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Λ1ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
__ γραμματα___Τ Ρ ΙΜ Η Ν Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Η Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Ω Ν  «Η Μ ΕΤ Α Μ Ο ΡΦ Ω ΣΗΤ Ο Γ  Σ Ω Τ Η ΡΟ Σ »(ΙΔ Ρ Γ Θ Ε ΙΣ Α  Ε Ν  Κ Ω Ν / Π Ο Λ Ε Ι 1900)Κυκλοφορεί ανάμεσα στους Μικροχωρίτες τοϋ εσωτερικού καΐ τού εξωτερικού καθώς καΐ τούς φίλους τού Μικρού Χωριού Ευρυτανίας.(Σ η μ .: Τά ένυκόγραφα δρθρα εκφράζουν τή γνώμη τοΰ συγγραφέα τους)

Περίοδος Β' — Χρόνος 14ος Τόμος 2ος Ά ρ . φύλλων 17-18Όκτώβρης 1982—Μάρτης 1983’Ετήσια συνδρομή: V’Εσωτερικού Δρχ. 500’Εξωτερικού Δολ. 20'Εταιριών, ΝΠΔΔ, κλπ. 4ρχ. 1000

“Η 'Γπεύθυνοι σύμφωνα μέ τό νόμο:Σύνταξης: Μεν. Κουτσούκης, Άγλαΰ ρου 19—21, ’Αθήνα (404), τηλ=φ 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—Mloc θλιβερή επέτειος (1963-1983) 1—Τό χρονικό τής κοιτολισθήσεως, τοΰ Δ. Κοκκάλα 4—Μικρό Χωριό: Προσκύνημα θλιβερό, 1. Σ. Ζσχαρόπουλου 3—Τό Πρώτο Ημερολόγιο τοΰ Χωριοΰ μας. Επιστολή τοΰ Γ. Παπαδή 9—Περ'ι Ειρήνης, τοΰ Β. Κόμματά 13— Μικρό Χωριό, τοΰ Χαρ. Τριανταφύλλη 14—Ή εκστρατεία των Γαλατών, τοΰ t Λ. Πολύζου 15—Ενθυμήσεις, Επιστολή Δημ. Πασπάλη 19—Χρονογράφημα: Ό  παράφρονας, Γ. Μικροχωριτη 22;—Νεώτερες είσφορές γιά τήν Μεταμόρφωση 24—’Ό χι άλλο έγκλημα, τοΰ θ. Κεράνη 25—Ό  Μάρτυρας Πλάτανος, τοΰ I. Σ. Ζαχαρόπουλου 26—’Από τή Σκοπιά τής ’Αδελφότητας: Προβλήματα, Δράση, Σχόλια 27—’Από τό χώρο τής Ευρυτανίας και τής Ρούμελης 33—’Έντυπα πού λάβαμε 36—Μικροχωρίτικα Γ ράμματα 39—Αίγα λόγια γιά κείνους πού έφυγαν 45Ε ι κ ό ν ε ς  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ :  Έλικόπτεροί στόν τόπο τής καταστροφής. Κάτω, ή γριά Μουχριτσοσπύραινα, μέ τό φευγιό τής 13)1)1963, κουβαλώντας δ,τι μπορεί στους γεροντικούς της ώμους τών 85 χρόνων της! Φιλοτέχνηση κλισέ: Εύγενής προσφορά Β. Βίγλα, Γραφικές Τέχνες ’Αθήνα.



'Ό Λ η  ή ΡούρεΛ η θρηνεί 
Τό γραφικό Μ ικ ρό χωριό
πού έτάφη κάτω άπό τήν Λάσπη

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΚΑΑΥ- 
ΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΕΑΩΡΙΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΧΩΜΑΤΩΝ

Τ Ο  Π Ε Ν Θ Ο Σ  Δ Ι Α  Τ Η Ν  Α Δ Ο Κ Η Τ Ο Ν  Σ Υ Μ Φ Ο Ρ Α Ν
(Οί ’Εφημερίδες 13/1/63)

1963-1983: Μ ιά θλιβερή επέτειοςΕίναι τόσο έντονα χαραγμένη ή ή μερομην ία αυτή στ'ις καρδιές των Μικροχωριτόον τιού δεν χρειάζεται να της κάνει κάνεις ειδική μνεία ή αφιέρωση! Είναι ήμέρα άτιαίσιας μνήμης, πού άφησε τόσα ανεξίτηλα σημάδια γύρω της. ΙΛόνα τους αυτά είναι αρκετά νά θυμίζουν πολλά κατά τρόπο τραγικό.Μνήμες πού προκαλοΟν πόνο γιά τό χωριό πού χάθηκε, γιά τα πέτρινα σπίτια του πού διαλύθηκαν, τΙς άνθοστόλιστες αύλές τους πού ά- φανίσθηκαν. ’Ακόμη γιά τό βιός, καΐ τό ύπέροχο τοπίο, γιά τΙς ομορφιές, πού δέν ύπάρχουν πιά μά πάνω άπ’ δλα γιά τ’ αγαπημένα πρόσωπα, τΙς ανθρώπινες ύπάρξεις πού θάφτηκαν ζωντανές μέσα στήν κόλαση τής οργισμένης γής πού κόχλαζε κι έπνιγε μέσα της δ,τι ύπήρχε.Ή θλίψη κι ή νοσταλγία γιά τόν πατέρα καί. τή μάνα, γιά τον άντρα ή τή γυναίκα, γιά τ’ άμοιρα αδέλφια, γιά τόν κατάκοιτο γέρο, γιά τούς συγχωριανούς μας πού χάθηκαν τήν ήμέρα αύτή τής φρίκης είναι ανεξίτηλα. ’Ά ς  πέρασαν είκοσι χρόνια άπό τότε. "Ας χτίστηκαν άλλα όμορφα σπίτια κι άς έγιναν καινούργιες λιθόστρωτες αύλές. "Ας άρχισε μιά καινούργια ζωή. Ό  πόνος ακόμα ύπάρχει, είναι νωπός.. ."Ας είναι οι γραμμές αύτές κι όσες ακολουθούν ένα ευλαβικό μνημόσυνο γιά τ’ αγαπημένα αύτά πρόσωπα και ό,τι χάθηκε μαζί τους.(Κατ’ άλφαβητική σειρά ήσαν):
Άθανασόπουλος Γιάννης έτών 35 
Ζαχαράκης Λάμπρος » 35
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» 47 
» 50



ΤΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ

Ό  Γεώργιος Τάσιος Ό  Γιάννης Πλάκας

Ό  Γιάννης Άθανασόπουλος Ό  Λάμπρος Ζοιχαράκης



ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Τό ζεΰγος Χρίστος καΐ ΚωνστοοΛτίνα Μαστρογεωργοπούλου 'Η Καλλιόττη Β. Κουτσοττούλου

Ό  Νίκος καΐ ή γυναίκα του Γιαννούλα Κοντογιάννη Ή Φωτεινή Κόμματα καΐ ή Μαίρη Κοντογιάννη

Μέ τά άσττρα, δπου τό τόξο, ή Αικατερίνη Ζησίμου Ό  Γιάννης Πιτπαδημητριού



To χρονικό της κατολιοθήοεως
τοδ κ. Δ. Κοκκάλα

1) Ή Προειδοποίησια τηα κατολισθήσεωοΚάποια ημέρα, μερικά χρόνια πρό της κατολισθήσεως, άνεφέρθη παρά τίνος, δτι εις τό μέσον περίπου κα'ι καθ’ δλον τδ μήκος, τοΰ δυτικοΰΙ μέρους τοΰ δάσους «Κρί» είχε σχηματισθη μία οριζόντιος ρωγμή πού στο μεγαλύτερο άνοιγμά της ήταν δύσκολο νά υπερπηιδηθή.Πολλοί χωριανοί είχαν τήν περιέργειαν καί τήν έπεσκέφθησαν σάν άξιοθέατον φαινόμενον, άλλοι δέν έκαμαν τδν κόπον νά ανέβουν ως έκεΐ, κανείς δμως δέν άνη- σύχησεν, τά παιδιά πήγαιναν καί δοκίμαζαν τάς ικανότητάς τους στό πήδημα."Οταν 2 - 3 ημέρας πρό της κατολισθήσεως, ήρχισαν σημειούμενα δλονέν έντο- νώτερα γεωλογικά φαινόμ.ενα στην συνοικίαν «γυφτοκάλυβα» καί ιδίως εις τά «κτί- σματα τών Δηιμοσθένη Γιούσμπαση, Γεωργίου Καναδού καί Κων/νου Δημοπούλου—  τήν προηγούμενη χρονιά είχαν συμβή καί εις τά κάτωθι αυτών κτίσματα τών Μπα- τσαίων—  οί ένοικοιί των άρχισαν νά μεταφέρουν άλλου τά ζώα καί τά υπάρχοντά των έσπευσμένως.Ταυτοχρόνως τά φαινόμενα άνεφέρθησαν εις τήν Νομαρχίαν Εύρυτανίοις ήτις ύπεσχέθη νά ζητήση επειγόντως τήν αποστολήν έπΙ τόπου, γεωλόγου προς διερεύ- νησιν τού θέματος.Δέν έγν(·')σθη άν θυμήθηκε κανείς τότε τήν ρωγμήν είς τό δάσος καί άν συσχέτισε τά φαινόμενο, μέ αυτήν.Έ κ  τών υστέρων διεπιστώθη δτι δλόκληρος ή κάτωθεν τής ρωγμής περιοχή κατολίσθησεν καί μάλιστα εις μέγα βάθος, πράγμα πού άποδεικνύει σαφέστατα δτι ή τωγμή έκείνη ύπήρξεν ή άρχή τής κατολισθήσεως, αλλά συνεκρατήθΐηι λόγω τής άντιστάσεως τών κατωτέρων έκ γρανιτολίθσυ στρωμάτων τοΰ Ιδάφους."Οταν δμως συνεπεία τών πολυημέρων βροχών, ή ρωγμή διεποτίσθη πολύ καί μέ τό βάρος τού έδάφους καί τοΰ δάσους έπολαπλασιάσθη, άρχισαν α'ι τοπικαί δια- ταραχαί καί τελικά τό γρανίτινον στρώμα ύπέκυψεν είς τήν τεραστίαν πίεσιν, διε- ράγη καί ή κατάρευσις έπήλθε ραγδαία.«’Έδωκα αύτοϊς σημεία, άλλ’ οΰκ εγνωσαν».
2) Ή κατολίσθησις τησ 13/1/1963Ή  φοβερά κατολίσθησις — ή μεγαλυτέρα τής Ευρώπης—  ή πλήξασα τό ίΜι-Κοντογιόαινη Ν. Γιοιννούλα »  37 Μαστρογεωργοπούλου X. Κων. »  60Κοντογιάννη Ν. Μαίρη »  17 Π απαδη μητριού Ίιοόιννης »  90Κοντογκάννης Νίκος »  45 Πλάκας Ίοσάννης »  70Κουτσοπούλου Καλλιόπη »  53 Τάσιος Γεώργιος »  49Μαστρογεωργόπουλος Χρίστος »  65



xpb χωριό τήν 13 Ιανουάριου 1963,, παρέσυρεν' ολόκληρον τό δυτικόν τμήμα αό- τοΰ, ήτοΐ τό ήμισυ περίτιου τοΰ ολου ο·!κισμοΰ είς άπόστασιν μέχρι ιταΐ διακοσίων μέτρων.Τά περισότερα των κτισμάτων έξηφανίσθησαν καί μόνον μερικών αί στέγαι έ- φαίνοντο είς τήν έπιφάνειαν, ώς καΐ πολλά ξεριζωμένα αιωνόβια έλατα.Ό  μετακινηθείς τεράστιος όγκος γής κατεκάλυφεν κα'ι έξηφάνισε τήν έπ'ι τοΰ
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Οί Μικροχωρίτες μέ τό χαμόγελο κουδαλοϋν στο Γαΰρο ό,τι περιμάζεψανάπ’ τήν καταστροφή.ρέματος μεγάλην κα'ι νεόδμητον όδικήν γέφυραν κα’ι έν συνεχεία τό πυκνότατον δάσος έκ πανύψηλων πλατάνων. Τό θέαμα ύπήρξενάπερίγραπτον, ώς κόλασιν τό έχα- ρακτηρισεν ό Ελληνικός κα'ι ξένος τύπος. Οί κάτοικοι άλλόφρονες ετρεχον πρός δ- λας τάς κατευθύνσεις, μερικο’ι δέ πρός κατολισθαινούσας κατοικίας των κα'ι έτάφη- σαν μετ’ αυτών, μέ σπαρακτικάς κραυγάς έκάλουν κα'ι άνεζήτουν τούς οικείους των, παγιδευθεϊσαι γυναίκες έζήτουν άπεγνω<ητένως βοήθειαν.’Απολογισμός: 13 άνθρωποι έχασαν τήν ζωήν των, περί τάς 150 οικίας καί σταυλαχυρώνες, μεθ’ απάντων τών έν αύτοΐς κατεστράφησαν, οΙκόσιτα ζώα — υποζύγια, αγελάδες, αιγοπρόβατα—  άπωλέσθησαν, κήποι, αγροί καί πλήθος όπωροφό- ρων δένδρων έξηφανίσθησαν.Άναλόγως τοΰ μεγέθους τής θεομηνίας, αί είς ανθρώπους καί ζώα άπώλειαι υπήρξαν όλίγαι διότι Θεία οίκονομία, ήτο Κυριακή καί ώρα ώς ή ένάτη πρωινή.



καθ’ ήν ή όλότη;ς των κατο·ίκων παρηκολούθιτ) τήν θείαν λειτουργίαν καΐ τα ποίμνια είχαν ήδη δδηγηθή εξω τοΰ χωρίου πρ6ς βοσκήν. Φρίττει κανείς άναλογιζόμενος ποΐαι καί πόσαι θα ήσαν αί άπώλειαι αν τό κακόν συνέβαινεν δ-λλην ημέραν κα'ι ώραν, καΐ πρό πά'^ων κατα τήν νύκτα.Περί τήν μεσημβρίαν δλοι οί κάτοικοι, είχαν συγκεντρωθή εις τόν οικισμόν Γαύρου, όπου είχαν ήδη καταφθάση δλαι αι άρχα'ι τοΰ ΝομοΟ" τάς άπογευματινάς

Ή δμορφη γέφυρα πού καταπλακώθηκε.
ώρας μερικοί έζήτησαν να μεταβοΰν στό χωριό μέσω Τσαπουρνιάς, άλλα αί άρχα'ι δέν τό έπέτρεψαν.Τήν έπομένην ή]]ΐέραν κατόπιν γνω^τατεύσεως τοΰ αρμοδίου εισαγγελέως, έπε- τράπη ή κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας μετάβασις κα'ι παραμονή στό χωριό, οπότε δλοι οί δυνάιτενοι πληγένπες καί μή, πρός άναζήτησιν τών αγνοουμένων καί τυχόν παγιδευθέντων άλλα καί να περισώσουν δτι είναι δυνατόν από τά έμψυχα καί άψυχα υπάρχοντα τών πληγέντων.Εις δευτέραν φάσιν άρχισαν νά μεταφέρουν στό Γαΰρον, πράγματά καί οί μή
6



πληγέντες, φοβούμενοι δτι τό χακον θά έπεκτείνετο, μετά 3 - 4  ήμερες δμως, περελ- θούσης τής φοβίας των πρώτων ήμερων καΐ ένθαρυνθίντες άπδ μερικούς τολμηρούς, οι όποιοι άπό τής πρώτης ήμέρας διενυκτέρευαν στά σπίτια τους, άρχισαν Ιπαναφέ- ροντες τά άποκομισθέντα κα'ι έγκαθιστάμενοι στά σπίτια τους, δπου μάλιστα έφιλο- ξένουν και συγγενείς των.Αυτό δέ συνετέλεσεν είς τήν καλλιτέραν τροφοδδτησιν των πληγέντων κα'ι τήν άνετωτέραν έγκατάστασιν των αστέγων εις τό ΓαΟρον, Μεγάλο χωριό κυρίως, αλλά και αλλαχού.’Αποτέλεσμα τής πρώτης προσπαθείας, ύπήρξεν ή διάσωσις μερικών οίκοσίτων ζώων, αρκετών πραγιωιτων, ακόμη δέ τιμαλφών καί χρημάτων, άπό δσα οικήματα δεν είχαν καταπλακωθή, δυστυχώς δμως αυτά εισαν τά όλιγώτερα, διότι δταν ό μετακινούμενος δγκο·ς έφθοισε στό ρέμα· προσέκρουσε έπΙ ανυπερβλήτου εμποδίου κα'ι συνεκρατήθη είς τόν κάτω* βράχον, οπότε αί έπανερχόμεναι μάζαι εδρον διέξοδον δεξιά προς τήν κοίτην τού ρέματος κα'ι έξεχύθησαν μέχρι τής τοποθεσίας «Σακούλι».Έ ν  συνεχεία είς δσας οικίας δέν είχαν πλακο)θή εντελώς, ήρχισεν ή διά δια- νοιξεως οπών είς τάς στέγας των, διείσδυσαν είς τό έσωτερικόν αύτο)ν, αλλά ή προσπάθεια αυτή δέν ύπήρξεν άποδοτική, δχι τόσον λόγω τών δυσχερειών της, δσον λόγω τού δτι δσα πράγματα δέν είχαν καταστραφή, κατέστησαν ήδη άχρηστα έκ τής υγρασίας.Ά π δ  τού απογεύματος τής τραγωδίας ήρχισαν καταφθάνοντες είς Γαύρον οί άνά τήν Ελλάδα Μικροχωρΐται, οί μέν πρός παραλαβήν οικείων των, οί δέ πρός περί- θαλφιν καί προστασίαν συγγενών καί φίλων ακόμη δέ καί πρός έγκαρδίωσιν τών τόσο δεινώς πληγέντων συγχωριανών των.Μεταξύ τών πρώτων καί ή ’Αδελφότης τών Μικροχωριτών διά μελών τού διοικητικού της συμβουλίου, τά οποία παραμείναντα έπΙ ή]Α,έρας συνηργάσθησαν μέ τάς άρμοδίας άρχάς διά τήν άνετωτέραν στέγοισιν καί πληρεστέραν περίθαλψιν τών πληf- γέντων, διαθέσαντα πρός τό σκοπόν αυτόν, οχι μόνον τό ταμεΐον τής ’Αδελφότητος άλλά καί έξ ίδιων.Τέλοις άς άναφερθή δτι μετά τρίμηνον, οί έν Θεσ/νίκη Μικροχωρΐται, έπωφε- ληθέντες τής τριημέρου άργίας τού Πάσχα, δργάνωσαν εκδρομήν καί διά ναυλω- θέντος πούλμαν, έπεσκέφθησαν τό χωριό σύν γυναιξί καί τέκνοις αυτών, είς έκδή- λωσιν συμπάθειας καί ένθαρύνσεως πρός τούς άμέσως ή εμμέσως πληγέντας κατοίκους του. «Τόσο τιολύ σ’ αγάπησα χωριό μου, σέ καλό μου μή σ’ αγαπήσω πειό πολύ κα'ι χάσω τό μυαλό μου».ΔΗΜ. Κ. ΚΟΚΚ.ΔΑΑΣ



