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25 χρόνια «Μικροχωρίτικα Γράμματα»:
Μ ι α  ν έ α  ε π ο χ ή  ξ ε κ ι ν ά

Τα Μικροχωρίΐΐκα Γράμμαζα, to όργανο επικοινωνία5 tr)s A6eAcpdtr]tas Μίκροχωρι- 
ζών, συμπληρώνει εφέζο$ 25 χρόνια από ζην έκδοσή ζου. Μεζά από ένα ζέζαρζο 
αιώνα και ζην άοκνη, διαχρονική δουλειά αρκεζών μελών ζου Διοικηυικοό Συμβουλίου UI1S ΑδελφόϋΐΐΓα5, βρίσκευαι σήμερα ata άξια χέρια δυο νόων δημοσιογράφων, παιδιών too Μικρού Χωριού, tns Σοφία$ Κοΰμπου (Κουζσούκη) και too Σπόρου Δ. Κρίκου. Δυο σεμνοί, ευσυνείδηζοι και αποδοζικοί δημοσιογράφοι. Υπό tηv έμπειρη καθοδήγησή toos to περιοδικό μα$ αρχίζει μια νέα εποχή, που φιλοδοξεί να συνδυάσει to παραδοσιακό με to σύγχρονο. Το λαογραφικό με to ισζορικό. Τα νέα ζου χωριού μα$, 
ζου Δήμου notapids και tηs Eopotavfas με όσα σχεεικά αφορούν tov ευρύεερο ελληνικό χώρο. Νέο πνεύμα, σύγχρονη ανζίληψη, καινούργια παρουσίαση ζων θεμά- εων. Τι da μπορούσε να είναι ερανόεερη γιορεή για ta 25 χρόνια από εην έκδοση ζου περιοδικού αυζού!Σζη 10η επόεειο χαλούσαμε toos vioos too Μικρού Χωριού να συμβάλουν με ζην πέννα toos atis σtήλεs too περιοδικού μα$. Σήμερα νιώδουμε περήφανοι γιαεί οι νέοι ζου χωριού μα$ δεν συμμεζέχουν απλά, αλλά παίρνουν ta ηνία σζα χέρια toos. Έεσι πέρα από toos δυο υπεύθυνου5 too περιοδικού μα$ που αναφέραμε, εη σκοεάλη tηs Aδελφόtηtαs σηκώνουν (jtoos ώμoos toos και δυο ακόμη νέοι too χωριού μα$ οι Γιάvvηs Apώvηs, εγγονό5 too Επ. Παπαδή και Θαvάσηs Παπαθανασίου, εγγονόε too Παπαδανάση. Eπιxειpημαtίαs ο πpώtos, δικηγόpos ο δεύtεpos. Και οι δυο toos διακαεέ- xovtai από αμέρισζο ζήλο για εην ανάδειξη too χωριού μα$, σζο οποίο περνούν πολύ περισσόεερο χρόνο από όσο πολλοί από μα$ zoos μεγαλύtεpoυs. Δίπλα toos οι εμπειρόεεροι NiKos βίγλαs, Θαvάσηs Kεpάvηs και Αιμιλία Κουζσούκη παραμένουν σζο 
Διοικηζικό Συμβούλιο tηs Aδελφόtηtαs ωs μεεαβαεικοί αρωγοί ζων νέων σζο έργο toos.Είναι γνωσεό όει ζα Μικροχωρίεικα Γράμμαζα απευθύνονζαι σζου$ απανζαχού Μΐ- κpoxωpίtεs. Επιδυμία είναι να γράφονεαι αοεά από Mικpoxωpίtεs, ενώ πάνζα διανέ- 
μονζαι npos όλoos toos Mικpoxωpίtεs όπου γηs. Όσοι περισσόεεροι συμβάλλουμε με εvδoμήσειs μαs από ta  παλιά, με πpoβλημαtισμoύs μαs για to  χωριό ή εην περιοχή 
μα$, με νέα από σoγxωpιαvoύs μα$, με lotopiKds φωtoγpαφίεs, με ευpotαvικέs ειδήσειs ή με ό,ζι θεωρούμε ενδιαφέρον για δημοσίευση, εόσο πλοοσιόεερο σε ύλη και ενδιαφέρον δα είναι to  περιοδικό pas. Τα Μικροχωρίεικα Γράμμαεα είναι κεήμα όλων μα$ και βασίζονζαι στην κοινή προσπάθεια και συμβολή μα$.Eφέtos έχουμε εη συγκυρία δύο επεεείων; Συμπληρώνονται 25 χρόνια από εην 
ίδρυση ζου περιοδικού μα$, αλλά και 40 χρόνια από εην αποφράδα εκείνη ημέρα tηs καtoλίσδησηs too χωριού μα$. Δυστoxώs και οι δύο αotέs επέτειοι βρίσκουν to χωριό 
μα$ σε μια δύσκολη καμπή. Ο "Kαπoδίστpιαs", όπωs συνηδίζεεαι να λέγεται ο vdpos εvoπoίησηs των χωριών tηs Eλλάδαs, είχε ωs αποτέλεσμα να χάσουν ta χωριά εην αυτονομία toos και ωs ένα βαθμό να χάσουν και εην ζαυζόζηζά toos.
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Σ' auif\ υην αντίξοη σπγμή καλούνζω οι σύλλογοι των χωριών να διαδραμαυίσοσν 
έναν πολύ σημανακό και ισυορικό ρόλο. Να συμβύλοσν σοιν διατήρηση και ανάδειξη 
τη$ πολιτισμική5 ταυτότηταΒ, των παραδόσεων και τη5 ιστορίαβ κάδε χωριού. Δουλειά 
δύσκολη, πολύπτυχη και συνεχήΒ. Μεγάλο το βάροΒ τηΒ ευδύνηΒ. Όμω5 δεν είναι 
δυνατόν να αφεδεί ο χρόνοΒ να σβήσει τον αγώνα και τίΒ προσπάδειεΒ των προγόνων μα$, που με προσωπική σκληρή δουλειά έχτισαν εκκλησιέΒ και σχολειά, έφτια
ξαν δρόμοο5 και καλντερίμια. Με το υστέρημά τουΒ έχτισαν χάνια και ξενώνεΒ, 
υδραγωγεία, σχολειά, βιβλιο6»ίκε5. Λ/Ιε την παλικαριά και τη δυσία rous μα$ χάρισαν ιη λευιεριά, μα$ άφησαν ιστορία. Σ' αυτόν co μακρύ δρόμο δέλει να βαδίσει και η Αδελφότητα Μικροχωριτών αλλά χρειάζεται Εη συμμειοχή, rrj συνσχή και τη βοήδεια όλων μαΒ. Χρειάζεται τη συσπείρωσή μαΒ. Ο καδέναΒ μα$ χωριστά και όλοι μαζί ενωμένοι μέσα στο σύλλογό μαΒ δα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που προσπα- 
δούν και τα άλλα χωριά: Να διατηρήσουμε ζωντανό εο όνομα και την ιστορία του 
χωριού μαΒ, να αναδείξουμε τίΒ ομορφιό5 Εοσ και γενικά να δουλέψουμε για Εην αναβάδμιση του. Οι νέοι πρώτοι έπιασαν το επιτακτικό αυτό μήνυμα και έερεξαν αρωγοί και πρωτεργάτεΒ. As eous  ακολουδήσοσμε. As eous ενδαρρύνουμε και as 
βοηδήσουμε όλοι μαs για εο καλό Εοσ αγαπημένου μαs Μικρού Χωριού.

Μένιος Κουτσούκης 
Επ. Πρόεδρος Αδελφότητας Μικροχωριτών

Λ 4ικροχ(0ριτικα
--------— ---------TRAMMATA

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟέ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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Λίικροχω οπικα
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ItlUPO^XOPlOΔΒΛΤΙΟΙ  ̂ EIWISFQCEQJ: κ α ι  AHAKOTHama toy  υΛΛΟΤΟΥ ton υΐΐα^ΟΧαΡΠΌΝ " Η ΜΒΤΑΜΟΡΜΣΙΣ TOY ΣΟΤΗΡΟΣ "Μ Α Ι Ο Σ  1966 ΕΤΟΣ Ιο ν  -  ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΓ I
*Απ*τ6 ηολλά,πάρα πολλ<5 Cητfμuτu,πoO ύ ν τ ιμ ε- tunCCouv ofpcpQ ot ΜιηροχωρΓτες γ ιύ  νά φτιάξουν τ6 καινούργιο χωριύ, ξεπηδηστ ή ύνύ·γκη τ** τffς έπιχοινω ν(ας μέ τ6 έντυπο α ύτ6 .'Εκείνω ν πού μοχθοΟν χειμΰνα MuXoMuTpi γ· c' νύ θεμελιώσουν τ ί ς  καινούργιες έ σ τ ίε ς  τους κ ι ’ Κ ε ί νων, πού αν KuC ζενητεμένοι καρδιύ τους δέν παψε νύ σχιρτύρ γ ιύ  ο ,τ ι  γξνετα ι στύ χω- ρ ιό .Γ ιύ  τύ τ^οβλ^ατΰ ομα»ς τού χωριοΟ χρειά ζεται χατανύησίς, συμπαρύστασις, συνεργασία, θέλησις καί προοηαθεια,πού θύ πηγάζουν iitS  τι^ν /η ύ̂πη ολι^ν μας γιύ  τύ Μιχρδ Χ ω ριύ .Γ ι *αύ- τ6 τύ χωριύ στρατευύμαστε ο λ ο ΐ·Η ΦΕΤΕΙΝΗ ηΜ πΤίΤΣΪΝ ΕΛ^ΣΓΣ"*Η φ ετεινή Γ ενική Συνέλευσής τοΟ &ύματείου μας ^ i v e  στύς 27 Μαρτίου.Βρέθηκαν χύνω ύπύ 60 μ ίλ η  UV χ η ί θαπρεπε νύ c tv u i δ ιπ λύ σ ιά .Τύ σπουδαιύτερα θέματα πού συζητήθηκαν ήραν: I )  Γ ιύ  τήν έπέκτασι τοΟ σχεδίου,ώστε νύ δο - θοΟν οίκύχεδα α*οσους δέν πήραν.2) Γ ιύ  τύν ^Μτροφωτισμύ τής Κοινδτητος^Β) Β ιύ  τήν υδρευσι τοΟ χωριοΟ.4) Γιύ  τύ άνοιγμά τοΟ 2ε- νοδοχείου 5) Γιύ  τήν μεταχίνησ ι των εικόνων ύπύ τήν *&ιχλησία τοϋ χωριοΟ,πού τελικύ ύπο φεύχθηκε 6} Γιύ  τήν συντήρησιν τοΟ Παλαιού χωρίου.*Η Γ ενική Συνέλευσις ελαβε ομύφωνα τήν ι^όφύσιν να μή δεχθή καμμία δ ιύ κ ρ ισ ι μ εταξύ ]^λΓ.ιοϋ καί νέου χωρίου .Τύ Μικρ^ Χωριύ ε ίν α ι ενα κ ι* ε ΐν α ι <!Κτύγκη νύ ύπίρχρ ενότητα σ τίς  προσπάθειες γ ιύ  ενα ε ν ια ίο  Μικρό Χωρ ιό .ΑΡΧΛΙΡΕΣΙΒΣΤύ νέο Δ ιοικητικό Συμβούλιο πού προέκυψε ύπό τ ί ς  ύρχαιρεσ ίες συγκροτήθηκε ύπό τούς κ .η .1) NIKOΛ.^ON Λβ.ΚΕΡΛΙθίΝ ώς Πρόεδρον2) ΧΡΙΣΤΟΝ Κ . Θ/ΝΟΝ » 'Αντιπρόεδρον3) Αβ/ϋ/.ΣίΟΝ I.XSP;>HN " Τ ιμ ία ν4) ΚΛΞΟΜΕΝί» Σ-ΚίΥΤΣΟΪΚΗΝ » Γ .Γ ρ α μ ^ τ έ α6) Μ,'ΙΙΘΟΝ Σ.Κ0ΜΠΟΡ02(»4 "  ΣύμβουλοςΤήν 'Εξελεγκτικήν 'Επιτροπήν ύποτελοΟν ο ΐ κ .κ .  I)  Π'ΝΑΓ. Τ-ΚΓΡΓΠ«Σ2) ΣΤ»/1ΙΟΣ ΜΠΙΑ2Τ/ Σ3) /ίΐΣΤσΤΕΑΗΣ β;ΐΙ0Σ
Φ ΛΕΓΟ Ν Τ Α Z H T H L '.T A  Τ Ο Υ  Χ Ο Ρ Ι Ο Υ

Γ ι ύ  τ ύ  ύ π ο Τ π  θύ έ ρ γ α σ θ ή  xr<( τ 6  Ν έ ο ν  Δ / κ ύ ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  ε ΐ ν α ι :  ^Ι . - Σ υ ν έ χ ι σ ι ς  τ ή ς  ύ ν ο ικ ο ό α μ ή σ ε ω ς  ώ σ τ ε  νύ  σ τ ε -  γ α σ θ ο Ο ν  ο λ ο κ »2 .  -  ‘ Υ δ ρ υ γ ω γ ε Τ ο3 . -  ^λεκτροφ ω τιοιύς4 .  -  " Λ ν ο ι τ μ ο  τ ο Ο  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ- 5 . -  ΰ ^ ν τ ή ρ η σ ι ς  τ ο Ο  Π α λ α ί ο Ο  Χ ω ρ ι ο Ο ( ' Ε κ κ λ η σ ί α  Κ ο μ τ ο  ν α ρ ι ό ) .

-Σκεφθήτε χύνω στύ ζητήματα τοΟ χωριοΟ μας. -Π ροτείνετε ο ,τ ι  καλλίτερο ν ο μ ίζετ ε .- ' ο  Σύλλογος συγκεντρώνει τ ίς  προοχύθειες όλων μ ας. *_____   ̂ SΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΜ/.ΤΕΙΟΥ ΜΛΣΛ ί 'Ιδρύθηκε τ ί  1955 στήν *Λθήνα ΒΓ Προΰηήρχε '/φελφότης Μικροχωριτών σφή Πόλη ( Κων/πολις) απ'τύ ΙθίΚ) περίπ ου. ^Γ ί  ϋροπολεμικύ ύπήρχ^ ^ Φιλοπρόοδος Χνωσις ΜιχραΟ ΧωριοΟ.Στό Επόμενο φύλλο θύ σκιαγραφή- σωμε τήν ”  δρύσι ”  του.,ΛΠ'ΊΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ TCY XCPIOY ΜΑΣΞέρετε ο τ ι:Ι)Σ τ ή ν  'Ελληνική 'Επανάσταση τοΟ 2 Ι  τύ χαριύ εΤχε 30 ο ίκ ο γ έν ειες ;2) Σώζονται τύ ύνόματα δέκα τούλύχιστον αγωνιστών τής 'Βχαναστύσεως,πού εΤναι ύπύ τύ Μικρό Χωριό;3) Στό χωριό μας στρατοπέόευσε ό Μύρκο-Μπότσα- ρης π ρίν  ξεκινήση γ ιύ  τή μοιρ^.ία μύχη τ Λ  Κ ε - φαλ6βρυσσυ;{ΙΘ23)4) Τύ χωριό μας εΤχε ΞενοδοχεΤο ύπό τύ Ι8Β0 κ« ί  πρίν πού κύηκε ύπό τυχαία πυρκαι'ύ πρόν ύπό τύν πόλεμο.5) Σ'αύτό στεγαζόταν μεγάλη Βιβλιοθήκη;6) ό ύγέραστος Πλάτανος ε ίν α ι πάνω αχό 100 χρο- νΟν;ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦίΡΙΕΣ-.'Ο ^ ΐρ δ εδ ρ ο ς  τής Κοινότητοε κ . Κ. Γεωργόηου- λ ο ς φ ε ιν ε  υτίιν 'Αθήνα μ ία  εβδομάδα.Σέ συνεργασία μ ί  τ6 Δ/κόν Συμβούλιον τοΟ Πιματείου, έ γ ιναν έν έρ γ ειε ς  I)  στό 'Υπουργίιΐον Κ οιν .Ω ρ ο νο ί- α ς  γιά  τήν χορήγηι^ιν συμπληρωματικής πιστώπεως έκ 5.000 δ ρχ. στοΰς παθόντας.2)Στήν Δ Ε Η  γιύ  τήν έπιτάχυνση τοΟ ήλεκτροφωτιομοΟ .3)Στό 'ΥπουργεΤον ΟίκισμοΟ γιά  τήν έπέκςαοη τοΟ σχεδίου KcC τήν ύνέγερ'ιη *^ ρ ο 0  ΝαοΟ στό Νέο χωριό 'Βγκρίθησαν συνολικά 65 οίκόπεδα·4)Στήν 'Λγροτι κή Τράπεζα γιά τήν συνέχιση τής μελέτης ταΟ ύδραγωγείς^υ.'Ο Γ ε ν . Δ/ντής τής ΛΤΒ κ.ΠαπαλουκΠς ύιπσχέθη ΟΤΙ θύ ύποοταλή συντι^ως νέου μηχαν ικ ό ς τής Λ Τ Ε γιά τήν περάτωση τής σ χ ε τ ικ ή  μ ελέτη ς.- .Τ ό  Πάσχα πυγκέντρωεε πολύ κ ό ^ ο  τύ Χωριό μας ' η λειτο υργία  τής '/.ναστάοεως ε γ ιν ε  ιτ ή ν  Μεταμόρφωση τ(^ Σωτήρος κ α ί φωτα-γωγήθηκαν ο2 πολυέλ α ιο ι >'τό ΔεΟτε λάβετε φΟς,μέ ρεΟμα φορητής ήλεχτρ ογ ε W ητ ρ ί  ας.- .Τ ή ν  ip ip u  τής 3<)ο&όχου Πηγής εγ ινε χορός υτύ Ξενοδοχείο πού σημειώσε Ιπ ιτ υ χ ία .Τ ό  Ξενοδοχείο ήταν ύνοικτό σ τ ίς  γ ιο ρ τ ές .- .Ζ ύ τ έ ς  τ ί ς  ύναλφ βάνει τήν έχμετύλλευ-*ην τοΟ Εενοδοχείου ό κ . Κλέμης Πλάκας.- .Γ ι ά  τήν έξ^υρε: ι πηγής πλησίον τοΟ νέου χωρίου μετέβη ο Μ .’ /·ρώνης ύδρολόγος τοΟ 'Υπουργεί α V Βΐομηχανίας.το πρώω «Δελιίον ενΓ)μερώσεω5 και ανακοινώσεων cou Συλλόγου των Μικροχωριεών "Η Λ/ΐεΓαμόρφωσΐ5 tou Σωηίρο5"», που κυκλοφόρησε cov Μάιο tou 1966
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Γιο τα 25 χρόνιο μας
Τα εικοσιπέντε χρόνια της έκδοσής του κλείνει φέτος το περιοδικό του Μικρού Χωριού. Χρόνια τώρα ενημερώνει τους Μικρο- χωρίτες οπτήν Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για τα γεγονότα του χωριού, τα καλά και τα άσχημα, τα προβλήματα και τους στόχους των Μικροχωριτών. Στις σελίδες του πολλοί Μικροχωρίτες έγραψαν και γράφουν

τις απόψεις τους και αφηγούνται τις πολύτιμες αναμνήσεις τους. Τους ευχαριστούμε όλους και ελπίζουμε ότι για πολλά χρόνια ακόμη το περιοδικό θα τους κρατάει συντροφιά.Αντί άλλων λόγων δημοσιεύουμε το τιμητικό γράμμα του λογοτέχνη Μιχάλη Σταφυλά για τα 25 χρόνια της έκδοσης.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Είδα πως συμπληρώθηκαν 25 χρόνια έκδοσης του περιοδικού. Έχω σχεδόν όλα τα  τεύ

χη και καθώς τα ξεφυλλίζω διαπιστώνω όχι μόνο το  μόχθο που καταβάλλατε, αλλά και τη 
συνέπεια που είχατε για να βγαίνει κάθε τεύχος και καλύτερο, μακρυά από αντιπαραθέσεις 
και πάντα κοντά στην Ιστορική Αλήθεια.

Διασώσατε ιστορικά γεγονότα γύρω από την περιοχή σας - που χωρίς την παρέμβασή 
σας - μπορεί και να χάνονταν αφού (κατά τη Βφτζίν ια  Γουλφ) ό,τι δεν έχει γραφεί δεν έχει 
συμβεί.

Συγχαρητήρια για τα  25χρονα και ευχές για συνέχιση μ ε  τον ίδ ιο  ζήλο και την ίδια  
συνέπεια.

Μιχάλης Σταφυλάς

Λ 1lια»oxΩ Pιnκ^γραμμστα____
Α Ο Η Ν λ ΝΤΥΧΗ, ΑΓΑΘΗ.
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ο mmor.

ΛΙικροχω ριτικα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ TW  ΜΙΚΡΌΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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1963 - 2003 θλίψη και μνήμη Σαράντα χρόνια από την κατολίσθηση του Μικρού Χωρίου
Σαράντα χρόνια πέρασαν από την ημέρα που το Μικρό Χωριό έζησε την κατολίσθηση. Δεκατρείς συγχωριανοί μας χάθηκαν μέσα στο χαλασμό. Πολύ περισσότερα σπίτια και περιουσίες καταπλακώθηκαν από τις λάσπες. Σήμερα, η ζωή συνεχίζεται οι Μικροχωρίτες είτε κατοικούν στο Νέο Μικρό Χωριό είτε στο Παλιό αγαπούν και φροντίζουν τον τόπο τους.Μπροστά στα χαλάσματα που με τα χρόνια παίρνουν να πρασινίζουν, μερικοί σταματούν και προσπαθούν να θυμηθούν το χωριό όπως ήταν παλιά, που ήταν τα σπίτια, που οι αυλές.

που τα αγαπημένα καλντερίμια. Οι επισκέ- τττες με δέος ακούνε τη διήγηση της καταστροφής.Στο χρονικό αυτής της καταστροφής α- ναφέρεται και η επιστολή του πολιτικού μηχανικού και αυτόπτη μάρτυρα κ. Σωτήρη Οικονόμου. Αφού του εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τις θερμές μας ευχαριστίες , παραθέτουμε την πολύ ζωντανή, ενδιαφέρουσα και ολοκληρω μένη εικόνα που μας δίνει, όπως εκείνος την έζησε από τους Αγίους Αποστόλους στις 13 του Γενάρη του 1963.

