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Έργο ιστορίας και πολιτισμού 
Η  Διαχρονική πορεία του Μικρού Χωριού

Η Πνευματική Γωνιά ή το Μουσείο του Μικρού Χωριού περιέχει σε μικρογραφία τη μακρόχρονη 
ιστορία του χωριού μας. Είναι η ζωντανή εικόνα όλων όσων καταγράφηκαν στο διάβα της 
ιστορίας του. Αυτά είναι και πολλά και σημαντικά. Τι να πρωτοθυμηθούμε,· Τους πολέμους, απ’ 
τους οποίους το χωριό μας δεν έλειψε ποτέ με αγωνιστές του από το 1821 ως τον Μακεδονικό 
Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέμους, την Εθνική Αντίσταση,· Τους εθνικούς και μεγάλους ευερ
γέτες του χωριού; Τους ιερείς, δασκάλους, προέδρους, στυλοβάτες και εκσυγχρονιστές του 
χωριού; Τους ξενιτεμένους, που χάρις σ’ αυτούς πέτυχε έργα υποδομής πρωτοπόρα για την 
εποχή τους και τπν ευρύτερη περιοχή; Τους αείμνηστους προγόνους μας που με προσωπική 
εργασία έφτιαξαν αλώνια, νερόμυλους, εκκλησιές, σχολεία, υδραγωγεία, δρόμους, καλντερί
μια,·

Το Μικρό Χωριό ήταν ένα κοσμικό χωριό με αρχοντιά και πολιτισμό που ομόρφαινε ολόκληρη 
την περιοχή. Δυστυχώς π αποφράδα μέρα της 13"  ̂ Γενάρη 1963 θέλησε να ανακόψει τπ δημιουρ
γική του πορεία. Όμως το Μικρό Χωριό αντιστάθπκε. Έχτισε ένα καινούργιο χωριό, το ίδιο όμορφο, 
που μπορεί και συνταιριάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το παλιό με το καινούργιο. Αυτόνομο, 
με δικούς του πόρους ικανούς όχι μόνο να του εξασφαλίζουν τις δαπάνες λειτουργίας του αλλά και 
να οραματίζεται νέες μορφές ανάπτυξης και προόδου! Δυστυχώς όμως ο «Καποδίστριας» παραμό
νευε. Με το νόμο που φέρει αυτό το όνομα τα όνειρα μιας αυτόνομης πορείας σταμάτησαν. Οι 
κοινότητες έπαψαν να έχουν δική τους οντότητα. Αποτελούν πλέον ένα κομμάτι του Δήμου. Ένα 
κομμάτι του συνόλου.

Ύστερα ήλθε π εποχή τπς παγκοσμιοποίησης, του σύγχρονου τρόπου ζωής. Πολλές από τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες του χωριού έχουν ατονήσει ή και χαθεί. Αρκετά από τα πρωτοπόρα 
έργα του χωριού μας έχουν εξαφανιοθεί ή αλλάξει μορφή. Η ιστορία του χωριού μας είναι η μόνη 
που τα θυμάται όλα, που μπορεί να τα κρατήσει ζωντανά και να τα θυμίζει στις επόμενες γενιές, 
μέσα από τπν Πνευματική Γωνιά του Μικρού Χωριού. Εκεί μπορούν να διασωθούν όλα όσα κατάφε- 
ραν οι Μικροχωρίτες στο διάβα των αιώνων. Πολλά υπάρχουν σε φωτογραφική μορφή, άλλα σε 
έντυπο υλικό και άλλα αυτούσια. Ό λα  είναι μια περιουσία που αξίζει το σεβασμό και τπ φροντίδα 
μας! Πρέπει όμως να φροντίσουμε για τη οτοστή προβολή τους έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης να 
μπορεί εύκολα, περιδιαβαίνοντας στο χώρο, να γεύεται τη σημαντική ιστσρία του Χωριού και τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων του. Έχουν γίνει πολλά ως τώρα. Όμως δεν φτάνουν. Θα πρέπει να 
πάρουν μια πιο συστηματική μορφή. Άλλωστε, ανάμεσα στα συγκινητικά, επαινετικά λόγια των 
επισκεπτών, υπάρχουν και αρκετές υποδείξεις που τονίζουν την ανάγκη καλλίτερης οργάντοσης του 
Μουσείου, κάτι που πρώτοι εμείς γνωρίζουμε και κύριο μέλημά μας είναι η πραγμάτοχτή του.

Η χρήση της Πνευματικής Γωνιάς είναι πολλαπλή. Μουσειακός χώρος. Βιβλιοθήκη και Αίθουσα 
Συναντήσεων. Οι ειδικοί Αρχαιολόγοι που συμβουλευτήκαμε τόνισαν ότι για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος είναι απαραίτητη η επιστημονική οργάνωση του χώρου. Χρειάζεται καταγραφή, αναδιάταξη 
και ταξινόμηση (χρονολογική, λαογραφική, ιστορική, κλπ.) των διαφόρων ειδών συλλογής. Χρειάζε
ται ανάλογος φωτισμός, κλιματισμός, διάκοσμος. Χρειάζεται ενημερωτικές πινακίδες με σύντομες 
περιγραφές. Χρειάζεται συνοπτική εξιστόρηση των σημαντικών στιγμών της ιστορίας του χω
ριού. Χρειάζεται την απαιτούμενη μουσειακή παρουσίαση των εκθεμάτων, έτσι ώστε εύκολα και 
γρήγορα να μπορεί κάποιος να περιηγπθεί νοερά στα όσα διαδραματίσθηκαν στο Χωριό μας. 
Είναι μια μεγάλη και δύσκολη δουλειά. Τα μέλη της Αδελφότητας είναι ταγμένα να προ
σφέρουν και το χρόνο και την εθελοντική προσωπική τους δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος, 
γιατί θεωρούν καθήκον προς τους προγόνους και τους νεώτερους να εξασφαλίσουν μια ευπρο-
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οήγορη παρουσίαση της ιστορίας του Χωριού. Όμως δεν αρκούν μόνο αυτοί. Χρειάζονται και τη 
βοήθεια όλων των Μικροχωριτών. Και πρώτα απ’ όλα, μαζί με την ασφάλεια των εκθεμάτων, πρέπει να 
εξασψαλισθεί π στερεότητα του κτιρίου που τα στεγάζει.

Παρατηρήσαμε δυστυχώς ότι υπάρχουν ρωγμές στους τοίχους, ιδιαίτερα ο τοίχος πάνω από την 
κεντρική είσοδο που δείχνει να στηρίζεται στο κούφωμα της πόρτας. Οι μηχανικοί που το επισκέφθηκαν 
έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Χρειάζεται άμεση στήριξη και επισκευή, ενώ η υγρασία και σι 
ρίζες των δένδρων στπ ΒΑ πλευρά του κτιρίου επιδεινώνουν την κατάσταση. Ζητήσαμε τη βοήθεια 
ειδικών πολιτικών μηχανικών. Οι υποδείξεις τους ήταν σχεδόν ταυτόσημες. Ζητήσαμε ανάλογες 
προσφορές. Η καλλίτερη που εξασφαλίσαμε για την σταθεροποίηση και επισκευή του κτιρίσυ 
ανεβάζει το κόστος στα 40.000 ευρώ. Ζητήσαμε σικονομική ενίσχυση από την Νσμαρχία Ευρυτανί
ας και το Δήμο Ποταμιάς. Και οι δυο φορείς είδαν θετικά το αίτημά μας και υποσχέθπκαν ότι θα 
σταθούν αρωγοί. Όμως δεν αρκούν.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών ζητάει τη συμβολή όλων. Αναζητεί επίσης χορηγσύς πσυ θα 
ήθελαν να υιοθετήσουν μια ή περισσότερες εργασίες στην εσωτερική οργάνωση της Πνευματικής 
Γωνιάς. Η Αδελφότητα, με τη σειρά της, σε ένδειξη ευγνωμσσύνης, προτίθεται να δώσει το όνομα 
των χορηγών στις αντίστοιχες αίθουσες (π.χ. Αίθουσα Α. Κ. ) σε εντοιχισμένη μαρμάρινη πλακέτα 
για να θυμίζει στις επόμενες γενιές την έμπρακτη αγάπη των Μικροχωριτών για τον τόπο τους και 
την ιστορία του.

Είμαστε σίγουροι ότι, όπως πάντα, όλοι οι Μικροχωρίτες θα τρέξουν αρωγοί με την μικρή ή 
μεγάλη συνεισφορά τους για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα έργο αντάξιο της πρωτοπόρας 
παράδοσης του χωριού μας. Ένα έργο που θα δικαιώνει τους αγώνες των προγόνων μας και θα 
διασώζει τη μνήμη τους στους μεταγενέστερους.

Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Η  Μεταμόρφω ση του Σω τήρος»

Αδελφότητα Μικροχωριτών
5 0  Χ ρ ό ν ια  (1955-2005)

Ό πω ς είναι σε όλους μας γνωστό η Αδελφότητα Μικροχωριτών ιδρύθηκε από 
Μικροχωρίτες της Κωνσταντινούπολης το 1886 με σκοπό την ανύψωση του πολιτιστικού 
και βιοτικού επιπέδου της Κοινότητας του Μικρού Χωριού και την ανακούφιση των 
κατοίκων από πολάές δυσκολίες της ορεινής ζωής τους. Η  δράση της ήταν μεγάλη και 
ποικάόμορφη ως το σημαδιακό για τους ΈλΙηνες της Πόλ.ης 1922 και ύστερα το 1955. 
Τότε, το 1955, στην Αθήνα επανιδρύεται η Αδελφότητα για να συμπερύάβει στους κόλπους 
της όχι μόνο τους εκπατρισμένους Μ ικροχωρίτες της ξενιτιάς αλλά κυρίως όσους 
αναγκαστικά άφησαν το χωριό για να εγκατασταθούν σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλ.ονίκη, 
Ααμία, Αγρίνιο και άΖ/ες πόλεις της Ελλάδας (αρ. εγκρ. Πρωτοδικείου 15143 της14ης 
Νοεμβρίου1955).

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών σκοπεύει να οργανώσει εορταστική εκδήλ,ωση το 
Φθινόπωρο, για να τιμήσει την 50ή αυτή επέτειο από την επανίδρυσή της. Είναι μια 
γιορτή όλ,ων των Μικροχωριτών, γιατί όλ,οι μας, ενωμένοι, αποτελούμε την Αδελ,φότητα 
Μικροχωριτών.

Ο τόπος και χρόνος θα ανακοινωθεί το Φθινόπωρο
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O rn y  3pxH  TO Y y e o j  g t o y f  2 .00S
Του Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Κ α ρ π εν η σ ιο ύ  κ . Ν ικ ο λ ά ο υ

^  βίος του ανθρώ που είναι αγώνισμα και ο  χρόνος της επ ίγειας ζω ής του είναι στά 
\ y  διο. Η πρώτη δω ρεά του Θεού στον άνθρω πο είναι ο χρ όνος  του βίου του, η 

επίγεια ζωή του. Αν μετρήσωμε τον χρόνο αυτόν του βίου μας με φ υσικό μέτρο, είναι 
μηδαμινός, μια ελάχιστη διάρκεια μέσα στην ηλικία των φυσικώ ν όντω ν. Αν τον συναρ- 
τήσωμε με τον πνευματικό κόσμο, είναι η αιωνιότης. Πάντως μεγάλη δωρεά και πολύτι
μον αγαθόν εις την ζωή αυτό που ονομάζεται χρ όνος κεφάλαιο, που άλλοι το μεταλλεύ- 
ουν και άλλοι το  σ κ ορ π ίζου ν . Οι χριστιανοί «εξαγοράζοντα ι το ν  καιρόν».

Ο χ ρ ό νο ς  είναι μια διάσταση -  η τετάρτη διάσταση, π ου  λαμ βά νει την αρχή και 
την ύπαρξή της σ υ γχρ ό νω ς με την αρχή και τη δη μ ιουργία  του  κ όσ μ ου . Η Θ εία  
Γραφή λέγει: «εν αρχή ε π ο ίη σ εν  ο  Θ εός το ν  ου ρ α νό ν  και τη ν γην». Α υτό ω ς π ρ ο ς  
τον  χ ρ ό νο  φ α νερ ώ νει, ό π ω ς ερμ η νεύει ο Μ έγας Β α σ ίλ ειο ς , ότι «συ μ φ υή ς άρα τω  
κόσμω  ... η του χρ όνου  δ ιέξο δ ο ς  υπέστη». Τα ίδια π ρ εσ β εύ ο υ ν  και δ ιδά σ κ ουν και ο 
Α ναξαγόρας και ο  Π λάτω ν.

Ως π ρ ο ς  την αξίαν και σημασία του, οι αρχαίοι ο νό μ α ζα ν  το ν  χ ρ ό νο  «πολυτελέ-  
στα τον ανάλω μα» και έλ ε γ α ν  ότι «ο χ ρ ό νο ς  εστί δ ά νο ς» , δηλαδή  ο χ ρ ό νο ς  είναι 
δά νειο , π ου  δίδεται σ του ς  α νθ ρ ώ π ου ς για  να τον  χρ η σ ιμ οπ οιή σ ου ν.

Μέσα στο χ ρ ό νο  και το ν  χώ ρο δη μ ιουργεί ο ά νθ ρ ω π ο ς  την ιστορία  του , π ου  
είνα ι α π οτέλ εσ μ α  τη ς π ρ ο σ π α θ ε ία ς , του α γώ νο ς και τη ς εμ π ειρ ία ς  τω ν γ ενεώ ν και 
π ου  προχω ρεί και κ α τευθύνετα ι π ρ ο ς  ένα  τελ ικ ό  σ κ ο π ό  κατά το  σ χέδ ιο  και την  
π ρ όνο ια  του Θ εού. Τ ίποτε δ εν  έδω σε ο Θ εός  έτο ιμ ο  σ το ν  ά νθ ρ ω π ο , τον  έπ λα σ ε  
«κατ’ εικόνα» και εζή τη σ ε α π ’ α υτόν το  «καθ’ ομ οίω σ ιν» . Του έδω σ ε το υ ς  ό ρ ο υ ς  
και τις δυνατότη τες να  αυξηθεί και να  κατακυριεύση τη γη, όλη  τη φ υσική  δη μιουρ
γία.

Α λλά π ρ ο ο ρ ισ μ ό ς  του  ανθρώ που δ εν  είνα ι μ ό νο  να  κατακτή σει τη γη, να υ 
π οτά ξει την υλική δη μ ιουργία . Είναι ακόμ η, μάλιστα  δε πρώ το , να  κατακτήση τον  
εαυτό του , να κα λλιεργη θή  εσω τερικά  και να  εξημερω θή ηθικά, με ένα  λ ό γο  να  
ομοιω θή π ρ ο ς  τον  Θ εό. Γιατί ο ά νθ ρ ω π ος είναι μ εν  ε ν τ ό ς , α λ λ ’ είνα ι και υπεράνω  
τη ς ιστορίας. Ω ς β ιο λ ο γ ικ ό ς  ορ γα νισ μ ό ς  ο ά νθ ρ ω π ο ς  είνα ι «υπό τα  σ τοιχεία  του  
κόσ μου  τούτου» μέσα  στο χώ ρο  και τον  χ ρ ό νο  του φ υ σ ικ ού  κ όσ μ ου , α λλά  σε ό ,τι 
α φ ορ ά  στο σ κ οπ ό  και το ν  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  τη ς ζω ή ς του, ε ίνα ι έξω  τω ν δ ια στά σεω ν της  
φ υ σ ικ ή ς εμ π ειρ ία ς . Ο χώ ρ ο ς  και ο χ ρ ό ν ο ς  του βίου ε ίνα ι το  στά διο  τη ς ηθικής  
τελειώ σ εώ ς μ ας, ο δ ρ ό μ ο ς  τ ο ν  ο π ο ίο  π ρ έπ ει να  π ερ ά σ ω μ ε, για  να  φ θά σω μ ε σ τον  
κόσμο εκ είνον , που  είνα ι εκ τό ς  τω ν συνθηκώ ν της υλικ ή ς κ τίσεω ς, εκ τό ς  τόπ ου  και 
χρ ό νο υ .

Α γαπητοί μου,
«Π ιστεύομεν δ ιό  και λ α λ ο ύ μ εν» , π ου  ση μαίνει, ότι κηρύτταμε καθώ ς π ισ τ εύ ο 

με και α π ευθυνόμ α σ τε  σε α νθ ρ ώ π ου ς π ου  π ισ τεύ ο υ ν , αν και δ εν  α γνοού μ ε, ότι 
υ π ά ρ χουν π ο λ λ ο ί σ το ν  κα ιρό  μας π ου  π ισ τεύ ου ν  δ ια φ ορ ετικ ά . Α λ λ ’ εμ ε ίς  σαν χ ρ ι
στιανοί μάθαμε α π ό  την Ε κκλησία , α πό  τον  Α όγο του Θ εού να  συ νδέω μ ε το φ υσ ικ ό  
χρ όνο  με την αιω νιότητα, επειδή  π ιστεύ ομ ε ότι π έρ α ν του κόσ μ ου  τού του  υπάρχει ο 
μ εγά λ ος  π ρ οορ ισ μ ός του  ανθρώ που και γ ι’ αυτό τρέχαμε το δρόμ ο του  βίου «διώκο- 
ντες  κατά σ κ οπ όν» , ό π ω ς γρ ά φ ει ο  Α π όσ τολος , έχομ ε  δηλαδή α ντικ ειμ ενικ ό  σημείο  
και τέρμα π ρ ο ς  το ο π ο ίο  κα τευθυνόμ α σ τε. Αν δ εν  είνα ι αυτή η α λή θεια , τότε είμα- 
οτε τραγικοί ά νθρω ποι στη ζωή.

Κ ινούμαστε α πό  μια αόρατη και παντοδύναμ η  αιτία π ρ ο ς  τα εμ π ρ ό ς , π ρ ο ς  τον  
θάνατο, χω ρίς να  μ π ο ρ ο ύ μ ε  να  π ρ οβ ά λω μ ε αντίσταση . Έ να  ρεύμα μας παρασύρει
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διαρκώ ς. Θ έλομ ε να  απλώ σω με τα  χέρ ια , να  κρατηθούμε α π ό  κ ά π ου , να  σταθούμε  
στην όχθη  του ποταμού, να δούμε το ρεύμα να φεύγη εμπρός κι εμείς να μένωμε πίσω. 
Μάταια όμως! Η δύναμη πσυ μας παρασύρει είναι εντός μας. Δεν είναι δυνατόν να της 
ξεφύγωμε. Είναι ο νόμος της αενάου και διαρκούς αλλαγής του φυσικού κόσμου.

Συμβατικά λέμε, ότι εισερχόμαστε σε νέο  έτος. Τούτο απλά είναι ένα  σχήμα λόγου, 
γιατί και ο χρόνος καθ’ εαυτόν και η διαίρεση του χρόνου σε εβδομάδες και μήνες και έτη 
και αιώνες είναι λογικές κατασκευές, που σαν μόνη πραγματική βάση έχουν το φυσικό  
γεγονός του ημερονυκτίου. Εισερχόμαστε λοιπόν σε νέο  πολιτικό έτος και πάντοτε με 
πολύ κοινό τρόπο μοιράζομε τυπικές ευχές. «Αίσιο και ευτυχές το νέο  έτος» είναι η 
συνηθισμένη και στερεότυπη ευχή. Ά λλο τώρα πω ς φαντάζεται, πω ς εννοεί και πω ς 
θέλει ο  καθένας την ευτυχία. Αίσιο και ευτυχές ευχόμαστε κι εμείς το νέο  έτος σε όλους  
τους ανθρώπους και μάλιστα στους «οικείους της πίστεως».

Με την έννοια ότι ευτυχία είναι η εσωτερική ικανοποίηση από την εκτέλεση του θείου 
θελήματος και με την πίστη ότι η ευτυχία αυτή δεν είναι δώρο της ανύπαρκτης τύχης, 
αλλά αποτέλεσμα της συνεργασίας της θείας χάριτος και της ανθρωπίνης θελήσεως.

Είπε κάποιος από τους αρχαίους ότι «η μεν γαρ εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ ’ 
απειρία τύχην». Η πίστη στην τύχη είναι γνώρισμα των απείρων και των οκνηρών. Αλλά ο  
Θ εός δίνει σ ’ εκείνους που έχουν, σ ’ εκείνους που ξέρουν τον χρ όνο  της ζω ής τω ν με 
εμπειρία, σ ’ εκείνους που έμαθαν να δεσμεύουν, να αξιοπ οιούν το  χρόνο  του βίου των 
κατά το θέλημα του Θεού. Ας έχωμε πίστη στο Θεό και αγάπη π ρ ος τους αδελφ ούς μας, 
ας εργαζώμαστε το αγαθό και τέλειο  θέλημα του Θεού και ο  Θ εός δεν  θα μας στερήση 
την ευτυχία. «Ου στερήσει Κύρισς τα αγαθά τοις πορευομένοις εν  ακακία». Αυτή είναι η 
ευχή μας, ευχή με ουσιαστικό περιεχόμενο, στην αρχή τσυ νέου έτους.

Θεάρεστον, εύδρομόν τε και εύκαρπον το νέον έτος.
+ ο Κ Ν

Ο  Κ Χ Ρ Π Θ Ν Η Ο ΙΟ Υ  N IK O X X O C

Μέσα στον προβληματισμό τω ν ημερών για την Ελληνική Εκκλησία θα ήταν πα
ράλειψη να μην τονίσσυμε ότι ο κόσμσς της Ευρυτανίας σεμνύνεται για  την πλούσια  
ποιμαντική και αγαθοεργό προσ φ ορά  του Σεβασμιωτάτου Μ ητροπολίτου Καρπενησί- 
ου κ. Ν ικολάου. Είναι ο  συνετός Ιεράρχης που μιλά στην καρδιά του Ευρυτάνα με 
την ειλικρινή, πατρική συμβουλή και την απλόχερη χριστιανική του αγάπη.

Από τις αρχές της ενθρόνισής τσυ, αψ ηφώ ντας αντίξοες οδικές ή καιρικές συν
θήκες έχει περπατήσει ώ ρες για να  φ τάσει ακόμα και στα πισ απομακρυσμένα χωριά  
της περισχής. Ευπροσήγορσς και σεμ νός αφσυγκράζεται τις ανάγκες τω ν πιστών για  
να σπεύσει αθόρυβος αρω γός. Δ ιορατικός, με ευρύτητα αντιλήψεω ν, απαντά πειστι
κά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινω νίας με χριστιανική διδαχή. Βαθύς γνώ στης 
των Θείων αλλά και της ανθρώ πινης ψ υχολογίας αμβλύνει, με τον ά ψ ογο χειρισμό  
τσυ λόγου του, διχογνω μίες συμφ υείς με τις προκλήσεις τω ν καιρών και οδηγεί σε 
πραότερες και ω ριμότερες σκέψ εις. Συμμετέχει σε κάθε ευρυτανικό γίγνεσθαι χωρίς 
να φείδεται κόπσυ, χρόνου ή απόστασης. Π ροσηνής και ευχάριστος, α π λός και αξιο
πρεπής εμπνέει την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και το σεβασμό στον κάθε Ευρυτάνα.

Η καλή διαποίμανση, παγκοσμίω ς θα λέγαμε, περνάει κρίση στις μέρες μας. 
Είναι ευχής έργο που ο τό π ο ς  μας έχει άξιους ιερείς και Π νευματικό ταγό τον Σεβα- 
σμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. κ. Ν ικόλαο.

Α ιμ .  Κ ο υ τσ ο ύ κ η
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T o  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  μ ε τ ά  την^ Ά λ ω σ η
Του Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ -Γ ιά ν ν η  Μ α υ ρ ο μ ύ τη *

Η Επαρχία του Καρπενησιού, όπως και όλη η Δυτική Ελλάδα, περιήλθε στην Οθωμανική 
διοίκηση, πιθανότατα το 1393 έτος, επί σουλτάνου Βαγιαζίτ του Α'. Το Μικρό Χωριό, υπαγόμενο στην 
επαρχία αυτή, παρουσιάζει, σύμφωνα με ένα τουρκικό φορολογικό κατάστιχο του έτους 1454/5, δύο 
-  τρία χρόνια δηλαδή μετά την Άλωση, τα εξής δημογραφικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα:

• Αποτελείται από 55 νοικοκυριά, από τα οπαία τα 6 διευθύνονταν από γυναίκες χήρες, που 
δεν είχαν ενήλικα άρρενα παιδιά.

• Ονομαζόταν Τζίρο (Giro).
• Παρήγαγε 1350 περίπου οκάδες (1728 χιλιόγρ) σιτάρι και την ίδια ποσότητα κριθάρι. Για το 

άλεσμά τους λειτουργούσαν 2 ιδιωτικοί νερόμυλοι.
• Η μελισσοτροφία ήταν περιορισμένη. Εκτρέφονταν μόνο 20 μελισσοσμήνη.
• Ό λα  σχεδόν τα νοικοκυριά έτρεφαν από 1 γουρούνι. Φορολογούνται 60 κεφάλια χοιρινά.
• Η προβατοτροφία είχε μέτρια απόδοση, όπως προκύπτει από τη φορολογία προβάτων: Το 

χωριό καταβάλλει συνολικά 192 άσπρα, και δεδομένου ότι για κάθε 2 αιγοπρόβατα πλη
ρώνονταν 1 άσπρο, έπεται ότι οι Μικροχωρίτες
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είχαν 348 αιγοπρόβατα, εξαιρουμένων τον μι
κρών, μέχρι 1 έτους αμνοεριφίων.
•  Η ποσότητα των καρυδιών δεν μπορεί να 
εξαχθεί από το ποσό του φόρου, επειδή δεν α 
ναγράφεται ο αριθμός των καρυοδένδρων σε 
συσχετισμό με το ποσό της δεκάτης.
• Έγγειος φόρος βάρυνε τους λαχανόκη
πους αλλά και εδώ τα στοιχεία δεν επαρκούν 
για τον προσδιορισμό των καλλιεργούμενων με 
λαχανικά ντένεμ (1 ντένεμ=919 τ.μ.).
•  Τέλος, ο κεφαλικός φόρος. Στις περιοχές 
της επαρχίας (τ. καζά) του Καρπενησιού ορίζο
νταν στο ποσό των 20-25 άσπρων κατά νοικοκυ
ριό, το οποίο διευθυνόταν από άντρα και των 6 
άσπρων για νοικοκυριό που το κυβερνούσε χήρα 
γυναίκα. Έτσι το Μικρό Χωριό πληρώνει ετησί- 
ως 1260 άσπρο.
• ΚΓ άλλα δοσίματα, μη αντικρυζόμενα, βάρυ
ναν τους ραγιάδες σ’ όλη την επικράτεια της Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Δυο απ’ αυτά, που 
συνεισπράπονταν, ήταν τα πρόστιμα (τζερεμέ
δες) για εγκλήματα τα οποία διαπράπονταν μέσα 
στα όρια της περιφέρειας του χωριού και ο φό
ρος γόμων. Ο δασμός αυτός καταβαλλόταν α
πό τον πατέρα ή τον αδελφό ή από τον οποιονδή- 
ποτε προστάτη της αρραβωνιασμένης γυναίκας 
(30 άσπρα) ή της χήρας που ξαναπαντρευόταν 
(6 άσπρα). Ο μικτός αυτός φόρος (μηαυτιχαβά) 
βάρυνε το Μικρό Χωριό κατά 55 άσπρα.
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Σαν υστερόγραφο, ας προστεθεί η πληροφορία, σύμφωνα πάντα με το υπόψη κατάστιχο, ότι 
το Μικρό Χωριό μαζί με το Μεγάλο Χωριό και το ερημωμένο και ακαλλιέργητο Βενιζάτ (απροσδιόρι
στο και αταυτοποίπτο), αποτελούσαν τμήμα τιμαρίου (δηλ. φορολογικής περιφέρειας και όχι γαιοκτη
σίας) των Komnos (προφανώς Κομνηνός) και του αδελφού του Muzakis (Μουζάκη), εκμουσουλμανι- 
σθέντων ή οπωσδήποτε χριστιανών που πρόσφεραν στρατιωτικές ή άλλου είδους υπηρεσίες στους 
Οθωμανούς.

Σημειώσεις
1. Ι.Γ. Γιαννόπουλος: Η  διοικητική οργάνω σ ις της Σ τερ εό ς Ε λλάδος κατά  την Τουρκοκρατίαν (1393-1821). 

Αθήνα, 1971, σ. 100
2. Melek Delilbasi -  Muzafer Arikan: H ic ri859 Τ β ρ ίΝ ί.'ίΜ Τ Α -λ  Sancak-1 Tiitiala-  1. Ankara, 2001, σ. 148-9. 

Επειδή δεν γράφεται ημερομηνία σύνταξης του κατάστιχου, αλλά μόνο το έτος Εγίρας (859) και δεδομέ
νου ότι, το μουσουλμανικό ημερολόγιο άρχιζε το Σεπτέμβριο, οι συγγραφείς θέτουν τη χρονολογία 1454/ 
5 (Σεπτέμβριος 1454 -  τέλη Αυγούστου 1455).

3. Σπύρος Ασδραχάς: Μ ηχανισμοί της αγροτικής ο ικονομίας στην Τουρκοκρατία ΟΕ'- ΙΣ Τ α ιώ να ς) θεμέλιο, 
Αθήνα, 1978, σ. 282-284.

* Ο κ. Γιάννης Μαυρομάτης είναι ιστορικός ερευνητής της Ευρυτανίας. Τα Μικροχωρίτικα 
Γράμματα τον ευχαριστούν θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες που συνέλεξε για το Μικρό 
Χωριό και για τον πολύ κόπο και χρόνο που διε'θεσε να αποκρυπτογραφήοει, θα λε'γαμε, τα 
παραπάνω πολύ ενδιαφέροντα δημογραφικά στοιχεία, μέσα από ένα παλαιο-τουρκικό φορολο
γικό κατάστιχο του 1454.

Πρωτοβρόχια
Τα πλατανόφυλλα θρηνούν στην παγερή αγκαλιά της γης. 

Φοβέρα μαυροσύγνεφη πλανιέται στο βουνό. 
Μουρμουριστό σιγοπερνάει το ρεματάκι της πηγής, 
και δάκρυα στάζουν, δάκρυα καυτά απ ’ τον ουρανό.

Τρέχουν γοργά τα σύννεφα και παίρνουν σχήματα λογής 
στο δειλινό το μούχρωμα το φθινοπωρινό.

Της γης τα σβόλια αναρριγούν και αναρωτούν «γιατί αργείς 
να ρθεις βροχούλα μας καλή στο γλέντι το τρανό;»

Νάτη η βροχού/Μ φάνηκε, τα σβόλια ανακλαδίζονται 
ανοιούν οι κίσσες, του βουνού οι κυρίες, τα ομπρελίνα.

Τα γίδια, τη νεροποντή που καταφτάνει, οσμίζονται 
και τρέχουνε για να κρυφτούν μες στις σπηλιές κι εκείνα.

Στη ράχη απόμεινε ορφανός ο γέρο-κέδρος μόνο 
που οι αστραπές κι οι ανεμικές τον δέρνουν κάθε χρόνο.

Θ ανάσης Π απαθανασόπουλος
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Από τη σκοπιά της Αδελφότητας

Γενική Συνέλευση Αδελφότητας

Στις 22 Μαϊου 2005, στις 10:30 το πρωί 
στο «Κέντρο Τεχνών Πλάκα» του συγχωρια
νού μας Γεωργίου Πλάκα, Πατησίων 65 και 
Ιουλιανού, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε, μετά 
από σχετική πρόσκληση, η Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Αδελφότητας Μικροχωρι- 
τών. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο 
κ. Θωμάς Παπανίκος και Γραμματέας η κ. 
Σοφία Κουτσούκη-Κούμπου. Ο κ. Πρόεδρος 
της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε το σώμα για την 
τιμή να του ανατεθεί η προεδρία της Γ.Σ. έ
δωσε τον λόγο στην πρόεδρο του απερχόμε
νου Δ.Σ. κ. Αιμιλία Κουτσούκη.

Η κ. πρόεδρος, τιμής και σεβασμού ένε- 
κεν, αφού διάβασε τα ονόματα των Μικρο- 
χωριτών που έφυγαν από τη ζωή κατά την 
τελευταία διετία, ζήτησε την τήρηση ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Στη συνέχεια 
ευχαρίστησε θερμά τον συγχωριανό κ. Γιώρ
γο Πλάκα, Διευθυντή του Κέντρου Τεχνών 
Πλάκα, όχι μόνο για την παραχώρηση αίθου
σας στο υπέροχο νεοκλασικό κτίριό του για 
τις εργασίες της Γ.Σ. της Αδελφότητας, αλλά 
και για την απλόχερη φιλοξενία του με την

προσφορά μεγάλης ποικιλίας εδεσμάτων και 
αναψυκτικών. Συνεχίζοντας η κ. Κουτσούκη 
ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους συνερ
γάτες, μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. για την 
πρόθυμη και μεγάλη εθελοντική τους συμ
βολή στο έργο της Αδελφότητας και μετέφε
ρε προς τη Γενική Συνέλευση τον χαιρετι
σμό του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντογε- 
ώργου και του Δημάρχου Ποταμιάς κ. Ί- 
βρου μαζί με τη διαβεβαίωσή τους ότι θα 
σταθούν αρωγοί στις όποιες δραστηριότητες 
αποφασίσει και προγραμματίσει η Γενική 
Συνέλευση.

Η Αδελφότητα, συνεπής με απόφαση της 
προηγούμενης Γ.Σ., στην οποία ο κ. Δημή- 
τριος Κρίκος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Σύμ
βουλος της Αδελφότητας για την πολυετή 
και πολύμορφη προσφορά του, ετοίμασε το 
σχετικό πιστοποιητικό και η κ. Κουτσούκη 
παρακάλεσε τον Πρόεδρο της Γενικής Συνε- 
λεύσεως να το απονείμει στον Δημήτριο 
Κρίκο.

Κατόπιν η πρόεδρος του απερχόμενου  
Δ.Σ. συνέχισε με την ανάλυση του απολογι-
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σμού λέγοντας ότι τα τακτικά ετήσια έξοδα 
της Αδελφότητας που περιλαμβάνουν την 
έκδοση και ταχυδρόμηση του περιοδικού, τα 
λειτουργικά έξοδα της Πνευματικής Γωνιάς 
(εποχικό υπάλληλο, ΔΕΗ, ΟΤΕ), φτάνουν τα 
5.000 ευρώ. Αντίθετα, τα τακτικά έσοδα, δη
λαδή το ποσό που συγκεντρώνεται από τα 10 
ευρώ που είναι η ετήσια συνδρομή των με
λών, δεν ξεπερνούν τα 2500 ευρώ. Βέβαια 
δεν είναι λίγοι αυτοί που πληρώνουν 20, 30 
ή 50 ευρώ για συνδρομή και ακόμα περισ
σότεροι αυτοί που ενισχύουν το έργο της Α
δελφότητας με δωρεές στη μνήμη προσφι
λών τους προσώπων. Τους ευχαριστούμε ό
λους. Ευχαριστούμε το ίδιο και τους λίγους 
δωρητές αλλά και τους πολλούς συνδρομη

τές, γιατί μαζί στηρίζουν το έργο της Αδελ
φότητας. Με βάση το άρθρο 9 του καταστα
τικού, οι δωρητές ενός εφ’ άπαξ ποσού άνω 
των 300 ευρώ κηρύσσονται ευεργέτες ή με
γάλοι ευεργέτες της Αδελφότητας. Έ τσι 
στη διετία που πέρασε έχομε ευεργέτες  
τους: Αευτέρη και Ρούλα Σακελλαρίου και 
Βασιλική και Χρυσούλα Χονδρού, ενώ με
γάλους ευεργέτες τους αδελφούς Κώστα 
και Χρίστο Τριανταφύλλη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πεπραγμένα 
της Αδελφότητας κατά τη διετία 2003-2005, 
που συνοπτικά αναφέρονται στον κατωτέρω 
πίνακα Απολογισμού και Έκθεσης της Εξε
λεγκτικής Επιτροπής.

Έ κθεση  τη ς  Ε ξελεγκ τική ς Ε π ιτροπ ή ς περιόδου: 12 Μ α ϊον  2003  -  22  Μ α ϊου  2005
Α π ολογισ μ ός 2003 -  2005

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Υπόλοιπο Χρήσης 2001- 03 12.922,09 Εκδοση περιοδικού 4.321,00
Συνδρομές Μελών 5.890,03 Ταχυδρομικά 2.441,96
Δωρεές Μελών 7.831,29 Λειτουργικά Πν. Γωνιάς 1.270,00
Τόκοι Καταθέσεων 157,92 ΔΕΗ/ΟΤΕ Πν. Γωνιάς 756,00
Συνεστιάσεις/εκδηλώσεις 1.025,00 Κουφώματα Πν. Γ ωνιάς 1.640,00
Διάθεση βιβλίων 847,50 Γεφύρι Μνημείου Εθνομ/ρων 146,56

Σχολικός Τοίχος 850,00
Απόδοση δωρεών προς Ι.Ν 703,48
Μαθητές Σχολείου Χωριού 386,58
Ποδοσφαιρική Ομάδα Μ.Χ. 300,00
Προαύλιο Αγ. Κυριακής 
Γενικά έξοδα (Μπλόκ εισπράξεων,

200,00

Αρτο/σίες, Ξένια, Συνδρομές, 
Γ ραφικά) 856,41
ΚΤΕΛ Ευρυτανίας 235,00
Προσκλήσεις /έντυπα 367,75
Υπόλοιπο Ταμείου 14.199,09

Σύνολο 28.673,83 Σύνολο 28.673,83

Η κ. πρόεδρος με χαρά ανακοίνωσε στο σώ
μα ότι οι εργασίες στο Κοινοτικό Κατάστημα 
της πλατείας του Νέου Χωριού προχωρούν ε
ντατικά. Έχει τελειώσει το χτίσιμο και οι εργα
σίες συνεχίζονται στη σκεπή. Κατά τη διαβε
βαίωση του κ. Δημάρχου θα είναι έτοιμο το κα
λοκαίρι.

Επειδή συχνά συγχέονται οι αρμοδιότητες 
Αδελφότητας και Δήμου, συνέχισε η κ. Πρόε
δρος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Αδελφότη
τα είναι ένας σύλλογος με εκπολιτιστικούς

σκοπούς, οι οποίοι συνοψίζονται κυρίως α) στη 
σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους απαντα
χού Μικροχωρίτες και αυτό επιτυγχάνεται μέ
σω του περιοδικού και διαφόρων εκδηλώσεων 
και β) στη διατήρηση της ιστορίας και παράδο
σης του Χωριού, που επιτυγχάνεται κυρίως μέ
σα από την Πνευματική Γωνιά ή το Μουσείο 
του Χωριού. Η Αδελφότητα στηρίζεται στις 
συνδρομές των μελών της για τα έξοδα λει
τουργίας της ενώ τα μέλη του Διοικητικού της 
Συμβουλίου εργάζονται εθελοντικά. Αντίθετα,
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και αυτό προς μεγάλη μας ευχαρίστηση, οι Δή
μοι σήμερα είναι αρκετά εύρωστοι, γιατί 
μπορούν και χρηματοδοτούνται για έργα από 
κοινοτικά, περιφερειακά, κυβερνητικά προ
γράμματα αλλά και από τοπικά έσοδα, όπως ε
νοίκια ξενοδοχείων κλπ. Επίσης διαθέτουν όχι 
μόνο έμμισθο διοικητικό, τεχνικό, εργατικό 
προσωπικό αλλά και αρκετό τεχνικό εξοπλισμό. 
Τα έργα για κάθε χωριό αποφασίζονται από το 
Τοπικό Συμβούλιο κάθε Διαμερίσματος και 
διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έ
γκριση και υλοποίηση. Απ’ όλα αυτά συμπε- 
ραίνεται ότι η Αδελφότητα εισηγείται και όταν 
της ζητηθεί, σπεύδει πάντα μέσω εποικοδομη
τικών προτάσεων και καλής συνεργασίας με τις 
τοπικές αρχές να στηρίξει την υλοποίηση των 
όσων αποφασίζει το Τοπικό Συμβούλιο του 
Χωριού.

Το κύριο μέλημα της Αδελφότητας για την 
επόμενη διετία είναι η επισκευή του κτιρίου της 
Πνευματικής Γωνιάς του Χωριού, γιατί υπάρχει 
ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κομμάτια του τοί

χου, ιδίως πάνω από την είσοδο. Η Αδελφότητα 
θεωρεί χρέος της το έργο αυτό, γιατί 1) το κτί
ριο αυτό καθ’ εαυτό αποτελεί έναν ιστορικό 
χώρο, 2) γιατί μέσα σ’ αυτό φυλάσσεται η ιστο
ρία και η παράδοση του Χωριού και 3) γιατί η 
σταθερότητα και οργάνωση του χώρου με 
μουσειακές προδιαγραφές αποτελεί προϋπόθε
ση για το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου 
να το εντάξει στα Ααογραφικά Μουσεία για να 
δικαιούται ανάλογης χρηματοδότησης. Η δια
τήρηση της ιστορίας και πολιτιστικής κληρο
νομιάς των χωριών είναι επιτακτική ανάγκη 
στις μέρες μας, γι’ αυτό παρατηρείται οργα
σμός σχετικών δραστηριοτήτων σε όλα τα χω
ριά. ΚΤ αυτό γιατί με τον «Καποδίστρια» οι κοι
νότητες έπαψαν να έχουν τη δική τους οντό
τητα. Αποτελούν πλέον ένα κομμάτι του συνό
λου, του Δήμου.

