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Λ Ι Ι Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Ι Κ Ι ^  __ γραμματα___
ΤΡΙΜΙΙΝΠ ΙΙΕΙ’ΐΟΑΙΚΗ ΕΚΑΟΣΙΓ 

ΤΗΣ ΛΑΕΛΦϋΤΙΓΓΛΣ ΜΙΚΊ’ΟΧϋΙΤΓΩΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΙ
ΤΟΤ Σί2ΤΙΠΌΣ»(ΙΑΡΤΘ Ε1ΣΑ ΕΝ Κ ί2 Ν / ΙΙΟ Α Ε Ι 1900)Κυκλοφορεί ανάμεσα στους Μικροχιορίτες τοΰ έσωτερΓ/οΰ καί τοΰ έξ(ι)τερικοΟ καθώς καί τούς φίλους τοΰ λίικροΰ XtopioO Ευρυτανίας.(Σ η |ΐ.: Τά ενυπόγραφα αρθρα εκφράζουν τή γνο')μη τοΰ συγγραφέα τους)

Περίοδος Β' — Χρόνος 14ος Τόμος 2ος Ά ρ .  φύλλων 15-lfiΑ π ρ ίλη ς—Σεπτέμβρν,ς 19cS2 
Ετήσια συνδρομή:ΈσωτερικοΟ Δρχ. 500’Εξωτερικού Δολ. 20Εταιριών, X IIΔ Δ , κλπ. Δρχ. 1000

Τπεύθυνοι σύμφωνα μέ τό νόμο:Σύνταξης: Μεν. Κουτσούκης, Ά γλαύ ρου 19— 21, Αθήνα (404), τηλέφ 92.38.197.
Τυπογραφείου: Γερ. Μαυρογεώργης, Σέργιου Πατριάρχου 6, ’Αθήνα, τηλ. 36.07.938.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α—Ό  Αείμνηστος Παπαθανάσης (1892 - 1982) 1—Ό  έρανος γιά τήν Μεταμόρφωση 4—'Ιστορικοί έρανοι τοΰ Μικρού Χωριού 5— Διακεκριμένοι Μικροχωρίται τής Πόλης: Δ. Κοκκάλα 9—Έδδομάς των 'Ελληνικών Γραμμάτων: Β. Κόμματα 13— Π ρίν 53 χρόνια! 14—Ή ’Εκστρατεία των Γαλατών κατά τής Ελλάδος: Δ, Πολύζου 15—Ή Γριά ή Βα6ά μ’, ποίημα Ζαχ. Παπαντωνίου 20—'Ο ’Έσβος: Στέφανου Γρανίτσα 21—Ή Γιορτή τής 25ης Μαρτίου στό χωριό μας: Ά θ. I. Κερότνη 23—’Ήθελα νάμουν Τσέλιγκας, ποίημα: Κ. Κρυστάλλη 24— ο ι διακοπές των παιδιών 25— Καλοκαιρινή διατροφή 28—Ά π ’ τή σκοπιά τής ’Αδελφότητας 30—Ά π ’ τήν Ευρυτανία καί τή Ρούμελη 34— Μικροχωρίτικα Γράμματα 36— Χειρόγραφα κειμήλια τού Μικρού Χωριού 37— Λίγα λόγια γιά κείνους πού έφυγαν 38— Πορτραΐτα τοΰ Μικρού Χωριού 40’Ε ξ ώ φ υ λ λ ο :  Ή Χελιδόνα άπό τήν Τσίρη. (Φωτογραφία: εύγενής προσφορά Π. X. Μαστρογεωργόπουλου, κλισέ: εύγενής προσφορά Β. Βίγλα, Γραφικές Τέχνες, Χαβρίου 2, ’Αθήνα). Εύχαριστούμε θερμά και τούς δυό.



Η APQAEIA TOY ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΘΑΝΑΣΗ
( 1 8 9 2 - 1 9 8 2 )

Τόν περασμένο Μάιο σέ δαθύ γήρας ό Παπαθ(χνάσης μας(ΆΘ(χν. Πσπαστάθης» ά- πεδήμησε είς Κύριο_ν. Διετέλεσε έφημέριοςτοΰ Μ ίκρ. Χωριού άπό τό 1923 ώς τό 1944. ’Απόγονος λευιτικής οίκογένειας από τά Δολιιχνα τής Ευρυτανίας ήρθε στό Μικρό Χωριό, όπως θά θυμούνται οί παλαιοί, γεμάτος ένθουαιασμό κα'ι δημιουργική πνοή. "Ολα αύτά διοχετεύτηκαν σέ κοινωνική δράση μέσα στό Χωριό τό όποιον στήν έπο- χή τού Παπαθανάση, χάρη στήν άκάματη έργατικότητά του κα'ι δραστηριότητα άπέκτησε καινούργια έκκλησία; τόν Ί .  Ν. τής Μεταμόρφωσης. Ά λ λ ’ ό Παπαθανά- σης δέν κράτησε τόν έαυτό του μόνο στά έκκλησιαστικά καΐ μακρυά άπό όίλλα gp- γα. ’Απεναντίας ή πληθωρική του δραστηριότητα τόν έκανε κοινωνικό έργόαη, ώφέ- λιμο στους συνανθρώπους του καί τΙς άλλες άνότγκες τού Χωριού.Τό Προεδρείο τής ’Αδελφότητας λυπάται πού έμαθε καθυστερημένα τό θόινατό του καί δέν μπόρεσε έτσι νά μεταδεϊ στήν κηδεία έκπρόσωπος τής ’Αδελφότητας.’Αντί άλλου μνημοσύνου θά άφήσουμε τόν ίδιο τόν καληκέλαηδο Παπαθανάση πού συνήρπαζε τό ποίμνιό του μέ τόν παλμό τής γλυκείας του ψαλμωδίας νά μάς πει ό ίδιος σέ δυό γραμμές τήν ιστορία τής ζωής του, δπως μάς τήν έδωσε γραμμέτ νη μέ τό χέρι του πρ'ιν λίγα χρόνια. ’Ακόμη άφιερώνουμε στή μνήμη του ένα σύντομο λόγο του πού έκφώνησε στήν ένορία τού ’Αγρίνιου, δπου υπηρέτησε άπ’ τό 1944. ’’Ηταν ό πρώτος του λόγος έκεϊ καί περιέχεται κι αυτός στόν χειρόγραφο τόμο κηρυγμάτων πού χάρισε στήν ’Αδελφότητα πρίν λίγα χρόνια.Σημειώνουμε δτι τά τελευταία χρόνια ό Παπαθανάσης πήρε τήν πρωτοδουλία καί καθιέρωσε τίς συνεστιάσεις τό καλοκαίρι στό χωριό, δπου τού άρεσε άνάμεσα στά πνευματικά του τέκνα νά ψέλνει, άλλά καί έξ ίσου ώραΐα νά τραγουδάει τά δημοτικά μας τραγούδια. Τήν παραμονή του στό Μικρό Χωριό συνδύαζε πι5ιντοτε μέ τίς κατανυκτικές παρακλήσεις πού έκανε ό ίδιος στόν “Atj - Σώστη, πού τίς σένέ- χιζε μέ ώραΐες συζητήσεις - άναπολήσεις καί διανομή έντυπων ήθικοθρησκευτικού περιεχομένου.’Ακολουθούν τά δύο κείμενα:«ΈγεννήιΤη είς Στουρνιχικι Εΰριιτανίιχς, ιό έτος 1892. Μετά τό Λημοτιχόν Σχο- λεΤον έιροί.τησεν εις τό τότε Έίλληνικόν Σχολεϊον έν ΙΙρουσφ με τους έξαιρέτοος 6ι- όασχ,ιίλους II  απαχρήιττον Σχολάρχΐ)ν χλΙ 11απαέ-οΐΓχ.ΰν κα'ι Γοτιβέλην καΐ μέ συμμα- ίίητύς τους ήδη ,ιιεγιχλοδιομήχανον κ. Χριστόφ. Κατσιάμπαν χαχ'ι Ά νδρ. ΓΙορνάραν υιόν τοΰ έφηιιερίου Ίακίν. ΙΙουρνάρα εις λΙέγα Χωρίον. Κατόπιν ήργάαιΊη ώς ιδιωτικός ϋπ(ίλλη?ως έν ΙΙάτραις. Στρατευθε'ις εις ήλι.κίαν 20 ετών, τό έτος 191.·’ι ΰπηρέ- τηαεν εις Μακεδονίαν χχτΐ Μικρόν ’Ασίαν έπ'ι δέκα (10) έτη μέ τινας ό/.ιγηχρονίους διαχοπάς, άπολυιΤε'ις τό έτος 192;? ώς έιρεδρος άνθυπασπιστής. Ζιμωτής, παιδιόιΤεν, τοΰ ίευατιχοΰ αξιιόματος ιός χ.αταγό( ι̂ε\Ός έκ Λετιϊτικής οίχχιγενείας — πρόπα,πος, πά- πος, πατί)ρ καί ιΤεΙος Ιερείς, κα'ι λαδι'ον ιχπολυτήριο-ν τής διετούς Ίερτιτικής Σχολής "Λρτης — έχειροτονήθη παυι'χ τοΰ τότε Άρχιερέιος κτιροΰ 'Αμβροσίου, ίερεΰς έν Χαυ- πιίκτω δια τ»|ν άντικατάστασιν τοΰ ιχπο6αόσα\τ:ος -θείου του Παπαχ.ώστα έν ΪΜιχ.ρώ Χωρίιρ. ’Ερχομένου εις Μικριιν Χωρίον διά τί)ν έγκατάστασίν του, τήν 5 Νοεμβρίου 1923, τόν προϋπήντησαν εις "Αγιον Σώστην, σχεδ('>ν ολόκληρον τό χιοριον, τή προτροπή —  ώς κατόπιν έπίιηροφορήθην τοΰ Μικροχωρίτου Κιον/νου Κόκαλα. Εις " Α γιον Σώστην, προσέφερεν γλυκιχ εις πιχιπας ή οίκογένειά (.αιυ, κχχ'ι έχ-εΐΟεν ήλάομεν ο/ωι μαζΰ εις τόν 'Ιερόν Ναόν τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, όπου μέ σύντομον ΔοξολογίαΛ' προς τόν Θεόν, άλΐχωρήσχχμελ' διά τάς οΙκίας μας, ι̂ε δήλωσιν τοΰ νέου



ί.ε«έ(υς on την έπομενην θΰ έτε/ιείτο η θεία ϊ^ειτουογία — πρτότι) Οκ'χ τοΰτον— οποο και ί)ά κξεχρϋ^νεΐτο και ό ένθρονιστηριός του /.όγος. Την έπομένην δποτι ήτο Κυριακή, έ.τληρίύδη τε/ι.είως ό πα/.αιος Τ . \αός, τόσον έξ 6/εον ανεξαιρέτως τών κατοίκων, όσον καΐ έκ πο^,ών Χριστιανών τών παρακειμένων χωρίων και τοϋ Καρπενηοίον. Τό τέλος του ένΰρονιοτηρίοτ' τοί’ λόγου, έκάλνι|·αν ζητωκραυγαί, προχτοοτατουχιος τού ιΐ'ίχλτου Κω·ν. Κοκκοίλα άξιος, άξιος. Ό  λόγος ουτος, περιεΤχεν εν γενικαΤς γραμ- μαϊς τό πρόγιραμιιά ιιου».Λόγος έκφωνηθείς δτε τό πρώτον έλει- τούργησα εις τόν έν Άγρινίω Ί .  Ναόν τής 'Αγίας Τριάδος τήν 12ην Νοεμβρίου 1944.«Μέ ιτεγάλην καΐ άπερίφραατον συγκί- νησι,ν καί άνεκλάλητον πνειητατικήν χαράν προσαγορεύω υμάς άγαπτ|τοί έν Χρι- στιΤ) αδελφοί, τέκνα μου έν Κυρίω ήγαπη-

t Ά θ . Παπαστάθης (1892 - 1982)μένα καί έπικαλουμαι τήν ευλογίαν τοϋ ΙΓαναγάβου θεοΰ έπί πάντας υμάς. Α κ α τανόητος 8εία βουλή έκάλεσε έμέ τόν ανάξιον δοΟλον τού Κυρίου εις τό μέγα. και υψηλόν τοϋ ίερέως αξίωμα. Δέν δύναμαι νά άποκρύψιο τήν άσΒένειάν μου καί έλλείψεις μου διά τό μέγα τούτο λειτούργημα καί ίδια όταν άναλογίζωμαι τήν εύθ’όνην καί τάς ύποχρειόσεις τάς όποιας άνέλαβον παρά τού Ουρανίου ΙΙατρός.Κατάγοιται έξ άσήιιου Εΰρυτανικοϋ χωρίου αλλά καί ευσεβούς Λευιτικής οικογέ

νειας. Εφημέρευα έπί 22 συναπτά έτη εις ήν έχειροτονήΟην ένορίαν εύδοκίμως. Ε πειδή, δμο)ς, ό Κύριος έπέτρεψε καί κατε- στράφη σχεδόν έξ ολοκλήρου ή ένορία μου συνεπώς καί ό υποφαινόμενος, τόσον έκ φο βέράς λεηλασίας, δσον καί έκ πυρκαϊάς καί ένεκεν οικογενειακών λόγο)ν εύρέθην εις τήν ανάγκην ί'να αναζητήσω άλλην έ- φημεριακήν θέσιν. "Ολιος δέ τυχαίιος καί άπροσδοκήτιος μοί έτοίιιασεν Τράπεζαν έξ έναντίας τιΰν Βλιβόντιον μοι κατά τόν Προ- φητάνακτα καί με ιόδήγησεν έν μέσο) τής '.λγάπης Σας. ΤΙ διατρανωθεΐσα λοιπόν Ε- δική σας Βερμή άγάπη μέ προτρέπει, ί'να μετά θάρρους άναλάβο) τήν υψηλήν ταύτην αποστολήν. II άν δημόσιον λειτούργημα —  αγαπητοί μου αδελφοί—  έχει εύθύνας καί βάρη καί είναι δυσχερές όταν έκτελεΐ τις τούτο μετά συναισθήσεοις καί πεποιΒήσειος ότι ήμέραν τινά Βά διόση λόγον ένώπιον τού (ΐΰρανίου Κριτού' αλλά τό έργον τού κληρικού είναι άσυγκρίτιος δυσχερέστερον. Διότι ό αληθής κληρικός είναι ό ακοίμητος φρουρός καί ποιμήν τιΰν λογικών προ- βάτο)ν καί οφείλει νά Βυσιάζη καί τήν έ- αυτού ζιοήν ακόμη έν άνάγκη χάριν αυτού. 'Ο αληθής κληρικός είναι τό φιΰς τού κόσμου. Τ) άληΒής κληρικός είναι τό άλας τής γής. Είναι ή πόλις ή έπάνο) ορούς κει- μένη, είναι ό λύχνος ό έπί τής λυχνίας. 'Ο άληΒής κληρικός οφείλει νά είναι τό πρώ)- τον υπόδειγμα τής ’ .λρετής, ή πριότγ; κινητήριος δύναμις παντός κοινιονικού αγαθού.Κληοικός αδιάφορος διά τήν σιοτ'ρρίαν τώ)ν ψυχών τού ποιμνίου του καί διά τάς ά- νάγκας αυτών δέν είναι άξιος τής υψηλής αυτής Βέσειος καί τής αποστολής του. ΤΙ θέση τού κληρικού δέν έπιδιοόκει δόξαν καχί τρυφήν καί άνάπαυσιν. ΤΙ Βέσις τού κληρικού είναι θυσία, είναι σταυρός, είναι άκάν-



βινος στέφανο;, είναι συνέχεια τοΰ Ιργου τήν άγάτιτ̂ ν Σ α ; οτι ούοέποτε, ούοέ πόρ-ρ(ι)0εν Οέλ(ι) άναι,ιιχθή είς τά; ττολιτιχάς Σας διενέξεις διότι δέν ήλθον να διχάσο) τδ πνευματικόν μου πο·ίμνιον άλλα νά συσφίγ-τοΰ Σιοτήρος ![]uT)v Ίγ(σοΰ Χρίστου, τοΰΌποιου ή έπΙ γης ζιοή του δέν ύπήρξεν άλλο τι, εΐ μή άγων πρδς έπικράτησιν της άληΒείας Του. Έφ’ όσον λοιπόν τοιαύτην Οειορώ καΐ αισθάνομαι τήν Οέσιν τοΰ Κ ληρικού, διακηρύττ(ι) κατά τήν έπίσημον ταύ- την στιγμήν προς τά πνευματικά μου τέκνα ότι Οέλιο καταόάλη πάσαν μου τήν προσπά-
ςιο, συμφιλκυσίι) καί σ’ννδέσ(ι) τοΰτο —  έντώ συνδέσμΐ;) τής άγάπης, ό ΙΙοιμήν ό καλός καί τήν ψυχήν αϋτοΰ τίΟησιν υπέρ των προόάτιον.ΙΙλήρης λοιπόν πίστεως εις τούς οίκτιρ-

Ό  Παπαθανάσης μέ συστρατιώτες Εύρυτάνες (όρθιος άπό άριστερά δεύτερος), 1913 - 1923
Οειαν ίνα διά των άσθενών καί λίαν περκο- ρισμένιον μου δυνάμεοιν άνταποκριθώ είς τάς πολλαπλά; μου υποχρεώσεις καί είς τήν δσον τό δυνατόν έκπλήρωσιν τοΰ προορισμού μου. 'Γποβάλλ(ι) συνά[τα καί είς Σάς θερμήν παράκλησιν οπυς παντοειδώς καί πολυτρόπιος ]ΐέ ένισχύσητε είς τήν όσον τό δυνατόν άποτελεσματικιοτέραν έκπλή- ρωσιν τού υψηλού τούτου προορισμού μου. επιεικώς πάντοτε κρίνοντες τάς άδυναμίας μου καί άσθενείας.Αέν Βειορο) άσκοπον νά γνωρίσιο ποό'

μούς τού Κυρίου θά χιορήσωμεν σταθερώς πρός τήν οδόν τού καθήκοντος, διακονοΰν- τες τή άληθεία, ύπηρετοΰ'Λ:ες τή άγάπη, εργαζόμενοι είς τήν ά,ρετήν, συγχαίροντες |ΐ.έ τούς χαίροντες, συμπάσχοντες μέ τούς πάσχοντας, συιιμσχθοΰ'/τες μέ τούς κοπιών- τας. συλλυπούμενοι μέ τούς πενβούντας, πρώτοι είς δοκιμασίαν καί τελευταίοι είς τάς τιμάς μέχρις οτου πληρωθή τό θέλημα τού Κυρίου, τοΰ Όποιου ή χάρις καί τό άπειρον .νΟτού έλεος είθε νά είναι μετά πάν- τιον 'Γμών-ϊ.



Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι  Ο Ε Ρ Α Ν Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  
Τ Ο Υ  Ι.Ν . Τ Η Σ  Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΣΜετά τήν λεπτομε&ή ένηι^έρωση πού Ικανέ ό κ. Γ . Δημόπουλοε, ώε ΙΙοόεοροε τού άπελθόντο; Α(θ(κγ;τικοΰ Συμβουλίου γιά τί;ν πορεία τοΰ εράνου στήν πρόσφατη Γε- νικάι Συνέλευση, το Δ .Σ . τη; Άοελφότητας. ή ’Ρ]ρανίκή Επιτροπή καί το 'Ρλ/.κλη· σιαστίκβ Συμβούλιο κάνουν πάλι έκκληση προς δλους για τήν ένίσ/υση τοΰ εράνου. ’’Ας οιόσουμε δλοι γιά δεύτερη καί τρίτη φορά (ί')στε νά όλοκληρίυΗει ή έπισκευή πού πλησιάζει κιόλας προς τδ τέλος της. 'ί2ς γνιοστό ή στέγη τής Εκκλησίας τελείιοσ· καί τά νερά κλείστηκαν έπΐ τέλους εξιο. 'ε\πο ι̂ένουν τιόρα τό εσωτερικό τού τρούλου καί τό τοιχειο τοΰ περιβόλου τής εκκλησίας. Ή  δαπάνη γι’ αυτά, πού είναι τά πιό σημαντικά από δσα έργα απομένουν, προϋπολογίζεται μαζί μέ τό υπόλοιπο οφειλής πού δέν εξοφλήθηκε ακόμη, στό ποσό τοΰ ένός έκατο<ι.μυρίου δραχμών περίπου. Έ  συλλογή τοΰ ποσοΰ αύτοΰ είναι ό τελικός στόχος, ή πραγματοποίησγ) τοΰ όποιου θά διόσει σέ δλους μας τήν ικανοποίηση δτι τό έργο τελείιοσε! ’Λπό μάς έξοιρτάται λοι- νιόν ή όλοκλήριοση τοΰ Ιργου. Κι δσο περισσότερα και πιό πρόθυμα διόσουμε τόσο πιό γρήγορα θά τό καμαριόσουμε!