EiKdves Αποκόλυψη5: Το Μικρό Χωριό θρηνεί...
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H ΤΡΑΓΩΔΙΑ TOY ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

A. Ήταν πρωί της 13ης Ιανουάριου του έτους 1963, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 π.μ. περίπου που με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι μου ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Θεόδωρος Τσαούσης και μου έδωσε την εντολή να πάω αμέσως με το υπηρεσιακό μου αυτοκίνητο στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας (ως Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ. Ευρυτανίας, όπου είχα αποσπασθεί ως έφεδρος Δόκιμος Αξιωματικός του Μηχανικού, η Υπηρεσία μού είχε διαθέσει αυτοκίνητο τζιπ μάρκας LAND ROVER), να δω τι γίνεται και να του αναφέρω αμέσως. Υπήρχε μία πληροφορία από τους κατοίκους, ότι άρχισε να γίνεται μία κατολίσθηση στο χωριό. Επίσης να πάρω όλα τα αναγκαία μέτρα με τα υπηρεσιακά μηχανήματα (μπουλντόζες, γκρέ- ιντερ, κ.τ.λ.), ώστε να μη κλείσει ο δρόμος προς το Μικρό Χωριό από την εξελισσόμενη κατσλίσθηση. Επικοινώνησα αμέσως με τον οδηγό μου και το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο στις 9.15 π. μ. Ξεκίνησα με σφιγμένη την καρ-

Γράφει ο Σωτήριος Κων. Οικονόμου Πολιτικός μηχανικός - οικονομολόγοςδιά αμέσως για το Μικρό Χωριό μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω και πώς θα το αντιμετωπίσω.Όταν έφθασα εκεί σταμάτησα μπροστά στο εκκλησάκι των Αγίων Απσστόλων, επειδή δεν πήγαινε μέχρις εκεί το αυτοκίνητο, γιατί ο δρόμος είχε κιόλας κλείσει. Τεράστισι όγκσι λάσπης και χωμάτων είχαν ξεκινήσει πάνω από το βουνό και σερνόταν προς τα κάτω κατά μήκος του μικρού χειμάρρου - ποταμού του χωριού σαν μία βραδυκίνητη λάβα. Καμία επικοινωνία με το χωριό δεν ήταν δυνατή. Ήδη τα πρώτα σπίτια που βρισκόταν στη ζώνη κα- τολισθήσεως αυτής της μάζας, είχαν παρασυρθεί, είχαν βυθισθεί μέσα στη λάσπη και φαινόταν επάνω μόνον οι στέγες των σπιτιών άλλες από ξύλο και κεραμίδια και άλλες από τσίγκους, που επέπλεαν στη λάσπη. Φυσικά φαντάστηκα, ότι όσοι άνθρωποι έτυχε να ευ- ρεθούν μέσα σ’ αυτά τα σπίτια, είτε γιατί κοιμόταν ακόμη, είτε γιατί δεν είχαν καταλάβει τι

“Δε μπορώ να κλάψω, ένα  βουνό από θλ ίψ η  κύλησε σζην καρδιά μ ου "  MixdAiis Σζαψυλά5
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είχε συμβεί, θα είχαν χαθεί κάτω από τους τόνους της λάσπης. Ακριβή στοιχεία δεν υπήρχαν ακόμη για τίποτε από όλα αυτά.Φυσικά δεν ετέθη θέμα επεμβάσεως με τα μηχανήματα της Νομαρχίας, γιατί ήταν τόσος ο όγκος της κινούμενης λάσπης, ώστε ήταν αδύνατο να ανακοπεί η προς τα κάτω πορεία της με τίποτε. Τα μηχανήματα που τέθηκαν σε συναγερμό τα ειδοποίησα να μην κάνουν καμία κίνηση, γιατί προς το παρόν δεν ωφελούσε σε τίποτε.Αφού κάθισα περίπου μία ώρα και είδα από διάφορες πλευρές την κατολίσθηση επί τόπου, γύρισα επειγόντως στη Νομαρχία, όπου με περίμενε ανυπόμονα ο κ. Νομάρχης. Του εξήγησα τα συμβαίνοντα και εξεπλάγην από το μέγεθος της καταστροφής. Τον παρεκάλε- σα μάλιστα να πάμε μαζί επί τόπου στον τόπο της καταστροφής το οποίο και έγινε.Ο κ. Νομάρχης κοίταζε αμήχανος την εξέλιξη του φαινομένου και πολλές φορές με ρωτούσε τι θα κάνουμε τώρα. Του απαντούσα, ότι προς το παρόν τίποτε δεν μπορεί να γίνει μέχρι να σταθεροποιηθεί το φαινόμενο. Εικασίες κάναμε για το πόσοι μπορεί να είναι τελικά οι νεκροί κάτω από τα σπίτια που είχαν κιόλας βυθισθεί κάτω από τους τόνους της

λάσπης.Τον χειμώνα εκείνο ο καιρός στο Νομό Ευρυτανίας ήταν βροχερός. Έβρεχε ασταμάτητα περίπου από τις 10 Σεπτεμβρίου του έτους 1962 μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 1963. Επόμενο ήταν να έχουμε περισσότερες καταστροφές και καταστροφές σε όλο το οδικό δίκτυο του Νομού Ευρυτανίας. Επίσης κατολισθήσεις έγιναν σε διάφορα χωριά του Νομού, άλλες μικρές και άλλες πιο μεγάλες. Ο αριθμός όμως του πρώτου λαχνού έτυχε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Η καταστροφή σ’ αυτό ήταν βιβλική.Την ημέρα εκείνη που ήταν Κυριακή οι άνθρωποι στα χωριά πήγαν από πολύ πρωί στην εκκλησία. Έτσι από τους 70-75 κατοίκους που κατοικούσαν σ’ αυτό το τμήμα του χωριού, μόνον 13 είχαν μείνει εκεί. Άλλοι δεν πήγαν ακόμη στην εκκλησία, άλλοι δεν μπορούσαν να πάνε και άλλοι δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη. Η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές περιορίστηκε μόνο σ’ αυτά τα 13 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι απ’ αυτούς που βρέθηκαν στα σπίτια τους στη ζώνη κατολισθήσεως κανείς δεν επέζησε της καταστροφής. Ευτυχώς γιατί τα θύματα της καταστροφής θα μπορούσε να είναι 60-75 άτομα.

Οι αρχέ$ προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθθ5 τη5 καταστροφή$
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Μετά το πρώτο σοκ που υπέστησαν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλοι οι επισκέπτες και περίεργοι που κατέφθασαν στον τόπο της κατολισθήσεως, δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο από το να περιμένουμε. Εκεί μείναμε όλοι μέχρι τις 2.00 μ.μ. Το απόγευμα ξανάρθαμε, για να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Η επικοινωνία προς το Μικρό Χωριό από την κυρία είσοδο του ήταν πλέον αδύνατη. 'Ηταν μόνον δυνατή από την άλλη έξοδο του χωριού προς το συνοικισμό Γαύ- ρος του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας. Το απόγευμα επιβεβαιώθηκε και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων που ουσιαστικά ήταν όσοι δεν είχαν πάει στην εκκλησία του χωριού, η οποία βρισκόταν στο απέναντι μέρος του χωριού, το οποίο ήταν ασφαλές.Β. Η κατολίσθηση εκινείτο προς τα κάτω, σαν βραδύσυρτη λάβα για πολλές μέρες. Αλλά τώρα αυτό ήταν αδιάφορο. Η μεγάλη ζημιά είχε γίνει.Μετά τις πρώτες εντυπώσεις ακολούθησε στη Νομαρχία η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος και έπρεπε να δοθεί απάντηση στα εξής ερωτήματα:

α) Μπορούσαν να παραμείνουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι στα σπίτια τους ή όχι;β) Τι θα γίνει με το Μικρό Χωριό; θα μεταστεγαστεί και πού, για να είναι πλέον ασφαλείς οι κάτοικοι του;γ) Πότε μπορεί να γίνει η μεταστέγασή των και πολλά άλλα παραπλήσια ερωτήματα.Για το πρώτο ερώτημα η Νομαρχία κάλεσε το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), αρμόδιο για θέματα κατολισθήσεων. Αυτό απεφάνθη, ότι όλο το Μικρό Χωριό είναι στην ευρύτερη ζώνη κατο- λισθήσεως. Επομένως το χωριό όλο πρέπει να εκκενωθεί από τους κατοίκους του, οι οποίοι πρέπει να το εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατόν. Είναι επικίνδυνο οι κάτοικοί του να παραμείνουν σ’ αυτό, γιατί αν συνεχισθεί η κακοκαιρία μπορεί να κατολισθήσει και άλλο τμήμα του χωριού με απρόβλεπτες συνέπειες. Πρέπει να το εγκαταλείψουν και να στεγαστούν προσωρινά οπουδήποτε αλλού. Αλλά εν μέσω βαρύτατου χειμώνος που να πάνε; Όσοι παραμείνουν (κυρίως ηλικιωμένοι), για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους θα μείνουν υπό προσωπική ευθύνη και χωρίς

Ο αείμνηστο5 Κωνσταντίνο$ τσότσο5, με την ιδιότητα του υπουργού npovofas, φτάνει στον τόπο τη5 καταστροφή$, επικεφαλή5 κυβερνητικού κλιμακίου
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καμία ευθύνη της πολαείας.Για το δεύτερο και τρίτο ερώτημα εκλήθη επειγόντως το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, για να λάβει γνώση της καταστάσεως που δη- μιουργήθηκε. Το Υπουργείο πράγματι ήρθε, αλλά μετά από διαβουλεύσεις που έκανε διαρκείας περίπου ενός μηνός, έτσι βραδυκίνητο που είναι, δεν κατέληξε σε κανένα αποτέλεσμα. Αλλά το πρόβλημα παρέμεινε οξύ για τους κατοίκους του Μικρού Χωριού.Μετά από αυτά και κατόπιν συσκέψεων των υπηρεσιακών παραγόντων απεφασί- σθη να προσκληθεί και το ιδιωτικό πολεο- δομικό γραφείο του διακεκριμένου πολεοδόμου, Κων. Δοξιάδη να μας πει τη γνώμη του για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ποία θέση κρίνει κατάλληλη για ένα νέο Μικρό Χωριό, πόσο στοιχίζει η εκπόνηση μιας αναλόγου μελέτης, πως θα πληρωθεί κ.τ.λ.Το γραφείο Δοξιάδη ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μας. Ήρθε επί τόπου ο ίδιος ο κ. Δοξιάδης και μετά των συνεργατών του άρχισε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Βλέποντας το μέγεθος του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί προσεφέρθη να γίνει δωρεάν

η μελέτη του όλου οικισμού με έγγραφο αποδοχή αυτής εκ μέρους της Νομαρχίας για λόγους δεοντολογικούς και φορολογικούς. Η Νομαρχία έκανε αποδεκτή την δωρεάν προσφορά της μελέτης και άρχισε να μελετάται όλη η περιοχή, για την ανεύρεση της καταλλήλου τοποθεσίας.Με ελικόπτερο και αεροφωτογραφίες, συχνές επισκέψεις και επί τόπου μεταβάσεις, τελικά επελέγη για τη θέση του Νέου Μικρού Χωριού, η θέση στην οποία αυτό τελικά κτίστηκε, η οποία είναι η σημερινή θέση.Μετά την παραλαβή των σχεδίων, έγινε επί τόπου η χάραξη των οικοπέδων τα οποία δια κληρώσεως διετέθησαν στους δικαιούχους. Έτσι άρχισε η ανοικοδόμηση των σπιτιών, η οποία πραγματοποιήθηκε με κρατική συμμετοχή, πάσης φύσεως δάνεια και ιδιωτική συμμετοχή. Το Νέο Μικρά Χωριό που όλοι σήμερα βλέπουμε και το καμαρώνουμε, είναι προϊόν μεγάλου μόχθου, υπηρεσιακής προσπάθειας, ιδιωτικής οικονομικής δαπάνης, υπομονής και επιστεγάσματος των προσπαθειών μιας ζωής. Αλλά συγκριτικά με το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε όλα τα πιο πάνω άξιζαν τον κάπο.

Το μη κατολισθέν μέρο5 του χωριού
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑριθ. Πρωτ. 11220Εν Καρπενησίω τη 1 Ιουνίου 1962
“Περ ί αναθέσεως της συντάξεως μελετών και επιβλέψεως δημοτικών και κοινοτικών έρ

γων ε ις  ιδιώτην πολιτικόν Μηχανικόν"

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΣΈχοντες υπ’ όψει:1) Τας διατάξεις του Νόμου 3200/55 “περί διοικητικής αποκε- ντρώσεως” εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του από 28.6.56 Β.Λ. “περί εξαιρέσεως της κατά την παρ. 1 άρθρ. 1 του Νόμου 3200/55 αρμοδιότητος των Νομαρχών αντικειμένων τινών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” ως ετροποποιήθη διά του από 23/23.11.56 Β.Δ. “περί επεκτάσεως των αρμοδιοτήτων του Νομάρχου επί θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών άρθρον 1 παρ. 13.2) Τας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.Δ. 1258/1949 “περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Δήμους και τας Κοινότητας.3) Την υπ’ αριθ. Φ 4112/94/251240/16.5.62 δ/γήν του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δι’ ης ετέθη εις την διάθεσιν ημών ο Έφεδρος δόκιμος Σωτήριος Οικονόμου Πολιτικός Μηχανικός, λόγω της επικείμενης ενάρξεως της εφαρμογής εν τω Νομώ υποδειγματικού προγράμματος Κοινοτικής Αναπτύξεως και4) τας υφιαταμένας ανάγκας της παρ’ ημίν Τ.Υ.Δ.Κ. ως και τας οικονομικός δυνατότητας του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων αυτής του τρέχοντος οικον. έτουςΑποφασίζομενΑνατίθεμεν την σύνταξιν μελετών και επίβλεψιν των δημοτικών και Κοινοτικών έργων του καθ’ ημάς Νομού εις τον Πολιτικόν Μηχανικόν Σωτήριον Οικονόμου από σήμερον μέχρι 31.12.1963, ον ορίζομεν και προϊστάμενον της ΤΥΔΚ και καθορίζομεν την μηνιαίαν αυτού αμοιβήν εις δραχμάς τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας (4.500) ήτοι ίσον ποσόν προς το καταβαλλόμενον τεχνικόν επίδομα εις τους τεχνικούς του Δημοσίου έτι του βασικού μισθού καταβαλλομένου εις το Ταμείοντης Στρατιωτικής υπηρεσίας αυτού, μη δικαιουμέ- νου πέραν της αμοιβής ταύτης, ουδεμιάς ετέρας τοιούτης, ειμή της ημερησίας αποζημιώ- σεως εκτός έδρας και οδοιπορικών εξόδων, μηδέ των χορηγουμένων επί ταις εορταίς δώρων εις το μόνιμον προσωπικόν της ΤΥΔΚ.Έδρα τούτου ορίζεται η πόλις Καρπενησίου, η δε ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσις καθορίζεται εις το ποσόν των εκατόν πεντήκοντα (150) δραχμών και θέλει βαρύνει μετά της εν γένει αμοιβής τούτου την πίστωσιν του Κεφ. Ζ ’ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της παρ’ ημίν ΤΥΔΚ.Ούτος υποχρεούται να εργάζηται κατά τας κεκανονισμένας ώρας εργασίας των Γραφείων της Νομαρχίας, υπογράφη εις το βιβλίον παρουσίας ως και πέραν τούτων εφ’ όσον συντρέχει και επείγουσα ανάγκη κατά τας προφορικός οδηγίας ημών. Ο Νομαρχών Δ/ντής Ναπ. ΞανθούληςΚοινοποίησις1. Υπουργείον Εσωτερικών Δ/νσιν Τοπ. Αυτ/σεως ΥπηρεσίαΔημ. Κοιν. Έργων Αθήνας2. Δ/σιν Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας3. Δημόσιον Ταμείον Ευρυτανίας4. Παρ’ ημίν ΤΥΔΚ5. Παρ’ ημίν Γ  Τμήμα6. κ. Σωτ. Οικονόμου
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Η  γενική συνέλευση της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
“ Η  Μεταμόρφωση του Σωτήρος”

Στις 11 ΜαΤου 2003 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη διετής γενική συνέλευση της Αδελφότητας Μικροχωριτών στην αίθουσα του κέντρου “Εσπερίδα” , στην οδό Αλό- πης 65 στα Κάτω Πετράλωνα, που ευγενικά μας παρεχώρησε ο κ. Βασίλης Μανωλάκος, στον οποίο η Αδελ(ρότητα εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της για την περιποίηση και τη φροντίδα που επέδειξε κατά την παραμονή μας στο κατάστημά του.Για μια ακόμη φορά δεν υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση στο κάλεσμα της Αδελφότητας, παρ’ όλα αυτά διαπιστώθηκε απαρτία και άρχισε η γενική συνέλευση.Πρόεδρος της συνέλευσης εκλέχθηκε ο καθ. Κλεομένης Κουτσούκης και γραμματέας ο κ. Γιάννης Αθανασόπουλος. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αποθιώσαντες συγχωριανούς μας κατά την τελευταία διετία και διανεμήθηκαν τα έντυπα απολογισμού - προϋπολογισμού της Αδελφότητας.Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ .Σ . κ. Αθανάσιος Κεράνης, ο οποίος ανακοίνωσε την λήψη επιστολής από τον γνωστό συγγραφέα λογοτέχνη κ. Μιχάλη Σταφυλά, ο οποίος συγχαίρει την Αδελφότητα για την 25ετή συνεχή έκδοση του περιοδικού μας Μικροχωρπικα Γράμματα. Ο  κ. Κεράνης πρότεινε μια σχετική εκδήλωση το καλοκαίρι στο Μικρό Χωριό, κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό και επαφίεται στο νέο Δ .Σ . η διοργάνωση της. Στη συνέχεια εξέθεσε τα πεπραγμένα του απερχομένου Δ .Σ ., τα οποία και ομόφωνα ενέκρινε η Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διάβασε τον απολογισμό και προϋπολογισμό της Αδελφότητας, οι ο

ποίοι επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. Ο  πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κουτσούκης, αρχίζοντας την συζήτηση της Γ.Σ. ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ .Σ . για την άοκνη, αφιλοκερδή και έντονη δραστηριότητα του και κατά την τελευταία διετία και στη συνέχεια επεσήμανε ότι εφέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την αποφράδα μέρα της καταστροφής του Μικρού Χωριού. Ακολούθως πρότεινε την πραγματοποίηση εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη ως προσκύνημα, μετά την αναγγελία από τον π. Δοσίθεο, ηγούμενο της Μονής Τατάρνας, της ανεύρεσης της εικόνας του Αγίου Σεραφείμ, που ήταν προστάτης των Ευρυτάνων στην Πόλη από το 1812, έτος ίδρυσης της Αδελφότητας τους εκεί, μεταξύ των μελών της οποίας και πολλοί Μικροχωρίτες. Προτάθηκε αυτή η εκδρομή να γίνει τον ΣετπέμΒριο του 2003 και επαφίεται στο νέο Δ .Σ . η διοργάνωση της. Επίσης επεσήμανε τον προγραμματισμό για το καλοκαίρι ενός ανταμώματος των χωριών γύρω από τη Χελιδόνα σε συνεννόηση με τους συλλόγους αυτών των χωριών (Σελά, Μηλιά, Αγία Βλαχέρνα, Νόστιμο, Χελιδόνα, κλπ.). Η πρόταση έτυχε καθολικής αποδοχής. Ο  κ. Ν. Αιάπης ανέλαθε να επικοινωνήσει και να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή, συνεργαζόμενος με το νέο Δ .Σ . Ακολούθως ο κ. Αθαν. Κεράνης έθεσε ως θέμα πρώτης προτεραιότητας τη λειτουργία του καφενείου του κοινοτικού καταστήματος Μ .Χ. κάτω από το κοινοτικό γραφείο. Έγινε ομότρωνα δεκτή η πρόταση να αποστείλει το νέο Δ .Σ . προς τους αρμόδιους (Δήμο, Τοπικό Συμβούλιο Μ.Χ.) επιστο?\ή έκκλησης για τις δέουσες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν
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τα εμπόδια και να λειτουργήσει το ταχύτερο, δεδομένου ότι η κεντρική πλατεία, όπου αυτό βρίσκεται, θα πρέπει να αποτελεί σημείο συνάντησης και σύμβολο ενότητας και ζωής στο χωριό. Ο  κ. Γ. Αρώνης πρόσθεσε ότι για το σκοπό αυτό ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει με βάση τσ πρσταθέν σχέδισ επισκευής και ανακαίνισης από υποψήφια μισθωτή, ο σποίσς τελικό απέσυρε την πρόταση τσυ. Με τσν τρόηα αυτό τσ κατάστημα θα είναι λεπουργικό και θα επαφίεται στον μισθωτή να προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες γι’ αυτόν αΜαγές. Επίσης τσνίσθηκε από τον κ. Αθαν. Κεράνη ότι η ανακαίνιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πρόσοψη και είσοδο του κοινοτικού γραφείου, ώστε να αποτελεί και ένα ευπρεπές και πρακτικό χώρο αναμονής. Τέλος ο κ. Αθαν. Κεράνης αναφέρθηκε στην πσλύχρονη και πσικίλη ενεργό συμμετοχή του κ. Δημητρίου Κρίκου προς την Αδελφότητα και ο κ. Κλ. Κουτσούκης στη συνέχεια πρότεινε την ανακήρυξη τσυ ως Επιτίμσυ Συμβούλσυ της Αδελφότητας ως ένδειξη ευγνωμσσύνης πρσς την μεγάλη του προσφορά. Η πρόταση είχε την καθσλική ενθσυσιώδη αποδσ- χή των μελών της Γ.Σ.Στη συνέχεια κηρύχθηκε το πέρας των θεμάτων προς συζήτηση και εκλέχθηκε η εφορευτική επιτροπή από τις κυρίες Σεβαστή Γιαννακοπούλου, Χρυσούλα Κεράνη και Ρούλα Μανωλάκσυ για την διεξαγωγή και εποπτεία της ψηφοφορίας προς εκλογή των μελών του νέου Δ .Σ . και της εξελεγκτικής επιτροπής. Ως υποψήφια μέλη Δ .Σ .

προτάθηκαν από τα μέλη της Γ.Σ. οι ακόλουθοι:Αρώνης Γιάννης, Κούμπου Κουτσούκη Σοφία, Κρεζία Μίνα, Αιάπης Παντελής, Παπαθανασίου Αθανάσιος, Βίγλας Νίκος, Δημόπουλος Χρήστος, Κουτσούκη Αιμιλία, Κεράνης Αθανάσιος, Κρίκος Σπύρος και Παπακωνσταντίνου Φωτεινή.Ως υποψήφιοι εξελεγκτικής επιτροπής προτάθηκαν οι Αιάπης Νίκος, Κομπορόζος Τηλέμαχος, Αθανασόπουλος Γιάννης και Σπύρος Δέρματός.Ψήφισαν 60 μέλη και μετά την ψηφσφσρί- α και τη διαλογή των ψηφοδελτίων:Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται ΟΙ ακόλουθοι:1. Αρώνης Γιάννης ψήφοι 562. Κουτσούκη Αιμιλία ψήφοι 543. Κεράνης Αθανάσιος ψήφοι 544. Κούμπου Κουτσούκη Σοφία ψήφοι 465. Κρίκος Σπύρος ψήφοι 416. Παπαθανασίου Αθανάσιος ψήφοι 387. Βίγλας Νίκος ψήφοι 29Αναπληρωματικά μέλη του Δ .Σ . εκλέγονται οι:1. Δημόπουλος Χρήστος με ψήq)oυς 252. Διάπης Παντελής με ψήφους 243. Κρεζία Μίνα με ψήςιους 224. Παπακωνσταντίνου Φωτεινή με ψήφους 20Για την Εξε?1εγκτική Επιτριοπή εκΡίέγονιαι οι:1. Διάπης Νίκος με ψήςιους 552. Δέρματός Σπύρος με ψήφους 453. Αθανασόπουλος Γιάννης με ψήφους 35Αναπληρωματικό μέλος ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής:Κομπορόζος Τηλέμαχος με ψήφους 27
Καλότνχά *ναι τα βουνά

Καλότυχα ’vcum βουνά, τιοΐέ τους δε γφνάνε 
το καλοκαίρι πράσινα και το χεψώνα χιόνια, 
καικαρτερούντψόο/οι^ τ’όμορφο καλοκαίρι, 
ναμπουμικνκιάσουντακλαριά,ν’ανοίβαυνεναδένφα, 
ναβ^ουναοτάνεςοιαβουνά,ναβ^ουνοιβλαχρπούλες, 
ναβγουνκαιταβ\αχότιου\αΧαλώνταςτιςφ\σ^φες.

