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MIA ΑΚΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ 
γιά τήν άποπ^ράτωση τής Μεταμόρφϋοης

Ή κατά Νόμο έγκεκριμένη Έρανίκή Επιτροπή μέ επικεφαλής τόν 
Πρόεδρο τοΰ Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αιδεσιμότατο Παπαδημήτρη, 
απ' τό κρεβάτι τοΰ πόνου στό Νοσοκομείο των Κληρικών, δπου νοσηλεύε
ται και τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο τής ’Αδελφότητας, σας πληροφορεί 
ότι ό εργολάβος, πού άναδειχτηκε κατά τή Δημοπρασία τής 21ης Σεπτεμ
βρίου περελθόντος έτους, άρχισε άπό τήν 1η Ιουνίου τις έργασίες έπι- 
σκευής. 'Ως σήμερα μαζεύτηκαν καΐ είναι κατατεθειμένες στό 7^ογαρια- 
σμό τής ’Ερανικής ’Επιτροπής στήν ’Εθνική Τράπεζα Καρπενησιού μαζί 
μέ τούς τόκους σχεδόν 1.200.000 δραχμές. Χρειάζονται όμως ακόμη για 
όλες τΙς έργασίες έπισκευής σχεδόν 800.000 δρχ. ακόμη άφοΰ ή προσφορά 
τοΰ έργολάβου είναι 1.865.000 καΐ έχει διορισθεΐ καί έπιβλέπων Μηχανικός.

’Έτσι άνοτγκαζόμαστέ νά προσφύγουμε καί πάλι στήν αγάπη σας και 
στό ένδιαφέρον σας γιά τό χωριό μας στό σύνολό του καί τήν ώραία Έκ- 
κ'λησιά τής «Μεταμόρφωσης, πού έγινε μέ τόσους κόπους, φροντίδες και 
χρήματα των Παπούδων και των Πατέρων μας καί συμβολίζει τό Παλιό 
Χωριό, καί νά σας θερμοπαρακολέσουμε όσοι δέν μπορέσοαε νά δώσετε 
ώς τώρα, νά δώσετε έστω καί καθυστερημένα, ποτέ δέν είναι αργά, όσοι 
δώσατε όλίγα νά δώσετε περισσότερα καί όσοι δώσατε πολλά νά ξαναδώ- 
σετε, άν μπορείτε.

Παρακαλοΰμε νά δώσετε όλοι σύντομα ώστε νά προχωρήσουν οί δου
λειές συντομότατα καί νά τελειώσουν όπωσδήποτε μέχρι τίς 31 τοΰ έρχο- 
μένου Σεπτεμβρίου τό αργότερο, όπως προβλέπει ή σύμβαση μέ τόν έρ· 
γολάβο.

Οί εισφορές θά στέλνονται ή θά δίνονται όπως προβλέπει ή αρχική έγ- 
κύκλιος καί θά δημοσιεύονται στό περιοδικό μας «Μικροχωρίτικα Γράμμα
τα». Γιά κάθε ατομική προσφορά θά παίρνετε έπίσημη απόδειξη.

’Αθήνα, 15 Ιουνίου 1981

Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

'Ιερεύς Δ. Καροπτόινος, Πρόεδρος 
Ίερεύς Άθαν. Παπαστάθης 
Βασ. Κομματας, Ίω. Δ. Δερματας 
Δημ. Κοκκάλας, Άρ. Γιουρνας 
Κλ. Κουτσούκης, Γ. Δημόπουλος 
Παντ. Λιόιπης, Βασ. Μΐχος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Κλεομ. Κουτσούκης 
Γ. Χονδρός 
Γ. Δημόπουλος 
Κ. Δ. θάνος 
Παντ. Λιόιπης



ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΣυμπληρωμοτΓίκές καΐ νεώτερες είσ- 
φορές πού δόθηκ(χν στον π. Π(χπαδτ]̂ μή- 
τρή, Πρόεδρο τής ΈροοΊκής Επιτροπής.

’Από Κριχτικά Λιχχεϊα, μέ φροντίδα 
κ. Καραπιπέρη, βουλευτή Εύρυ- 
τανίας

Σωτηρία Δημητρκϊκοπούλου - (Πα- 
παστόιθη)

Μαρίτσα Μπάκη 
Ζωή Ν. Δέρματα $ 150 
Κων. Δ. Κατσούφος 
Γεώργιος Τσατσαράγκος 
Κασσιανή Τσατσαράγκου 
Παντελής Νικολόπουλος 
Διονυσία Ζουμπέρη 
Βασίλ. Βλάχος $ 50 
Ίω. Τριαντάφυλλου 
Παν. Τριανταιρύλλου 
Παν. Ζήσιμος
Παύλος Γεωργόπουλος $ 25 
Ευφροσύνη Πανταζή $ 50

Δρχ.

20.000

10.000
1.000
6.421
1.000
1.000
1.000
2.000

500
2.150
1.000
1.000

740
1.250
2.505

2. Νεώτερες είσφορές στον κ. Γ. Δημό- 
πουλο.

Ευαγγελίας Καρανίκα είς μνήμην 
τής γιαγιάς της ΑΙκ. Τσούμα 

Μαργίτσας Άθ. Πλάκα είς μνήμην 
τού συζύγου της Άθ. Πλάκα καΐ 
έπ'ι τή συμπληρώσει 3ας άπό τού 
θανάτου του

Μιχαήλ Εύαγ. Κωστοπούλου 
Άθηνάς Παπαδοπούλου καΐ ’Αγά

πης Στογιόιννη ε’ις μνήμην των 
γονέων των

Έλίνας Ζαχαρίου - θάνου 
Άθοα/. Ματσούκα 
Μαργαρίτας Βονόρτα Δέρματά 
Ελένης Γαδρίλη - Πλάκα 
Βιργινίας Δημοπούλου - Ζωγράφου 

είς μνήμην τοΟ συζύγου της 6' 
δόσις

Προηγούμενη δόσις 
Σύνολον δόσεων 
Πετρούλας Λάζου - Κομπορόζου 
’Ιουλίας Γ. Τουλούπα - Πολύζου 

είς ανήμην των γονέων κα'ι τού 
συζύγου της

Γεωργίου Δημοπούλου είς μνήμην 
Κούλας Κουρουσδέλη γ ' δόσις 

Προηγούμενοι 15.0CX), 10.000 
Σύνολον δόσεων

3. Στον κ. ’Ιωάννη Δέρματά (στή θεσ)νί
κη) δόθηκοιν οί εισφορές των;

Μαργίτσας Άθ. Πλάκα 2.000
Χρίστου Άθ. Πλάκα 1.000
Καλλιόπης Δ. Φωτίου 1.000
Ροδόινθης Εύγ. Τομπουλίδου 2.000
’Ιουλίου Δη μ. Μπαρτζουνιάνου 1.000

★
4. Στον κ. Άρ. Γιουρνά δόθηκαν οΐ εισφο
ρές των:

Σεραφείμ και Δέσποινας Σ. Λιάπη
εις μνήμην πατρός καΐ μητρός 5.750
Άριστ. Γιουρνά 5.000

Ελένης Π. Κομπορόζου 2.285

5. Στόν κ. Παντελή Λιάπη (Λαμία) δόθη
καν ακόμη οΐ είσφορές των:

1.000

3.000
2.000

1.000
1.000
5.000
2.000 
1.000

2.000
5.000
7.000

10.000

2.000

30.000
25.000
55.000

Δημήτριου Ροποτιά 
Μαρίας Παπαϊωάννου 
Στεργίου Δημούλη 
Δη μητριού Βασιλείου 
Πανοίγιώτη Τζιαδέλτ^
Δη μητριού Πενταγιωτη 
Κων) νου Τρωγώδη 
Λιόλιου Ίωόιννη 
Παναγιώτη Σπυρόπουλου 
Χάϊδως Ποατανάγνου 
Εύγενίας Μακρή 
Παπαχρήστου Σοφίας 
Δημήτρης Αντωνίου

Σύνολον

500
1.000
1.000

100
3.000
1.000 
1.000 
1.000

400
1.000
1.000
1.000
1.000

13.000

6. Νεώτερες 
τσούκη:

είσφορές στόν κ. Κλ. Κου-

Άθανασίου Ν. Κεράνη 
Β' δόσις 
Σύνολο δόσεων 
Κας Άντωνοπούλου - Τριχιά 
Νικολάου I. Κομπορόζου εις μνή

μην Μαρίας Γιορνά 
Ιωάννας Γ. Μπαμπανικολοΰ (Κε- 

ράνη)
Εύγενίας Χαρ. Μαστειογεωργοπου- 

λου κα'ι των παιδιών της Λίτσας, 
Μάρως καΐ Σπύρου στή μνήμη 
τού συζύγου καί πατέρα τους 
Χαραλάμπους 

Παναγιώτη Γρατσούνη

5.000 
20.000 
25.000

500

2.000

5.000

6.000
3.000

(συνέχεια στή σελίδα 48)
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τοί5 Δρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ
«Μοϋ φαίνεται βουνά πώς είστε σείς 
ή πρώτη καί αεγάλη μου Πατρίδα» 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
Δεν νομίζω άσκοπο νά τονίσω σαν σέ παρένθεση, δτι ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΒΙΩΣΗΣ θά είχε έξαιρετική σημασία, διότι 
θά ώδηγοϋσε άνοπτότρεπτα στην οργάνωση —αξιοποίηση τοΰ SoovoO, πραγμα
τοποίηση Ικανή νά προαγάγει στην ευρύτερη κατανόηση καΐ στην πληρέστερη 
καί έντατικώτερη εκμετάλλευση των αρετών του, ποθναι αναμφισβήτητα τερά
στιας σημασίας γιά τήν προαγωγή τής ευελιξίας, τήν πρόληψη της νοσήσεως 
κα'ι τήν άποκοιτάσταση , τήν διοπηρηση καΐ τήν προαγωγή της «ΑΚΕΡΑΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ» τοΟ ανθρώπου.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τά σημερινά δεδομένα τής νοσηρότητος 
καί τήν αντιμετώπιση των αιτιών πού τήν προκαλοΟν. Αυτή ή εκμετάλλευση 
δλων τών «Ύγειοδοτικών» αρετών τοΰ βουνοϋ καΐ ή αξιοποίησή τους αποτελεί 
γενικά γιά τήν έποχή μας άνότγκη καθολική και έπιτακτικώτατη, ή όποία συ
νεχώς θά έπιτείνεται - θ’ αΰξδινει εξ’ αιτίας τής συνεχώς αΰξανομένης έντασης 
τής σύγχρονης μορφής ζωής κα'ι έκείνης πού δύναται νά προβλεφθεΐ ώς βεδαία 
ανέλιξή της.

Τά βουνά καΐ οί ακτές μας, πού μέ τόση πραγματικά σκανδαλώδη εΰνοια 
καί άπλοχεριά χάρισε στή Χώρα μας ή δημιουργία, πρέπει νά κατανοηθοΰν, 
δπως καί είναι, σάν ανεκτίμητα δώρα, ικανά νά μας προαγάγουν, νά μάς όδη- 
γήσουν σέ ζηλευτή στάθμη «Άκέραιας Υγείας» διν άξιοποιηθοΰν πρός τήν κα
τεύθυνση αυτή, δπως και δσο πρέπει.

Βασική αιτία, τής Ιστορικά άνεπίτρεπτης καθυστέρησης τής χώρας μας 
(άνεξάρτητα τών άλλων, είναι ή κακή υγεία τοΰ· λαοΟ μας.

Δυστυχώς αυτό δέν έχει κατανοηθεΐ παρ’ δτι ή Γή μας είναι ή πλουσιώ-



τερη σέ ύγειοδοτικές αρετές.
‘Απελπιστικά καθυστερημένοι στην κατανόηση των «Άξιων της Γης» αύτής 

καΐ τη σύμφωνη πρός τις επιταγές της έκμετάλλευση των αρετών της καΐ των 
δυνατοτήτων, τις όποιες μάς προσφέρουν οί άρετές αυτές, πολύ μικρή προσπά
θεια κατεβάλαμε μέχρι σήμερα —κι αυτή δχι συστηματική καΐ έλλογη— γιά 
τήν αξιοποίηση των βουνών μας, τουλάχιστον έστω από τήν πλευρά πού μάς 
ενδιαφέρει εδώ, σάν άνεξάντλητων πηγών Υγείας καΐ Χαράς.

Ή δημιουργία, ή όποία τίποτα δέν κατασκεύασε μάταια, έχει προικίσει 
τόν άνθρωπο δπως και τά ζώα—μέ άλάθητους όδηγούς γιά τήν πραγματοποίηση 
τοΰ «σκόπιμου» σ’ ο,τι αφορά στή συντήρηση καί τήν επιβίωσή τους. Βασικοί 
μεταξύ αύτών είναι ή ενστικτώδης αγάπη πού νιώθει ό (άνθρωπος γιά τό «βου
νό». ’Απόδειξη καί μέτρο γι’ αυτό παρέχει τό γεγονός δτι παρ’ δλη τήν τρα
χύτητα πού επιβάλλει ή όρεινή ζωή, παρά τΙς δυσχέρειες καί τούς κινδύνους, 
παρά τή δυσανάλογη πρός τό μόχθο πού απαιτεί απόδοσή της, δλα τά βουνά, 
σ’ δλα τά πλ(χτη τής Γης κατοικοΟνται.

Γιά άπόδειξη αϋτοΰ, τής αξίας δηλαδή τής όρεινής ζωής άπό άπόψεως 
υγιεινής θά άρκοϋσε νά έπικαλεσθώ τις αμοιβές πού παρέχει στούς πιστούς 
της. Χαρακτηριστικά τοΰ ύγιοΟς καί καλοφτιαγμένου παιδιού θά βρήτε στό 
όρεσίβιο; Χρώμα υγείας, μ(άτια λαμπερά, κορμοστασιά κυπαρισσένια, κινήσεις 
γεμάτες έλαστικότητα, σάρκες σφιχτοδεμένες.

Γεμιάτος ζωντάνια, ακούραστος. ’Έτοιμος νά χαρεΐ μέ τό παραμικρό. Ι"ρή- 
γορη αντίληψη καί μακροβιότητα.

Τό βουνό καί περισσότερο δταν είναι όργανωμένο, αποτελεί μοναδικής 
αξίας παράγοντα γιά τήν αντιμετώπιση, τόν περιορισμό καί ώς ένα βαθμό, 
έξουδετέρωση τών κιχταστροφικών γιά τήν ψυχική καί τή σωμοιτική ύγεία τοΰ 
ανθρώπου, συνεπειών τής «πολιτικής» καί τής «βιομηχανικής» όργ<άνωσης κα'. 
μορφής τής συγχρόνου ζωής.

ο ι άρετές του πραγματικά ύγιειοδοτικές είναι δραστικά (3ιντίδοτα άπό τή 
φθοροποιό δραστηριότητα τοΰ έξω - φυσικοΰ ή καλύτερα τοΰ έξω - άνθρώπινου 
περιβάλλοντος στό όποιο ζεΐ ό άνθρωπος τών μεγοιλουπόλεων. Άπό τό πρώτα 
βήματά της, σ<χν έμπειρική Τέχνη στήν αρχή καί υστέρα, σάν Επιστήμη, ή ’Ια
τρική άπέβλεψε στό βουνό, σάν σέ βασικής σημασίας Σύνεργό, στήν προσπά- 
θειά της γιά τή διατήρηση τής Υγείας τοΰ Ανθρώπου καί γιά τήν αποκατά
στασή της. Έμπιστεύθηκε σ’ αύτό τή θεραπεία αρρώστων καί τήν καταπολέ
μηση ασθενειών, ,τίς όποιες δέν μποροΰσε νά καταπολεμήσέι μονομερώς ή ίδια, 
μέ δσα μέσα διέθετε, κατά καιρούς. Καί τό βουνό δικαίωσε, σέ πολύ ικανο
ποιητικό βαθμό τις έλπίδες πού στήριξε σ’ αύτό ή ’Ιατρική. Καί σήμερα, παρ’ 
δλη τήν άφθονία τών μέσων, παρ’ δλες τις έπιστημονικές καί τεχνικές κατα
κτήσεις 'καί παρ’ δλα τά πράγματι θαυμαστά άλμιχτα τής θεραπευτικής,^ τό 
βουνό έξακολουθεϊ νά είναι ένας πολυτιμότατος σύν - θεραπευτής γιά ένα με
γάλο άριθμό αρρώστων καί ένας άνυπέρβλητος γιά κάθε άναρρωνύοντα.

Οί όρεινοί είναι κατά κανόνα οί μακροβιώτεροι καί σύγχρονα αυτοί που 
παρουσιάζουν τό μικρότερο ποσοστό νοσήσεως άπ’ τις άρρώστειες τών καρ
διακών αγγείων, τις ψυχικές καί νεοπλασιών, (πολισμικές - νόσοι φθοράς). Ή 
(Αναμφισβήτητη αυτή διαπίστωση είναι καί ό δείκτης καί ή έκτίμηση τής Ύγειο- 
δοτικής δραστηριότητας τοΰ βουνοΰ, παρ’ δλες τις κατακτήσεις καί τά έπι- 
τεύγματά μας φθάσαμε σέ μιά μορφή ζωής, έφ’ έαυτής έντονώτατα νοσογο- 
νικής.

Αυτός ό τρόπος ζωής, τόν όποιον οί ίδιοι δημιουργήσαμε, είναι ό πιό αμεί
λικτος έχθρός τής Υγείας μας.



Χρησιμοποιήσαμε μέ τον χειρότερο τρόπο την έξαιρετική προνομία καί 
τήν ικανότητα νά κατασκευάζουμε πέρα άπ’ τη «φωλιά» μας καΐ τό ευρύτερο 
περιβάλλον μας ή νά ασκούμε έπιρροή σ’ αυτό μέ τις κατασκευές μας, μέ απο
τέλεσμα την απομάκρυνση τού ανθρώπου από τό φυσικό του περιβάλλον καΐ 
ό έξαναγκασμός του νά ζεϊ σ’ ένα περιβάλλον τεχνικοδομικό - κοινωνικό άστορ
γο, έξω - φυσικό, έξω - ανθρώπινο, αίτια της σημερινής καθολικής νοσηρότητας.

ΖοΟμε σέ περιβάλλον πού άφαιρεϊ τή χαρά, έπιβάλλει τό άγχος, αντικα
θιστά τό όξυγόνο μέ τά καυσαέρια, τήν ήσυχία μέ τό θόρυβο. 'Έναι περιβάλλον 
πού επιβάλλει τήν αδιάκοπη ένταση των νεύρων, υποτάσσει τΙς ούσιώδεις ανάγ
κες στ'ις φανταστικές, απαιτεί προσπάθεια προσαρμογής συνεχή και εύρους 
μεγαλύτερου άπό τό φυσικό. Καταπιέζει τήν προσωπικότητα, έλαττώνει τήν 
ήλιακή ακτινοβολία κατά 30 - 40^.

Σ’ ένα περιβάλλον πού οί ψυχαγωγίες του μολύνουν τήν ψυχή καΐ προάγουν 
τήν νωθρότητα τού πνεύματος.

Ή ζωή στό βουνό όσοδήποτε όλιγόχρονη, μέ τούς ιδιάζοντας κλιματολο- 
γ.κούς ορούς του είναι τό καλύτερο καί δραστικώτερο αντίδοτο ένότντια στή 
φθοροποιό δραστηριότητα αύτοΰ τού περιβάλλοντος.

Τό όρεινό κλίμα, κράμα θαλάσσιου και ήπειρωτικού, είναι τό κατ’ έξο- 
χήν εύνοϊκό γιά  τήν υγεία τού ανθρώπου.

Διευκολύνει τήν αναπνοή καΐ τήν κυκλοφορία τού αίματος. Αύξάνει τήν 
ανταλλαγή τής ύλης. Είναι άπηλλαγμένο άπό τά μικρόβια καΐ τήν αίθαλο- 
μίχλη ποδναι στίς πόλεις.

Ή άτμόσφαιρά του καθαρίζεται άδιάκοπα άπ’ τήν έρπουσα αύρα. Ή συχνή 
εναλλαγή τής μετεωρολογικής εικόνας, των νεφοσκεπών καί των α ’ιθρίων ήμε
ρων, ή διαύγεια τής ατμόσφαιρας, ή έντονη ήλιοφάνεια, ή αδιάκοπη πνοή ρευ
μάτων κότνουν τό όρεινό κλίμα, περισσότερο εύχάριστο καί τονωτικό των φυ
σιολογικών άντιδράσεων τού άνθρώπινου όργανισμού. Ή άσκηση τήν οποία 
εκ τής τεκτονικής του, τό βουνό έπιβάλλει αναπόφευκτα στόν άνθρωπο, έχει 
επίσης βασική σημασία.

Ή μονήρης σκέψη, ή ήσυχία, ό περιορισμός τής «κοινωνικότητος», ή έλ
λειψη τού θορύβου, αρετές συγγενείς μέ τήν έννοια «βουνό», έχουν βασική ση
μασία γιά τήν έξουδετέρωση τής νοσογόνου δράστηριότητος τής πολισμικής 
ζωής.

’Αλλά τό βουνό και ώς τοπίο καί ώς τεκτονική και αισθητικές αρετές δέν 
έχει λιγότερη σημασία γιά  τή ψυχική ύγεία τού ανθρώπου.

’Επίσης συμβάλλει στήν ανύψωση τού φρονήματος τού ανθρώπου, στήν 
ίκοοΌποίηση γιά τήν έπικρόαησή του, στό ύπερήφανο και άγριο περιβάλλον 
καί στήν τόνωση τής προσωπικότητός του.

Ή καλύτερη συμβουλή πού μπορεί καί όφείλει νά δώσει ή ’Ιατρική, σέ 
υγιείς καί άρρώστους καί μάλιστα σ’ αύτούς, οί όποίοι νομίζονται ύγιείς, γιατί 
απλώς δέν παρουσιάζουν φανερά συμπτώματα αρρώστιας, καί πού αποτελούν 
δυστυχώς τή μεγάλη πλειοψηφία, είναι νά τούς συστήσει νά ζητήσουν στήν «έλ
λογη» όρεινή βίωση, όαοδήποτε χρονικά περιωρισμένη, τήν εύεξία τήν Ύγεία 
καί τή χαρά, τήν όποιαν άλλοτε ύπουλα καί άλλοτε φανερά υποσκάπτουν τό 
«δομικό», τό «κοινωνικό» περιβάλλον καί ή «βιομηχανική» ζωή τών μεγαλου- 
πόλεων.

Είναι βέβαιο δτι τό «βουνό» θά τούς βοηθήσει αποτελεσματικά, άν ζητή
σουν τή βοήθειά του έγκαιρα, άν καί δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις που τό 
βουνό βοηθάει τούς καθυστερημένους, στήν αναζήτησή τους αύτή.

(Άναδηιμοσιεύεται άπό τό περιοδικό τού ΕΕΣ Νεότητος τ. Δεκ. 1980)



TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΕΙΝΑ ΧΟΡΙΑ
Ό ροι καί προϋποθέσεις για χορήγηση δανείων και χρηματικών ένισχύσεων

’Επειδή πολλοί Μίκροχωρίτες κοαά καιρούς εδειξαν ένδιαψέρον γιά τή δημι
ουργία τουριστικών καταλυμάτων στήν περιοχή τοΰ Μικρού Χωρίου, μέ τή 
σκέψη δτι θά τούς ήταν χρήσιμο, κρίναμε σκόπιμο νά άναδημοσιεύσουμε έδώ 
γιά πληρέστερη ένημέρωσή τους άποσπάσματα άπό τό πρόγραμμα άγροτικοΰ 
τουρισμού πού εξαγγέλθηκε πρόσφατα.

Τό πρόγραμμα τοΰ Άγροτικοΰ Τουρι- 
σμοΰ, πού όΐρχισε νά έφαρμόζεται από τό 
υπουργείο Γεωργίας σέ 217 Κοινότητες κα'ι 
21 άγονα νησιά τής χώροις, άττοιελεΐ πρω
τότυπο θεσμό καΐ τό 1981 είναι ή αρχή τοΰ 
προγράμματος. (Σ.Σ. περιλαμβάνεται καΐ 
ή Ευρυτανία).

ΣτΙς περιοχές αυτές οί κάτοικοι θά προ- 
βοΰν στήν έπισκευή, άνακαίνιση, έπέκταση 
οικημάτων πσΰ υπάρχουν μαζί μέ τόν εξο
πλισμό ή ανέγερση καινούργιων κατοικιών 
γιά ένοικίαση κατά τούς θερινούς μήνες ή 
γιά κατοικία κα'ι ένοικίαση συγχρόνως.

Σκοπός τοΰ Προγράμματος είναι ή δη  ̂
μιουργία προϋποθέσεων γιά τήν αύξηση τοΰ 
γεωργικού εισοδήματος στίς περιοχές πού 
κατά κανόνα είναι δρεινές, προβληματικές, 
φτωχές αλλά παράλληλα ύπάρχουν τά βα
σικά έργα υποδομής (νερό, δρόμοι, φως). 
Μέ τόν τρόπο αυτόν θά δημιουργηθοϋν πρό
σθετα κίνητρα γιά τή συγκράτηση των κα
τοίκων τους στήν ύπαιθρο.

Παράλληλα τό Πρόγραμιια προβλέπει 
καΐ τήν προσέλευση συνταξιούχων πού κα
τάγονται άπό τΙς περιοχές αυτές κα'ι πού 
έπιθυμοΰν νά έγκατασταθοΰν μόνιμα στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Δικαιούχοι πού θά ένταχθοϋν 
στο Πρόγραμμα

Αύτο'ι καθορίζονται άπό τήν ύπ’ άριθ. 
1514/81 Απόφαση τής Οίκα,Όμικής ’Ε
πιτροπής κα'ι είναι:

α) Κάτοικοι —  Ά ρχηγο’ι Οικογενειών 
τών περιοχών πού έχουν έπιλεγεϊ καί οΐ 
όποιες άναφέρονται στήν Τριμερή Υπουρ
γική ’Απόφαση ύπ’ άριθ. 271069/402/81.

β) Συνταξιούχοι πού κατάγονται άπό τις 
περιοχές αυτές καί πού έπιθυμοΰν ν’ Άι-

στρέψουν στά χωριά τους γιά μόνιμη έγκα- 
τάσταση σ’ αυτά καί,

γ) Δήμοι, Κοινόττμες, Συνεταιρισ|ΐοί, 
Μονές κλπ. γιά τήν κατασκευή ξενώνων 
μέχρρι 15 Δωματίων ή τήν άξιοποίηση γιά 
τόν ίδιο σκοπό παραδοσιακών κτιρίων.

Γιά κάθε μία άπό τις παραπάνω κατη
γορίες ισχύουν εΙδικά κριτήρια καί προϋπο
θέσεις. ’Έτσι,

α) Γιά τούς [τονίμους κατοίκους - άρχνμ 
γούς οικογενειών, βασική προϋπόθεση είναι 
νά έχουν κύρια άπασχόληση τήν γεωργία 
ή τήν κτηνοτροφία ή τήν άλιεία καί νά ύ
πάρχουν προοπτικές οτι θά άσχολη,θοΰν γιά 
πέντε (5) χρόνια τό λιγότερο μέ μία άπό 
τις απασχολήσεις αύτές. Πέρα άπό αυτή 
τή βασική προϋπόθεση πρέπει νά ύπάρχουν 
καί τά έξής κριτήρια καί προϋποθέσεις:

1) Νά άποτελοΰν αυτοτελείς οικογενεια
κές μονάδες πού δ άρχηγός ή τά μέλη τους 
άσχολοΰνται αύτοπροσώπως ή μέ αύτοεπι- 
στασία γιά τήν γεωργία έν γένει.

2) Νά άποτελοΰν αύτοτελείς οικογενεια
κές μονάδες πού δ άρχηγός ή τά μέλη τους 
άσχολοΰνται μέ τήν γεωργία άσχετα άν έ
χουν καί εισόδημα συμπληρωματικό άπό 
άλλο έπάγγελμα (έργάτες, τεχνίτες κ λπ .).

3) Νά είναι ιδιοκτήτες οικίας, ποιύ έπαρ- 
κεί γιά τήν κάλυψη τών οικογενειακών ά- 
\'αγκδ)ν τους καί νά περισσεύουν δω]ΐάτια, 
πού μπορούν νά διαρρυθμιστούν κατάλλη
λα, γιά τήν δημιουργία τουριστικών κατα
λυμάτων.

4) Νά είναι ιδιοκτήτες οικίας, πού έπαρ- 
κεί γιά τήν κάλυψη τών οικογενειακών 
τους άναγκών καί συνεχοινένης οίκοπεδικής 
έκτάσεως, ή όποια νά παρέχει τήν ευχέ
ρεια έπεκτάσεως τής οικίας γιά τήν δημι
ουργία τουριστικών καταλυμάτων.

5) Νά είναι ιδιοκτήτες οικίας πού νά
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χρειάζεται μερική ή ριζική άναστήλωση, 
σέ μεγεθος ικανό να καλύπτει τις ανάγκες 
τής οικογένειας καΐ νά περισσεύουν δωμά
τια γιά τήν δημιουργία τουριστικιδν κατα
λυμάτων.

6) Νά είναι Ιδιοκτήτες ήμιτελοΰς οίκί- 
ας μεγέθους ίκανοΰ, ώστε δταν αποπερα
τωθεί, νά καλύπτει τΙς άνάγκες τής οικο
γένειας και νά περισσεύουν δωμάτια γιά 
τήν δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων.

7) Νά είναι Ιδιοκτήτες ισογείου κατοι
κίες, πού νά καλύπτει τΙς άνάγκες τής οι
κογένειας τους καΐ νά υπάρχει ή δυνατό
τητα νά έπεκταθεϊ σέ ύψος, γ ιά  τή δημι
ουργία τουριστικών καταλυμάτων.

8) Νά είναι ιδιοκτήτες οίκοδομήσιμ^ύν 
οικοπέδων κατά πλήρη κυριότητα στά ό
ποια νά είναι δυνατή ή ανέγερση νέων κοι- 
τοικιών γιά  ένοικίαση κατά τούς θερινούς 
μήνες ή γιά κατοίκηση κα'ι ένοικίαση συ'ρ- 
χρόνως ύπό τήν προϋπόθεση δτι στερούνται 
άλλης κατοικίας ή ή ύπάρχουσα δέν είναι 
δυνατόν νά άξιοποιηθεΐ.

β) Γιά τούς συνταξιούχο'υς πού Ιπιθυμοΰν 
νά έπιστρέψουν στά χωριά τους γιά μ/5νι- 
μη έ'ρκατάσταση σ’ αυτά, βασική προϋπό
θεση είναι νά Ιχουν άτοοφασίσει τήν μύνι- 
μ,η εγκατάστασή τους τό λιγότερο γιά  πέν- 
τε (5) χρόνια. Αύτό θά δηλωθεί μέ δή
λωση τού Ν.Δ. 105/69 «Περί άτο^ιικής 
ευθύνης τοΰ δηλσύντος». Ή  μή τήρηση τής 
ύποχρεώσεως αύτής, έκτός των κυρώσεων 
πσύ έπιβάλλονται με βάση τό παραπάνω 
Ν.Δ., συνεπάγεται κα'ι οικονομικές κυρώ
σεις.