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ε Σ  Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ’Αφροδίτη Μωραΐτη - Ζορμπαλδ δολλ. 100, δρχ. 6.003. Ελένη ΟΙκονομίδου δρχ. 1000. Βφγινία Άθαν. Δηροπούλου - Ζωγράφου εις μνήμην τοΰ συζύγου της 2000. Μαριάνθη Τσιροπούλου 1000. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιατρός ταξίαρχος, είς μνήμην δικηγόρου Χαρ. Φαλίδα 500. Γεώργιος Κ. Δημόπουλος είς μνή̂ μην τοΰ συμ- μαθητοΰ δικηγόρου Χαρ. Φαλίδα 1000. Άλεζόινδρα Χαριδ. Παπακωνσταντίνου είς μνήμην τοΰ συζύγου της Χαριδήμου 5000. Σπυριδούλα Συμεωνίδη - Παπαδη είς μνήμην των γονέων της καΐ τοΰ συζύγου της 1000. Μαργαρίτα η. Κεριάνη, είς μνήμην συζύγου της 10.000 καΐ είς μνήαην "Αννας Στεφ. Μπιλέτα 1500. Ίω . Παπαστόιθης είς μνήμην 'Ιερέως ’Αθανασίου Παπαστάθη 10.000. ’ Ιωάννα Γ. Μπαμπανικολοΰ ε’ις μνήμην πατρός της 4000. Γεώργιος Β. Πλάκας είς μνήμην πατριός του 5000. Ευγενία Χαρ. Μαστριογεωργοπούλου εις μνήμην συζύγου της 2000. Ελένη ’ I . Κάντζι-

ου είς μνήμην συζύγου της 5000. Νικόλαος Δ. Κερόαής εις μνήμην Άθαν. Παπα- γιαννοπούλου 5000. Μιχαήλ Νικολόπουλος είς μνήμην γονέων και προγόνων 5000. Φρόσω Μ. Τσίρου είς μνήμην γονέων 2000. ’Αθανάσιος Φιλ. Μάνικάς εις μνήμην πατριός του 10.000, Άνδρέα Πετναγι&ηόπου- λου 3η δόση 2.000, εις μνήμην άδελςιων του Γεωργίου καΐ Παναγιώτου, Ίωόιννη Πριτσόλα 500, ΑΙκοαερίνης Ν. ΚίΜκιάνη είς μνήμην μητέρας της Βασιλικής Γκκάτα (γένος Δ. Πλάκα) 2.000, Μένιου καί Αιμιλίας Κουτσούκη, είς μνήμην προσφιλών νεκρών 5000, Ίωόιννου καί Βασιλικής Κε- ρόινη 10.000, Θανάση καί Χρυσούλας Κερά- νη είς μνήμην Άθηνάς Γριατσούνη 5000, Μάχου Κομποριόζου ε’ις μνήμην Χαρί- δημου Παπακωνσταντίνου 5000, Μόιχου Κομπορόζου είς μνήμην Μαρίας Πιπερίγ- κου τό γένος Παπακωνσταντίνου 5000 καί είς μνήμην "Αννας Μπιλέτα 2000, Ίωόιν- νου Γιορνα δολλ. 100.



'Ιστορικοί έρανοι πού άλλαξαν τήν οψη τοΰ Μικρού Χωριού:

Ό Ιρανος για τ6 Αημοτικό ΙχολΕιό (1929 - 32)

’Ανάμεσα στά μεγάλα £ργα τοΰ ΜίκροΟ Χωριού πού ϊγιναν μόχθο καΐ μέ θυσίες των Μικροχωριτών είναι καΐ τό κτίριο τοΰ Δημοτικού ζχολείου πού σήμερκχ στεγάζει ττ̂ ν Πνευματική Γωνιά.Τό Ιστορικό του Σχολείου πού μας έδωσε στις αύτοδιογραφικές σημειώσεις του 6 δάσκαλός μας κ. Γ. Παπαδής (δλ. Μ. Γ., τεύχη 4—5) συμπληρώνεται σήμερα μέ μιά σύντομη ιστορική άναδρομή τοΰ κ. Δ. Κοκκάλα καθώς έπίσης άπό άποσπάσματα έφημερίδας τής έποχής έκείνης και εμετική μέ τό έργο αυτό έπιστολή τοΰ κ. Σπ. Κομπορόζου <4πό τήν Κων)πολη του 1929!θά πρέπει να θυμίσουμε έδώ δτι τό Μικρό Χωριό είχε τό λεγόμενο «Παλιό Σχολειό» του, τό όποιο οι νεώτεροι άπ’ τά έρείπιά του τό θυμούνται δτι ήταν μέ ωραία πέτρα χτισμένο. Δυστυχώς ήταν άρκετά έρειπωμένο, ώστε οπή δεκαετία τοΰ 1920 νά άποφασιστεΐ ή εγκατάλειψή του! Περιμένουμε πόιντως κάποιος dot' τούς γεροντότερους νά μας πει ή καλύτερα νά μας γραρει νά τό μάθουν δλοι πώς τό θυμόίται τό παλιό Σχολείο, πότε χτίστηκε, ή λειτούργησε κι άν ήταν έζ άρχής Σχολείο ή κάτι άλλο;
1. Η Άι/(γ{ρσις τοϋ κτηρίου τοϋ Δημοτικού Σχολτίου

τοΟ κ. Δημ. ΚοκκάλαΆ ρ χά ς τοΰ 1929 πρωτοδουλία τοΰ διευθυντοΰ τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τοΰ χωριοΰ κ. Γεωργίου Έ λ . Παπαδή, έπραγματοποιήθη εις τό «χάνι» συγκέντρω- σις δλων των κατοίκων του, πρός τούς όποίους όμιλήσας ό δάσκαλος, έξήγησεν τήν έπιτακτικήν ανάγκην νά οίκοδομηθή νέον καί σύγχρονον σχολικόν κτήριο·ν.Μετά ταΰτα έγένετο όνομαστικός κατάλογος εις τόν όποιον έκαστος των παρόντων έδήλωσεν ένυπογράψως τό ποσόν τό όποιον ήδύνατο νά διαθέση πρός τόν σκοπόν αύτόν καί έν συνεχεία έστάλησαν σχετικαί έπιστολαί πρός τούς έν Έ λλάδι καί τό έξωτερικόν διαμένοντας συγχωριανούς.Κατόπιν έπιμόνων ένεργειών καί προσπαθειών, έπετεύχθη ή άπαλλοτρίωσις των ιδιοκτήτων χωραψιών καί ή τακτοποίησις τοΰ οικοπέδου πρός άνέγερσιν τοΰ κτηρίου, τής άναλόγου αυλής αϋτοΰ, αλλά καί σχετικοΰ χώρου πρ>ός δημιουργίαν σχολικοΰ κήπου.Ή οίκοδόμησις τοΰ κτηρίου έγένετο βάσει σχεδίων τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, διά τριθέσιον δημοτικόν σχολεΐον —αριθμός μαθητών τότε 110— έπερα- τώθη δέ μέ σχετικήν οίκονομικήν βοήθειαν τοΰ υπουργείου.Κατά τό έτος αυτό (1930) ή διοικοΰσα έπιτροπή τής έν Θεσσαλονίκη Φ.Ε. Ν.Μ.Χ. συνεννοηθεΐσα μέ τόν Δ)ντήν τοΰ σχολείου κ. Γ. Παπαδήν προσέφερε είς αυτό γεωγραφικούς καί γεωφυσικούς χάρτας, σύγχρονο μαυροπίνακα καί άριθμητήρια, ώς καί βοηθητικά βιβλία διδασκαλίας, προσέτι δέ έστελνε κατ’



έτος στον δάσκαλο, επαρκή ποσότητα παντός είδους γραφικής ΰλης πρός Βώ· ρεάν διανομήν είς τούς μαθητάς κατά τήν κρισιν του.Τό έτος 1937 ό αείμνηστος στρατηγός Δημήτριος Πολύζος έδώρησεν είς τό σχολεϊον σνωνύμως πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς, μέ τό ποσόν δέ αύτό, έτε- λειοποιήθη έσωτερικώς τό κτήριον καί έτακτοποιήθησαν οί έξωτερικο’ι χώροι αύτοΰ.Κατά τό έτος 1942 τό κτήριον του σχολείου (μεθ’ άπάντων τών έν αΰτω) κα- τεστράφη όλοσχερώς πυρποληθέν υπό τών ’ Ιταλικών στρατευμάτων κατοχής, μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν ό δημιουργός αύτοΰ —«ό Γεωργάκης»— μετετέθη είς ’Αθήνας, δπου καί διαμένει έκτοτε.
2.  Ε Κ Κ Λ Η Σ Η  Τ Ο Τ Ε  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Ρ Α Ν Ο( ’ Από τήν έφ ημερίδα Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑ  ’ Ιο ύ λ ιο ς , 1929)ΙΙρό;τούς απανταχού Μικροχωρίτα;Αγαπητοί μου Χιοριανοί,Έ ν συνεχεία πρΐς τήν πρός υμάς εκκλη- σίν μας διά τήν άνέγερσιν τού σχολείου [ίας,, δημοσιευίίεΐσαν διά τής «Ευρυτανίας» έν τψ όπ’ άριθ. 7 φύλλιψ τής 1 ’Ιουλίου 1929 ευχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω κατάλογον συνδρομητών πιστεύοντες άκρα- δάντιος δτι ούδείς άπδ τούς χωριανούς μας ίίά παραλείψη τήν ίεράν ύποχρέωσιν ϊνα συνεισφέρω'/ κατά δύναμιν έκαστος συντε- λέση διά τήν άνέγερσιν τοϋ σχολείου, τού οποίου τδν προορισιιόν πάντες άντιλαμβάνε- σθε, άποστέλλοντες τάς συνδρομάς σας έπ’ δνδ]ΐατι τοΟ ταμίου Σχολικής Επιτροπής κ. Χρήστου Φλέγκα, άποσπώντες οΰτω αί- (ονίαν εύγνω]ΐοσύνην έκ μέρους πάντο)ν ή- μών, ιδιαιτέρως δέ τής έπ'ι σειράν γενεών μαθητιώσης νεολαίας.Συνεισέφερον υπέρ τοΰ Σχολείου:Κωνστ. ΙΙαναγιΐιΐτόπουλος Δολ. 5 \Σπυρ. Κο^ιπορόζος δρχ. 1.000T H O S  Ν . W IL T O N δολ. 6Χαράλαμπος P O N SO N » δΔιο'/ύσιος Ζαπάντης 1> 1Δημήτριος I .  Φλέγγας » δΟΟΟ’Ιωάννης Δερματάς » 1000Γεώργιος Έ λ . ΙΙαπαδής » 500’ .λθ. ΙΙαπαστάθης » 300Σπυρίδιον Φλέγγας » 4(ΧΚ)Ι’εώργ. Γιαννακόπουλος » 375Δη] ιήτρ. II αναγκότου » .500Ίιοάν. ΙΙαπαδόπουλος » 2000

Οικογένεια Κοκκάλα 1000Άνδρ. Ζαχαρόπουλος » ΚΧΧ)Σπ. Μαστρογεωργόπουλος » 100Εϋάγγ. Κιοστδπουλος » 1000Ιΐαναγ. Κομπορδζος τ> 50(Χ)Ίωάν. Ζωγράφος » .3000Ι’εώργ. ΙΙιστιόλης » 2(ΧΧ)11 αντελής II λάκας » 300Χρ. Φλέγγας » 2(ΚΧ)Δημ. Καλατζής » 1000Γεώργ. Κυρίτσης » 500Γρ. Άβανασόπουλος » 3000Νικ. Δερματάς » 1000Ίιυάννης Μουχρίτσας » 200Γεώργ. Μουχρίτσας » 100Χρ. Μαστρογεωργόπουλος » 1000Ίω . Κουτσούκης » 500Έ ν δλω δρχ. 39.875 Δολ. 63Ό  Πρόεδρος Ό  ΓραμματεύςI. Δερματάς Γ . ΙΙαπαδής (δ/λος)'Ο Ταμίας X . Φλέγγας'Η Δ .Ε .Τ .Ε . ΙΙρονοίας Μικρού Χο)ρίου δημοσιεύουσα κατωτέρω τήν συνέχειαν τών έγγραφών διά τήν άνέγερσιν Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου στέλλει πρδς πάντας τούς συνδρομητάς τις άγνότερες πατριοκι- κές ευχαριστίες έλπίζουσα δτι κάθε Μικρό χιορίτης όσονδήποτε καί άν εύρίσκεται ·ια- κρυά άπό τδ χιοριδ του δέν θά λησμονήση τδ Σχολείο του.Έ κ  τών προηγουμένων
έγγραφών δρχ. 50.375 Δολ. 83Γ. Λ . Κεράνης » 1.000
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11. Έ λ . ΙΙαπαοη;Γ. I . Λεριιατας Σπ. Πλάκας
I. Κο\ιπορ6ζοςΣπ. Ν. Κομπί>ρόζ&ς I . Ν . Πλάκας Έ λίας Κ . Πλάκας I. Κ . Πλάκας Ιν. Μάγειρος Β. ·Ι)·ιλλόποι>λος ’ .Vp, Καρπουζόπουλος
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Ό  κ. Σπ. Κομπορόζος ίμέ τή γυναίκα του) πού πρωτοστάτησε στην Πόλη γιά τόν έρανο.Ν. Κουτούλας Κ . Πάπας Αηινήτριος Ί .  Μιλτιάδου Ί .  Κουτούλας Α. Κουτούλας Ί .  ’ .\ναγνωστόπουλος Τ . 'Γριανταιρύλλου ΊΙλίας Γουλδάσης Σεραφείμ Τσαπούρης Ν. Γλαρός’Αδελφοί Σκαλτσούνη Ί  Άναγνωστόπουλος
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Διακεκριμένοι Μικροχωρίται τής Πόλης
ΤοΓ) κ· Α. Κ Ο Κ ΚΑΛΑ

Ό  Λνιμ. Σ ιδ έ ρ η ς  τ ό  Κ α μ τ ια ν α μ ιό  κα ί ή « Σ ιδ ε ρ ο ύ λ α »'Ο  Δ))μήτοΐ]; Σιίίέριις δέν είχε οτί|ν ΙΙ0Λΐ| αποΐ'ίΐίΐϊο μπ.;ικ(ίλικο, όταν όέ εμαί}/ τόλ' ίΚινατον τσΰ (ίόεί.φοΰ τοτι Γεωργίοτ', τό πούληαε κ(χι π:ήγε στήχ· Ai'j'i'.TTo, όταν δέ γτίριοε, διέίίεσε όΟΟ χρτκτές ΌΑ»ι>μα\ακές καΐ άνοιξε ενα μεγιίλο μπακάλικο στό Γαλατα, (ττόν ιήόν τον ΊακίλΎην, διά νά διιμκηιργήπη καίιήν εργαοίαν και νά πρυ- κόι|Ί| γρήγορα.Εκείνος όμχος δέν ί)ταν πλαο[ΐένος γιά [ΐ π α κ ά λ η ς. ίίισήγαγε λ'έας μείίόδοτ'; και (πιστήματα ετ>ρ<ι>παϊκοΓ' τχ’πον εις τι')ν όλμν έρ·γασίαν, ά/.λά τό κοινόν τότε οτίρ’ 11όλΐ| ήτανε καΑνοτερημένυ, τό κχιριχλαιον έξΐ|νεμίοι)ΐ| εντός ολίγιη' χρόνοιι και τό κατιίστιμια εκ^εισεν.Τότε ό πατέρας το\ι όργίπάη τόσον (όστε τον άπεκΐ]ρνςεν δκ'χ τον τνποχ' και τόν Γχπεκλήρτοσεν έπισήμως ένο'ιπιον τον Ί'ίίάηνικον ΙΙροξενείον, ΐΓκολοι'νΟχος δέ άνεχόι- ρησεν διά τό Μικρό Χωριό όπον καΐ παρέμεινεν μέχρι τοϋ ίίανιίτοτ' τοτ' εις όαι'Η' γήρας.,λπό τήc επιστροφής τοί' στό χωριό ό Δ. Σιδέρμς άνεδείχΟΐ) ό πλοΐΌΐώτει,Μίς ττ|ς περιοχής, ιιετέόα/.ε τό άρχολπικό τοτ> σέ κάστρο άπόρθΐ|το, προσέί.<ι6ε δνο νπφρέτας. έξ ών τόν ελ'α ό.πλισμένίη' οις σχοιιατικρνλακα, είχε ζετ>γάρι άροτρκόντοη' όοδιόιν κα· δνο [ίονλάρια δκχ τί)ν μεταφΌρι'χν /χακτοξό/ ί̂ον από τό όιη'νό, κ<χί των προϊό\των από τιχ χωράφια τότε'Τλεγαν τότε οί (ϊλ/ωι Χιδέρηδε; ότι όταν πήγε στιήν 'Αλεξάνδρεια, ήλίίε εις σνμφιονίαν μέ τόν εκτελεστήν τής δια(}ήκΐ]ς rrvμ6oί.αιoγρ<tqx)v και τόν αρμόδιον τΓκ: Αιγνπτιακής κνόερνήσεοις, διεμοιράσΟησαν τί|ν περκπ'σίαν και έξι^  άνισαν τήν δια- ί)ΐ)κΐ|ν τον αδελφόν τον, δκ'χ τής όποιας, ιός ι.σχι>ρΓζοντο, άφινε ό Σφέ^κας ιόπω: είχε νποσχεθή) και εις αντονς και στό χωριό αξιόλογα ποσιχ.
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Άογότερον, τό 1894, ό Δ. Σιόέρης έκτισε τό ύπαρχον κα[ΐπαναριό ίσιος διά νά κατασιγάση τόν θόρι»6ον, μάλλον ομο̂ ς διότι αυτό θά ήτο ένα έξ όσιον άνεγράΐ(χη'το είς την διαι'ΐηκην τού μακαρίτου.Ή  ■)'υναίκα τοΰ Δ. Σιδέρη, 'ίίλενη, ήταν πολύ λεπτή, ε\ισπ7αχγχνική κα'ι φιλάνθρωπος γτιναΤκα, ήταν αγαπητή από όλους τούς χωριανούς γι’ α\ηο καί όλοι τήν έ- ?„εγαν «Σιδερούλα».Διηγοΰιαο δι’ αυτήν οί παλαιότεροι τό έξης περιστατικόν:Κάποτε ή Σιδερούλα καί ό άντρας της, μάζετκιν στό χωράφι τους, στόν "Αη Χ ι- κόλα, τά καλαμπόκια, τά όποια ό ύπηρέτης τους μετέη)ερε μέ τά δύο μουλάρια στό χωριό.Τό απόγευμα δύο λησταί καιροςηιλακτοΰντες, μόλις είδαν ότι ό όπλισμύν'ος ύπη ρέτης πήρε τά ζώα καί έ'ητυγε γιά τό χωριό, πήραν τό αυλάκι (πού λόγιο τής εποχής δεν είχε νερό) καί προχώρησαν σκυφτοί πρός τό ζεύγος. "Οταν έφθασαν σέ '/μ · ποιο σημείο, ό πρώτος αυτών άντηκοσε τό κεφιίλι του \'ά ΐδή πού άκριβιίις ενρισκον- ται τά υποψήφια νθύματά του.Άντίκρυσε τότε τό πρόσωπον τής Σιδερούλας έστραμένον, κατά σύμπτωσίν. πρό.ς αυτόν, Ή  γλτικεΤα ητυσιογνωμία της, τό γνωστόν είς αυτόν καλοκάγαθον όλεμμα της. τόν συνεκλόνισαν', έσκιη|»ε πιίλιν ιϊίμέσιος τό κεφάλι του καΐ είπε πρός τόν' σύντροφόν του «γύρισε πίσω καί προχαιρα»."Οταν άπεμακρύνθησαν ό σύντροφός του, τού έζήτησεν εξηγήσεις διά τήν περίεργον στάσιν του, διαμαρτν'ρόμενος διά τήν απώλειαν μιας τόσον σπανάας ευκαιρίας. Έκ.εΐνΌς τού άπήντησε μέ τά ιοραΐα αυτά λόγια:«Αυτήν ή γυναΐκχι όσις φουρές βρέθκα πιραστικός ibt’ τού Μικρό Χουριό, [ΐί τάϊσι, μι πότσι, μί κοίμσι στού σπίτι τ'ς, κί τού προυι μ ’ γιόμσι κΐ τούν τρουβά μ' νά πάου κΐ στ’ φαμιλιά μ’, αυτήν τ’ γναΐκα, δέν τ’ σκιάζου ιγώ ούρέ, τ’ άϊκούς, άει νά πάμι γ ι’ αλλού νά βρούμι κάνα κουμμάτ’ ηιουμί».ΈκΛΪν'ον τόν καιρόν δέν βγαϊναν στό κΑαρι μόνΜν λησταί. κατέφευγαν καί ά/Α ιι πού διά λόγους ανεξαρτήτους τής ιΊελήσεώς τους ήναγκώίζοντο νι'χ ζούν' έκτιις νΊηιου, καί πίιίατσικολογούσαν άπ?ιώς καί |.ιόνον διά νά μπορέσουν ν'ά έπιζήσουν οί ίδιοι κα'' οΐ οικογένειες τους yjx'i πού διατηρούσαν ιός τόσο άτόιριον τόν ιχνθρωπισμόν τους, ώστε άπέφευγαν όχι μόνον νά κάνουν κακό, ιχίιλά ακόμα καί ν'ΐϊι σ κ ι ά ζ  ο υ ν όσους τούς είχαν εήεργετήσει.Ή  Σιδερούλα άπέθανεν προώρως, ευαίσθητος χαρακτήρ όπως ήταν και ζώσα ύπό στυγνόν και αυταρχικών καθεστώς, κατέστη σύν τώ χρόνφ μελαγχολική ή δέ άποκήρυξις έκ μέρους τού συζύγου της, τού Γιάννη της, τόν οποίον ήγιίπα ιδιαιτέρως, ύπήρξεν δι’ αυτήν ή χαριστική βολή πού τήν όδήγησεν είς τόν τάιρον.
Ή  εργασία τού μπακαλικου, τήν όποιαν παρά τάς άντιρήσεις του, τού έπέβα/νΐ ν ό πατέρας του, δέν ήτο τής άρεσκείας τού ’Ιωάννη Σιδέρη, ήΟέλησε ιός έκ τούτου νά τό όργανώση ως είδος πρατηρίου ευρωπαϊκού τύπου, ή καινοτομία όμιος αύτί| άπεδείχθη πολύ πρόωρος, διά τό τότε κοινόν τής Πόλης και ώς έκ τούτου άπέτυχεν.Π αρά τήν άποκήρυξιν καί άποκλ.ήρωσίν του από τον πατέρα του, δέν ήθέέ.ησε10



ν« (ϋ/νλαξί] τό ρπίόνι'μόν του, δπο)ς ό θείος του Σφήκας και οί ΣιΟεοίδηδες, αχΐδείχθΐ] εν τιη’τοις θαιμόνιον επιχειρηματικόν καΐ οργανωτικόν πνεύμα.Κατ’ αρχήν χο>ρΐς νά διαθέτη χρήματα, μέ την μεσολιίβηοιν αξιοπίστοιν φίλοη' του και [ιόνον, κατιόρθωσε νΰ πείση κάποιον ευπορον ΡπΗίΐ'τιίνα, νι'χ δημιοε'ργησουν μίαν μεγάλην και πο/Λ'τελή μπυραρίαν, πλησίον τοΰ σιδηροόρομικ.οΰ σταθμού, δηλαδή στο «Σιρκετζιρ.Παρά δέ τι'χς προ6/ιέ>|'εις τιΐιν ειδικών, ότι ή έ(ΐπορική αυτή συνοικία, δέν ήτο πρόσφορος γιι'ι τέτοιο κατιίστημα, άιροΰ Γύλως τε όλαι αί ι'ιμοειδεις έπιχειρέρσεις εί.· ρισκοντο εις τί(ν άριστοκρατικίιν συνοικίαν τού «Πέραν» έκαναν τόσο κα/άς δουλειές ίόστε πολύ σύντομα τό κατάστημά τεον, κατέστη περίφη[ΐον όχι μόνον στό κοινόν τής Πόλης άλλι'χ καΐ διεθλ'ώς.Κύροιπαΐοι κατερχόμενοι στό σιδηροδρο[ΐικό σταΗιιό τού Σιρκετζή. άνεζήτοτιν.