(Δημοηκό)
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- 3 ^ 0 ^ 0  0 ^ 0
Η  γενική συνέλευση της Αδελφότητας Μικροχωριτών της 11ης Μ αϊου, ομό

φωνα απσφάσισε όπως απευθύνει την παρούσα επιστολή, συνοδευόμενη από τις 
υπογραφές των παρευρισκομένων, διά τα καθ’ υμάς.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥΕκ μέρους της γενικής συνέλευσης της Αδελφότητας Μικροχωριτών “Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος”Κάνουμε έκκληση προς τον Δήμο Ποταμιάς και το Τοπικό Συμβούλιο Μικρού Χωριού όπως προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη λειτουργία του κοινοτικού καταστήματος-περι- πτέρου-μπαρ-καφενείου της πλατείας του χωριού (νέος οικισμός). Είναι ανεπίτρεπτο να παραμένει κλειστό για δεύτερη χρονιά ένα κοινοτικό κατάστημα όπως αυτό που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία.Διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητούμε ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τα άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ποταμιάς αλλά και ο πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε με το υπάρχον ή όχι σχέδιο επέκτασης και ανακαίνισης να λειτουργήσει επιτέλσυς το κατάστημα αυτό για να γίνει τόπος συνάντησης, ιμυχαγωγίας και ενότητας των Μικροχωριτών.Με βαθιά εκτίμησηΓια τη γενική συνέλευση της Αδελφότητας ΜικροχωριτώνΟ  Πρόεδρος της Γ.Σ. Κλεομένης ΚουτσούκηςΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Κεράνης
Αδελφότητα Μικροχωριτών“ Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος” Αθήνα 19/6/2003Κύριον Βασίλη ΜανωλάκοΑγαπητέ Βασίληθέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη δεύτερη κατά σειρά δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του ωραιότατου εστιατορίου σας, “Εσπερίδα”, για τη γενική συνέλευση της Αδελςχίτητας Μικροχωριτών.Η χειρονομία αυτή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, γνωρίζοντας ότι ανοίξατε το κατάστημά σας ειδικά για την Αδελφότητα, και μάλιστα μετά από μια πολύ κουραστική νύχτα δουλειάς.Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην αγαπητή σύζυγό σας Ρούλα, για τη μεγάλη της βοήθεια ως μέλους της ειρορειπικής επιτροπής της Αδελφχ5τητας.Κινήσεις σαν τις δικές σας ενθαρρύνουν και τονώνουν τον αγώνα του Δ.Σ. της Αδεφότητας Μικροχωριτιόν, για το καλό του χωριού μας.Με βαθιά εκτίμηση Για το Δ.Σ.Η Πρόεδρος Αιμιλία ΚουτσούκηΟ Γραμματέας Θανάσης Παπαθανασίου
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0 ^ 0 - 0 ^ 0 -
Αδελφότητα Μικροχωριτών“ Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος” Αθήνα 19/6/2003Κύριον Παντελή ΛιάπηΑγαπητέ μας ΠαντελήΕκτιμώντας τη μεγάλη, πολύχρονη και ανιδιοτελή προσφορά σου προς την Αδελφότητα Μικροχωριτών, το Διοικητικό της Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση της 15/5/2003, αποφάσισε ομόςκονα όπως συνεχίσεις να είσαι ο επίσημος εκπρόσωπός της στην περιοχή της Ααμίας.Γνωρίζοντας τα βαθιά σου αισθήματα και το αμέριστο ενδιαφέρον σου για την Αδελφότητα Μικροχωριτών και το χωριό μας, είμαστε σίγουροι ότι η απόφασή μας αυτή θα βρει τη σύμφωνη γνώμη σου. Με βαθιά εκτίμηση Για το Δ.Σ.Η  Πρόεδρος Αιμιλία ΚουτσούκηΟ  Γραμματέας Θανάσης Παπαθανασίου
- Εστάλη επίσης από μ ία  ευχαριστήρια επιστσλή στα μέλη του προηγούμενου 

Δ .Σ ., Σπυρο Δέρματά και Γιάννη ΑθανασόπουλοΑδελφότητα Μικροχωριτών“Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος” Αθήνα 19/6/2003Αγαπητέ μας“ Μπορεί οι τίτλοι να σταματούν, ο αγώνας όμως ποτέ” έλεγαν οι πρόγονοί μας. Έτσι, μπορεί ο χρόνος να μην επέτρεπε την ενεργό συμμετοχή σου στο Δ .Σ . της Αδελφότητας, όμως γνωρίζουμε ότι θα είσαι πάντα δίπλα μας στον κοινό αγώνα για το καλό του χωριού μας.Το νέο Δ .Σ . της Αδελφότητας Μικροχωριτών, στην πρώτη του συνεδρίαση της 15/5/2003, αναφέρθηκε στην πολύχρονη, ανιδιοτελή και άοκνο προσφορά σου ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του και την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσεις να την εκπρσσωπήσεις και πάλι.Με βαθιά εκτίμηση Για το Δ.Σ.Η  Πρόεδρος Αιμιλία ΚοτησούκηΟ  Γραμματέας Θανάσης Παπαθανασίου
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Η συνεστίασή μας - 16 Μαρτίου 2003

Μέσα σε χαρούμενη ατμόσφαιρα, με τη συμμετοχή πολλών Μικροχωριτών και φίλων του χωριού μας έγινε η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση της Αδελφότητας στο κέντρο διασκέδασης “Εσπερίδα” του συμπατριώτη μας Αριστείδη Μανωλάκου, το μεσημέρι της Κυριακής 16 Μαρτίου 2003. Τη συνεστίαση τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος Ποταμιάς κ. Γιάννης Ίμβρος με τη σύζυγό του, ενώ από το χωριό παρευρέθησαν ακόμη οι Θανάσης Κουτσούκης και Κώστας Τσινιάς. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Αθανάσιος Κεράνης και στη συνέχεια το κέφι και ο χορός κράτησε μέχρι το απόγευμα. Απολαύσαμε τόσο τη ζωντανή μουσική και τους παραδοσιακούς σκοπούς από το κλαρίνο, όσο και το καλό φαγητό και την άριστη περιποίηση.Με την ευχή και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και παρόντες σε τέτοιες ευχάριστες εκδηλώσεις!

Ο πρόεδρο5 ιη5 Αδελφότητα5 κ. Θανάση3 Κεράνη5 απευθύνει χαιρετισμό orous παρευρισκόμενου5
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ο Δήμαρχο5 nocâ ids κ. Γι<3ννη5Ίμβρο5 avofyei to χορό

Φοίβθ5 ταξιόρχ(ΐ5 - Σπΰρο5 Kexpipndpiis - HAfas Idppas 
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ο Xpiicrtos Δημ(3πουλθ5 με ιη σύζυγό του
Χ \6 ο  K c v c p o  C c x v w v  Π ( !ά κ α  σ ζ η ν  Κ η φ ι σ ι ά

Στο κέντρο τη ς Κηφ ισιάς, στην σδά Κηφισίας 237, εγκαινιάστηκε στις 26 Μ αϊου 2003, το νέο Κ έντρο Τ εχνώ ν Π λά κα , το τέταρτο μετά της Αθήνας, του Ψ υ χ ικ ο ύ  και της Γλυφάδας.Σ ε μια μεγάλη αίθουσα είχαν εκτεθεί έργα των μαθητών της Σ χο λή ς, που η καλαιοθησία και τα θέματά τους προκαλούσαν ευχάριστη έκπληξη. Ή τ α ν  έργα υποιμηφίων της Α ρχιτεκ το νικ ής, της Σ χο λή ς Κ αλώ ν Τ εχνώ ν και των Τ Ε Ι , σχέδια αρχοντικώ ν από μέρη της Ελλάδας αλλά και από μέρη του εξω τερικού, πίνακες ζωγραφικής που προκαλούσαν τα ευμ ενή  σχόλια των επισκεπτών για την έμπνευση και την επιτυχημένη απεικόνισή τους.Ευχόμαστε στο Γιώ ργο και την Έ φ η  Π λά κα  καθώς και στα δύο τους παιδιά να  έχοιη^ τη ν ίδια επιτυχία στη νέα τους αυτή προσπάθεια που είχαν και στα προηγούμενα τρία Κέντρα Τεχνώ ν. Θ .Ι .Κ .
(Πληροφορίες: Πατησίων 65, Αθήνα τηλ. 21018250552)
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Καιϊοκαιρινο αντάμωμα στη Χελιδόνα
Ύστερα από κοινή συνεδρίαση των αντιπροσωπειών των Δ.Σ. των συλλόγων των χωριών που 

περιβάλουν την Χελιδόνα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του πρώτου ανταμώματος των κατοί
κων των παραπάνω χωριών να γίνει την Κυριακή 2 7  Ιουλίου 200 3  και ώρα 11:00 στην θέση 
Παληγωηά του A J L  Αγίας Βλαχέρνας.

Επίσης οι αντιπρόσωποι των συλλόγων απέστειλαν την παρακάτω επιστολή προς τον βουλευτή 
Ευρυτανίας, τον νομάρχη, τους δημάρχους της περιοχής κ.ά.Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για τον τόπο μας και παράλληλα να σας προ- σκαλέσουμε στο πρώτο αντάμωμα των χωριών μας.Στους πρόποδες του ορεινού όγκου της Χελιδόνας, υπάρχουν ιστορικά χωριά που στο διάβα του χρόνου άλλα αναπτύχθηκαν, άλλα μετανάστευσαν σε άλλο τόπο και άλλα τείνουν να εκλείψουν λόγω της εγκατάλειψης και της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού τους.Σε όλα σχεδόν τα χωριά πλην των τοπικών συμβουλίων δραστηριοποιούνται σύλλογοι που ρόλο και σκοπό έχουν τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.Με πρωτοβουλία μελών των προεδρείων των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπειών των συλλόγων των περισσοτέρων χωριών.Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος1. Καλτσούνης Κων/νος (Αγία Βλαχέρνα)2. Κεράνης Αθανάσιος (Μικρό Χωριό)3. Κουτσούκης Κλεομένης (Μικρό Χωριό)4. Αιάπης Κων/νος (Αγία Βλαχέρνα)5. /\ιάπης Νικόλαος (Μικρό Χωριό)6. Μαραγούσιας Κώστας (Χελιδόνα)7. Πανόπουλος Δημήτριος (Μηλιά)8. Τριανταφύλης Γεώργιος (Δερμάτι)9. Ψιχάλας Νίκος (Χελιδόνα)Στην 3ωρη περίπου συνάντηση αυτή, αφού ανταλλάξαμε απόψεις, αναπτύξαμε τους

προβληματισμούς μας αλλά και τον κοινό μας σκοπό και στόχο, δηλαδή την ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής μας μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά μας, διαπιστώσαμε:Τις στενές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωριών μας.Κοινό σημείο αναφοράς όλων των σχέσεων είτε πολιτιστικών, είτε συγγενικών, είναι η Χελιδόνα, γιατί όλοι οι δρόμοι και τα μονοπάτια διασταυρώνονται εκεί.Τα κοινά “σύνορα” των χωριών μας αρχίζουν από εκεί, γιατί η Χελιδόνα ανήκει σε όλους μας και πρέπει να παραμείνει σύμβολο για όλους μας.Αφού λοιπόν αφουγκραστήκαμε τα σοφά λόγια των γεροντότερων, τις φρέσκιες ιδέες των νεότερων, αποφασίσαμε να φέρουμε πιο κοντά τα χωριά μας για να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά προς όφελος των χωριών μας.Η πραγματοποίηση του ηρώτου ανταμώματος των κατοίκων των χωριών που πλαισιώνουν τπν Χελιδόνα θα γίνει την Κυριακή 27 Ιουλίου 2003 στην θέση Παληγωνιά.Θεωρώντας δεδομένη την συμμετοχή σας στην παραπάνω εκδήλωση ας ακολουθήσουμε όλοι τα μονοπάτια της Χελιδόνας, α- ναδεικνύοντας τις ομορφιές του τόηου μας και των χωριών μας.Η Συντονιστική Εππροπή Καλτσούνης Κώστας Κεράνης Αθανάσιος Μαραγούσιας Κώστας
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Ο  εορτασμός της Αγίας Κυριακής 
στις 7 Ιουλίου 2003

Προς τιμήν της προστάτιδας του χω
ριού Αγίας Κυριακής σε κατανυκτική α
τμόσφαιρα και χορσστατούντσς του σε- 
βασμιότατου Μητροπολίτου Καρπενησί- 
ου κ. Νικολάου τελε'σθηκε η θεία λει
τουργία στον Ι.Ν. της Αγίας Κυριακής. Η 
ιερή αυτή τελετή εμπλουτίσθηκε με την 
χειροτονία του π. Σωτηρίου, με'λλοντος 
ιερέως Τροβάτου. Το πάντα μεστό, ε
ποικοδομητικό, πατερικό κήρυγμα του 
σεβασμιότατου μίλησε στις καρδιές ό
λων των παρευρισκόμενων.

Ακολσύθησε ξενάγηση του κ. Νικολάου 
και των πολλών ιερέων της περιοχής α
πό τον π. Ν. Αζακά στα νέα γραφεία 
της ενσρίας και στον περίγυρο της Με
ταμόρφωσης του Σωτήρος. Ολόκληρος 
αυτός ο χώρος έχει αλλάξει όψη χάρις

στην αισθητική τέχνη και το μεράκι του 
παπά-Νίκου. Στόλισμα απστελεί το ι
στορικό μνημείο που περικλείει την Αγία 
Τράπεζα της παλιάς Μεταμόρφωσης. 
Ας θυμηθούμε ότι το 1821 η εκκλησία 
αυτή λειτουργσύσε με δύο ιερείς κι ήταν 
αυτή απ' όπου πέρασε ο Μάρκος Μπό- 
τσαρης στον δρόμο του για την ιστορι
κή Μάχη του Κεφαλόβρυσου.

Το μνημείο αυτό, κάτω από την καλλι
τεχνική μαστοριά του παπά - Νίκου και 
του Γιάννη Τζούφρα, προέδρου του Το
πικού Συμβουλίου, έγινε το κόσμημα του 
περίβολου της Αγ. Σωτήρας, για να θυ
μίζει σε όλους μας την ιστορικότητα του 
χώρου αλλά και την μεγάλη ιστορική 
διαδρομή του αγαπημένου μας Μικρού 
Χωριού.

Οι συνδρομές στην Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» και στο περιοδικό 

«Μικροχωρίτικα Γράμματα»

1. Ετήσια συνδρομή μέλους..................................................................... 6 ευρώ

2. Ετήσια συνδρομή περιοδικού...............................................................4 ευρώ

3. Ετήσια συνδρομή για εταιρείες......................................................... 15 ευρώ

4. Ετήσια συνδρομή εξωτερικού......................................................50 δολάρια

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές των μελών και των φίλων μας είναι 
απαραίτητες για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Αδελφότητας και την 
έκδοση του περιοδικού μας, που έχει αυξημένα έξοδα έκδοσης και αποστολής - 
ιδιαίτερα για το εξωτερικό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 3 6100 Μεγάλο Χωριό
ΤΗΛ.: 2237041234
FAX: 2237041561

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας Αποδεκτών 
Μεγάλο Χωριό 26 Ιουνίου 2003 
Αριθμ. Πρωτ. 1079

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοίγοντας ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας προς ενημέρωση των συνδημο- 

τών μας (διαμενόντων εντός και εκτός του Δήμου μας) των πεπραγμένων της νέας 
Δημοτικής αρχής, σας αποστέλλουμε δελτίο τύπου που αναφέρει συνοπτικά ενέρ
γειες και δράσεις έως και σήμερα.

Δεσμευόμαστε ότι επόμενα δελτία τύπου από τον δήμο θα είναι συχνότερα και 
με περισσότερες πληροφορίες.

- Με μικρή σχετικά δαπάνη για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, με το μηχά
νημα του Δήμου μας αλλά και με αρωγό στην προσπάθεια μας την Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, αντιμετωπίσθηκαν φέτος το χειμώνα τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις - πλημμύρες) με αποτέλεσμα κανένα χωριό να 
μην μείνει αποκλεισμένο ούτε για μία ημέρα.

- Εγκρίθηκε το συμφωνητικό της εταιρείας του Δήμου μας με την ΕΜΑΣΕ και 
έγινε κατάθεση 29.400,00 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοίδρυθείσας εταιρεί
ας με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Α.Ε.”. 
Σκοπός της οποίας όπως αναφέρει και ο τίτλος της είναι η τουριστική ανάπτυξη και 
προβολή του δήμου μας.

- Αποφασίστηκε (είναι στο στάδιο της προκήρυξης) η πλήρωση δύο θέσεων 
μονίμου προσωπικού του Δήμου, ενός Πολιτικού Μηχανικού και ενός Δασολόγου.

- Υποβλήθηκε πρόταση από τον δήμο μας προς την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης 
του Π.Ε.Π. Στερεός Ελλάδας για την ένταξη μας στο πρόγραμμα από το Γ  Κ.Π.Σ. 
“Βοήθεια στο σπίτι”. Σκοπός του οποίου είναι η περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων και 
ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρήζουν βοήθειας η οποία τους παρέχεται κατ’ 
οίκον.

- Συγκροτήθηκαν οι διάφορες επιτροπές για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία 
του δήμου όπως προβλέπεται από τον δημοτικό κώδικα.

- Αποφασίστηκε και προχωράει η δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό την ενημέρω
ση και προβολή από τον δικτυακό τόπο του δήμου μας.

- Υποβλήθηκε πρόταση από ομάδα συνεργαζόμενων φορέων στην οποία συμμε-
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τάσχει και ο Δήμος μας προς την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης του Π.Ε.Π. Στερεός 
Ελλάδας για την υλοποίηση στο Μέτρο 5.3 από το Γ  Κ.Π.Σ. “Τοπικές πρωτοβουλίες 
για την απασχόληση” σκοπός του οποίου είναι η ειδίκευση για την απορρόφηση 
στην αγορά εργασίας των ανέργων μέσα από επιδοτούμενα σεμινάρια.- Έγινε πρόσληψη δύο εποχικών εργατών και προκηρύχιηκε μία θέση χειριστή οδοποιϊτικού μηχανήματος οκτάμηνης διάρκειας.

- Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον Δήμο για την δημιουργία του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη (αναμένουμε την έγκριση του προϋπολογισμού της 
μελέτης από την Περιφέρεια για την τελική φάση υλοποίησης του)

- Υποβλήθηκε πρόταση από τον δήμο μας προς την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης 
του Π.Ε.Π. Στερεός Ελλάδας για την ένταξη μας στα πλαίσια του Μέτρου 1.2 από 
το Γ  Κ.Π.Σ. για την “Βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση βοσκοτόπων”.

- Καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελέσεως έργων του Δήμου για το έτος 
2003. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1. ΑΝΙΑΔΑ 12.500,00 ευρώ
2. ΔΕΡΜΑΤΙ 7.500,00 ευρώ
3. ΚΑΡΙΤΣΑ 12.000,00 ευρώ
4. ΚΛΑΥΣΙ 17.000,00 ευρώ
5. ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 26.900,00 ευρώ
6. ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 26.000,00 ευρώ
7. ΜΟΥΖΙΛΟ 14.000,00 ευρώ
8. ΝΟΣΤΙΜΟ 11.000,00 ευρώ
9. ΣΥΓΚΡΕΛΛΟ 11.000,00 ευρώ
10. ΧΕΛΙΔΟΝΑ 12.000,00 ευρώ

* Ο μικρός προϋπολογισμός για την εκτέλεση έργων στα Δ.Δ. οφείλεται σε 
οικονομικές εκκρεμότητες (αποπληρωμές περαιωμένων έργων και έργων που βρί
σκονται σε εξέλιξη) των παρελθόντων οικονομικών ετών.

- Εγκρίθηκε - ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού 
έτους 2003, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

Α’ έσοδα 1.679.492,53 ευρώ
Β’έξοδα 1.679.492,53 ευρώ
- Κατόπιν ενεργειών από τον Δήμο δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών 

προς την Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας για έγκριση του ποσού των 80.000,00 ευρώ 
για αποκατάσταση των καταστροφών από τις πλημμύρες του 1999.

- Έγινε αποδοχή του ποσού 17.000,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας των δασών κ.λ.π. (Πολιτική Προστασία)

Ο Αντιδήμαρχος ,
Δημήτριος Τσελεπής
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Η  μάχη στο Κεφαλοβρυσο - 9 Αυγοΰστου 1823

Στις 9 Αύγουστον σνμηλψιζύνονται 
180 χρόνια αηό τη μάχη τον Κεχραλό- 
βρνσον, ένα αηό τα σημαντικότερα πο
λεμικά γεγονότα τον 1923, καθώς οι 
Έλληνες αγωνιστές προσπάθησαν να ε
μποδίσουν την κάθοδο τον πασά της 
Σκόδρας προς το Μεσολόγγι. Είναι η 
μάχη στην οποία σκοτώθηκε ο 
Μάρκος Μηότσαρης. Είναι 
η μάχη στην οποία πήραν 
μέρος πολλοί Ευρντά- 
νες μεταξύ αυτών και 
αρκετοί Μικροχωρί- 
τες.

Α ς  θυμηθούμε το  γε
γονός μ έσ α  αηό  τ ις  
σ ελ ίδ ες  τη ς  Ισ το ρ ία ς  
το ν  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Έ 
θνους...“ Πρώ τα έφθασε στις 4 Αυγούστου προφυλακή απ ό 5.000 πεζούς και ιππείς υπό τον Τ ζελα- λεντίν μ π έη  και στρατοπέ- δευσε είκ οσ ι λεπτά νοτιώ τερα από τη μικ ρ ή  αυτή πόλη, στη θέση Κεφαλόβρυσο και ανατολικώτερα προς τον Ά η  Δ η μ ή τ ρ η , όπου τότε η θέση Π λα τά νια . Ο  Μ άρκος Μ π ότσ αρης, επ ειδ ή  ο ι π ερισ τά σεις δεν ευνοούσαν μ ια  α νοικτή  α να μ έτρη σ η , ά ρ χ ισ ε να καταστρώνει σχέδια αιφνιδιαστικής νυχτερινής επιθέσεως κατά του εχθρού.Στις 8 Αυγούστου το πρωί πάρθηκαν σε πολεμικό συμβούλιο οι αποφάσεις. Ο  Μ άρκος θα πραγματοποιούσε επίθεση πέντε ώρες μετά τη δύση του ηλίου από τα δυτικά στο Κεφ αλόβρυσο. Ο  Ζυγούρης Τ ζαβέλλας και άλλοι καπετα-

ναίοι θα επιτίθεντο την ίδια στιγμή α πό μια  κορυφ ογραμμή του χωριού Ά γιος Ανδρέας στη θέση Π λατάνια . Τ η  νύχτα, λοιπ όν, 8 π ρος 9 Αυγούστου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ο Μ ά ρ κος με ως 450 Σουλιώτες εισέδυσε στο εχθρικό στρατόπεδο με στόχο τις σκηνές των επισήμω ν, για να είναι το πλήγμα καίριο , χωρίς να γίνει αντιληπτό.Ο ι  Σουλιώ τες, μετά μ ια  πρώτη χρήοη των πυροβόλω ν ό πλων, ό ρ μ η σ α ν  με γυμνωμένα τα γιατα γά νια . Στις τά ξεις του εχθρού επικράτησ ε τ α ρ α χή , σύγχυση και π α ν ικός. Η  φ θορά ήταν μεγά λη. Για  μ ια  στιγμ ή  όμω ς ο Μ ά ρ κ ο ς , καθώς ύψωσε το κεφ άλι του πάνω από ένα μα- ντρότοιχο πίσω απ ό τον ο π ο ίο  ήταν π ο λ λ ο ί ε χ θ ρ ο ί, δ έ χθηκε ένα θανατηφ όρο βόλι πάνω α πό το δ ε ξ ί του μ ά τι. Σ κεπ α σ μένον με μ ια  χ λ α ίν η , για να μ η ν  κ α μ φ θ εί το ηθικό  των συντρόφων του, τον μ ετέφερε έξω από το π εδίο  της μ ά χη ς ο εξάδελφ ός του Τ ο ύ σ ια ς. Η  μ ά χ η  συ- νεχίσ θηκε για λίγο α κ ό μ η . Καθώ ς ό μως πλησίαζε και η αυγή, οι Σουλιώ τες υποχώ ρησαν και επέστρεψαν ακαταδίωκτοι στο Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό . Στο Κ ε φαλόβρυσο έπεσαν π ερ ί τους 60 Σ ουλιώτες και τουλάχιστον 800 εχθ ροί. Η  μ ά χ η  στο Κ εφ α λό β ρ υ σ ο , προσω πικό
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δ η μ ιο ύ ρ γ η μ α  του η ρω ικού Μ ά ρ κ ο υ , 
έσωσε την τιμ ή  των ρουμελιώ τικω ν όπλων και στάθηκε το σημαντικότερο π ολεμικό γεγονός του 1823, στερησε όμως την επανάσταση από εναν τίμια, ικανό και γενναία αγωνιστή. Τ σ ν νεκρό μέσω  Π ρουσ σ υ συνόδευσαν στα Μ εσσλόγγι εκατό π α λλικ ά ρια  του, ό που στις 10 Αυγσυστου, την επαμένη

του θανάτου του, κηδεύτηκε με εξα ιρετικά μεγάλες τιμές.”Για να τιμήσουμε τους Μ ικροχωρίτες αγωνιστές που έλαβαν μέρος στη μάχη παραθέτουμε τα ονόματά τους, τα ο ποία περιλαμβάνονται στην έρευνα ταυ κ. Κώστα I. Ζήση, εκπαιδευτικού - ιστορικού, για τη μάχη του Κεφαλόβρυ- σου.
ο ^ ο - ο @ ? ο —

Πίνακας Μνκροχωριτών αγωνιστών μάχης Κεφαλόβρυσου 
Καρπενησιού (Νύχτα 9-8-1823)Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ ΟΒινιανίτης ή Ζωγράφος Τόπος Καταγ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Α

Δημήτριος Μ ικρό Χωριό Γ. Γιολδάσης ΣτρατιώτηςΓκέκας Δημήτριος 1. Μ ικρό Χωριό Κ . Γιολδάσης ΣτρατιώτηςΖαχαρόπουλος Γεώργιος Ζορμπαλάς Μ ικρό Χωριό Μ . Μπότσαρης Στρατιώτης
ή Ζορμπαλόπουλος Δ. Ζορμπαλάς Μ ικρό Χωριό Σπ. Ααμπρόπουλος Στρατιώτης
ή Ζορμπαλόπουλος 1. Κομπορόζος Μ ικρό Χωριό Μ . Μπότσαρης Στρατιώτης
ή Κολτσίδας Δημ. Μ ικρό Χωριό Μ . Μπότσαρης ΣτρατιώτηςΜανίκας Αναγνώστης Μ ικρό Χωριό Κ . Τζαβέλας ΣτρατιώτηςΜητσόπουλσς Νικόλασς Μ ικρό Χωριό Γ. Γιολδάσης ΜπουλουκτζήςΠιτσιόλης Ιωάννης Μ ικρό Χωριό Κ . Τζαβέλας ΣτρατιώτηςΠιτσιόλης Κώστας Μ ικρό Χωριό Κ. Τζαβέλας ΣτρατιώτηςΣιδηρόπουλος Ιωάννης Μ ικρό Χωριό Μ . Μπότσαρης Στρατιώτης