γ) Γιά τήν κατασκευή ξενώνων μέχρι 
15 οωματίων ή τήν άξιοποίηση γιά τόν ί
διο σκοπό παραδοσιακών κτιρίων (μονα- 
στηριών, κλπ.) άτιό τούς Δήμους, τ ’ις Κοινό
τητες, τούς Συνεταιρισμούς, τΙς Μονές κλπ. 
δέν υπάρχουν περιορισμοί, έκτός τών οίκο- 
νοίΐ'κιδν· περιορισμών.

Τό πρόγραμμα γιά τό 1981 προβλέπει 
τά έξής δάνεια κα'ι οικονομικές ένισχύσεις 
(κί'.ητρα) γιά κάθε κατηγορία δικαιού
χων:

α) Γιά τούς ΐΑονίμους κατοίκους αρχη
γούς οικογενειών.

1) Χορήγηση έπιδοτήσεως πού άνέρχε- 
ται σέ 50ο) ο τοΰ δανείου πού θά τούς χο

ρηγηθεί από τήν ’Αγροτική Τράπεζα κα'ι 
τό όποιο θά διαφοροποιείται ανάλογα μέ τό 
κατάληια καί τό ύψος τής δαπάνης. Τό 
δάνειο αύτό δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτε
ρο από 500.000 δρχ.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  "Αν ένας ένδια- 
φερόμενος ύποβάλει μελέτη γιά κατάλυμuα 
ύψους δαπάνης 400.000 δρχ. θά πάρει δά
νειο 400.000 δρχ. "Αν τό ύψος τής δα
πάνης είναι 800.000 δρχ. θά πάρει δάνειο 
500.000 δρχ., ένώ τις υπόλοιπες 300.000 
δρχ. τής δαπάνης θά καλύψει άπό δικά' του 
χρηματικά ποσά. "Οσον αφόρα τήν έπιδό- 
τηρη τοΰ δανείου, θά είναι 200.000 δρχ. 
στην πρώτη περίπτωση και 250.000 δρχ. 
στη δεύτερη. ’Έτσι δ δανειοδοτούμενος τε
λικά 0ά έχει υποχρέωση έξοφλήσεως δα
νείου ύψους 200.000 δρχ. καί 250.000 
δρχ. αντίστοιχα, άφοΰ τό ύπόλατιο ποσό 
τοΰ δανείου άποτελεί έπιδότηση· τοΰ Κρά
τους, δηλαδή δωρεάν έπιχορήγηση.

2) Τό παραπάνω δάνειο θά έξοφληθεί 
σέ 20 χρόνια μέ διετή περίοδο χάριτος, 
πράγμα πού σημαίνει δτι κατά τά δύο πρώ
τα χρόνια δέν θά πληρωθεί κανένα ττοσό 
γιά τήν έξυπηρέτηση τοΰ δανείου. Τό έπι- 
τόκιο 0ά είναι μειωμένο κατά 7 ποσοστι
αίες μονάδες, άπό έκείνα πού ισχύουν σή
μερα γιά παρόμοιες μο'/άδες πού δέν θά 
πληρώσει ό δανειοδοτούμενος θά έπιδοτη- 
Οοΰν άπό τό Κράτος ή άπό τό Κράτος κα'ι 
τήν Ε.Ο.Κ.

3) Χορήγηση οικοδομικής ξυλείας άπό 
τΙς δασικές Εκμεταλλεύσεις μέ ευνοϊκούς 
όρους. Ή  ξυλεία αυτή χορηγείται μόνον έ- 
φόσον κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση 
δανειοδοτουμένου καί αύτό θά προκύπτει ά
πό τήν σχετική αρχιτεκτονική μελέτη.

β) Γιά συνταξιούχους πού έπιθυμοΰν νά 
έπιστρέψουν στά χωριά τους γιά μόνιμη έγ- 
κατάσταση.

1) Χορήγηση έπιδοτήσεως πού ανέρχε
ται σέ ποσοστό 30ο) ο τοΰ δανείου πού θά 
χορηγηθεί σέ κάθε ένδιαφερόμενο άπό τήν 
’Αγροτική Τράπεζα καί τό όποιο δπως καί 
στήν προηγού]ΐενη κατηγορία δικαιούχων 
£ά διαφοροποιείται. Τό δάνειο αύτό δέν 
μποοεΐ νά είναι μεγαλύτερο άπό 300.000
■' ΌΥΐ.ε;



π  α ρ ά ί ε ι γ μ α . :  ”Αν δ ένδιαφερό- 
μενος της κατηγορίας (χύτης υποβάλει, με
λέτη γΐ(χ, κατάλυμα ύψους δαπάνης 200. 
000 δρχ., &ά πάρει δάνειο 200.000 δρχ. 
καί αν ύψους 500.000 δρχ. θά πάρει δά
νειο* 300.000 δρχ. ενώ τό όπόλοιπο ποσδ 
τών 200.000 δρχ. θά καλύψει άπδ δική του 
χρηματοδότηση. "Οσον αφορά την Ιπιδότη- 
ση του δανείου θά είναι 60.000 δρχ. στην 
πρώτη περίπτωση κυαΐ 90.000 δρχ. στη δεύ
τερη. "Ετσι δ δανειοδοτούμενος τελικά θά 
εχει υποχρέωση έξοφλήσεως δανείου 140. 
COO δρχ. κα'ι 210.000 δρχ. αντίστοιχα, Ι 
νώ τδ υπόλοιπο τοΰ δανείου αποτελεί έπι- 
δότηση τοΰ Κράτους, δηλαδή δωρεάν επι
χορήγηση;.

2) Τδ παραπάνω δάνειο θά έξοφληθεϊ σέ 
12 χρόνια μέ διετή περίοδο χάριτος, πράγ
μα πού σημαίνει δτι κατά τά δύο πρώτα 
χρόνια δέν θά πληρωθεί κανένα ποσδ γιά 
τήν εξυπηρέτηση τοΰ δανείου. Τδ έπιτόκιο 
θά είναι μειωμένο κατά 5 ττοσοστιαΐες μο
νάδες άπδ έκεϊνο πού ισχύουν σήμερα σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις.

3) Χορήγηση οικοδομικής ξυλείας και 
στήν προηγούμενη κατηγορία δικαιούχων.

γ) Γιά τήν κατασκευή ξενώνων μέχρι 
15 δωματίων ή τήν αξιοποίηση' γ ιά  τδν ί 
διο σκοπδ παραδοσιακών κτιρίων (μοναστη- 
ρίων κλπ.) άπδ Δήμους, Κοινότητες, Συνε
ταιρισμούς, Μονές κ λπ .).

ί)  Χορήγηση έπιδοτήσεως πού άνέρχε- 
ται σέ 50ο) ο τοΰ δανείου πού θά χορηγη
θεί κατά περίπτωση καΐ πού θά διαφορο
ποιείται ανάλογα μέ τδν άριθμδ δω]ΐατίων 
τών ξενώνων καί τδ ύψος τής δαπάνης.

Τδ δάνειο αύτδ δέν μπορεί νά είναι με
γαλύτερο άπδ 5.500.000 δρχ. γ ιά  ξενώ'«ι 
15 δωματίων.

Π α ρ ά  δε ι γ  μ α : ’Ά ν μιά Κοινό
τητα υποβάλει μελέτη γιά ξενώνα 15 δω
ματίων ύψους δαπάνης 5.500.000 δρχ., θά 
πάρει δάνειο 5.500.000 δρχ. κα'ι άν ύψους 
10 έκατο)ΐ. δρχ. θά πάρει δάνειο 5.500.000 
δρχ. ένώ τδ ύπόλοιπο ποσδ τών 4.500.000 
δρχ. θά καλύπτει άπδ δικά της χρηματικά 
ποσά. "Αν ή μελέτη αφορά ξενώνα 10 δω
ματίων ύψους δαπάνης 5.500.000 δρχ., θά 
πάρει δάνειο μειωμένο αναλογικά κατά τά

5 δωμάτια, δηλαδή περίπου 3.700.000 δρ. 
(άκριβώς 3.666.667 δρχ) ένώ τδ ύπόλοι- 

πο θά καλυφθεί άπδ δικά της χρηματικά 
τιοσά.

2) Τδ παραπάνω δάνειο θά έξοφληθεϊ 
σέ 20 χρόνια μέ διετή περίοδο χάριτος, 
πράγμα πού σημαίνει δτι κατά τά δύο πρώ
τα χρόνια δέν θά πληρώσουν κανένα ποσδ 
γιά τήν έξυπηρέτηση τοΰ δανείου.

Τδ έπιτόκιο θά είναι μειωμένο κατά 7 
ποσοστιαίες μονάδες άπδ έκείνα πού σήμε
ρα σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Έφιστάται 
ή προσοχή τών ένδιαιοερομένων γιά τήν α
νάγκη νά υπάρχουν κα'ι νά τηρηθούν οί 
προϋποθέσεις δπως δρίζονται παραπάνω, 
γιά νά ένταχθοΟν στδ Πρόγραμμα τοΰ ’Α
γροτικού Τουρισμού. Σέ περίπτωση πού β
ρισμένα ένταχθοΰν στδ Πρόγραμμα, άλλά 
τελικά δέν θά τη'ρήσουν τούς περιορισμούς 
πού έχουν τεθεί κα'ι πού άποτελοΰν τ'ις βα
σικές προΟτιοθέσεις γιά  τήν ένταξη, αύτο'ι 
θά ύπαχρεωθοΰν νά έπιστρέψουν ολόκληρη 
τήν έπιδότηση πού έχουν πάρει, μαζ'ι μέ 
τδ ποσδ τοΰ τόκου πσύ αντιστοιχεί στ'ις μει
ωμένες κατά περίπτωση' ποσοστιαίες μονά
δες τοΰ Ιπιτοκίου·. ’Έτσι στήν περίπτωση 
αυτή, οί δανειοδοτηθ'έντες θά είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά έξοφλήσουν δλόκληρο τδ δά
νειο (χωρίς έπιδότηση), μέ έπιτόκιο, αύτδ 
πού ισχύει γιά παρόμοιες περιπτώσεις σή
μερα.

Τά δικαιολογητικά πού πρέπει νά πρα  
σκομίσει κάθε ένδιαφερόμενος ταώ έχει τΙς 
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τά έξής: 

— Αίτηση μέ τήν οποία θά ζητά δάνειο 
προκειμένου νά ένταχθεΐ στδ Πρόγραμμα 
’Αγροτικού Τουρισμού δπως τδ συνημένο ύ- 
πόδεί'ρμα.

— Υπεύθυνη δήλωση τοΰ Ν.Δ. 105/69, 
στήν δττοία νά δηλώνει δτι είναι μόνιμος 
κάτοικος τής Κοινότητος ή τοΰ Δήμου, θε
ωρημένη άπδ τδν Π ρόεδρο τής Κοινότητος 
ή τδν Δήμαρχο κα'ι δτι θά παροριείνει στδ 
Δήμο ή στήν Κοινότητα τδ λιγότερο γιά 
πέντε (5) χρόνια καί θά άσχοληιθεϊμέ τήν 
γεωργία έφόσον πρόκειται γ ιά  μονίμους κα
τοίκους - άρχηγούς οικογενειών. "Οσον ά- 
φορά τούς συνταξιούχους πού έπιθυμοΰν νά 
έπιστρέψουν στά χωριά τους γ ιά  μόνιμη 
έγκατίάστίχση θά πρέπει νά δηλωθεί δτι θά
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παρα,μ^ίνουν τδ λιγότερο πέντε (5) χρόνια 
στα χωριά τους,.

Τά παραπάνω διααιολογητικά ύποβάλ- 
λονται στ'ις κατά τόπους Δ) νοείς Γεωργίας 
των Νοητών ατούς όποιους έφα.ρ|ΐόζεται τό 
Πρόγρα[),μ,α καΐ άποτελοΰν τά πρώτα άπα- 
ραίτητα δικαιολογτ|τικά γιά  τήν έναρξη 
τής διαδικασίας, προκεΐ|ΐ£νου δ ένδιαφερό- 
μενος νά ένταχθεΐ στο Πρόγραμμα ’Αγρο
τικού Τουρισμού.

Άφοϋ λάβει χώρα μιά υπηρεσιακή δια
δικασία γιά τήν έπιλογή τών δικαιούχων, 
τήν έγκριση καΐ τήν κατανομή τών πιστώ
σεων από τό ύπουργεϊο Γεωργίας, τότε δ 
ένδιαφερόμενος θά λάβει ειδοποίηση, γιά 
τήν έγκριση τής αιτήσεώς του κα'ι τήν έν
ταξή του στό πρόγραμμα, μέ τήν δποία θά 
καλείται μέσα σέ 20 ημέρες νά προσέλθει 
στό αρμόδιο Υποκατάστημα τής ΑΤΕ· γιά

τήν σύναψη τού δανείου. Στή φάση αύτή 
τής συνάψεως τοΰ δανείου, θά πρέπει νά 
προσκομίσει καί τά έξής πρόσθετα δικαιο- 
λογητικά:

— Οικοδομική ’Ά δεια από τό Γραφείο 
Πολεοδομίας τοΰ Νομοΰ ή από τόν Πρόε- 
δρρο τής Κοινότητας γιά βρισμένες ειδικές 
περιπτώσεις. Πάντως γιά τό θέμα αυτό θά 
πρέπει νά συμβουλευθίεϊ τήν Διεύθυνση Γε
ωργίας ή τήν Διεύθυνση' Τεχνικών Υπηρε
σιών τοΰ Νομοΰ.

— ’Αρχιτεκτονική Μελέτη Ιπισκευής ή 
έπεκτάσεως ή άνακαινίσεως ή κατακσευής 
τοΰ οικήματος. Ή  μελέτη αύτή θά γίνει α
πό μηχανικό. ’Επί τοΰ σημείου αυτού θά 
πρέπει νά συμβουλευθεϊ τήν Δ) νση Γεωργί
ας τού Νομού.

— Τίτλους κυριότητος τού οίκοπέδου.

ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ 
" Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Α . ,

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  ΝΙΚ. ΤΣΙΑΧΡΗ

ΤΗΛ. ( 0237) 41.221 
3 4 ^ 1 2

ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

M O T E L  H E L L A S
BAR - RESTAURANT - HOTEL

Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Τηλ. (0237) 412 06 -  Τηλ. Λαμίας (0231) 2 92 80

ΔιβόΟονοη: δ η μ η τ ρ ι ο ς  π α ν . τ ζ α β ε α η ς



Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΑΕΑΦΟΤΗΤΑΣ

(Π^ρίληφη Πρακτ ικΰν )

Μετά από πρόσκληση εγινε ή έτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τής
’Αδελφότητας στις 12 ’Απριλίου στήν εύγενώς παραχωρηθεΐσα αι'θουσα τής Ένώ- 
σεΐ))ς Λαμιέων, Βηλαρά 1, Όιιόνοια. Πρόεδρος τής Συνελεύσεως έκλέχτηκε διά 
βοής ό κ. Χρ. θάνος καΐ Γραμιιατέας δ κ. Γ. Δηρ,όπουλος.

Πρ'ιν γίνει ή έναρξη των εργασιών της ή Συνέλευση τήρησε ενός λεπτού σιγή 
εις [ΐνήιι-ην των Μικροιχωριτών πού πέθαναν τήν περασμένη χρονιά, δπως ά: Ά - 
βηνά Χρ. Φλέγγα, Ελένη Νικολοπούλου, Χρυσούλα Σταμπολίτη, Στέλλα Μητσο- 
πούλου, Ευφροσύνη Ζορμποιλά, Σοφία Κουτσούκη, ’Ιωάννης Ζοιρμπαλάς, Ελένη 
ΙΙαναγιώτου, Μαίρη Ξ. Ζορμπαλά, Φωτεινή Μπούρα (Μουχρίτσα), Δημ., Κω- 
στόπουλος, Τρύφων Κυρίτσης, Άθαν. Δουλαβέρης, Εύθαλία Χονδρού (ΗΠΑ) , Αι
κατερίνη Πλατσούκα, Μαρία Κ. Γιουρνά, Αίκατ. Φουσέκη (Ζησίμου), Σοφία Φλώ
ρου (Π έτσικα) , ’Ιωάννης Χρ. Φλέγγας (Η Π Α ).

'Ο Πρόεδρος τού απερχομένου Δ.Σ. κ. Κλ. Κουτσούκης πριν αρχίσει τόν απο
λογισμό έπέσυρε τήν προσοχή τής Συνελεύσεως στο δτι φέτος ή ’Αδελφότητα συμ
πλήρωσε 80 χρόνια ζωής κα'ι αυτό θά πρέπει νά θεωρηθεί σάν ένα έξαιρετικό 
γεγονός. Γιατί δείχνει δτι ή Άδελφότητά μας δέν είναι ενα Σωματείο πού ίδρύ-

Άπό τή Γενική Συνέλευση τής 12 ’Απριλίου 1981. Διακρίνονται: 
Ή κυρία Βασιλική Ί . Κεράνη, ό θαλερός Δάσκαλος κ. Γεώρ
γιος Παπαδής, ό κ. Ίωάν. Κεράνης, ό κ. Παναγ. Παπαδής κ.ά.

10



Ογ}ΐκε μ,όλις χθές άλλα πίσω τσυ εχει μιά στ^μΛ'/τική ιστορία. Τό γεγονδς αύτδ δ- 
μ-ως δημιουργεί σέ μάς τούς μεταγενέστερους τήν υποχρέωση νά συνεχίσουμε τή 
δράση της γιά νά έκπληρώσουμε τούς δραματισμούς των πατέρων μας %αΙ πρώτων 
ιδρυτών της ’Αδελφότητας. Γι’ αυτό ή Γεν. Συνέλευση εααμε δεκτή την πρόταση, 
δπως οργανωθούν έο'ρταστικές εκδηλώσεις στο χωριό ή καί στην ’Αθήνα γιά νά 
τιμηθεί ή μνήμη τών ιδρυτών καί πρωτεργατών τής ’Αδελφότητας.

Μπαίνοντας στόν κυρίως άπο'λογισμό ό Πρόεδρος τοΰ απερχομένου Δ.Σ., εθιξε 
τά ακόλουθα θέματα (περιληπτικά) .

1. ’Έριχνος γ ιά  τήν Μεταμόρφωση : Συγκεντρώθηκε τό ποσό τοΟ ενός 
έκατομμυρίου χά ρ ις στην πρόθυμη συμπαράσταση δλων τών Μικροχω- 
ριτών. ’Ά ν  καΐ δεν συμπληρώθηκε δλο τό ποσό, ό εργολάβος είναι έτοι
μος νά μεταβεΐ στο χωριό γ ιά  έναρξη εργασιών. Ό  κ. Γ. Δημόπουλος, 
ό όποιος ψυχή τε καΐ σώματι παρακολουθεί τό θέμα, θά σας δώσει δλες 
τις σχετικές λεπτομέρειες.

2. Ξενοδοχείο: "Ολες οι προβλέψεις εΐνα αισιόδοξες δτι τό Ξενοδο
χείο θά συνεχίσει νά  δουλεύει καλά καΐ είναι προφανές δτι ό νέος ξε
νοδόχος προσπαθεί φιλότιμα νά άνταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 
Πρέπει βέβαια κι εμείς νά τον βοηθήσουμε δσο μποροΟμε. Ό  Πρόεδρος 
έξέφρασε καΐ δημοσία τΙς ευχαριστίες τοΟ Δ.Σ. προς τον κ. Π. Μ πάρλα 
γ ιά  τήν διευκόλυνση πού παρέσχε δανείζοντας τήν ’Αδελφότητα. Ευτυ
χώ ς και ή ’Αδελφότης κατάφερε σύντομα νά επιστρέφει τό δάνειο πού 
έλαβε. Έ κ το ς  από τό πρεσφάρισμα τών τοίχων ολοκληρώθηκε καί ή 
τοποθέτηση τών νέων τζαμλικιών στή βορειοδυτική πλευρά τοΰ Ξενο
δοχείου.

3. ’Ανακαίνιση τής πλατείας: Τό Δ.Σ. συνέχισε καί όλοκλήρωσε τήν 
ανακαίνιση τής πλατείας, ή οποία στρώθηκε μέ πλάκες Πηλίου χάρις 
στή γενναιόδωρη προσφορά τοΰ κ. Μάχου Κομπορόζου, ό όποιος κατέ
βαλε τή μισή δαπάνη τοΰ δλου έργου. Τό υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε 
από τό Ταμείο της ’Αδελφότητας δηλ. μέ έκτακτες εισφορές τών μελών 
κ.λ.π. Γ Γ αύτό μετά άπό σχετική πρόταση ή Συνέλευση άνεκήρυξε τόν κ. 
Μ. Κομπορόζο «Μέγα Ευεργέτη» της ’Αδελφότητας.

Παράλληλα μέ τήν πλακόστρωση έγινε ή ανακαίνιση τοΰ τοίχου, ο
πού είναι οι βρύσες, χάρις στή φιλότιμη προσφορά ενός ενθουσιώδους 
καί φανατικού φίλου τοΰ χωριοΰ μας, τοΰ κ. Αύγέρη Αύγερόπουλου. Ή  
Συνέλευση έκανε δεκτή τήν πρόταση καί άνεκήρυξε τόν κ. Αύγερόπου- 
λο επίτιμο^ Σύμβουλο τής ’Αδελφότητας.

4. Περίφραξη νεκροταφείου: Χάρις στήν πρωτοβουλία καί χρηματι
κή ενίσχυση μελών τής ’Αδελφότητας όλοκληρώθηκε καί ωραιοποιήθη
κε σημαντικά ό χώρος τοΰ νεκροταφείου στις Καψκίλες. Πρός δλους αυ
τούς έκφράζουμε τις εύχαριστίες μας.

5. Ύπήρξοιν βέβαια καί άλλα μικρότερα έρ γα  πού τό Δ.Σ. φρόντισε 
νά γίνουν, δπως ό καθαρισμός τών δύο υδραγω γείω ν στο Χάνι καί στόν 
'Αη - Θανάση, ό καθαρισμός τών δρόμων, τών αυλακιών κ.λ.π.

6. Τό Δ.Σ. έκαμε επίσης ποικίλες παραστάσεις στις άρμόδιες άρχές 
γ ιά  χρονίζονπα θέματα τοΰ χωριοΰ δπως είναι τό στρώσιμο τοΰ δρόμου 
μεταξύ νέου καί παλαιού οικισμού, ή τοποθέτηση τηλεφώνου στόν π α 
λαιό γ ια τί τό ύπάρχον δέν έπαρκεΐ κι έκτος αυτού παθαίνει συχνά βλά
βες μέ συνέπεια νά κόβεται ή τηλεφωνική επικοινωνία γ ιά  μέρες! Σ χε
τικές επιστολές πού έκαμε τό Δ Σ π ό ι άρυόδιο Υφυπουργό Συγκοι-
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νωνιών κ. Μούτσίο καΐ στον ΟΤΕ, εμεινοη/ αναπάντητες άν καΐ είναι γνω 
στό δτι μπαίνουν ακόμη τηλέφωνα σε σπίτια των γνωστών γύρω  χω 
ριών !

Γι’ αυτά κα'ι πολλά άλλα  θέματα έχουμε πάρει ένα σωρό υποσχέ
σεις αλλά καμιά ά π’ αυτές δεν υλοποιήθηκε ακόμα.

7. Μνημεία: Ε κ τό ς  άπό τά  έρ γα  πού έγιναν, υπάρχουν καΐ άλλα 
πού δεν έγιναν. Κα'ι ένα άπ’ αύτά είναι ή άνέγερση τών όφειλο'μένων 
μνημείων, δπως γ ιά  τούς 11 πού έκτελέστηκαν στίς Λ όγγοδες άπό τούς 
’Ιταλούς, γ ιά  τούς Παπα - Βαστάκη καί Κατσίμπα πού κάηκαν ζωντανοί

Άπό τη Γενική Συνέλευση τής 12 ’Απριλίου 1981, Καθήμενοι άπό τά 
δεξιά ό κ. Χρ. θάνος, Πρόεδρος τής Συνελεύσεως καί τά μέλη τής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής έπΙ τό εργον οί κ.κ. Άρ. θάνος, Νικ. Κερά- 
νης, Δημ. Πέτσικας. ’Όρθιοι, τό μέλη τοΰ άπερχομένου Λ. Συμβουλίου.

άπ’ τούς Ιτα λ ο ύ ς  στό σπίτι τοΰ γιατρού Πιστιόλη, ένα μνημείο γ ιά  δ- 
λους τούς πεσόντες Μικροχωρίτες στούς διάφορους άπελευθερωτικούς 
άγώ νες κα'ι τέλος μνημείο γ ιά  τούς 13 Μ ικροχωρίτες πού θάφτηκαν ζων
τανοί με την κατολίσθηση, τη μαύρη εκείνη μέρα τοΰ 1963.

Γιά τά  δυό πρώ τα μνημεία, προικειμένου νά γίνουν στούς χώρους 
δπου έγινε ή θυσία τών μαρτύρων αύτών, ζητήθηκε άπό τούς ιδιοκτή
τες νά  προσφέρουν ένα μικρό κομμάτι γη ς άλλά ή άπάντησή τους μέχρι 
τώρα ύπηρξε άρνητική. Αυτό είναι τό πρόδλημά μας αύτή τη στιγμή 
καί δχι ή έλλειψη χρημάτων, τά  όποια ε’ίμαστε δέδαιοι θά δρεθοΰν σύν
τομα.

'Ω ς πρός τό Μνημείο Πεσόντων Μικροχωριτών στούς διάφορους πο-
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λέμους, θά πρέπει νά γίνει σέ κάποιο κεντρικό χώρο κα'ι άπό πολλούς 
έχει υποδειχθεί σάν κατάλληλος ό χώρος του πρώην Σχολικού κήπου. 
Πράγματι ό χώρος αυτός φαίνεται νά συγκεντρώνει δλες τ'ις προϋπο
θέσεις γ ιά  ένα τέτοιο γενικό μνημείο.

Τελευταία δεχθήκαμε σάν χωριό μομφή και γ ιά  τη μή ανέγερση έ
στω ενός φτωχού μνημείου στό χώρο τής κατολίσθησης. Ε λπ ίσ α με δτι 
κάτι τέτοιο θά μπορούσε νά γίνει μέ τη διαμόρφωση όλόκληρου τού χώ 
ρου τής κτολίσθησης. Μιά κι αυτό δέν φαίνεται πιθανό πρός τό παρόν, 
άφού δεν συναινοΰν δλοι οΐ χωριανοί, θά πρέπει νά γίνει κάτι ξεχω ρι
στό. Ά π ό  μιά πρώτη συζήτηση πού είχαμε μέ τόν Πρόεδρο τού χωριού 
δέν έχουν αντίρρηση νά διαμορφωθεί στά δεξιά τού δρόμου ένας μικρός 
χώρος μ’ ένα κοηαήλι, φωτογραφίες τών θυμάτων κ.λ.π. Οι συγγενείς 
τών θυμάτων έπανειλλημένα μας είπαν νά γίνει κάτι κα'ι είναι πρόθυμοι 
νά συμβάλουν στίςδαπάνες.

8. Συνεργασία μέ τήν Κοινότητα: Ό  Πρόεδρος τού απερχομένου 
Δ.Σ. είπε ακόμη δτι ή συνεργασία μέ τήν Κοινότητα είναι άριστη κα'ι 
δτι κα'ι ο·ί δυό ξενοδόχοι παλαιού κα'ι νέου Χωριού συνεργάζονται πολύ 
καλά μεταξύ τους. Κι εμείς άπό πλευράς μας φροντίζουμεκαί πρέπει 
νά διαφημίσουμε δσο μπορούμε κα'ι τά  δυό ξενοδοχεία τού χωριού μας.

'Ω ς πρός τά  έρ γα  στό νέο χωριό φέτος δέν μπορέσαμε νά τά  ένισχύ- 
σουμε λόγω  τών χρηματικών δυσκολιών πού είχαμε. Υ πάρχει δμως ένα 
έργο, ή περίφραξη τού Δημ. Σχολείου πού δέν έχει ολοκληρωθεί καί 
χρειάζεται τήν ενίσχυσή μας. Ε κ τό ς  α π’ αυτό θά ζητήσουμε νά μάς πούν 
τί άλλα έρ γα  πρόκειται νά γίνουν γ ιά  νά τά  ένισχύσουμε δσο μπορούμε.

Ά πό  συζήτηση πού είχαμε πέρυσι μέ τόν σεβαστό μας Π απα-Δ η- 
μήτρη χρειάζεται ένα ρολόι στό καμπαναριό τής 'Αγ. Κυριακής, νά χτυ
πάει καί νά δείχνει τις ώρες. Κάναμε μιά διερεύνηση πρόχειρα καί φαί
νεται νά στοιχίζει άπό 180-200 χιλιάδες δραχμές. Είναι ένα έργο  πού 
αξίζει νά τό υποστηρίξουμε. ’Ήδη ό κ. Άθσν. Ν. Κεράνης μάς έδωοε 
10 χιλιάδες δραχμές γ ιά  τό σκοπό αυτό.

9. Τροποποίηση Καταστατικού: Ά πό  τη δράση γενικά  τού Δ.Σ. κα
τέστησαν αισθητές μερικές ελλείψεις ή τροποποιήσεις πού θά πρέπει νά 
γίνουν στό καταστατικό τής Αδελφότητας, οί οποίες βέβαια θά πρέπει 
νά προετοιμασθούν άπό τό νέο Δ.Σ. καί νά έγκριθούν σέ μιά έκτακτη 
Γεν. Συνέλευση. Υπάρχουν π.χ. ευάριθμες παροικίες Μικροχωριτών στη 
Λαμία καί στη Θεσσαλονίκη, οί οποίες θά μπορούσαν νά άποτελέσουν 
παραρτήματα τής Αδελφότητας, μέ ένα τριμελές ας πούμε Δ.Σ. μέ τό 
οποίο θά συνεργαζόμαστε. ’Ή πάλι, άν αυτό δέν γίνει μπορετό, νά  αύ- 
ξηθεί ό αριθμός τών μελών τού Δ.Σ., ώστε νά περιληφθοΰν εκπρόσωποι 
καί αυτών τών πόλεων στό Διοικητικό Συμβούλιο τής Αδελφότητας. 
’Έ τσ ι θά επιτευχθεί νομίζω μεγαλύτερη ενότητα καί καλύτερη έπικοι- 
νωνία μεταξύ τών χωριανών μας αύτών. ’Ίσ ω ς  δέ καί μιά μελλοντική 
Γενική Συνέλευση νά γίνει στις πόλεις αύτές ένολλάξ κ.λ.π.