Μικρό Χωριό: Προακύνημα θλιβερό'Ένα πρωί ξεκίνησα να πάω στο χωριό μου να δω άν κάτι άπόμεινε στό πατρικό τό βιό μου Σάν εφθασα μοΰ φάνηκε σεληνιακό τοπίο ρωτήθηκα άν εδλεπα αληθινό ή αστείο.Κυττάω δεξιά κυττάω ζερβά νά βρω κάνα σημάδι μά τίποτα δε χώριζε στό πατρικό ρημάδι ΚαΙ μοϋρθε τό παράπονο κα'ι τό μεγάλο κλάμα γιά τό άπίστευτο κακό κα'ι τό μεγάλο δράμα!Μικρό χωριό μου όμορφο, χωριό μου παινεμένο σ’ όλο τον κόσμο ξακουστό κα'ι χιλιοζηλεμένο Σύ άπ’ τη μαύρη ξενητειά μάζευες τά παιδιά σου τά σύναζες κα'ι τάφερνες ξανά στην άγκαλιά σου.Σύ ήσουν π’ αντιβούιζες στά γέλια, τά τραγούδια όταν άπ’ τό σκολειό ξεχύνονταν τ’ αθώα μαθητούδια.Σύ ήσουν πουχες πάντοτε χαρές κα'ι πανηγύρια κι οΐ χορευτάδες τσούγκριζαν χορεύοντας ποτήρια Βάσκανο μάτι σ’ έπιασε, κάποιου θεοΰ κατάρα κα'ι γίνηκες αγνώριστο κα'ι γίνηκες αντάρα.Ούτε όμορφιά λυπήθηκες, σπίτια, οΰτε βρυσούλες τά δεκατρία τά καρμιά, τ'ις δεκατρείς ψυχούλες άχόρταγα τά ρούφηξες κα'ι τά κρατάς ακόμα μέσα στά κρύα σπλάχνα σου, στό μαύρο σου τό χώμα.Σά ν’ άκουσα μού φαίνεται κάπου φωνή νά βγαίνει καί μοΰλεγε πώς θέλημα ήταν θεού νά γένει.Σέ σάς άμοιρα θύματα, άπό καρδιάς κα'ι στόμα Αιώνια νάναι ή μνήμη Σας και ελαφρό τό χώμα!
I. Σ . Ζαχαρόπουλος



TO ΠΡΟΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΑΣ
τοΰ κ. Γ . Παπαδή

Προς τό Διοικητικό Συμβούλιο ’Αδελφότητος Μικρού Χωριοΰ’ΕνταύθαΆγατιημένοι μου Σύμβουλοι,ΣτΙς παραμονές των Χριστουγέννων τοΰ 1982 είχε την ευγενική καλοσύνη ό κ. Μένιος Κουτσούκης, αγαπητός μου μαθητής καΐ τώρα δικηγόρος καΐ Πρόεδρος της Άδελφότητάς μας να μέ έπισκεφθή στό διαμέρισμά μου (τσιμεντένιο κουτί).Γελαστός καΐ εϋχαρις, δπως πάντοτε μοΰ προσφέρει ώς πρωτοχρονιάτικο δώρο, τιμής ένεκεν, τό ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟ 1983 ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩ- Ρ ΙΤ Ω Ν -Η  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.Μόλις πήρα στά γεροντικά μου χέρια (μπαίνω σέ λίγες μέρες στά 90 παρά ένα χρόνια) τό κομψότατο αύτό ήμερολόγιο κα'ι άρχισα νά φυλλομτεράω τά 12 μηνιαία τεύχη του κα'ι τό καλλιτεχνικώτατο εξώφυλλό του, συγκίνηση πλη- μύρισε τήν καρδιά μου κα'ι μέ τά μάτια τής φαντασίας μου γύρισα πίσω όλό- κληρα πενήντα χρόνια κα'ι αναπόλησα τις παληές μου αναμνήσεις πού έζησα έκεΐ πάνω στά καλύτερα νεανικά μου χρόνια.Συγχαρητήρια σ’ δλους γενικά πού φρόντισαν γιά τή σύνταξη αύτοΰ τοΰ ήμερολογίου, που ήτοιν τό πιό δμορφο πρωτοχρονιάτικο δώρο γιά  δλους μας; Τί νά πρωτοθαυμάση ένας παληός Μικροχωρίτης. “ Ολες οί φωτογραφίες μέ τ'ις αφάνταστες φυσικές καλλονές είναι αριστουργήματα ’Απαράμιλλα τά παραδοσιακά κτίρια. Χάρμα ματιών οΐ όρεινές τοποθεσίες!Ιον. Έ κεΐ δμως πού τά μάτια μου δάκρυσαν και δέν ήθελοινί νά πάψουν νά βλέπουν, ήτανε τό τεύχος Ιουλίου μέ τήν έκκλησία - Σχολείο κ.λ.π. Σύμβολο παντοτινό - αιώνια καί τό τεΟχος του Νοέμβρη μέ τό Μικρό Χωριό πρ'ιν είκοσι χρόνια. Στό πρώτο άντικρύζω καί δακρύζω τήν έκκλησία μας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ καί τό νέο σχολείο πού πρωτοκτίσθηκε στ'ις ή μέρες πού ήμουνα έγώ δάσκαλος έκεΐ μέ πολλές προσπάθειες (απαλλοτριώσεις —προαιρετικούς έρ(5ινους— αφάνταστη προσωπική έργασία δλων τών κατοίκων από τό 1930 άρχισε και κάναμε τά έγκαίνια στ'ις 30 Γεννάρη. εορτή τών Τριών Ι εραρχών τοΰ 1939 —Εικόνα τήν οποία μεταφέραμε από τό ποολαιό Σχολείο— τήν εΙκόνα αύτή καί τά καινούργια θρανία νέου τύπου πού ε’ίχαμε φκιάση πάλι μέ έρανο ήταν τά μόνα κειμήλια πού είχαμε στό Νέο σχολείο, ώς κειμήλια τοΰ παλαιού —τί αξέχαστες ή μέρες— όμόνοια αγάπη - συνεργασία. Κακή μοίρα δέν μ’ άφησε νά τά χαρώ! Τό σχολείο πυρπολήθηκε δπως καί τό ύπόλοιπο χωριό, δσο είχε άπομείνει από τή καταστροφή τών Ιτα λώ ν στίς 24-12-42 στ'ις 11 Αύγούστου 1944.2ον. ’Από τό τεΰχος τοΰ Νοέμβρη.—Δέν θέλουν νά άπομακρυνθοΰν τά μάτια μου.— Δακρυσμένα είναι κολλημένα έπάνω του και ψάχνουν νά βροΰν τό παληό Σχολειό, γειτονικά σπίτια καί τό πατρικό μου. Κάπου τό άνακαλύπτουν καί προσηλώνονται έκεΐ. Τί δέν μοΰ θυμίζει! Αύτό τό πατρικό μου σπίτι (τό άρχοντικό τοΰ Μπαρμπαλευτέρη, δπως τό έλεγαν, τόσο τό άγάπησα πού έπει- δή δέν ήθελα νά τό χωρισθώ προτίμησα νά γίνω δάσκαλος στό χωριό (δέν με- τδίνοιωσα γι’ αύτό) άπό άλλα έντυπωσιακά έπαγγέλματα τής έποχής μου ευ-9



Κόλα καΐ προσιτά τότε (1914). Τι ειρωνεία της τύχης! "Εζησα τά νεανικά μου χρόνια στον τόπο πού άγάπησα καΐ έπλαθα τά όνειρά μου στίς δροσιές καΐ φυσική ζωή καί τώρα στά γεράματά μου ζώ κλεισμένος στά τσιμεντένια κλουβιά. Πάντως τό ήμερολόγιο δεν θά τό ξεφυλλίσω, θ ά  τό κρατήσω όπως είναι θ ά  τό κρεμάσω στή κρεββατοκάμαρά μου, καί θά γυρίζω τά βλέμματά μου τό βράδυ προς αυτό όταν θά κοιμάμαι καί τό πρωΐ δτοτν θά ξυπνώ νά ζώ φανταστικά με τον άέρα τών έλατιών τοΰ χωρίου μου. θ ά  άδιαφορώ γιά ποιό χρόνο είναι γραμμένο. Γιά μένα θά είναι παντοτεινό ήμερολόγιο της ζωής μου, έφ’ όσον ζώ.Δεύτερη έκπληξη. Ό  άγαπητός μου Μένιος, άνοίγει τον χαρτοφύλακά του καί μου εγχειρίζει απόσπασμα μητρώου άρρένων ΜικροΟ Χωριοΰ οπτό τό έτος 1812-1881. Καί ώ τοΰ θαύματος, ξεφυλλίζοντας φθάνω στό έτος 1848 καί βρίσκω γραμμένο Π α π α δ ή ς  ’Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς  τ ο ΰ  Ί  ω ά ν ι ν ο υ ,  τό όνομα τοΰ πατέρα μου πού δέν ήταν πρώτα γραμμένο στήν σελίδα 61 τής Ιστορίας Μικροΰ Χωριοΰ Ευρυτανίας, έκδοση 1969 τοΰ Κλεομένους Κουτσούκη. Γιά τήν έκδοση αυτή, όπως καί άλλη φορά έχω είπή καί είδικώτερα γιά τό μητρώο αύτό άρρένων έκφράζω σάν μεγαλύτερος τήν ήλικίαν άπ’ όλους τούς σημερινούς Μικροχωρίτες, τήν εύγνωμοσύνη όλων, διότι είναι ή μοναδική έκδοση Ιστορίας Μικροΰ Χωριοΰ, πού έχει έκδοθή μέχρι σήμερα. ’Αναπληρώνει μιά έλλειψη, ή οποία έπρεπε νά γίνει πρό πολλοΰ. Τήν όποία ένώ τήν εΐχα προγραμματίσει έγώ πρό τοΰ 1940 δέν κατόρθωσα λόγω σοβαρών προσωπικών μου άτυχημάτων νά έκπληρώσω. Τήν παράλειψη αυτή, ή όποία μέ βαρύνει τήν έλαφρύνει ότι τήν έκπλήρωσε μέ τό λογοτεχνικό ταλέντο του, ό άγαπητός μου μαθητής Μένιος καί αύτό γιά μένα είναι ήθική ικανοποίηση διότι μέ τήν έπι- μονή του καί άφόινταστη έπιμονή του παρά τήν νεοατκότητά του άποδείχθηκε Ικσνώτερος άπό τον δάσκαλό του.Τό μητρώο αύτό μοΰ δίνει τήν εόκαιρία νά γράψω τήν γενεαλογία μου.Ό  μακαρίτης ό ποαέρας μου ώς όα/οτγράφεται στήν σελίδα 47 τής Ίστ. Μ.Χ. ύπήρξε καπά διαλείμματα άπό τό 1888-1912 πού έγιναν οί Κοινότητες πάρεδρος, πού διοριζόνταν άπό τόν έκάστοτε Δήμαρχο Καρπενησίου. 'Όταν έκλέγετο Δήμαρχος Καρπενησίου ό Τσιτσάρος, ό πατέρας μου ώς κομματάρχης του διοριζόταν πάρεδρος Μ.Χ. καί όταν ήταν δήμαρχος ό Γιατρίδης διοριζόταν οΐ κομματάρχες του Σ. Ζορμπαλάς καί Ν. Κυρίτσης (Τσοτίνας).Ό  ποαέρας μου ήταν παιδί τοΰ Γιάννη Παπαδή, πού κατάγονταν άπό τή Βίνιανη. ’Ήταν 11 άδέρφια (7 παιδιά καί 4 κορίτσια). 1. Δημήτρης πού έζησε διαρκώς στήν πόλη καί δέν ήλθε καθόλου στό Χωριό. 2. Ό  Γεώργος (Κούτσι- κος). 3. Ό  Σταΰρος. 4. Ό  Χαράλαμπος. 5. Ό  Κώστας (ό Κούστιάς); 6. Ό  Λευ- θέρης καί 7. ό ’Ανδρέας. ’Αδελφές. 1. Ή Καλαντζίνα. 2. Ή Γιούσμπαζοχαραλα- μπίνα. 3. Ή  Μπατσογιάννενα καί 4. ή Κοοίαβίνα πού παντρεύτηκε στό Κοιλε- σμένο.
Σαν φτωχοπαίδι πολύτεκνου ποαέρα έφυγε άπό τό χωριό, όπως καί άλλοι χωριανοί στά 12 χρόνια όπως μάς έλεγε. Πήγε στήν Πόλη καί έμεινε έκεΐ 35 χρόνια συνέχεια έξασκώντας τό έπάγγελμα τοΰ Μπακάλη. Γύρισε στό χωριό καζατομένος μέ άρκετές χρυσές τουρκικές λίρες. ’Έκτισε μεγάλο τριώροφο άρχοντικό σπίτι καί κτήματα. Τό 1888 ποιντρεύτηκε τή μητέρα μου 'Ελένη Κ. Κεράνη. Μάλιστα ό άδελφός μου Παvocγιώτης έχει τό πρωτότυπο προικοσύμφωνο τοΰ 1888, πού αναφέρει τήν προίκα πού είχε δώσει ό ’Αθανάσιος Κ. Κε- ρότνης άδελφός τής μητέρας μου. Στό χωριό έκανε τό μπακάλη καί χασάπη μέχρι τό 1921.
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’Απέκτησε 4 παιδιά: 1) Ευανθία - Γεωργό - Παναγιώτη - Ά γαπούλα). Καθώς ύπανδρεύθηκε έζησε διαρκώς στο χωριό. Δέν ήθελε καθώς μας έλεγε νά ζήση μακριά άπό τήν οικογένεια του, δπως συνήθιζαν τα χρόνια έκεΐνα ο'ι μετοα/άστες. Ταξείδευαν μόνοι των 5 έως 6 ή κα'ι περισσότερα χρόνια. ’Άφ ηναν στο χωριό μόνες των τ'ις γυναίκες. Αυτές διατηρούσαν τη σπίτια των, έρ- γάζονταν σ’ δλες τ'ις αγροτικές δουλειές καί έφρόντιζαν για τά παιδιά των. Σκληρή δουλειά. 'Ήρχοντο οΐ άνδρες έμεναν 5 έως 6 μήνες και μετενάστευοιν πάλι στην Πόλη καί κατόπιν στην ’Αμερική. Πόσο άλλαξαν έπΙ τό καλύτερο σήμερα τά πράγματα! Υπήρχαν ανδρόγυνα μέ έγγαμη ζωή 30 χρόνων καί προεγμοαική συζυγική ζωή 3 χρόνων κατά διάφορα διαλείμματα!"Οπως είπαμε, δτοεν ήτοεν δήμαρχος Καρπενησίου ό Τσιτσάρας διορίζετο πάρεδρος ό πατέρας μου ό μπαρμπαλευτέρης, δπως τόν άποκαλοΟσοεν οί χω-
' V  ΐ/ ' >