Σηρειώσεις:
1) Από το βψλίο: Αγραψιύτες χαι Καρηεντισνάτες στψ Εηανάσταστι τον 1821, Αθήνα 1983 

σελ. 353 του κ. Κώστα I. Ζήστι, εκπαιδευτικού - ιστορικού.
2) Αηό το βιβλίο: Η  Ευρυτανία κατά τους Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς χρόνους 

(170 χρόνια από τον θάνατο τον Μάρκου Μπότσαρη).
Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  Β 1 Β Α ΙΟ Θ Η Κ Η  Ε Κ Π Ε . Αθήνα 1995
Μέχρι στιγμής βρέθηκαν 268 αγτυνιστές που έλαβαν μέρος στη μάχη. Μεταξύ αυτών 20 ήταν 

οπλαρχηγοί, υπό τις γενικές διαταγές τον Μάρκον Μπότσαρη, που είχε και τη γενική ευθύνη. 45 
ήταν μηονλουκτζήδες, δηλ. αρχηγοί μικρών τμημάτιυν (5-10 περ. στρατιώτες), σελ. 73.
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Του Δημητρίου Σπ.Δερματά
(Συνέχεια τον προηγουμένου)Η  οικογένεια aimj ήτανε φτωχή, εργαζόμενη, αλλά αξιοπρεπής και καταδεκτικοί άνθρωποι. Τα κορίτσια και προ παντός η μεγάλη ήτανε πανέμορφη. Φυσικό ήτανε αφού ζούσαμε στον ίδιο όροφο να γνωριστούμε να καλημεριζόμαστε και αργότερα που είχαμε αποκτήσει κάποια οικειότητα με καλούσαν στο σπίτι τους πότε για παρέα και καμιά φορά για φαγητό, για τραπέζωμα.Αφού βλεπόμασταν κάθε μέρα φυσικό ήταν να επηρεασθούν από την πανέμορφη συ- νομίλική μου Ευτυχία. Παρ’ όλο που δεν σήκωνε να προχωρήσω σε εκδηλώσεις ανεπίτρεπτες, είχε αναπτυχθεί ένα αίσθημα αγάπης μεταξύ μας. Μπορεί κανείς να συνδεθεί και να ολοκληρώσει σχέσεις με δεκάδες γυναίκες.Υπάρχουν όμως λίγες περιπτώσεις κι ας είναι ανεκπλήρωτες επιθυμίες που μένουν έντονα στη θύμισή μας αγαπημένα πρόσωπα. Αυτό συνέβαινε και στην προκειμένη περίπτωση. Απάνω από το δικό μας πάτωμα ήταν το ρετιρέ η σοφίτα με τρία δωμάτια και το πλυσταριό. Εκεί έμεινε η θυρωρός του μεγάρου κ. Αγγέλα καθώς και μία ακόμα οικογένεια ένα αντρόγυνο και ένα κοριτσάκι. Ο  πατέρας ονομάζονταν Χρυσοσπάθης και ήτανε εργάτης και μ’ αυτή την οικογένεια γνωρίσθηκα και κάναμε παρέα. Η  δε Αγγέλα μία γυναίκα μεσόκοπη μου έπλενε και τα ρούχα.Σε αυτό το διάστημα ήρθε στην κ. Αγγέλα η κόρη της που ήτανε παντρεμένη στην Αλεξανδρούπολη με έναν αξιωματικό. Πήρε διαζύγιο και διατροιρή από τον άντρα της και ήρθε να ζήσει μαζί με τη μάνα της. Αυτή ήτανε μία καλοκαμωμένη γυναίκα 6-7 χρόνια με- γαλιπερή μσυ κατάξανθη και όμορφη. Αφού γνώριζα τη μάνα της και συναντιόμασταν τακτικά μαζί της στην οικογένεια Χρυσοσπάθη, φυσικό ήταν να γνωριστούμε καλλίτερα, να κάνουμε παρέα, βγαίναμε για κινηματογρά

φο, θέατρο, κέντρα και ακόμα φυσικότερο ήταν να καταλήξει η φιλία μου με τη Δέσποινα, που ήταν ελεύθερη όπως και γω, χωρίς προκαταλήψεις και ταμπού σε ολσκληρωμέ- νη σχέση.Αυτά γίνονταν το ’34 και αςρού επέστρεψα από την άδειά μου την οποία πήρα μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας στο πρατήριο και τη σημαντική αύξηση του μισθού μου. Α ξίζει λοιπόν να αναφέρουμε αυτή την περίπτωση έστω και αναδρομικά. Πήρα λοιπόν ύστερα από τόσα χρόνια 15 μέρες άδεια και ήρθα στο χωριό καζαντισμένος, καλοντυμένος με δώρα για όλους τους οικείους μου και παντευτυχής.Προκαλώντας το θαυμασμό και κάποια ζήλεια στους φίλους μου που παρέμειναν ακόμα στο χωριό και ιδιαίτερα του παιδικού μου φίλου Σοφοκλή Κανούτου που δεν ξεκόλαγε από το χωριό όντας ερωτευμένος με κάποια κοπέλα και φοβόταν και τα ξένα. Μούλεγε λοιπόν ότι “αν είναι να βρω δουλειά στο ίδιο μαγαζί που δουλεύεις εσύ έρχομαι” . Στο χωριό ατττές οι 15 μέρες ήτανε ονειρεμένες για μένα. Ξανάβλεπα τ’ αγαπημένα μου πρόσωπα, τ’ αγαπημένα μου μέρη, τους χωριανούς μου, τις κοπέλες που θυμόμουν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη.Αλλά η ευτυχία δεν διαρκεί για πολύ. 'Οταν σχεδόν τελείωνε η άδειά μου λαβαίνω ένα τηλεγράφημα από τον κ. Καραμεσίνη τον διευθυντή μου το οποίο έλεγε στην επιστροφή μου να πάω από το εργοστάσιο στον Πειραιά και να δω τον κ. Οικονομίδη.Μ ’ έζωσαν τα φίδια προβλέποντας την απόλυσή μου. Αλλά πάλι αυτό δεν μπορούσαν να μου το πουν στην Θεσσαλονίκη ήτανε ανάγκη να πάω το κεντρικό; Η  αγωνία έγινε περιέργεια και δεν κάθισα στο χωριό να τελειώσει η άδειά μου αλλά έιρυγα μία μέρα πριν λήξει για τον Πειραιά.Πήγα στο εργοστάσιο και παρουσιάσθηκα
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στον γενικό διευθυντή τον κ. Μεγακλή Οικο- νομίδη, ε'ναν εντυπωσιακό όΟχρονο κΰριο. Του είπα ποιος είμαι και έρχομαι στο γραφείο του κατ’ εντολήν του. Μου είπε αφού με κοίταξε για λίγο καλά καλά “Θ α πας στη δουλειά σου στη Θεσσαλονίκη και θα σου πουν εκεί.” Αυτά τα λόγια μόνο μου είπε λεγοντάς μου ότι τελείωσε και η ακρόαση.Έςτυγα από κει με συναισθήματα θαυμασμού απ’ όσα είδα αφού περιηγήθηκα στα γραφεία και κτίρια του εργοστασίου. Αλλά και με κάποιο φόβο και αμφιβολίες για την τύχη μου απ’ όσα άκουσα από τον κ. Μέγα. Πρώτη φορά έμπαινα σε πλοίο. Πήρα εισιτήριο 3ης θέσης θέλοντας να κάνω οικονομία, γιατί ύστερα απ’ όλα αυτά το μέλλον μου ήταν αβέβαιο.Τότε τα πλοία είχαν αθέμιτο συναγωνισμό μεταξύ τους και με τα άλλα μεταςχ>ρικά μέσα. Θυμάμαι όταν πήγαινα καμμιά φορά στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και χάζευα, άκουγα τους κράχτες που φώναζαν 25 δραχμές Θεσσαλονίκη - Πειραιά και τζάμπα ένα πιάτο μακαρόνια. Σ ’ ένα από αυτά τα σαπιοκάραβα μπήκα. Και όντας στη λαϊκή θέση στο αμπάρι που ήταν ένας απάνω στον άλλον παρ’ όλο το συναγωνισμό που είχαν τα πλοία βρωμοκόπα- γε.Ανέβηκα στο κατάστρωμα και βάζοντας προσκέφαλο τη βαλίτσα μου ξάπλιοσα δίπλα από το καλοριφέρ και κακοκοιμήθηκα όλη τη νύχτα και το πρωί φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη και όπως ήμουνα έτσι ταλαιπωρημένος, δεν άντεχα ν’ ανεβώ στο δωμάτιό μου από την περιέργεια και μπήκα κατ’ ευθείαν στο μαγαζί, όπου βρήκα όλους τους συναδέλφους. Τον κ. Ανδρέα, τον κ. Τσίρο και τον Ιωαννί- δη να με κοιτάζουν χαμογελώντας. Η  πρώτη

μου ερώτηση ήτανε τί με ήθελε ο κ. Μέγας και τί συμβαίνει.Τότε μου απάντησε ο κ. Ανδρέας και μου είπε: “Συμβαίνει ότι κοντεύεις να πέρνεις περισσότερα από μας και ότι σου έγινε αύξηση 600 δρχ. Δηλαδή θα παίρνεις 2.200 δραχμές το μήνα.” Ο ι 2.200 δρχ. τότε ήτανε λεφπά καλά. Το μεροκάματο είχε 40 δραχμές.Αλλά αυτή η εξαίρεση δεν έγινε χαριστικά. Αλλά έγινε για την απόδοσή μου στη δουλειά που έπρεπε να την κάνουν δύο υπάλληλοι. Αυτά φαίνεται αναφέρθηκαν από τον διευθυντή του πρατηρίου και την βλέπανε και οι επιθεωρητές που έρχονταν κάθε εξάμηνο και κάνανε έλεγχο καταμέτρησης και παρακολουθούσαν πώς εργάζεται ο καθένας από εμάς.Η  χαρά μου ήτανε μεγάλη γι αυτή την προνομιακή διάκριση και θέση που βρέθηκα. Ο  μισθός με τα τυχερά που είχα από τα βαμβάκια που πουλούσα στον Τσαούσογλου, τα εμπορεύματα που αγόραζα για τους διάφορους εμπόρους της επαρχίας και τα στέλναμε με τα δικά μας πράγματα, γι’ ατπά που αγόραζα για λογαριασμό των εμπόρων έπαιρνα προμήθεια. Έτσι τα έσοδα μου ξεπερνούσαν τις 3.000 δρχ. το μήνα ποσό όπως είπαμε σημαντικό για την εποχή.Εκτός από τους φίλους που συναναστρεφόμουνα, παιδιά από το σύλλογο ερασιτεχνών ζωγράφων και παιδιά γειτονοπούλα έκανα παρέα και βγαίναμε και με χωριανούς. Το Μήτσο τον Ντελή βέβαια τον έβλεπα κάθε μέρα και πολλά βράδυα πηγαίναμε και τρώγαμε στην ταβέρνα του Γιώργου Ααδά στην οδό Μητροπόλεως που ήτανε κοντά στα μαγαζιά μας.
€υχαριστήριο

Τον εκλεκτό συγχωριανό μας και ακούραστο μέλος της Αδελφότητάς μας, 
Τέλη Θάνο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, για την προσφορά μιας 
συσκευής βίντεο για την Πνευματική Γωνιά. Του ευχόμαστε υγεία και ελπίζουμε 
το παράδειγμα της πολύπλευρης προσφοράς του στο χωριό μας, να βρίσκει 
πάντα μιμητές.

Αδελφότητα Μικροχωριτών
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Η ανέγερσις του Ιερού Ναού “Η Μεταμόρφωσις 
του Σωτήρος” και ο ιερεΰς Αθανάσιος Παπαστάθης

Π α  ά λ λ ιι μ ια  φ ο ρ ά  ο ι Μ ικ ρ ο χ ω ρ ιτ ε ς  θ α  β ρ ε θ ο ύ μ ε  φ έ τ ο ς  σ το  π α ν η γ ύ ρ ι τ ο υ  

Σ ω τ ή ρ ο ς . Η  6 η  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  ε ίν α ι  μ ια  ε υ κ α ιρ ία  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ μ ε  σ τ η ν  ε κ κ λ η σ ία  

κ α ι  σ τη  σ υ ν έ χ ε ια  κ ά τ ω  α η ό  τ ο ν  π λ ά τα ν ο  ν α  α ν τ α λ λ ά ξ ο υ μ ε  τ α  ν έ α  μ α ς , ν α  δ ο ύ μ ε  

τ ο υ ς  φ ίλ ο υ ς  κ α ι  α γ α π η το ύ ς .
Μ ε  τ η ν  ε υ κ α ιρ ία  α υ τ ή  α ς  θ υ μ η θ ο ύ μ ε  τ η ν  ισ τ ο ρ ία  τ η ς  α ν έ γ ε ρ σ η ς  τ ο υ  Ιε ρ ο ύ  

Ν α ο ύ  ό π ω ς τ η ν  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι ο α ε ίμ ν η σ τ ο ς  Δ η μ . Κ ο κ κ ά λ α ς  σ το  τ ε ύ χ ο ς  τ ω ν  “ Μ ι-  

κ ρ ο χ ω ρ ίτ ικ ω ν  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν ” τ ο υ  Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  τ ο υ  1 9 8 5 .

Το καλοκαίρι του έτους 1923 ευρισκόμε- θα στο χωριό αρκετοί νεαροί, κυρίως δε οι υποψήφιοι κληρωτοί της κλάσεως 1924 και ο κύριος Αθανάσιος Παπαστάθης, νέος Μικροχωρίτης, σύζυγος της Φωτεινής το γένος Ν . Πολύζου, υποψήφιος Ιερεύς του χωριού μας. Ό πω ς ήτο ςρυσικόν, επωφε- λούμεθα κάθε ευκαιρίας (γάμους, ονομα- στικάς εορτάς, πανηγύρια) να οργανώνω- μεν διασκεδάσεις (συνήθως με όργανα) ψυχαγωγούντες ταυτοχρόνως και όλους τους χωριανούς, επίσης εδώσαμεν και υπαιθρίους θεατρικός παραστάσεις.Κάποια ημέρα, προς το τέλος του καλοκαιριού, ο Παπαστάθης μας λέει: “ Βρε παιδιά, όπως μαθαίνω, στην Τράπεζα υπάρχουν κάτι λεφτά που μάζεψαν οι χωριανοί μας στην Πόλη, για να κτισθεί καινούργια εκκλησιά, εξ άλλου έχομεν τόσους χωριανούς μας στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Πόλη και την Αίγυπτο, δεν τους στέλνουμε μερικά γράμματα, να βοηθήσουν να φκιάσουμε μια καινούργια Σωτήρα;” .Ωραία ιδέα αλλά δεν μας ενθουσίασε και τόσον, διότι επρόκειτο περί έργου μεγάλης δαπάνης, ενώ η Εκκλησιαστική Επιτροπή δεν είχε κανένα χρηματικόν ποσόν, ντραπήκαμε όμως να ειπούμε τις αντιρήσεις μας και την απεδέχθημεν.Α μ ’ έπος αμ’ έργον, συνεισφέραμεν εκ του πενηχρού βαλαντίου μας όσα εχρειάζο- ντο διά γραμματόσημα και καλά χαρτοφά- κελα, συγκεντρώσαμε διευθύνσεις και α

φού ο Παπαστάθης έγραψε τα γράμματα, τα εταχυδρομήσαμεν. Την προσπάθειάν μας αυτήν πολλοί χωριανοί την είδαν με συμπάθειαν, μερικοί δε με σκεπτικισμόν, δεν έλειψαν όμως και τα πικρόχολα σχόλια, κάποιος από τζάκι, μας απεκάλεσε “ φα- ντασιοπλήκτους νεαρούς” , άλλος δε αγράμματος φιλόσοιρος μας είπε “ εξημμένας κε- φαλάς” .Στο τέλος του φθινοπώρου οι περισσότεροι νεαροί και κυρίως ημείς οι επίστρατοι, αναβληθείσης της στρατεύσεώς μας διά την άνοιξην, φύγαμε από το χωριό και πήραμε το δρόμο να βρούμε δουλειά, το χαρτσιλίκι μας είχεν ήδη υποστή καθίζησιν.Ό πω ς επληροφορήθην αργώτερον, οι περισσότερες απαντήσεις εξ Αμερικής υπήρξαν άμεσες και πολύ ενθαρρυντικές, κατόπιν δε ατττού τη εισηγήσει του εφημερίου ήδη του χωριού Παπαθανάση, κατά Νοέμβριον του 1923 συνεστήθη επιτροπή ανε- γέρσεως του Ναού, αποτελουμένη εκ των μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και των Γεωργίου Ε λ. Παπαδή, Κων/ντίνου Κοκκάλα και του Ιωάν. Παπαδοπούλου, άρτι επανακάμψαντος εξ Αμερικής, όστις και ωρίσθη ταμίας της επιτροπής, καθ’ όσον προσέφερε δια την ανέγερσιν του Ν α ού δραχμάς 25 χιλιάδας!Ή  επιτροπή ανεγέρσεως συνελθούσα εις συνεδρίασιν, πήρε από το μαγαζί του Ιωάν- νου Κομπορόζου το ανηρτημένον εκεί κορ- νιζαρισμένον αρχιτεκτονικόν σχέδιον σταυ-
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ροειδούς Ναού Βυζαντινού ρυθμού (εκπο- νηθέντος εν Κωνσταντινουπόλει δαπάναις της Αδελφότητος των Μικροχωριτών, προ της διαλύσεώς της) το βρήκε και πολυτελε'ς και μεγάλο, δυσανάλογον δηλαδή προς τας δυνατότητας αλλά και τας ανάγκας του Μ ικρού Χωρίου, ως εκ τούτου ως μόνη λύσις διεψαίνετο η εκπόνηση νέου σχεδίου Ναού, μικρότερου και απλουστέρου τύπου, οπότε κάποιος της επιτροπής είπεν: “γιατί βιαζό- μεθα; όταν θα είμεθα εις θέσιν διά να αρχί- σωμεν, ο μηχανικός που θα φέρουμε μπορεί να το εφαρμόση μικρότερο, οπότε δεν θα δυσαρεστήσωμεν και τους χωριανούς μας εκείνους που πλήρωσαν και το ές^κια- σαν το ωραίο αυτό σχέδιο” , η πρόταση εγέ- νετο αποδεκτή άνευ αντιρρήσεως.Την άνοιξιν του 1924 ήλθε στο χωριό ο- μάς οικοδόμων με επί κεφαλής τον πρωτομάστορα Βασ. Γιωργάκην εξ Άρτας, τον ε- κάλεσε η επιτροπή ανεγέρσεως και αφού τον κατετόπισεν επί των επιδιώξεων και δυνατοτήτων της, του έδειξε το σχέδιον και τον ηρώτησε αν μπορή να κάμη το κτίσμα με μικροτέρας διαστάσεις και αναλογίας. Αυτός αφού το εμελέτησε επ’ αρκετόν, απή- ντησεν ότι κατ’ αρχήν σμίκρυνσιν του σχεδίου μόνον διπλωματούχος αρχιτέκτων και μάλιστα έμπειρος, μπορεί να φκιάση, διότι θα σχεδιάση εξ αρχής άλλο σχέδιον, πράγμα που θα σας κοστίση αρκετά χρήματα.Κ αι πρόσθεσε: “ Εγώ σας προτείνω να ε- φαρμόσωμεν το σχέδιον τούτο, από το οποίον να αφαιρέσωμεν ένα τμήμα του, δηλαδή το μεταξύ του τέμπλου και των πλαγίων εισόδων, ώστε χωρίς να φαίνεται η πα- ράλειψις, ο Ναός να γίνη μικρότερος, επειδή δε όπως βλέπω, τούτο το σχέδιο είναι λεπτομερέστατο, εγώ αναλαμβάνω να το ε- κτελέσω υπεύθυνα χωρίς στατική μελέτη και επίβλεψη πολιτικού μηχανικού, που γι’ αυτόν και μόνον δεν φθάνοττν τα λεφτά που έχετε προς ώρας στα χέρια σας” .Η  επιτροπή επεφυλάχθη να απαντήση, συσκεφθείσα δε ιδιαιτέρως με συμμετοχήν και άλλων χωριανών, μετά μακράν και εξο

νυχιστικήν συζήτησιν όλων των απόψεων, απεφάσισε να αποδεχθή την πρότασιν.Υπήρξεν όμως άλτπον το πρόβλημα της μεταφοράς του τεραστίου όγκου της απαι- τηθησομένης καταλλήλου πέτρας, δεδομένου ότι τέτοιο λατόμε ίον υπήρχε μακρυά εις θέσιν “Κερασιά” , οπόθεν η μεταφορά της θα απαιτούσε όχι μόνον χρόνον πολύν αλλά και δαπάνην πολύ μεγάλην, διότι μόνον με υποζύγια ήτο δυνατόν να μεταφερθή από εκεί, και τα ζώα του χωριού δεν ήσαν ικανά γι’ αυτή την εργασία, άλλως τε είχαν και τόσα άλλα υλικά να μεταφέρουν.Ως εκ τούτου ο Γεωργάκης ανεζήτησε άλλα νταμάρια, πλησιέστερον του χωριού, αλλά δεν βρήκε κατάλληλη πέτρα, κάποιος του είπε ότι εις το μέσον του “ Κ ρί” υπάρχει ένα καλό νταμάρι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να μεταφερθή η πέτρα από εκεί. Αυτός πήγε επί τόπου και αφού έβαλε μερικά φουρνέλα και διαπίστωσε ότι όχι μόνον η πέτρα ήτο αρίστης ποιότητος, αλλά και η εξόρυξίς της εύκολος, είπε εις την επιτροπήν ότι θα φκιάση ένα μηχάνημα με το οποίον θα κατεβάζη την πέτρα στον δρόμο, δίπλα στο μαγαζί του Κυρίτση. Άρχισε λοιπόν από εκεί, στερέωσε στο έδαφος μαδέρια και έφκιασε διπλή γραμμή μέχρι το λα- τομείον, όπου εστήριξεν σε δυό έλατα ένα μεγάλο μάγκανο, περιτύλιξε σ’ αυτό ένα χονδρό συρματόσχοινο, τις άκρες του οποίου συνέδεσε με τα δυό ξύλινα βαγονέττα με ρόδες από κούτσουρα που είχε κατασκευάσει και τοποθετήσει το ένα επί της μιάς γραμμής, κοντά στο μάγκανο, και το άλλο στο τέρμα της διαδρομής, επί της άλλης γραμμής.Ή δ η  η ώρα της δοκιμής έφθασεν, έβαλεν αρκετές πέτρες στο βαγονέτο που ήτο στο μάγκανο και όταν τούτο αφέθη ελεύθερον, πήρε κατ’ αρχήν ταχύτητα η οποία ανεκό- πτετο προοδευτικώς διότι, ταυτοχρόνως ανέβαζε το άδειο βαγονέτο από το τέρμα της διαδρομής. Τελικώς, δε, και τα δύο βαγονέτα έφθασαν περί τα δεκαπέντε μέτρα προ του τέρματός των.
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Από την δοκιμήν αυτήν ο Γεωργάκης διε- πιστωσε πόσην ποσότητα πρέπει να βάζη στο επάνω, ώστε τα δυο βαγονέτα να φθάνουν στο τέρμα τους. Έ κ α μ ε και κάτι πρόσθετες κατασκευές και τροποποιήσεις και όταν με την λειτουργίαν του πρωτόγονου αυτού ντεκοβίλ, “ βίνς” όπως το έλεγεν, με- τεφέρθησαν στο τέρμα τα πρώτα φορτία και εκείθεν με καροτσάκια εις τον χώρον της εκκλησίας, όπου είχαν ήδη εκσκαςρή τα θεμέλια, εγένετο πανηγυρικώς η καθιερωμένη τελετή της καταθέσεως του θεμελίου λίθου, παρουσία όλων των κατοίκων, παρε- τέθη γεύμα εις τους μαστόρους και επηκο- λούθησε γλέντι ως το βράδυ. Από της επομένης, ενώ από τα γύρω χωριά συνέρεαν να ιδούν τον σιδηρόδρομον του Μικρού Χ ω ριού, τα φουρνέλα έσκαζαν στο Κρί, τα βαγονέτα ανεβοκατέβαιναν κατεβάζοντα πέτρες, και τα καροτσάκια μετέφεραν στην εκκλησιά τις ατόφιες, Μικροχωρίτικα υποζύγια τις μικρότερες και οι μαστόροι έχτιζαν ώστε μέχρι το φθινόπωρον η θεμελίω- σις του Ναού είχεν συντελεσθή.Α ς σημειωθή δε ότι όχι μόνον τούτο κατέστη δυνατόν χάρις εις το απίθανον εκείνο κατασκεύασμα του Γεωργάκη, αλλά και όλη η πέτρα που απητήθη εν συνεχεία διά την ανέγερσιν του “Σωτήρος” αλλά και διά την κατασκευήν του υδραγωγείου της Π λατείας, ως και διά την ανέγερσιν του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου, μετεφέρθη γρήγορα, εύκολα και προ πάντων πολύ φθηνά.Την άνοιξιν του 1925 η επιτροπή ανεγέρ- σεως, παρά την ευγνωμοσύνην που ώφειλεν εις τον Γεωργάκην διά την όντως σωτηρίαν επινόησίν του, επειδή αυτός είχε ολιγομελή παρέαν και χωρίς ειδικούς τεχνίτας (πελεκητός αγκωναριών), ηναγκάσθη να αναζη- τήση άλλην παρέαν. Έ φ ερε λοιπόν, κατόπιν συστάσεως, τον εκ Κονίτσης πρωτομάστορα Γεώργιον Τσαρτσάλην με πολυμελή παρέαν από καλούς τεχνίτας, οι οποίοι και συνέχισαν το έργον με αμοιβήν και πάλιν ημερομισθίου κατά περίπτωσιν, τούτο διότι η επιτροπή δεν είχε εις χείρας της αρκετά

