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Ά ριθ. Πρωτ. 869  ’Αθήνα 2 Μαρτίου 1982

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΗ Σ
Τό Διοικητικό Συμβούλιο της ’Αδελφότητος, σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 του Κα

ταστατικού καί ύστερα από την ύπ’ άριθ. 216) 23.1 .82 απόφασή του, καλεΐ τα μέλη 
τής ’Αδελφότητος καΐ όλους τούς Μικροχωρίτας πού θέλουν νά γίνουν μέλη να συν- 
έλθουν στην έτήσια Γενική Συνέλευση τήν 28ην Μαρτίου τρέχοντος έτους, ήμέρα Κυ
ριακή καί ώρα 9 πρωινή στην αίθουσα τής Ένώσεως Ααμιέων, Βηλαρά 1, 8ος όρο
φος, όπισθεν τού Ιερού Ναού τού 'Αγίου Κωνσταντίνου (Όμονοίας) τηλ. 52 .38 .306  
μέ τά παρακάτω θέιτατα:

1) ’Έκθεση πεπραγμένων κατά τό 1981 καί λογοδοσία τού άπερχο<μένου Διοι
κητικού Συμβουλίου.

2) ’Έκθεση τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπής 1981 καί προϋπολογισιχός έσόδων καί 
εξόδων 1982.

3) ’Έγκριση τών πεπραγμένων 1981, τού απολογισμού έσόδων καί εξόδων 1981 
καί τής έκθέσεως τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής. Ό  άτεολογκητός έσόδων καί έξό- 
δων δημοσιεύεται είς τό κυκλοφορούν τεύχος τού περιοδικού μας «Μικροχωρίτικα 
Γράμματα».

4) Συζήτηση καί αποφάσεις για διάφορα θέ]τατα τού χωριού μας καί τής ’Α
δελφότητος μεταξύ τών οποίων:

α) Ή  έπισκευή τού Ί .  Ν. τής Μεταμορφώσεως καί δ σχετικός έρανος.
β) Προώθηση τού θέματος για ανέγερση μνημείων έκτελεσθέντων κατά τό 1942 

υπό τών ’Ιταλών, τών θυμάτων τής κατολίσθησης καί τών πεσόντων είς τούς άπε- 
λευτερωτικούς πολέμους τής πατρίδος Μικροχωριτών.

γ)  ̂ "Ιδρυσις Οΐκοδο^χικού Συνεταιρισμού τών ιδιοκτητών τού χώρου κατολίσθη
σης καί συζήτηση σχετικών θεμάτων.

δ) ’Επίστρωση τού μεταξύ τών δύο οικισμών τού χωριού δρόμου.
ε) Εγκατάσταση τηλεφώνων στό παλιό Χωριό, 

στ) Ή  έπέκταση κατά τό καλοκαίρι τής λεωφορειακής από τού Καρπενησιού συγ
κοινωνίας μέχρι τού παλιού Χωριού.

ζ) Προτάσεις γιά τροποποίηση από ειδική συνέλευση άρθρων τού Καταστατικού.
5) ’Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καί νέας Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
Παρακαλούιι,ε όλα τά μέλη τής ’Αδελφότητος καί ιδιαίτερα τά νεώτερα νά έλ

θουν γιά νά πραγ|.ιατοποιηθεΐ ή Συνέλευση κατά τήν ήμέρα αυτή καί άποφύγουμε 
τήν αναβολή, πράγμα τιού θά είναι δύσκολο καί θά διπλασιάσει τη δαπάνη.

Έάν πάντως δέν θά έχουμε απαρτία θά έπαναληφθεΐ κατά vojju) ή Συνέλευση 
τήν έπο]χένη Κυριακή στην αυτή αίθουσα καί τήν ίδια ώρα.

"Οσοι δέν μπορούν νά έλθουν δύνανται νά έξουσιοδοτήσουν εναν άλλον μέ τό πα
ρατιθέμενο υπόδειγμα. Κάθε έξουσιοδοτημένος μπορεί νά αντιπροσωπεύσει τό πολύ 
πέντε άλλους.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΞΟ ΓΣΙΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗ

Πρός τήν ’Αδελφότητα Μικροχωριτών «Ή  Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος» 
Άστυδάμαντος 17, ’Αθήνας 516

Τό υπογραφόμενο ]:ιέλος τής ’Α δελφότητος....................................έπειοή δέν μπορώ
νά παραστώ στή συνέλευση τής 28 .3 .82 έξουσιοδοτώ μέ τήν παρούσα [εου έπιστολη,
σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 τού Καταστατικού, τόν κ .................................... όπως παραστεί
γιά μένα καί ψηφίσει γιά λογαριασμό μου.

Έ ν .............τ ή ................1982
Ό  έξουσιοδοτών



ο  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1981

ΕΣΟΔΑ
Τπόλο'.πον Το{ΐείου προηγού]ΐενης χρήσης δρχ.
Άπδ συνδρομές μελών δρχ. 28 .552
Άπδ συνδροι^ές περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γρά^ΐ-ι^τα» 34 .300
Δωρεές προς τήν ’Αδελφότητα 17 .134
Δωρεές για τό δρόμο κλπ. 76.000
Δωρεές για ανέγερση μνημείων 42 .300
Άπδ τή συνεστίαση στδ χωριό τής 20.8.81 18.800
Χορηγήσεις από τά Κρατικά Ααχεια δρχ. 50 .000+ 40 .000  90 .000

Σύνολο έσόδων 1981

40.418

307.086

347(.504

ΔΑΠΑΝ ΕΣ
ΓΕΝ ΙΚ Α  ΕΞΟΔΑ

Γ . Συνέλευση - ’Απολογισμός 
Δακτυλογραφήσεις
Διάφορες δαπάνες \ 
Συνδρομή 2 έτών περιοδ. Στερεά Ελλάς

2 .770
3 .150
2.561
1.476 9.957

Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚ Ο  «Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ ΙΚ Α  ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 
Χαρτί - εκτύπωση - κλισέ 
Ι'ραιτματόσημα κλπ. αποστολής 
Βιβλιοδέτηση τόμων

39.682
5 .450
3.943 49 .075

Ε Π ΙΣ Κ Ε Γ Η  I .  Ν. «Η ΜΕΤΑΜ ΟΡΦΩΣΗ Τ Ο Γ ΣΩΤΗΡΟΣ»
Εισφορά εις τόν έρανον
Δαπάνες ύτιοβοηθήσεως έράνου
Αλλαγή κλειδαριάς, επισκευή παροχής νερού

50 .000
4 .122
3 ii6 0 57.682

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ Α ΕΙΟ  Μ. X .
Βράβευση αριστούχων μαθητών καί δώρα πρός μαθητές 

Δημοτικού Σχολείου
τού

8.304

Π Ν ΕΓΜ Α ΤΙΚ Η  ΓΩ Ν ΙΑ
Δαπάνες έγκαινίων λαογραφιτιού Μουσείου 
Φωτογραφίες καΐ πίνακες 
’Αγορά πίγκ - πόγκ 
Φωτισιώς ΔΕΗ

7.759
2 .800
3 .700

969 15.318

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΧΕΑΙΔΟΝΑ»
Χαρτόσηι«3 είσπραττομένων ενοικίων 
Επιβάρυνσή μας άπό φωτιηχόν 
Κάγκελα καί γλάστρες πλατείας

2i>92
1.321

10 .100 14.013



Ε Υ Χ Ε Σ  1982
M e  τ ις  κ α λ λ ίτ ε ρ ε ς  ευ χ ές , γ ια  τ ο ν  κ α ιν ού ργ ιο  χ ρ ό ν ο  

I δίω ς, ν ά ν ’ χ α ρ ο ύ μ εν ος  κα ΐ μ έ  καλήν ύγείαν. 

κ ι’ εύχομ αι α τ ό ν  κ α δ έ ν α  α α ς  κα ι ο τή ν  Ε ύ ρυ ταν ία . 

Ρ ό δ ιν ες  νάν’ οΐ μ έρ ες  αας , γ ιορτή , ή κ ά δ ε  μία.

Ο λ η  ή χ ρ ο ν ιά  νάν^ τυ χερή , γ εμ άτη  εύ τυ χ ία .

X  ώμα, όταν δα Ήίάνετε, να γίνεται χρυαάφ ι,

Ω  ρ ε ς  χ α ρ ά ς , νάνα ι γ ιά  αάς , α τ ό  απ ίτι, α τ ό  χω ράφ ι, 

Ρ ούμ ελη , πίνω έ ν α  κραα ί, ά π ό ψ ε  α τή ν  ύ γ ειά  αου,

I  δ α ν ικ ά  λ εβ έν τ ικ α ,  όπως είν’ τ ά  δ ικ ά  αου.

Ο λ ο ι  μ ας  κ αμ αρ ώ ν ου μ ε έ α έ  κ α ι τ ά  π α ιδ ιά  αου.

ρ. Ζαλοκώστα

0  ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟ  ΤΗ Σ Π Λ Α ΤΕΙΑ Σ 
Εκσκαφές, μεταφορές μπαζών καί πλέγματα 
Δαπάνες συντηρήσεως αυλακιών

ΣΤΝ ΕΣΤΙΑ ΣΗ  ΜΕΑΩΝ 21.2.81 
Εκτύπωση καί άτϊοστολή προσκλήσεων

Σύνολο δαταχνών 
Τπόλοιττον Ταμείου

33.850
3.527

2.722

194.448
153.056

347.504

’Αθήνα 23 Φεβρουάριου 1982

Τό Διοικητικό Συμβούλιο Ή  ’Εξελεγκτική Επιτροπή



ο ΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τοϋ κ. Γ . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου τοϋ Δ.Σ.

Ό  έργολάβος κ. Λάμπρος Σαμαράς, πού άνέλαβε τήν επισκευή τοΰ Ναού βάσει 
τής άπβ 21 Σεπτεμβρίου 1980 δημοπρασίας καί τοΰ άπό 31 ’Οκτωβρίου 1980  συμφω
νητικού μέ τβ ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ επικεφαλής τόν αείμνηστο Παπαδημή- 
τρη Καραπάνο, Ιτελείιοσε εντός της συμφωνημένης προθε^χίας 30 Σεπτεμβρίου 1981, 
δλες τΙς εργασίες, πού αφορούσαν τόν τρούλο και ολόκληρη τή στέγη καί προβλεπό- 
ταν άπό τή μελέτη τού πολιτικού μηχανικού κ. Φώτη Παπανάγνου, δπως καί τίς 
πρόσθετες εκείνες πού κρίθηκαν αναγκαίες καί απαραίτητες σύμφωνα μέ τήν πρόβλε
ψη της ίδιας μελέτης. Δηλαδή στηρίχτηκε ό τρούλος, πού ήταν καμωμένος άπό που
ρί, μέ λεπτές καί άλληλοσυνδεόμενες οπλισμένες πλάκες τσιμέντου, δέθηκε στή βάση 
(δλη πρόσθετη έν σχέσει μέ τή μελέτη εργασία) καί σκεπάστηκε έντεχνα μέ παρα

δοσιακά κεραιμίδια. Στρώθηκε δλη ή στέγη μέ έλαφρή όπλιqxέvη πλάκα τσιμέντου 
αφού απαλλάχτηκε άπό πάρα πολλά μπάζα. Ή  πλάκα τής στέγης συνδέθηκε μέ ισχυ
ρό οπλισμένο σενάζ στό στεφάνι των τοίχων καί έπικαλύφθηκε μέ έλενίτ, πάνω στό 
όποιο κολλήθηκαν βυζαντινά κεραμίδια. Μέ μια κουβέντα άλλαξε εξ όλοκλήρου ή 
στέγη καί ό τρούλος, στερεώθηκαν, ασφαλίστηκαν καί παοουσιάζονται μέ παοαδοσια- 
κή έμφάνιση πού συνδυάζεται μέ τό βυζαντινό αρχικό σχέδιο τοΰ άκαδημαικού Όρ- 
λάνδου. Καί ήταν ή στέγη τό μεγάλο πρόβλημα πού ευτυχώς λύθηκε.

’Απομένουν βεβαίως νά γίνουν τό τοιχείο ύποστηρίξεως γύρω - γύρου των θεμε
λίων, νά συνδεθεί τό εξωτερικό όπλι^χένο περίβλημα τοΰ τρούλου μέ ανάλογο ελα
φρότατο έσωτερικό περίβλημα, νά γίνουν όλίγα εσωτερικά έπιχρίσ]χατα, νά γίνει ο 
εξωτερικός περιμετρικός δ·ιάδρο]ΐος εις άντικατάσταση τού καταστραφέντος καί νά πε- 
ταχτοΰν τά μπάζα άπό δλες τίς έργασίες.

Ή  στέγη καί ό τρούλος πού έγιναν έστοίχισαν πέριξ των 2 .000 .000  δρχ. έναντι 
προϋπολογισθέντος 1 .000 .0000 .

Οι υπόλοιπες έργασίες προϋπολογίζονταν γιά 865 .000  δραχμές καί υπολογίζε
ται παρά τή νέα έργασία έσωτερικώς τοΰ τρούλου νά μή ύπερβοΰν τό ποσόν τούτο, 
γιατί θά γίνουν όλιγότερα έπιχρίσματα.

Καί τώρα ό έρανος:
Συγκεντρώθηκαν μέχρι σήιχερα άπό πρόθυμες καί εγκάρδιες εισφορές Μικροχω- 

ριτών στήν Ελλάδα καί τά πέρατα τοΰ Κόσ]χου, άλλά καί μερικών φίλων τοΰ χω
ριού μας, οι όποιες δλες δημοσιεύονται όνομαστικώς πάρα κάτω, δραχμές 1.795.379 
Από πώληση τταλιών κεραμιδιών 13.000
Προστέθηκε άπό τό υποκατάστημα -τής ’Εθνικής Τραπέζης Καρπενη 
σίου δπου κατατίθεται κάθε δωρεά δρχ. τόκος 107.890

’Ήτοι σύνολον 1.916.269
Άπό αυτά έπληρώθησαν στόν έργολάβο δρχ. 1 .760 .000
στόν μηχανικό 76.941

Σύνολο δρχ. 1 .836.941

’Έτσι άπο^χένει υπόλοιπο 79.328

Από τό υπόλοιπο τούτο 61.327 δρχ. άπομένουν καταθειμένες στήν Τράπεζα



■ΛΟ,Ι δρχ. 18 .000  θά κατατεθούν μόλις εξαργυρωθούν δολ. 3 0 0  από τήν ’Αμερική, από 
εισφορές έκεΐ Μικροχωριτών. Καί τό συιιπερασμα:

Ή  σπουδαία καΐ μεγάλη δουλειά έγινε. Ή  άπο^Αενουσα θά γίνει εντός τοΰ 1982 
αν συνεχισθεΐ δ έρανος.

Γιά τούτο καί τό ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο υπό τόν δραστήριο καί καλοκάγαοθ 
Πρόεδρο - Ιερ έα  τού Μεγάλου Χωριού κ. Κώσταν Λαμπαδάρην καί τόν αντιπρόεδρο

Ή στέγη τής Μεταμόρφωσης, πρίν ακόμη ολοκληρωθεί ή έπιοκευή της

Πρόεδρο της Κοινότητας Έπαμ. Παπαδή καί ή ’Ερανική ’Επιτροπή άλλά καί σύσ
σωμη ή Αδελφότητα, πού είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφο)ση τού Σωτηρος αφού 
ευχαριστήσουν άπαντας έξ όλης ψυχής καί καρδίας άπευθύνονται διά μίαν άκόμη φο
ράν πρός δλους τούς Μικροχωρίτες καί τούς φίλους αυτών καί τούς θεριιοπαρακαλοΰν 
νά ξαναβάλουν τό χεράκι στην αργυρή τους τσέπη, δπως έλεγε δ μακαρίτης Παπα- 
δημήτρης.

Ο Ι Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

Καπνοβιομηχανία Γ. Α. Κερόνης Α.Ε. δύο 
δόσεις άνά 1(Χ).000, δρχ. 200.000. Γεώργι
ος Κ. Δημόπουλος δόσεις 15.000 καΐ 10. 
000 καΐ είς μνήμην Κούλας Κουρδσύβελη 
δρχ. 30.000, σύνολον 55.000. ’Αδελφότης 
Μικροχωριτών «ή Μεταμόρφωσις τοΟ Σω- 
τήρος 50.000. Σπυριδούλα Ευαγγέλου Πι- 
στιόλη 50.000. Ίωιάννης Λ. Δέρματός δό

σεις 25000 καΐ είς μνήμην Σσφίας Κου
τσού κη δρ. 10000, σύνολο 35000. Κώστας 
Ίω . Δερματάς εις μνήμην των γονέων του 
Ίωάννου και Αικατερίνης 30000. Άθαν. 
Μ. Κερότνης δόσεις 5000 καί 5000 καΐ 20. 
000, σύνολσ 30.000. Βασίλης Ν. Κσματας 
δόσεις 5000 καΐ 20000, σύνσλο 25000. 
Μαργαρίτα Ν. Κεριάνη είς μνήμην τοΰ συ



ζύγου της lOCXK), είς μνήμην τοΰ συζύγου 
της έπΙ τη συμπληρώσει ΙΟετίας άπό τοΰ 
θανάτου του 10000, είς μνήμην ίερέως Δ. 
Καραπάνου 2000, είς μνήμην Σοφίας Κου- 
τσούκη 1000, εις μνήμην ’Αθήνας Γρα- 
τσούνη 2000, σύνολο 25000. Ροδύό/θη Γ. 
Κυρίτση είς μνήμην τοΰ συζύγου της 5000 
καΐ 5000 δρχ., δολ. 200 ή δρχ. 11080, σύ
νολο δρ. 21080. Πόνος Τρ. Κυρίτσης είς 
μνήμην πάπου, πατρός καΐ θείου 20000. 
Ίωάν. λαμπερής δολ. 500, Ζαχαριόπουλος 
Π. δολ. 500, Δη μ. και ’Ό λγα  Λιάπη δολ. 
300, Χρηστός Σπ. Μαστρογεωργόπουλος 
20000. Σωτηρία Δημητρακοπούλου - Πα- 
παστάθη δόσεις 10000 κα'ι 10000, σύνολο 
20000. ’Ανώνυμος 20000. Ιωάννης Χρ. 
Φλέγκας δολ. 100 ή δρ. 4148, καΐ δολ. 150 
ή δρ. 4532 καή δολ. 200 ή δρ. 8530, σύ
νολο 17210. Λάζαρος Μπακογιόιννης δολ. 
300. δρ. 16281. 'Ιερεύς Δημ. Καραπάνος 
15000, Έπαμ. Κ. Παππαδής 15000. Κώ
στας I. Χασκόπουλος δολ. 300 δρ. 17685. 
Παντελής Νικ. Λιάπης 5000 καΐ 1000 καΐ 
9000 σύνολο 15000. Στέφανος Δ. Μπιλέ- 
τας 5000 κα'ι 5000 καΐ 3000 καΐ 2000 δρ. 
σύνολο 15.000. Παναγ. Χρ. Μαστρογεωρ
γόπουλος είς μνήμην των γονέων του δολ. 
250 δρχ. 13.800, Στέιρανος Μαστρογεωργό 
πουλος δολ. 150 ή δρχ. 8850 και 3000 σύ
νολο 11.850, Άθηνα Ν. Χαμπερή - Κόμμα
τά δολ. 200 δρχ. 11.550, Κώστας καί ’Α
ριστείδης Χαρ. Πέτσικας δολ. 200 δρχ. 
11.873, Νικόλαος Νταφίλης δολ. Αύστρ. 
200 ή δρχ. 9888 και 1000 σύνολο 10.888, 
Βούλα Β. Τσώμου - Κυρίτση δολ. 100 ή 
δρχ. 5540 καί 5000 σύνολο 10.540, Πειραϊ- 
κή — Πατράική Α. Ε. 10.000, Γεώργιος 
καί Στέλλα Γ. Παπαδή 10.000, Μαρία Τρι 
ανταφύλλη 10.000, Ελένη Κάτζιου είς 
μνήμην συζύγου καί άδελφοϋ 10.000, ’Α
νώνυμος Λαμίας 10.000, Μαρία Κ. Πιπα- 
ρίγκα - Παπακωνσταντίνου 10.000, ’ Ιωάν
νης Άθαν. Κεριίινης είς μνή̂ μην ’Αθήνας 
Γρατσιούνη 10.000 καί 2000 σύνολο δρχ.
12.000, Ίερεύς Ά θ. Παπαστόιθης δρχ.
10.000, Φιοτεινή Ά θ. Παπαστάθη 10.000, 
Γεώργιος Ά θ. Παπαθανασίου 10.000, Ά γ  
γελική Κουρδούδελη διά χειρός Π. Πά- 
σχου 10.000, Πετρούλο Λάζου — Κομπορό
ζου 10.000, Δήμητρα Δ. Κοκκάλα 10.000, 
’ Ιφιγένεια Μπουλούμπαση δολλάρια 100, 
Αύγέρης Αύγερόπουλος 10.000, Νικόλαος 
Δ. Κερόάης δόσεις 5000 καί 5000 σύνολο
10.000, Νικήτας Κουτσούκης δόσεις 5000 
καί 5000 δρχ. σύνολο 10.0(30, Ελένη Γ. 
Σταθοπούλου δολ. 150 ή δρχ. 8890, Τασία 
Ίω . Ζιχχαροπούλου είς μνήμην τοΰ συζύ
γου της δρχ. 8(Χ)0, Δημ. Σ. Νταφίλης δολ. 
150 δρν. 9758, ’ Ιωάννης Σπ. Κουτσούκης, 
δόσεις 5'ΌΟ καί 3CKD0 σύνολο 8000. Σοφία 
Π. Καρ.'λλά - Διαμαντή δόσεις 5000 καί 
ε’ις μνήμην Ιατροΰ Άθαν. Κροντήρη δρχ. 
3000 σύνολο 8000, Βασίλειος Μΐχος εις

μνήμην των γονέων του δραχμές 50(30 
καί 3000 σύνολο 8(300, Ελένη Δέρματά 
είς μνήμην τοΰ τέκνου της Νίκου 50(30 καί 
210(3 σύνολο 7100, Βιργινία Ά θ. Δημοπού 
λου - Ζωγράφου είς μνήμην τοΰ συζύγου 
της δρχ. 5CK30 καί 20(30 σύνολο 7000, Σω
τήριος Δερματάς δόσεις 50(30 καί 2000 σύ 
νολο δρχ. 70(30, Ζωή Ν. Δέρματά δολ. 150 
ή δρχ. 6421, ’Ελευθέριος Γ. Κανναδός είς 
μνήμην τοΰ πατρός του δολ. 1(30 ή δρχ. 
6025, Παΰλος Γ. Κανναδός είς μνήμην 
τοΰ πατρός του δολ. 100 ή δρχ. 6024, Φω
τεινή Σ. Παπαδοπούλου - Κερι5ινη είς μνή
μην Σοφίας Κουτσούκη 2000, είς μνήμην 
Εύφροσ. Δ. Ζορμπαλά 2000, είς μνήμην 
Μαρίας Ξ. Ζορμπαλά 2000 σύνολο 6000, 
Ευγενία Μαστρογεωργοπούλου καί τέκνα 
είς μνήμην συζύγου καί πατρός 6(300, Μι- 
κροεισφοραί 46 Μικροχωριτών δρχ. 5985, 
Ελένη Π. Κομπορόζου δολ. 100 ή δρχ. 
5601, Ζωή Ν. Δερμοαά είς μιττμην συζύ
γου της Νικολάου δολ. 100 ή δρχ. 5895, 
Κων. Σιαφάκας δολ. 110 ή δρχ. 5895, Δη- 
μήτρ. Ζαχαρόπουλος δολ. 100 ή δρχ. 5895 
Νικόλ. καί Παναγιώτα Μπακατσιά είς 
μνήμην πατέρα τους Θεόδωρου δολ. 100 ή 
δρχ. 58(30, Σεραφείμ Λιάπης καί Δέσποινα 
δολ. 100 ή δρχ. 5720, )^ΐστος Κυρίτσης 
δολ. 100 ή δρχ. 5697, Πόπη Α γγέλου  
Μπάκη - Ζορμπαλά είς μνήμην των γονέ
ων της 3000 καί δολ. 40 ή δρχ. 2784 σύν
ολο 5784, Δημοσθένης Καραγκούνης δολ. 
100 ή δρχ. 5569, Τάκης Ν. Πολύζος δολ. 
50 ή δρχ. 2128 καί δολ. 100 ή δρχ. 5569 
σύνολο 7686, Σπύρος Χονδρός δολ. 100 ή 
δρχ. 5569, Κλήμης Κ. Πλάκας δολ. 100 ή 
δρχ. 5624 είς μνημην τοΰ πατρός του, Γι
άννης Μπακογκάννη^ς δολ. 100 ή δρχ. 5569 
Σπύρος Χονδρός δολ. 100 ή δρχ. 5569, Κώ 
στας Π ριόδολος δολ. 1(30 ή δρχ. 4291 καί 
δολ. 60 ήδρχ. 3537 σύνολο δρχ. 7828, Ά - 
ριστίδης Γιουρνάς δρχ. 5000, ’Αρχιμανδρί
της Δοσίθεος 50(30, ^Ιωάννης Ν. Λιόαιης 
5000, Βασίλ. Άνδρ. Πλάκας 5000 καί 500 
σύνολο δρχ. 5500, Ίω . Γιαννόπουλος δό
σεις 3000 καί 20(30 σύνολο 5000, Πελοπί
δας Λιαροκότπης 5000, Ανώνυμος Κυρία 
5000, Εταιρεία Έμμαν. Καρσνδρέας καί 
Υιός 50(30, Μαρία Άθαν. Κουμπουροπού- 
λου 5000, Ίωάν. Κ. θόίνος 5000, Χρίστος 
Κ. θάνος 5000, Νικολ. Άντων. Σταμπολί- 
της 5000, Αθανάσιος Ματσούκας 5000, 
Μαριάνθη Μ. Τσιροπούλου - Ζωγράφου 
είς μνήμην των γονέων της 5000, Παναγ. 
Ελ. Παπαδής είς μνήμην των γονέων του 
5000, Κλεομέλ^ς Κουτσούκης 5000, Σοιρία 
Κουτσούκη διά τόν τρούλον τής έκκλησιας 
5000, Άλεκος Κουτσούκης 5000, Νικολ. 
Παπαδημητρίου 5000, Ίωάν. Παπαστάθης 
5000, Κλεομένης Κουφαλιώτης 5000, Ίωάν 
να Μπαμπανικολοΰ - Κερόινη 5000, Μιχα
ήλ Νικολόπουλος 5000, Κωνσταντίνος Βί- 
γλας 5000, Κωνσταντία Γεωργ. Καροπού-
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λου 5000, ’Ανώνυμος 5000, ’ ΐ6>άννης Nlko- 
λόπουλος δόσεις 4000 καΐ 1000 σύνολο 5. 
000, Μαργαρίτα Ά θ. Πλάκα είς μνήμρν 
του συζύγου της δρχ. 3000 καί 2000 σύν
ολο 5000, Ουρανία Κ. Μπακογκίννη δό
σεις 4000 καί 500 σύνολο 4500, Κώστας 
Κυρίτιρις δολ. 100 η δρχ. 4255, Μιχαήλ 
Κωστόττουλος δόσεις 2000 και 2000 σύνο
λο 4000, Κώστας Σττύρου Ζορμπαλας 4000 
Κωνσταντία Στάθη 4000. Παναγ. Τζαδ' - 
λης δόσεις 4000 καί 3000 σύνολο 7000, 
Κώστας Δ. Πλάκας είς μνήμην των γονέ
ων του 3000 καί 1000 σύνολο 4000, ’ Ιωάν
νης Κ. Γιουρνας δόσεις 3000 καί 1000 σύ-

Σταΰρος Γεωργούλης ε’ις μνήμην τής μη
τέρας του δόσεις 1000 καί 2000 σύνολο 
3000, Χρίστος καί Γεωργία Τσάνα είς 
μην των γονέων των 3000, Ποα/αγ. Ίω . 
Μιχος 3000, Βασιλείου Χατζοπούλου 3000, 
Δημ. Ά λκ. Καλαϊτζής 3000, Κώστας Κιρκι- 
λέσης είς μνήμην Ευφροσύνης Ζορμπαλ' 
καί Ελένης θάνου 3000, Παναγ. Γρατσού- 
νης 3000, ’Αθήνα Μπακογιάννη 3000, Πα
ναγ. Δεοαοαάς δόσεις 2000 καί 1000 σύ
νολο 3000, Άνδρ. Πανοιγιωτόπουλος 3000 
Μιχάλης Τσίρος 3000. Γεώργιος Μώρ'' 
δόσεις 1000 καί 2000 σύνολο 3000, Ίωόα/- 
νης Ν. Κομττορόζος δολ. 50 ή δρχ. 2997,

Τ6 προεδρεία τής ’Αδελφότητας καί τοΰ Έκκληοιαοτικοϋ Συμβου
λίου, έχοντας στη μέση τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενη

σιού κ. Νικόλαο μετά τή θεία λειτουργία, τήν ήμέρα τής Μεταμόρφωσης

νολο 4000, Άθαν. Ίω . Κεράνης δόσεις 2. 
000 καί 2000 σύνολο 4000, Παναγ. Μου- 
τογιάννης δόσεις 3000 καί 500 σύνολο 3. 
500, Μιχάλης Μουχρίτσας δολ. 100 ή δρχ. 
3707, Αικοα. Πατταδημητριού (Νικήτου - 
Κατερίνη) δολ. 80 ή δρχ. 3920, Παναγ. Σι- 
αφάκας δολ. 60 ή δραχ. 3537, ’ Ιωάννης 
Κ. Γιουρνας 3000, Πανοίγ. Ζαχαρόπουλος 
3000, ’Ανώνυμος (άπ. 513) 3000, Φρόσω 
Φασούλη - Κομττορόζου 3000, Κώστας Άν- 
τωνόπουλος 3000, Παναγ. Ίω . Μΐχος 3. 
000, Νικολ. Κ. Δημόττουλος 3000, ’Ελευθ. 
Φατοΰρος 3000, Βάιος Ζωγριάφος 3000,

Δημ. Τριανταφύλλης δολ. 50 ή δρχ. 2950, 
Σπύρος Ν. Δερματδς είς μνήμην τοΰ να- 
τρός του δολ. 50 ή δρχ. 2947, Χριστόφ. Γι- 
αννακόπουλος δολ. 50 ή δρχ. 2947, Ευ
φροσύνη Ποινταζή δολ. 50 ή δρχ. 2505, Σε 
ραφείμ Νταφύλης δολ. 50 καί δολ. 50 
δρχ. σύνολο 5726, Θεόδωρος Τριανταφύλ- 
λου δολ. 40 ή δρχ. 2358, "Ελένη Παν. Κο
μπορόζου δολ. 40 ή δρχ. 2285, Δημήτριος 
καί Δέσποινα Καιροπούλου δολ. 40 ή δρχ. 
2250, Χαραλ. καί Βασιλική Άνδριτσογιαν 
νη δολ. 50 ή δρχ. 2804, Βασιλική Λαΐνη - 
Πλακα είς μνήμην τοΰ πατρός της δολ. 50