' / ίϊίΆΟί γονείς τοΟ Δάσκαλου Γ. Παπαδήριανοί. οί όποίοι ήσαν ευχαριστημένοι, διότι τους έξυπηρετοΟσε. Φρόντιζε νά τά έχη καλά μέ τούς είσπράκτορες, τούς αστυνομικούς καί δασοφύλακες. Τούς έπαιρνε στο σπίτι, διότι τότε δέν υπήρχε ξενοδοχείο κατάλληλο. ’Ήτανε φιλόξενος. Διατηρούσε μπακάλικο καί χασάπικο. Στό χασάπικο είχε συντρόφους γιά έξωτερικές αγορές ζώων τούς μακαρίτες Νικόλαο Πανταζή (Καρκχμέτσο) τόν μερακλή γέρο Νικήτα καί τελευταία τόν Νικόλαο Νταλάκα (Άθανασό- πουλο) τούς γραφικούς τύπους σελ. 179 καί 181 Ίστορ. Μ .Χ.). Θυμούμαι έγώ δτοιν έσφαζε ό γέρο Νικήτας κάτω άπό τίς καρυδιές μας καί κτυποΰσε τό σφάγιο, άκουε τόν κρότο ό σκύλος του ό Νταδέλης καί έτρεχε νά έλθη νά πιή τό αίμα. Τί λοτχωνικό σκυλί! ’Επίσης συμπληρώνοντας τά δσα γράφονται γιά τόν ττνευματώδη, έτοιμόλογο τόν μακαρίτη Νταλάκα, σάς πληροφορώ τά έ- ξής: Ό  τουρίστας ήτανε ό καθηγητής μου πού είχα στό Διδασκαλείο Μα- ράσλειο ’Αθηνών, αείμνηστος Έ μ μ . Παντελάκης, άπό τήν Κρήτη πού είχε έλθει στό σπίτι μας τόν Αΰγουστο τού 1914. Κάθονταν άπ’ έξω άπό τό μαγαζί μας καί κουβέντιαζε ώρες όλόκληρες θαυμάζοντας τήν φυσική εύστροφία
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καΐ εύχέρεια που εΐχε στίς άπαντήσεις. Για την έφημερίδα κατέληξε ώς έξης: —’θ ά  την πάρω νά διαβάση ή γριάμ’ ή Παναάιώτα. Ά λ λ ’ αυτή δμως δέν μπορεί νά κοιμηθή άν δέν διαβάς ξένες έφημερίδες!! καΐ μάλιστα γαλλικές! !  (τελείως αγράμματη). Μόλις γύρισε στην ’Αθήνα ό καθηγητής στέλνει ένα δέμα με κάμποσες γαλλικές έφημερίδες. 'Ότοιν ό ταχυδρόμος διάβαζε τά γράμματα στήν πλοαεΐα τοΰ χωριοΟ, κάτω άπό τόν πλάτοα/ο πού μαζεύονταν οί χωριοοΌί, πού άκουαν τή σάλπιγγα τοΟ ταχυδρόμου καΐ άκου- σιχν τό δνομα ΠοοΌγιώτα Άθανασοπούλου, έμειναν έκθαμβοι’ δέν ήξεροιν ποια είναι — πρώτη φορά άκούοντοιν αύτό τό δνομα, στό χωριό τήν ήξεροιν Νταλακοπαναγιώτα. Τότε φώναξε ό Νταλάκας καΐ είπε: Αυτό τό δέμα είναι της γυναίκας μου της Ποη/αγιώτας. ’Απόψε θά κοιμηθή ήσυχα! ’Έτσι θά μάθη τά νέα πού άνησυχοΟσε! ! Και θά ήσυχάση. Δέν άφηνε καΐ μένα νά κοιμηθώ !, προκαλώντας ακράτητα γέλια σ’ δλους.’Επανέρχομαι γιά τόν μακαρίτη τόν πατέρα μου.’Ήτανε στοργικός πατέρας γιά δλη τήν οίκογένειά του. Προοδευτικός στήν έποχή της ποαριαρχικής εποχής. ’ Εμένα δέν μέ έπίεσε ποτέ. Μοΰ είπε: «Παιδί μου δ,τι θέλεις νά σπουδάσεις, άφ’ οδ είσαι καλός μαθητής». Εΐχε τήν οικονομική εύχέρεια τήν έποχή τότε. "Οτιχν τοΰ είπα μόνος μου τή θέλησή μου νά γίνω δάσκαλος, μ’ αγκάλιασε, μέ φίλησε καί μοΰ είπε: Κι γώ παιδίμ’ αύτό ήθελα, νά σ’ έχω μαζύ μου. Κι έτσι καί έγινε. Πέθοινε τό 1932 εύχαριστημένος καί γώ είμαι ήθικά ίκανοποιημένος. Ποτέ δέν μοΰ έφερνε αντίρρηση. Στό μόνο πού μέ παρακαλοΰσε νά μή έπιμείνω ήτανε πού δέν ήθελε νά βγάλη φωτογραφία, παρά τίς παρακλήσεις μου, γιά νά τόν έχω ένθύμιο. Μοΰ έλεγε: Μήν έπιμένεις παιδί μου. Αύτό τό χατήρι δέν θά σοΰ τό κάγω. Σ ’ αύτό τό ζήτημα, τό μοναδικό καθώς θυμάμαι, δέν τόν άκουσα καί νά πώς τοΰ πήρα τή φωτογραφία του χωρίς νά τό καταλάβη. Μιά χρονιά, νομίζω τό 1928, έκανα τό καλοκαίρι μέ τά παιδιά τοΰ σχολείου γυμναστικές έπιδεί- ξεις στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ. ’Έ βαλα ένα τραπέζι σέ κατάλληλη θέση νά καθίση μόνος του σάν ποττέρας του δασκάλου. Δέν ύποπτεύθηκε τίποτε. Πα- ρεκάλεσα τόν φωτογράφο, πού δέν τόν ύποψιάσθηκε καθόλου, διότι θά έβγαζε φωτογραφίες τών παιδιών, μόλις τόν βρή σέ κατάλληλη πόζα νά τοΰ τρα- βήξη φωτογραφία. Αύτό καί έγινε χωρίς ό ίδιος νά πάρη είδηση. ‘Ό ταν τοΰ έδειξα τή φωτογραφία του μοΰ είπε παραπογελώντας. ’Ά ’ϊ παιδίμ’, έγινε αύτό πού ήθελες. ’Ά ς  είναι, σέ συγχωρώ άφοΰ τόσο πολύ έπέμεινες. ’Έτσι έχω τή μοναδική φωτογραφία τοΰ πατέρα μου καί τήν έβαλα μαζύ μέ τήν μητέρα μου, τής όποίας άρέσαν οί φωτογραφίες, έν άντιθέσει μέ τόν πατέρα μου, ένώ στά άλλα ταίριαζαν.Τελειώνοντας καί κρατώντας μέ τά δυό μου χέρια τό μνημονιώδες ήμε- ρολόγιο Εύχομαι όλόψυχαστό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας, σ’ δλους τούς αγαπητούς χωριανούς μου καί φίλους Μικροΰ χωριοΰ τήν καινούργια χρονιά μέ ήσυχία, ύγεία καί χαρά καί έργα έκπολιτιστικά! ’Ά χ  νά είχα φτερά νά πέτοιγα στον τόπο μου τόν πρώτο, τό άλησμόνητο Μικρό χωριό μου.Μέ πολλή - πολλή αγάπηΓΕΩΡΓ. ΕΛ. Π Α Π Α Δ Η Σ Συν)χος δ)λος — Μικροχωρίτης12



Π Ε Ρ Ι  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ
Τού κ. Βαα. Κόμματά

Πάντοτε ύπήρξεν είρήνηι, ειρήνη ήτις φρουρεί τήν καρδιά τοΰ ’Ανθρώπου.’Αλλά ειρήνηι ουδέποτε παρέμεινεν έπΙ μακρόν, ειρήνη ουδέποτε ύπήρξεν πρά- ξις, ή έγγραφον, τέρμα, κατόρθωμα συμφωνίας.Ειρήνη είναι καΐ πάντοτε ύπήρξεν άντικείμενον των ατόμων καΐ μπορεί νά φθά- ση καί εις τα έθνη, μόνον όμως τότε, δταν καταστή πραγματικότης είς τα άτομα..Πώς δμως μπορεί νά ύπάρξη ειρήνη μεταξύ έθνών, δταν, δέν ύπάρχει ειρήνη μέσα σέ μία χώρα, σε μία πόλιν, σε μία κοινότητα, σε μίαν εκκλησία; Κ α ί πώς διά τής προσευχής μπορούμε νά φέρουμε τήν ειρήνην, προτού άποκαταστήσωμεν την εΙρήνην μέσα μας,, προτού πάμε νά βρούμε τήν πηγήν τής είρήνης; Ή  ειρήνη οό- δέποτε πρέπει νά είναι έξωτερική, πρέπει νά είναι έσωτερική. Ό  άνθρωπος δέν μπορεί νά Ιπιζήση είς τήν κοινωνίαν έπΙ μακρόν μεμονωμένος, άπο τούς γείτονας, από τόν πλησίον του, δπως τέτοιες ένέργειες έστράφησαν πρός άλλας φυλάς, πρός άλλα θρησκεύματα καί εθ';η.Ή  ειρήνη είναι έσωτερική, καί ούχΙ έξωτερική' μία προσπάθεια, καί δχι πράξις. "Ενας άνθρωπος μπορεί νά κάμη είρή\»ην έφ’ δσον μέσα του εχει πονηριάν, αλλά δέν μπορεί νά μετέλθή πσνηρίαν, έφ’ δσον μέσα του έπικρατεΐ ειρήνη.Ό  πρόεδρος τών Η .Π .Α . Γουΐλσον, έγραφε τά 14 άρθρα τής είρήνης, βάσει τής χριστιανικής ήθικής, καί τής ευαγγελικής δικαιοσύνης, καί είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων κρατών μίαν άγίαν γραφήν, δώρον τών χριστιανικών δργανώσεων τής ’A|J.εpικής, πρός τόν πρόεδρον Κλεμανσώ.’ΑΙ.λά ο Κλεμανσώ άπευθυνόμενος πρός τόν Γουΐλσον είπεν: Μά τί Κ ε πρόεδρε, θά κλείσωμεν είρήνην μέ τό Εύαγγέλιον;’Έτσι δέν έκλεισαν είρήνην μέ τό Εύαγγέλιον αλλά σύμφωνα μέ τήν διπλιομα- τικήν σκοπιμότητα καί τήν πολιτικήν συμφεροντολογίαν τών μεγάλων είς βάρας τών μικρών τά άποτελέσματα είναι γνωστά, έπηκολούθησεν δ 2ος παγκόσμιος πόλεμος.Ή  πράξις τής ’ Ιαπωνίας ήταν, νά κρατήσουν τούς απεσταλμένους των, νά δια  ̂πραγματευθούν είρήνην μέ τάς Η .Π .Α . ’Αλλά δέν ύπήρχε είρήνη, άσχέτως της έ- νεργείας των περί είρήνης, διότι έκ τών ύστέρων οί σκοποί των κατέστησαν γνωστοί.’Έχομε καΐ πολλά άλλα παρόμοια περιστατικά.Ή  είρήνη είναι κληρονομικόν δώρον, καί ούχΙ κατόρθωμα, ή τέρμα,ι είναι κλη|- ρονομία τής βασιλείας πρός τόν άνθρωπον.Είρήνη είναι πνευματική λειτουργία καί ούχ'ι κατάστασις, είναι πίστις.Είρήνη είναι πρώτηι άτο[),ική έσωτερική προσπάθεια κληρονομίας, είναι κάτι πού συμβαίνει σέ μάς ώς αποτέλεσμα δταν άναζητσΰμεν τήν πηγήν.Είναι τόσον ύπέροχον, καί είναι άκατανόητον σέ κείνους, πού δέν τό έχουν νά
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xi άποκτήσουν. Ό  χριστιανισμός, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλίαν τοΰ Χρίστου, ούδέ- ποτε μάς ύπεσχέθη' ειρήνην έκτος αν άποκαταστήσωμεν εΙρήνην μέσα στην καρδιά μας, έκτός αν ή ειρήνη φυτρώση μέσα στήν καρδιά μας, δπως βγαίνει τδ χορτάρι άπδ τη ρίζα.Ό  άνύρωπος τότε μόνον δικαιώνει τόν έαυτόν του, δταν ώς δικαίωσιν του αρχίζει μόνον δταν είναι άνθρωπος ειρήνης.Ό  Χριστός έρευνα τά μύχια τοΰ κάθε ανθρώπου, είς τόν όποιον έπιβάλλει νά κρατήση τήν άρχηγίαν του, της βασιλείας τοΰ Θεοΰ, κα'ι νά καταστήση αύτόν κυρίαρχον τοΰ διαβόλου, φόβον θανάτου, φόβον ζωής, λάθη,', αμαρτίαν, κα'ι άπό κιε- νάς διαστροφάς.Κα'ι ή άφθαστος διδασκαλία τοΰ Θεοΰ είχε πάντοτε τήν άρχήν τής ειρήνης μεταξύ των άνβρώπων έκείνων, τών δτϊοίων αί καρδίαι ήσαν δίκαιαι τοΰ ένός πρός τόν άλλον.Εύρισκόμεθα είς τήν άρχήν τής όδοιπορίας, δέν μποροΰμε νά άναμένωμεν βελ- τίο>σιν είμή δταν οί άνθρωποι άποφασίσουν νά είναι δίκαιοι ό ένας πρός τόν άλλον ουδ’ έπ'ι στιγμήν ένωρίτερον.
Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι ΟΤ’ άϊκοΟτε Εύρυτάνισες κα'ι σείς οί Εύρυτάνοι τί γράφει ενα βλαχόπουλο στήν πόρτα άπό τή στάνη: Παληά Ε λλά ς κλονίζεται ώς τήν Μακεδονία, δέκα χωριά χαθήκανε εις τήν Ευρυτανία.Χαντάκια ανοίγουν στίς πλαγιές και τά βουνά ραγίζουν πέφτουν απάνω στά χωριά καί τά καταποντίζουν Καμπάνες και καμπαναριά καί σήμαντρα βροντούνε οί χωρικοί στίς έκκλησιές τό έλεος ζητούνε.Στόν δήμο τοΰ Καρπενησιού γίναν πολλά λαγγάδια έκεϊ σχίστηκε ένα χωριό μέ τά πολλά λιβάδια.Μικρή ’Ελβετία τδλεγαν, Μικρό Χωριό τό λένε Τώρα άπ’ αγνάντια τό κοιτούν και στή Βουλιαγμένη λέν. "Οσ’ 'Έλληνες ταϊκούσανε κι αυτοί πού τό γνωρίζουν τώρα βοήθεια ζητούν καί πάλι θά τό χτίσουν.. .

Χαρ. Τριανταφύλλης 
(χωρίς χωριό)
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Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΝ ΓΑΑΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(3ος ΑΙΩΝ π.Χ.)