10. Τελειώνοντας, ό Πρόεδρος τού απερχομένου Δ.Σ., είπε δτι άπό 
τήν παραβολή τού απολογισμού τού 1980 καί τού προϋπολογισμού τού 
1981 φαίνεται ό ηύξημένος τζίρος τού περυσινού Ταμείου πού όφείλεται 
ακριβώς στήν εκτέλεση τών έργω ν πού έγιναν. Φέτος γ ιά  τό 1981 κα
τεβαίνουμε, εκτός άπροόπτου, πάλι σέ φυσιολογικά επίπεδα δαπανών 
μέ μόνο μεγάλο κονδύλι τήν ανέγερση μνημείου. Ή  επισκευή βέβαια 
τής Μεταμόρφωσης είναι άλλο κονδύλι ξεχωριστό πού δέν έχει καμιά
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σχέση μέ τό Ταμείο της ’Αδελφότητας. Είναι δέ αξιέπαινα τα  μέλη τής 
’Αδελφότητας, δλο οΐ Μ ικροχωρίτες πού μέ τις εισφορές τους υποστήρι
ξαν, τόσο τόν έρανο τής Μεταμόρφωσης, δσο καΐ τα  έρ γα  πού έκτελέ- 
στηκαν δπως άναφέρθηκε πιό πάνω.

11. Ή  ανάγκη νά ασχοληθούμε μέ τά  πάρα πάνω έρ γα  είναι αλή
θεια μας έκαμε νά ξεφύγουμε κάπως από τούς άρχικούς σκοπούς τού 
καταστατικού, διότι ασχοληθήκαμε σάν νά ε’ίμασταν επιχειρηματίες ή 
εργολάβοι μέ ξενοδοχεία, επισκευές, αλλαγή ενοικιαστών, πλακόστρω-

Άπό τήν έκδρομή γιά τήν άπογραφή στό χωριό στίς 4 ’Απριλίου 1981.
Οί Μικροχωρίτες μέσα στό έκδρομικό λεωφορείο,

ση πλατείας κ.ά. 'Ό λ α  αυτά δπως καταλαβαίνετε έγιναν καΐ γίνονται 
γ ια τί θέλουμε δέ θέλουμε είμαστε κατά κάποιο τρόπο θεματοφύλακες 
τού παλαιού οικισμού τώ ρα πού ό νέος οικισμός έχει άνδρωθει και δεν 
έχει τόσο' τήν ανάγκη μας.

Παρ’ δλα αυτά τό Δ.Σ. φρόντισε νά φέρει κάποια ισορροπία στη δρα- 
στηριότητά του και οργάνωσε την συνεστίαση στις 13 Φεβρουαρίου στό 
κέντρο «Πανταζής» και την έκδρομή στό χωριό 4 - 5  ’Απριλίου. Σ τις έκ- 
δηλώσεις αυτές ύπήρξε άθρόα συμμετοχή καί ασφαλώς ικανοποιητικό 
οικονομικό αποτέλεσμα, π ρά γμ α  πού έπέτρεψε στό Δ.Σ. ν  ά  άνταποκρι- 
θεΐ στ'ις υποχρεώσεις πού είχε άναλάβει. ’Ασφαλώς, έφ’ δσον συνεχισθεΐ 
ή ανταπόκριση αυτή έκ μέρους τής πλειοψηφίας τών μελών - χωριανών 
θά υπάρχει ή ενθάρρυνση γ ιά  νά γίνονται δλο και πιό συχνά τέτοιες 
εκδηλώσεις.

Αυτά ήταν τά  έρ γα  πού έγιναν. Ά πό  μάς δλους έξαρτάται ποιά καί
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πόσα έρ γα  θά γίνουν ακόμα. Μπορούν πιό πολλά ασφαλώς νά γίνουν 
έφ’ δσον υπάρχει συνεργασία καί σύμπνοια. ’Ά ς  φροντίζουμε δε με τΙς 
πράξεις μας και τά λόγια  μας νά τονώνουμε τό κύρος τόσο της ’Αδελ
φότητας, δσο καί της Κοινότητας καί νά μη τό έξασθενοΰμε.

Στή συνέχεια ό Γραμ]ΐατέας κ. Γ. Δημόπουλσς διάβασε τον άπολογισμο εσόδων 
καΐ έξόδων τοΟ 1980, τον τ:ροϋπολογισ|τδ έσόδων καΐ εξόδων 1981 καθώς και τήν 
’Έκθεση τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπής για τή χρήση τού 1980.

Μετά ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. Θάνος εθεσε σχετικό έρώτη]ΐα στή Συνέ
λευση καί ή Συνέλευση ένέκρινε τά πεπραγμένα, τόν άπολο-γισμό, τον προϋπολογιφίΛ 
καθώς καί την ’Έκθεση τής Εξελεγκτικής Επιτροπής καί έν μέσω χειρο'κροσηΐΛά- 
των άπήλλαξε τό Δ.Σ. πάσης ευθύνης.

12. Στή συνέχεια δ Πρόεδρος τής Συνελεύσεως έδωσε τόν λόγο στόν κ. Δημό- 
πουλο, δ δποίος μίλησε γιά τό θέμα τοϋ έράνου. Μεταξύ τών άλλων δ κ. Δημόπου- 
λος είπε καί τά έξής:

Ή  σύμβαση μέ τόν έκ Κλειτσοΰ Ευρυτανίας καταγόμενον έργολάβο 
Λαμίας κ. Λ. Σαμαρά προβλέπει νά παραδοθεΐ τό έργο της επισκευής 
της Μεταμόρφωσης τήν 31η Σεπτεμρίου 1981, έφ’ δσον άπό πλευράς μας 
μαζευτεί τό άπαιτούμενο ποσό τών 1.864.000 δρχ. Αυτή τή στιγμή μόλις 
ξεπεράσαμε τό 1.000. 000 δρχ. Γι’ αυτό τό ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
μέ επικεφαλής τόν δραστηριότατον Παπα - Δημήτρη καί τό Δ.Σ. τής ’Α
δελφότητας παρακαλοΰν δλους τους Μ ικροχωρίτας καί τούς φίλους τοΟ 
Μικρού Χωρίου νά ξαναβάλουν τό χεράκι τους στήν άργυρή τους τσέ
πη γ ιά  νά ξαναγίνει ή Μεταμόρφωση γ ιά  τήν οποία τόσο έκοπίασαν καί 
τόσα έξόδεψοα/ οι γονείς μας καί τά  αδέλφια μας.

Τήν παράκληση αυτή τήν απευθύνουμε καί σέ δσους έδωσαν καί σέ 
δσους δέν μπόρεσαν νά δώσουν ώς τώρα. Ή  Μεταμόρφωση θά τούς ευ
λογεί δλους.

Σχετικά μέ τόν έρκνο μίλησαν ακόμη οί:
Χ.ρ. Β ρ υ ν ι ώ τ η ς ;  Γιά τήν συγκέντρωση τών άπαιτουμένων χρη

μάτων γ ιά  τόν spccvo αλλά καί γ ιά  τά  μνημεία, νά γίνει μιά μεγάλη 
συγκέντρωση - συνεστίαση Μικροχωριτών καί άλλων καί νά απευθυν
θούμε καί στούς έν ’Αμερική δικούς μας.

X ρ. θ ά ν ο ς  (Π ρόεδρος): Είναι έργον του Δ.Σ. πού θά έκλεγεΐ. 
’Ασφαλώς θά τό φροντίσει.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α  Β ο ν ό ρ τ α  (Δέρματά^ : ”Ας οργανώσουμε κανένα 
τσάι, καμιά έκδρομή. ”Ας αρχίσουμε άπό τώρα.

Με ν .  Κ ο υ τ σ ο ύ κ η ς :  Προτείνω δπως μερικές γυναίκες δπως οί 
κυρίες Βονόρτα, Παπαδημητριού, Δημοπούλου, Παπαδοπούλου, Χονδρού, 
Κουτσούκη κ.ά. συγκροτήσουν μιά ’Επιτροπή άπό τώ ρα καί νά ξεκινή
σουν τήν οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. ’Εμείς σάν Δ.Σ. θά τούς συμ
παρασταθούμε. Νά μήν άσχολούμαστε μέ δλα τό Δ.Σ.

Π α ν τ .  Λ ι ά π η ς :  Νά ειδοποιηθεί ό εργολάβος Λ. Σ αμαράς νά άρ- 
χίσει τήν επισκευή τής εκκλησίας. Περιμένει.

13. Γιά τό θέιιια τοΰ Μνημείου μίλησαν οί:
Ό  παλαίμαχος δάσκαλος τοΰ χωριού κ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Π α π α δ ή ς ,  

συγκινημένος λαμβάνει τόν λόγο, συγχαίρει καί ευχαριστεί τό Δ.Σ. δΓ
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δσα πολλά καΐ σημοτντίκά μπόρεσε νά πράξει κατά τό 1980. Ε π ισ ημ α ί
νει τήν άνάγκη νά γίνει τό μνημείο των πεσόντων στους ηρωικούς πο
λέμους της Π ατρίδας άπό τό 1912 πρ'ιν καΐ μετά. ’Ακόμη και γ ιά  τά  τρα
γ ικά  θύματα της κατολίσθησης. Είναι ντροπή μεγάλη γ ιά  τό Μικρό Χω
ριό νά μη άνεγερθοΟν τά  μνημεία αυτά, ενα ήρώο, έστω μιά στήλη, έπι 
τέλους μιά πλάκα γ ιά  τούς δοξασμένους νεκρούς τοΟ χωρίου μας, και 
τούς (ίίτυχους άπ’ τη θεομηνία τής κατολίσθησης. ’Αλλά πάνω άπ’ δλα 
είναι ντροπή νά μή έχει στηθεί άκόμη μνημείο στούς χώρους πού έπε
σαν οί γενναίοι συμπατριώτες στίς Λόγγοβες καΐ αυτοί πού κάηκαν στην 
οικία Ε. Πιστιόλη.

Σ α ς βεβαιώ, δροντοφωνεΐ ό Δάσκαλος, πρώτη φορά αίσθάνθηκα μει
ωμένος δταν εδώ καί μερικούς μήνες με πήρε στο τηλέφωνο ό διακεκρι
μένος Εύρυτάνας ιστορικός συγγραφέας κ. Πάνος Βασιλείου γ ιά  νά  μοΰ 
π ε ι : Δάσκαλε δέν ντρέπεται τό Μικρό Χωριό, τό τ^ωτοπόρο σε δλα  νά 
μή έχει φκιάξει υστέρα άπό τόσα χρόνια ένα ήρωο γ ιά  τούς νεκρούς 
πού αγίασαν τά  χώ ματά του, σάν δείγμα ελάχιστης εύγνωμοσύνης γ ιά  
τά  θύματα τοΰ πολέμου; "Ενα τέτοιο μνημείο θά είναι πανευρυτανικό, 
πανελλήνιο. ..

Καί συνεχίζει ό Δάσκαλος: Πολλοί έγνωρίσαμε τήν αγριότητα  τοΟ 
πολέμου με ποικίλους τρόπους, φυλακές, εκτελέσεις, πυρπολήσεις τών 
σπιτιών μας κ.λ.π. Τά μνημεία πρέπει νά γίνουν γ ιά  νά μάς τό θυμίζουν. 
"Ισω ς καί αυτά βοηθήσουν γ ιά  νά έπικρατήσει τό κίνημα τής Διεθνούς 
τής ’Α γάπης γ ιά  τό όποιο μάς μίλησε ή κυρία Μ αρία Δημοπούλου καί 
τά  έντυπα πού μάς μοίρασε.

Γ. Χ ο ν δ ρ ό ς :  "Οσα μάς είπε ό Δάσκαλος ύποδεικνύουν τό καθή
κον μας. Πρέπει νά ξεπερασθοΰν τά  εμπόδια καί τά  μνημεία νά γίνουν.

I. Π α π α σ τ ά θ η ς :  ’Ασφαλώς πρέπει νά  γίνουν τά  μνημεία καί 
μάλιστα έκεΐ πού έπεσαν οί εθνομάρτυρες ή σε κεντρικά μέρη, στήν πλα 
τεία κ.λ.π.

’Ακολούθως ή Συνέλευση Ινέκρινε ψήφισμα, μέ τό όποιο γίνεται Ικκλτ/ση στούς 
ιδιοκτήτες τών χώρων, οπού επεσαν τά ^μ α τα  γιά τήν παραχώρηση τοΰ αναγκαίου 
χώρου γιά στήσιμο μνημείων καθώς καί πρός τΙς αρμόδιες αρχές νά συνδράμουν τά 
έργα αότά.

Τέλος εκλέχτηκε ’Εφορευτική ’Επιτροπή άπό τούς κ.κ. Ά ρ. θάνο, Νικ. Κερά- 
νη, Δημ,. Πέτσικα ή όποία έκαμε τΙς αρχαιρεσίες γιά ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Συνολικά ψήφισαν 104 μέλη και πήραν ψήφους γιά τό Δ.Σ. οί:
Κλεηιένης Κουτσούκης 96, Κώστας Θάνος 66, Γιώργος Δημόπουλος 62, Παν

τελής Λιάπης 44, Γεώργιος Χονδρός 38. ’Αναπληρωματικοί οί: Δημ. Δερματάς 31, 
Άθαν. I. Κεράνης 31, ’Αγάπη Στογιάννη 30, Π . Μπάρλας 27, Βασ. Μιχος 18, 
Στ. Μπάκης 18, Γιά τήν ’Ελεγκτική ’Επιτροπή οί: Ά ρ. θάνος 77, Νικ. Κουτσού
κης 63, ’Ιωάν. Λιάπης 58 καί αναπληρωματικοί Σπ. Κυρίτσης 53, Δημ. Μπάκης 
42, Στέφ. Μπλέτας 12.
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Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση υιοθετήθηκε 
τό παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981

Εμείς τά μέλη της ’Αδελφότητας Μικροχωριτών Ευρυτανίας «Ή Μετα
μόρφωση τοΰ Σωτηρος».

Εόγνώμονες για τή θυσία τόσο των παλαιοτέρων δσο καί των νεωτέρων 
Μικροχωριτών πού έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν πατρίδα στούς διάφορους αγώ
νες τοΰ ’Έθνους απ’ τήν ’Επανάσταση τοΰ 1821 μέχρι τών ήμερών μας.

Πεπεισμένοι γ ι’ αύτό, δτι έχουμε ιερή υποχρέωση νά τιμήσουμε τή μνήμη 
τής θυσίας τους άνεγείροντες μνημείο σέ κεντρικό χώρο τοΰ χωριοΰ.

Συναισθανόμενοι ειδικότερα τό μέγεθος της θυσίας τών νεωτέρων Μικρό- 
χωριτών καί συμπατριωτών μας Εύρυτάνων Μεγαλοχωριτών, πού πότισαν μέ 
■ιό αίμα τους τά χώματα τοΰ Μικρού χωριού στή διάρκεια τής φασιστικής Κα
τοχής (1940 - 44).

’Αποφασισμένοι γ ι’ αυτό νά άποτίσουμε τόν έλάχιστο φόρο τιμής πού αρ
μόζει γιά τήν τραγική τους θυσία άνεγείροντας μνημεία στούς χώρους τοΰ Χω
ρίου μας, δπου άφησιχν τήν τεΐ^ευταία τους ήρωϊκή πνοή.

Παραδειγματιζόμενοι από τό παράδειγμα τών προγόνων μας πού θυσιά- 
ζαν τό ατομικό χάριν τοΰ γενικού συμφέροντος βοηθώντας έτσι στήν πρόοδο 
τοΰ χωριού μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ — ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ

Ιο. Προς τούς κληρονόμους τοΰ κτήμοαος Α. Δημοπούλου στις Λόγγοβες 
νά παραχωρήσουν τόν έλιάχιστο αναγκαίο χώρο γιά τήν ανέγερση μνημείου 
άφιερωμένου στούς δύο ήρωϊκούς Μικροχωρίτες Χρ. Φλέγγα καί Νικ. Κυρίτση 
καί στούς iwia  Μεγαλοχωρΐτες, πού άφοΰ έσκαψαν πρώτα τούς τάφους τους 
θερίστηκαν από τά ’Ιταλικά πολυβόλα στις 24.12.1942.

2ο. Πρός τούς κληρονόμους τοΰ κτήματος Ε. Πιστιόλη νά παραχωρήσουν 
τόν έλόιχιστο αναγκαίο χώρο πρός ανέγερση μνημείου άφιερωμένου στον Ιερο
μάρτυρα Παπαβαστάκη καί ενωμοτάρχη Κατσίμπα πού μετά άπό πολυειδή 
βασανιστήρια ρίχτηκαν διπ’ τούς Ίτοιλούς κατακτητές άλυσσοδεμένοι στήν φλέ
γόμενη οικία τοΰ γιατρού Πιστιόλη καί έγιναν παρανάλωμα τοΰ πυρός.

3ο. Πρός τήν Κοινότητα Μικρού Χωριού, τή Σχολική έφορε ία Δη μ. Σχο
λείου, καί τήν Β' ’Επιθεώρηση Δημ. Έκπαιδεύσεως Ευρυτανίας, δπως έπι- 
τρέψουν τή διαμόρφωση τοΰ πρώην Σχολικού κήπου γιά ανέγερση σχετικού 
μνημείου γιά νά τιμηθούν καί οί λοιποί έπώνυμοι καί ανώνυμοι Μικροχωρίτες 
πού έχασαν τή ζωή τους στούς πολέμους.

Κάνουμε έκκληση πρός δλους τούς ανωτέρω καί κάθε άρμόδιο νά συνδρά
μουν καί βοηθήσουν στήν υλοποίηση τών ανωτέρω ιερών σκοπών γιά νά απο
δοθεί έστω καί άργά ό πρέπων σεβασμός στή μνήμη έκείνων πού μέ τούς αγώ
νες τους καί τις θυσίες τους χάρισαν σέ μάς τούς μεταγενέστερους τό πολυ
τιμότερο αγαθό, τήν έλευθερία.

Τό ψήφισμα στάλθηκε σέ δσους είδικώς απευθύνεται γιά τήν παραχώρηση χώ-
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ρου καθώς καΐ στις άρι.ΐιόδιες αρχές για υιοθέτηση καΐ συ|Λπαράστοιση για τήν ανέ
γερση των μνημείων.

Έ ξ άλλου οί παρευρεθέντες στή Συνέλευση έδωσαν ή ύτιοσχέθηκαν νά δώσουν 
σύντομα τίς πρώτες εισφορές για τήν όλοποίηση τοΰ άνωτέρω στόχου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ Η ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Όνομοττ/νυμο ποσό είσφοράς
Γεώργιος Έλ. Παπαδης 1000
Ίωόινίης Πσπαστάθιις 1000
Ποιναγιώτης Παπαδης 1000
Νικ. Κομπορόζος 1000
Μαργαρίτα Βονόρια - Δέρματα 1000

6. Κουτσούκης Νικ. 2000
7. Παντελής Λιάπης 1500
8. Φίλιππος Πασπαλάρης 1000
9. Ίθ(άνλτ)ς Κουτσούκης 2000

10. ’Αθανάσιος Ματσούκας 1000
11. ’Αναστάσιος Δ. Φλέγγας 2000
12. Δημήτριος Πέτσικας 1000
13. ΊωοαΛης Λιάπης 2000
14. Δημήτριος Μπάκης 1000
15. Κλεομένης Τζαβέλης 1000
16. Άθηνα Παπαδοπούλου 2000
17. Αύγέρης 1. Αϋγερόπουλος 2000
18. .̂ενοφών Ζορμπαλάς 1000

19. ΣταΟρος Γεωργούλης 1000
20. Πέτρος Μπάρλας 5000
21. Δημήτριος Πασπαλάρης 2000
22. Νικόλαος Κεράνης 2000
23. Μαρίτσα Μπάκη 2000
24. Χρίστος Βρυνιώτης 1000
25. Γιάννης Κερωινης 2000
26. Θανάσης Γ. Κερόινης 2000
27. Δ. Γαδρίλης 1000
28. Άριστ. θάνος 3000
29. ’Όλγα Παπαδημητρίου 1000
30. Μαρία Δημοπούλου 500
31. Γ. Χονδρός 2000
32. Χρ. θάνος 2000
33. Κλεομένης Κουτσούκης 3000

Νικόλαος Παπαδημητρίου 1000
Παύλος Χρ. Φλέγγας 3.000

34
35

ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ — ΕΞΟΔίΙΝ 1981
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπον Ταμείου 40.400
’Από συνδρομές μελών 20.000
’Από ενοίκια ξενοδοχείου 82.000
Άτιό συνδρομές περιοδικού 25.000
’Από καταχώριση διαφημίσεων 25.000
’Από έρανο γ ια  μνημεία 100.000
Ά·πό δωρεές καΐ έκτακτες εισφορές 167.600
ΣΓΝΟΑΟΝ 460.000

ΕΞΟΔΑ
Γενικά έξοδα ’Αδελφότητος 20.400
Έορταστικές έκδηλώσεις γιά τα 80 χρόνια τής ’Αδελφότητος 20.000
Συντήρηση Ξενοδοχείου 50.000
Συντήρηση δρόμων χωριού 40.000
Συντήρηση αυλακιών χωριού 20.000
’Εκδοση περιοδικού 80.000
’Ανέγερση μνημείυ>ν 100.000
Δημοτικό Σχολείο Κοινότητος Μικρσΰ Χωριού 15.000
Πνευματική Γωνιά 50.000
Είς έρανον Τ . Ν. Μεταμόρφωσης 50.000
’Απρόβλεπτα 14.600
ΣΓΝΟΑΟΝ 460.000

’Αθήνα 1 0 -4 -1 9 8 1  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΓΜΒΟΓΑΙΟ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ — ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1980

ΕΣΟΔΑ

1. TTwiXoiTW Ταμείου· χρήσεως 47.037
2. Συνδρομές μελόδν διά την ’Αδελφότητα καΐ διά την Ικδοσιν

τοϋ περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 48.462
3. ’Επιχορήγηση της ΔιευΒύνσεως Κρατικών Ααχείων 40.000
4. ’Ενοίκια τού Ξενοδοχείου «ΧΕΛΙΔΩΝΑ» 30.150
5. ’Εγγυήσεις έκμεταλλεύσεως Ξενοδοχείου από τόν

Παύλο Γιαννακόπουλο 30.000
καΐ άπό Δ. Τσαχρή 50.000

6. Εισπράξεις άπό τό χορό της 13 - 2 -1981 52.000
7. Εισπράξεις άπό την έκδρομή της 4ης και 5ης ’Απριλίου 1980 στό Χωριό 7.100
8. Δωρεές πρός τήν ’Αδελφότητα 428.089
ΣΓΝΟΑΟΝ ΕΣΟΔΩΝ 732.838

ΕΞΟΔΑ
1. Πλακόστρακτη τής πλατείας τού Χωριού 2(^.541
2. ’’Εκδοση Περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 67.459
3. Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων έπισκευής έκκλησίας τής Μεταμορφ>ώσεως

(διά λογαριασμόν τής ’Ερανικής Έίπιτροπής) 10.760
4. ’Αγορά έπίπλων καΐ λοιπού έξοπλισμού άπό τόν προηγούμενοι έκμι-

σθωτή τού Ξενοδοχείου Σπυρ. Γεωργακαράκο 100.000
5. ’Επιστροφή έγγυήσεως είς Π . Γιαννακόπουλο 30.000
6. Συντήρηση Ξενοδοχείου (χρωματίσματα, υδραυλικά, ήλεκτρολογικά κ.λπ. 70.000
7. Τοποθέτηση τζαμλικιών είς Ξενοδοχείο (έξόιφλησις Π . Μπάρλα) 70.000
8. Βράβευση μαθητών Δημοτικού Σχολείου κ.λπ. 6.395
9. Διάφορες εργασίες συντηρήσεως στό Χωριό 132.420
ΣΓΝΟΑΟΝ ΕΞΟΔΩΝ 6 9 2 .4 ^

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ω Σ Ι Σ

ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
Τπόλοιπον Ταμείου

732.838
692.420

40.418

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  Τό ποσόν των 100.000 (παρότγρ. 4 του λογαριασυοϋ ΕΞΟΔΑ) έπλη- 
ρώθη μέ άτοκο δόινειο του κ. Πέτρου Μπάρλα το όποιον έπεστράφ·η 
όλοσχερως.

Άθήναι 10 ’Απριλίου 1981

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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Ίοτορικο'ι έρανοι πού αλλοξαν τήν δψη τού Μικρού Χωριού: 
ό έρανος τού 1924 για τήν Μεταμόρφωση

(Β ' Μέρος)

-ΧΩΡΙΟΝ ΝΟΣΤ1ΜΟΝ:
"Αγγελος Μπάκης 4, Χαράλαμπος Μπάκης 3, ’Ιωάννης Ψύλλος 2, Διονύ

σιος Ψύλλος 2.
-ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ:

Δημήτριος Χοα/τζόπουλος δολλ. 5, Γεώργιος Γαλλης 5, ’Ελευθέριος Κατσού- 
δας 5, Κωνστ. Τροοίτσέλης 1, ’Ιωάννης Καναδός 1, Ίωόιν. Δη μας 2, ’Αθανάσιος 
Λυγδης 2.
-ΧΩΡΙΟΝ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ:

Δημήτριος Καραγκούνης δολλ. 15, Σεραφείμ Γούλας 15, Κωνστ. ’Αναστα
σίου 2, Λάμπρος Ζιάκας 5.
-ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ;

Χρηστός Μπώκος δολλ. 1.
-ΧΩΡΙΟΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ;

Σεραφείμ Κοντριδίνος δολλ. 1.
-  ΧΩΡΙΟΝ ΑΝΔΡΑΝΟΒΑ;

θεόδ. Βλάχος δολλ. 1.
-ΧΩΡΙΟΝ ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ:

Παναγ. Τσιαμιτσιούρης δολλ. 1, Χρ. Σταμέλος 1, Γεώργιος Τριανταφύλλου 
1, Νικόλαος ’Αλεξίου 2.
-  ΑΓΡΑΦΑ:

Χρηστός Μπάμπαλης δολλ. 5, Άθαν. Δημητρίου 2.
-  ΚΕΡΑΣΟΣΟΝ;

Νικόλαος Τριαντής δολλ. 3, Σπυρ. Άθανασόπουλος 5, Κάρολος ’Αντωνίου 
1, Δημήτριος Λαγούνης 4, Νικόλ. Κουλιανός 2, θωμάς Παπαζάχος 2, Έπαμ. Κο- 
κοριγος 2, Γεώργιος Άθανασόπουλος 10, Νικόλ. Μάμαλης 1, Κάρολος Άνα- 
γνωστόπουλος 1, θωμάς Ναούμης 5, Σταύρος Δημητρίου 7, Σπυρίδων Άθανα- 
σόπουλος 5, ’Αθανάσιος Νικολόπουλος 5, Λάμπρος ’Αλεξανδράκης 2, Π. Κερ- 
γουλάς 2, θ . Μακεδόνας 2, Νικόλ. Άθανασόπουλος 1, Ίω . Ξυπολυτάς 3, Φράνκ 
Κλένος 2, Άλκιδιάδης Ρέτσιος 2, Νικόλαος Πάππας 1, Φίλιππος Τριαντής 2, 
Διονύσιος Σιλδερίδης 1.
-ΧΩΡΙΟΝ ΣΤΕΝΩΜΑ:

Σπυρ. Κρουστάμης δολλ. 5, Άριστ. Καλύδας 2, Γεώργιος Πατρώνης 2. 
-ΧΩΡΙΟΝ ΜΟΥΖΗΛΟΝ:

Ίω . Χολέδας δολλ. 2, Χρ. Τσιτούρης 1, Άθαν. Ζαγκριμάνης 2.
-ΧΩΡΙΟΝ ΜΙΑΡΑ:

Νικόλ. Κοντούλας δολλ. 5, ’Ιωάν. Κοντούλας 5, Δημ. Κοντούλας 2, Κ. Κα- 
μέτας 1.
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τεργάτες τοϋ ίεροΟ αύτοΟ έργου, οΐ Κων. Κοκκάλας στή μία καΐ Έλ. Σιδη- 
ροκωστόπουλος καΐ Άρ. Γιορνάς στήν άλλη.
ο ι έπκττολές αυτές δείχνουν τόν ένθουσιασμό πού υπήρχε ατούς ξενητεμένους 
Μικροχωρίτες γιά τά έργα αύτά άλλα καΐ τήν ήθική καΐ ύλική συμπαράστα
σή τους χωρίς τήν όποια δέν θά εΙχο:ν δέδαια τελειώσει γρήγορα.

ΕΝΟΡΙΛΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ
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το ΔΙΗΓΗΜΑ Μ ΑΣ:

Τ Ο  Λ Ο Υ Ν Α  Π Α Ρ Κ

τού κ. ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑ

‘Οπότε τό ενα εκοα/ε βόλτα μέ τούς δορυφόρους καΐ τ&λλο μέ τόί τραινάκι. ΟΙ 
γονείς χώρισοτν. Ό  μπαμπάς παρακολουθούσε τό κοριτσάκι κι’ ή μαμά τό άγο- 
ράκι. Αυτά, ένώ στριφογυρίζανε, φωνάζανε τό ?να στό άλλο.

— Έ γώ  τρέχω πιό γρήγορα.
— Τό δικό μου είναι πιό γρήγορο.
Σε μιά από τΙς βόλτες τά παιδιά συνοα/τηθήκανε. Συναντηθήκανε κι’ ο'ι γο

νείς. Λίγο ταλαιπωρημένοι, αλλά τό χαμόγελο δεν τούς είχε φύγει άπό τά χεί
λη. Κοιτάξοτνε τά παιδιά. Αυτά γελούσαν δλο χαρά. Γελάσοτνε κι’ αυτοί. Ή χα
ρά των παιδιών τους ήτανε καΐ δική τους.

— Μπαμπά, θέλω ένα σουβλάκι.
— Κι’ έγώ, είπε ή μικρή.
— Μά σουβλάκια φάγατε. Νά σάς πάρω κάτι άλλο.
— ’Όχι, σουβλάκι, θέλω, φώναξε δυνατά τ’ άγοράκι πηδώντας γύρω - γύ

ρω άπό τον μπαμπά πού τον κρατούσε άπ’ τά χέρια.
— Κι’ έγώ, φώναξε ή μικρή, ακολουθώντας μέ μικρότερα βήμοοτα τ’ άδελ- 

φάκι της και προσπαθώντας νά πιάση άπό τό ένα χέρι τόν μπαμπά της.
Κι’ δλοι πήγανε πάλι στά σουβλοαζίδικα. ΚαΙ μετά ήπιανε τΙς πορτοκαλά

δες τους. Μετά πάλι στά παιγνίδια. Μετά πάλι γιά γαριδάκια, τσίπς, άνοιψυκτι- 
κά, πάλι παιγνίδια, πάλι παγωτά. 'Η ωρα είχε περάσει. Πολλά παιδάκια φύγα
νε γιά τά σπίτια τους.

