θα τη 
θυμόμαστε πάντοτε κι εμείς και όσοι την γνώρι
σαν.

Πριν από είκοσι χρόνια έφυγε πρώτος ο πατέ
ρας μας, άνθρωπος καλοσυνάτος και συναισθημα
τικός, που φρόντισε την οικογένειά του όσο κα
λύτερα μπορούσε. Ήταν όμως και πονεσιάρης 
άνθρωπος που βοηθούσε όσο μπορούσε και τους 
γύρω του, συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει και 
τους δυό. Όσον αφορά εμάς, τα παιδιά και τα εγ- 
γόνια τους, θα μείνουν για πάντα στην καρδιά 
και στη μνήμη μας.

Λίτσα Πετροπούλου

ΑΛ€ΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΥ- 
ΒΑΑΧΟΥ 1916-1998

Εφυγε από τη ζωή μιά ακόμη παλιά Μικροχω- 
ρίτισσα που ήταν εγκαταστειμμένη οικογενεια- 
κώς στην Αμερική. Είναι η Αλεξάνδρα Δημοπού- 
λου - Βλάχου κόρη του Ανδρέα Δημόπουλου που 
γεννήθηκε στο χωριό το 1916. Απευθύνουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. 
Στο επόμενο τεύχος θα αφιερώσουμε τη σχετική 
νεκρολογία.

Την Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη 1998 έφυγε από 
κοντά μας η μάνα μας Ευγενία Μαστρογεωργο-

- Τελευταία στιγμή πληροφορηθήκαμε 6/12/98 
το θάνατο του Κωνσταντίνου Μπούρα στο χωριό.
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ΜΟΤΕΛ ΕΛΛΑΣ

Νέο Μικρό Χωριό 
Πληρ. Τηλέφωνο 

0237-41206

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι  

Π Ο Α Υ Τ Ε Α Η  Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ  

Ρ Ι Ν Α  Τ Α Σ Ι Ο Υ
Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. Τηλ. 0237/41349

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ZAPPA

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι  
Π Ο Α Υ Τ Ε Α Η  Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ

Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. Τηλ. 0237/41236/41433

Ψ ησταριά -  Ταβέρνα  
Χωριάτικη κουζίνα  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. τηλ. 0237-41300

Ταβέρνα «Η ΓΩΝΙΑ»
ΓΙΑΝΝΑΚ Ο Π Ο ΥΛΟ Χ  ΓεΩΡΠ Ο Σ

Ετοιμα φαγητό της ώρας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΟΑΥΤΕΑΗ ΔΩΜΑΤΙΑ

Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. τηλ.: 0237 41303

£.ενωνας

«Το ρίζωμα»
ΘΕΟΛ«2ΡΟΥ IVraOYPA

Νέο Μικρό Χωριό 
τηλ. (0237-41170) FAX: (0237-41486)
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