Ύ ίΐό Δτ,μ. Π ελύζο
(συνέχεια άττ’ το προηγούμενο)Έ κ τής Λεριίγραίρήις τοΰ Παχχτανίου qpaivETai δ η  οΐ Γαλάται είσέβαλον ώς εΐ- κδς εις τήν πληοΐιεστέραν χώραν τής ΑΙτωλίας ή οποία εύρίσκετο’ είς την σημερινήιν Φωκίδα.Πειστήρια δ’ εχομεν το τ)πδ τοΰ Στράβωνος άναφερόμενον ( I I ., σελ. 588) «ΑΙτωλοΙ κατά τον Κόρακα προοαγορευόμενον ΑΙτωλικόν δρος (οίκοΰσι) άναμέσον τής Δωρικής τετραπόλεως (Έρινεός, Βοϊον, Πίνδιος, Κοτίνιον) και τών Φωκεωλ"».Το άναη^ρόμενον δέ Κάλλιον ακριβώς εις τον χώρον τοΰτον τοποθετείται."Ετερον πειστήριον είναι το χωρίον τοΰ Θοττκυδίδοο ( I I I ,  98) δπου κατά την εισβολήν τών Άθηινιαίων υπό τον Δημοσθένην είς τήν Αιτωλίαν άναφέρεται δτι οι ΑΙτωλοι «πολλή χειρι έπεβοήθουν πάντες ώστε οι έσχατοι Όφισνέων οΐ προς τον Μαλιακον κόλπον καθήκοντες Βωμιής και ΚαλΑιής έβοήθησαν».Δτ^λαδή οΐ Καλιεΐς ήσαν έκ τών άιατολικώτεον οίκοϋντες ΑΙτωλοί, πράγμα που συνηγορεί απολύτως μέ τήν άναφερθεϊσαν εκδοχήν δτι τό ΚάλΑιον έ'κειτο είς τήν περιοχήν Νοτίως τοΰ ορούς Κόρακος δπου περίπου και σήμερον έτοποθέτησαν τό νεώτερον Κάλλιον, μετονο(.ιάσαντες τό χωρίον Βελωΰχοβον.Ή  εκδοχή επομένως δτι τό άρχαϊον Κάλλιον είναι τό νοτίως Καρπενησιού χωρίον Κλαυοι τής Ευρτητανίας, δπου καΐ αρχαία άνευρέθησαν καί τινες Εΰρυτάνες μετ’ επιμονής διεκδικοΰσι τό δνομα Κάλλιον, δεν φαίνεται νά ευρίσκτ) Ιστορικόν τι στήριγμα Π λή ν τής γειτνιάσεως τής τοποθεσίας Κοκάλια περί τά 10 χλμ. Ν .Α . Καρπενησιού έπ'ι δροπεδίου και τής άγοΰσης προς Κρίκελον όδεύσεως δπου κατά επίμονον παράδοσιν διασώζονται οστά Γαλατών έξολοθρευθέντων έκχΐ. ’ΕπΙ τούτου 6 Παυσανίας οΰδέν αναφέρει, ώς π.χ. άν Φάλαγξ τις Γαλατική ή παραπληνηθεΐσα ή έπΙ τούτφ άποσταλεϊσα έ'φθασεν έως εκεί και κατά τνα τρόποι  ̂ άπεδεκατίσθη, ώς συνέβη είς τάς άλλας, ώς είναι πιθανόν.Σχετικώς προ ςτούς Εύρυτάνας ό Θουκυδίδης είς τό I I I  95 σελ. 254 γράφει«........Εύρυτάσιν, δπερ μέγ ιστόν μέρος έστι τών Αιτωλών, άγνωστότατοι δέ γλώσσανκαι ώμοφάγοι εισ'ιν ώς λέγονται», ώς πρός τήν γλώσσαν τών Εύρυτάιων καΐ τό αλλαχού γραφόμενον «πάντες δ’ οΐ λοιποί Άμφίλαχοι (πλήν τοΰ Άμφιλοχικοΰ ’Ά ρ γους) βάρβαροι είσ'ι» πολλοί νεώτεροι έθνολόγοι και ίδιαιτέριος οΐ Belloch και Berve αντιτάσσουν έπιχειρήματα λίαν πεαστικά δτι οίάναιρερόμενοι υπό τοΰ Θουκυ- δίδου ώς βάρβαροι ήσαν εξίσου "Ελλ^ηνες ύστεροΰντες κατά τήν άνάπτυξιν λόγω γεωγραφικών κυριοτέρων λόγων.
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Διά τούς ΕΚ^ρυτάνας ομοίως γράφ©ι δ ΘοοΛίυδίδης δτι μό^ων εάν (οΐ Ά·θη- ναΐαι) ύπέτασοιον αυτούς και τούς Όφιονεΐς είχον έ?-πίδα νά ύJtorάξow και τήν Αιτωλίαν.'Ω ς προς τούς Αιτωλούς άναφερεται ύπδ τοϋ Πολυβίου χαρακτηριοτικώς, διά τον ΑΙτωλσν στρατηγόν Δωρίμαχον τόν Τριχωνεα δτι ήτο π?νήρης ΑΙτωλικής ορμής και ιπλεονΕξίας πού ή σαν άμφότερα διαχρημισμένα ΑΙτωλικά γνωρίσματα.Ό  Πολύβιος αλλαχού είς ( IX , 28, 38) γράφει «από των Μακεδονικών διώξεων μετά τά Ααμιακά ό ’Αντίπατρος κάκιστα έχρήσατο τοΐς ταλαιπώροις Άδητ ναίαις ομοίως δε και τοΐς άλλοις... Φύξιμον γάρ ούδεν ήν πλήν ενός αύτοΐς τού των Αιτωλών εύνους».Δηλ. μετά τά λαμιακά ό ’Αντίπατρος (βασιλεύς τής Μακεδονίας) έκακομετα- χει.ρίσ9η τούς ταλαίπωρους Άβηναίους καΐ τούς άλλους "Ελληνας. Κανείς δε δεν ήτο είς δέσιν νά άποφύγη δλα αυτά πλήν τών ΑΙτωλών.’Αλλαχού ό Πολύβιος γράφει «Αιτωλο'ι γάρ μόνοι τών 'Ελλήνων άντωφβ'άλ- μησαν προς ’Αντίπατρον, μόνοι δε πρό ςτόν Βρεννον... έφοδον άντέστησαν».ΚαΙ έν συνεχεία Φίλιππος ό Ε ' προς μόνους τούς Α1τω?αύς πολέμων μηδέποτε δυνατός ήν χειρώσασδαι τούτους δηλ. πολέμων κατά μόνων τών Αιτωλών μηδέποτε ήδυνήβη νά τούς καταβάλη.Τό άσβεστον μίσος δμως προς τούς Μακεδόνας ήγαγε τούς Αιτωλούς νά συμμαχήσουν με τούς Ρωμαίους άνευ δέ τής συμμαχίας αυτής ο'ι Ρωμαίοι δεν βά ενικών κα'ι δεν δά ύπέτασσον τούς Μακεδόνας και έν συνεχεία δλην την 'Ελλάδα και επομένως καΐ τήν Αιτωλίαν.Πόλεις ΑΙτωλικαΙ άναφέρονται υπό τού Πολυβίου: Στράτον, Άγρίνιον, Κω- νώπη, Αυσιμάχεια, Τριχώνιον, Φώταιον, Μέταπα, Θερμός κ.λ.π.
’Επανερχόμενοι εις την περιγραφήν τών πολεμικών γεγονότων εύρισκομεν τά άντίπαλα στρατεύματα είς τάς Θερμοπύλας άδυνατούντα νά ύπερνικήση τό έν τό δίλλο. Τότε δμως συνέβη δ,τι και πρό δύο αΙώνων έπΙ Αεωνίδα. Ο Ι 'Ηρακλειωται δηλ. καΐ οΐ Αινιάνες δχι από έλλειψιν έλληνικότητος ά?λά άδυνατούντες νά ύποφέ- ρουν τάς άεραντάστους κακουργίας τιον Γαλατών έσκέφτθησαν δτι ό μόνος τρόπος νά τούς άπομακρύνουν ήτο νά τούς ύποβοηδήσουν νά προελάσουν πρός νότον. 'Τ- πέδειξαν λοιπόν εις τούς Γαλάτας τήν στενωπόν πού έχριισιμοποίησεν ό Πέρσης 'Τδάρνης και ήχδη διά τών όρέων είς τά νώτα τών Σπαρτιατών. Τήν πρότασιν αυτήν ήσπάσδη, αμέσως δ Βρέννος, ό όποιος έγκαταστήσας τόν Άκιχώριον αντικαταστάτην του και παραλαβών εκλεκτόν στράτευμα εκ 40.000 έκινήδη αμέσως πρός τήν άτραπόι'. Ή  εντολή πρός τόν Άκιχώριον ήτο, εύδύς ως άντιληιρδή δτι έπέτυχεν ό έλιγμός τού Βρέννου και τό 'Ελληνικών στράτευμα έν Θερμοπύλαις πρόκειται νά κυκλωδή τότε Λ'ά έπιτεδή κατά τών 'Ελλήνων.Συνέβη δέ τήν ήμέραν έκείνην νά έπικρατή εις τά ορεινά πυκνοτάτη ομίχλη άκττε οΐ φωλάσσοττες τήν σχενοιχπόν Φωκεϊς αιφνιδιάσδησαν και μετά βραχύν αγώνα
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έγκααέλειχίΜχν αυτήν καΐ κατελθόλ'τες είς τό 'Είλληνικόν στρατόπεδον ανήγγειλαν τα γενόμενα..Ο ι ’Αθηναίοι με τάς τριήρεις των κατώ ρ^σαν νά διασώσουν δλον τό στράτευμα μεταγαγόντες είς ασφαλή μέρη όπό&εν διεσκορπίσδησαν είς τάς ιΐατρίδας των. Ό  Βρέννος μή άναμείνας τους ΐϊερι τον Άκιχώριον έκινήδη αμέσως ιερός τούς Δελιροΰς. "Οσοι δε "Ελληνες ευρέθησαν έκεϊ προσέιρυγαν εις τά χρηστήρια τοΰ Άπό?λω\Ός ΐνα μάδουν κατά τίνα τρόπον ·θά σωθούν.Ό  Θεός ένεήωχωσεν αυτούς προσθέσας ότι τό Μαντεΐον θά τό προστατεύση όίδιος.Έ ν  τω μεταξύ προσήρχοντο πανταχόθεν "Ελληνες επίκουροι μεταξύ δ’ αυτών ήσαν οΐ Φωκεϊς από δλας τάς πόλεις, έκ τής Άμφίσσης τετρακόσιοι όπλιται, από τούς ΑΙτωλούς ήλθον ολίγοι και βραδύτερον ό Φιλόμηλος με χιλίους διακοσίους. Ο ί πολλοί των Αιτωλων έστράφησαν κατά τής στρατιάς τοΰ Άκιχωρίου επιτιθέμενοι έκ τών πλευρών συνηθέστερον αλλά μή έμπλεκομέναι εΐ ςμάχην καθ’ δ άποσυρόμενοι πρό τών επιτιθεμένων Γαλατών κα'ι πάλιν επιτιθέμενοι αμα ως εκείνοι άπεσύροντο ώστε προυκάλοιη  ̂ μεγάλην φθοράν είς τούς Γαλάτας και έπεβράδυνον την πορείαν των. Επς τήν Ήράκλειαν ό Άκιχώριος έγκατέστησε φρουράν πρός ητύλαξιν τών παντοειδόλν λαφύροον τών Γαλητών.ΕΙς τήν στρατιάν τοΰ προελαύνοντος πρός τό Μαντεΐον Βρέννου έσημειώθη- σαν τότε υπερφυσικά επεισόδια, πού δλοι τά άπέδοσαν εις τόν ’Απόλλωνα."Ητοι δλον τό έδαφος δπου έκινεϊτο ή Γαλατική στρατιά έσείετο συνεχώς, βροντα'ι δε και κεραιηοι ήκούοντο ώστε πλήν τών φονικών συνεπειών νά μή ακούεται τίποτε από τά παραγγελλόμενα καΐ τάς διαταγάς, ταίπα δε έξέπληττον τούς βαρβάρους. Φάσματα εξ άλλου προϋπαρξάντων ήρώοτν ένεφανίσθησαν. Ή  μάχη έν ταυτώ πρός τούς προσδραμόντας "Ελληνας όλονέν ώξύνετο. Μεταξύ τών άνδραγχχ- θΐ)σάντων ήτο ό Φιοκεύς ηγέτης Άλεξίμαχος, δστις έπεσεν έκεΐ με πολλούς Φωκεΐς. Καθ’ δλην τήν ημέραν έδεινοπάθουν οΐ βάρβαροι μένοντες έμβρόντητοι πρό τής θεϊκής παρεμβάσεως κα'ι κακοπαθοΰντες από τά 'Ελληνικά δπλα.'Η έπελθοΰσα νύξ άπέβη αλγεινή τώρα διά τούςΓαλάτας, διότι βροχα'ι κα'ι παγετο'ι έβασάνιζον τούς μαχητάς έπ'ι πλέον δε βράχοι άποσπώμενοι έκ τοΰ Παρνασσού έιρόνευον κατά ομάδας τούς δια\υκτερεύοντας Γαλάτας.'Ω ς άνέτειλεν ό ήλιος τής επομένης οί "Ελληνες προήλασαν έκ τών Δεί.φών οί άλλοι μεν ευθέως κατά τοΰ βαρβαρικοϋ στρατεύματος, οί Φωκεΐς δε ώς γνωρίζον τες τά μέρη κατέβησαν διά τής χιόνος τά απότομα τοΰ Παρνασσού και εύρέθησαν είς τά νώτα τού έχθρού τοξεύοντες και άκοντίζοντες αυτόν χωρ'ις αυτοί νά διατρέχουν κίνδυνόν τινα. Ο ί Γαλάται καί μάλιστα οί περί τόν Βρέννον άποτελούντες έπί- λεκτα τμήματα έκ τών ύφηλοτέροχν καί άλκιμωτέρων άντεΐχον ακόμη καίτοι έβάλ- λοντο πανταχόθεν καί ύπέφερον συγχόνως έκ τού παγετού ιδία οί τραυματίαι. Τότε έτραυματίσθη καί ό Βρέννος καί έλιποθύμησε μεταφερθείς έξω τοΰ χώρου τής μά-
χης· Ούτω πιεζόμενοι οί βάρβαροι ήρχισαν όλονέν ύπεκφεύγοντες νά άποσύρωνται
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φονεΰαντες τοαις άδυνάτους νά βαδίσουν νά βαδίσουν από τραύματα ή άσ&ενεΐας. Έστρατοπέδευσαν δ’ δπου «ατέλαβεν αυτούς ή νύξ. Κατά τό βαθύ δμο>ς σκότος άγνωστόν πως κατέλαβεν αυτούς πανικός κατ’ άρχάς μεν όλίγους οΐ όποιοι έφαντά- σθησαν δτι ήικουον ποόοβολητόν έπελαύνοντος ιππικού καΐ επιτιθεμένου πεζικού μετ’ ολίγον δέ μετεδόθη είς πάντας ό πανικός, υπό την έπίδρασιν τού οποίου άναλαβόντες τά δπλα ήρχισαν φονεύοντες άλλήλοι^ς πιστεΰοντες δτι συμπλέκονται με 'Έλληνας, τών όποιων έφαντάζοντο δτι ήκουογ την γλώσσαν και έβλεπαν τά δπλα. Αυτήν τήν μανίαν οΐ "Ελληνες άπεδοσαν ομοίως είς τόν Θεόν.Ποιμένες Φωκεΐς πρώτοι άντιληςρθεντες τό νυκτερινόν πάθημα τών βαρβάρων έσπευσαν και ειδοποίησαν τούς αρχηγούς τών Φωκεων, οΐ όποιοι άνελαβον γενικήν έπίθεσιν κατά τών βαρβάρτογ δβινοπαθούντων ήδη και έκ πείνης.Τότε κατέηθασαν οΐ Ά&ηναϊοι, μεθ’ ών συναμεμίχθησαν κατά την διαδρομήν κα'ι Βοιοχτοί, κα'ι έπελήφθησαν αμέσως τού πολεμικού έργου έπιτιθέμενοΊ κατά τών Γαλατών, ο'ίτινες ύποχω'ρούντες συνηντηθησαν κατά τήν νύκτα αυτήν με τήν στρατιάν τού Άκιχωρίου, ήτις έκινεΐτο βραδέως λόγω της συνεχούς πιέσεως πού ύφί- οτατο από τούς ΑΙτωλούς.Ούτως οί Γαλάπαι πανταχόθεν βαλλόμενοι ήγοχνίζολπο νά διασωθούν προς τήν Ήράκλειαν δπου εύρίσκετο τό στρατόπεδόν των.'Ο  ΒρέννοςΙ δχι τόσον διά τήν βαρύτητα τών τραυμάτων του αλλά διά τόν φόβον τών πολιτών και τήν εντροπήν διά τό δνειδος τής καταστροφής πού ύπέστη ά- ςήκεν έκουσίως τήν ιμυχήν πιών άκρατον οίνον.Τούς άποδεκατιζομένους Γαλάτας άνέμενον από Βορρά συγκεντρωθέντες Θεσ- σαλοΐ κα'ι Μαλιεϊς κα 'ισυνεπλήρωσαν τήν καταστροφήν μηδενός τό>ν βαρβάρων δια- σωθέντος κα'ι έπιστρέιμαντος οϊκαδε.Ούτοος Ιστορεί ό Παυσανίας τά τεραστίαςσημασίας γεγονότα αυτά, καθ’ ά διέτρεξε σοβαρότατον κίνδυνον ή ύπαρξις τής 'Ελλάδος.'Ως πρός τόν Βρέννον έχουν φημολογηθή θρύλοι ως ήγεθέντος όμαδικής αυτοκτονίας Γαλατών κατά δεκάδας χιλιάδων και Φιλολογία έχει πλασθή έπ'ι τούτων, ό Παυσανίας δμως με τήν λεπτομερή ώς άνω άφήγησίν του αποκλείει τά τοιαΰτα μυθεύματα.Τά Ιστορούιμενα δμως θαύματα πρέπει άναμφισβητήτως ν’ αποδοθούν είς τούς 'ιερείς τού Μαντείου, οϊτινες καλλιεργούντες εν μυστικότητι τάς τεχνικός γνώσεις κα'ι γενικώς τήν επιστήμην, ώς έπραττον ο1 σοφο'ι διά τήν εποχήν row Αιγύπτιοι 'ιερείς, εΐχον παρασκευάσει από μακρού τά παράδοξα εκείνα φαινόμενα άποδεικνύο- ντα πόσων υψηλών τεχνικάον γνώσεων ήσαν κάτοχοι. Δεν είναι δυνατόν άλλως νά έξηγήσωμεν τά Θαύματα εκείνα, ούτε άπλώς νά τά άποδώσωμεν είς δυσειδαιμονίας κα'ι ύπερβολάς.
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ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ: ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ
τοδ κ. Δ. ΙΐασπάληΘεσσαλονίκη, Φλεβάρης 1983’Αγαπητοί φίλοι γειά σας.’Έστω καί κιάτως άργά, άποφάσισα νά χαράξω τίς λίγες αύτές γραμμές, γιά νά σάς συγχαρώ γιά τήν πρωτοβουλία καί τόν κόπο πού καταβάλλετε, ζωντανεύοντας τη φιλοπρόοδο όργάνωση των Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωση τοΰ Σωτηρος».Προ ί)0 καί πλέον χρόνων πρωτοστατήσαμε ό I. X. Μο^ίκας, ό Δ . Κ. Κοκ- κάλας καί έγώ καί φκιάσαμε τη «Φιλοπρόοδο Εταιρία  Νεολαίας Μικροχωρι- τών» έδώ στή Θεσσαλονίκη, πού αργότερα μεταφέρθηκε στο χωριό μας καί γιά τήν έποχή έκείνη ήταν πραγματικό καμάρι. Πιστέψαμε τότε δτι κάτι έπρεπε νά γίνει γιά τό χωριό μας, τό όποιο άξιζε καλλίτερης τύχης, δχι καί τόσο γιά την παράδοση αλλά γιά τήν καλλοιή του.Λέω δέ δχι καί τόσο γιά τήν παράδοση, διότι ή παράδοση έχει, κατά τή γνώμη μου, καί πολλές μελανές σελίδες.Μερικοί κιάτοικοι ήσαν έκεΐνοι πού έκοιναν ανθρώπινη στο χωριό μας καί πολύ λίγοι οικογενειακή ζωή.’Επειδή ό τόπος είναι φτωχός, άλλα καί ή παντελής έλλειψη ένδιαφέρον- τος από την πολιτεία, αναγκάζονταν οί πρόγονοί μας νά ξενητεύοιπαι.Καί έδώ άρχιζε ένα μεγάλο δράμαο ι άντρες παντρεύονταν, έφκιαναν ή είχαν ύπό κατασκευή ένα παιδί, άφηναν τίς γυναίκες τους καί πήγαιναν άλλοι κοντά καί άλλοι μακρυά στην ξενη- τειά. "Οταν ξαναγύριζαν φύτευαν ακόμα ένα παιδί καί πολλές φορές πρίν νά γεννηθεί ξανάπαιρναν τό δρόμο της ξενητειάς, πού ό λαός τή λέει μαγγούφα. ’Από μικρά παιδιά, δπως καί έγώ, χωρίς νά βγάλουν τό Δημοτικό Σχολείο, ταξιδεύονταν στήν Κων)πολη, ’Αθήνα, Λαμία, θεσ)νίκη καί ’Αμερική μέ μόνο έ- φόδιο τήν εύχή της μάνας.Πολλά σακοπτεύονταν άπ’ τή σκληρή δουλειή στή μικρή ήλικία.Μερικοί άπ’ τούς άντρες πήγαν καί δέν ξαναγύρισαν, δπως είναι καί ό πατέρας τοΰ συμπολίτου μου καί χωριανού μας Δ. Ντελή, ό όποιος ύπεραμύνεται τών προγόνων σε γράμμα πού σάς έστειλε.’Ά ν  έβγαζε τό χωριό μας έναν Μπότσαρη, Καραϊσκάκη ή Ά θ . Διάκο, τότε καί έγώ θά μπορούσα νά τόν δικαιολογήσω κάπως, άλλά δέν έβγαλε.’Έ βγαλε βέβαια καί άνθρώπους άξιόλογους, δπως ό μακαρίτης Γ. Α . Κε- ράνης, πού άπό φτωχόπαιδο πού δούλευε στοΰ Φούκα, έφθασε πολύ ψηλά, μέ τόν όποιο θά άσχοληθώ σέ άλλο μου γράμμα, γιά  ένα έπεισόδιο πού είχαμε στήν σχολική ήλικία δταν πηγαίναμε στο Μεγάλο χωριό.’Έ βγαλε καί άνθρώπους πού θυσίασαν κυριολεκτικά τή ζωή τους στή μα- κρυνή ξενητειά, πού μόρφωσαν τά παιδιά τους, τά όποια κάνουν τώρα άξιοζή- λευτη ζωή·’Ά ν  ποΰμε γιά τίς γυναίκες πού έμειναν στο χωριό μέ τά τέκνα τους, πού οΐ σύζυγοι ήτοιν στά ξένα, αύτές καί τά τέκνα ήσαν λευκοί σκλάβοι, άπό πάσης πλευράς, άλλά έ θ ε λ ο ν τ α ί .  Δουλειά σέ όργώματα, σπαρσίματα, ποτίσματα, τσοποινλήκι καί ξυλοκόποι πού ό κόπος πήγαινε χαμένος, διότι, έάν δέν έρχονταν χρήματα δπτό τά ξένα, θά ζοΟσαν σέ μιζέρια, δπως ζοΰσαν καί οί οικογένειες πού δέν ξενητεύονταν οί άντρες.Ά λ λ ά  καί πάλιν ά λ λ ά  δέν βαρυγγομούσαν, διότι νόμιζοιν δτι έτσι
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είναι ή ζωή. 01 φτωχοί ^φκιαναν πολλά παιδιά. Τά μέν άρσενικά πήγαιναν στο σχολείο τά δέ θηλυκά λίγα.Κάμποσα θηλυκά πήγαιναν δούλες — έτσι τ'ις ελεγαν — σέ αρχοντόσπιτα κοντά, ή μακρυά και μάλιστα άμα έρχονταν σέ ήλικία τά πάντρευαν τά άφεν- τικά.Μολονότι τό ωραίο χωριό μας εγινε μισοφαλακρό άπό τήν κατολίσθηση, έ- ξακολουθεϊ νά παρουσιάζει όμορφιά, διότι έχει μεγάλο όρίζοντα καΐ χορταίνουν (και) τά μάτια.Τό καινούργιο χωριό μοΰ φαίνεται σάν προσφυγοχώρι παρ’ δλη τή ρυμοτομία, τά καλά σπίτια, τούς καλούς δρόμους, φωτισμό καί ϋδρευση. Φθίνει συνεχώς καΐ θά μείνει ώς θέρετρο καί δχι σάν μόνιμη κατοικία ανθρώπων.Μπορεί νά όφείλεται σέ αυταπάτη, διότι έγώ στο Παληό πρωτοεΐδα τόν ήλιο. Επειδή ό όδοστροτήρας σάρωσε πάρα πολλά πράγματα, μπορεί νά οφείλεται και σ’ αυτό γιά νά δικαιωθεί ό Δημόκριτος πού είπε: Τά πάντα ρεΐ καί οΰδέν μένει.Οί έπαγγελματίες στο Παληό χωριό ήσαν πολλοί καί ζοΟσαν πολύ καλά. Κατηφορίζοντας άπ’ τό σπίτι μου βρίσκουμε τόν πρώτο έπισκευαστή ύποδημά- των Πολυζοπαντελή. Παρακάτω τόν άποστράπτοντα άπό καθαριότητα μέ τό πιστιμάλη μεγαλοπρεπή παντοπώλη Έ λ . Παπαδή πού είχε μπόλικο εμπόρευμα.Στην άκρη έσφαζε ό Νταλάκας, ό όποιος ήταν ευτράπελος καί αστείος, πού κάποτε πού πήγαμε στό σπίτι του μέ τόν Χαράλαμπο Μαστρογεωργόπουλο, ή Μαρούλα έδειρε τήν ’Ό λ γ α  καί έκλαιγε. Καί τής λέει: ’Ορέ τί γιλάς; Καί ή απάντηση τής τότε μικρής ’Ό λ γ α ς ήταν: Αέν γιλάω τίποτα κλαίου.Παρακάτω ήταν ό Μουχριτσογιώργος, πού δέν είχε καί τόσο πολύ έμπό- ρευμα.Φθίάνουμε στόν Γιάννη Κομπορόζο, ό όποιος είχε πολύ πραμμάτια, άλλά έβλεπε πάντοτε χαμηλά καί άμα έλεγε κανένα άστεΐο ήταν καλό.Δίπλα βρίσκουμε τό Μανικοθανάση τό χασάπη, πού δέν τά πήγαινε καί τόσο καλά μέ τό γυιό του τό Φίλιππα, ό όποιος άργότερα βόσκαγε τά γίδια του καί τά έσφαζε γιά λογαριασμό του.Προχωράμε καί βρίσκουμε τόν Νικ. Κυρίτση, ό όποιος είχε πράμμοαα καί έπί τών σφοιγίων είχε τό γυιό του τόν Γιώργο, άλλά τό μαγαζί τό κουμαντάρι- ζε ή Σάββου. Παραπέρα βρίσκουμε τόν άγέρωχο καί πάντα γελαστό καί πολύ χορευταρά Μήτρο Ζορ μπάλά.Πάμε γιά τόν Πλάτανο καί Χιχνι πού άλλαζε πολλούς ένοικιαστές. ’Απέναντι ήτανε ό Γ. Γιαννακόπουλος (Τσγαρδογιωργούλας), ό όποιος μαζί μέ κα- φετζηλίκι ήταν καί χασάπης.’Ά ν  τύχαινε καμμιά φορά οί παρέες νά είμαστε στό Χάνι, καθόταν σέ ένα τραπέζι, έξω βέβαια, καί έπινε τόν έναν καφέ μετά τόν άλλον καί κόντευε νά ξερριζώσει τό μουστάκι του άπ’ τό πολύ στρίψιμο.’Έφκιανε δμως τόν καλλίτερο καφέ πού έλεγε: μόλις τόν... έτριψα.Πάμε δίπλα στό Σταύρο Κομπορόζο (Κατσαδούρα), πού παληότερα ήτοπ/ στής Φαλίνας τό μαγαζί, πού έφκιανε τά περίφημα τιλατίνια μέ τήν ώραία φούντα πού φορούσε καί ό ’ίδιος, πού άμα κατέργαζε τό σολόδερμα καί κάρφωνε καί τίς πρόκες μέ τό σφυρί, ό ήχος πήγαινε πολύ μακρυά, πού μιά φορά τόν άκουσα άπ’ τ’ Άλέστια.■̂ Ηταν πολύ χορευταράς καί τραγουδιστής. "Αμα δούλευε στό μαγαζί έπαιρνε καί ένα τραγούδι τού τραπεζιού, δπως: "Ο λα τού κάμπου τά πουλιά μαρι Βαγγελίτσα μου. Μά δέν χρειάζονταν πολλά πράγματα νά στήσει τό χορό άπέξω άπό τήν έκκλησία, άρκεϊ νά ήταν δυό - τρεις άντρες καί γυναίκες
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καΐ μέ τό στόμα άρχιζε: Πάνω σέ τρικιαμαναμάν, πάνω σέ τρίκορφο δουνό.. .  Αύτό βέβαια θά γίνονταν σέ κάποια έπισημη μέρα. Μά δσο και μακρυά νά ήταν κάποιο χωριό πού είχε πανηγύρι, δέν βαριόταν, πήγαινε.