ή δρχ. 2812, Δημ. Σκορδδς 2500, Ληυ. 
καΐ Βασ. Ντελή εις μνήμην γονέων τους 
2500, Παύλος Φλέγγας 2500, Κων. Πέτσι- 
κας 2200, Χσρ. Τσίπας είς μνήμην τής συ
ζύγου του δολ. 50 ή δρχ. 2149^ Βασιλίκι 
Βλάχου δολ. 50 ή δρχ. 2150,' ΉρακλτίΓ 
Νικ. Λιάπης 2000, Θεοδόσιος Γεωργακό- 
πουλος 2000, θωμάς Καρδαράς 2000, Έ -  
λευθ. Σακελλαρίου 2000, Άντιγ. Χρ. Μα- 
στρογεωργοπούλου 2000, Γεώργιος Μαμα 
λιός 2000, ’ Ιωάννης Σ. Ζαχαρόπουλος 2. 
000, Νικόλαος καΐ Τηλέμ. Δερματας 2000 
Παναγιώτα Γεωργίου 2000, ’Αδελφές Σω- 
τηρ. Ζησίμου 2000, Πρωτοπρεσβύτερος Κ. 
Βαστάκης 2000, Δημοσθένης Γιούσμπασης 
2000, Δημήτριος Γεωργίου 2000, Νικόλοι- 
ος Σιδέρης 2000, Ροδάνθη Εύαγ. Τομπολί- 
δου 2000, Άρμόινδος Ν. Κομπορόζος 2000 
’ Ιωάννης Γαλανούδης 2000, Σπύρος Κυρί- 
τσης 2(300, Ελένη Γ. Φλώρου - Κομπορό
ζου εις μνήμην των γονέων της 2000, Σπό
ρος Ν. Κομπορόζος εις μνήμήν των γονέ
ων του 20(30, Νικόλαος Κομπορόζος 2000, 
Ναυσικά Εύαγ. Παπαδάκη - Φλέγγα 2000 
Σταύρος Μπάκης 2000, Μαργίτσα Βονόο- 
τα 2000, Κούλα Παππαδή 2000, Εύανθία 
Μανίκα 2000, Παντελής Νικολόπουλος 2. 
000, ’ Ιωάννης Λεκός 2000, Κώστας Κατσά 
νος δόσεις 1000 κα'ι 1(300 σύνολο 2000, ’ Ι
ουλία Γ. Τουλούπα - Πολύζου είς μνήμην 
γονέων κα'ι συζύγου 2000, θωμάς Βασ. 
Παπανίκος 200(3, ’ Ιωάννης Μυτιλίδης 2000 
Δημήτρ. Ν. Παναγιώτου 2000, Σταύρος Ν. 
Κυρίτσης 2000, Ελένη Παπαδή 2000, Νι
κόλαος Δ. Ζωγράφος 2000, Σεραφείμ Γ. 
Ζαχαρόπουλος 2000, Νικόλαος Φλώρος 2. 
000, Νικόλαος Ίω . Μΐ^ος 2000, Μωοινιης 
Τσινιάς 2(300, Δύο ανώνυμες Κυρίες (άπ. 
19) 2000, ’ Ιωάννης Μπάρλας 2000, ’Ανώ
νυμος (392) 2(300, Μαρία Λιάπη δόσεις 
1000 κα'ι 1(300 σύνολο 2000, Χριστοφ. Άν- 
τωνόπουλος δόσεις 1(300 καΐ 1(300 σύνολο 
2000, Τρύφων Άθαν. Κομπορόζος 2(300, 
Μικροεισφορές 12 Μικροχωριτών 1750, 
Ντούλα Κοντούλα δολ. 40 ή δρχ. 1685, ’Α
θανάσιος Καναράς 1500, Κώστας Καλτσής 
1500, Δημ. Τσατσαράγκος δόσεις 1000 
κα'ι 500 σύνολο 1500, Λουκάς Μϊχος δό
σεις 1000 κα'ι 500 σύνολο 15(30, Νίκη Χον
δρού δολ. 25 ή δρχ. 1392, Παύλος Γεωρ- 
γόπουλος δολ. 25 ή δρχ. 1250, Ήλίας καΐ 
Ειρήνη Πολίτη 12(30, Λαμπριι^ Τριχιά - 
Κουφομιχάλη 1200, Θεόδωρος Γεωργακό- 
πουλος 1200, Βασιλική Καρδαρά - Καλα- 
τζή 1(300, Λόλα Χονδρού δολ. 20 ή δρχ. 
1114, Δημ. Οϋτουτζής είς μνήμην Πην. Πο 
λύζου 1000, Αικατερίνη Μουχρίτσα 1(300, 
Δημήτριος Ντελής 1000, Χρίστος Ά θ. 
Πλάκας 1000, Καλλιόπη Δ. Φωτίου 1000, 
’ Ic' ·̂  α Δημ. Μπαρτζουλιάνου 1000, Ε λ έ 
νη Π ,τοιπαναγιώτου ΚΧΧ), Βασίλειος Κου- 
τσότ. λος 1(300, Γεώργιος Πασπάλης 1. 
000, Ζωή Φερκασιώτη 1000, Ροδόινθη Κα-

τσούλη 1(300, Καλλιόπη Κοντογεώργου 1. 
000, Παύλος Κοντογισ^ης 1000, Ευφρο
σύνη Φρίγκα - Κουτσούκη 1000, Ίωόα/να 
Άριστ. θόινου 1000, Άθηνά Φούκα 1000, 
Κώστας Κοτσάνας 1000, Χρίστος Βρυνιώ- 
της 10(30, ’ Ιωάννης Ν. Δερματάς 1000, Εύ 
φροσύνη Μπάρλα 10(30, Παναγιώτης Χρι- 
στοδουλιάς 1000’ Νικόλαος Πανάρας 1. 
000, Νικόλαος Φλώρος 1000, Γεώργιος 
Κουλούρης 1000, Γεώργιος Καμπέρης 1. 
000, ’Ασπασία Βενέτη 1000, Πάνος Βενέ- 
της 1(300, Άριστ. κα'ι Βούλα Μίχου δολ. 
25 ή δρχ. 1425, Άγαπούλα 1. Τσιμπογκχν 
νη Φλέγγα 1000, Σοφία Ρουσίνου - Παπα
δή 1000, Φίλιππος Πασπαλάρης 1(300, 
Κωνστ. Μπακατσιάς είς μνήμην πενθερού 
του Ί .  Μίχου 1000, Ευαγγελία Καραγκχν 
νη είς 'ΐνήμην γιαγιάς της ΑΙκ. Τσούμα 
1000, Άθηνά Ποιπαδοπούλου είς μνήμην 
γονέων της 1000, Έλίνα Ζαχαρίου - θά- 
νου 1000, Ελένη Γαβρίλη - Πλάκα 1000, 
Βασίλειος Γάσπαρης 1000, Ανώνυμος Κυ
ρία (άποδ. 31) 1000, Άθαν. Κοντογεώρ- 
γος 10(30, Μαρία Κακούρα - Σιδέρη 1000, 
Δημ. Ν. Ξεκάρφωτος 1(300, Σταύρος Ί .  
Παππαδής 1000, Μαρία θεοδωρακοπού- 
λου είς μνήμην γονέων της 1000, Παντε
λής Τσινιάς 1000, Σπυριδούλα Συμεωνίδη 
- Παππαδή είς μνήμην τών γονέων της 1. 
000, Ελένη I. Μήτσου 1(300, Βασιλική Πα 
πάιωάννου 1000, Βασίλειος θεοδωρόπου- 
λος 1000, Άκύλας Κ. Άντωνόπουλος 1000 
Ματθαίος Σουφλερός 1000, Άθαν. κα'ι Νί
κη Ζησίμου 1(300, ’Ανδρέας Μπετένιος 1. 
000, Αίκατ. Κεχριμπάρη 1(300, Φωτεινή Γι- 
αννακοπούλου 1000, Βασιλική Γκιάτα 1. 
C00, Αίκατ. Ε. Τσάρου 1000, Δημ. Φουσέ- 
κης 1000, Δέσποινα Κακούρα 10(30, Δημ. 
Σταθόπουλος 1000, Παναγιώτα Μουτσέ- 
λου 1000, Μαρίτσα Μπάκη 1000, Κωνστ. 
Κατσούδας 1000, Γεώργιος Τσατσαρόιγκος 
1000, Κασσιανή Τσατσαρόιγου 1(300, Μωιάν 
νης Τριανταφύλλου 1000, Χρίστος Ν. Πα
ναγιώτου 10(30, Δημ. Ν. Παναγιώτου 1000, 
Τάσος Δ. Παναγιώττου 1000, Χαρίκλεια 
Κυρίτση 1000, Άλεξόη/δρα Πολύζου 1000, 
Σωτήριος Π. Φλώρος 1(300, Ρένα Κανού- 
του - Τσινια 1(300, Άθοτνάσιος Πλάκας 500 
κα'ι 500 σύνολο 1(300, Κώστας Κόιπος 
δόσεις 5(30 καΐ 500 σύνολο 1000, Μαρία 
Παπαϊωιχννου 1000, Στέργιος Δημούλης 
1000, Δημ. Πενταγιώτης 1000, Κων. Τρα- 
γώδης 1(3θ0, Χάιδω Παπανάγνου 1000, Εύ 
γενία Μακρή 1000, Δημ. Αντωνίου 1000, 
Σοφία Παπαχρίστου 1000, Παν. Ζήσιμος 
740, Παρασκευή Κονδύλη 700, Σπυρ. Κ. 
Τριχιά 600. Άναστ. Μπαλάφας 6(30, Νίκος 
Σιδέρης 500, Ίωιχννης Φούκας 500, Βασι
λική Κουλούρη 500, ’ I. Κατσιγισννης 500, 
Κων. Παλιούρας 500, Κατίνα Δ. Κατσιγιόιν 
νη 500, Εύόιγγελος Κακούρας 5(30, Διονυ
σία Ζουμπέρη 500, Ανώνυμος (άπ. 4321 

(συνέχεια στή σελίδα 17)
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Η Α Π Ω Λ Ε Ι Α  J O Y  Π Α Π Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Μ Λ Σ
ΣτΙς 4  Αύγουστου 1981 |ΐετά άπδ Ινα χρόνο νοσηλεία, έγχείρηση καΐ πάλι νο

σηλεία, ό π . ΙΙαπα - Δημήτρης Καραπάνος ύπέκυψε στό μοΊραίο. Ή  κηδεία του εγι- 
νε στό Χωριό από την 'Αγία Κυριακή. Χοροστάτησε δ Μητροπολίτης Καρπενησιού 
Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος μέ την ακολουθία του.

Ό άείμτνηστος Παπα - Δημήτρης Καραπάνος.



Μετά τόν τελευταίο χαιρετισμό προς τον Ιαδημήσαντα από τόν συλλειτουργό π. 
"Αγγελο, Πρωτοσύγκελο τής 'I .  ΜηΓτρόποληις Καρπενησιού, για λογαριασμό τής Κοι
νότητας κα'ι τής ’Αδελφότητας καθώς κα'ι δλων των Μικρσχωριτών, τόν έπικήδειο 
λόγο εκφώνησε 6 Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας \ιας κ. Μένιος Κουτσούκης πού είπε 
τά έξής:

«Πολυσέδαστε πόαερ Δημήτριε, 
’Αγαπημένε μας παπα-Δημήτρη, 
ο ι ξενητεμένοι Μικροχωρίτες, πού συγ

κλονίστηκαν με τό θλιδερό τοίλτο μαντά
το, τή στιγμή αϋτή κλίνουν νοερά τό γό
νυ πρό της σεπτής σοροΟ σου και με σπα
ραγμό ψυχής δι’ έμοΟ τοΰ έλαχίσου σοΰ 
άπευθύνουν τόν ϋστοαο χαιρετισμό.

Μέ άγωνία παρακολουθήσαμε τήν τρα
γική σου πάλη μέ τήν έπάρατη άρρώ- 
στεια. ”Αν καΐ δλοι μας γνιορίζαμε τή μοι 
ραία κατάληξή της, έν τούτοις δέν θέλα
με νά συμδιδαστοΟμε μέ τήν ιδέα δτι έ- 
σύ, ό πνευματικός πατέρας μας θά ΰπέ- 
κυπτες μιά μέρα. Γι’ αυτό μέ συντριδή ά- 
κούσαμε τήν τελική σου πτώση στοΰ Χά
ροντα τά μαρμαρένια αλώνια...
’Αγαπημένε μας παπα-Δημήτρη,

’’Ηρθες στό χωριό μας σέ μιά περίοδο 
άκμής κα'ι άνοδικης πορείας. Σότν προοδευ 
τικός έψημέριος τήν ένστερνίστηκες αύτή 
τήν πορεία και μέ τά δικά σου πνευματι
κά έφόδια φρόντισες νά προωθηθεί πιό 
πέρα.

Μετά τήν άραχλη έκείνη ή μέρα τής κα
ταστροφής τοΰ χωρίου μας, στίς 13.1.63, 
έσό, ποιλι, «συνήγαγες τό ποίμνιό σου» 
καί μαζί μ’ δλους έμας θάλθηκες στήν ά- 
νοικοδόμηση τοΰ νέου χωριοΰ μας. Χάρη 
στή δική σου έργατικοτητα, διορατικότη
τα, άδάμαστη θέληση, τετράγωνη λογική.

ά())οσίωση καί σωματική άντοχή τό Μικρό 
Χωριό άξιώθηκε νά διποκτήσει τόν περι
καλλή τοΰτο ναό πού τόσο στοργικά κρα
τεί σήμερα τό σεπτό σκήνωμά σου.

’Εμείς, ή ’Αδελφότητα Μικρσχωριτών έ
χοντας άπεραντη έμπιστοσύνη στίς ικανό
τητες σου, στόν ζήλο σου καί τήν τιμιό
τητά σου, στήν πολύτιμη πείρα σου καί 
τετράγωλη λογική άποφασίσαμε τή ριζική 
άνακαίνιση καί έπισκευή τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ 
τής Μεταμόρφωσης. ’Από τό κρεδστι τοΰ 
πόνου δέν σταμάτησες νά μας δίνεις πολύ
τιμες οδηγίες καί συμβουλές καί νό. μας 
μεταδίδεις τήν πλούσια έμπειρία σου γιά 
νά όλοκληρωθει τό έργο.

Δυστυχώς, άγαπηυένε μας παπα-Δημή
τρη, δέν θ’ άξιωθεΐς νά δεις τό έργο αυ
τό τελειωμένο, δπως τό έπιθυμοΰσες, άλλ’ 
είμαστε βέβαιοι δτι άπό κεΐ ψηλά πού θά 
βρίσκεσαι θά τό καμαρώνεις καί θά μεσι
τεύεις μέ τίς εύχές σου νά μπορέσουμε νά 
τό τελειώσουμε γρήγορα.

’Εμείς οή Μικροχωρίτες, τά πνευματικά 
σου παιδιά, πάντα θά σέ θυμόμαστε... “Ας 
είναι έλαφρό τό χώμα πού θά σέ σκεπά
σει, άγαπημένε μας παπα-Δημήτρη!».

Ή ’Αδελφότητα έκ μέρους δλων τών 
Μικροχωριτών κατέθεσε στεφάνι στόν τά
φο του άείμνηστου παπα-Δημήτρη.

MOTEL HELLAS
BAR - RESTAURANT - HOTEL

Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Τηλ. (0237) 4 12 06 -  Τηλ. Λαμίας (0231) 2 92 80

Διβόθονοη: δημ ητριος παν. τζα βελ η ς
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Διακεκριμένοι Μικροχωρίται τής Πόλης
Τοΰ κ. Α. ΚΟΚΚΑΑΑ

Οι άδελφοϊ Γ. και Ν. Κομματάς καί ό Ε. ΚωατοΉουλος

Οι ά5ελςχ>1 Γεώργιος και Νικόλαος Κομματάς, είχαν σέ μια 'Ε^λληνοκατοικου- 
μένη φτωχογειτονιά τής Πόλης, όνομαζομένην «γεqpιυράκι» ιΐαντοπωλεΐον με ταβέρνα 
διότι στην συλΌΐκια αυτή κατοικχιΰοαν ώς έπι τό πλεϊστον εργατικές οΐ/ωγένειες.

'Έκαναν κα?ώς δουλειές άλλα δεν έκαρποΰντο τά ανάλογα κέρδη, διότι ήσαν 
από τους άνάρώπους εκείνους που δεν έ?ιεγαν ποτέ δχι σέ κανένα, συνεπώς είχαν 
πολλά βερεσέδια κπι'ι ανάλογες χασούρες, έξ άλλου διέ^ταν αρκετόν χρόνον, κυρίο>ς 
ό δεύτερος πρός συμβιβαστικήν έπίλυσιν άναφυομένων έκάστοτε διαφορών μεταξύ 
τών συμπατριωτών ή πρός παροχήν βοη&είας υλικής καΐ προσακπικής είς τούς ερχο
μένους από τό χωριό πρός εύρεσιν εργασίας.

Χαρακτηριστικόν τής άγαύοτητος και καλωσύνης τών ανθρώπων εκείνων είναι 
και τούτο, πού μοϋ διηγήθη κάποτε ό Βαγγέλης Κωστόπουλος στή Θεσσαλονίκη.

«Μιά νύχτα, πρός τό πρωί, οΐ Κομματαίοι, ξύπνησαν από κτυπήματα στήν πόρ
τα τού κκχταστήματός των, ήρώτησαν τουρκικά «ποιός είναι» (διότι ένόμισαν ό'τι εί
ναι ό «μπεκτσης» νυκτοφύλαξ) ό άλλος άπηντησε'Είλληνικά τό ό'νομά του καί παρε- 
κάλεσε νά τού ανοίξουν γρήγορα (ήτο ένας πελάτης των) δταν άνοιξαν είδαν δτι 
ήσοον εκεί καί ιάλλοι δύο τής παρέας τού πρώτου πού ήργάζοντο στο λιμάνι καί ήσαν 
από τούς καλλιτέρους πελότας το>ν, αυτοί χώθη-καν μέσα στο μαγαζί, φύροντες έκα
στος από ένα δοχεΐον βαρύ, τούς παρεκάλεσαν νά τά κρύψουν αμέσως έπιμελόός καί 
είς ασφαλές μέρος διότι περιείχαν πολύτιμα πράγματα καί έφυγαν λέγοντες «θά σω
θούμε δλοι δταν θά ρθή ό καιρός νά τά πάρουμε».

’Έκρυψαν οΐ Κομματαίοι τά δοχεία σέ μιά κρυφή καταπακτί] τού υπογείου καί 
άιοιξαν ύστερα εγκαίρως τό κατάστημα, μετά δύο ώρας περίπου κατέιρθασαν άγνω
στα είς αυτούς πρόσωπα μέ πολιτικά, είπαν πώς είναι άστυνομικοΐ καί τούς ήρώ- 
τ7)σαν διά τούς τρεις φίλους, καί αυτοί άπήντησαν δτι είναι τακτικοί πελάται των 
καί δτι άφ’ εσπέρας μάλιστα ήσαν εκεί έως αργά τό βράδυ πού έκλεισε τό κατά
στημα, εις έπιμόνοτις ερωτήσεις των μιριως άιμήκαν εκεί τίποτε πράγματα, αυτοί 
άπήντουν άρνητικώς.

Οί αστυνομικοί ένήργησατ' λεπτομερή έρευνα, άνεστάτωσαν τό κατάστημα
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αλλά ούδέν εΰρον, άνεκρι\'αν έν συνεχεία μερικούς γείτοΛ'ας οι όποιοι έξεφρά,σ·θησαν 
με τά κοάΛίτερα ΪΛγια διά τό ποιόν τών άδελιρών Κόμματά και επειδή προφανώς 
τήνιδίαν γνώμην δι’ αυτούς έξέφρασε και ό καταηχδάσας έν τφ μεταξύ διοικητής 
τοΰ οΙκείου αστυνομικού τμήματος, έηωγαν και δέν έπανηλδαν.

Τήν μεθεπομένην ημέραν είδαν είς τάς εφημερίδας ότι έγινε μεγάλη κλοπή 
χρυσών νομισμάτων κατόπιν διαρήξεως τού χρηματοκιβωτίου, ήγγηροβο?^ημένΌυ είς 
τον λιμένα κρατικού π/ωίου, ά/Λά οΐ συλληφύέντες ώς πιίώινοι δράσται, ήρνούντο 
έπιμόνως τήν ενοχήν των.

Μετά τίΛ’ας ήμέρας έπληροφορήύ^ησαν πά>αν από τάς έφηιιερίδας δτι οί τρεις 
φίλοι, μή άποδειχθείσης πλνήρως τής ένοχης των, κατεδικάσθησαν εις διετή ςτυλά- 
κισιν έκαστος, καΐ ή ί'πόύεσ)·| έκΑεισεν.

Κατόπιν αύτού οι άδεληχιΐ Κόμματά είχαν τήν ευχέρειαν και πλήρη άνεσιν 
χρόνου νά οικοιοποιη'&οίη' τά χρήματα αυτά, έφ ’ δσον μάλιστα έβεβαιώΟησαν ήδη 
δτι πρόκειται περί μεγάλου ποσού χρυσών λιρών, νά τά φυγαδεΰσουν τμηματνκώς 
είς τήν 'ΕίΛάδα, διά ποΜών μέσων καΐ νά γυρίσουν είς τήν πατρίδα, άλ/ν,ά δέν τό 
έπραξαν.

Δύο ήμέρας μετά τί)ν άπόλυσίν τωΐ' και αφού έπανέλαβαν τήν εργασίαν στό 
λιμάνι, ο'ι τρεΤς φίλοι έπανήία'ίαν στό κατάστημα καΐ συΐ'έχισσν τό φαγοπότι τους 
εις αυτό, δπως πρότερον, ώσάν Λ'ά μί] είχε συμβή τίποτε.

'Ό ταν ένόμισαν τόν χρόνον εΰ-θετον οί τρεις φίλοι άπεκόμισαν τμηματι.κώς τό 
περιεχόμενον τών τρκυν δοχείων των, άφού άφ'ΐσαν είς τούς αδελφούς Κόμματά κά
ποιο ποσόν λιρών, πάντως άσήμαιπον έν συγκρίσμ έκείνου τό οποίον χάρις είς αυ
τούς κατέστη δυνατόν νά αποκτήσουν.

Άργότερον ό Γεώργιος Κομματάς (χπεχιόρησε τού καταστήματος και έκαμε 
άλλες δουλειές.

Ό  μπαρμπα6αγγέλθ)ς πά/ι.ιν, σε μιά παρέα Μικροχωριτών πού πήγαμε στό σπίτι 
του στή Θεσσαίυονίκη, νά τόν δούμε στά γεράματά του καί νά τόν εύχηίίΌύμε γιά τήν 
ό\"ομαστική του εορτή μάς διηγήθη (ιήτανε σπουδαίος άερι^γητής ό μακωιρίτης) διά 
τόν Νικ,όλαον Β . Κομματάν, τό έξης περΊσταιτικών;

«Φορταπιένος μέ μεγιχλη οικογένεια, καί ιδίως! με τήν άποκατάστασιν τών άδελ- 
φάδων μου, βρέθηκα κάποτε στό χωριό αδέκαρος καί μέ χρέος, όυς μόνη διέξοδο 
εύρισκα τιήν μετανάστευσιν στήν ’Αμερική, ά/Αού δέν μπορούσα νά ξελασπώσω, αλλά 
τά ναύ/̂ α ήταν πο/Αά, πού νά τά βρώ;

Είς αυτήν τί)ν κατάσταση' μέ συνήχτησε έΐ'α άπόγευμα στό δρόμο ό Νΐκως ό 
Κομματάς, άποτραβηγμέΛ'ος πιά στό χωριό «τί έχεις ορέ Βαγγέλη; πολύ στενοχω- 
ρημένον σέ βλέπω τελευταία» «τι νάχω μπάρμπα Νίκο, θέλιο νά πάω στίμ Άμερικί] 
γιά νά μπορέσω νά τά βγάλον πέρα, ΰ ύ ΐά  τά ναύλα είναι πο/Αά καί εγώ δέν έχω 
ντίπ» «πόσα πολλά είναι αυτά τιι λ’αΰ/να ωρέ;» «μ... δέν ξέρω ακριβώς, άίΑά ι·ομί- 
ζω..,.» καί είπα ένα ποσόν δραχμές «κλαι'χ ώρ 6ά στά δώσω έγώ»'

Τό βράδι' πήγα στό σπίτι μου ιωρις και σκεπτόμουνα χαρούμεΐ'ος πώς αν μοΰ 
δώση ό Κομματάς μερικά χρηιιατα, θά μπορέσω νά βρώ καί τά ρέστα.

Ί  ήν (ίίρα πού ετοίμαζαν οι γυναίκες τό τραπέζι γιά ΐ'ά φάμε, κάποιος κτύπησε
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την πόρτα μας. «Ποτός ναναι αϊτός ποϋ δεν ζρένη νά τοϋ ανοίξουμε, παρά βιαράει 
την πόρτα» είπε ή γυναίκα μου πήγα μοναχός μου καΐ άνοιξα, ήτανε ό Κομματάς. 
«’Έλα μέσα μπάρμπα Νίκο». «’Ό χ ι δέν έρχομαι Βαγγέλη είμαι βιαστικός, νά πάρε 
αυτά καΐ ό Θεός μαζύ σου» εΐπε σιγανά, έβαλε στό χέρι μου ένα πανικά) μέ νομί
σματα δεμένο κόμπο καΐ έφυγε βιαστικά.

Ό Ευάγγελος Κωστόπουλος μέ τη μάνα του (Παπαχαραλαμπίνα) , τούς ά- 
δελφούς του Μιχάλη καί Σπϋρο (ορθιοι) καί τό γαμπρό του Δ. Δέρματά 

οτην Κωνσταντινούπολη τό 1910 περίπου.
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Π ήγα στο δωμάτιό μου ξεκομπόδιασα τό πανικό και τί νά Ιδώ, ήτανε χρυσές 
τουρκικές λίρες, τις μέτρησα, έκανα τό λογαριασμό καΐ 6ρήκα δτι έκαναν περισσό^ 
τερες δραχμές, από όσες τοΰ είπα ότι μοΰ χρειάζονται.

Εκείνη την νύχτα δεν μέ κύλησε ύπνος, ξυπνούσα κάθε λίγο, έψαχνα κ.άτω από 
τό μαξιλάρι, εύρισκα τό κομπόδεμα, τό άνοιγα ξαναμετροΰσα τής λίρες καΐ δεν πί
στευα τά μάτια μου, νόμιζα, ότι βλέπω όνειρο, γιατί ό Νίκος ό Κομματάς δεν ήτανε 
τόσο π?ιθύσιος, ώστε νά μπορεί νά δανείζη ένα τέτοιο ποσόν, χωρίς νά ζητήση γραμ
μάτιο ή έστω ένα άπ/ό χαρτί.

Βέβαια, όταν έπγιασα δουλειά στην ’Αμερική, 'από τόν πρώτο μισθό πού πήρα 
ή πρώτη μου φροντίδα ήτανε νά στείλω χρήματα στόν Μπαρμπα - Ν ίκο, ώσπου ξό- 
φλησα τό χρέος καΐ ξαλάφρωσα.

’Εκείνο όμως πού μέ συγκίνησε τότε περισσότερο, καΐ μέ συγκινεί ακόμα όταν 
τό θυμάμαι, είναι ό τρόπος πού μού τά έδωσε δηλαδή, όχι μόνον χωρίς εγώ νά τού 
τά ζητήσω καΐ χωρίς νά πάρη ένα χαρτί, αλλά και κρυφά άπ’ τόν κόσμο, ακόμη και 
από τους δικούς μου, γιά νά μη μέ ταπεινώση, καί κατέληξε· «αχ! τέτοιοι άνθρω
ποι... δέν υπάρχουν σήμερα».

Και όμως πολύ αργότερα υπήρξε κάποιος, από τά παιδιά τού Μπαρπα Νίκου, 
πού όχι μόνον έστελνε δολάρια από τήν ’Αμερική χωρίς νά τού τά ζητήσουν, καί μέ 
μυστικότητα, αλλά ώς δώρα καί μάλιστα μέ απλοχεριά».

Κατόπιν παρακλήσεως τοΰ Μένιου Κουτσούκη, πού έγραφε τότε τήν ιστορία 
τού Μικρού Χωριού, πήρα από τόν Βαγγέλη Κωστόπουλο συνέντευξιν τύπου, πού 
παραθέτω περιληπτικά κατωτέρω:

«'Ό ταν κατά τό 1905 κατάφερα, ύστερα από σκληρή δουλειά, νά ανοίξω δικό 
μου μπακάλικο, μέ έπισκέφθηκε μιά επιτροπή συγχωριανών μας, μού εξήγησε ότι 
είναι τό νεοεκλεγέν συμβούλιον τής ’Αδελφότητος τών Μικροχωριτών καί δυενερ-γή 
έρανον διά τήν άνέγερσιν νέας Έκκλτ^σιάς στό χωριό, ένεγράφην μέλος τής Άδελ- 
ηότητος καί έδωσα ένα μικρό ποσόν.

Πρόεδρος τής ’Αδελφότητος ήτανε τότε ό Γιάννης ό Σιδέρης, γραμματεύς ό 
Κώστας Κοκκάλας, ταμίας ό Γιάννης Παπαδημητρίου καί σύμβουλοι ό Νίκος Ko^  ̂
μπούρας, Σπύρος Μανίκας καί ό παιααχού παρών Νίκος Κομματάς.

"Τστερα άπό καιρό ό Κομματάς μού πρότεινε, νά στείλη ή ’Αδελφότης τόν 
άδελη)ό μου Μιχιίλη νά σπουδάση, μέ έξοδά της στην Θεολογική σχολή Χάλκης καί 
νά γίνη Ιερεύς, προκειμένου νά άποκτήση τό χωριό μας, επί τέλους, έναν μορφιω 
μένον παπά. Τό δέχτηκα μέ μεγάλη μου χαρά γιατί ό Μιχάλι,ης, πού είχε κλήση στά 
γράμματα καί τήν ψαλτική, θά γλύτωνε άπό μπακαλόγατος.

'Ό ταν όμως ή πρότασις ήλθε στό συμβούλιο τής Άδελιρότητος καί συζητιώ- 
τανε, ένας σύμβουλος πετάχτηκε καί είπε, ώρέ ημείς τώρα άρχίνσαμε νά μαζώνουμε 
λιπτά νά φκιάσουμι Ή-κκλησιά τό προυκοπής, καί κβιντιάζιτι άπό τώρα γιά παπά; 
αυτήν είν’ υστερνή δλειά, κέ θέλ' κι’ πουλλά λιφτά.

Βεβαίίος ή ύπόθεσις δέν είχε τελειώση, αλλά ό Μιχάλης πού τό είχε δέση κο
μπόδεμα, ότι θά σπούδαζε γιά παπάς, τόσο πολύ στενοχωρέθηκε όταν τό έμαθε, ώστε 
πήρε τά μάτια του καί τδσκασε γιά τήν Γαλλία, όπου ξεκομένος άπό Μικροχωρίτες
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καΐ "Ελληνες, ε'καμε προοωπη». ( Σ .Σ . : Πέ·θ«νε στο Παρίσι τς 1 9 7 1 ).
Τέλος ό Μπαραιαβαγγέλης μοΰ διηγηθηκε την κάτωθι ιστορία με τον πατέρα 

του « Ό  πατέρας μου ό Π  απαχαράλαμπος μιε έπερνε πάντοτε στο ιερό, όταν ήμουνα 
μικρός για νά τον βοηθώ.