χρήματα διά να δώση το έργον κατ’ αποκοπήν, κυρίως όμως διά να γίνεται η εργασία περισσότερον επιμελημένη.'Οταν την άνοιξιν του 1926, συμπληρώσα- ντες την στρατιωτικήν μας θητείαν, απελύ- θημεν του στρατού οι της κλάσεως 1924, και ήλθα στο χωριό, στην εκκλησία είχαν ήδη στηθή οι πρώτες σκαλωσιές. Ενθυμούμαι ότι την μεθεπομένην της αφίξεώς μου ήτο ημέρα Δευτέρα, και βγήκα το πρωί στο χάνι, εκάθησα σε μια παρέα και κουβεντιάζαμε, κάποια στιγμή ήλθε και ο Παπαθα- νάσης: “ Βρε χωριανοί, δεν πάμε μια στιγμή στην εκκλησιά να ανεβάσουμε μερικές πέτρες στις σκαλωσιές, να μη χασομεράνε οι μαστόροι με αυτή τη δουλειά;” Πήγαμε οι νεώτεροι, στηθήκαμε από ένας σε κάθε σκαλί, στις δυο κινητές σκάλες που υπήρχαν και από χέρι σε χέρι σε μια ώρα ανεβάσαμε όχι μερικές αλλά όλες τις πέτρες που υπήρχαν εκεί, από αγκωνάρια μέχρι και τα σόμπολα. Ο  Παπαθανάσης ενθουσιάστηκε και όταν γυρίσαμε στο χάνι μούσκεμα στον ιδρώτα, μας κέρασε μούρο. Κέ- ρασε και κάποιος άλλος, οπότε νάσου ο Καραμέρης με το βιολί του και την παρέα του (γύριζε από κάποιο γάμο στην Καρύ- τσα). Τους καλέσαμε να τους κεράσουμε, κέρασαν και αυτοί και ετοιμάζονταν να φύγουν. “Βρε Γιώργο, δεν μας παίζεις ένα του τραπεζιού προπού φύγεις;” λέει ο Κώστας Χαμπερής. Έ π α ιξαν αυτοί ένα τραγούδι του τραπεζιού και χωρίς να σταματήσουν το γύρισαν στην “ψιλή ιτιά” . Αυτό ήταν, σηκωθήκαμε όλοι σαν αυτόματα και πιάσαμε χορό και τα μούρα τώρα έγιναν κρασί πα- ληοβραχινό με την οκά και οι εληές και οι αρμυρές σαρδέλες, έγιναν τυριά και κονσέρβες.Επάνω στο ξεφάντωμα βλέπουμε τον Γιάννη Δέρματά (Παγανό) να κατεβαίνη στον “Γούμενο” με το αλέτρι στον ώμο (πήγαινε να αποσπείρη μια γωνιά στο χωράφι του). Τρέξαμε, του πήραμε το αλέτρι και παρά τις αντιρρήσεις του “πάρτε με και ας κλαίω” , τον φέραμε και τον βάλαμε στο χο-
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ρό’ (τα ήθελε ο κολάκος του). Σε λίγη ώρα να και η αδελφή του κατέβαινε σαλαγώ- ντας δυό αγελάδες, πήγαν δυό από την παρέα και της είπαν “ είπε ο Γιάνν’ς να μας δώσης τον τροβά και να γυρίσης πίσω γιατί σήμερα είναι γιορτή” . Ο  τροβάς είχε ένα μπουκάλι κρασί, δυό φέτες ψωμί και ένα κλειδοπίνακο με “τηγανισμένο” , που ήταν ακόμα ζεστό.Κάποια ώρα μας λέει ο αξέχαστος Κώ στας Πανταζής: “Βρε λεβέντες, το μεσημέρι πέρασε, η παρέα μεγάλωσε, τι θα γίνη για φαί, έτσι θα την βγάλουμε;” . “ Μ ...” . Πήγε αυτός, έβγαλε μερικά ξύλα και άναψε τον φούρνο που είχαν οι Θαναίοι στην αυλή τους, πήρε κάμποσα μακαρόνια από το μαγαζί του Ζορμπαλά, έβαλε και όλο το βούτυρο και το τυρί που έφερε κάποιος μικρός που τον στείλαμε στα σπίτια μας και στις 3 το απόγευμα τρία μεγάλα ταψιά με εξαίσιο παστίτσιο ήταν έτοιμα. Καθήσαμε στο τραπέζι, φάγαμε τα δυό και το άλλο το καταναλώσαμε ως μεζέ μέχρι της επομένης πρωίας, που συνεχίστηκε το απρόβλεπτο εκείνο γλέντι. Τα ξημερώματα κάναμε μια πατινάδα μέχρι το “ Νικολό” με το “τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια” και όταν γυρίσαμε ξεπροβοδίσαμε τους οργανοπαίχτες ως την ράχη και γυρίσαμε στα σπίτια μας.Αλλά ας επανέλθωμεν στην εκκλησιά, τώρα που το χτίσιμό της προχωρεί “το όνειρο γίνεται πραγματικότης” . Τ α εμβάσματα τατν αποδήμων έρχονται αυθόρμητα και είναι περιεκτικώτερα, αλλά και οι εντόπιοι προσφέρουν εκτός της συνεχούς προσωπικής εργασίας και διάςκ)ρα υλικά, κυρίως καρυδιές, καστανιές, και άγρια δένδρα κατάλληλα για την ευγενή και ανθεκτικήν ξυλείαν που θα χρειασθή διά το εσωτερικόν του Ναού. Άλλοι προσφέρουν σφάγια (γίδες, πρόβατα, κατσίκια, αρνιά και κοτόπουλα) εκ τουν οποίων η επιτροπή ανεγέρ- σεως, άλλα μεν πωλεί διά δημοπρασίας και άλλα τα προσφέρει εις τους μαστόρους, εις τους οποίους κουβαλούσαν και οι Μικρο- χωρίτισσες συνεχώς λαχανικά, γαλακτερά.

φρούτα, αυγά, ακόμη και πήτες ολόκληρες.Επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια το Μικρό Χωριό ευρίσκετο ως υπό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης και οι κάτοικοί του (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) ως εν πολιτική επιστρατεύσει. Κάθε Κυριακήν ή εορτήν, εις το τέλος της λειτουργίας, ο Παπαθανάσης έλεγεν: “Χωριανοί, σήμερα πρέπει να ερ- γασθούμε διά τον οίκον του θεού, την (τάδε) ώρα να μαζευτούμε και να πάμε όλοι με τα ζώα μας και τα απαραίτητα σίφερα, να φέρουμε ασβέστη απ’ την ασβεσταριά στα καλύβια” . Άλλοτε δε τσιμέντα ή σίδερα ή κεραμίδια από το Καρπενήσι. Συχνά δε τας καθημερινάς ο Π λακο - Δημήτρης, προπού σφυρίξει για να βγάλουν τα γίδια, φώναζε: “Ακούστε χωριανοί, σήμερα, άμα χτυπήση η καμπάνα να πάτε με τα ζώα σας να φέρετε άμμο από το ποτάμι, ή κερεστέ από την Αάιρνη για καλούπια και σκαλωσιές, ή αμμοχάλικο από το ρέμα, ή πουριά από τα “τρανά πλατάνια” γιατί αύριο δεν θάχουν οι μαστόροι να δουλέψουν” και ού- τω καθ’ εξής. Συγκινητικόν ήτο ότι εις τας περιπτώσεις αυτάς, όταν μία οικογένεια είχε επείγουσα δουλειά, δεν απέφευγε, αλλά έστελνε το ζώο και με ένα έστω και ανήλικο παιδί της, που το πρόσεχαν και το βοηθούσαν οι άλλοι για να φορτώση και να ξεφορ- τώση το ζώο του.Ό ταν ο τότε Μητροπολίτης Αμβρόσιος πέρασε από το χωριό και είδε τον συναγερμόν αυτόν, τόσον εντυπωσιάσθη ώστε, έλεγε στα χωριά που πήγε εν συνεχεία: “ Μιμη- θείτε τους Μικροχωρίτες που με την αγάπη τους και την συνεργασίαν όλων, φκιάνουν μια εκκλησιά που θα είναι το εγκαλόπισμα της Ευρυτανίας” .Ό ταν η τοιχοποιία της εκκλησίας ετελεί- ωσεν, κατόπιν ενυπόγραιρου συγκαταθέσε- ως όλων ττον οικογενειαρχών, η παλαιά εκκλησία, αφαιρεθησών όλων των Αγίων Ε ικόνων, της Αγίας Τραπέζης και τιυν άλλων σκευών της, κατεδαφίσθη, προκειμένου το χρήσιμον υλικόν αυτής να χρησιμοποιηθή διά την κατασκευήν της στέγης και των
34 ΜΙΚΡΟΧΩΡΠΊΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



τρούλων της νέας εκκλησίας. Μ έχρι δε των εγκαινίων αυτής αι θρησκευτικαί τελεταί ε- τελούντο εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Α θανασίου.Το σχέδιον της νέας εκκλησίας προέβλε- πεν και γυναικωνίτην μεταξύ των δύο πρώτων κολονών του Ναού και εις το ύψος του προβλεπομένου πατώματος του γυναικωνί- του, ένα χονδρό μαδέρι από αγριόξυλο, όταν δε η ανέγερσις του Ναού επερατώθη, μερικοί χωριανοί εζήτησαν να γίνη και ο γυναικωνίτης, εφ’ όσον μάλιστα η προς τούτο απαιτουμένη κατάλληλος ξυλεία υπηρ- χεν, αλλά η επιτροπή έκρινεν άσκοπον να διαθέση έστω και το μικρόν ποσόν που απαιτητό προς τούτο, προςκχνώς κουρασθε ίσα πλέον, και απήντησε: “αυτό το φκιάνου- με όποτε” . Ό μω ς “ό,τι μείνη από την ώρα, μένει χίλια χρόνια” .Εις τον περίβολον της εκκλησίας, παρα- πλεύρως του καμπαναριού, υπηρχεν ένα ε- γκαταλελημένον εστεγασμένον οίκημα, ανοικτόν εις την ευρείαν πρόσοψίν του, που όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, ήτο στον καιρό τους, μία αρτίως εξωπλισμένη μεγάλη αίθουσα, που εχρησιμοποιείτο ως γραφεί- ον και επιτροπικόν του Ναού, αλλά και ως αίθουσα δεξιώσεων κατά τα μνημόσυνα κ.τ.λ. Ό ταν δε περατωθείσης της ανεγέρσε- ως της νέας εκκλησίας ολσκληρούτο και η ανέγερσις του νέου κτιρίου του Δημοτικού σχολείου, το οποίον αφηκε καθ’ όλον το μήκος του προς την πλευράν του περιβόλου της εκκλησίας, χώρον δύο μέτρων εις φάρδος, ο τοίχος εκείνος, δηλαδή με ό,τι απέ- μεινε σχεδόν από το πρώην “χαγιάτι” κατε- δαφίσθησαν και τοιουτοτρόπως αφ’ ενός α- πεφεύχθη να καταστή ο χώρος εκείνος σκουπιδότοπος, αφ’ ετέρου δε περιελθών εις την εκκλησίαν διηύρυνε τον περίβολόν της και αξιοποιήθη. Την παραχώρησιν αυτήν απεδέχθη ο διευθυντής του Σχολείου και εκ του λόγου ότι από την άλλην πλευράν του Σχολείου (την νοτίαν), υπήρχεν ευρύς χώρος υπήνεμος και προσήλιος, κατάλ

ληλος διά τας παιδιάς των μαθητών, κατά τα διαλείματα, την γυμναστικήν των κ.τ.λ.Αργότερον, εις τόπον όπου ήτο η Αγία Τράπεζα της παλαιάς εκκλησίας, ανηγέρ- θη ανάλογον βάθρον και εικονοστάσιον επ’ αυτού “ Δαπάνη Έ μμας Πλάκα συζύγου Η- λία Πλάκα” .Επίσης αργότερον έγινε και ο μεγάλος τοίχος εις την βορείαν και την δυτικήν πλευράν του περιβόλου της εκκλησίας.Διά την ανέγερσιν του Ναού, η επιτροπή ανεγέρσεως κατόπιν πολλών διαδικασιών κατώρθωσε να εισπράξη το αντίτιμον δραχ- μοποιηθεισών, δι’ αναγκαστικού νόμου του κράτους, των κατατεθημένων εις την τράπεζαν, χρυσών Οθωμανικών λιρών, υπό της Αδελιρότητος τιον Μικροχωριτών της Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι το εν πέμπτον (ως ε- λέγετο τότε) της πραγματικής των την εποχήν εκείνην αξίας.Ολοκληρωθείσης της κατασκευής του Ν έου Ενοριακού Ναού, συνεστήθη τριμελής εξελεγκτική επιτροπή από τον Γεώργιον Ελ. Παπαδήν, τον πατέρα μου και έναν άλλον, η οποία ελέγξασα τα διαχειριστικά βιβλία και τα αποδεικτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών της επιτροπής ανεγέρσεως, εύρεν αυτά εν τάξει, το δε πόρισμά της ετοιχοκο- λήθη εις την πρόσοψίν του ξενοδοχείου, προς γνώσιν του κοινού.Δεν ενθυμούμαι εις ποίον ποσόν ανήλθεν η εις χρήμα δαπάνη διά την ολοκλήρωσιν του Ναού, εκείνο που ήτο βέβαιον και παν- θομολογούμενον ήτο, ότι η πάνδημος προσωπική εργασία και αι εις διάφορα είδη προσφοραί των κατοίκων, υπήρξαν πολύ μεγαλυτέρας αξίας από τα εις χρήμα δα- πανηθέντα.Δ ΙΔ Α Κ Ή Κ Ο Ν  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ ΑΗ  ανέγερσις της νέας “ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος” ωφείλεται πρωτίστως εις την έμπνευσιν, την προποβουλίαν και την ακα- ταπόνητον δραστηριότητα ενός ανθρώπου, του ιερέως Αθανασίου Παπαστάθη.
t  ΔΗΜ. Κ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ
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Β I β λ  I ο π  α ρ ο υ σ ι  ά σ  ε  I ς I
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  I. Φ Α Λ Λ Η Σ , Ο  Ά γιος  

Λ εω νίδης ο μάρτυς, Η  ταυτότητά 
του, Ο  παλαιοχριστιανικός ναός του 
στο Κ λαψ ί (Κλαυσείον) Ευρυτανίας, 
Αθήνα 1999.

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού, ο ι- 
στοριοδίφης-συγγραφέας κ. Δημήτριος 
Φαλλης, γεννημένος το 1929 στο Κλαψί 
ή Κλαυσείον Ευρυτανίας, ασχολείται συ
στηματικά με ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα 
που αφορά αφενός τη μελέτη της τοπι
κής ιστορίας και αφετέρου την αγιολογι
κή ερευνά. Με τις προηγοιίμενες μελέ
τες του ο κ. Φαλλης έχει ήδη συνδέσει 
άρρηκτα το όνομά του με τολμηρότατες 
προσπάθειες για μία διαφορετική θεώρη
ση του αρχαιολογικού και ιστορικού πα
ρελθόντος της ηρωοτόκου και αγιοτό- 
κου Ευρυτανίας, αφού συνέβαλε στην 
κατάδειξη της ταυτίσεως του χωριού 
του, με το αρχαίο Κάλλιον. Έ χει έτσι 
αναδειχθεί σ’ έναν αξιοπρόσεκτο ερευνη
τή της τοπικής ιστορίας.

Στην παρούσα εργασία, που εξέδωσε ο 
κ. Φαλλής, έρχεται ξανά να μας χαροποι
ήσει ιδιαίτερα και να συνεισφέρει ουσια
στικά αυτή τη φορά και στην αγιολογι
κή έρευνα. Πρόκειται για ένα βιβλίο- 
κλειδί σχετιζόμενο με την ταυτότητα 
του αγίου μάρτυρος Λεωνίδου και την 
περιγραφή του προσφάτως σνακαλυφθέ- 
ντος παλαιοχριστιανικού ναού επ’ ονό- 
ματί του. Πραγματικά έλειπε μία τέτοια 
ολοκληρωμένη μελέτη και η εμφάνισή 
της καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στη 
σχετική βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας έ
χει και πάλι ως αφετιιρία στην έρευνά 
του τον τόπο καταγωγής του, όπου οι 
ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως έ
ναν αρχαιότατο ναό, αφιερωμένο στον ά
γιο Λεωνίδη. Η ύπαρξη και μόνο ενός

θαυμάσιου και μεγαλοπρεπούς ναού του 
αγίου Λεωνίδου, στο μικρό σήμερα Κλα
ψί (που βρίσκεται σε απόσταση επτά χι
λιομέτρων από το Καρπενήσι) δικαιώνει, 
καταρχήν, την ιστορική ερμηνεία του 
συγγραφέα, τη διασύνδεση αυτού του 
ναού με το αρχαίο Κάλλιον.

Το πρώτο μέρος της μελέτης, μετά το 
εισαγωγικό σημείωμα του Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Καρπενησιού κ. Ν ι
κολάου και τον πρόλογο του πρωτοπρε
σβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού, καθη- 
γητού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολεί- 
ται με ένα ακανθώδες πρόβλημα της α
γιολογίας, σχετιζόμενο με την ταύτιση- 
ταυτότητα του αγίου Μάρτυρος Λεωνί
δου (16 Απριλίου), με τον όποιον έχει 
(πτνδεθεί η Κόρινθος, αλλά και η πόλη 
των Αθηνών. Ο συγγραφέας κατορθώνει 
να αναψηλαφήσει το όλο ζήτημα το ο
ποίο είχε ήδη απασχολήσει σημαντικούς 
εκφραστές της αρχαιολογικής και θεολο- 
γικής έρευνας, βασιζόμενος πρωτίστως 
στις πηγές και στην ενδελεχή χρήση του 
συνόλου της ιπιάρχουσας βιβλιογραφίας. 
Η  διερεύνησή του αρχίζει με την ενότη
τα που παρουσιάζει την εμφανιζόμενη 
σύγχυση για τους πέντε αγίους που φέ
ρουν το όνομα Λεωνίδης. Στη συνέχεια 
γίνεται εκτενής αναφορά στο βίο και την 
πολιτεία του “πανενδόξου” μάρτυρα της 
Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων του Αγίου Λεωνίδου και των ε
πτά συμμαρτύρων του παρθένων Νίκης, 
Χαρίσσης, Γαλήνης, Καλλίδος, Νουνεχί- 
ας, Βασιλίσσης και Θεοδώρας.

Ο συγγραφέας αξιοποιεί όλες τις μαρ
τυρίες που του παρέχουν οι χρησιμοποι- 
ηθείσες πηγές του, μεταξύ των οποίων ο 
αρχαιότερος Πατμιακός κοοδικας 254 του 
10ου-11ου αιώνα και μία ομιλία του Μι-
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χαήλ Χωνιάχη του 12ου αιώνα. Παράλ
ληλα, εμπλουτίζει τη μελέτη του και με 
αρκετές βιβλιογραφικές παραπομπές, α
κόμη και με προσωπικές μαρτυρίες, που 
συνέλεξε από συζητήσεις με πρόσωπα 
και από επισκέψεις στα μέρη που ενδιέ
φεραν άμεσα την ερευνητική του αναζή
τηση. Με την επιχειρούμενη ανάλυση 
και (πίνθεση όλων αυτών των πληροφο
ριών ο συγγραφέας τεκμηριώνει αβίαστα 
την κυρίαρχη θέση του για την ιστορική 
ύπαρξη του Μάρτυρα Λεωνίδου καθώς 
και για τον τόπο καταγωγής του. Με 
πειστικά επιχειρήματα αναπτυσσόμενα 
με συστηματικό και επαγωγικό τρόπο 
διαλέγεται κριτικά και απορρίπτει ως α- 
βάσιμες τις θέσεις προηγηθέντων άλλων 
ερευνητών οι οποίοι υποστηρίζουν πως 
ο “Άγιος Λεωνίδης με την επτάριθμη συ
νοδεία του κατάγςνταν από την Πελο
πόννησο, την Πιάδα, την Αθήνα, ή ότι ο 
Άγιος Λεωνίδης υπήρξε επίσκοπος Αθη
νών ή Τροιζήνος ή όπου άλλου” (σ. 92).

Η πολύχρονη και επισταμένη έρευνα 
οδηγεί τον συγγραφέα να νπιοστηρίξει με 
ακαταμάχητη βεβαιότητα πως σ Άγιος 
Λεωνίδης ως “έξαρχος πνειηιατικού χο
ρού” και οι επτά γυναίκες μαθήτριές 
του ήταν “γεννήματα και θρέμματα της 
ευρυτανικής γης” (σ. 113). Ως απεσταλ
μένοι της Εκκλησίας της Ελλάδος έφτα
σαν στην Κόρινθο και αργότερα κατέφυ
γαν στην Τροιζηνία της Αχαϊας. Εκεί συ- 
νελήφθησαν, οδηγήθηκαν εκ νέου στην 
Κόρινθο, όπου και τελικώς μαρτύρησαν 
το έτος 251, επί Ρωμαίου διοικητού Βε- 
νούστου και αυτοκράτορα Ρώμης Δεκί- 
ου. Η θέση του συγγραφέα για την ταυ
τότητα του αγίου μάρτυρος Λεωνίδου 
καταγόμενου από το Κάλλιον Ευρυτανί
ας (σημερινό Κλαψί ή Κλαυσείον), και 
όχι από την Αθήνα ή την Κόρινθο, ενδυ
ναμώνεται και από την ανασκαφική ανα- 
κάλυιμη ενός παλαιοχριστιανικού ναού

επ ονόματί του.
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 

δεύτερο μέρος της μελέτης αφιερωμένο 
στην περιγραφή συνάμα και στην ανάδει
ξη και προβολή αυτού ακριβώς του να
ού, τον οποίο ο θεός με αξίωσε να προ
σκυνήσω και να γνωρίσω λεπτομερειακά 
έχοντας ως τον καταλληλότερο για ξενα
γό, τον ακάματο και ενθουσιώδη κ. Φαλ- 
λή. Στα όρια του Κλαυσείου οι ανασκα- 
φικές έρευνες (1957-1959), ιπιό την επί
βλεψη του καθηγητού Εμμανοιπίλ Χα- 
τζηδάκη, έφεραν στο φως της δημοσιό
τητας έναν ναό-μνημείο της πρωτοβυζα- 
ντινής περιόδου, αφιερωμένο στον άγιο 
μάρτυρα Λεωνίδη. Πρόκειται για ένα 
θαυμάσιο και μεγαλοπρεπή ναό του 5ου 
αιώνα. Αρχιτεκτονικά είναι μία τρίκλιτη 
βασιλική με κόγχες και με διαστάσεις ε
σωτερικά 28 X  18,50 μ. (518 τ.μ.) χωρι
σμένη στο νάρθηκα, κυρίως ναό, ιερό 
και το σύνθρονο. Το δάπεδο διακοσμείται 
με θατηιάσιες παραστάσεις καλοδιατηρη
μένων ψηφιδωτών και με σημαντπΕές για 
τις πληροφορίες που παρέχουν επιγρα
φές. Η  επιχειρούμενη από τον συγγρα
φέα περιγραφή των λειψάνων του ναού 
γίνεται με τρόπο άψογο, αναλυτικό και 
ερμηνευτικό έτσι ώστε να προ(σ)καλεί 
τον φιλέρευνο αναγνώστη να ταξιδέψει 
μήίρι το πανέμορφο Κλαψί και να επι- 
σκεφθεί προσκχτνηματικά ένα παντελώς 
άγνωστο στους πολλούς μνημείο της ελ
ληνορθόδοξου παραδόσεως και ταυτότη
τάς μας.