Ό  Σταύρος Κομπορόζος νιόπαντρος μέ τή γυναίκα του καΐ τή μητέρα του.

Τέλος, μαζί μέ τούς δυο έπαγγελματίες, τον Ζορμπαλα καΐ τόν Κομπορόζο πού ήταν χορευταράδες, 0ά ήταν παράλειψη νά μήν άναφέρω καΐ τόν Δ. Κα- λαντζή, ό όποιος χόρευε κι αυτός στο νύχι και πήγαινε κι έρχονταν τό μανκο- κάπ άπό τόν ντουλαμά πού φόραγε μέχρι τελευταία, πού άξιζε πραγματικά νά τούς καμαρώνεις.Καλός έπίσης καΐ ό Πλακαντρέας, στά Γυφτοκάλυβα, πού έφκιανε τσαπιά, τσεκσύργια ή λσιπά σιδηρουργικά πού συντηρούσε καΐ τόν «τροχό» στό Κεφα- λόβρυσο.’Αξίζει νά άναφέρω και τόν Κυρτσονίκο πού έφκιανε τά ώραΐα καΐ νόστιμα μεζεδάκια πού μοσχοβολούσαν ρίγανη καΐ δπως συνήθιζε νά είναι τσακίρ κέφ καί άρχιζε τήν ιστορία τού ’Όθωνα, πόιντοτε δρθιος και έπειδή αργούσε νά τελειώσει, τρώγαμε πολλές φορές δλο. . .  τό ταψί. Σάς εύχαριστώ πολύ Μέ άγάπη καί φιλία ΜΗΤΣΟΣ Π ΑΣΠ ΑΛ Η Σ
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Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α

Ό Ή α ρ α φ ρ ο ν α ς , ,Στις 12 Σεπτέμβρη τοΟ 80 εγινε μια άεροπειρατεία στο Παρίσι καΐ σκάφος της Λουφτχάνσα κατέληξε στην Κολωνία της Δυτ. Γερμανίας. Διαβάσαμε στά «ψιλά» των έφημερίδων: «Άεροπειρατης πού κατέλαβε Μπόινγκ της Λουφτχάνσα με 150 επιβάτες, ζήτησε απ’ την Κυβέρνηση της Δυτ. Γερμανίας νά διεξάγει δημοψήφισμα γιά τή χρήση τής πυρηνικής ενέργειας, νά δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά καΐ νά καταργήσει τΙς ένοπλες δυνάμεις»...’Εκπρόσωπος τής Λουφτχάνσα χαρακτήρισε τον άεροπειρατή «πα- ράφρονα»...’Από τΙς δεκάδες αεροπειρατείες των τελευταίων χρόνων ελάχιστες χαρακτηρίστηκαν ώς ενέργειες παραφρόνων. Κανείς δεν χαρακτήρισε έργο παραφρόνων αεροπειρατείες ληστρικές. Ούτε χαρακτήρισε ως έ- νέργειες παραφρόνων αεροπειρατείες ή απαγωγές πού άποσκοπούσαν σε πολιτικά ή σωβινιστικά κέρδη. ΑύτοΟ του είδους οί πειρατείες ήταν ενέργειες «έχεφρόνων»... ’Εγκληματιών μέν, αλλά...Με τήν παράλογη λογική των καιρών μας, τά αιτήματα τοΰ άερο- πειρατή μας «γιά δημοψήφισμα γιά τή χρήση τής πυρηνικής ένέργειας, γιά τή δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης τών παιδιών, γιά αφοπλισμό» κρίθηκαν σάν παράλογα.’Ά λλο  πραμα καΐ τοΰτο. Άκοϋς έκεΐ τΐ απαιτήσεις πρόβαλε ό τρελός... «Δημοψήφισμα γιά τή χρήση τής πυρηνικής ενέργειας»!.. Γελοίο πράγμα. Όπισθοδρομικό. Χωρίς τήν πυρηνική ενέργεια τής οποίας μορφής πώς θά μπορέσουμε νά καταστρέψουμε αποτελεσματικά τό περιβάλλον μέσα στο όποιο ζοΟμε; Βέβαια δεν θά πρέπει νά άγνοήσουμε κα'ι τά άλλα μέσα πού διαθέτουμε —πετρελαιοκηλίδες, τοξικά νέφη, καυσαέρια, σκουπίδια κ.λ.π.— άλλά ή πυρηνική ενέργεια...Τί άλλο ζήτησε ό παλαβός; «Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης γιά τά παιδιά»; ’Έ , αύτό είναι πού είναι... Μά δεν πληροφορήθηκε πώς έχει καθιερωθεί τό έτος τοΰ παιδιού; Δεν έχει παρακολουθήσει τόσες κα'ι τόσες εντυπωσιακές εκδηλώσεις γιά τά παιδιά; Δεν έχει ακούσει ομιλίες γιά τή σημασία τοΰ παιδιοΰ, γιά τήν προστασία του, τή φροντίδα γιά τή μητρότητα; Τί άλλο θλει; Είναι ή δεν είναι γιά τά σίδερα;Τώρα άν εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο άπό διάφορες αρρώστιες λόγω κακής ύγιονομικής περίθαλψης, πόσης μολυσμέ- νου νεροΰ, δηλητηρίαση, άπό τοξικά άέρια, νόθευσης παιδικών τροφών, ’Έ , αύτό είναι άλλο θέμα. Πιθανόν αύτό νά βοηθάει στην λύση τοΰ -μεγάλου προβλήματος τοΰ ύπερπληθυσμοΰ. .  . ’Ά ν  εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο άπό τήν πεΐνα, τί νά κάνουμε; ’Ά ς  πεθαίνουν... ’Έτσι κι άλλιώς ζοΰν κάτω άπό άθλιες συνθήκες. Τά άπαλλά- σουμε άπ’ τή δυστυχία τους... ’Έτσι πρέπει νά σκέπτεται ό «λογικός» άνθρωπος.’Αλλά κέΐνο τό αίτημα τοΰ άεροπειρατή πού είναι πέ(οα γιά πέρα τρελό, είναι αύτό πού άναφέρεται στην κατάργηση τών ένόπλων δυνάμεων. Επιτρέψτε στόν τρελό πού ύπογράφει νά τό διασκευάσει λίγο.
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To αίτημα τοΟ αφοπλισμού των λαών της γης, της αδερφοσύνης καΐ της Παγκόσμιας Ειρήνης.Τέτοια αΐτήματα προβάλλονται από επικίνδυνα τρελούς (Ανθρώπους. Γιατί, οΐ «Μεγάλοι» τάχα δεν ένδιαφέρονται γι’ αύτά τά θέματα; Δεν κάνουν κάθε τόσο διασκέψεις κορυφής, διαβουλεύσεις, μεσολαβήσεις γιά τό σταμάτημα εχθροπραξιών; "Επειτα έχουμε καΐ τον Ο.Η.Ε. Δεν είδατε πόσο σέβονται τις αποφάσεις του οί καλοί μας γείτονες, οι Τούρκοι; Γι’ αυτό καΐ είναι τά χαϊδεμένα τους παιδιά."Επειτα δεν θάναι άδικο νά χρεοκοπήσουν τά εργοστάσια παραγωγής μέσων μαζικής καταστροιρής; Δεν θά πεινάσουν οί «καημένοι» οί έργοστασιάρχες; Μή φοβάσαι γιά τούς εργάτες, γιατί αύτοί πεινάνε και τώρα, δπως πάντα... ’Ακόμη είναι παράλογο νά βασίζουμε τήν Ειρήνη στο σεβασμό και τήν αγάπη γιά τον άνθρωπο. Αύτά τά διδάσκει ό Χριστιανισμός... Αύτά είναι παλιές σκουριασμένες Ιδέες... Ή ειρήνη πού επιδιώκουν οί «Μεγάλοι» είναι οί μόνη δυνατή, γιατί στηρίζεται στήν ισορροπία τού τρόμου. «Φοβάται ό Γιάννος τό θεριό καί το θεριό τό Γιάννο»...Συ)^νά - πυκνά άς γίνονται καί πόλεμοι, άρκεΐ νά σκοτώνονται άλλοι έκτος άπό μάς. "Ωχ αδερφέ, θά σκοτιστούμε τώρα γιά τό τί γίνεται στό Λίβοα/ο ή τό ’ Ιράκ... Αύτοί οί πόλεμοι είναι απαραίτητοι γιά δυο κυρίως λόγους. Πρώτα δεν θά μάς αφήνουν νά ξεχνάμε τά καταστρεπτικά άποτελέσματαο τού πολέμου.... Κι άκόμα θά μπορούμε νά καταναλώνουμε αύτά πού υπάρχουν στά οπλοστάσια, νά (Ανανεώνουμε τό πολεμικό υλικό καί νά κάνουμε καινούργιες εφευρέσεις. Δέν θάναι κρίμα νά μείνουμε στάσιμοι; "Ας μή ξεχνάμε πώς φτάσαμε απ’ τήν ατομική βόμβα στήν ύδρογονική καί τώρα στή βόμβα «νετρονίου». ’Αλήθεια, ξέρετε πόσο θαυμάσια είναι ή τελευταία; ’Αφανίζει τή ζωή, δμως δέν καταστρέφει τά κτίρια.... Λίγο είναι αύτό, Δέν είναι αρκετό νά μάς καθησυχάζει δλους τούς φόβους, μιά καί δέν θά πάθουν τίποτα οί περιουσίες μας;"Ολα λοιπόν τά αιτήματα πού πρόβαλε ό «παράφρονας» είναι απαράδεκτα... ’Αλλά γιά νά μην παραξηγηθούμε τονίζουμε. ΔΕΝ δικαιώνουμε πράξεις βίας σάν κι αύτή τού άεροπειρατή μας. ΔΕΝ είμαστε απ’ αύτούς πού πιστεύουν, πώς «ό σκοπός άγιάζει τά μέσα». ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις τέτοιες ενέργειες. "Ισως ό άεροπειρατής νά είναι πράγματι παράφρονας. ’Αναρωτιέμαι άπλά. Τί πρέπει νά μάς τρομάζει πιό πολύ; Ή λογική τών τρελών ή ή τρέλα τών λογικών; "Επειτα άς ■,ιήν ξεχνάμε πώς «άπό τρελό κι άπό μικρό μαθαίνεις τήν (Αλήθεια»...ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΗΣ
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Νεότερες είσφορές για την Μεταμόρφωοη