"Ενα βράδυ στα δώδεκα βαγγέλια της Μεγάλης Π έμπτης ένφ διάβαζε τό περί 
γενέσεως ( ’Αβραάμ εγένησε τόν ’Ισαάκ κ.τ.λ.) αγράμματος δπως ήταν καί κουρα^ 
σμένος, δυσκολευόταν νά διαβάση τέί άγνωστα και δύσκολα ονόματα, εγώ δέ ποΰ 
τοΰ έφεγγα με τό κερί νύσταζα και διαρκώς κατέβαζα τό χέρι μου, ώς πσΰ στο τέλος 
νευρίασε γιά καλά, γύρισε πρός τό μύρος μου κάι είπε φωναχτά «φέξε μωρέ διάολε, 
νά ιδώ ποιός άλλος δαίμονας γέν’ση τόν οί/Αον απόψε:».

’Επειδή τά έλεγε γρήγορα καί δεν πρόφθανα νά κρατήσω αρκετές σημειαισεις, 
θυμήθηκα ένα ανέκδοτό του ποΰ τό είχα άκούση κάποτε καί τόν ρώτησα σχετικώς.

«’Ά :  τότε με τόν τάδε καί τόν τάδε; χμ,... καθόμασταν ποΰ λες ένα βράδυ οι 
τρεις μας κάτω από τόν πλάτανο, στο χωρώ καί κουβεντιάζαμε, είμαι βέβαια καί 
έγώ πολυλογάς, αλλά αυτοί ήτανε κουρκουσοΰρες, εγώ λέω καί κανένα αλατισμένο, 
αυτοί ούτε ήξεραν τί έλεγαν καί δέν μέ άφιναν νά ανοίξω τό στόμα μου, ώς ποΰ στό 
τέλος θύμωσα, είδα μιά πέτρα κοντά μου, έσκυψα την πήρα καί τους φώναξα «ώρέ 
θά μ’ άφίσετε νά κρτμω κ’ έγώ απόψε, ή θά......  σάς πετροβολήσω».

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ ΛΕΝΕ
Λαπε σιμά ν’ άκούσετε, τί θέλω νά σάς κρίνω 
γιά κείνα κεΐ τά χώματα, πού την ψυχή μου δίνω. 
Έ κεΐ σ’ ένα ψηλό βουνό, σε μιά πλαγιά μέ ψτέρη, 
εκεί στά κάτω διάσελα, πού εΐν’ τό κρυονέρι. 
Λίγο πιό κάτω έλατα, πιό πέρα παρακκλήσια 
τριγύρω λάγαρα νερά καί δροσερά κορίτσια.
Είναι χτισμένο ένα χωριό. Μικρό Χωριό τό λένε 
πηγαίνουνε ανύπαντροι καί ψεύγουν παντρεμένοι 
εκεί ψλουριά δέ βγαίνουνε, διαμάντια ούτε χρυσάφι 
μονάχα οι πεντάμορφες σε κάθε νιό χωράφι.
Κι αύτές μαγεύουνε τούς νιούς,

τούς διαλεχτούς λεβέντες 
πού πάνε γιά τόν πλάτανο μέ τις έφτά τις βρύσες. 
Έ κεΐ τό ήπια τό νερό καί μουμεινε σημάδι, 
έτσι τό ξέρω τό χωριό μ’ άγιχτΓη, χτυποκάρδι.

Χαρ. Δ. Τριανταφύλλης
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Τό μυστικό της επιτυχίας διά τούς νέους
Τοΰ κ. ΒΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΑ

Τά εύποροϋντα παιδιά δέν ύπέστησαν στερήσεις, έσσνηθησαν εις τήν ραστώνην 
κ,αΐ εις δλα τά επακόλουθα ]τιάς άβροδιαίτου ζωής, καί τά παιδιά αΰτά συνήθως σα
πίζουν ιιέσα εις τά τέλματα τής ζωής των υπανθρώπων, καΐ σβήνουν χωρίς νά άφή- 
σουν τίποτε γύρω των. Έ δώ  πρέπει νά σΤ(μειώσουμε, δτι υπάρχουν καί έξαιρέσεις, 
δ κανών αυτός δέν άφορα δλας τάς περιπτώσεις.

Τουναντίον τά παιδιά πού εργάζονται εις κοπιώδεις εργασίας, καί πηγαίνουν τήν 
νύχτα νά συνεχίσουν τάς σπουοάς των, είναι αξιοθαύμαστα, καί άξιοσέβαστα, τά κεν
τρίζει μία εύγενής φιλοδοξία νά άνέλθουν, καί οί νέοι αυτοί πού έργάζονται σκλη
ρά, πού χύνουν Ιδρώτα καί θρόμβους ίδρώτος θά γίνουν ανώτεροι από άλλους, πού 
τά ευρίσκουν δλα έτοιμα.

"Ενας νέος πρέπει νά άρχίση από τήν αρχήν, καί από ταπεινήν θέσιν, πολλοί 
από τούς μεγαλυτέρους επιχειρηματίας, τής "Αμερικής ήρχισαν από τήν σκούπα, τώ
ρα έχουν ύπηρέττας, άλλά καί τώρα αν λείψη ό ύπτ^ρέτης δέν διστάζουν νά σκουπί
σουν: Ό  HEN RT FO RD  είργάζετο ώς [ΐηχανικός μέ 7 δολλάρια τήν έβδομάδα! 
Ή  κόρη ένός αρεοπαγίτου είργάζετο ώς σερβιτόρα, τό παιδί τού προέδρου Κάλβιν 
Κούλιτζ είργάζετο μέ 3 δολλάρια τήν έβδομάδα, μαθηταί τοΰ Πανεπιατν/μίου, κατά 
τήν θερινήν περίοδον των διακοπών πλένουν πιάτα, αυτά είναι ολίγα παραδείγιτατα 
πού αναφέρω.

Εις τήν Ελλάδα δ|ΐ,ως ένας νέος δταν τελειώση τό γυ<ινάσιον περιφρονεΐ τήν τα
πεινήν εργασίαν, καί αύτή είναι ή βάσις πρός κατάλυσιν κάθε αλαζονείας, καί ψευ- 
τοφιλοτιμίας.

Οί ξένοι λαοί έφαρμόζουν πλήρως τήν φιλοσοφίαν τών προγόνων μας, τό «Ε ρ 
γασία μηδέν όνειδος έν τή άργία δέ τό ονειδος»' ήμεΐς δμως όχι. Διότι εις τόν τόττον 
μας δταν ένας νέος τελειώση τό γυμνάσιον, δέν επιδιώκει νά βρή οίανδήποτε εργα
σίαν, διότι τήν θεωρεί ταπεινήν, καί αναμένει, χάνων τόν καιρόν του, νά βρή ύψη- 
λήν έργασίαν, ένώ δ καθένας πρέπει νά άρχίση άπό κάτω, πρός τά άνω, καί νά φ ι
λοδοξεί νά άρπάση τήν ευκαιρίαν, καί νά έξασφαλίση τήν πρόοδόν του.

1 ίποτε δέν ουντελεΐται γενναίον χωρίς κόπους καί αφοσιώσεις, χωρίς συγκέν- 
τρωσιν εις τό έργον είς τό όποιον έκαστος έκληθη. Ό  κύριος δρος τής επιτυχίας, τό
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μεγάλο μυστικό, είναι νά συγκεντρώαης δλην σου την ένεργειαν, και τήν σκεψιν εις 
τήν έργασίαν εις ήν έπεδόθης.

παραπονούμενος δχι δέν είχε είναι έκεΐνος δ όποιος δέν εύρεΟη σω
στός στο ζύγισμα, διότι τοΰ Ιλειπε κάτι, είτε απο ικανοτγ]τα, είτε από τιμιότητα, είτε 
από Ιξεις, είτε από σχέσεις, κα'ι από ότιδήποτε άλλο.

"Οταν κανείς σκοτώνει τόν καιρόν του εις τά χαρτοπαίγνια, εις έλαφρόττ^τας, είς 
ςενύχτια, τιού δέν φέρνουν καμμίαν σοβαρότητα, κότττει ιτόνος του τά φτερά τής φιλο
δοξίας, καΐ καταδικάζει τόν εαυτόν του, είς τήν στασιμότητα καί άφάνειαν καί καθί
σταται ανίκανος νά έπωφεληθή τής ευκαιρίας καί νά άνέλθη υψηλότερα, είτε ώς έμ
πορος, είτε ώς έπιχειρηματίας, είτε ώς λόγιος, ώς έπισττ|μων, ώς σπουδαστής καί 
γενικά είς οίανδήποτε έκφανσιν τής άνθρωπίνης ένεργείας.

Χωρίς άγώνας σκληρούς δέν μπορεί νά ύπάρξη νίκη. «Οί ]ΐή άθλούντες ού στε- 
φανοϋνται». Ή  ύποιτονή όπλίζει οόχί τούς εύρίσκοντας τά πάντα έτοιίμα, αλλά τούς 
;.ιοχθοΟντας νά δημιουργήσουν τήν ύπόστασίν των δι’ αγώνων σκληροτάτων.

Κακώς έννοουμένη στοργή, ή όποία δέν εινοΛ τίποτε άλλο, παρά άδυναμία συγ
χωρούσα είς τά τέκνα των, τήν τάσιν πρός Οκνηρίαν φαίρεται πολλακις ώς αίτία 
τής κακοδαιμονίας τών τέκνων των.

Καί δταν τά πάθη ταΰτα κατακυριεύσουσι έναν άνθρωπον, αυτός δέν είναι πλέον 
ελεύθερος, άλλά δουλεύει είς τήν πλέον έπονείδιστον τυραννίαν.

Καί είναι άπείρως φοβερώτερον νά δουλεύη κανείς είς τοιαΰτα πάθη, παρά είς
οίανοήποτε τυραννίαν

Ο Ι Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
(συνέχεια άπό τή σελίδα 8)
500, Δημ. Ραμποτιάς 500, ΑΙκατ. θεοδοσο 
πούλου 500, Γεώργιος Καρδούνης 500, Ί .  
Παν. Φλώρος 500, ’Ανώνυμος (_άποδ. 394) 
500, Δημ. Πασπαλάρης 500, ^Απόστολος 
Εύθυμίου 500, Άδελ()>οί Πιλόιλη 500, Χρυ- 
σούλα Άρμακια 500, Δημ. Τζούφρας 500, 
Γεώργιος Κατσάνος 500, Εύδοξια Κατσά- 
νου 500, θωμάς Καρδαρας 500, Έλευθ. 
Παδέλα 500, Μαρία Παναγιώτου 500, Ε 
λένη Έ π . Παπαδή 500, Γεώργιος Εϋστρα- 
τιάδης 500, Νικόλ. Παναγιώτου 500, Εύ- 
γενία αΒσιλοπούλου 500, ’ Ιωάννης Μπα- 
καές 500. ’Απόστολος Κουτούκης 500, Χρί
στος Γαζέτας 500, Ναυσικα ’Αργυροπού- 
λου 500, Βασίλ. Καραδίας 500, Δημ. Γα- 
δρίλης 500, Στέφ. Βασιλόπουλος 500, Βού 
λα Τσουκανδ 500, Ελένη Κοντοθανάση 
500, ΑΙκατ. Δημοπούλου 500, Δημ. Σκορ- 
δάς 500, Βασιλ. Πριτσόλα 500, Δημ. Πα
σπαλάρης 500, Χαρ. Τριανταφύλλης 500, 
Άντωνοπούλου - Τριχιά 500, Έλισάδετ 
Άϊδαλιώτη 500, Νικόλαος Συμεωνίδης 500 
'Ελένη Κατσαρκάκη - Χρυσοχόου 500, Γρη- 
γόρης Βλάμης 500, Δημήτριος Οικονόμου 
500, Βαρδάρα Καμηλέρη 500, ’Αγγελική 
Π απαθοίνασίου 500, Άργύρης Πιστιόλης

500, Παν. Τσινιάς 500, Πέτρος Τροη(ανας 
500, Άθαν. Κατσόινος 500, τ^αί3ρος Παπα- 
δής 500, Λουκάς Μΐχος 500, Γκόλφω Φλέγ 
γα 500, 'Ελένη Κόντου 500, Βασιλική Μα- 
τσούκα 500, Σπόρος Τάσιος 500, Πανα
γιώτης Σπυρόπουλος 400, “ Ιωόιννης Λιό- 
λιος 400, Δημ. Σκαρίμπας 400, Γεώργιος 
καί Βασιλική Σουλιώτη 300, Νικόλ. Χου- 
σαντίης 300, Ίωάν. Κοκόσας 300, Δημ. 
Τζαδέλης 300, Εύιχγ. Σφήκας 300, Βασ. 
Βλάχος 300, Γεώργιος Χαραλαμπίδης 250 
Δημ. Κοασιγιάννης 200, Κωνστ. Κουτρου- 
μάνος 200, Χαραλ. Τσίπας 200, Δημ. Χρι- 
στοδουλιδς 200, Πραξιθέα Μυλωνδ 200, 
Στέλιος Μιχελίδης 200, Άναστ. Κουδέλης 
200, Άθαν. Σουλιώτης 200, Ντίνα Καραθε- 
οδώρου 200, Ευανθία Κουτρουμιίινου 100, 
Βασιλική Τάσιου 100, Β. Μπανιδς 100,' 
Βασ. Τζούφρα 100, Φώτιος Γιαννακόπου- 
λος 100, Παύλος Χαλικιόπουλος 100, Ά θ. 
Ζήκος 100, Βασ. Δημητρίου 100.

’Αντί στεφάνου στήν κηδεία της και είς 
μνήμην Βασιλικής Γ. Τριανταςκυλλίδη-Γ. Δι 
αμαν^: 1. Παπαδόπουλος 10.000 δρχ., Κώ 
στας Γ. Δημόπουλος 3000, Εύτυχία καί 
Άθαν. Κωνσταντόπουλος 2500, Σοφία Κα- 
ρελλδ - Διαμαντή 2000, Λόλας* θεοδ. Δια
μαντή 1500, Γ ιόλας Καροτγιαννοπούλου 
1500. Σύνολο 20.500.
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Α Υ Τ ΟΒ Ι ΟΓ Ρ Α ΦΙ Κ Α

Τοΰ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο τεΰχος)

'Ό ταν άπελπθην ήλ·θ·α στό χωριό καΐ μετά έπιασα δουλειά σέ ενα λεακρορεϊον 
γραμμής Λαμίας Καρπενησιού των Ί .  Ψημάδη καΐ Ίωάν. Τσίρου.

Εργαζόμενος έγνωρισα τόν Μηχανικόν Γεώργ. Μποΰρλον έκ Καρΰτσης και 
επειδή ένδιαφέρετο καί αυτός φροντίζαμε νά βγάλουμε καμμια πίστωση νά γίνι) ό 
δρόμος γιά τό Γαύριο, διότι δέν υπήρχε, ήταν μόνο ενα μονοπάτι πού πηδάγαμε μέσ’ 
τό ποτάμι σέ πολλά ση[.ιεΐα γιά νά φθάσουμε ιχπό τό χωριό στό Καρπενήσι.

Βγήκε μιά μικρή πίστωση χαράχάηκε ό δρόμος και έγινε ένας χωματόδρομος 
όπως, όπως, μάλιστα γιά νά έλ'ΐυθή νά φθάση στό Γαύρο πλήρωσα έξ Ιδίων μου 8 
χιλιάδες και τά όποια όταν βγήκε άλλ.η πίστωσις μοΰ τά δικαιολόγησε ό μηχανικός 
καί τά πήρα, καί τό 1929 τελείωσε. Έ γώ  καί ό Γιάννης Ζαχαρόπουλος πήγαμε πρώ
τοι με τά αυτσκίνητά μας στό Γαύρο.

Μετά παρκιάλεοα τόν μηχανικόν καί μάς χάραξε τό δρόμο όλόρρεμα γιά τό 
Μικρό Χωριό καί φτάσαμε εις θέσιν Κάρυά, δπου ένώνεται τό «Μΐ)λιές ρέμα» μέ τό 
«μεγάλο ρέμα». Ε κ εί κχιναμε τέρμα κάνα δτό χρόνια, Έ ν  τώ μεταξύ παρακαλωντας 
τόν Μηχανικό κατορ·θώσαμε καί μάς έβγα/ε μιά πίστωση καί κάναμε τόν έκάραχισμό 
άπό 'Αγίους 'Αποστόλους έως τό ρέμα, δπου χρειαζόταν γέqpυρα γιά νά περάσουμε.

Τότε έφυγε καί ό Γιάννης Κομματάς δι’ 'Αμερικήν και σε λίγο μέ ενέργειες 
καί τοΰ κ. Καραπιπέρη* βγήκϋε μιά πίστωσις m i φτιάξαμε τή γέφυρα (1 9 3 7 ).

Μπήκαμε μέσα στά χωράφια πού οΐ χωριανοί |ΐας ευχαρίστως μάς τά έδωσαν 
άνευ άποζημιωσεως καί ανοίξαμε τό δρόμο καί φΰάσαμε μέχρι σπίτι Καρατάσιου 
στή ράχη, δπως τό /έγαμε τότε, δπου προσες)έρθη ό 'Ιωάννης Zωγράqpoς καί έςττια- 
ξε μιά αποθήκη καί ξεςορτώναμε τά πράγματα τών χωριανών καί έτσι γλυτώσαμε 
τόν απαίσιο άνήςχ)ρο από ρέμα ώς τή Ράχη, καί συνεχίσαμε τήν διάνοιξιν ορισμέ
νων γ'ωνιών τοίχων μέσα στό χωριό καί φθάσαμε στην Πλατεία. Έ ν  τώ μεταξύ 
συνεννοήθην μέ τόν κ. Γεώργ. Παπαδήν και πήγα στήν 'Αθήνα δι' εξόδων μου 
κάθησα 4 ήμερες συνήντησα τόν κ. Καραπιπέρην καί μάς έβγαλε μιά πίστοΰση 75 
χιλιάδων δραχμών δι' άποπεράτωσιν τοΰ Σχολείου.

Γιά  νά διατηρήσουμε τήν συγκοινωνίαν άπό τό ρέμα πού χάλαγε τακτικά ΰπο-

Σ.Σ.: θείος τοΰ σημερινού υπουργού.
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χρεώναμε τούς χωριανούς είς δεκαήμερον προσοχπικήν εργασίαν κατ’ έτος (ήσαν 
υπόχρεοι από τό Νόμο) και επειδή δέν στέργιωνε δρόμος από τό ρέμα πήρα τόν 
μηχανικ.0 και χάραξε τό δρόμο άπο Π λατανία δια χωρ ιό, μάς έβγαλε και μιά πί
στωση 200 χιλιάδες και άς»ΰ ςπηάξαν καΐ μιά γεφυρούλα στή λάκα τοΰ Καίαντζή 
κάτω από την τώρα εκκλησία 'Αγία Κυριακή ς3#άσαμε έως το δρόμο στην παλαιά 
'Αγία Κυριακή πού ενώνεται με τόν παλαιόν δρόμον, και έκείθεν διά προσωπικής 
εργασίας ιμέσω Ά γιου Ίοάλ^νου έως άγιους ’Αποστόλους δέν μπήκαμε μέσα ατά χω
ράφια τότε.

'Η  Νομαρχία είχε μιά μπολτόζα καΐ όταν ήλ·9·ε στό Χωριό πλήροκια έξ ’ Ιδίων 
μου 3 χιλ. δραχμές κα'ι έκοψε κάτι πέτρες μεταξύ αμπέλι Πολύζου και χωράφι Κα-

Τ6 δύα πρώτα αύτοκίνητα 
μπροστά τό παληό Χάνι (φω- 
τογρ. 1932) . Πρώτος άπό δ ε 
ξιά ό κ. Mix. Νικολόπουλος.

ρατάσιου. Ά/Αά μάς άφησε στή μέση διότι κόπηκε μιά βίδα: Κατόπιν είδαμε δτι 
έπρεπε %'ά μεταφερτή τό νεκροταφεΐοιν έξω  άπό τό χωριό διότι ήτο 'απέναντι τοΰ σχο
λείου έη?ερα 1 μηχανικόν τής Νομαρχίας καΐ μάς χάραξε τό δρόμο μέχρι Καψάίνες; 
κάτω άνατολικώς τοΰ Νικαλοΰ μάς έδώρησε τό χωράφι του ό Σεραςρειμ Χονδρός 
καΐ έτσι έγινε και αυτός ό δρόμος μέχρι "Αγιον Σώστη άηκήί οΐ χωριανοί μάς παρε- 
χώρησαν τά χωράφια τους προ-θύ'μως, με τόν άείμΐ'·ηστον στρατηγό Τάκην Πολύζον 
φροντίζαμε διά τήν χάραξιν τοΰ δρόμου μέχρι Καρύτσα ό κ. ’Αριστείδης Κ. Γιουρ- 
νάς φρόντιζε κα'ι άνέλαβε τά περαιτέρω έργα, κατόπιν τοΰ επεισοδίου πού έγινε με 
τούς Γερμαλ"ούς στό χωρώ δπου με συνέλαβαν οι ’Ιταλοί μαζ'ι με άλλους χωριανούς 
κα'ι μάς μετέιρεραν στή φυλακή Ααμίας, εκεί ύποφέραμε πολύ.

ΕΓιδικώτερον εγώ ώς πρόεδρος τεσσαρακοντάκις παρά μίαν έραβδίσθην δπως 
λέει κα'ι ό ’Απόστολος, είχε μαυρίση ή πλάτη μου είς βαθμόν επικίνδυνον κα'ι ή καρ
δ ιά  μου έκανε 2 μήνας νά καθαρίση τό στου].ιπιγμένο αίμα κα'ι με βά)ανε σε μιά 
άλλη φυλακί) δπου ήτο ό αείμνηστος ’Ιωάννης Ά θ . Κομπορόζος μαζ'ι μέ καμμιά 
20αργιά άλλους έξ 'Τπάτης Ααμίας κ.λ.π.

Έ κεϊ συλ^ηντήθην με τόν Γιάννη κα'ι μοΰ είπεν στήν άνάκρισίν του ήρωτήθτ] 
άν τά ήξευρε αυτά ό Πρόεδρος κα'ι εΐπε δτι δέν είχε ιδέαν ό Πρόεδρος περ'ι E/VM 
κ.λ.π. κα'ι έτσι μέ έσοκτε.
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’^Ηταν ένας ’Ιταλός λοχίας σττ^ν άνάκρισίν μου και έπειόή είχα πυρετό μοΰ 
έδωσε μιά άντιπυρίνη ςκχινόταν κολός άνθ·ρ<ο;ιος.

Μας βγάζανε κά·θ·ε πρωί μιά ώρα έξω  από τη φυλακή στην αυλή νά πάρουμε 
αέρα, εκεί συνήντησα τόν Λοχία, καί τοΰ είπα, «σε παρακαλώ βγάλε με από τούτη 
τή ιρυ̂ Λΐκή καί στείλε με κάτω (πού ήτανε οι άλλοι χωριανο'ι» και ό Θεός νά σέ βοη- 
ύηση νά πας στό σπίτι σου».

Μετά 2 ώρες μέ φώναξαν στό Γραφείο καί μοΰ έβαλαν τήν κατηγορία δτι άκού- 
γαμε ραδιιχρωνα κ.λ.π. καί μέ έ'στειλαν στήν κάτω φυλακή πού ήταν οΐ χωριανοί μας.

Σέ λίγες μέρες πού τίναξαν τή γέφυρα Γοργοπόταμου (οί δικοί μας), πήρανε 
τούς έξ 'Τπάτης καί Λαμίας από τήν απάνω φυλακή μαζί μέ τόν αγαπημένο μας 
Γιάννη καί τούς πήγαν στά Καστέ^οα τής Γραβιάς καί τούς τουφέκισαν.

’’Αν δέν είχα φύγει άπό τήν απάνω φυλακή; καί άν δέν μέ φρόντιζε ό αείμνη
στος Τάκης Πολύζος τότε 'Τπουργός νά μάς μεταφέρουν στάς φυλακάς Καλλιθέας 
καί άπ’ εκεί φρόντισε καί άπελύθημεν. Π α ρ ’ ολίγον νά πληρώσω τήν προεδρεία μέ 
τήν ζωήν μου. Στή Λαμία κινδυνεύαμε άπό στιγμή σέ στιγμή μέ τά επεισόδια πού 
συνέβαιναν στά γύρω χωριά καί στό δικό μας.

Τά άνωτέρω γραιρόμενα είναι σχετικά μέ τήν πρόοδον τοΰ χωριοΰ μας (πού 
διετέ?^εσα πρόεδρος αρκετά χρόνια) καί παρητήθην τό 1944 τότε δέν υπήρχαν μη
χανήματα καί πολτόζες καί πιστώσεις διδόνταν μέ τό σταγονόμετρο καί ή εργασία 
γινόνταν μέ τσαπιά, φττιάργια καί ίδρωτα, vmX α ς  ’ιδοΰν οΐ νεότεροι πώς πέρασε ή 
γενεά τών 1900 - 1950 ιμέ τήν λιτότητα ζωής πού οί νέοι δέν τήν γνώρισαν μέ τάς 
πολεμικός περιπέτειας, τί(ν πείναν 1916 καί 1941, τόλ' εμφύλιον πόλεμο, τό κάψιμο 
τών σπιτιών μας, τήν έγκατάληψιν τοΰ χωριοΰ καί τελευταίως τήν κατολίσθησιν.

Τώρα πού ηρεμήσαμε λίγο β/ έ̂πομεν πώς οί χειριζόμενοι τά κοινά εργάζονται 
πολύ καλά καί προοδεύοτη' εις έ'ργα έξωραϊσμοΰ καί δρόμους κλπ. καί εύχομαι δπως 
έξακολου&ήσοττν μέ τόν ίδιον ζήλον διότι τώρα καί πιστώσεις γεναιώτερες δίδονται 
καί μηχανήματα υπάρχουν γιά νά γίνη τό παλιό μικρό χωριό δπως τό όραματιζόμεθα 
ακόμη. Στάς προσπάθειας μου γιά τήν πρόοδον τοΰ χωριοΰ είχα πολύτιμον βοηθόΐ' 
τόν κ. Σταΰρον Γιοργούλην Γραμματέα τής Κοινότητος.

Τήν ίστοριούλα αυτή ας τήγ δοΰν οί κάτω τών είκοσι ετών νέοι πού έμαθαν 
πολλά γράμματα καί νομίζουν δτι τά ξέρουν δλα καί άς προσέξουν μή παρασυρθοΰν 
στή λεωιρόρο τών παντός είδους έλεττθεριών (τής ασυδοσίας καί τοΰ χάους) δπως 
βλέπω μερικούς νέους εδώ αλλά νά ακολουθήσουν τό δρόμο πού βρήκαν άπό τούς 
γονείς των καί ό θεός θά τούς προσέχει διότι βοηθάει τούς ελπίζοντας καί περιμένει 
τούς αμφιβάλλοντας καί μακροθυμεί γιά τούς δύσπιστούς.

Δοξάζω καί παρακαλώ τόν θεόν δπως μάς διαφυλάξει δλους άπό τούς κινδύ
νους τής παρούσης ζωής.

Πειραιεύς, Φεβρουάριος 1981 
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ
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Η Α Ρ Χ Α Ι Α  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α

τ ο  ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΛΑΙΟ (ΚΛΑΨΙ)
τοΟ Προέδρου τϊ^ς Κοινότητας Κλαψιοϋ κ. Α. ΚΟΝΔΥΑΗ

(συνέχεια από τό προηγούμ,ενο)
Μαζύ με τούς έργάτες πού ανοίγαμε τούς τάφους θυ]ΐούμαι είς τό σημερινό σπίτι 

του Σωκράτη Μαθέ είναι τά κτήιτατα του ’Ιωάννη Μαθέ καί Νίκο Μαθέ περί τούς 
20  τάφους κτισ])-ένους μέ κεραμίδια καί ασβέστη καί δ,τι βρίσκα]ΐε μέσα έάν δέν ήταν 
χρυσό τό πετάγανε στά τίχια ττού κάνανε. “Ολη ή περιοχή ήταν δλο τάφοι καί κτί- 
σ|ΐατα μάς λέγαν οί γέροντες καί δτι έδώ σ' αυτό τό μέρος ήταν τό σπίτι τοΰ Βοοσι- 
λιά καί ή Βασίλισσα είχε μία χρυσή κούνια γιά τά παιδιά της. Στην ίδια περιοχή 
βρήκανε πολλά ττυθάρια, αγγεία, στάμνες. ’Αναφέρω καί τό έξης: Πρό 30  έτών όταν 
γινόταν ό δρόιΑος γιά τό χωριό Μουζίλου, ευρέθη τάφος πολεμιστοϋ μεγάλου μεγέθους 
δύο μέτρα. ’Εκτός άπό τά κόκκαλ.α στό κεφάλι του είχε καί ένα ξίφος μεγάλο δίκοοτ» 
μπηγι^ιένο όρθιο δίπλα άττό τό κεφάλι τοΰ νεκρού. Τώρα Ιρχ^ιαι στον ιστορικό Παυ
σανία ό όποιος τά γράφει τόσο αύθεντικά γιά τούς Γαλάτες πού κατέσφαζαν μέ τόν 
πιό βάρβαρο τρότεο τό 288  π .Χ . Ό  Βρέννος άπό τήν Μ. ’Ασία πέρασε στην Ελληνι
κή έπικράτεια μέ άντικεΐ()^νικό σκοπό νά φθάσει είς τούς Δελφούς καί νά λεηλατή- 
ση δ,τί πολύτιμο βρή έκεϊ.

Ξεκίνησε μέ 150 .000  πεζούς καί 2 ή 3 .000  ίττπεϊς δταν εφθασε είς τήν σημερί',η 
Ααμία καί στόν κ ά μ ^  αύτοί όπως ήταν έπόμενο ό στρατός του λεηλάτησε τά υπάρ
χοντά τους καί άναγκαστικά τόν βοήθησαν νά περάση τό ποτά]Αΐ τοΰ Σπερχειού γιά 
νά άτιαλλαγοΰν άπό τις άρπαγές. Περνώντας αϊτό τά στενά των Θερμοπυλών μέχρι 
σημερινή Σπερχιάδα (ΓΠ Α Τ Η ) έκανε πολλές έπιθέσεις νά σπάση τό μέτωπο άλλά 
δέν κατώρθωσε τίτυοτα άξιόλογο. Οί "Ελληνες τόν άπέκρουσαν. Άπό τις πληροφο
ρίες τεού είχε δ Βρέννος ό στρατός του έξ όλων τής Αίτωλικής Συμπολιτείας ήταν ό 
πιό άξιόμαχος άπό τούς άλλους στρατούς.