Η μελέτη στηιπληρώνεται από τον πί
νακα της βιβλιογραφίας και την πλήρη 
“ακολουθία του αγίου ενδόξου Μάρτυ
ρος Λεωνίδου και των επτά γυναικών 
μαρτύρων και αυτού συνάθλων Καλλί- 
δος. Νίκης, Γαλήνης, Χαρίσσης, Νουνε- 
χίας, Βασιλίσσης και θεοδώρας” σ\τντα- 
χθείσα υπό του χηινογράφου Χαραλά- 
μπους Μ. Μπούσια. Το βιβλίο διανθίζε-
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ται με φωτογραφίες, με σχέδια και εικο- 
νογραφικές παραστάσεις που ιστορούν 
στιγμιότυπα από την απολογία και το 
μαρτύριο των αγίων από τον παραδοσια
κό αγισγράφο Γεώργιο Νικολακόπουλο.

Το βιβλίο είναι καλαίσθητο, καλογραμ
μένο, με καλή δομή, ειρμό και σαφήνεια. 
Ο λόγος του συγγραφέα είναι ζωντανός, 
καλλιεπής και γλαφυρός. Η  έκδοση της 
μελέτης είναι προσεγμένη και επιμελη
μένη. Πάντως σε μελλοντική επανέκδο- 
σή της θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές 
μερικές βελτιωτικές προτάσεις μας, ό
πως για παράδειγμα ή μετακίνηση του 
εισαγωγικού σημειώματος και του προ
λόγου εκτός του πρώτου μέρους, η προ
σαρμογή του βιβλιογραφικού πίνακα 
σύμφωνα με τα κρατοτίντα, η αποφυτγή 
ορισμένων επαναλήψεων, καθώς επίσης 
η προσθήκη των συμπερασμάτων και ε
νός χρηστικού πίνακα ονομάτων και 
πραγμάτων. Ωστόσο, όλα αυτά κρίνονται 
ως ελάχιστες ελλείψεις και δεν μειώνουν 
στο ελάχιστο την ουσία των γραφομένων 
του παρουσιαζομένου βιβλίου, ούτε βε
βαίως την σπουδαιότητα του εγχειρήμα
τος του συντάκτη του. Συμφωνώντας 
με τον προλογίσαντα π. Γεώργιο Μεταλ- 
ληνό επισημαίνοιτμε πως δεχόμαστε και 
εμείς τα πορίσματα της έρευνας του κ. 
Φαλλή ως περισσότερο τεκμηριωμένα 
και πειστικά σε σύγκριση με αυτά άλλων 
ερευνητών. Ομολογουμένως πέτυχε του 
σκοπού του να παρουσιάσει με ενάργεια 
την “ταυτότητα”, για το ποιός ήταν ό
ντως ο άγιος Λεωνίδης ο Μάρτυς.

Εν κατακλείδι, δοξολογούμε τον εν 
Τριάδι θεό γιατί ήρθε στο φως της δημο
σιότητας (υψώθηκε το φως επί την λυ
χνίαν) μια τέτοια πρωτότυπη εργασία 
και απονέμοιηιε την δέουσα ευλαβική τι
μή στον εκ Καλλίου Ευρυτανίας άγιο 
Μάρτυρα Λεωνίδη. Σιτγχαίροιηιε και ευ

χαριστούμε από καρδίας τον πολλά κο- 
πιάσαντα συγγραφέα και τον προτρέπου
με να συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό 
να μας προσφέρει και άλλους ευχύμους 
καρπούς των ερευνητικών του προσπα
θειών και ενασχολήσεων. Εκτιμούμε 
πώς, το παρόν βιβλίο, αποτελεί λίαν απα
ραίτητο και χρήσιμο βοήθημα, τόσο για 
τον ερευνητή και τον αναγνώστη με ι
στορικά, αγιολογικά και αρχαιολογικά 
ενδιαφέροντα, όσο και για τον επισκέπτη 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 
Κλαυσείου. Γ ι’ αυτό και θερμότατα συ- 
νιστούμε την μελέτη του.

Βασίλεκχ; Αθ. Τσίγκος 
Παχεπιστημιο ΘεσσαΧονίκτις, 

Θεολογικιί Σχολτί

Μ Κ Α Λ Η Σ  Λ ΙΑ Π Η Σ  
Για  μια δημιουργική ανατροπή 
Κείμενα Π ολιτικού Στοχασμού, 
Αθήνα 2002

Έ να  νέο βιβλίο του Ευρυτάνα πολιτι
κού Μιχ. Λιάπη και βουλευτή Β ’ περιφέ-
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ρειας Αθηνών. Έ να  βιβλίο πολιτικά ε
μπνευσμένο χωρίς προκαταλήψεις και 
στερεότυπα (κλισέ) πσυ είναι προσφιλής 
συνήθεια των πολιτικών του κατεστημέ
νου.

- Με αυτογνωσία και παρρησία κρίνει 
τα λάθη της κάθε πλευράς και προπα
ντός τα λάθη του πολιτικού συστήματος 
που όπως σημειώνει βρίσκεται σε μια βα
θιά κρίση. Δεν εξαιρεί ούτε τον εαυτό 
του όταν χρειάζεται.

- Επιχειρεί τομές, ακόμα και ρήξεις, αν 
χρειασθεί, να σπάσουν οι παλιές κομμα
τικές νοοτροπίες οι οποίες τόσο πολύ 
κράτησαν τον τόπο πίσω σε σχέση με 
λαούς της Βόρειας Ευρώπης.

- Μιλάει για την ανάγκη απάλειψης 
του κομματικού ρεβανσισμού χωρίς α
ντεκδικήσεις και την αναγνώριση της 
προσφοράς του “αντιπάλου”, από οπου
δήποτε και αν προέρχεται, και συνεχίζει 
ότι για ένα λαό είναι στο χέρι του να 
πάει μπροστά, ή και να αυτοκαταστρα- 
φεί, αν θέλει...

- Προσηλωμένος στις αρχές και τις πα
ραδόσεις του λαού μας, ο Μιχ. Λιάπης 
τονίζει ότι οι λαοί που αγνοούν την ι
στορία τους δεν μπορεί να έχουν πετυ
χημένη συνέχεια.

- Στην πολιτική, όπως και στην ίδια 
την καθημερινή ζωή, η παραποίηση της 
προσφοράς ανθρώπων της πολιτικής ζω
ής του τόπου δεν είναι η καλύτερη συ
νταγή για ένα λαό, και ένα πολιτικό σύ
στημα που θέλει να κερδίσει το αύριο.

- Στηλιτεύει την οικονομική και την 
πολιτική διαπλοκή η οποία, όπως λέει, 
μεταδίδεται σε όλα τα στρώματα του λα
ού και διαβρώνει συνειδήσεις πολλές φο
ρές ανεπιστρεπτί

- Μιλάει για νοσηρά κοινωνικά φαινό
μενα και ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, τόσο 
των πολιτικών, όσο και των πολιτών, με 
νοοτροπίες οπαδού και όχι ορθολογικά-

εθνικά σκεπτόμενου πολίτη.
- Σε μερικά σημεία διακρίνονται ιδεο

λογικές συγκλίσεις με τον αδικοχαμένο 
Ευρυτάνα Παύλο Μπακογιάννη.

- Γίνονται αναφορές στον Κωνσταντί
νο Καραμανλή ο οποίος έβαλε τα θεμέλια 
για να γίνει η Ελλάδα ό,τι είναι σήμερα 
και αγνοήθηκε συστηματικά από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους, και εν μέ- 
ρει, και από τον ίδιο το λαό.

- Αυτά τα φαινόμενα της πολιτικής ζω
ής του τόπου, μέσα από το βιβλίο του, ο 
Μιχ. Αιάπης τα βλέπει ως τροχοπέδη για 
κοινωνική και πολιτική πρόοδο δυτικού 
τύπου.

- Στις σττνεντεύξεις του, με λακωνικό 
τρόπο, εκπέμπει μια καθαρότητα πολιτι
κού στοχασμού, όχι ιδιαίτερα συνηθισμέ
νο ανάμεσα στους πολιτικούς μας. Στις 
απαντήσεις που δίνει, δείχνει ότι τον δια
πνέει μια ανησυχία για τα πολιτικά 
πράγματα, και όχι μόνο της Ελλάδος. 
Μιλάει για τις μεγάλες αλλαγές και τα 
τεκταινόμενα στο διεθνές επίπεδο που 
τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.

Διαφοροποιεί την παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας από την παγκοσμιοποίη
ση της πολιτικής. Το μεν πρώτο, δίνει 
καλά αποτελέσματα, το δε δεύτερο, δη
λαδή η πολιτική, αφήνει πολλά κενά και 
ελλείψεις. Όταν υπάρξει η ζεύξη αυτών 
των δύο, τότε μόνο, οι λαοί θα ζήσουν 
σε μια καλά σττγκροτημένη κοινωνία των 
ανθρώπων, γράφει ο Μιχ. Αιάπης.

- Επισημαίνει ακόμη τις αδττναμίες και 
τα κενά του κόμματος του οποίου ο ί
διος είναι βουλευτής.

Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί 
σαφή ένδειξη υπέρβασης και πολιτικής 
καθαρότητας ενός πολιτικού που κατά 
τη γνώμη μου, δικαιούται το μέλλον.

Γιώργος Κ. Στανράκη,ς 
Καθηγητής Αγγλικής - 

Κοινωνιολόγος
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ΕττιστοΙΙές προς την Αδεϋφότητα
Παραθέτουμε την emcrtoAii του χωριανού μας Κώστα Πέτσικα από την Αμερική επει

δή ασχολείται σ’ αυτήν με το χωριό μας και γενικότερα θέματα της περιοχής και της 
Ευρυτανίας. Τον συγχαίροιηιε για το ζωηρό ενδιαφέρον του και τα όνειρά του για το 
Μικρό Χωριό!!!

S a n  F ra n cisco  19 Ιανουάριου 20Θ3
Αγαπητέ χωριανέ Κλεομένη
Σε βλέπω μπροστά μου πιτσιρίκο 

μπροστά στην πόρτα τη μεγάλη του σπι
τιού σας με τις συχωρεμένες μητέρα σου 
και γιαγιά σου πως περάσανε τα χρόνια, 
κοντεύω τα 90, τα μάτια δεν είναι τα 
παλιά μου για αυτό και τα γράμματά μου 
είναι διαφορετικά. Κλεομένη θα σε απα- 
σχσλήσω λίγο με το χωριό μας.

Το χωριό μας είναι πηγή θησαυρού, έ
χει πολλά μεταλλεύματα.

Αρχίζω με την Χελιδόνα. Έ χει πολύ 
χαλκό χρόνια πριν το έγραφε και ο 
Ντουλαβέρης ο πατέρας μου πάντοτε έ
φερνε μαύρες πέτρες, μυρίζανε πετρέ
λαιο και τις καίγαμε, αυτές τις έβρισκε 
στα ρέμα μεταξύ κάτω και επάνω βρά
χου. Στο κατέβασμα του επάνω βράχου 
είναι σπηλιά και βγάζει ζεστόν αέρα. 
Πολλές φορές με την σειχωρεμένη μάνα 
μου πηγαίναμε για έλατο και ακούγαμε 
από τα βάθη να κατεβαίνει ποτάμι νε
ρού, αυτό ήταν προς τον Άϊ Γιάννη. Ί 
σως να ήταν το νερό του Γαύρου. Χρειά
ζονται χρήματα.

Κλεομένη θα σε απασχολήσω for my 
dream. Η Ευρυτανία είναι φτωχή ίσως 
μια ημέρα, να ξεπεράσει πολλούς άλλους 
Νομούς.

Και εσύ είδες τα τεράστια έργα δεξιά 
και αριστερά και εγώ μελέτησα και είδα 
τις τεράστιες λίμνες που ψαρεύουν τα 
sport με τα boat και το πιο σπουδαίο τον 
Ηλεκτρισμό. Ίσως και εμείς να μπορέ
σουμε εάν υπάρχει το νερό.

Μπορεί να γίνουν όλα τα τουριστικά 
συγκροτήματα και καγίκο.

Η περιοχή αυτή ως άπορη μπορεί να

κάνει και καγίκο όπως κάνουν εδώ οι 
Ινδιάνοι 2 tribes 1 καγίκο με 300 μηχα
νές. Εσύ βάλτο αυτό, κάνε αίτηση να 
ακουστεί και το όνομά σου και να κάνεις 
και πολλά χρήματα.

Όσο για τα ηλεκτρικά μπορεί να γί
νουν και άλλα μέχρι τα Διπόταμα. Εσύ 
βάλτα μέσα γνωρίζεις που θα πας γιατί 
μελλοντικά θα πάνε άλλοι. Εγώ ζητάω 
5% και αυτά για την Κοινότητα Ν. Μι
κρού Χωριού από τα κέρδη.

Αυτά Κλεομένη μελέτησα και γράψε 
μου.

Κλεομένη πρέπει και εμείς να ξυπνή- 
σοτηιε. Είχαμε από όλα αλλά δεν γνωρί
ζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε και πως. Ε 
μείς είχαμε τον μύλο άτεχνο... Ούτε φως 
δεν είχαμε ενώ μπορούσαμε να έχουμε 
ηλεκτρικό.

Το χωριό ήταν ο παράδεισος των φρού
των δεν μας έδειξε ένας πως μπολιάζουν 
τα δένδρα μόνον πηγαίναμε με τον συχω
ρεμένο δάσκαλό μας Παπαδή και μπολιά
ζαμε κανένα δένδρο...

Εγώ είχα από όλα στην Αθήνα. 2 σπί
τια και δουλειά καλή, έκανα του κόσμου 
τα χρήματα και όμως τα παράτησα και 
ήλθα στην Αμερική.

Πάντως για τα γραφόμενά μου πριν 
λάβετο υπόψη σου για τη λίμνη και για 
υδατοπτώσεις δώσε το όνομά μου.

“PETSIKOS DAM” (Υπάρχει σχετικό 
σκαρίφημα που (πτνοδεύει το γράμμα)

Εάν κάποτε κάτι γίνει 5% κέρδος το 
χωριό μας και 2% ο Ευαγγελισμός στο 
San Francisco.

Πάντως οχύρωσέ το διότι μπορεί κά
ποιος άλλος να το κάνει.

Μένιο σε κούρασα.
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Στη μνήμη τοϋ ζεύγους 
Ιωάννου και Βασιλικής ΒράχαΓράφει ο Γεώργιος Ν ικ . Φ ολίδας, συν/χος δικηγόρος

Αυτό το ζευγάρι δασκάλων υπήρξε υπό
δειγμα ευσυνεβητης και πολυσχιδούς μορ
φωτικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής δρα- 
στηριότητος, χωρίς να βλάψουν κανε'να στη 
ζωή των, την οποία διήνυσαν αθόρυβα και με 
ανεκτικότητα στις αντιξοότητες των.

Αυτές οι αρετές που τους κοσμούσαν, δεν 
άρεσαν στους ένστολους ανεγκεφάλους, ού
τε στους φωτισμένους. Προεδρεύοντας των 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ, θεράποντας της 
Θέμιδος, που με συμβατή πορεία, υπήκοντες 
στο Μακιαβέλιο δόγμα "ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα" με δουλοπρέπεια υπηρέτησαν και στή
ριξαν τις Δικτατορίες Μεταξά και των παρα
νοϊκών συνταγματαρχών της Χούντας.

Θα αναφέρω δύο συμβάντα περιστατικά, 
από αφήγηση σε μένα από τον Γιάννη Βράχα 
και από την δική μου γνώση, σχετικά με το 
υπάρξαν "καρκίνωμα των Επιτροπών Ασφα
λείας".

Το πρώτο αφορά τον Γιάννη Βράχα, που 
εθήτευσε, εκτός από την Μακρόνησο και στη 
νήσο Σκύρο, όπου τον δέχτηκαν "σαν το Χρι
στό επί της γης" και όταν ε"ληξε ο πρώτος 
χρόνος εκτοπίσεώς του, και τον ξεπροβόδι
σαν γιο την οίκαδε επιστροφή του, πήρε την 
κατηφόρα για το πλοίο της γραμμής, οπότε, 
εμφανίσθηκε ο Σταθμάρχης, εκπρόσωπος 
της εξουσίας και του φώναξε "Δάσκαλε γύρ- 
να πίσω, ε'λαβα τηλεφωνική εντολή ότι η Επι
τροπή Ασφαλείας σου παρέτεινε την εκτόπι- 
σή σου, ακόμα για ένα χρόνο" και ο Δάσκα
λος, έκανε μεταβολή και με το βαλιτσάκι των 
αποσκευών του, πήρε την ανηφόρα, αντικρί
ζοντας αυτούς που τον ξεπροβόδισαν είδε 
και δάκρυα στα μάτια τους και όπως μου α
φηγήθηκε, του έμεινε ένα δίλημμα "ήταν δά
κρυα θλίψης για την στέρηση της ελευθερίας 
του ή δάκρυα χαράς που θα ήταν κοντά

τους, αυτός, "ο Χριστός επί της γης" όπως 
τον αποκαλούσαν και ήταν τοις πάσι ευ- 
πρόσδεκτος και μέσα του εψιθύρισε "εκείνο 
που με θλίβει είναι το ότι έβαλε την υπογρα
φή του και ένας Δικαστής".

Το δεύτερο περιστατικό, τον οποίο αφορά 
την αδελφή μου Βασιλική Βράχα και εκλήθηκα 
τηλεφωνικώς από τον συμφοιτητή μου Διοι
κητή του Αστυνομικού Τμήματος, στο οποίο 
εκρατείτο, εν όψει αποφάσεως της Επιτρο
πής Ασφαλείας, τον επισκέφθηκα και χωρίς 
να του δώσω χειραψία, του είπα "τι σας έκα
με αυτή η γυναίκα και θέλετε να την εκτοπίσε
τε;" Απάντηση: Η Επιτροπή μου ανέθεσε να 
την ρωτήσω "εάν δέχεται να ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ", δηλαδή τον Γιάννη Βράχα, 
που ήταν σε εξορία και ξέρεις τι μου απάντη
σε: "Και αν ακόμα ο ήλιος αλλάξει τροχιά και 
ανατείλει από τη Δύση και δύσει στην Ανατο
λή, τον άνδρα μου δεν τον αποκηρύσσω, εί
ναι ζήτημα συνειδήσεως" και σε κάλεσα μή
πως και την μεταπείθεις!!! Εσιώπησα, έκανα 
μεταβολή, του γύρισα την πλάτη και κατεβαί
νοντας την σκάλα, μου φώναξε: Φίλε Γιώργο, 
δεν θα με χαιρετίσεις; και του απήντησα: "Δεν 
δίνω το χέρι μου σε ένστολους ανεγκέφα
λους, αλλά μόνο στους ανθρώπους με ροζια
σμένα χέρια (γεωργούς), σ' αυτούς που τους 
δέρνουν τα δρολάπια, με τις κάπες (κτηνο- 
τρόφους), στους μουντζούρηδες από την λέ
ρα της δουλειάς, που είναι το κόσμημά τους 
και στους ανθρώπους των οικοδομών, που 
σκαρφαλώνουν στα ξυλότυπα και τρώνε το 
γλυκό ψωμί, σκουπίζοντας τον τίμιο ιδρώτα 
τους".

Την επόμενη μέρα, η αδελφή μου Βασιλική, 
πήρε την άγουσα στο Τρίκερι Μαγνησίας, ό
που το στρατόπεδο των εξορίστων δημο
κρατικών γυναικών, για ένα χρόνο.
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Συνδρομές που ̂ ουν acnpcq;^ από 1/1^002-31/^003

Α/Α Ονοματεπώνυμο Έτος Έτος Έτος Έτος Ποσόν
συνδρομής συνδρ. συνδρ. συνδρ.
Αδ(λφσπμης ΠΕροδηού ΑδΕλφσπιπιςΠφκιδηι» ΕαΏ

1. Παναγιώτης Ζωγράφος (ΗΠΑ) 2003 2003 50
2. Κεράνης Θανάσης 2003 2003 10
3. Παπαδάκη Ναυσικά 2003 2003 10
4. Κεράνη Χρυσούλα 2003 2003 10
5. Κεράνης Γιάννης 2002 2002 10
6. Κεράνης Δημήτρης 2002 2002 10
7. Ντζαβέλης Λεωνίδας 2000 2000 10
8. Μάκρη Μαριάνθη 2002 2002 10
9. Παναγιωχάπουλος Κώστας 2003 2003 5
10. Τσάρου Αθανασία 2002 2002 10
11. Ντζαβέλης Λεωνίδας 2001 2001 10
12. Δερματάς Τηλέμαχος 2002 2002 10
13. Χριστοδουλιάς Παναγ. 2001 2001 10
14. Ζαχαράπουλος Παναγ. 2002 2002 10
15. Ψυχογιός Κώστας 2002 2002 10
16. Μήτσου Ελένη 2002 2002 10
17. Αντωνόπουλος Χριστόφορος 2002 2002 10
18. Κουτσούκης Γιώργος 2001 2001 10
19. Κουτσοιίκης Σπάρος 2002 2002 10
20. Κουτσούκης Γιάννης 2001 2001 10
21. Μαριάνθη Αρώνη 2002 2002 2003 2003 20
22. Αρώνης Γιάννης 2002 2002 2003 2003 20
23. Γκούμας Τάσος και Φρόσω 2003 2003 10
24. Κουβέλης Παντελής 2002 2002 2003 2003 20
25. Ξένου Αλίκη 2003 2003 10
26. Γεωργίου Δημήτρης

και Μαρία 2003 2003 10
27. Κεράνης Νίκος του Δημ. 2003 2003 10
28. Φολίδας Γιώργος 2002 2002 5
29. Γιαννακοπούλου Σεβαστή 2003 2003 10
30. Χονδρού Χρυσούλα 2002 2002 2003 2003 20
31. Μπαμπανικολού Ιωάννα 2003 2003 20
32. Ζορμπαλά Χρυσάνθη 2003 2003 10
33. Πολύζου Μύρτα 2003 2003 10
34. Φλέγγας Αλέκος 2003 2003 10
35. Ρωξάνη Μπετένιου 2002 2002 2003 2003 20
36. Κεχριμπάρης Σπάρος 2002 2002 2003 2003 20
37. Καρανδρέας Απόστολος 2003 2003 10
38. Παπακωνσταντίνου Φωτ. 2003 2003 10
39. Πανώρη Αικατερίνη 2003 2003 10
40. Φατούρου Ελευθερία 2002 2002 10
41. Ζήσης Γιώργος 2002 2002 10
42. Λρμακάς Βασίλης 2002 2002 10
43. Λιάπης Παντελής 2002 2002 10
44. Λιάπης Ηρακλής 2002 3
45. Παλιούρας Κώστας 2002 3
46. Δέρματά Ντίνα 2002 2002 10
47. Παπαβασιλείου Χρυσόστομος2003 2003 10
48. Κεράνη Όλγα 2003 2003 10
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49. Πιστιόλης Γιώργος 2003 2003 1050. Παπαδημητρίου Όλγα 2003 2003 1051. ΠαπαδημητρίουΝίκος και Δήμητρα 2003 2003 1052. Κουτσούκη Μαρίκα 2002 2002 1053. Κουτσούκη-Γκουμα Φρόσω 2002 2002 1054. Κουχσοιίκη-Κούμπου Ikxpia 2002 2002 1055. Τσέντος Λεωνίδας 2002 656. Τάσιος Χρηστός 2003 2003 1057. Κεράνης Γιάννης 2003 2003 1058. Κεράνης Δημήτρης 2003 2003 1059. Σταθόπουλος Δημ. 2002 2002 2003 2003 2060. Μαραγκόπουλος Νικήτας 2002 2002 1061. Μαμαλιός Γιώργος 2002 2002 1062. Ουτουντζή Ελευθερία 2002 2002 2003 2003 2063. Μανωλάκος Βασιλ. 2002 2002 2003 2003 2064. Κομπορόζος Μάχος 2002 2002 2003 2003 2065. Βονόρτα Μαργαρίτα 2002 2002 2003 2003 2066. Γρατσούνη Χριστίνα 2002 2002 2003 2003 2067. Γρατσούνη-Ζαλώνη Γιάννα 2002 2002 2003 2003 2068. Κουτσούκης Θανάσης 2002 2002 2003 2003 2069. Τσινιάς Κώστας 2003 2003 - - 1070. Ζωγράφος Παναγ. του Ν. 2002 2002 2003 2003 2071. Βίγλας Νίκος 2002 2002 2003 2003 2072. Φλώρος Γιάννης 2003 2003 - - 1073. Λιάπης Νίκος 2002 2002 2003 2003 2074. Δέρματά Ειρήνη 2002 2002 2003 2003 2075. Δερματάς Σπόρος 2002 2002 2003 2003 2076. Χρίστος Δημόπουλος 2002 2002 2003 2003 2077. Ευτυχία Δημοπούλου 2002 2002 2003 2003 2078. Τραχανάς Πέτρος 2001-2002 2001-2002 2003 2003 2079. Τραχανά Ελένη 2001-2002 2001-2002 2003 2003 2080. Παπαδή-Σkύτηpάκou Ελευθ. 2002 2002 2003 2003 2081. Παπαδή-Μπόζνου Ελένη 2002 2002 2003 2003 2082. Μαστρογεωργόπουλος Σπυρ.του Χαρ. 2002 2002 2003 2003 2083. Βίγλας Κώστας 2002 2002 2003 2003 2084. Αθανασόπσυλος Γιάννης 2002 2002 2003 2003 2085. Αθανασοπούλου Γεωργία 2002 2002 2003 2003 1086. Πετρόπουλος Πέτροςκαι Αίτσα 2002 2002 2003 2003 2087. Παπαθανασίου Θανάσης 2003 2003 - - 1088. Ουτουντζή-Κρεζία Μίνα 2002 2003 - - 2089. Κατσούλη Ρο^ύλα 2004 2004 1090. Γιουρνάς Κώστας 2003 2003 1091. Τσάνας Χρήστος και Γεωργία2003 2003 1092. Ζαχάρις Μαρία 2003 5 0 $ Η Π Α93. Κυρίτση Ροδάνθη 2002-2003 100 $ Η ΠΑ94. Τσιροπούλου Μαριάνθη και Μιχάλης 2000 έως 2005 50 Ευρώ
Δ ιάφορες δω(>£ές από 1 /12 /2002Ίού νιο ς  2003