Κοοπνοβιομηχανίοε Γ. Α. Κεράνης δύο δόσεις άπό 50.000 δρχ. είς μνήμην Γεωργίου Κερόινη καΐ 50.000 είς μνήμην Νικολάου Κεροινη, Κ. Τρισνταφύλλης δρχ. 10.000, Κλ. Κουφαλιώτης δρχ. 10.000 είς μνήμην μητέρας του, Νίκης θάνου 5.000 εις μνήμην συζύγου της Δημητρίου, Στ. Μτηλέτας 5.000 εις μνήμην τής συζύγου του "Αννας, "Αννας Πλάκα 1.000 είς μνήμην "Αννας Μπιλέτα καΐ 1.000 εις μνήμην Βασιλικής Γκιάτα, Κων. Πλάκα 1.000 είς μνήμην Βασιλικής Γκιάτα, Φωτει̂  νής Παπαστάθη 10000 εις μνήμην συζύγου της πρεσδυτέρου άείμνηστου ’Αθανασίου Παπαστάθη, Παναγ. 1. Δέρματα 3.000 εις μνήμη γονέων του, Κων. καΐ Μα- ριάνθης Πριόδολου δολ. ΗΠΑ 100 είς μνήμη γονέων των καΐ θείου των Βότ/ια Πλάκα, Παν. Γρατσούνη 10.000 είς μνήμη τής συζύγου του, Κων. Α. Γιουρνα 2.000 Ίωάν. Κουτσούκη 5.000, ’Ανωνύμου 3.000, Στέφ. Μαστρογεωργόιτουλου δολ. ΗΠΑ 60, Ελένης Κομττορόζου δολ. ΗΠΑ 100, Πανιχγ. Δ. Ζαχαροπούλου δολ. ΗΠΑ 100 είς μνήμην πατρός του, θωμά Παττανίκου 2000 είς μνήμην πατρός του πρεσδυτέ- ρου άειμνήστου Πατταδασίλη, Ούρανίας Μτιακογιόιννη 2.000, Σωτηρίοίς Γ. Δημη- τρακοπούλου 10.000 είς μνήμην πατρός της άειμνήστου Πιχπαθανάση, Ροδάνθης Κυρίτση 5.000 είς μνήμην συζύγου της Γεωργίου, Τηλέμαχου Κομπορόζου 12.000 είς μνήμην Χαρίδημου Πιχπακωνσταντίνου, Κοοτίνας ’Αντωνίου (Ζωγρά(ΐ>ου), 2.000 ε’ις μνήμην γονέων και συζύγου της, Γεωργίου καΐ Βίκης Γ. Μποκατσιά δολ. ΗΠΑ 100, εις μνήμην γιατγιάς τουΐς Ελένης Νικολοπούλου, Γρ. Βλάμη 1.000, Κλήμη Πλακα δολ. ΗΠΑ 100, Ά ρ . Μιχος δολ. ΗΠΑ 25, καΐ εύγενεϊ φροντίδι Χαραλάί- μπους Τριαντα(|>ύλλη ΗΠΑ οί Ν. Μούνγκε δολ. 25, Π. Καριχγεώργη 20, Α. Ζίογα 20, Δ. Τσιάκου 20, Α. Βάκα 20, X. Τριανταφύλλη 20, καΐ 10, Γ. Ρούπου 10, Α. Μάλλη 10, Γ. Άποστάλου 5, Λ. Κράστ 5, Α. Ταμπάση 5, Π. Ντάλλα 5, Π. ΆλεΙ- ξίου 5, Δ. Φαρμάκη 5, Γ. Περούλα 5, Σ. Καροτγεώργη 5, Κ. Τομαρα 5, Παύλ. Φλέγγα δολ. 100, είς μνήμην γονέων του.’Επίσης σέ πρόχειρο έρανο κατά τήν ήμέρα τής Μεταμορφώσεως 6 Αύγούστου προσέφεραν χωρίς να πάρουν άπόδειξη οΐ παρακάτω: Ν. Κομπορόζος δρχ. 100, Γ. Πλάκας 1000, Η. Μούτσελος 50, Δ. Γαδρίλης 2000, Ι.Ν. Δερματδς 1000, Εύδ. Λαΐνη 3000, Φ. Πασπαλάρης 2000, είς μνήμην πιχτρός του Γεωργίου, Μαρία Κυρίτση 1000 εις μνήμην γιαγιάς της Μαρίας Μουχρίτσα, Δημ. Κοκκάλα 3000, Κα- νούτος X. 1000, Π. Βενέτης 1000, Δ. Ντελής 1000, Δ. Τσατσαράγκος 500, Κ. θεο- δοσοπούλου 100, Π. Τσινιάς 500, Χρ. Κατσιγιάννης 500, Τσιπά 100, Μοα/ίκα Εύ. 100, Αύγέρης Αύγερόπουλος 1000, Ν. Παπαδημητρίου 1000, I. Λκχπης 500, Δ. Σκορδάς 1000, Β. Πριτσιόλας δολ. Καναδά 10, Εύφ. Μπάρλα δρχ. 500, Ζουρζού- κης Γ. 500, Σ. Καλτσή 100, Παπαδή (Κούτσικου) Κούλα 100, Δέρματά Σταυρούλα 200, Δερματδς Σπ. 100, Σ . Φούκα 100, ΑΙκ. Δημοπούλου 100, Ματσούκα Βι 500, Έ λ. Χονδρού 500, θ . Καρδαράς 1000, Β. Τάσιος 100, Π. Ζήσιμος 100, Σουλιώτη σύζ. Βασ. 1000, Φ. Ζάρα 100, Σιδερή 1000, Ν. Παναγιώτου 500, Ρ. Κυρίτση 500, Σπ. Παπαδής 500, Κ. Κοτσάνας 1000, μοναχή Πελαγιά 1000, Α. Μου- τογιάννης 100, I. Τσινιάς 1000, Χρ. Κεράνης 500, Π. Μπάρλας 1000, Γ. Ζήσης 500 Β. Ζωγράφος 400, Δ. Χριστοδουλιάς 1000, θαν. Πλάκας 500, Κ. Κάππος 500, Σ. Δημόπουλος 200, Δημ. Μπακατσιάς 10.000, Λ. Μιχος 300, Φωτεινή Πανταζή 150, Κυρίτσης Σ. 500, Καδερής 200, Πλακάς X. 200, Σπ. Δαλακώστας 100, Δ. Κατού- δας 50, Καραπατής Μιχ. 200, Μαίρη Παναγιώτου 1000, Έ λ. Τριχιάς 100, καΐ πρόσφατα οί: Ευφροσύνη Φασούλη - Κομπορόζου 20.000 είς μνήμην Κων/νου καί Μαρίας Πιπερίγκου είς μνήμην "Αννας Μπιλέτα 2000, Αικατερίνης Πανώρη 2000 είς μνήμην Κωνσταντίνου καί Μαρίας Πιπερίγκου, Ζωή|' Δέρματά δολ. 50, Εύ-24



Ο Χ Ι  Α Λ Λ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α !τού χ· Θ. ΚΕΡΑΝΗΜπαίνοντας άπό τή διασταύρωση στο νέο οικισμό τοΰ χωριοΟ μας, τό καλοκαίρι χαίρεσαι τη δροσιά της ρεματιάς πού κατεβαίνει στην άκρη τοΟ χωριού μέ τά γάργαρα νερά, τά σκιερά πλατάνια, τά πανύψηλα ελάτια καΐ τΙς λυγερές Ιτιές. Είναι μιά πρώτη γεύση άπό τΙς τόσες ομορφιές τοΰ χωριού μας.Λίγο πιό πόο'ω καΐ αριστερά, καθώς ανεβαίνεις τό έσωτερικό τσιμεντένιο δρόμο πού όδηγεϊ μέχρι την κορφή τού χωριού^ βλέπεις μ’ ευχάριστη έκπληξη τό μοναδικό έλοαόδασος πού ύπάρχει μέσα στό χωριό. Είναι τό καμάρι μας καΐ μέ υπερηφάνεια τό δείχνουμε σε κάθε ξένο πού περνάει άπό κεΐ. Γιατί είναι πράγματι σπιχνιο νά βρής μέσα σέ χωριό δάσος άπό έλοττα. Καί παρ’ δλο πού ίσως ο'ι σκιές άπό τά έλατα μερικές φορές νά προκαλούν ζημιές στά κήπια άπό τά γειτονικά σπίτια, δμως δλοι τά καμαρώνουν, τά προστατεύουν, τά όιγαπόίνε καί ποτέ κανένας δέν σκέφτηκε νά κόψη οϋτε ένα κλαράκι. "Ομως απροσδόκητος μακελάρης ήρθε μέ την Ιδιότητα τού αρχιτεχνίτη της ΔΕΗ. Λέν λογάριασε ούτε έλοαα οϋτε πλατότνια και πέρασε μιά νέα γραμμή πετσοκόβοντας δ,τι εϋρισκε μπροστά του, λές καί χάθηκε ό τόπος νά τήν περάση άπό άλλο μέρος. Γιά λίγα μέτρα καλώδιο καί μερικές κολώνες κόπηκαν δεκάδες έλατα, πλατόατα καί άλλα δένδρα.Εύχομαι νά μήν ξοη/ασυμβή τέτοιο έγκλημα. ’’Αν δμως έκδηλωθή τέτοια πρόθεση θά πρέπει δλοι οι χωριανοί, άπό τόν πρόεδρο μέχρι καί τό πιό μικρό παιδί, νά ξεσηκωθούν καί νά άντιδράσουν μέ κάθε τρόπο.Νά προτείνουμε λύσεις πού νά γλυτώνουμε τέτοιες καταστροφές. Νά εί- δοποιηθη τό Δασαρχείο, ή Χωροφυλακή, άκόμη καί ό Νομάρχης. Νά μήν ξα- ναεπιτροπτη κοη/έναί έλατο ή άλλο κοινοτικό δένδρο νά κοπή μέσα στό χωριό. Αύτό πού μας έδωσε μέ τόση απλοχεριά ή μδη/α φύση νά τό κρατήσουμε αλώβητο γιά τό καλό δλων μας. Ποτέ νά μήν υποχωρούμε σέ κάθε είδους σκοπιμότητα, άκόμη καί όίν έξυπηρετεΐ τήν τεχνολογική έξέλιξη: ΝαΙ σέ κάθε πρόοδο, ναΐ σέ κάθε άνεση πού προσφέρει ό τεχνολογικός πολιτισμός, δμως ποτέ μέ αντιπαροχή τήν καταστροφή τού τόπου μας μέ τις τόσες φυσικές ό- μορφιές του."Οσοι ζούνε στά μεγόιλα αστικά κέντρα ξέρουν πόσο ακριβά πληρώνουν καί θά πληρώνουν καί τά παιδιά τους τήν άλόγιστη καταστροφή πού έγινε στό περιβάλλον. Πρέπει δλοι νά προστατεύουμε τόν τόπο πού ζοΰμε. Τά χωριά μας είχαν τήν τύχη, τουλάχιστο μέχρι σήμερα, νά μήν δούνε τέτοιου είδους καταστροφές. ’’Ας προσέχουμε δλοι καί άς τά προστατεύουμε, μελετών- τα μέ προσοχή κάθε πρόταση δσο και άν φαίνεται έλκυστική στήν πρώτη της δψη. Γιατί σειρήνες είναι βέβαιο δτι θά παρουσιαστούν, γιατί καί πάλι θά τό πώ, τά χωριά μας είναι δμορφα κα τά τοπία μας πολύ δμορφα.φροσύνη Πανταζή δολ. 20, Ευφροσύνη Ζεγιάρη δολ. 38, Χαρ. Τσιπδς δολ. 100, Τασία Ζαχάκη - Τριανταφυλλίδη δρχ. 1000 ε’ις μνήμην μητέρας της, Σπυριδού- λα Συμεωνίδη - Παπαδή 1000, εις μνήμην γονέων της καί τοΰ συζύγου της. Σοφία Καρελλά δρχ. 3000 εις μνήμην τοΰ πατρός της, Κων. Κατσόινος δρχ. 1000, άνώνυμη δωρήτρια 1890, Βασ. Τσινιά 1500, Κων. Μπούρας 3000, Ά ρ . Γιουρνδς 5000 β' δόση εις μνήμην τοΰ πατέρα του, ανώνυμος δωρήτρια 7500, Σουφλερός Μάνθος 1000, Γ. Τσιάνα (Γιουρνδ) 1100, εις μνήμην γονέων, Δ. Πασπάλης 1300, Φωτ. Α. Παπαστάθη β' δόση 10000, 1. καί Μ. Μυτιλήδη 10000, Σπ. Ν. Πολύζος 7000, ’Ανώνυμος 3000. 25



ο  ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
(τοϋ ΜικροΟ Χωριού)— Πές μας καϋμένε πλάτ<χνε γιατί ’σαι μαραμένος; γιατί πέφτουν τα φύλλα σου, στη μέση λαβωμένος;— Παιδιά μου μη μέ βιάζετε καΐ θά σάς μολογήσω είναι πολλά τά πάθη μου δεν ξέρω που ν’ άρχίσω.Τά γλέντια δπου γίνονταν τά ώραΐα χρόνια κεΐνα πού βούιζε δλο τό χωριό, τραγούδια καΐ κλαρίνα! Νάβλεπα θέλω γέροντες πού νά χορεύουν πολι νάχουν ποτήρια μέ κρασί, ποτήρια στο κεφάλι.Νά δώ νύφουλες λυγερές στην έκκλησιά νά μπαίνουν και μέ τά φλάμπουρα μπροστά τρελλό χορό νά σέρνουν. Νά βλέπω γέρους καί γριές μαζί καί κοριτσάκια πού νά χορεύουν καί πηδούν σάν νάναι κατσικάκια. ”Α χ ! καί νά γύριζαν ξανά τά χρόνια κεΐνα τά παλιά ν’ άφουγκραστώ στον δπνο μουνταούλια, ντέφια καί βιολιά.Μά ήλθαν χρόνια δύσεκτα καί χρόνια πολύ μαύρα πού σκόρπησανε βάσανα, παντού φωτιά καί λαύρα.Σάν τότε είδα τό Μπότσαρη μπροστά μου λαβωμέλ'ο γιά νά τόν μάθω αργότερα στο Μεσολόγγι πεθαμένο. Είδα πολλούς νά φεύγουνε στούς λόγγους τρομαγμένοι δταν έχθροί τούς έζωναν, νά σώσουν οί καϋμένοι. Φασίστες είδα ’ I ταλούς τούς χωριανούς νά σφάζουν άφοΰ πρώτα τούς έβαζαν τούς τάφους τους νά σκάβουν. Είδα λεφούσια βάρβαρα τά σπίτια τους νά καίνε καί γυναικούλες τραγικές νά φωνασκοΰν, νά κλαΐνε. Δύο δα/θρώπους ζωντανούς μές στή φωτιά πετούνε οί άθεοι στέκουν παράμερα, εμπαίζουν καί γελούνε.Μά ό πόνος πού δέν βάσταξα καί σκ,ίστηκα στά δυό ήταν πού ό τόπος χόρευε, βούλιαξε τό χωριό.Τής μοίρας μου έτσι τάφερε καταραμένος χρόνος μάρτυρας πάλι νά γενώ, έρημος τώρα μόνος.Μοναδική μου συντροφιά σ’ δλες αυτές τΙς μπόρες τ’άντικρινό καμπαναριό, τού ρολογιού άπανωτές οί ώρες. Νά μη γνωρίσει άλλος βάσανα, τις πίκρες δπου πήρα εις τόν θεόν μας εύχομαι καί τήν 'Αγιά - Σωτήρα. ’Αφού τά μάθατε κι άκούσατε δλα αύτά παιδιά μου πώς θέλετε νά χαίρεται καί νά γελά ή καρδιά μου;