Κόβει άπ’ τό στράτευμά του 40 .000  πεζούς καί 2 0 0  ιππείς, ξαναγυρνάνε πίσω 
στήν γέφυρα τοΰ Σπερχειού καί διά [ΐέσου Θεσσαλίας, Ρεντίνας, μαυρίλου Βελο·ύχη, 
τό σημερινό Καρπνήσι (τό αρχαίο Κάλιο είναι περί τά έπτά μέ οκτώ χλμ. άπό τό 
Καρπενήσι) έκύκλωσαν τήν Πολιτεία Κάλλιο καί όλους τούς αρσενικούς το·ύς έσφα
ξαν. Τ ις δέ γυναίκες καί τις κοπέλλες όλος ό στρατός τών βαρβάρων έπέρασε άττό 
πάνω τους, ιιέχρι πού πέθαναν όλες. Τά  δέ κορίτσια δσα ήταν γερά αρπάζανε τά [ΐα- 
χαίρια τών βαρβάρων καί αυτοκτονούσαν. Τά  δέ μικρά πού βυζαίνανε ακόμα, άφού 
τούς έπιναν τό αίμα, τά έτρωγαν ώμά! Στήν πολιτεία δέν άφησαν τίποτα δριθο. ’Επι
κεφαλής τών βαρβάρων ήταν ό στρατηγός Ρεστόριος καί Κόμβουτος.

Οί βάρβαροι μετά αναχώρησαν μέσω σημερινού Μουζίλου, Άνιάδα, Συγκρέλσυ, 
γιά νά βγούν πρός τό Κρίκελο, μεταξύ Κρίκελο καί "Αγ. Νικόλαο. Στρατοπέδευσαν 
στή σημερινή θέση Κοκκάλια. Ά πό τούς πολλούς σκοτωμένους πού έφονεύθησαν (περί
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τούς 25 .000  περίπου) , ακόμη καί σήμερα οΐ λόφο:, είναι γεμάτοι κόκκαλα.
Έ ν  τώ μεταξύ δ Βρεννδς φεύγοντας, δ στρατός τής ΑΕτωλικής συμπολιτείας 2- 

σπασε τδ μέτωτιο καί βάδισε πρδς τούς Δελφο'ύς, άλλα στους πρόποοες τοΰ Παρνασ
σού τούς έπιτίθεντο ο'ι "Ελληνες τή νύχτα καΐ αύτοί έπάνω στην σύγχυσή τους άρχι
σαν να άλληλοσφάζονται, διότι μίλαγαν πολλές γλώσσες κα'ι ένόμισαν πώς τούς έπι- 
τέηθκαν "Ελληνες. Έ κ εΐ τραυματίσθηκε σοβαρά δ Βρέννος καί πέθανε. Δέν μάς λέ
γει δ Παυσανίας πόσοι γλύτωσαν. Περάσανε άπδ τή Θράκη εις Μικράν ’Ασία. Τδ 
Κάλλιο δ κόσμος άπδ τδ πολύ κλά[χα τδ δνόμασε Κλαύσι.

Άπδ τδ 288 π.Χ. ·πού καταστράφηκε τδ Κάλλιο βρίσκουμε ίχνη τής Ρωμαϊκής 
έποχής, τοΰ Νέρωνα καί άλλα μέ την έπικράτησηι τοΰ Χριστιανισμού δλους τούς βω>· 
[ιούς τούς κατέστρεψαν καί έκτισαν τίς σημερινές εκκλησίες. Στδ ίερδν τής παλαιο
χριστιανικής εύρέθησαν πολλά νο[ΐίσματα καθώς καί δόντια άπδ αγριόχοιρους. Μετά 
δέν έχουμε κανένα ιστορικό γεγονός τΰότε καταστράφηκε ξανά. "Ισως άπδ τούς Τούρ|- 
κσυς· καί έλεγαν οί γέροντες δτι οί Μεγαλοχωρΐτες τά είχαν καλά [ΐέ τούς Τούρ
κους. Καί στδ Κλαψί δέν άφησαν τίιτοτα, δλα τά έκαψαν. Καί τά κτή[ΐατα (1200) 
περίπου στρέμιατα τά τιήραν δλα οί μεγαλοαγοραστές καί τά ση]ΐερινά κτήματα πού 
έχει τδ Κλαύση είναι δλα πληρωμένα μέ ιδρώτα καί αίμα άπδ τούς Κλαυσιώτες. Φεύ̂ - 
γοντας εις τήν Βλαχιά, τήν Ρου[ΐανία, Κων) πόλη καί αργότερα στην Α μερική, ά- 
γοράστηκαν ξανά.

Τώρα θά γράψω καί δρισ^ιένα πράγ[ΐατα γιά τούς αρχαιολόγους, πού ποτέ δέν 
άσχολήθηκαν μέ τούς Αρχαίους Ααούς τής Ευρυτανίας. Ά πδ χρόνια σέ δσους μίλα
γα γιά τδ Αρχαίο Κάλλιο μού έλεγαν μήν είσαι ξεροκέιραλος. Τδ Κάλλιο είναι εις 
τήν Δωρίδα. 'Ω ς Πρόεδρος τής κοινότητας μετέβην εις τήν άρχαιολογικήν υπηρε
σίαν Φθιώτιδος (Ααμία) καί τούς μίλησα γιά τδ Κάλλιο τής ΑΕτωλικής Συμπολι
τείας. Τδ σημερινδ Κλαψί. Τήν απάντηση τήν είχαν έτοιμη δτι τδ Κάλ).ιο είναι στήν 
Δωρίδα καί τούς είπα δτι δέν διάβαζαν Θουκυδίδη. Κοίταζε δ ένας τδν άλλον καί 
τούς είπα δ Θουκυδίδης τδ 4 0  π.Χ. πού [χαζύ μέ τδν Δημοσθένη ήρθαν νά καταλά
βουν τήν ΑΕτωλοακρ'^νία, τούς κτύπησαν οί Καλλιεΐς πού ήταν καλοί σφενδονισταί, 
άλλού γράφω τδ περιστατικό. Τότε άνοίξανε χάρτες καί [οού λένε δτι έχεις δίκιο, 
διότι τδ Κάλλιο τής Δωρίδος ίδρύθει νομίζω, [χού είπαν, 10 χρόνια μετά τήν είσβολή 
τού Βρένναυ εις τήν Ελλάδα!

Έ ν  Κλαυσείω τή 1.2.1981 
Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητας

ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

_ Κλείνοντας τό κεφάλαιο γιά τήν Ιστορικότητα ή μή τοΰ σημερινού Κλα- 
ψιού, φιλοξενούμε παρακάτω τήν άξιόλογη έπιστολή τοΰ κ. Δ. Φαλλή, μέ τήν 
όποία θίγει γενικώτερια θέματα έρευνητικοΰ ένδια([>έροντος γιά ολόκληρη τήν 
Ευρυτανία. Ό  κ. Φαλλής έρευνα συστηματικά τήν ιστορία καΐ άρχαιολογία 
τής περιοχής καΐ πρόκειται σύντομα νά δημοσιεύσει σχετική μελέτη του.

Πρέπει νά σημειώσουμε έδώ δτι τόσο με τήν άρχαια Εύρυτανία, δσο καί 
μέ τό άρχαΐο Κλαψί έχει άσχοληθει σέ σχετική ερευνά του καί ό άείμνηστος
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Μικρ>οχωρίτης στροπηγός Τάκης Δ. Πολύζος. ΘΔξιζε γι’ αυτό σέ έιτόμενα 
τεύχη να. δημοσιεύσουμε έστω καΐ ι3πτοσιτασματικά κομμάτια όπό σχετική 
Ιστορική μονογραφία του, ή όποια δυστυχώς δέν εχει κυκλοφορήσει εύρύτερα.

Κύριε Κοοτσούκη,
Μέ πολλή χαρά διάβασα στο περιοδικό τής «’Αδελφότητας» τά «Μικροχωριτικα 

Γράμματα», φύλλο 11 κα’ι 12, την «Περιγραφή τοΰ ’Αρχαίου Καλλίου, δηλ., τού σψ  
μερινοΰ Κλαυσίου», τοΰ Προέδρου τής Κοινότητας Κλαυσίου, κ. Α. Κονδύλη.

Είναι γεγονός ότι ή Ευρυτανία παρα]ΐένει ό πιό άπείραχτος καί παραμελημένος 
χώρος τής Πατρίδας ]χας σέ αρχαιολογικές άνασκαφές, άλλα καί σέ προστασία τών

Στρογγυλό δηνάριο ΤράιανοΟ 
(98 - 117 μ.Χ.)

ευρημάτων πού έρχονται καθημερινά στην επιφάνεια άπό τό τσαπί τοΰ γεωργού ή άπ' 
τά θεμέλια κάποιας οικοδομής. Έπο·ι^νως εχετε δίκιο νά γράφετε στό περιοδικό σας 
δτι «θά  πρέπει κάποτε νά ένδιαφερθεΐ ή Πολιτεία γιά τήν διάσωση» των αρχαιολο
γικών ευρημάτων τής Ευρυτανίας».

Δυστυχώς, ή Πολιτεία άρκείται νά Ονομάζει τήν Ευρυτανία «προβληματικό νομβ» 
χωρίς νά διαθέτει ποτέ, αυτε τά ψίχουλα άπ’ τά πλούσια τραπέζια τζού παραθέτει γιά 
τίς άλλες περιοχές τής χώρας ι̂ας. ’ Ισως δμως γ ι’ αυτό, φταίνε καί οί το3λιτικοί καί 
πνευι,ιατικοί άνθρωποι τής Εύρυτανίας, οττου κΓ άν βρίσκονται.

Είναι ακόμα γεγονός, δτι ή Ευρυτανία Ιχει πάρα πολλά παμττάλαια χωριά και 
πολιτείες πού ή ιστορία τους χάνετοα στά βάθη τών προχριστιανικών χρόνων, [li με
γάλο πολιτκηιό, ττού οί κάτοικοί τους Ιλαβαν μέρος σέ πολέρσυς έθνικής σωτηρίας. 
Δέν είναι δμως τώρα ή κατάλληλη στιγ^ιή ν’ απαριθμήσουμε αύτους τούς πολέμους. 
Έ ν α  τέτοιο χωριό — σωστότερα πολιτεία—  είναι καί τό Κλαψί.

Σήμερα τό Κλαψί είναι — πέρα άπό κάθε ιστορική ά[ΐφισβήτηση—  ένα παμπά-
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λα,ιο χωριό μέ μεγάλη ιστορία.. Ή  πλούσια παράδοση τιού εχει, οί χιλιάδες τά ευ
ρήματα πού καθημερινά έρχονται στό φώς καί οι στορικές μαρτυρίες πού Ιχουμ,ε, τό 
άποδεικνύουν αυτό περίτρανα. Ί ί  τταράδοση τού χωριού —  πού είναι ή φυσική δια
δοχή των γεγονότων από γενιά σέ γενιά—  [̂ ιάς λέει δτι στόν χώρο αύτόν υπήρξε 
τό άρχαΐο Κάλλιον. Καί δέν κάνει λάθος. Πράγματι ήταν έκεΐ τό Καλλιον, πού τήν 
πρώτη του φοβερή καταστροφή τήν υπέστη άπ’ τούς Γαλάτες τό 279 π .Χ . Στο’ύς ύ
στερους αιώνες δοκίμασε κι' άλλες καταστροφές ώς τήν τελευταία, τήν τουρκική, ττού 
τά ισοπέδωσε δλα καί τό κατάντησε Κλαυσεΐον! Τ ά  σημεία δμως αύτά, θέλουν πλα- 
ττύερη ιστορική άνάλ.υση, πού ίσως, σέ μ.ελλοντικά άρθρα τού περιοδικού σας γίνει 
κι’ αυτό.

Σκοπός αυτού τού ιστορικού σημειώματος πού σάς στέλνω είναι νά έπισημάνω ώ- 
ριηχένες άνακρίβειες στό κείμενο πού δημοσιεύσατε γιά τό άρχαΐο Κάλλιον. Έ τσ ι, 
μέ τήν καλή διάθεση τού κ. Α. Κονδύλη καί τήν προβολή άπ’ τό περιοδικό σας αύ- 
τών τών θέσεων, έναρ|ΐονίζουμε τήν Ιστορία μέ τήν Παράδοση,, ώστε νά είμαστε' πάν
τα μέσ’ στήν άλήθεια.

1) Κλαυσεΐον, δχι Κλαυσίον.
Ή  γενιά μας τταρέλαβε τήν γραφή τού ονόματος τού χωριού μας Κλαυσεΐο'/ καί 

στήν καθο^τιλουμένη Κλαψί. ’Ό χι δμο)ς Κλαυσίον, μέ ιώτα. Ή  άλλαγή τού όνόματος 
από ει σέ ι πού έγινε στις μέρες μας άπ' τό Υπουργείο ’Εσωτερικών, ύττήρξε λαθεμέ
νη καί άποπροσανατολιστική. Γιατί ή άλλαγή αυτή μάς άπο(Λ.ακρύνει άπ’ τήν Παρά
δοση καί τις ιστορικές |ΐας ρίζες. Οί πρόγονοί |ωις πού έγραψαν τό Κλαυσεΐον μέ ει, 
δέν τό έκαναν άπό άγρο|ΐιιωιτοσύνη, ούτε γιά νά έχουν περισσότερα γρά|χματα νά 
γράφουν. "Οταν τό Κάλλιον — ύστερα άπ’ τις συνεχείς καταστροφές καί συμφοράς 
του— ■ είχε διαλυθεί καί ταφεί, ήρθε μόνη της ή λέξη Κλαυσείω, στα χείλη τών υττο- 
λείπων σκορπισμένων καί σακατεμένων κατοίκων του. "Αρχικά, λοιπόν, χρησιμοποιή- 
ηθκε αυτούσιο τό ρήμα Κλαυσείω (έφετικό ρήμα τού κλάω, κλαίω ), πού ση|χαίνει, 
κλαίω κατ’ έφεση, κατ’ εξακολούθηση ή καί έπαναλαμβανόμενα. Γ ι ’ αυτό καί ή Πα
ράδοση τού χωριού, άλλά κι’ δλοι οί Ιστορικοί σήμερα, παραδέχονται δτι τό χωριό 
πήρε τ’ δνομά του, Κλαυσεΐον, άπ’ τό πολύ καί συνεχές κλάμα. Έπο{!-ένως είναι λα- 
εθμένη ή γραφή μέ ι καί μάς άπο^τακρύνει άπ' τήν πηγή. Θά έλεγα, μάς'κόβει τις
ρίζες·

2) Καλλιεΐς, δχι Καλλιδεΐς.
Δέν ξέρω άπό πού καί πώς ό κ. Α. Κονδύλης βρήκε αυτή τή λέξη. Πάντως οί 

κάτοικοι τού Καλλίου δνοιτάζονται Κα)Αιεΐς, πουθενά Καλλιδεΐς. ’Έ τσι — Καλλιεΐς—  
τούς όνομάζουν καί οί άρχαΐοι ιστορικοί μας Θουκυδίδης καί Παυσανίας. ’Εκτός, άν 
γράφει καί κάτι άλλο, πού δέν γνωρίζω.

3) «Καί έτρωγαν τό κρέας ώιιιό» οί Εύρυτάνες.
’Εδώ, δυστυχώς, τό λάθος δέν τό κάνει μονάχα 0 κ. Α. Κονδύλης — πού άνίτέ- 

γραψε κάποιον άλλο σύγχρονο ιστορικό—  άλλά κι’ άλλα πολλοί. Ό  Θουκυδίδης Γ '  
94 ’ έκδοση Π Α Π ΓΡΟ Σ  σελ. 503 , σέ [τετάφραση Φιλ. Παττπά, μάς λέει: «Συνεβού- 
λευον λοιπόν (οί Μεσαήνιοι τόν Δη[τοσθένην) νά γίνη έπίθεσις πρώτον κατά τών 
Αποοωτών, έπειτα κατά τών "Οφιονέων, ύστερα κατά τών Εϋρυτάνων, οί όποιοι ά-
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ποτελοΰν τό ι^εγαλύχερο μέρος των Αίτωλών, καί, καθώς λέγεται,, δμιλοΰν γλώσσαν 
τελείως άκατάληπτον. Τρώγοντες ώμάς τάς τροφάς των». Έδίδ μας μιλάει καθαρά 
για δλες τις τροφές των κι’ δχι γιά τό κρέας. Δέν έχουμε καμιά μνεία έδώ γιά τό 
κρέας. Γιά νά ε?ιιαστε λοιπόν πιό αντικειμενικοί πρέττει νά τό έρμηνέψουμε δτι έτρω
γαν «τόν μέλαινα ζωμόν», κοινώς μαυροζούμι. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι έτρωγαν 
καρβουνόζουμο!

Γυάλινα βαλισαμάρια άπό τοπικό έργα-στάριο ιύαλουργίας (3ος — 4ος α1. μ.Χ.) .

4) «Οί Γαλάτες... έκύκλωσαν καί έκυρίευσαν τό Κάλλιο κατόπιν έσφαξαν δλους 
τούς άνδρες ττού συνέλαβαν».

Στό σημείο αύτό δέν είναι άπλώς άνακριβεια, άλλά κάτι περισσότερο. Ό  Παυ
σανίας πού περιγράφει τόσο παραστατικά τήν καταστροφή τσΰ Καλλίσυ, μάς λέει δτι 
οί άνδρες του ήταν μαζί μέ τ’ άλλα έλληνικά στρατεύματα στις Θερμοπύλες. Έττο)Αέ- 
νως στό Κάλλ.ιο και γενικά στήν Αιτωλία, ήσαν μόνο γέροντες καί νήπια άρσενικά, 
καί δλες οί γυναίκες. Είναι, ίσως, ή [ιόνη φορά στά ιστορικά χρονικά πού σφάχτηκε 
τόσος άμαχος πληθυσμός καί σώθηκαν οί άνδρες. Μάς λέει έπ'ι )νέςει ό Παυσανίας 
I , 22 , έκδοση Π Α Π ΓΡΟ Σ  σελ. 91 , σέ μετάφραση Α. IIατταθεοδώρου: «Ό  Όρεστό- 
ριος καΐ ό Κόιτβουτις ήσαν Ικείνοι, οί δποίοι διέττραξαν τά μεγαλύτερα άνοσισυργή-
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|ΐατα άπ’ δσα έξ ά,νχ/ής γνωρίζθ|ΐ,εν καΐ δέν δμ<κάζουν καθόλου μέ άλλα τολ[ΐηρά κα- 
κουργή|ΐατα των ανθρώπων. ’Έσφαξαν κάθε αρσενικόν άνθρωττον, χωρίς διάκρισιν 
γ ε ρ ό ν τ ω ν ,  ή ν η π ί ω ν ,  έπΙ τώγ μαστών τών μητέρων τους' δσα έκ τών 
νηπίων είχον γίνει τοαχύτερα μέ τό γάλα, τα έφόνευον, έπιναν τό αίμα τους καί έ
τρωγαν τό κρέας τους. Αί γυναίκες καί δσαι από τάς παρθένους ήσαν εις ώραν γάμΛυ, 
αί εχουσαι φιλότιμον, εσπευσαν νά αύτοκτονήσουν καθ’ δν χρόνον έκυριεύετοι ή πόλις. 
Ό σας εύρον έν τη ζωη οί Γαλάται τάς μετεχειρίσθησαν μέ παντός είδους έξευτελι- 
σμούς, χρησιιιΛποιοΰντες μεγάλην βίαν, έφόσον δέν ήσθάνοντο καμ ι̂.ίαν συμπόνοιαν 
ή έρωτα. "Οσαι γυναίκες ευρισκον τά [ΐαχαίρια τών Γοιλατών, αύτοκτονοϋσαν μέ αύ- 
τά. Διά δέ τάς άλλος δέν έβράδυνε τό μοιραΐον λόγω ΐη ς  άσιτίοις καί τής άϋπνίας, 
διότι οί αγροίκοι βάρβίχροι άσχμηνοΰσαν έπ’ αυτών συνεχώς ό ένας κατόπιν τού άλ
λου, συνευρίσκοντο μάλιστα καί μέ ψυχορραγούσας γυναίκας, άλλά καί μέ νεκράς 
άκόιιη».

θ ά  μπορούσα νά γράψω καί γιά τις υπερβολές πού έχει αυτή ή «ττεριγραφή» μέ
σα, δπως λ .χ . «βρήκαν 2 καί 3 δω[ΐ.άτια θολωτά καί είδαν γυμνούς άνθρώποιυς καί 
κεφάλια», «έ]wιζεύαlu μόνο τά χρυσά δπλα, τά ά)Αα τά ττετάγαμε» κλπι.

Θά τελειώσω δ|ΐκι)ς αύτό τό σημείωμά μου μέ τήν φράση πού έχει «από τήν δμα- 
δική σφαγήν τοΰ 288 π .Χ ., πού ΰπέστη ή πολιτεία αυτή». Νομίζω δτι θά πρόκειται 
τιερί λάθους. Δέν γνωρίζουμε κάποιο γεγονός αύτή τήν χρονολογία σ’ αυτόν τόν χόπο·. 
’Ίσ ω ς πρόκειται γιά τήν σφαγή τοΰ 279  π .Χ . άπ’ τούς Γαλάτες.

Πετρούπολη, Αύγουστος 1981 Μετά τιμής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΏ . ΦΑΑ ΛΗ Ι

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

Δ Η Μ Η Τ Ρ 1 0 Υ  Ν ΙΚ .  Τ Σ ΙΑ Χ Ρ Η

ΤΗ Λ  41.221
CDM1) 24-έΜ2

ΠΑΑΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΡΠΙΜΗΖΙ
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το  ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Η  Θ Υ Σ Ι Α
Τοϋ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ’ δλα της τά έβδομηνταπέντε, ή γριά υπηρέτρια, ή θειά Μαρίτσα, κάθε 
πού τελείωνε τη δουλειά της, ξεκινούσε νά βρη τή γειτόνισσα καΐ νά κουβεν- 
τιάση. Γένονται καΐ τέτοια. Σημαίνει στον ουρανό καΐ κάποια ώρα πού ξε
κουράζονται τά γέρικα δουλικά. "Οταν παρατάξουν τά πλυμένα πιάτα σέ ά· 
ψογη γεωμετρία, στήσουν τή σκούπα στη γωνιά, όρθή, κοκέτα, σφίξουν τό ρουμ- 
πινέτο, έτσι πού νά μή βγάζη γρύ, ούτε σταγόνα, δταν φέρουν τόν ήλιο νά ίδή 
τό πρόσωπό του στην κατσαρόλα καΐ δώσουν στην κουτάλα, στή στάμνα καί 
πατσαβούρες, τήν έπίσημη στάση συνεδρίου πού τοποθετήθηκε κι’ εΐν’ έτοιμο 
νά συζητήση, τότε ξεκινούν γιά  κάπου... Γιά τήν κοινωνία. Ή κοινωνία γιά  τή 
θειά Μαρίτσα ήταν ή γειτόνισσα, λίγα  βήματα μακρυά. Κουβέντιαζοιν κι’ οΐ 
δυό στόν κήπο, καθισμένες κάτου άπ’ τή μεγάλη έλιά. Ή γειτόνισσα έλεγε πολ
λά. Ή θειά Μαρίτσα λίγα. Νά κατηγορήση δέν ήταν ή δουλειά της. Νά μιλήση 
γιά  τούς δικούς της; Πέθαναν δλοι, — ό (άντρας της έδώ καί τριιάντα χρόνια, 
ό μοναχογιός της έδώ καί είκοσι. 'Ύστερα άπ’ αύτά, δέ μπορεί νά συμβαίνει 
τίποτα κι’ οί έίνθρωποι λένε λίγα.

— Νά ζητήσης άπ’ τήν κυρά σου τούς μιστούς σου, τής έλεγε ή γειτόνισσα.
— Τί νά τσ’ κάμου;

— Νά τούς έχης, άραχλη, κομπόδεμα. Άνθρωποι είμαστε, δέν ξέρουμε τί 
μάς βρίσκει.

— Τί νά μΐ βρή, πιδί μ’ ίμένα τού κούτσουρου... τής άπαντοΰσε ή γριά μέ 
τά ρουμελιώτικά της, σά νά ήρθαν αύτή τή στιγμή άπ’ τό Βελούχι. "Ο ,τ’ εΐχι 
νά μΐ βρή, μαθές, μ’ ήβρι... Ίκ ειό  πδει ν άμί βρή άποΰ δώ κι' παρακάτ’, τού 
ξέρ’ς ποιό θά νιάνι... Λες κι μΐ λαθέψ’ ίκειός π’ θά νάρθ’ ; Δέ λαθέβ’ ίκειός.

— Κουνήσου! τής έλεγε ή γειτόνισσα τρομιχγμένη.
— Κί νά κουν’ θοΰ κΐ νά μή κουν’ θοΰ... ίκειό πουνι γραμμένου έκεΐ άπαν’, 

-  καΐ σήκωνε τό κεφάλι γιά  νά δείξη τό τεράστιο άρχεΐο τού θεού , γιατί τόν 
φανταζόταν δλο νά σημειώνη όνόματα κι’ ήμερομηνίες κι’ δλο νο: σιάζη τά χαρ
τιά σέ μυριάδες ντουλοπτάκια — κειό ποϋνι γραμμένου, λέου, δέ σβυέτι.

Μά ή γειτόνισοα δλο τή σκουντούσε ν’ άποχτήση κομπόδεμα. Κι’ ή θειά Μα
ρίτσα τής άποαπούσε: « Ά  - χά». Σά νά πούμε: «Περίμενε». ’Ή ξερε πώς τό σεν
τούκι της δέ θά τό πάρη μαζί. Κι’ έπειτα, δέν ήξερεν αριθμητική. Ξέχασε πόσους 
μιστούς είχε νά λάβη, λεφτά δέν μπορούσαν νά σταθούν στά κομπιασμένα της 
διάχτυλα, γιατί έφευγαν σαν τό νερό. Γιά νά μήν υποψιαστούν τ ’ άφεντικά, φώ
ναζε στούς ζητιόη/ους πού κουδούνιζ(τν στήν πόρτα:

— Τσακίδια νά γίνιτι, μέρ’ μισ’ μέρ’ διακουνιά!
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ΚαΙ κρυφά τους ^δαζε τΙς οικονομίες της στο χέρι... φωνάζοντας άλλη μια 
φορά, τόιχα θυμωμένη:

— Κειό π' σ’ λέω, ΐδώ εΐν σττίτ’, δεν εΐν’ τού μοναστήρ’ τσ’ Τοαάρνας!
Τριανταδυό χρόνια δούλεψε σε τοΰτο τό σιτίτι. Πήρε τά  παιδιά του άπ’ τη

φασκιά, τά κούνησε, τά μεγάλωσε, τής έφαγαν κάτι οικονομίες πού είχε. Τώρκχ 
πού φύγαν, τά συλλογαται καΐ κλαίει. ’Έκλαψε γιά δλη την οικογένεια. 'Έ χ υ 
σε δάκρυα στην κουζίνα, πού δέν τά είδε κανένας. Είδε τό σπίτι ν’ άρχίζη μέ 
χαρές και νά τελειώνη στραβά κι’ άνάποδα. Ό  ποαέρας έμαθε στά τρία παι
διά του δλη την ήθική. Τά πήγε σέ λαμπρά σχολεία. Νύχτα καί μέρα τά όρ- 
μήνεβε πώς είναι καλλίτερο ν’ αδικηθούν παρά ν’ αδικήσουν. Τούς έδωσε τό 
παράδειγμα μιας ζωής έντιμης, περήφανης, τής δικής του. Ά π ’ δλ’ αυτά έγι
νε τό άντίθετο. Ό  ένας γιος έκαμε μιάν ύποπτη δουλειά στην ’Αθήνα, μιά πλα
στογραφία στη Ρουμανία, ένα διπλό γάμο στην ’Αμερική, ώς πού χάθηκε. Ή  
θειά Μαρίτσα κλαίει γ ι’ αύτόν. Ό  άλλος γιος δέν έκαμε τίποτα, ούτε καλό, 
ούτε κακό. Γυρίζει ακόμα νά βρή έπάγγελμα. Ή θειά Μαρίτσα, έκεΐ, άξαφνα, 
πού πλένει τά πιάτα, θυμόίται πού έδώ καΐ χρόνια τού φορούσε μιά γαλάζια  
ποδίτσα, — καΐ την πιάνουν τά δάκρυα.

Μόνο ή κόρη άπό τά τρία παιδιά βρίσκεται στο σπίτι. Είναι ζωντοχήρα. 
Μεγαλόπρεπη, άκόμα νέα, μαραμένη δμως. Ά π ό  άγνοια τού έαυτού της παν
τρεύτηκε μ’ ένα νέο πού είχε πάρει τό πράμα στά σοβαρά κΓ είχε όνειρευτή 
νά διαιωνίση τό είδος του. Δυό μήνες έπειτα, ό νέος είδε πώς ό μόνος καπνός 
τής έστίας του ήταν αύτός πού έβγαζαν τά χείλη τής γυναίκας του, βαμμένα 
μ’ ένα φλογερό βερμιγιόν, πιό κόκκινο κΓ άπό τό φέσι τού παπουλη του. Ή  
νέα κάπνιζε σάν άναμμένη Αίτνα, καί τό σοβαρώτερο έργο της ήτανε νά πέρ- 
νη στό ντιβάνι, άπάνω σέ πλήθος χρωματιστά μαξιλάρια, στάση γάτας άπό 
ρατσα. Καπνίζοντας σ ’ αυτή τη θέση ώρα πολλή, κατώρθωνε νά μη σκέπτε
ται τίποτα. Τό κατόρθωμα τρόμαξε τό νέο, καί τό διαζύγιο ήρθε τρέχολττας. 
Ή νέα γυναίκα άρχισε τότε νά διασκεδάζη την άνία της πίνοντας τσάγια χω
ρίς ζάχαρι καί παίζοντας χαρτιά. '^Ηταν άπό τίς κοσμικές γυναίκες πού κα
τέχουν λαμπρά τό φαινόμενο των πραγμάτων, πού ξεφύλισσοα/ τό τελευταίο  
ρομότντσο, πού περιμένουν νά διαβάσουν τόν 'Όμηρο σέ φίλμ καί είναι πόατα 
έτοιμες νά γεμίσουν την κενή θέση στό καρρέ τού πόκερ. Εΐχεν έξαιρετική άν- 
τοχή στά ξενύχτια. Συχνά ό ήλιος, προβαίνοντας άπό τόν 'Υμηττό, τήν εΰρι- 
σκεν άκόμα στό χαρτί, καί στην άποχρωματισμένη βαφή τού προσώπου της 
φιλοτεχνούσεν άπίθανες άποχρώσεις άπό μενεξελί, κεραμιδί καί κίτρινο, κα
θώς κΓ έξαίσιες άποσυνθέσεις στή μορφή των ήλικιωμένων συντρόφων της, τέ
τοιες πού θά ένθουσίαζανένα ναεκαντάν, θαυμαστή τού σιτεμού καί τής κατα
στροφής. Τίς πρωινές αυτές ώρες βρέθηκε πολλές φορές χαμένη χωρίς νά 
μπορή νά πληρώση. Χρωστούσε, — καί, άπό προτίμηση, στούς έτντρες. Δέν εί
χε καλή ιδέα γι' αύτοϋς. Τό ύφος δμως κάποιας μεγαλοπρέπειας, πού τής ή
ταν φυσικό, τρόμαζε τούς παίχτες, καί στό τέλος κατοτντούσε νά ντρέπωνται 
αυτοί πού είχαν νά λάβουν. ’Έ τσ ι, τά χρέη πού έπιανε έπεφτοτν μέ μεγαλοπρέ
πεια στή σιωπή καί στή λήθη, καθώς οί μεγάλες πράξεις κΓ οί λαμπρές δύσεις.