Οι μηχανικοί που εξέτασαν το κτίριο της 
Πνευματικής Γωνιάς έκρουσαν τον κώδωνα 
του κινδύνου. Υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύ
σουν κομμάτια του τοίχου. Η κοΛλίτερη προ-
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σφορά που εξασφαλίσαμε ανεβάζει το κόστος 
επισκευής στα 40.000 ευρώ, ένα ποσό μηδαμι
νό αν σκεφτούμε ότι οι Κορυσχάδες διαθέτουν 
το ποσό των 627.000 ευρώ για το δικό τους 
Μουσείο. Στο σημείο αυτό η πρόεδρος ζήτησε 
τη συμβολή του κ. Γιάννη Αρώνη να εξηγήσει 
στο σώμα τις εργασίες επισκευής του κτιρίου, 
όπως περιγράφονται στην έκθεση του μηχανι
κού.

Ο κ. Αρώνης ανέπτυξε με λεπτομέρειες τα 
διάφορα στάδια επισκευής, που συνοπτικά πε
ριλαμβάνουν: τσιμεντένιο περιμετρικό σενάζι 
στο πάνω μέρος του κτιρίου μαζί με σιδερένια 
δοκάρια. Αυτό συνεπάγεται μια μικρή ανύψωση 
του κτιρίου, η οποία θα επενδυθεί με πέτρα, 
ώστε να μην αλλάξει η εξωτερική εμφάνιση του 
κτιρίου. Αντικατάσταση όλης της σκεττής. Ορι
σμένα κομμάτια τοίχου θα γκρεμισθούν και θα 
ξαναχτιστούν. Επιχρίσματα με ειδικό υλικό σε 
όλη την τοιχοποιία. Χρωματισμοί εσωτερικού 
χώρου και αντικατάσταση ταβανιών όπου 
χρειασθεί.

Πέρα από την επισκευή, η Αδελφότητα και 
συγκεκριμένα η κ. Σοφία Κουτσούκη Κούμπου 
ήλθε σε επαφή με μουσειολόγους του Υπ. Πο
λιτισμού και ζήτησε να πληροφορηθεί τα σχε
τικά με την Οργάνωση του χώρου. Βρήκε θετι
κή ανταπόκριση και προθυμία να βοηθήσουν

και να κατευθύνουν τις εργασίες ταξινόμησης 
και εμφάνισης του Μουσείου με δυο προϋπο
θέσεις : 1) ότι το κτίριο που στεγάζει τα εκθέ
ματα είναι σταθερό, 2) ότι θα γίνει καταγραφή 
των εκθεμάτων, την οποία θα επεξεργασθούν οι 
ειδικοί για να κάνουν τις ανάλογες υποδείξεις. 
Το δεύτερο, δηλ. η καταγραφή των εκθεμάτων 
έγινε, εθελοντικά πάντοτε, από ορισμένα μέλη 
της Αδελφότητας. Βέβαια σε γενικές γραμμές 
οι μουσειολόγοι υπέδειξαν τι θα χρειασθεί να 
γίνει στο χώρο, που είναι:

- Κατάλληλος φωτισμός, ύδρευση, τουαλέτα, 
κλιματισμός κλπ.

- Τα εκθέματα να έχουν την αρμόζουσα ταξι
νόμηση (ιστορική, λαογραφική, χρονολογική)

- Πινακίδες με περιγραφές ή εξιστόρηση ση
μαντικών στιγμών ιστορίας

- Γενικά κατάλληλη μουσειακή εμφάνιση ώ
στε ο επισκέπτης περιδιαβαίνοντας στο χώρο 
να μπορεί να έχει μια συνοπτική εικόνα της ι
στορίας του χωριού, που για μας τους Μικρο- 
χωρίτες είναι και μεγάλη και σημαντική, κυρί
ως πρωτοποριακή για την περιοχή και την επο
χή·

Ας μην ξεχνάμε, ότι το Μ.Χ. ήταν το πρώτο 
σε πρόοδο στην περιοχή. Ήταν το πρώτο που 
απέκτησε δανειστική βιβλιοθήκη, ηλεκτρικό 
ρεύμα, ξενοδοχείο και πολλά άλλα. Αξίζει να
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θυμίσουμε ότι το 1818, που ο Γάλλος περιηγη
τής Πουκεβίλ περιόδευσε την Ευρυτανία, κατα
τάσσει το χωριό μας στα λεγόμενα «Πολιτοχώ- 
ρια». Ακόμη νωρίτερα, γύρω στα 1650, ο Γάλ
λος πάλι περιηγητής Μπουϊσόν, όπως μας το 
μετέφερε ο Γιάννης Βηλαράς, περιγράφει στο βι
βλίο του το χωριό μας με τα καλλίτερα λόγια και 
με πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να διαβάσω 
την αρχή της περιγραφής του που λέει: «Το Μικρό 
Χωριό δεν ήτανε φτωχό. Οι Μικροχωρίτες ήταν 
όλοι τους ζωηροί, καθαροί και φορούσανε καλά 
ρούχα ακόμα κι όταν πηγαίνανε να βοσκήσουνε τα 
ζωντανά τους. Τα παιδιά είχανε όλα τους χαρούι,ιε- 
νη όψη και οι γυναίκες δεν κρύβανε το πρόσωπό 
τους, όπως γινόταν στα άλλα χωριό..»

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω και μια τελευταία 
έρευνα του Ευρυτάνα ιστορικού ερευνητή Γιάν- 
νη Μαυρομύτη στα Τουρκικά αρχεία. Πρόκειται 
για φορολογικά κατάστιχα στα οποία γύρω στα 
1400 αναφέρεται το Μικρό Χωριό με το όνομα 
Τζίρο. Σ’ αυτά λοιπόν τα κατάστιχα φαίνεται 
ότι το Μικρό Χωριό είχε 55 νοικοκυριά εκ 
των οποίων τα 47 είχαν αρχηγό άνδρα και τα 
7 τα γυναίκες χήρες. Προφανώς πλήρωναν 
λιγότερο φόρο οι χήρες. Το όνομα Τζίρο (Giro) 
με το οποίο αναφέρεται το Μικρό Χωριό δένει 
απόλυτα και με την προιρορική παράδοση που ή
θελε το πρώτο Μικρό Χωριό να είναι χτισμένο 
στην περιοχή της Τζίρης.

Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, ότι τα χρήματα 
που χραάζονται για την επισκευή της Πνευματι
κής Γωνιάς είναι ένα ποσό που εύκολα μαζεύεται 
αν σκεφτούμε ότι ακόμα και από 100 ευρώ αν 
δώσει το κάθε μέλος, συγκεντρώνονται 25.000 -  
30.000 ευρώ. ΓΓ αυτό ζητάμε την οικονομική

συμβολή όλων. Η χρηματική ενίσχυση από ό
λους είναι αυτή που θα παίξει τον καταλυτικό ρό
λο. Φυσικά τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότη
τας θα κάνουν, όπως πάντα, ότι περνάει απ’ το 
χέρι τους με την εθελοντική τους προσφορά. Η 
Αδελφότητα απευθύνθηκε στη Νομαρχία, το Δή
μο και σε άλλους φορείς για οικονομική ενίσχυ
ση. Πέτυχε βέβαια τη θετική υπόσχεσή τους για 
ενίσχυση, όχι όμως τη διαβεβαίωση ότι θα καλύ- 
ψουν το όλο έριγο.

Επίσης, η Αδελφότητα ζητάει χορηγούς, που 
θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα οργάνωσης 
μιας ή περισσότερων αιθουσών του Μουσείου. 
Έχομε 5 αίθουσες: Βιβλιοθήκης, Εθνικών Αγώ
νων, Ααογραφική, το μεγάλο χωλ με φωτογραφί
ες από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα και την 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αυτές θα πρέπει 
να διαμορφωθούν βάσει υποδείξεων των μου- 
σειολόγων και στη συνέχεια θα κοστολογηθούν, 
ώστε να ενημερωθούν σχετικά τα μέλη. Αν κά
ποιος μπορεί και θέλει να καλύψει τα έξοδα μιας 
αίθουσας, η αίθουσα αυτή θα πάρει το όνομά του. 
Ήδη έχομε ένα χορηγό που προσφέρεται για μια 
αίθουσα στη μνήμη του πατέρα του.

Παράλληλα, η Αδελφότητα προγραμματίζει:
1) Την έκδοση καρτ ποστάλ με τοπία του 

χωριού. Οι κάρτες αυτές θα βοηθήσουν βέ
βαια οικονομικά αλλά κυρίως τις θεωρούμε 
ένα απαραίτητο συμπλήρωμα που έλειπε από 
το Μουσείο.

2) Την έκδοση Τουριστικού Οδηγού με συ
νοπτική ιστορία του χωριού.

3) Τον εορτασμό της 50ής επετείου από την 
επανίδρυση της Αδελφότητας στην Αθήνα 
(1955 -2005), το Φθινόπωρο του 2005.

Π ροϋπολ,ογισμός περιόδου 2005 -2007

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Υπόλοιπο Χρήσης 2003-05 14.199.09 Επισκευή Πνευμ. Γ ωνιάς 36.000,00
Συνδρομές Μελών 6.000,00 Έκδοση Περιοδικού 5.000,00
Δωρεές Μελών 15.000,00 Ταχυδρομικά 2.500,00
Τόκοι Καταθέσεων 160,00 Λειτουργικά Πν. Γ ωνιάς 1.400,00
Συνεσπάσεις/εκδηλώσεις 1.500,00 ΔΕΗ/ΟΤΕ Πνευμ. Γ ωνιάς 800,00
Διάθεση βιβλίων 5.000.00 Διαμόρφωση Μουσείου 5.000,00
Επιχορηγήσεις/εισφορές 
(Ναμαρχία, Δήμος, κλπ.) 12.000,00 Καρτ Ποστάλ Χωριού 500,00

Τουριστικός Οδηγός Μ.Χ. 2.000,00
Διάφορα έξοδα 659,09

Σύνολο 53.859,09 Σύνολο 53.859,09
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Κλείνοντας η κ. πρόεδρος έκανε έκκληση 
για εθελοντές. Είναι πολύ δύσκολο να βρε
θούν εθελοντές στο χωριό. Και όσοι βρί
σκονται είναι πάντα οι ίδιοι που μετρούνται 
στα δάκτυλα μιας παλάμης, όπως ο Γιάννης 
Λιάπης, που ανοίγει το Μουσείο αν χρεια- 
σθεί όταν είναι στο χωριό. Επίσης, μαζί με 
τον Τάσο Φλέγγα ανέβηκε στη σκεπή της 
Πνευματικής Γωνιάς με τσιμέντο κλπ. και 
στερέωσαν 4-5 κεραμίδια που τα είχε βγάλει 
ο αέρας. Ο Νίκος Λιάπης, που επιδιόρθω
σε την πόρτα και την κλειδαριά του Μουσεί
ου. Ο Νίκος Παπαδημητρίου και ο Θανά
σης Παπαθανασίου, που αλλάζουν τη λά
μπα τακτικά στον προβολέα του Σχολείου. 
Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο προγραμματι
σμός της επόμενης διετίας, ο Πρόεδρος της 
Γ.Σ. κ. Παπανίκος ζήτησε την έγκριση από το 
σώμα των πεπραγμένων του απερχόμενου 
Δ.Σ. της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτρο
πής και του Προϋπολογισμού νέας χρήσεως 
της Αδελφότητας. Η έγκριση έγινε ομόφωνα 
δεκτή και ο κ. Πρόεδρος συνέχισε ζητώντας 
τη συμμετοχή της Γ.Σ. σε παρατηρήσεις, ε
ρωτήσεις ή συμπληρώσεις.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Νίκο Βίγλα, ο 
οποίος έθιξε το θέμα Τράπεζας Αίματος για 
Μικροχωρίτες και είπε ότι μετά από απόφα
ση του Δ.Σ. ερεύνησε το θέμα για να λάβει τη 
θετική πληροφόρηση ότι μπορεί να ανοιχτεί 
Τράπεζα Αίματος στο όνομα της Αδελφότη
τας, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρό
σβαση όλοι οι Μικροχωρίτες σε όποιο μέρος 
της Ελλάδος και αν χρειασθεί, αρκεί να 
δηλώσουμε έναν αριθμό εθελοντών αιμοδο
τών, που θα μπορούν να προσφέρουν αίμα.

Ο κ. Μένιος Κουτσούκης πρόσθεσε ότι, 
μαζί με την αιμοδοσία, όλοι θα πρέπει να 
σκεφτούμε και το θέμα της δωρεάς οργάνων 
γιατί και τα δυο σώζουν ζωές.

Ο κ. Νίκος Βίγλας επανήλθε για να ευχα
ριστήσει την κ. Χρυσούλα Κεράνη εκ μέρους 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας για την απλόχερη 
φιλοξενία συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο σπίτι 
της.

- Η κ. Κουτσούκη ζήτησε να αναφερθεί 
στα έργα που προγραμματίσθηκαν για το Χω
ριό βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του Δήμου 
Ποταμιάς για το 2005, τα οποία δημοσιεύ
ονται σε άλλη στήλη του περιοδικού.

Η Γενική Συνέλευση συνέχισε τις εργασίες 
της με την εκλογή της Εφορευτικής Επιτρο
πής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Μέλη 
της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι 
κυρίες Χρυσούλα Κεράνη, Ελένη Μπόζνου 
και Ελευθερία Σωτηράκου.

Αίγο πριν την έναρξη τής ψηφοφορίας η κ. 
Κουτσούκη θεώρησε αναγκαίο να προσθέσει 
λίγα λόγια γνωριμίας για τα υποψήφια μέλη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε
ξελεγκτικής Επιτροπής.

Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν ψήφι
σαν συνολικά 65. Κατά τη διαλογή των ψή
φων βρέθηκαν 2 άκυρα ψηφοδέλτια και 63 
έγκυρα. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων 
εκλέχτηκαν οι κάτωθι με σειρά εκλογής: 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αιμιλία Κουτσούκη 
Γ ιάννης Αρώνης 
Σπύρος Κρίκος 
Σοφία Κούμπου Κουτσούκη 
Θανάσης Κεράνης 
Μάρκος Οικονόμου 
Θανάσης Παπαθανασίου 
Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Χριστίνα Παναγιώτου 
Ευαγγελία Πετροπούλου 
Νίκος Βίγλας 
Χρήστος Δημόπουλος 
Φωτεινή Παπακωνσταντίνου 
Παντελής Αιάπης 
Κρεζία Μίνα
Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Αθανασόπουλος Γιάννης 
Δερματάς Σπύρος 
Αιάπης Ιωάννης 
Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
Βίγλας Κώστας 
Λιάπης Νίκος 
Κομπορόζος Τηλέμαχος.
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Αδελφότητας
Την 1 Ιουνίου 2005 συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο των νεοεκλεγέντων μελών που 

αναδείχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας Μικροχω- 
ριτών της 22ας Μαϊου με θέμα την κατανομή των αξιωμάτων.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αποφασίσθηκε η κάτωθι σύνθεση 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Αιμιλία Κουτσούκη, Πρόεδρος
Αθανάσιος Κεράνης, Αντιπρόεδρος
Μάρκος Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας
Γ ιάννης Αρώνης, Ταμίας
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Ειδικός Γ ραμματέας
Σοφία Κούμπου -  Κουτσούκη, Σύμβουλος Τύπου
Σπύρος Κρίκος, Σύμβουλος Τύπου

Αποκριάτικη εκδήλωση Αδελφότητας

Στις 4 Μαρτίου 2ΘΘ5, στην κοσμική ταβέρνα 
Στέκ ι της Γεύσης, έγινε το αποκριάτικο αντάμω
μα των Μικροχωριτών. Η φετινή εκδήλωση 
οργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Νο-

0  Δήμα|3Χ05 Ποτα\Μά5 κ. Γ ιάννη5 Ίβ/30$ 
με τον ταμία tK]S Αδελφ(5ΓΚ)Γα$ κ. Γ ιάννη  Αρώνκ]

στιμιωτών Ευρυτανίας. Αυτό βοήθησε στο να 
μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη 
αίθουσα και μάλιστα στην καρδιά της αποκριάς, 
την Παρασκευή μετά την Τσικνοπέμπτη. Τα 
δυο χωριά Μικρό Χωριό και Νόστιμο συνδέο
νται με παλιούς δεσμούς φιλίας αλλά και συγ
γένειας, δεδομένου ότι αρκετοί γάμοι έχουν γί
νει ανάμεσα στα δυο χωριά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογε- 
ώργος, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Γιώριγος Αά- 
γαρης, Ελένη Μπάνιά και ο συγχωριανός μας 

καθ. Μέναος Κουτσούκης, 
ο Δήμαρχος Ποταμιάς κ. 
Γιάννης Ίβρος με τη σύ
ζυγό του Κική, ο Πρόε
δρος του Τοπικού Συμβου
λίου Μεγάλου Χωριού και 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Θανάσης Μπακατσιάς και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Νίκος Τραστέλλης. Η κ. 
Ελένη Μπάνιά μετέφερε 
τον χαιρετισμό του Μικρο- 
χωρίτη Υπουργού Απα
σχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας κ. Πάνου Πα- 
ναγιωτόπουλου και τη λύ
πη του που δεν μπόρεσε 
να παρευρεθεί λόγω εργα
σιών του στη Σύνοδο Κο

ρυφής στις Βρυξέλλες.
Η βραδιά κύλησε ευχάριστα για όλους. Φί

λοι και συγχωριανοί χάρηκαν την ευκαιρία να 
ανταμώσουν, να αστειευτούν, να κουβεντιά
σουν. Οι πιο μερακλήδες στο χορό έφεραν και 
μια-δυο γυροβολιές, ενώ όλοι απόλαυσαν το 
μοναδικό χορευτικό ταλέντο του Δημάρχου 
μας κ. Γιάννη Ίβρου.
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Η Π ρόεδρο5  D1S Α δ ελφ ό ι;ιιια 5  κ. Α ιμ ιλ ία  Κ ο υ ισ ο ύ κη  και ο Πρόεδρο5 του Συλλόγου 
Νοστιμιωτών κ. Γ ιώ ργο5 Γενίτσαρφ καλωσορίζουν ro u s  π α ρ ευ ρ ισ κ ό μ ενο υ 3

Ο Νομάρχτ]5 Eupucovios κ: Κ. Κοντογεώργο5 και η Νομαρχιακή Συμβουλο$ ΕυρυτανίοΒ κ. Ε Μπάνιά
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Λ/ΙικροχωρίΓίΚΓ] παρέα σέρνει το χορό

Διακρίνονται από αριστερά οι; κ. Τ. ΚορπορόζοΒ, κ. Ν. ΚεράνηΒ και κ. Ι. ΖσρμπαλάΒ
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•  Συνεστίαση Αδελφότητας. Η πάνω από 
40 χρόνια άτυπη συνέλευση της Αδελφότητας 
με τη συνεστίαση που ακολουθούσε, είχε θε
τική απήχηση στο Δήμο μας, ώστε πέρυσι το 
καλοκαίρι (17/8/2005), ο Δήμαρχος κ. Γιάννης 
Ίβρος πρότεινε να την εντάξει στις καλοκαιρι
νές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ποτα
μιάς για το Μικρό Χωριό. Είναι μια επαινετή  
πρωτοβουλία του Δήμου, που περιμένουμε 
να τη χαρούμε και φέτος το καλοκαίρι.

•  Μ ονοπάτι Κλέαρχου. Ανατέθηκε ο 
καθαρισμός του μονοπατιού που οδηγεί στο 
μνημείο του αντάρτη Κλέαρχου, που σκο
τώθηκε από τους Ιταλούς στη Μάχη του 
Μικρού Χωριού (18/12/1942). Τη δαπάνη 
των εργασιών καλύπτει ο αδελφός του Παύλος

Μπίρτσας.
•  Ευχαριστούμε τις νεαρές δεσποινίδες του 

Χωριού, Ά ρια  Αρώνη και Δώρα Ντζούφρα 
που αφιέρωσαν πολλές ώρες εθελοντικής 
δουλειάς στην Πνευματική Γωνιά για να ξε
ναγήσουν τους επισκέπτες των Χριστουγέν
νων και του Πάσχα.

•  Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Δ. Κρί
κο, που εθελοντικά και για χρόνια τώρα γρά
φει και τυπώνει τις αυτοκόλλητες διευθύν
σεις των μελών της Αδελφότητας για την α
ποστολή του περιοδικού και της αλληλογρα
φίας. Μια δουλειά που απαιτεί χρόνο, τον 
οποίο ο Κώστας κλέβει από τις λίγες ώρες 
που του απομένουν από την καθημερινή του 
απασχόληση.

Νέα από το Δήμο Ποταμιάς

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο 
του Νέου Προεδρείου του Δήμου μας.

Ο Νόμος ορίζει ότι την πρώτη Κυριακή του 
έτους συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο α
ποκλειστικά για την εκλογή του νέου προε
δρείου της. Έτσι από τις 2/1/2005 Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Δημή- 
τριος Τσελεπής (ως τότε αντιδήμαρχος), α 
ντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Ντζούφρας και 
γραμματέας η κ. Βασιλική Νασιοπούλου. Πα
ράλληλα ο Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Γιάννης Ί
βρος όρισε και δυο αντιδημάρχους. Είναι ο κ.
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Κώστας Αναγνωστάκης και ο κ. Γιώργος 
Ντζούφρας. Παρακάτω παρατίθεται α πό
σπασμα από το Δελτίο Τύπου του Δήμου Πο
ταμιάς που αφορά τις αρμοδιότητες των δυο 
αντιδημάρχων:

Στους παραπάνω αναφερόμενους Αντιδημόρχους οι 
οποίοι πρέπει να έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους 
γιο την προώθηση και επίλυση όλων των ζητημάτων που 
ανακύπτουν στον Δήμο αναθέτουμε τις παρακάτω αρ
μοδιότητες:

Α). Στον Αναγνωστάκη Κωνσταντίνο:
• Οργάνωση και προγραμματισμός των μηχανημάτων. 

Για τον προγραμματισμό και τα έργα.Ο Αντιδήμαρχος ο
φείλει να συνεργάζεται με όλους τους Δημοτικούς Συμ
βούλους και τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων.

• Θέματα τρίτης ηλικίας - παρακολούθηση εφαρμογής 
του προγράμματος “ΒΟΗΘΒΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".

• Θέματα περιβάλλοντος και πρασίνου καθώς και γε- 
ωργοκτηνοτροφικά θέματα.

• Προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής περιούσι
ος.

• Φροντίδα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας ό
λου του Δήμου, χιονοπτώσεις, θεομηνίες, σεισμοί, 
πλημμύρες κλπ. καθώς και επίβλεψη εφαρμογής

του τεχνικού προγράμματος στα Δημοτικά Διαμερίσματα 
από κοινού με τον αντιδήμαρχο κ. Ντζούφρα Γεώργιο.

Β). Στον Ντζούφρα Γεώργιο:
• Οργάνωση-λειτουργία της υπηρεσίας του προσωπι

κού του Δήμου γενικά και των αδειών τους.
• Σχολεία: φροντίδα για την συντήρηση και επισκευή 

των κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Παλαιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.
• Θέματα αθλητισμού.
Γ). Αναπλήρωση Δημάρχου. Σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος του Δημάρχου τον αναπληρώνουν οι ανωτέ
ρω αναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι, ή ένας εξ αυτών.

Δ). Υπογραφή διαφόρων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής , διαφόρων συμβο
λαίων και στους δύο αντιδημόρχους καθώς και την υπο
γραφή στα ζητήματα των υπηρεσιών που ανήκουν στις 
αρμοδιότητες εκόστου. Οι αντιδήμαρχοι πρέπει να έχουν 
σωστή και συχνή συνεργασία και σε περίπτωση απουσίας 
ή αδυναμίας του ενός αναπληρώνεται από τον άλλο.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια 
Στερεός Ελλάδας (Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης 
Νομού Ευρυτανίας ), στα γραφεία του Δήμου και να 
δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα του Καρπενησιού.

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Ίβρος

Πρόγραμμα «θησέας»
Είναι γνωστό ότι η Ευρυτανία παρουσιάζει μια αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Αυτό είχε 

σαν αποτε'λεσμα να εμφανίζει και τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού στην Ελλάδα με συνε'πεια 
να αυξηθεί η χρηματοδότησή της από το Κυβερνητικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Θησε'ας», που  
χρηματοδοτεί τους Δήμους της χώρας για διάφορα ε'ργα. Για την πενταετία 2ΘΘ5-2ΘΘ9 οι 
ε'ντεκα Δήμοι του Νομού Ευρυτανίας θα εισπράξουν 12.3ΘΘ.786 ευρώ. Τα κριτήρια βάσει των 
οποίων δίνονται τα ανάλογα κονδύλια στους Δήμους είναι το πληθυσμιακό που χρηματοδοτεί
ται με 40%, η ε'κταση με 20%, ο αριθμός των Δημοτικών Διαμερισμάτων με 15%, ο παράγοντας 
ορεινή περιοχή με 10% και το ποσοστό σύγκλισης με 15%. Βάσει αυτών ο Δήμος μας φέρεται 
να πιστώνεται με 1.050.910 ευρώ για την επόμενη πενταετία αρχής γενομε'νης από το 2005 
που μπορεί να εισπράξει 246.519 ευρώ, μόλις καταθέσει ώριμες και ολοκληρωμένες προτάσεις 
για έργα. Ο Δήμαρχός μας κ. Ίβρος δεν έχασε λεπτό. Μόλις ανακοινώθηκε η κατανομή των 
κονδυλίων συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο (16/2/2005) με θέμα την κατάθεση προτάσεων για 
το πρόγραμμα «Θησέας» και την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2005.

40.000 ευρώ.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2005 του Δήμου Ποταμιάς
Δημοτικό Διαμέρισμα Μικρού Χωριού

1 .Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα 40.000 ευρώ αφορούν στην νέα 
επικείμενη δημοπρασία για δεύτερο μέρος εργασιών. Το ποσό  
αυτό είναι πέραν των 66.221,60 ευρώ (40.000-1-16,221,60), που  
ήταν η πίστωση του έτους 2004 για το έργο αυτό.

2. Κατασκευή Τμήματος Αποχέτευσης
3. Πάρκιγκ Καστανόβρυσης και Ξενοδοχείου
4. Δρόμος Αγίου Αθανασίου -(- δίκτυο ομβρίων υδάτων
Σύνολο 75.000

5.000 «
5.000 «
25.000 « 

«
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Καθαρισμός ρεμάτων
ο  καθαρισμός στα ρέματα ήταν μια πολύ σοβαρή δουλειά του Δήμου και των Τοπικών 

Συμβουλίων. Και τι δεν είχαν τα ρέματα. Από πλαστικά σκεύη και έπιπλα μέχρι ηλεκτρικές 
συσκευές και κάθε περιττό ή άχρηστο αντικείμενο νοικοκυριού. Ο καθαρισμός των ρεμάτων 
είναι μια δουλειά που κοστίζει στο Δήμο και κατ' επέκταση σε όλους μας. Τα μολυσμένα με 
σκουπίδια ρέματα, πέρα από την άσχημη εικόνα που δίνουν, αποτελούν επικίνδυνη εστία 
μόλυνσης της ατμόσφαιρας και του νερού που όλοι πίνουμε. Ο Δήμος πολύ σωστά έχει ορίσει 
ποινές για τους παραβάτες. Ό μ ω ς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανείς δεν θα χρειασθεί να 
πληρώσει πρόστιμο, γιατί κανείς μας δεν θέλει το χωριό μας μολυσμένο. Αγαπάμε την καθαρή 
φύση που μας περιβάλλει, τον καθαρό αέρα το γάργαρο ολοκάθαρο νερό της. Νιώθουμε 
περήφανοι που ζούμε σε ένα καθαρό, γεμάτο οξυγόνο περιβάλλον και κανένας δεν θε"λει να γίνει 
η αιτία της καταστροφής του.

Ιστοσελίδες
Δύο ακόμη εντυπωσιακές ιστοσελίδες συγχωριανών ήλθαν να προστεθούν στη διαδικτυακή 

εμφάνιση του Μικρού Χωριού. Πρόκειται για την ιστοσελίδα του ξενώνα «Μέρσες» του Κ. 
Τσινιά, που είναι: www.merses.gr και την ιστοσελίδα του ξενώνα «Γωνιά» του Γ. Γιαννακόπου- 
λου, που είναι: www.giannakopoulos-g.gr Αξίζει να τις περιηγηθούμε και να τις απολαύσουμε.

Εξάλλου στο διαδίκτυο εμφανίζεται και ο Δήμος μας με μια καλόγουστη σελίδα, που η διεύθυν
σή της είναι: www.dimos-potamias.gr Σ' αυτήν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τις υπηρε
σίες, τις εκδηλώσεις και γενικά τις δραστηριότητές του Δήμου. Περιλαμβάνει χάρτη με όλα τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα ενώ παράλληλα ενημερώνει για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί
ου με τακτικό Δελτίο Τύπου. Η σελίδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αλλά είναι μια αξιέπαινη και 
πολλά υποσχόμενη προσπάθεια του Δήμου Ποταμιάς.

Κολυμβητικός Όμιλος Καρπενησιού
Με περηφάνια διαβάζουμε στον Ευρυτανικό τύπο ότι οι ευρυτάνες αθλητές στην κολύμβηση 

θριαμβεύουν. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2005 έγιναν στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών οι 
κολυμβητικοί αγώνες «Ευ Αγωνίζεσθαι 2005», με τη συμμετοχή 52 σωματείων από όλη την 
Ελλάδα και 950 κολυμβητές. Ο Κολυμβητικός Όμιλος Καρπενησίου συμμετείχε με 3 κολυμβητές 
και 8 κολυμβήτριες. Το απο
τέλεσμα ήταν εκπληκτικό.
Τα Ευρυτανόπουλα κατάφε- 
ραν να αποσπάσουν 5 χρυ
σά μετάλλια, 3 αργυρά και 2 
χάλκινα. Ανάμεσά τους και η 
δική μας, η Μικροχωρίτισα 
κολυμβήτρια Δώρα Ντζού- 
φρα, κόρη του Προέδρου του 
Τοπικού Συμβουλίου Γιάννη 
Ντζούφρα. Η Δώρα ε"λαβε 
μέρος με επιτυχία σε πέντε 
διαφορετικά αγωνίσματα: 
στα 200 μ. Μ. Ατομική Γυ
ναικών, στα 50 μ. και στα 
100 μ. ΙΥπτιο, στα 100 μ. και 
στα 200 μ. Ελεύθερο Γυναι
κών.

Μπράβο Δώρα! Νιώθουμε 
περήφανοι για σένα!

Κάτω: Δ ε ι ίκ ρ η  από αρισζερά η Δ ώ ρα  Ντζούφρα
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Νομαρχία Ευρυτανίας
Με την αρχή του 2005 η Νομαρχία Ευριπανίας, 

βάσει του Νόμου, απε'κτησε Νε'ο Προεδρείο. 
Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου εκλε'χτηκε ο 
κ. Στυλιανός Δημητρόπουλος, Αντιπρόεδρος ο κ. 
Γιώργος Λαγαρής και Γραμματέας η κ. Όλγα 
Διώτη. Επίσης, ορίσθηκαν από τον Νομάρχη Ευ
ρυτανίας κ. Κώστα Κοντσγεοδργο δυο νέοι Αντινο- 
μάρχες: η κ. Αλέκα Φακίτσα και ο κ. Κωνσταντί
νος Παππάς. Γενικός Γραμματέας της Νομαρχίας 
ορίσθηκε ο κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος. Η θη
τεία του νέου προεδρείου είναι ενός έτους, ενώ η 
θητεία του Γ. Γραμματέα είναι ίση με αυτή του 
Νομάρχη Ευρυτανίας.

Συγχαίρουμε τον Γενικό Γραμματέα και το νέο 
Προεδρείο της Νομαρχίας Ευρυτανίας και ευχό
μαστε ευόδωση των στόχων τους.

«Συν στον Άνθρωπο»
Μια ομάδα καταξιωμένων κοινωνικά και ε

παγγελματικά γυναικών του Καρπενησίου και της 
ευρύτερης περιοχής, ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
να ιδρύσουν ένα Σύλλογο με σκοπό την έμπρακτη 
αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μοναδική φιλοδο
ξία του Συλλόγου «Συν στον Άνθρωπο» είναι να 
προσφέρουν απλόχερα την αγάπη, την ελπίδα, την 
αισιοδοξία σε όποιον έχει ανάγκη στήριξης, και ο 
οποίος μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής 
πόρτας, φίλος, συγγενής, συντοπίτης ή περαστικός.

Ευγενής και Θεάρεστος ο στόχος. Αξιέπαινη 
και αξιοπρόσεχτη η πρωτοβουλία. Θερμά συγχα
ρητήρια και ευχές προς την πρόεδρο κ. Μαίρη 
Καλλιάνη και τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου 
«Συν στον Άνθρωπο».

Γηροκομείο Καρπενησίου
Το Γηροκομείο Καρπενησίου επιτελεί εδώ και 

χρόνια ένα Θειίρεστο έργο προσφέροντας θαλπω
ρή και φροντίδα σε ανήμπορα άτομα της τρίτης 
ηλικίας. Όπως μάς πληροφ>ορεί ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος κ. Άλκης Παπασπύρου η ζήτηση για 
μια θέση στο Γηροκομείο είναι πολύ μεγάλη με 
αποτέλεσμα να υπάρχει λίστα αναμονής. Στόχος 
της διοίκησης είναι η επέκταση του Γηροκομείου 
με την προσθήκη μιας ακόμα πτέρυγας. Ευχόμα- 
στε γρήγορα να τελεσςρορήσει η προσπάθεια αυ
τή, ώστε περισσότεροι ηλικιωμένοι συντοπίτες μας

να μπορούν να γεύονται τη ζεστή αγκαλιά του 
Γηροκομείου Καρπενησίου.

Με ενέργειες του κ. Ηρακλή Σαξώνη, Αντιπρο
έδρου του Γηροκομείου, παραχωρήθηκαν στο Ί
δρυμα αρκετά είδη από τον Ολυμπιακό Εξοπλι
σμό. Συγκεκριμένα θα δοθούν στο Γηροκομείο: 23 
κρεβάτια, 23 στρώματα, 15Θ σεντόνια, 100 μαξιλά
ρια, 40 ςρωτιστικά κσμοδίνων, 15 μονόφυλλες ντου
λάπες, 20 καθρέπτες, 10 καρέκλες, 4 γραφεία, 4 
καρέκλες γραφείου, 4 φωτιστικά γραφείων, 8 τη
λεοράσεις, 1 μεγιίλο ήιυγείο, 1 πλυντήριο, και 1 
παγομηχανή. Είναι ένας σημαντικός αριθμός 
χρήσιμου εξοπλιστικού υλικού προς το Γηροκομείο 
Καρπενησίου, που σίγουρα θα πιάσει τόπο.

Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών
Με χαρά πληροιμορηθήκαμε από τον Σύνδεσμο 

Μεγαλοχωριτών «Η Αγία Παρασκευή» ότι την 
Κυριακή 6 Μαρτίου 2005 είχαν αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
νέα σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές έχει 
ως εξής:

Πρόεδρος: Τάσος Κοντομέρκος 
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καραγιάννης 
Γεν. Γραμματέας: Μαίρη Καλλιάνη 
Ταμίας: Παναγιιότης X. Λώλος 
Μέλη: Πόπη Αθ. Χασκοπούλου, Γεώργιος Κ. 

Σταυράκης και Αθανάσιος Στ. Καρίπης
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη τσυ Δ.Σ. 

του αδελτρού Συνδέσμου και ευχές για ευόδωση
όλων των ευγενών στόχων τους.

*««*

Παράκαμψη Καρπενησίου
Το πολυσυζητημένο αυτό έργο φαίνεται να 

παίρνει σάρκα και οστά. Οι εργασίες προγραμμα- 
τίσθηκαν να αρχίσουν το Μάίο 2005 και θα διαρ
κέσουν δυο χρόνια. Πρόκειται για το δρόμο που 
θα περνάει ε"ξω από το Κέντρο του Καρπενησίου 
και θα αποτελεί συνέχεια της Εθνικής οδού Λα
μίας -  Καρπενησίου. Θα ξεκινάει από τη δια
σταύρωση προς Άγιο Νικόλαο, αμέσως μετά το 
τούνελ, και θα καταλήγει στο εργοστάσιο Πειρα- 
ϊκής Πατραϊκής. Το πλάτος του δρόμου θα είναι 
7,50 μ. με δυο λωρίδες κυκλοφχ)ρίας και το μήκος, 
που περιλαμβάνει και δυο μικρές γε'φτυρες, θα εί
ναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Το έργο χρηματοδο
τείται από την Περιφέρεια Στερεός Ελλάδος και
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θα (ποιχίσει περίπου 5 εκ. ευρώ. Αναμφισβήτητα 
είναι ε'να μεγάλο ε'ργο, που όχι μόνο θα ανακου
φίσει κυκλοφοριακά το κε'ντρο του Καρπενησιού 
και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής 
αλλά και θα συντομεΰσει το δρόμο προς όλα τα 
χωριά της Ποταμιάς.

****

Αξία της γης στην Ευρυτανία
Η εφ. «Ευρυτανικά Νε'α» μας πληροφορεί ότι 

στο μηνιαίο περιοδικό ΑΚΙΝΗΤΑ, που εκδίδεται 
από την Alpha Αστικά Ακίνητα, στο τελευταίο του 
τετίχος ε'χει εκτενή αναφορά στην αγορά γης στο 
Καρπενήσι και στην περιοχή της Ποταμιάς.

Οι τιμε'ς για αγορά κατοικίας με'σα στο Καρπε
νήσι κυμαίνονται από 1.250-1.35Θ ευρώ το τ.μ. (κυ
ρίως διαμερίσματα), τα οικόπεδα από 250-300 ευ

ρώ το τ.μ. και είναι δυσεύρετα, ενώ τα αγροτεμά
χια πάνε σας 30.000 ευρώ το στρε'μμα.

Εκείνοι που συνήθως ενδιαφε'ρονται για αγορά 
κατοικίας (για εξοχικό) είναι συνήθως Αθηναίοι, 
που γοητεύονται από την περιοχή. Το στοιχείο της 
πέτρας που χαρακτηρίζει τις οικοδομές τις καθι
στά ιδιαίτερα ελκυστικές. Η ζήτηση κατοικίας και 
γης αυξάνεται ραγδαία στην ευριπερη Ευρυτανία 
και περισσότερο σε περιοχές με έντονο το παρα
δοσιακό στοιχείο, όπως Κορυσχάδες, Γοργιανά- 
δες, όλα τα χωριά του Δήμου Ποταμιάς, και ειδι
κότερα Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Βουτύρο.

Στους παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου Πο
ταμιάς οι τιμές κυμαίνονται στα 1.450-1.600 ευρώ 
τσ τ.μ. ενώ στον οικισμό των Κορυσχάδων στα 
1.600-2.000 Ε/τ.μ.

^έσι τ^σκοι ^ui να την euprravifcn \^en

To καλοκαίρι οι περισσότεροι από τους Μκροχω- 
ρίτες επιστρέφουμε στο χωριό για μικρό ή μεγαλύτε
ρο χρονικό διάστημα. Στο καθημερινό πρόγραμμα 
είναι 01 Βόλτες στην πλατεία και οι συναντήσεις με 
τους φίλους πολλούς από τους οποίους έχου
με να δούμε από το περασμένο καλοκαί- 
ρι. Πολλές φορές εκεί δίπλα στις 
βρύσες σχεδιάζουμε και καμιά 
εκδρομή στα αγαπημένα μας 
βουνά. Αυτά τα σχέδια μερι- 
κές φορές πραγματοποιού
νται, άλλες φορές, ίσως τις · 
περισσότερες, παραμένουν 
σχέδια καθώς τα μονοπάτια έ
χουν αλλάξει ή έχουν εξαφανι
στεί εντελώς και τον τόπο δεν 
τον γνωρίζουμε πια όπως οι πα 
λιότεροι, οπότε δεν αποφασίζουμε A 
εύκολα να ξεκινήσουμε.