— Πάμε κι’ έμεΐς, είπε ό μπαμπάς στά παιδιά.
— ’Ακόμα λιγάκι. Σέ ικετεύουμε, λέγανε μαζί.
Φαινόντουσαν άκούραστα.
— Κοιμηθήκοινε άρκετά τό μεσημέρι, είπε ή μαμά.
'Ο μπαμπάς ύποχωρούσε. Κι’ αυτά πάλι στά παιγνίδια. ’Αλλά τά παιδά

κια δλο κι’ άραιώνοτνε. Κι’ έπεφτε καΐ τό μπρίο. 'Όλο καί λιγώτερες φωνές. 'Ό 
λο καί λιγώτερα γέλια. Κι’ αύτά δλο και πιό σιγανά. Τά λίγα παιδάκια πού 
μείνανε φαινόντουσαν κουρασμένα. Κι’ ήρθε ή ώρα πού κουραστήκανε και τά 
δυό παιδάκια μας. Κατεβήκανε άπό τ’ αλογάκια καί καθήσανε πάνω σέ μιά 
πέτρα. Τότε ό μπαμπάς πήρε στην άγκαλιά του τ’ άγοράκι κι’ ή μαμά τό κο
ριτσάκι καί τραβήξοτνε πρός τό ξενοδοχείο πού μένανε. Εύτυχώς δέν ήτοτνε μα- 
κρυά. Αύτά δμως άποκοιμηθήκοο'ε. Τά βάλανε στά κρεββατάκια τους, τά ξεν
τύσανε, τά σκεπάσανε κι’ είπανε καί τις προσευχές τους πού τΙς ξέρανε, γιατί
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ττολλές φορές συνέδαινε vdvai μισοκοιμισμένα δτ(χν η:ηγαίνο<νε γιά  ΰττνο. Δεν 
χορταίνοχνε ποτέ τό παίγνίδί.

Άφοΰ κλείσοο/ε τήν πόρτα τοΟ δωματίου των παιδιών είπε ή μητέρα.
— Σοΰ φύγοινε πολλά χρήματα άπόψε.
— Δέν πειράζει. Είμαστε σέ διακοπές.
Πόινω σ’ αυτό τό θέμα ό πατέρας είχε τήν θεωρία του. ’Έλεγε πάντοτε πώς 

στίς διακοπές ήθελε νά αισθάνεται πλήρη άνεση σωματική, πνευματική καΐ ψυ
χική. Ή παραμικρή στενοχώρια τοΰ χαλούσε τό κέψι. Γι’ εχϋτό ξόδευε κόιτι πα
ραπάνω γιά νά μήν προκαλοΰνται άσχημες στιγμές.

— ’Άλλωστε γιοαΐ είναι οί διακοπές, συνήθιζε νά λέη. Γιά νά ξοδεύουμε ά- 
πό τίς ο’ικονομίες πού έχουμε. Διακοπές χωρίς παραπανήσια έξοδα δέν είναι 
διακοπές. Τώρα, ctv ξοδέψουμε κάτι παραπάνω άπ’ οτι προδλέψαμε δέν χαλάει 
ό κόσμος. Πόιντοτε πρέπει νά ψεύγη κανένας στις διακοπές μέ περισσότερα 
χρήμοαα άπ’ δτι λογαριάζει. Και προπαντός δταν έχει μικρά παιδιά.

'Οπότε δτι τοΰ ζητούσανε τά παιδιά τ’ αγόραζε. Τό χέρι του έμπαινε αρκε
τά συχνά στην τσέπη γιά νά δγάζη δραχμοΰλες.

— Μικροπράγματα ζητάνε σχεδόν πάντοτε, έλεγε. Κρίμα θάτανε νά μή τούς 
προσφέρης αύτές τΙς ικανοποιήσεις, οΐ όποιες ανάλογα μέ τά χρήματα πού 
ξοδεύονται είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες. ’Έτσι καταφέρουμε κι’ έμεΐς οι με
γάλοι νάχουμε τήν ήσυχία μας.

Τήν άλλη μέρα τά παιδάκια ξύπνησαν αργότερα άπ’ δτι συνήθιζαν, 'ίί 
ασυνήθιστη ένταση τής προηγούμενης βραδυάς τά κούρασε πολύ. Μόλις δμως 
άνοίξανε τά ματάκια τους πετάχτηκαν άπό τά κρεββατάκια τους κι αρχίσανε 
νά φωνάζουνε.

— Νά πάμε στό Λούνα Πάρκ. Νά πάμε στό Λούνα Πάρκ.
Οί γονείς κάθονταν στό μπαλκόνι περιμένοντάς τα νά ξυπνήσουν. "Οταν 

άκούσανε τίς φωνές γυρίσοτνε τό κεφάλι πρός τήν πόρτα πού έβλεπε στό δω
μάτιο των παιδιών. Αύτά άμέσως εμφανίστηκαν κρατώντας τά χέρια κι’ αρχί
σανε, πηδώντας, νά σχηματίζουνε κύκλους καί νά επαναλαμβάνουν:

— θέ - λου - με νά πά - με. θέ - λου - με νά πά - με.
— Ποΰ; ρώτησε ό μπαμπάς.
— Στό Λού-να Πάρκ. Στό Λού-να Πάρκ.
— Χθές τό βράδυ ήμασταν έκεΐ.
— θέ-λου-με καί τώ-ρα. θέ-λου-με καί τώ-ρα.
— Δέν χορτάσατε;
- ’Ό-χι. ’Ό-χι.
— Τώρα τό πρωί είναι κλειστά.
— Εΐ-ναι ά-νοι-κτά. Εΐ-ναι ά-νοι-κτά, συνεχίζανε νά φωνάζσυνε καί νά πη· 

δάνεσέ σχήμα κύκλου.
Οί γονείς άλληλοκυταχτήκανε μ’ ένα μειδίαμα άμηχανίας.
— Τώρατί γίνεται; ρώτησε ό πατέρας.
—Έσύ ξέρεις τοΰ είπε ή γυναίκα του κυτάζοντάς τον στά μάτια αμέριμνα 

σότν νά ήθελε νά τοΰ πή ακόμα: Σύ είσαι ό αρχηγός τής οικογένειας.
Αυτός κατάλαβε τό νόημα αύτής τής ματιάς, γιατί τήν γνώριζε πολύ καλά.
— Καλά. Νά πλυθήτε καλά, νά ντυθήτε ώραια, νά φάτε δλο τό πρωινό καί 

νά πιήτε τό γάλα.
— Ναι, ναι, φωνάξοινε τά μικρά καί ώρμήσανε μέσα στό λουτροκαμπινέ.
— Μετά θά πάμε στήν έκκλησία καί κατόπι στό Λούνα Πάρκ.
Αύτά δμως δέν άκουσοτν. Κλεισθήκανε μέσα καί μόνο χαρούμενες παιδι

κές φωνές βγαίναν άπ’ έκεΐ.
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Στό Λούνα Πάρκ φθάσανε πιο γρήγορα άπ’ δτι θάπρεπε κανονικά. Τά παι
δάκια βιασθήκοινέ σ’ δλα. ’Ακόμα και στό πρωινό πού όπωσδήποτε άπρεπε να 
τά φάνε δλα, γιοα'ι διαφορετικά δέν θά πηγαίνοη/ε στό Λούνα Πάρκ.

—‘Ό λα θά τά φάτε καΐ θά πιήτε καΐ τήν τελευταία σταγόνα άπό τό κύ
πελλο μέ τό γάλα άν θέλετε νά πάμε στό λούνα Πάρκ, τά προειδοποίησε ο 
μπαμπάς.

Αύτά δέν άφήσανε τίποτε, γιοαΐ ξέρανε πόσο αύστηρός ήταν ό μπαμπάς 
δταν έπρόκειτο γιά τό φοιγητό, άλλά ή διαδικασία αύτή έκτελέσθηκε μέ τέ
τοια ταχύτητα σότν νάτρεχε δορυφόρος πρός τήν σελήνη.

Τό Λούνα Πάρκ ήτανε γεμάτο.
— Πότε προλάβοχνε κι’ ήρθαν, είπε μέ άπορία ή μαμά.
Τά παιδάκια τό ξέρανε τώρα. Τό είχαν άλωνήσει την προηγούμενη 6ρα- 

δυά. Άπό τό ένα κοαεβαίνοινε στ’ άλλο ανεβαίνανε. Οί γονείς τά παρακολου
θούσανε χωριστά. Πότε-πότε συναντιόντουσαν. Κυρίως δταν τό ένα ήθελε κάτι 
νά φι5(η ή νά πιή. Τότε καΐ τ’ άλλο, dtv τόβλεπε, έρχότανε γρήγορα γιά νά πάρη 
τήν μερίδα του, δχι γιατ'ι πεινούσε ή διψούσε, άλλά γιά νά μήν άπολαύση ό 
άλλος κόαι περισσότερο. ΚαΙ ξανά στά μηχοαήματα.

Τό μεσημέρι μέ μεγάλο κόπο τά ξεκολήσανε μέ τήν ύπόσχεση πώς το 
απόγευμα πάλι έκεΐ θά πήγαιναν.

Οί γονείς κιάνοτνε τόν άπολογισμό. '^Ηταν αίματηρός. Συμφωνήσανε τό βρα- 
δάκι νά τά πάνε στό σινεμά, δπου όττωσδήποτε τά έξοδα θά ήσανε πολύ μι
κρότερα. Ή ταινία ήτανε κατάλληλη καί τά παιδάκια τρελλαινόντουσαν άπό 
σινεμά.

Άλλά ό ύπολογισμός αυτός δέν έπιασε. Τά παιδάκια δέν θέλοινε ν’ άκού- 
σουνε γιά σινεμά. Φωνάζοη^ε μαζί σάν νά ήσανε σέ συλλαλητήριο.

— θέ-λου-με Λού-να Πάρκ. θέ-λου-με Λού-να Πάρκ.
Αύτό ήτανε τό σύνθημά τους.
Τό μόνο πού κοττάφεραν οί γονείς ήτανε νά πόίνε λίγο αργότερα, γιοαί 

μετά τό γεύμα τά βάλανε νά κοιμηθούνε. 'Όπως πέσανε στά κρεββατάκια 
έτσι ξυπνήσοτνε.

Ό  βραδυνός απολογισμός ήταν άκόμη πιό αίματηρός. Αφού κοιμηθήκανε 
τά μικρά, έξασφαλίζοντας πάλι ύπόσχεση γιά τ’ άλλο πρωί, οί γονείς κοτνανε 
σύσκεψη στό μπαλκόνι.

—’Άν πάμε έτσι καί τις άλλες μέρες θά πρέπη γρήγορα νά διακόψουμε 
τις διακοπές, είπε ό πατέρας.

— Τότε νά μήν τά πάμε άλλο στό Λούνα Πάρκ, άπάντησε ή μητέρα.
—’Εσύ τό θέλεις; θέλεις νά τά βλέπης νά κλαϊνε;
—’Όχι, βέβαια.
Δέν θέλανε νά χαλάσουνε τό χατήρι στά παιδάκια τους. Τ’ άγαπούσανε κι’ 

οί δυό έξ ίσου πολύ. Τις νύχτες δσες φορές ξυπνούσεχνε, πηγαίνανε νά τά δούνε 
μήπως ήσανε ξεσκέπαστα. Καί τά καμάρωναν. Κι’ εύχαριστούσανε τόν θεό 
πού τούς έδωσε τέτοια πλασματάκια. Κάποια λύση έπρεπε δμως νά βρεθή, 
άν θέλανε νά έξαντλήσουνε τίς μέρες στήν έξοχή.

— θά  πρέπη ν’ αλλάξουμε τό μέρος. Νά πάμε κάπου άλλού. ’Εκτός άν 
φύγει τό Λούνα Πάρκ, είπε ό αρχηγός τής οικογένειας.

— Είναι τόσο ώραΐα δμως έδώ! Καί τόσο ύγιεινό γιά τά παιδιά, είπε μέ 
παράπονο ή μητέρα.

— Τό ξέρω. Καί μέ\'θ' μαρέοει πολύ. Γι’ αύτό και τό διαλέξαμε άνάμεσα
(συνέχεια, στη σελίδα 49)
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Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
Του f  Πρβσβυτέρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

(Β' μέρος)
Συμπληρώνεται με τό τεΰ)^ος τούτο, τό σύντομο άλλα ένδιαφέρον αύτοδιογρα- 
φικό κείμενο τού σεβαστού μας Παπαθανάση. Μέ τΙς άναμνήσεις του αύτές ό 
ένενηκοντούτης σεβάσμιος λυΐτης πού ζεΐ σήμερα στό ’Αγρίνιο, μας περιγράφει 
τόσο παραστατικά τις συνθήκες κι5αω άπ’ τίς όποιες τόσα μεγάλα έγινιχν στό 
χωριό μας καΐ σώζονται ευτυχώς άκόμα μέχρι σήμερα Μα πάνω άπ’ δλα 
μας θυμίζει τήν σύμπνοια των Μικροχωριτών, τήν έφεση γιά πρόοδο κα'ι έκ- 
πολιτιστικά έργα. Κι δλα αυτά τα έργα τά διέκρινε ένα πνεύμα άλτρουϊσμοΰ, 
έθελοντικής προσιΐ)οράς καΐ θυσίας των άτομικών συμφερόντων χάριν τού γε
νικού καλού.

ΤΟ ΣΧ Ο ΛΕΙΟΝ
Τό Σχαλεΐαν εγίΛ’ε μέ τό έργον τής ’Εκκλησίας λεπτομέρειας τοΰ όποιου δΰνα- 

ται περισσότερον έμοΰ νά παράσχη ό κ. Παπαδής Ι ’εώργιος διδάσκαλος τοΰ χω
ρίου.

Ο Ι ΒΡΎ ΣΕΣ
At βρύσες ήσαν ώς γλ'ωστόν πιό έξω και πέτρίΛ'ες καΐ μάλιστα μεταξύ αυτών 

καΐ τοΰ πλατάνου ύπήρχεν ένας τοίχος, ό όποιος άπεκρυβε έτσι τις γυναίκες οι ό-

’Άνδρες τού χωριού μπροστά στίς νεόκτιστες βρύσες (1926).

ποιες έπλυνον εις αΰτάς. Μιαν ημέρα έκάΰητο ό Παπαθανάσης στον Πλάτανο, μέ 
τινας όίλλους καΰως καχ'ι ό έκ Δερματίου εις Αμερικήν Γ. Τραστέλης. Γενομενης συ- 
ζητησεως δι’ αΰτάς είπε ό Παπαθανάσης ποΠ· καλές είναι άλλα έχουν ανάγκη συγ-
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χρόνου τακυοποιήσεως διά ττ\ν οποίαν βεβαίως απαιτούνται, χρήματα. Λέγει τότε ό 
παρευρισκόμενος Γ. Τραστέλης. «Σοΰ αναθέτω παπά μου, νά ένεργή,σης έν λευκφ 
και νά γίνουν οι βρύσες δπως εσύ νομίζεις καλύτερες δι’ Ιδικών μου έξόδων». Τοΰ 
άπολπώ δτι τον συγχαίρω διά τήν γενναιόδωρη πράγματι προσφοράν του άλλ’ δτι 
θά γίνουν δχι δπως θέλω εγώ, ό παπάς άλλ„’ δπως άποφασίση ή συντονιστική επιτρο
πή.

Τήν επαύριον έφέραμε έκ Καρπενησίου τόν Τσιακνιάν, δστις ήτο αρμόδιος διά 
τοιαύτην κατασκευήν κα'ι τις έφκιαξε τις βρύσες διαμορφωθείσας όπως είναι σήμε
ρον στηριζομένας έπ'ι λιθόκτιστου τοίχου με εσωτερικόν ύδραγωγεΐον - διανομέα πηΓ 
γών αΐ όποΐαι κατέληγον είς τάς εξ βρύσες. Κατόπιν ημείς οΐ χωριανοί διά προσω
πικής εργασίας έφέραμε χαλίκι κα'ι ισοπεδώσαμε τήν πλατεία. Τόσον ωραία έγινε, 
ώστε ένθουσιασθέντες έκάναμε ένα τρικούβερτο γ^ιέται μέ χορούς κα'ι τραγούδια κα'ι 
πρώτος έσυρε τό χορό ό Δημ. Καλατζής.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΚΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜ ΟΣ

Τό ξενοδοχείο είναι γνωστόν πως ήτο, πως κάηκε, πώς έγινε κα'ι πώς ξανακά- 
ΐ)κε και πώς εύρίσκεται σήμερα. 'Ο  δρόμος αυτοκινήτου από τό ρέμα. 'Επειδήί θά έ)- 
χάλαγαν μερικά χωράφια Μικροχωρίτικα, ή επιτροπή ένήργησεν ούτως, ώστε νά τά 
παραχωρήσουν δωρεάν. ’Αλλά τά Μεγαλοχωρίτικα δεν τά έδιδον βολιδοσκοπηθέντες 
παρά τοΰ Ιερέως. Τούτου ένεκα, πήρε ό παπδίς τούς σωφέρ Μικροχωρίτας κα'ι με- 
τέβησαν κα'ι έζήτησαν ποια ακριβώς θά καταστραφοϋν κα'ι πόσα δένδρα ή κλίματα 
κλπ. και κατόπιν συνεννοήσεως μετά καταλλήίιων εργατών Μικροχωριτών είδοποιή- 
θησαν αύτο'ι νά πάρουν τά απαραίτητα εργαλεία κα'ι νά είναί έτοιμοι, ώστε, δταν εΤ 
δοποιηθοϋν διά προσωπικήν εργασίαν, τή έπιβλέψει των σωφέρ νά προβοϋν είς έκ- 
ρίζωσιν κα'ι κατασκευήν τής όδοΰ, δσον τό ταχύτερον. Κατόπιν εις ώρισμένην ημέ
ραν είδοποίησεν δ Παπαθιανάσης εις τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, δπιος 
αυριον τό πρωί νά είναι στό γκπιράζι δλοι οΐ χωριανο'ι διά προσωπικήν εργασίαν. Οί 
ανω τοΰ μεσαίου αυλακος θά έχουί' τσαπιά, οί κώΙτω φκιάρια κα'ι ορισμένοι παληό- 
σακα, αλλά δεν πρένπει νά ί̂ είτΐιει κανε'ις άπόλυτος ανάγκη. Τώρα πού θά πάμε εκεί 
θά τό μάθομεν πράγματι, δχι ιμόνον ήρθαλΐ δλοι, άλλ,ά ήρθανε και από δύο δπου ή- 
σαν. Μπροστά ό παπάς κα'ι ή ’Επιτροπή κα'ι ό λαός πήγαμε νά φκιάσωμε τό δρόμο 
μόνον στά χωράφια τοΰ Μεγάλου Χωρίου. 'Ό λοι πλέον τών 150 άνθριοποι εντός δύο 
ωρών, τόν έφκιάσαμε τό δρόμο κα'ι ήδύηατο λ'ά περάσει αυτοκίνητο, άλλ’ έγινε με
γάλος ντόρος κα'ι έστειλαν οι Μεγαλοχωρΐτες τήν αστυνομία κα'ι μάς ήμπόδισαν, άλ
λα είχε διανοιχθή ό δρόμος πλέον κα'ι διαλυθήκαμεν. ’Άλλη μέρα πήγαμε κα'ι δια- 
νοίξαμε τόν δρόμον στά Μικροχωρίτικα χωράφια κα'ι ούτως ήρθε τό αυτοκίνητο στό 
χωριό. Οί Μεγαλ.οχωρΤτες δ[ΐτος κατήγγειλαν τήν αυθαιρεσίαν αυτήν κα'ι ώρίσθη ή 
δίκη νά γίνει στό Γαϋρο. 'Οπότε κατήλθον οί Μεγαλ,οχωρΐται κα'ι ο Γιαννακός με 
μπλούζα λερωμένη κα'ι περίμεναν στό Γαϋρο μέ τό δικαστήριο και ημάς. 'Οπότε 
συγκεντρωμένοι δλοι |.ιπροστά ό Παπαθαιάσης μέ τά καλλίτερα ράσα καθώς κα'ι δ- 
λοι μας, ό δέ Δ. Κοκκάλας μέ ένα σκίηρό ψαθάκι παρουσιασθήκαμεν. 'Ό λοι κα'ι ά-
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φοΰ τ(>ύς έχαιρετήσαμελ' κατάλλΐ)λα ήρχισε τό δ-ικαστήριο. Μετά μανίας οΐ Μεγαλο- 
χωρΐτες ζητούσαν τάς κεφαλάς έπι πίλ'ακι. των αυθαιρέτων χωριανών μας και δή τοΰ 
ιερέως και των ΰπετι&ενων. 'Ο  Εϊρΐ|νοδίκης έρωτά γιατί προέβημεν είς την αυθαιρε
σίαν; ’A jtavta δ Παπαθανάσης, αναγνωρίζομεν δτι ενεργήσαμε αύθαιρέτως και εϊ- 
μεθα πρόθυμοι νά άποζημιώσωμεν τους παθόΛαας διότι ι'ιθέλαμε νά ψΛίάσοψζ δρό
μον που δεν ήτο νά γίνει με ουίΈνόηση και π^ιηρωμή. Θά δικαστήτε: Τδ γνωρίζο-

θέση “Αη - Νικόλας. Διακρίνονται έκτος άττ’ τόν νεώτατο Παηταθανάση 
άκόμη οΐ: Κων. Κοκκάλας, Κων. Ζαχαρόποολος, Ί&>άν. Κ. Ζορμπαλάς, 
Σπ. Ποαταδόπουλος, Νικόλ. Κομματας, Νικόλ. Πλάκας. Μέ τό τύμπα

νο στή μέση 6 Εύάγγ. Κωστόπουλος.

μεν. Τ ί ζητείτε σεις οΐ Μεγαλοχωρΐτες; ’ΆίΛος έλεγε 40 και άλλος έλεγε τριάντα 
χιλιάδες γιά δλοι>ς. Τότε λέγει ό παπάς στον είρηνοδίκη, έχομεν εδώ αυτοκίνητο, 
λαμβάνετε τόν κόπο νά πάμε μαζί, είναι πολύ πλησίον νά διαπιστώσετε την ζημίαν 
αυτών είναι μόνον έί^αχίστη καΐ τότε νά κανονίσητε μόνος σας. Μπήκαμε στο αΰΐο- 
κίνι^το οι δυό μας και πήγαμε. ’Επιστρέψαντες λέγει 6 εΙρηνοδίκης δτι ή ζημία εί
ναι πολύ έλαχίστη, αλλά διά την αυθαιρεσίαν, τό δικαστήριον άποςχχσιζει νά πληρώ
σετε μόνο 15 χιλιάδες. Συμηχονεϊτε; Μάλιστα κ. ειρι^νοδίκη. Τότε πατάω στο μάτι 
τόν κ. Σπ. Φλέγκα — τόν όποιον είχα ειδοποιήσει νά έχει λεπτά μαζί του από τής 
προηγούμενης άκόμη—  δστις έρωτά «πόσο είπετε περικαλώ; και βγάζει και μετρά 
15 χιλιάδες δρχ. άς παραδίδει εις τόν κ. εΐρι^νοδίκην και δλοι έμειναν κατάπληκτοι, 
πώς αυτοί είναι τόσον συνελ'λωημένοι και σύμφωνοι και ούτως έληξεν ή υπόθεσις τοΰ 
δρόμου, είπόντος τοΰ ειρηνοδίκου πρός τόν Παπαθανάση «ΕΙσθε μυστήριοι άνθρω
ποι:».

Πρεσβΰτερος ΑΘ. Π Α Π Α Σ Τ Α Θ Η Σ
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Αιακεκρψένοι Μικροχωρίται της Πόλης 

Ό  Γ. Ι ι δ ί ρ η ς  ή Σφήκας  καί  τ ό ' Υ δ ρ α γ ϋ γ Σ ί ο  του

Τοΰ κ. Δ. ΚΟΚΚΑΛΑ

Ό  Γεώργιος Σι&έρης ή Σφήκας ήλθε καΐ αυτός γύρω στά μέσα τοΰ 19ου α’ιώ- 
νος, οπωσδήποτε μικρός στην ΙΙόλη καΐ ήργάζετο εις τό Σκούταρι (ασιατικόν τμήμα 
τής Πόληις, μέ δλιγαρίθμους "Ελληνας), ήτο μικρόσωμος, πολύ έξυπνος καΐ δρα- 
στήριος, προφανώς λόγφ των ιδιοτήτων αύτών, τόν άποκαλοΰσαν «Σφήκα», ό μικρός 
τό δίρεσε τό παρατσούκλι κα'ι τό άπεδέχθη.

Μετά πάροδον τεσσάρων περίπου ετών, δ Σφήκας έφηβος πλέον άποκοιμών από 
τήν σκληρότητα κα'ι τό πολύωρον τής έργασίας καΐ άγανακτήσας από τό γλίσχρον 
τής αμοιβής πού τοΰ έδινεν έξακολουθητικώς ό αδελφός του Δημήτριος, άλλα κα'ι 
τήν βάναυσον συμπεριφοράν αύτοϋ, «πέταξε πέτρα πίσο) του» καί έφυγε για τήν ’Α
ραπιά (Αίγυπτον) μέ κάποιο φορτηγό καράβι.

ΆποβιβασθεΙς είς τόν λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς ό Σφήκας, δέν έξήλθεν εις τήν 
πόλιν πρός άνεύρεσιν έργασίας, βρήκε μιά παληά παράγκα Ιντός τής περιοχής τοΰ 
λιμανιού, τήν ένοικίασεν, τήν έπεσκεύασεν καΐ τήν διερύθμισεν σέ καφενεδάκι, μέ 
βασικούς πελάτας τούς χαμάληδες (άχθοφόρους) κα'ι άλλους έργάτας τοΰ λιμανιού.

Πολύ γρήγορα άχέκτησε τήν έμπιστοσύνην των, τούς δργάνωσεν ε’ις άμελέδες 
(σωματεία) κα'ι κατέστηι ουσιαστικώς ό αρχηγός των άλλα κα'ι προοδευτικώς, μέ τά 

στοιχεία ξένων γλωσσών πού εξέμαθεν, κα'ι δ διερμηνεύς των.
Ταυτοχρόνως διεχειρίζετο κα'ι τάς φιάλας ξενικών οίνοπτευματωδών ποτών τάς 

δποίας ήγάραζαν οί χαιμάληδες από τά πληρώματα τών πλοίων, τάς όποιας κα'ι με- 
τεπώλη διά λογαριασμόν των είς τούς πλουσίους ΑΙγυπτιώτας κα'ι ξένους είς ύψη- 
λάς τιμάς.

βεβαίως ή λοιθραία αυτή εισαγωγή ν-αΐ εμπορία ποτών, υπέπιπτεν ένίοτε είς τήν 
άντίληψιν τών αρμοδίων οργάνων, αλλά αυτοί πού τά ήγόραζαν ήσαν διακεκριμένα 
καί έπίσηιμα πρόσωπα, έντόπια ή ξένα καί συνεπώς ύπεράνω τών Αιγυπτιακών νόμων.

Μετά πάροδον ολίγων έτών κατέφθασε στόν λιμένα, πολυτελής τουρκική Θαλαμη
γός, άπό τήν δποίαν έξεφορτώνοντο βαρύτατα έπιπλα καί μπαούλα, πληροφορηθείς 
δέ δ Σφήκας, άπό τόν έπιστατοΰντα τήν έκφόρτωσιν, δτι δλα αυτά ήσαν τοΰ Νέου 
υπάτου άρμοστοΰ (ή Αίγυπτος τότε ήτο φόρου υποτελής είς τήν Τουρκίαν) έπροχώ- 
ρησεν.

Κατευθυνόιεενος δέ πρός τήν σκάλα τοΰ πλοίου, βλέπει νά κατέρχεται αύτής έ
νας κύριος έκνευρισμενος καί φωνάζων πρός τούς χαμάληδες νά μετακινούν μ<ετά προ
σοχής τά πράγματά του.

Ό  Σφήκας άνε^ρνώρισεν άμέσως τόν πασσάν (στρατηγόν) είς τό οιονάκι τοΰ ό
ποιου στο Σκούταρι, μετέφερε τά ψώνια, δταν ήργάζετο είς τό μπακάλικο τοΰ άδελ- 
φοΰ του, τόν έπλησίασε, τόν προσεφώνησε σύιι,φωνα μέ τό νέον άξίωμά του, ύπεκλή-
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(hj έδαφιαίως m ra  τά υουρκικά Ιθιμα, δταν δέ ήνωρΟώθη προσέθεσε «σιάς διατα-γάς 
σας πασσα έφέντψ.

Ό  'Αρ^ίΛστής, πού είχε νομίσει δτι Ιπρόκειτο περί Αιγυπτίου έπισημου, άναγνω- 
ρίσας τδν Σφήκαν, έμεινε κατάπλτ^κτος.

Ό  'Αρμοστής ήτο πολύ έκνευρισμένος διότι αι ΑίγυπτιακαΙ άρχαΙ δχι μόνον δέν 
τού έπεφύλαξαν τήν άρμόζουσαν εις τό αξίωμά τσυ υποδοχήν, αλλ’ ούτε δια τήν με
ταφοράν τής οικογενείας καΐ των αποσκευών του είχαν μεριμνήσει (προφανώς μή 
είδοποητ(θεΐσαι).

Ό  Σφήκας τόν καθησύχασε, έστειλε αμέσους έναν χαμάλην ό όποιος έφερε πέντε 
πολυτελείς άμάξας, στάς ότιοίας έπεβίβασεν τόν 'Αρμοστήν, τό χαρέμι του καΐ τάς 
προχείρους άποσκευάς των καί ό 'Αρμοστής άνεχώρησε διά τό Μέγαρον τής 'Γπάτης 
'Αρμοστείας, ευχαριστημένος καί ήρεμος κατόπιν υπευθύνου διαβεβαιώσεως τσϋ Σφή
κα δτι τά μπαγκάζια του θά πάνε στό κονάκι σώα καί ακέραια καί τό συντοιιώτερον 
δυνατόν.

Μετά 4 - 5 ήμέρας ό 'Αρμοστής έκάλεσε τον Σφήκαν εις τό γραφεΐον διά να πλη- 
ρώση τά έξοδά του, έκεΐνος τοΰ άπήντησεν δτι τά μέν άμαξαγώγια ήσαν προσφορά 
δική του, «γιά τό καλώς ώρισεν» τά δέ άχθοφορικά καί τά κόμιστρα τών καραγω- 
γέων ήσαν άνάλογος προσφορά τών αντιστοίχων σωματείων των.

'Ο 'Αρμοστής είπε τά ευχαριστώ του, τόν ήρώτησε πώς βρέθηικε στήν Αίγυπτο καί 
μέ τί ακριβώς άσχολεΐται, δταν δέ έλαβε τάς σχετικάς πληροφορίας είττεν «καί τώρα 
Σφήκα, τί θέλεις νά κάμω Ιγώ γιά σένα;».

'0  Σφήκας ήτο προητοιμασμένος, έζήτησε τήν άδειαν νά είσαγάγη εκ τοΰ εξω
τερικού καί νά πωλή μόνον εις τό κατάστημά του εντός τοΰ λιμένος, οινοπνευματώδη 
ποτά είς φιάλας. '0  'Αρμοστής, πού τά προτιμούσε καί αυτός, τό άπεδέχθη άμέσως 
καί καλέσας τόν γραμματέα του, έδωσε έντολήν νά έκοοθή άμέσως τό σχετικόν Σουλ- 
τανικόν φιρμάνιον.