I. Σ. Ζαχαρόπουλος
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α π ο  τ η a κ ό π ι α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Α ρ ά ο η ,  Σ χ ό λ ι α
Η ΜίταμόρΦοσις τού Ιυτήρος,6 ΑύτούστουΦέτος ή ήμερα της Μεταμόρφ&χτης γιορτάστηκε με Ιδιαίτερη λαμπρότητα, καΐ πολύ κόσμο.Γιά πρώτη φορά τό Δ.Σ. κοιθιέροκχε καΐ έγινε άρτοκλασία εύγενής προσφορά, κ. Παντ. Λιότπη, συμβούλου της ’Αδελφ. ή όποια θά γίνεται κάθε χρόνο.Τόν πανηγυρικό της ή μέρας έκφώνησε μέ έμπνευσμένη όμιλια του ό θεολόγος - καθηγητής κ. Ιωάννης Τασσάκος πού προσκλήθηκε άπό τόν κ. Παντελή Λιόπτη.Στήν συνέχεια προγραμμοαίσθηκε στήν πλατεία να μιλήσει ό συγχωριανός μας κ. Δη μ. Ντελής, πού είναι λοαρης της παρα- δόσεως του χωριοί) μας. Επειδή γιά τεχνικούς λόγους τοΰτο δέν έγινε δημοσιεύουμε παρακάτω τό κείμενο τής έπίκαιρης δ μιλιάς τοΰ κ. Ντελή.Φέτος περισσότερο άπό κάθε άλλη χρονιά τό πανηγύρι συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο καΐ είχε μεγάλο κέφι. ’Αρκεί νά σημει&>θεΐ δτι, τόσο τήν παραμονή, δσο καί τήν ή μέρα τοΰ πανηγυριού ό χορός καΐ τό τραγούδι δέν σταμάτησε ώς τό πρωί! ’ ’Ηταν δέ δύσκολο νά βρει κανείς καρέκλα νά καθήσει παρ’ δλες τΙς καλές πριοσπάθειες καί τήν καλή όργάνωση τοΰ ξενοδοχείου.’Ακόμη πιο δύσκολο ήταν νά πάρει σειρά νά χορέψει.‘Όσοι παλιοί παραβρέθηκσο/ στο πανηγύρι, όμολόγησαν; «Τέτοιο πανηγύρι δέν ματαείδαμε γιά πολλά χρόνια!..».’Ακολουθεί άπόσπασμα άπ’ τήν όμιλια τοΰ κ. Ντελή;Άγαττητοί μας χωριανοί χαΐ Κύριοι Κύριοι ’Επισκέπτες Χαίρετε!Σήμερα πού Πανηγυρίζει τό ’Αγαπημένο μας Χωργιό ήρθαμε καί μείς άπό τήν Κοντινή Ξενητγιά νά τιμήσουμε τό Πανη- γύριτου. ’Ήρθαμε σάν Προσκυνιτές στόν τόπο ττού Γεννηιθίκαμε, ττού άντικρύσαμε τό φως τοΰ κόσμου πού γνωρίσαμε τές πρώτες χαρές τής Ζωής καί πλάσαμε τα πρώτα Παιδικά μας όνειραΜέσα στή Πλατεία αύτή οί Παπούλδες

μας, οί Μανιές μας, οί Πατεράδες μας καί οί Μανάδες μας. Χόρεψαν, Γλέντηισαν καί Τραγοΰδισαν μέσα στό μεγάλο Πανηγύρη τής Ζωής. Τό μεγάιλο Πανηγύρι τής ζωής γιά τούς Προγόνους μας ετελείωσε καί διαλύθηκε καί οί Πρόγονοί μας άνεχιύρι- σαν γιά τήν αίωνιότημα καί τταρέδωσαν τό κόσμο αυτόν σέ μάς μέ τάς αίωνίας ήθικάς καί πνευματικάς ’Αξίας τής ζωής μέ τά ωραία ήθη καί έθιμα, τά Γεμάτα Αεβεν- τγιά καί Άξιοπρέττεια. ’Ηθική, Σεβασμό καί Ηρωισμό μάς τά Παρέδωσαν νά τά ζήσωμεν έμεΐς νά τά φυλάξιομ,εν καί νά τά Παραδόσομεν εις τούς ’Απογόνους μας νά τά φυλάξομεν άπό τήν ’Αδιακρισία καί τόν όδοστροτήρα τοΰ Βιομηχανικού καί Τεχνοκρατικοΰ Πολιτισμού τού αίώνα μας ό όποιος τίττοτε δέν Σέβεται στό Πέρασμά του ’Αλλά τά Πάντα Ποδοπατάγει, τά Πάντα Σαρώνει καί τά Πάντα ’Ισοπεδώνει.Καί Πάλην μέσα Στήν Πλατεία αυτήν κατά τό Παρελθόν ή Αεβεντγιά ή Ρουμελιώτικη, Αέγω, Αεβεντγιά, κάτω άπό τόν Πλάτανο Αυτόν μέ Νταούλια τιαί Βιολιά, μέ Καραμούζες, Ντέλφια καί φλογέρες Έτραγούδησεν τήν ’Αθάνατη Ρούμελη καί Έξύμνησεν τά Εύγενέστερα, ύπερή<ρανα καί Ηρωικότερα αισθήματα καί ιδανικά τής Ρουμελιώτικης ψυχής.Ό  Βιομηχανικός καί Τεχνοκρατικός Πολιτισμός τού αίώνα μας ό χυδαίος, Εξαλλος καί θρασύς ύλισμός τής ’Εποχής μας, ή Μηχανοποιημένη' καί τυτιοποιημέ- νη Κοινωνία μίχς μέ τήν Πολυσύνθετο Κοινωνική της Ζωή, όλα αυτά τίποτα δέν Μπόρεσαν νά άφαιρέσουν, ή νά Άλιώσουν άπό τήν αίγλη καί τό ’Επιβλητικό Μεγαλείο τής Ρουμελιώτικης Αεβεντγιάς, ή όποια είναι ή Ίδ ια  καί Άτταράλλαχτη, όπως ήτανε καί πρό αιώνων όταν Γενήθη^ κεν είς τήν ψυχήν των Προγόνων μας. Δημήτριος Ντελής 27



Ή θ{ρινή ΙυνΐοτίασηΜέ έπιτυχία εγινε πάλι φέτος ή θερινή συνεστίαοη, κάτω άπό τόν Πλάτανο, τόν Αύγουστο, στό χωριό. Τήν συνεστίαση έ- τίμησε μέ τήν παρουσία του και ό Νομάρχης Ευρυτανίας.Χάρις στό στερεοφωνικό «συγκρότημα» τοΰ κ. Αύγερόπουλου, τόν όποιο εύχαρι- στοϋμε καί πάλι γιά τήν καθιερωμένη αυτή προσφορά του, συγκεντρώθηκε τό ποσό των 50 χιλ. δρχ. περίπου γιά τήν έ- νίσχυση τοΰ έρόα/ου της Μεταμόρφωσης. Έ κ μέρους τοΰ Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας παρέστη ό κ. Ά θ . Ί .  Κερόαης, άντιπρόε- δρος, ό όποιος προσφώνησε τόν κ. Νομάρχη Εύρυτανίας. Ό  κ. Νομάρχης πού μίλησε δι’ όλίγων έξέφρασε τή χαρά του πού βρέθηκε όινάμεσα στους Μικροχωρί- τες, καί ύποσχέθηκε νά βοηθήσει τό χωριό μας δπως καί κάθε Εύρυτανικό χωριό νά πάει μπροστά μέ τή συμπαράσταση δλων.Τό 1983 ή συνεστίαση προγραμματίζεται νά γίνει στό .=.ενοδοχεΐο τοΰ νέου οΐ- κισμοΰ. Προσκεκλημένοι είναι δπως πάντα δλοι οί Μικροχωριτες.Στή συνέχεια μίλησε συγκινη μένος έκ μέρους των Μικροχωριτών ό κ. Δημ. Ντε- λής, ό όποιος τόνισε:

αδυσώπητο νόμο τής φθοράς καΐ μέσα στην ακατάσχετη ροή προσώπων καί πραγμάτων τό παρών μας άσταμάτητα διοτ βαίνη μεταβαλόμενο έν συνεχία σέ παρελθόν καί τό παρελθόν μας γκρεμίζεται μέσα στό γκρεμό τής λησμονιάς. Καί δμως υπάρχουν στιγμές πού μέσα στό δρόμο τής ζωής μας καί μέσα εις τό βαθύ είναι μας ξυπνά τό παρελθόν μας ολοζώντανο μπροστά στα ]ΐάτια |Juκς, καί τότε ζοΰμε νοερά μέ τό παρελθόν.Ή  ιστορία των λαών καί τών άτόμων μάς διδάσκη οτι άτσμάκαί λαοί πού ληκηνόνι- σαν τούς προγόνους των, τάς παραδόσεις των καί τήν καταγωγήν των καταδικάσθηκαν στήν άφάνεια καί τήν κατστροφή. Ή  άναγνώριση καί ό σεβασμός τών παραδόσεων καί παραδοσιακών άξιών τής ζωής άποτελοΰν ηθικό κεφάλαιο εις τήν ζωήν τών λαών καί τών άτόμων.Σάς εύχομε καί πάλιν τοΰ χρόνου χωριανοί καί Επισκέπτες νά ξανασυναντι- βο'με γιά νά περάσουμε μιά δμορφη καί άξέχαστη βραδγιά. Αύγουστος ’82 Παλεόν Μικρόν Χωρίον

Δημήτριος ΝτελήςΜιά χαρούμενη βραδγιά’Αγαπητοί [ίου χωριανοί καί κύριοι έ- πισκέπται γειά σας. ’Ά ς  έφχαριστήσουμε τό θεό πού μάς άξίωσεν καί φέτος νά ά- νταμωΟο-ύμε στήν άγαπημένη μας Συνεστίαση, νά ίδοθοΰμε νά πούμε τά νέα μας καί τά παλιά καί νά περάσουιιε μιά ευχάριστη βραδυά.Σύμφωνα μέ τόν σκληρό άμείλικ.το καί

Τά Κοινοτικά τού Μικρού Χωριού 
πριν 52 χρόνια!Άπό μιά ανταπόκριση στήν ’Εφημερίδα «Εύρυτανία» τοΰ 1930 πού υπογράφεται άπό τόν Γ(εώργιο;) Κυρίτση μαθαίνουμε γιά τά ζωτικά θέματα πού άπασχολοΰσαν τό Χωριό μας πρίν 52 χρόνια. Τήν παραθέτουμε αυτούσια: ’Ά ς  σημειωθεί δτι ό έκλεγείς τό 1930 Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Κυρίτσης έκτελέστηκε τό 1942 dm’ τούς Ιταλούς μαζί μέ τούς άλλους συμπατριώτες.«Κατά τάς τελευταίας έπαναλγ]ΐττικάς κοινοτικάς έκλογάς έψήφισαν έν δλω 95. ’Έλαβον δέ ψήφους έκ τών δύο άντιπάλων σονδυαιητών μετά πεισματώδη άγώνα κατά σειράν οί έξής, έπικρατήσαντες τοΰ ψηφοδελτίου Ν . Κυρίτση, Ν . Κυρίτσης 58. Δ . Παναγιώτου 51. Δ . Γιούσμπασης 50. Δ . Καλατζής 40. Δ . Ζορμπαλάς 34. Σπυρ. Ζαχαρόπουλος (έκ τοΰ συνοικισ ι̂οΰ Έρκίστης 32) . Γ . Γιαν/λος 11. Έ λ . Κ α ναδός 28. ’ Ιωάν. Ν . Δερματάς 27. Γεωρ.28



Σιδέρης 26. Φ. Μανίκας 24.Συνεπώς το Κοινοτικόν Συμ.βούλιον κα- τηρτίσθ’η ώς έξης: Ν . Κυρίτσης ώς Πρόεδρος, Δ . Παναγιώτου, Δ . Γιούσμποισης, Σπ. Ζα.χαρόπουλος καΐ Γ . Γιαν/λος, ήτοι 4 πρώτοι ένός συνδυασμοΟ κα'ι δ τελευ- ταΐοις τοΰ άλλου.Ά π ό  τό Κοινοτικόν Συμ,βούλιον τοΰ χω- ριοΰ μας πολλά περιμένομεν. Ζημήματα δέ τά όποια δέον νά τύχουν της άμερίστου προσοχής του είναι τά έξης εις τήν καλήν κα'ι ταχείαν διευθέτησιν τών όποιων έχομεν λόγους νά έλπίζωμεν 1) διά τής έκ- καΟαρίσεως κα'ι άποπερατώσεως τής σούδας τής διερχομένης άνωθεν τοΰ χο^ρίου ήτις έγκαταλειφθεΐσα έξεχείλισε πρός τό χωρίον καί έκτός τών ζημιών δπου έπρο- ξένησεν εις τούς κήπους καί τούς αγρούς προξενεί καί αηδίαν διασχίζουσα τήν κεν- τρικωτέραν οδόν παρά τήν πλατείαν τοΰ χωρίου, 2) τής διά προσωπικής εργασίας κατασκευής τών δρόμων.Εις τά ανωτέρω- ζητήματα έφ-ιστώμεν Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τοΰ νέου Κοιν. Συμβουλίου ώστε νά μή συνεχισθή ή αδράνεια τών προηγουμένων Συμβουλίων. 'Απλούστατα νά έφαρμοσθή ανεξαιρέτως ό νόμος περί προσωπικής έργασίας.Έάν λοιπόν τό νέον Κοινοτ. Συμβσυλιον δέν έργασΟή μέ δρεξιν, ουδέποτε θά ίδη πρόοδον τό χωρίον μας. Είναι ή κοινή γνώμη εις τήν οποίαν άς προσέξουν πολύ οί νέοι μας Κοινοτ. "Αρχοντες ώστε νά μή διαψευσθώσιν αί έλπίδες μας».
Οί κοινοτικίζ ίκλογές στό χόριό μαςΣτίς τελευταίες κο-ινοτικές καί δημοτικές έκλογές τής 17ης ’Οκτωβρίου 1982, δύο συνδυασμοί διεκδίκησαν τήν ψήφο τών Μικροχωριτών. Πλειοψήφισε ό συνδυασμός «Προοδευτική Κίνηση» καί μειοφή- φισε δ συνδυασμός «Ενότητα —  Όμόνοια — ■ Πρόοδος»."Ετσι, άπό τίς άρχές τοΰ 1983, τό Κοινοτικό Συμβούλιο άτταρτίζεται άπό τούς: I .  Ντζούφρα, ώς Πρόεδρο καί τούς συμβούλους Δημ. Δέρματά, Στ. Κυρίτση, Β . Μπούρα, Δ . Τσατσαράγκο, Π . Γιαννοκό- πουλο, Σ . Δημόπουλο. Για πρώτη φορά

εκλέχτηκε πάρεδρος τοΰ παλαιού οΕκισμοΰ δ ’Αριστείδης Κ . Γισυρνάς.Σχετικό ευχαριστήριο τηλεγράφημα ά- πέστειλε τό Δ .Σ . τής ’Αδελφότητας στό νέο Κοινοτικό Συμβούλιο.Σ Γ Ν Δ Γ Α Σ Μ Ο Σ  « Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ »  Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΩ Ν  Κ Ο ΙΝ . Σ Υ Μ Β Ο Υ Α Ω Ν  Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Α Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΟ ΥΝτζούφρας ’ Ιωάννης τοΰ Δημητρίου(Υποψήφιος Πρόεδρος)Γεωργόπουλος Κων) νος τοΰ- Ρεωργίου Δερματάς Δημήτριος τοΰ Σπυρίδων Κουτσόπουλος Βασίλειος τοΰ Ίωάννου Κυρ-ίτσηις Σταΰρο-ς τοΰ Νικολάου Μπσύρας Βασίλειος τοΰ ’Αποστόλου Τάσιος Σπυρίδων τοΰ Τριανταφύλλου Τσατσαράγκος Δημήτριος τοΰ Γεωργίου 'Υποψήφιος Πάρεδρος Μικροΰ Χωριού- Γιουρνάς ’Αριστείδης τοΰ Κων) νουΣ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  - Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ  - Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ  Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΩ Ν  Κ Ο ΙΝ . ΣΥ Μ Β Ο Υ Α Ω Ν  Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Α Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΟ Υ  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑ ΣΓιαννακόπο-υλος Παϋλος τοΰ Σπυρίδωνος('Υποψήφιος Πρόεδρος) Δημόπουλος Σεραφείμ τοΰ Δημητρίου Καλτσής Κων) ντίνος τοΰ Γρηγορίου Μο-υτογιάννης Νικόλαος τοΰ Χρήστου Μουτογιάννης Παναγιώτης τοΰ Χρήστου Μπουρας ’Απόστολος τοΰ Κων) ντίνου Τσινιάς Παντελής τοΰ Κων) ντίνου Φλώ-ρο-ς ’Ιωάννης τοΰ Δημητρίου
Έργα στό χόριό μαςΌ  Νομάρχης Εύρυτοινίας κ. Μ. Κιχλ- κανδής έπισκέφτηκε πολλές φορές τό χωριό μας και συζήτησε τά προβλήματα του γιά τά όποια έδειξε κατανόηση καί ύποσχέθηκε νά έπιλύσει σταδιακά."Ετσι έκρινε πολύ σωστά τήν ανάγκη νά άσφαλτοστρωθει ό δρόμος μεταξύ νέου καί παλαιού οικισμού, ή όποια πρ>ό- κειται νά άρχίσει πολύ σύντομα.Διέθεσε έπίσης τό άναγκαϊο ποσό καί τσιμεντοστρώθηκε τό κομμάτι του δρόμου29



άπό τήν παλιά γέφυρα μέχρι τήν είσοδο τοΰ χωριού. Ώ ς γνωστό, άπ’ τήν είσοδο μέχρι τήν πλατεία είχε γίνει πέρσι. Τό ύ- πόλοιπο τού δρόμου πού περνάει μπροστά και πίσω άπ’ τό νέο ξενοδοχείο στο νέο οίκισμό καθώς καΐ τό δρόμο άπ’ τό Χάνι ώς τό καμπαναριό. Ίδίιος τό τελευταίο έργο βοήθησε νά φεύγουν τά νερά πού λίμναζαν τό χειμώνα καί έθεταν σέ κίνδυνο τήν άσφάλεια των γύρω κτισμά- των.Ή ’Αδελφότητα άπευθύνει καΐ άπό τή θέση αυτή θερμές εύχαριστίες στον κ. Νομάρχη γιά τήν κατανόηση πού έδειξε στά προβλήματα τοΰ Μικρού χωριού.