Υπάρχουν όμως κάποιοι που αναλαμ
βάνουν να μας γνωρίσουν και πάλι με τα βουνά μας 
και μάλιστα να μας φέρουν σε επαφή με καινούρ
γιους τρόπους προσέγγισης της φύσης. Αυτό το οφεί
λουμε στην τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει τα 
τελευταία χράνια η Ευρυτανία. Έτσι λοιπόν περιδια- 
βαίνοντας στην έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» που 
οργανώθηκε στον ΟΛΠ τον περασμένο Απρίλιο, γνω
ρίσαμε την Mountain Aotion. Πρόκειται για τουρι
στικό γραφείο με έδρα το Καρπενήοι, που ειδικεύε
ται στις υπαίθριες δραστηριότητες και στα ορεινά

\

σπόρ. Οι υπεύθυνοι, ο Βασίλης και η Αναστασία Μή- 
τσιου εγκαταστάθηκαν το 2θοι στο Καρπενήσι, ακο
λουθώντας την ιδέα της «επιστροφής στη φύση». Η 
ιδέα είναι ενδιαφέρουσα και ίσως θα μπορούσαμε 
. . να αφιερώσουμε μια ή δυο ημέρες για να 

• . . γνωρίσουμε την Ευρυτανική φύση με
λίγη περιπέτεια.

Τα προγράμματα των ορεινών 
, ·Έ, δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν 

Rafting, hot dog, canyoning, 
river trekking στο «Πανταβρέ- 
χει», διαδρομές με ι,Χα, πεζο
πορία, ορειβασία, αναρρίχηση, 
σκι, ποδήλατο Βουνού, ιππασί

α, τοξοβολία, προσανατολισμός 
και καταρρίχηοη (rappel).

Οι δραστηριότητες απευθύνο
νται σε όλους, όπως μας είπανε οι 

δύο υπεύθυνοι των προγραμμάτων με 
μόνες προϋποθέσεις την ψυχική και σωματική 

υγεία τη διάθεση για συνεργασία με άλλους και την 
τήρηση των οδηγιών των συνοδών- εκπαιδευτών.

Π’ αυτό το καλοκαίρι τα Σαββατοκύριακα υπάρ
χουν δραστηριότητες στα ποτάμια της Ευρυτανίας, 
όπως η πεζοπορία στο φαράγγι του ΠανταΒρέχει, ή η 
περιήγηση με canoe στα στενά του Αχελώου, η οποί
α περιλαμβάνει και ψάρεμα στη λίμνη.

Στην ιστοσελίδα www.mountainaction.gr που α
νανεώνεται συχνά μπορείτε να βρείτε χρήσιμες 
πληροφορίες για τα προγράμματα.
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Λίγα κτίρια έχουν απομείνει 
στην Αθήνα μ’ αυτή την υπέρο
χη νεοκλασική αρχιτεκτονική.
Είναι σαν μια ανάσα μέσα στα 
πολλά πολυώροφα μέγαρα που 
άρχισαν να παίρνουν τη θέση 
τους από τα μέσα του περασμέ
νου ακόνα. Τόσο το εξωτερικό, 
όσο και το εσωτερικό αυτών 
των υπέροχων κτιρίων είναι χάρ
μα οφθαλμών. Τι να πρωτοθαυ- 
μάσει κανείς; Την επιβλητική έ
ντεχνη εξωτερική τους όψη ή 
την εσωτερική τους εμφάνιση 
με τα όμορφα διακοσμημένα ψηλά ταβάνια, τις 
μεγάλες αίθουσες με τα ξύλινα πατώματα που δεν 
τα πτοεί ο χρόνος, τα αναλλοίωτα πλακάκια στους 
διαδρόμους, τις βαριές σκαλιστές ξύλινες πόρτες, 
τις ατόφιες μαρμάρινες ακάλες, τον παλιό ανελκυ
στήρα μιε το περίτεχνο σιδερένιο περίφραγμα;

Ένα τέτοιο θαυμάσιο κτίριο ανήκει στον συ
μπατριώτη μας Γιώργο Πλάκα, στο κέντρο της 
Αθήνας, Πατησίων 65, που είχαμε την τύχη να α
πολαύσαμε όλοι οι Μικροχωρίτες, όσοι συμμετεί
χαμε στη Γενική Συνέλευση των Μικροχωριτών 
της 22ας Μαϊου 2005.

Το Κέντρο Τεχνών Πλάκα είναι αποκλειστικό 
δημιούργημα του Μικροχωρίτη Γιώργου Β. Πλά
κα, που το ίδρυσε πριν από 35 χρόνια περίπου και 
το έφτασε να διαθέτει σήμερα παραρτήματα στη 
Γλυφάδα, Κηφισιά, Πειραιά και Ψυχικό.

Η φήμιη του στον χώρο των τεχνών, που έχει 
ξεπεράσει τα ελλα- 
δικά σύνορα, προ
σελκύει πάνω από 
1500 σπουδαστές 
κάθε χρόνο, ΟΙ ο
ποίοι παρακολου
θούν διάςχιρα προ
γράμματα διδα
σκαλίας. Πλήθος 
κόσμου κατακλύ
ζει τους τρεις ορό- 
ςιους του Κέντρου 
για να θαυμάσει τις 
ετήσιες εκθέσεις με έργα των σπουδαστών στο 
ελεύθερο σχέδιο, στο γραμμικό σχέδιο, στο σύγ
χρονο σχέδιο μέσω ηλεκτρονικών υπολογκιτών, 
όπως επίσης στη μικρογλυπτική, στο κόσμημα κ.ά.

Διαθέτει πολλά τμήματα σπουδών που απευθύ

Σ π ία  και I to u v r io  στο Ψυχικό

νονται σε υποψήφιους σπου
δαστές Ανώτατης Εκπαίδευσης 
για σχολές που πέρα από τις ε
ξετάσεις στα γενικά μαθήματα 
απαιτούν και την εξέταση σε ει
δικά μαθήματα οχεδίου όπως 
είναι: Αρχιτεκτονικές Σχολές, 
Σχολές Λιακοσμητικής, Γραφι- 
στικής. Συντήρησης Έργων 
Τέχνης, Φωτογραφίας, Οπτικο- 
ακουστικών Τεχνών κ.ά. Επί
σης έχει τμήματα για πτυχιού- 
χους διαιρόρων ειδικοτήτων τε
χνών, όπως πτυχιούχους των ε

φαρμοσμένων τεχνών, του τομέα κατασκευών, 
της αργυροχρυσοχοϊας, κλπ.

Το Κέντρο στην προσπάθειά του να καλύψει το 
κενό που υπάρχει στην ενημέροχιη των σπουδα
στών πάνω σε θέματα Επαγγελματικού Προσανα
τολισμού, οργανώνει ετήσιες ημερίδες για τα ε
παγγέλματα και τις σπουδές που υπάρχουν στο 
χώρο της Αρχιτεκτονικής και τις Καλές και Εφαρ
μοσμένες Τέχνες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό.

Το Κέντρο Τεχνών Πλάκα, παρακολουθώντας 
πάντα το ρεύμα των καιρών, προχώρησε στη δη
μιουργία Κολλεγιακών Τμημάτων διάρκειας δύο 
ετών, που εξασφαλίζει στους φοιτητές που απο
φοιτούν με επιτυχία την συνέχιση των σπουδών 
τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Ατπό εππυγ- 
χάνεται με τη συνεργασία του Κέντρου και του 
Βρετανικού φορέα ΒΤΕΟΈΠΕΧΟΕΕ, που εξα

σφαλίστηκε χάρις 
στη συστηματική 
και άριστη εκπαι
δευτική δουλειά 
που το Κέντρο προ
σφέρει.

Κ αμαρώ νουμε  
γιατί ένα άξιο τέκνο 
του Μικρού Χωριού 
κατέχει μια δεσπό
ζουσα θέση στην 
καρδιά της Αθήνας. 
Το ότι αυτό το επι

βλητικό κτίριο στεγάζει ένα αναγνοιρισμένο Κέ
ντρο, που προσφέρει εκπαίδευση στις σύγχρονες 
τέχνες, ανήκει στον συγχωριανό μας Γεώργιο Βα- 
ϊου Πλάκα γεμίζει εμάς τους Μικροχωρίτες με 
περηφάνια.
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Η Απόφαση της Καταδίκης του Ιησού Χριστού

Το ανοιξιάτικο τεύχος του περιοδικού μας αν και κυκλοφορεί γύρω στον Ιούνιο είναι αρκετά κοντά στο 
Πάσχα, γι' αυτό και παραθέτουμε τπν απότραση του Πονινου Πιλάτου για την καταδίκη του Χριστού, όπως 
δημοσιεύθηκε στην εφ. Εθ̂ ηκή Ηχώ με τίτλο: «Πανάγια Προσκυνήματα», τ. 36, σελ. 9, Νοέμβριος 2004:

Η απόφασις βάσει της οποίας κατεδικάσθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τον σταυρικόν θάνα
τον, παρέμεινε μέχρι το 1309 μ.Χ. τελείως άγνοοστη. Το 1309, εις την 'Ακουλαν της Ιταλίας ανευρέθπ 
μέσα σε σιδερένιο κιβώτιο γραμμένη στα εβραϊκά. Το 1381 μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολη επί των 
ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου. Μετεφράσθη δε από τον Παναγιώτατον οικουμενικόν Πατριάρχην 
Διονύσιον, κατά το έτος 1643. Η απόφασις έχει ως εξής:

"Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου, Ο λψπιάδος 
διακοσιοστής πρώτης, Ηλτάδος οδγόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων 
τετρακισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασ ιλείας έτη εβδομήκο- 
ντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνας έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και κατα
στροφής του ιερού βασιλείου έτη ενενήκοντα και επτά, επ ί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου 
Ζιζανίου κατ Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώ ρας των 
Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επ ί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνας κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επι
στάτου της κάτω Γαλιλαίος Ηρχύδου του Αντιπάρου, της άκρας αρχιερωούνης Άννα και Καϊάφα Α λλιά- 
σου και Μ ατίλ μεγιστάνων εις  τον Ναόν, της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασαξίου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Π ιλάτος, ηγεμώ νδια της Βασιλείας των Ρωμαίων, επ ί του Πραηωρίου της αρχιπγεμονίας, 
κρίνω και κατακρίνω και ψηφίζω εις  θάνατον σταυρικόν τον Ιησούν λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν 
και από πατρίδας Γαλιλαίος, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμον του Μωσαϊκού και εναντίον μεγα
λοπρεπούς βασιλέω ς Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω  και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυ
ρικόν μετά των άλλω ν κατά το σύνηθες των καταδίκων επ ί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων 
πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρω ν ενοχλεί/ την Ιουδαίον ποτών εαυτόν Υιόν θεού  και 
βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, αρνούμενος τον φόρον 
του Καίσαρος και τολμήσας ετσελθείνμετά βαίω ν θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρηξ εντός 
πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ιερόν Ν αόν κα ι δ ιορ ίζομε/ τον ημέτερον πρώτον εκτόνταρχον Κουίντον 
Κορνττλισν περιάξαι τούτον παρρησία ε ις  την χώ ραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιγόμενον και ενδεδυμέ- 
νον πορφύραν, εστετρανωμένον ακανθίνω στεφάνω και βαστάζσντα τον ίδιαν σταυρόν επ ί ώμου αυτού 
Μα η παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μ εθ ' ου βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς 
και εξέρχεσθαι δ ια  τπς πύλης Παμπαρόλας, την νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν 
παρρησία επ ί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάρισν, ούττνος σταυρκωθέντος μεΜατ το στώμα εν τω 
σταυρώ εις  κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου 
τρισίγλώχασας τον

ΙΗΣΟΥΣ ΑΑΟ Ν ΟΙΑΗΣΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί)
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (ΕλληνιστΟ  

ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (ΡωμαϊστΟ
Ορίζομενουν μηδένα των ησττνοσούν τάξεις και ποιότητας τολμήσαι απερισκέπτιως την τοιαύιπν εμττοδίσαι 

δίκην, ως υπ’ εμού ωριαμένπν μετά πάσης σεμνότητας εις  ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος, 
κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους τπς των Ρωμαίων Βασλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ:
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωτέ, Δανιήλ, ΡαμπΜτλ, ΙσνακεΜ, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασλείας κατ ηγεμονίας Ρωμαίων Αούκιος, Σεξτίλος κατ Μ αξιμίλιος.
- Από των Φαρισαίων Μπαρμπάς, Συμεών κατ Μπσνέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρύομαίων /σύκιος, Μπαντάνης και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωούνης: Ρωάν, Ιουδάους και Μπουτασόλπς.
- Νομικός δημόαος επ ί των εγκλημάτων των Εβραίων Μπουτάν».
Σημείωση εφημερίδας θεω ρείτα ι σκόπιμο να ανατρερθεί όν μετά  την θανατική καταδίκη του Ιησού Χριστού, οΛ υτοκρά- 

τορας των Ρωμαίων Τιβέρκας δ ιέταξε τη σύλληψη του Πιλάτου, του Α ννα κα ι Κ αϊάφα κα ι μεταφ ορά αυτώ ν στη Ρώμη. Ο  
Κ αϊάφας απέθανεκατά τπν μεταφορά. Ο  Α ννας εκτελέσθτκε από τπν αρμόδια υπηρεαά, ενώ ο  Π ιλάτος εκιελέαθηκε χω ρίς 
αηο λσ /ία  από τον K a b a p a . Κατά μ ια  άλλη  εκδοχή ο  Π ιλάτος αυτοκτόντκχ το έτος 38 μ. X  όταν αυ ταφ άτορ ας της Ρώμης 
ήτσ/οΚ αλιγαύλας, ο  οποΚχ;καθαίρεσε και εξόρ ισε τον Πιλάτο.
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Οι Άγιοι του Χωριού μας
Συγχαρητήρια crro περιοδικό Χ ω ρ ιά τ ικ ο ι Α ν τ ίλ α λ ο ι  (τ. 106) για την πολύ  ωραία  

ιδέα να δημοσιεύσει τα απσλυτίκια τω ν Αγίων α πό  τις εκκλησίες της περ ιοχή ς του. 
Ό μ ο ρ φ ο  παράδειγμα προς μίμηση.

Στο χωριό μας οι περισσότεροι από τους αγίους μας γιορτάζουν το καλοκαίρι και έτσι 
οι εκκλησιές μας συγκεντρώ νουν πολύ κόσμο τις μ έρες αυτές. Πρώτη, η κεντρική  
εκκλησιά του χω ριού μας, η Αγία Κυριακή, που  τη μέρα της γιορτής της στις 7 Ισυλίσυ 
γίνεται και τα πανηγύρι στο Ν έο Χωριό. Α κολουθεί στις 6 Αυγούστου η γιορτή της  
Μ εταμόρφωσης τσυ Σωτήρος με τσ πανηγύρι στσ Π αλιό Χωριό. Η Π αναγιά μας, τσ 
δεκαπενταύγσυστο, χάρις στην αργία π ρ ος τιμήν της, συγκεντρώνει ίσω ς γύρω της τους  
περισσότερους Μ ικροχωρίτες. Ως δέηση στους Α γίους του Χωριού μας θυμίζουμε τα 
απολυτίκιά τους:

Α γ ία  Κ υ ρ ια κ ή .
(Γιορτάζει στις 7 Ισυλίσυ)
ΨίρωΎ0μιν$ τη κβήσει tnr σΉοοδήτ σοο κατάββη- 

βοτ, αηδείξιν αβηθώε. %ρριακή με^αβώτομε. J(ppta 
σαρκόε τε και παθώτ ατίμιοΎ εφάτηε ατδρικώε, και 
7ΐαρέ\εΐ5 las ιάσειε τοιε ευσεβώε τω καώ σοο προ- 
σττεβάζουσι, δόζα τω σε δοζάσαττι Χριστώ, δόζα 
τιο σε στεφατώσαττι, δόξα τω εκ κιτδότοιε ημώτ 
προστάτιγ δείξαττι.

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  το υ  Σ ω τή ρ ο ς .
(Γιορτάζει στις 6 Αυγούστου)
ίΜετεμορφώθηε ετ τω Όρει, Χρίστε' ο Θεόε, δείξαε 

τοιε Χίαθηταίε σοο τητ δόξατ σοο, καθώε ηδόταττο. 
ΛάμψοΎ και ημίτ τοιε αμαρτωβείε, το φωε σοο το 
αϊδιοτ, ηρεσβειαιε τηε Θεοτόκοο. Ψωτοδώτα, δόξα 
σοι.

Κ ο ίμ η σ ις  Υ π ε ρ α γ ία ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ
( Π α ν α γ ιά ) .
(Γιορτάζει στις 15 Α υγούστου)
E r  τη (Γεττήσει τητ παρβεη'αΎ εψύβαξαε, εκ τη 

Χριμήσει τσ> κόσμοτ οο κατε'βιηεε Θεοτόκε, μετόστηε 
ηροε τητ ζωήτ, ίΜήτηρ υκάριτροσα τηε ζωήε, και 
ταιε ηρεσβειαιε ταιε σαιε βυτρουμέτη, εκ θατάτου ταε 
μιυ\άε ημώτ.

Α γ ία  Α ικ α τ ε ρ ίν η .
(Γιορτάζει στις 25 Ναεμβρίου)
T n r  πατεόφημοτ τόμφητ Χριστού ομτήσωμετ, 

Λικατερήατ τητ θείατ και ηοβιοόε^οτ Σ,ιτά,
τητ βοήθειατ ημιύτ και αττίβημητ, ότι εφίμωσε 

βαμηρώε τηε κομψοόε τιυτ ασεβώτ, τοσ Χίτεόματοε τη 
μαιταιρα, και ror ωε Χίάρτοε στεφβείσα, αιτει'ται ηάσι 
το μό^α έβεοε.

Ά γ ιο ς  Α θ α ν ά σ ιο ς .
(Γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου)
'Έρ^οιε βάμψαηεε ορθοδοξίαε, πάσατ σβέσαττεε 

κακοδοξίατ, ηκηταί τροηαιοφόροι ^ε^ότατε, τη ευ- 
σεβεια τα ηάττα ηβουτήσαττεε, τητ Έκκβησι'ατ με- 
2’άβωε κοσμήσαττεε, αξίωε εύρατε Χριστότ τοτ Θεότ 
ευιταίε υμώτ, δωροόμετοτ πάσι το με'^α ίβεοε. 

Ά γ ιο ι  Α π ό σ τ ο λ ο ι.
(Γισρτάζσυν στις 30  Ιουνίου)
Ω,ε δωδεκάηυρσοε βυ>σία έβαμψατ, οι Άωδεκά- 

ριθμοι. Χριστού Ληόστοβοι, ϋΤίτροε και ίΠαύβοε 
σοΎ ίΐοοκά, Άτδρόαε και Ιωάττηε, (Βαρθοβομαιοε, 
Ψίβιηηοε σοτ Χίατβαίιν και Σιίμωη, Χίάρκοε και 
Ιάκωβοε και Θωμάε ο μακάριοε, και ηύ^ασατ τουε 
πίστει βοώτταε !(αίρετε Λό^ου οι αυτόηται

Ά γ ιο ς  Γ εώ ρ γ ιο ς .  (Γιορτάζει στις 23  
Α πριλίου ή την Δευτέρα του Π άσχα, αν  
τσ Π άσχα είναι μετά στις 23 Α πριλίου) 
Ω,ε τωτ αντμαβώτωτ εβεοθερωτήε, και τωτ ητω- 

κώτ οηερασπιστήε, ασθετούττωτ ιατρόε, βασιβε'ωτ 
υηε'ρμαΐ(ρε, τροηαιοφόρε με^αβομάρτοε (Γεώρ^ιε, 
πρόσβεοε Χριστώ τω Θεώ σωθήται ταε ψθ!(άε η
μώτ.

Ά γ ιο ς  Ιω ά ν ν η ς  ο  Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς .  
(Γιορτάζει στις 29  Α υγούστου)
Χίτήμη δικαίου μετ'ε^κωμίωτ, σοι δε αρκίση η 

μαραρία του ΰ(υρίου, Χίρόδρομε, ατεδείκβηε ^αρ 
όττωε και ηροφητώτ σεβασμιώτεροε, ότι και ετ ρεί- 
θροιε βαπτίσαι κατεξιώθηε τοτ κηρυττόμετοτ. Όθετ 
τηε Λβηθειαε οηεραθβήσαε, \αίρωτ εοη^^εβίσω και 
τηε ετ άδη Θεότ φατερωβίττα ετ σαρκί, τοτ αίροττα 
τητ αμαρτίατ τοο κόσμου και ηαρί\ρττα ημίτ το 
μί^α έβεοε.
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Α γ ία  Μ α ρ ίν α . (Γιορτάζει στις 17
Ιουλίου στην εκκλησία του Αη-Γιώργη)
Μγηστιυθείσα τιν Λο/ iy  Mapt'ra έΎδοξε, τωΎ επι- 

^είιυτ cnr σΐ(έσΐΎ jTcunr κατ^βιπεε, καί ε·εήββησα$ 
Ααμηρώε m  καββιπάρθετοε, τοτ ^αρ αόρατον εχθρόν, 
κατεπάτησαε στερρώε οφθόντα σοι Λθβηφόρε. “Και 
νυν πη^άζειε τιν κόσμιν των ιαμάτων τα δωρήματα.

Ά γ ιο ς  Ν ικ ό λ α ο ς .
(Γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου)
“Κανόνα ττίστεωε, και εικόνα ηραότηταε, ε^κρατείαε 

Άίδάσκαβον ανε'δειξό σε τη ηοι'μνη σου, η των πραγ
μάτων αβήθεια, δια τούτο εκτήσω τηε ταπεινώσει, τα 
οψηβά τη πτωρζεία τα πβούσεια. ΤΙάτερ Ιεράρρζα 9^ικό- 
βαε, πρόσβεοε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι ταε ψο\ά$ 
ημών.

Ά γ ιο ς  Π α ν τελ εή μ ω ν . (Γιορτάζει στις
27 Ιουλίου στην εκκλησία του Αη-Νικόλα)
Άθβοφόρε ά^ηε και ιαματικέ ίΠαντεβεήμον, πρέσβευε 

τω εβεήμονι Θεώ, ινα πταισμάτων άψεσιν, παράσνζη 
ταιε ιρυι^αίε ημιύν.

Ά γ ιο ς  Σ ώ σ τη ς  (Ζωοδόχος Πηγή).
Κινητή Γιορτή. (Γιορτάζει το  Μάϊο και
στις 7 Σεπτεμβρίου) (Άγιος Σώζων).
“Ιον υπερούσιον όμβρον κυπσασα, πηρ/ή ζωόρυτοε 

έΠαρθένε πέφυκαε, αναπη^άζουσα ημίν, το νέκταρ το 
αθάνατον, ύδωρ το αββόμενον, ειε ζωήν την αιώνιον, 
νάματα ρ’βοκύρροα, εκ τηε “Κρήνηε σοο πάντοτε, εξ ων 
επεντρυφώντεε βοώμεν, Χαι'ρε Ιΐηρ’ή η ζωοψόροε.

Ίο ν  αβηθή και θεοφόρον Μάρτυρα, και αθβητήν τηε 
ενσεβειαε δόκιμον, συνεβθόντεε ανυμνιίσωμεν, μερ/αβο- 
ψιύνωε πάντεε σήμερον. Σώζοντα τον θειον μύστην  
τηε Ρ(άριτοε, ιάσεων δοτήρα πβουσιώτατσν, πρεσβεύει 
ρωρ τω Θεώ υπέρ πάντων ημιύν.

Ο σ ια  Μ α ρ ία  η  Α ιγ υ π τ ία .
(Γιορτάζει την Ι” Απριλίου)
Ψωτισθείσα ενθέωε Σταυρού τη ΐ(άριτι, τηε μετανσί- 

αε εδεί}(θηε φωτοφανήε βαμπηδιύν, των παθών τον 
σκοτασμόν, βιποοσα πάνσεμνε, όβεν ωε άρ/^εβοε Θεού, 
Σωσιμά τω ιερώ ωράθηε εν τη ερήμω, Μαρία Οσια 
Μήτερ, μεθ’ συ δοσώπει υπέρ πάντων ημών

Η  Αγία Σωτήρα της Μόσχας
Μια ελληνίδα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μόσχα, διηγόταν σε εκπομπή του 

ραδιοφώνου την ιστορία του Καθεδρικού Ναού της Μόσχας που έχει το όνομα «Μετα
μόρφωση του Σωτήρος».

Έλεγε λοιπόν, ότι ο Καθεδρικός Ναός της Μόσχας ήταν μια μεγαλοπρεπής, περίλα
μπρη εκκλησία, που λεηλατήθηκε και καταστράφηκε κατά την Οκτωβριανή Επανάστα
ση. Όταν τέλειωσε η επανάσταση κατεδαφίστηκε τελείως για να χτισθεί εκεί ένα μεγάλο 
πολιτιστικό κέντρο. Μάταια όμως. Οι εργασίες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν γιατί 
στον τόπο αυτό ανάβλυζε νερό, πολύ νερό, τόσο που έκανε τους αρμόδιους να εγκαταλεί- 
ψουν τις προσπάθειες άντλησής του και να αλλάξουν σχέδια. Έτσι, αντί για μέγαρο 
έγινε εκεί ένα κολυμβητήριο. Στην τεράστια πισίνα του, θυμάται η αφηγήτρια, ότι πή
γαινε και έκανε μπάνιο όταν ήταν μικρή.

Ό μω ς μέσα στην ψυχή των Μοσχοβιτών ζούσε η λαχτάρα να ξαναδούν στο χώρο 
αυτό και πάλι τον Καθεδρικό τους Ναό. Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού 
καθεστώτος, πρωτοστατούντος του Πατριάρχη Μόσχας, αποφασίσθηκε να χαλάσει το 
κολυμβητήριο για να χτισθεί εκεί και πάλι ο Καθεδρικός Ναός της Μόσχας.

Πράγματι, οι εργασίες άρχισαν και «ω! του θαύματος» δεν βρήκαν καθόλου νερό. 
Έτσι το χτίσιμο προχώρησε χωρίς καμία δυσκολία και ο νέος Ναός ολοκληρώθηκε πολύ 
γρήγορα. Ο Ναός είναι ακριβώς ίδιος με τον παλιό, το ίδιο επιβλητικός και λαμπρός και 
φυσικά φέρει το ίδιο όνομα: Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός Μόσχας: Η Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος.
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Ο Ρ θΟ Α ,Ο ΐΐΧ
ΚΧΙ ΦΥΟΙΚΟΝ πβΡίΚΧΛ^ΟΝ

Αρχιμ. Δοσιθέου: Εγκόλπιον Ημερολόγιον2005
«Ορθοδοξία εστίν αψευδής 

περί Θεού και κτίσεως υπόληψις, 
η έννοια περί πάντων αληθής, 

η δόξα των οντων καθάπερ εισίν» 
(Αναστασίου Σιναίτου Οδηγός)

ΟίΗίΎΜΟΓηΜ-Ι fMTrNfViGWJ Αδελφοί και τέκνα ημών, 
Χρησιμοποιείτε την περι- 

βάλλουσαν ημάς φύσιν ως 
οικονόμοι και όχι ως εξου- 
σιασταί της, αποκτήσατε ή
θος ασκητικόν και αναλογι- 
σθήτε ότι τα πάντα εις ταν 
φυσικόν κόσμον, από τα με
γαλύτερα έως τα μικρότερα, 
έχουν την σπουδαιότητά 
των δια την ζωήν ταυ κό
σμου, και τίποτε δεν είναι 

άχρησταν και περιφρονητέον. θεωρείτε εαυτούς ως 
υπολόγους έναντι του θεού δια κάθε δημιούργημα, 
και περιβάλλετε τα πάντα με την στοργήν και την προ
στασίαν σας. Μόνον διά του τρόπου αυτού θα προ- 
λάβωμεν την επαπειλουμένην καταστροφήν του πλα
νήτου μας και θα εξασφαλίσωμεν εν φυσικόν περιβάλ- 
λαν υγιεινής και ευτυχούς διαβιώσεως δια τας ε- 
περχαμένας γενεάς των ανθρώπων. Μήνυμα θικ. Πα- 
τριάρχου κυρού Δημητρίαυ (1990)

Από το Εγκόλπιον Ημερολόγιον2005 του Αρχιμ. Δοσιθέου, 
Ηγουμένου!. Σταυροπηγιοκής Μονής Παναγίας Τατόρνης

Ευρυτανίας

Προϊόντα Βιολογικής καλλιέργειας
Στη χώρα μας περίπου 6000 αγρότες ασχολούνται 

με τη βιολαγική καλλιέργεια. Παράγουν δηλαδή φυσι
κά προϊόντα εκμεταλλευόμενοι τις φυσικές διεργασίες 

και βιολογικές αλληλεπιδρά
σεις και έτσι ελαχιστοποιούν 
τη χρήση συνθετικών ουσιών 
Παράλληλα προστατεύουν 
καλύτερα το έδαφος, τα νε
ρά, και τους ζωντανούς οργα

νισμούς. Τα προϊόντα που παράγουν ονομάζονται 
βιολογικά ή οικολογικά ή σπανιότερα οργανικά.

ΒΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.ΝΕΓ.Ν'ΟΥ 
ΒΙΟ.ΝΟΠΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων είναι 
ίδιοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεν χρησιμο
ποιούν συνθετικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα ή γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς. Στην κτηνοτροφία 
χρησιμοποιούνται κυρίως ζωοτροφές που έχουν οι ί-

λ ,η ο
Ο̂ΑΜΙΖΝΟΙ ΕΛΖΓΚΟν λ. RirronOtHZHZ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΡΓΟΙΟΝΤΟΝ

δίες παραχθεί βιολογικά, απαγορεύονται οι ορμόνες 
και τα αντιβιοτικά, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων ταιριάζουν με τις φυσικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα βιολογικά προϊόντα 
πρέπει να αναγράφουν στη συσκευασία τους: «Προϊόν 
Βιολογικής γεωργίας» και να αναφέρεται ο κωδικός 
του Οργανισμού Πιστοποίησής του, δηλ. ΒΙΟΕΛΛΑΣ, 
ΕΛ-03-ΒΙΟ ή ΔΗΩ, ΕΛ-01-ΒΙ0 ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΛ-02- 
ΒΙΟ) γιατί οι Οργανισμοί αυτοί έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από το Υπουργείο Γεωργίας να ελέγχουν κάθε αγρότη 
ή έμπορο για την τήρηση των κανονισμών.

Οι Μέλισαες και το κεντρ ί τους
Οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις με τα 

έντομα. Πάντα προσπαθούσαν να τα κρατούν μακριά 
απ’ τους δικούς τους χώρους. Εξαίρεση αποτελούσε 
η μέλισσα. Αυτή την πρόσεχαν ιδιαίτερα γιατί τους 
έδινε το θρεπτικότατο μέλι της. Όμως η μέλισσα 
έχει και το κεντρί, που δεν είναι παρά το δηλητηριώ
δες όπλο της όταν νιώθει ότι απειλείται. Το κεντρί 
είναι ένα μείγμα χημικών ουσιών, που η μέλισσα αφή
νει με το τσίμπημά της, και προκαλεί ερεθισμό ή τοπι
κό πόνο. Αυτά τα ελαφρά συμπτώματα συνήθως ανα
κουφίζονται με διάφορες καταπραϋντικές αλοιφές. Ό
μως δεν είναι λίγες οι φορές που το τσίμπημα μιας 
μέλισσας προκαλεί πολύ σοβαρότερα συμπτώματα, ό
πως πρήξιμο, αναφυλαξία, οιδήματα ματιών, χειλιών, 
γλώσσας, δύσπνοια, μυϊκές κράμπες, μεγάλη υπόταση 
ή και λιποθυμία ακόμη. Στις περιπτώσεις αυτές χρειά
ζεται άμεση επέμβαση γιατρού.

Οι μέλισσες ανήκουν στην ίδια τάξη, των υμενοπτέ- 
ρων, με τις οφήκες. Τα τσιμπήματα άμως από σφήκες 
είναι πολύ σπανιότερα. Τα συμπτώματα από τέτοια 
τσιμπήματα συνήθως εμφανίζονται μέσα στα πρώτα 20
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λεπτά, αλλά μπορεί και να καθυστερήσουν για ώρες ή 
και σπανιότερα για μέρες. Οι σφήκες αλλά κυρίως οι 
μέλισσες τσιμπούν όταν προκαλούνται. Τι είναι όμως 
αυτό που προκαλεί τις μέλισσες; Οι ειδικοί μας λένε 
ότι η μέλισσα προκαλείται από:

* Έντονη οσμή από αρώματα, σαπούνια ή άλλα καλ
λυντικά.

* Τα χρωματιστά ρούχα. Το χρώμα στο οποίο αδια
φορούν οι μέλισσες είναι το λευκό.

* Τις απότομες κινήσεις μας. Οι σπασμωδικές, 
υπό το κράτος πανικού, αντιδράσεις μας μπορεί να 
προσελκύσουν τη μέλισοα και όχι να την τρομάξουν 
ώστε να φύγει. Αν μας πλησιάσει μια μέλισσα καλό 
είναι να απομακρυνθούμε απ’ αυτή με ήρεμο και αργό 
βήμα.

Πόσωνχρονών είναι ένα δέντρο;
Στις εύκρατες χώρες, όπως μας λένε οι ειδικοί, τα 

δέντρα προσθέτουν κάθε χρόνο περίπου 2,5 εκατοστά 
πλάτος στον κορμό τους. Αν λοιπόν μετρήσουμε την 
περιφέρεια του κορμού σε ύψος ενάμιση (1,5) μέτρου 
πάνω από το έδαφος και ότι βρούμε το διαιρέσουμε 
με το 2,5 θα βρούμε την ηλικία του δέντρου, π.χ. αν η 
περιφέρεια είναι 75 εκατοστά, τότε 75:2,5 =  30. Ά - 
ρα το δέντρο είναι 30 χρονών.

M m  εναλλακτική πρόταση 

τουριστικής ανάπτυξης

Τα τελευταία χρόνια η τουριστική ανάπτυξη στην 
Ευρυτανία παρουσιάζει μεγάλη άνθηση, οι επισκέπτες 
πολλαπλασιάζονται και όλο και περισσότεροι Ευρυτά- 
νες ασχολούνται με παραχή υπηρεσιών στον τομέα 
του τουρισμού. Εδώ όμως μπαίνει το ερώτημα, τι εί-

δους τουρισμό θέλουμε; Μήπως η ανάπτυξη φέρει 
την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, του πα

νέμορφου τοπίου και των πετρόχτιστων χωριών για 
τα οποία άλλωστε έρχονται όσοι αγαπούν τα βου
νά. και τους παραδοσιακούς οικισμούς; Και ακόμη 
ποιες άλλες υπηρεσίες, εκτός από την παροχή 
καταλύματος, θα μπορούοαν να προσφέρονται 
στους επισκέπτες, μήπως έχουμε μια καλή ευκαι
ρία για την αγροτική ανάπτυξη, παράλληλα με τον 
τουρισμό;

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι υπό την αιγίδα ταυ 
υπουργείου Ανάπτυξης προωθείται πρόγραμμα Α- 
γροτουρισμού, από την Αγροτουριστική Α.Ε με 
αντικείμενο την εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. 
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να οδηγηθεί 
η τουριστική ανάπτυξη από άλλα κανάλια, να προ
ωθηθούν ήπιες μορφές απόλυτα συνδεδεμένες με 
την παράδοση του τόπου. Ανατρέχοντας στις πλη
ροφορίες που δίνονται μέσω internet στη διεύθυν
ση www.agrσtour.gr. μαθαίνουμε ότι τα προγράμ
ματα αφορούν αγροτουριστικά καταλύματα, πρατή
ρια -  εκθετήρια αγροτικών προϊόντων, αγροτουρι- 
στικά κέντρα εστίασης και αναψυχής, τουριστικά 
γραφεία που αναλαμβάνουν διοργάνωση ή υλοποί
ηση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, α
γροκτήματα, επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσια
κών προϊόντων και εργαστήρια λαϊκής τέχνης.

Στόχος της Αγροτουριστικής είναι να καταγρά
ψει τις υπάρχουσες υποδομές, να προβάλλει το 
αγροτουριστικά προϊόν δίνοντας την ευκαιρία με 
τους παραγωγούς να έλθουν σε επαφή με ευρύ 
φάσμα ενδιαφερόμενων, να ενημερώσει όσους εν- 
διαφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορ
φών τουρισμού στην ύπαιθρο, να προωθήσει την 
πιστοποίηση της ποιότητας, να υποστηρίξει τους 
δυνητικούς επενδυτές σε ότι αφσρά τις ευκαιρίες 
ενίσχυσης που παρουσιάζονται καθώς και για τον 
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις γίνονται βιώσι
μες και αποδοτικές. Παράλληλα δημιουργεί μια ο
λοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για τους ε 
μπλεκόμενους στον τουρισμό στην ύπαιθρο, κάθε 
ηλικίας και κάθε ειδικότητας, έτσι ώστε να δη- 
μιουργηθούν σχέσεις και δίκτυα ικανά να συνδέ
σουν την εκπαίδευση με την απασχόληση.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αν εφαρ- 
μοσθεί σωστά και με συνέπεια θα δώσει ώθηση 
στον τουρισμό και τις  εναλλακτικές μορφές α
νάπτυξης που δεν βασίζονται στην αλόγιστη εκμ ε
τάλλευση και κακοπαίηση του περιβάλλοντος. 0α 
προωθήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη και αναζωογόνη
ση των ορεινών και περιφερειακών περιοχών της 
χώρας. Να ευχηθούμε να πετύχει

Σ. Κουτσούκη.
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ο  ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ Μ . ΑΛΕ3ΕΑΝΛΡΟΥ ΤΟ 324 π.Χ.

Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά σαν ήρωας Χολιγουντια- 
νής ταινίας. Πολύς θόρυβος, πολύ συζήτηση, πολλά ειπώθηκαν για τον μεγάλο Έλληνα ηγέτη. Γι’ 
αυτό αξίζει να θυμηθούμε τον όρκο που εκφώνησε σε συμπόσιο ενώπιον 9.000 αξιωματούχων και 
προυχόντων κάθε φυλής, Ελλήνων, Περσών, Μήδων (όπως αναφέρει ο Αλεξανδρινός Φιλόσοφος 
Ερατοσθένης, που ήταν τρίτος διευθυντής της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας το 257-194 π.Χ.):

«Σας εύχομαι τώρα που τελειώ νουν ο ι πόλεμοι να ευ τυχήσ ετε  μ ε  την  Ειρήνη.
Ό λ ο ι Ο! θ ν η το ί απ ’ εδώ  και πέρα, να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένο ι, 

για την  κοινή προκοπή.
Ν α  θεω ρ είτε  την  Ο ικουμένη Π ατρ ίδα  σας, μ ε  κο ινούς νόμους, 

όπου θα κυβερνούν ο ι όρ ιστο ι, ανεξαρτήτω ς φυλής.
Δ εν  ξεχωρίζω τους ανθρώπους όπως κόνουν ο ι στενόμυαλοι, σ ε Έλληνες κα ι Βορβόρους. 

Δ εν  μ ’ ενδ ιαφ έρ ε ι η καταγωγή των πολιτών, ο ύ τε  η ρ ό τσ α  που γεννήθηκαν.
Τους καταμερ ίζω  μ ε  ένα μόνο  κρ ιτήρ ιο, την  Αρετή.

Π α μένα  κόθε καλός Ξένος ε ίνα ι Έλληνας κα ι κόθε κακός Έλληνας 
είνα ι χε ιρότερος από Βόρβορο.

Α ν  π ο τέ  σας παρουσιασθούν δ ιαφορές, δ εν  θα κα τα φ ύ γετε  σ τα  όπλα, 
παρό θα τ ις  λ ύ σ ετε  ειρηνικό. Σ τη ν  ανόγκη θα σταθώ εγώ δ ια ιτη τή ς  σας.

Τον Θεό, δ εν  πρέηει να τον νομ ίζετε  ως αυταρχικό κυβερνήτη, 
αλλ ’ ως κοινό πατέρα όλων.

Από μ έρ ο υ ς  μου, θεωρώ όλους ίσους, λευκούς κα ι μελαμψούς.
Και θα ήθελα  να μ η ν  ε ίσ θε  μόνο υπήκοοι της  Κ ο ινοηολιτείας μου, 

αλλό μέτοχοι, όλο ι συνεταίροι.
Ό σ ο  περνόει από το  χέρ ι μ ο υ  θα προσπαθήσω νσ συντελεσθούν α υ τό  που υπόσχομαι. 

Τον Ό ρ κ ο  το ύ το  που δώ σαμε μ ε  την  σπονδή απόψε, 
κρ ατήσ τε  τον σαν Σ ύμβολο  Αγόπης».