'Ο «άρχοντας» Δ. Σιδέρης καΐ δίπλα τό περήφανο καμποτναριό του.
πρωτού κατευθί'νθούν στό Ξενοδοχεϊον των, τήν Μπρασερ'ι πού διηύθυνεν ό μαιτρ Ιόάννη.Αργεότερα, όταν τό κατάστημά του κατέστη ό κα/Αίτερος πελάτης τής ζυθοποιίας «Μπομόλπι», ό Σιδέρης έπρότεινεν εις τούς μετόχοτις αυτής νά τού άναθέσοί'ν τί)ν γενικήν διεύθυνσιν τής έπιχειρήσεως τυστε νά έκσυγχρονίση τό έργοστασιον καΐ τάς μεθόδους παραγιογής καί να άναδιοργανιόση τό σύστημα διανομής και διαθέσε- ως των προϊόντων της (μπύρα εις φυιχλας κα'ι όαρέλια κα'ι πιχγον είς κολιονας).Κπρότεπ'εν δέ κα'ι τούς όρους του: άν έλτός τριετίας δέν επιτυχή την αύξΐ|σιν τής κ.αταναλχόσειος των προϊόντων της πέραν τού 30ο )ο θά όίποχωρήση άνευ ούδε- μιάς αμοιβής, άν τό έπιτύχη, θι'χ του διόσουν τούς ιιισθούς τού γενικού διειιθυντοΰ διά τί|ν τριετίαν εις τό διπν̂ ασιον.Οί μέτοχοι τής εταιρίας (ΤΑβετοι κεφαλαιοΓ7.οι) κατόπιν πο/ά.ών συσκέψεων,
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συζητήσεων ν.αι λογαριασμών, ά3τεδέχι')ησα̂ ' τήν πρότασίΑ' του και Γπη'ήη'αλ' μετ’ αύ· τοΰ τό σχετικόν συντιποσχετικόν (n)μ6όλαιoλ^Εύθΐις μετά την άνάληι|>ιν των κα^ηκόνταη' τοτ', ό Σιδέρης έπέδαίυε τον πατέρτι μου (έτος 1904) ώς συνεταίρον καΐ διετη'Ητντην τοΰ πρατηρίου τής έταιρίας στό Σιρ- κετζή, έβοήάησε δέ καί προστάτεχΗτε και άλλους σιιμπατριώτες.'Ό ταν κατά τήν λήειν τής συμβιίσειός τοχ), ή κατανάλιοσις τώχ· προϊόΐ'τωΐ' τοΰ έργοστασίοχι, έ'φ#ασε τό 35ο) ο τής ατ’ιξήσεώς της, ο'ί 'Ελβετοί έπρότειναν εις τόΐ' Σιδερην τήν αΛ-ανέωσιν ατ’ ηίς, εκείνος εζήτησεν νά γίνη και μέτοχος τής Έταιρίας. δηλαδή νά τοΰ πωλήσουν όρισμεχας μετοχάς των, ώστε νά στιμμετέχη εις τά κέρδη, έκείλ'οι άπέρριψαν ασυζητητί τήν άξίωσίν του, ώς έκ τούτου πήρε ιήχ' στ>μπεφωνη- μένιμ άποζημίωσίν τιηι κΛί άπεχόιρησεν.Κατόπιν αΰτοΰ ό Σιδέρης διά σχετικής συμβάσεως, έιρερεν και έπώλη εις τήν [ΐπυρορίαν του, τί|ν περίιρ^μον μπύραν «Μοΰνσεν», από τό Μονάχον τής Γερμανίας, διά φορτι^γών σιδτ)ροδρομικών βαγονίων, μέ αυτήν δέ καίτοι άκριβωτέραν προσήλ- κυσεν καί νέους πελάτας."Οταν ό Σιδέρης απέκτησε σημαχπηκά κεφάλαια, επιίιλησε καί τό μερίδιόν τοχ’ από τήν Μπυραρίαν καί ίδρυσε τήν Εταιρίαν ζυΰοποιΐας «Νέκταρ» καί ά\ή'|^ιρε\ έργοτάσιον αιπής είς τό παραθαλάσσιον π,ροάστειον «Μπουγιούκ Ντερέ» (Μέγα Γεύμα), τοϋτο δέ διότι εκεί τά κτι^ματα είπαν πάμφΰηχ''α, αί δέ μεταφοραί διά ΰιά.άσ· σης ενκολώτεραι καί φίΗμ'οτεραι.Κατά τήν διάρκειαν τής άχΐγέρσεως τοΰ εργοστασίου, ό πατέρας μου πήγε πρός σιινιιντησιν τοΰ Σιδέρη: «Κύρ Γιάννη μου είμαι είς τάς διαταγάς σου». «Σέ αίιχα- ριστώ Κώστα μου, αυτή σου ή χειρονομία έπαα.'ξιίλ'ει τήν έκτίμησιν πού είχα άλέ- καίίεν γιά σένα, όμως εσύ κχίτοε αΰτοΰ πού είσαι, έγιο δέν ξέρο) άκά(ΐα τί πουλιά 9ά πιάσω· άλλαις τε πρός τό παρόν δέν έχω 6λέχ|»εις πρι>ς τί]ν περιφέρειαν τοΰ Σιρ- κετζή, άρη'ότερα βλέπουμε»."ΟταΛ' έπήνδρωσε τό έργοστάσιόν του ό Σιδέρης προαέλαβε αρκετούς Κΰρο>παί- ους μεταξύ των όποίιον καί τόν κουμπάρον μας Ίωάννην Κωστόπουλον καί μάλιστα ώς προϊστάμενον τοΰ τμήματος έμεριαλιόσεοτς.Ό  Σιδέρης είχε τήν αυτήν τιμήν τών προϊόλτων του, μέ τήν «Μπομόχτι», cijuo; (ίίρισεν διά τούς πτολητάς της, ειδικήν έκπτιοσιν εάν καί έφ' όσοχ', δέν χ'ίά έπιόλουν ταχττοχρόχπος καί μπύραν «ΛΙπομόντι».01 πωληταί μπακάληδες καί μπυραργιέρηδες, πού είσαχ' κατά τό πλεϊστον 'Έί - ληνες, εδέχθησαν τί)ν πρότασιν τοΰ Σιδέρη, πλήν ελάχιστων, έ'τσι ή «Νέκταρ» εντός μικροΰ χρόνου κατεναλίσκετο περισσότερον τής «Μπομόντι».Κατά τήν διάςνκειαν τοΰ Βουλγαροτουρκικοΰ πολέμου ό Σιδέρης έποιλησεχ' τί|ν έπιχείρησίν του κπχΐ τήν τρίρμαν της, ε’ις τήν εταιρίαν «Μπομόντι» κπιί έτρυγεν εις τήν Εΰριόπηχ’, χωρίς έξ όσων είναι γχ'ωστόν, νά άσχοληάή εκεί μέ επιχειρήσεις, ή δέ εταιρία «Μπομόχτι» έγινεν έκτοτε «Μπομόντι— Νέκταρ».Ο Ίακχχ'νης Δ. Σιδέρης ήτο άερμός συμπατρκότης, έχρΐ)ΐιάτισεν Πρόεδρος τής Αδελφότητος τών Μικροχιοριτών, άχτιποόεδρος δέ καί πρόεδρος τής ’Αδελφότητος(συνέχεια στή σελίδα 37)
12



Ε Β Δ Ο Μ Α Σ  ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Λ Μ Μ Λ Τ Ω Ν
Τον  κ. Β Α Σ . Κ Ο Μ Μ Α Τ Α

Δέν υπάρχει εΟνο; έπΙ τή; γης, πού νά εχη παρελθόν ενοοξότερον, από "ό παρελθόν "(ον Ελλήνων."Αν οί άνθρωποι σήμερον όρθώς μετρούν καί έκτιμοΰν τάς αποστάσεις καί τά γεο)μετρικά σχή]ΐατα, τοΰτο όφείλεται εις τόν "Ελληνα Εύκλείδην."Λν όμιλοΟν όρθώς, τοΰτο όφειλεται εις τον πρώτον συντάκτην της γραμματικής Διονύσιον θράκα.’Ά ν  ή ιατρική υπάρχει, καί προσέφερε, καί προσφέρει άνεκτιμήτο«^ς υπηρεσίας ε'ίς τήν άνθρωπότητα, τοΰτο όφειλεται εις τούς θεμελιωτάς της, τόν Ι^αληνόν καί τόν 'ΙπποκράτΥ|ν.”Λν υπάρχει φιλοσοφική σκέψις, καί κοσμοθεωρία, όφειλεται εις τόν θειον Ιίλά- τωνα, καί τόν μέγαν Σταγειρίτην τόν Άριστοτέλην, τούς θεμελίους λίθους πάσης γνιόσεως καί πάσης επιστήμης.Καί άν υπάρχει ρυθμΑς αρχιτεκτονικός, τοΰτο όφείλεται, εις τόν Φειδίαν, τόν Ζκόπαν, τόν Πραξιτέλην, τόν 'Ικτίνον, τούς μεγάλους τούτους καί ανυπερβλήτους Έλλη'/ας πού δημιούργησαν τάς Άκροπολεις, τούς Παρθενώνας, τά θησεία, και όλους τούς αρχαίους ναούς τής Ελλάδος, τών οποίων τά ερείπια, και σήμερον άκό· μη προκαλοΰν τόν θαυμασ ι̂όν ολοκλήρου τοΰ κόσ'ίου.'Ο μέγας λυρικός ποιητής τής ’Αγγλίας Σέλλεϋ, περί τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος ά'/αφο)νεί. Είμεθα όλοι "Ελληνες! οί νόμοι μας, ή φιλοσοφία μας, ή θρησκεία μας, αί τέχναι μας, έχουν τάς ρίζας των εις τούς "Ελληνας· ό δέ μεγαλύτερος ποιητής τής Γερμανίας Γκαίτε συνήθιζε νά λέγη, «σπουδάσατε Μολιέρον καί Σαίξπηρ, αλλά πρό παντός τούς "Ελληνας, πάντοτε τούς "Ελληνας».Τό έλληνικόν πνεΰιτα δέν περιωρίσθη, ούτε έσβησεν, εις τήν κλασσικήν περίοδον, άλλά έσκόρπισεν άπλετον τό φώς του, καί μετά ταΰτα, καί ακτινοβόλησε καί παρήγαγε πολιτισμόν πριοτότυπον καί άπαράμιλλον κατά πολλάς έκ^τονταετηρίδας μετά ταΰτα.Τό Έλληνικόν Βυζάντιον τόν 4ον μ .Χ . αιώνα έκήρυξε τόν Χριστόν μεταξύ τών Γότθων, κατήχησε τούς Άρ;τενίους εις τήν θρησκείαν τοΰ Χριστοΰ, καί έν συνεχεία εις τόν δον καί 6ον αιώνα έσπειρε τόν σπόρον τοΰ Εύαγγελίου, εις τρόπον ώστε Κό·
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ΠΡΙΝ 53 ΧΡΟΝΙΑ ί

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ 01 ΠΑΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ 01 ΝΕΟΙ

Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η  Γ ΙΟ Ρ Τ ΗΜΙΚΡΟ ΧΩ ΡΙΟ  (’ Ιούνιος 1929. — Μέ έπιτυχίαν έγένετο έφέτος ή Γυμναστική έιτίδειξις και ή Σχολική έορτή ύπό των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, οί όποιοι ύπό τήν διεύθυνσιν των διδασκάλων των κ.κ. Γεωρ. Παπαδή καΐ Γ. Τσέντου, μας ένεθουσίασαν πολύ και μάς έστερέωσαν τήν έλπίδα καΐ τήν πε- ποίθησιν δτι, δταν τοιουτοτρόπως έκπαιδεύεται σωματικώς καί πνευμοιτικώς ή νεολαία μας θά δυνηθή αϋτη νά άνταποκριθή εις τάς σημερινάς κοινωνικάς ά- νάγκας δημιουργούσα μέ τά καλλιεργηθέντα έκ τρυφεράς ήλικίας συναισθήματα αλληλεγγύης καί συνεργασίας έ'να καλλύτερον μέλλον πρός ώφέλειαν πότντων.
ΤΟ  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Τ Η Σ 6ης Α Υ ΓΟ Υ Σ Τ Ο Υ  Α Π Ο  Τ Ο Τ Ε  (1929)Γνωστόν ποιούμεν εις τούς ένδιαφερομένους δτι έπισκευάσαντες —κατά τό δυνατόν— τόν Νεόδμητον Ιερόν Ναόν τού Σωτήρος, άπεφασίσαμεν όριστικώς καΐ κατόπιν ’ Εγκριτικής Διαταγής τής Έκκλησ. ήμών ’Αρχής, δπως ή έτησία θρησκευτική ήμών Πανήγυρις ήτις έγίνετο τή 29η Αύγουστου, τελείται τού λοιπού τήν 6ην Αύγ. είς τήν έπέτειον τής μνήμης τού Μητροπολιτικοΰ ήμών 'I Ναού. Προσκαλούμεν δθεν πότντας τούς δουλομένους δπως τιμήσωσι κοαά τήν ρηθεΐσαν ή μέραν (6ην Αύγ.) τήν Κοινότητά μας διά τής παρουσίας των πρός μεγαλοπρεπέστερον έορπτασμόν τής μεγάλης ταύτης θρησκευτικής ήμών έορτής.«Έκ τού γραφείου τής Ένορ. ’Επιτροπείας Μικρού Χωρίου».
Γ.τοα, Άβησσηνοί, ”Λρα6ε; καί Σύροί ακούουν τήν θείαν λειτουργίαν εί; τήν γλώο- ααν τιον, χάρις είς τό Ελληνικόν Βυζάντιον.Ά λ λ α  άν ό άμερόληπτος έρευνητής τής ιστορίας παρακολουθήσγ  ̂ τήν πορείαν πού όιήνυσεν ή ελληνική φυλή καί ψυχή, καί μετά τήν πτώσιν του Βυζαντίου, όεν Οά διακρίνη άοιάσπαστον τό νήμα τό όποιον συνδέει τήν άρχαίαν και τήν σύγχρονο-' ελληνικήν φυλήν, τό άρχαϊον, καί σύγχρονον ελληνικόν πνεύμα, τήν άρχαίαν και σύγχρονον έλληνικήν εκφρασιν τής ψυχής, άκόμη καί τήν σιοματικήν εμφάνισιν.Προερχόμεθα καί καταγόμεθα άπό ΙΟνος πού υπήρξε πραγματικώς καί άληθώ: τό αλας τής γής, τό φώς τού κόσμου, καί άνήκομεν εις έκκλησίαν, ή όποια κρατεί τό λάβαρον τής διδασκαλίας τού Σωτήρος Χριστού.”.νς σταθώμεν επί των έπάλξεων φρουροί τής θείας κληρονο;ιίας ϊνα προφυλά ξιομεν αύτν;ν άπό τήν έπερχοιιένην λαίλαπα.Λιερχόμεθα τάς έσχάτας ήμέρας καί πολλοί 'ψευδοπροφήται έγερΟήσονται, και πλανήσουσι πολλούς, καί διά τό πληθυνθήναι τήν άνο;ιίαν φυγήσεται ή αγάπη τών πολλών, ό δέ ύπο;ιείνας [ΐέχρι τέλους ούτος σωθήσεται!
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Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ 

( 3 ο ς  Α Ι Ω Ν  π . Χ . )