"Ενα άπόγευμα, πρωί γι’ αύτήν, έπειτ’ άπό τέτοια νυχτερινή δημιουργία, 
ξύττνησε, ντύθηκε κΓ άκινήτησε στό ντιβάνι μέ τό σιγαρέττο της, παίρνοντας 
τό ύφος τού βαθύτατου στοχασμού πού έχουν οί γυναίκες τού καλού κόσμου 
δταν είναι άργοξυπνημένες καί χαμένες. ’Άξαφνα χτύπησε ή πόρτα καί πα- 
ρουσιάστηκεν ένας μεσόκοπος. '^Ηταν γνωστός ξενοδόχος σέ κάποια λουτρό
πολη.

— Καλή μέρα, κυρία Στάσα, είπε μέ τή βαρειά του φωνή.
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— Μπά; Πώς έδώ;
— Σάς παρακαλώ, κυρία, εΐπεν αυτός άκίνητος κι’ (ίιτάραχος, νά μοΰ δώ

σετε πίσω τά ασημένια κουταλάκια πού μοΰ κλέψατε τό καλοκαίρι.
Δέν έπεσε τίποτα άπό τή στάχτη του σιγαρέττου της. Δέν άλλα ξε τη θέση 

της. Τον κοίταξε.
— Δέν άκουσα καλά, είπε.
— θ ά  σάς τό ξαναπώ. Τό καλοκαίρι πού ήρθατε στό ξενοδοχείο καί καθή- 

σιχτε, μοΰ έκλεψετν οχτώ κουταλάκια, τρία μαχαιράκια τοϋ βουτύρου καί πέν
τε φλυτζάνια τοΰ τσαγιού με τά  πιατέλα. Ή καμαριέρα μοΰ είπε τώρα πώς 
τά πήροττε τοΰ λόγου σας, σιγά - σιγά, ένα - ένα, μέ καταλάβοαε. ’’Ηρθα νά 
σάς τά ζητήσω μέ τό καλό.

— θ ά  μέθυσες, τοΰ είπε.
— Πίνω μόνο νερό. Λοιπόν, τί άποψασίζετε, κυρία;
-·  θ ά  μέθυσες ! ξαναεΐπε.
— Καλά. Σάς χαιρετώ. Ξέρετέ το δμως πώς θά γυρίσω άπόψ'ε γιά  νά πάρω 

τά σερβίτσια, καί δε θάμαι μοναχός μου.
Ή Στάσα χάλασε τέλος τήν πόζα τής γόιτας. Σηκώθηκε. Τά πράματα ήρ- 

Oocv αύτή τή φορά χοντρά, βάζοντας μπροστά της ένα γερό Πελοποννήσιο, μια 
φορά πεταλωτή, έπειτα μετοη/άστη, τώρα ξενοδόχο σέ λουτρόπολη, πού έμαθε 
τόν κόσμο κι’ έρχεται νά πάρη τό δίκιο του. Ναί, είχε κλέψει τό σερβίτσιο τό 
καλοκαίρι πού κάθησε στό ξενοδοχείο του. Ρωτιέται ή ίδια τώρα γιατί μιά 
γυναίκα τοΰ κόσμου, περήφανη καί μέ τό λοΰσο τής άνίας καθώς αύτή, γλύ- 
στρησε σέ μιά ταπεινή πράξη. Καί δέν τό βρίσκει. Μήπως έφταιγε τό σχήμα; 
Αύτό τό άψυχο, ή τσάντα τής γυναίκας, πολλές φορές μπαίνει στή ζωολογία, 
ζήτό πετσί της, άνοίγει τό τεράστιο στόμα της καί θέλει νά χάψη δ,τι παιρνε- 
ται εύκολα, πεινά γιά  άσημένια κουταλάκια καί κάποτε όρέγεται μεγαλείτε- 
ρες μπουκιές, φλυτζδτνια. Τό μεγάλο στόμα τής τσάντας γίνεται εικόνα έπίμο- 
νη, πού θέλει νά ζωντανέψη καί κυνηγά τΙς άδειες ζωές σάν τή δική της. Τώρα 
ή Στάσα περπατεΐ καί συλλογιέται; Νά γυρίση τά κλεμμένα; θ ά  μαθευτή. Νά 
τά κρατήση; ’Αδύνατο. Κι’ ένώ στριφογυρνοΰν μπροστά της λύσεις καί διστα
γμοί, σούσουρα άπό βαμμένα χείλη, φίδια βγαλμένα άπό φιλικές καρδιές, ένώ 
βλέπει τή ζωή της νά κόβεται μέ τά λεπιδάκια τής κοινωνίας καί νά ψάχνε
ται σάν πτώμα τοΰ ανατομείου, κι’ ακούει νά κλείνουν οΐ πόρτες στόν έρχομό 
της, άξαφνα πρόβαλε στόν ταραγμένο νοΰ της ένας ίσκιος μαυροφόρας γριάς, 
μιά ποδιά, ένα μαΰρο μαντήλι, μιά πατσαβούρα πού κάνει κι’ αστράφτουν τά  
πιάτα, δυό μόιτια πού κλαΐνε γιά  δλους, ένα φτωχό σεντοΰκι, — ά, τί χρήσιμο 
πού εΐν’ α ύ τό ! — και φαντάστηκε τή γριά ύπηρέτρια νάρχεται σ’ αύτή τήν Ιστο
ρία, καθώς σέ απέραντο χιόνι ό σκύλος τοΰ Ά γιου Βερνάρδου πού ψάχνει γιά  
τό βυθισμένο. ’Αμέσως ντύθηκε, φώναξε τή μητέρα της καί τής είπε τό σχέδιό 
της. Λίγα λόγια κοφτερά κι’ άποφασιστικά.

— Πώς νά τής τό ζητήσω τής έρημης γριάς τέτοιο πράμα! είπε ή μητέρα 
σηκώνοντας τά χέρια στόν ούρανό.

Ή κόρη της δέν άπάντησε. Ξαναβρήκε τό παράστημά της καί ξεκίνησε γιά  
τό ραντεβοΰ τών χαρτιών.

— θ ε ιά  Μαρίτσα, είπε μέ σβυσμένη φωνή στήν ύπηρέτρια ή μδιννα τής Στά- 
σας. Μοΰ άνάστησες καί τά τρία παιδιά.

— Τά πιδάκια μ’... ή ώρα τσ’ ή καλή... εΐπεν ή θειά Μαρίτσα καί βούρκω
σαν τά μδαια της.

— Καί τή Στάσα: μου...
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— Kl τ’ Στάσα... καλή τσ' ώρα...
—’Ήσουν itdcvTa ή ίχγια γυναίκα.
—”Ωι χλιμάρα μ’, κυρά, ού αιους εΐνι &ιους, τί Λιουσύν’ νάχου γώ  τού κού

τσουρου; Ού &ι - Σιραφίμ’ς νά μΐ σιχουρέσ’ κι’ ού αι - Παντελεήμουνας, κι’ ή 
αι Βαρβάρα, δόξα σοι, θέμ’. Ί γ ώ  εΐμι για  τ’ ν κουζίνα κι’ για  τοϋ κακάβ’, 
είμι για τού ττλυσταριό.

—’Έ χ ω  μεγάλο λόγο νά σοΟ πώ, θειά Μαρίτσα. 'Ύ στερα άπ’ αυτό πού θά 
σοΟ ζητήσω, δεν εχω παρά νά πάω ίσια στον πνευματικό.

ΚαΙ της τό είπε !
Ή θειά Μαρίτσα τό ίδιο βράδυ άνοιξε στον ξενοδόχο τό σεντούκι της, — τό 

πιό άδειο πού βρέθηκε άπ’ τόν καιρό πού ύπάρχουν δρΰλες, — κι’ άφοϋ σταυ- 
ροκοπήθηκε γιά τήν απίστευτη τιμή πού έλαβε αύτό τό ρημάδι, νά κλείση γιά  
μιά στιγμή πράματα άσημένια. τά παράδωκε, χωρίς νά πή λέξη, σά νά τοίχε 
αυτή κλεμμένα, παίρνοντας τό ύφος γυναίκας πού είναι από καιρό συνηθισμέ
νη στήν κλοπή. Ή Στάσα εξακολούθησε νά είναι μέλος τής κοινωνίας καί κρά
τησε τήν ύπόληψή της.

Δυό μέρες υστέρα ή θειά Μαρίτσα, σάν τελείωσε τήν κουζίνα, ξεκίνησε πάλι 
γιά τήν κοινωνία. Πήγε στήν έλιά. Ή γειτόνισσα δέν ήταν έκεΐ. Προχώρησε 
γιά τό σπίτι τής γειτόνισσας. 'Έ βλεπ ε θαμπά. Μολαταύτα τής φόινηκε πως ή 
πόρτα έκλεισε στόν έρχομό της. Χτύπησε. Κανείς. Τή φώναξε. Τίποτα. Λοιπόν 
μαθεύτηκε: Ή θειά Μαρίτσα γύρισε αργά πίσω. Δέ χρειάστηκε δά γιά  τόσο 
μικρό πράμα νάναι ή Φήμη τέτοια πού τήν παρασταίνει ό Βιργίλιος, τέρας 
φτερωτό ανάμεσα ούρανοϋ καί γής μέ αμέτρητα μάτια, αυτιά, γλώ σσες καί 
φτερά, γιά νά φέρνη παντού τό ψέμα καί τήν αλήθεια! ’Ό χι. Ή Φήμη έδώ ή
ταν μιά κότα πού μπόρεσε καί πέταξεν ίσα - ίσα ώς τή γετονικήν αυλή. ’Αρ
κετό ήταν αυτό. Δέν πήγε πιό πέρα από τή γειτόνισσα. Ή γειτόνισσα, πού ή
ταν γιά τή θειά Μαρίτσα δλη ή κοινωνία, πήρε τήν αύστηρή κι’ άψογη στάση 
της. Ή γριά γύρισε καί κάθησε στή μεγάλην έλιά. "^Ηταν καταμόναχη. Τά ά
δεια παράθυρα των σπιτιών τήν κοίταζαν. Οί καμινάδες, ψηλά δυό - δυό, τήν 
κουσκουσούρεβαν. Οί στύλοι τού τηλέγραφου ψήλωναν περισσότερο γιά  νά 
Ιδοΰν ποιός έκλεψε τά κουταλάκια. Οί σωλήνες τού νερού, τά κεραμίδια, τά  
μπαλκόνια, πήραν πρόσωπο. Νά! νά ! νά! μόπηα, μύτες, δόντια, γέλια, φοβέ
ρες! Ή θειά Μαρίτσα τρόμαξε. Μά ή έλιά, πού έίνθιζε καί κάρπιζε μαζί, γ ια τ’ 
ήταν άκόμα καλοκαίρι, φύσηξε γύρω στή γριά ένα άπ’ τά βαθύτερα χάδια πού 
μπορεί νά δώση ή ψυχή δέντρου σέ αδικημένο, γιοαί ή έλιά τή γνώριζε χρό
νια, μαθές, τή θειά Μαρίτσα, κι’ αφού τά γαλάζια της κλαριά πήραν στό φως 
τού ήλιου μεγάλες άσημένιες άναλαμπές, ράντισαν τή γριά μέ άνέγγιχτο ά
σπρο λουλούδι, ψιλό πράσινο καρπό, κι’ <3α/άλαφρα φύλλα. Τότε τής φάνηκε 
τής θειά Μαρίτσας πώς τήν άρρεβωνιάζουν, λέει... κιάη τέτοιο. Τής φάνηκε 
πώς δέ θά γυρίση ποτέ στ'ις κατσαρόλες καί στήν πατσαβούρα. Τά παράθυρα  
των σπιτιών κλείσανε καί δέν τήν κοίταζαν. Οί καμινάδες χάσανε τήν κουσκου- 
σουριά τους. Τά μπαλκόνια πέσανε. Τά μόπηα. οί μύτες, τά  δόντια πού τήν πε
ριγελούσαν, άφανίστηκαν. Δέν έμειναν, λέει στόν ουρανό, παρά τά σύννεφα 
πέρα, σύννεφα στρογγυλά, αργοτάξιδα, σύννεφα χιόνι, συνοδεία ξεκινημένη 
πού περπατούσε γιά  νά φτάση, χωρίς άλλο, στό θρόνο τού Κυρίου... Κι’ ή γριά, 
βλέποντας κατά κεΐ, ασάλευτη καθώς ήταν στή ρίζα τής έλιας, σταύρωσε στήν 
ποδιά τά χέρια της, γεμάτα ρόζους, χαντάκια, γραφές, δλόκληρες ιστορίες φω
τιάς, νεροχύτη καί σκάφης. κούνησε λίγο τό κεφάλι καί μουρμούρισε;

— Τώρα θά ρθού.
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Σ Τ Ο  ΜΙ Κ Ρ Ο  ΧΩΡΙ Ο:  
ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς

τοΰ κ. Λτιμ. Φαλλή

Σάδδίχτο δράδυ στην πλίχτεία τοΰ ΜικροΟ Χωριού Εύρυτανίας. Ό  τίλιος εί
χε γύρει γιά τήν δύση του πίσω άπ’ τήν πριονωτή δουνοπλοτγιά της ΧελιδόνΛς. 
Είχε τελειώσει ό έσπερινός κι' οΐ ατνθρωποι άργοπερποττοΟσαν στον πλοιτύ πρά
σινο δρόμο, χαιρετώντας μέ πολλή καλοσύνη καΐ χαρά δ έ'νας τον άλλον. Ντό
πιοι κσ'ι δ,ένοι ένοιωθαν τόσο άνετα, ομορφα κι’ ευτυχισμένοι στή' μυκρή, άλλα  
τόσο καλοφροντισμένη πλατεία τοΰ χωριού. Λέτε καΐ δεν ζοΰσαν σ’ αυτή τήν

Περιήγηση οέ μια άπό τις αίθουσες τοΰ Μουσείου.

έποχή μέ τό τόσο άγχος. Οί πολλές δρύσες μέ τό παγωμένο νερό στον δυτικό 
τοίχο, ό μεγάλος πλάτανος πού σκεπάζει όλη τήν πλατεία, ό καταπράσινος 
γύρω τόπος άπό χιλιάδες δένδρα κι’ ό άπέροΛπος έλατότοπος φικιάχνουν ένα 
παραδοσιακό τοπίο μέσα σ ’ αυτόν τόν «προδλη'ματικό» Νομό  ̂ πού λέγεται Εύ- 
ρυτανία. Στέκεσαι καΐ θαυμάζεις τόν τόπο. Κυτάς πρός τόν Βορρά, δλέπεις τήν 
μεγάλη κοιλάδα τοΰ Καρπενησιώτη, μέ φόντο στό δάθος τό Βελούχι, πού σχη
ματίζει τήν άφάνταστα όμορφη και εύφορη Ποταμιά. Χωρίς νά τό θέλεις, ή 
καρδιά κι’ ό νοΰς σου ταξιδεύουν μέ τό δροσερό άεράκι κα'ι τό κελάρισμα των 
νερών στό θρόνο τοΰ Δημιουργού τους, γονατίζουν ταπεινά καΐ ψελλίζουν; €'Ως

31



έμεγαλύνθη τά Μργα σου, Κύριε" πάντα έν σοφία έποίησας» !
Είχα φτάσει στην πλατεία κάπως άργά μέ τον φίλο μου τόν Νίκο, γιά  νά 

συναντήσουμε τόν πρόε&ρο της Αδελφότητας Μυκροχωριτών. Επειδή δμιος έ 
λειπε άπ’ τό χωριό, καθίσαμε κοντά στίς βρύσες σ’ ένα τραπεζάκι γιά καφέ. 
Νομίσαμε πώς είμαστε ξένοι κι’ άγνωστοι σ’ οώτό τό χωριό. Ή έκπληξη ήρθε. 
Πριν ακόμα παραγγείλουμε καφέ, νά ό Παντελής άπ’ τήν Λαμία. Παλιός ά- 
γωνιστής ΧΕΕΝίτης καί πρωτοπόρος σέ κάθε έκδήλωση μέ δλη την ζωντάνια 
τοΰ χαρακτήρα του. Κρατούσε ένα σφυρί καί πρόκες, πηγαίνοντας κάπου βια
στικά. "Υστερα άπ’ τήν έκπληξη, τήν χειραψία καί τις ΧΕΕΝίτικες φιλοφρονή
σεις, ρωτάω:

— Καλά, έσύ τί θέλεις έδώ;
— Έ γ ώ  τί θέλω ή έσύ; Κάθισε τώρα νά πιούμε καφέ καί τά λέμε. Πρώτα δ- 

μως νά καρφώσω έκεΐ δά τόν φράχτη κι' έρχομαι.
■^Ηρθε ό Παντελής κρατώντας τό σφυρί. Κάθισε πλάι μας καί άρχισε;
—Έ γ ώ , π<]|ΰ λέτε, έχω τις ρίζες μου έδώ. Τώρα είμαι στό Συμβούλιο τής ’Α

δελφότητας Μικροχωριτών κι’ έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Αύριο έχουμε έγ- 
καίνια καί αγιασμό στό πνευματικό μας κέντρο. ’Έ χουμε καλέσει δλες τις ’Α ρ
χές τοΰ Νομού καί τούς προέδρους τών γύρω Κοινοτήτων. Τόν άγιασμό θά κά
νει ό Μητροπολίτης μας Νικόλαος. Πάμε δμως ώς έκεΐ νά τά δείτε καί τά λέμε.

Πριν προλάβουμε μεϊς νά πούμε τίποτα γιά  δσα μάς είπε, ξεκινήσαμε γιά  
τό Σχολείο, λίγα  μέτρα πιό πέρα άπ’ τήν πλοαεία. Έ κ εΐ είχαμε δεύτερη έκπλη
ξη, δχι άπ’ τις πλούσιες σύγχρονες αίθουσες, άλλά άπ’ τά έκθέματα. Ά π ’ τις 
τρεις αίθουσες τοΰ Σχολείου πού άποτελοΰσαν τήν ’Έκθεση - Μουσείο, στήν 
πρώτη ήταν έκτεθειμένα τά πιό απίθανα παλιά γεω ργικά καί οικιακά αντικεί
μενα: Κοσσιές, δρεπάνια, κλαδευτήρια, τσαπιά, αλέτρι, ζυγός, ζεΰτες, ύνί, πα
ράβολο κι’ δ,τι άλλο;, πού δέν βάζει ό νοΰς μ α ς! "Υστερα^ σαρμανίτοες, καρδά- 
ρες, λανάρια, σφοντύλια, ρόκκες, αδράχτια, κακάβια, πιάτα, κουτάλες, χλιά- 
ρια, προύνια κι" άμέτρητα άλλα είδη πού χρησίμευαν στά σπίτια τά παλιότε- 
ρα χρόνια.

Στή διπλανή αίθουσα ήταν ή έκθεση βιβλίου καί περιοδικού. Έ δ ώ  γνωρίσα
με τόν κ. Δηιμόπουλο, έινοον άκούραστο έργάτη τοΰ χριστιαινϋκοΰ καί κοινωνικού 
έργου. Έ δ ώ  εϋρισκε κανείς περιοδικά καί βιβλία άπ’ τά πιό παλιά μέχρις αύ- 
τά πού κυκλοφορούσαν τώρα καί μπορούν νά ώφελήσουν τήν οικογένεια. Έ δ ώ  
βρήκαμε καί πήραμε καί τό άξιόλογο περιοδικό τής ’Αδελφότητας «Μικροχω- 
ριτικά Γράμματα».

Τέλος, ή άλλη αίθουσα ήτοη/ άφιερωμένη στό χρονικό τής καταστροφής τοΰ 
χωριού άπ’ τήν κατολίσθηση στίς 13.1.1963 ήμέρα Κυριακή καί ώρα 8.20' πρωί. 
Τότε, περισσότερο άπ’ τό μισό χωριό, παρασύρθηκε μέ τήν πλοτ/ιά τής Χελι
δόνας καί θαύφτηικε μαζί μέ τούς έλατιάδες καί τούς κατοίκους του. Ευτυχώς 
δμως! Ευτυχώς πού ήταν Κυριακή πρωί —μή μοΰ πείτε κατά τύχη κΓ αυτό— 
καί οί περισσότεροι κάτοικοι ήταν στήν έκκλησία, πού δέν πειράχτηκε, άλλιώς 
δέν θά ήταν μονάχα 13 οί θαμμένοι κιχτοικοι, άλλά πολύ περισσότεροι.

Ή ώρα δμως πέρασε κΓ έπρεπε νά φύγουμε, θέλ α μ ε νά τελειώσουμε καί 
τήν δουλειά γιά  τήν όποια ήρθαμε κΓ ύστερα νά φύγουμε γιά τό Κλαψί ή άρ- 
χαΐο Κάλλιο τής Ποταμιάς, δπως τό λένε.

Χαιρετίσαμε μέ χαρά τόν Παντελή, τοΰ ευχηθήκαμε κάθε έπιτυχία στό κοι
νωνικό του έργο καί φύγαμε.

:S£.
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Άνάγκ€ς ουναισθηματα καί προοπτικές τοΰ^μετανάστη
Τοϋ κ. Γ. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ

Ή  ύπά&εση μετανάστευση δεν είναι κάτι που άηκιρα μόΐ'ο τις μετακινήσεις που 
έγιναν από τις αρχές τοΰ αΙώνα έχει βαθιές ρίζες μέσα στην ιστορία τοϋ "Εέάιινα. 
Εκείνο που έχει σηιιασία είναι τά βαθύτερα κοινονικοπολιτικά αίτια πού έσπρωξαν 
τό πιο ζωτικό κομάτι τοΰ 'Ελληνισμού πρός άλλους όριζσντες κυρίως μετά τόν πό
λεμο. Μαζικές μετακινήσεις έγιναν κα'ι νωρίτερα με την άνακάλνυψη τής ’Αμερικής 
πιχύ χιλιάδες Άγγλοσάξωνες (πολλοί έκ τών Οποίων ήσαν εΰγεΛ'εϊς κα'ι μορφωμένοι) 
έσπευσαν τότε νά απαλλαγούν από τις παλιτικοχριστιανικές διενέξεις κα'ι τις δια
κρίσεις πού είχαν τότε οι χώρες τής Δυτικής Ευρώπης κάι γι’ αυτούς ή ’Αμερική 
αποδείχθηκε πράγματι ό τοπος τής επαγγελίας άςχ)ΰ βέβαια έργάσθηκαν σκληρά. 
Τόν ϊδιο περίπου καιρό έγινε κα'ι μια άλλη (μετανάστευση) δχι δμως με τις ίδιες 
προοπτικές για τούς ενδιαφερομένους. ''Ηταν ή μετακίνηση χιλιάδων νέγρων απ' 
την ’Αφρική πού για κίνητρο είχαν ένα κομμάτι ψωμ'ι βουτυρωμένο κια'ι τίμ' υπο
χρέωση νά εργαστούν κάτω από λεχικούς προϊσταμένους στις αχανείς καλλιέργειες 
στ'ις Νότιες Πολιτείες τής ’Αμερικής. Οί άνι^ριοποι αύτο'ι ίδιοι μ’ όλους τούς άλλωυς 
ανθρώπους τής γής, εκτός από τό χρώμα, δεν είχαν τήν ίδια τύχη κάτω απ' τόν 
καυτό ήλιο τού Νέου Κόσμου. Τούς άκολοοίθοΰσε πάντοτε ή ανθρώπινη; κατάρα πού 
λέγεται προκατάληψη. Πέρασαν αιώνες από τότε κα'ι οι διακρίσεις σε βάρος τους 
δέν έλειψαν ποτέ. Ή  ’Αμερική έκανε χάρτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πού τούς 
θαύμασε όλη ή άνθρο)πότητα. Τά 2 0 - 2 5  έκατομ. τών νέγρων ελάχιστα δφελήθηκαν 
άπ’ αύτά κα'ι μόλις τις τελευταίες δεκαετίες τούς δόθηκαν τυπικά τά ίδια δικαιώ
ματα, όχι όμως πάντοτε κα'ι ούσιαστικά. Γιατ'ι αυτό προσκρούει στόν ανθρώπινο πα
ράγοντα που είπαμε παραπάνω. "Ολα αύτά δημιουργούν ορισμένα εύλογα ερωτή
ματα σε ό,τι άφοιρά κατά πρώτο λόγο τόν "Ελληνα μετανάστη. "Αν δηλαδή μπορούμε 
νά έντοπίσοτιμε ομοιότητες όχι μόνο γιά τ'ις συνθήκες κάτω από τ'ις ότιοϊες ζεϊ ό με
τανάστης, αλλά ίσως περισσότερο γιά τά αίτια τά όποια τόν έσπρωξαν νάξεριζωΟεΙ. 
Νάραπτηθούμε δηλαδή, γιατ'ι έηωγαν τόσες έκανοντάδες χιλιάδες νέοι; Είχαν πλ.ήρη 
συναίσθηση, επίγνωση καί πληροφόρηση, γιά τό πού καί γιατί μεταναστεύουν; Εί
χαν άραγε όλοι τΐ]ν ανάγκη τοΰ βουτηρωμένου ·ψωμιού; Νομίζω ότι οι περισσότεροι 
θά συμιρωνήσουμε ότι μάλλ-ον δέν είχαν τέτοιου είδους ανάγκη. Τότε γιατί αυτή ή 
μαζική έξοδος τού 1950 -1 9 5 6 ;  Βέβαια μιά εύκολη απάντηση είναι ότι δέν υπήρ
χαν δουλειές. Π ώ ς δμως τόν 'ίδιο καιρό ή Γερμανία, ή Αυστραλία καί άλλες χώρες 
μπόρεσαν τόσο γρήγορα όχι μόνο ν’ άπασχολήσουν τόν πλ^ηθυσμό τους αλλά νά ζη
τούν εργάτες - μετανάστες από τήν 'Είλλάδα; Τά πράγματα βέβαια δέν είναι ά,πλά. 
Δέν νομίζω ότι μπορεί κανείς νά προβάλη σοβαρές αντιρρήσεις στήν άποι|>η ότι τό 
κράτος έδειξε άσυγχόρητη προχειρότητα όταν ξένοι διπλωμάτες ήλθαν στήν 'Ελ
λάδα νά (στρατολογήσουν) τούς νέους μας. Τό σκεπτικό τους προφαΛόίς ήταν κι’ 
αυτό χωρίς εμβάθυνση στις συνέπειες τής μετανάστευσης οι όποιες μπορούν νά συ- 
νοψισθοΰν: στό έρήμωμα τής επαρχίας, καί τήν ανάπτυξη άλλων τρίτων χωρών,
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έκτος βέβαια τής ιβιας τής Ελλάδας. Ή  εύκολη λ·ύση ήταν δελεαστική. Ν ά λυθεί τό 
πρόβλημα τής ανεργίας καΐ φυσικά θά άρχίσοττν νά φπάνουν τά εμβάσματα σέ δολ- 
λάρια καΐ μάρκα και έτσι ή 'Ελληνική ΟΙκονομία θά βελτιοΰθεϊ. ’Έ τσι λοιπόν φτά
σαμε νά λέμε (περίφανα) δτι τό ένα τρίτο τοΰ 'Ελληνισμού που είναι περίπου 4.000. 
000 ζεϊ στη διασπορά καΐ οΐ νέες γενεές άποκόπτονται άπ’ τήγ Πατρίδα όσο κι’ άν 
θέλουμε νά είμαστε αισιόδοξοι. Π έρα δμως άπ’ αυτά ή μετανάστευση περιέχει σο
βαρά αρνητικά στοιχεία, κυρίως στην κοινωνική, κα'ι οίκογενειακή δομή τοΰ "Ελληνα, 
είδικώτερα δμως σ’ δτι άςχ>ρα τόν ίδιο τό μετανάστη κα'ι την οίκογένειά του. Ή  απο
μόνωση τοΰ μετανάστη πέρα από τήν υποτυπώδη έλληνική είδισεογραφία είναι σχε
δόν πλήρης. Οί άνά τόν κόσμο προξενικές αρχές δεν έπαρκοΰν, αλλά ούτε έχουν 
σωστές κατευθυντήριες γραμμές νά βοηθήσουν ουσιαστικά τό μετανάστη. Ό  μετα
νάστης έχει ανάγκη προβολής τής εθνότητάς του δπως κάνουν κα'ι άλλες εθνότητες 
στην ’Αμερική κα'ι Αυστραλία. Χρειάζεται έκπροσώπιση στά διάφορα ζητήματα που 
ανακύπτουν δπως είναι: ή παιδεία, οΐ δτιμερεΐς συμβάσεις συντάξεων, ή παλινόστηση 
κ.λ.π. Είναι αυτονόητο λοιπόν δτι ό ίδιος ό μετανάστης δεν μπορεί νά έκπρο- 
σωπίσει τόν εαυτό του ικανοποιητικά.. Αυτός θά έπρεπε νά είναι ό ρόλος προξενικών 
έκπροσώπων πού θά πρέπει νά έπανδροιθοΰν οΐ Π  ρεσβείες των χωρών πού έχουμε 
σημαντικό μέρος τοΰ λαοΰ μας. "Οταν μιλάμε γιά προβολή τής εθνότητας, δεν έινσ- 
οΰμε βέβαια τήν προβολή πού κάνει ό μετανάστης μόνο δταν περιαυτολογεί γιά τόν 
πολιτισμό κα'ι τή δόξα τής Έιλάδος, διαχωρίζοντας έτσι τον εαυτό του από τό status 
quo. ’Εκείνο πού ένδείκνυται είναι έκJτρoσώπιση επιπέδου στ'ις διάφορες πολιτιστι
κές, διαιρωτιστικες, ακόμα κ̂ αΐ φχΑκλορικές εκδηλώσεις πού γίνονται στ'ις χώρες αυ
τές. Άκάμα θά πρέπει νά συμβάλλουν στήν αναγνώριση τυπικών προσόντων πού 
έχουν μερικοί μετανάστες, τά οποία είδικώτερα ή Αυστραλία δείχνει απροθυμία νά 
τά αναγνωρίσει. Είναι απαράδεκτο Έ>λ.ηνικό Προξενείο τής Αυστραλίας ά;<όμα 
καί υστέρα από ενημέρωση δτι ό ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος ύποίλληλος 'Τπουρ- 
γείου επιμένει λ'ά σφραγίσει πιστοποιητικό μέ τό επάγγελμα εργάτης. Κανείς βέ
βαια δέν μπορεί νά υποβιβάσει τόν άνθρωπο δ,τι εργασία κι’ άν κάνει. Είναι δμως 
ενδεικτικός ό (ζήλος) πού έχοττν γιά νά μάθουν τί κάνουν 560.000 έλληνες στήν 
Αυστραλία. Οί εξαγγελίες τής νέας Κυβέρνησης δίνουν αίσθημα αισιοδοξίας. "Αν 
πάρουμε ύπ’ όψη μό\χ> τις άναλογί^ς πρέπει νά δικαιωθεί ή άποψη γιά τήν ανάγκη 
νά ίδρττθεί στήν Ελλάδα 'Τπουργείο Ίίλλήνιυν μεταναστών κάτω άπ’ τό οποίο νά 
περιέλθει ολόκληρος ό απόδημος 'Ελληνισμός δπου καί άν εύρίσκεται γιά νά κερδί
σουμε σ’ ένα βαθμό τό χαμένα χρόνο καί νά ένθαρρυνθοΰν νέοι "Ελληνες μέ προ
σόντα, κχιί μή, νά προσφέρουν στόν ίδιο τόν τόπο πού έργάσθηκαν καί μόχθησαν οί 
γονείς καί οί πρόγονοί τους. 'Ο Εΰριττάνας Παν. Κωστοπαναγιώτης δ οποίος ήταν 
διευθυντής κάι έργάστιικε μέ ιδιαίτερη αγάπη γιά τό μετανάστη επί σχεδόν δύο 
ΙΟετίες στό τμήμα αποδήμου 'Ελληνισμού τής Έίθνικής Τράπεζας τής 'Ελλάδος πήρε 
σύνταξη πρός ενός περίπου έτους. Δυστυχώς μετά τήν αποχώρηση τοΰ εκλεκτού 
αυτού Εΰρυτάνα ή τότε διοίκηση τής ’Εθνικής Τράπεζας έκρινε σκόπιμο νά καταρ
γήσει τό θεσμό τοΰ τμήματος άποδήμου 'ΕΑληνισμοΰ άγνοώντας έτσι τή συμβου-

( συνέχεια στή σελίδα 50)
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Στα πλαίσια των γιορταστικών εκδηλώσεων ποώ προγραμμάτισε φέτος (1981 )  
τό Δ.Σ. για τά 80 χρόνια τής Άδeλq>ότητας έγιναν τά επίσημα εγκαίνια 2 6 /7 /8 1  
τσΰ Λαογραφικοΐ Μουσείου τοϋ Μικρού Χωριοΰ. Ή  εκδήλωση αυτή μετά από αίτηση 
τοΰ Δ.Σ. έντάχΟηκε στο έπίσημο εορταστικό πρόγραμμα των εορτών τοΰ δάσους, 
που οργανώνονται κά'θ'ε χρόνο στην Ευρυτανία υπό την αιγίδα τής Νομαρχίας.