Α/Α Ονοματεπώνυμο1. Οικονόμου Γιώργος Αιτιολογία Ποοόν ΕΥΡΩγια τα Μικροχωρίτικα Γράμματα 50
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Δ ω ρ ε ε ς  ε ις  μ ν ή μ η  π ο υ  έ χ ο υ ν  ειιπ τ ρ α χ θ εί α π ό  1/12/02-31/6/2003Α/Α Ονοματεπώνυμο Αιτιολογία Ποσάν Ε Υ Ρ Ω1. Γιουρνά Πιπίτσα εις μνήμη Βαγγέλη Παπαδάκη 302. Παπαδάκη Ναυσικά εις μνήμη του συζύγου μου Βαγγέλη Παπαδάκη 1503. Μπάρλας Κώστας και Ισμήνη εις μνήμη Μαρούλας Πριοβόλου-Λιάτσου 254. Μπάρλας Κώστας και Ισμήνη εις μνήμη Ειρήνης Μπακογιάννη 255. Νίκος Κεράνης εις μνήμη Βαγγέλη Παπαδάκη 306. Κρίκος Δημήτρης εις μνήμη Βαγγέλη Παπαδάκη 157. Κομπορόζος Τηλεμ. εις μνήμη Βαγγέλη Παπαδάκη 1008. Κομπορόζος Τηλέμαχος εις μνήμη Παπακωνσταντίνου Μαρίας 1009. Κομπορόζος Τηλέμαχος εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 10010. Πολύζος Διονύσης εις μνήμη του πατέρα του Δημ. Πολύζου 10011. Κεράνης Θανάσης και Χρυσούλα12. Παπαβασιλείου εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 40Χρυσόστομος και Κατερίνα 13. Παπαβασιλείου εις μνήμη του πατέρα τους Παναγιώτη Κεράνη 100Χρυσόστομος και Κατερίνα εις μνήμη Μαργαρίτας Κεράνη 5014. Κεράνη Όλγα εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 3015. Κεράνης Νίκος του Δ. εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 5016. Κεράνης Νίκος του Δ. εις μνήμη της δασκάλαςτου Βασιλικής Φαλίδα-Βράχα 3017. Τσέντος Λεωνίδας εις μνήμη αδελφών του 2018. Μπαζώνη Ελένη εις μνήμη της μητέρας της Μαρίας Τουλούπα 15019. Κουτσούκης Κλεομένης εις μνήμη Μαρίας Δημοπούλουκαι Αιμιλία και Γιώργου Δημόπουλου 5020. Κεράνης Θανάσης του Ιωάν. εις μνήμη Βαγγέλη Παπαδάκη 3021. Χρήστος και Γεωργία Τσάνα εις μνήμη θείων Σταύρου καιΑντιγόνης Γεωργούλη 3022. Κρίκος Δημήτρης εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 2023. Κρίκος Σπύρος εις μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 20
Δω ρητές Ιερού Ναού Μ εταμορφώ οεως του Σωτήρος και

Ιερού Ναού Α γίας Κυριακής από 30/3/03 έως 27/4/031. Άννα Πλάκα Valenta 500 δολ.εις μνημην γονέων Ηλια και Έ μα ς Πλάκα2. Παρασκευή Χελμη (Καλτσή) 490 ευρώ εις μνήμην γονέων Κων/νου και Μαρίας Καλτσή για χην αγιογράφησηΙερού Ναού Αγιας Κυριακής3. Κλήμης και Μαρία Πλάκα 50 δολ.εις μνήμην Κων/νου και Μαρίας Πλάκα και αδελςκ)ύ Νικολάου Πλάκαγια Ιερό Ναό Αγιου Ιωάννου4. Κλήμης και Μαρία Πλάκα 50 δολ.εις μνήμην γονέων Βασιλείου και Αθηνάς Τάσιου για την Παναγιά5. Καλλίτσα Κοντογιώργου 20 ευρώ εις μνήμην Μαρούσιως Τριανταφύλλη6. Μιχάλης και Μαριάνθη Τσιροπούλου 50 ευρώεις μνήμην αδελφής Βιργινίας Δημοπούλουυπέρ Ιερού Ναού Μεταμορςκύσεως του Σλοτήρος7. Μιχάλης και Μαριάνθη Τσιροπούλου 50 ευρώεις μνήμην αδελφής Βιργινίας Δημοπούλου υπέρ Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
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Μνήμη Μακαριστού Μητροπολίτη Κεντρώας 
Αφρικής Τιμοθέου Κοντομέρκου 1929>2003

Ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας μια σημαντική εκκλησιαστική μορφή, ένας διακεκριμένος Ευρυτάνας, ο πολυαγαπημένος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Τιμόθεος. Ιεράρχης από τους λίγους, που τον διέκριναν, εκτός από την τεράστια μόρφωση και ιεραποστολική αυταπάρνηση, η αγωνισπκότη[τα, το θάρρος και η ψυχική αντοχή. Γι’ αυτό και πιστεύαμε, όπως κι άλλες φορές, ότι θα τάβγαζε πέρα. Δυστυχώς παρά τις πολλές φροντίδες του αγαπημένου του αδελφού Τάσου και των ιατρών υπέκυψε μετά από πολύμηνη πάλη.Από τα δώδεκά του χρόνια ζώστηκε τα όπλα και εντάχθηκε στο αντάρτικο της Εθνικής Αντίστασης του Άρη Βελουχιώτη που τον ενέπνεε κατά του κατακτητή 1941-44. Το αναλυτικά βιογραφικό που ακολουθεί είναι ένα μνημόσυνο στην παντοτινή μνήμη του αγαπημένου συμπατριώτη μας Ευρυτάνα και αδελφικού φίλου, που πρόσφερε πολλά στον ελληνισμό και στην αποστολή της εκκλησίας αφήνοντας πίσω του τεράστιο έργο, παρά τις δυσκολίες που συναντούσε και τις πίκρες που γεύτηκε. Ανυπότακτος, όπως ήταν, δεν μπήκε ποτέ στη λογική της μικροπολιτικής για να α- ναδειχθεί σε πατριάρχη Αλεξανδρείας, όπως

του άξιζε και όπως φάνηκε στις πρώτες ψηφοφορίες για την ύπατη θέση.Πριν από είκοσι χρόνια ακριβώς, τον Αύγουστο του 1983, τίμησε μαζί με τον Μητροπολίτη Καρπενησιού κ. Νικόλαο τα αποκαλυπτήρια των μνημείων των εθνομαρτύρων στο Μικρό Χωριό, θεωρώντας ότι αυτό ήταν μια καθυστερημένη “μνήμη και χρέος”, όπως το διατύπωσε επιγραμματικά: “Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεχνούν τις μνήμες και να αρνούνται την οφειλή και το χρέος σ’ όσους έλαχε ο κλήρος να σταθούν ψηλότερα από τους άλλους και να αγγίξουν της αθανασίας τα κράσπεδα... κι’ ύστερα χρόνια δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε όπ στο χώρο αυτό, που ταχθήκαμε να ζούμε χτυπούν καμπάνες πολιτισμού, χτυπούν καμπάνες της ορθοδοξίας κ’ έχουμε την πολύτιμη κληρονομιά και το ξεχωριστό προνόμιο να φυλάμε Θερμοπύλες”Και συ αλησμόνητε Τιμόθεε έπεσες φυλάσσοντας πολλές Θερμοπύλες, αγγίζοντας τα κράσπεδα της αθανασίας με το πλούσιο πατριωτικό και ιεραποστολικό σου έργο, αφήνοντας σε μας τη μνήμη του παραδείγματός σου και της αγωνιστικότητάς σου.Αιωνία σου η μνήμη.
Μ έν ιο ς  Κ ο υτσ ο ύκη ς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΓεννήθηκε στις 24/9/1929 στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο, έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση το 1943-44 και το 1945-1946 φοίτησε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου, ενώ την επόμενη χρονιά πήγε στην Αθήνα και συνέχισε τις Γυ- μνασιακές του σπουδές.Το 1948 ο ζήλος του τον οδήγησε στην Κωνσταντινούπολη. Στις 5/11/1950 χειροτονείται διάκονος και το 1955 αποφοίτησε της θεολογικής Σχολής Χάλκης με “άριστα”.Στις 2 Οκτωβρίου 1955 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και με κατ’ ιδίαν πατριαρχικήν φιλοτιμίαν και προαίρεσιν της Α.Θ. Παναγιό- τητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηνα-

γόρα χειροθετήθηκε αρχιμανδρίτης.Στις 22/10/1955 με Συνοδική απόφαση α- ποστέλλεται στην Βιέννη, για μετεκπαίδευση, όπου παρηκολούθησε στη Φιλοσοφική Σχολή επί τριετία παραδόσεις Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και παράλληλα διορίζεται προϊστάμενος του I. Ν. του Αγίου Γεωργίου Βιέννης.Το 1959 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του 1. Ναού Αποστόλου Ανδρέου στην ελληνική κοινότητα Φραγκφούρτης της Δυτ. Γερμανίας.Ως σκοπό του είχε την αφοσίωση στο θεό και την διακονία στο συνάνθρωπο. Είχε δικό του τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Ανέ-
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πτυξε πνευματική, θρησκευτική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.Μετείχε σε συνέδρια και συσκέψεις, ίδρυσε τον πρώτο παιδικό σταθμό στην Γερμανία για τα Ελληνόπουλα και εξέδωσε το περιοδικό “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ”. Δεν δίστασε μάλιστα να εργαστεί και ως απλός εργάτης με τους Έλληνες της περιοχής σε δύο εργοστάσια σιδήρου (χυτήριο) και ένα χημικών προϊόντων, από μία εβδομάδα στο κάθε ένα, για να γνωρίσει από κοντά τα προβλήματα και τις καθημερινές συνθήκες εργασίας του ποιμνίου του, και να είναι σε θέση να τους παρέχει ουσιαστική συμβολή και συμπαράσταση.Τον Ιούνιο του 1968 έρχεται στην Ελλάδα με πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, όπου κατά την ημέρα της επιστροφής του στη Γερμανία, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, η χούντα του αφαίρεσε το διαβατήριο και επί δυόμισι χρόνια του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα...Το 1968-1970 διετέλεσε προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και υπεύθυ

νος του Γραφείου Αποδήμου Ελληνισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την 1η Δεκεμβρίου 1970, εκλέγεται Επίσκοπος Ελευσίνος της κατ’ Αίγυπτον και επί 6ετία ανέλαβε τη Διεύθυνση του επισήμου Ο ργάνου του Πατριαρχείου, περιοδικού “Πάνταινος”, στο οποίο έδωσε νέα μορφή και δυναμική, για την προβολή του θρόνου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.Το 1976 εκλέγεται Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής.Στι 17 Μαρτίου 1977 εγκατεστά- θη στην έδρα της Μητροπόλεως Κεντρώας Αφρικής την πρωτεύουσα του Ζαΐρ, την Κινσάσα, με πνευματική δικαιοδοσία τα κράτη, Zaire, Burundi και Rwanda.Επί εικοσιέξι χρόνια και μέχρι τέλους, παρά τις επανειλημμένες εγχειρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε την Μη- τρόπολή του, αλλά ανέιττυξε αξιόλογη και ουσιαστική δράση. Με τους πιστούς και αφοσιωμένους του συνεργάτες ανασύνταξε την Μητρόπολη και το ιεραποστολικό της έργο, με συνέπεια και ευθύνη, αλλά και με προοιττική και οραματισμό, για το μέλλον της παρουσίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στον αφρικανικό χώρο.Χειροτόνησε δεκάδες ευλαβείς ιθαγενείς κληρικούς. Ναοί, σχολεία, ιατρεία, αγροκτήματα και κοινωνικοθρησκευτική δράση είναι τα στοιχεία, που μαρτυρούν τον αγώνα και την προσφορά, αλλά και το πολιτιστικό πέρασμα της Ορθοδόξσυ Εκκλησίας μας στο Ζαΐρ, γεγονός που απέσπασε την προσοχή και την εκτίμηση των επί μέρους κρατικών αρχών και της κυβέρνησης του τόπου. Επίσης, ο αείμνηστος Οικουμενικός Πατριάρχης Α- θηναγόρας Α’ του απένειμε τον Χρυσούν Σταυρόν του Αγίου Όρους, οι Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Ρωσίας κ. Ποιμήν και Βουλγαρίας κ. Μάξιμος τον ετίμησαν με ανάλογες εκκλησιαστικές διακρίσεις και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου με το Χρυσούν Μετάλλιον της Πόλεως.
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Λ ί γ α  floyici y i *  αι ιτούς ττου έ φ υ γ α ν

Σταύρος ΓεωργούίΙης

Άλλος ένας Μικροχωρίχης, αγαπητός 
φίλος, της γενιάς του ’40 και της Εθνι
κής Αντίστασης με τα μεγάλα οράματα 
έφυγε από κοντά μας. Ίσως να μη πραγ- 
ματσπσιήθηκαν τα όνειρα για ένα καλύ
τερο κόσμο, όμως ο τρόπος ζωής του 
είναι παράδειγμα για μας, που μας δεί
χνει ότι η αγάπη και η καλοσύνη προς 
τους συνανθρώπους μας είναι ο σωστός 
δρόμος για ένα καλύτερο κόσμο.

Την αγάπη και την καλοσύνη την εκ
δήλωνε σε κάθε ευκαιρία με έργα και αυ
τό τον έκανε γνωστό στην ευρύτερη πε
ριφέρεια της Ευρυτανίας.

Ήταν από τα πρώτα μέλη της Αδελφό- 
τητάς μας και για τις πολλές δωρεές 
προς αυτήν για τα διάφορα έργα τον ανα
κήρυξε Μεγάλο Ευεργέτη της.

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό και έζησε 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του εκεί. Υ
πήρξε Γραμματέας της Κοινότητας Μ ι
κρού Χωριού και εργάσθηκε σ’ αυτή τη 
θέση με επιτυχία κατακτώντας την αγά

πη και τον σεβασμό των χωριανών μας. 
Παντρεύτηκε την Αντιγόνη Θάνου και 
έζησαν μαζί μέχρι τον θάνατό της. Σύ
ντροφοι στη ζωή και στον αγώνα τον 
ωραίο, το μεγάλο και τον αληθινό.

Περιζήτητος στις παρέες για το σπιν- 
θηροβόλο πνεύμα του και το ατέλειωτο 
πηγαίο χιούμορ. Τα “ΕΥΤΡΑΠ ΕΛΑ” ό
πως συνήθιζε να τα λέει, της μικρής κοι
νωνίας του χωριού μας αλλά και της ευ
ρύτερης κοινωνίας, τα διηγείτο με χάρη 
και γούστο και προκαλούσαν τα γέλια, 
μας μένουν πάντα αξέχαστα. Όπως αξέ
χαστος θα μας μείνει ο Σταύρος.

Στους συγγενείς και τ’ ανήψια του 
θερμά συλλυπητήρια.

Το Μικροχωρίτικο χώμα που τον σκέ
πασε ας είναι ελαφρύ.

Θ .Ι.Κ .

Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  ΣΤ Α Υ Ρ Ο  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Α Η
Αγαπητέ Σταύρο
Η  τηλεφωνική μας επικοινωνία την 

Κυριακή πριν από το θάνατό σου ήταν 
το τελευταίο ΑΝΤΙΟ.

Αισθάνοναι την ανάγκη να γράψω δυό 
λέξεις γιατί υπι^ρξα σχεδόν από την τε- 
τάρτη Δημοτικού ο μαθητευόμενός σου 
τον καιρό που ήσουν Γραμματέας της 
Κοινότητας του χωριού που μ’ έβαζες 
και αντέγραφα τις αποφάσεις του Κοινο
τικού Σιηχβουλίου που στέλνονταν τότε 
προς την ιεράν πόλιν Μεσολογγίου που 
ήταν η έδρα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρ
νανίας.

Υπήρξες για μένα πρότυπο και ίνδαλμα 
της παιδικής μου ηλικίας γι’ αυτό και 
διατηρήσαμε τις καλές μας σχέσεις μέχρι 
το τέλος.

Μετά ήλθε ο γάμος σου με την Αντιγό
νη και όταν ανεβήκατε πάνω στα τάσια 
της ζυγαριάς εκείνα μαζί με τα ενδεικτι
κά κοκοράκια ήλθαν και οριζοντιώθηκαν
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ακριβώς σ το  ίδιο ύψος.
Τότε δημιουργήθηκε το δίδυμο ο 

ΣΤΑΥΡΟΣ και η Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η  που γνω
ρίσαμε την ανιδιοτέλεια, την αξιοπρέπεια 
και το ήθος.

Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
κλείνουν με την ευχή νάναι ελαφρύ το 
χώμα που σας σκεπάζει.

Εσείς φύγατε με ΕΑΑΦ ΡΙΑ την συνεί
δησή σας που σας ταιριάζει ο στίχος του 
ποιητή “Μέρμηγκα δεν πάτησα κι άν
θρωπο δεν ζημίωσα”.

Καλό σας ταξίδι
Σταύρο και Αντιγόνη

Μ άχος

€υανθία ΦιΑίττπου Μανίκα

Ή συχα, όπως άλλωστε ταίριαζε και 
στην εγκόσμια ζωή της, έφιτγε από κο
ντά μας στις 31 Ιανουαρίσυ 2003 σε ηλι
κία 94 ετών η Ευανθία Φιλίππου Μανί
κα.

Έφυγε ήρεμη έχοντας δίπλα της τα 
παιδιά και τα εγγόνια της.

Γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής της, στο Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας. 'Ηταν μια γυναίκα εργατι
κή και ακούραστη. Υπήρξε πολύ καλή

μάνα και λατρευτή γιαγιά. Τα τελευταία 
29 χρόνια της ζωής της τα έζησε ήρεμα 
και ευτυχισμένα κοντά στα παιδιά και τα 
εγγόνια της, στα οποία έδωσε απλόχερα 
την αγάπη της και τις ευχές της για υ
γεία και ευτυχία.

Ευχόμαστε ολόψτιχα νάναι ελαφρύ το 
χώμα που την σκεπάζει. Η  σκέψη και η 
αγάπη μας θα είναι πάντα κοντά της.

Ας είναι η μνήμη της αιώνια.
Τα παιδιά και τα εγγόνια της

Μαρία ΔημοπούιΙου
Στις 25 Ιανουαρίου έφυγε από κοντά 

μας μια αληθινή αρχόντισσα, η Μαρία 
Δημοπαύλου, μια γνήσια χριστιανή, Ελ- 
ληνίδα και λάτρης του Μικρού Χωριού.

Πριν 7 χρόνια στερήθηκε τον πολυα- 
γαπημένο σύντροφο της ζωής της τον 
Γιώργο Δημόπουλο. Αυτός από ευκατά
στατη οικογένεια του Μικρού Χωριού 
και αυτή, η Μαρία Διαμαντή, από ευκα
τάστατη οικογένεια της Ααμίας. Έζησαν 
μαζί αγαπημένα για μισό αιώνα σχεδόν 
και απέκτησαν τον Κώστα, τον μονάκρι- 
βο γιο τους, που στάθηκε το καμάρι 
τους ως την τελευταία στιγμή. Ήταν το 
μόνο νήμα που την κρατούσε σφιχτά 
στη ζωή, ενώ ένιωθε έτοιμη να ξεκινήσει 
τσ μακρινό της ταξίδι κοντά στον αγα
πημένο της Γιώργο. Πρόλαβε όμως και 
έζησε τη χαρά να δει στο πλευρό του μια 
αντάξια μελλοντική σύζυγο.

Η  Μαρία μέσα στη σεμνή και ήσιημι 
ζωή της έκρυβε ένα μεγαλείο ψυχής, 
που πλημμύριζε από αληθινή και έμπρα
κτη αγάπη για τον συνάνθρωπό της. 
Στη βαθιά της ηλικία παρέμεινε νέα 
στην καρδιά και στο πνεύμα αντιμετωπί
ζοντας με κατανόηση και αισιο^ξία τη 
σύγχρονη εποχή μας. Όσοι τη γνώρισαν 
από κοντά έχουν πολλά να θιηιοιίνται 
και να παραδειγματίζονται από τον χαρι
σματικό της λόγο. Στους σύγχρονους 
προβληματισμούς είχε πάντα μια λογική 
εξήγηση και ένα αισιόδοξο μήνυμα.

θα τη θυμόμαστε πάντοτε για τα φι
λάνθρωπο και ευγενικά της αισθήματα
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ΑπόστοϊΙος Κουτούκης

Ο Απόστολος Κουτούκης γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπσλη. Οι γονείς του 
είχαν πάει εκεί από την Ελλάδα. Ο πατέ
ρας του καταγόταν από το Βόλο και η 
μητέρα του από την Άνδρο. Μετά τον 
Εμφύλιο η συγχωριανή μας Κωνσταντί
να Σταθοπούλου, αφού επέζησε από τις 
σκληρές δοκιμασίες και κακουχίες του 
Εμφυλίου και της Κατοχής πήγε στον 
πατέρα της στην Πόλη. Εκεί γνώρισε 
τον Απόστολο και το 1954 παντρεύτη
καν.

Και 01 δυο μαζί άρχισαν έναν άλλο αγώ
να. Τον αγώνα της ζωής. Ο Απόστολος, 
ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα, δεν 
μπορούσε να βρει εύκολα δουλειά γιατί 
01 'Ελληνες της Πόλης ήταν υπό διωγμό 
και φανερά κανένας δεν μπορούσε να δώ
σει δουλειά σε έναν Έλληνα. Αναγκαζό
ταν να δουλεύει τις πιο πολλές φορές 
κρυφά. Ώσπου ήλθε το 1964 και απελά
θηκαν μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες. 
Γύρισαν στην πατρίδα και άρχισαν πάλι 
από την αρχή. Μόνο που εδώ ο Απόστο
λος μπορούσε να βρει δουλειά πιο εύκο
λα. Με όρεξη δούλεψε σκληρά για να κα
ταφέρει να αποκτήσουν το δικό τους κο
νάκι αλλά και να συμπληρώσει τα απαι-

τούμενα ένσημα για τη σύνταξη του I- 
ΚΑ.

Αγαπούσε πολύ το χωριό μας και μαζί 
με την αγαπημένη του Ντούλα έρχο
νταν κάθε καλοκαίρι. Όλοι θυμούνται 
με αγάπη τον καλόκαρδο, ταπεινό και 
ευγενικό Απόστολο. Όμως η καρδιά του 
αποφάσισε ότι στα 87 του χρόνια έπρεπε 
να πάψει να χτυπάει πια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε
πάζει.

Μαρία Αθ. Παπακωνσταντίνου

Στις 8/1/03, έφυγε από κοντά μας η 
Μαρία, σύζυγος του Μικροχωρίτη Αθα
νασίου Παπακωνσταντίνου και νύφη 
του Παπα-Κώστα.

Η  θανούσα, πολύ γνωστή στο χωριό 
μας, ήταν κόρη του Γεωργίου Στεφό- 
πουλου από τη Λαμία. Αγαπούσε πολύ 
το χωριό και το επισκεπτόταν συχνά.

'Εφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 90 
ετών, αφήνοντας δύο παιδιά τη γνωστή 
μας Φωτεινή (Τένη) και τον Δημήτρη 
καθώς και δύο εγγόνια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Λαμιώτι
κης γης που τη σκεπάζει.
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Βιργινία Δημοπούϋου γλυκά της βλέμματα και τις αποχαιρετι
στήριες συμβουλές.

Να είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδο
νικής γης που προσωρινά τη σκεπάζει. 
Δεν θα την ξεχάσοιηιε ποτέ.

Μαρία ΤουΒούπα-ΚαΐΙατζή

Η  Βιργινία Δημοπούλου γεννήθηκε το 
1921 στο Μικρά Χωριά. Ήταν κάρη του 
Χρήστου Ζωγράφου και της Φράσως 
Καρδαρά.

Σε μικρή ηλικία ακολούθησε τον πατέ
ρα της στη Θεσσαλονίκη, άπου το 1947 
παντρεύτηκε τον Θανάση Δημάπουλο α- 
πά την Καρύτσα και έκαναν δύο παιδιά, 
τον Στέλιο και τον Βασίλη.

Υπάδειγμα συζύγου και μητέρας, δεν 
ξέχασε ποτέ τους συγγενείς και τους πα
τριώτες της απά το Μικρά Χωριά, στο 
οποίο ήταν πάντα στραμμένη η μνήμη 
της και η σκέψη της.

Η  αφοσίωσή της στην οικογένεια, μαζί 
με την υπομονή, την ευθυκρισία και τη 
βαθιά αίσθηση του δικαίου ήταν τα κύ
ρια στοιχεία του χαρακτήρα της που την 
έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή 
μεταξύ των συγγενών και των φίλων.

Έφυγε για τον ουρανά στις 21 Φε- 
βρουαρίου μετά απά σύντομη ασθένεια. 
Το τελευταίο έτος το έζησε μέσα στην 
αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών της 
και της νύφης της, ανταποδίδοντας κι 
αυτή στο πολλαπλάσιο με τα τελευταία

Το κείμενο που ακολουθεί ήταν τα ε
πικήδεια λάγια της κύρης της Ελένης 
Μπαζιώνη.

“Η  Μαρία Τουλούπα-Καλατζή πέθανε 
στις 6.3.2003.

Το τελευταίο Αντίο μου στην καλή μου 
Μάνα που έφυγε για πάντα μακριά

Μ ’ έφερες στον κάσμο στο χάραμα του 
2ου Παγκάσμιου Πολέμου που ταλάνισε 
την Ανθρωπάτητα.

Με γέννησες με κίνδυνο της ζωής σου 
και επέζησες μετά απά επιλάχειο πυρετά 
άλλα 64 συναπτά χράνια.

Ο πατέρας ύστερα απά λίγους μήνες ξε- 
νιτεύθηκε στην Αμερική και τον έκλεισε 
εκεί ο πάλεμος 6 χράνια.

Εμείς οι δυο πια, ένα τριαντάφυλλο α
νοιχτά εσύ και ένα μποιηιποιητάκι εγώ, 
πορευάμασταν στο άγριο ανηφάρι της ε
ποχής εκείνης.

δύσαμε άλοι μαζί με την οικογένεια 
του αγαπιιμένου σου αδελφού Αλκιβιάδου
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και της γλυκειάς μανούλας σου Φωτεινής 
στο ζεστό πατρικό όμορφο σπίτι μας στο 
γραφικό παλιό Μικρό Χωριό Καρπενησι
ού. Σ ’ εμένα έ χ ε ι  μείνει η αίσθηση ακόμα 
και τώρα, ότι τότε όλα για μένα ήταν σαν 
παραμύθι, μέχρι που ξένοι κατακτητές 
πάτησαν τα Άγια εδάφη μας και σκόρπι
σαν την καταστροφή και τα κάψανε όλα. 
Τότε ξεκίνησε ο μεγάλος ξεριζωμός και 
πήραμε όλοι τα όρη και τα βουνά μαζί με 
τα ζωντανά μας για να σωθούμε.

Αν και πολύ μικρή, στο μυαλό μου έ
χουν μείνει οι εικόνες ενός χωριού τυλιγ
μένο στις φλόγες, που μας ακολουθούσαν 
φεύγοντας έντρομοι όλοι κλαίγοντας και 
ουρλιάζοντας όλα τα ζωντανά που είχαμε 
μαζί μας.

Κάποια μέρα, γυρίσαμε και δεν βρήκαμε 
τίποτα όρθιο. Μούλεγες πολύ αργότερα 
ότι δεν είχες ρούχα να μ’ αλλάξεις και 
ξήλωσες μια μπατάνια για να μου πλέξεις 
ένα φουστανάκι. Ύστερα πάλι από λίγο, 
με πήρες με τη φοράδα και πήγαμε πεζοί 
από τα Αραποκέφαλα στη Παραβόλα του 
Αγρινίου που είχατε εκεί ένα λιοστάσι.

Κατόπιν ξαναγυρίσαμε σ’ ένα άλλο τώ
ρα Μεγάλο Χωριό, το όμορφο χωριό του 
πατέρα, στην αδελφή του Αθηνά που έμε
νε εκεί με τα τρία αγόρια της και μας 
φιλοξένησε.

Και τέλος το 1945 έγινε η μεγάλη από
δραση για την πρωτεύουσα με το θρυλικό 
φορτηγό του Γιώτα. Κάναμε 3 μέρες να 
φθάσουμε στην Αθήνα.

Φιλοξενούμεθα συνεχώς από αγαπημέ
νους συγγενείς μας, αείμνηστοι πια τώρα 
οι περισσότεροι από αυτούς τους καλούς 
ανθρώπους. Με στόλιζες, με καμάρωνες 
και λέγανε τότε ότι ήμοντν σαν τη Σίρλευ 
Τεμπλ του Χόλυγουντ. (Εκκολαπτόμενο 
κινηματογραφικό αστέρι εκείνη τότε της 
Αμερικής, κι εγώ η ντόπια θυγατέρα της 
όμορφης Μικροχωρίτισσας ΚαλανζοΜά- 
ρως).

Και να, σε κάνα χρόνο πήγαμε να πά
ρουμε από το Πειραιά τον Αμερικάνο 
μπαμπά. Δεν τον ήξερα και δεν τον ήθε

λα. Μούδινε όλο τσίχλες και εγώ τις κα
τάπινα. Με τον καιρό τον αγάπησα πολύ. 
Καλή σου ώρα Πατέρα μου, σου στέλνου
με τώρα τη Μάνα μας. Να την προσέχεις 
όπου και νάσαι.

Και σε κάνα χρόνο μετά γεννήθηκε ο 
μοναδικός μου αδελφός Γιάννης. Εξαίρε
τος οφθαλμίατρος σήμερα με μια ωραία 
οικογένεια. Την άξια γυναύτα του Ευφρο
σύνη και τα δύο του θαιηιάσια παιδιά του 
τον Θανάση και τη Μαριλίζα. Εκκολα
πτόμενοι επιστήμονες και οι δύο. Είχαμε 
χαθεί κάμποσο καιρό, αλλά τώρα που ξα- 
ναβρεθήκαμε, ξαναγαπηθήκαμε πάλι απ’ 
την αρχή.

Έτσι λοπιόν κάποια στιγμή παντρεύτη
κα τον καλό Παντελή έκανα δυο θαιηιά- 
σιες θυγατέρες και πολύ νωρίς φεινα μό
νη μου.

Το ξέρω Μανούλα μου ότι πολλές φο
ρές σε πικράναμε και σε πονέσαμε. Αλλά 
όλα αυτά τώρα ανήκουν σε μια άλλη διά
σταση και ξέρουμε ότι βαθειά μεσ’ την 
καρδιά σου, μας συγχώρεσες όλους και 
πάντα είχες ένα καλό λόγο να πεις για 
όλους μας.

Ήσουν άνθρωπος περήφανος, αυτάρ
κης, έμενες μόνη σου πολύ καιρό, δεν 
ήθελες να σου κάνουμε σχεδόν τίποτα. 
Μέχρι που άρχισε να εισβάλει εφιαλτικά 
στη ζωή σου ένας ολέθριος εχθρός που 
σκόρπισε σκοτάδια στο μυαλό σου και δεν 
ξέραμε πια τι να κάνοιηιε και πώς να φερ
θούμε.

Κι εγώ πολλές φορές Μάνα μου, μέσα σ’ 
αυτή την κόλαση, σε μάλωνα και σε φώ
ναζα, και τόχω πολύ μετανιώσει, ήταν 
σκλιιρός και άνισος ο αγώνας μ’ αυτόν 
τον μοιραίο εχθρό που με περιέπαιζε. 
Συγχώρα με Μάνα μου γλυκειά.

Μέσα σ’ αυτές τις σπαρακτικές κι αγω
νιώδεις ώρες εκτός από τα παιδιά μου και 
τ’ αδέλφια μου που κάνανε ότι μπορούσα
νε και τους εττχαριστώ όλους, αυτή που 
μέρα-νύχτα μου συμπαραστεκόταν και με 
στήριζε, είναι μια γυναίκα που ήρθε από 
ξένο τόπο στο σπίτι μου για να βγάλει το
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ψωμί της. Είναι ένας άνθρωπος με μεγά- 
ληψυχη.

Δάφνη σ’ ευχαριστώ για άλα από τα 
βάθη της ψυχής μου και να θυμάσαι ότι 
θα σ’ αγαπώ και θα σε θυμάμαι πάντα ότι 
κι αν γίνει. Νάσαι πάντα καλά.

Τελειώνοντας θα πω κάτι που μου είπε 
μια μέρα η μεγαλύτερη από τα πέντε υ
πέροχα εγγόνια μου. Με ρώτησε λοιπόν 
η όμορφη Μαρία-Ελένη μου: “Πότε θα 
πεθάνεις γιαγιά;” και της απαντάω: “Ό 
ταν μεγαλώσω πολύ και γεράσω θησαυρέ 
μου θα πάω κι εγώ κοντά στο Χριστού- 
λη, όπως όλοι οι Άνθρωποι και τα ζωά
κια” . Και μετά από αυτά μου λέει κι αυ
τή: “Μα κι εγώ γιαγιά μου όταν μεγαλώ
σω και γεράσω πολύ, θα πεθάνω, αλλά θα 
σε βρω κάπου, θα μιλήσοτηιε;” “Μα φυ
σικά αγάπη μου όλοι θα βρεθούμε μην 
το ξεχνάς αυτό ποτέ.”

Έτσι κι εγώ τώρα Μανούλα μου σε 
ρωτάω: Όταν γεράσω πολύ και πεθάνω 
θα σε βρω κάπου; Θα μιλήσουμε;”

Ε λένη

Μαρία ΠριοΒόΐΙου Λιάτσου

Το κ ε ίμ ενο  που α κο λο υ θ εί το έγραψ ε η, 
κόρη, τη ς  Ε λένη , που ζε ι κ α ι ερ γάζετα ι στην 
Κ α λ ιφ ό ρ ν ια :

Νάχεις την ευχή μου!

Λένε ότι γίνεσαι γυναίκα τη μέρα που 
πεθαίνει η μητέρα σου. Εγώ έγινα γυναί
κα όταν μια μέρα σταμάτησα στσ κόκκινο 
φανάρι και κοιτάζοντας πίσω από τον κα
θρέφτη του αυτοκινήτου μου αντίκρισα 
τα μάτια της μάνας μου να είναι καρφω
μένα πάνω μου. Εκείνη τη στιγμή κατά
λαβα ποια τελικά ήμουνα, γιατί δεν θα 
μπορούσα να είμαι αυτή που είμαι αν η 
μητέρα μου δεν ήταν αυτή που πραγματι
κά ήταν.

Η  Μαρία Πριοβόλου γεννήθηκε τον 
Ιούνιο του 1917 στο Μικρό Χωριό, το 
γραφικό χωριό στην ορεινή Ρούμελη. Οι 
πετροστρωμένοι δρόμοι και τα τρεχούμε
να γάργαρα νερά της πλατείας του χω
ριού ήταν ο χώρος παιχνιδιού αν και η 
παιδική της ζωή δεν κράτησε πολύ. Ο  
πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν εν
νιά χρονών, αφήνοντας πίσω του μια νέα 
γυναίκα χήρα και τρία παιδιά. Η  Μαρία 
ήταν η μεγαλύτερη. Έμαθε πολύ γρήγο
ρα τι σημαίνει η ζωή χωρίς πατέρα και 
όλα να εξαρτώνται από τη σκληρή αγρο
τική δουλειά της μάνας και από τη γεν
ναιοδωρία των συγγενών.

Αν και η μάνα μου πάντα έλεγε ότι ή
ταν μια ιπιάκουη και δειλή χωριατοπού- 
λα, 01 ιστορίες που μας διηγιόταν μάλλον 
βεβαιώνουν για το αντίθετο. Τρανή από
δειξη της αντοχής και του θάρρους της 
είναι η ιστορία για τους φασίστες που της 
πήραν το αρνί όταν πήγαν να στρατοπε- 
δεύσουν στον περίγυρο της εκκλησιάς. 
Έτρεξε πίσω τους χειρονομώντας και 
σαν έφτασε στην πλατεία, χτύπησε τα πό
δια της κάτω και ζήτησε να της δώσουν 
πίσω το αρνί της αμέσως. Οι στρατιώτες 
ξεκαρδίστηκαν στα γέλια ενώ ένας μάλ
λον πιο ευγενικός και συνετός, την πιίρε 
απ’ το χέρι και την έστειλε πίσω κλαίγο- 
ντας στη μάνα της.

Όταν έφτασε σε ηλικία παντρειάς την 
έστειλαν στην Αθήνα, σε συγγενείς, για 
να της βρουν γαμπρό. Εκεί της έκοψαν 
τις κοτσίδες και της έφτιαξαν τα μαλλιά. 
Η  Μαρία ένιωσε τόσο άβολα που κατέλη
ξε να φοράει ένα μαντήλι στο κεφάλι όλο 
το 24ωρο. Δυστυχώς οι άνδρες της Αθή-
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νας δεν έβρισκαν τίποτα ελκυστικό σε μια 
αδύνατη χωριατοπούλα με ένα τσεμπέρι 
στο κεφάλι όλη την ώρα. Όταν ήταν σε 
ώριμη πια ηλικία - 29 χρονών - την αρρα- 
βώνιασαν με κάποιον που όμως δεν ση- 
μαινε τίποτα γι’ αυτήν... όλο το χωριό 
χάρηκε... ίσως αυτή να ήταν η τελευταία 
της ευκαιρία για να παντρευτεί. Όμως η 
Μαρία δεν συμφωνούσε καθόλου, ώσπου 
μια μέρα πέταξε τη βέρα κάτω κι’ αυτή 
τρύπωσε μέσα στις χαραμάδες του ξύλι
νου πατώματος. Εκείνη ήθελε να πα
ντρευτεί μόνο αυτόν που θα ήθελε η καρ
διά της και όπως φαίνεται τα κατάφερε. 
Συναντήθηκε με τον πατέρα μου στο πα
νηγύρι του χωριού. Εκείνος είχε έλθει α
πό το Μεγάλο Χωριό. Αλληλοκοιταχτήκα- 
νε και από τότε έζησαν μαζί 52 1/2 χρό
νια.

Έ νας συγγενής φρόντισε να έλθουν 
στην Αμερική. Ο πατέρας ήλθε πρώτος. 
Η Μαρία ήλθε λίγο αργότερα με ένα μωρό 
στην αγκαλιά και με ένα καράβι που κου
νούσε τρομερά. Της πιίρε 18 μέρες να 
φτάσει στη Νέα Υόρκη. Εκεί μένουν σε 
ένα μικρό διαμέρισμα στο Νότιο Μανχά- 
ταν. Η  Μαρία δεν κουράζεται να περπα
τάει 32 ολόκληρα τετράγωνα, κάπου 5 
χλμ., για να πάει τα παιδιά της στο Σέ- 
ντραλ Παρκ και να παίξουν στο χορτάρι.

Ο Γιάννης ήταν αυτός που κέρδιζε το 
ψωμί μας και η Μαρία ήταν αυτή που 
κέρδιζε την καρδιά μας. Έκανε οικονομία 
για να μπορεί να κάνει άλλα βασικά πράγ
ματα, όπως να στέλνει τις κόρες της στο 
ημερήσιο Ελληνικό σχολείο για να μά
θουν να γράφουν, να διαβάζουν και να 
μιλούν ελληνικά. Κάθε μήνα οι κόρες της 
έπρεπε να γράφουν γράμμα στις δυο για
γιάδες στα ελληνικά, κάτω από τις οδηγί
ες της και εκείνη να μην ξεχνά να βά^ι 
λίγα δολάρια μέσα στο φάκελο πριν το 
κλείσει και το στείλει.

Πενήντα σεντς πλήρωνε κάθε βδομάδα 
για τα μαθιίματα πιάνου των κοριτσιών 
της. Και όταν η μια κόρη έπαιζε πιάνο, 
εκείνη χόρευε βαλς με την άλλη. Για να 
μπουν οι κόρες της στην κοριτσίστικη 
ομάδα προσκόπων χρειάσθηκε να μαλώσει

με μια αμερικανίδα - στα ελληνικά! Εκεί
νη δεν καταλάβαινε τίποτα από όσα της 
έλεγε η μητέρα αλλά ένιωσε ότι ο προ
σκοπισμός είχε μεγάλη σημασία γι’ αυτήν 
κι’ έτσι εγώ έγινα η πρώτη προσκοπίνα 
στην οπίογένεια

Κάθε βράδυ έπρεπε να μας δει να κά
νουμε το σταυρό και την προσευχή μας 
και κάθε Κυριακή, μετά την εκκλησία 
και το μεσημεριανό φαγητό, έπρεπε να 
βάλει το ραδιόφωνο στο ελληνικό πρό
γραμμα για να μάθει στις κόρες της να 
χορεύουν ελληνικούς χορούς γύρω-γύρω 
από το τραπέ^. Οι γιορτές ήταν γι’ αυ
τήν η ευκαιρία να μας μάθει πώς να φτιά- 
χνοιηιε τυρόπιτα και μπακλαβά. Τη θυ
μάμαι να βάζει τα χέρια της πάνω στα 
δικά μου για να μου δείξει πώς να στρίβω 
καλύτερα τη ζύμη για τα κουλουράκια.

Όταν μια μέρα ο πατέρας γύρισε σπίτι 
απογοητευμένος από την άρνηση της 
τράπεζας να του δώσει δάνειο, η μητέρα 
του έδωσε ένα φάκελο με 1.000 δολάρια, 
που είχε εξοικονομήσει από τα λεπτά που 
της έδινε για τα βδομαδιάτικα έξοδα της 
οικογένειας. Αγόρασαν το πρώτο μας σπί
τι. Όταν εγώ θα πήγαινα για πρώτη φορά 
σε χορό, έτρεξε σ’ ένα φτηνομάγαζο της 
γειτονιάς, κάτω από καταρρακτώδη βρο
χή, για να μου πάρει μια κορδέλα που θα 
ήταν ασορτί με το φόρεμά μου. Όταν έ
παιζα πιάνο σε ρεσιτάλ ή θεατρικές παρα
στάσεις, ερχόταν κρατώντας λουλούδια 
στο χέρι, καθόταν στην πρώτη σειρά κα
θισμάτων, γελούσε και όταν έβλεπε τους 
άλλους να χειροκροτοιίν χειροκροτούσε 
και κείνη, γιατί η ίδια δεν μπορούσε να 
καταλάβει λέξη απ’ όσα άκουγε. Όταν η 
καρδιά μου ράγισε από νεανικό αίσθημα, 
μου κράτησε σφιχτά το χέρι. Όταν κλέ
φτες μπήκαν στο σπίτι μου, μου χάιδεψε 
τα μαλλιά και μου είπε ότι θα πρέπει να 
θυμάμαι ότι εκείνη κι’ ο πατέρας είναι 
και θα είναι πάντα δύιλα μου.

Όταν ήμουν μικρή και αβοήθητη με 
φρόντιζε πάντα με στοργή. Όταν εκείνη 
ήταν γριά και αβοήθητη έκανα κι εγώ το 
ίδιο. Με πήρε απ’ το χέρι και με πήγε 
στην εκκλησιά, στο σχολειό, στο γιατρό.
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Την έπιασα κι’ εγώ απ’ χο χέρι και την 
πήγα στην εκκλησιά, στο γιατρό στο νε
κροταφείο για να προσκυνήσει στο μνήμα 
του άντρα της. Η  ευθύνη της μάνας. Το 
καθήκον της κόρης.

Η  Μαρία Πριοβόλου Λιάτσου πέθανε 
στις 3 Φεβρουάριου 2003. θιηιάμαι τόσα 
πολλά κι’ είναι τόσα πολλά αυτά που ξε
χνώ. Όμως μια φράση της μένει για μένα 
ζωντανή και αλησμόνητη. Είναι αυτή 
που έλεγε και που για μένα σήμαινε τα 
πάντα για να βαδίζω με σιγουριά στη ζωή 
μου. Είναι αυτή που ο καθένας μας θέλει 
ν’ ακούει όσο μεγάλος κι’ αν είναι. Είναι 
αυτή που μου είπε όταν έφευγα από το 
πατρικό μας σπίτι για να πάω στο δικό 
μου. Είναι αυτή που μου έλεγε όταν έ
κλεβα χρόνο από τις δουλειές μου για να 
πάω να τη δω και να την ακούσω να διη
γείται τα παλιά. Είναι αυτή που μου έλε
γε σαν την περπιοιόμουν όταν πια ήταν 
γριούλα και ανήμπορη. Είναι αυτή που 
μούλεγε όταν τη χάιδευα τη νύχτα και 
μαζί κουλουριαζόμασταν στον καναπέ 
σαν μικρά κοριτσάκια. Νιώθω έναν κόμπο 
στην καρδιά μου όταν ξέρω ότι δεν θα 
την ξανακούσω ποτέ πια όσο ζω να μου 
λέει: Νάχεις την ευχή μου!

ΒαοιΑική Βράχα-Φαΐΐίδα
Έφυγε αθόρυβα και πλήρης ημερών, η 

σεμνή και με πολυσχιδή δημιουργική 
δραστηριότητα δασκάλα, πρωτότοκη θυ
γατέρα γνωστής οικογενείας εκ Κρικέλ- 
λου καταγσμένης, με (4) επιγενομένους 
άρρενας αδελφούς, εξ ων ο γράφων είναι 
ο μόνος επιζών, μετέπειτα σύζυγος του 
συναδέλφου της Ιωάννου Βράχα, γόνου 
και αυτού γνωστής και ισάξιας οικογε- 
νείας, εκ Ψιανών Ευρυτανίας.

Οι πάντες τα αγαθά πράξαντες και το 
κατά δύναμη, τοις πάσι αρωγοί ιπιάρξα- 
ντες και εις τους οποίους οι δίκαιοι κρι
τές της απλής κοινωνίας, τους απένει- 
μαν το άτυπο παράσημο της έξωθεν κα
λής μαρτυρίας, τιμή της άσβεστης μετα
θανάτιας μνήμης, που τους συνώδευσε 
στο άγνωστο ταξείδι της αθανασίας των, 
έφιτγε στις 24 Απριλίου 2003 και κηδεύ-

θηκε σε ένα χιονισμένο τοπίο, στο Κοι
μητήριο Χαλανδρίου, στους πρόποδες 
της Πεντέλης.

Στις 3 Απριλίου 2002, έφυγε και ο 
Σταύρος Γεωργούλης, σύζυγος της Α 
ντιγόνης Θάνου, στο σπίτι των οποίων 
κατοικούσε και η αδελφή μου, όσο καιρό 
δασκάλεψε στο Μικρό Χωριό, για το έρ
γο της οποίας, μου αρκεί η μαρτυρία ε
νός μαθητού της, που συμβαίνει να είναι 
και επιστήθιος φίλος μου, του Νίκου 
Κεράνη.

Μνημόνευσα και τον Σταύρο Γεωρ- 
γούλη, γιατί όχι μόνο έφτιαξε μόνος του 
τον τάφο του στο λόφο του Νικολού, 
όπου κηδεύθηκε με πάνδημη συμμετο
χή, αλλά και γιατί νπιήρξε γλαφυρός στο
χαστής, που επί πάσι τα κάλλιστρα έπρα- 
ξε, γράφοντας στο ποικίλης ύλης, τοπι
κό περιοδικό “Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ ΙΚ Α  
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ” διηγήματα και αφηγήμα
τα, στα οποία με αόρατα βέλη, εμαστίγω- 
νε την ιπιοκρισία, την εσωστρέφεια, την 
δουλοπρέπεια, τσ ψεύδος και ό,τι το α
νήθικο και μη συμβατό στον χαρακτήρα 
του.

Μακάρι να τιίχω και εγώ της “έξωθεν 
καλής μαρτυρίας” .

Γεώ ργιος Ν ικ . Φ ολίδας, συν/χος 
δικηγόρος.
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