'Υπό Δημ. Πολύζου

"Οπως είχαμε ύποσχεθεΐ γιά τούς Μικροχωρίτες καΐ Εύρυτάνες άλλα καΐ τούς «φιλίστορες» άναγνωστες, άρχίζουμε άπό τό τεύχος τούτο τή δημοσίευση δύο Ιστορικών δοκιμίων τοΰ άείμνηστου Μικροχωρίτη στρατηγού Δημ. Διονυσίου Πολύζου. Πρόκειται γιά τις εργασίες του: 1) «Ή έκστρατεία των Γαλατών κατά της Ελλάδος» καΐ 2) «Ευρυτανία, Εϋρυτος, ΟΙχαλία», πού κυκλθ(|>όρη- σαν σ’ ένιαιο κείμενο στά 1966 λίγο καιρό πρίν άπ’ τό Θι3ινατό του. ’Επιφυλασσόμενοι σέ άλΑη εύκαιρία νά παρουσιάσουμε καΐ να γνωρίσουμε καλύτερα τόν διακεκριμένο αύτόν Μικροχωρίτη θυμίζουμε άλλες δυό έργασίες του πού βρήκαμε στή Βιβλιοθήκη τής Πνευματικής Γωνίας Μικροί) Χωριοΰ: 1) «Ή Ε λ λάς έν τή Δίνη του Πάγκοσμίου Πολέμου (1914-1918)», ΓΑΘήναι, 1928), καΐ 2) «ΑΙ Γιουγ'κοσλαυϊκαί Μειονότητες τοΰ ’Εξωτερικού: At διεκδικήσεις των Γιουγκοσλαύων έπ'ι έδαφων των γειτόνων των» ύπό Δρος Λ. Τρινιεγκόρσκυ, (Βελιγράδι, 1938). Μετάφρασις κα'ι άνασκευή ύπό Δημητρίου Διον. Πολύζου (Άθήναι, 1949).’ΑκολουθοΟν σε συνέχειες τά δύο κείμενα μέ τή σειρά πού τά δημοσίευσε ό έπιφανής συμπολίτης μας:
Τ Α  Π Ρ Ο Η ΙΉ Θ Ε Ν Τ Λ  Τ Π Σ  Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Τ Ω Ν  Ρ Α Α Α Τ Ω Ν  Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Α Α Α Δ Ο ΣΉ  έκστρατεία των Γαλατών κατά της 'Ελλάδος κατά τόν δον π .Χ . αιώνα έχει κατά τόν Παυσανίαν μεγιά.υτέραν σπουδαιότητα άπό την κατά δΰο αΐώΐ"ος προη- γηΙΕϊσαν εκστρατείαν τών Περσών. Au’m  οΐ Πέρσαι έζήτουν γην και υδιορ έιώ εις την περίπτωσι,ν τών Γιάιατών έπρόκειτο περ'ι άιρανισμοΰ τών Ελλήνων.Εις τήν Ροΰ}ΐελο)ν οπού δοξασμένοι τόποι ύπενΟτιμίζουν τά γεγονότα εκείνα και ένδοξοι παραδόσεις εΐ\"αι διάχυτοι εις τόν λαόν είναι περισσότερον έκδηλος ή ανάγκη νι'χ Ιστορηθούν πάλαν τά γενό^,ιεια και άποδοΟ-ή »| Ιστορική άλή·9εια,Έκ τούτου παρακινηθέντες άλΐδιφήσαμεν τάς αρχαίας πηγάς (Παυσανίας, Πλούταρχος, Πολ.ι>6ιος, κ.λ.π.). 'Π  πλ^ηρεστέρα δέ καχΙ μάλλα>ν αξιόπιστος πηγή
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(’η-αμφισβητήτως ε^-αι ό Παί'οανίας, ό όπχ)ίος εις τά «Άττικιί» του και ιδιαιτέριος εϊς τα «Φιοκικά» εξιστορεί έν ?^πτο[ΐερείαις τά γεγοίΌτα έκείτ'α.ΙΙρ ιν  όμως προβώμεν εις τήν παράδεσιν τής άφηγήσεως τοΰ ΙΙαυσανίον πρέπει Α'ά άΐ'αφέριομελ’ τήν rtoonrfaTOV τότε Ιστορίαν τι7)ν Γα?.ατι7)ν, άίρ' ής έvεrfαvίσ^^ησαv εις τον Ρα>μαϊκόν χώρον, ένα αιώνα περίπου πρό τής έμφανίσεώς των εις τον Ύλ- ληΐ'ΐκόν, ϊΐ’α γνωστΉ) ποιους εϊχομον νΐχ άντιμετωπίσ(ο(.ιεν εις τήν ιρο6εράν αιιτίμ· δοκιμασίαν τής Έ?Λάδος.Ώ ς  αναιρεθεί ό ΙΙ/νούταρχος εις τόν όίον τοΰ Καμί?άωυ, ό όποιος έξεδίοιξε τους Ι'αί,άτας από τήν Ριόμην πού είχαν κατα/αίβει, οί Γοάιιίται «μεταξύ ΙΙυρρήνιις ( Π υ ρηναία) ορούς καΐ ’Άλπεων ίδρυ&έντες. . . κατοικεϊν χρόνον πο)ιύν. . . ■̂ 'ευθειαες δέ πρώτον οίνον έξ Ίτα/άας έθαύμασαν τόσον πολύ τό ποτύν ώστε έκφρονες γε- ΐ'έσ-άαι πάντες καΐ άρπάσαττες τά OjX/m  έτράπηισαν προς τάς ’Άλπεις ζητοΰιπες τιήν χιΰραν όπου τό ποτόν τοΰτο».Αίτιος τούτων εφέρετο είς Τυρρηνός όστις και (οδήγησε τούς Γα)ιάτας εις τί|ν ’ Ιταλίαν. Ο ί Γαίνιίτια κ^χτε/Λίντες είς τιχς πειδκίδας τοΰ Πάδου έξεδίιοξιχν τούς κα- τοικοΰντας Τυρρηνούς έ·','καταστα{)'έντες οί ϊιδιοι. Ή  γειτνίασις αϋτη πρός τόν Ρω μαϊκών χώρον δέν έ6ράδι*νε νά δημιουργήση άφορρκχς έχΟρότητος.’Έτσι έγιΛ'ε ή εισβολή τών Γα/^ατών τούς όποίοΐ'ς ό Ριοριαίκός στρατός άντιμε- τιόπισεν εις τόν Άλίαν ποτιχμόν όπου «. . .τών βαρβάροχι' έπκρα\'έ\'τω\' αίσχρώς ά- γιονισάμενοι δι’ άταξίαν έτριίποντο». Τήν ήτταν αυτήν τών Ροηι«ίο>ν έπηκχιλούιΐη- σεν ή (χίνίοσις τής Ριό[ΐης οί'δενός το/ααλιντος νά άντιταχΟή εις τόν ιροβερόν στρατόν τών Pα7Lατώv,Συνε/ιθόντες μετ’ ού τκιλύ εκ τής καταπλήξεως οί Ριομαΐοι άνέδειξαν δικ.τάτορα T(')v έξόριστον Κάμιλ/α)ν, όστις προσήρριοσε τόν Ριοραχϊκών στρατόν ε’ις τύ διδάγματα τοΰ Ρα?Λτικοΰ ποίάμου και δί) παρατ»)ρήσας ότι τό κύριον όπίαιν τιΤίν Ριύατώΐ' ήσαν τιχ βαρύτατα ξίφη των τά όποΐα βαρβαρικώς και χωρίς καμμίαν τέχνην, δντες σωριατώδεις κχχί κατά τόν Πατχτανίαν έπιμήκεις τά σώματα δΐ)λαδή ύπερύηιηίιοι, κα- τέφερον κχιτιχ tojv άντιπά/ι/m' κΆι ή τούς ώριους ή τάς κειριοάιάς διέκχιπτον, κατι- σκεύ(χσε τιχ κράνη «όλοσίδηρα» καί ίιεία ώστε ή νι'χ ίΐραύωνται ή νιχ διολισΙΗχίνουν τιχ ξφη είς δέ τέχς ασπίδας κύκλορ προσήρμοσεν χα/Λήν ί,επίδα ιοστε \'ά ιιντέχουν είς τά ιροβερα κτυπήματα. Έ κ τοΰ τοιούτου όπ)ι.ισμοΰ τών βαρβάρων τό>ν γιγαντιαίων αναστημάτων και τής θηριώδους δι|»εως έπανικοβά/άιοντο οί άντίπα/.οι. Συχναι δέ ήσαν αί περιπτώσεις πού έσχίζοντο ώς κχ>ρμοί δέλώρων Ριομαίχιι πολεμισται ριέ ένα μόνον (χπό τούς τροριερούς αϊττούς σπαθί σριούς.Ώ ς  προσφυώς όμως παρατηρεί ό Μοντεσκ.ιέ «τέχ κοπτερό ξίιρη τι7)ν Γα/αχτά)!· καί οί έίνέφαιττες τοΰ ΙΙύρρου δέν κχιτέπ/ιηξαν τούς Ραιραχίους πιχριχ ριίαν ηχνριχν̂ ' διότι συνήγον άμέσως διδιχγματα καί άνεδεικιώιη'το τελικώς νικ.ηταί.Ούτιος ο Κιχμάάιχις με τιχ [ΐέτρα αΰτι'χ καί τίμ στρατηγικ.ί|ν του (δεινότητα κατε- νικησε τούς Γοάώτας παρά τόν 'Avioyw ποταμόν. ’Έκτοτε οί Ριοικχίοι διετίμρησιχΐ' την ποί^εμικήν υπεροχήν έως ότου κατέκτησαν τί|ν Γοέ^ατίαν.
Τ('χ (ροβερι'χ Γοά.ατικά ξίφη είχον καί μειοΐΐκτιιιιατα. το οτι Λογω της (χτε-χΐΌυ έ/.άσεως έστιρεβ/νοΰντο ειικόίιως ή καί (χνεδιπλωΰνιο. 'Επίσης ριειονεκ.τικ.ιχΐ ήσαν
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>xd αΐ αοπίδες των roni ήααν ξύλινοι, καΐ μικροί δμοκιι μ.ε τα γέρρα τών Περοων.Πάλαοις δμως, φς ά̂ ’«fpέρ€l, ό ΙΙλούταρχος τόπος ήτο ό τρόιιος τόίν Ι’ ο»μαί(ΐ>\' (ί')πτε είς τόν νόμον νά μή ατρατεττονται οΐ '(βρεις πικκτείΙ'εοαν «εκτός αν ύ πόλεμος είναι Γαν.ατικός».Ώ ς  πρός τήν διαβόητον Οηρκοδίαν τό5ν Γαλατόιν ό ΙΙαιισανίας ίπτορόόν τή\’ καταστροφήν τοϋ Κα/.λίοτ', (πο?ιίπ[τατος Αιτ(ο/οκοΰ παρά τά όρια Φθιώτιδας και Φω- κίδος), μέ λεπτομέρειας τάς όποιας δυσκόλως σύγχρονος γραφή γράφει λέγει «τι'ι ές Καίλιέας. . . έργασαμενοι ήσαν άνοσκότατά τε ών άκοή έπιστάμεθα και ούδέν

ο ι τρομεροί Γαλάτες πολεμιστές
τοϊς άηθρο ι̂πων το/φήμασιν όμοια. . .» . Έξέκοιί'αν διμαδή απαν τό άρρεν ακόμη κ-ιχΐ τούς γέροιτας καΐ τά τ-ήπια εις τούς (ίαστούς των μητέριον και έπιτων τό αίμα και ήπτοΐ'το τιΐιν σαρκωΐ'» όις πρός τας γοναίκας όσαι δεί' ηυτοκτόνοτν α1 ά?Λαι άπέΟνη- σκον ύφιστάμεναι τούς (’κχρόάροτς.

Η '. II  Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ  Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Α Α Α Λ Ο Σ
'Γης εκστρατείας αυτής προηγήθη εΐσόο^ά) εις τήν Θράκην στκρών Γιχλατόχν προερχομέν'ων από τούς έκταθεντας μέχρι τού Δουΐ'άβεως Γαλχχτας τού Πιίδου (Β ό ρειος Ίτα/j’a ) . Ούτοι διηρέθησαν εις τρεις φά/Λγ-ι'ας, έξ ών ή μία έόαδισε κατά τιόν Θρακιόν κα'ι Τρι6αϋώ)ν, τ| δευτέρα ύπό τόν Βρέννον κατά τόιν Παιύπον καί ή τρίτη κατά των λίακεδόιτον και Ί/ιλι>ριών. Ή  τελεΐ'ταία σΐ'ηκρούσιΐη μετι'χ τιόν Μακεδόνων (μάχη τής Πελαγονίας τω 285 π .Χ .)· των Μακεδόλοχν ηγείτο ό 6ασι- /ιβύς ΠιολίΊΐιχΤος ό Κεράτινός, έχιον τήν έπίκ/ο)σιν θύτην «διά τό είναι ά'γαν το/μιη- ρός». Κατι'χ τί|ν μάχην έμ’ονεύί)η ό Βασιλεύς και ι'πέσιηααν μεγάλην ιρθοράν οϊ ΜακεδόλΈς. .Δέν υπάρχουν πληροχρορίαι πιός ένικήδη ή εως τότε άήτητος λίακεδο- τ’ΐκή φά/^αγξ.
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Δεν έτόλμηίΐαν τότε οί Ι^αλάται νά σ^ρttqx)ΰv κατά τής 'Eλ/uiδoς. ’Επανελθόντες όμως είς τά ίδια άφίίγοΰντο τάς πλτ·|.ρ<κρορίας τα>ν ότι ή 'Ε ^ ά ς κατέχει πολλοιις όη· σχχυρο-ΰς ιδιωτικοτις κχιΐ κυριώτερον (η>γκΛντρωμέ\Ό ι̂ς είς τοίις ναούς, τά Ιερά καί τά μαιττεϊα. Έ κ τούτοτι δεν^εαορέταες παρεκινήθησαν πίολλοΐ νά άκο/αιιθήαουν τόν Βρέννον σχεδιάσαντα τήν εισβολήν εις τήν 'Ελλάδα. Οϋτω συνεκελτ:ρώθησαν 152.00(; ;τεζοΙ και 20.400 ιππείς, ο'ί όποιοι έν τω πράγματι ήσαν 61.200. Διό·τι έκαστον ιππέα συνώδειιον δύο ύπηρέται με ϊπποΐ'ς, οΐ όποιοι ότατ’ κατεβιχλλετο ό ίππεΰς ή ό ίππος τόν άνεπλήρουν άμέσοκ, ό>στε τό ιππικόν παρέιιενε πται^ρόν vjrixa τόν αριθμόν —  αισάν τούς Άθανάτονς τιόν Περσόιν. Μέ τί]ν διαιροράν ότι ο'ί ΙΙέρσαι άΐ'ε.πλή- ρουν έκ τιόν ύστέρίον τούς δανόλπας, έλ'ώ οί Γολάται τούς άλΐπλήρονν κατιί τήν διάρκειαν τής μτίχης, Τό ιππικόν τούτο σώμα άπεκάλοιιν τριμαρκΐ|σίαν κατιι τόν επιχώριον γλώσσαν τών Κελτόιν.ΕΙς τί|ν πλευράν τόιν 'Ελλήνων τό ήθικόν ήτο χο^ιηλον πίι,ήν ό μέγας φόβος άφα νισμοΟ τής 'Ελλάδος τούς ιμ'ΐχγκαοΈ νά άναλάβουν τόν ύπερ τών όλων άγόινα. Σ\'ν- ηθροίσ{>ησα\' δε είς τάς Θερμοπύ'λας όις ε ξή ς :Βοκοτοί.ΦωκείςΛοκρο'ι Αταλάντης Μεγαρεΐς
10.000 πεζοί καΙ Ιππείς 500 3.000 » » 400700 » » —400 » » —Λιτωλοι δε «πλείστης τε έγένετο στρατιά και είς πάσαν μιχχης ιδέαν», πεζοί 7.000’Αθηναίοι τριήρεις όλαι αΐ πλχόιμιη κα'ι ιππείς 500.Μακεδόνες πεζοί 500.καί τινες από τήν ’Ασίαν.’ΈΙτοι σύνολον πεζών περ'ι τάς 25.000. Έ ιώ  κατά τών Περσών συνεκεντρώδη- σαν είς Θερμοπύί.ας έξ όλιις τής 'Ελλάδος 11.200 πεζοί."Οταν έπλησίασαν οι βάρβαροι άπέστειλαν οΐ "Ελληνες περ'ι τούς 1200 είς τί|ν γέφυραν τού Σπεί>χιοϋ δκ'χ νά [ΐή γίντ) άκοπος κα'ι άνευ άγώνος ή διάβασις τών Γα· λατών, 'Ο  Βρέλσ'ος όμως έπιλέξας έκ τών ύφηλοτέρων καί γνωριζόντων κολύιμβη- σιν 10.000 Γαλάτας έπεχείρησε ιώκτωρ τήν διάβασιν ταΰ Σπερχειού μακράν τής γεqρι'ρας πρός τάς έκβολάς ϊνα μή άντιληφθούπ' ο'ι "Ελληνες τήν διάβασιν. Ούτοι διέ- βησαν τό λιμνώδες έλος είς τό όποιον έξεχύνετο ό ποταμός. Ο ί "Ελλ.ηνες ώς έπληρο- φορήθησαν τούτο κατέστρειίιαν τήν γέφυραν κα'ι έπέστρεψαν είς τάς Θερμοπύλας. 'Ο  Βρέννος διέταξε τότε τούς οικούντας παρά τόν Μαλ.ιακόν κώλπον νι'χ ζεύξουν τόν ποταμόλ', οε'ίτοι δέ κατεσκεύαζον έν τάχει τήν γεςτύρωσιν τό μέν έκ τής τρόμου πού ένέπνεολ' οί βάρβαροι τό δέ ΐΐ'α ταχύτερον προαχθούν ούτοι νοτιώτερον καί απαλλαχθούν τής παρουσίας των και παύσουν αί κακοΐ'ργίαι των. Μετά τήν διάβασιν ό Βρέννος προήλασε πρός τήν 'Ηράκλ,ειαν μέ διαρπαγάς καί σφκχγάς όσων κατελαμ- βάνπντο είς τούς αγρούς. 'Η  'EIράκλ^εια ήτο έ'ρΐ)ΐιος κατοίκων διότι οί ΑΙτωλοί τούς εΐχον υποχρεώσει νά μετοικήσουν είς τό Αίτωλικάν, τότε δέ ύπερήσπι'ζαν τήν πόλαν καίτοι κενήν.
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'Ο  Βαένλ'ος δμως μή ένδιαίρερόμενος διά την Ήρ<ίκ?ι.ειαν παρέζαμι|·εν αύτίμ' κιχ'ι προή/.θε πρός τάς Θερμοπύλα; όπου έπληροτρυρεΐτο δτι σιινεκελτρώθηοον αί ' Ε/.- /.ηχ'ες. Κατεχόμενος δέ πιχντοτε ιχπό α1σ{)τ|ματα περιτρροιήσεως τοΰ Έλληνιχοϋ, (χμχχ tfi ανατολή τοΰ ήλιου τής έπομε\Ί)ς ήρχισε τήν μάχην. Ο ί "ΕΙλληνες δμως άντετιε- ςελθόλ'τες έν κόαμιο και οΊγή ήλδχιν εις χειρα.ς χορ'ις οί πεζοί να. προδαΐΛΌχιν πολΐ' έκτος φιχ/ιαγγος, νι'χ μή διαταράσοεται αΰτη επίσης οί ι|'ά̂ )1 μένοντες εϊς τι'χς θέσεις τιον έτόξεοίΗΐν καί ερριπτον ακόντια κκχΐ έσχριεντίηΌτη'. Τό ιππικόν (ήκροτέρων δέν έχρησιμοποιή{)·η /ιόγιο τοΰ στεχΜϋ χώροχι κιχί τοΰ όλιπίίηροΰ δράχου, Ο ί δάρδαροι έχοντες μοναδικόν κιχ/π'ίρτρτχ τούς μικρούς ξυλίχτως Ουρ·ε:οχ'’ς και ΰστερκιΰντες είς πολεμικήν εμπειρίαν, έφέροχαο έν οργή και άνευ οΐ'δενός ?α)γιομοΰ καδιχπερ τιχ χ*)ηρία προυχχόροχιν καί οΰτε κατακχχπτόμενοι από τους 'Έ?άτ|νας διά πελέκεων, δοράτοχν, ακοντίων καί 6ε?ών έ'παχιον τόν αγώνα άέάνΐ'/. άποσπχόχπες άπί) τάς σιχρκ̂ χς τα>ν τιχ δόρατα κιχί τά άκόχαια τά ερριπτον κατά των 'E/ιλή\'(r)v άγίι)Χ'ΐζ(>μ.ενοι μέχρις ου πα- ρέμειχ'εν ή Ί'υχή και χήσαχ' ζωχ'·ταχ'οί. Λόγψ δέ τοΰ συνιοστισμοΰ δέν ήδχ'ητχχπο νι'χ χρησμιοποιήσουν εύχερώς τά φοβερά ξίφη των.Έ ν τω μεταξύ οί Άθηχ'αιοι, προσεγγίσαντες τι’χς τριήιρεις έγ',ά'τατιχ τής ξηρΰς επλχ|ττον τούς βαιχθάρους μέ παχττοΐα τοξεΰματα.Έπειδί δέ ύπέφερον πολλιοπλασίως οί βάρβιχροι έδόΟη τό σύχχ ι̂κχα τής ιτυμπτύ- ξεώς των είς τό στρατόπεδον. Ή  σΰμπτχ'ξις αΰτη έγέχ’ετο έν μεγιχλη άταξίμ καί πολλοί μέν κατεπατιγθ·ησαν ύπό των οικείων πειρισσότεροι δέ ένέπεσον ε,Ις τό παρα- κείμεχ'ον ίλος καί τόν πηλόν άφανισχ^χπες δΓ δ βάρβαροι είχον κατά τήν ύποχιόρη σιχ' πολύ [ΐεγαλχιτέρας χχπωλείας ή κατά τήν [ΐάχΐ)ν.Λύτη ήτο ή νεωτέρα μάχη των Θερριοπυίάόν όπου έδοξάσχ'ίησαν τά 'ύίλλχ]χακά ό- 
πλα καί ή Έλέι,ηνική ανδρεία ιχπεδείχΟη κατ’ ούδέν υστερούσα τής πα?ι.αΐ(χς τών προ- γόχΊον.Επτά ήμέρας μετά τήχ' [ΐάχην έπεχείρηοε τμήμα Γα/ΛτιΤιν χί'χ άχΈλθχ) είς τήν Οίτην διχχ δυσβάτου ατραπού. ΙΙλίμ· ό έπί κεφαλής τών έκ.εϊ Γρχ'?ωισσό\'τα>ν ’ύίλία')- νων γειοπιως Τείνέσαρχος τούς άπχόχ'Ηισε ηχονευβείς κατά τήν σΰγκρουσιν.Καταπλαγέντες οί Γοά^άται διχρπόρουν διά τό πρακτέον οπότε ό πανο-ύργος Ηρέν- Χ'ος έμηχανεχίχ^ νά άποχωρίση τούς ΑΙτωίωύς από τό Έλ^.ηνικόν στρατόπεδον τούτο δέ έσκέφβη δτι χ'ίά έπετύγχαχπ-ν, έάν εισέβαλε βαρβαρικόν στράτεχιμα εις τί)ν Αιτωλίαν ως καί πράγματι συχΐβη. ΙΙρ ός τούτο διείίεσε 40.000 πεζούς καί 800 ίππείς χ'πΐ) τούς Όρεστόριον καί Κάμβουτιν μέ τήν έντολήν νά διαβοΰν τόν Σπερχειόν καί δκ'χ τής Θεσσαλνίας, ώς όηομάζετο τότε χή Φθχώτις, νά είσβιχλοχπ' εις τί)ν Αιτωλίαν, προφανώς διά τής Φωκίδος έκεϊ δέ καταλαβόντες τό Κάλλιον προέβησαν είς τά .προ- αχΊχφιερθέντα φρικιαστικά δργια καί τήν πλ.ήρη καταστροφί^ν τοΰ Κα/Αίου, 'ίίς  έπλη- ροηχχρχ’μ'ίησαν ταΰτα οί ΑΙτχολοί έ'σπεχκκχν έκ Θερμοπυλών ϊνα προ/αβοχ'ν ιχλλας κα- •κουργίας τώχ’ βαρβάρων. Έ κ τής Αίτωλίας δέ έξώρμησεν ά/άος στρατός έξιοργισμε- χων κατοίκων είς δν ιιετεΤχον γέροντες άίάά καί πολ/αι γυχ'πΐκες.Έιιπρήσαχ'τες οί Γαλάται τό Κά/Αιον «έκομίζοντο τήν αΰχίιχ» δηλ. έπεστρεφον διά τής αχ>τής όδοΰ έπιστρέφοντες είς τό στρατόπεδον τών Θερμοπυλών κατά τί|ν(σχιχ'έχεια στη σείάδα 22
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Η Γ Ρ Ι Α  Η Β Α Β Α  Μ ’
Ή  γριά ή βαβά, μ’ —  καλά ύστιρ’να! (ταϊρνά - ταϊρνά.’σβούρα τ’ άδρά.χτ’ στριφουγυρνά!) —  ή βάβου ή γριούλα ή ά,φιντιά. τ’ς πήγι μΙ τ’ ρόαα στ’ν αγκαλιά τ’ς κι’ εκατσι ’κειά κουντά στ’ φουτιά τ’ς ! .
Κ ι’ οί τέσσιρ’ π’ θα μάς πάν —  άλί!(ταϊρ'«ι - ταϊρνά!) —  στούν άλλο·υν υτενου —  ώρα καλή! —  κι’ οί τέσσιρ’ π’ θά μας πάν ούλ’νούς, καά τ’ς παραλήδις κι τ’ς άλλ’νούς φέρανι τ’ν κάσσα τ’ μακρυά κι’ ήρθαν κι’ τ’ς είπαν: — ’Ά ιτ ι , γ ρ ιά !.
— IIίδιά μ’ · νά ’ρθοΰ μιτά χαράς!—  ταϊρνά - ταϊρνά,σβούρα τ’ άδράχτ’ στριφουγυρνά! —  Βουλήθη νά μΐ πάρ’ ού θιός;Δόξα σοι Κύριι τών Δυνά!Π  ίδιά μ’ , νά ’ρθοΰ, νά πάου καλλιά μ’ . Σταθήτι νά τιλειώσου τ’ δ’λειά μ’ ! .  . .
— "£2σπου νά γνέ’ης, κυρά-βαβά—  ταϊρνά - ταϊρνά,κι’ οΰλου τ’ άδράχτ’ στριφουγυρνάσ —  ώσπου νά γνέ’ηις ^  μάς '/υχτιό’ης, κΓ ειμαστι λίγου βιαστικοί' σΐ καρτιροϋμι άν θά μάς δώ’ης πέντι παγούρια μέ ρακί.
—  Ρακί δέν Ιχου στό κατώι—  ταϊρνάι - τα'ίρνάικι’ οΰλου τ’ άδράχτ’ στριφ>ουγυρνάει! ——  Δό' μας παρά, κι’ αυτός κιρνάει!— ’Έχου σ'ι κείνου τού τσουράπ’Τούν πήραν τούν παρά κι’ χράπ! πάν. κουρνιαχτός, στού μαγαζί,κι’ άφ’καν τή γριά τ’ βαβά μ’ νά ζή!