Ένα κήρυγμα Οικουμενικής Αγάπης και Ειρήνης. Τόσο σοφό, όσο και διαχρονικό. Επανα
στατικό, θα λέγαμε στην εποχή του. Κανένας πολιτικός ή στρατιωτικός ως τότε, δεν είχε σκεφθεί 
να πει αυτά που πρώτος ο Μ. Αλέξανδρος ορκίσθηκε. Δίκαια θεωρήθηκε από πολλούς ως εμπνευ- 
στής του οικουμενισμού, που σήμερα, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, αποκτά ιδιαίτερο ενδια
φέρον.

if^io^dara τσν /ηψρσύ Χα/ρισύ λγ
ΚΑ?Τ- ηΟΙΤΑΛ

H Αδελφότητα Μικροχωριτών έχει τι/ηώοει δώδεκα καρτ-ηοοτόλ 
με διάφορα τοπία από το νέο και παλιό χωριό, 

θα πωλούνται στο χώρο της Πνει/ματικι)ς Γωνιάς ως μεμονωμένες κάρτες 
ί) σε πακέτα των δώδεκα καρτών και ασφαλώς σε όσα καταλύματα ι) 

κατασττ)ματα τον χωριού θελτ)σονννα τις διαθέτουν.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 27



m  n n v T i m i A  n i i :  ΐ ϋ ΐ τ ί ί π ι ι ΐ ]
Στις 25 Μαρτίου 1957, 6 χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω 

Χώρες και Λουξεμβούργο) υπέγραψαν στη Ρώμη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (συνθήκη ΕΟΚ). Η συνθήκη αυτή 
συμπληρώθηκε αργότερα από διάφορες άλλες ευρωπαϊκές συνθήκες (Μά- 
αστριχτ, Αμστερνταμ, κλπ.) πρσστέθηκαν και νέες χώρες στην ΕΟΚ, όπως η 
Ελλάδα ( I - 1 - 1981 ως 10° μέλσς), ενώ από το Δεκέμβριο του 1991 η Ευρωπαϊ
κή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Όπως είναι γνωστό τσ Σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σημαία, 
πσυ εμφανίζει 12 χρυσά αστέρια σε κύκλο πάνω σε μπλε φόντο. Ο αριθμός 
των αστεριών δεν συνδέεται με τον αριθμό των κρατών μελών. Ο αριθμός 12 
παραδοσιακά συμβολίζει την τελειότητα, την ενότητα. ΓΓ αυτό, η σημαία 
παραμένει η ίδια παρά τις προσθήκες νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενωμένη Ευρώπη έχει και τον δικό της ύμνο. Ο ευρωπαϊκός ύμνος έχει 
παρθεί από το τελευταίο μέρος της «Ένατης Συμφωνίας» του Μπετόβεν. Για 
το κομμάτι αυτό της συμφωνίας σ Μπετόβεν μελσπσίησε τσ ποίημα «Ωδή 
στη χαρά» τσυ Φ. Σίλερ, που εκφράζει το όραμα για συναδέλφωση των 
ανθρώπων.

Σαράντα επτά (47) χρόνια μετά την πρώτη συνθήκη ενοποίησης της Ευρώ
πης και συγκεκριμένα στις 29/10/2004, πάλι στη Ρώμη, υπογράφτηκε από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που στη 
συνέχεια πρέπει να επικυρωθεί από κάθε κράτος μέλος είτε με κοινοβουλευ
τική διαδικασία ή με δημσψήφισμα.

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αντικαθιστά με ένα ενιαίο κείμενο, για λόγους 
απλούστευσης και σαφήνειας, τις υπάρχουσες κύριες ευρωπαϊκές συνθήκες. 
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με εκατοντάδες άρθρα και πολλά παραρτήματα, 
διαιρείται σε 4 μέρη:

Το πρώτο με 60 άρθρα, ορίζει τις θεμελιώδεις διατάξεις του συντάγμα
τος, όπως τον ορισμό της Ένωσης, τα σύμβολα, τις αξίες της (ελευθερία, 
ισότητα, πσλυφωνία, δικαιοσύνη, κλπ.), τους στόχους της (προώθηση της 
ειρήνης, ασφάλειας, αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, κλπ.) τις αρμσ- 
διότητές της, τις διαδικασίες λήψης απσφάσεων και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Κοινσβσύλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκό Δικα
στήριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ.).

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τον χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά
των, δηλ. σε 54 άρθρα αναπτύσσει τα δικαιώματα των πολιτών, όπως: αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, δημοκρατική ζωή, ελευθερία έκφρασης και κινήσεων, 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διπλωματική πρσστα- 
σία, κλπ.

Το τρίτο μέρος του Συντάγματος, που είναι και το μεγαλύτερο (322 άρ
θρα), αναφέρεται στις πολιτικές και τη λειτουργία της Ένωσης ή με άλλα 
λόγια κατηγοριοποιεί τις αρμοδιότητες της Ένωσης (σικσνσμική, τελωνειακή, 
κοινωνική, γεωργική, εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, κλπ.) και διασαφηνίζει 
τους αντίστοιχους ρόλους των οργάνων της επαναλαμβάνοντας πολλές δια
τάξεις από τις υπάρχουσες συνθήκες.

Το τέταρτο μέρος (12 άρθρα) περιέχει γενικές διατάξεις του συντάγ
ματος, όπως ισχύ του συντάγματος, διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης, 
κλπ.
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Αέρας Ευρυτανικός στο «Αρσάκειο»
«Το επιβλητικό τοπίο με τη μοναδική του φυσική ομορφιά, τα γραφικά χωριά, τα παλιά εκκλησάκια και η 

ατμόσφαιρα της Ευρυτανίας αξίζουν να δοκιμάσετε αυτό το ταξίδι. 'Αλλωστε, η διαμονή σας εξασφαλίζεται 
από πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι σίγουρο ότι θα απολαύσετε αυτή τη μικρή περιπέτεια.» Με τα λίγα αυτά 
απλά, άδολα και λιτά λόγια η Σταυρούλα Θεοδωροπούλου, μαθήτρια της A  Λυκείου του Αρσακείου 
Ψυχικού Αθηνών, ανέλαβε, σε σχετική καμπάνια της τάξης της, να διαφημίσει την Ευρυτανία, ώστε 
να την επισκεφθούν όσοι θα ήθελαν να απολαύσουν μια «μικρή περιπέτεια», όπως την αποκαλεί.

Το κομμάτι που της αναλογεί στον τοίχο της τάξης της περιλαμβάνει 3-4 κόλλες με φωτογραφίες 
από φυσικές ομορφιές της Ευρυτανίας, όπως έλατα, λουλουδιασμένα δένδρα, εκκλησάκια, ποτάμια 
κ.ά., που ελκύουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον για μια πρώτη γνωριμία. Δίπλα στην Ευρυτανία, μια 
συμμαθήτριά της προβάλλει την Εύβοια κ.ο.κ.

Η Σταυρούλα όμως δεν μένει μόνο στα όμορφα ευρυτανικά τοπία. Κατατοπίζει τον πιθανό ταξιδευ- 
τή και με άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως ποιες είναι οι «σημαντικότερες κωμοπόλεις και χωριά». 
Και δίνει την ακόλουθη στήλη; Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Προυσός, Κορυσχάδες, Κερασοχώρι, 
Αγραφα, Κρίκελο, Δομνίστα, Φουρνά, Αγ. Τριάδα, Βραγγιανά, Βίνιανη.

Εύγε στη Σταυρούλα Θεοδωροπούλου, που από το δικό της μαθητικό μετερίζι στο λουλουδιασμένο 
Αρσάκειο κάνει τη δική της προσπάθεια για να διαφημίσει την Ευρυτανία, με ωραία καλλιγραφικά 
γράμματα, φωτογραφίες και νοικοκυρεμένη τοποθέτηση στον τοίχο της τάξης της.

Πως μπορέσαμε να μπούμε στην τάξη της και να ανακαλύψουμε τα παραπάνω; Τυχαία, με την 
ευκαιρία των εξετάσεων του Ι.Κ.Υ., που έγιναν στις αίθουσες του Αρσακείου (14-16 Απριλίου 2005) και 
στην τάξη της (αρ. 312), όπου γινόταν η βαθμολόγηση των γραπτών. Πίσω από το τραπέζι που 
καθόμουν είδα γνώριμες φωτογραφίες και με μεγάλα γράμματα τον τίτλο «Ευρυτανία». Έτσι «γνώρι
σα» τη Σταυρούλα Θεοδωροπούλου, που εξακολουθώ να μην τη γνωρίζω αλλά τη συγχαίρω για τη 
χαρά και περηφάνια που έδωσε σε έναν ευρυτάνα, που διάβασε το γραπτό της κείμενο που προσκα- 
λούσε επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ευρυτανίας μας.

καθ. Κλ. Κουτσούκης

Δημήτριος Σταμέλος
Δημοσιογράφος, συγγραφέας (1931-2005)

Απώλεια για την Ευρυτανία και τον ελληνικό δημοσιογραφικό και πνευματικό κόσμο ήταν ο ξαφνικός 
θάνατος του πολυβραβεβευμένου Ευρυτάνα συγγραφέα, ερευνητή και λογοτέχνη Δημήτρη Σταμέλου. 
Ο Δ. Σταμέλος, που καταγόταν από το Μαραθιά, πέθανε ξαφνικά τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Αθήνα 
και κατά την επιθυμία του ετάφη στο χωριό του, όπου αναπαύονταν και οι γονείς του. Κατά καιρούς το 
περιοδικό μας είχε τη χαρά να παρουσιάζει από τις στήλες του τα βιβλία του Δ. Σταμέλου. Το τελευταίο 
απ’ αυτά «Ανδρέας Μιαούλης» θα παρουσιασθεί στο επόμενο φύλλο.

Ο γλυκύτατος άνθρωπος και αγαπητός απ’ όλους Δημήτρης Σταμέλος με το συγγραφικό του έργο και 
ιδιαίτερα τις ιστορικές του μονογραφίες για αγωνιστές του '21 αφήνει πίσω του μια πνευματική κληρο
νομιά που μας κάνει περήφανους ως Ευρυτάνες. Αιώνια η μνήμη του.

Βράβευση Ευρυτάνα
Το Υπουργείο Πολιτισμού και το περιοδικό 

«Πνευματική Ζωή» βράβευσαν τον Ευρυτάνα 
συγγραφέα Ιωάννη Ζούμπο, από τους Δομια- 
νούς Ευρυτανίας, σε ειδική εκδήλωση, που 
έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Α
θηναίων στις 14 Ιανουαρίου ε.έ. Συγχαίρου

με θερμά τον εκλεκτό φίλο και συμπατριώτη 
μας για την τιμή αυτή που έγινε στο πρόσω
πό του για το πλούσιο συγγραφικό του έργο, 
μέσα από το οποίο προβάλλει διαχρονικά η 
Ευρυτανία με την ιστορία και τα προβλήματά 
της.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 29



-Τ '

θ υ μ ά τα ι < α ι ο  /Ιίο /ζ ο ^ ο ς

Ένας Αλησμόνητος Φίλος του 
Μικρού Χωριού

Εγώ, ως Νοκολός, είμαι σε θέση να γνωρίζω 
καλύτερα τον αείμνηστο δάσκαλο Γιάννη Γκιώνη, 
το μειλίχιο, αθόρυβο αλλά και ηιο συνεηή και 
φανατικό, σχεδόν Μικροχωρίτη, φίλο του Χωριού 
μας, γιατί τον έβλεπα εδώ και μια 30ετία να κάνει 
βάλτες σε ενδιαφέρουσες, ειδυλλιακές τοποθεσί
ες του χωριού. Τα πρωινά και τ' απογεύματα 
ανέβαινε εδώ στο λόφο του Νοκολού, άλλοτε 
μόνος και άλλοτε με παρέα. Δεν σταματούσε 
όμως εδώ. Συνέχιζε ως τον Άη-Σώστη, συναντού
σε κΓ άλλους εκεί. Συζητούσε και ξετύλιγε το 
νήμα των αναμνήσεών του από τη Μέση Ανατο
λή, όπου βρέθηκε στην κατοχή, αλλά και αργότε
ρα ως δάσκαλος της ελληνικής παροικίας στο Κά- 
ίρο, στην Αμπέτειο Σχολή.

Απά τότε που το γνώρισε, σε τυχαία επίσκε
ψή του, το Μικρό Χωριό παρέμεινε παντοτινός 
φίλος του. Λίγους μήνες πριν φύγει απ' τη ζωή 
πάλι σ' αυτό πέρασε τις θερινές του διακοπές. 
Για πρώτη και τελευταία φορά σε σχετική συνέ
ντευξή του εξομολογήθηκε, σε συντάκτη του πε
ριοδικού μας, τα της ζωής του, τις φιλίες του με 
Μικροχωρίτες, όπως τους αείμνηστους Αρ. Πουρ
νά, Στ. Γεωργούλη, Νικήτα Κουτσούκη κ.ά., που 
τους αντάμωνε στις βόλτες του, κουβέντιαζαν και 
σχολίαζαν διάφορα θέματα. Ευγενικός άνθρωπος 
που άφησε γλυκές αναμνήσεις.

Όχι σύνταξη αλλά μια θέση 
στο Λεωφορείο!

«Όχι δε θέλομε και δεν ζητάμε συντάξεις κι’ 
αμοιβές. Το μόνο που θέλω είναι όταν μπαίνω 
στο λεωφορείο, που περνάει απ' το χωριό μου κι' 
απομένω όρθιος γιατί είναι συμπληρωμένο, ένα 
γυμνασιόπαιδο, από κείνα που κάθονται και κά
νουν αδιάφορα πως λύνουν σταυρόλεξο, να ση
κωθεί και να μου δώσει τη θέση τσυ. Τίποτε 
άλλο απ' την πατρίδα, δεν ζητάμε πλερωμές»! 
Με αυτά τα λόγια ο παλιός αντιστασιακός Τσισκο- 
φτύχης, που μαρτύρησε σε Γερμανικά στρατόπε
δα όπως το Μαουτχόουζεν, απάντησε σε παρατή
ρηση μαθητή Σχολείου.

Τον κ. Τσισκοφτύχη είχε καλέσει ο Διευθυ
ντής του Σχολείου, δάσκαλος Σταμάτης Α. Απο- 
στολάκης, για να αφηγηθεί τις περιπέτειές του 
απ' την Κατοχή (1941-44). Ένας μαθητής, μετά 
από όσα άκουσε από τον παλιό αντιστασιακό, 
του είπε: «Νομίζω πως έπρεπε το κράτος να σας 
είχε δώσει μόλις γυρίσατε μια αρκετά καλή σύ
νταξη, κάποια προνόμια και ανταμοιβές». 0 σε
μνός αντιστασιακός έδωσε στο μαθητή την παρα
πάνω απάντηση και αμέσως τον πήραν τα δά
κρυα.

Δεν ζητάμε συντάξεις κι' αμοιβές... δεν ζητάμε 
πλερωμές... μόνο μια θέση στο λεωφορείο!

Είναι μια αγχώδης έκκληση προς τα νεαρά παι
διά μας. Ας μην την ξεχνούν!

Τ α  Λεπιανίτικα Νέα γ ρ ά φ ο υ ν  γ ια  τ ο  ττερ ιο δ ικ ό  μ α ς
(αρ. φύλλου 87, Δεκέμβριος 2004)

«Μικροχωρίτικα Γράμματα, Περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Μικρχωριτών.
Είναι ένα θαυμάσιο περιοδικό. Καλαισθητικότατο και πλουσιότατο σε ύλη, παρ

μένη μέσα από τη ζωή και τα δρώμενα της ωραίας κοινωνίας του Μικρού Χωριού, που  
ξέρει να ζει τις καλές μέρες αλλά και τις δύσκολες. Μην ξεχνάμε την συμφορά (την 
κατολίσθηση που έθαψε σπίτια και αθώες ψυχές) στις 13-1-1963.

Οι Μικροχωρίτες ορθώνουν γενναία το ανάστημά τους και συμβάλλουν στη σω
στή διαμόρφωση της ζωής των κατοίκων. Κινούνται με ανιδιοτε'λεια, αποφασιστικό
τητα, ευαισθησία και χαρά για προοδευτική δημιουργία.

Θερμά συγχαρητήρια για την υπομονή και τα θεάρεστα έργα τους».
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Η κ. Κυπαρισσού>Λ Δ. Κ. Βασιλάκου μας έστειλε ένα ποίημά της γραμμένο για το Χωριό μας. 
Τίτλος του; Πανέμορφο Μικρό Χωριό. Το ποίημα αυτό έχει μελοποιηθεί σε ωραιότατο Δημοτικό Τραγού
δι, που το ερμηνεύει ο Κώστας Τζίμας. Η κ. Βασιλάκου το αφιερώνει «στους όπου γης Μικροχωρίτες της 
Ευρυτανίας:

Πανέμορφο Μ ικρό Χωριό  
έφυγα από κοντά σου 

κα ι ήρθα εδώ στην ξενιτιά  
μου 'λειψε η ομορφιά σου.

Τρέχανε γάργαρα νερά 
της βρύσες, τα ρυάκια  

και παπαρούνες κόκκινες  
φυτρώνανε στ ’ αυ?,άκια.

Ή ταν ωραία η ζωή 
στον καθαρό αέρα 

χόρτα, λουλούδια στην αυλ,ή 
και δένδρα πέρα ως πέρα.

Πανέμορφο Μ ικρό Χωριό  
έφυγα από κοντά σου 

και ήρθα εδώ στην ξεν ιτιά  
μου Ίχ ιψ ε η ομορφιά σου.

ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ Η κ. Βασιλάκου, από τη Βρύση Εύβοιας, έχει μου
σικές ρίζες αφού ο παππούς της έπαιζε βιολί και ο 
πατέρας της έπαιζε λαούτο. Η ίδια σπούδασε μουσική 
και χειρίζεται άριστα την κιθάρα, το ακορντεόν και το 
αρμόνιο. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως στιχουργός 
και στη δισκογραφία εμφανίζεται με τα τραγούδια: 

«Περνούσα για να πιω νερό», «Σαν ταξιδ ιάρ ικα  που- 
?,ιά». Έ γειρα ν ' αποκοιμηθώ», σε μουσική Βασίλη 
Σούκα. Έχει γράψει και εκδώσει τέσσερις ποιητικές 
συλλογές:

Μουσικές Αλ^ήθειες, 1997 - - Ενοράσεις, 1998 - - 
Λαλ,ιές Πουλ,ιών - «Φωνές Θεών», 1999 - - Ε ίνα ι κάτι 
στιγμές ...που πολΣά σου θυμίζουν, 2000.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Βασιλάκου που έγρα
ψε ένα ποίημα - τραγούδι αφιερωμένο στο Χωριό μας. 

Το Δημοτικό αυτό τραγούδι κυκλοφορεί σε δίσκο με τίτλο: Πανέμορφο Μ ικρό Χωριό, που σίγουρα 
κάθε Μικροχωρίτης θα θέλει να το έχει στη δισκοθήκη του.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Τ Ζ ΙΜ Α Σ  
ΚΛΑΡΓΚΟ: Κώστας Αρκπόπίκ^σς - Αάμος

X C f p a t p  t p u  μ α ς

Φτωχός πατέρας γράφει στο γιο του, που είναι φοιτητής στην Αθήνα, να ξσδεύει 
λιγότερα λεφτά. Και ο γισς του απαντά:

- Αγαπητέ Πατέρα, τρώω λίγο, καμιά φορά και καθόλου, προσπαθώ όμως να το κόψω!

Πτυχιούχος της λογοτεχνίας φέρνει στο χωριό του μια φωτογραφία του Διονύσιου 
Σολωμού και την κρεμάει στον τοίχο. Μετά από μερικές μέρες βρίσκει τη φωτογραφία 
πεταμένη στα σκουπίδια. Ρωτάει τη χήρα μάνα του να μάθει ποιος την πέταξε.

- Εγώ, απαντάει εκείνη, βαρέθηκα να με ρωτάει ο κόσμος τι τον έχω αυτόν το μορηκινιό 
που κρέμασα τη φωτογραφία του στον τοίχο.
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Συνέχεια από το προηγούμενο Του Δημητρίου Σπ. Δέρματά

Το στρσηαπικό νοσοκομείο ή- 
τανε τότε στην πολστελή βίλα 
του Αβδούλ Χαμίτ. Ένα πραγμα
τικό ανάκτορο που ήταν στο 
δρόμο που πήγαινε για τη Χαλκι
δική στο Μτεπώ. Πήγα στο νο
σοκομείο το οποίο αν και ήτανε 
πολύ μεγάλο, ήτανε γεμάτο από 
ασθενείς στρσπώτες. Εκτός από 
τον πόνο που αισθανόμουν ήτα
νε η πρώτη φορά που έμπαινα 
σε στρσηωπκό νοσοκομείο. Στο 
θάλαμο που με βάλανε ήτανε α
κόμα καμιά τριανταριά στραπώ- 
τες από διάφορες αρρώστιες.
Οι μέρες περνούσαν χωρίς να 
με παίρνουν για το χειρουργείο 
ούτε καν να με ετοιμάζουν γι' 
αυτό. Η τροφοδοσία μας ήτανε η τακηκή. Δηλα
δή κάθε μέρα κρέας και αυτό πρωί και βράδυ.

Δίπλα στο κρεβάπ μου είχαν ένα στρατιώτη 
που ψηνόταν από τον πυρετό. Καθώς έμαθα αυ- 
τουνού η αρρώστια ήτανε αιματορικός πυρετός 
δηλαδή κστουρούσε αίμα. Εκείνη τη μέρα αρχί
σανε και π ς  δικές μου εξετάσεις. Μου πήρανε 
ούρα και αίμα. Το ίδιο βράδυ του διπλανού μου 
αρρώστου η κατάσταση επιδεινώθηκε τον πήραν 
από κει για την εντατική και την άλλη μέρα μά
θαμε σπ πέθανε από αυτό που έπασ)^.

Εν τω μεταξύ μαζί με π ς  γνωματεύσεις για τις 
δικές μου εξετάσεις ήρθανε επιτελείο ολόκληρο 
από γιατρούς και νοσοκόμους σε μένα και άρχι
σαν να με θερμομετρούν και να με εξετάζουν 
ανήσυχοι. Εγώ δεν είχα πυρετό. Αλλά στα ούρα 
μου βρέθηκε πολύ αίμα. Αρχίσανε ακτινοσκοπή
σεις για τα νεφρά, ακπνογραφίες. Με στείλανε 
έξω σε μία μεγάλη κλινική για πυελογραφία. Με 
υποβάλανε σε βασανιστική κυστιοσκόπηση. Ώ
σπου κστάφεραν να με κάνουν να χάσω τελείως 
το ηθικό μου και να πιστέψω όπ ήρθε το τέλος 
μου. Οι μέρες περνούσαν ο πόνος αν και λιγότε- 
ρος δεν με άφηνε τελείως.

Σε όλο αυτό το διάστημα και όταν επέτρεπαν 
επίσκεψη η Άννα έρχονταν πότε με την αδελφή 
της, πότε με καμιά φι^νάδα της και ήτανε η μόνη 
παρηγοριά μου με την αισιοδοξία της όπ όλα θα 
πάνε καλά, μου άλλαζε κάπως την διάθεση. Οι 
γιατροί μια και δεν είχα πυρετό και δεν έδειχνα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επ. ΔΕΡΜΑΤΑ
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σημεία σπ πάσχω απο την αρρο)- 
σπα που πέθανε ο φαντάρος και 
μάλλον θα πρόκειται για πέτρα 
στο νεφρό, αποφασίσανε να μου 
κάνουν την εγχείρηση για τη 
σκωληκοειδάιδα. Εντω μεταξύ α
πό τότε που μπήκα είχαν περάσει 
30 ημέρες. Αφού με ετοίμασαν 
με πήγανε στο χειρουργείο και 
μου κάνανε την εγχείρηση χωρίς 
να με υπνωπ'σουν με τοπικές ενέ
σεις. Αφού παρέμεινα το κανο
νικό δήμερο μετά την εγχείρηση 
με βγάλανε από το νοσοκομείο 
και πήγα στο λόχο μου. Με καθυ
στέρηση 10 ημερών από την η
μέρα που έπρεπε ν’ απολυθώ.

Εν τω μεταξύ στο λόχο είχε έρ
θει Λοχίας σιπστής. Πήρα λοιπόν το απολυτήριο. 
Χαιρέπσα το λοχαγό και όσους συναδέλφους 
γνώριζα και έφυγα για να αρχίσω πάλι τον πολπι- 
κό μου βίο, ο οποίος από δω και πέρα δεν ήταν 
καθόλου ρόδινος.

Η δικτατορία εκδηλώθηκε με όλη την αγριάδα 
της και επεβλήθηκε σε όλη την επικράτεια απόλυ
τα. Εκτός από κάποια ανπ'δραση που εκδηλώθηκε 
στην Κρήτη αν θυμάμαι καλά, η οποία και κστε- 
στάλη, όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σπς διαθέσεις 
του κοντοστούπη Μεταξά και του κιτρινιάρη Γε
ωργίου Γλύξμπουργκ και στους πατρώνες τους 
Εγγλέζους. Οι διώξεις εξακολουθούσαν να συνε
χίζονται. Η παραμικρή υπόνοια όχι μόνο ν’ ανή
κεις, αλλά και να σκέτττεσαι και να μιλάς ακόμα 
δημοκρατικά αριστερά, προκαλούσε τους διωγ
μούς που αναφέραμε και παραπάνω. Εξορίες βα
σανιστήρια φυλακίσεις. Στις κρσηκές υπηρεσίες 
αντικσταστάθηκαν όλοι οι υπάλληλοι οι δημοκρα
τικοί. Τοποθετήθηκαν σε κάθε υττηρεσία χαφιέ
δες. Το στράτευμα και η αστυνομία ήτανε που 
ήτανε μαύροι και αντιλαϊκοί οι ηγήτορες. Τώρα τα 
επανδρώσανε με άπ πιο αντιδραστικό υπήρχε. Υ
πουργός δημόσιας τάξεως ανέλαβε ο παμπόνη
ρος Μανιδάκης. Ακόμα και στις ιδιωτικές επιχει
ρήσεις τοποθετήθηκαν χαφιέδες. Έτσι έγινε και 
στο δικό μας πρατήριο της εταιρίας τοποθετήθη
κε ένας καινούργιος υπάλληλος. Έχοντας το ε
πώνυμο του διοικητή μου στο στρατό και αυτόν 
τον έλεγαν Στεργιόπουλο.
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Μετά την απόλυσή μου από το στρατό πήγα 
πάλι στη δουλειά μου και δούλεψα 20 μέρες περί
που, οπότε μου ανακοινώθηκε ότι ο μισθός μου 
θα είναι 1.900 δρχ. το μήνα από 2.600 που έπαιρ
να όταν έφυγα για το στρατό. Και τούτο γιατί 
σύμφωνα με την καινούργια εργατική νομοθεσία 
χαρακτηρίσθηκα ως γκαρσόν ντι υπηρό, αν το 
λέω καλά. Δηλαδή παιδί υπηρεσίας και όχι υπάλ
ληλος.

Φυσικό ήτανε ν’ αγανακτήσω και μαθαίνοντας 
ση στο Διοικητήριο υπάρχει επόπτης που λύνει τις 
διαφορές εργασίας, πήγα σε αυτόν να διαμαρτυ- 
ρηθώ. Πήγε αυτός στο μαγαζί σε ώρα που έλειπα 
και του είπε ο αδίστακτος χαφιές Στεργιόπουλος 
χωρίς να με ξέρει καν ότι είμαι κομμουνιστής και 
τα κάνω αυτά. Αυτό που έγινε μου το είπε ο λογι
στής.

Εγώ σκειττόμενος ότι είχα στοιχεία και αποτυ
πώματα στο τμήμα από τη συγκέντρωση Σοφού- 
λη που φωνάζαμε τα αριστερά συνθήματα πανι- 
κοβλήθηκα σκετπόμενος άπ θα μιε συλλάβουν και 
θα υποστώ όλα τα σχετικά. Τα παράτησα όλα, 
πήρα μόνο τη βαλίτσα μου. Μπήκα στο τρένο και 
έφυγα για το χωριό. Ακόμα και τη δουλειά μου το 
εικοσαήμερο δεν πληρώθηκα. Τα παράτησα όλα, 
σπ είχα στο δωμάπο που είχα νοικιάσει στο Τσινά- 
ρι, όσους γνώριζα και προ παντός την Άννα και 
τα όνειρά μας για το μέλλον, τη ζωή που σχεδιά
ζαμε. Ήμουνα σε μεγάλη σύγχιση. Ίσοκ; υπερβο
λικό φόβο. Αλλά είχα ακούσει για ανθρώπους που 
είχανε λιγότερο στοιχεία που συλληφθήκανε και 
υποφέρανε. Ίσως δείλιασα, αλλά και να έμενα π  
μέλλον θα είχα με μισθό που δεν θάφθανε και να 
φάω ακόμα.

Τι, από cm σχεδιάζαμε με την Άννα θα πραγμα- 
τοποισταν; Έτσι πρσπ'μησα να χαθώ από τη ζωή 
της και να μείνουμε ο καθένας στην τύχη του. 
Αυτό ήταν το τέλος της ζωής μου στη Θεσσαλονί
κη. Της μποέμικης και ^γνοιαστης, που τα λίγα 
αυτά χρόνια ασιραλώς Γηανε τα καλλίτερα της 
προηγούμενης και μετέπεπα ζωής μου, όποχ; θα 
δούμε και παρακάτω. Ήρθα λοιπόν πάλι στο χο> 
ριό. Ο πατέρας μου και η μητριά μου δεν χάρη- 
καν βέβαια που με βλέπαν άνεργο να επανα- 
πατρίζομαι.

Η στενοχώρια μου ήτανε μεγάλη. Πέρασα κό
μπασες μέρες στην αβεβαισπητα και την σύγχιση. 
Στην απελπισία μου σκέφθηκα τρόπο και χρήματα 
να κάνω τη δουλειά που σχεδιάζαμε με την Άννα. 
Ένα μαγαζί με αυτά που γνώριζα κάπου σε μία 
πόλη, Λαμία ή Χαλκίδα. Βολιδοσκόττησα τον πατέ
ρα μου, ο οποίος με απογοήτευσε λέγοντάς μου 
σπ “τα λίγα χρήματα πσυ έχει είναι δεσμευμένα

στην τράπεζα".
Αλλά και να μην ήτανε έτσι δεν θα τον άφηνε 

ποτέ η μτιτριά μου να μου δώσει. Γιστί δεν ήτανε 
βέβαια μάνα μου. Και με το δίκιο της αφού δεν 
ήτανε τέτοια. Αυτό που δεν έκαναν αυτοί το έκανε 
ο μπάρμπα Κώστας Παναγιωτόπουλος, που ήταν 
παντρεμένος με την αδελφή του πατέρα μου Λύ- 
μπω, μάνα των παιδιών Γιώργου και Πάνου της 
κόρης της Φωτεινής και τΰυ Ανδρέα. Αυτός φρό
νησε για τα παιδιά του.

Τον μεν Γιώργο τον βοήθησε και συνεταιρίσθη- 
κε με κάποιον χημικό Κωνσταντέλο στη Λαμία και 
φπάχνανε λεμονάδες. Τον Πάνο τον σπούδασε 
και βγήκε δικηγόρος. Την κόρη του Φωτεινή την 
προίκισε καλά παντρεύοντάς την με ένα νοικοκυ
ρόπαιδο και ο μικρός Ανδρέας τέτανε στο γυμνά
σιο.

Όταν του ανέλυσα π  ήθελα να κάνω μου υπο- 
σχέθηκε να βοηθήσει να συνεταιρισθώ με το γιο 
του Γιώργο, αφού θα μιπορούσα και εγώ να βάλω 
κάπ στα κεφάλαια ή εμπορεύματα.

Τότε σκέφτηκα να απστανθώ πάλι στην εταιρία. 
Έγραψα ένα γράμμα στον γενικό διευθυντή, τον 
γνωστό μας κ. Μεγακλή Οικονομίδη και αφσύ του 
εξέθετα όη ήμουν υπάλΑιηλος στο πρατήριο Θεσ
σαλονίκης και την πραγματική αλήθεια ότι κστη- 
γορήθηκα άδικα και αναγκάσθηκα να φύγω από 
τη δουλειά χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση για 
τα 7 χρόνια που δούλεψα στην εταιρία και ταυ 
υπενθύμισα ότι αυτός προσωπικά κατ’ εξαίρεση 
μου έκανε αύξηση του μισθού για την απόδοσή 
μου, τον οποίο μισθό τώρα όχι μόνο δεν προσαρ
μοζότανε μετά τη θητεία μου ως στρσπώτης αλλά 
τον υποβίβασαν στα 2/3. Και εκείνο που ήθελα 
τώρα ήτανε να μου χορηγηθεί λίγη πίστωση να 
πάρω χρώματα και ν’ ανοίξω μαγαζί στη Λαμία 
και ακόμα αν είναι δυνατόν να ‘ρθω στον Πειραιά 
να παρακολουθήσω στσ χημείο τους συνδυα
σμούς των χρωμάτων.

Δεν ήλπιζα και πολύ να πάρω απάντηση, γιαπ' ο 
Στεργιόπουλος φανταζόμουν θα έκανε κακή ανα
φορά για μένα και ο κ. Τσίρος θα φοβότανε και ο 
ίδιος να πει κανένα καλό λόγο, /'ιλλά όλα αυτά 
διαψεύστηκαν. Πήρα την απάντηση που έλεγε να 
πάω οπότε θέλω στην εταιρία και μπορώ να πάρω 
20.000 δραχμές πίστωση από την εταιρία σε ε
λεύθερο λογαριασμό. Δηλαδή χωρίς γραμμάπα. 
Να μπορώ να τα εξοφλήσω όπστε μπορούσα.

Μόλις πήρα αστό το γράμμα αναιττερώθηκε το 
ηθικό μου. Έφυγα αμέσιυς πήγα στον Πειραιά. 
Πήρα σημείωμα από το γραφείο του κ. Μέγα για 
το χημείο. Αλλά και να στπ'ζομαι, να τροίκϋ το με
σημέρι με το προσωπικό του εργοστασίου δωρε-
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αν στην κανπνα εστιατόριό που ήτανε μέσα στο 
εργοστάσιο. Το αποκούμπι μου για ύττνο ήτανε 
που αλλού στον ξάδελφό μου Πάνα Χαμπερή. Το 
Χαμπερή το γιο της θείας Κωνστάντως, που είχε 
την καλοσύνη της τόσο αυτός όσο και η γυναίκα 
του Καλλιόπη. Το σπίτι τους ήτανε σαν δικό μας. 
Όχι μόνο για μένα που ήμουνα προσωρινός εκεί 
μουσαφίρης αλλά και για τον ξάδελφό μου Πόνο 
το δικηγόρο που ήτανε μόνιμος κει για φαΐ και 
ύπνο και όταν άγβ  πλήρωνε αν ήθελε κάπ.

Αλλά δεν ήμασταν μόνο εμείς. Το σπίτι αυτό 
ήτανε σαν μοναστήρι κάθε μέρα. Θα είχε και 2-3 
ξένους Κλαψιώτες, Μικροχωρίτες κ.λπ. Δεδομέ
νου όπ αυτή την εποχή ήτανε περιορισμένοι γισπ' 
φιλοξενούσαν και άλλους στο σπίπ, στο οπα'ο δοο- 
μάτιο ίσα ίσα χωράγανε τα δυο μονά κρεβάπα 
αφήνοντας ένα διάδρομο δύο πιθαμές να περνά
με. Για το εργοστάσιο έπαιρνα το τρένο από την 
Ομόνοια.

Η απασχόλησή μου στο χημείο ήτανε να φτιά
χνουμε δειγματολόγιο συνδυάζοντας δηλαδή α
νακατεύοντας διάφορα χρώματα και βάφαμε νή
ματα, μάλλινα, βαμβακερά και μεταξωτά σε διά- 
ιρορες αποχρώσεις. Εγώ είχα το ελεύθερο να βά
φω ότι θέλω να κάνω συνδυασμούς κ.λπ. και ν ’ 
αποκτάω πείρα για πς αποχρώσεις του κάθε χρώ
ματος.

Γ ορίζοντας, όταν σχόλαγε το εργοστάσιο, για 
το σπίτι που ήταν στα Σεπόλια κοντά στην Κολο- 
κυνθού, ερχόμουνα πάλι με το ηλεκτρικό τρένο 
ως την Ομόνοια. Και από κει για να γλυτώνω το 
δίφραγκο που ήθελα για το τραμ, βάδιζα με τα 
πόδια για το σπίπ. Φυσικό ήτανε να τρυττήσουνε 
τα παπούτσια. Καμιά φορά συναντούσα τους φί
λους μου που ήταν στην Αθήνα, το Μάνθο Κομπο
ρόζο, το φοπτ)τή Σταύρο Ζορμπαλά και με άλ
λους γνακπούς αγόρια και κορίτσια κάνανε πάρπ 
και το ρίχναμε στο χορό. Σ’ έναν από αυτούς 
τους χορούς που είχα ντάμα την πολύ αρωματι
σμένη Νικολίτσα, που ήτανε και πολύ διαχυτική 
μαζί μου και με τις επαφές που είχαμε χορεύο
ντας τα παθητικά ταγκό, πήρα αρκετό από το 
άρωμά της που ήτανε πασπαλισμιένη. Όταν γύρι
σα στο σπίπ ξάπλωσα στο κρεβάτι κατακουρα
σμένος από το χορό και την πεζοπορία που έκανα 
από την Ομόνοια. Βλέποντας τα χ ι^ α  μου ο Πό
νος τις τρύπιες σόλες, αλλά και το άρωμα που 
πλημμύριζε το μικρό δωμάπο μου είπε για να χα
ρακτηρίσει την κατάστασή μου, “βαριά αρώματα 
και τρύπιες σόλες”.

Τελείωσε η εκπαίδευσή μου στο εργοστάσιο 
και ττήγα στη Λαμία. Νοικιάσαμε μαγαζί στην οδό 
Κολοκοτρώνη στο κτίριο Τσιριγγούλη. Αφού δια

μορφώσαμε κατάλληλα το χώρο με ράφια, πά
γκους, βπρίνες κ.λπ. κστέβηκα πάλι στην Αθήνα. 
Πήρα από τη ΧΡΩΠΕΙ τα αρκετά χρώματα που 
αναλογούσαν σπς 20.000 δρχ. πίστωση. Ακόμα 
ανοίξαμε λογαριασμούς για μαλλιά πλεξίματος 
με τον Πανάγο, Μολοκστό και για άλλα κλωσηκά 
και ψιλικά από ένα μεγάλο κατάστημα χοντρικής 
πώλησης. Τάφερα στη Λαμία τα τακτοποίησα στα 
ράφια, έφτιαξα τη βιτρίνα κάναμε διαφήμιση με 
φέιγ βολάν. Ακόμα με ανακοίνωση από τον κινη
ματογράφο που είχε ο μεγαλοχωρίτης φίλος του 
πατέρα μου Παπαγιάννης Αλκής. Το μαγαζί ή
τανε πρωτότυπο για τη Λαμία.

Η αρχή ήτανε κάπως δύσκολη ώσπου να βά
ψουν οι πελάπσσες μας τα πρώτα φορέματα. Ό
ταν έγινε αυτό η εππυχία μου ήτανε απόλυτη. Με 
πς οδηγίες που έδινα προφορικά και γραπτά. Μία 
γυναίκα που ήθελε να βάψει ένα φόρεμα 100-150 
δραχμές. Παίρνοντας το χρώμα από μένα που 
μου στοίχιζε 2 δρχ. και στην πελάησσα 10. Έβα
φε το φόρεμα μόνη της και δεν γλύτωνε μόνο τα 
χρήματα αλλά είχε και την ικανοποίηση όπ το έκα
νε μόνη της.

Η Λαμία δεν ήταν τότε καμιά μεγαλούπολη και 
από στόμα σε στόμα έγινε η ζωντανή διαφήμιση 
και η πελατεία αυγάτισε και όλα πήγαιναν μία 
χαρά. Στον ενάμιση χρόνο ξεχρέωσα π ς  μπογιές 
αυγάτισα σημαντικά το εμπόρευμα και θ’ άρχιζα 
να πληρώνω και το χρέος στο μπάρμπα Κώστα.

Η ζωή μου στον ενάμισι αυτό χρόνο δεν ή
ταν και δυσάρεστη παρ’ όλη τη φροντίδα συ- 
ναναστρεφόμενος τους χωριανούς μου Σοφο
κλή και Πάνο Κανούτο. Καθώς και τον Καρδά- 
ρα Θωμά που είχανε τις οικογένειές τους και 
τη δουλειά τους στη Λαμία. Στα σπίτια τους 
πολλές φορές το ρίχγαμε στο χορό και το τρα
γούδι όταν ανταμώναμε.

Επίσης ήμουν ευπρόσδεκτος στο σπίτι του 
μεγαλοχωρίτη Άλκη Παπαγιάννη, στο οποίο 
σύχναζα τακτικά και στο οποίο γνώρισα όλο 
τον κόσμο της καλής αστικής κοινωνίας της 
Λαμίας ας πούμε.