Στην εκδήλωση αυτή που εγινε στό παλιό Δημοτικό Σχολνειό τοϋ χωριοΰ στις 
26 ΊοιΑίου 81, κλήϋηκαν επίσημα, και παρεστησαν πάρα πολλοί συγχωριαλωι καί

Τό Δ.Σ. της ’Αδελφότητας συνοδεύει τούς έπισήμους οτό χώρο τών εγκαινίων.

επισκέπτες τοΰ χωριοΰ. Παρέστησαν ακόμη ό έκπρόσοχπος τοΰ Νομάρχη Ευρυτα
νίας, κ. Σισμανίδη, ό Δήμαρχος Καρπενησιού, κ. Λέιρας, ό Δ/τής καί ΰποδ/τής 
Χωροφυλακής, ό Σταθμάρχης Μεγάλου Χωριοΰ, ό πρόεδρος τής Κοινότητας Μι- 
κροΰ Χωριοΰ κ. Έ . Παπαδής, καί μέλη τοΰ Κοιν. Συμβουλίου, ό πρόεδρος τοΰ Κλα- 
ψιοΰ, ό Πρόεδρος τής Πατ'ευρυτανικής Ένωσης, κ. Κωστοπαναγιώτης, ό Π ρό
εδρος τοΰ Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών κ. Σιαμανής καί όίλλοι. Τους επίσημους προ
σφώνησε ό Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας κ. Κλ. Κουτσοΰκης, ό όποιος μεταξύ άλ/Λ>ν 
τόνισε:

«Οί γιορτές τοΰ δάσους πού άποβλώπουν στην αναβίωση τών τοπικών μας εθί
μων καί παραδόσεων καί γενικά στή διατήρηση τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
μάς έδωσαν τη χαρά νά ουμπερι/ώβοιη' φότος στό πρόγραμμά τους και τά σημερινά 
έγκαίνια τοΰ Μουσείου μας...
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To μικρό τοϋτο μουσείο δεν είναι παρά μια μικρή λαογραφική συλλογή από 
σκεΰη, εργαλεία καί αντικείμενα, πού ήσαν χρήσιμα στους προγόνους μας, πού εζη- 
σαν εδώ, τήν άλλοτινή δμορς)η, αγροτική, παραδοσιακή ζωή τους.

Ή  συλλογή αυτή εγινε πραγματικότητα χάρις στην έμπνευση και τις προσπά
θειες τής Άδελη>ότητας καί κυρίως στήν ακάματη φροιαίδα τού προκατόχου μου 
Προέδρου κ. Γ . Δημόπουλωυ. Και πιό σημαντικό, χάρις στήν προθυμία και γενναιο-

Ό Δήμαρχος Καρπενηοίου κ Λέφας, ό Διοικητής Χωροφυλακής καί άλλοι 
έπιοημοί τήν ώρα τοΰ άγιασμοϋ.

δωρία των συγχωριανών μας εκείνων, πού δεν δίστασαν νά προσφέρουν τά σκεύη 
καί τά κειμή?νΐα πού πλούτισαν τό μικρό αυτό λαογραφικό μουσείο. Τούς εύχαριστοΰμε 
γι’ αυτό όλους αυτούς καί καλούμε και οΟΛους νά προσςρέρουν δ,τι παλαιό κειμήλιο 
έχουν.

Με τί)ν ευχή νά γίνοτ^ν και σ’ άλλα χωριά οΐ μικρές αυτές μουσειακές συλ?νθ- 
γές, ώστε κάποτε νά απολαύσουμε τό μεγάλο Μουσείο τής Ευρυτανίας, κχιλώ τόν κ. 
εκπρόσωπο τής Νομαρχίας Ευρυτανίας κ. Μεριγγούνη, υπό τήν αΙγίδα τής οποίας 
γίνονται οι (ρετεινές εκδηλώσεις, νά μάς εγκαινιάσει τό πρώτο Μουσείο τής περιοχής 
τό «Λαογραφικό Μουσείο τού Μικρού Χωριού».

Στη συνέχεια από τόν εκπρόσωπο τής Νομαρχίας κόπηκε ή σχετική κορδέλλα 
πού φιλότιμα φρόντισε ή μαθήτρια τού Δημοτικού Σχολείου Μαρία Ν. Ζάρα. 
Στούς επισήμους καί τούς παρευρισκομένους πού περιήλθαν τΙς αίθουσες τού μου
σείου προση>έρθηκαν γλυκά κι άναφυκτικά πού ετοίμασε δ Ξενοδόχος.
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α π ο  τ η  a κ ό π ι α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς : 

Πρ ο β λ ή μ α τ α ,  Αράση,  Σ χ ό λ ι α

Ό  Ι { 6 α σ μ ι ώ τ α τ ο ς  κ. Νικόλαος  
στή Μ£ταμόρφϋση

Είχαμε χρόνια να δοΰμε Δεστιότη στο 
χωριό μας καΐ μάλιστα σε θ ε ία  Λει
τουργία. Ό  Σεβασμιώτατος Μητροττολί- 
της Καρπενησίου κ. Νικόλαος μάς χάρο 
ποίησε όλους, όταν δέχθηκε την πρόσ
κλησή μας, Εκκλησιαστικού Συμβουλί
ου κα'ι ’Αδελφότητας, νά λειτουργήσει 
στήν 'Α γία Σωτήρα, την ή μέρα τής Με
ταμόρφωσης, 6 Αύγούστου, 1981.

Ό  Σεβασμιώτατος έδειξε Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον για τό έργο τής έπισκευής 
και τον έρανο τής Μεταμόρφωσης. Μέ 
τΙς παραινέσεις του ένεθάρρυνε δλους 
μας για  τη συνέχιση τοΰ έράνου καΐ 
προς τόν έργολάβο έδωσε όδηγίες για  
την καλύτερη έκτέλεση τοΰ έργου.

Η θ{ρινή Συν ίστ ίαση

Ή  καλοκαιρινή συνεστίαση στό χωριό 
έγινε στις 21 Αύγούστου στό ξενοδοχείο 
στό Χάνι καΐ σημείωσε έπιτυχία. Τό Λ. 
Σ. τής ’Αδελφότητας έκπροσωτιήθηκε α
πό τόν όιντιπρόεδρο κ. Γ. Χονδρό καί τό 
σύμβουλο κ. Π. Λιάπη. Στη συνεστίαση 
μεταξύ έκείνων πού έλαβαν μέρος συγ
κεντρώθηκε τό ποσό των 18.800 δρχ.

' Α γ ο ρ α ι τ ϋ λ η σ ΰ ς  κ τημάτυν
’Επειδή πολλοί ξένοι ζητούν συχνά 

πληροφορίες γιά άγορά οικοπέδων καί 
σπιτιών στό Μικρό Χωριό, ένώ πολλοί 
άπ’ αύτούς πού ένδιαφέρονται νά που
λήσουν δέν βρίσκονται έκεΐ, ή ’Αδελφό
τητα σκέφτηκε νά ύποβοηθήσει καί τούς 
δύο μέ τόν έξής τρόπο: Πρότεινε τό κα
λοκαίρι στόν κ. Λ. Δέρματά καί αύτός 
δέχτηκε, νά παρέχει στούς ξένους τίς

σχετικές πληροφορίες πού θά τοΰ δί
νουν οί συγχωριανοί μας πού ένδιαφέ- 
ρονται νά πουλήσουν (έκταση οικοπέ
δου, τιμή, τοποθεσία κ λπ .)' “Οσοι λοι
πόν θέλουν νά έπικοινωνοΰν μαζί του.

Κοινή συν ίδρ ίαση  Κοιν.  Συμβουλίου  
κα'ι Α.Σ. Ά δ ί λ φ ό τ η τ α ς

Σέ κοινή συνεδρίαση πού είχαν τόν 
περασμένο Αύγουστο τό Κοινοτικό Συμ
βούλιο καί τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας, 
συζητήθηκαν διάφορα έκκρεμή θέματα  
πού άφοροΟν όλόκληρο τόν χώρο τοΰ 
Μικρού Χωρίου. Στή συζήτηση αύτή τήν 
’Αδελφότητα έκπροσώπησαν οί κ.κ. Κου- 
τσούκης. Πρόεδρος, Δημόπουλος, Γραμ  
ματέας, Λιάπης σύμβουλος.

’Ανάμεσα στ’ άλλα θέματα συζητή
θηκε καί αύτό τής ανέγερσης μνημείου 
των θυμάτων τής κατολίσθησης. Μετά 
τήν αποδοχή τής Ιδέας άπό τήν Κοινό
τητα, οΐ δύο Πρόεδροι εΐχοιν νεώτερη 
συνότντηση κατά τήν όποία έντοπίσθη- 
κε ό χώρος άνέγερσης τοΰ Μνημείου. 
Παρών ήταν έπίσης καί ό κοινοτικός 
σύμβουλος κ. Ν. Ζάρας.

Στή δαπάνη άνέγερσης τοΟ Μνημείου 
ύποσχέθηκε νά συμβάλει καί ό κ. ΣταΟ- 
ρος Ν. Κοντογιάννης, πού έπισκέφθηκε 
τό χωριό μας τό περασμένο καλοκαίρι 
άπό τήν Αύστραλία, δπου διαμένει οί- 
κογενειακώς. Σέ συνεργασία Κοινότη
τας καί ’Αδελφότητας θά όριστικοποι- 
ηθοΟν τά σχέδια ώστε πρίν άπό τό τέ
λος τοΰ 1982 νά είναι έτοιμο τό Μνη
μείο.

Προσωπική {ργασία

•  Γιά πρώτη φορά, στό καλοκαίρι πού 
πέρασε, δοκιμάστηκε, μέ άριστα μάλ-
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λον αποτελέσματα ή προθυμία των 
συγχωριοα/ών μας για έθελοντική προ
σφορά έργασίας. Συγκεκριμένα γιά  νά 
καθαρίσουν τ ’ αύλάκια πού μαζεύουν 
τα πιο πολλά νερά στην περιοχή Λόγ- 
γοβες, χτύπησε στις 22 Αύγ. ’81 δυο φο

Τασ. Φλέγγας, Ίω ά ν. Λιάπης, Στ. Γε
ωργούλης, Τρύφ. Κομπορόζος, Χρ. Fiocv 
νακόπουλος. Παν. Κυρίτσης, Δημ. Κρί
κος, Δημ. Μπάκης.

Τό έρχόμενο καλοκαίρι περιμένουμε 
κι άλλους νά προσφέρουν έθελοντικά

"Ενα συνεργείο προσωπικής έργασίας στις Λόγγοβες. Άπό άριστερά 
ο1 κυρίες Ζορμπαλά, Παπαδημητρίου, Κομπορόζου καί οί κύριοι Κου- 

τσούκης, Α. Γιορνάς καΐ I. Γιορνας.

ρες ή καμποη/α, όπως τα χρονιά τα πα
λιά. Τό άποτέλεσμα: Σε μίση ώρα μα
ζεύτηκαν πάνω άπό είκοσι άτομα με 
γ  κασμάδες, φτυάρια, λοστούς, κλαδευ
τήρια, τσαπιά κλπ. και σε διάστημα 
τεσσάρων ώρών καθάρισαν τά πιό ση
μαντικά αυλάκια. Αϋτο'ι ήσοτν: Ό  πρό
εδρος τής ’Αδελφότητας κ. Κλ. Κου- 
τσούκης, ό γραμματέας κ. Γεώργ. Δη- 
μόπουλος, οι κυρίες Άλεξόινδρα Πολύ
ζου, Δέσποινα Γιουρνά, ’Ό λ γ α  Παπα
δημητρίου, Κική Ζορμπαλα, Ζωή Κομπο 
ρόζου, Πιπίτσα Γιουρνά, Χαρίκλεια 
Κυρίτσ , ’Ελευθερία Ούτουτζή, Βέτα 
Γιανακοπούλου καί οί κύριοι Δημ. Δέρ
ματός, Ά ριστ. Γιουρνάς, Βασ. Μίχος,

μά οργανωμένα τΙς ύπηρεσίες τους, ό
ταν τό ζητήσει ή ’Αδελφότητα.

Στρώσιμο δρόμου
'Ό πως είχε αναγγελθεί με σχετικό 

γράμμα του Δ.Σ. άπό τόν περασμένο 
Μάη, προγραμμοττίστηκε ή τσιμεντό- 
στρωση του δρόμου πού όδηγεΐ στήν 
πλατεία του Παλιοΰ ΧωριοΟ. Γιά τό 
σκοπό αύτό τό Δ. Σ. τής ’Αδελφότητας 
μετά άπό έπανειλημμένες παραστάσεις 
στόν τότε υφυπουργό κ. Καραπιπέρη 
καί τό νομάρχη Εύρυτανίας έξασφάλι- 
σε πίστωση στήν άρχή άπό 250.000 δρχ.

Στήν έκτέλεση τοΰ έργου άναμίχθη-
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κε ή Κοιονότητα μέσω της όποιας θά 
μάς έδινοη/ την κρατική πίστωση. Ή  
Κοινότητα έκανε δημοπρασία στην ό
ποια άναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης 
ό κ. Σπ. Τάσιος, έμπειροτέχνης, μέ τε
λευταία προσφορά 2.800 δραχ. άνά κυ- 
δικό μέτρο.

Τό Δ. Σ. βασίστηκε καΐ άνέθεσε την 
προώθηση καΐ παρακολούθηση τοΟ έρ
γου στους χωριανούς πού βρίσκονταν 
έκεΐ τόν καιρό τής έκτέλεσης τοΰ έρ
γου κ.κ. Ά ριστ. Γιορνά, Λημ. Δέρμα
τά, Διονύση Ζορμπαλά, Στ. Γεωργούλη, 
Τασ. Φλέγγα καΐ τόν ταμία τοΰ Δ.Σ. 
τής ’Αδελφότητας Κων. θάνο, πού βρι- 
σκότcxv τόν καιρό έκεΐνο στό χωριό ( γ '  
δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 1981).

Έ ν  τω μεταξύ τό Δ.Σ. πληροφορήθη- 
κε δτι οΐ δροι δημοπρασίας καΐ ό τρό
πος έκτέλεσης δεν ήταν δπως τόν συνέ
λαβε ή ’Αδελφότητα, δηλ. μέ πλέγμα, 
ειδική κλίση, κάλυψη τουλάχιστον όλό- 
κληρης τής άνηφοριάς, διεύρυνση αυ
λακιών κλπ.

Κατόπιν τούτου, τά ύπόλοιπα μέλη 
τοΰ Δ.Σ., ήτοι οΐ κ.κ. Κλ. Κουτσούκης, 
πρόεδρος, Γεώργ. Χονδρός, άντιπρόε- 
δρος, Γεώργ. Δημόπουλος, γραμμοαέ- 
ας, και Παντ. Λιάπης, σύμβουλος, σέ 
έκτακτη συνεδρίαση όμόφωνα συζήτη- 
σοα/ τό θέμα, διαφώνησαν όοταντες καΐ 
ζήτησιχν σέ ταυτόχρονη τηλεφωνική έ- 
πικοινωνία μέ τούς άνωτέρω χωρκανούς 
νά βεβαιωθούν γιά  τήν κιχθυστέρηση, 
δτι τό τσιμεντένιο κατασκεύασμα πού 
σχεδιαζόταν νά γίνει οΰτε στόλισμα 
γιά  τό χωριό θά ήτcxv, άλλά οΰτε καί 
πρακτική έξυπηρέτηση θά παρείχε, δ
πως αύτή είχε σχεδιαστεί. Δήλωσαν 
στούς άνωτέρω συγχωριανούς δτι τό Δ. 
Σ. δέν έπιθυμεΐ νά άναλάβει τήν εύθύ- 
νη γιά  ένα έργο πού δέν τό υιοθετεί μέ 
τόν τρόπο πού γίνεται.

ο ι  παραπιίινω χωριανοί μέσω τοΰ κ. 
Στ. Γεωργούλη δήλωσαν δτι έφ’ δσον 
τό έπιβλέπουν καΐ παρ>ευρίσκονται έκεΐ 
έχουν δλη τήν εύθύνη τοΰ έργου και 
θεωρούν τόν τρόπο κοπτασκευής τοΰ 
δρόμου Ικανοποιητικό, άλλά καΐ τό μό

νο δυνατό καΐ παρά τις έπιφυλάξεις 
τής ’Αδελφότητας προχώρησαν στήν 
έκτέλεση τοΰ έργου.

Προβλήματα Ά η - Γ ι ά ν ι / η  καί  Πανα ϊάς

Σέ έπΙ τόπου έπίσκεψη πού έγινε άπό 
μέλη τοΰ ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
καΐ τοΰ προέδρου τοΰ Δ.Σ. τής ’Αδελ
φότητας τό περασμένο καλοκαίρι, δια- 
πιστώθηκοιν όρισμένα προβλήματα πού 
άντιμετωπίζει ή έκκλησία τοΰ "Αη-Γιότν- 
νη (άνακαινισθεΐσα έκ βάθρων τό 1901) 
πού έντοπίζονται στό χώρο τοΰ Ιερού 
καΐ είδικώτερα στό ξυλόγλυπτο τέμπλο

Ό "An - Γιάννπς.

καΐ τούς ραγισμένους άπό τούς σει
σμούς τοίχους της.

Ό  Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας κ. 
Κουτσούκης, έπίσης, ύπέδειξε τότε στό 
Έ κ κ λ. Συμβούλιο δσο καΐ στό Κοινοτι
κό τήν άνάγκη διαμόρφωσης τοΰ περι
βόλου τής Ποη/αϊάς(ξωκκλήσι) καΐ κυ
ρίως τοΰ δρόμου προσπέλασης πρός τό 
ξωκκλήσι αύτό. Ώ ς  γνωστό είναι πάντα 
σκεπασμένος μέ νερά καΐ λάσπες, μέ 
συνέπεια τήν ήμέρα τής Παναγίας (15 
Αύγούστου) νά γίνεται προβληματική ή 
μετάβαση έκεΐ. Ό  γύρω άπ’ τό ξωκ
κλήσι χώρος μέ τά ψηλά δέντρα, τά  νε
ρά καΐ τή θέα είναι μοναδικός καΐ μπο
ρεί νά προσελκύει πάντοτε προσκυνη
τές, έπισκέπτες, έκδρομεΐς. Φέτος, ίσως 
δοθεί ώθηση στήν πρόταση αύτή, άν τήν 
υιοθετήσει ή Κοινότητα πέρα ώς πέρα.
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Ε υ χ ά ρ ι σ τ ε ς
Ευχαριστούμε τον κ. Δ. Κοκκάλα, πιστό 

συνεργάτη τοΰ περιοδικού μας, πού έκτος 
άπ’ τήν τακτική σε κάθε τεΰχος δημοσιευό 
μενη συνεργασία του μας έστειλε άκόμη 
κα'ι δυό μικρές χειρόγραφες συλλογές, ή 
μιά μέ δημοτικά τραγούδια κι ή άλλη με 
γνωμικά κα'ι διάφορα εύτρόιπελα. Δείγμα
τά τους θά δημοσιεύολΛίαι κατά καιρούς 
στό περιοδικό μας.

•  Εύχαριστοΰμε έπίσης τόν κ. Βασίλη 
Κόμματά πού έκτός άπό τήν τακτική του 
συνεργασία στό περιοδικό τοΰ χωριοί3 μας 
φρόντισε καί μάς έστειλε μιά δική του έ- 
πιλογή άπό γνωμικά καί άποφθέγματα 
πού κοατά καιρούς θά φροντίσουμε νά δη
μοσιεύσουμε στα «Μ. Γ.».

Ή  'Έκθ ίση  ζωγραφικής  
τού κ. Ατρματά

Τήν ίδια μέρα πού έγιναν τά εγκαί
νια τοΰ Λαογραφικοΰ Μουσείου Μικροΰ 
Χωρίου άνοιξε καί ή ζωγραφική ’Έ κ θ ε 
ση τοΰ συγχωριανού μας λαϊκού ζω
γράφου κ. Δη μ. Σ. Δέρματά, ή όποια 
στεγάζεται έκτοτε στό πρώην καφενείο 
Κοντογ ιάννη.

Οι πολυπληθείς έπισκέπτες σ’ δλη τή 
διάρκεια τοΰ καλοκαιριοΰ έμειναν έν- 
θουσιασμένοι άπό τούς ώραίους πίνακες 
τοΰ διαλεχτοΰ αυτοσχέδιου ζωγράφου 
τοΰ χωριοΰ μας. Ό  συγχωριανός μας 
καλλιτέχνης πήρε, δπως μάς είπε ό ί
διος, έλάχιστα μόνο μαθήματα ζω γρα
φικής στή Θεσσαλονίκη, δπου εΤχε ξε- 
νητευτεΐ μικρός, άλλα μόνος του μετά 
καλλιέργησε τό ταλέντο του. Έμπνέε- 
ται κυρίως άπό πρόσωπα καί ειδυλλια
κά τοπία τοΰ χωριοΰ, τά  όποια άπεικο- 
νίζει μέ πετυχημένους χρωματισμούς 
καί δική του τεχνοτροπία.

Έ κ τό ς  άπό τήν άπεικόνιση σκηνών 
τής άγροτικής ζωής καταγίνεται μέ έ- 
πιτυχία καί στήν έκπόνηση προσωπο
γραφιών εκ τοΰ φυσικοΰ ή δίνει τή δική 
του γραμμή σέ άντίγραφα διάσημων 
άνδρών.

Σέ έπόμενα τεύχη εύελπιστοΰμε νά 
παρουσιάσουμε έκτενέστερα τό ζω γρα
φικό έργο τοΰ συγχωριοινοΰ μας αύτο- 
σχέδιου καλλιτέχνη.

Μνημονεύουμε έδώ δτι άπό τό Μικρό 
Χωριό έμπνεύσθηκαν διακεκριμένοι ζω
γράφοι δπως ό Κεραμίδας, ό Παχατου- 
ρίδης κ.ά.

Μερικοί πίνακες τοΰ Δ. Δέρματά, σέ μιά πλευρά τής ”Εκθεσπς, πρίν πουλπθοΰν.
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’Ενδιαφέρον γιά τό Μ ν η μ π ο

Αξιέπαινη ή προθυμία κι δ ένθουσια- 
σμός των συγχωριανών μας άπό τήν 
Καλιφόρνια γιά  τήν άνέγερση μνημείου. 
Ά π ό  τις συζητήσεις, πού είχε τό Δ. Σ. 
τής ’Αδελφότητας μέ τό Κοινοτικό Συμ
βούλιο, προκύπτει δτι ή άνέγερση τοΰ 
μνημείου πού προτείνουν στό γράμμα  
τους, πού δημοσιεύεται σε άλλη στήλη 
τοΰ περιοδικού, εχει προγραμματιστεί 
ήδη άπό την Κοινότητα νά γίνει στην ύ- 
πό διαμόρφωση πλατεία τοΰ χωριοΰ. 
Γιά τήν έκπόνηση τοΰ σχεδίου θά συνερ
γαστεί καΐ ή ’Αδελφότητα.

'Η άνέγερση πιϊντως τοΰ Γενικοΰ Η 
ρώου πεσόντων δεν άποτελεΐ τέτοιο 
πρόβλημα, όπως άποτελεΐ ή άνέγερση 
είδικοΰ μνημείου γιά  τούς πατριώτες 
πού έκτελέστηκαν άπό τούς ’ Ιταλούς 
στίς 24.12.1942. Οι λόγοι πού δημιουρ
γούν τό πρόβλημα νομίζουμε είναι γνω
στοί σέ δλους. Ευχαρίστως άσφαλώς θά 
δεχόμασταν τή μεσολάβηση καΐ τών πα
ραπάνω συγχωριανών μας πρός τούς Ι
διοκτήτες τών χώρων, δπου ένδείκνυται 
ή άνέγερση τοΰ μνημείου ή τών μνημεί
ων, ώστε νά πειστούν αυτοί νά παραχω
ρήσουν δνα (1) μέτρο γή ς!

Ό  κ. Π. I. Β α σ ιλ π ο υ  γιά τή θυσία  
τής  24.12.42

'Υπενθυμίζουμε στούς συγχωριανούς καί 
συμπατριώτες μας δτι ό γνωστός ίστοοι- 
κός τής Εύρυτανίας κ. Π. I. Βασιλείου, 
κοντά στά άλλα του έργα έχει γράψει τό 
1962 καί γιά την έκτέλεση τών συμπατρι
ωτών μας στίς Λόγγοβες άπό τούς Ι τ α 
λούς, στις 24.12.1942.

Ή έργασία αυτή μέ τόν τίτλο «Χρονικό 
θυσίας έθνομαρτύρων στό Μικρό Χωριό 
Εύρυτανίας τήν 24.12.1942», διατίθεται ά
πό τόν ίδιο καί τόν Σύνδεσμο Μεγαλοχω- 
ριτών ή «'Αγία Παρασκευή», θ ά  πρεπει 
νά σημειωθεί δτι έπιθυμία τοΟ συγγραφέα 
υπήρξε «δπως τό έκ τής πωλήσεως τών 
600 αντιτύπων τοΰ βιβλίου τούτου χρημα
τικόν προϊόν, διατεθή γιά τήν δνέγερσι α
ναμνηστικής στήλης έκ πεντελισίου μαρ
μάρου στόν τόπο τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ, δ
που έκτελέστηκαν οι 13 έθνομάρτυρες ά
πό τούς δειλούς καί έγκληματικούς έπι- 
δρομεΐς τοΰ φασισμοΰ».

Γ ιά τήν άνέγερση τοΰ μνημείου μετά τΙς 
άποφάσεις τής Γεν. Συνέλευσης τής 12.4. 
81 οί έκπρόσωποι τής ’Αδελφότητας άρχι
σαν άμέσως έπικοινωνία μέ τό Σύλλογο 
τών Μεγαλοχωριτών γιά τήν άπό κοινοΰ 
δνέγερση μνημείου στόν τόπο τής έκτέ
λεση ς.

Τό Μικρό Χόρ ιό  καί ή 'Αντ ίσταση
Στά 1982 συμπληρώνονται 40 χρόνια ά

πό τή χρονιά έκείνη τής μαύρης Κατοχής, 
1942, πού τό Μικρό Χωριό μαρτύρησε, δσο 
λίγα χωριά, δίνοντας τό άγωνιστικό του 
παρόν στήν άντίσταση κατά της ξενικής 
κατοχής. Τιμώντας τή μνήμη, όσων έχα
σαν τή ζωή τους, δσων έχασαν τό βιός 
τους, τά σπίτια τους καί δσων γιά πολύ 
καιρό σύρθηκαν στίς φυλακές τών κατα- 
κτητών θά άφιερώσουμε ένα άπ’ τα έπόμε- 
να τεύχη σ’ αύτούς τούς έπώνυμους άλλά 
καί τούς άνώνυμους.

Γιά τό λόγο αύτό είναι εύπρόσδεκτες 
συνεργασίες συγχωριανών καί φίλων πού 
θά ήθελαν νά συμβάλουν στήν παρουσία
ση τής δράχτης τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ ή τών 
Μικροχωριτών στόν καιρό τής έχθρικής 
Κατοχής.

Παράκληση, οί συνεργασίες νά σταλοΰν 
έγκαιρα.

Ή  Ιυ ν { σ τ ί α σ η  τής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς
Στίς 21 Φεβρουάριου έγινε ή καθιε

ρωμένη χειμερινή συνεστίαση τής Ά δ ελ  
φότητας. (Ή  θερινή δπως είναι γνωστό 
γίνεται κάθε Αΰγουστο στό χω ριό). Δυ
στυχώς φέτος γιά  πολλούς καί ποικί
λους λόγους (γόμοι, πένθη κλπ.), ίσως 
καί διότι δέν ύπήρξαν άνετα χρονικά πε 
ριθώρια, άπουσίασαν πολλοί συγχωρια
νοί. Τό άποτέλεσμα ήταν νά έκτεθεΐ ή 
’Αδελφότητα άπέναντι στό κέντρο καί 
τό Ταμείο μας νά χάσει άντί νά κερδί
σει.