Κατόπιν αυτού ό Σφήκας κατεδδιφισεν τήν παράγκαν, πού είχε γίνει ήδη κτήμα 
του, καί άνήγειρεν είς τήν θέσιν της άνάλογον κτΐσμα κατάλληλον δι’ άποθήκην καί 
πρατήριον οίνοπνευματωδών ποτών.

Τά εμπορεύματα παρηγγέλθησαν, ήλθίαν στόν λιμένα, έκτελωνίσθησαν καί δταν 
μετεφέρθησαν είς τήν άποθήκην, ό Σφήκας, προσέλαβε δύο εντοπίους "Ελληνας, τόν 
ένα ώς άποθηκάριον καί τόν άλλον ώς πωλψήν καί άπηλλαγμένος πιά από τόν έφι- 
άλτην τής λαθρεμπορίας . .  . «έβαλε τό φέσι του στραβά».

Σύν τίρ χρόνιρ άρχισαν νά άγοράζουν τά ποτά του καί οί μορφωμένοι Αιγύπτιοι, 
πού είχαν έπισκεφθή τάς Εύρώπας, κάποια εφημερίδα έγραψε ένα άρθρον σχετικώς, 
έγινε ντόρος.

Κατόπιν αυτού ό Αιγύπτιος υπουργός οίκονομικών Ιπεσκέφθη τόν 'Αρμοστήν, ά- 
νεφέρθη είς τήν παράγραφον τού κορανίου τήν άπαγορεύουσαν τήν χρήσιν οινοπνευ
ματωδών ποτών υπό τών πιστών, καί τόν παρεκάλεσεν νά Ινεργήση διά τήν κατάρ- 
γησιν τοΰ σχετικού σουλτανικού φιρμανίου.

'Ο 'Αρμοστής, στόν όποιον ό Σφήκας δέν παρέλειψε νά τοΰ στέλνη τακτικά τά 
ορεκτικά του, άπήντησεν «καί ποιός τούς είπε νά τά άγοράζουν, δικάστε τους»’ έπει-
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δή δέ δ συνομιλητής δέν έφάνη ίκανοποιηθής πρόσθεσε, «καΐ τά σημαντικά ποσά πού 
είιπιράττει τδ τελο)νεΐον σας, άπδ τήν εισαγωγήν των ποτών αύτών, \ik τί θά τά αν
τικαταστήσει, άφοΰ ήδη δυσκολεύεσθε νά καταβάλετε τήν πο·λεμικήν άποζημίωσιν πρδς 
τήν Τψηιλήν Πύληγ;»' κόκκαλο δ 'Γπουργός, έζήτησεν συγγνώμην καί Ιφνγεν.

’̂ Ηλθε δμως κάποτε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου, δ ύπατος άρμοστής άντικατεστάθη 
καΐ δ νέος άνειρέρθη εις τήν κυβέρνησίν του ή δποία άνεκάλεσε τδ φιρμάνιον, Ιτσι 
δ Σφήκας ήναγκάσθη νά διάλυση τήν έπιχείρησίν του καΐ άφοΰ έτακτοπο·ίησεν τά 
υπάρχοντά του ήλθεν ε’ις τήν Ελλάδα καΐ έν συνεχεία στδ Μικρό Χωριό.

Στδ Μικρό Χωριό δ Σφα|κας ένίσχυσεν δλους τούς συγγενείς του (τούς φέροντας 
τδ έπώνυμον Σιδέρης) καΐ κατεσκεύοισεν τδ πρώτον ύδραγιογεΐον τοΰ χωριού, τδ δ-

ΙΣ I Χ Σ  (Π)Α ΕΙΜ ΑΡΜ ΕΝΗΣ Π Η ΓΗ  ΤΗΣ ΕΙΜ Α ΡΜ ΕΝ Η ΣΑ Ν Κ  Α Ν  (ΕΙ)Σ 
ΝΙ I ΚΑ ΠΕΣ(Η) ΑΠΟ Π Λ ΗΣΙΟΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΕΙΜ ΑΙ (Ε)ΓΩ Ε(ΔΩ) (Η) 
Π Η ΓΗ  ΕΝΘΑΔΕ ΤΟΥ ΣΦ Η Κ Α  Τ(.) Ν  Υ Δ Ρ () Ν  ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η Θ ΕΛΕ Μ Ε 
ΚΑ(ΝΕΙΣ) ΤΗ(Σ) ΑΝΑ(ΓΚΗ)Σ Ο ΠΟ Ν Ω Ν  ΑΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩ Ν  ΦΘΟΝΩΝ Α Ν  
ΚΑΙ ΣΤ(Ι)Ν ΕΠΑΡΧΙΑΝ Ο Λ ΗΝ  Ε(ΔΩ)ΣΑ Μ ΕΓΑΛΟΝ ΚΡ(ΠΛ)ΟΤΟΝ Π Λ Η Ν  
ΑΥΤΟΣ ΣΤΑΘΕΙΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΕΙΛΑΣ ΦΩΝΑΣ Μ Η  Κ Λ ΙΝ Ω Ν  ΕΙΠ(Ε) 
(ΑΙ) ΕΙΜ Α ΡΜ ΕΝ Η Ν  Ρ(Η)ΣΩ Κ Α Ν  ΕΓΩ Α Ν  ΑΠΟΘΑΝΩ ΣΤΕΚ Η Σ ΕΔΩ ΚΑΙ 
Ν ΕΚ ΡΟ Ν  ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΝ ΟΣΤΟΝ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟ Υ Ν  ΤΩ Ν  ΟΣΤ(ΩΝ)
ΜΟΥ ΘΑ ΚΗΡΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗ Ν  ΑΝ Α Μ Ν Η ΣΙΝ  ΤΟΥ ΚΑΙ (Σ)ΤΟΝ. . .................
ΠΟΤΗΡ(ΙΟΝ) ΥΔΩΡ ΔΙΑ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΤΟΥ Ε(Λ)ΚΟΝΤΟΣ
ΚΤΗΤΩΡ ΒΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ . . . . , ............. ... ΤΟΥ Κ ΑΙ Ο
ΚΤΗΤΩΡ Α Ν  ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΟΥΛΑ Α Υ Τ Ο Υ .......................... ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ
Ε(Ι)ΜΠΟΡΗ ΑΠΟΘΑΝΗΣ ΚΟΝΤΑΣ ΩΔΕ ΕΝ ΤΗ  ΩΡΑ ΡΑΣ(Τ)ΟΝ ΣΤΕΡΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ (ΤΗΝ) ΩΡΑΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΑΣ) Α Μ Η Ν .
ΧΑΝΟΜ ΕΝ ΤΟΥΣ Μ ΕΓΑΛΟΥΣ Κ Α Ι ...................... Σ Ο Υ .................ΤΑΜ  . . . .
ΕΙΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ (Ν) Β Ο Υ ....................ΜΙΑ. . . . .  Σ . . .  .
ΘΕΣ.............ΙΚΗ ΕΙΔ 1880.

Ή δυσιχνόιγνοκιτη έπιγραφή τής άναμνηστικής στήλης τοΰ «Σφηκκάνειου Ύδραγω- 
γωγείου» (1880) πού χόιόηκε μέ τήν κοιτολίσθηση του 1963.

ποιον δ ίδιος δνόμασε Σ<φηκιάνειον, πληροφορηθεΐς δέ δτι μερικοί χωριανοί ώφειλαν 
διάφορα ποσά εις κάποιον τοκογλύφον έκ Καρύτσας, μεταβάς έκεϊ ήγόρασε τά γραμ
μάτιά των κα’ι τά κατέστρεψεν. ’Εσχεδίαζεν δέ καΐ άλλα πολλά γιά τδ χωριό, αλλά 
ειδοποιηθείς, ευτυχώς έγνιαίρως, δτι εφθασαν στδ χωριό λησταί προτιθέμενοι νά τδν 
ληστεύσουν, διέφυγε νύκτωρ καΐ έπανήλθεν εις Αίγυπτον.

Κατά μίαν έκδοχήν, οΐ λησταί μή εύρόντες τδν Σφήκαν, άντελήφθησαν δτι κά
ποιος Μικροχωρίτης τδν είδοποίησεν περί τής άφίξεώς των κα'ι είτε διότι ύποτττεύ- 
θησαν τδν γέρο Μπιλέταν ώς καταδότην, είτε διότι τδν ένόμισαν ευπορον, άφοΰ κα’ι 
αυτός ήταν Πολίτης, πήγαν στδ σπίτι του τήν νύκτα, τδν έβασάνισαν άγρίως, σχεδόν 
δι’ δλης της νυκτός, δπως δμολογήση τήν κρύπτην τών χρημάτων του, καΐ άφοΰ αύ- 
τά πού τοΰ βρήκαν στδ κεμέρι του ήσαν όλίγα, τδν έφόνευσαν.
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Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

Ο Ζ Ε Ν Η Ί Ε Μ Ο Σ  ΚΑΙ  Σ Τ ΡΑΤΕΥΣ Η Μ Ο Υ
Ή Ιστορία καί οί άφτ|γήσείς γύρω άττ’ τό χωριό μας, έμπλουτίζονται σή

μερα μέ τις άναμνήσεις ένος άττό τούς πρωτεργόαες, του κ. Μιχ. Νικολόττουλου 
πού διετέλεσε Πρόεδρος του χωριού σέ δύσκολα χρόνια. Γι’ αυτό και ή μαρ
τυρία του θά είναι πολύτιμη καί διδακτική γιά δλους.

Τού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μιχαήλ Νικολόπουλος

Έγεννήθι^ν την 12 Μαρτίου 1898 έν Μικρφ χωρίω Ευρυτανίας. Δωδεκαετής 
πήγα είς Κων)πολιν παρέμεινα 6 ετη εργαζόμενος ώς ΰποίλληλος παντοπωλείου κι έ- 
πέστρεψα είς Πειραιά τό 1917. Έστρατεύ'Οην τό 1919. 'Τπήχδ'ην στόν ’Ό ρχον αυ
τοκινήτων ’Alhivtov κι έξεπαιδεΰ·θΊ]ν ώς οδηγός αυτοκινήτων εις τήν Στρατιωτικήν 
Σχολήν 'Αγίας Βαρβάρας ’Αττικής.

Τήν ’Ά νοιξιν τοϋ 1920 μοί έχορηγήβη Δίπλωμα όδηγοϋ αυτοκινήτου καΐ έστά- 
λην είς ’Ό ρχον Θεσσαλονίκης εις τήν 3ην Μοίραν (60 αυτοκινήτων) καΐ εις τήν 
15ην Διμοιρίαν (15 αυτοκινήτιον). Έχρεώβην 1 αύτοκίνητον μάρκα «Τεΰλωρ» 3 τόν- 
νων με συμπαγή λάστιχα, ιρώτα με άσετυλήνη, (μπαταρίες, μίζες, ντιστριμπιτέρ δεν 
υπήρχαν τότε άλλα ήργάζοντο με μανιατό τό όποιον παρήγαγε ηλεκτρισμό).

Έκεΐθεν άναχωρήσαμεν διά Ξάνθην δπου παραμείναμε 3 μήνες, διετάχθι^μεν 
νά πάμε είς ’Αλεξανδρουπολιν διότι ό στρατός μας προχωρούσε δι’ ’Ανατολικήν Θρά
κην κα'ι άκολουθοΰντες διήλθομεν Σουφλί, Διδυμότοιχον και καταλήξαμε είς Ραιδε- 
στόν τής Προποντίδος. Διεκπαιρεώθημεν είς Μουδανιά Μικράς ’Ασίας και σταθ- 
μεΰσαμεν στήν Προΰσσα δπου παραμείναμε 1 έτος. ’ΑκολοττΟοϋντες τό στρατό στις 
διάφορες αναγνωρίσεις πού εκανε στα διάηχιρα μέτωπα σε μια προέλαση πρός Κίον 
καί Νικομήδειαν συνήντησα τον κ. Δημοσθένην Γιούζμπασην και τόν έκ Μεγεϋωυ
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χωρίου Ίωά^ην Ψημάδην άριστον μηχανικόν αυτοκινήτων. ΦΜσαμε μέχρι Άσκα- 
νίαν λίμνην καί έπιστρέψαμί εις Προύσαν τροφοδοτοΰντες τον στρατόν πρός φυ
λάκια Τίμπος αριστερά κάι Άχτσοΰ όεξιά προ τοΰ Άϊνε - γκιόλ.

Εις φυλάκια Ά κ  - Σοΰ υπάρχει νεκροταφεϊον με καμμιά εικοοαριά σταυρούς 
οπού αργότερα πολλές φορές μέ συγκίνηση διάβασα το όνομα «Δ. Μάνθου Μουχρί- 
τσα, άνθυπασπιστοϋ εκ Μικροΰ χωρίου Εύρνττανίας». Έγενοντο προελάσεις άναγνισ- 
ρίσεως πρός Έσκί Σεχήρ καΐ ή τρίτη μεραρχία έστάθμευσεν είς Παζάρκοϊ ενώ ή 
διμοιρία μας ήταν τροφοδότης τής 3ης και πηγαίναμε καθΐ)μερινώς στο Παζάρκιοΐ.

’Επιστρέφοντες εγώ καΐ ένα άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας οδηγός από 
Φιλιππούπολιν τις Βουλγαρίας πήραμε προφορικήν κάι γραπτήν εντολήν τι είδος 
οβίδες νά φορτώσουμε.

Μεταβάντες είς Προύσσαν βρήκαμε τη διμοιρία μας φορτοομένη έτοιμη νά φύ
γει, παρακαλέσαμε και μεϊς νά μάς φορτώσουν νά πάμε μαζί. Έστάβη αδύνατον, 
δέν μάς φόρτωναν, μετά 2 ώρες μάς φόρτωσαν και ηιύγαμε. Στο δρόμο μά-Οαμε, ότι 
κάτιοθεν τοΰ Ά κ - Σοΰ πού παίρνει ό δρόμος τό ίσιωμα γιά τό ΆϊνεγκιόΛ. Τούρκοι 
αντάρτες κρυμμένοι κάτω από μιά γέφυρα ,μέ χειροβομβίδες κλπ. σκότωσαν τούς ο
δηγούς καί τά αυτοκίνητα σταμάτησαν ένα πάνω στό άλλο.

Φθάσαμε εκεί είδαμε αίματα καί γυαλιά στά βαμπρίζ, κάι στά καθίσματα τών 
αυτοκινήτων βρήκαμε και τούς Τσερκέζους ιππείς (ήταν φίλοι τοΰ στρατού μας) 
πού πήγανε πιάσανε μερικούς Τούρκους καί τούς κλείσανε σέ ένα τζαμί καί βάλανε 
φκοτιά κλπ.

’Έκτοτε δέν ξανατόλμησαν τά γύρω χωριά νά πειράξουν αυτοκίνητα. Εϊμασταν 
πολλοί τυχεροί πού δέν μάς φόρτωσαν, μάς φώλαξε ό Θεός.

'Όταν κατελήιρθη τό Έσκί Σεχήρ, όπου παραμείναμε επί έξάμηνον διετάχθη 
προέλαις πρός Σαγγάριον. Περάσαμε από ένα χωριό Σιβρί Χισάρ λεγόμενον. ^Η
ταν μέσ’ τον κάμπο αλλά είχε κάτι μυτερά βουνά καί στό νεκροταιρεϊον τους, στά 
μνήματά του, είχανε κάτι άίάξευτες πέτρες 4 - 5  μέτρα ύψους, στενές.

Καθημερινώς κουβαλούσαμε πυρομαχικά καί κουραμάνες πλαγίως τοΰ ποταμού 
Πουρσάκ, όπου καί μάς πυροβολούσανε από την άλλη όχθη καί πηγαίναμε σέ ένα 
σιδηροδρομικό σταθμό πρό τής σιδηροδρομικής γεςρύρας τοΰ Σαγγαρίου Πολατλί 
λεγόμενον. Έίκεΐ ξεφορτώναμε καί απέναντι αριστερά ήταν τό Γόρδιον όπου έμειιυ 
ό στρατός ό δικός μας. Στό μέσον ήτο τά υψώματα τοΰ Καλεγκρότο πού σκοτώθη
καν πολύ 'Έλληνες καί ό ’Αριστείδης Παπακοονσταντίνου παιδί τού Παπακώστα α
πό τό χωριό μας.

Πολύ δεξιότερα πρός Άφιόν Καραχισάρ ήτανε ή ’Αλμυρά ’Έρημος, πέραν 
τοΰ Σαγγαρίου είς θέσιν Ούζούρμπεη. Έγώ πήγαινα τακτικά επί ένα μήνα καθημε
ρινώς, μόνος μου περνούσα μέσα από Τούρκικα χωριά αλλά δέν με ενόχλησε κανείς, 
ο ι  αποστάσεις ήταν μεγάλες καί δέν προλαβαίναμε καί, έτσι ό στρατός άναγκάζετο 
νά τρώει ωμό σιτάρι. Στην επιστροφή') κουβαλούσαμε τραυματίας, τούς φορτώναμε 
στά φορτηγά μας αυτοκίνητα αλλά ύπό<ρεραν πολύ έως δτου ιμθάσουν στό Έσκί Σε- 
χίρ όπου ό στρατός μας είχε μεγάλες απώλειες.

(Τώρα τό κράτος μας εγκωμιάζει μόνον τούς Νικητάς τοΰ 1912 καί τοΰ 1940
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γι’ αυτούς πού (τκατώθηικαν, πού ύπηρετοΰσαν οίλλος 8 χρόνια άλλος 7 χρόνια κα'ι 
τρώγαν ώμο σιτάρι και ρέγκες δεν αναφέρουν τίποτα, ενώ τά σφάλματα είναι τών 
πολιτικών κατά ποσοστάν 70% τού Βενιζέλου καΐ 30% τών άλλων. Ό  Βενιζέλος πλώ- 
τσισε τήν καρδάρα μετό γάλα έ\"ώ ήξευρε τΐ ·θά στιμβή).

'Όταν διετάχθη ή ύποχώρτισις άπδ Σαγγάριον ή διμοιρία μας εστάλη κάπου, 
καΐ έ''εϊ τούς διέλυσαν κι οι αντάρτες συνέλαβαν και 3 - 4  οδηγούς αΙχμαλώτους. 
’ΕΙμελ'α κπιτά καλήν τύχην με απέσπασαν σε ενα τμήμα μηχανικΛΰ πού άνέλαβε νά 
τινάξη τις σιδηροτροχιές από Σαγγάριον μέχρι Έσκι Σαχιρ κι εγώ στην αποστολή 
αυτή ήμην ηκιρτωμένος έκρηκτικάς ύλας.

Στο ’ΕσκΙ Σεχιρ παραμείναμε λίγο κα'ι έπειτα μάς έστειλαν στο Ούσάκ, δπου 
παραμείναμε 6 μήνες τροφοδοτοΰντες τον στρατόν πρός Σιβασλή Τσιβρίλ, 'Ικιντ'ιζ 
καΐ Σιμάβ.

Κατά τήν ύποχώρησιν τοΰ στρατού μας κα'ι ένώ πολλά τμήματα περνούσαν από 
τό Ούσάκ εμάς μάς φόρτωσαν κουραμάνες νά πάμε στό Σιμάβ δπου θά περνούσε ή 
ανεξάρτητος μεραρχία υποχωρούσα, ή Μεραρχία δμως πέρασε προτού πάμε.

'Είπιστρέιροντες πρός Ούσάκ συνήντησα τόν Ίωάννην Νικ. Κομματάν, ίσως ή
ταν κα'ι ό ’Ιωάννης Ά θ . Κεράν)|ς αλλά εγώ δεν τόν είδα, ό Κομματάς ανέβηκε στό 
αυτοκίνητο κα'ι φθάσαμε στό Ούσάκ, δπου ό στρατός μας είχε βάλει φωτιά στ'ις απο
θήκες πυρομαχικών κα'ι περάσαμε μετά δυσκαλίας.

Έξερχόμενοι τού Ούσάκ κα'ι εις άπόστασιν χιλιομέτρου είδαμε Τουρκικό 'ιππικό 
κατεττθυνόμενον πρός Ούσάκ. Αύτο'ι δεν επιχείρησαν νά μάς εμποδίσουν, κα'ι ημείς 
στρίψαμε δεξιά είχε νυχτώσει όίλλωστε κα'ι ιρώτα δεν είχαμε διότι μάς τά πήραν γιά 
επισκευή προ 15 ήμερων, καί δεν μάς τάχαν δώσιμ Εύτυχώς δμως είχε φεγγάρι και 
ταξιδεύαμε σε κάτι μονοπάτια μέσα στόν κάμπο χωρίς νά υπάρχει δρόμος. Κατά τά 
μεσάνυχτα φθάσαμε σέ ένα σιδηροδρομικό σταθμό Έλβανλάρ λεγόμενον δπου ήτανε 
μιά αμαξοστοιχία. Είπα στό Γιάνντ) Κόμματά «έμπα στό τραίνο καί φιύγε διότι τά 
αύτοκίνητά μας δεν βλέπω δτι θά ηθάσουν στόν προορισμό τους». Σ ’ αύτό τό μέρος 
είχε σκοτωθεί ό Δημήτριος ’Ελ. Σιδηροκωστόπουλος με τόν οποίο εΐμασταν συμμαθη- 
ταί στό Δημοτικό σχολείο τού χωριού κάι μάς έλτινε τότε τά δύσκ-ολα προβλήματα. 
’Ήταν πολύ καλόςμαθητής.

Βαδίζοντες η>θάσαμε σέ έναν σιδηροδρομικό σταθμό, δπου συναντήσαμε πολύ 
στρατό· εκεί ήταν καί ό Άντρέας Ζαχαρόπουλος. Παραμείναμε μιά μέρα, είπαν θά 
μάς φορτώσοτ^ε στίς πλατηάρμες. "Ερχεται δμως τό σύνταγμα Πλαστήρα, ανεβαί
νουν στό Τραίνο, (έπείγετο νά ηθάσει στό Σαλιχλί, διότι υπήρχε τμήμα ανταρτών 
πού παρενοχ^ούσε τό στρατό· πήγε καί τούς διέλυσε). ’Εκεί μάς διέταξε ή μεραρχία 
Φράγκου ή I I  νά κάα|κ)υμε τό αύτοκίνητό μας καί νά ακολουθήσουμε τη Μεραρχία, 
ούτω κα'ι έγινε (τό μισοαχρηστεύσαμε δηλαδή).

Βαδίζοντες τήν έπομένην, διήλθαμε τό Σαλιχλί, δπου μάς πυροβολούσαν μέσα 
από τό χωριό καί τά μεσάνυχτα ιρθάσαμε σέ ένα ποταμό Ά ξάρη λεγόμενον καί έίκεϊ- 
θεν μέσω Νυμφαίου σέ δύο μέρες φθάσαμε τό απόγευμα τής Παρασκειά|ς στή Σμύρ
νη. Μπήκαμε σέ ένα πλοίο, «Μέντωρ» τό λέγαμε, καί τήν Παρασκευτή τό βράδυ φύ
γαμε διά Μυτιλήνην καί μαζί δλα τά 'Ελληνικά Βαπόρια. Τό Σάββατο κατά τις 10
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Σκο(ρί(ρημα της ττεριοχ^ς, δπου gyivocv οΐ κρίσιμες μάχες στήν έκστρατεία 
της Μικρδς ‘Ασίας (1920 - 22)

ή ωρα μίτηκαν οι Τοΐρκοι στη Σμύρνη.
'Εμείς μετά 10 μέρες ερύγαμε 5ιά Πειραιά, καθίσαμε λίγες μέρες καΐ μετα- 

φέρ&)|μεν στήν Άλεξανδρού>πολιν, δπου παραμείναμε ενα έτος και τέλος τδ 1923 ά- 
πελυΌτ̂ ν με σύνολον στρατιωτικής 'Τπηρεσίας 54 μήνες, δηλαδή 4 1 /2  χρόνια.

Δοξάζω και τώρα τον Θεόν, που με διεφύλαξεν από πολλούς κινδύνους στον 
στρατιωτικόν μου βίον.

(Τό Β ' μέρος, στο επόμενο τεύχος)
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Ό ρόλος τής Έλληνίόος

Τοδ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΑ

Μίαν μικράν γο^νίαν της γης καταλαμβάνει ή Ελλάς, δκως ξέροομε, μέ τβν μι- 
κρβν άναλόγως πληθυ^ιόν της. Έ ν τούτοις άπβ τών αρχαιότατων χρόνων της ύπάρ- 
ξεώς της, προκαλεϊ πάντοτε το ένοιαφέρον έκλεκτών φίλων, καιίι τον φθόνον μεγά· 
λ(ον έχθρών. Δέν εχει ιδιαίτερον Ιδαφικόν πλούτον, ούτε προκαλοΰσαν ευεξίαν νά 
επίδειξη ή Ελλάς.

«Φιλοκαλοΰμεν μετ’ εύτελείας» ελεγε ό Περικλής’ διαθέτων τον δηιχόσιον πλού
τον, διά νά άναγείρη τον Παρθενώνα επί τής ’Ακροπόλεως, ενα μντ/μεΐον αθάνατον, 
καΐ σύμβολον πνευματικής άντιστάσεως ένός λαού, ό όποιος έπεζησε παλαιών καΐ άγω- 
νιζόμενος, κατά τής βίας, κα'ι τής αρπαγής βαρβάρων επιδρομέων σάν φυσικός θεμα- 
τοφΰλαξ μιας πνευματικής κληρονοιχίας, διά τήν πεπολιτισμένην ανθρωπότητα.

Κατά τήν μακραίωνη ζωήν τής Ελλάδος πάντοτε αγωνιώδη, ώς μάς πληροφο
ρεί ή ιστορία της, δέν έχουν Ιργασθή μόνον οί "Ελληνες αλλά καί αί Έλληνίδες.

’Αφανείς στρατιώται τού καθήκοντος συνεισφέρουν εις τον κοινόν αγώνα τής 
συντηρήσεως τού βίου τής χώρας των, άθορύβως μεταδίδουσαι, άπό γενεάς, είς γ ε 
νεάν, μαζΰ μέ τό γάλα τους, καί τήν ψυχήν της, φωτιομφ/ης άπό τό έλληνικόν φως 
τής αγάπης, πρός τήν πατρίδα, τής πίστεως, είς τό ύπέρτατον ιδεώδες τής!έλευθερία|ς.

Παραμένουν είς τό ειρηνικόν έργοστάσιον τού οίκου, διά νά χαλκεύσουν μέ αρι
στοτεχνικήν πληρότητα τήν σω|χατικήν, κα'ι ψυχικήν διάπλασιν τών αυριανών υπε 
ρασπιστών τής πατρίδος των, κα'ι παραδίδουσι έκείθεν, Μαραθών^ιάχους κα'ι Σαλα- 
Ι'.ινομάχους, Περικλείς, καί Πλάτωνας, Άριστοτέλεις, καί Σωκράτας, τιτάνας πνευ
ματικής έξελίξεως.

Περιβάλλεται μέ ίκανοποίησιν τόν φωτοστέφανον τής μητρότητος, καί μέ αύ- 
ταπάρνησιν καί θάρρος άναλο)ΐβάνει τό έργον τής συντηρήσεως τοΰ θησαυρού αυτού.

Ή  μορφή τής έλληνίδος κεντρίζει τήν φαντασίαν τών ποιητών, και τών μεγά
λων φιλοσόφων τής έποχής της, ώστε και αυτοί άκόμη οί είδωλολάτραι μετά θαυ- 
Ι'.ασμού αναφωνούν. «Βαβαί!» οιαι μητέρες παρά χριστιανοίς είσίν!».

Έκράτησε όίσβεστον τό πύρ τής έλλ. έστίας τής έλλ. συνειδήσεως, τής έλλ. φω
νής, καί τής θρησκείας τών πατέρων της.

Βραδύτερον ή βάρβαρος δΰναμις τής Ρώμης κατακτά τάς ’Αθήνας, τό ττνεύμα 
δμως τής Έλλάδο·ς καταβάλλει τήν Ρώμην, καί τήν σύρει δεσμίαν πρό τών βαθμιδών 
τοΰ θρόνου τού βυζαντί'/οΰ πολιτισμού.

Καί είς τήν περίοδον ταύτην ή έλληνίς πολλά έχει έπιτελέσει. ’Ανέρχεται είς 
πνευματικώτερα ΰψη, κατανοεί τόν άγνωστον θεόν τού Σωκράτους ένσαρκωθέντα. 
Πιστεύει, καί μέ τόν σταυρόν τού μαρτυρίου τού Χριστού άνά χείρας προσέρχεται
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άλύγισττ) είς τόν βωιιόν τ{)ς θυσίοις, υπερήφανος δ'.ά τήν δρθήν πίστιν της, είς τήν 
άν&ρωπιστικήν διδασκαλίαν τοΰ χριστιανισμού, καί θε[ΐιελιώνει τήν πνευ(ΐατικήν άπο- 
λύτρωσιν τού γένους.

Άναρίβμητα είναι τά θύματα τιδν έλληνίδων κατά τήν στκπεινήν περίοδον των 
διωγμών τής νέας θρησκείας. Άνερχ^ιένη εις τδν θρόνον τοΰ βυζαντίου ώς αότοι- 
κράτειρα γίνεται απόστολος τής άνευρέσεως τοΰ τιμίου σταυρού, καί εισέρχεται εις 
τήν χορείαν τής άγιότητος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Μεγαλοπρεπής περιφρονητής τής ματαιότητος τών έγκοσμίων θυσιάζει τδν 
προσφερόμενον θρόνον διά νά είπη «τδ έκ γυναικδς έρρύη τά κρείτω», καΐ νά Ινθρο- 
νισθή είς τάς πνευματικάς κορυφάς τής γυναικείας εύφυχίας καΐ εύθικρισίας.

Ή  έλληνίς μέ σκλάβα τκττρίδα έπΙ 400 χρόνια αντλεί θάρρος άπό τήν ψυχήν 
της διά νά συντηρήση στοργικά σάν τή σπίθα κρυ|ΐμένη στή στάχτη τδ ίερδν φώς 
τής ελευθερίας, πού θά δδηγήση τούς σκλάβους στδν φωτι^ιένο δρόμο τής έξεγέρσεως 
τού 1821.

Συμμετέχει είς τδν αγώνα τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος, καί ώς κορωνίς θά 
ϊσταται πάντοτε β χορδς τού Ζαλόγγου καταπλήσσον θαύμα μοναδικόν είς τδν κόσ|ΐον 
παράδειγμα συλλογικής γυναικείας αότατταρνήσεως καί θάρρους.

Μετά τήν άττοτίνιχξιν τοΰ ζυγού τής δουλείας άνήρτησε τδ δπλον της, καί έττε- 
δόθη μέ δλον τδν ένθουσιασιχδν είς τδ ειρηνικόν εργον τής έξελίξεως, καί προόδου 
τής χώρας της.

Κάτω άπδ τδ φώς τοΰ λύχνου, μέ τήν βελόνην συνθέτε,ι τδ λιτόν καί τερπνόν δη · 
μιούργη]ΐα τής έλληνικής χειροτεχνίας, καί μέ τήν φαντασίαν της άποδίδει τήν τε
χνικήν σύνθεσιν χρώματος καί σχεδίου, υφαίνουσα καρτερικά είς τδν αργαλειό τδν 
όποιον γνωρίζει άπδ τδν "Ομηρον, διά νά τδν τιαραδώση αργότερα είς τήν ταττητουρ- 
γικήν βιοιτηχανίαν καί είς τήν κλωστοϋφαντουργίαν τού τόπου της.