Σ’ αυτό το σπίτι κάνανε συγκεντρώσεις και 
πάρτι. Φυσικό ήτανε μπαίνοντας στον κύκλο 
του εμπορικού κόσμου προσδοκώντας ν ’ ανα
πτύξω τη δουλειά μου και αφού η πελατεία ο 
γυναικόκοσμος στο μαγαζί μου αυγάτιζε με 
την επιτυχία που είχα στα χρώματα, θα μπο
ρούσα επεκτείνοντας το μαγαζί και με άλλα 
εμπορεύματα ν ’ αναπτύξω περισσότερο τη 
δουλειά. Υπήρχε δυνατότητα να κάμω ένα κα
λό γάμο αφού βέβαια θα μεσολαβούσε και κά
ποιο αίσθημα. Αλλά και να έχω και κάποια οικο-
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νομική βοήθεια να επιτύχω όλα αιπά που επιδί
ωκα.

Όλ’ αυτά μπορούσαν να γίνουν και γρήγο
ρα αλλά μεσολάβησε πάλι η κατάσταση. Η 
δικτατορία εδραιώθηκε στη χώρα μας. Ο λαός 
υπέκυψε στον κοντοστούπη Μεταξά και την 
παρέα ταυ, στο εσωτερικό δεν υπήρχε καμιά 
αντίδραση σ ’ αυτούς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η εξωτερική πολιτική και στρατιωτική κατά

σταση ήταν πολύ άσχημη. Ο πόλεμος μαίνεται. 
Οι Γερμανοί αφού κατέλαβαν την Πολωνία, 
στράφηκαν και πολεμούσαν στο δυτικό μέτω
πο προελαύνοντας, καταλαμβάνοντας όλα τα 
κράτη, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία και προχω
ρούσαν για την Γαλλία, παρακάμπτοντας την 
γραμμή Μαζινά.

Ο Μουσολίνι αφού βομβάρδισε το καλοκαίρι 
το πλοίο μας Έλλη στην Τήνο, φαινάταν φανε
ρά ότι θέλοντας και αυτός να δείξει τις πολεμι
κές του αρετές στο συνεταίρο του Χίτλερ, είχε 
τις βλέψεις να καταλάβει την Ελλάδα την οποί
α θεωρούσε εύκολο στόχο.

Οι δικοί μας προβλέποντας αυτά και θέλο
ντας να προβάλλουν κάποια αντίσταση, κάνα
νε τον Αύγουστο μια μυστική επιστράτευση. 
Τα απολυτήριά μας του στρατού, ήταν με διά
φορα στοιχεία, ψηφία. Δεν καλούσαν λοιπόν 
ηλικίες ολόκληρες, αλλά ζήταγαν να παρου- 
σιασθούν στα κέντρα επιστρατεύσεως, όσοι 
είχαν τα ανάλογα ψηφία. Το δικό μου απολυτή
ριο είχε το 12Π, το οποίο κλήθηκε στις 29 Αυ- 
γούστου. Έπεσα από τα σύννεφα. Ήταν η 
δεύτερη φορά που χάλαγε η ζωή μου. Η από
φασή μου ήταν να κλείσω το μαγαζί μια και 
ήταν δουλειά ειδικότητας, αλλά ο ξάδερφάς 
μου και συνεταίρος Γιώργος ήθελε να το κρα
τήσει ανοικτό. Αφού δεν ήξερε τίποτα από τη 
δουλειά ο άνθρωπος τάκανε θάλασσα. Ζητού
σαν οι γυναίκες μπλε, έδινε μαύρο. Αλλά δεν 
άργησε και αυτός να επιστρατευτεί και έτσι 
έκλεισε και το μαγαζί.

Στις 29 Αυγούστου παρουσιάσθηκα στο 
κέντρο Λαμίας στο 42 Σύνταγμα Ευζώνων. 
Πήραμε τον ιματισμό, ντυθήκαμε τσολιάδες. 
Με το χαρακτηριστικό Ντουλαμά για χιτώνιο. 
Αλλά απά τη μέση και κάτω τη στολή του φα
ντάρου, δηλαδή κυλότα, γκέτες, άρβυλα. Μεί
ναμε μια βραδιά στο στρατώνα της Λαμίας 
και την άλλη μέρα πρωί-πρωί μας φόρτωσαν 
με πλήρη εξάρτηση; άπλα μάλινχερ, μπαλά
σκες, γυλιό, κουβέρτες, κράνος, αντίσκηνο. Η

κατάληξή μας ήταν η Τσαμουριά Ηπείρου, 
στο χωριό Μενίνα. Στα χωριά αυτά τότε μαζί 
με τους Έλληνες, κατοικούσαν και πολλοί Αλ
βανοί οι λεγόμενοι Τσιάμηδες, οι οποίοι δεν 
μας έβλεπαν με καλό μάτι. Μας φέρονταν κά
πως εχθρικά. Το χωριό που στρατονισθήκαμε 
ήταν ένα ξεροχώρι βρώμικο. Είχε μία μοναδι
κή βρύση στην άκρη της οποίας ήταν δεμένο 
ένα κομμάτι από άσπρη βαμβακέλα, σαν σα
κούλα. Η σακούλα αυτή κάθε λίγο και λιγάκι, 
γέμιζε από κάτι άσπρα σκουλίκια, τα οποία 
έπρεπε να πεταχθούν, να ξαναμπεί η σακού
λα για να πιει ή να πάρει κανείς νερά. Το 
μέρος που στρατονισθήκαμε, το 1ο τάγμα 
μας, ήταν ένας χέρσος ξερότοπος γεμάτος 
φίδια. Δεν έχω δει περισσότερα φίδια στη ζωή 
μου. Παρ’ όλο ότι είμασταν έφεδροι, μας τρέ
λαναν στα γυμνάσια και το καψόνι, στις 
μακρινές πορείες και στις ασκήσεις μάχης. 
Μείναμε άλο το Σεπτέμβριο εκεί και στις αρ
χές  του Οκτώβρη το τάγμα μας μεταφέρθηκε 
στο μοναστήρι Παλιουρή, το οποίο είχε κά
ποια πρασινάδα και πανύψηλα δένδρα. Στρα- 
τοπεδεύσαμε σε κάτι λιβάδια, όπου και εκεί 
είχε και πολλά δένδρα και ήταν ασυγκρίτως 
καλύτερα από τη Μενίνα. Τα γυμνάσια δεν 
σταμάτησαν αλλά ήταν πολύ λιγότερα εδώ. 
Το Μοναστήρι είχε μια εκκλησιά και ένα κτί- 
σμα αν θυμάμαι καλά. Έρχονταν και προσκύ
ναγαν πολλοί πιστοί. Μου έκανε εντύπωση μια 
πανέμορφη κοπελιά, ντυμένη με τη τοπική 
στολή σεγκούνι, κεντητή φούστα με ποδιά και 
τσαρούχια τηλατίνια στα ποδάρια.

Ίσως να μ’ επηρέασε και το πολύ διάστημα 
που δεν βλέπαμε γυναίκα. Η στρατιωτική μας 
σύνθεση ήταν ως εξής: Ιον η ομάδα που απο- 
τελείται από ένα λοχία, από το στοιχείο των 
οπλοβολητών, σ ’ αυτό με κατατάξανε κι εμέ
να ως δεκανέα. Ήτανε λοιπόν από το δεκανέ
α, τον σκοπευτή, τον γεμιστή, τον Ιο προμη
θευτή και το 2ο προμηθευτή.

Η ομάδα είχε και άλλον δεκανέα με άλλους 
5 στρατιώτες, ακροβολιστές. Οι τρεις ομάδες 
αποτελούσαν τη διμοιρία. Διμοιρίτης μας εδώ 
ήτανε ο ανθυπολοχαγός Κούκιος. Οι τέσσερις 
διμοιρίες κάνανε το λόχο και οι τρεις λόχοι και 
ένας λόχος πολυβόλων το τάγμα. Λοχαγός 
μας ήτανε ο Γκούμας Αθανάσιος και ταγμα
τάρχης ο Καραμέρης. Τον διοικητή του συ
ντάγματος αν θυμάμαι καλά τον λέγανε Βασι
λόπουλο ή Βασιλειάδη. Μέραρχος στην 8η 
Μεραρχία ήτανε ο στρατηγός Κστσιμήτρος.

Συνεχίζεται
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Έρωτος και Ρέντη γωνία
τον Κώστα Τοιανταφνλλη

Συνέχεια από το προηγούμενο
- Δεν ε'χω 

χρόνο να κουβε
ντιάσουμε τώ
ρα. Σε παρακα
λώ, έλα μαζί 
μου στο κατά
στημα λιανικής 
που έχω στην 
κ ρ ε α τ α γ ο ρ ά  
της οδού Αθη- 
νάς.

Μάλιστα, 
του λέω, αλλά 
θα 'ρθω με το 
δικό μου αυτο
κίνητο.

Σε λίγο, πήγα 
να πάρω το 

αυτοκίνητο από την οδό I. Τώρα είναι μέρα, ο 
κόσμος είναι ελάχιστος μέσα στην cryopά. Στη 
διαδρομή είδα ανθρώπους να μαζεύουν ανά
μεσα από τα σκουπίδια και τα σπασμένα τε
λάρα μισοσάπια φρούτα και πεταμένα άχρη
στα λαχανικά. Στην αρχή νόμιζα πω ς τα ήθε
λαν για τα ζωντανά τους, όταν τους είδα ό
μως να τα καθαρίζουν, και να βάζουν στις 
τσάντες τους μόνο τα γερά μέρη από αυτά, 
κατάλαβα πω ς μάλλον τα προόριζαν για να 
κορέσουν τη δική τους πείνα.

Πλησίασα μια κυρία και τη ρώτησα;
- Τι τα κάνετε αυτά;
Εκείνη έσκυψε το κεφάλι και μου είπε:
- Είμαι μόνη μου. Δεν έχω από πουθενά α

πολαβές, μεγαλώνω τέσσερα ορφανά. Τι να 
κάνω, να βγω στη ζητιανιά; Έρχομαι εδώ μό
λις φεύγει ο κόσμος και ψαχουλεύω, όλο και 
κάτι βρίσκω. Απ' τα ψηλά στα χαμηλά, αγόρι 
μου. Δόξα σοι ο Θεός. Τον παρακαλάω μέρα 
και νύχτα να 'ναι καλά αυτά τα παιδιά. Τι 
φταίνε οι ψυχούλες;

Δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω περισσότερα, 
κι απομακρύνθηκε βιαστική. Ήθελε να απο- 
φύγει περισσότερες ερωτήσεις, φαίνεται. Τα 
λόγια της μου θύμισαν τη δική μου μάνα, που  
κάποτε στο Αγρίνιο ε"λεγε σ' εμένα και στην

αδερφή μου:
- Να μη χαλεύετε ψωμί' ακόμα και όταν 

πεινάτε, και να σας το δίνουν, να μην το 
παίρνετε. "Έχουμε!" να λέτε.

Η πρώτη επίσκεψή μου στην αγορά του Ρέ
ντη άρχισε στις τέσσερις τη νύχτα, τελείωσε 
στις δέκα το πρωί, αφήνοντας σ' εμένα πρω 
τόγνωρες εικόνες και σπάνιες εμπειρίες. Το 
επαγγελματικό καθήκον, και το κυνήγι του με
ροκάματου, μ' έκαναν σε μισή ώρα να βρίσκο
μαι στο άλλο κατάστημα του εμπόρου, του 
κυρ Δημήτρη. Στη γνωστή αγορά.

Εκεί επικρατούσε άλλη ατμόσφαιρα, πολύς 
ο κόσμος, πολλοί οι πωλητές και πολλές οι 
φωνές τους. Απογοητεύτηκα. Δε γνώριζα π ο 
λύ καλά τις διαθέσεις του υποψήφιου πελάτη 
μου για την ασφάλιση ή μη των περιουσιακών 
του στοιχείων, μέσω εμού, στην Εθνική, αλλά 
ο φόβος μου ήταν πολύ μεγάλος. Ήμουν σχε
δόν σίγουρος πω ς αν άρχιζα να του αναπτύσ
σω κάποιο πρόγραμμα, δε θα μπορούσε να με 
προσέξει, οπότε αν έκανα κάποια δουλειά μα
ζί του, θα την έκανε για να με ξεcρopτωθεί, ή 
για να κάνει το χατίρι στο φίλο του το Δάζα- 
ρο.

Μπήκα στο μαγαζί του, αλλά δεν τον είδα. 
Τον ζήτησα. Ένας υπάλληλος κάτι του είπε, 
με κάποιο κρυφό μέσο ενδοεπικοινωνίας. Αμέ
σως, μια κρεμαστή σκάλα ξεκόλλησε από το 
ταβάνι, και το ένα άκρο της ακούμπησε στο 
δάπεδο.

- Ανεβείτε, μου λέει ο υπάλληλος, είναι επά
νω το αφεντικό.

Ανέβηκα και η σκάλα ξαναμαζεύτηκε. Ο χώ
ρος όπου βρέθηκα ήταν περίπου έξι τετρα
γωνικά. Αεριζόταν και εξαεριζόταν ελάχιστα, 
ήταν σκέτος θάλαμος αερίων. Ας ήταν χειμώ
νας, εκεί έκανε ζέστη. Οι φωνές ακούγονταν 
πιο δυνατές και οι μυρωδιές ήταν πιο έντο
νες. Ένα μεγάλο γραφείο γεμάτο με ντάνες α
π ό  χρήματα έκρυβαν σχεδόν το σώμα του κυρ 
Δημήτρη, ο οποίος καθόταν σε μια ξύλινη κα
ρέκλα. Ό,τι και να ακουμπούσες ήταν όλα π ο 
τισμένα με λίπος. Μου ήρθε λιποθυμία, αλλά 
προσπάθησςι να κρατηθώ όρθιος. Με είδε ο 
άνθρωπος και μου προσέφερε την καρέκλα
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του να καθίσω.
- Δεν είναι τίποτα, μου λέει, σε δυο τρία 

λεπτά θα συνηθίσεις την ατμόσφαιρα.
Πήρα μια βαθιά ανάσα, μαζί με ανάλογο 

θάρρος, και του λέω:
- Κύριε Δημήτρη, ο χρόνος που πρέπει να 

μου αφιερώσετε είναι αρκετός.
- Πόσος δηλαδή;
- Τουλάχιστον δύο ώρες και πρέπει να υ

πάρχει ησυχία. Δε θα μπορέσουμε να δουλέ
ψουμε διαφορετικά.

- Ααα! τόσο χρόνο δεν έχω εγώ, παιδί μου.
- Καλά το πρωί, το βλέπω, το καταλαβαί

νω, κάποιο απόγευμα όμως δεν έχετε κάποιο 
κενό;

- Όχι, όχι, ούτε το απόγευμα τόσο χρόνο. 
Εκτός εάν είναι Σάββατο αργά, ή Κυριακή 
πρωί.

- Προτιμώ την Κυριακή το πρωί, του λέω.
Έτσι συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την

ερχόμενη Κυριακή το πρω ί στο σπίτι του 
στου Παπάγου. Μου έδωσε τη διεύθυνσή του 
και το τηλέφωνό του λέγοντας:

- Έλα ό,τι ώρα θες, εγώ ξυπνάω  πολύ 
πρωί.

Οι εντυπώσεις μσυ γι' αυτόν τον άνθρωπο 
βρίσκονταν σε νεκρό σημείο. Μου φάνηκε ε- 
σωστρεφής, αψυχολόγητος, φιλοχρήματος. 
Και τις δύο φορές που τον είδα ήταν κρυμμέ
νος πίσω από όγκσυς χαρτσνσμισμάτων, ά
ντε να περισσέψει δραχμή αυτουνού να φάει 
κι άλλος. Η πείρα όμως πάνω στη δουλειά δε 
μου επέτρεπε να μεμψιμοιρώ. Έπρεπε να ε
ξαντλήσω όλα τα περιθώρια. Από κει που δεν 
περιμένεις, μπορεί να βγάλεις μεροκάματο. 
Τόσο κόπο έκανα τώρα, που τον ξεμονάχιασα 
στο σπίτι του, θα τον παρατήσω; Όχι, όχι, 
ποτέ!

Την Κυριακή κατά τις οχτώ το πρωί του 
χτύπησα το κουδούνι.

- Στον τέταρτο ανεβείτε, μου λέει.
Με περίμενε στο κατώφλι της πόρτας του. 

Ήταν ντυμένος, περιποιημένος. "Όχ", λέω, 
"τώρα θα μου πει πω ς έχει δουλειά και θα 
φύγει".

- Σηκώνεστε πρωί πρωί, κύριε Δημήτρη, 
του λέω.

- Ναι, ναι. Είναι συνήθεια, μια ζωή απ' τις 
δυο τρεις τη νύχτα είμαι στην αγσρά. Την Κυ
ριακή τι να κάνω;, στριφσγυρίζω στο κρεβάτι, 
σηκώνομαι κατά τις έξι και κάνω καμιά βόλτα

με τ' αμάξι. Σήμερα, που σε περίμενα, δεν έ
φυγα μακριά. Πήγα εδώ πισ κάτω κατά τις 
εφτά, κι άναψα ένα κερί.

- Πέρασε, κάθισε όπσυ θε'λεις, να σου κάνω 
καφέ;

Ήρθα σε δύσκολη θέση. Τι να κάνω; Να βά
λω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να μου κάνει κα
φέ;

- Όχι, δεν πειράζει, αργότερα βλέπουμε, 
του λέω.

- Μα εγώ περίμενα να πιούμε μαζί, μου α
παντάει.

Με ρώτησε πώ ς πίνω τον καφέ μου και 
προχώρησε προς την κουζίνα. Ήθελα να κα
πνίσω, αλλά δεν το έκανα.

Περιεργαζόμουν αμήχανα το χώρο όπου  
βρισκόμουν. Έβρισκα τα πάντα γύρω μου χο
ντροκομμένα και κακόγουστα. Από τα χρήμα
τα που είδα πω ς διαχειριζόταν ο κυρ Δημή- 
τρης, είχα βγάλει το συμπέρασμα πω ς τσ 
σπίτι του θα ήταν παλάτι. Οι κιτρινίλες στα 
ντουβάρια, η χαρακτηριστική μυρωδιά της 
κλεισούρας έδειχναν πως το σπίτι δε φροντί
ζεται. Σε κάποια σημεία υπήρχαν κρεμασμέ
νες φωτσγραφίες κάποιων ηλικιωμένων αν
θρώπων, άγνωστων οπωσδήποτε σ' εμένα. 
Ποτέ μα ποτέ δεν επιτρέπεται σ' έναν ασφα
λιστή να δείξει ή να πει, να σχολιάσει πράγ
ματα που του κάνουν κακή εντύπωση. Απε
ναντίας, πρέπει να είναι ευχάριστσς και ευ- 
διάθετος, αλλά πού τέτοιο κέφι, πρωί πρωί 
κυριακάτικα. Δε χρειαζόταν να καταβάλω 
προσπάθεια για να καταλάβω τα πσλιτικά 
πιστεύω του κυρ Δημήτρη, αυτά τα πρόδιδε 
η φωτογραφία του βασιλιά πάνω στσ σερβάν 
και μια άλλη απέναντί της που απεικόνιζε ένα 
με'λος της στρατιωτικής χούντας με τον κυρ 
Δημήτρη.

Όλη την ώρα που βρισκόμουν στο σαλόνι 
μσυ έρχονταν στ' αυτιά από διάφσρες διευ
θύνσεις κελαηδίσματα πολλών πουλιών που  
μου 'διναν την εντύπωση ότι βρισκόμουν π ο 
λύ κοντά σε δάσος. Από τη μεριά της κουζίνας 
φάνηκε ο υποψήφιος πελάτης μου, ο κυρ Δη- 
μήτρης. Ερχόταν σιγά σιγά κρατώντας το φλι
τζάνι με τον καφέ μου. Παρά τη μεγάλη του 
προσοχή, δεν τα κατάφερε, κάποιο μικρό μέ
ρος του 'χε χυθεί. Πετάχτηκα και τον βοήθη
σα, έφερα και το δικό του. Καθίσαμε δίπλα 
δίπλα.

Παρά το γεγονός ότι έκανα δέκα χρκίνια αυ-
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τή τη δουλειά, πρέπει να ομολογήσω πω ς δεν 
είχα εκείνη τη μέρα θάρρος, αέρα, που λέμε. 
Ήμουν μαζεμένος κι αμήχανος. Δεν ήταν τυ
χαίο. Είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που  
'χε τα διπλάσια χρόνια από τα δικά μου και 
δεν μπορούσα να καταλάβω αν θα μπορέσω 
να του βγάλω στην επκράνεια τις τυχόν α
σφαλιστικές του ανάγκες, να τον κάνω πελά
τη μου. Από την άλλη μεριά, φοβόμουν τα 
πολλά λεφτά που είδα πω ς έχει. Η μέχρι τό
τε πείρα μου με είχε διδάξει ότι από αυτούς 
που 'χουν τα πολλά σπάνια βγάζεις με(Χ)κά- 
ματο, γιατί ψειρίζουν τα πάντα.

- Κυρ Δημήτρη, είχε δίκιο ο φίλος σας ο Λά
ζαρος, είστε υπέροχος άνθρωπος.

Δε μ' απάντησε. Έδειξε ότι τ' άρεσε. Κά
πω ς έτσι έπρεπε ν' αρχίσω.

- Αλλά και μεγάλος επιχειρηματίας, συνέχι
σα.

Εδώ φάνηκε ότι κολακεύτηκε πολύ.
- Εγώ είμαι από την "Εθνική Αση>αλιστική", 

όπως σας έχω πει.
- Ναι, ναι, το ξέρω, μου απαντάει, κι εγώ 

τα περισσότερα λεφτά στην Εθνική τα κατα
θέτω, είμαι πελάτης εδώ και πάρα πολλά  
χρόνια.

Χτύπησε το τηλέφωνο, και μας διέκοψε τη 
συζήτηση, προτού την αρχίσουμε. Μίλησε κά
ποια λεπτά της ώρας στο τηλέφωνο και ξα
νάρχισε:

- Η Εθνική είναι η πιο μεγάλη τράπεζα.
- Ναι, του λέω, αλλά η Εθνική...
Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Αυτή η ιστορία

συνεχίστηκε για πολύ.
Πέρασε μια ώρα και δεν μπορέσαμε να 

πούμε σχεδόν τίποτα. Είχα εκνευριστεί. Το 
τηλέφωνο είναι ένας από τους εχθρούς του 
ασφαλιστή. Κάποια στιγμή τον φώτισε ο Θε
ός χαι κατέβασε τσ ακουστικό. Ανακουφιστή
καμε και οι δύο.

- Έλεγα, κυρ Δημήτρη, ότι εγώ είμαι από  
την "Εθνική Ασφαλιστική" πσυ είναι συγγενής 
εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας και ασχολείται 
με ασφάλειες.

- Τα ξέρω, παιδί μου, τα ξέρω. Πες μου ό
μως, εγώ πώ ς μπορκύ να σε βοηθήσω.

- Απλούστατα, να μου δώσετε προς ασφά
λιση τα περιουσιακά σας στοιχεία, να κάνου
με προσωπικές ασφάλειες στα μέλη της οικο- 
γένειάς σας, να με συστήσετε στσυς συγγε
νείς και στους φίλους σας.

Δεν έκανα κουβέντα για να ασφαλίσω τη 
ζωή του ίδιου, γιατί φαινόταν μεγάλος άν
θρωπος και δεν ήθελα να του θυμίσω ότι δεν 
ασcραλίζεται. Κάτι δεν πήγε καλά, τσ πρόσω
π ό  τσυ άλλαξε όψη, μελαγχόλησε.

- Πώς σε είπαμε;
- Κώστα.
- Ακου, Κώστα, εγώ είμαι μόνος, ένα κουφά

ρι, δεν έχω οικογένεια. Έχουν πεθάνει όλοι.
Τον λυπήθηκα, μου κόπηκε προς στιγμήν η 

λαλιά. "Τι τα θέλει τα λεφτά και τις ασφά
λειες αυτός ο άνθρωπσς, αυτσυνού μια συ
ντροφιά κι ένα πιάτο φοτγητό του λείπουν", 
σκεφτόμουν.

Σηκώθηκε όρθιος, τράβηξε ένα συρτάρι και 
έβγαλε τσιγάρα. Αναψε και μου προσέφερε κι 
εμένα. Το πήρα και το άναψα, είχα δυο ώρες 
να καπνίσω κι είχα λυσσάξει. Ο κυρ Δημήτρης 
είχε μαντέψει πω ς στενοχωρήθηκα με την κα
τάστασή του. Έκανε βήματα προς το μπαλ
κόνι και ξαναγύριζε. Ρούφαγε αχόρταγα κι αυ
τός τον καπνό του τσιγάρου του και μου 'ρί
χνε συνέχεια ερευνητικές ματιές.

- Δεν έχω οικογένεια, πέθαναν όλοι, επανα
λάμβανε με ζωηρή φωνή. Έχω όμως φίλο, και 
όταν λέω φίλο, εννοώ φίλο! Φίλο που δε ζυγί
ζεται με το χρυσάφι όλου του κόσμου. Δε με 
νοιάζει που δεν έχω τίποτ' άλλο στον κόσμο. 
Και που τους είχα, τι έγινε; Ξέρεις για ποιον 
σου μιλάω, ε; Το Λάζαρο, τον πελάτη σου. 
Ξέρω τι λες από μέσα σου εσύ: "Τι θέλει αυ
τός τώρα με τσ εμπόριο και κουραφέξαλα, με 
τα λεφτά θα τον χώσουνε;"

Δεν του μίλησα.
- Το ξέρω, αυτά λες, και αν δεν το λες εσύ, 

το λένε άλλοι, μου το λένε παντού. Ίσως να 
μην έχει άδικο ο κόσμος, αφού εμένα όμως μ' 
αρέσει; Κάνω το κέφι μου, σε ενοχλώ, κύριε; 
Εγώ, φίλε, δεν περιμένω το χάρο παθητικά. 
Κάνω αυτό που γουστάρω. Κάποτε τον ζη
τούσα επίμονα κι εκείνος δεν ερχότανε, μου 
τη χάρισε τότε, τώρα δεν τον φοβάμαι. Με τη 
δουλειά και το κέφι τον φοβίζω και φεύγει.

Σταμάτησε να μιλάει. Φαινόταν ευχαριστη
μένος. Έδειχνε δυνατός. Συνέχεια έβαζε την 
παλάμη του στα μάτια κρατώντας παράλλη
λα και το πιγούνι του.

Την ησυχία τάραξε η κραυγή ενός παπαγά
λου που ερχόταν από το διπλανό δωμάτιο. 
Σπεύδει και ανοίγει την πόρτα. Το θέαμα που  
αντίκρισα δεν περιγράφεται. Πάνω από εκα-
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TO πενήντα διαφορετικά ωδικά πουλιά μπή
καν στο σαλόνι. Τα πιο πολλά κάθισαν στα 
χε'ρια, στους ώμους και στο κεφάλι του ηλι- 
κιωμε'νου κυρίου με τον οποίο συνομιλούσα. Η 
ευτυχία φαινόταν ζωγραφισμε'νη στο πρόσω
πό του, γελούσαν ακόμα και τ' αυτιά του. Κά
ποια από αυτά κελαηδούσαν, ένα κάθισε π ά 
νω στη κορνίζα της φωτογραφίας του βασι
λιά και του κουτσούλισε το κεφάλι. Το ίδιο 
έκαναν κι άλλα στο κεφάλι και στους ώμους 
του κυρ Δημήτρη. Αυτός δεν έδειξε να ενο
χλείται.

Κάθισε στην πολυθρόνα με τα πουλάκια γα
ντζωμένα στο σώμα του. Σ' εμένα δεν ήρθε 
ούτε ένα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να 
'ρθει, φοβόμουν μη με λερώσουν.

- Αυτά, αυτά κι ο Αάζαρος είναι φίλοι μου. 
Δε με νοιάζει που λερώνουν, θα 'ρθει η γυναί
κα και θα τα φτιάξει, κι εγώ τα φροντίζω, μ' 
αρέσει. Τι πιο όμορφο να ζεις μες στα πουλιά, 
αυτά τ' αγνά κι όμορφα πλάσματα του θεού!

Μην μπορώντας να συνεχίσω την κουβέντα 
για τις ασφάλειες, σηκώθηκα όρθιος. Έκανα 
μερικά νευρικά βήματα και προσπάθησα να 
μαντέψω περισσότερα πράγματα για το άτο
μο που είχα απέναντί μου. Ήταν πολύ καλό 
αυτό για τη δουλειά μας. Ό ποιος κατόρθωνε 
να μπει στον ψυχικό κόσμο του πελάτη είχε 
κερδίσει το παν.

"Ασ' τόνε να εκδηλωθεί", είπα από μέσα 
μου, κι έριξα μια ματιά στον εσωτερικό χώρο 
του δωματίου απ' όπου βγήκαν τα πουλιά. 
Ή ταν ένας τεράστιος χώρος, πάνω  από  
τριάντα τετραγωνικά, που έβλεπε σε μια με
γάλη βεράντα που ήταν φραγμένη από π α 
ντού με δικτυωτό σύρμα για να μη φύγουν τα 
πουλιά. Έμπαινε μέσα άπλετο το φως της η
μέρας και καθαρός αέρας.

Ο κυρ Δημήτρης, με τα πουλιά σκαρφαλωμέ
να πάνω του, μου ζήτησε να τον ακολουθήσω.

- Έλα, έλα να δεις τι τους έχω κάνει. Μην το 
έχεις απλό πράγμα, είναι ολόκληρη ιστορία να 
κουμαντάρεις όλα αυτά τα πουλιά. Έχω και για
τρό. Απαραίτητα δυο φορές το μήνα θα 'ρθει ο 
γιατρός, κι αν χρειαστεί και πιο συχνά. Όλα 
γίνονται με τις οδηγίες του. Η μπαλκονόπορτα 
δεν κλείνει ποτέ, ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι, 
ούτε μέρα ούτε νύχτα.

- Α, έτσι εξηγείται ότι δεν έχει μυρεοδιά, του 
λέω.

- Τι λες, παιδί μου, μόνο αυτό; Εδώ έρχεται η

γυναίκα δυο φορές τη μέρα και κάνει σχολαστι
κή καθαριότητα. Απολυμαίνεται ο χώρος συνέ
χεια, μπαίνουν τα απαραίτητα φάρμακα στο 
νερό και στις τροφές. Έλα όμως να δεις και από 
δω.

Με βγάζει έξω στη βεράντα και από κει με 
περνάει σε άλλο δωμάτιο που ήταν γεμάτο με 
μικρά και μεγάλα κλουβιά που είχαν μέσα σπά
νια εξωτικά πουλιά. Δεν τα πάω και τόσο καλά 
με τα χρώματα, γι' αυτό δεν μπορώ να περι
γράφω  την εικόνα που 'χα μπροστά μου. Φα
ντάζομαι όμως πω ς και ο πλέον ειδικός, αν 
προσπαθούσε να περιγράφει το κάλλος, τα 
χρώματα, τη θεία ομορφιά έστω κι ενός που
λιού, σίγουρα θα τ' αδικούσε. Είμαι σίγουρος 
πως, εάν έβλεπαν την εικόνα που εγώ είχα 
μπροστά μου άνθρωποι άθεοι, μηδενιστές, δεν 
μπορεί να μην ταρακουνιόταν ο άρρωστος ψυ
χικός τους κόσμος. Δε θα μπορούσαν να μην 
πιστέψουν στο θαύμα που θα έβλεπαν. Δε θα 
μπορούσαν να δικαιολογηθούν στον εαυτό τους. 
Σίγουρα, και χωρίς καν να σκεφτούν, θα ψε'λλι- 
ζαν; "Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα 
σου!"

Ο κυρ Δημήτρης με είδε ποος ζούσα όνεΐίΧ) 
και δε μιλούσε. Έμεινα για λίγο σιωπηλός, συνε- 
παρμένος.

- Δεν έχω ξαναδεί τέτοια πουλιά, του λέω, 
ούτε σε κατάστημα ούτε στην τηλεόραση.

- Πού να τα δεις, παιδί μου, αυτά είναι πανά
κριβα, δεν τα πουλάνε εδώ. Έχω δικτυωθεί και 
μου τα στέλνουν απ' έξω.

Αυτά εδώ, είναι τα πιο σπάνια και τα πιο 
ακριβά.

Μου έδειξε ένα μεγάλο κλουβί με δυο πανέ
μορφα πουλιά, μου 'πε και τ' όνομά τους. Δεν 
το 'χα ξανακούσει, δεν το θυμάμαι.

- Γι' αυτά εδώ πλήρκοσα για μεταηκιρικά στην 
αεροπορική εταιρεία όσο κάνουν δύο εισιτήρια 
ανθρώπων να πάνε στην Αφρική. Αμ εδώ, στο 
τελωνείο; Για να τα βγάλω, άλλο χαράτσι! Κα
ταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν πει
ράζει όμως, είναι το χόμπι μου. Ξεδίνω με το να 
τα αγοράζω, τα ταΐζω για ν' ακούω το κελάηδη- 
μά τους. Τα βλέπεις πόσο ευτυχισμένα είναι 
τούτα δω τα μικρούλια; Τα βλέπεις που δεν ξε
κολλάνε οπτό πάνω μου; Πού να βρεις τέτοια 
αγάπη; Αντε να 'χεις τα παιδιά σου να τα ταΐ
ζεις, να τα σπουδάσεις, να τ' αποκαταστήσεις 
κι αυτά να θέλουνε να σε θάψουνε μια ώρκχ αρ>- 
χύτερα για να σου πάρουν ό,τι οστέμεινε.

Συνεχ ίζετα ι
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΟ
Το οδοιπορικό γ ια  την  Π α ν α γ ιά  την  

Π ρουσ ιύ τισ σα  έχει γραχρτεί στο περιοδικό  
“ Σ τερεοελλαδ ική  Ε σ τ ία ”  πριν από σαράντα  
περίπου χρόνια, ήταν ένα από τα  τελευτα ία  
ταξίδ ια  που οι προσκυνητές έκαναν μ ε  τα  πόδια 
ή καβάλα, περνύντας από στενά μονοπάτια στο 
χείλος TUV γκρεμών καθώς ήδη ανοιγόταν ο 
δρόμος που θα έψτανε μέχρ ι το μοναστήρι. Ο 
συγγραψέας, Σεραχρείμ Τσίτσας, περιγράψει το 
δέος που ένοιωθαν ο ι προσκυνητές περνώντας 
μέσα από τα  άγρια ιραράγγια κα ι την κατάνυξη 
που ένοιωθαν φτάνοντας στον Προυσό.

Ο νοτιώτατος ορεινός Δήμος της Ευρυτανίας, 
που συνορεύει με την Αιτωλία, οφείλει τόνομά 
του στο ομώνυμο 
βουνό, τον Αράκυνθο.
Έχει πρωτεύουσα του 
τον Προυσό και οφεί
λει την μεγάλη φήμη 
του στο ομώνυμο και 
δοξασμένο μοναστήρι, 
την Παναγία την 
Προυσιώτιοσα. Γιορ
τάζει στα “εννηάμερα” της Κοιμήσεως της Θεο
τόκου, στις 23 δηλαδή Αυγούστου, τότε που 
γιορτάζεται η “Απόδοσις” της κυρίας γιορτής 
της 15ης Αυγούστου.

Τους φοβερώτερους γκρεμούς και τους πιο 
άγριους εΑληνικούς βουνότοπους εγνώρισα στα 
διάφορα ορεινά μου ταξίδια, στα Τζουμέρκα 
της Ηπείρου, στο θεσσαλικά Άγραφα και ειδι- 
κώτερα στο δήμο Κωθωνίων (που χωρίζεται με 
τον Ασπροπόταμο απ’ τα Τζουμέρκα) και τα Ευ- 
(ΐυτανικά Άγραφα. 'Οταν όμως ταξίδεψα στη 
χώρα των Αρακυνθίων για πριοτη φορά όλα τ’ 
άλλα ελληνικά βουνά που γνώρισα, μου φάνη
καν σαν... αθηναϊκή άσφαλτος. Ένα σύμπλεγμα 
από κάθετα πετροβούνια και κατακόρυφα βά
ραθρα είναι όλη η περιοχή των Αρακυνθίων, 
που περιλάμβανε -το 1834 που δημιουργήθηκαν 
οι πρώτοι δήμοι- εκτός από τον Προυσό, την 
πρωτεύουσα, καμμιά δεκαριά απρόσιτα χοιριά, 
κο.λλημένα σαν στρείδια στους απόκρημνους 
βράχους. Τέτοια χωριά αναφέρει εκείνος ο πα
λιός κατά.\ογος; Κάτω Εσωχώρια, Καστανιά, Α- 
ντριάνοβα, Βελωτά, Σαρκίνη, Κορύκιστα, Α\έ- 
στια. Τόρνος, Σταυροχώρι, Πρόδρομος.

Αλλά η γκρεμούλα και η άγρια κακοτοπιά αρ
χίζει πριν ακόμα φτάσει κανείς στα σύνορα των 
Αρακυνθίων. Πιάνεται από τα χωριά του δήμου 
Καρπενησίων (παλιότερα λέγονταν δήμος Οιχα- 
λίδος), απ’ τα οποία περνά η γιδόστρατα που 
οδηγεί στον πρωτόγονο αυτόν ευρυτανικό χώρο. 
Ένα ταξείδι μου γιο το μοναστήρι του Πρου- 
σού έγινε αφορμή να γνωρίσω αυτόν τον τόπο 
πριν οχτώ χρόνια.

Από το Καρπενήσι ταξιδέψαμε το δειλινό της 
παραμονής του πανηγυριού -με το λεωφορείο 
ως τη ρεματιά του “Γαύρου” κάπου 15 χιλιόμε
τρα. Στην πλατανοσκέπαστη και ολόδροση αυτή 
ποταμιά, που χωρίζει αντικιαστά δυο απ’ τα 
γραφικώτερα χωριά της Ευρυτανίας, το Μεγάλο 

και το Μικρό χωριό, 
είδα την ημέρα εκείνη 
το θέαμα της αθηναϊ
κής πλατείας Κάνιγγος 
στις ώρες της μεγάλης 
φούριας της. Δεκάδες 
λεωφορεία άδειαζαν 
βιαστικά τους επιβά
τες και γύριζαν στο 

Καρπενήσι να κουβαλήσουν άλλους, φερμένους 
απ’ όλα τα μέρη της Στερεός Ελλάδος και της 
Θεσσαλίας. Μονάχα απ’ τη Ααμία είχαν έρθει 
δέκα απ’ αυτά, με τρεις εκατοντάδες προσκυνη
τών. Δεκαπλάσιοι ήρθαν από τη λοιπή Φθιώτιδα 
(Υπάτη, Σπερχειάδα, Μακρακιόμη, Κάψια, 
Γαρδίκι κ.λπ.).

Μια γρηούλα απ’ τα Φάρσαλα, πάνω από 70 
χρονών, που βάδιζε καμπουριαστή, ξυπόλυτη, 
ακουμπισμένη στο ραβδί της με ριότησε:

- Ιοί, από που είσι, πιδί μ’;
- Κι’ εγώ, γιαγιά, απ’ τη Θεσσαλία. Από τα 

ορεινά χωριά της Καρδίτσας.
- Κι’ ισύ απού μακριά έρχισι. Βοήθιά μας...
Οι αγωγιάτες στο “Γαύρο” έκαναν το ντελάλη:
- Εδώ ζώα για τον Προυσό. ΑΥ\ος για το μο

ναστήρι...
Κοιμηθήκαμε λίγες ο'ιρες το βράδυ στο Μεγά

λο Χω()ΐό και στις 3 το πρωί ξεκινήσαμε καβά
λα σε τρία στοιχεκυμένα μουλάρια, παρέα με το 
Δασάρχη του Καρπενησίου και το Δασονόμο 
του Προυσού που ήρθε να μας παραλάβει για 
το 4ο)(κ> ημιονικό ταξίδι μας.

Καβαλικέψαμε “γυναικεία”, έχοντας δηλαδή
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τα πόδια μας κατά τη δεξιά μεριά του μουλα
ριού, έτσι που να πέφτουν πίσω μας τα βάρα
θρα και τα φαράγγια. Είναι η λεγάμενη “ρωμέί- 
κη” ή “γυναικεία” καβάλα.

Το πρώτο της όνομα είναι ιστορικό. Έτσι κα- 
βαλίκευαν, πρόχειρα, στους χρόνους της τούρ
κικης σκλαβιάς, για να πηδούν εύκολα χάμω, αν 
τύχαινε να βρεθή άξαφνα μπροστά τους τούρ- 
κος. Ήταν η καβάλα του ταπεινού. Η άλλη κα
βάλα με τους αναβολείς και τα χαλινάρια δεν 
επιτρέπονταν στους ραγιάδες. Λέγεται στα χω- 
[)ΐά μας και γυναικεία καβάλα, γιατί έτσι καβα- 
λικεύουν πάντοτε οι γυναίκες των χωρικών μας. 
Η άλλη, η αντρίκια καβάλα, τους σήκωνε το 
φουστάνι ως το γόνατο κι’ αυτό ήτανε ντροπή. 
Μονάχα στους γάμους και στις χαρές οι συμπε
θέρες καβαλίκευαν αντρίκια ρίχνοντας μπρο
στά τους σεντόνι κεντητό, ή κουβέρτα φανταχτε- 
ρή, που τους σκέπαζε τα πόδια ως τον αστράγα
λο...