Μιά ούκά, δυο ούκάδες, τρεις, χ ά ι-χ ά ι!(ταϊρνάι - ταϊρνάι) έριιου ρακί, πώς γαργαλάει! ——■ Βίβα, όρέ, βίβα κι’ άλλ’ μιά!Τάπα κ’ οί τέσσερ’ στού μεθύσ’ , τή βάβου ji’ τ’ν ?χ’νι άλησμονήσ’ .Κ ι’ ή βάβου άπ’ ογνιθι πουλύ—  τα'ίρνάι - τα'ίρνάι!—  τ’ν ίπήρι ού ΰττνους σάν τού π’λί, ίκειά στ’ φουτιά τ’ς, άπ’ γίν’κι στάχτ’ , κι’ μάτα τ’ν άφ’κι σάν τού π’λί, κι’ ματαγύρ’σι - γριά τ’ άδράχτ’ .— “Αιτι κι νυχτουσι, γριά(Ρύρ’σαν κΓ οί τέσσερ’ — πώ! πώ! πώ!—  μ’ ένα χαρούιι,ενο σκουπό, βαίζοντας ’σα δώ ’σα κεΐ, τύφλα κΓ σκνίπα άπ’ τού ρακί!)’Ά ε ι  νά σΐ τ̂ άμι — τράι-λα-λά!—  στά κυπαρίσσια άπ’ κάτ’ τά ψ’λ ά ! . . .Κ Γ  μ'ι κουτρώνια κΓ σφυριά—  ταϊρνάι γκάπ! γκόπ! ταϊρνάι γκάπ! γοοούπ!—  κΓ μΐ σκιπάρνια κΓ σφυριά βάλανι στ’ν κάσσα τά καρφιά, κΓ τ’ν κάρφωσαν άπ’ κάτ’ άπ’ πάν’ , κΓ τ’ σΎ|κουσαν ίγιέμ’ , κΓ πάν.Κ Γ  άπ’ τού μιθύσ’ — χάι-χάι-χάι!(ταϊρνάι - ταϊρνάι!) —  κΓ δπιος δέ γλέπαν ουτι τ’ [ώτ’ τ’ς, ή κάσσα τ’ς φαίνουνταν βαρειά, κΓ δέν κατάλαβαν τή γριά πώς τ’ν άλησμόν’σανι στού σπίτ’ τ’ς!ΚΓ ή γριά ή βαβά μ’ —  ταϊρνάι - ταϊρνάι,- γριά μΐ τ’ άσουστα ύστιρ’νά—  Δόξα σοι, Κύριι, τών Δυνά! —  ή γριά ή βαβά μ’ ή άφιντιά τ’ς,γνέΟ’ κ.Γ θά γνέθ’ κουντά στ’ φουτιά τ’ς!Ζ .Α Χ Λ Ρ ΙΑ Σ  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Γ
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o r  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Ο Ι Μ Π Ε Λ Α Δ Ε Σ  Τ Ω Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ Ω Ν

Ο Ε  Σ  Β  ο Σ

Toi5 Στ. Γρανίτσα

Ή Ζωολογία νομίζω τον όνομάζει Άο6όν. Έ(χν ό Ζωολογικός Κηττος δέν έχη Άσδόν τοΟ χαρίζω ^να τόν όποιον τρέφω άπό μηνός μέ κίνδυνον να μή πάρω πλέον ψήφον άπό τούς χωρικούς μου. Διότι πρώτον τό τετράποδον αύτό, τό όποιον εΐνε ένα εύμορφον μίγμα άγριοχοίρου και αλεπούς, εινε κυριολε- κτικώς «χαμός» διά τά σπαρτά.— Καλύτερα νά πέσουν στά χωράφια μας δυό δώδια παρά ένας "Εσδος ! μου έλεγαν πρό ήμερων οί γειτόνοι μου γεωργοί.Τά δίκαια αύτά παράπονά των κατά τής περιθάλψεως ένός καταστροφέως των σπαρτών, μοΟ ένθυμίζουν ένα άπό τά συγκινητικότερα δώδεκα έπαναστα- τικά αιτήματα τών Γερμανών χωρικών τού 15ου αίώνος κατά τών τσιφλικούχων. Παραπονούμενοι διότι τοΐς άπηγορεύετο ή καταδίωξις τών άγριμιών, τά όποια άνήκον είς τήν κυνηγετικήν κυριότητα τών χωροδεσποτών, έλεγαν: «Ύ- ποφέρομεν δλέποντες τά σπαρτά μας, τά όποια ό θεός μεγαλώνει διά τό καλόν τών άνθρώπων, νά τά τρώγουν άνωφελώς αγρίμια δίχως κοτνένα λόγον κα'ι ήμεΐς νά εΐμεθα σιωπηλοί θεαταί τούτου, πράγμα τό όποιον εΐνε έναντίον τού θεού καί τού πλησίον.»Δυστυχώς είς τήν 'Ελλάδα ή κυνηγετική νομοθεσία εΐνε άκόμη φεουδαλι- στική. Έ κ  τών έως τώρα σημειωμάτων μου περί τού άετού, τής κίσσας, τού μελισσοφάγου, τού συκοφαγά, λαμδάνει κανείς όπωσδήποτε μίαν ιδέαν τής διαρκούς μάχης τού χωρικού άπέναντι τών άγριμιών, τά όποια εΐνε όλόκλη- ρον πλήθος, δπως θά ίδήτε είς τήν σειράν αύτήν τού «Λόγγου καί τού Βουνού» καί τό όποιον πλήθος ένώ σακατεύει τών γεωργίαν, μδλα ταύτα ό χωρικός τό μάχεται μόνον μέ τά πρωτογενή δόκανα, τού προνομίου τού κυνηγιού άνήκοντός μόνον είς τούς εύπορους.’Επιστρέφω εις τόν ’Έσδον, ό όποιος μού έδωκεν αφορμήν είς τήν άρθρο- γραφίαν αύτήν. Ό  ίδικός μου ’Έσδος διατρέχει καί ένα άλλον κίνδυνον, ό όποιος δέν όφείλεται είς το μίσος τών χωρικών κατά τών άγριμιών, άλλά εις μίαν ίσχυράν λαϊκήν πρόληψιν. Τό δέρμα του είναι πολύτιμον ώς πριοφυλακτι- κόν κατά τής δασκανίας. Γνωρίζετε έξ άλλων λαογραφικών μελετών δτι ή 6α- σκανία, «τό κακό μάτι», εΐνε ό φόδος καί ό τρόμος τών χωρικών τής 'Ελλάδος. Τρέμουν τούς ανθρώπους είς τούς όποιους διάφοροι συμπτώσεις άπέδωκαν τήν φήμην τού «κακού ματιού». Προχθές μού έλεγε κάποιος γεωργός, δτι τά σπαρτά του ήταν περίφημα έως τήν ώρα πού έπέρασε άπ’ έκεΐ τό «κακό μάτι» ένός χωριανού του. Τού έρριψε χολέραν είς τά σπαρτά του, τά κλήματά του, είς τίς ροδακινιές του καί δέν κατόρθωσε νά τήν σταματήση ούτε μέ άγιασμούς, ούτε μέ έξορκισμούς.Π ροφυλακτικήν δύναμιν κατά τής δασκανίας έχουν τό δόντι τού αγριόχοιρου, τό κεχριμπάρι, τό σκόρδο, αί τρίχες τού λύκου καί τής αρκούδας καί τό δέρμα τού ’Έσδου. Διά τούτο δταν πρό μηνός έφεραν είς τό καφενεΐον τόν "Ε-
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σδον, ή πρώτη σκέψις των χωρικών ί)το νά διαμελίσουν τό δέρμα του. Ένώ λοιπόν ήπειλειτο ό πτωχός άπό ένα τοιοΰτον άγριον θάνατον, τόν έζήτησα μέ τήν πρόφασιν δτι έχομεν χρέος νά τόν χαρίσωμεν ε’ις τόν Ζωολογικόν Κήπον καΐ έκτοτε τόν διατρέφω έγκάθειρκτον εις ένα πρώην δημαρχικόν γραφεΐον, δίχως καμμίετν πρόθεσιν νά συμβολίσω τήν άνάλογον πολυφαγικήν δύναμιν των αγροτικών δημάρχων.Τό βέβαιον εΐνε δτι έχει εύμορφιδιν. 'Η κεφαλή του, επιμήκης ώς του χοίρου, εΐνε ασπρόμαυρη, μέ κδιτι μικρά έξυπνότατα μάτια. Τό δέρμα του τριχωτόν, ώς τό τής άλεποΟς, μέ τήν όποιαν ομοιάζει και εις τά πόδια. Δεν εΐνε ά- κόμη ένός έτους καΐ έχει ανάστημα μεγάλου λαγοΟ. Τρώγει ψωμί δλων τών ειδών καΐ προτιμά τό σιταρίσιο. Παίρνει εύκολα θάρρος — έφαγε μόλις τόν έφεραν εις.τό καφενεΐον— καΐ κοιμάται πολύ, τόσον πολύ, ώστε πολλάκις τόν έξυπνώ νά τοΰ δώσω τροφήν.Έ άν ό Ζωολογικός Κήπος δέν τόν χρειάζεται, ευχαρίστως τόν δωρώ είς δποιον τόν ζητήση, κατά προτίμησιν πάντοτε είς τήν νεοσύστατον Εταιρείαν τών Ζωοφίλων. Μέχρις ’Αγρίνιου, τό όποιον άπέχει έντεΟθεν 22 ώρας, τόν στέλ- λω έλεύθερον παντός τέλους, δχι δμως καί άσφαλισμένον έκ τών έν τώ μεταξύ χωρικών, οΐ όποιοι, δπως είπα, θεωρούν τό δέρμα του πολύτιμον κατά τής βα- σκανίας, τό δέ κρέας του φάρμακον κατά διαφόρων ζωικών όσθενειών. Μήπως τόν χρειάζεται κανείς συνάδελφος διά νά μή τόν πιδτνη κακό μδιτι;

ΕΚ ΣΤ Ρ Α Τ ΕΙΑ  ΓΑ Λ Α Τ Ω Ν(συλ'έχεια άπό τή σε/άδα 19)επιστροφήν οί ΠατρεΤς (κάτοικοι τής 'Τπάτης) έτό/ι.μησ<χν έκ τής πο/^εμικής εμπειρίας των νι'χ (Χλ'τιμετωπίπουν εις αγώνα αησον τονς Γαί ι̂χτας π/ιήν «μάλιστα έτα- λαιπώρησαλ'».Ο ί ΑΙτο)λοι καΐ οί γι>ναικες αί Αίτω/ι«ι ταχθ-έντες καοτά μήκως τής άκο/ ι̂οΟου- μένης υπό τών βαρβάρων οδοί' ήκόντιζον καχι έτόξευον αυτούς όντας λίαν τρωτούς έκ τής άκοτα/Αηλότητος τών Γαλ.ατικάΰν ίΚωείον. 'Ό ταν δέ έπετίΟελτο οί Γα/αχται διά νά τούς καταδκόςουν ούτοι εΐ’κόλως {’πεξέφει»γον επαχ'ερχιήιενοι εέ'ίΚ'ς οις οί Γα/ι(ίτοι παρητοίντο τής δκόξεως. Είς τοιαι'της ιρί’σεως άγώιτχ έξιυ/ωΟρεύίίησαν οί βάρβαροι ούτως (οστε έπαηκαιιφαν είς τό Γαλ.ατικόν στρατόπεδον τών Οερμοπυ/άόν μόΐ'ον οκτακόσιοι, έν όλω. (συνέχεια στό επόμενο τεύχος)
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Ή φετ€ΐνή Σχολική γιορτή τής 25ης Μορτίου ο γ ο  Χωριό μας
Τοϋ κ. Ά θ . I . Κεράνη, 
’Αντιπροέδρου τοϋ Δ .Σ .

Γυρίζαμε μέ μιά παρέα από τις χιονισμένες πλαγιές τοΰ Ηελοΐ'χιοΰ γκτ νιι πε- ριίπιημε τη &ρ<χδυ(ΐ στο χωριό. Ό  ήλιος είχε πέσει και μιίλ’ο οι τε/νετ«ταΤες αχτίδες του ιριότιζαν τις χιοΐ’ΐσμένες κορφές τόίν γΰρω βουιιΤη'. Φτιήτητας οτό σπίτι ακχήίμι· στα μεγ(ίqxιL)vα τοϋ χ/σριοϋ παιδικές φωνές λίχ ιχπαγγέλουν ποιήματιχ. Μαθαίνουμε οτι στο σχολείο οΐ μαιΉ]τές γιορτάζουν τήν Έθΐ'ΐκή μας γιορτή τής 2δης Μαρτίου.Σέ λίγο βρεθήκαμε στο σχολείο. Ή  σχολική αίθουσα ήταν γεμάτη. "Ολο σχε- δϊιν τό χωριό είχε μαζευτεί εκεί. Ή  γιορτι'ι είχε αρχίσει και μεϊς δέν νοιώσαμε καί τόσο άνετα πο-ύ ηπτάσαμε άργοπορημένοι.’Εκείνη τή στιγμή, στή μικρή ά}λά πολύ φροταισμέλ'η σκηχΌχίλα, μαχ μαθήτριαέθνικτ) στολή άπήγγελλε ένα δημοτικό ποίημα. Μέ θαρραλέα, σταθερή (ρτοισι, ποϋ (χπό τί|ν πρώτη στιγμή μάς έντυπτοσίασε, μάς έ/ιεγε τους άγώΐ'ες καΐ τις θυσίες τιό'.' γυναικών τοϋ 21.’Ακολουθούν κσι τα aXlJx παιδιά τοϋ σχολείοτ', ιχλίαχ μέ σκέτς, ά?λν(ΐ [ΐέ ποιήματα καί άλλα μέ διαλόγους. "Ολα καλοδιαίν,εγμέι'α άπό τή δημοτική μας ποίηση καΐ άφιερ<ι)μέ\"α στό μεγάλο ξεσηκιομό τοϋ ’21.Τό θάρρος αυτών τών παιδιών, ή άνεση υ μ  ή λεβεντκ'χ πού έδειχ\"ΐχν πιχιτο στίι σκηνή, μάς άηπ·|σε δλους κατάπληκτους. Καί τή\' κατάπληξη τή διαδέχτηκε ή συγκίνηση κ.αι ή περηφάνεια.Μέ ζωντάνια και πειστικότητα μάς ξανάηπιςκιν στό τοϋ τά ήρτοικά κατορθώματα, τΙς νίκες καί τΙς θιισίες τών αγωνιστών τοϋ ’21.Ή  γιορτί] κράτησε περίποτι δυό ώρες. Σ ’ αυτό τό διάστημα δέν Λ'οιιόσαμε τήν παραμικρή κούραση, δπως σέ άλλες σχολικές γιορτές, μέ σχοίλωτενεΐς και πομπώδεις ?ιόγοΐ'ς. Έίδώ ή δασκάλα τοΰ χωριοϋ μας, ή κυρία Κυρίτση, κατόρθωσε νά μάς μιλήσει δσο μπορούσε πιό κ-αλλέτερα μέσα άπό τις παιδικές φωνές τώΐ’ μαθητών της γκ'χ τό μεγαλείο τοΰ '21. Αιπό δμως πρέπει νά χρειάστηκε και κώπους και θέληση κ«ι προσπάθειες. Ή  σχολική γιορτί] ήταν άρτια. Τά ποιή( ι̂ατο, οΐ διάλογοι, τά σκέτς διαλευμένα μέ εί'αισθησία κχχΐ γλπόσεις.Καιρό, εγώ τουλάχιστο, είχα νι'χ δ<ΰ μκ'χ τόσο ωραία σχολικί] γιορτή πού νι'χ προ- καλέσει σ’ δλους μιά τόσο μεγάλη σχ’γκίνηση.’Αξίζουν θερμά συγχαριτήρια και στή δασκάΡ.α καί στά παιδιά.
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ΗΘ Ε Λ Α  Ν Α Μ Ο Υ Ν  ΤΣΕΑΙΓΚΑΣ

"Ηθελα νά ’μουν τσέλιγκας, νά ’μουν κι’ ένας σκουτέρης 
να τΐάω νά ζήσω στο μαντρί, στην ερημιά, στα δάσα, 
νά ’χω κοπάδι πρόβατα, νά ’χω κοπάδι γίδια, 
κι’ εναν σωρό μαντρόσκυλα, νά ’χω καΐ βοσκοτόπια, 
τό καλοκαίρι στά βουνά κα'ι τον χειμό στους κάμπους. 
Νά ’χω άπό πάλιουραν βορό και στρούγκα από ροδάμι, 
νά ’χω καΐ σε ψηλήν κορφή καλύβα άπό ρουπάκια, 
νά ’χω με τά βοσκόπουλα σε κάθε σκάρο γλέντι, 
νά ’χω φλογέρα νά λαλώ ν’ αντιλαλούν οί κάμποι, 
νά ’χω κα'ι κόρην όμορφη στεφανωτή μου νά ’χω, 
νά μοΟ βοηθάη στο σάλαγο, νά μοΰ βοηθάη στά γρέκια, 
κι’ όντας θά τά σταλίζουμε τά δειλινά στούς ίσκιους, 
στής ρεματιάς τή χλωρασιά μαζί της νά πλαγιάζω, 
νά μέ κοιμίζη με φιλιά στούς δροσερούς της κόρφους.