Τό Δ.Σ. εύχαριστεΐ δσους έδωσαν τό 
παρών στήν πρόσκλησή του καί άκόμη 
δσους τό συνέδραμαν στήν πώληση εισι
τηρίων, τήν κοπτνοβιομηχανία Κερόη/η 
γιά τήν αγορά εισιτηρίων καί τή Μακα- 
ρονοποιία «'Ήλιο»ς γιά  τήν προσφορά 
προϊόντων τους. Πάντως, μέ άφορμή τη 
φετινή συνεστίαση θά πρέπει νά τονι
στεί, δτι οί δυο - τρεις πού άναλαμβά- 
νουν κάθε φορά τήν πρωτοβουλία καί
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ευθύνη όργ(ϊνωσης τέτοιων έκδηλώσεων 
παρ’ δλο δτι θυσιάζουν άπό τΙς δουλειές 
τους πολύτιμο χρόνο καθώς καΐ την ή- 
ρεμία τους γιά  μια κοινή ύπόθεση, καΐ 
μάλιστα σ’ δλη τήν άλλη διάρκεια του 
έτους, θά πρέπει κάποτε νά βοηθοΰνται 
μέ έργα καΐ δχι με λόγια. Τά έκτός Δ. 
Σ. μέλη της ’Αδελφότητας καλούνται σέ 
τέτοιες περιπτώσεις νά συνδράμουν κά
πως τό Α.Σ. είτε πορπαγανδίζοντας καΐ 
πουλώντας προσκλήσεις γιά  τή συνεστί
αση, είτε τουλόιχιστο μέ τήν αύτοπρό- 
σωπη παρουσία τους, ή όποία άσφαλώς 
έχει μεγαλύτερη άξία άπό τό εισιτήριο.

Άθήναι 16-2-82
Πρός τδν κ. Πρόεδρον 
’Αδελφότητος Μικροχωριτών 
«Μεταμόρφωση Σωτηρος»

Έ  V τ α 0 θ α 
Άγαττητέ μου Πρόεδρε,

Χίλια εύχαριστώ για τήν πρόσκλτηση στήν 
άποκριάτικη συνεστίαση των μελών καΐ 
φίλων της Άδελφότητός μας. Δέν μπορώ 
νά βρώ λέξεις κατάλληλες γιά νά έκφρά- 
σω τή στενοχώρια μου διότι γιά λόγους 
υγείας (τό γήρας γάρ οόκ έρχεται μόνον) 
δέν μττορώ νά παρευρεθώ απόψε στήν ευ
χάριστη συντροφιά σας. ’Αλλά καΐ άν δέν 
θά είμαι άπόψε σωματικά μαζύ στήν πα
ρέα σας, ψυχικά καί νοερά θά είμαι κοντά

σας εύχόμενος μ’ δλη τή δύναμη τής καρ
διάς μου σ’ δλους σας πέρα γιά πέρα εύτυ- 
χία, χαρά καί πρόοδο γιά τό άγαπημένο 
καί άλησμόνηιτο Μικρό Χωριό μας.

Γειά σας καί καλή διασκέδαση 
Μ’ άγάπη πολλή 
Γ . ’Ε λ. Παπαδής

Προσφορές κε ιμηλ ίϋν

#  Εύχαριστοΰμε δλους δσους μέ τΙς 
προσφορές φωτογραφικών κειμηλίων 
καΐ παλαιών αντικειμένων ή σκευών 
βοήθησαν καΐ φέτος στόν έμπλουτισμό 
τού Λαογραφικοΰ Μουσείου μας, δπως 
τούς:

Ποαπελή Λιάπη (1 καρδάρα, 1 τσου
κάλα), Ζωή Κομπορόζου (1 ραδιόφω- 
,νο 1 δικούλι), ’Ό λ γ α  Παπαδημητρίου 
(1 πλαστήρι, 1 τσόλι), Ά ργύρης Πιστι- 
όλης.

Νικολ. Σιδέρης (φωτογραφικά κειμή
λια) .

Ναυσικά Παπαδάκη (φωτογραφικά 
κειμήλια).

Μαργαρίτα Κερόινη (φωτογραφικά 
κειμ ή λ ια ).

Δημ. Ζορμπαλάς (φωτογραφικά κει
μήλια) .

Σωτήρης Δέρματός (φωτογραφικά 
κειμήλια).

ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗ -  ΒΛΑΝΤΗ

Σ  Ο  Ν  t  Α

K A F E T E R IA
ΖΑΧΑΡΟ Π.ΔΑΣΤΕΙΟΝ

PIZ Z A R IA

Καμένα Βούρλα — Τηλ. 22946, 22246

’Αδελφοί Άνδρέου Σακκαλή Ο.Ε. 

Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ  ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

“  Η  Λ  Ι Ο Σ , ,

Μεταμόρφωση ’Αττικής 
Τηλ. 28 13212

42



α π ο  τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε υ ρ υ τ α ν ι α ς

ΔΥΟ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συγχαίρομε τούς δύο Εύρυτάνες κ. 
κ. Κώστα Τσιγαρίδα (ΠΑΣΟΚ) καΐ 
Κώστα Σαψάλη (Ν.Δ.) πού έκλέχτηκοτν 
βουλευτές στίς έκλογές της 18.10.81. 
Ό  πρώτος έκπροσωπεΐ την Εύρυτοη/ία, 
ένώ ό δεύτερος πού στό παρελθόν ύ- 
πηρξε βουλευτής Εύρυτοη/ίας έκλέχτη- 
κε αύτη τή φορά στην Α ' περιφέρεια 
’Αθηνών.

Πιστεύουμε δτι ό ένθουιασμός καΐ ή 
έμπειρια τοΰ νέου καΐ παλαιού βουλευ
τή θά βοηθήσουν ποικιλότροπα στή βελ 
τίωση τών ορών ζωής στήν Εύρυτανία.

ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΥΡΥΤΛΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

’Από τήν ’Επιτροπή ’Αλληλεγγύης τής 
Πανευρυτανικής '"Ενωσης στάλθηκε στίς 
αρμόδιες Υπηρεσίες (Ύπ. Κοιν. Υπηρεσι
ών) άναφορά - αίτηση μέ χρόνιες άνόιγ- 
κες, έλλείψεις Ιατρικής περίθαλψης στό 
νομό Εύρυτανίας, πού γι’ αύτό τό λόγο 
γίνεται έκκληση νά Ικανοποιηθούν, δπως:

1) Νά Ιδρυθοΰν ύγειονομικοΐ σταθμοί 
στά χωριά, Φουρνά, Γρανίτσα, Κερασοχώ- 
ρι, ’"Αγραφα, Προυσσός καί Δομνίστα, έ- 
ξοπλισμένοι μέ τά άπαραίτητα δργανα 
γιά σύγχρονη καί σωστή Ιατρική.

2) ’Ε^διασμός μέ άσθενοφόρα όχήμα- 
τα κατάλληλα έξοπλισμένα γιά τήν άσφα- 
λή μετακίνηση άσθενων, άλλά καί τήν πα
ροχή πρώτων βοηθειών (καρδιογρά<ίκ>, Α
κτινολογικό, συσκευή όξυγόνου κλπ.).

3) Μικρή κινητή οδοντιατρική Μονάδα 
γιά τή στοιχειώδη όδοντιατρική περίθαλ
ψη στα άπόμερα χωριά πού ποτέ μέχοι 
τώρα δέν έχουν δει όδοντίατρο καί ιδιαί
τερα τά μικρά παιδιά.

4) Δύο έως τρεις φορές τό μήνα έπί- 
σκεψη όφθαλμιάτρου στό Νοσοκομείο Καρ 
πενησίου καί στούς Υγειονομικούς Σταθ
μούς, γιά τήν έξέταση καί παρακολούθη
ση έξωτερικών άσθενών.

5) Δυό φορές τό μήνα έπίσκεψη ένδο- 
κρινολόγου στό Νοσοκομείο Καρπενησίου 
γιά τήν παρακολούθηση τών νοσημάτων 
θώρακος πού δυστυχώς μαστίζεται ή Εύ
ρυτανία.

6) Ή έπάνδρωση τοΰ Νοσοκομείου Καρ
πενησίου μέ δλες τίς είδικότητες καί ή

προιχγωγή τοΰ Νοσοκομείου ώστε νά έχει 
τή δυνατότητα νά δίνει είδικότητα στους 
νέους γιατρούς.

7) “Ιδρυση περισσοτέρων ’Αγροτικών 
Ιατρείων άναλόγως τοΰ πληθυσμού τών 
χωριών άλλά καί τών άποστάσεων.

8) Τηλεκαρδιογράφος στούς άπομακρυ 
σμένους Υγειονομικούς Σταθμούς γιά τήν 
άντιμετώπιση κοτεπειγόντων περιστατικών 
καροιοπαθών.

9) Διαφώτιση τοΰ κοινού μέσα άπό τά 
Σχολεία καί τίς Κοινότητες γιά νοσήματα 
δπως ό μελιταΐος πυρετός πού μαστίζει 
τήν Εύρυτανία άπό τή χρήση άβραστου 
γάλακτος καί τών προϊόντων του.

10) Καί ή σπουδαιότερη μέριμνα θά εί
ναι ή άμεση ίδρυση στό Καρπενήσι Γηρο
κομείου γιά περίθαλψη γερόντων, πού οΐ 
περισσότεροι ύποφέρουν άπό μακροχρόνι
ες Αρρώστιες, δέν έχουν οΰτε τή στοιχειώ
δη Ιατρική παρακολούθηση άκόμα καί χω
ρίς τροφή καί θέρμανση στά παγωμένα 
βουνά της Εύρυτανίας.

Τήν παραπάινω έκκληση ύπογράφουν έ- 
πιτροπή Εύρυτάινων γιατρών τής ’Αθήνας 
καί ό Πρόεδρος τής Πανευρυτανικής “Ε
νωσης κ. Κωστοπαναγιώτης. Τέτοια αΐτή- 
ματα προσυπογράφουμε κι έμεΐς καί δλοι 
οί Εύρυτάινες!

ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τήν ύλοποίηση τής ’ιδέας γιά ίδρυση Γη
ροκομείου στό Καρπενήσι έχει ένστερνι- 
σθεΐ ώς γνωστό πρό πολλοΰ η “Ενωση Εύ 
ρυτάη/ων ’Αμερικής τό «Βελούχι», ένισχύ- 
οντας τό θεάρεστο αύτό έργο μέ 100 χιλ. 
δολλάρια. Πληροφορούμαστε τώρα δτι 
καί τό κρότος πείσθηκε νά διαθέσει σχετι
κά κονδύλια γιά τήν Ανέγερσή του και δτι 
θά τό έντάξει στό πρόγραμμα τών δημο
σίων έπενδύσεων. Εύχόμαχττε νά δούμε σύν 
τομα πραγματοποιούμενο ένα έργο στορ
γής και Αγάπης γιά τούς Απόμαχους της 
ζωής, Εύρυτόινες.

ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τά τελευταία χρόνια άρχισε ή κατα
σκευή τοΰ δρόμου Καρπενησίου — ’Αγρί
νιου.

Ό  δρόμος αύτός ήταν σέ πολύ κακή 
κατάσταση καί τά αύτοκίνητα μέ όμαλές 
καιρικές συνθήκες έκαναν 4 ώρες ή καί 
περισσότερο γιά νά διανύσουν τή διαδρο
μή τών 118 χιλιομέτρων.

Τό έργο έχει προχωρήσει άρκετά. Χρειά
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ζεται δμως ή βοήθεια της Πολιτείας ώστε 
νά χρηιιοιτοδοτηθεΐ για να συνεχισθεΐ.

Ή συνέχιση καΐ (Ιποπερκάτωση έιτιβάλ- 
λεται γιά λόγους έζυττηρετήσεως των κα
τοίκων της Εύρυτανίας καΐ τής λοητης πε
ριοχής τής Δυτικής Ελλάδος.

Σέ (χπόσταση 13 περίπου χιλιομέτρων 
οπτό την πόλη τοΟ Καρπενησιού, βρίσκε 
ται τό χιονοδρομικό κέντρο στή θέση 
ΒΕΛΟΥΧΙ.

'Υπάρχουν πληροφορίες δτι δ δρόμος 
πού οδηγεί σ’ αυτό καΐ πού είχε αρχί
σει νά γίνεται, δέν θά χρηματοδοτηθεί 
φέτος.

Αυτό, δπως είναι φυσικό, άνησυχεΐ 
πολύ τούς κατοίκους τής περιοχής, ιδι
αίτερα δε πολλούς έπαγγελματίες τής 
πόλης. Και ή άνησυχία είναι δικαιολο
γημένη, άφοΟ ή κίνησή της τό χειμώνα 
έξαρτόίται κυρίως άπό τη λειτουργία  
του χιονοδρομικού κέντρου.

Τά παραπάνω άποτελοΟν τό περιεχόμε
νο δύο σχετικών έρωτήσεων πού άπηύθυνε 
στους αρμόδιους γι’ αύτά ύπουργούς, 6 
βουλευτής Ευρυτανίας Α' ’Αθηνών κ. Σα- 
ψόιλης.

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ T .V .
ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πληροφορύμαστε άπό τήν ΕΡΤ δτι προ
γραμματίστηκε γιά τό 1982 ή έγκατάστα- 
ση ι^αμεταδότη τηλεοράσεως στήν περιο
χή τής Ποταμιάς. Τό αίτημα είχε ύποβλη- 
θεΐ dnto πολλά χωριά τής περιοχής άπό 
καιρό.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.»

Μέ τόν παραπάνω τίτλο κυκλοφόρη
σε τόν ’Οκτώβριο 1981, σύντομη καΐ 
καλαίσθητη ένημερωτική έκδοση τής ό- 
μώνυμης άναπτυξιακής έταιρείας, πού 
έδρεύει στό Καρπενήσι. Ή  'Εταιρεία  
αυτή, πού Ιδρύθηκε πρίν τρία χρόνια πε 
ρίπου, έχει ώς σκοπό νά βοηθήσει στην 
άξιοποίηση, άνάπτυξη, διαχείριση, συν
τήρηση καΐ προστασία των φυσικών πό
ρων τής Εύρυτανίας. 'Ό πω ς τονίζεται 
κα'ι στό εισαγωγικό σημείωμα ή έκθεση

αύτή δίνει μιά συνοπτική εικόνα γύρω  
άπό τούς τομείς δράσης τής 'Εταιρείας, 
δπως είναι: ή δασική όδοποιία, οΐ δασι
κές βιομηχανίες, τό χιονοδρομικό κέν
τρο Καρπενησιού, τά  οικιστικά προβλή
ματα τού Καρπενησιού καΐ της περιο
χής του, ή ίχθυολογική άξιοποίηση των 
ποταμίσιων νερών καΐ τής λίμνης Κρε
μαστών καΐ ή άνάπτυξη βοσκοτόπων. 
Δέν γνωρίζουμε δμως άν ο'ι παραπάνω 
στόχοι τής 'Εταιρείας είναι γενικά άπο- 
δεκτοί ή θάπρεπε νά διευρυνθούν, πώς 
έκφράζεται ή λαϊκή συμμετοχή σ’ αύ- 
τήν, 0CV βέβαια υπάρχει καΐ τέλος πώς 
ιεραρχούνται οί τομείς δράσης, άπό μιά 
έταιρεία πού μάλιστα έπιδοτεΐται άκό- 
μη άπό τό κράτος!

ΔΡΑΣΗ ΑΔΕΑΦΩΝ ΣΩΜ ΑΤΕΙΩΝ  

★
Λάβαμε τό 15ο τεύχος τού περιοδικού 

«Χωριάτικοι άντίλαλοι». Άπό τήν έκλεκτή 
του ύλη ξεχωρίζουμε τή γιορταστική ΰλη 
γιά τά Χριστόημερα, τό ειδικό άφιέρωμα 
στή Ρωσκά μέ άναμνήσεις τού Χρ. Φροιγ- 
κούλη, νοσταλγικά ποιήματα έμπνεόμενα 
άπό τή γενέθλια γή καΐ τά παιδικά χρό
νια στο χωριό, τήν ποιμενική ζωή κ.ά.

Λάβαμε τό 13ο φύλλο τής έφη μερίδας ό 
«Καστανιώτης», δργανο έπικοινωνίας τών 
άπανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας. Κον 
τά στή λοιπή έκλεκτή ποικίλη ύλη του μάς 
πληρος>ορεΐ γιά τό καινούργιο ύδραγ&>- 
γεΐο πού κατασκευάζεται στήν Κοινότητα 
τής Καστανιάς, τό σύλλογο Καστανιωτών 
’Εξωτερικού, τά έγκαίνια τού Κοινοτικού 
Γραφείου κ.ά. ένδιαφέροντα.

Στολισμένο μέ φωτογραφίες τού Κλα- 
ψιού κυκλοφόρησε ήμερολόγιο τσέπης και 
τοίχου άπό τό Σύλλογο Κλαυσειωτών Εύ-

ίυτανίας. ’Εκτός άπό τΙς φωτογραφίες τό 
μερολόγιο τσέπης είναι έμπλουτισμενο καΐ 

μέ ποικίλα στοιχεία και πληροςκιρίες γιά 
τήν ιστορικότητα καΐ άρχαιολογία τού ω
ραίου χωριού.

'Ημερολόγιο τού 1982, μέ άπλότητα καΐ 
παραδοσιακή όμορφιά κυκλοφόρησε καΐ ό 
Σύλλογος τών Κορυσχαδιτών Εύρυτανίας.
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Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
___γραμματα___

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Ξ Ε Κ Η Τ Ε Μ Ε Ν Ο Ν  Μ Α Σ
Εκτός άπό τό έμπρακτο ένδια<|>έρον 

πού έκδηλώθηκε μέ γενναιόδωρες προσφο
ρές γιά τόν έρανο της Μεταμόρφωσης, 
πολλοί άπόδημοι Μικροχωρίτες, κυρίως 
τής ’Αμερικής, μας έστειλοο' συγκινητικά 
καΐ ένθουσιώδη γράμματα. Μερικά άπ’ 
αύτά παίρνουμε τό θάρρος νά δημοσιεύ
σουμε παρακάτω, γιατί δείχνουν δχι μόνο 
τήν κινητοποίηση των συγ^ωριανίον μας 
νά συλλέξουν χρήμοιτα. άλλα καΐ δτι ό έ
ρανος γιά τή Μεταμόρφωση ξύπνησε σέ δ- 
λους μιά νοσταλγία γιά τό χωριό μας.

Bayside. Ν .Γ. Ιούλιος - 10 - 81 

’Αγαπητέ εξάδελφε Μένιο,
Γειά καί χαρά.

’’Ελαβα τό γράμμα σας, άπό Μαίου 21 
- 8 1 .  ΚαΙ σάς απαντώ. Τόσο στά δσα μοΰ 
γράφετε, όσο καΐ γιά τΙς δικές μου ένέρ- 
γειες, διά τόν ’Έρανο τής Μεταιιορφώ- 
σεως. « Τ ω ν  Μ ι κ ρ ο χ ω ρ ι τ ώ ν  
τ ή ς  Π ί σ τ ε ω ς  Σ τ ή ρ ι γ μ α » .  
Μίλησα, τηλεφώνισα, καΐ έγραψα, σέ πολ
λούς χωριανούς μας, τούς έστειλα κι άντί- 
γραφον άπό τήν δική σας έπιστολή. Σέ 
δσους δέν ήξερα τΙς Διευθύνσεις των τά 
έστειλα στους κάτωθι χωριανούς μας, μέ 
τήν παράκΙνίση νά τά δώσουν ή ταχυδρο- 
(ΐ-ίσουν ατούς παραλήπτες των. Καν Βού
λα. Α. Μίχου. .ARLINGTON VA. Καν 
Κων/νον. Π . Μτιάρλαν. A SH E V IL L E , 
N.C. Κον Κων/νον. Α. Γιουρνάν V IN E- 
LAND, N J .  καΐ Κον ’Αθανάσιον Κω- 
στόπουλου SAN FR A N G ISC O  C A LIF.

Περιορίζομαι [ΐόνον στούς χωριανούς
μας,

Τώρα, άπό τούς χωριανούς μας, πι
στεύω πώς δλοι θά άνταττοκριθοΰν. Γιατί, 
ώς γνωστόν οί Μικροχωρίτες, σέ τέτοιες

πού σιγοκαίει σόιν άσβεστη σπίθα στ'ις 
καρδιές δλων των ξενητεμένων μας.

Χωρίς νά χρειάζεται νά μνημονεύσουμε 
έμεις τά όνόματά τους, είναι δλοι τους ά- 
ξιέπαινοι, δσοι πρωτοστατούν σέ τέτοιες 
προσπάθειες κι δσοι κρατούν άσβεστη τήν 
άγόαιη γιά τόν γενέθλιο μικρό αυτό τόπο. 
“Ολοι οί Μικροχωρίτες αισθάνονται περή
φανοι καΐ τούς ευχαριστούν γι’ αύτό.

’ΑκολουθοΟν μερικά άπό τά γράμματά 
τους:

στιγμές, σέ κάτι τέτοιες περιπτώσεις, άνέ- 
καθεν... διακρίνονταν, πόσον μάλλον, τώ
ρα πού πρόκειται γιά τήν Μεταμόρφωση. 
Τό Καύχημα δλων μας... Πατέρων καί 
Προπατόρων!!! — Ε̂ύχο̂ ται— μερικοί μοΰ 
τηλεφώνησαν δτι, θάλθουν ;ju0voi των στην 
Πατρίδα, καί θάλθουν νά σάς συναντίσουν, 
άλλοι δέ, θά τά στείλουν σέ σάς, τούς έ
δωσα τις διευθύνσεις των, μέ τήν παρά- 
κλιση νά στείλουν, κι άς τά στείλουν, δ- 
ττου θέλουν.

’Εδώ, αξίζει νά σοΟ γράψω μιά απάν
τηση, ττοΰ έλαβα άττό κάποιον χωριανό μας 
[Ααζί μέ τήν δωρεάν του (είναι τό δνομά 
του στήν κατάστασι) .

«Βρέ Πριόβολε μ’ έκαμες, καί έκλαψα 
μέ τό γράμμα σου, γιατί μοΰ θύμισες τήν 
Μετο)ΐόρφωση!!  ποΰ ή χάρη της, μέ βοή
θησε καί ήλθα στό U .S A .

«Νά λοιπόν... Τ ί θά ττή... Μικροχωρί- 
τ η ς !!!

’Επίσης σοΰ στέλνω, έπιπλέον έκ μέρους 
[ΙΛυ δολ. 6 0  (έξήνα δολ.) διά τά «Μ ι- 
κ ρ ο χ ω ρ ί τ ι κ α  Γ ρ ά μ μ α τ α » .  
Είλικρινά σάς συγχαίρω, διά την έκλεκτή 
έκδοσίν των. Βάλσαμο τό περιεχόμενο. 
Παρηγοριά στον ’’Αρρωστο, καί στόν ξε-
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vητεμivo!! Εύχομαι τήν συνέχειαν των.
Επίσης τούς χαιpετιqJloύς μας, στύν 

Κον Γ .  Δημόττουλο οΙαογενειακώς, στό 
Συμβούλιον του Συλλόγου, κα'ι σ’ όλους 
τούς χωριανούς μας κι’ άν είναι δυνατόν 
βρέ ξάδελφε, &ς προσευχηθούμε όλοι μας 
( Μ ι κ ρ ο ί  κ α ί  Τ ρ α ν ό  Ι...) σέ 

όλες τις ’Εκκλησίες, καί σ’ όλα τά παρε- 
κλήσια τού χωριού μοις όπως, ή έκφρα- 
σθείσα εύχή, παρά τού συγχωριανού μας 
καί αγαπητού Κου Γεωργίου Ε . Χονδρού, 
(κατά την Συνεστίαση τού 1979) έάν δέν 

έγινε. Νά γίνη πραγματικότης.
Σέ φιλώ, μέ αγάπη.

Ό  Έξάδελφός σου 
Κ . Π ΡΙΟ ΒΟ ΛΟ Σ

24 ’Ιουλίου 1981 

Άγαττητοί (ίου συγχωριανοί,
Οί περισσότεροι άτεό μας, λάβοΐ)Αε μέσω 

τού κ. Κώστα Ιΐριόβολου τήν έκκληση τής 
’Ερανικής ’Επιτροπής, πσύ όργανώθηκε 
σεήν Ελλάδα γιά τήν έπισκευή τής ’Ε κ 
κλησίας τού Χωριού [χας τής Μεταμόρφω
σης τού Σωτήρος, πού κοντεύει νά πέσει 
από σοβαρές βλάβες.

'Όπως φαίνεται άπό τήν έκκληση τής 
’Αδελφότητος Μικροχωριτών, ή έργοισία 
δημοπρατήθηκε κοντά στά δυό έκατομμύ- 
ρια καί δ έρανος έχει μόνο ένα έκατομμύ- 
ριο, πράγιχα πού ανάγκασε τήν ’Αδελφό
τητα νά απευθυνθεί καί σέ μάς τούς Μι- 
κροχωρΐτες τής ’Αμερικής.

Δέν πρέτεει λοιπόν νά υστερήσουμε.. Π ι
θανόν μερικοί άπό [Αάς νά δώσοιμε κάτι τόν 
περα^νένο χρόνο, αλλά όπως βλέπουμε οί 
άνάγκες είναι σοβαρότερες καί χωρίς τήν 
έπί πλέον συμτεαράστασή μας δέ μαζεύεται 
τό ύτιόλοιπο.

Είναι περιτό νά έπικαλ.εσθεΐ κανείς τόν 
πατριωτισμό [χας γιατί είναι γνωστή ή ά- 
γάττη καί τό ένδιαφέρον μας γιά τό Χωριό 
καί τό μοναδικό μνημείο τυού άπόμεινε έ- 
κεΐ ή ’Εκκλησία τής Μεταμόρφωσης.

Μπορείτε νά στείλετε τη δωρεά σας 
καί δ,τι άλλο προσφέρουν γιά τή Μεταμόρ
φωση οί φίλοι σας, κατ’ εύθείαν στήν ’Α 

δελφότητα όπως φαίνεται ή διεύθυνση στό 
έσώκλειστο, ή άν θέλετε τά στέλνετε σέ 
μένα στήν άνω διεύθυνσή μου νά φύγουνε 
όλα [χαζύ μέ Τραπεζική επιταγή ή καί 
στόν κ. Κώστα Πριόβολο 210 - 15 23R D  
A V E. A PT. 6 Β , BA Y SID E, Ν .Γ. 11360.

’Αποδείξεις θά σταλούνε άπό τήγ ’Α 
δελφότητα έν καιρώ καί γι’ αυτό κάθε 
δωρεά πρέπει νά συνοδεύεαι μέ όνομα καί 
διεύθυνση. ’Επίσης όλες οί δωρεές μέ τά 
ονόματα θά δημοσιευθούνε στό περιοδικό 
Μικροχωρίτικα Γράμματα.

Βέβαιος ότι όλοι θά άνταποκριθούμε στή 
σοβαρή καί άναγκαία αύτή έκκληση τού 
χωριού [χας, διατελώ,

Μ’ άγάπη 
Δ. Ν. ΠΟΑΓΖΟΣ

Γ  J .  ’Επιταγές μτιορείτε νά τίς έκδόσετε 
M ETA M O R FO SIS TO U  SO TIRO S

’Αγαπητέ Κώστα,
Ή  έπιστολή σου μού θύμισε παλιές ή- 

μέρες, μέ νεανική ήλικία, φιλοδοξία καί 
όνειρα...

'Όλα όμως περάσανε, τά γηρατειά ήλ
θαν πολύ πιό πρόωρα (ίσως ή ξενητειά) 
καί μόνον οί άνο(χνήσεις μείνανε!., (δυ
στυχώς) .

Είναι καί ή Μεταμόρφωσις μιά υπέρο
χη άνά[χνηση, ίσως ή μόνη, πού βαθειά πο 
νάει τήν ψυχή |χας...

'Γπέροχη ή πρωτοβουλία τής ’Αδελφό
τητας καί ή προσπάθεια νά μάς τό θυμί
σεις. Τό κατά δύναμιν τκίσόν μαζί μέ τή 
γυναίκα [χου Ειρήνη καί τά τρία τέκνα 
μας Χρήστο, Κώστα, Δημήτρη τό αφιερώ
νουμε στή μνήμη, αντί μνη]χοσύνου, τών 
προσφιλών γονέων μας Χρήστου καί Κων- 
σταντίας πού τόσο λατρέψανε τό χωριό 
μας, τήν Μεταμόρφωση, δπου δ πατέρας 
μου ήταν καί σύντροφός σου στήν ψαλιχω- 
δίαί...

Μέ τιατριωτικούς χαιρετι^χούς 
Παναγιώτης καί Ειρήνη X . Μαστρογεωρ- 

γοπσύλου καί τέκνα 
W AN SH IN GTON  D.C.
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Αύγουστου 4η  1981 
’Αγαπητέ χ. ΔημΛπουλζ, χαίρε.

’Ά ν καΐ για λίγο πού σέ γνώρισα έδώ 
καΐ δυό χρόνια εξω από τό Δημοτικό Σ χ ο
λείο  τοΰ χωριού μα^, μου ίίφησες τίς κα
λύτερες έντυπώσεις πρώτον ώς καλός άν
θρωπος καί δεύτερον ώς καλός "Ελληνας 
μέ Ιερούς καί πατριωτικούς σκοπούς.

Αοιττόν κ . Γεώργιε,
Δεξου μια δωρεά καί από έμενα, πρός 

ανακαίνιση τ^ς έκκλησίας μας. Ό  κ. "Αγ 
γελος Μανουδάκης, από ’Αθήνας, θά άπο- 
στείλει εις υμάς ποσόν αξίας 500  δολλα- 
ρίων.

Άποστολεύς Κωνσταντίνος Ίωάννου 
Δερματας καί οικογένεια.

ΕΙς μνήμην των σεβαστών αύτοΰ γονέ
ων Ίωάννου καί Αικατερίνης.

Εύχαριστώ υμάς θερμώς διά τόν ζήλον 
καί ενδιαφέρον καιρόν καί ύλην πού προ
σφέρεις διά τόν ίερόν αύτόν σκοπόν. Δέν 
ξέρω ττοΰ είναι ό αδελφός σου Νίκος. Δια- 
βίβασέ του σέ τιαρακαλώ τσυς αδελφικούς 
χαιρετισμούς μου.

Σέ χαιρετώ μέ αγάπη 
Κων) νος I .  Δερματάς

SAN FRA N C ISC O  τή 12 Αύγούστου ’81 
’Αγαπητέ χωριανέ κ. Κουτσούκη,

Πολλά γράμ^τατα καί έκκλήσεις στέλ
νονται παντού άπό χρόνια γιά έράνους διά 
τήν ττοιλαιάν εκκλησίαν, καί έγώ συμφω
νώ απόλυτα δτι πρέπει νά γίνη ή έκκλη- 
σία. ’Αλλά τί θά γίνη; β ά  γίνη, θά έπι- 
σκευασθή; ’Ά ς  πιστεύσουμε καί ας έλπί- 
ζουμε καί αύτή τή φορά.