Στο π,λευρκ), λοιπόν, κατά το βουνό καβαλικέ- 
ψαμε όχι από το φιίβο του Τού[)κου, αΜά απ’ το 
δέος και τη λαχτάρα και τον ίλιγγο που προκα- 
λούσε το αντίκρυσμα των στοιχειωμένων βρά
χων και των γκρεμο'ιν.

Είχε βγει το αυγουστιάτικο φεγγάρι την ιόρα 
που ξεκινούσαμε και με τα χρυσά μαγνάδια του 
εξαΰλωσε όλη εκείνη την άγρια ορεινή πλάση 
με τα κράκουρα, τα στεφάνια, τις πυ(>αμιδό- 
μορφες βουνοκορφές και τις χαράδρες. Όλες 
οι αλλόκοτες και υπερφυσικές μορφές της μυ
θολογίας, Κύκλωπες, Τιτάνες και Εκατόγχειρες, 
φάνταζαν σαν σε αέρινη και απόκοσμη μυστη- 
ριακή σύναξη σ’ εκείνη τη φεγγαρόλουστη ο
πτασία.

Τίποτε δεν τάραζε τη σιωπή της νύχτας εκτός 
από τις τρίλιες των νερών που κυλάνε στην πο
ταμιά. Οι σκιές των προσκυνητών αποτελούσαν 
μια παράξενη λιτανεία από μυστικά πνεύματα, 
που πορεύονταν στ’ αχνάρια πανάρχαιας πο
μπής αρχέγονης διονυσιακής λατρείας.

Μισή ώρα πέρκτ από το Γαύρο, δίπλα στην 
ποταμιά βρίσκεται το “ΚλειδΓ. Η πριΛτη έκ
πληξη στα “περάσματα” της ακροβατικής πο
ρείας μας. Κυκλώπιοι κατακόρυφοι τιτανόλιθοι 
κατηφορίζουν από τη ράχη του βουνού ως την 
άβυσσο της ποταμιάς, έτσι που φράζουν το 
δρόμο απότομα. Αναγκάστηκαν τότε να πελε- 
κήσουν στο βράχο ένα γρανιτένιο τούνελ. Μια 
παράξενη γαλαρία, βράχος επάνω, κάτω και α
ριστερά, ανοιχτή προς το μέρος της ρεματιάς.

Το ύψος της μαρμάρινης οροφής είναι ίσα-ίσα 
που χωράει να περάσει ο καβαλάρ)ης δίχιος να 
σκύβει και δίχως σ βράχος να παίζει το δήμιο 
ρκ5λο των συμπληγάδων.

Τα πέταλα των μουλαριών κι’ οι πρόκες των 
πεζιόν -όσοι δεν είναι ταμένοι να πορεύονται 
ξυπόλητοι- βαζοκοπούν επάνω στο πελεκημένο 
δάπεδο των βράχων με μια υποβλητική απήχη
ση.

Αλλά και στον αντικρυνό όχτο της ρεματιάς 
υψιόνονται κτπακόρυφοι βράχοι σε ύψος εκατό 
μέτρων, έτσι που να κλείνουν πυργώνοντας την 
ποταμιά και δεν αφίνουν παρά μια στενή λωρι- 
δίτσα ουρανού, όση περίπου η κοίτη του ποτα
μιού.

Λευθερωμένος ο δρόμος από τη στενωπό του 
“Κλειδιού” αρχίζει ν’ ανηφο/)ίζει στις γυμνές 
πλαγιές του βουνού, που κρέμονται απάνω από 
την άβυσσο.

Τα μάγια της φεγγαράδας διαλύονται σιγά- 
σιγά από τα γλυκά χαμόγελα της αυγής ποθ θα- 
μποριίδιζαν στις γυμνές κορφές των βουνών.

Τα συντρίμμια τιον βράχων που δαμάζουν οι 
βροχές, οι θύε.\λες, τ’ αστροπελέκια, τα χαλάζια 
με τους ορμητικούς μιδραλιοβολισμούς τους, τα 
χιόνια, κατρακυλάνε τόντους χαλιάδων και λι- 
θοσωρών που σβύνουν το δρόμο. Ο αγωγιάτης 
μας, ο νεαρός Γιάννος, διαπιστώνει την πρόνοια 
του ηγουμένου του μοναστηριού, που έβαλε 
πριν του παγγυριού συνεργεία με ντόπιους ερ
γάτες και καθάρισαν το δρόμο σ’ όλο το μάκριος 
του. Ο ίδιος, κάθε τόσο που με βλέπει να μ’ 
ελκύει η π.λαγιά του βουνού και να γέρνω κα- 
μπουριαστός, μου επαναλαμβάνει τη ούοτασι: 
“Μη σκύβ’ς έτσι του κουρμί σ’. Θα γύρει του 
σαμάρι!”. Μια κουβελτα όμως είναι να στηλω- 
θείς ίσα στο σαμάρι, όταν σκέπτεσαι πως πίσω 
σου χάσκει ένας αβυσσαλέος καιάδας σε βάθος 
εκατοντάδων μέτρων.

Στις λίγες πλατωσιές του δρόμου, στα πε
ράσματα των κοιλάδων έχουν στηθεί πρόχειρα 
υπαίθρια αναψυκτήρια, “τσαρδάκια”, που προ
σφέρουν νερό, λουκούμι, καφέ και την σπεσια
λιτέ το μούρο. Ένα τσίπουρο που βγαίνει από 
την άγρια αγκαθωτή βλάστηση των βατόμου
ρων. Το πίνεις και λαμπαδιάζει το στόμα σου. 
Σκέτο οινόπνευμα. Αλλά το συνηθίζουν, σαν 
το ουίσκι, σ’ αυτά τα μέρη. Αλλοι παγγυριώτες 
έχουν στήσει το δικό τους στέκι. Μια εικονού- 
λα της Παναγίας -σαν προπομπό της θαυ
ματουργού Προυσιώτισσας- με την αναμμένη
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καντήλα της και μαζεύουν πενηντάλεπτα και 
δραχμοΰλες.

Δίνω πρόθυμα τον όβολό μου στα σεβάσμια 
αυτά στέκια, σαν ικεσία και δέηση προς τη 
Μεγαλόχαρη για την ευόδωση της υπόλοιπης 
πορείας μας.

Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο βαθειά τις συνη
θισμένες ευχές, όσο την ευχή του υπαίθριου 
προσκυνητάρη, που ευχαριστούσε για τον ο
βολό του δίσκου του:

- Βοήθειά σας και ώρα καλή σας...
Είναι μια αισθητή τόνωση του θάρρους του 

ταξιδιώτη που σκαρφαλώνει σε τούτα εδώ τα 
επικίνδυνα αγριόβουνα.

Ύστερα από τρεις ώρες φτάσαμε στην ένω
ση των δυο ποταμιών, του Καρπενησιώτη 
(που μας ακολουθεί από την αρχή της ημιονι- 
κής μας πορείας) και του Κρικελιώτη που κα
τεβαίνει από τα ξακουστά Βαρδούσια της Δοιρί- 
δας. Αγναντεύοντας κάποτε προς τις ψηλές και 
ψιλές κορφές της Χελιδόνας, αντικρύζω το πε
ρίφημο χωριό, το Δερμάτι.

Φαντάζει σαν όαση σε ορεινή έρημο, που την 
κυκλώνουν σάρες και βάραθρα. Ανάμεσα στα 
θεόγυμνα λεπίδια και τα μαχαίρια της Χελιδό
νας έχει κολλήσει σαν λειχήνας στους βράχους 
το χωριαδάκι αυτό έτοιμο να γλυστρήσει προς 
τη φάραγγα του Κρικελιο'πη. Και πληρώνει τα
κτικά το φόρο του αίματος, παρ’ όλη την ακρο
βατική εξάσκηση το)ν κατοίκων του, από την 
κουλιά της μάνας τους. Οι μικρομάνες, όταν 
δουλεύουν στα λιγοστά χωράφια τους, που στε
ριώνουν με σειρές πεζουλιο'ιν, δένουν με τριχιά 
από το σιόμα τους τα κουτσούβελα, όταν δεν υ
πάρχει κορμός δέντρου ή στέρεος πάσσαλος, 
για την εξουδετέροκτη της βαρύτητας που οδη
γεί στον πάτο της ποταμιάς...

'λ'στερα από λίγο ανηφορίσαμε στη διάσελα, 
“Μπαλτέίκα”. Είναι το χάνι του Μπαλτά, που 
μεταβιβάζεται από πατέρα σε γυιούς κι’ εγγό- 
νια. Από δω ο Προυσός απέχει μια ώρα γεμάτη.

Το μοναστήρι είναι κτισμένο στη σπηλιά ε
νός τεράστιου Βράχου, διπ.λάσιου σε ύψος των 
Μετεώρων της Καλαμπάκας. Είναι προσπελά
σιμος από τη μια μονάχα πλευρά του. Γύριο του 
χάσκουν κάθετα βάf)αθpα. Σ’ αυτή τη σπηλιά 
βρίσκεται η Εικόνα της Παναγίας, η Προυσιώ- 
τισσα, που θετορείται, σύμφωνα με την πα()άδο- 
ση, έργο του ζωγράφου και Ευα^Ύε ι̂στή Αουκά. 
Σ’ αυτή την εικόνα απευθύνεται ο γχ'ωστός ύ
μνος του παρακλητικού κανόνα: “Αλαλα τα χεί
λη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την Ει
κόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν υπό του

αποστόλου, Αουκά ιερωτέίτου, την Οδηγήτριαν” 
και τον οποίο -όπαις διηγείται ο Παπαδιαμά- 
ντης- ο απλοϊκός παλιός ψάλτης εύρισκε πολύ 
επιεική για τα χείλη των ασεβών (μονάχα άλα
λα;) και γι’ αυτό, όταν τον κελαηδούσε αυτός, 
μετά τη φράση: “των μη προσκυνούντων”, πρό
σθετε τη λέξη: “οι... κιαρατάδες” και συνέχιζε: 
“την εικόνα σου την σεπτήν...”.

Η ιστορία της Εικόνας αυτής ανατρέχει σε 
πολύ παλιά εποχή, γύρω στα 7.S0 μ.Χ. στην επο
χή των εικονομάχων, όταν βασίλευε στο Βυζά
ντιο ο αυτοκράτωρ Αέων ο Γ ο Ίοαυρος. Τότε η 
Εικόνα αυτή βρισκότανε στην Προύσα της Μι
κρός Ασίας. Κάποιος ευσεβής για να τη σοκτει 
από την καταστροφική μανία των εικονομάχων 
την πήρε μαζί του κι’ έφυγε κρυφά από την 
Προύσα. Έφτασε στην Ύπατη της Φθιώτιδας, 
όπου σκόπευε ν’ αφήσει την Εικόνα ένα πρωί 
είχε χαθεί μ’ ένα τρόπο παράξενο. Την έκλε
ψαν; Την κατέστρεψαν; 'λ’στερα από καιρό 
μαθεύτηκε πως βρέθηκε σε μια ερημική σπηλιά 
της Ευρυτανίας. Κάποιος τσοπάνος έβλεπε τη 
νύχτα μια στήλη από φτος που κατέβαινε από 
τον ουρανό στη σπηλιά. Εκεί βρέθηκε η Εικόνα 
της Παναγίας. Στη θέοη αυτή ιδρύθηκε ο ιεf)ός 
ναός και το ξακουστό μοναστήρι της, που πήρε 
τόνομα Προυσός από το φτοτεινό Πυρσό, που 
φανέρωσε με τέτοιο εξαίσιο θαύμα τη θέση της 
Εικόνας. AUoi αποδίδουν τόνομα στον τόπο της 
προίτης πατρίδας της την Προύσα.

Κοντά στο χάνι της Καρίτσας, απάνω από 
μια ώρα από το Γαύρο, μας έδειξαν τ’ αχνάρια 
της πορείας της Παναγίας, όταν έφευγε από την 
λ'πάτη για τον Προυσό. Δίπ,λα στο δρόμο, απά
νω σε γκρίζους ασβεστολιθικούς βράχους φαί
νονται οι πατησιές της Παναγίας. Πολλοί προ- 
σκυνηταί ξύνουν το βράχο στις άσπρες πατημα
σιές και παίρνουν τη σκόνη για φυλαχτό. Δεν 
πρόκειται όμοκ; να σβύσουν τ’ αχνάρια, γιατί, 
όπως πρόσεξα, είναι φλέβες κρυσταλλικού χα
λαζία, που έχει διαποτίσει βαθειά τους βράχους 
σε οχήματα πατησιάς.

Θάχε να γράψει κανένας πο.λλές σελίδες ι
στορώντας τα θαύματα της Προυσιώτισσας, ό- 
ποκ; τα διηγείται η παράδοση.

Τα καραβάνια των προσκυνητών κουβαλιώ- 
νται, όπως και προπολεμικά, εκ “περάτων” της 
Ρούμελης για να προσκυνήσουν τη σεπτή Εικό
να της. Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό π[κ)θκύ- 
νημα απ’ όλα τα ε.\.ληνικά μοναστήρια, ύστερα 
από την Τήνο. Ο Προυσός είναι η Τήνος της 
ξηράς.

Η Παναγία είναι η οικειότερη, απ’ όλες τις
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ουράνιες μορφε'ς στην ψυχή του λαοΰ μας. Για
τί δοκίμασε η ίδια τις μεγάλες μπάρες και τα 
βάσανα της ζωής. Είναι η μάνα που αντίκρυσε 
στο Σταυρό το μονάκριβο σπλάχνο της, το “γλυ
κό της ε'αρ...”.

Γι’ αυτό νιώθει βαθειά τον πόνο όλων των μα
νάδων του κόσμου. Συμπονεί και αγρυπνεί στη 
δοκιμασία των πονεμένων μανάδων, όλων των 
πικραμένων ανθρώπων, των απόκληρων, των δυ
στυχών και καταφρονεμένων, των ναυαγών της 
ζωής.

Μπορεί να σαστίζουν μπροστά της οι Αρχάγ
γελοι:

- Απορώ και εξίσιαμαι...
Μπορεί να ιλιγγιά ο ιερός υμνωδός:
- Χαίρε ύψος δυσανάβοτυον ανθρωπίνοις λογι- 

σμοίς...
Ο λαός μας, ιδιαίτερα ο κόσμος των χωρικών 

μας, έχει την Παναγιά του ίνδαλμα της ψυχής 
του. Σ’ αυτήν έχει εναποθέσει την “πάσαν ελ
πίδα του” στις χαρούμενες και πικρές ώρες 
του. Πάμπολλα είναι τα ονόματα που της χά
ρισε απάνω στη θέρμη της λατρείας του. Με
ρικά αναφέρει ο εθνικός μας ποιητής;

Κανοναρχάτε μελιστές και σεις εικονογρά- 
φοι,

να η εκκλησιά, πλουμίστε της τα πλάγια
με αχνογελουσες Παναγιές, με Παναγιές 

φουρτούνα...
Παντάνασσα, Ελεούσα, Πονολυτρα, Πα- 

ραμυθιά.
Περίβλεπτη, Πανάχραντη, Οδηγήτρα, Α- 

ντιφωνήτρα,
Τριχεροόσα, Βαγγελίστρα, Ααόρα, Γοργο- 

επήκοη.

Αθωναία, Ρωμαία, Φανερωμένη, Πύργε 
χρυσοπλακώτατε,

λιοσταλαγμένε θρόνε...
Η δέηση και η κραυγή του φτωχού κόσμου 

των Ευρυτάνων προς τη μεγάλη Θεότητα του 
πόνου, την Προυοιώτισσα Παναγιά, γίνεται 
με μια μυστηριακή “ηχώ”, που θροΐζει μέσα 
στ’ άγρια φαράγγια και τα στοιχειωμένα 
βράχια του Πίνδου, όπου η φλογερή πίστη 
του έχει στήσει αιώνιους βωμούς λατρείας 
προς τη Μεγάλη μάννα του κόσμου.

Μολαταύτα, οι προσκυνητές της Πρου- 
σιώτισσας από τώρα και πέρα δεν θάχουν ν’ 
αντιμετωπίζουν τόσο σκληρή πορεία ανάμε
σα στα τρομακτικά φαράγγια και τις γραφι
κές λαγκαδιές. Η ρόδα άρχισε να κατακτά 
κι’ αυτές τις απρόσιτες πλαγιές και βουνο
κορφές. Και από μεν το Αγρίνιο φτάνει τοίρα 
το αυτοκίνητο σχεδόν μέσα στον Προυσό, α
πό δε το Καρπενήσι, η ΜΟΜΑ -οι μονάδες 
συγχρονισμένου Μηχανικού του Στρατου- 
φτιάχνουν αμαξιτό δρόμο στο φαράγγι και 
τη λίθινη γαλαρία που περάσαμε -το περίφη
μο “Κλειδί”- που, αν δεν φτάσει στη φωληά 
της Παναγίας εφέτος, θα φτάσει οπωσδήπο
τε τον ερχόμενο χρόνο, καταπατώντας το ιε
ρό άσυλο, που δεν θα μπορεί πια να λέγεται 
“μοναστήρι”. Και το κλάξον των τετρατρό- 
χων θα διώξει τη γαλήνη και την ηρεμία, που 
μετουσίωνε την κατάνυξη των προσκυνητών 
σε απ’ ευθείας επικοινωνία με το Δημιουρ
γό... Ποιος θα μας πει, αν δεν κάνομε ιερο
συλία;

Από τη "ΣτερεοελΧαδικη Εστία”, τ. 7, 1961

Η Μάνα
Κάποιος είπε ότι η μάνα κρατάει το παιδί στα σπλάχνα της για εννιά μήνες.
... Φαίνεται πως δεν ήξερε ότι η μάνα κρατάει το παιδί στην καρδιά της για πάντα! 
Κάποιος είπε ότι η καλή μάνα ποτέ δεν φωνάζει.
... Φαίνεται πως δεν είδε το παιδί του να σπάει το τζάμι της γειτόνισσας με τη μπάλα του! 
Κάποιος είπε ότι ^εν χρειάζεται εκπαίδευση για να γίνεις μάνα.
... Φαίνεται πως δεν χρειάσθηκε να βοηθήσει ένα μαθητή της Δ ' Δημοτικού να λύσει 

τις ασκήσεις της αριθμητικής του!
Κάποιος είπε ότι η μάνα σταματάει να ανησυχεί όταν το παιδί παντρευτεί.
... Φαίνεται πως ξεχνάει ότι με το γάμο προστίθεται ακόμα ένα παιδί!(νύφη ή γαμπρό) 
Κάποιος είπε ότι η δουλειά της μάνας παύει όταν το παιδί κάνει το δικό του σπίτι.
... Φαίνεται πως δεν χρειάσθηκε να μεγαλώσει εγγόνια!
Κάποιος είπε ότι η μάνα ξέρει όπ την αγαπάς και δεν χρειάζεται να της το λες.
... Φαίνεται πως δεν υπήρξε μάνα!
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Γιαννούλης Χαλεπός
Ο Αγιος της Ελληνικής Τέχνης

Γοάφει η Φωτεινή Σκανδαλή. Εκπαιδευτικός

XDrav ηρωτοεπισκέφΟηκα τον Πύργο 
της Τήνου, το διάσημο αυτό χωριό του 
νησιού, εντυπωσιάσθηκα α πό  την υπέ
ροχη αρχιτεκτονική, από το μάρμαρο  
που στολίζει τα πανέμορ<ρα σπίτια, από τα 
ολόλευκα δρομάκια, από  
το φως που κατακλύζει τον  
τόπο. Κι όμως εκεί στην ά 
κρη του Πύργου, υπάρχει 
ένα απλοϊκό σπίτι, που  
πρέπει ν α  το προσέξει 
κανείς πολύ καλά για να  
νοιώσει το μεγαλείο του. Εί
ναι το σπίτι που γεννήθηκε 
και έζησε ο μεγάλος «άγιος 
της ελληνικής τέχνης», ο 
Γιαννούλης Χαλεπάς.

Το ημιδιώροφο σπίτι της 
οικογένειας Χαλεπά, σήμε
ρα  διατηρείται σχεδόν α 
νέπ α φ ο  α π ό  τον  χ ρ ό νο .
Μ παίνοντας ο  επισκέπτης 
βλέπει τα απλά, λιτά έπιπλα 
του μεγάλου καλλιτέχνη, α 
κόμη και τα εργαλεία που  
χρησιμοποιούσε για να  
σμιλέψει το μάρμαρο.

Ο Χαλεπάς γεννήθηκε στις 24 Αυγού- 
στου του 1851 σε μια Ελλάδα που δεν είχε 
ακόμη αφομοιώσει την γεύση της λευτε
ριάς, ύστερα από τόσ ους αιώνες τουρκο
κρατούμενη. Μία Ελλάδα πρωτόγονη και 
ορφανεμένη από κάθε πνευματικότητα Γεν
νήθηκε σε οικογένεια μαρμαράδων, το πα
ραδοσιακό επάγγελμα των κατοίκων του 
Πύργου. Ο πατέρας του είχε όνειρα για τον 
τρίτο του γιο. Ηθελε να  τον κάνει έμπορο. 
Ο Γιαννούλης όμως αφ ού τελείωσε το δη
μοτικό στο χωριό του και μία γυμνασιακή 
τάξη στη Σύρο, επιστρέφει στην Τήνο και 
δηλώνει στον πατέρα του ότι θ α  γίνει γλύ
πτης. Η μητέρα του δεν την γνωρίζει την

«δουλειά» αυτή. Γι αυτό και θ α  γίνει πάντα 
πολέμιός της, νομίζοντας πως τα μάρμα
ρα  ήταν η δυστυχία του γιου της.

Στα 1869 όλη η οικογένεια Χαλεπά εγκα
θίσταται στην Αθήνα, όπου  ο Γιαννούλης 

γράφεται στο Πολυτεχνείο 
και σπουδάζει γλυπτική. Λίγο 
αργότερα στα 1873 και με υ
ποτροφία από το Ιδρυμα 
της Ευαγγελίστριας της Τή
νου, ο  νεα ρ ός γλύπτης φεύ
γει με υποτροφία για το Μό
ναχο. Αλλά το 1876 η υπ ο
τροφία θ α  κοπεί πριν ο Γιαν- 
νού λ η ς Χαλεπάς προλάβει 
να  γνωρίσει την κοσμογονική 
α να γέννη σ η  της γλυπτικής 
που απλώνεται σε όλη την 
Ευρώπη, με κύριους εκπρο
σ ώ π ου ς του ς  Ροντέν, 
Μπουρντέλ, Μαγιόλ 

Επιστρέφει στην Αθήνα και 
κλείνεται στο ατελιέ του όπου  
δουλεύει σ α ν  μανιακός 20 
ώρες το 24ωρο. Θ α καταπια
στεί με ένα  θέμα που θ α  τον 

βασανίσει σε όλη του τη ζωή: την «Μήδεια 
φ ονεύουσα  τα τέκνα της». Τι θέλει άραγε  
να  εκφράσει μ’ αυτό το έργο; Την γέννηση  
και τον θάνατο που πηγάζουν από την 
ίδια αόρατη δύναμη; Τον ίδιο το Θεό που  
χωρίς να  μας ρωτήσει μας δίνει τη ζωή και 
τον θάνατο; Ή μήπως το μητριαρχικό κα
θεστώς που ζει και που αρχίζει να  τον σ υ 
μπιέζει;

Η μάνα του βάζει αυτί πάνω στην κλειστή 
πόρτα του ατελιέ. Αλλοτε κυλούν ατέλειωτες 
ώρες σιωπής και άλλοτε πάλι τον ακούει να  
μιλάει. Δεν έχει καταλάβει η μάνα την μεγα
λειώδη ψυχή του γιου της. Το τεράστιο τα
λέντο που έδινε ψυχή στο άψ υχο μάρμα
ρο. «Θεέ και Κύριε», μουρμουράα  η μάνα
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του έξω από την πόρτα του καλλιτέχνη και 
θυμιατίζει.

Τι είναι αυτό που σκοτείνιασε σιγά σιγά 
το μυαλό του Γιαννούλη Χαλεπά; Στα 28 
του χρόνια ο νεαρός γλύπτης αισθάνεται 
άδειος και μελαγχολικός, όπως εξομολογεί
ται στον αδελφό του. Στα 1879 οι γιατροί 
έκαναν την διάγνωσή τους. Ο Χαλεπάς 
τρελάθηκε Φαίνεται πως δεν αγωνίστηκε και 
πολύ και πως υποτάχτηκε στην διάγνωση. 
Ισως πάλι ο  χαρακτηρισμός του σαν τρε
λού να  τον ελευθέρωσε από τα πρέπει που  
οι άλλοι του έχουν επιβάλει. Αφήνει τους 
άλλους να  πιστεύουν ότι θέλουν και ελεύ
θ ερ ο ς  τώρα πια βυθίζεται ανενόχλητος  
στα μύχια της ψυχής του. Οι γιατροί που  
τον εξέτασαν θέλουν να  τον κλείσουν στο 
ψυχιατρείο, ενώ η μάνα του προσπαθεί να  
ξορκίσει το κακό. Πετάει, κρύβει, σπάει κάθε 
κομμάτι πηλού ή μάρμ αρου που έχει δου-  
λέψα ο Γιαννούλης. Όταν ο καλλιτέχνης 
βλέπει την λεηλασία παθαίνει νευρικές κρί- 
σας, που θ α  τον οδηγήσουν πραγματικά 
στο ψυχιατρείο. Δεκατέσσερα χρόνια έμεινε 
κλοσμένος στο κολαστήριο της Κέρκυρας ο 
Χαλεπάς.

Ό ταν στα  
1902 πεθαίνει ο 
πατέρας του, η 
μητέρα του τον 
φέρνει πίσω 
στην Τήνο. Και 
για άλλα 12 
χρόνια ο μεγά
λος καλλιτέχνης 
θ α  ζήσο στον 
Πύργο, βόσκο
ντας πρόβατα, 
χαμένος στους 
σ υ λ λ ο γ ισ μ ο ύ ς  
του και μαζεύ
οντας αποτσί
γαρα από τους 
δρόμους.

Στα 1916 πε
θαίνει η μητέρα 
του. Σαν να  
■φύγε από πά
νω του μια σκιά που τον πλάκωνε, ο  Χαλε
πάς ζητάο και πάλι πηλό για να  δουλέψα  
Εμφανίζεται στη ζωή του η ανηψιά του Ει

Η περίφημη "Κοιμωμένη" (1878), έργο 
του Γιαννούλη Χαλεπά. Πρόκειται για επιτύμβιο 

στον τάφο τη$ Σοφία5 Αφεντάκη, που βρίσκεται 
στο Α' Νεκροταφείο τη$ Α3ήνα$

βαθιά 
πνοή  
απαράμιλλης

ρήνη Χαλεπά. Τον φέρνα στην Αθήνα και 
του διαθέτει ένα δικό του δωμάτιο σαν ατε
λιέ. Το πρώτο έργο που καταπιάνεται είναι 
«Οιδίπους και Αντιγόνη».

- Μα γιατί, τον ρωτάει η ανηψιά του, κάνε
τε όλο αρχαία θείε μου;

- Ό Οιδίπους, της απαντάει, είμαι εγώ και 
εσύ είσαι η Αντιγόνη, παιδί μου, που με έφε
ρες πίσω στο φως.

Από τα περίφημα έργα του Γιαννούλη 
Χαλεπά, αξίζει να  αναφέρουμε την “Κοιμω- 
μένη» που βρίσκεται στο πρώτο Νεκροταφεί
ο  της Αθήνας. Η «Κοιμωμένη» είναι πραγμα
τικό πρόσωπο. Είναι η Σοφή Αφεντάκη, κόρη 
του μεγαλεμπόρου Κωνσταντίνου Αφεντάκη. 
Η νεαρή κοπέλα έφυγε από τη ζωή στα 18 
της χρόνια χτυπημένη από την φυματίωση. 
Λέγεται ότι ο  γλύπτης είχε γνώρισα τη Σοφή 
Αφεντάκη και την είχε ερωτευθεί. Κανείς δεν 
ξέρα σ ίγουρα  Ό γλύπτης πήρε το εκμαγείο 
της νεκρής κόρης, έφτιαξε το άγαλμά της 
και της χάρισε την αιωνιότητα

Αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση 
στην πλαστική του Χαλεπά είναι η τόλμη 
των αναζητήσεών του, ο χαρακτήρας των 
μορφώ ν του, η εσωτερική τους αλήθαα Ο

Χαλεπάς κα
τορθώνει να  
π ροχω ρά  πέ
ρα  α πό  κάθε 
γνωστή τάση  
στην γλυπτική 
της εποχή ς  
του.

Πάνω απ’ ό 
λα  όμω ς ο 
« μ π ά ρ μ π α  
Γ ια ν ν ο ύ λ η ς »  
όπως τον ήξε
ρα ν οι συγχω
ριανοί του, 
παραμένει έ
να ς  βασανι- 
σ μ έ V ο ς 
κ α λ λ ιτ έ χ ν η ς  
που γεννήθηκε 
σε μία δύσκο
λη εποχή. Μια 

και τυραννισμένη ψυχή που έδινε 
στο μάρμαρο δημιουργώντας έργα  

ομορφιάς.
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(Αγωνιστές από το Μικρό Χωριό)

Συγκρελλιώτικα Νέα, αρ. φύλλου 18, Δεκέμβριος 2004
Ο Ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεηιστημίου Αθηνών Γεώργιος Παπαδόπουλος, 

αφιερώνει τη στήλη της ηαραηάνω εφημερίδας με τίτλο: Ευρυτάνες Αγωνιστές του 1821 στους 
Μικροχωρίτες Αγωνιστές. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στα Αρχεία του Κρά
τους και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καθηγητή, που τίμησε τη Μικρο- 
χωρίτικη προσφορά στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας:

Η συμμετοχή των νεαρών ελλήνων στον τιτάνιο επτάχρονο αγώνα του '21 ήταν καθολική. Οι 
έντονα διαποτισμένοι με το πνεύμα της ελευθερίας και αξιοπρέπειας νέοι του βουνού και του 
κάμπου της πατρίδας μας έδιναν την ορμή στην επανάσταση. Το πνεύμα αυτό των νέων το 
βρίσκουμε στους απλούς στα λόγια, αλλά  υψπλούς σε φρόνημα στίχους του κλέφτικου δημοτι
κού τραγουδιού.

Στη ρεαλιστική παρότρυνση της μάνας: «Βασίλη κά τσ ε φ ρόνιμα, να γίνεις νοικοκύρης, για ν’ 
αηοχτήσεις ηρόβατα , ζευγάρια  κ ι' αγελάδες, χω ριά κ ι' αμηελοχώ ραφα, κοηέλια  να δουλεύ
ουν», έρχεται η απόκριση του παλικαριού: «Μ όνα σ ο υ  λέω  δ εν  μηορώ  το υς Τούρκους να 
δουλεύω , δ εν  μηορώ , δ εν  δύναμαι, εμ ά λ ια σ ε η κα ρ δ ιά  μ ο υ , θ α  ηάρω  το  το υφ έκ ι μ ο υ  να 
ηάω  να γίνω κλέφ της».

Οι νέοι του Μικρού Χωριού, που ήταν 12-15 χρόνων όταν κηρύχθηκε ο αγώνας της απελευθέ
ρωσης, έτρεξαν και πήραν μέρος σε μάχες, που έγιναν σε όλη τη Ρούμελη, υπό τους οπλαρχη
γούς Γιαννάκη και Ζαχαρία Γιολδάσπ, Κώστα Βέλη, Αάμπρο Βέϊκο και στρατάρχη Γεώργιο Καραϊ- 
σκάκη. Ό λ ο ι οι αγωνιστές από το Μικρό Χωριό, που βρέθηκαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και το ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι, κατά αλφαβητική σειρά, οι κάτωθι.·

Βινιανίτης ή Μοχρίτσας Γεώργιος. Πολέμησε 
στην Επανάσταση του 1821. Υπό τον Κ. 
Βέλη έλαβε μέρος στις μάχες που έγιναν 
στη Ρεντίνα και στο Κεφαλόβρυσσο Καρπε- 
νησίου. Υπό τον Γ. Καραϊσκάκη στις μάχες 
έξω του Μεσολογγίου, στο Δραγαμέτσο, το 
Ρίβιο και στην Αράχωβα. Υπό τον I. Ράγκο 
στη Θήβα και στον Ανπφορίτπ.

Βινιανίτης ή Ζωγράφος Δημήτριος. Έλαβε 
μέρος στον Αγώνα του 1821. Πολέμησε 
υπό τον Κ. Βέλη στπ Ρεντίνα, υπό τον Παν. 
Γιολδάση στο Καρπενήσι, υπό τον Γ. Καραϊ- 
σκάκη έξω του Μεσολογγίου, στο Δραγα- 
μέτσο, το Ρίβιο, τπν Αράχωβα και υπό τον I. 
Ράγκο στη Θήβα και τον Ανπφορίτη.

Γκέκας Δημήτριος Ιωάννου. Πολέμησε 
στην Επανάσταση από το 1821-26. Υπό

τον οπλαρχηγό Γιάν. Γιολδάσπ έλαβε μέ
ρος στις μάχες που έγιναν στο Καρπενήσι, 
το Κεφαλόβρυσσο, την Καλλιακούδα, την 
Αθήνα, το Νεόκαστρο Πελοποννήσου. Υπό 
τον Κ. Γιολδάσπ στη Λειβαδιά, το Στεβενίκο 
και την Αράχωβα.

Ζαχαρόηουλος Νικόλαος. Γεννήθηκε το έ
τος 1805 και πήρε μέρος στην Επανάστα
ση πολεμώντας υπό τον οπλαρχηγό Λά
μπρο Νέϊκο στις μάχες που έγιναν στο Με
σολόγγι, την Αράχωβα, την Άμπλιανπ και 
την Αθήνα.

Ζορμηαλάς Δημήτριος. Πολέμησε στην Ε
πανάσταση του Έθνους υπό τον οπλαρχη
γό Γ. Καραϊσκάκη και άλλους και έλαβε 
μέρος στις μάχες που έγιναν στο Νεόκα
στρο, τα Σάλωνα, την Δομβραίνα, την Α-
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ράχωβα, το Δίστομο, το Μεσολόγγι, το 
Ρίβιο, το Κεφαλόβρυσσο, το Χαϊδάρι και 
την Αθήνα.

> Ζωγράφος Δημήτριος. Κατά την Επανά
σταση των Ελλήνων πολέμησε υπό τον 
οπλαρχηγό Λάμπρο Βέϊκο και πήρε μέ
ρος στις μάχες που έγιναν στο Μεσολόγ
γι, την Αράχωβα, την Άμπλιανη, την Α 
θήνα. Υπό τον I. Ράγκο πολέμησε στον 
Ανηφορίτη και στη Θήβα.

’ Κολιτσόπουλος ή Κομπορόζος Γεώργιος.
Έ λαβε μέρος στην Ελληνική Επανάστα
ση και πολέμησε υπό τον οπλαρχηγό Λά
μπρο Βέϊκο στις μάχες που έγιναν στο 
Μεσολόγγι, την Άμπλιανη, την Αράχω 
βα, την Αθήνα.

' Κυριτζόπουλος Ιωάννης. Γεννήθηκε το έ
τος 1805 και πολέμησε στην Επανάσταση 
του 1821 υπό τον οπλαρχηγό Λάμπρο 
Βέϊκο στο Μεσολόγγι, την Αράχωβα, την 
Άμπλιανη και την Αθήνα.

Κυριτζόπουλος ή Κυρίτσπς Νικόλαος.
Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 υ
πό τον οπλαρχηγό Γιάν. Γιολδάση και πή
ρε μέρος στις μάχες που έγιναν στο 
Καρπενήσι, το Κεφαλόβρυσσο, την Καλ- 
λιακούδα, το Μικρό Χωριό. Υπό τον Κ. 
Γιολδάση στο Νεόκαστρο Πελοποννήσου 
και στην Αράχωβα.

Μητσόπουλος Νικόλαος Ιωάννου. Στην 
Επανάσταση του 1821 στην οποία έλαβε 
μέρος πολέμησε υπό τον οπλαρχηγό Λά
μπρο Βέϊκο στις μάχες που έγιναν στο 
Κεφαλόβρυσσο, την Καλλιακούδα, την 
Άμπλιανη, την Πάτρα, το Μεσολόγγι, την 
Αράχωβα και το Δίστομο.

Μουχρίτσας Γεώργιος. Πήρε μέρος και 
πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 υ
πό τον οπλαρχηγό Λάμπρο Βέϊκο στις μά
χες πσυ έγιναν στο Μεσολόγγι, την Ά -  
μπλιανη, την Αράχωβα, την Αθήνα. Υπό 
τον I. Ράγκο στον Ανηφορίτη και στη Θή
βα.

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης. Γεννήθηκε τσ 
έτος 1796 και πολέμησε στην Επανάστα

ση του 1821 υπό τον οπλαρχηγό Λάμπρο 
Βέϊκο στις μάχες πσυ έγιναν στο Μεσο
λόγγι, την Αράχωβα, την Άμπλιανη και 
την Αθήνα.

' Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος. Γεννήθη
κε το έτος 1803 και πήρε μέρος στον Ελ
ληνικόν Αγώνα πολεμώντας υπό τον ο 
πλαρχηγό Λάμπρο Βέϊκο στις μάχες πσυ 
έγιναν στο Μεσολόγγι, την Αράχωβα, την 
Άμπλιανη και την Αθήνα.

> Παπαδημητρίου Ιωάννης. Γεννήθηκε το 
έτος 1806 και πολέμησε στην Επανάστα
ση τσυ 1821 υπό τον οπλαρχηγό Κ. Βλα
χόπουλο στις μάχες που έγιναν στο Α 
γρίνιο, το Ζαπάντι. Υπό τον Γ. Καραϊσκά- 
κη στον Αγ. Βλάση. Υπό τους Διαμαντή 
και Νικόλαο Δέρβα στο Καρπενήσι, το Κε
φαλόβρυσσο, την Καλλιακούδα, στο Με
σολόγγι, το Νεόκαστρο, το Κρεμμύδι, την 
Αράχωβα, την Αθήνα και σ' άλλα μέρη.

' Παπαδοκωστόπουλος Δημήτριος. Γεννή
θηκε τσ έτσς 1808 και έλαβε μέρας στον 
Εθνικόν Αγώνα. Πολέμησε υπό ταν σ- 
πλαρχηγό Λάμπρσ Βέϊκο στις μάχες πσυ 
έγιναν στο Μεσολόγγι, την Αράχωβα, την 
Άμπλιανη και την Αθήνα.

Πασηάλης Παναγιώτης. Γεννήθηκε το έ
τος 1809 και πολέμησε κατά την Επανά
σταση του 1821 υπό τον οπλαρχηγό Λά
μπρο Βέϊκο στις μάχες που έγιναν στο 
Μεσολόγγι, την Άμπλιανη, την Αράχωβα 
και την Αθήνα.

Σιδεροκωστόηουλος Νικόλαος. Γεννή
θηκε το έτος 1806 και πήρε μέρος στην 
Ελληνική Επανάσταση. Πσλέμησε υπό 
τσν οπλαρχηγό Λάμπρο Βέϊκο στις μάχες 
πσυ έγιναν στο Μεσολόγγι, την Αράχω
βα, την Άμπλιανη και την Αθήνα.

Χανακούκας Δημήτριος. Γεννήθηκε το έ
τος 1809 και πολέμηαε στην Επανάσταση 
τσυ 1821 υπό τον οπλαρχηγό Λάμπρο 
Βάϊκο στις μάχες που έγιναν στο Μεσο
λόγγι, την Άμπλιανη, την Αράχωβα και 
την Αθήνα.
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Πήρα ΙΟ σιρατί, πήρα το μονοπάτι...

«Δεν μπορεί να λέε ι 
κανείς πως ε ίνα ι χαξι- 
όευτής αν όεν έχει ε- 
πιακεφθεί και όεν έχει 
γνωρίαει χο Περού».
Αυχά χα λόγια ακούγο- 
νχαι πολύ οε χαξιόιωχι- 
κές ουζηχήοεις και χο 
μακρινό Περού φανχά- 
ζει μια χώρα απόκοομη, εξωχική, μυθική. Γίνε- 
χαι ένας ξεχωριοχός χοξιόιωχικός προορισμός, 
ένα όνειρο ζωής γιο πολύ κόομο.