Κ Ω ΣΤ Α Σ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Στιγμιότυπο άπό τήν 25η Μαρτίου στό Χωριό.24



L ·

Oi διακοπές 
των παιδιών

Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές, ήλιος, θάλασσα, ταξίδια, κάποια δόση έλευ- θερίας. Πολλές φορές, δμως, οΐ γονείς, ξεκινώντας γιά την έξοχή, ξεχνούν πώς οί διακοπές έχουν τελείως διαφορετική έννοια γιά τούς ένήλικες άπ’ δ.τι έχουν γιά τά παιδιά. Τά μικρά έχουν δικαιώματα καΐ συγκεκριμένες ανάγκες καΐ χρειάζεται προσοχή ώστε πραγματικά ή έξοχή νά τά ώφελήσει. Πώς ακριβώς πρέπει νά περάσουν τά παιδιά τό καλοκαίρι; ΚαΙ ποιά είναι τά προβλήματα πού συνηθέστερα άντιμετωπίζουν οί γονείς; Ειδικοί παιδίατροι τονίζουν τά σημεία πού χρειάζονται προσοχή.Κατ’ άρχήν δέν έχει καμιά Ιδιαίτερη σημασία —ευτυχώς— ό τόπος δπου τό παιδί θά περάσει τούς μήνες του καλοκαιριού. Στό παραθαλάσσιο χωριό ή στον ’Όλυμπο, τά παιδιά αντέχουν τό ίδιο. Οί περισσότεροι παιδίατροι υποστηρίζουν δτι σύμφωνα μέ τις τελευταίες έρευνες τά παιδιά ωφελούνται τόσο σέ μεγάλο υψόμετρο δσο καί δίπλα στή θάλασσα. "Ενα μόνο σημείο χρειάζεται προσοχή: νά είναι πραγματική έξοχή τό μέρος δπου θά περάσουν τά μικρά άγόρια καί κορίτσια, τό καλοκαίρι τους. Κι δμως συχνά οί γονείς διαλέγουν ένα πολυσύχναστο θέρετρο, δπου κυκλοφορούν αύτοκίνητα καί ύπάρχουν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι καί καυσαέρια, δπως ακριβώς στήν πόλη. Ή κίνηση, ό θόρυβος, τά τζούκ μπόξ, δέν δημιουργούν ατμόσφαιρα ήρεμίας ούτε γιά τούς μεγάλους ούτε γιά τούς μικρούς.Δέν έχει έπίσης ιδιαίτερη σημασία νά πάνε τά παιδιά πρώτα στη θάλασσα καί μετά στό βουνό. Τό σημαντικότερο είναι νά κάνουν διακοπές στά μέτρα τους. Δηλαδή σ’ ένα περιβάλλον μέ δσο γίνεται πιό καθαρό άέρα, δπου τό παιδί θά μπορεί νά δεί δ,τι δέν βλέπει στήν πόλη, νά κότνει πράγματα πού συνήθως στήν πόλη δέν έχει τή δυνατότητα νά κιάνει. Αυτό είναι τό σημαντικό. Ν’ απομακρυνθούν τά μικρά αγόρια καί κορίτσια άπό τόν περιορισμένο χώρο τού διαμερίσματος, δπου δέν έχουν τή δυνατότητα νά παίξουν. Στήν έξοχή τά παιδιά πρέπει νά μπορούν νά κυκλοφορούν έλεύθερα στούς δρόμους, νά παίξουν χωρίς περιορισμούς, κι ακόμη νά δούν άπό κοντά τ’ις κότες, τις αγελάδες, τά διάφορα ζώα, πού δσα παιδιά ζούν στις πόλεις γνωρίζουν μόνο άπό τά βιβλία."Ενα άλλο πρόβλημα, πού συχνά άπασχολεί τούς γονείς, είναι όίν μπορούν ν’ αφήνουν τό παιδί νά κυκλοφορεί στήν άμμουδιά γυμνό. Σύμφωνα μέ τή γνώμη τών παιδιάτρων, δέν ύπάρχουν άντενδείξεις ούτε άπό άποψη υγιεινής, ούτε άπό άποψη ψυχολογίας. Ειδικά γιά τά παιδιά τών πέντε ή έξι χρόνων δέν υπάρχει κανένας λόγος νά δημιουργούμε πρόβλημα ούτε είναι \προπή νά τ' α φήνουν οί γονείς νά κυκλοφορούν γυμνά. Οί παιδίατροι προχωρούν μάλιστα περισσότερο καί τονίζουν πώς είναι έτσι μιά ευκαιρία νά έξοικειωθούν τά παιδιά μέ τό γυμνό καί νά κατανοήσουν τις διαφορές άνάμεσα στά δύο φύλα.Βέβαια, γυμνό τό παιδί θά κυκλοφορεί στήν αμμουδιά. Τις ύπόλοιπες ώρες πώς είναι πιό σωστό νά ντύνεται; Οί ειδικοί συνιστούν ν’ αφήνουν οί γονείς τά παιδιά νά διαλέγουν μόνα τους τό ντύσιμο πού τά βολεύει. ” Αν ζεσταίνονται θά ντυθούν πιό έλαφρά, άν νιώθουν κρύο θά ζητήσουν κόιτι πιό βαρύ. Δυστυχώς, δμως, αύτό δέν συμβαίνει ποτέ. Οί γονείς καί Ιδιαίτερα οί μητέρες, κυνηγούν διαρκώς τά παιδιά κάθε ήλικίας γιά νά φορέσουν μιά μπλούζα, μιά ζακέτα
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καΐ γενικά κάτι περισσότερο άπ’ δ,τι πραγματικά χρειάζεται. Γενικά, έξ άλλου, τό ντύσιμο των παιδιών στην έξοχή πρέπει νά είναι άπλό, πρακτικό.Τούς γονείς άπασχολεΐ ακόμη μέ ποιούς θά κάνουν παρέα τά παιδιά τους. ’Αλλά προκειμένου γιά παιδιά ηλικίας τριών ή πέντε ή έστω καΙ δέκα χρόνων, δέν πρέπει νά υπάρχει πρόβλημα. Στην ήλικία αυτή τά παιδιά είναι αθώα κα'ι διαλέγουν τΙς παρέες τους χωρίς καμιά πονηρή σκέψη. Δέν πρέπει λοιπόν νά τούς άπαγορεύουν οί γονείς τήν παρέα μέ τούς μικρούς τους φίλους, οϋτε νά έκνευρίζονται δταν τά παιχνίδια πού διαλέγουν τά παιδιά δέν τούς άρέσουν. θ ά  πρέπει νά τά άφήσουν έλεύθερα.Πολλοί γονείς παραπονιούνται, έξ άλλου, δτι οΐ διακοπές σημαίνουν πρόσθετα έξοδα, γιατί τά παιδιά ζητούν διαρκώς νά τούς αγοράσουν παγωτά, γλυκά καί γενικά δ,τι βλέπουν στά περίπτερα καί στά καταστήματα. Πώς μπορούν ν’ άντιδράσουν τις ύπερκαταναλωτικές αύτές τάσεις; Πρέπει νά ύποχωρούν γιά νά ικανοποιήσουν τά παιδιά ή χρειάζεται νά δείξουν κόπτοια αυστηρότητα; Στό σημείο αύτό μπορούμε νά κάνουμε κάποια διάκριση. "Αν τά παιδιά είναι πα- ροτχαϊδεμένα καί οι γονείς Ικανοποιούν πάντα τις άπαιτήσεις τους, θά είναι βέβαια δύσκολο νά υιοθετήσουν τώρα διαφορετική στάση. 'Όμως πρέπει νά δοκιμάσουν νά έξηγήσουν. Καί τό πιό σωστό είναι νά τούς δίνουν ένα χαρτζηλίκι γιά όρισμένες μέρες, πού θά μπορούν νά ξοδέψουν μέ μέτρο καί μέ τό δικό τους τρόπο. Προκειμένου γιά μικρότερα παιδιά καλό είναι νά μήν υποχωρούν οΐ γονείς σέ παράλογες απαιτήσεις.’Εννοείται, φυσικά, δτι οΐ γονείς θά δείξουν σταθερότητα καί στά μεγαλύτερα παιδιά. "Αν ξοδέψουν τό χαρτζηλίκι τους νωρίτερα άς μήν τούς δώσουν άλλα χρήματα. Μόνο έτσι μπορούν νά μάθουν τήν άξια τών χρημάτων καί νά διαχειρίζονται τό ποσό πού διαθέτουν. Κι όπωσδήποτε οΐ γονείς θά πρέπει νά άντιληφθούν δτι δέν είναι άπαραίτητο νά ξεπερνούν τις οικονομικές τους δυνατότητες, προκειμένου νά Ικανοποιήσουν τις άπαιτήσεις τών παιδιών του. Μέ τόν τρόπο αύτό δέν κιάνουν τίποτα άλλο άπό τό νά τά κακομαθαίνουν καί νά τά άπομακρύνουν άπό τήν πραγματικότητα.Μιλήσαμε προηγουμένως γιά τά παιχνίδια τών παιδιών. Στήν έξοχή τά παιχνίδια είναι διαφορετικά άπ' δ,τι στήν πόλη. Τί κίνδυνοι δημιουργούνται καί πώς ν’ άντιδράσουν οΐ γονείς; ’Εφόσον τό παιχνίδι είναι έπικίνδυνο θά πρέπει νά τό απαγορεύσουν στό παιδί τόσο στήν πόλη δσο καί στήν έξοχή. Βέβαια, στήν έξοχή οΐ δυνατότητες νά πέσει ή νά χτυπήσει πολλαπλασιάζονται άκόμη κι όίν οί γονείς προσέχουν πολύ. ’Εκείνο πού χρειάζεται είναι νά ξεχωρίζουν τόν πραγματικό κίνδυνο. Καθώς παίζει τό παιδί είναι φυσικό νά ιδρώσει. Αύτό δέν σημαίνει δτι θά πρέπει νά τό έμποδίσουμε νά τρέξει, γιά νά μήν ιδρώσει. ’Αντίθετα, οί γονείς θά πρέπει νά τό έμποδίσουν νά παίζει μπάλα στόν κεντρικό δρόμο, δπου κινδυνεύει άπό τά αύτοκίνητα. Είναι τελικά θέμα έκτιμήσεως."Ενα άκόμη βασικό θέμα είναι έκείνο τής διατροφής. Τό πιό σωστό, συμβουλεύουν οί παιδίατροι, είναι νά τρώει τό παιδί δσο θέλει, θέλει νά φάει πέντε φορές τήν ή μέρα; Κανένα πρόβλημα. Μόνο πού θά πρέπει νά τρώει σέ καθορισμένες πόίντοτε τις ίδιες ώρ>ες. θέλει νά τρώει τρείς φορές τήν ήμέρα; Δέν υπάρχει λόγος νά άντιδράσουν οί γονείς, έφόσον πάλι τηρούνται τά ώράρια. Άκόμη κι άν τό παιδί είναι λιγόφαγο καί τρώει μόνο μιά φορά τήν ήμέρα, οί γονείς δέν πρέπει νά άνησυχήσουν.Έ ξ  άλλου, τά παιδιά καλό είναι νά τρώνε δ,τι καί οί ένήλικες. Ή διατροφή τους νά περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σέ πρωτεΐνες (γάλα, αύγά, κρέας, ψάρι) βιταμίνες καί άνόργανα άλατα (λαχανικά καί φρούτα) έλάχιστα λίπη καί υδατάνθρακες. ΓΓ αύτό οί γονείς είναι προτιμότερο νά έπιμένουν νά φάει26



τό παιδιΐ τό μπιφτέκι ή τό ψάρι, σαλάτα καΐ φρούτα κι άς μήν δοκιμάσει καθόλου τά ζυμαρικά κα'ι τΙς σούπες.Στό θέμα της διατροφής των παιδιών υπάρχει δμως έ'να άλλο πρόβλημα: τά διάφορα παγωτά, τσΙπς ή οί ξηροί καρποί πού θέλουν νά τρώνε τά παιδιά ανάμεσα στά γεύματα δέν κόβουν τήν όρεξή τους; Οί γονείς άς φροντίσουν νά δίνουν οί ίδιοι τό καλό παράδειγμα. 'Ά ν  έκεϊνοι τρώνε παγωτά και πίνουν διάφορα ποτά είναι φυσικό νά τά απαιτήσει καί τό παιδί. Κι οπωσδήποτε δέν τοΰ κάνουν καλό άφοΰ δέν προσφέρουν θρεπτικά συστατικά καί έπΙ πλέον τοΰ κόβουν τήν όρεξη. Πάντως τά παγωτά άν δέν τρώγονται πριν άπό τό γεΰμα ά- ποτελοΰν μιά θαυμάσια καί πλήρη τροφή.” Αν πάλι τό παιδί άρνηθεΐ νά φάει στό τραπέζι τό μεσημέρι οί γονείς θά πρέπει νά δείξουν σταθερότητα καί νά μήν τοΰ έπιτρέψουν νά φάει τίποτα μέχρι τό έπόμενο γεΰμα. Μόνο έτσι θά συνειδητοποιήσει ότι πρέπει νά σέβεται τις ώρες τοΰ φαγητοΰ.Στις διακοπές τά παιδιά δέν δείχνουν καμιά διάθεση γιά ϋπνο. Κι έδώ ισχύουν οί ίδιοι κανόνες, πού άναφέραμε, προκειμένου γιά τό φαγητό. Τό παιδί πρέπει νά έχει τήν έλευθερία νά κοιμάται όσο θέλει. ’Ά ν  π.χ. μετά τό μεσημεριανό γεΰμα δέν θέλει νά κοιμηθεί άλλά προτιμά νά παίξει, πρέπει οί γονείς νά τοΰ τό έπιτρέψουν. Καί τό βράδυ δέν είναι σκόπιμο νά τό στείλουν στό κρεβόιτι άπό τις όχτώ, γιατί, ιδίως, τις πρώτες μέρες τών διακοπών, ζώντας σέ ένα καινούργιο περιβάλλον, βρίσκεται σέ ύπερένταση. Γιά νά τό πείσουν νά κοιμηθεί θά πρέπει νά δημιουργήσουν γύρω του άτμόσφαιρα ήρεμίας, νά τό πείσουν ότι θά μείνουν κοντά του καί δέν θά τό έγκαταλείψουν μόνο του γιά νά διασκεδάσουν. Καί τις πρώτες τουλάχιστον μέρες είναι άπαραίτητο νά τό κάνουν. Μετά, όταν τό παιδί έχει προσαρμοστεί, μπορούν νά έπιτρέψουν στόν έαυτό τους περισσότερες έλευθερίες.Μιά τελευταία συμβουλή: οί γονείς μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά έπιβά- λουν στά παιδιά νά μελετούν στή διάρκεια τών διακοπών. Χρειάζονται κι έκεί- να ξεκούραση υστέρα άπό ένα όλόκληρο χρόνο σκληρής δουλειάς, όπως άκρι- βώς καί οί μεγάλοι.

Τά παιδιά, στις διακοπές, χαίρονται μέ ξενοιασιά τήν έλεύθερη φύ ση τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ.ικροΰ Χωριοΰ.



'Η καλοκαιρινή μας διατροφή
Οί διαιτολόγοι ύττοστηρίζουν δτι τό τό καλοκαίρι πρέπει νά τρώμε τουλάχιστον κατά ένα δέκατο λιγότερο άπό τό χειμώνα. Γιατί ό όργανισμός μας δαπανά λιγότερες θερμίδες, άφοΟ ή έξωτερική θερμοκρασία είναι ψηλή. ’Έτσι πρέπει νά περιορίσουμε τήν ποσότητα του φαγητού, άν δέν θέλουμε νά πάρουμε περιττά κιλά, κι άν θέλουμε νά νιώθουμε ευχάριστα.’Αλλά δέν αρκεί νά τρώμε λιγότερο. Πρέπει έπίσης νά προσέχουμε τό είδος τών φαγητών πού τρώμε. Τά μαγειρεμένα μέ βούτυρο καΐ γενικά λιπαρές ού- σίες φαγητά, τά ζυμαρικά, τά άλλαντικά, τά ποτχειά τυριά, τά γλυκά, τό ψωμί, τά πικάντικα πιάτα, τά βαριά οινοπνευματώδη ποτά είναι τελείως ακατάλληλα γιά τό καλοκαίρι γιατί κουράζουν τό πεπτικό σύστημα, αναγκάζοντας τό στομάχι νά δουλέψει πιο έντατικά. ’Έτσι προκαλεΐται αίσθημα δυσφορίας, υπερβολική έφίδρωση καί γενικά ζεσταινόμαστε άκόμη περισσότερο. Ειδικά τά οινοπνευματώδη ποτά άκόμη κι άν είναι παγωμένα μάς χαρίζουν προσωρινά λίγη δροσιά, τελικά μάς ζεσταίνουν γιατί προσφέρουν πολλές έπί πλέον θερμίδες. Μιά άλλη συμβουλή τών ειδικών: Επειδή μέ τίς μεγάλες ζέστες, οί έκκρίσεις του στομάχου, πού ρυθμίζουν τήν πέψη παρουσιάζονται μειωμένες καί διοΛύον- ται μέ τίς υπερβολικές ποσότητες υγρών πού αναγκαστικά πίνουμε τό καλοκαίρι, χρειάζεται προσοχή. Είναι προτιμότερο νά μήν καταναλώνουμε υγρά στή διάρκεια τοΰ φαγητού άλλά νά φροντίσουμε νά ξεδιψάμε πίνοντας δσο νερό θέλουμε άνάμεσα στά γεύματα.’Ά ν  δμως απαγορεύονται τά άλλαντικά, τά τηγανιτά καί γενικά τά βαριά φαγητά, τά πολύπλοκα μαγειρεμένα, σέ τί θά πρέπει νά στηρίξουμε τήν καλοκαιρινή μας διατροφή;
Τό κρέας, τό ψάρι, τά αυγά : Είναι άπαραίτητα γιατί μάς προσφέρουν τίς πολύτιμες πρωτεΐνες. ’Αλλά θά προτιμήσουμε τά άπαχα κρέατα καί ψάρια, άπο- κλείοντας τά λιπαρά δπως λ.χ. τό χοιρινό κρέας ή άπό τά ψάρια τήν παλαμίδα καί τό χέλι. Ψημένα στή σχάρα καί βραστά είναι πάντως πιό έλαφρά και ευπεπτα, παρά τηγανιτά. Δυό αυγά άντικαθιστοΰν, έξ άλλου, τό κρέας ή τό ψάρι.
Τά χορταρικά: Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στήν καλοκαιρινή διατροφή, γιατί προσφέρουν βιταμίνες καί μεταλλικά άλατα. Γιά νά μήν καταστρέφονται δμως οί βιταμίνες είναι προτιμότερο νά τά βράζουμε σέ χύτρα άτμοΰ. ’Ή  σέ κατσαρόλα μέ μικρή ποσότητα βραστού νερού, σέ δυνατή φωτιά. Δέν πρέπει άκόμη νά άφήνουμε τά χορταρικά μέσα στό κρύο νερό, τήν ώρα πού τά πλένουμε γιατί καταστρέφονται οί ύδροδιαλυτικές βιταμίνες. Εκτός άπό τά χορταρικά θαυμάσια είναι βέβαια καί τά ώμά λαχανικά. Μέ λίγο λάδι καί άφθονο λεμόνι συμπληρώνουν τό γεύμα.
Τά φροΰτα: Τό καλοκαίρι μάς προσφέρει πολλά καί διαφορετικά φρούτα, πού πρέπει νά κατέχουν μιά ξεχωριστή θέση στή διατροφή μας. Γιατί περιέχουν πολλά συστατικά πού είναι άπαραίτητα στόν όργανισμό καί κυρίως τίς βιταμίνες. Τώρα έχουμε ιδιαίτερη άνάγκη άπό βιταμίνες γιατί ή υπερβολική ζέστη προκαλεϊ κούραση, άδυναμία, υπνηλία. Γ ιά νά τήν καταπολεμήσουμε χρειαζόμαστε βιταμίνες καί κυρίως τη βιταμίνη C καί Β. ’Αλλά ή μεγαλύτερη ποσότητα βιταμινών βρίσκεται, δπως είναι γνωστό, στό φλοιό. ΓΓ αυτό άκριβώς πολλοί διαιτολόγοι συνιστούν νά τρώμε τά φρούτα μέ τη φλούδα τους. Φυσικά, μέ τήν προϋπόθεση δτι είναι καλά πλυμένα.
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To παγωτά; Δέν άποτελοϋν κυρίως φαγητό, άλλα τώρα τό καλοκαίρι, τρώγονται άπό δλους, μεγάλους καί μικρούς. Τά παγωτά έπειδή περιέχουν ζάχαρη καί κρέμα γάλακτος (σαντιγύ) προσφέρουν πολλές θερμίδες καί παχαίνουν. ’Αλλά θά πρέπει νά πούμε δτι έπειδή άκριδώς τά υλικά πού τά συνθέτουν (γάλα, αυγά, ζάχαρη, χυμοί φρούτων) προσφέρουν στον όργανισμό πρωτεΐνες, ά- νόργανα άλατα καί βιταμίνες, τά παγωτά αποτελούν τελικά θαυμάσια τροφή. Πολλοί διαιτολόγοι συνιστοΟν μάλιστα ένα παγωτό γιά τήν περίπτωση πού ή ζέστη μάς κό6ει τήν δρεξη. Καί κρίνουν πώς είναι ιδιαίτερα ώφέλιμα γιά τά παιδιά. Φυσικά μέ τήν προϋπόθεση δτι είναι άγνά.
Τά διάφορα ποτά : Τό καλοκαίρι ιδρώνουμε καί ό όργανισμός μας προσπαθεί ν’ άντιδράσει στήν απώλεια υγρών. ’Έτσι διψάμε συνεχώς. ” Αν δμως ικανοποιούμε πότντοτε τήν άνάγκη τής δίψας, πού μάς βασανίζει μέ τή ζέστη, τελικά θά προσφέρουμε στον όργανισμό μας πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού, άπό έκεινες πού πραγματικά έχει άνάγκη. θ ά  πρέπει νά έχουμε υπόψη μας βασικά δτι βάζουμε νερό στόν όργανισμό μας δχι μόνο μέ τά ύγρά, άλλά καί μέ τίς τροφές. Είναι χαρακτηριστικό δτι τά φρούτα καί πολλά λαχανικά περιέχουν έως 80 ή καί 90ο) ο νερό. Πότντως ό καλύτερος τρόπος γιά νά ξεδιψάσουμε είναι τό νερό. ’ Επίσης οί χυμοί φρούτων καί τά άεριούχα ποτά, πού διεγείρουν τήν έκκριση τών γαστρικών ύγρών είναι πολύ εύεργετικά έναντίον τής δίψας. "Οσοι, δμως, ύποφέρουν άπό άεροφαγία καί φουσκώματα θά πρέπει νά άπο- φεύγουν τά άεριούχα ποτά, γιατί έπιδεινώνουν τήν κατάσταση. Κατάλληλο έ- πίσης γιά νά καταπολεμήσουμε τή δίψα είναι καί τό παγωμένο τσάι.Τί πρέπει νά προσέχουμε: ’Ό χι μόνο τό καλοκαίρι άλλά καί γενικά σέ κάθε έποχή, θά πρέπει νά προσέχουμε ώστε νά έφαρμόζουμε τούς κανόνες τής σωστής ύγιεινής διατροφής. Τί πρέπει νά κάνουμε:•  Νά μήν τρώμε ποτέ μεγάλες ποσότητες φαγητών. "Οταν ικανοποιήσουμε τό αίσθημα τής πείνας, θά πρέπει νά σταματήσουμε.•  Είναι άπαραίτητο νά μασάμε πιάντοτε τήν τροφή μας καλά. Είναι γνωστό πώς τό στομάχι δέν έχει δόντια.•  Νά μήν τρώμε ποτέ δταν νιώθουμε άδιάθετοι, δταν έχουμε πυρετό, δταν είμαστε έκνευρισμένοι, κουρασμένοι ή στενοχωρημένοι. Είναι προτιμότερο νά περιμένουμε, ώσπου νά ήρεμήσουμε, γιατί διαφορετικά τό άποτέλεσμα θά είναι ή δυσπεψία καί ή δυσφορία.•  Νά μήν ρίχνουμε στίς σαλάτες μεγάλη ποσότητα λαδιού. Λίγο λάδι 1 - ? κουταλάκια τού γλυκού είναι άρκετό. ιΔαφορετικά καί οί σαλάτες γίνονται δύσπεπτες.•  Τό μεγαλύτερο μέρος τού γεύματος πρέπει νά άποτελεΐται άπό ώμές φυσικές τροφές.•  Τέλος, θά πρέπει νά άποφεύγουμε νά διατηρούμε στό ψυγείο, τά διάφορα μαγειρεμένα φαγητά, γιατί ιδίως τώρα τό καλοκαίρι, άκόμη καί στό ψυγείο παθαίνουν διάφορες άλλοιώσεις.
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α π ο  Τί] a κόπι α της  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