Καθήκον δθεν Ιχοιτεν νά άποδώσωμεν φόρον τιμής είς τήν στρατιάν τών έλλη
νίδων αί δποΐαι έκράτησαν άκοίμητον τδ τιύρ τών εθνικών, καί θρησκευτικών μας 
παραδόσεων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Μ ικρό χωριό
τής Δίδος ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Ά π’ τά ωραιότερα χωριά τοΰ τόπου μας, χτισμένο σέ μιά πανοραμική πε
ριοχή, 10 χιλιόμετρα έξω από τό Καρπενήσι, γοη/τζωμένο στα πλευρά τής Χε
λιδόνας, τοΰ βουνοΰ πού έμελλε νά γίνει ό τάφος του, τό Μικρό Χωριό δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τό όνομά του. Μεγάλο σέ αγώνες καΐ θυσίες, μεγάλοι καί οί 
όο/θρωποι πού τό κατοίκησαν. Στά χρόνια τής έπανάστασης τοΰ 1821 τό Μικρό 
Χωριό άριθμοΰσε μόνο 30 οικογένειες, δπως μάς πληροφορεί ό Γάλλος περιη
γητής Πουκεβίλ. ’Ήταν τότε ένα πέρασμα των όπλαρχηγών τής Ρούμελης πού 
πολεμούσαν τούς Τούρκους. Ό  Γεώργιος Καράισκάκης είχε γιά ένα διάστημα 
τό καραούλι του πιάνω στή Χελιδόνα. Άπό κεΐ άντάλλαξε τις τελευταίες του 
επιστολές μέ τον Μάρκο Μπότσαρη πρίν έκεΐνος ξεκινήσει γ ιά  τήν έπίθεσή του 
εναντίον των Τούρκων στό Κεφαλόβρυσο τοΰ Καρπενησιού, τόν Αΰγουστο τοΰ 
1823.

Ό  ιστορικός Σπόρος Τρικούπης μάς έσωσε τό έξής περιστατικό: Ό  Μάρ
κος Μπότσαρης είχε στρατοπευδεύσει στό Μικρό Χωριό καί έτοίμαζε τήν επί
θεση στό Καρπενήσι. Πρίν ξεκινήσει έδωσε έντολή καί άναψαν φωτιές σέ ψηλό 
σημείο τοΰ χωριού γιά  νά ξεγελάσει τούς Τούρκους. Ξεκινώντας άπ’ τό Μικρό 
Χωριό πήγε τή νύχτα έκείνη στήν έκκλησία τοΰ χωριού γιά  νά προσευχηθεί. 
Έ κεΐ συνάντησε τόν παπά τοΰ χωριού καί τοΰ έδωσε χρήματα γιά νά κάνει 
μνημόσυνο στήν ψυχή τοΰ Μάρκο Μπότσαρη. Στό άκουσμα των λόγων αύτών 
ό παπάς ρώτησε τόν ήρωϊκό καπετάνιο:

— Πέθανε ό Μάρκος Μπότσαρης:
—’Ό χι άκόμη, άλλά ττηγαίνει γιά νά πεθάνει.
Σύμφωνα μέ άλλη έκδοχή ό Μπότσαρης ξεκίνησε άπό τό χωριό Προυσός 

τής Ευρυτανίας γιά  νά έπιτεθεί στούς Τούρκους καί δτι τό περιστατικό μέ 
τόν παπά συνέβη στό Μοναστήρι τής Παναγίας τής Προυσιώτισας.

'Όποια δμως καί νά είναι ή άλήθεια, τό γεγονός είναι δτι τό Μικρό Χω
ριό πρόσφερε πολλά στόν ’Αγώνα. Άπό έγγραφα πού σώζονται στό άρχεϊο 
τών ’Αγωνιστών τοΰ ’21, στόν ξεσηκωμό τοΰ Γένους πήραν μέρος πολλοί Μι- 
κροχωρΐτες.

’Αλλά καί στή θλιβερή περίοδο τής Κατοχής οΐ Μικροχωρΐτες ύπέφεραν 
πολλά άπό τόν κατακτητή.

Οί ’Ιταλοί μετά τήν άνατίναξη τήο γέφυρας τοΰ Γοργοπόταμου τό Δε-

39



κέμβρη τοϋ 1942, συνέλαδοΕν καΐ έκτέλεσαν στό Μικρό Χωριό πολλούς πατριώ
τες και μαζί τους τρεις Μικροχωρΐτες, σόιν (χντίποινα για τό θόινατο 14 Ι τ α 
λών στρατιωτών.

"Οταν οί κατακτητές προετοίμαζαν τήν αποχώρησή τους όπιό την Ελλάδα, 
τόν Αύγουστο τοΰ 1944, έκαψαν τό Μικρό Χωριό, δ,τι είχε δηλαδή άπομεινει 
άπό τήν πρώτη πυρπόλησή του όιπό τούς ’Ιταλούς, τά Χριστούγεννα τοΰ 1942.

"Ολες αυτές οι παραδόσεις καΐ τά γεγονότα είναι χαραγμένα στή μνήμη 
τών μεγαλυτέρων. Γιά μας τούς νεώτερους κάτι άλλο έμεινε ®οιθειά στην 
ψυχή κα'ι στό μυαλό νά μας θυμίζει τό Μικρό Χωριό: Ή φοβερή κατολίσθηση 
τής δεκάτης τρίτης μέρας τοΰ Γενάρη στά 1953, τό πρωί στις 8.20'.

Ή καταστροφή πού γκρέμισε σχεδόν τό μισό χωριό καΐ προξένησε τό θά
νατο 13 ανθρώπων, όφειλόταν σέ διάβρωση τοΰ εδάφους. Δίπλα στό χωριό 
βρισκότοα ένα ρέμα πού μέ τά νεριά του κατέσκαψε έπικίνδυνα τά θεμέλια 
τοΰ χωριοΰ. Βοήθησε καί τό βουνό μέ τά πολλά νερά άπό τίς βροχές καί το 
μοιραίο έκεΐνο πρωί τής Κυριακής, τό μισό χωριό βούλιαξε μέσα στή λάσπη 
σόιν νά τό κοπτιάπιε ή γή.

Περίπου 50 σπίτια καταπλακώθηκαν άπό τά νερά καΐ τά χώματα καί 15 
άνθρωποι σκοτώθηκαν ή προσπαθώντας νά σώσουν τις περιουσίες τους ή γιατί 
πανικοβλήθηκοτν τόσο πού δέν μπόρεσαν νά σωθούν.

"Ολες οί εφημερίδες τής έποχής μετέφεραν στην υπόλοιπη Ελλάδα τό φο
βερό μήνυμα τής καταστροφής μέ ρεπορτάζ καί φωτογραφίες. Στρατός, Χωρο
φυλακή, ’Ερυθρός Σταυρός, άκόμη καί ό μετέπειτα Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας κ. Τσόασος έφτασοη/ στό χώρο τής μεγάλης κααταστροφής γιά νά βοη
θήσουν, νά συντρέξουν τούς ξεσπιτωμένους Μικροχωρΐτες.

Σήμερα έ'χει χτισθει ένα καινούργιο Μικρό Χωριό, δπου κατοικούν δσοι 
έχασαν τά σπίτια τους ή βρέθηκαν έκεΐ στήν κατολίσθηση.

Λίγα χιλιόμετρα πιό πάνω είναι τό παλιό Μικρό Χωριό, 40 περίπου σπί
τια πού γλύτωσαν οπτό τήν καταστροφή.

Δίπλα άκριβώς ένα μεγαλόπρεπο καί συνάμα φοβερό θέαμα. "Ενας με
γάλος χώρος, ένα άπέραντο νεκροταφείο πού σκεπάζει άκόμα καί σήμερα τά 
σπίτια, τά ζωντανά καί τούς άνθρώπους πού θάφτηκαν στά έρείπια καί δέν 
βρέθηκοτν ποτέ.

Άπό πδτνω τό βουνό τής καταστροφής, ή Χελιδόνα, μέ μιά τεράστια πληγή 
στά πλευρά της, τό χώμα πού έπεσε καί σκέπασε τό μισό χωριό.

"Ομως τό υπόλοιπο χωριό δέν θυμίζει καθόλου νεκροταφείο. Γεμάτο πρά
σινο, νερά καί φυσικές όμορφιές, μέ τήν δμορφη έκκλησιά τής Μεταμόρφω
σης καί ένα πνευματικό κέντρο. Τρεις αίθουσες άποτελούν τό κέντρο αύτό; 
ένα μικρό μουσείο μέ παλιά οικιακά άντικείμενα πού χρησιμοποιούσαν στά 
χωριά, μιά άρκετά πλούσια βιβλιοθήκη καί τέλος μιά τρίτη αίθουσα άφιερω- 
μένη στό χρονικό τής κοιταστρ,οφής.

Φροντισμένο μέ άγάπη άπό τούς λίγους κατοίκους πού έχουν μείνει έκεΐ, 
τό Μικρό Χωριό είναι ένας ξεχωριστός τόπος πού συνδέει παλιές έποχές μέ 
καινούργιες.
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Συζήττιαη μ έ  τό λ α ϊ κ ό  Ήθΐΐ]Τή

Χαράλαμπο Α. Τριανταφύλλτι
(Β ' ιΰρος

Λίγο αργότερα, τό 1932, στό γά(ΐο ενός έξαδέλφου μου, δ πατέρας ]ja>u καΐ οΐ 
άλλοι απαίτησαν να τούς φαιάξω ενα ποίημα καΐ μάλιστα τραγουδιστά. Τότε κι έγώ 
σέ ρυθμό τσάμικου τραγούδησα τούς παρακάτω στίχους πού συναρμολόγησα έκείνη 
τη στιγμή:

Γιά πάρε βάρκα τοΰ γιαλοΰ καΐ βάρκα της θαλάσοης 
νά πότχεις γ ια  τόν τόπο μας στην Πάτρα νά προσράξεις

Κι OCV βρεις τη δόλια μάνα μου τ ’ αδέρφια τά  καημένα 
και δώσεις τούς χαιρετισμούς πολλά φιλιά άπό μένα 
πές τους μη περιμένουνε, νά  μη μέ καρτερούνε 
μήτε νά πιχντυχαινουνε πώ ς &ά μέ ξοα/αδοΟνε 
νά τούς είπεϊς πώ ς αμανάτι έμεινα δώ μακρυά στά ξένα 
νά  καταπίνω βάσανα κι έγώ  μαζί μέ σένα . . .

Κάποτε πάλι δ πατέρας |ΐου ήθελε νά [ΐέ παντρέψει μέ προξενιό, λέγοντάς μου 
δτι θά πρέπει νά κάνω οίκογένεια, παιδιά γιά νά μέ φυλάξουν στά γερατειά. Τότε 
έγραψα στό πίσω μέρος τοΰ καταλόγου τοΰ έστιατορίου μας τό ποίημα «Τ’ όνομα 
γραμμένο» (σ.σ. δημοσιεύτγριε ήδη στό περιοδικό μας τεύχος άρ. 9) .

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός άπ’ αύτά τά ποιήματα πού λίγο πολύ έμπνεόσουν άπό προσω
πικά, οικογενειακά συμβάντα μήπως έχεις έμπνευσθει στίχους κι άπό άλλα μεγά
λα γεγονότα γενικότερης σημασίας, δπως ό πόλεμος κ.λ.π.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναί, μέ τόν πόλεμο στην ’Αλβανία (1940). “Οταν έμαθα γιά κά
ποιον έξάδελφό μου δτι πολεμώντας έκεϊ έπαθε κρυοπαγήματα, τόν φα'^άστηοια νά 
τοΰ κόβουν τά πόδια, δπως κι έγινε αργότερα κι έγραψα τό ποίημα «'Ένας ευζωνας 
πεθαίνει», (σ.σ. δημοσιεύτηκε στό προηγούμ,ενο τεύχος).

’Επίσης είχα συγκινηθεϊ άπό εθνικά γεγονότα δπως δ θάνατος τοΰ βασιληά Γε
ωργίου Β ',  τού Ί .  Μεταξά, την κηδεία τού Κονδύλη, τοΰ Παπάγου πού τόν γνώρι
σα άπό κοντά δταν ήλθε στην ’Αμερική, τά γεγονότα τής Πόλης τοΰ 1955, τήν Κύ
προ καΐ τόν Μακάριο κ.ά.

ΕΡΩΤ.: Διαβάζεις καθόλου άλλα ποιήματα, έχεις κανένα ποιητή ή συγγραφέα πού 
προτιμάς;

Α Π Α Ν Τ.: Έ γώ  δπως είπα, πήγα σχολείο στό χωριό μου, δλο δλο 83 μέρες. Συνη
θίζω νά διαβάζω ιστορίες. Παλιά πήγαινα στην Κρατική Βιβλιοθήκη τοΰ Σπρήγκ- 
φηλντ τής Μασσαχουσέτης κι έκεΐ διάβαζα περί Ελλάδος στά έλληνικά καί στά 
αγγλικά. Γιά λίγο καιρό πήγα σέ ’Αμερικανικό σχολείο, δταν ήταν νά πάρω τά χαρ
τιά μου ώς Άμιερικανός υπήκοος. Κάποτε μιά ’Αμερικανίδα δημοσιογράφος, ή κυρία 
Τζάκσον, μοΰ ζήτησε νά τίς γράψω ένα ποιΤ|»,ια μέσα σέ δέκα μέρες κι έγώ τής

41



τοδωσα άμ,έσως αγγλικά. «Τό άγαλμα, τής ’Είλευθερίας» (σ.σ. δέν δημοσιεύεται έδώ 
για τεχνικούς λόγους) .

ΕΡΩΤ.: Συνολικά πόσα ττοιήματα £χεις γράψει;

Α Π Α Ν Τ.: Δέν εχω γράψει, Τά έχω δλα ατό μυαλό μου καΐ είναι 2.774. Τώρα 
πώς γίνεται καί τά θυμάμαι; Μια δασκάλα στην ’Αμερική, μοΰ είπε δτι Ιχω  «φωτο
γραφικό μυαλό», γιατί μπορώ καί φέρνω στό νοΰ μου τό περιβάλλον στό όποιο Ιιφκια- 
ξα τό ποίημα καί τότε μοδρχσνται στό στόμα δλοι οί στίχοι. Έ ν α  ττοίημα τκΛ γράφω 
τώντα, κάθε χρόνο, είναι γ ια  την έπέτειο τοΟ γάμου μου. Είμαι παντρεμένος 44 χρό
νια. Γενικά νιώθω μεγάλη νοσταλγία γιά  τήν ττατρίδα καί έγραψα τό ποίημα «Χελι
δόνα» (σ.σ. δημοσιεύτηκε στό τεύχος άρ. 8) δταν μοΰ είπαν δτι δέν βοσκάνε πιά 
πρόβατα έκεϊ ούτε κουδούνια άκούγσντοα, κανείς δέν παντρεύεται στά χωριά κι άν γ ί
νει κανένας γάμος κρατάει μισή ώρα κι ύστερα διαλύονται δλοι.

Συχνά πολλοί συγγενείς καί πατριίδτες [ύ ρωτούν πότε θά πάω στην Ελλάδα καί 
γώ τούς άπαντώ με τούς παρακάτω στίχους:

Στην Ε λ λ ά δ α  θέ νά πάω  σέ πανύψηλο χωριό 
νά χαρώ  βουνά καΐ δάση δπου πάντα νοσταλγώ.
"Οπου θάβρω παρεκκλήσια θέ νά  κάνω προσευχή 
μά θά προσκυνήσω πρώ τα στην Ά γ ιά  Παρασκευή, 
δπου μ’ είχανε βαφτίσει κι έχω δεΐ τό πρώτο φώς 
καΐ στά ά γ ια  έμυήθην μάρτυς μου δ καλός θεός.
ΚαΙ στην Π αναγιά  θά πάω  γ ιά  νά κόινω προσευχή 
φώτιση γ ιά  νά  μοΰ δώσει γ ιά  μιά έντιμη ζωή.
"Ο λα έχουνε αλλάξει, ίσιος άλλαξα  κι εγώ  
γ ιά  νά δώ τά  γ ίδ ια  θάναι πόιν’ σέ κείνο τό βουνό;
Δέν θ’ άλλάξοινε θρησκεία στό βουνίσιο τό χωριό 
μακρυά άπό τον κόσμο κεΐ σιμά στόν ουρανό!

’Εδώ τέλειωσε ή συζήτηση μέ τόν κ. Τριανταφύλλη, τόν νοσταλγό τού χωριού, 
τής πατρίδας. Στούς στίχους του διαβλέπει κανείς τούς καημούς, τά βάσανα καί τήν 
νοσταλγία τού Εύρυτάνα, τού κάθε μετανάστη ποιό ζεΐ στήν ξενητειά μέ τ’ όνειρο τού 
γυριηισϋ στήν πατρίδα.

Μ. Κ.
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Περιγραφή τοΰ ’Αρχαίου Καλλίου 
δηλ. τοΰ σημερινού Κλαυσίου

Τοΰ Προέδρου τής Κοινότητας Κλαυσίου, κ. Α. ΚΟΝΔΥΛΗ

Φιλοξενούμε στο τεύχος τοϋτο άρθρο τοΰ κ. Προέδρου τής Κοινότη
τας Κλαψιοΰ. ’Από τΙς μαρτυρίες του φαίνεται πόσο εΟκολα μπορεί νά χα
θεί πλούσιο άρχαιολογικό υλικό λόγω τής άδιαφορίας των αρμοδίων. Παρό
μοιο ύλικό ύπάρχει άκόμη σέ πολλά χωριά τής Ευρυτανίας. Γιά τή διάσωσή 
του θά πρέπει κάποτε νά ένδιαφερθεΐ ή Πολιτεία.

Ή  Αίτωλική Συμπολιτεία άναφέρεται στήν Ίλιάδα m l Όδύσεια τοΰ Όμηρου 
δτι προσέφερε στους "Ελλιτνες m τά  τόν πόλεμον έναντίον τής Τροίας 26 πλοία μέ 
τόν ιλνάλογον Αριθμόν άνδρών. ’Έατοτε ξανά άναφέρεται εις τδν 30κονταετή πόλεμον 
μεταξύ Ά&ηναίων m i Στιάρτης τδ 430 π.Χ.

Ε πειδή  ή Αίτωλική Συμπολιτεία διέκειτο φιλικώς προς τδ mθεστώς τής Σπάρ
της, οΐ Ά ^ ν α ΐο ι ήρθαν έναντίον των μέ σκοπδν νά τούς ύποτάξουν, έστρατοπέδευσαν 
δέ είς τήν Ναύπακτον. Ερχόμενοι δέ πρδς τήν ΑΙτωλ. Συμπολ. δ Θουκυδίδης ανα
φέρει (χωρίςνα λέη( τήν ακριβή τοποθεσία, ή όποια πρέπει νά ήταν μεταξύ Προυσσοϋ 
m l Καρπενησιού) ότι στήν πορεία τοΰ στρατού των ’Αθηναίων πρδς τδ ση^ιερινδ 
Καρπενήσι; τούς έκτύπησαν οί Καλλιδεΐς μέ πέτρες (άναφέρει δτι οι ΚαλλιδεΙς 
ήσαν καλοί σφενδονιστές) m l έφονεύθησαν οί έπικεφαλής τής φάλλαγγος, πού ήξε
ραν m l τήν γύρω περιοχή m l έτσι φεύγοντας οί ’Αθηναίοι χωρίς όδηγούς Ιχάθησαν 
μέσα στά δάση καί τιολύ ολίγοι mτώpθωσαv νά έπιστρέψουν στήν Ναύπακτο δπου 
ήταν καΐ τδ στρατόπεδό τους.

’Αναφέρει άκόμη δτι πηγαίνοντας οι ’Αθηναίοι πρδς τήν Εύρυτανία κατά μήκος 
τοΰ ’Αχελώου ποτοιμοΟ έσυνάντησαν διάφορες φυλές πού μιλούσαν γλώσσες άmτάλη- 
πτες πρδς αυτούς καΐ έτρωγαν τδ κρέας ωμό. Έπαρατήρησαν δέ δτι m l δλες οΐ πό
λεις τής ΑΙτ. Συμπ. ήσαν ανοχύρωτες (ίσως τοΰ ορεινού δγγου πσύ παρατηρεΐται m l 
σή|ΐερα στήν Ευρυτανία).

Ά πδ πολύ μικρός, θυμαμαιι τΙς ιστορίες πού μας έλεγαν οί παππούδες μας, οί 
όποιοι τΙς είχαν άκούσει άπδ τούς παππούδες τους, δτι είς τήν περιοχή τού Κλαυ
σίου ήταν τδ βασίλειο τοΰ αρχαίου Κάλλιου τδ όποιο κατεστράφη άπδ τούς Γαλάτες, 
οί όποιοι άφσΰ έκύκλοίσαν m l έκυρίευσαν τδ Κάλλιο κατόπιν έσφαξαν δλους τούς 
άνδρες πού συνέλαβαν.

Τπήρχον δέ m l βασιληάς (ίσως δ Ευρυτος πού αναφέρει δ "Ομηρος) καΐ βασί
λισσα πού, δπως λένε, τδ παλάτι τους ήταν 50 μέτρα δεξιά άπδ τήν εύρεθεϊσα έκ  ̂
κλησία τοΰ 5ου αιώνα μ.Χ. 'Αγ. Αεωνίδη (δπου ευρέθησαν καΐ ψηφιδιοτά άρίστης
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ποιόζΎμας) xcd κατά τούς αρχαιολόγους Βυζαντινολόγους (Χατζιδάκης καΐ Λαζαρί- 
δης) ό ναός αύτός (18 μ,, πλάτος κα'ι 28 μ,, ^ιάκρος) έκτίσ&ηκ£ πάνω σέ αρχαίο ναό 
τής κλασικής περιόδου. Βρέθηκε μiσα στό ιερό τοΰ ναοΰ πέτρα λαξευμένη 8 0 X 8 0  
έκ. μέ πέλματα άνδρός πού πρέτιει να ήταν τοΰ αγάλματος τοΰ Θεοΰ Διονύσου ή ’Α
πόλλωνος. Τό δέ Κάλλιο Ιπρεπε νά είχε 12 .000—  Ιδ.ΟΟΟ κατοίκους. ’Άλλοι δέ αρ
χαίοι ναοί υπάρχουν καί στα θεμέλια των σημερινών Χριστιανικών ναών Ά γ . Νικο
λάου καί Ά γ . Γεωργίου. Ή  περιοχή τοΰ Ά γ . Νικολάου έχρησιμοποιήθη ως νεκρο
ταφείο κατά τήν πρωτοχριστιανική περίοδο μέχρι την άλωση τής Κωνσταντινουπό
λεως μετά δέ μετεφέρθη εις τόν “Αγ. Γεώργιο. ’'χΔλλος δέ άρχαίος ναός υπάρχει καί 
στόν 'Ά γ. Ταξιάρχη στην περιοχή Αμπέλια. Στην κατασκευή αύτοΰ τοΰ ναοΰ εύρέ- 
θησαν μεγάλοι όγκόλιθοι τής νεοκλασικής περιόδου οί όποιοι εύρίσκονται εξω άπό τόν 
ναό σήμερα. Σέ άπόστα δέ 40 μέ 50 μ. από τόν ναόν βρίσκονται στοές μέ άγάλμα- 
τα οί όττοίες δέν έρευνήθηκαν άκόμη (στό κτήμα τοΰ Γ. Μαθέ κα'ι εχει έκταση πε
ρίπου 2 στρέμματα). Ή  ανακάλυψη τών στοών αυτών εγινε ώς έξής:

Πριν 80 χρόνια περίπου ήταν σέ αότό τό κτή]τα μία καρυδιά ή δποία δταν ξερά
θηκε καί τήν ξερίζωσε δ αέρας στό μέρος, όπου ήταν οί ρίζες της εύρέθη μία στοά 
μέ πέτρινες σκάλες περί τά δέκα σκαλοπάτια. Μπήκαν μέσα παιδιά μέ ρετζιναριές 
(λαμπάδες) καί βρήκαν 2 μέ 3 δωμάτια θολιοτά καί είδαν «γυμνούς ανθρώπους καί 

κεφάλια», πιθανώς άγάλματα. Τά κεριά δμως, λόγου μή ύπάρχοντσς δξυγόνου έσβη
σαν, αυτά φοβήθηοοαν μήπως ήταν στοιχειωμένοι άνθρωποι καί τούς πιάσουν καί βγή
καν αμέσως εξω. '0  δέ τότε ιδιοκτήτης τοΰ κτήματος φοβούμενος μήπως οί άρχές 
τοΰ κατάστρεφαν τό χωράφι, έκλεισε τήν στοά [ΐέ πέτρες καί πουρνάρια.

Μετά άπό 1 δχρόνια περίπου δργώνοντας τό χωράφι μέ τις άγελάδες, στήν άπό 
πάνω πατωσιά σέ άπόστβιση 35 - 45 μ. περίπου, ή άγελάδα έπεσε σέ μιά τρύττα, ά- 
φήνοντας έξω μόνο τό κεφάλι της καί τό πίσω μέρος. Μέ τήν βοήθεια άλλων μπόρε
σαν νά τήν βγάλουν αλλά καί νά άνακοιλύψουν μιά μεγάλη τρύπα στήν δποία (ΐ.ετά 
τρεις ήμέρες (κατά τήν άφήγηση τής κόρης τοΰ κτηματία Χαρίκλεια, ή δποία ζεί 
σήμερα στό Καρπενήσι) τρεις άνδρες έδεσαν τόν κτηματία μέ τριχιές καί τόν κατέ
βασαν στήν τρύπα κρατώντας ένα λυχνάρι. "Οταν έφθασε σέ βάθος 7 - 8 μ. έσβησε 
τό λυχνάρι έφοβήθηκαν καί τόν τράβηξαν επάνω καί γ ιά  νά μήν χαλάση^ τό χωράφι 
έκανε ταχλι τά ίδια. Καί άπό τότε είναι κλειστό. "Ανωθεν δέ τών στοών οιύτών Ιρ- 
γαζόμενος νά άνοιξη βόθρο δ Κώστας Τουφρικάς ήβρε μία κεφαλή νέου άνδρός πέ
τρινη. Μέ τις πρόχειρες άνασκαφές πού κάνα.|ΐ.ε τώρα εύρέθησαν τϊολλά σταχσμένα 
αγγεία κλασσικής περιόδου καί μία σφραγίδα τήν δποία πήρε μία άρχαιολόγος γιά 
νά τήν καθαρίση. Οί πρόχειρες άνασκαφές πού κάναιιε μέ τούς Βυζαντινολόγους έ
φεραν είς φώς τείχοςς σκεπασιχένο μέ κεραμίδια, σέ βάθος μέχρι 2,30 μέτρα στό 
χώμα, φαίνεται δτι έχουν μεταφερθεί άπό πολλοΰ. 0ά  πρέπει νά τά κουβάλησαν έκεί 
κάποιοι δούλοι καί έκάλυψαν μ’ αύτά τις ύπάρχουσες στοές.

Ά πό τό 1915 καί [χετά οί ξενητεμένοι πού πήγαν Κων/πολη καί Α μερική, γυ- 
ρίζο'υτας πίσω στό χωριό άξιοποίησαν τά χωράφια τους. Βρήκαν δέ πολλά κιούπια 
καί πολλά άλλα άρχαιολογικά άντικείμενα μέσα στούς τάφους πού έγώ θυμου^χαι πά
νω άπό 100. Βρίσκαμε έκεί νομίσ]ΐατα τής κλασσικής περιόδου (δπλα, ασπίδες, μα-
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χα,ίρισ., δόρατα, περικεφαλαίες) καΐ &λλα αντικείιιενα αξίας άλλα μ,ή ύπαρχούσης 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, κατεστράφη ό αρχαιολογικός πλούτος πού εύρέθη, έμα- 
ζεύαμ,ε μ-όνο τύ χρυσά όπλα, τα άλλα τά πετάγαμε. Έ γώ  δ ίδιος πού δούλεψα σέ 
τέτοια κτήματα σέ κάθε ένα υπήρχε καΐ ένα νδμισ^ια μέσα, τά δποΐα κα'ι κατέχω σή
μερα, ένα μάλιστα άπδ αυτά χρονολογεΐτι 400 μέ 450 π.Χ. 'Ε να  άλλο γράφει έπά- 
νω Αίτωλική Συμπολιτεία 300 π.Χ. Τό άλλο είναι τής εποχής τοΰ Νέρωνος κατά την 
γνωμάτευση ειδικών άρχαιολόγων. Ε ις τδ κτήμα δέ τοΰ Ίωάννου Κατσούδα εύρέθη 
ομαδικός τάφος πιερ'ι τά 20 - 25 μ. μάκρος κα'ι άνάλογο πλάτος μέ πολλά κόκκαλα 
τά οποία πρέπει νά είναι άπό τήν δμαδική σφαγήν τοΰ 288 π.Χ ., πού υπέστη ή ποι- 
λιτεία αυτή. Στο ίδιο κτήμα εύρέθηκαν δωμάτια. Ε ις τό κτήμα τοΰ Γιάννη Κατσούδα 
δταν έφιτιαχναν τά τοίχια οί εργάτες Κώστας Ξεκάρφωτος καί Φώτης Ξεκάρφωτος, 
έξω άπό τόν ομαδικό τάφο, βρήκαν καί δωμάτια μέ σκελετούς καί πολλά άντικείμε- 
να. "Οσα ήτανε άπό χρυσάφι τά μαζέψανε καί τά άλλα (μαχαίρια, περικεφαλαίες) 
τά πετάγανε ώς άχρηστα ύλικά μέσα είς τά τοίχια. Δυστυχώς δέν υπήρχε καμιά άρ  ̂
χαιολογική υπηρεσία. Τ ά  χρυσαφικά τά πουλούσαμε είς τόν όργανοπαίκτη Στέφανο 
Καρικό στό Καρπενήσι γ ιά  ένα κομμάτι ψωμί. ’Εκεί πούλησα καί έγώ χρυσές ζώ
νες, σκουλαρίκια καί δέν θυμοΰμαι τί άλλο.

(Συνέχεια στό έπδμενο τεύχος)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥ

Π αιδιά  μου θέλ’ άμάθετε ό νους μου πώ ς άπλώνει 
θέ νάβγαννα  στό Νουκολό* μέ μια ριντζούλα χιόνι, 
τό μονοπάτι νά ’παιρνα, δρω μόδρυσ’ 'Ά γ ιο  Σώστη, 
ένα τρα γούδ ι θέ νά  είπώ, λελούδια  νά  φουντώσει.
Μιά λυγερή  θέλει δ ιαδει άπό τή δημοσιά μου, 
αυτή πού έδαλε φωτιά, κα'ι φ λόγα  στήν καρδιά  μου.
Νακούσει τό τρα γούδ ι μου κα'ι νά  τό καταλάδει 
μά πρέπει νά  ξομολογηθεί προτού νά  μεταλάδει.
Νά μαθευτεί και στόν παπά , ό πόνος ό δικός μου 
νά  μήν της μείνει δαρετό κα'ι είς τόν άλλο κόσμο.