"Οταν χρειάστηκε ή έκκλησία δπου καί 
έγώ μικρός κουβαλούσα άμμο καί ασβέστη 
ποτέ δέν ήτο σωστή καί πρώτον δ θόλος 
ό μεγάλος ποτέ δέν ήταν καλός, δλο έτρε
χε δχι [τόνον αύτός αλλά καί οί άλλοι. ’Α
πό τότε «φαίνεται πώς τό έδαφος δέν ήτο 
τόσο στέρεο γιά τόσο βάρος. Φαίνεται πώς 
δέν έχει θεμέλια καλά. Δέν είμαι καί τό
σο ειδικός γι’ αύτό πού λέω, έτσι δμως 
φαίνεται πρόπερσι πού ήμουν έκεΐ ό Δγ̂ - 
μήτριος Δερματάς κάτι έφτιαχνε καί τοΰ 
είπα, δτι τταίζει μέ αύτά πού έκανε. Μόνο

τά χρήματα φύγανε. "Ενα πράγμα νά 
προσέξετε. Έάν φορτωθεί μέ τσιμέντα καί 
βάρος ακόμη, θά φύγει τελείως αύτή πρέ 
πει νά σκετιαστει έλαφρά. Υπάρχουν τε
χνίτες έκεΐ; Δέν γνωρίζω. Πάντως μή σάς 
γελάνε οί κομπιναδόροι καί τρώνε τά χρή 
μ/χ,τα, δπως πρόπερσι 6 Κοκάλας έφτιαχνε 
τό δρόμο άπό 'Αγίους Άτιοστόλους εις 11α 
λαιό Χωριό μέ χώμα δταν έβρεξε τί έγι- 
νε; Τά  χρήματα φύγανε. 'Ο κόσμος έδώ 
έχει βαρεθεί άπό έράνους γιά τίποτε, νά 
γίνει μιά δουλειά σωστή δλοι μαζί. Σοΰ 
στέλνω 200 δολ. καί πάλι θά σού στείλω. 
’Επίσης θέλω νά κάνω τίς βρύσες στό και
νούργιο χωριό στην πλατεία. Γράψε μου έ
άν ύττάρχει κανένα σχέδιο.

Σέ χαιρετώ
Κ Ω ΣΤΑ Σ Π Ε Τ Σ ΙΚ Α Σ

Γ Τ .  Τά  200  δολ. είναι άπό έμένα καί 
τον αδελφό |χου ’Αριστείδη. 'Η απόδειξη 
νά είναι ’Αφοί Πέτσικα, Κώστας καί 'Α
ριστείδης, σέ 6 μήνες θά σοΰ στείλω καί 
άλλα.

Κώστας
Χαιρετισμούς εις Γεώργιον Δημόττουλον 

★

Αγαττητέ κ. Δημόπουλε, σέ χαιρετώ
Χαιρετώ έπίσης καί τά υπόλοιπα μέλη 

τής Αδελφότητός μας, ύποβάλλοντοις φυ
σικά καί τά σέβη μας στόν αγαπητό πρό
εδρό μας κ. Κλ. Κουτσούκη.

II ρό ττολλού καιρού έλαβα γράμμα άπό 
την ’Αδελφότητα καί λίγο ή ά^ιέλειά μου 
λίγο οί δουλειές δέν μπόρεσα νά σάς άπαν 
τήσω, «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Δέν ξέρω άν [-ΐάθατε δτι μλ τή συνερ
γασία τού κυρίου Δ. Πολύζου, μέ τή βοή
θεια τής αδελφής μου Εύδοκίας Ααίνη καί 
μερικών άλλων Καρπενησιωτών ίδρύσα]ΐε 
τό 13ο τμήμα τής Ένώσεως «ΒΕΑ Ο ΓΧΙ» 
στό Σικάγο καί βλεπόμαστε τώρα κάτιου - 
κάπου οί Καρπενησιώτες καί λέμε τόν πό
νο μας.

Πολλές φορές φέρνω στό μυαλό μου π ε
ρασμένες δόξες  καί μεγαλεία τοΰ Μικρού 
Χωριού καί ή καρδιά μου ραγίζει. «Περα- 
ήχένα μεγαλεία καί διηγώντας τα νά 
κλαίς».

Φεύγοντας άπ’ έκεΐ δλοι έμεΐς οί ξενη-
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μ,ένοι Μικροχωρίτες πήραρ-ε μαζί \ιας ενα 
κομί^άτι. άπό τ6ν γαλάζιο ουρανό τοΰ αγα
πημένου μας Μικροΰ Χωριοΰ. Ε λπ ίζω  ό
μως — καΐ μέ τήν έλπίδα αυτή ζώ—  μέ 
τή βοήθεια τοΰ Θεού νά τό ξαναφέρουμε 
πάλι αυτό τό κομμάτι (και πρέπει νά τό 
φέρουμε) γιατί άνήκει στόν ούρανό τοΰ ά- 
γαπημένου μας χωριοΰ. Τελειώνοντας χαι
ρετώ δλους τούς Μικροχωρΐτες καί τούς 
εύχομαι καλή αντάμωση στό Μικρό Χ ω 
ριό κάτω άπ’ τόν γέρο πλάτανο.

Στέλνω τή ουνδρο τ̂ή ώς ιτέλος τής 'Α 
δελφότητος καί τα ύπόλοιπα μια μικρή βο
ήθεια διά τήν έκκλησία τοΰ χωριοΰ μας, 
ήτοι δολ. 300 . (τριακόσια δολλάρια).

Μέ άγάττη
ΛΑΖΑΡΟΣ Μ ΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σικάγο, 10  Δεκεμβρίου 
Πρός άπαντα τά μέλγ  ̂ Μικροχωριτών 

όλη μας ή οικογένεια εύχεται Καλά Χρι
στούγεννα και εύτυχές τό Νέον ’’Ετος!

θερμά συγχαρητήρια σέ δλο τό Διοικτ/- 
τικό Συμβούλιο πού έργάζονται μέ τόση 
προσπάθεια γιά τήν άξιοποίησι τοΰ Μικροΰ 
Χωριοΰ, πού τόσο νοσταλγούμε.

Πράγματι, διαβάζοντας τό ώραΐο σας 
περιοδικό «Μικροχωρίτικα Γράμματα», οί 
άναμνήσεις μας ξαναζωντανεύουν καί ή 
σκέψις μας είναι στό ώραΐο μας Μικρό 
Χωριό πού μεγαλώσαμε μέ τούς ώραίσυς 
του κατοίκους πού ποτέ δέν ξεχνούμε.

Μέ έξαιρετική εκτίμηση καί άγάπη 
Ευδοκούλα Ααίνη

Γ .Γ .: Στέλνουμε 25  δολ. γιά τήν συν
δρομή καί 100 δολ. γιά τήν έπισκευή τής 
Εκκλησίας.

"Αγιος Φραγκίσκος, 21 Νοεμβρ. 1981 
Πρός τούς κ.κ.

1) Πρόεδρον Κοινότητος Μικροΰ Χωρίου
2) Πρόεδρον ’Αδελφότητος Μικροχωριτών 
’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Εις τά Μικροχωρίτικα Γρά{ΐματα ύπ’ 
άριθ. φύλλων 1 1 - 1 2  διαβάσαμε μεταξύ 
τών άλλων, σχετικώς μέ τό τόσον χρονί-

σαν θέμα άνεγέρσεως μνηριείου - ήρώου 
πεσόντων.

Πρός τόν σκοπόν αυτόν είς τήν ύπ’ ά
ριθ. 17 σελ. ύπάρχει καταχωρημένον ψή
φισμα τής Γενικής Συνελεύσεως τής ’Α 
δελφότητος.

’Εμάς τούς ξενητεμένους Μικροχωρίτας 
τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου μας βρίσκει άτιο- 
λύτως σύμφωνους ή άπόφασίς σας. Σάς 
συγχαίροεν δέ πρός τούτου, καί σάς γνω- 
ρίζομεν δτι διαθέτομεν πρός τόν σκοπόν 
αύτόν τό ποσόν τών (1300) χιλίων τριοτ 
κοσίων δολλαρίων.

'Ω ς πρός τήν άπόφασιν - εκκλησιν πού 
καταχωρεΐται εις τήν ιδίαν σελίδα έχομεν 
νά παρατηρήσωμεν τά έξης:

’Ανεξαρτήτως τής θελήσεως τών κατό
χων μπορούμε νά τοποθετήσουμε σέ κοινο
τικόν έδαιρος άναμνηστικάς στήλας, εμπρο 
σθεν καί είς τό δεξιόν μέρος τής θύρας, 
κληρονόμων Ε . Πιστιόλη, έπί τής όδοΰ 
πρός τό καμπαναριό. ’Επίσης τό ί'διο μπο- 
ροΰ]χε νά κάνουμε τταραπλεύρως τοΰ κτή
ματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Άνδρέα 
Δημοπ ούλου.

'Ω ς πρός τά θύματα τής κατολισθήσεως 
μποροΰρχε νά τοποθετήσουμε άναμνηστική 
πλάκα άπό τήν πλευρά τών 'Αγίων ’Απο
στόλων έπί τών συνόρων τοΰ σταθερού έ- 
δάφους μετά τοΰ κατολισθήσαντος.

Διά τήν άνέγερσιν μνημείου - ήρώου, 
μάς βρίσκει άπολύτως διαφωνοΰντες ή έκ- 
κλησις πρός τήν Κοινότητα, Σχολικήν ’Ε 
φορείαν καί πάντα άρμόδιον, δπως παρα- 
χωρηθή ό χώρος τοΰ άλλοτε πρό τής κα- 
τολισθήσεως σχολικού κήτχου διά τήν άνέ- 
γερσιν τοΰ! σχετικού μνημείου.

Μνημεία - 'Ηρώα, συγχωριανοί, τοπο
θετούνται είς τά κεντρικώτερα σημεία, χω 
ρίων ή ττόλεων, καί είς περίοπτον θέσιν. 
Συνήθως είς τήν κεντρικωτέραν πλατείαν, 
κοντά στό κοινοτικόν γραφεΐον ή Δημαρ- 
χειον. "Ετσι ό κάθε έπισκέπτηις, έπίσημος 
ή άνεπίσηιχος, θά έχη τήν ευκαιρίαν άπο- 
δόσεως τιμής πρός τούς ήρωες, τά δέ παι
διά τοΰ Δημοτικού μας σχολείου κατά τάς 
άναλόγους έπετείους τήν Ιπίσκεψιν καί ά- 
πόδοσιν άναλόγων τιμών.

Πιστεύσμεν πρός τόν σκοπόν αύτόν ό 
χώρος τής πλατείας Νέου ΟίκισμοΟ δια-
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μορφωθείσης καταλλήλως άτΐοτελεΐ τό Ιδα- 
νικώτερον μέρος.

Φιλοδοξοΰμεν δέ νά είναι, έργον Μικρο- 
χωρττών. Προς τον σκοπόν αυτόν ας διε- 
νεργηθή διαγωνισμ,ός μεταξύ Μικροχωρ:- 
τών καΐ ή άρμοδία έπιτροπή άνεγέρσεως 
άς έκλέξη τό καταλληλότερον.

Ε μ είς  σάς άποστέλουμε φωτογραφίας 
πρωτοτύπου. Ε ις περίπτωσιν δέπού ήθελε 
έγκριθή ως κατάλληλον θά σάς άποστείλω- 
μεν σχέδοον μέ κλίμοοια καί πληροφορίας.

Διατελοΰντες μέ πατριωτικήν άγάττην 
καί έκτίμησιν

οί έν "Αγίω Φραγκίσκω ’Αμερικής συγχω- 
ρια.νοί σας
'Αδελφοί Μοοστρογεωργόπουλοι 
Κωνσταντίνος Πέτσικας 
Παναγιώτης Κεράνης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  Α Ι Ε Υ Θ Υ Ν ΙΕ ΙΣ  ΜΕΛΩΝ
Παρακαλοΰμε θερμά, δταν ή διεύθυνσή 

σας μεταβάλλεται νά μάς τό γράφετε ή 
κάπως νά μδς τό γνωρίζετε στη διεύθυν
ση τοΟ Περιοδικού ή της Άδελφόττιτας 
(Άστυδάμαντος 17, ’Αθήνα 516) γιά νά 
σας στέλνουμε τό περιοδικό καΐ νά συνε
χίζουμε τήν έπικοινωνια μας.

Σήμερα μδς λείπουν οΐ διευθύνσεις των 
παραπάτω ή μδς έπιστρέφεται τό περιο
δικό;

Νικόλαος Βιγλας
Μιλτιάδης Γαβαλδς
PETER GIOURNAS USA
Μω. Δακτυλίδης
Άθαν. Λημητρόπουλος
Κώστας ’ 1ω. θάνος
Ντινος Άριστ. θόινος
Κώστας Κατσούδας
Κασσάνδρα Καλατζή - Καλιδόνη USA
G. KOULMENTAS USA
STATHS MORA-l-TIS USA
Εύάτγγελος τ:.υπολιτδς
Ναπολέων Δ. Ούτουτζής
Διονύσιος Δ. Πολύζος
Φοιδος Ταξιάρχης
Σεραφείμ Π έτ^υ

Τό νέο καμπαναριό τού χωριού πού σύν
τομα θ’ άποκτήσει ρολόι, χάρις στήν εύ- 
γενη δωρεά συγχωριανού μας άπό τήν ’Α

μερική.

Γεώργιος Παπαθανασίου USA 
Γεώργιος Στεβαδούρος 
Δημ. Σιαμόπρας 
Ά λεξ. Χέλμης
THEODORE SP. Κομπορόζος USA 
ANDREWS PLAKAS USA 
JAMES KARAS, U.S.A.
Τίς διευθύνσεις αυτών ή καί όλλων πού 

θέλουν νά παίρνουν τό περιοδικό μπορούν 
νά μδς τΙς δώσουν καί οί συγγενείς τους 
στή Συνέλευση της ’Αδελφότητας, στίς συ
νεστιάσεις ή καί στό χωριό.
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Η  Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Σ

Καρπενήσι 27 ’Ιουλίου 1981 
Ά ριθ. Πρωτ. 531

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ό  Νομάρχης Ευρυτανίας 
’Έχοντας υπόψη:

1. Τήν ύπ’ άριθ. 1 2 .0 5 8 )1 4 .9 .7 2  ’Απόφασή [χας, μέ τήν οποία παραχοιρήσαμε 
τό παλαιό διδακτήριο τού Δημ. Σχολείου Παλαιού Μικρού Χωριού στην όμυ'νυμη 
Κοινότητα.

2 . Τήν ύπ’ άριθ. 4098) 21 .4 .73 ’Απόφασή [ίας, μέ τήν όποια τροποποιήσαμε τήν 
προηγούμενη καί παραχωρήσαμε τό διδακτήριο στην ’Αδελφότητα Μικροχωριτών «Ή  
Μεταμόρφωση τού Σωτήρος».

3. Τήν ύπ’ άριθ. 9 0 7 )2 8 .7 .7 7  "Απόφασή μας μέ τήν όποια διευκρινήσαμε δτι ή 
παραχώρηση αφορά μόνο τό διδακτήριο καί δχι τόν σχολικό κήπο, πού παραμένει 
κατά πλήρες δικαίωμα στή Σχολική ’Εφορεία κλπ.

4 . Τό ψήφισμα τής Γενικής Συνελεύσεως τής 12.4.81 τής ’Αδελφότητος Μικρο- 
χωριτών, πού μάς άπέστειλαν μέ τό ύπ’ άριθ. 844) 5.6.81 έγγραφό τους καί μέ τό 
όποιο ζητούν νά τούς χορηγήσουμε τήν άδεια άνεγέρσεως μνημείου - ήρώου πεσόν- 
των στό χώρο τού σχολικού κήτιου τού μή λειτουργούντος Αημ. Σχολείου Παλαιού 
Μικρού Χωριού

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Παραχωρούμε προσωρινά καί μέχρις άνακλήσεως τής άποφάσεως αύτής στην 

’Αδελφότητα Μικροχωριτών «Ή  Μετοιμόρφωση τού Σωτήρος» τόν παρακείμενο, στό 
παλαιό διδακτήριο, σχολικό κήτιο, έκτάσεως 650 μ2 καί έπιτρέπουμε τήν άξιοποίη- 
σή του, περίφραξη, καθαρισμό, εύπρεπισμό, διαμόρφωσή του καί τήν άνέγερση ήρώου 
πεσόντων.

Στήν περίπτωση τής έτταναλειτουργίας τού Σχολείου, ό σχολικός κήπος, δττως 
καί τό διδακτήριο, θά Ιπανέλθει στή χρήση τού σχολείου καί οΐ μαθητές θ’ άναλά- 
βουν τήν καλλιέργεια τού άνθοκήπου καί τή συντήρηση καί εύπρεπισμό τού ήρώου.

Ό  Νομάρχης

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
((τυνέχεια άπο τή σιελίδα 34)
λεατηκή ανάγκη Λοώ ϊγαυν  χιλιάδες "Ελληνες πού γυρίζιχυν σηήγ Πατρίδα για να 
έγκατασΤα-θοΰν και νά τοποθετήσουν τά χρήματά τους σέ σωστές κατευθύνσεις. 
Παρά τ'ις εκκλήσεις πού κάναμε τότε νά διατηρηθ·εΐ τό τμήμα αυτό δεν πετύχαμε 
τίποτα, καΐ τό τμήμα έκλεισε. ’Ελπίζουμε ή Τράπεζα νά άνα'θεωρήσει τώρα την πο
λιτική της στό σημείο αυτό για νά καλυφθεί μια μεγάλη άνάγκη που έχουν οι μετα
νάστες οΐ όποιοι είναι συγχρόνως καί πελάτες τής Τράπεζας. Στό επόμενο άρθρο θά 
άσχοληθοϋμε λεπτομερειακά μέ τά κίνητρα πού πρέπει νά θεσπισθοϋν άπ’ τό κρά
τος γιά τήν ενθάρρυνση άριθμοϋ μεταναστών νά έπιστρέψουν μονίμως στην 'Ελλάδα.

50



ΤΙ  Ε Ι Ν Α Ι  Ο Ε Λ Λ Η Ν
τοβ κ. Δ. ΚΟΚΚΑΛΔ

Ή πρώτη έφημερίς της Ούάσιγκτων «ό Κόσμος» έκήρυξεν διοογωνίσμόν μέ χρη
ματικός άμοιδάς διά τόν καταλληλότερον χαρακτηρισμόν των δια(|>όρων λαών καΐ 
της ψυχολογίας των.

Παρηκολούθησαν 1.500.000 ch/αγνώσται καί τη όμοψόνω (Ιπτοψάσει της 15με- 
λοϋς έξ έπιστημόνων έπιτροπης έδραβεύθη ό σπουδαστής Η.' Κέλγι διά τόν χαρα
κτηρισμόν τοΰ "Ελληνος.

’ Ιδού λοιπόν δ έπικαιρόταπος αύτός έξόιψαλμος δπως έδημοσιεΰθη:

1. Πρό τοΰ δικαστηρίου τής άδεκάστου 'Ιστορίας ό "Ελλην άπεκαλύφθη ανέκα
θεν κατώτερο'ς των περιστάσεων, καιτοι από άπόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε 
τά πρωτεία.

2. '0  "Ελλην είναι ευφυέστατος αλλά καΐ αίσθηματίας, δραστήριος άλλα καί ά- 
μέθοδος, φιλότηιος άλλα καί πλήρης προλήψεων, θερμόαιμος, άνυπομονος άλλα πο
λεμιστής.

3. ’Έ κτισε τόν Παρθενώνα καί [ΐεθυσθείς έκ τής αίγλης του τόν άφήκε βραδύτε- 
ρον νά γίνη στόχος οβίδων.

4. Ά νέδειξε τόν Σωκράτην, διά νά τόν δηλητηριάση.
5 . Έθαύμασε τόν Θεμιστοκλήν, διά νά τόν άποπέμψη.
6 . 'Γπηρέτησε τόν Άριστοτέλην, διά νά τόν καταδιώξη.
7. ’Έκτισε τό Βυζάντιον διά νά τό έκτουρκίση.
8. Έ φ ερ ε τό 21, διά νά τό διακυβεύσει.
9 . Έδημιούργησε τό 1909, διά νά τό λησμονήση.

10. Έτριπλασίασε την Ελλάδα καί τϊαρ’ όλίγον νά τήν κηδεύση.
11. Κόπτεται τήν μιά στιγμή διά τήν άλήθεια καί τήν άλλην μισεί τόν άρνσύιιε- 

νον νά ύττηρετήση τό ψεύδος. Παράδοξον πλάσ]ΐα, άτίθασον, περίεργον, ήμίκακον, ή- 
μίκαλον, άσταθές, άβεβαίων διαθέσεων, έγωπαθές καί σοφόμωρον δ "Ελλην. Οίκτεί- 
ρατέ τον, θαυμάσατέ τον άν θέλετε, ταξιν^ιήσατέ τον αν μπορείτε...

Μήπως και τό Ευαγγέλιο πού γράφηκε στήν 'Ελληνική Γλώσσα, άλλά καΐ τήν 
’Ορθόδοξο Πίστη δπως τήν διεσάφησαν οι 'Άγιοι θεοφόροι Πατέρες τά έκτιμοΰμε 
ήμεις ο'ι “Ελληνες; Πώς τότε νάχουμε ευλογία;

(Δέν γνωρίζομεν δυστυχώς τόν κ. Κέλγι, άλλ’ αύτός θά μας γνωρίζη ώς φαί
νεται καλά).

Μιά φωτογραφία ένόα αγαπημένου σας προσώπου ή φωτογραφία ένός 
τοπείου πού βγάλατε μόνοι σας, μέ τή συνεργασία μου γίνεται ΠορτραΤτο 
ή Πίνακας. "Εργα Τέχνης πού θά στoλ̂ L2ει αιώνια τό σπίτι σας.

Τιμές άπίθανα συγκαταβατικές 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΔΕΡΜΑΤΑΣ  

Παλαιό Μικρό Χώριό; Τηλ. 41 221 

'Αθήνα άπό 20 Δεκεμβρίου έως 10 Μαρτίου;

Κ. 'Αθανάτου 51, Τερψιθέα Γλυφάδας: Τηλ. 89 40 022
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Λ ί Γ χ  χ ο Γ ί χ  Γ ΐ χ  K e i N o y c  r r o y  e φ y Γ x N

Ή αλημόνευοη προσφιλών προσώπων στή 
στήλη αύτή γίνεται μόνο μέ φροντίδα των 
οικείων των, οί όποιοι ocv τό έπιθυμοΰν, θά 
πρέπει νά φροντίζουν νά μας δίνουν έτοιμο 
το κείμενο ή τά άπαραίτητα διογραφικά 
στοιχεία καΐ μιά φωτογραφία.

ΒΑΓΙΑΣ ΕΛ. ΠΛΑΚΑΣ (J9 0 4 -1 9 8 1 )

Τον περασμένο Όκτώδρη (1981) μιά 
ακόμη καλοκάγαθη μορφή τοΟ χωρίου 
μάς άφησε χρόνους. Πρόκειται γιά  τόν 
Βάγια Έ λ .  Πλάκα, πού διατηρούσε κα
φενείο στο νέο Χωριό καΐ πέθανε σέ ή- 
λικία 76 έτών. Πριν άπό την κατολίσθη

ση, ώς γνωστό, είχε τήν έκμετάλλευση 
τοΰ ξενοδοχείου στο παλιό χωριό.

Ό  Βάγιας Πλάκας ύπήρξε γνωστός 
έστιάτορας τής Λαμίας «ΒΟΣΤΩΝΗ» 
(πλατεία ΛαοΟ), πράγμα πού συνετέ- 
λεσε ,δπως έλεγε, στη διάρκεια τής Κα
τοχής νά μπορεί νά στέλνει στά κλεφτά 
φαγητό στούς Μικροχωρίτες και άλ
λους πατριώτες πού οΐ Ιτ α λ ο ί κι α ργό
τερα οί Γερμανοί κρατούσαν στίς φυλα
κές τής Λαμίας. Ό  φιλεύσπλαχνος καΐ 
φιλότιμος Βάγιας ήταν ένα πραγματικό  
άποκούμπι καΐ παρηγοριά γιά  δποιον 
Μικροχωρίτη πήγαινε στή Λαμία τά  
χρόνια έκεινα τά δύσκολα.

Ό  Βάγιας Πλάκας υπηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία στό Πολεμικό 
Ναυτικό 1928—30 (μοναδική ίσως περί
πτωση όρεσίδιου Εύρυτάνα) καΐ μετά 
τήν άπόλυσή του μπαρκάρησε σέ βαπό
ρι μέ άπώτερο σκοπό νά φτάσει στήν 
’Αμερική.

'Ως γόνος κι αυτός τής «Κυρτσοφω- 
ληάς» περηφανευότετν συχνά, λέγοντας, 
δτι τό σπίτι τής μάνας του (Πλακο-Λευ 
τέραινα) μιας άπό τΙς έφτά κόρες τοΰ 
Κυρτσογιάννη, ήταν αυτό, στό όποιο 
φιλοξενήθηκαν ό "Οθωνας και ή ’Αμα
λία άπό τόν προπάππο του καπετάν 
Κυρτσονικολάκη, γνωστό στήν περιοχή 
απόμαχο καί πρόκριτο άγωνιστή τοΰ 
1821.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Παλιές φυσιογνωμίες τοΰ χωρίου μας, οί 

γραφικοί τύποι, οί όίνθρωποι πού διακρί- 
Οηκαν γιά τή δράση τους στά κοινά ή βο
ήθησαν στήν προκοπή καί προβολή τοΰ 
χωριού μας μ’ άλλα λόγια αύτοί πού ή 
μνήμη τους είναι άκόμη ζωντανή άνάμεσα 
στους συγχωριανούς μας θά παρουσιάζον
ται κατά καιρούς άπό τή στήλη τούτη.

'Όσοι θέλουν μπορούν νά προτείνουν ή 
άκόμα \ά μάς προμηθεύσουν μέ σχετικά 
βιογραρικά σημειώματα καί φωτογραφίες 
έκείνων -ού κατά τή γνώμη τους ικανο
ποιούν τΙς άπαιτήσεις γιά μιά τέτοια πα
ρουσίαση .

Εύχαριστοΰμε τόν κ. Δημήτριο Πέ- 
τσικα πού χάρισε μιά παλιά φωτο
γραφία των γονιών του. 'Ο ποιτέρας 
τοΰ κυρίου Πέτσικα Χαράλαμπος, δπως 
θά θυμούνται οί παλιοί, ήταν ό «φραγ
κοράφτης» τοΰ χωριοΰ, άλλά καΐ περί
φημος πρακτικός γιατρός γιά  σπασί
ματα, βγαλσίματα άνθρώπων καΐ ζώ
ων, άλλά κα'ι γιά  πολλές άρρώστειες 
γιά τΙς όποιες είχε πάντοτε τήν κατάλ
ληλη θεραπευτική συντοτγή ! (βλ. σ. 53)
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Ό Χαρ. Πέτοικας μέ τή γυναίκα του.



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

'Ό πω ς είχαμε ύποσχεθεΐ σέ προηγούμενο τεύχος, στό Περιοδικό μας θά  
δημοσιεύουμε διάφορα χειρόγραφα κείμενα, δπως συμβόλαια, συμφωνητικά, 
μαρτυρίες, πιστοποιητικά κ.λπ., πού έχουν βέβαια Ιστορική μόνο άξια. Βοηθά
νε δμως τή μνήμη των παλαιοτέρων κα'ι ένημερώνουν τούς νεώτερους γιά  πρό
σωπα και πρδιγματα του Μικρού Χωριού καΐ τού ευρύτερου χώρου (Π οταμιά— 
Καρπενήσι).

Δημοσιεύουμε σήμερα δύο τέτοια έγγραφα, πού άνήκουν στό άρχεΐο της 
οικογένειας Γ. Δημοπούλου και άναφέρονται τό ένα στά 1863 καΐ τό άλλο άρ- 
γότερα σέ δικαιοπραξίες των προγόνων τού κ. Γ. Δημοπούλου, τόν όποιο εύ- 
χαριστούμε πού σκέφθηκε νά μάς τά δώσει γιά  δημοσίευση.

’Ακολουθούν αύτούσια τά δύο κείμενα;

«Διά τού παρόντος πιολητηρίου έγγραφου δηλσποιώ δ υποφαινόμενος Παπ»δη- 
μήτριος Άλάρισος, κάτοικος τοϋ Χωρίου Μεγάλου του Δή|οοο̂  Καρπενησιού, δτι μέ 
σπουδαίαν κα'ι αληθή θέλησίν μου πωλώ τόν ποτιστικόν άγρόν μου κείμενον είς θέσιν 
ϋτασιά άπό τόν αύλακαν κα'ι άπάνου τής περιφερείας τοΰ Χωρίου Μικρού· συνορευό- 
μενον γύρωθεν μ1 αγρούς των γανοταίων, Δημητρίου Καζάκου, 'Άντριτσοστέργαιναν, 
και αύλακαν προσηλίου κα'ι μέ άγρόν ’Ιωάννη Γιο6ανοπούλου, διά δραχμάς τριακο- 
σίας (άριθ. (300) πρός τόν Γεώργιον Κ . Μαστρογεωργόπουλον, κάτοικον τοΰ Χ ω 
ρίου Μικρού τοΰ Δήμου τούτου πρός τόν όποιον πωλώ τόν είρη'ιένον άγρόν έλεμθε- 
ρον παντός χρέους, υποθήκης κα'ι κληρονόμου, δΓ ής παραδέχεται τήν άγοραπωλη- 
σίαν ταύτην άνευ παροηιικράς άναβολής μετά τήν σύνταξιν τοΰ παρόντος κα'ι άττο- 
ξενοΰμαι παντός δικαιώματος έκ τοΰ εΙρημένου πωληθέντος άγροΰ μου κα’ι άποκχθί- 
σταται δ άγοραστής ιδιοκτήτης έπ'ι τοΰ αύτοΰ κτήιτατος. ΔΓ δ συνετάγη τό παρόν 
πωλητήριον έγγραφον ύπογραφόμενον παρ’ έιιοΰ τοΰ πωλητοΰ καΐ τών παρόντων 
μαρτύρων κα'ι άποφιόμενον είς τάς χείρας τοΰ ρηθέντος άγοραστοΰ ϊνα τοΰ χρησι
μεύσει δτιου δει.

Έ ν  Μικρψ Χωρίφ τή 20 Μαρτίου 1863 
Ό  Πωλητής

ΙΙαπαΔημήτριος Άλοφίσος 
Οί Μάρτυρες

Κολοβός;, Κυρίτσης, Δ. Κο*μπορόζος

'Μ Μ  Μ
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ΜΑΝΘΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ε . π . ε .

Ο Δ Ο Σ  ΒΟΥΡΝΔΖΟΥ 8 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΔΙ 
ΤΗΛ. 6460.783 6427.591 6469.446

ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δ Ε Κ Τ Ε Σ  Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ε Ω Σ  -  Κ Ε Ρ Α ΙΕ Σ  
Η Α Ε Κ Ί ΡΙΚ.Α Π Α Υ Ν  ΓΗ ΡΙΑ  -  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Ε Σ  -  Ψ Υ Γ Ε ΙΑ  

Θ Ε Ρ Μ Α Σ Τ Ρ Ε Σ  ΙΤ Ε Τ Ρ Ε Α Α ΙΟ Υ  -  Α Π Ο Ρ Ρ Ο Φ Η Τ Η Ρ Ε Σ  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Ω Ν

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Γ. ΠΛΑΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
—  ΣΧ ΕΔ ΙΟ Υ  —

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

•  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
•  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
•  Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
•  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
•  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
•  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΞΕΝΩΝ)

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ Γ. ΠΛΑΚΑ» 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΗΛ. 522.30.22. 52.44.011. 88.19.483
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4 πιο άποτελεσμοτικ0€ 
συνδυασμός 
διαφορετικών 
φίλτρων στό

I N T E R N A T I O N A L

• τέλειο 
φιλτράρισμα

Άποκλειστικότης τού 'Ελβετικού ο’ίκου 
BAUMGARTNER