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

Η Γ{ν. Ιννύιυαιι τής ΆδΕλφότηταςΣτΙς 28 Μαρτίου £γινε ή έτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τής ’Αδελφότητας. Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ήταν ό κ. Χρ. θάνος καΐ Γραμματέας ό κ. Ν. Βίγλας. Στή Συνέλευση παρέστησαν 31 μέλη ένώ άλλα 57 έκπροσωπήθηκαν κα'ι ψήφισαν μέ έξουσιοδότηση.Τά κύρια θέματα πού άπασχόλησαν τήν Συνέλευση ήσοτν: 1) Ό  έρανος γιά τήν έπισκευή τής Μεταμορφώσεως (θά συνεχισθεΐ γιά νά όλοκληρωθεΐ τό έρ- γο).2) 'Η προώθηση τής άνέγερσης των σχεδιασθέντων γιά φέτος μνημείων, τόσο γιά τούς έκτελεσθέντες στήν Κατοχή, δσο καΐ γιά τά θύματα τής κατολίσθησης. (Μέχρι τώρα γιά τό πρώτο μνημείο μαζεύτηκαν 50 χιλ. δρχ. περίπου).3) Τό στρώσιμο δρόμου, τηλέφωνα κα'ι στο παλιό χωριό, πύκνωση δρομολογίων λεωφορείων, ένίσχυση τοΟ Σχολείου, συνεργασία μέ τήν Κοινότητα γιά τήν άπό κοινού άντιμετώπιση θεμάτων, όπως τά μνημεία, πλατεία χωρίου, δρόμος Ποτναϊας, έπέκταση τοΰ Σχεδίου γιά διοτνομή νέων οίκοπέδων κ.ά.4) "Ιδρυση οικοδομικού συνεταιρισμού άπ’ αυτούς πού είχαν σπίτια καί χωράφια στό μέρος πού κατολίσθησε. ("Εγινε δεκτό δτι ή ’Αδελφότητα δεν έχει άρμοδιότητα στό θέμα αυτό καί μόνοι τους, δσοι ένδιαφέρονται νά φροντίσουν) .5) Τονίστηκε ή άνάγκη τροποποίησης τού Καταστατικού σύμφωνα μέ τίς νέες άνάγκες τής ’Αδελφότητας καί τήν μέχρι τώρα άποκτηθείσα έμπειρία. Γιά τό θέμα αυτό θά γίνει ειδική Τροποποιη- τική Συνέλευση στήν όποια θά πρέπει νά προσέλθουν δλα τά μέλη.Μετά τήν έκθεση των πεπραγμένων καί τή λογοδοσία τού άπελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς καί τήν Έ κ 

θεση τής Εξελεγκτικής ’ Επιτροπής πού έγκρίθηκαν άπό τή Συνέλευση μίλησοτν γιά τά παραπάνω θέματα οί κ.κ. Χρ. θάνος. Πρόεδρος τής Συνέλευσης, Γ. Λημόπουλος, Πρόεδρος τού άπελθόντος Δ .Σ., Κλ. Κουτσούκης, Ν. Βίγλας, Γ. Χονδρός, Π. Λιάπης, Δ. Πέτσικας, Δ. Ούτουντζής, Α. Φλέγγας κ.ά.Κατόπιν έγινε ψηφοφορία γιά τήν ά- νάδειξη τού νέου Δ .Σ ., τό όποιο συγκροτήθηκε σέ σώμα άπό τούς Πρόεδρο Κλ. Κουτσούκη, ’Αντιπρόεδρο Ά θ . 1. Κεράνη, Γραμματέα Γ. Δημόπουλο, Ταμία Νικ. Βίγλα, Σύμβουλο Παντ. Λιάπη.
ίχολική γιορτή · ΒράβΕοση μαθητϋνΣτις 13 ’ Ιουνίου στό Δημοτικό Σχολείο τού Χωριού έγινε ώραία γιορτή άπό τούς μαθητές τού Σχολείου γιά τή λήξη τής σχολικής χρονιάς. Στή γιορτή αύτή πού ήταν άψογα όργανωμένη άπό τή Δ)ντρια τού Σχολείου κυρία Ε. Εύ- οί γονείς τών μαθητών, μέλη τού Κοινοτικού Συμβουλίου, πολλοί συγχωριανοί, καθώς έπίσης καί φίλοι τού χωριού. Ή γιορτή έκλεισε μέ σύντομη όμιλία τής Δ)ντριας τού Σχολείου καί τού Προέδρου τής ’Αδελφότητας.Έ κ  μέρους τής ’Αδελφότητας δόθηκαν τά καθιερωμένα βραβεία στούς ά- ριστεύσαντες άποφοίτους καί μοιράστηκαν διάφορα παιγνίδια καί γλυκά σ’ δλα τά παιδιά.Σέ ευχαριστήρια έπιστολή τής ’Αδελφότητας πρός τή Διευθύντρια τού Σχολείου γιά τήν ώραία γιορτή, άναφέρε- ται:«Μέσα στον δμορφο έλληνοπρεπή στολισμό τής αίθουσας, καμαρώνοντας τόσο έμείς δσο καί οί γονείς τά παιδιά τους, ξαναζήσαμε τίς δμορφες σχολικές γιορτές τών παιδικών μας χρόνων πού δυστυχώς έλάχιστα σχολεία σήμερα μπαίνουν στον κόπο νά όργανώσουν».30



’Ακολουθεί απόσπασμα άπό συγκινητική όμιλία τής μαθήτριας τής Στ' 
Τάζης Κ. Γιολδάση).Σεβαστή μου δασκάλα,’Αγαπητοί μου συμμαθητές,Σα^ μιλάω άπό μέρους των συμμαθητών μου τής ΣΤ' τάξης του σχολείου μας καΐ σας έκφράζω τά συναισθήματα όλονών μας. "Υστερ’ άπό 6 χρόνια χαρούμενης ζωής πού περάσαμε κοντά σέ καλούς κι άξιους παιδαγωγούς μέ δυναμωμενα τώρο τά φτερά μας έτοιμαζόμαστε νά πετάξουμε σ’ άλλη φωλιά. . .’Αγαπημένη μας δασκάλα.Σάς εύχαριστοϋμε θερμά κα'ι σάς εύγνωμονοΰμε γιά τούς κόπους κα'ι τΙς θυσίες πού κοιταβάλλατε δλο αύτό τόν καιρό γιά τήν μόρφωσή μας κα’ι γενικά γιά νά μάς έξοπλίσετε μέ τά έφόδια πού χρειαζόμαστε ν' άντιμετωπίσουμε άπό ’δω καί πέρα τή ζωή μας. Έσεϊς κι οί προηγούμενοι δασκάλοι μας βάλατε τά θεμέλια καί κτίσατε τόν α' όροφο στό οικοδόμημα τής ψυχής καί τοΰ μυαλού μας. . .Λίγες στιγμές άκόμα καί θά πετάξουμε μακριά. Μά δέν θά ξε)^σουμε πώς φεύγοντας άπό δω μπαίνουμε σ’ άλλο σχολείο πού λέγεται κοινωνία. Σάς ύποσχόμαστε όλη τήν καλή διαγωγή πού δείξαμε έδώ θά τή δείξουμε κι έκεΐ. θά φροντίσουμε όπως μάς λέγατε νά είμαστε μαθητές καί δάσκαλοι μαζί. Μά μαθαίνουμε άλλά νά διδάσκουμε μέ τά έργα μας στούς άλλους. Μάχουμε πίστη στό θεό κι άγάπη στήν Πατρίδα. . .’Αγαπητοί μας συμμαθητές.Σάς ζηλεύουμε πού θά συνεχίσετε γιά κάρποσο καιρό άκόμα τήν παραμονή σας οτή ζεστή, τή στοργική φωλιά τού σχολείου μας. Λυπούμαστε πού σάς άποχωρι- ζόμαστε. . .Τώρα θά περιμένετε νά σάς άποχαιρετίσουμε. ’Όχι. ’Εμείς δέ χωριζόμαστε άπ’ τό σχολείο γιατί είμαστε παιδιά του. Άπό κείνο πού άποχωριζόμαστε καί κείνο πού θ’ άποχαιρετίσουμε τώρα είναι ή παιδική μας ζωή. Τό βλαστάρι σάν λέει άντίο τό λέει γιατί θ’ άλλάξει, θά γίνει κλαδί πελώριο. Τό λουλούδι άποχαιρετά τά κάλλη του νά γίνει γλυκός καρπός. Ή δροσιά τής αύγής φεύγει γιά νά ’ρθει ή ζέστα τής ζωογόνας μέρας. Καί μείς, φεύγουμε τώρα γιά νά γίνουμε ώριμοι καί κοινωνικοί έργάτες πού θά δοξάσουμε τή γενιά μας. "Ομως ούτε στιγμή δέ θά ξεχάσουμε τά διδάγματα τού σχολείου μας.

Στιγμιότυπο άπ’ τήν ωραία έκδήλωση.



Ή Εθνική Άντίσταοη 1941 - 44 Ή αντίσταση τού Μικρσϋ ΧυριούΑρκετοί συγχωριανοί μας είχαν τήν ευκαιρία νά έπισκεφθοΟν τό λόφο Φινό- πουλου στην ’Αθήνα, δπου όργανώθηκε τό Φεστιβάλ τής Εθνικής ’Αντίστασης (17 - 27 ’ Ιουνίου).Τό όνομα τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ, έκτος άπ’ τά τραγούδια φιγουράριζε καΐ σέ αρκετά άντιστασιακά βιβλία, ένώ εικόνες κα'ι παιδιά τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ στην κατοχή διακρίνονταν σέ μεγάλων διαστάσεων φωτογραφίες τής κατοχής, πού είχαν άναρτηθεϊ σέ διάφορα σημεία.

θυμίζουμε πάλι ότι τό έπόμενο τεΰ- χος των «Μ.Γ.» θά είναι αφιερωμένο στό ήρωϊκό Μικρό Χωριό τοΰ 1941 -44, μέ τή συμπλήρωση άλλωστε καί 40 χρόνων άπό τήν άποφράδα μέρα τής καταστροφής του άπό τούς ’ I ταλούς.Οί συνεργασίες μποροΰν νά σταλοΰν στό περιοδικό ή νά δοθοΰν σέ όποιοδή- ποτε μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, ο ι συνεργασίες αυτές θά είναι μιά προσφορά στήν ιστορία τοΰ χωριοΰ μας καΐ στ'ις νεότερες γενιές άπό τούς παλαιό- τερους πού έζησαν, έδρασαν καΐ πολλά ύπέφεραν τήν έποχή έκείνη. Οι μεγαλύτεροι λοιπόν έχουν τον λόγο.

’ Εδώ στήθηκαν άπ’ τούς ’ Ιταλούς γιά-έκτέλεση οί 11 πατριώτες στίς 24.12.1942. (Λόγγοβες)
Ήμτρολόγιο τοΰ 1983Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας έλαβε έπί- σης τήν απόφαση νά κυκλοφορήσει μεγάλο ήμερολόγιο τοίχου γιά τό 1983,

εισπράξεις άπό τήν πώλησή του θά δια- τεθοΰν γιά τήν ένίσχυση τοΰ έρότνου. ’Αναμένεται ότι όλοι οι Μικροχωρίτες θά σπεύσουν νά άγοράσουν οί ίδιοι πολλά τεμάχια γιά νά δωρήσουν κα'ι σέ φίλουςμέ φωτογραφίες άπό τό χωριό μας. Οι τους. Μποροΰν άπό τώρα νά τηλεφω-32



νοΟν στα μέλη τοΟ Δ.Σ. για προεγγραφή, δεδομένου δτί θά κυκλοφορήσει περιορισμένος αριθμός.
Εκδήλωση τό ΦθινόπωροΉ ‘Αδελφότητα στήν προσπάθειά της να βοηθήσει τή συγκέντρωση χρημάτων γιά τόν έρανο τοΰ Ί .  Ν. τής Μεταμόρφωσης σχεδιάζει μιά έκδήλωση τό φθινόπωρο (θά υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις) , στήν όποια θά πρέπει ο'ι Μι- κροχωριτες δχι μόνο νά μήν άπουσιά- σουν, άλλά νά φέρουν κι άλλους γιά νά ένισχυθει έτσι ή υπόθεση τοΟ έράνου.

Στρώσιμο δρόμουΠληροφορούμαστε δτι δημοπροττήθη- κε τό έργο τοΰ δρόμου μεταξύ νέου καΐ παλαιού οικισμού. Τό ποσό πού έγκρί- θηκε γιά τή δαπάνη κατασκευής άπό τή Νομαρχία Ευρυτανίας ανέρχεται σέ 2 έκατομ. δρχ. Άνάδοχος τοΟ έργου ά- ναδείχτηκε ό έργολάθος κ. Λάππας.Τό έργο προβλέπεται νά αρχίσει σύντομα.
Καπνοδόχος στό π. Ζτνοδοχτιο"Ενας θαυμαστής καΐ φίλος τοΰ χωρίου μας, ό κ. Ευθύμιος Μαλάκης, μηχανολόγος - ήλεκτρολόγος, έκπόνησε καΐ μάς άπέστειλε τεχνική μελέτη μέ τήν όποία μάς υποδεικνύει αποτελεσματική λύση γιά τήν έγκοιτάσταση συστήματος καπνοδόχου στό Ξενοδοχείο τοΰ π. οικισμού.Τό Δ. Σ. τής ’Αδελφότητας έκφράζει καί δημόσια θερμές ευχαριστίες στόν κ. Μαλάκη, πού είχε τήν ιδέα καί τήν ειλικρινή έπιθυμία έμπρακτα νά συμβά- λει στή βελτίωση τόσο τής έμφάνισης, δσο καί των συνθηκών έξυπηρέτησης τοΰ ξενοδοχείου. Ή ‘Αδελφότητα σέ συνεργασία μέ τόν ξενοδόχο θά φροντίσει γιά τήν υλοποίηση τής πρότασης τοΰ κ. Μαλάκη, τόν όποιο ευχαριστεί άλλη μιά φορά γιά τήν ευγενική προσφορά του πρός τό χωριό μας.

Ή Παναγία ή Προυσιώτισσα 
στόν Πτιραιά!Κάθε χρόνο 23 Αΰγούστου, μέρα τής Παναγίας, γιορτάζεται στόν Πειραιά, στήν έκκλησία τοΰ Ά γ . Κωνσταντίνου.Ή Καπνοβιομηχανία Γ.Α. Κεράνης Α. Ε. έχει καθιερώσει άρτοκλασία γιά τή γιορτή αυτή καί αρκετοί Μικροχωρίτες καί άλλοι Εύρυτότνες παραβρίσκονται στή θεία Λειτουργία, θυμίζουμε λοιπόν σέ δσους βρίσκονται ‘Αθήνα — Πειραιά αυτή τή μέρα νά παραστοΰν γιά νά τιμήσουν, μαζί μέ άλλους Εύρυτανες, τή μνήμη τής Παναγίας Προυσιώτισσας, πού (χντίγραφο τής εικόνας της στολίζει τόν "Α γ. Κων)νο Πειραιώς.

Τροποποίηση ΚαταστατικούΣτήν πρόσφατη Γενική Συνέλευση τής ’Αδελφότητας προτάθηκε πάλι ή τροποποίηση τοΰ Καταστατικοΰ τής ‘Αδελφότητας. ΓΓ αυτό καλοΰνται δλα τά μέλη νά σκεφθοΰν τί βελτιώσεις μποριοΰν νά γίνουν στά άρθρα τοΰ καταστοττικοΰ, ή συμπληρώσεις, ώστε ή ‘Αδελφότητα νά μπορέσει νά έπιτελέσει πληρέστερα τούς σκοπούς της.
Εύχαριστοϋμτ γιά τις συντργασίτςΛάβαμε τις συνεργασίες τών Δ. Κοκ- κάλα, Β. Κόμματά, ‘ I. Δ. Ζαχαρόπου- λου, Χαρ. Τριανταφύλλη, Κ. Μερσιώτη, Α. Ποααγιωτόπουλο, Γ. Χόνδρο, Λ\. X. κι ευχαριστούμε θερμά γιατί έτσι βοηθούν στις πολιτιστικές καί πνευματικές έπιδιώξεις τής ‘Αδελφότητάς μας. Μέ τή σειρά πού τ'ις λαβαίνουμε έχουν προτεραιότητα γιά νά δημοσιευθοΰν στό επόμενο τεύχος.Μέ τήν ευκαιρία αυτή έποτναλαμβά- νουμε δτι τό περιοδικό ανήκει σέ δλους τούς Μικροχωρίτες καί έπιζητεΐ καί καλωσορίζει κάθε συνεργασία τους. 33



απο το χυρο της Ευρυτανίας και της Ρουμτλης
ο  Ν Ε Ο Σ  Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑ ΣΌ  κ. Μιχ. Καλκανδης άνέλαδε ώς νομάρχης Ευρυτανίας. Ά π ό  τήν πρώτη κιόλας στιγμή τής ανάληψης των καθηκόντων του ό κ. Νομάρχης άρχισε νά έ- πισκέπτεται δλα τά χωριά τής Ευρυτανίας γιά νά γνωρίσει τούς άνθρώπους καΐ τά προβλήματα των Κοινοτήτων. Επανειλημμένα έπισκέφθηκε τό χωριό μας και συζήτησε τά προβλήματα πού τό απασχολούν. Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον κ. Νομάρχη καΐ συνάμα θά τόν έπισκεφθεΐ γιά νά τού έκθέσει τά προβλήμοττα τού χωριού μας.
Τ Ο  Δ .Σ . ΣΤ Ο  ΒΟ Υ Λ ΕΥΤ Η  

κ. Τ Σ ΙΓΑ Ρ ΙΔ ΑΤό νεοεκλεγέν Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας έπισκέφθηκε τό βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κ. Τσιγαρίδα καί άφού τόν συνεχάρη γιά τήν έκλογή του συζήτησε μαζί του τά διάφορα προβλήματα τού Μικρού Χωριού καΐ τού έπέδωσε σχετικό ύπό- μνημα με τά θέματα πού είναι;28 Μαΐου 1982 ΥΠΟΜΝΗΜΑΥπόψη τού βουλευτή Ευρυτανίαςκ. Κώστα Τσιγαρίδα Θέμα: Χρονίζοντα προβλήματα ΜικρούΧωριού Εύρυτανίας1) ’Ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρω- ση τού δρόμου 2 χλμ. μεταξύ παλαιού καί νέου Οικισμού.2) ’Επέκταση δρομολογίου λεωφορείου Καρπενήσι — Ν. Μικρού Χωριού και στόν παλαιό οικισμό άπό Ιούνιο ώς ’Ο κτώβριο.3) Διαμόρφωση πλατείας Νέου Οικισμού.4) ’Ανέγερση μνημείου τής Άντίστα- στης, δπου έκτελέστηκαν οΐ 13 πατριώ

τες (24.12.1942). ’Απαλλοτρίωση τού σχετικού χώρου καί χρηματική ένίσχυ- ση.5) Χορήγηση κονδυλίου 50.000 δρχ. γιά συντήρηση αύλακιών καί τοίχων.6) Τοποθέτηση τηλεφώνων στόν παλαιό οικισμό γιατί οί κάτοικοι (ήλικιω- μένοι) καί οί τουρίστες δέν μπορούν νά έξυπηρετηθούν, μέ τό μοναδικό τηλέφω νο τού ξενοδοχείου, τό όποιο διαρκώς, άλλωστε, είναι χαλασμένο.7) ’Ενίσχυση περίφραξης Δημοτικού Σχολείου.8) Μετάβαση άγροτικού γιατρού στόν παλαιό οικισμό.9) Συντήρηση ύπάρχοντος όδικού δικτύου.19) Χρηματική ένίσχυση γιά συντήρηση καί έμπλουτισμό τής Πνευματικής Γωνιάς.Τό Διοικητικό ΣυμβούλιοΌ  κ. Τσιγαρίδας έδειξε ένδιαφέρον γιά τήν έπίλυσή τους καί ύποσχέθηκε νά τά παρακολουθήσει σέ συνεργασία καί μέ τις άρμόδιες ύπηρεσίες τού Νομού.
ΤΑ Σ Κ Ο Υ Π ΙΔ ΙΑ  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α !"Ενα άκόμη πρόβλημα πού μάς έφερε ή σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, ή όποια άρχισε ν’ άγγιζει τά άλλοτε άπρόσιτα χωριά μας, είναι καί τά σκουπίδια - άπορρίμματα τροφών κ.λπ. Γιά λόγους υγιεινής καί προστασίας τού περιβάλλοντος, τό πού θά πεταχθούν ή πώς θά άπομακρυνθούν άπό τούς χώρους κατοικίας, είναι κάτι πού άρχισε ήδη καί πρέπει νά προβληματίζει δχι μόνο τό Μικρό Χωριό άλλά δλες τις Κοινότητες τής περιοχής Καρπενησιού.Νομίζουμε δτι οί Ύπηρεσίες τής Νομαρχίας θά πρέπει ν’ άρχίσουν κι αυτές νά σκέφτονται πώς θά μπορέσουν νά βοηθήσουν τις Κοινότητες άποτελεσμα- τικά γιά μιά μακροπρόθεσμη λύση στό πρόβλημα αύτό.
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Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν
Γ ΙΑ  Τ Η Ν  ΕΥ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑΜέ ερωτήσεις του στή Βουλή, πού σ- πηύθυνε στούς άρμόδιους υπουργούς ό Εύρυτάνας βουλευτής A ' ’Αθηνών κ. Κ. Σαψάλης ζητεί νά ληφθοΟν μέτρα γιά τήν κατάσταση στην Ευρυτανία καΐ εί- δικότερα δπως μάς πληροφορεί γιά:1) Τήν έπίλυση τοΰ συγκοινωνιακού προβλήματος μέσα στην Ευρυτανία, δεδομένου δτι πολλά χωριά είναι αποκομμένα άπ’ τήν πρωτεύουσα τοΰ νομοϋ.2) Τήν τηλεφωνική έπικοινωνία, δεδομένου δτι τό τηλεφωνικό δίκτυο τοΰ νομοϋ βρίσκεται σέ τραγικά άσχημη κατάσταση.4) Τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τοΰ νομοΰ και κυρίως τήν άμεση έπάν- δρωση των άγροτικών ιατρείων.4) Τό όδικό δίκτυο τοΰ νομοΰ τό όποιο είναι πάμφτωχο καί χρειάζεται άμεση έκτέλεση έργων, αποστολή μεγάλου άριθμοΰ μηχανημάτων, ταχεία χρηματοδότηση των έργων κλπ.5) Τή χρηματοδότηση των οικοτροφείων τοΰ Νομοΰ γιά νά βοηθηθοΰν οί μαθητές στή συνέχιση των σπουδών τους.6) Προώθηση τής ανέγερσης τοΰ Γηροκομείου Καρπενησίου.