X. Δ. Τριανταφύλλης

Λόφος τοΰ Μικροΰ Χωρίου.
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αιτο r q  α κ ο Ή ΐ α  r q q  α δ ε λ φ ο τ ή τ α ς :

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

ΒράβΕυση μ α θ η τ ώ ν
Στις 14 ’Ιουνίου σέ μιά σεμνή τελετή 

πού Μγινε στό Δημοτικό Σχολείο τοΰ Χω
ρίου δόθηκαν τά καθιερωμένα χρηματικά 
δραδεια πού δίνονται ατούς μαθητές καΐ 
τΙς μαθήτριες πού άποφοιτοΟν κάθε χρόνο 
μέ τούς καλύτερους βαθμούς.

Φέτος τά δραβεΐα πήραν οί μαθήτριες; 
Μαρία Τριχιά, ’Αναστασία Φλώρου, Μαρία 
Καραγκούνη, πού είχαν δαθμό (Α). Οί 
άλλοι άποφοιτοΰντες είναι οί: Σωτ. Ζήσι- 
μος, Γ. Ποίχής, Φωτ. Δουλαδέρης.

Στή σύντομη προσφώνησή του ό Πρόε
δρος τής ’Αδελφότητας κ. Κουτσούκι^ς τό
νισε δτι τά παιδιά είναι ό δέκτης της ά
δολης άγόιπης δλων των ξενητεμένων Μι- 
κροχωριτών, πού δταν σκέφτονται τό χω
ριό ό νους τους πάει πρώτα στά παιδιά. 
Στά πρόσωπα των μικρών μαθητών άνα- 
πολοΟν τά δικά τους μαθητικά καί παιδι
κά χρόνια στό χωριό.

Εύχήθηκε στά παιδιά έκ μέρους τής ’Α
δελφότητας καλή πρόοδο καί τόνισε δτι 
μέ τή δική τους άκόμη έπιμέλεια καί έπί- 
δοση θά βοηθήσουν σέ ένα καλύτερο μέλ
λον τοΰ χωρίου.

’Ανταπαντώντας ό Δ)ντής τοΰ Δημ. Σχο
λείου κ. Κουρλός εύχαρίστησε γιά τήν 
στοργή πού δείχνει ή ’Αδελφότητα πρός τά 
παιδιά τοΰ Σχο/^ίου.

Συγχαρητήρια κι’ ευχαριστίες τέλος ά- 
πηύθυνε καί ό κοινοτικός σύμβουλος κ. Ν. 
Ζάρας, ό όποιος ώς πρόεδρος τής Σχολι
κής ’Εφορίας έπέδωσε δύο κουμπαράδες 
τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου σέ μαθήτριες πού 
δραδεύθηκαν γιά τις καλύτερες έκθέσεις 
μέ θέμα γιά τήν ή μέρα τής Άποταμιεύ- 
σεως.

Οί μαθητές καί μαθήτριες έκτάκτως έ
παιξαν διάφορα σκετς καί ά^ιγγειλαν ποι 
ήματα.

Στό τέλος τής γιορτής δόθηκαν σέ δλα 
τά παιδιά άναμνηστικά δώρα καί μοιρά
στηκαν διάφορα γλυκά.

Στή γιορ^ παραδρέθηκαν άκόμη οί κ.κ. 
Ί . Φούκας  ̂άντιπρόεδρος καί Ά. Κοντογε- 
ώργος, Γραμματέας τοΰ Κοινοτικοΰ Συμ
βουλίου, ό κ. ’!. Φλώρος κ.ά.

ΈπιοκΕΐτή τοίχου
Μετά άπό έπανειλημμένες παραστάσεις 

τής Κοινότητας καί τής ’Αδελφότητας στίς
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αρμόδιες τοπικές άρχές έγκρίθηκε τελικά 
άπό τή Νομαρχία καί όλοκληρώθηκε ή κα
τασκευή τοΰ τοίχου τής πλατείας πού είχε 
πέσει στή διάρκεια του χειμώνα.

Μαζί μ’ αύτόν συμπληρώθηκε κι’ ό τοί
χος πού είχε γίνει πέρυσι άπό τήν Κοινό
τητα στό κτήμα Φούκα.

’Εκφράζουμε εύ^αριστίες πρός τόν κ. 
Νομάρχη Εύρυτανίας γιά τήν ταχεία έπί- 
λυση τοΰ θέματος καθώς καί σέ δσους συ- 
νέδαλαν μέ τίς προσπάθειές τους νά όλο- 
κληρωθεΐ τό έργο.

Αράοη Μ ι κ ρ ο χ υ ρ ι τ ΰ υ  Η.Π.Α.
Πληροφορούμαστε δτι έκλέχτηκε στό Δ. 

Σ. τών Εύρυτάνων ’Αμερικής τό «Βελού
χι» ό συγχωριανός μας κ. Λάζαρος Μπα- 
κογκχννης. Τόν συγχαίρουμε καί τοΰ εύ· 
χόμαστε καλή έπιτυχία στό πατριωτικό 
έργο τής Ένώσεως.

Έ ν ο ο η  Μ ι κ ρ ο χ α ρ ι τ ύ ν  Η.Π.Α.
Μέ Ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμαστε, 

δτι άρκετοί Μικροχωρίτες τής ’Αμερικής 
δέρνουν τελευταία ένδιαφέρον καί συζη
τούν σοβαρά τήν δινασύσταση τοΰ «ΦΟΙ
ΝΙΚΑ» ή τήν ίδρυση νέας "Ενωσης Μικρο- 
χωριτών ’Αμερικής.

Ώς γνωστό ό «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» ιδρύθηκε 
στή διάρκεια τοΰ Β' Ποτγκοσμίου Πολέμου 
μέ σκοπό νά συνδράμει τούς Μικροχωρί- 
τες καί γενικά νά βοηθήσει τό κοιταστρα- 
μένο άπ’ τή λαίλαπα τής κατοχής Μικρό 
Χωριό.

Είναι Φανερό δτι μιά τέτοια όργόνωση 
θά ώφελησει πολλαπλά. ’Εκτός τοΰ δτι έ
τσι ή πολυπληθής Μικροχωρίτικη Παροι
κία τής ’Αμερικής θά άποκτήσει ένα όρ
γανο πού θά εκφράζει έπίσημα τίς άπόψεις 
της θά άποτελέσει άκόμη κι ένα σύνδεσμο 
έπικοινωνίας μεταξύ Μικροχωριτών 'Ελλά
δας καί ’Αμερικής. Πιστεύουμε άκόμη δτι 
θά βοηθήσει στή σύσφιγξη τών δεσμών τών 
Μικροχωριτών μεταξύ τους μά πιό πολύ 
τών παιδιών μέ τή γενέθλια γή τών γονι
ών τους.

Ή ’Αδελφότητα συμπαρίσταται όλόψυχα 
στήν προσπάθεια αυτή καί εΰχεται νά εύ- 
οδώθεΐ γρήγορα. Είναι άκόμη έτοιμη νά



προσφέρει οΙαδήποτε συνδρομή τής ήθελε 
ζητηθεί γιά τήν έπιτυχία μιας τέτοιας πα
τριωτικής προσπάθειας.

Προτρέπει άπό τώρα κάθε Μικροχωρίτη 
τής 'Αμερικής νά φροντίσει να μάθει στήν 
δική του ή τή γειτονικής πόλη ποιοί Μι- 
κροχίΜίτες πρωτοστατούν στήν άναδίωση 
της ''Ενωσης. Νά σπεύσει νά τούς ένθαρ- 
ρυνει, νά τούς συνδράμει δίνοντας όνόμα- 
τα, διευθύνσεις, έγγραφόμενος δ ίδιος συν
δρομητής κι’ έγγράφοντας άλλους συγχω
ριανούς κλπ.

ο ι πληροφορίες πού έχουμε είναι δτι 
στή Βόρ. Καρολίνα (δπου οΐ περισσότεροι 
Εϋρυτάνες)πρωτοστατούν οί κ.κ. Δ. Πολύ
ζος, Κ. Μπάρλας, στή Ν. Καρολίνα κ. Λά
ζαρος Μπακογιάννης, ό κ. Π λ. Ζαχαρό- 
πουλος, στή Βιργινια οί κ.κ. Δ. Άθανα- 
σόπουλος, Κ. Κυρίτσης, Α. Πλάκας, Δ. Γι- 
ούμπασης κ.ά., στή Ν. Ύόρκη και Ν. Τζέρ- 
σεϋ κ.κ. Κ. Πριόδολος καί Κ. Γιουρνας 
κ.ά.

Τό περιοδικό μας πού φροντίζουμε νά 
φθάνει σέ κάθε Μικροχωρίτη τής ’Αμερι
κής, διαθέτει μέ εύχαρίστηση τΙς στήλες 
του γιά κάθε σχετική άνακοίνωση πού 
θά ήθελαν νά μάς στείλουν γιά δημοσί
ευση, δσοι άνέλαδαν αύτή τήν πρωτοδου- 
λία.

ΚαΙ κλείνουμε τό σημείωμα αύτό στέλ
νοντας πατριωτικούς χαιρετισμούς στούς 
συγχωριανούς μας τής ’Αμερικής. Εύχόμε- 
θα όλόωυχα νά εύοδωθεΐ ή προσπόιθειά 
τους για τήν ένωσή τους πράγμα πού εί
μαστε δέδαιοι, δτι θά τούς φέρει καΐ πιό 
κοντά στήν πατρίδα τους, στό Μικρό Χω
ριό. Ευχόμαστε άκόμη τό παράδειγμά 
τους νά άκολουθήσουν κα'ι οί Μικροχωρί- 
τες τής Αύστραλίας καΐ τοΰ Καναδά.

Ά ν α κ α ί ν ι ο η  τ ή ς  π λ α τ ε ί α ς
Συνεχίστηκε και φέτος ή ώραιοποίηση 

καΐ ή άνακαίνιση τής πλατείας μέ τήν το
ποθέτηση φρό^τη, φύτεμα λουλουδιών γύ
ρω, γύρω στον πλάτανο, τοποθέτηση δύο 
παραδοσιακής μοριφής γλαστρών ζέλατί- 
σιοι κορμοί σκαμμένοι ειδικά σέ στυλ κά- 
λανου).

Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας έκφράζει καί 
δημόσια τις εύχαριστίες του προς τόν ξε
νοδόχο κ. Δη μ. Τσιαχρή γιά τις φιλότιμες 
προσπάθειες πού κατέδαλε καί τό ΤΓνεϊ3- 
μα συνεργασίας πού έπέδειξε γιά τήν κα
θαριότητα καί τόν καλλωπισμό τής πλα
τείας.

’Ά ς σημειωθεί δτι άνακαινίστηκε στό 
μεταξύ καί ό έσωτερικός κι’ έξωτερικός 
χώρος τής κουζίνας τοΰ Ξενοδοχείου.

Ν ί ο ζ  φ ρ ά χ τ η ς
Στήν είσοδο τής πλατείας, άριστερά, μέ 

άπόφαση τοΰ Δ.Σ. καί μέ δαπάνες τής ’Α
δελφότητας τοποθετή^κε, τόσο γιά λό
γους άσφαλείας (νά μή πέσει κανένα παι
δί), δσο καί γιά λόγους διακόσμησης, και 
νούργιος φράχτης μέ σιδερένια δάση καί 
κάγκελα άπό άτόφιο ξύλο. Τό δλο έργο 
έπιμελήθηκε ό κ. Παντελής Ν. Λιάπης, σύμ 
δούλος τοΰ Δ.Σ., ό όποιος προσέφερε δω
ρεάν τις ύπηρεσίες του.

Τό Δ.Σ. αίσθόινεται τήν ύποχρέωση νά 
εύχαριστήσει καί δημόσια τόν κ. Π. Λιάπη 
γιά τήν προσφορά του αύτή, άλλά καί 
γιά τό ένθουσιώδες ένδιαφέρον πού έπι- 
δεικνύει καί τή συνεργασία του στά θέμα
τα που άπασχολοΰν τήν ’Αδελφότητα καί 
τό χωριό μας γενικότερα.

Εύχαριστίες έπίσης αρμόζουν στούς κ.κ. 
Ί . Κουτσούκη πού δοή^σε έξ άρχής στήν 
προσπάθεια αύτή καί Π. Μπάρλα πού πα- 
ραδρέθηκε καί δοήθησε στήν τοποθέτηση 
τοΰ νέου φράχτη.

Ο ΐ κ ό π ί δ α  σ τό  Ν. Xu p io
Στά πλαίσια τής άγαστής συνεργασίας 

πού έχουν μεταξύ τους ή Κοινότητα καί ή 
’Αδελφότητα προωθούν άπό κοινοΰ τό θέ
μα τών πρός διανομή νέων οικοπέδων. Γιά 
νά διαλυθούν οί διάφορες παρεξηγήσεις 
δίνουμε τις άκόλουθες πληροφορίες.

Γιά νά ισάσουμε στό σημείο νά δοθούν 
οικόπεδα σέ δσους έχουν κόινει αίτηση θά 
πρέπει έκτός τών άλλων νά γίνουν διαδο
χικά τά έξής:

α) Σύνταξη τοπογραφικοϋ σχεδίου 
περιοχής δπου θά χαραχθούν τά νέα οικό
πεδα.

δ) ’Έγκριση αύτού τού τοπογραφικοϋ 
καί γενικότερα τής έπέκτασης τών οικι
στικών όρίων τής Κοινότητας άπό τις άρ- 
μόδιες άρχές (Νομάρχης, 'Υπουργεία κλπ)

γ) Άπαλλοτρί&κή τών Ιδιωτικών κτη
μάτων πού ένδεχεται νά υπάρχουν στήν 
ύπό διανομή περιοχή.

Ό  καθένας άντιλαμδόινεται δτι οί δου
λειές αυτές δέν είναι εΟκολες καί μάλιστα 
δταν παρεμδάλλονται ένα σωρό διοικητι
κές καί γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

Δυστυχώς τό αίτημα τής Κοινότητας πού 
ύποστήρΐχτηκε κι’ άπ’ τήν ’Αδελφότητα 
δηλ. να γίνει τό τοπογραφικό άπό τήν 'Ε
ταιρεία Άναπτύξειος «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» Α.Ε. 
δέν έγινε δεκτό καί έτσι έκτός άπ’ τήν 
προκληθείσα καθυστέρηση θά χρειασθεί 
τώρκχ Ιδιώτης μηχανικός γιά νά κόινει τό 
τοπογραφικό. Αύτό σημαίνει άρκετά χρή-
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ματα ττού ή Κοινότητα καΐ ή ’Αδελφότη
τα προστταθοΰν νά έξεύρουν. Πιστεύουμε ό
μως σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι, ή δλη 
έργασία νά έχει όλοκληρωθει.

Στρ ώ σιμ ο  δρ ό μο υ
Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας στή συνεδρία

σή του τής 9-5-81 άποφάσισε τήν τσιμεντό- 
στρωση τής άνηφοριας στήν είσοδο τοΰ

χωριού μέ πιθανή προέκταση πρός τήν 
πλατεία έάν έπαρκέσουν τά χρήμοαα.

Τό κομμάτι αυτό τοΰ δρόμου άρχισε νά 
γίνεται έπικίνδυνο γιά τά διερχόμενα οώ- 
τοκίνητα. Έάν συγκεντρωθούν έγκαίρως 
τά χρήματα, τό έργο θά μπορέσει νά γίνει 
μέσα στό καλοκαίρι.

Κατόιλογος είσφορων θά δημοσιευθεΐ στό 
έπόμενο τεύχος.

'Η Νομαρχία Εύρυτανίας ύποσχέθηκε 
δτι θά διαθέσει τά άναγκαια μηχοαημα- 
τα γιά τό σκοπό αυτό.

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 1 3 -2 -8 1
Τό Δ. Σ. τής ’Αδελφότητας αισθάνεται 

τήν ύποχρέωση νά ευχαριστήσει καί δημό
σια δλους, δσους συνέδαλαν στήν έπιτυ- 
χία τής συνεστίασης τής 13.2.81. Ειδικότε
ρα ευχαριστεί τούς παρακάτω πού συνέ
δαλαν καί στήν επιτυχία τής λαχειοφόρου 
άγοράς μέ τήν ευγενική προσφορά δώρων, 
δηλ. τούς: Κ. Γιοδάνη, Μ. Κομπορόζο, Δ. 
Δέρματα, 1. Ζορμπαλα, ΆφοΙ Ζορμπαλά, 
I. Τσαπέρα, Δ. Πλαστήρα, Γ. Πλάκα, Ζ. 
θάνου, «Γ. Α. Κεράνης Α.Ε.», Ε. Βουγά, 
«Βιομηχανία "Ηλιος», Δ. Σταμέλο, Ν. Νι- 
κητάκη - θάνου, Δ. Τσιτούρη, Κ. Κουφαλι- 
ώτη, Ν. Κουτσούκη, Κ. Δαλακούρα, Α. Πα-

παδοπούλου, Π. Βασιλείου, I. Βρόιχα, Δ. 
Κρίκο, Φ. Κλεόη/θη, Ν. Σταμπολίτη, Σπ. 1. 
Κομπορόζο, Κ. Κουτά.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
’Ανάμεσα στά άλλα ή τελευταία Γενική 

Συνέλευση ένέκρινε τήν αύξηση άπό τό 
1981 τής έτήσιας συδρομής άπό έκατό σέ 
διακόσιες δραχμές καί τοΰ περιοδικού σέ 
πεντακόσιες. Ή αύξηση αύτή κατέστη ά- 
ναγκαία λόγτρ τοΰ πληθωρισμού καί των 
σημαντικών αύξήσεων στις τιμές των 1̂ «ρ- 
τικών καί των τυπογραφικών έργασιων.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ
(συνέχεια άπό τή σελίδα 2)
Μιχαήλ Νικολόπουλου είς μνήμην

γονέων 5.000
Δη μητριού Ν. Παναγιώτου 2.000
Νικολάου Δ. Κερόοη είς μνήμην 

άδελφών Ίωόιννου καί θεοφά- 
νους Κάντζιου δ' δόσις 5.000

Σύνολο δόσεων 10.000
'Ελένης Ίωόιν. Κόατζιου είς μνή

μην συζύγου της Ίωάννου, κου
νιάδου της θεοφάνους καί πεθε
ρού της ’Αθανασ. Κιάντζιου 10.000

Κων. Βίγλα 5.000
'Ελένης Παπαδή 2.000
Ίωάννου Ν. Κομπορόζου δολ. ΗΠΑ 50 
Παύλου Χρ. Φλέγγα 2.500

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΑΦΟΤΗΤΑ

Νικόλαος Κομπορόζος είς μνήμην Μαρί
ας Γιορνά 2.000 δρχ., Παναγιώτης Παπα- 
δής εις μνήμην άδελς)ών Χρίστου καί Άγα- 
πούλας 2.000, Δέσποινα Βουγά διά τά έ- 
ξωραΐστικά έργα τής ’Αδελφότητας 3.500, 
Παναγιώτης Γρατσούνης διά τούς σκοπούς 
τής Άδελφίότητας 2.000, ’Άρης Λουμίδης
4.000, Αύγέρης Αύγερόπουλος 3.000 καί
4.000, Έλισάδετ καί Νίκος Άϊδαλιώτης 
εις μνήμην γονέων Κων)νου καί Δέσποι

νας Ζαχαροπούλου 2.000, Άθηνά Παπα- 
δοπούλου 500, Μιχαήλ Κοχττόπουλος 3000 
’Αθανάσιος Ν. Κεράνης υπέρ τών σκοπών 
τής ’Αδελφότητος καί τού καμπαναριού 
τής Άγ. Κυριακής 10.000, Στεφανίας Γιαν- 
νοπούλου (Δερματ^ είς μνήμην Σοφίας 
Κουτσούκη 1.000, Παναγιώτα Μούτσελου 
(Κωστοπούλου) είς μνήμην Σοφίας Κου
τσούκη 2.000 δρχ. Άπό Κρατικά Λαχεία 
εύγενεΐ φροντίδι κ. Κων Σαψάλη, τ. δου- 
λευτή Εύρυτανίας 50.000 δρχ.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
1η. Οι δημοσιευθεΐσες είσφορές στό προ

ηγούμενο τεύχος άρ. 9-10, στή σελ. 55 
στή δεξιά στήλη, άπό τό όνομα Έμμ. Κα- 
ρανδρέα μέχρι Κων)νος Μπακοασιάς έδό- 
θησιχν στόν κ. Γ. Δημόπουλο καί όχι στόν 
κ. Άρ. Γιορνά, όπως άφησε νά νοηθεί ή 
θέση τους στή σχετική στήλη.

2η. Έκ παραδρομής παραλείφθηκαν οΐ 
είσςιορές τών: α) Χρίστου Κ. θάνου δρχ.
5.000, καί β) Σοφίας Καρελλά δραχμές 
3.000 -I- 5.000 = 8.000.

3η. Στή σελ. 56 έκ παραδρομής γράφτη
κε τό όνομα Σπόρος Ν. Κομπορόζος άντί 
τού σωστοΟΣπύρος Ίωόιννου Κομπορόζος 
είς μνήμην γονέων δρχ. 2.000.

4η. ’Επίσης τό όνομα Λαμπρινή Κουφο- 
γιάννη άντί τού σωστού Κουφομιχάλη 
(Τριχιά) στή σελ. 57.
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T O Λ Ο Υ Ν A Π Α Ρ Κ
(συνέχεια, από τή σελίδα 26)
σέ τόσα άλλα μέρη, θυμασαι πόσο πολύ τό μελετήσαμε. Και τό πετύχαμε, 
’Αλλά τό Λούνα Πάρκ μας χάλασε τήν δουλειά. ’Εκτός όίν φύγει αύριο - με
θαύριο.

— Είναι δμως μιά ποικιλία. Κύ δλη αυτή ή γιορτή πού κράτησε χθες και 
σήμερα. Τί ωραίες τοπικές ένδυμασίες! Τί ώραΐα χρώματα! Κι' ή μουσική της 
κοινότητος! Πέσαμε σέ καλή έποχή.

— Κι’ έγώ χαίρομαι γ ι’ αότό. Γιά νά δοΰμε τΐ θά γίνη.
Τήν άλλη μέρα τό πρω'ι ή έπίθεση των παιδιών ήταν ακόμη σφοδρότερη. 

Δέ νοούσανε νά δεχθούνε καμιά υποχώρηση, θέλανε πάλι νά πάνε στό Λούνα 
Πάρκ. 'Η έπιθυμία τους αύτή ήτανε τόσο δαθειά πού οι γονείς τήν διαβάσανε 
πολύ εύκολα στ’ άθώα και γεμάτα από δάκρυα ματάκια τους. Σκεφθήικανε 
πώς μιά άρνηση μπορεί καΐ νά τά τραυμάτιζε. Κι’ έπειδή φροντίζανε τά παι
διά τους νά μεγαλώνουνε γερά και στήν ψυχή, δχι μόνο στό σώμα, γ ι’ αύτό 
ξεκινήσανε πάλι γιά τό Λούνα Πάρκ, άν κι’ εϊχοτνε συνειδητοποιήσει τΐ μπο
ρούσε νά σημαίνη αύτό γιά την τσέπη.

— Μπορεί, δμως, νάχουνε φύγει, είπε ψιθυριστά ό πατέρας στήν μητέρα 
γιά νά μήν ακούσουνε τά παιδιά.

Ή μητέρα τού έκλεισε τό μδιτι πονηρά σ’ ένδειξη πώς αύτή ήτοινε κι’ ή 
κρυφή της ελπίδα. ’Άλλωστε ή γιορτή τέλειωσε, όπότε φυσικά θά ήιανε να 
φύγουν δλοι αύτοί οί πλανόδιοι έμποροι καΐ νά στήσουνε τό παζάρι τους σέ 
κάποιο άλλο χωριό πού θά γιόρταζε τό έρχόμενο σάββατο ή καμιά άλλη κον- 
τεινή μέρα. ’Άν δμως δεν είχε σύντομα καμιά άλλη γιορτή; "Ολα ήτοα/ε π ι
θανά. Και ξεκινήσανε μέ μιά κρυφή έλπίδα μήπως δέν βρούνε τίποτε όπότε 
ϋά ήσανε πέρα ώς πέρα δικαιολογημένοι καΐ θά μπορούσανε νά παρατείνουνε 
σ’ αύτή τήν δμορφη πολίχνη τις διακοπές τους.

Μόλις βγήκαν άπό τό ξενοδοχείο τά παιδάκια τρέξαν έμπριός, πάνω στό 
ασφαλτοστρωμένο πεζοδρόμιο, πού όδηγούσε ίσια στό Λούνα Πάρκ. Δέν πή
γανε στό γαλακτοζαχαροπλαστείο νά φόινε τό πρωινό τους, δπως κάθε μέρα, 
γιατί ύποσχεθήκανε στούς γονείς τους πώς θά τρώγανε στό Λούνα Πάρκ δπου 
είχε άλλες πιό νόστιμες λιχουδιές, θέλανε μιά άλλαγή κι’ οί γονείς δέν τούς 
τήν άρνήθηκαν. Κοτταλάβανε πώς τήν άλλαγή τήν εΐχεν έπιβάλλει ή βιασύνη 
γιά νά φθάσουν έστω κι’ ένα λεπτό ένωρίτερα στά παιχνίδια. Κι’ έτσι, σάν 
βολίδες, τρέχαν άφοβα πρός τά έκεί, μπροστά τό άγοράκι καί πίσω τό κορι
τσάκι, βγάζοντας χαρούμενους άλλαλαγμούς. Οί έμποροι πού είχανε τά εμπο
ρικά πδτνω στον δρόμον αύτό βγήκανε νά δούνε τΐ συμβαίνει. Ό  κόσμος πού 
περνούσε πλάι σταμάτησε καί τά καμάρωνε.

— Γερά παιδιά, λέγανε.
— Πάνε γιά τό Λούνα Πάρκ.
Οί γονείς άπό μακρυά τά παρακολουθούσανε γιατί περπατούσοη/ε κανο

νικά.
Σέ μιά στιγμή δμως τ’ άγοράκι, πού προηγείτο, σταμάτησε καί σώπασε 

άπότομα. Είχε φθάσει στήν άκρη τού πεζοδρομίου καί τό Λούνα Πάρκ βρι
σκότανε στήν στροφή, άριστερά, δυό βήματα. Τ’ άγοράκι κυττούσε πρός τά 
’κεί, κυττούσε καί πρός τούς γονείς. Δέν προχωρούσε πιά. Σάν νά καρφώθηκε 
’κεί, πδτνω στήν άκρη τού πεζοδρομίου. Ή χαρά έσβησε άπό τό πρόσωπό του. 
Ή έκφρασή του άλλαξε άστροτπιαία καΐ διά μιάς ποτάμι άπό δάκρυα χύθηκαν 
άπό τά μικρά παιδικά ματάκια του. Μέ τό κεφάλι σκυμένο καί μέ τά δάκρυα
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νά ποτίζουνε το πεζοδρόμιο πήρε τήν αντίστροφη φόρα, τρέχοντας όχι δμως 
τόσο γρήγορα δσο πρίν, ουρλιάζοντας άπό πόνο. Τό κοριτσάκι σταμάτησε. 
Κι’ δταν πέρασε δίπλα της τόν ρώτησε γιατί κλαίει. Ό  αδελφός της κάτι τής 
είπε, άλλ’ αυτή δέν κατάλαβε τίποτε. Τό μόνο πού έκαμε ασυναίσθητα ήτανε 
νά τόν άκολουθηση στόν δρόμο τής έπιστροφής, βάζοντας κι' αυτή τά κλά 
ματα. Άπό την άλλη άκρη οΐ γονείς αρχίσανε νά τρέχουνε πρός αυτά ανή
συχοι. Τρομάξανε γιατί δέν ξέρανε τΐ είχε συμβεΐ. Ό  κόσμος πού παρακολου
θούσε τήν σκηνή πάνω στό πεζοδρόμιο σταμάτησε κι’ άποτραβήχθηκε γιά νά 
τούς έλευθερώσουνε τήν διαδρομή. 'Όταν τ’ άγοράκι έφθασε στόν μπαμπα 
του, αύτός τόν σήκωσε στην αγκαλιά του καί προσπαθώντας νά τοΰ σφουγγίση 
τά δάκρυα τόν ρώτησε γιοαΐ κλαίει.

— Μήπως έπαθες τίποτε, πα ιδ ί μου;
"Ενα δχι έβγαινε άπό τούς λυγμούς του. Ό  πατέρας τόν φιλούσε, προ

σπαθώντας έτσι νά τόν ήσυχάση γιά νά μπόρεση νά καταλάβη τ'ις μπερδε
μένες λέξεις πουβγαιναν άπό τά χείλη τού μικρού. Κι’ δταν τά δάκρυα άραιώ- 
σανε ξεκαθαρίσανε κι’ οί λέξεις.

—’Έφυγε τό Λούνα Πάρκ.
Σάν βόμβα παίσανε οί λέξεις αυτές στην καρδιά τού μπσμπα. Τίς ήθελε 

νά τις άκούση,, άλλ’ δχι μ’ αυτόν τόν τρόπο. ’Εκείνη τήν στιγμή θάδινε δ,τι 
είχε καί δέν είχε ώστε τό Λούνα Πάρκ νά υπήρχε στό ίδιο μέρος. Φευγαλέα 
πέρασοιν άπό μπροστά του σκηνές των δυό προηγουμένων ήμερων, δταν τά δυό 
πολυαγαπημένα του παιδάκια στρυφογυρίζανε χαρούμενα πάνω στ’ άλογάκια, 
στ’ αυτοκινητάκια, στ’ άεροπλανάκια, στούς δορυφόρους, στό τραινάκι. Μ’ ένα 
κρυφό δάκρυ συνέχιζε νά τό φιλάη περισσότερο άκόμα καί νά τού λέη συνέ
χεια πώς μόλις θά πηγαίνανε στήν πρωτεύουσα θά τόν πήγαινε μαζί μέ τήν 
άδελφούλα του στό Λούνα Πάρκ, πού άπ’ έκεΐ δέν έφευγε ποτέ. Τά ίδια έλεγε 
κι’ ή μαμά πού, μέ μάτια έλαφρά δακρυσμένα, χάϊδευε πότε τ’ άγοράκι καί 
πότε τό κοριτσάκι.

Ό  κόσμος πού παρακολουθούσε τήν σκηνή, βλέποντας μιά οικογένεια τόσο 
άγαπημένη καί συνδεδεμένη νά κλαίη μέσ’ τή μέση τού πεζοδρομίου, άρχισε 
νά ρωτά τί συμβαίνει. Καί τότε κάποιος είπε τήν σκληρή φράση πού διέσχισε 
άστραπιαία όλόκληρο τό μεγάλο δρόμο τού χωριού.

"Εφυγε τό Λούνα Πάρκ !

ΜΑΝ0ΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ε . π . ε .