Βρεθήκαμε ο ' αυχή χη μαγική χώρα οχα Β.Δ. 
χπς Ααχινικής Αμερικής μεχά από 18 συνολικά 
ώρες πχήσπς. Πολύωρο χο χαξίόι και μεγάλο σ' 
έναν κόομο άλλο, οε μια χώρα χυλιγμένη οχο 
μυοχήριο χου πολιχισμού χων ιθαγενών ινόιά- 
νων και κυρίως χωνΊνκας. ΟιΊνκας ήχαν Ινδιά
νοι που, από χο 13ο αι. μ.Χ. που εμφανίοχηκαν, 
κυριάρχπσαν και όπμιούργποαν μια μεγάλπ αυ- 
χοκραχορία οχο Περού και χη Βολιβία, που ήχαν 
σε ακμή για όύο περίπου αιώνες, ως χο 1532. 
Τόχε ήρθαν οι Ισπανοί καχακχηχές με αρχηγό 
χον Φραγκίσκο Πιζόρο. Πιο όυναχοί, καχέλαβαν 
χο Cusco, χην πρωχεύουοα χωνΊνκας, σκόχωοαν 
χο βασιλιά χους και έβαλαν χπ χώρα οε δρό
μους και ρυθμούς ισπανικούς. Από χον ισπανι
κό ζυγό χο Περού απελευθερώθηκε, μεχά από 
αγώνες, χο 1824.

Σήμερα χο Περού ακολουθεί χη δική χου πο
ρεία. Είναι μια χώρα ελεύθερη, 10 φορές μεγο- 
λύχερη από χην Ελλάδα οε έκχαση, αραιοκαχοι- 
κημένη, με 24 εκαχομμύρια ανθρώπους και με 
ποικιλία 0 X 0  χοπίο, αφού η οροσειρά χων Ανδε
ων χη χωρίζει σε 3 διαφορεχικές ζώνες. Για να 
χη γνωρίσουμε, χαξιδέψαμε σχην παραλιακή ε
ρημική ζώνη με χις βραχώδεις ακχές χου Ειρη
νικού που φθάνουν οε μήκος χα 3.000 χλμ., σχην 
ορεινή υψίπεδη ζώνη χων Άνδεων και σχην κα- 
χαπράσινη ζώνη χου Αμαζονίου.

Η πρώχη μας επαφή με χη χώρα ήχαν η πρω- 
χεύουοο Lima, μια καθαρά ισπανική πόλη σχπν 
παραλιακή ζώνη χου Περού. Η μεγάλη κενχρική 
χης πλαχεία, η πλαχεία χων όπλων (έχοι λέγο- 
νχαι όλες οι κενχρικές πλαχείες χων πόλεων χης

Περού
,̂ ονοηάτια χων ^

Γράφει η Χ ρ ισ τίνα  
Π α να γ ιώ του -άα κτυλ ίδη  

Καθηγήτρ ια  Λυκείου Ραψήνας Α ττικής

Ααχινικής Αμερικής, 
γιαχί συνδέονχαι με 
χον αγώνα χης ανε- 
ξαρχηοίας) περιβάλ- 
λεχαι από σχοές και 
καμάρες και κχίρια 
ισπανικής αρχιχε- 
κχονικής, επιβληχι- 
κά, μεγαλοπρεπή οε 

χρώμα ώχρας και με οαχνιοιά σκούρα ξύλινα. 
Εκεί είναι ο καθεδρικός ναός, εκεί ο χάφος χου 
καχακχηχή Πιζάρο, εκεί και χο Δημαρχείο. Με
γάλη πόλη η Lima, χεράσχια, με πολλές πλαχεί
ες, πάρκα, μεγάλες και πλαχιές λεωφόρους, πε- 
ριποιπμένη και καθαρή. Το πιο σύγχρονο κομ- 
μόχι χης είνα ι η περιοχή Mira Flores πάνω οχη 
θάλασσα, όπου και χα όμορφα προάσχια χης πό
λης. Τα μεγάλα εμπορικά κένχρα με ακριβά μα
γαζιά, 01 ουρανοξύοχες, χα πάμπολλα ξενοδο
χεία, 01 πεζόδρομοι πάνω από χις απόχομες α
κχές. Τα πολυχελή κχίρια έρχονχαι οε ανχίθεοη 
με χα παραδοσιακά χου κένχρου χης πόλης, αλ
λά και χα φχωχά, απλά, χων περιοοοχέρων συ
νοικιών χης. ΐν α ς  άλλος κόσμος εδώ οχο Mira 
Flores που μοιάζει Αμερικάνικος κι όχι Περου
βιανός. Δεν είδαμε άλλο χέχοιο μέρος οχη φχω- 
χή και κάπως πρωχόγονη χούχη χώρα.

Η όεύχερη εμπειρία μας ήχαν μοναδική. Από 
χη Lima ξεκινήσομε, διασχίσαμε νόχια, σχην ε
ρημική παραλιακή ζώνη, χην παναμερικανική ο
δό, για να φθάοουμε σχην περιοχή χων Nasca, 
αυχών χων Ινδιάνων που χο 600 π.Χ. οχημάχιοαν 
πάνω σχην πεχρωμένη άμμο χου οροπεδίου χα 
περίφημα γεώγλυφα. Τα πελώρια αυχά οχήμαχο, 
χο κολλιμπρί, χον αοχροναύχπ, χα χέρια, χο 
σκύλο, χον πελεκάνο και άλλα ο Νχένικεν χα θε
ώρησε ίχνη από σχήμαχα εξωγήινων, αλλά η μα- 
θημαχικός Maria Reichen που αφιέρωσε χη ζωή 
χης μελεχώνχας χα, θεωρεί πως είνα ι σημάδια 
χελεχουργικών χορών χων ινδιάνων Nasca. Με 
μονοκινηχήριο αεροπλάνο χα βλέπει κανείς από 
1 χλμ. ψηλά. Η θέα είναι μαγευχική, οι εικόνες 
ενχυπωοιακές.

Συνεχίζουμε να χαξιδεύουμε σχην ερημική 
ζώνη χου Περού διαρκώς μέσο σχην άμμο. Δί-

48 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



πλα μας πάντα α αφρισμένος μόνιμα ατις ακτές 
Ειρηνικός Ωκεανός. Φθάνουμε στην περιοχή 
των Ινδιάνων Paracas, ο' ένα ψαροχώρι, όπου 
ένα καΐκι θα μας μεταφέρει σ' έναν από τους 
ωραιότερους βιότοπους του κόσμου, τα νησιά 
Ballestras. Απίστευτο το θέαμα! Δεκάδες βρα- 
χονηοίδες με εκατομμύρια πουλιά που χορεύ
ουν με συντονισμένες κινήσεις και δημιουρ
γούν εντυπωοιακά οχήματα. Οι βρόχοι μαυρί
ζουν, ασπρίζουν από τα ομήνη των πουλιών που 
κουρνιάζουν πάνω τους. Μέσα στις δεκάδες 
σπηλιές θαλάσσιοι ελέφαντες κολυμπούν, κου
βεντιάζουν, λιάζονται. Σε κόποια ακτή γεν
νούν, σε όλλπ πεθαίνουν. Χιλιάδες μπούμπις, 
πιγκουΐνοι, γύπες που τρώνε τα νεκρά πουλιά, 
πουλιά ανιχνευτές τω νίνκας, αοτερίες, πολύ
χρωμα τεράστια καβού
ρια, εκατομμύρια γαρί
δες μεο' το νερό. Κι ε
μείς βλέπουμε, μυρί
ζουμε, ακούμε τους ή
χους των πουλιών που 
μπερδεύονται με τον ε
λαφρύ παφλαομό των 
κυμάτων μέσα κι έξω 
ατις οπηλιές. Κι είμα
στε κουκουλωμένοι στη 
βάρκα, για να γλιτώ- 
οουμε από τ ις  κου- 
τοουλιές των πουλιών, 
το γνωστό Huano, που 
έχει γίνει παχύ στρώμα
ως και 12 μέτρα πάνω οτα βρόχια και που οι 
ντόπιοι το εκμεταλλεύοντσι. Το εξάγουν για 
λίπασμα, αλλά και το απλώνουν οτην άμμο. Κι 
έτσι έχουν μετατρέψει από πολύ παλιά τ ις  ερη
μικές εκτόοεις οε εύφορες, καλλιεργήσιμες.

Η άλλη μοναδική εμπειρία του ταξιδ ιού μας 
ήταν η ολιγοήμερα διαβίωση στον Αμαζόνιο οε 
μια ειδυλλιακή τοποθεοία οτην όχθη του ποτα
μού. Μείναμε οε lodge, οε ξύλινες καλύβες με 
χορτόρινη σκεπή, ανοικτές χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα, με ουνθήκες πρωτόγονες. Την ημέρα 
διαοχίζαμε με πιρόγες το ποτάμι, για να ψαρεύ
ουμε πιράνχας και το βράδυ με φαναράκια για 
φωτιομό, με αφόρητη ζέοτπ, πολλή υγρασία και 
χιλιάδες κουνούπια παρακολουθούσαμε τ' αστέ
ρια οτον καθαρό ουρανό και το Σταυρό του Νό
του. Την ημέρα περπατούοαμε οτα μονοπάτια

της ζούγκλας του Αμαζονίου ανάμεσα οε γιγα- 
ντια ία  πανύψηλα δέντρα, πελώρια μανιτάρια, 
πυκνή βλόοτηοη, ανάμεοα οε πιθήκους, τερμ ί
τες, ελαφάκια κι άλλα ζώα του δάσους και με 
συντροφιά πολύχρωμες πεταλούδες, πουλιά, 
παπαγάλους. Κι όταν βράδιαζε απολαμβάναμε 
τα ξεχωριστά ηλιοβασιλέματα στο ποτάμι. Το 
φαγητό μας ήταν πάντα τυλιγμένο σε μπανανό- 
φυλλο, ψημένο σε πετρόχτιοτο φούρνο και το 
πρωινό μας δυνατός καφές και τηγανιτές μπα
νάνες.

Κι από το μηδενικό υψόμετρο του Αμαζονίου 
πετάξαμε για το Cusco, πόλη κτισμένη στα 
3.600 μ. στο οροπέδιο των Άνδεων. Το Cusco 
είναι η πιο όμορφη πόλη του Περού και μια από 
τ ις  ωραιότερες πόλεις στον κόσμο. Ήταν π 

πρωτεύουσα των Ίνκας 
και από το 1532 πόλη Ι 
σπανική, γι' αυτό και το 
ισπανικό στοιχείο κυ
ριαρχεί στην α ρ χ ιτε
κτονική των ναών, των 
οπιτιών, των δρόμων. 
Μέσα στην πόλη όμως 
και γύρω στους λόφους 
της υπάρχουν επιβλητι
κά, εντυπωοιακά, τα ε
ρείπια των ναών των Ίν- 
κας, κτισμένα με πελώ
ριους ογκόλιθους από 
σκούρο γκρίζο ανδεοί- 
τη λίθο. Πανέμορφη η 

πόλη με δρομάκια πλακόστρωτα, με τη μεγάλη 
της πλατεία των όπλων και τη μεγάλη λεωφόρο 
του ήλιου. Δύσκολο όμως να την περπατήσει 
κάποιος που δεν είναι ουνηθιομένος οτο υ
ψόμετρο. Χρειάζεται χρόνο ο οργανισμός ενός 
επισκέπτη να συνηθίσει οε ατμόσφαιρα τόσο α
ραιή και με τόσο λίγο οξυγόνο. Στο ξενοδοχείο 
Libertador προοφέρεται αφέψημα από φύλλα 
κόκας για καλύτερη φυσική κατάσταση. Πάντως 
το Cusco είνοι μια πόλη κόομημα με χρώμα, πα
ράδοση και ιστορία. Κι εμείς χαιρόμαστε που η 
πόλη έχει αδελφοποιηθεί με την Αθήνα από τον 
αξέχαστο Αντώνη Τρίτοη και καταλαβαίνουμε 
γ ια τ ί έχει κηρυχθεί απ' την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς.

Βριοκόμαοτε πλέον στη ζώνη της οροσειράς 
των Άνδεων, οτα μονοπάτια τω νίνκας. Από το
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Cusco ξεκινάμε για χο Μάκχσου-Πίκχοου. Με 
τρένο διασχίζουμε ένα μοναδικό σε ομορφιά 
φαράγγι ανάμεσα οε ψηλά καχαπρόοινα βουνά 
και μεγάλο ποτάμι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό 
του Μάκτοου-Πίκτοου μικρό λεωφορείο μας 
περιμένει να μας ανεβάσει στην ιερή πόλη 
τω ν ίνκας . Η θέα της μας κόβει την ανάσα. 
Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα ωραιότερα μέ
ρη στον κόσμο! Ανάμεσα στις κορυφογραμμές 
των βουνών που αγγίζουν τα σύννεφα και τον 
ουρανό, κρυμμένη η πόλη, σχεδόν όπως την 
άφησαν οι 600 της κάτοικοι, 400 γυναίκες ιέ 
ρειες και 200 άνδρες φρουροί που πέθαναν 
όλοι με αυτοκρατορική εντολή, όταν οι Ισπα
νοί μπήκαν οτη χώρα. Έτσι δεν έμαθε κανείς 
τα ιερά μυστικό τους, τ ις  τελετές, τ ις  θυσίες, 
τ ις  αστρονομικές τους μετρήσεις. Στην πόλη 
δεν υπήρχαν θησαυροί ή χρυοάφι κι αυτό α
πογοήτευσε τον Bingarn, τον Αμερικανό εξε
ρευνητή που το 1911 την ανακάλυψε. Βρέθη
καν μόνο 01 μούμιες οε εμβρυακή οτάοη, ό
πως συνήθιζαν ο ι Ίνκας. Στην ανθρωπότητα 
παραδόθηκε ένας τόπος γεμάτος μυστήριο, έ
να μνημείο που προκαλεί θαυμασμό και δέος, 
ο' ένα χώρο ασύλληπτης ομορφιάς.

Στη γύρω από το Μάκτοου-Πίκτοου και το 
Cusco περιοχή ε ίνα ι διάοπαρτες οι πόλεις, οι 
ο ικισμοί κοι οι Ακροπόλεις τω ν ίνκας . Είμα
στε στην ιερή κοιλάδα και το  ιερό ποτάμι. 
Δεν χορταίνει το  μάτι την ομορφιά του τόπου. 
Δεν χορταίνει και τα χρώματα και τα σχέδια 
οτο παζάρια που βρίσκονται σ' αυτούς όλους 
τους αρχαιολογικούς χώρους. Ανάμεσα στα 
γκρίζα ερείπια σα ζωγραφιές κινούνται οι Πε
ρουβιανοί με τ ις  πολύχρωμες παραδοσιακές 
φορεσιές τους σέρνοντας τα μικρά τους λόμα 
και alpaca, αυτό τα καμηλοειδή της Νοτίου Α
μερικής, που από το τρίχωμά τους φτιάχνονται 
τα υπέροχα μάλλινα του Περού.

Στο Pisak, στην ιερή κοιλάδα, είδαμε το  
μεγαλύτερο παζάρι οτο Περού, πολύβουο, πο
λύχρωμο με τ ις  χαρακτηριστικές φιγούρες 
των Περουβιανών. Κοντοί, μελαψοί οι άνδρες 
με τα καπέλα τους, κοντόχοντρες κι ο ι γυναί
κες με τα παιδιά τους στην πλάτη. Πανέξυ
πνοι έμποροι, πουλάνε χ ιλ ιάδες πολύχρωμα 
χειροποίητα πράγματα, χαλιά, πουλόβερ, κα
σκόλ, γάντια, καπέλα. Κι ο επισκέπτης απο
λαμβάνει και τους ίδ ιους και την πραμάτεια

τους.
Από το Cusco ανεβαίνουμε προς τη λίμνη 

Τιτικάκα, την ψηλότερη πλωτή λίμνη όταν κό
σμο. Το τοπίο εδώ είνα ι γυμνό, ξερό, κίτρινο. 
Το υψόμετρο ανεβα ίνει και φθάνουμε στο 
4.200 μ., όταν βρισκόμαστε πια στη λίμνη. Η 
έλλειψη οξυγόνου είνα ι μεγάλη και η αναπνοή 
δύσκολη. Με καραβάκι διασχίζουμε τη λίμνη. 
Περνάμε ανάμεσα οε διαδρόμους με κ ίτρ ινα  
ψηλά καλάμια που φυτρώνουν οτο νερό. Πη
γαίνουμε οτα πλωτό νησιά των Uros μέσα 
στην λίμνη Τιτικάκα. Οι Uros έμεναν στην πό
λη Ρυηο πάνω στη λίμνη. Διώχτηκαν από τους 
Ίνκας και από τό τε ζουν ο' αυτά τα πλωτά 
νησιά που τα φτιάχνουν μόνοι τους με τα κα
λάμια της λίμνης, που τα ανανεώνουν όταν 
σαπίζουν. Κάθε ο ικογένεια έχει το  δικό της 
νησί. Υπάρχουν 27 τέτο ια  νησιά και 2.000 άν
θρωποι στο λιμναίο οικισμό. Ζουν τελείω ς 
πρωτόγονα σ τ ις  μ ικρές ψάθινες καλύβες 
τους. Κυνηγάνε με πρωτόγονα όπλα, ψαρεύ
ουν με κορμοράνους, μαγειρεύουν πρωτόγο
να. Δεν έχουν νόμισμα. Πουλάνε κι αγορά
ζουν οε είδος. Κι εμείς βρισκόμαστε πάνω 
στο νησί που πλέει. Μετακινούμαστε μαζί του 
αργά μέσα στη λίμνη και κοιτάμε γύρω μας με 
απορία αυτούς τους παράξενους ανθρώπους. 
Μοιάζει να είμαστε πρόσωπα σ' ένα πίνακα 
ζωγραφικής. Είμαστε ψηλά μέσα σχεδόν οτα 
σύννεφα, πάνω οε κίτρινα καλάμια κι ανάμεσα 
σε φονταχτερά χρώματα κι απίθανους συνδυα
σμούς που έχουν τα ρούχα και τα πράγματα 
των Uros.

Το Περού μας μάγεψε! Μας χάρισε μοναδι
κές εμπειρίες.

Ήταν τα  γεώγλυφα, ο βιότοπος των 
Ballestras, ο Αμαζόνιος, το υπέροχο Cusco, 
το μυοτηριακό Μάκτοου-Πίκτοου, οι πρωτόγο
νοι Uros στην Τιτικάκα; Ήταν όλο αυτά! Μα 
πιο πολύ ήταν ο ι άνθρωποι τούτης της χώρας, 
01 γελαστοί, ο ι καλοσυνάτοι που παρά τη 
φτώχεια τους έχουν χρώμο στα ρούχα τους, 
στα σπίτια τους, οτη ζωή τους. Ήταν και η 
Περουβιανή μουσική! Αυτή η γλυκιά μελωδική 
μουσική, άλλοτε χαρούμενη κι άλλοτε παρα- 
πονιάρικη, που μας συνόδευε ο' όλη μας την 
περιδιάβαση ο' αυτή τη χώρα, θ' αντηχεί στ' 
αυτιά μας κάθε φορά που ο νους γυρίζει εκεί, 
οτα μονοπάτια τω νίνκας.
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Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται σττνοπτικά βιβλία ή έντυπα που αποστέλλονται στην Α

δελφότητα και αφορούν κυρίως τους Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή γενικότερα τη Ροιίμελη.

kflXSTANTlVit ) ΒΛΪΤΛΚΗΪ

Οι δάσκαλοι 
του χωριού μας

Πρωτοπρεσβύτερος Κων. Δ. Βαστάκης, Οι 
δάσκαλοι του Χζύριον μας, Εκδόσεις Στέφ. Βα- 

σιΑόπουλος, 2004
Ως φυσιολογική 

συνέχιση της πολύ
χρονης ερευνητικής 
του δραστηριότητας 
θα μπορούσε να ε- 
κληφθεί η ενασχόλη
σή του με τις μορφές 
όσων δίδαξαν στο Δη
μοτικό Σχολείο του 
Μεγάλου Χωριού. 
Μετά τους εφημέ
ριους ήλθε η σειρά 
αυτών που δίδαξαν

Xm,Eumc Isf 11«Μ3«ηια

για πολλές γενιές και μόρφωσαν τα παιδιά 
που μαθήτευαν κοντά τους στο Μεγάλο Χω
ριό. "Οπως γράφει χαρακτηριστικά στον 
πρόλογό του ο π. Βαστάκης «το πέρασμα των 
δασκάλΐΰν μαζί με  τους παπάδες -  εκ των οποίων, ας 
στιμειωθεί, οι περισσότεροι ήσαν και δάσκαλοι -  α
ποτελούν τους ανεκτίμψονς θησαυρούς του χωριού 
μας, άξιοι, συντελεσταί του πνευματικού και κοινω
νικού μέλλοντος των Μεγαλοχωριττύν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί απ’ αυτούς, 
στους οποίους με την εξέλιξη των εποχών αρ
γότερα προστέθηκαν και γυναίκες (Χαρμανά, 
Γιολδάση, Παΐδα κ.ά.) διετέλεσαν ως δάσκα
λοι και στο γειτονικό Δημοτικό Σχολείο του 
Μικρού Χωριού, όπως ο Σήψας, Χατζηανέ- 
στης κ.ά. Άλλωστε, από το Δημοτικό Σχολείο 
του Μεγάλου Χωριού ξεκίνησε την διδασκαλι
κή του καριέρα και ο πρώτος Μικροχωρίτης 
δάσκαλος Γεώργιος Παπαδής (1894-1986). 
«Οι δάκαλοι του χωριού μας, όπως και άλλοι Κοι
νωνικοί Λατουργοί του, ήσαν το στήριγμά του, η ζωή 
του, η ελπίδα του και το καύχημά του* μας λέγει 
χαρακτηριστικά ο π. Κωνσταντίνος.

Συγχαίρουμε τον πρωτοπρεσβύτερο Κων. 
Βαστάκη γιατί μας πρόσφερε με την άοκνη 
ερευνητική του δράση μια ακόμη πολύτιμη 
συμβολή στην τοπική μας πορεία αλλά και 
την εθνική μας αυτογ'νωσία ευρύτερα.

‘HMefo/ΙβΠΟΝ

Γράφει ο Μένιος Κουτσουκης
Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Ημερολόγιου 

2005. Υπεύθυνος ύλης, Αρχιμ. Δοσίθεος, Η
γούμενος I. Σταυροπηγιακής Μονής Παναγί
ας Τατάρνης Ευρυτανίας 
· Ι |· · |· |· |· · · · · |· ·  Σε μια ωραιότατη

I
B lM H IH p iiiW  καλλιτεχνική έκδοση

Γ *  σελίδων κυκλοφό-

• ΡΠοε το φετινό ήμερο
ί λόγιο του Οικουμενικού

Πατριαρχείου Κωνστα- 
'^ινουπόλεως με επιμέ- 
λεία του π. Δοσιθέου. 
Πλούσιο σε περιεχόμε- 

νο με κείμενα των εκ
κλησιαστικών πατέρων 
που αφορούν το περι
βάλλον και τις σχετικές δραστηριότητες του 
Οικ. Πατριαρχείου, όπως διεθνή συνέδρια 
και σεμινάρια που αποτυπώνουν και τις ευαι
σθησίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο ο
ποίος προλογίζει το ημερολόγιο.

Ο αναγνώστης θα βρει ενδιαφέρουσες πλη
ροφορίες για τις μητροπόλεις και εκκλησίες 
του Πατριαρχείου, φιλανθρωπικά ιδρύματα 
(νοσοκομεία, γηροκομεία, κ.ά.) καθώς και λο
γοτεχνικές σελίδες με αποσπασματικά κείμε
να του Παπαδιαμάντη και στίχους του Ζαχ. 
Παπαντωνίου. Μεγάλο μέρος καταλαμβάνει 
η συνοπτική ιστορία του Οικ. Πατριαρχείου 
με τους κυριότερους σταθμούς και χρονολογί
ες στην εξέλιξή του. Ο αναγνώστης ξεναγεί- 
ται στο σημερινό Πατριαρχείο και τα μνημεί
α της Πόλης, που εμφανίζονται και μέσα από 
ωραίες φωτογραφίες.

Σύλλογος Ευρυτάνων Βορείου Ελλάδος 
«Γο Βελούχι», Ημερολόγιο 2005

Κάθε χρόνο πληρέστερο, αρτιότερο και 
πιο εντυπωσιακό εμφανίζεται το ετήσιο ημε
ρολόγιο, που εκδίδουν εδώ και μερικά χρόνια 
οι συμπατριώτες μας Ευρυτάνες που ζούνε 
στη Θεσσαλονίκη, οργανωμένοι στο Σύλλογο 
«το Βελούχι».

Στις 150 σελίδες του μαζί με το ημερολόγιο

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 51



θα βρει κανείς 
αλφαβητικό κα
τάλογο των 500 
μελών του, με 
διευθύνσεις και 
τις ασχολίες τους, 
πληροφορίες και 
στιγμιότυπα από 
τις δραστηριότη
τες και εκδηλώ
σεις του Συλλό
γου, ποιήματα α
φιερωμένα σε ευ- 
ρυτανικούς χώ
ρους και τοπία 

αλλά και διαφημίσεις ευρυτάνων επιχειρημα
τιών, καθώς επίσης και χρήσιμα τηλέφωνα 
των Ευρυτανικών Δήμων με τα Δημοτικά Δια
μερίσματα.

Συγχαρητήρια και ευχές να συνεχίσει την 
ωραία αυτή έκδοση, που είναι χρήσιμη για τη 
γνωριμία όχι μόνο με τους Ευρυτάνες της Βο
ρείου Ελλάδας αλλά και την Ευρυτανία γενι
κότερα.

Δώρης Ά νθης (Νίκος Δ. Ζωγραφόπουλος): 
Στο Αρόμο της Ζωής (ποίηση με πρόλογο Μι- 
χάλη Σταφυλά). Έκδοση Πανευρυτανικής 
Ένωσης, 2001.

Δεν είναι ίσως 
πολλοί αυτοί που 
γνώρισαν από κο
ντά τον αδικοχαμέ
νο πρόωρα (1945) 
ταλαντούχο Ευρυ- 
τάνα ποιητή και α
ντιστασιακό. Ο 
βραβευμένος Ευρυ- 
τάνας συγγραφέας 
Μιχάλης Σταφυλάς, 
που τον είχε συμ
μαθητή του, θα 
γράψει στον πρόλο
γο αυτής της συλλο
γής: «Η Ελληνική 
Ποίηση με τη δολο

φονία του Νίκου Ζωγραφόπουλου έχασε ένα 
λεβέντη που είχε πο,\λά να δώσει. Κι αυτά 
που έδωσε στην ποίηση λίγα δεν είναι...»

Εικοσαετής έλαβε μέρος στην Εθνική Α
ντίσταση και ως καπετάν Ιωσήφ πολέμησε

ΔΠΡΜΣ ΑΝΘΗΣ 
(ΝΙΚΟΣ & ΖΩΓΡΑΦΟΙΙΟΥΑΟΣ)

LT0 ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

(Ποίηση)

ΕΚΛΟΣΗ ΠΑΝΡΥΡνΤ«ΜΚΗ<· FVOTuv. ν

κ λ ν γ τ α ν τ ιν ο γ  ΣΑΡΡΗΙ

στο Γοργοπόταμο κι αλλού κοντά στον πρωτο
καπετάνιο Άρη Βελουχιώτη. Πολλά από τα 
ποιήματα της συλλογής αυτής, που ξεπερνούν 
τα εκατό, δημοσιεύτηκαν προπολεμικά σε 
διάφορα ευρυτανικά και άλλα έντυπα, όπως 
στη Φωνή τψ  Ευρυτανίας (Π Μάη 1938) το «Νά- 
μουν Βοσκός», που κλείνει με τους στίχους:

Αχ! Νάμοννα κι εγύ βοσκός, ηρόβατα να φυλάω,
να βγαίν’ αηάνω στα βουνά και να τνροκομάω.

Θέλω αγέρα του βουνού. Στις πόλεις δεν αντέχω.
Αχ ... νάμουνα κι εγτό βοσκός, παν στα βουνά να 

τρέχω.
Μεγαλωμένος κι ο ίδιος στη γη των ηρώων 

θα αφιερώσει σ’ αυτούς το ποίημα «Στους αν
δριάντες των ηρώων» για να πει στοχαστικά 
μεταξύ άλλων:

Πάνω an τ' ανθρώπινα που κλαινε και γελάνε, 
τ ' αγαλματένια, τ' ασυγκίνψα, τα θεϊκά, 

ομοιάζουνε βουβοί στρατιχίπες που φυλάνε 
ττι νεκρωμέντι χώρα ττις σιωπής ευλαβικά

Κωνσταντίνος Σαρρής, Δημοτικά  Τραγον- 
δια :Ε ηιλογή. Σ τ ίχ ο ι Παραδοσιακών, Αθήνα, 
2004

Ο γνωστός Ευ- 
ρυτάνας ιστοριοδί
φης Κων. Σαρρής, 
Πρόεδρος του Συλ
λόγου των απαντα
χού Κορυσχαδιτών 
Ευρυτανίας και εκ
δότης του ομώ
νυμου Δελτίου Επι
κοινωνίας, που μας 
έχει δώσει, ως τώ
ρα ,τόσα πολλά για 
τα ιστορικά των 
Κορυσχάδων με τις 
ιστορικές οικογέ
νειες και την γύρω 

περιοχή, αυτή τη φορά μας καταπλήσσει με 
τη λαογραφική συλλογή 435 δημοτικών τρα- 
γουδιών.

Με ιδιαίτερη φροντίδα και τάξη, επιμονή 
και υπομονή συνέλεξε και κατέγραψε τους 
στίχους από εκατοντάδες τραγούδια της δη
μοτικής μας ποίησης. Πολλά τραγουδιούνται 
ακόμα. Άλλα όμως κοντεύουν να ξεχαστούν 
και γι’ αυτό η προσφορά του είναι πολύτιμη 
στη λαογραφία του τόπου μας. Τα κατανέμει 
σε διάφορες κατηγορίες με επιστημονικά

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Επιλογή. Στίχοι πραδοοιακών.

AAUN4 τηΛ<
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κριτήρια, όπως καθιστικά, κλέφτικα, της ξενι
τιάς, του γάμου κλπ.

Για καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη 
προτάσσει τρία σχετικά επιστημονικά άρθρα 
της κ. Αφροδίτης Ιωακείμ-Κωστοπαναγιώτη 
και του κ. Ζάχου Ξηροτΰρη, που βοηθούν 
στην κατανόηση της τεχνικής και του περιε
χομένου των δημοτικών μας τραγουδιών.

Μια αξιόλογη καθ’ όλα προσπάθεια.

Σύλλογος Απανταχού Μαραθιωτών. Η μ ε
ρολόγιο 2005, Επιμ. Κ. Μπουμπουρής -  I. 
Μακκας

Με φωτογραφία 
του Μάραθου (Μύρε- 
ση) και σκίτσο από τη 
σύλληψη του θρυλι
κού Κατσαντώνη, που 
κατάγεται από το 
Μάραθο, κυκλοφόρη
σε το μικρό αυτό ημε
ρολόγιο που είναι κι 
ένα μικρό αφιέρωμα 
στη θρυλική μορφή 
του Κατσαντώνη. Ι

στορικά, δημογραφικά στοιχεία της εξέλιξης 
του χωριού, γενεαλογικά και πολεμικά στοι
χεία για τη ζωή και δράση του ήρωα, την ι
στορική εκκλησιά των Αγίων Ταξιαρχών, το
πία και μορφές του χωριού, που σήμερα α
ριθμεί περί τους 50 κατοίκους.

Μαζί με φωτογραφίες παλαιών σπιτιών 
και κατοίκων καθώς και ποιήματα που υμνούν 
την ζωή στη Μύρεση, τον Κατσαντώνη κ.ά. 
αποτελεί μια χρήσιμη νοσταλγική ιστορική α
ναδρομή της ζωής στο ιστορικό χωριό του 
Μάραθου, πατρίδα του Κατσαντώνη.

Δημήτρης Κιούκιας, Κούρος ηρος Χρήσιν: 
Έμμετρες σκέψεις. Εκδόσεις Παπαζήση, 2002

Ο συγγραφέας της 
ποιητικής συλλογής Δη
μήτρης Κιούκιας «Κού
ρος προς χρήσιν, έμμε
τρες σκέψεις», είναι πανε-

ΚΟΤΡΟΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ
£.ΜΜΓΓΡΕΧ ΧΧΕΤΐΐε

:  UMIOX IWnAWZM

πιστημιακος και οποος ε- 
ξηγεί στον πρόλογο, θεω
ρεί ότι η κοινωνική θεω
ρία και σκέψη μπορεί να 
εκφραστεί, έστω ατελώς, 
και με ποιητική γλώσσα 
και εικόνες. Έτσι, η συλ
λογή μπορεί να θεωρηθεί 

ως «επίμετρο» του σχετικά πρόσφατου έργου του 
συγγραφέα «// Τραγική ηερίμειρος i f f  ηροόόου» (Α
θήνα, 1998), όπου θα βρει κανείς τα νοηματικά 
κλειδιά των ποιημάτων ή ακόμα και ως ιντερλού- 
διο πριν το πιο πρόσηκιτο έργο του για τις «ποΑιπ- 
κέςτχηκραμάκκ» (Αθήνα, 2001).

Ο «Κούρκις προς Χρήσιν» ενσωματώνει το ι
σορροπημένο αλλά και αμφίθυμο πνεύμα της 
«τραγικής περιμέτρου», η οποία βρήκε ευμενέ
στατη υποδοχή στην χώρα που γέννησε το μέτρο. 
Μια χώρα που ξέρει να αφομοιώνει ξένες επιρι- 
ροές και που δεν πρέπει να ξαναγονατίσει στου 
Οθωμανούς ή στην τρέχουσα γλτόσσα, την πολτ- 
τισμική παγκοσμιοποίηση. Θα σταθεί με προ
σωπικότητα και θα ανταγωνιστεί στο νέο διεθνές 
περιβάλλον με περηφάνια, αλλά και με επίγνωση 
των αλλαγών που έχουν επέλθει.

Οσον αφορά την λογοτεχνική αξία της συλλο
γής, η απόφανση εναποτίθεται στους ειδικούς 
και το κοινό, στους οποίους ο συγγραφέας απο
τείνεται, με την ελπίδα ότι θα τους ενδιαφέρει 
ένα διαφορετικό είδος γρκτφής και θεματικής.

• Προς τον Σύλλογο Συγκρελλιωτών «Αγία Παρασκευή», που στο έγκριτο δημοσιο
γραφικό τους όργανο «Συγκρελλιώτικα Νέα» αρ. φύλλου 18, αφιέρωσαν μια ολόκλη
ρη σελίδα στους Μικροχωρίτες Αγωνιστές του 1821.
• Προς τον Σύλλογο Αεπιανιτών Ευρυτανίας, που στην επιμελημένη και ενδιαφέρουσα 
εφημερίδα τους «Λεπιανίτικα Νέα» αρ. φύλλου 87, έγραψαν θερμά λόγια για τους 
Μικροχωρίτες και τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα».
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I Έντυπα που λάβαμε
Εφημερίδες:
Α δέσμευτος Τύπος: Εβδομαδιαία εφημε
ρίδα των Ευρυτάνων

Αϊγιωργίτίκα Νέα: Μηνιαία εφημερίδα του 
Αγ. Γεωργίου Τυμφρηοτού

Αρτοτίνα. Η Γενέτειρα του Α θανασίου Διά
κου. Δίμηνη Ενημερωτική και Πολιτιστι
κή Έ κδοση το υ  Συλλόγου Αρτοτινών 
Φωκίδας

Δελτίο Επικοινωνίας. Τριμηνιαία έκδοση 
Ιστορικού Λαογραφικού Μουσειακού  
Κέντρου Ευρυτανίας «ο Εύρυτος».

Ο Διάκος. Διμηνιαία έκδοση της Αδελφό
τητας Αθανασίου Διάκου

Δυτική Φ ραγίστα Ευρυτανίας. Τριμηνιαία 
εφ. του Συλλόγου Δυτικοφραγκιστιάνων

Δομιανίτικα Νέα. Διμηνιαία Έκδοση του 
Συλλόγου Δομιανιτών Ευρυτανίας

Εν Γοανίτση. Τριμηνιαία έκδοση της Αδελ
φότητας Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας.

Ευρυτανική Εστία. Τριμηνιαία Έκδοση Ο
μοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων

Ευρυτανικά Νέα. Εβδομαδιαία εφημερίδα  
με τρέχοντα ευρυτανικά θέματα.

ΕυρυτανικοίΑντίλαλοι. 3μηνη έκδοση του  
Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας.

Ευρυτανικός Παλμός. Εβδομαδιαία Εφ. Ε
πισκοπής Δήμου Φραγκίστας

Ο Εύρυτος. Μηνιαίο Ενημ/κό Δελτίο του  
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας.

Το Ζ αγόρι. Μηνιαία έκδοση Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Ζαγορίου.

Κ ορ υ σ χά δ ες . Δελτίο Επικοινωνίας του 
Συλλ. των Απανταχού Κορυσχαδιωτών.

Λεπιανίτικα Ν έα. Τριμηνιαία εφημερίδα  
του Συλλόγου Λεπιανιτών Ευρυτανίας.

Ρουμελιώτικη Εστία. Διμηνιαία έκδοση  
του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

•  Ο Ρουμελιώτης. Τρίμηνη έκδοση της Έ 
νωσης Ρουμελιωτών Πετρούπολης

•  Ο Φ ουρνά ς. Τριμηνιαία έκδοση του  
Συλλόγου των Απανταχού Φουρνιωτών 
Ευρυτανίας «ο Λεπενιώτης».

•  Συγκρελλιώτικα Νέα. Τρίμηνη έκδοση του 
Συλλόγου Συγκρελλιωτών «Η Αγία Πα- 
ρακευή».

•  Χρυσιώτικα Νέα. Τριμηνιαίο ενημ/κό Δελ
τίο του Συλλόγου των απανταχού Χρυ- 
σιωτών Ευρυτανίας «Η Παναγία».

Περιοδικά:
•  Α περαντιακά. Τριμηνιαία έκδοση του  

Συλλόγου Απεραντίων Ευρυτανίας «οι 
Ά γιο ι Ανάργυροι».

•  Α ερ ό σ τ α τ ο . Π ερ ιοδ ική  έκδοσ η  του  
Υπ. Παιδείας, Α/νστ\ Παιδείας Ομογενών 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

•  Βράχα. Περιοδική έκδοση του Εξωράίστι- 
κού Συλλόγου Βράχας «Η Μεταμόρφω
ση του Σωτήρος».

•  Ευρυτανικά Χρονικά. 3μηνο Περιοδικό της  
Πανευρυτανικής Ένωσης.

•  Ευρυτανική Ο ικοπαρέμβαση. Περιοδική 
έκδοση της Οικολογικής Ομάδας Καρ- 
πενησίου.

•  Πνευματική Ζωή. 2μηνο λογοτεχνικό πε
ριοδικό υπό τη διεύθυνση του ευρστάνα 
λογοτέχνη Μ. Σταφυλά.

•  Στερεά Ελλάς. Μηνιαία εικονογραφημένη 
επιθεώρηση, ποικίλης ύλης

•  Χωριάτικοι Αντίλαλοι. Τριμηνιαία έκδοση 
του Συλλόγου Ευρυτάνων «Καλλιακού- 
δα».

•  Γ  Α νάβλεμμα. Περιοδική έκδοση του Λυ
κείου Ελληνίδων Ραφήνας.

•  Η Φωνή του Μ εγά λου  Χωριού. 3μηνη Έκ
δοση Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η Α
γία Παρασκευή».
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επιστοίΐες προς την ΑδεΑφότητα

Κα Αιμιλία Κουτσούκη
Πρόεδρο Δ.Σ. Αδελς>ότητας Μικροχωριτών

Λαμία, 10-1-2005
Κυρία Πρόεδρε,

Στην ανατολή του νέου έτους επιθυμώ να εκ- 
φράσω τις ολόθερμες ευχές μου σε εσάς και στα 
μέλη της Αδελφότητας για υγεία και επιτυχία στο 
έργο οας.

Η επί 120 χρόνια ζωή της Αδελφότητας Μικρό 
χωριτών οφείλεται οπτοσδήποτε στον άρρηκτο δε
σμό των μελών της. Μπορείτε, λοιπόν, να επανα
λαμβάνετε με υπερηφάνεια τα λόγια των Τριών 
Ιεραρχών: «Ημείς έν εσμέν» και να διακηρύσσετε 
ως αιώνιο παράδειγμα προς μίμηση την ενότητα.

Εμείς παρακολουθσύντες το υπεραιωνόβιο αυ
τό έργο συγχαίρουμε τα μέλη, ευχαριστούμε για 
την πρόφρονα αποστολή του καλαίσθητου περιο
δικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα» και προσευχόμε- 
θα στο Δωρεοδότη Κύριο με τα δικά του λόγια: 
«τήρησαν αυτούς ίνα ώσιν έν».