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Ο  Κ ΕΝ Τ ΡΟ  
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ ΙΩ Τ Ω ΝΜέ τήν υπογραφή τοΰ έπίτιμου Προέδρου του κ. Κων. Τσάτσου Άκαδημαϊ- κοΰ καί τοΰ Προέδρου τής Οικονομικής ’ Επιτροπής Σεβ. Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνοΰ, τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών άπέστειλε έπιστολή - έκκληση δλων τών Ρουμελιωτών καί τών Ρουμελιώτικων Σωματείων γιά νά άπο- περατωθεΐ τό κτίριο δπου θά στεγασθεΐ τό "Ιδρυμα.Ή Άδελφότητά μας μετά άπό σχετική άπόφαση τοΰ Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο καί άπέστειλε τήν πρώτη της προσφορά άπό 11.000 δρχ.

ΕΥ ^Κ ΕΨ Η  Ρ Ο Υ Μ Ε Λ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  
Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΩ ΝΤό α ' δεκαπενθήμερο τοΰ ’ Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στό Ξενοδοχείο « Ε σπερία - Π αλλάς» σύσκεψη τών Ρουμελιώτικων Σωματείων μέ πρωτοβουλία τής όμοσπονδίας Ρουμελιωτών (Ο.Ρ.Ε.) . Στή σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα πού άφοροΰν τούς πέντε νομούς τής Ρούμελης, τό έπικείμενο συνέδριο Ρουμελιωτών καί προποτντός ή ένίσχυση τοΰ Πνεματικοΰ Κέντρου Ρουμελιωτών. (Τήν ’Αδελφότητα Μικροχωριτών έκπροσώ- πησε ό κ. Γ. Δημόπουλος.

Ε Ν Τ Υ Π Α  ΤΟΥ ΛΑ Β Α Μ ΕΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (πού λάβαμε)•  Ό  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, όργανο έπικοινω- νίας απανταχού Καστανιωτών Εύρυτανίας (’Απρίλιος — ’ Ιούνιος 1982) μέ ποικίλη ενδιαφέρουσα ϋλη νιά τά τοπικά ζητήματα.•  Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (’Απρίλιος - Μάιος 1982) μέ υλλη γύρω άπό τή δράση ρουμελιώτικων σωματείων καί κυρίως του Π. Κ.Ρ. ’ΐιπισημαίνεται ή πνειψατική έκδήλω- σή του μέ διάλεξη τοΰ κ. Π. Βλ(5(χου, γεν. έπιθεωρητή Μ.Ε., στήν ’Αρχαιολογική μέ θέμα «Ή παράδοση καί ή προσφορά τής Ρούμελης στό ’Έθνος».•  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ. "Εκδοση τοΰ Συλλόγου Καλλιακούδα. Κυκλοφόρησε τό νέο τεύχος μέ πλούσια ϋλη κι ένδια- φέρουσες συνεργασίες.•  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ MET. ΧΩΡΙΟΥ. ’Ανανεωμένο σέ περιεχόμενο καί έμφάνιση, μέ πλούσια καί ποικίλη ϋλη, κυκλοφόρησε τό ενδιαφέρον καλοκαιριάτικο τεύχος τής Φ. τοΰ Μεγ. Χωρίου, πού έκδίδει χρόνια τώρα ό Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών ή Ά για  Παρασκευή.
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚλ — Υραμματα _ _
Προ;
Τό περιοοικό
Π ΙΚ Ρ Ο Χ Ο Ρ Π Τ ΙΚ Λ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Κ ύ ρ ι ο ι ,
Γιά τή συμπλήρωσι ούο χρόνων άπο τοΰ 

θανάτου τοΰ προσφιλούς συζύγου μου καί 
ένό; από τοΰ θανάτου τοΰ αδελφού του Ίω- 
άν','Ου κα'ι Θεοφάνους ’Αθανασίου Κάντζιου 
ά',τιστοίχιος, σάς αποστέλλω δραχινάς πέν
τε χιλιάδας γιά τήν άναστήλωσι τοΰ ιερού 
ναού Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος στο πα
λαιό Μικρό Χωριό άντί μνημοσύνου, καΐ 
παρακαναΤ) όπως διαθέσετε τό ποσόν τούτο 
διά τόν άνιοτέρω σκοπόν.

Εύχαριστώ
Έλέντ/ χήρα ’Ιΐι)άννου KάvτζιotJ 

’Αμαλία καί ’Αθανασία 
θυγατέρες Ίΐΰάννου Κάντζιου

’Ey Νέα 'Γόρκη, 8 ’ Ιουλίου 1982 
’Αγαπητέ φίλε.

Έρχομαι νά σοΰ είπώ μιά καλημέρα. ’Έ 
λαβα τό γράμμα σου από τό Σωματείο. Γιά 
τήν ανανέωση τής ’Εκκλησίας, κύριε Κου- 
τσούκη, σού στέλνιο 30 δολλάρια καί γιά 
τό περιοδικό είμαι συνδρομητής. Νά μοΰ 
τό στέλνετε τακτικά. . .

Χαιρετισμούς σέ όλους τούς Μικροχω- 
ρίτες.

Σέ χαιρετώ 
Παναγιώτης Σιαφάκας

Ή ’Έκθεση ζωγραφικής τοΰ κ. Δ. Δέρματα, πού άξίζει νά τή δουν δσοι έπισκέπτονται τό Χωριό μας.
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Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α  Κ Ε Ι Μ Η Α Ι Α  Ί Ο Υ  Μ Ι Κ Ρ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο ΥΤό τρίτο χειρόγραφο είναι Μνα πιστοποιητικό γεννήσεως τοΰ Έλευθ. Πλάκα, υπογεγραμμένο άπό τόν τότε Δήμαρχο Καρπενησιού Γεώργιο Τσιτσάρα. Χαρακτηριστική είναι ή λεπτομερής περιγραφή ματιών, μαλλιών, προσώπου κ.λπ. προκειμένου νά τοΰ χορηγηθεί διαβατήριο γιά νά μεταδεΐ στην Κωνσταντινούπολη, δπου, δπως είναι γνωστό, ξενητεύονταν τότε δλοι σχεδόν οί Μικροχωρίτες.ΒΑ ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ά ριθ . 1186
'() Δήμαρχο; Καρπενησιού 

πιστοποιεί οτι
Τ) Ελευθέριο; Κιυνσταντίνου ΤΙλάκα; κάτοικο; τοΰ Χιορίου ΜικροΟ τοΰ Δήμου 

τούτου καί έγγεγραμιιενος έν τψ μητρ(ί)ίψ των άρρένιον υπό τόν αύξ. άριθ. 1178 μέ 
ηλικίαν έτών 19 καί ετο; γεννήσειο; 18()0 είνε πολίτη; 'Έλλην καΐ ήμέτερο; δη ι̂ό- 
τη; χκίρει πλήρες τό οικαίιομα τη; έλληνικ.ή; ιθαγένειας καθότι είνε αυτόχθιον γεν
νηθείς έντός τοΰ Έλληνικ-οΰ Βασιλείου ύπό γονέιον οντιον πολιτών Ελλήνων κατά 
τήν έποχήν τής γεννήσειός του καί ότι θέλιον ήδη νά μεταβή εις Κωνστα',/τινούπολιν 
δι' υποθέσεις του, δέν εχει οΰδέν έτι τών κιολυμάτιον έκείνιον άτινα προ6λέπουσιν αί 
διάφοραι διαταγαί καί διατάξεις τοΰ 'Γπουργείου πρός έκδοσιν έξιοτερικών διαβατη- 
ρίιον.

Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Καρπενήσιον 1 Νοεμβρίου 1897
τρίχες κασταναΙ 'Ο Δήιιαρχος
οφθαλμοί καστανοί Γεώργιος Τσιτσάρας
’Ανάστημα μέτριον 
Πρόσιοπον στρογγυλόν μάλλον

Βεβαιοΰται τό γνήσιον τής ύπο'ι'ραφής τοΰ Δημάρχου Καρπενησιού Γειορ. Τσι- 
τσάρα. Καρπενήσιον αυθημερόν

Ό  Εΐρηνοδίκης Ευρυτανία;
(υπογραφή δυσανάγνωστη)

Δ. Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ(ιτυνεχεια άπί) τή σελίδα 12 I
ηΰν Κί'ρυτάνων, τάς όποιας εδοαστημιοποίησεν καί ένίσχυσεν οΐνονο|ακό)ς,

Έλέχθΐ) ό'τι δΐ’ο φοράς ένεπιστεΰθη χρήματα εις συγγενείς του, όπως πραγμα
τοποιήσουν κάποιο εργον στό χωριό, ά / Χ  αυτοί μέ διαιρόρους προφάσεις τά οίκειο- 
ποιήιθησαν, τόσον δέ άπεγοητεΰθη εκ τούτου, ιύστε όταν, μετά τόν fluiwov τοΰ πα- 
τρός του, άπεφάσισεν νά τοποθετήσΐ), τό ύπιχρχον άκΑμη, ώρο/ώγιον πόλειος στο 
Καμπαναριό τής Έκ/κλησίας, συνεβλήθη μετά τής κατασκεικιστρίας εταιρίας, δπως 
τοΰτο μεταφερθή καί τοπο{)ετ>]θή ε'ις τήν θέσιν του ύπ’ αυτής, τό άφιέριοσεν δέ είς 
μνήμην τής [π|τρός του Ελένης τήν όποιαν ΰπερηγάπα, αντί δέ άριθικον έ'6α/νον εις 
αί'τό τό όνομά της Ε Λ Ε Ν Η  Δ. Σ ΙΛ Ε Ρ Η .

Ό  Ίωάνη)ς Δ. Σιδέρης άπέθανεν μέ τό παράπονον, ότι λόγω τής άποκηρύςειυς 
του άπό τόν πατέρα του, κ,αΐ τώ ν  άΐ'τιθέσειόν του, μέ τόν διαδεχθέντα τόν πατέρα 
του, αδελφόν του '.\νδρέαν, δέν τοΰ έδόθη ή κατά/Τιμος ευκαιρία νά έπισκ.εη ί)ή τό 
χωριό όπου έγεννήθη καί έζησε τά παιδικά του χριίνια καί πρό πάνιιον διά νά προ- 
σκυνήση εις τόν τάφον τής άγιας —  όπως έ'λεγεν —  μητρός του.

”A v ήρχετο, ασφαλώς π ο ) 2 ά  θά είχε νά κερδίση τό Μικρό Χωριό.
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Χ Ι Γ Χ  Χ Ο Γ Ι Χ  Γ ΙΧ  K e i N O y C  ΓΤΟγ β φ γ Γ Χ Ν

Τ Α Κ Η Σ Κ Α Τ Σ ΙΓ ΙΑ Ν Ν Η ΣΌ  άγαπητότοττος σέ δλους μας Τάκης Κατσιγιόα/νης μδς άφησε σέ ήλικία 67 χρόνων, ΰστερα άπό ένα έγκεφαλικό πού τόν κράτησε γιά κάμποσες μέρες στο κρεβάτι. ’Ά ν  καΐ δέν 7)ταν γνήσιος Μικροχω- ρίτης, ήταν άπ’ τούς άνθρώπους πού άγα- ποΟσαν πραγματικά τό Χωριό μας. Χάρη

στήν έργατικότητά του, τήν τιμιότητά του, τήν είλικρίνειά του δλοι τόν άγαποΰσαν καΐ τόν εμπιστεύονταν σέ δουλειές έπι- σκευαστικές ή κατασκευαστικές. 'Έλεγε πρός δλους τήν άλήθεια μέ παρρησία, συν δυάζοντας τή λαϊκή σοφία μέ χιούμορ και άπλότητα.Τά τελευταία χρόνια έμενε στήν κόρη του Μαίρη Άνουσα. ’Ήταν ευτυχής πού πρόλαβε νά γίνει παποΰς καΐ νά κρατήσει στά γόνατά του τόν έγγονό του.
Α Ν Ν Α  ΣΤΕΦ . Μ Π ΙΛ Ε Τ ΑΉ "Αννα σύζ. Στέφ. Μπιλέτα μετά άπό όλιγόμηνη πάλη μέ τήν έπάρατη άρρώστια

μάς άφησε σέ ήλικία 75 περίπου χρόνων, στις 23.5.82. Γόνος τής άρχοντικής οίκο- γένειας των Κουρπουραίων πού είχαν πλουτίσει στήν Πόλη, ήταν ή τελευταία πού άπέμεινε στήν Ελλάδα άι ο̂ΰ έ^ασε τά άδέλφια της Θανάση, δικηγόρο, όίλλο- τε συνεργόιτη τοΟ Γ. Καφαντάρη, Στέφανο έμπορο Θεσσαλονίκης, Διονύση, άνώτερο ύπάλλπλο τής ’Εθνικής Τρδιπεζας, καΐ 3 χρόνια πρίν τήν άδελφή της Χρυσούλα σύ- ζυγ. ’Αντωνίου Σταμπολίτη. Στήν ’Αμερική ζεΐ ή άδελφή της Μαρία Πιστιόλη. ‘Υπήρξε πολύτιμη σύντροφος γιά τόν άπαρηγό- ρητο σύζυγό της Στέφανο, μεγαλύτερης ή- λικίας πρός τόν όποιο τώρα στρέφονται ο'ι σκέψεις μας.
Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ'Ένας ακόμη άπόγονος τής μεγάλης οΐ- κογένειας των Παπακωνσταντιναίων έξέ- λιπε. Ό  άγαπητός καί πασίγνωστος έμπορος Λαμίας Χαρίδημος Κ. Ποιπακωνστιχν- τίνου πέθανε στήν ^Αθήνα στίς 31.1.82 σέ

ήλικία 98 έτών. Ήταν γιός του Παπακώ- στα πού ήταν γιά χρόνια έφημέριος του χωριού μας μέχρι τά 1922 περίπου.Ό  Χαρ. Παπακωνσταντίνου μαζί μέ τ’ άδέλφια του Μιλτιάδη, Θανάση, Ξενοφών- τα καΙ ’Αριστείδη είχε αναπτύξει σημαντική έμπορική κλπ. δραστηριότητα στή Λαμία, τήν όποία άργότερα συνέχισε στήν ’Αθήνα δπου έγκαταστάθηκε μέ τήν οίκο- γένειά του.88



Μ Α Ρ ΙΑ  Π ΙΠ Ε Ρ ΙΓ Κ Ο Υ  
(Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ )Πέθανε στή Λαμία (25.5.82) σέ δαθειά γεράματα (90 χρόνων) ή Μαρία Πιπερίγ- κου πού ιΊταν κι αύτή μιά άπ’ τις πολλές κόρες και παιδί τοΟ αείμνηστου παπα - Κώστα. '̂ Ηταν παντρεμένη μέ τόν άλλοτε

καθηγητή τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Λαμίας, Πιπερίγκο. Δίπλα στον τάφο του, στήν 'Υπάτη, άναπαύεται τώρα καΐ ή παπαδοπούλα, Μικροχωρίτισσα σύζυγός του.
Β Α ΣΙΛ ΙΚ Η  ΓΚ ΙΑ Τ ΑΉ Βασιλική Σερ. Γκκάτα, (τό γένος Δημ. Πλάκι^, έγεννηθη τό 1910 στό Μικρό Χωριό Εύρυτανίας. "Εζησε έκει χρόνια δουλειάς, ξεγνοιασιάς, ήρεμίας καί ά- γάπης, άνάμεσα στούς συγχωριανούς της.

Παντρεύτηκε έπίσης Εύρυτόινα καί έγκα- ταστάθηκε στή Λαμία.Στή Λαμία έ'ζησε έντιμα, άγαπημένα, μοιράζοντας τή ζωή της άνάμεσα στή δουλειά καί τήν ανατροφή τής μονάκριβης κόρης της.Γ ιά δλσ αύτά άνταμείφθηκε, ζώντσς τά τελευταία 20 χρόνια τής ζωής της ευτυχισμένη, βλέποντας τά όνειρά της νά πραγ

ματοποιούνται κοντά στά άγαπημένα της πρόσωπα, κόρη, γαμπρό καί έγγονούς."Εφυγε άπό τή ζωή, άθόρυβα στις 5.5. 1982 χωρίς νά ένοχλήσει κανέναν.Ό  θεός ας άναπαύσει τήν καθαρή ψυ- χή της.
ΑΒΛΕΨ ΙΕΣ — Λ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ε ΙΣ(στό προηγούμενο τεύχος των «Μ.Γ.»)— Λυπούμεθα πού ό «δαίμων τού τυπογραφείου» διέγραψε όνόματα άπό τόν κατάλογο εισφορών στόν έρανο γιά τήν έπι- σκευή τού Ί.ΓΗ. τής Μεταμορφώσεως. Μέχρι τώρα έπισημόινθηκε τό όνομα: Άνδρέ- ας Κ. Παναγιωτόπουλος δρχ. 2.000.— Στό άρθρο τού κ. Γ. Σταυράκη «Άνότγ- κες, συναισθήματα καί προοπτικές τού μετανάστη» σελ. 34, νά διορθωθεί ή λέξη καταργήσει σέ συρρικνώσει καί να προστεθεί ή λέξη «κεντρικό» (τμήμα έκλεισε) στή σελ. 50.— Στό άρθρο τού κ. Κονδύλη πού σχολίασε ό κ. Φαλλής, ή λέξη Καλλιεΐς ύπήρχε στό χειρόγραφο πού έγινε Καλλιδεΐς άπό αβλεψία, ένώ στή σελ. 25 άλλοιώθηκε τό νόημα μιάς παραγράφου πού όλοκληρω- μένη έχει ώς έξής: «Γιά νά είμαστε λοιπόν πιό άντικειμενικοί πρέπει νά τό έρμηνέ- ψουμε ότι "έτρωγαν ώμάς τάς τροψάς των” όχι όμως τό κρέας, θά άναφέρω ενα

παράλληλο παράδειγμα. Οί Σπαρτκάτες λένε ότι έτρωγαν τόν “ μέλαινα ζωμόν” κοινώς μαυροζούμι. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι έτρωγαν καρβουνόζουμο !».
Ε Ρ Α Ν Ο Σ  ΤΟ Υ  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ Υ

(συνέχεια άπό τή σελίοα 7)
Άνορ. Κορτσή; » 1
Ί. Παπασπύρο υ » 1
I’. Κοηιιοή; » 1
Ί. Νικολάου » .ϋΟ

Έ ν όλ(ι) ορχ. 67.375 Δολ. 59!)
Ί Ι  Διοικητική ’Επιτροπή Τα|ΐείου 

Έκπαιοευτικής Προνοίας 
'Ο ΙΙρόεδρο; Ό  Τοψ,ία;

I. Ν . Δέρματά; X . Φλέγγα;
Τά Μέλη

Δ. ΙΙαναγκότου, Δ. Καλαντζής,
Γ. ΙΙαπαδής
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜακεδονομά)^ς καΐ πολλές (]>ορές στροοτευμένος ατούς ΒοΛκοτνικοΰς καΐ μετέπειτα πολέμους, ό Γ. X. Γιοτννακόπουλος (Γεωργούλας), διοπηροΰσε πότντα παστρικό καΐ καθαρό τό καφενείο του στήν έπάνω μεριά τοΰ Χανιοΰ. Φημιζόταν γιά τους μερα- κλίδκους καφέδες πού έφκιοίχνε. ΟΙ νεώτεροι τόν θυμούμαστε νά κροαάει τό μύλο στό χέρι καΐ άλέθοντας τόν καφέ νά λέει τ'ις ιστορίες του χρωματιστά καί μέ χιούμορ. ‘Όπως δλοι οί παλιοί περιποιόταν ίδιαίτερα το μουστάκι του.
40
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Άποκλειστικότης τού 'Ελβετικού οίκου 
BAUMGARTNER



Βουνά τά κατατότιια μού 
πάλε βουνά ό καημός μου!...
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