ΟΔΟΣ ΒΟΥΡΝΔΖΟΥ 8 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΘΗΝΔΙ 
ΤΗΛ. 6460.783 6427.591 6469.446

ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δ Ε Κ Τ Ε Σ Τ Η Λ Ε Ο ΡΑ ΣΕ Ω Σ - Κ ΕΡΑ ΙΕ Σ  
Η Α Ε Κ Ί ΡΙΚ Α  Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΑ  -  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Ε Σ  -  Ψ Υ ΓΕΙΑ  

Θ Ε ΡΜ Α ΣΤ ΡΕ Σ Π ΕΤΡΕΛ Α ΙΟ Υ  -  Α Π Ο ΡΡΟ Φ Η Τ Η ΡΕ Σ  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Ω Ν

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ



Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
— γραμματα__

Θεσσαλονίκη, ’Ιούνιος
’Αγαπητοί φίλοι χαίρετε.
^Ηλθε επί τέλους ή ιδρα πού επανέρχο

νται στην άγαπη]τένη |ΐας ιδιαίτερη πατρί
δα τα ιστορικά, οικογενειακά μας κειμή
λια πού κατορθώσα|τε μέ τόσες άγω'μες καί 
μόχθους νά συντηρήσουμε καί να διαφυ
λάξουμε από απανωτές καταστροφές αλλά 
καί άπδ τόν αδυσώπητο νόμο της φθοράς.

Ή  ραφτο*ιηχανή «Σίγγερ» tzo>j σάς στέλ
νω είναι άπό τα προϊόντα τοΰ βιοιιηχανι- 
κοΰ πολιτισμού τοΰ δεκάτου δγδόου αίώνος 
καί ή πρώτη πού ήλθε στο χωριό μας πε
ρί τά τέλη τοΰ δεκάτου ένάταυ αίώνος. Ό  
πατέρας μου νεαρός 23 μόλις έτών τη χρη
σιμοποιούσε καί άνεδείχθη πρώτος ράφτης 
τόσο στα ρουμελιώτικα, δσο καί στά «φρά- 
γκικα» ροΰχα, δπως λέγανε τότε τά σημε
ρινά ευρωπαϊκά ροΰχα.

'0  πατέρας μου πού τδνο|τά του ήταν 
Στέλιος περπατούσε σέ δλα τά χωριά τής 
Ποταμιάς καί έρα.βε ροΰχα καί άφησε έ- 
ποχή δχι μόνο ώς τεχνίτης αλλά καί ώς 
άνθρωπος φιλοπρόοδος κι έξυπηρετικός. 
Στό σπίτι είχε ένα βιβλίο πού έγραφε τούς 
πελάτες του μέ τά βερεσέδια καί τό όποιο 
μέχρι τό ’40 σωζόταν.

"Οσο γιά τή μηχανή είχε κι αυτή τις 
περιπέτειές της. "Οταν ήλθαν οί ’Ιταλοί 
καί λεηλάτησαν τό χωριό μας στήν Κα- 
τοχή ή μηχανή γλύτωσε γιατί τήν είχθ{ΐε 
στείλει σέ συγγενικό μας σπίτι στό Κλα- 
ψί. ”Από κεΐ τήν έκλεψαν καί μετά άπό 
πολύ καιρό καί πολλούς κόπους τή βρή
καμε στό τέλος τοΰ πολέμου σέ μιά αχυ
ρώνα. Ά πό κεΐ τήν έφερα στή Θεσσαλο
νίκη καίι τήν φυλάγω έδίό καί σαράντα 
σχεδόν χρόνια.

Μαζί μέ τήν μηχανή σάς στέλνω ένα 
τσουβάλι γιά καρύδια που χρησιμοποιούττ

ή μακαρίτισσα ή μάνα μου. Μαζί μέ ένα 
άλλο πού χάθηκε είχαν πιαστήρια πού χρη
σίμευαν γιά  νά κρατούν τά τσουβάλια άπ’ 
τά στατέρια δταν ζύγιζαν καρύδια. ’Εκεί
να τά χρόνια, εκατό χρόνια πριν καί πε
ρισσότερο τό χωριό μας είχε πολλές καρυ
διές ττού άπέφεραν πλούσιες εσοδείες σέ κα
ρύδια. Συνήθιζαν δέ τότε οί γονείς \Μς νά 
δίνουν (ΐαζί μέ τά άλλα προικιά κι ένα 
ζευγάρι πολύ γερά καί έκλεκτά τσουβάλια 
γιά  νά ζυγίζουν τά καρύδια.

’Επίσης σάς στέλνω ακόμη ένα τροβά 
κι ένα χεράμι.

Εύχαριστά) τό Θεό πού υστέρα άπ’ ένα 
καί πλέον αιώνα μέ άξίωσεν τά ιστορικά 
αυτά γιά μένα κειμήλια νά τά στείλω στί/ 
γενέτειρα γ ή .

Ά π ’ δλα αυτά βέβαια τις πιό πολλές 
περιπέτειες τις είχε δπως σάς είπα καί πιό 
πάνω ή μηχανή .Ευτυχώς πού σώθηκαν κι 
αυτά πού μέ μεγάλη ευχαρίστησή ]ΐου τά 
χαρίζω στήν Πνευματική γωνιά, τό Μου
σείο τοΰ χωριού μας. Ασφαλώς κι άλλοι 
θά έχουν νά χαρίσουν τά δικά τους.

Σάς εύχο^ιαι καλό καλοκαίρι νά περά
σετε.
Μέ άγάπη σάς φιλώ δλους πέρα γιά  πέρα 

Ό  φίλος σας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΑΗΣ

Πρός τό Περιοδικό 
«Μικροχωρίτικα Γράμματα» 

’Ε ν τ α ύ θ α
Έ πΙ τή συμπληρώσει ένός έτους άπό τού 

θανάτου τού συζύγου μου Ίωάννου Κάν- 
τζιου καί εις μνήμην τούτου, τοΰ κουνιά
δου μου Θεοφάνους Κάντζιου καί τοΰ πεν- 
Οερού μου Αθανασίου Κάντζιου, άντί Μνη
μοσύνου, σάς άποστέλλω δέκα χιλιάδας 

(συνέχεια στή σελίδα 53)
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Μυθιστορηματ ι ΐ ιή  β ι ο γ ρ α φ ί α  
γ ι ά  τ ό ν  κ ο ρ υ φ α ί ο  τ ή ς  Κ λ ΐ φ τ ο υ ρ ι ά ς

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

-ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ,,
( Η  ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΑΣ)

Κυκλοφόρησα νάο β ιβλ ίο  τού 
ΑΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Δη μ. Σ τ α μ έ λ ο υ ;  «Κατσοααώνης ('Η 
άποθέωση της παλικαριας)».

Σέ καλαίσθητη έκδοση καΐ στή σειρά 
των Εκλεκτών "Εργων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας τοϋ βιβλιοπωλείου τής «Ε
στίας» I. Δ. Κολλάρου καΐ Σίας, κυκλοφό
ρησε τό καινούριο βιβλίο του Δημήτρη 
Σταμέλου «Κατσαντώνης (Ή ιϊποθέωση 
τής παλικαριας)». Πρόκειται γιά μιά μυ
θιστορηματική βιογραφία πού άναφέρεται 
στήν ήρωϊκή καΐ δραματική φυσιογνωμία 
τοΰ περίφημου Κλέφτη κ’ εθνομάρτυρα των 
προεπαναστατικών χρόνων, πού ή άφταστη 
παλικαριά του, ή όργανιοτική καΐ πολε
μική του ικανότητα, δσο καΐ ή εύρύτερη 
δραστηριότητά του γιά μιά γενικότερη έ- 
ξέγερση στον έλληνικό χώρο καΐ ή διορα- 
τικότητά του, υπήρξαν αφορμή ν’ ι3α/ακηρυ 
χθεϊ έπίστ̂ μ̂α στήν Κλεφταρμοαολική Συ
νέλευση της Λευκάδας, τό 1806, άρχηγός 
δλων τών Κλεφτών. 'Ολόκληρη ή έπική 
ζωή καΐ δράση του καΐ ό μαρτυρικός του 
θάνατος, περιγράφονται λεπτομερειακά, σέ 
συνάρτηση λογοτεχνικής άφήγησης καΐ ι

στορικής πραγματικότητας, στή μυθιστο
ρηματική αύτή βιογραφία πού είναι ιστο
ρικά και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη, μέ 
διεξοδική διερεύνηση καΐ καταγραφή έλ- 
ληνικών καΐ ξένων πηγών κα'ι σέ συνδυα
σμό μέ τήν καθολικότερη δράση τών κλε
φτών κα'ι όριακά γεγονότα τής έποχής του 
Τό έργο, πού άποτελει προσφορά στήν βα
θύτερη κΤ έπαγωγική επικοινωνία μέ τΙς 
άναγεννητικές πηγές τοΰ έθνικοΰ μας βίου, 
περιλαμβάνει και πλούσιες κα'ι διαφιοτιστι- 
κές σημειώσεις, μιά μελέτη γιά τήν άξι- 
οποίηση τής <ι>υσιογνωμίας του και τής 
θρυλικής του δράσης άπό τή λαϊκή εικονο
γραφία, λεξιλόγιο ιδιωματικών λέξεων καί 
άντιπροσωπευτικές εικόνες, δικές του κα'ι 
βασικών συνεργατών του. Στό πολυσέλιδο 
αύτό έργο, τέχνη κα'ι ιστορία συγκροτούν 
μιήν ένότητα άπ’ δπου άνυψώνεται, άλη- 
θινή κι όλοζώντανη, ή μεγόιλη αύτή μορ
φή τοΰ Νέου 'Ελληνισμού. Τιμή τόμου δρχ. 
340. Τό βιβλίο μπορείτε νά τό ζητήσετε 
στά κεντρικά βιβλιοπωλεία κα'ι όιπευθείας 
άπό τ'ις έκδόσεις τής «'Εστίας» (Σόλωνος 
60, ’Αθήνα 135).

Προσφορές στήν Πνευματική μας Γωνιά
'Όπως μας γνώρισε ό κ. Δημ. Κρί

κος ό κ. Φάνης Κλεάνθης, δημοσιογράφος 
δώρησε κα’ι πάλι στήν Πνευματική μας 
Γωνιά πολλά βιβλία ποικίλου ένδιαφέρον- 
τος. Τόν ευχαριστούμε θερμά πού σκέφτε
ται πάντοτε τή μικρή μας Βιβλιοθήκη.

Ευχαριστούμε έπίσης τόν συγχωριοινό 
μας κ. Σταύρο Ζορμπαλα πού δπως μάς 
πληροφορεί ό κ. Δημ. Δερματάς χάρισε 
στήν Πνευματική Γωνιά μας μερικά άπό 
τά βιβλία πού έγραψε ό ίδιος, δπως «'Η 
άλήθεια γιά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», 
ό νεοφασισμός στήν 'Ελλάδα 1967 1974»

κ. ά. ιστορικού καΐ κοινωνιολογικού περι
εχομένου βιβλία του.

Μιά πλούσια προσφορά στό Μουσείο 
μας είναι τοΰ συγχωριανού μας κ. Δημ. 
Ντελή άπό τή Θεσσαλονίκη. Χάρισε γιά 
τόν στολισμό τοΰ Μουσείου ένα άπό τά 
πρώτα μοντέλα τής Ραφτομηχανής Σίγγερ 
τοΰ 19ου αιώνα (βλ. σχετ. ιστορικό στή 
σελ. . . ) , ένα παλιό τσουβάλι, ένα τρουβά, 
κΓ ένα χεράμι. Εύχαριστοϋμε θερμά τόν 
κ. Ντελή γιά τήν γενναιόδωρη αύτή προσ- 
Φοοά του.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΛΟΙΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΑΟΣΗΣ
Ό  Εύρυτάνας έκλεχτός λογοτέχνης - λαογράφος κ. Βασίλης Λαμνδτος, 

γράφει γιά τήν άξια της εθνικής μας παράδοσης τοΟτα τά έπικαιρα καΐ πα
ραινετικά λόγα πού άξίζει νά άναδημοσιεύσουμε εδώ έστω κα'ι άποσπασμα-
τικα:

...Κι θέλουμε νά κρατηθούμε ακόμα, σάν "Ελληνες γνήσιοι κι αληθινοί, μπρο
στά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα καΐ γενικότερα μέσα στήν παγκό<ηνια κοινωνία, αν 
θέλουμε νά μεγαλουργήσουμε σάν τους προγόνους μας, πρέπει νά βυζαίνουμε απ’ τό 
μαστάρι της λαϊκής μας παράδοσης. Νά πίνουμε τό δικό της κατάλευκο κι’ αγνό γά 
λα κι δχι τό βρώμικο ξενόγαλο. ’Έ τσι, 6ά κρατηθούμε σάν ’Έθνος, θ’ άξιοποιήσουμε 
τ'ις πνευματικές μας δυνάιιεις καΐ θά βαδίσουιχε ακράτητοι τό δρόμοι τής πολιτιστικής 
μας δημιουργίας.

’Αλλά γ ι’ αύτό, χρειάζονται γερά κότσια, δυναμική θέληση, μεγάλη αγάπη, α
ληθινή λατρεία κα.Ι πραγματικό σεβασμό στήν παραδοσιακή μας κληρονομιά. Θέλει 
αληθινούς 'ιεραπόστολους σέ θέσεις κλειδιά. Θέλει 'ιεροφάντες τής παράδοσης κα'ι τής 
λαογραφίας κι δχι άσχετους πού δέν γνωρίζουν τί είναι λαός κα'ι τί μάζα, τί είναι 
παράδοση καί ποιος μας τη χάρισε, τί είναι δημοτικό τραγούδι και πώς πρέπει νά 
διαφυλάξουμε τήν άψογη δοιι-ή του...

Ή  τΐαράδοσή μας, είναι τό Είναι μας καί ή ζωή μας. Μάς οδηγεί καί (ίας κρα- 
τάει σέ σταθερή κι άμετάκλητη πορεία 'Ελληνικής δημιουργίας. Γ ι’ αύτό χρέος κά
θε αληθινού τινευματικσΰ ανθρώπου είναι νά γαλουχεϊ καί νά ποτίζει τΙς νεώτερες γε
νιές μέ νάματα των προγόνων κι οχι μέ βρωμόνερα τής μαζικής κοινωνίας τής ξε
νομανίας καί τού πιθηκισμοΰ. Καί τελειώνοντας ξαναλέμε αυτό πού διατυπώσαιτε πιό 
πάνω μέ άλλα λόγια: Πώς, ’Έθνος πού αλλοιώνει ε’ίτε μέ τήν γνώση; ει'τε μέ τήν 
άγνοια τήν παραδοσιακή του πορεία, υποσκάπτει τήν ίδια του τήν ψυχή καί πορεύε
ται, ακράτητο π ιά , σ’ αότοκαταστροφή καί σ’ αότοαφανισμό.
(’Από σχετικό άρθρο τού κ. Ααμνάτου στό περιοδικό Ε.Ε.Σ. Νεότητος τ. 6, 1981)

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

(συνέχεια από σελίδα 51)
(10.000) δραχμάς, διά τήν Ιπισκευήν τού 

'Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως τού Σωτή- 
ρος, Παλαιού Μικρού Χωρίου.
Άθήναι τή 25 - 6 -1981 .
Ή  σύζυγος 'Ελένη χήρα Ίωάννου Κάντζιου 

καί τά παιδιά της

Πρός τό Περιοδικό 
«Μικροχωρίτικα Γράμματα» 

Ε ν τ α ύ θ α
Είς μνήμην των αδελφών Ίωάννου καί 

Θεοφάνους Κάντζιου, παλαιών φίλων καί 
συνεργατών μου, ώς καί είς μνήμγμ τού 
πατρός τιον ’Αθανασίου Κάντζιου, σάς απο
στέλλω δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000) 
διά τήν επισκευή τού 'Ιερού Ναού Μ··

μορφώσεως τού Σωτήρος, Παλαιού Μικρού 
Χωρίου vmI σύντομον νεκρολογίαν, μετά 
κοινής φωτογραφίας τών Ίωάννου καί Θε
οφάνους Κάντζιου, μέ τήν παράκλησιν ό
πως τά δημοσιεύσητε είς τό Περιοδικό σας. 
Άθήναι 25-6-1981 Νικ. Δ. Κεράνης

Τό περιοδικό μας προβάλλει αδια
κρίτως τΙς προσφορές δλων, άνεξάρ- 
τητα αν αϋτες είναι υλικές ή μή, μι
κρές ή μεγάλες.

★
Φροντίζετε νά ένη μερώνετε τά μέλη 
του Δ,Σ. τής ’Αδελφότητας γιά έκ- 
δηλώσεις ή γεγονότα πού θά θέλατε 
νά τά πληροφορηθοϋν καί άλλοι.

★

Παρακαλοΰμε νά ένη μερώνετε τό 
Δ.Σ. γιά κάθε αλλαγή διευθύνσεώς 
σας. ’Έτσι τό περιοδικό καί ο'ι ανα
κοινώσεις τής ’Αδελφότητας θά μπο- 
οοΰν νά φθάνουν σέ σάς.
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Λ Ι Γ Χ  /V O r iX  η χ  K e i N O y C  Π Ο γ  β φ γ Γ Χ Ν

Ή μνημόνευση προσφιλών προσώπων στή 
στήλη αυτή γίνεται μόνο μέ φροντίδα των 
οικείων των, οΐ όποιοι αν τό έπιθυμοΰν, θά 
πρέπει νά φροντίζουν νά μας δίνουν έτοιμο 
τό κείμενο ή τά απαραίτητα διογραφικά 
στοιχεία καί μιά φωτογραφία.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΝΤΖΙΟΥ
Μέ άσυγχώρητον καθυστέρησιν γράφω 

τΙς λίγες αύτές γραμμές, δια τούς άδελ- 
φικούς φίλους, συνεργάτας καΐ συμπολίτας 
μου, άδελφοΰς Ίωάννην καί θεοφάνην Άθ. 
Κάντζιον, έκ Φειδακίων Ευρυτανίας κατα- 
γομένους καί θανόντας εις δραχύ μεταξύ

καί όο/θρωπιστικάς ιδέας καί άρχάς των, 
τάς όποιας έκληρονόμησαν άπό τόν ένάοε- 
τον καί ένσαρκωτήν (μαζΰ μέ τούς άειμνή- 
στους Κων. Σαΐνην καί Ίωόιννην Άνδρι- 
τσογιάννην) του ήλεκτροφωτισμοΰ τής πό- 
λεως Καρπενησιού, πατέρα των ’Αθανάσι
ον Κάντζιον, άποδιώσαντα εις δαθύ γήρας 
πρό 7ετίας καί ένταφιασθέντα έπίσης εις 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής. ’Ε
νάρετοι καί στοργικοί σύζυγοι καί γονείς, 
έπικουρούμενοι εις τόν μόχθον τής ζωής 
καί τήν ανατροφήν καί μόρφωσιν των οι
κογενειών των, άπό τάς άνταξίας συζύ
γους των καί τά γαλουχηθέντα μέ τάς Ι
δίας άρχάς τών γονέων των τέκνα των,

τους διάστημα (τήν 25)6)1980, ό πρώτος, 
ε’ις ηλικίαν 59 έτών καί τήν 6)5)1981 ό 
δεύτερος, είς ήλικίαν 55 έτών), ένταφια- 
σθέντας δέ είς τήν πέραν τοϋ ’Ατλαντικού 
"Ηπειρον, άπό την έπάρατον άμφότεροι νό
σον, άπότοκον τού φθοροποιού τεχνοκρα- 
τικού πολιτισμού καί τού σημερινού άγ- 
χώδους δίου.

Φιλοπρόοδοι καί φιλοδίκαιοι ώς κοινωνι
κοί άνθρωποι, εύθείς είς τάς συναλλαγάς 
των, άλλά καί μέ άκαμπτον τήν σπονδυλι
κήν των στήλην, ήσαν έκείνοι διά τούς ό
ποιους ό λόγος ήτο συμδόλαιον καί πού 
τόσον σπανίζουν σήμερον.

Παρέμειναν άκλόνητοι εΐο τάς ύθικάς

καίτοι τούς άπέμενεν άρκετόν άκόμη στά- 
διον ζωής των, δέν έπρόφθασαν νά όλο- 
κληρώσουν τόν σκοπόν τής ζωής των καί 
νά άπολαύσουν τούς καρπούς τών μόχθων 
των.

’Αλλά δλα είναι ανθρώπινα καί άς είναι 
έλαφρό τό χώμα τής ξένης ’Ηπείρου, τήν 
όποιαν έτίμησαν ώς “Ελληνες μετανάσται 
καί εις τήν όποιαν άφησαν τάς σωρούς 
των,
Άθήναι 25)6) 1981 ΝΙΚ. Δ. ΚΕΡΑΝΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ
Στις 13 Φεδρουαρίου πέθανε στι ν̂ ’Αθή

να, υστέρα άπό μακροχρόνια άσθένεια ό
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Τάκης Φλέγκας, 48 χρόνων. Ή κηδείεχ του 
εγίνε στό Καρπενήσι. Οι συμπατριώτες μας 
καΐ οί πολυάριθμοι φίλοι του τόν συνόδε
ψαν στή τελευταία κατοικία του μέ άδά- 
σταχτη λύπη. Διότι ό Τάκης ήταν άγαπη-

τός σ’ δλους. “Οσοι τόν γνώριζοα/ έχτιμοϋ- 
σαν τόν άδαμόα/τινο χαραχτήρα του κα'ι τή 
μεγάλη δημιουργική του φλόγα πού είχε 
γιά τήν άνάπτυξη τοΰ Καρπενησιού καΐ 
γενικότερα της Εύρυτανίας.

Φανατικός φυσιολάτρης, γερός όρειβά- 
της κα'ι έπιδέξιος χιονοδρόμος υπήρξε ό 
πρώτος και ό έπ'ι σειρά έτών πρόεδρος τοΰ 
όρειδατικοΟ τμήματος Καρπενησίου τοΰ Ε. 
Ο.Σ.

’Ήταν ό όραματιστής κα'ι πρωτεργάτης 
τοΰ χιονοδρομικού Κέντρου τοΰ Βελουχιού 
πού τόση ζωή έδωσε τούς χ^ειμωνιάτικους 
μήνες στό Καρπενήσι κα'ι στα γύρω χωριά 
τής Ποταμιάς μέ τήν έπίσκεψη χιονοδρό
μων άπό δλη τήν Ελλάδα.

Σέ μάς πού υπήρξαμε σύντροφοι σέ με
ρικές δπτό τ'ις φυσιολατρικές κα'ι όρειδα- 
τικές έξορμήσεις του ό Τάκης θά ζή μέ
σα μας κα'ι θά είναι φωτεινό παράδειγμα, 
φλογερού πατριώτη, άκαταπόνητου άγωνι- 
στή, σωστού καί προοδευτικού άνθρώπου.

’ Ας είναι έλαφρύ τό χώμα της Εύρυτα- 
νικής γης πού τόν σκεπάζει καί πού τόσο 
άγάπησε.

ΘΑΝΑΣΗΣ L ΚΕΡΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΦΛΕΓΓΑΣ 
(1916-1981)

■Ήταν ό μεγαλύτερος γιος τοΰ Χρ. Φλέγ 
γα καί ξενητεύτηκε στην ’Αμερική πρίν 
διπ’ τόν πόλεμο.

Στή διάρκεια τοΰ πολέμου ένώ ό πατέ
ρας  ̂του, πρόεδρος τότε τοΰ Μικρού Χω
ριού έπεφτε κιίιτω άπ’ τίς ριπές τών ιταλι
κών πολυβόλων στίς Λόγγοδες 24-12-42, ό 
Γιάννης ώς ’Αμερικανός πεζοναύτης πολε
μούσε στά μέτωπα τής Εύρώπης καί τής 
’Άπω ’Ανατολής έναντίον τοΰ ’Άξονα μαζί 
μέ τούς συμμάχους. Λίγο μετά τόν πόλε
μο ήλθε νά δει τό ρημαγμένο σπίτι καί 
τήν απορφανισμένη οίκογένειά του στό χω-

Ό  1. Φλέγγας μέ τήν οίκογένειά του

ριό, γιά νά έγκατασταθεΐ οριστικά στήν 
Αμερική, δπου δημιούργησε οικογένεια 
καί διακρίθηκε ώς έπιχειρηματίας.

θά  μείνει γιά πτχντα Αλησμόνητος σότν ό 
άνθρωπος πού άγαποΰσε καί έπασχε γιά 
τόν συνάνθρωπό του...».

«Ή πόλη Λώρενς τής Ν. Καρολίνας έ
χασε έναν έξαίρετο πολίτη μέ τόν θιχνα- 
το τοΰ Γιάννη Φλέγγα.

Ό  Φλέγγας ήταν υπέροχος, δχι μόνον 
στά χαρίσματα καί στή συμπεριφορά πρά
γματα πού δλοι τά έβλεπαν άπό κοντά, 
άλλά ξεχώριζε καί γιά τίς φιλάνθρωπες 
πράξεις του προς τούς συνανθρώπους του 
τις όποιες μόνο οΐ εύεργετούμενοι άπ’ αυ
τόν είναι σέ θέση νά γνωρίζουν. Ειατί ή
ταν ό άνθρωπος πού έσπευδε νά βοηθήσει 
πάντοτε τούς συνοινθρώπους του χωρίς νά 
θέλει νά γίνεται τούτο γνωστό.

Σάν τέτοιος άνθρωπος διέπρεψε έδώ στό 
Λώρενς γιά 22 καί περισσότερα χρόνια, ό 
Γιόα/νης Φλέγγας».

Μ’ αυτά τά λόγια ή τοπική αμερικανική 
έφτιμερίδα άπο^(αιρέτισε τόν Ειότννη Χρ. 
Φλέγγα πού πεθανε στίς 25 Φεβρουάριου 
1981 σέ ήλικία 64 έτών.
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ΣΟΦΙΑ Κ. ΦΛΩΡΟΥ (ΠΕΤΣΙΚΑ)
ΣτΙς 14-3-81 μετά άπό ξαφνική ασθε

νεί καί νοσηλεία πού κράτησε περίπου ϊ- 
να μήνα πέθανε ή Σοφία σύζ. Κων. Φλώ-

ατρικών εξετάσεων. (’Αθήνα - Πεύκη). 
^Ηταν ή μεγαλύτερη κόρη τής Χρυσάνθης 
καί Σωτήρη Ζησίμου πού πέθαναν γύρω 
στά 1970.

Ή Καίτη είχε γυρίσει πρόσφατα άπ’ τήν 
’Αμερική, κοντά στις αγαπημένες άδελφες

της, μή μπορώντας νά άντέξει άλλο τό χα
μό του συζύγου της πού πέθανε στην Ού- 
άσιγκτων πριν άπό λίγα χρόνια.

ο ι απαρηγόρητες αδελφές της και οί 
συγχωριανοί τή θυμούνται σάν μιά εύγε- 
νικιά καί πρόσχαρη κοπέλλα.

ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΟΥΡΝΑ (1885-1980)
■̂ Ητον στό πιεστήριο τό προηγούμενο 

τεύχος τού περιοδικού, δταν μαθεύτηκε ό 
θάνατος τής Μαρίας Κ. Γιουρνα. Πεθανε

ρου (γένος Πέτσικα) σέ ήλικία περίπου 
60 έτών. ’’Ηταν κόρη τού γνωστού στήν 
περιοχή τής Ποταμιάς Φραγκοράφτη μά 
πιό πολύ γνωστό γιά τις πρακτικές θερα
πευτικές του ικανότητες Χαραλ. Πέτσικα.

Ό  απαρηγόρητος σύζυγός της μέ τούτο 
τό επιτάφιο έπίγραμμα έκφράζει τον άδά- 
σταχτο πόνο του γιά τό χαμό της:

Βιαστικά ήλθες καί είδες 
μέ χαρές καί μέ έλπίδες 
βιαστικά και δλο τρόμο 
εφυγες άπ’ άλλο δρόμο 
κι’ άφησες σέ δλους πόνους 
δάκρυα καημούς καί κόπο 
στερνοπληρωμή άπ’ δλους 
ήτανε δυο μέτρα τόπος.

Κ. Φ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ 
(ΖΗΣΙΜΟΥ)

Στις 15 Φεβρουάριου φτερούγισε ψηλά ή 
ψυχή τής Καίτης Φουσέκη (Ζησίμου). Πέ
θανε άπό τήν καρδιά της στή διάρκεια Ι

σέ βαθειά γεράματα, ήταν 95 χρόνων πε
ρίπου καί κηδεύτηκε στό Χωριό στις 27 
Δεκεμβρίου 1980. ’Άν κι είχε χρόνια κα
τάκοιτη δλοι τή θυμούνταν σάν μιά καλω- 
συνάτη καί γελαστή γυναίκα. ’Άφησε πί
σω της πολλά παιδιά, έγγόνια καΐ δισέγ- 
γονα.
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Μ Η Χ Ι Ν Ι Σ Μ Ο Ι Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Θ Υ Ρ Ο Ν
ΠΕΤΡΟΖ ΜΠΑΡΛΑΖ Ε.Π.Ε.

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

Μηχανικοί, Εργολάβοι, Ξυλουργοί 

Ο ΠΕΤΡΟΣ Μ ΠΑΡΛΑΣ
Μετά άπό πολυετΑ πείρα έπΙ τΔ ν  ΕυλουργικΔν 
άργααιΔν άφεΟρε τάν τελειότερον μηχανισμόν 
αυραμάνων άυρΔν άντικαταοτήαας οΟτω δπαντας 
τούς ί ν  χρΑσει μηχανισμαύε·

ΚαΙ τοΟτο διότι A έξ Αλουμινίου ρόγα εΤνοι κατα- 
ακευααμένη άπό οχληρά ντουραλουμίνιον ώστε νό 
δύναται ν* άντέχη αέ πολύ βαριά θυρόφυλλα καί 
6  μηχανισμόε καλύπτει τά κενόν ( χάομα) δνιύδεν 
τής άνηρτημένηε δύραε.

ΚαΙ τό  παιό ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ διά τΑν άργύνωσιν 
tAc  αυγχρόνου κότοικΙαε. Τόαον A ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΣ 
ΧΟΝΕΥΤΗ ΟΥΡΑ δσον. καί A ΕΞΟΤΕΡΙΚΗ τοποβε- 
τεϊται καΙ άΕάγεται όνευ ούδεμιάε άπεμβάοεωε. 
δηλ.' βόν χρειάζονται καθρίπτες μπετοΟ καί γυ- 
φοοανίδες·

·?&· '

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ; Ζ η τά τε  μηχα ν ιομ ούς Μ  Π A  Ρ  Λ  A  καί ό χ ι Τ Υ Π Ο Υ  
Μ Π Α Ρ Λ Α  ε ίν α ι α ν τ ιγ ρ ά φ ε ις  τού  μηχα ν ισ μού  μας.

Δ ιά νά ε ίν α ι γ νήσ ιο ς  πρέπει νά φ έρη  τή ν  σφ ρα
γίδα Π Μ Π Α Ρ Λ Α Σ  Α Ρ . ΕΥ Ρ . 3 7 0 7 2 .
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