Ακόμη η τριαντάχρονη ζωή του εξαίρετου πε
ριοδικού σας «Μικροχωρίτικα Γράμματα» με την 
αντικειμενική και ανεπιτήδευτη πληροφόρηση για 
τα τοπικά και γενικότερα προβλήματα δίνει αφορ
μή στον καλοπροαίρετο αναγνώστη να εκφρασθεί 
ευμενώς για τα μέλη του Δ. Συμβουλίου της Αδελ
φότητας.

Γράφετε ως αντάξιοι συνεχιστές την ιστορία του 
τόπου σας, του χωριού σας. Και σ συ/γράφων την 
ιστορία της γενέτειρας, ιερόν προς αυτήν εκπλη
ρώνει καθήκον.

Είναι παρήγορο, ότι σε καιρούς πνευματικής ξη
ρασίας, αδιαφορίας και έλλειψης προσφοράς, υ
πάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για την ανα
βάθμιση του τόπου τους, του χωριού τους.

Σας συγχαίρουμε, σας θαυμάζσυμε και σας 
προβάλλουμε παράδειγμα προς μίμηση.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
ΚωνΜος Ηλ. Μάταιος

Δημοσιογράφος
«*«·**«*««♦«*«

ΑθτΜα 4 Ιανουάριου 2005
Αγαπητή κ. Κουτσούκη,
Καλή σας μέρα και πολλή καλή και δημιουργική

χρονιά.
Σας στέλνω το χειμωνιάτικο τεύχος του περιοδι

κού Αερόστατο, το οποίο εκδίδεται από το Υπουρ
γείο Παιδείας και στέλνεται στα Ελληνόπουλα ό
λου του κόσμου. Μέσα θα βρείτε και τσ άρθρο 
μου για το Μικρό Χωριό, έτσι όπως το είχα «δει» 20 
χρόνια πριν, όταν το εχα επισκεφθεί.

θα  χαρώ να λάβω και το δικό σας τεύχος από 
τα Μικροχωρίτικα Γράμματα.

Σας χαιρετώ και σας εύχομαι δύναμη στο έργο 
σας.

Με εκτίμηση,
Σκάνδαλά Φωτεινά, Εκπαιδευτικός

ήι**** * * * * * * * * * * * *

Αγαηητοί μου Φίλοι και Φίλες,
Οι στίχοι του ποιήματος: «Πανέμορφο Μικρό 

Λώρ/ά» που μελοποιήθηκαν και δημιουργήθηκε το 
ομότιτλο Δημοτικό τραγούδι με την ερμηνεία του 
Κώστα Τζίμα, αφιερώνεται στους όπου γης Μικρο- 
χωρίτες της Ευρυτανίας, τους ξενιτεμένους και 
της διασποράς, που ζουν με τον δίκαιο καημό, την 
νοσταλγία προς τον τόπο τους και την ελπίδα επι
στροφής τους.

Η δημοσίευσή του στα «Μικροχωρίτικα Γράμμα
τα, χρήσιμο βήμα και χρηστικό εργαλείο επικοινω
νίας, θα αποτελούσε τιμή και μεγάλη συγκίνηση 
για μένα καθώς και ταυ συναποστελλομένου Βιο- 
γραφικού μου.

Μπορείτε να με εγγράφετε συνδρομήτρια του 
περιοδικού σας και να θεωρήσετε την αποστολή 
του τραγουδιού -  ποιήματός μου σπουδαίο αντί- 
δωρο και συμβολή στο δικό σας παραγόμενο έργο 
και την προσπάθεια που επιτελείτε.

Αφορμή και αιτία αυτής της επικοινωνίας προς 
καλλιέργεια της φιλίας μας υπήρξε η συμβολή 
του Ευρυτάνα ΖΥΐμοσιογράφου Γεωργίου Κουκού- 
τση στο να υμνηθούν τα χίλια καλά ... του χωριού 
σας και των χωριών μας, που κινδυνεύουν με γή
ρανση και πληθυσμιακή συρρίκντοση στις μεγάλες 
πολιτείες και αξίζει ο αγώνας και οι προσπάθειές 
οας για να μην σβήσουν και η όποια προσφορά 
και συμβολή όλων των συνελλήνων.

Με όλη μου την πατριωτική αγάπη, το σεβα
σμό μου και την εκτίμησή μου στη γη του Μικρού 
Χωριού, τους ανθρώπους του και την ατελείωτη
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και απαράμιλλη ομορφιά του στο χώρο της Ευ
ρυτανίας.

Η Σηχουργός -  Συγγραφέας 
Κυπαρισσούλ a  Κω νσταντίνου-Βααιλ άκου

Αθήνα, 26 Ιανουάριου 2005 
Αγαπητή κ. Κουτσούκη 
Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας που 

φιλοξενήσατε το διήγημά μου στις σελίδες 
του περιοδικού σας «Μικροχωρίτικα Γράμ
ματα».

Εκ μέρους της Διεύθυνοης Παιδείας Ο 
μογενών και Λιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και του περιοδι
κού «Αερόστατο», ευχαριστούμε για τα κα
λά σας λόγια. Ό λο ι οι συνάδελφοι κάνου
με ότι είναι δυνατόν για να φτάνει η φωνή 
της Ελλάδας και στο πιο απομακρυσμένο 
σχολείο του κόσμου, στα μικρά μας Ελλη
νόπουλα. Για να μην ξεχνάμε όμως και τα 
δικά μας παιδιά, ήδη στείλαμε τεύχη του 
περιοδικού στο σχολείο του Μικρού Χωριού. 
Ελπίζουμε να αρέσει οτα παιδιά, από τα ο
ποία περιμένουμε και την συνεργασία τους.

Σας στέλνω ένα νέο άρθρο για το επόμε
νο τεύχος του περιοδικού σας και θα οας 
παρακαλούσα να με ενημερώσετε, αν τυ
χόν χρειάζεστε φωτογραφίες.

Σκανδαλή Φωτεινή 
Καθηγήτρια Γαλλικώ ν

Martinez, Ca. 27-Ί-2005 
Αγαπητοί χωριανοί ... χαίρεται.
Εν πρώτοις εύχομαι δια την καλήν σας υγείαν 

και καλή χρονιά. Αν και ήδη έχει περάσει ένας 
μήνας. Ο χρόνος τρέχει ακατάπαυστος, όπως 
πάντα. Εμείς δε γερνάμε, ανθρώπινον το γεγο
νός. Την ταχύτητα του χρόνου την αναφέρει και 
ο Δαυίδ εις τους έξη ψαλμούς. Την περιγράφει 
την ζωήν του ανθρώπου ως άνθος του αγρού, 
που ανθίζει το πρωί και μαραίνεται το βράδυ. 
Έτσι είναι και αυτοί είμαστε.

Μάθετε πως έλαβα τα Μικροχωρίτικα Γράμ
ματα. Δεν έλαβα όμως το προηγούμενο τεύ
χος, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου Παναγιώτης. 
Τέλος αυτά συμβαίνουν και δεν είναι δικό σας 
λάθος, αλλά οφείλεται εις τα ταχυδρομεία.

Εις το περιοδικόν εδιάβασα πως ο πάτερ Νι
κόλαος Αζακάς έκανε έκκληση δια άμεση βοή
θεια των απανταχού Μικροχωριτών διά την συ- 
νιήρησιν του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, που 
κινδυνεύει να καταρεύσει. Προς τον σκοπόν αυ
τόν ταχυδρομώ χωριστήν επιταγήν $100, καθώς 
και την ετήσιον συνδρομήν μου χωριστά.

Διαβάζοντας την ετήσιον συνέλευσιν διά ζωτι
κά θέματα του χωριού μας, καθώς και νέες 
προτάσεις δια καινούργια έργα και διαμορφώ
σεις, είναι ενθαρρυντικές και εύχομαι όπως υ
λοποιηθούν και συνεχιστούν έτι περισσότερον τα 
έργα του χωριού μας.

Σας χαιρετώ με εκτίμηση και αγάπη,
Ο χωριανός σας.

Στέφανος (Μαστρογεωργόπουλος)

Κοινωνικά

*  Συγχαρηττιρια στο Γιώργο και τη Γιώτα Γιαν- 
νακοπούλου για το γάμο τους. Ευχόμαστε πάντα
ευτυχισμένοι

*Στο  Βασίλη και τη Βίκυ Ζησίμου συγ
χαρητήρια για  τη νεογέννητη κορούλα  
τους. Ν άναι πάντα υγιής και τυχερή.
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Ονοματεπώνυμο Συνδρομή Αδελφότητας Περιοδικό
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Καλτσή Ελένη......................................................2005............................... 2005........
Παπακωνσταντίνου X. Αριστ................................................................. 2003-2005.
Κατσιγιάννη Ανδρομάχη..............................  2004-2005................... 2004-2005
Νταραντούμη Σωτηρία................................  2004-2005................... 2004-2005..
Τρικαλινού Γιάννα..............................................2005............................... 2005.......
Δακτυλίδη-Παναγιώτου Χριστίνα......................  2002-2006...................2002-2006..
Μπαμπανικολού Ιωάννα....................................2005 ............................... 2005 .......
Παπαδημητρίου Νίκος και Δήμητρα...............................2005............................... 2005 .......
Παπδημητρίου Όλγα......................................... 2005............................... 2005 .......
Παπανίκος θω μάς.......................................  2003-2005................... 2003-2005..
Μαστρογεωργόπουλος Στέφανος........................  2005 .............................. 2005........
Γιαννακόπουλος Ανδρέας............................... 2005 ............................... 2005.......
Ζορμπαλάς Ιωάννης.....................................  2000-2005................... 2000-2005..
Κεράνη Ό λγα...................................................... 2005 ............................... 2005........
Παπαβασιλείαυ-Κεράνη Κατίνα............................  2005 .............................. 2005........
Ζορμπαλά Χρυσάνθη.............................................................................  2004-2005..
Μπούλου Ιφιγένεια............................................2005 ............................... 2005.......
Κατσούλη Ροδάνθη......................................  2004-2005................... 2004-2005..
Κουτσούκης Αλέξανδρος...................................................................... 2004-2005..
Ζωγράφος Δημήτριος.................................. 2005-2006................... 2005-2006..
Φλέγγας Παύλος......................................................................................... 2005 ........
Γαβρίλης Δημήτριος -  Ελένη.........................  2004 - 2 0 0 5 .2004 -  2005.
Μυτιλήδης Κωνσταντίνος.................................2005 ............................... 2005.......
Ράβδας Παναγιώτης..........................................2005 ............................... 2005.......
Κουτσούκη Σοφία................................................ 2004 - 2 0 0 5 .2004 -  2005.
Φωτόπουλος Νίκος............................................ 2005 ............................... 2005.......
Αρώνης Γιάννης.................................................. 2004 - 2 0 0 5 .2004 -  2005.
Κεράνης Αθανάσιος........................................... 20Θ5............................... 2005 .......
Κεράνης Ιωάννης................................................2005............................... 2005 .......
Κεράνης Δημήτριος........................................... 2005 ............................... 2005 .......
Λεκού Ιουλία................................................  2005 - 2 0 0 6 ................. 2005 -  2006.
Γιαννακοπούλου Βάσω.......................................2005............................... 2005.......
Σακελλαρίου Ρούλα........................................... 2005 ............................... 2005.......
Γκούμα Ευφροσύνη.............................................2005............................... 2005.......
Φλώρος Παναγιώτης.......................................... 2005............................... 2005.......
Ζωγράφος P e t.............................................................................................. 2005 ........
Αρώνη Μαριάνθη......................................... 2004 - 2 0 0 5 ................ 2004 -  2005.
Αντωνόπουλος Χριστόφορος........................... 2005............................... 2005 .......
Κουτσούκη Μαρίκα.............................................2005............................... 2005 .......
Λιάπης Νικόλαος................................................ 2005............................... 2005 .......
Ζορμπαλά Δώρα........................................... 2004 - 2 0 0 5 ................ 2004 -  2005.
Γιουρνάς Κώστας................................................ 2005 ............................... 2005 .......

Ευρώ
......10
......10
......20
......20
......40
......30
......50
......20
......15
......10
......30
. 36,74
......10
.... 100
......10
......10
......15
, 36,74
......20
,...100
..... 20
, 36,81
..... 20
..... 10
..... 10
..... 20
..... 10
..... 20
..... 10
..... 10
..... 10
..... 20
..... 10
..... 10
..... 10
..... 10
36,51

..... 20

..... 10
.....10
.....10
.....20
.....10
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Ονοματεπώνυμο Συνδρομή Αδελφότητας Περιοδικό Ευρώ

Μπόζνου Ελένη............................... .................. 2005 ................... ........... 2005 ..................... ................. 10
Γρατσούνη Χρυσούλα..................... ............ 2004 - 2005 ........... . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
Ζαλώνης Αλέκος ............................. ............ 2004 - 2005 ........... . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
θάνου Ιωάννα................................. .............2001 -2005 ............. ....2001 - 2 0 0 5 ............. ................. 50
Σωτηράκου Ελευθερία.................. ............ 2004 - 2 0 0 5 ............ . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
Βίγλας Νίκος.................................... ............ 2004 - 2005 ............ . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
Παπακωνσταντίνου Φωτεινή........ .................. 2005 ................... .......... 2005 ..................... ................. 10
Βίγλας Κώστας................................ ............ 2004 - 2005 ............ . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
Κεχριμπάρης Σπύρος.................... ............2004 - 2 0 0 5 ............. . . . .2 0 0 4 -2 0 0 5 ............. ................. 20
Κουβέλης Παντελής ...................... ...................2005 ................... .......... 2005 ..................... ................. 20
Βενάρδου =ένου Αλίκη................. ...................2 005 ................... .......... 2005 ..................... ................. 10
Γιορνάς Δημήτρης......................... ............2003 - 2 0 0 5 ............. . . . .2 0 0 3 -2 0 0 5 ............. ................. 30
Μαστρογεωργόπουλος Παναγ...... .... 2004-2006............. ............150$
Μαστρογεωργόπουλος Στεφ........ .......... 2006 ..................... ..............50 $
Γκότση -  Μιμίκου Κική.................. .................. 2005 ................... ...........2005 ..................... ................. 10
Μπαϊρακτάρη Σίσσυ....................... .................. 2005 ................... .......... 2005 ..................... ................. 10
Βενέτης Παναγιώτης..................... .............  2005-2006 ............. ..... 2005-2006.............. ................. 20

Δωρεες εις μνήμη που έχουν εισπραχθεί από 26/11/2004-31/5/2005

Ονοματεπώνυμο............................................................................................................................................Ευρώ
Καλτσή Ελένη στη μνήμη συζύγου της Αντώνη.......................................................................................40
Κατσιγιάννη Ανδρομάχη στη μνήμη πατρός της θωμά X. Βενέτη.................................................... 100
Δακτυλίδη-Παναγιώτου Χριστίνα στη μνήμη γονέων Νίκου και Μαρίας............................................ 50
Μαστρογεωργόπουλος Στέφανος υπέρ επισκευής Αγίου Νικολάου..........................................73,48
Κεράνη Όλγα στη μνήμη συζύγου της Παναγιώτη.................................................................................30
Φλέγγας Παύλος, στη μνήμη αδελφής του Αγαπούλας Τσιμπογιάννη........................................36,81
Ανώνυμος, για τη διάσωση Δημ. Ζορμπαλά στην Πάρο.........................................................................60
Σακελλαρίου Ρούλα, στη μνήμη θωμά και Ελένης Καρδαρά............................................................. 100
Ανώνυμοι Συγγενείς, στη μνήμη Ελένης Ζορμπαλά για σκοπούς της Αδελφότητας...................300
Κώστας θάνος, στη μνήμη πατρός του Αριστοτέλη θάνου.............................................................. 200
Ελίζα Ζαχαρίου, στη μνήμη πατρός της Αριστοτέλη θάνου.............................................................. 200
Ανδρέας θάνος, στη μνήμη πατρός του Αριστοτέλη θάνου............................................................. 200
Οικογένεια Ν. Κουτσούκη, στη μνήμη Νικήτα Κουτσούκη.................................................................100
Αντωνόπουλος Χριστόφορος, στη μνήμη συγγενών του...................................................................... 50
Κουβέλης Παντελής, υπέρ της Αγίας Κυριακής................................................................................... 50
Κομπορόζου Λούλα, στη μνήμη του συζύγου της Τρύφωνα.............................................................. 100
Κομπορόζου Νάσος, Σοφία & κόρες, στη μνήμη πατρός και παππού Τρύφ. Κομπορόζου........ 100
Γαλανούδη Μαριάνθη, στη μνήμη του αδελφού της Τρύφωνα Κομπορόζου....................................20
Γκότση -  Μιμίκου Κική, στη μνήμη του πατρός της Άλκη Μιμίκου...................................................20
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Απόδοση δωρεών προς Ιερούς Ναούς
Η Αδελφότητα Μικροχωριτών απέδωσε προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μικρού 

Χωριού τις κάτωθι δωρεές μελών της προς Ιερούς Ναούς του Χωριού.
- Μαστρογεωργόπουλος Στέφανος, για την επισκευή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου το αντίτιμο 

$ 100 ή 73,48 ευρώ.
- Παντελής Κουβέλης υπέρ Αγίας Κυριακής 50,00 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
ευχαριστεί όλους όσους εξοφλούν τις συνδρομές τους ή με χρηματικές δωρεές 

στηρίζουν το έργο της. Αυτές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της Αδελφότητας, 
η οποία μπορεί καιλειτουργεί χάρις στην οικονομική ενίσχυση των μελών της και 

στην εθελοντική στράτευση των μελών του Δ.Σ.

-o e . o  —

Δωρεές προς τους Ιερούς Ναούς του Χωριού από 11/10/2004-1/6/2005

Ονοματεπώνυμο
1. Νομαρχία Ευρυτανίας
2. Βασιλική Ματσούκα

3. Βίγλας Κων/νος και Μαρία
4. Σπυρίδων και 

Βαρβάρα Χονδρού
5. Δημήτριος Γεωργόπουλος
6. Σπυρίδων Γιαννόπουλος
7. Αδελφότητα Μικροχωρπών
8. Ιωάννα Θάνου
9. Ιωάννα Θάνου
10. Λάζαρος Κ. Μπακογιάννης

11. Ευδοξία Παναγιωτοπούλου
12. Κλήμης και Μαρία Πλάκα

Εις μνήμην

εις μνήμην συζύγου Αθανασίου 
και πατρός Πέτρου Μπάρλα 
εις μνήμην γονέων

εις μνήμην γονέων 
Αγιογράφηση (εξοφλήθη)

Ι.Ναός
Αγ. Κυριακή

Μεταμορφ.
Αγ. Κυριακή

Μεταμόρφωσης 
Αγ. Κυριακή 
Αγ. Κυριακή 
Μεταμόρφωσης 
Μεταμόρφωσης 
Αγ. Νικόλαο

Απόδοση δωρεών 
εις μνήμην Αριστοτέλη Θάνου 
εις μνήμην Αριστοτέλη Θάνου 
εις μνήμην γονέων Κων/νου,
Ουρανίας και αδελφής Ειρήνης Αγ. Κυριακή 
εις μνήμην γονέων και συζύγων Αγ. Κυριακή 
εις μνήνην Κων/νου και Μαρίας Πλάκα 
και Βασιλείου και Αθηνάς Ιάσιου Άγιος Νικάλαος 
εις μνήμην συζύγου Μ ο υ  Αγ. Κυριακή

Αγ. Κυριακή 
Αγ. Κυριακή

Ποσόν
1500 ευρώ

50 ευρώ 
150 ευρώ

3000 δολ. 
1025 δολ. 
50 ευρώ 

110 ευρώ 
200 ευρώ 
200 ευρώ

120 δολ. 
100 δολ.

100 δολ. 
50 ευρώ 

150 ευρώ 
100 ευρώ

13. Φωτεινή Ζωγράφου
14. Γεώργιος Ζήσης
15. Γεώργιος Καραγιάννης
16. Ελένη Πίτερσον (Πολύζου 

Καραγκούνη)
17. Εις μνήμην Ελένης Ζορμπαλά 

οι συγγενείς της
18. Εις μνήμην Ελένης Ζορμπαλά

οι συγγενείς της Αγ. Κυριακή, Αγ. Νικόλαος 150 ευρώ
19. Αδελφότητα Μικροχωρπών Απόδοση δωρεών Αγ. Κυριακή, Αγ. Νικόλαος 123,46 ευρώ

Ευχαριστούμε όλους τους δωρητάς και τους ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι με υγεία και
οικογενειακή ευτυχία.

Για το Εκκλησιασπκό Συμβούλιο 
ο εφημέριος Π.Ν. Αζακάς

Μεταμόρφωσης 50 ευρώ 

Μεταμόρφωσης 150 ευρώ
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ια  γ ι  αυτούς  που  έφ υγαν
Η  μνημόνευση προσφιλών προσώπων στη στήλη α υτή  γ ίνετα ι με φ ροντίδα των 

οικείω ν τους, αν το  επ ιθυμούν, που θα  πρέπει να  στέλνουν στην έτο ιμ ο  κείμ ενο  ή τα  
α π αρ α ίτη τα  β ιο γρ α φ ικά  σ το ιχεία  κ α ι μ ια  φω τογραφία.

Αικατερίνη Τοατοαράγκου
Κοιμήθηκε ειρηνικά στα 95 της, Σάββατο 

12/2/2005.
Πιστεύω πως είναι Χρέος μου να κατα

θέσω λίγα λόγια βγαλμένα από την καρδιά 
μου για ένα πρόσωπο αγαπημένο και ξεχωρι
στό - όπως είναι για τσυς πολλούς αν όχι για 
όλους η μάνα - για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα 
αξιόλογο κατά κοινή ομολογία, ένα πρόσωπο 
που δεν υπήρξε απλός θεατής των γεγονότων 
μιας ιδιαίτερα ταραγμένης εποχής, αλλά α
ντίθετα ένα πρόσωπο που πάλεψε και κατά- 
φερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και τα μύ
ρια εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά του και 
να σταθεί όρθιο.

Γεννήθηκε μέσα στη φτώχια και τη στέ
ρηση. Από μικρή μπήκε στη βιοπάλη. Δεκατε- 
τράχρονη αναγκάστηκε να ξενιτευτεί και να 
γίνει υπηρέτρια σε μια πλούσια συγγενική 
της οικογένεια. Ψυχοκόρη την έλεγαν. Ή ταν 
υποχρεωμένη όμως να περιποιείται μια κατά
κοιτη γερόντισσα, αδελφή του πατέρα της και 
να ασχολείται με το νοικοκυριό. Δεν πήγε 
σχολείο αν και το ήθελε πολύ. Η μόρφωση 
ήταν απαγορευμένη για τα κορίτσια της επο
χής της... Έμαθε όμως να διαβάζει και να 
γράφει από το μικρότερο αδελφό της, το Θα
νάση. Απόδειξη τόσο της μεγάλης επιθυμίας 
της για μάθηση αλλά και της ευφυΐας της. 
Στα 25 της χρόνια παντρεύεται με τον πατέρα 
μου και ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή. Κάτι 
που ήταν σίγουρο, γιατί και οι δυο ήταν εργα
τικοί και ικανοί άνθρωποι. Ο πόλεμος όμως 
ανατρέπει τα πάντα. Η κατοχή, η συμμετοχή 
του πατέρα στην Εθνική Αντίσταση, η τραγω
δία του εμφυλίου σπαραγμού, η προσφυγιά 
και οι διώξεις του πατέρα καθώς και η τετρά
χρονη φυλάκισή του, συντρίβουν τα όνειρα κι 
αναγκάζουν τη μάνα γίνει τα πάντα. Άντρας 
και γυναίκα, μάνα και πατέρας, νοικοκυρά 
και αγρότισσα. Εργάτρια στο χωράφι και 
στην οικοδομή για να τα βγάλει πέρα, για να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες, να ντύσει και να

ποδέσει και να θρέψει τρία παιδιά. Πονάει 
όταν η μεγάλη της κόρη αναγκάζεται να α
κολουθήσει τη δική της διαδρομή, να γίνει 
υπηρέτρια για δυο χρόνια σε μια πλούσια 
οικογένεια στο Κρανίδι. Η ζωή της μάνας 
γίνεται εφιαλτική. Ζει μέσα στο φόβο και 
την αγωνία για τον άντρα της και πιο πολύ 
για τη δεκατριάχρονη κόρη της που βρί
σκεται σε “ξένα χέρια”... Παρά τον πόνο, 
την πίκρα, τις απογοητεύσεις, τους κατα
τρεγμούς των “πέτρινων” μετεμφυλιοπολε- 
μικών χρόνων και τις συνακόλουθες αδικί
ες δεν το “βάζει κάτω”. Αντίθετα μάλιστα! 
Ό λα αυτά τη χαλυβδώνουν και της δίνουν 
υπεράνθρωπη δύναμη! Είναι να απορεί κα
νείς το πόση αξιωσύνη έκρυβε μέσα του το 
ντελικάτο, ασθενικό της κορμί! Γιατί αυτή 
ήταν η μάνα μου: Έ νας άνθρωπος με ΨΥ
ΧΗ, με ισχυρή θέληση και απίστευτη αγω
νιστικότητα. Με μυαλό εύστροφο, με χιού
μορ, με πείσμα και ασίγαστο πάθος για 
ζωή και δημιουργία. Ανθρωπος θυσίας και 
προσφοράς. Ποτέ δεν σκέφτηκε τον εαυτό 
της. Ή θελε πάντα να δίνει αφειδώλευτα. 
Να νοιάζεται και να φροντίζει για όλους. 
Βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν 
είχε αδυναμίες και ελαττώματα. Άνθρωπος 
ήταν δεν ήταν Θεός.... Πιστεύω όμως πως 
στους απλούς ανθρώπους βρίσκει κανείς 
τέτοια αποθέματα ανθρωπιάς και ήθους, 
που σπάνια συναντά σ’ όλσυς εκείνους, που 
θεωρούνται σπουδαίοι και τρανοί... Γλυ- 
κειά μου Μητέρα.

Αναφέρθηκα στα δύσκολα χρόνια που 
πέρασες και τις περιπέτειες που μάτωσαν 
την καρδιά σου. Ό μω ς έζησες αρκετά για 
να χαρείς τα παιδιά σου, να τα δεις όπως 
τα ήθελες, να χαρείς εγγόνια και δισέγγο- 
να, να έχεις την αγάπη και το σεβασμό ό 
λων μας. Ό μω ς μετά το θάνατο του συ
ντρόφου σου, άρχισες να παραιτείσαι από 
τη ζωή. Ή ταν το κάλεσμά του μήπως, που 
σου είπε να μην αργήσεις να πας κοντά 
του; Ή ταν η φθορά του χρόνου; Σε βλέπα-
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με να σιγοσβήνεις και να συρρικνώνεσαι. 
Να φεύγεις από κοντά μας. Ό μως πιστεύω 
πως δεν ε'χεις παράπονο... Ή μασταν κοντά 
σου και σε φροντίζαμε με στοργή και τρυ
φερότητα. Αλλωστε αυτό το ξε'ρεις και μό
νη σου. Ό ταν ήρθε η στιγμή να φύγεις ή
μασταν δίπλα σου. Σε κρατούσα απαλά σαν 
πουλάκι στη χούφτα μου, όμως δεν μπόρε
σα να σε κρατήσω. Έφυγε η ψυχούλα σου 
μέσα από τα δάχτυλά μου σαν αύρα καλο
καιρινή, ενώ με τα μάτια σου μας έγνεφες 
το στερνό χαιρετισμό. Η επιθανάτια αγωνί
α σου κράτησε ελάχιστα και τη διαδέχθηκε 
μια γαλήνη απερίγραπτη. Στο καλό ΜΑ- 
ΝΟΥΛΑ μας! Και να ξέρεις πως όλοι οι χω
ριανοί -και όχι μόνο - σε τίμησαν με την 
παρουσία τους και προσευχήθηκαν για σέ
να. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχούλα σου.

Σταύρος Παπαδής
Στις 25 Δεκεμ

βρίου 2004, ανή
μερα τα Χρι
στούγεννα, έφυγε 

. από τη ζωή ο α- 
^  συγχω-

ριανός μας Σταύ- 
ρος Παπαδής.

Γεννήθηκε στο 
Μικρό Χωριό το 
Νοέμβριο του 
1912. Γιός του 
Ιωάννη Παπαδή 

και της Αικατερίνης Ζορμπαλά. Έζησε και 
εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη τα παιδικά 
του χρόνια και αργότερα στη Λαμία. Ήταν 
παντρεμένος με την Μικροχρίτισα Βασιλική 
το γένος Πλάκα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, 
την Ιουλία, τη Βαγγελιώ, το Γιάν\'η και τον Πα
ναγιώτη.

Στα 92 του χρόνια ο Σταύρος Παπαδής είχε 
τη χαρά να δει 6 εγγόνια και 6 δισέγγονα. Έ
φυγε ήσυχα από τη ζωή όπως ακριβώς έζησε, 
έχοντας μέχρι την τελευταία του πνοή τη διαύ
γεια και τη ζωντάνια που είχε πάντα. Η κηδεί
α του έγινε στο Μικρό Χωριό και τον αποχαι
ρέτισαν φίλοι και συγχωριανοί.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού μας 
που τον σκεπάζει.

Θόδωρος ΓαΒρίΑης
ο  παλαίμαχος και δυναμικός Πρόεδρος του 

Μεγάλου Χωριού δεν ζει πια. Αφησε εποχή με 
τη δράση του και τα έργα του, που άλλαξαν την 
όψη του Μεγάλου Χωριού. Τον διαδέχτηκε 
επάξια ο γιος του Γιάντης. Η γυναίκα του, τα 
παιδιά και εγγόνια του θα τον θυμούνται και 
μαζί τους όλοι όσοι τον γνώρισαν από κοντά 
και γεύτηκαν τις απόψεις του και την εμπειρία 
του. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Δημήτριος ΓεωργόπουΑος
Γιός του Μικροχωρίτη Παύλου Γεωργόπου- 

λου μεγάλωσε, σπούδασε και παντρεύτηκε στην 
Αμερική. Αν και γιατρός στο επάγγελμα προδό- 
θηκε από την καρδιά του και έφυγε στην ηλικία 
των 53 χρόνων, πριν προλάβει να χαρεί την μι
κρή κορούλα του. Πέρυσι το καλοκαίρι επισκέ- 
φτηκε το χωριό και έφυγε με την υπόσχεση ότι 
θα ξαναρχόταν για να επισκευάσει το πατρικό 
του σπίτι. Όμως, «άλλη μεν βονλαί ανθρύπζύν άλλα 
δε Θεός κελεύει». Αιωνία του η μνήμη.

Γ. ΖαχαρόπουΑος.
Τον γνωρίσαμε όλοι στο χωριό ως αγροφύ

λακα της περιοχής. Ήταν από τους τελευταί
ους που αποστρατεύτηκαν. Τώρα ακούμε για 
επαναφορά των αγροφυλάκων, που δείχνει ότι 
η παρουσία τους ήταν χρήσιμη, όπως πράγμα
τι ήταν και ο Γ. Ζαχαρόπουλος, που καταγόταν 
από την Καταβόθρα. Αφήνει πίσω του τη γυ
ναίκα του και την κόρη του, που ζει στην Αθή
να. Αφησε αγαθές αναμνήσεις. Ο Θεός ας τον 
αναπαύσει.

Δήμητρα Γ. Μουχρίτσα
Τη Δήμητρα, χήρα του Γεωργίου Μουχρί

τσα και νύφη της Μανθογιάνναινας, τη γνωρί
ζαμε στο χωριό από όσα μας έλεγε ο κουνιά
δος της ο Μανθοπάνος. Ήταν καλωσυνάτη γυ
ναίκα με ευγενικά αισθήματα αλλά από όσα 
μας έλεγε ο Πάνος, ο άνδρας της ήταν πολύ 
αυστηρός μαζί της. Γι’ αυτό κι’ όταν ερχόταν 
στο χωριό ο Πάνος έπαιρνε πάντα το μέρος 
της και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια γι’ αυ
τήν. Πριν από αρκετά χρόνια πέθανε ο άντρας 
της κι αυτή ζούσε με τα παιδιά της, εγγόνια 
και δισέγγονα, που την περιέβαλαν με στοργή 
και αγάπη. Ας την αναπαύσει ο Θεός.
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Μηνούϋα ~ Μαρία Σοφού
Λίγο πριν από το 

Πάσχα έφυγε από τη 
ζωή η Μινοΰλα Σο
φού, το γένος Γιαννα- 
κοπούλου, μετά από 
πολύμηνη νεφρική  
ταλαιπωρία. Τα παι
διά της και εγγόνια 
της στάθηκαν δίπλα 
της με αγάπη και 
στοργή. Ο αδελφός 
της, Ανδρέας Γιαννα- 

κόπουλος, της αφιέρωσε το ακόλουθο ποίημα 
που έγραψε ο ίδιος:

Σημάντε πένθιμα καμπάνες βροντερές 
και σεις περήφανα ελάτια βοερά 

πέστε στις πιο ψηλές κορφές 
τι Μήνα μου κοιμήθηκε παντοτεινά.

Είχα κι εγύ μ ια  αδελφή 
φίλη τον Χριστού και ταπεινή

όλους τους κοίταίε σαν φίλους 
μ ’ αγάπη έλουζε τον αδερφό την αδεριρή.

Αν έχεις πάντα οδηγό, τον άγιο τον αληθινό 
που θα σε πάει εκεί ψηλά στον έβδομο ουρανό 

όπου δεν υπάρχει θλίψη, δάκρυα πικρά 
αλλά ζαή αιώνια, Θεία αγάπη και χαρά.

Περίλυπη η ψυχή μου ύΐς το θάνατο 
κλαίει η καρδιά μου το χαμό σου 

κλαίνε πικρά η κόρη σου κι ο γιος σου 
βαρύς ο πόνος αδελφούλα μου γλνκειά.

Αείμνηστη έφυγες ταξείδι μακρυνό 
Στην έφορη τη φθεία πας στον έβδομο ουρανό 
όπου ο άνθρωπος βρίσκει το δίκηο, το λυτρωμό 

κει που ο άνθρωπος θα ζει με το Θεό.

Μαρία ταπεινά ο ποιητής 
λίγα αγριολούλουδα σου στέλνα 

μες’ απ’ τα βάθη της ψυχής 
πνευματική ευωδία να σου φέρνει.

...με έμπνευση από τη φύση 

Έ κθεση  -  Διάθεση:
Παλιό Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41051

TAXI
Γιάννης Καραγκούνης

Νέο Μικρό Χωριό Τηλ. 22370 41392, 
Κιν. 6972 707840

ΑΓΟΡΑΙΟ
Βασίλης Μποΰρας

Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 
41300 / 41281, Κιν. 6972 288457

Εσζιατόβιο -  Ταβέρνα

Άηό(}αυση
Ν ΐκ ό λ α ο Ξ  Ζ ο υ β ζ ο ύ κ η 5

Νέο Μικρό Χωριό
Τηλ - fax; 22370 41454, Κΐν.6978874989

Γραφικές Τέχνες 
Τυπογραφείο -  Επιγραφές -  

Σ φραγίδες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΎΡΟΠΟΥΛΟΣ
Νικ. Τσαμποϋλα 2, Καρπενήσι. Τηλ. 22370 

22020122019 Κιν. 6944 518581

Νυχτερινό Κέντρο 
Διασκέδασης

ΝΕΜΕΣΙΣ
Καρπενήσι. (Διασταύρωση Π. Πατραϊκής)
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Τ ο Σ ύ ντα γμ α  τη ς Ε υ ρ ώ π η ς ....................................................................................................................................................... 28
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Gallery cafe
Διεύθυνση: Νίκος Πλάκας

Ζηνοηούλου /, Καρπενήσι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΑΠΗ

Αθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη 
Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήοι

Διεύθυνση: Μαρία Π. Σκρεπετού

Κηφισού 91 β 8 
Τηλ. 210 3454825 -  3452186 

Fax: 210 3452186

2 ^ u c j 0 V ( i ^ n t a

Χειροποίητες πρω τότυπες  
δ η μ ιο υ ρ γίες  

σπάνιας ομορφ ιάς  
Έκθεση -  Αιάθεστι:

Νέο Μικρό Χωριό “Το Τζάκι” 
Τηλ. 22370 41318

Κομμώσεις
Ανδρικές - Γυναικείες - Παιδικές

Κ ί Κ Μ  "

Δ/νση: Κική Φούκα-Σκοτίδα
I

Καραϊσκάκη 4, Καρπενήσι 
Τηλ. 22370 25666
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Ξενοδοχείο -  Εστιατόριο - 
Καφετερία

Η ΧΕΛΙΔΟ ΝΑ
Δ/νση: Κοδσιας Τσινιάς

Παλαιό Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41221, 
Κιν. 6944 36 01 57

Ξενώνας - Καφετερία

STUDIO M ERGES
Υπεύθυνη κρατήσεων: Αγορίτσα Τσινιά 

Παλαιό Μικρό Χωριό. Τηλ.. 22370 41444, 
Fax: 22370 41111 Κίν. 6974 114182

Ενοικιαζόμενα πανοραμικά δωαάτια

ΤΟ ΤΖΑΚΙ
Δ/νση: Παρασκευή Ν. Αζακά

Νέο Μικρό Xiupw. Τηλ. 22370 41318 /41465, 
Fax; 22370 41094, Κιν. 6977808961

Ενοικιαζόμενα δωμάτια
η yuvia

ΑΙνση: Γιώργος Γιαννουιόπονλος
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41393, 

Fax: 22370 41586

ενοικιαζόμενα πολυτελή δωμάτια

ΡΙΝΑ ΤΑΣΙΟΥ
Νέο Μικρό Χωριό. 

Τηλ. 2 2 3 7 0  41349

Ζήσιμο$ ΣωτήβηΒ
Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΙΒΙΣΚΟΣ STUDIOS
Νόο Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41515

Ξενοδοχείο
COUNTRY CLUB 

HELLAS HOTEL
Hotel Manager: Πόπη Μπακατσιά
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41570-6, 

Fax; 22370 41577

Ξενώνας - Κοσμική Ταβέρνα 
Καφετερία

ΤΟ ΡΙΖΩΜΑ
Δ/νση: Θεόδωρος Μπουρας

Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ 22370 41Ί 70, 
Fax: 22370 41486

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Α* 
κατηγορίας

ώησταριά - Εστιατόριο - 
Χωριάτικη Κουζίνα

ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
Δ /ν σ η :  Β α σ ιλ ικ ή  Ν α σ ιο π ο ύ λ ο υ

Νέο Μικρό Χωριό.
Τηλ. 22370 41257 7 41103

Ενοικιαζόμενα 
πολυτελή δωμάτια 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΡΑ

Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41236141433

Ψησταριά -  Ταβέρνα -  
Χωριάτικη Κουζίνα

ΒΑΕΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΕ
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22570 41300
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T n n v c L  n e c N c v

•  Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο ·  Συνέδρια - Εκθέσεις 
•  Οργανωμένες εκδρομές ·  Διαβατήρια - Βίζες 

Σ τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς ! !  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑ - ΒΟΥΤΑ Σινώπης 29, Aμπελόκηπo^ Τηλ.: 210 7799261

Μ Ε Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ

Καραολή & Δημητρίου 70 Πειραιάς 
Τηλ/Fax: 41.11.849 Fax: 41.34.776

c a f e
Α Σ Τ έ Ρ Ι Α

r e s t a u r a n t

Αιμιλία Κουφαλιώιη

Αθανάΰίος Π. Αιαροκάκ)}; 
Διακοαμητής

Interior Desiuncr

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
και Μελέτη Χώρων

? ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΣΟΦΙΑ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 - ΤΗΛ. 0641 /  23.602 - ΑΓΡΙΝΙΟ

S on tp ida

Β Α Σ .  Μ Α Ν Π Λ Α Κ Ο Σ

nripaiiti^SeAX0mj^65 Τηλ. 2103478227· 2103471 756
Κ. Πετράλωνα. Αθήνα h ttp :f l www.4pireas.grljesperida

Τεχν ικές εργολαβίες -  πέτρινες  
κατασκευές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣ1ΜΟΣ
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 410S6, 

Κιν. 6977 624440

ΠΑΤΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΣΤΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΣΚΑΛΕΣ
Λ ΙΑ Π Η Σ  Ν ΙΚ Ο Σ  &  Υιός

[ Ρ Γ Μ  i m m m

2  6610S46 · 6048695 · 0972 136979

http://www.4pireas.grljesperida


ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ
34 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΩΤΟΙ σε ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Α.Τ.Ε.Ι.

• ΓΡΑΜΜΙΚΟ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
FOUNDATION ^Edexcel
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ In ternational

• ART & DESIGN
• ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ Τ Ε Χ Ν Ω Ν  Π ΛΑΚΑ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65, 104 33 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 8250552, FAX: 210 8250627 

και
ΨΥΧΙΚΟ · ΓΛΥΦΑΔΑ . ΚΗΦΙΣΙΑ

e - m a i l :  i n f o @ p l a k a s . g r  
w w w . p l a k a s . g r

IS S N  1 1 0 6 -6 1 5 6

mailto:info@plakas.gr
http://www.plakas.gr