Τριαντάφυλλου - Χριστοδούλου γιά τΙς πρώτες χρήσιμες ύποδείξεις της γιά τήν κατάλληλη διαμόρφωση τοΰ χώρου τοΰ μνημείου καΐ τό στήσιμο τοΰ μνημείου.’Ά ς  σημειωθεί δτι συνεχίζεται η συγκέντρωση χρημόαων γιά τήν άνέγερση τοΰ μνημείου, δεδομένου δτι μέχρι στιγμής καλύφθηκε μόνο τό 1)3 της δαπάνης. Κάθε προσφορκχ είναι εύπρ>όσδεκτη.Στο τέλος θά δημοσιευθεΐ κατάλογος δλων των εισφορών.'Υπενθυμίζουμε σέ δσους είχαν ύποσχε- θεΐ στήν περσινή συνέλευση κάποιο ποσό καί δέν τό έδωσαν άκόμη, νά τό δώσουν τό ταχύτερο.
Αιαμόρφϋοη πλατ£ίαςΜαθαίνουμε δτι χάρις στίς πιστώσεις πού διέθεσε ή Νομαρχία Εύρυτσνίας όλο- κληρώνεται ή διαμόρφωση καί τελειοποίηση τής πλατείας τοΰ νέου οίκισμοΰ Μικρού χωριού. Τά σχέδια έχουν έκπονήσει οΐ τεχνικές ύπηρεσίες τής Νομαρχίας πρός τις όποιες έκφράζουμε Ιδιαίτερες εύ- χαριστίες γιά τό ένδιαφέριον πού δείχνουν στήν όλοκλήρτοση τής πλατείας.
Ή άνΐγ̂ ρση μνημ{ίουΜόλις τό έπιτρέψει ό καιρός θά άρχίσει ή άνέγερση τοΰ μνημείου τών έκτελεσθέν- των άπό τούς Ιταλούς φασίστες στίς 24. 12.42 στή θέση Λόγγοβες, μέ βάση τό τελικό σχέδιο πού φιλοτέχνησε ό άρχιτέκτο- νας κ. Διβέρης, συνεργάτης τοΰ διακεκριμένου γλύπτη - χαρκάκτη Μέμου Μακρή.Ή ’Αδελφότητα έκφράζει δημόσια εύ- χαριστίες πριός τόν κ. Νομάρχη γιά τήν διάθεση μπουλντόζας πού διαμόρφωσε τό χώρκ) γιά τήν άνέγερση τοΰ μνημείου.Τό Δ.Σ. εύχαριστεΐ έπίσης τόν άρχιτέ- κτονα κ. Διβέρη γιά τήν έκπόνηση σχεδίου τοΰ μνημείου καθώς καί τόν κ. Π. Καρ>υοφύλλη γιά τό ένδιαφέρον πού έδειξε καί μαζί μέ τόν κ. Διβέρη μετέβησαν γιά έπιτόπια έξέταση τοΰ χώρου, πού θά στηθεί τό μνημείο.Εύχαριστεΐ έπίσης τήν άρχιτέκτονα κ.

Μνημίϊο στο χΰρο τής κατολίσθησηςΏ ς γν&χηόν πρίν άπό χρόνια η Άδελ- <])ότητα ξεκίνησε μιά πρκκτπάθεια νά διαμορφωθεί κατάλληλα δλος ό χώρος τής κατολίσθησης, ώστε νά άπαλειφθεϊ η φρι- κιαστική εικόνα πού άκόμα έμφανίζει 6 χώρος αύτός, άλλά καί νά άξιοποιηθεΐ γιά τό καλό δλων.Μέ τή συνεργασία τότε τοΰ Δ)ντή Δασικών 'Υπηρεσιών τής Νομαρχίας κ. Μί- χα, προωθήθηκε ή Ιδέα δενδροφύτευσης ό- πωροφόρων δένδριων, δημιουργίας πάρκου καί άνέγερισης σχετικού μνημείου. Ή Ιδέα αύτή προσέκρουσε τότε σέ ποικίλα έμπόδια άπό ήμέτερους καί ξένους (ύπηρεσίες Γεωργίας κλπ.) κι έτσι δέν ύλο- ποιήθηκε ή δημιουργία πάρκου πού θά στόλιζε δλη τήν περιοχή.’Επειδή δέν έτελεσφόρησε άκόμη καί ή άλλη προσπσθειά μας οικοπεδοποίησης τοΰ χώρου, ή ’Αδελφότητα σέ συνεννόηση μέ τήν Κοινότητα άποφάσισε τό στήσιμο ένός μνημείου μέ τά όνόματα τών άπωλε- σθέντων τή φοβερή έκείνη μέρα τής κατολίσθησης 13.1.1963.Άπό τίς στήλες τοΰ περιοδικού καθιστά τούτο καί πάλι γνωστό καί άπευθύ- νεται κυρίως στούς συγγενείς τών θυμάτων πού θά ήθελαν 1) νά ένισχύσουν τήν άνέγερση τοΰ μνημείου, 2) νά προσφέρουν φωτογραφίες τών άγοπτημένων τους προσώπων πού χάθηκοτν, οί όποιες ένδέ- χεται νά χρησιμοποιηθούν γιά τό μνη-
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μείο, 3) voc παράσχουν έιογραφικά στοιχεία έπίσης των άπωλεσθέντων δικών τους.Ή ’Αδελφότητα άνέλαδε τήν προτοδου- λία αυτή, άλλα ή πραγματοποίηση τοϋ έργου θά έξαριτηθεϊ κα'ι άπό τήν προθυμία με τήν όποια θά άνταποκριθοΰν στά άνωτέρω οί συγγενείς των θυμάτων.Μέ τήν εύκαιρία τοϋ μνημείου προβλέ- πεται νά τελεσθει στό χωριό Πανμικροχω- ρίτικο μνημόσυνο γιά τά θύματα σέ χρόνο πού θά καθορισθεΐ άργότερα. Λόγω των καιρικών συνθηκών πού δέν καθιστούν εΰκολη τή μετάδαση έκεϊ σέ πολλούς κρίθηκε σκόπιμο νά μή γίνει άκρι- δώς στίς 13 ’ Ιανουάριου, άλλά άργότερα.Ό  Ά η ' ΓιάννηςΏ ς γνωστόν πολλά ξωκκλήσια του χωρίου μας, εύτυχώς τά περισσότερα, έχουν τούς λεγόμενους «κτήτορες», δηλ. αύτούς πού τά έχτισαν μέ δαπάνες τους ή τά συντηρούν μέ δαπάνες κα'ι φροντίδες δικές τους. (Τέτοια είναι ό “Αη - Θανάσης μέ κτήτορες τούς Κεραναίους, οί “Αγιοι ’Απόστολοι μέ κτήτορες τούς Μαστρογεωρ- γοπουλαίους κ.ά.). ’Έτσι κάθε πρόδλημα έπισκευής καί συντήρησής τους έπιλύνε- ται εύκολα. Χάρις σ’ αύτή τήν εύγενή παράδοση τών «κτητόρων» μπόρεσαν νά σω- θοϋν ώς τίς μέρες μας τά δμορφα αυτά ξωκκλήσια, πού είναι οί άψευδεΐς μάρτυρες δχι μόνο τής ύπαρξης εύλαδών συγχωριανών μας, άλλά καί τής ίστορίας τοϋ χωριοΰ μας. Είναι ξωκκλήσια ένός, δύο καί τριών άκόμη αΙώνων.Γιά τόν άρχοντικό “Αη - Γιόιννη μας τά πράγματα δέν είναι καθόλου εΟκολα καί δείχνει μόίλλον ξεχασμένος, ένώ έχει τόσα προδλήματα.Χτίστηκε στά 1900 μέ κτήτορες τους I. Κουμπούρα, X. Πολύζο καί I. Κομπορόζο (πού καζάντησαν στήν Πόλη).Σήμερκχ μέ τόν έπιδλητικό του δγκο παρουσιάζει: 1) Πρόδλημα στέγης καί τοίχων πού έχουν ρκτ/ίσει σέ ώρισμένα σημεία. 2) Πρόδλημα σταθεροποίησης τοϋ ξυλόγλυπτου τέμπλου του καί 3) Κάτι πού μπορεί νά φανεί crocv πολυτέλεια,

άλλά δέν είναι, ό έμπλουτισμός του ώ- ραίου τέμπλου του μέ είκόνες. Λείπουν πάνω άπό 50 είκόνες διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων προκειμένου νά ένσωματω- θοΰν έπάνω στό τέμπλο.Γ ιά τΙς άνόιγκες αυτές δέν έπαρκοΰν τά έσοδα τοϋ δίσκου του άπό μιά φορά πού γίνεται ή λειτουργία έκεϊ (29 Αύγού- στου), άλλ’ ούτε τής έκκλησιαστικής έπι- τροπής τό πενιχρό ταμείο.Ζητούνται λοιπόν συγχωριανοί «προστάτες» τοϋ “Αη - Γιάννη μας, πού θά άνα- λάδουν τή φροντίδα γιά τά παροπτάνω πριοδλήματά του. Στό πρόσωπο τοϋ νέου κτήτορα θά συνεχισθεϊ μιά δμορφη παράδοση χάρις στήν όποια τό χωριό μας κρατήθηκε ζωντανό καί πρόκοψε.
Παραδόσπζ τού χϋριοϋ μαςΠολλοί δλέπουν πώς οί παραδόσεις τοϋ χωριοϋ μας, ή ιστορία του, σιγά - σιγά έ- ξασθενοϋν, χάνονται. ΓΓ αύτό λένε πριέπει νά μάθουμε τήν καταγωγή μας, τήν ιστορία τών οικογενειών μας κλπ.Σοχττές οί άνησυχίες καί ό προδλημα- τισμός καί ωραίες οί σκέψεις μας.“Ολα αύτά δμως θά μπορέσουν νά δια- σωθοϋν μόνο μέ τό προσωπικό ένδιαφέρον τοϋ καθενός μας. Ό  καθένας μπορεί νά μάθει άπ’ τούς πρεσδύτερους μέσα στόν οικογενειακό του κύκλο τή γενεαλογία του, τά ιστορικά συμδάντα πού άφοροϋν πρόσωπα τής οίκογένειάς του σέ προηγούμενες έποχές κλπ.Αύτά θά μπορούν νά συσχετισθοϋν άργότερα μέ όώλα γενικότερα συμδάντα τοϋ χωριού, καί μέσα άπό τήν σύνθεσή τους θά μπορέσει νά δγεί ή προσωπογραφία τοϋ χωριού ή καί μιας όλόκληρης πε- ριοχής.Τό περιοδικό μας παρακινεί δλους σ’ αύτό τό έργο καί θά δημοσιεύει τέτοιου είδους καταγραφές. "Αλλιοστε αύτές οί προσπάθειες έντάσσονται στίς έπιδιώξεις καί τούς σκοπούς τής ’Αδελφότητας. Λίγο ή πολύ δλοι μας έχουμε ύποχριέωση νά τή δοηθήσουμε καί μέ τήν προστοπική μας συμδολή. ’Αξίζει ό κόπος.
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Κίνηση τής δανπστικής’Από τή δοοίειστίκή βιβλιοθήκη της Πνευματικής Γωνιάς στή διάρκεια του καλοκαιριού (1982) δανείστηκαν βιβλία τά όποια καΐ έπέστρεψαν οΐ παρακάτω: 1) 'Η οικογένεια Προβόπουλου τά βιβλία, Βενέζη Περιηγήσεις καΐ ’Αρχιπέλαγος, Γκόρκι ή Μάνα, θεοτόκη Σκλάβα, Π. Βασιλείου, Τουριστικός όδηγός Ευρυτανίας.2) Κατερίνα Τσατσαράτγκου, Ίβανόης, Άση μούλα καΐ Δαβίδ Κόπερφηλντ. 3) Κι- κή Άϊβαλιώτου, Στρατιωτική όργόιν&χιη στήν άρχαία 'Ελλάδα, Γερμανική Ιδεολογία. 4) Κ. Παπαχρήστος, 'Ιστορίες Δύναμης, οί Δαίμονες των μπαμπού. Δίψα γιά αίμα. 5) Δ. Τραχοινάς, Τό πορτραΐτο τού Ντόριαν Γκρέϋ. 6) Μ. Δέρματά, 'Ο θωρακισμένος άνθρωπος. 7) Ρήνα Δέρματά, Ποιήματα. 8)Ν. Κουτσούκης, Κλεοπάτρα. 9) Σπ. Κρίκος, Σαβουάρ Βίβρ.
Τό ήμτρολόγιο τής ΑδελφότηταςΦέτος, γιά πρώτη φορά, ή ’Αδελφότητα τύπωσε καλαίσθητο έγχρωμο ήμερολόγιο τοίχου γιά τό 1983.Οί δώδεκα μήνες καί τό έξώφυλλο είναι στολισμένο μέ παλιές καί νέες φωτογραφίες τού χωριού. Οί περισσότερες άπ’ αύτές μάς δόθηκαν άπό τόν κ. Πάνο X. Μαστρογεωργόπουλο. Τόν όποιο εύχα- ριστούμε καί από τή θέση αύτή.Άπό τά χίλια κομμάτια διατέθηκαν περίπου τά μισά. Δέν θά ύπήρχε βέβαια πρόβλημα διαθέσεώς του, άν κόίθε Μικρο- χωρίτης αγόραζε ή διέθετε άπό Μνα.Τό Δ.Σ. πού κράτησε τό κύριο βάρος τής διαθέσεώς, ή όποια συνεχίζεται άκό- μη έπιθυμεΐ νά ευχαριστήσει δλους όσους μέ τόν ένα ή τόν όίλλο τρόπο τό βοήθησαν στήν έκτύποχτη καί τήν μέχρι τώρα διάθεση τού ήμερολογίου.
’ Ανταπόκριση άπό τό ΈξϋττρικόΆπό τήν Αμερική καί τήν Αυστραλία μάς έγνώρισαν ότι έλαβαν τό ήμερολόγιο καί άπέστειλαν διάφορα ποσά γιά τήν έ- νίσχυση τής Αδελφότητας καθώς καί τής έπισκευής τής έκκλησίας τής Μεταμόρφωσης.Μέ τή σειρά πού μάς ήλθαν εΤναι οί παρακάτω (μέχρι τά μέσα Φεβρουάριου):Ζωή Δέρματά δολ. 50, Πάνος Σιαφά-

κας 12, Ίωόιννης Χαμπερής 20, Αφροδίτη Μωραΐτη 25, Κώστας Παναγιωτόπου- λος 50, Γιώργος Φλέγγας 15, Θόδωρος Σ. Κομπορόζος 12, Δημήτριος Γ. Ζαχαρό- πουλος 30, Χριστόςχιρος Γιαννακόπουλος 12,5, Κώστας Χασκόπουλος 12, Ντίνος Πρατήλας 20, Σταύρος Πλάκας 20, Σταύρος Κοντογιάννης 20, ’ Ιωάννης Λιά- τσος 25, Σεραφείμ Νταφύλλης 50, Αίκοοτε- ρίνη Παπαδημητρίου 20, Αλέξανδρος Κουτσούκης 70, Δημήτριος . .̂εκάρφωτος 12, Στέφανος Μαστρογεωργόπουλος 100, Κώστας Σιαφάκας 12, Σεραφείμ Λιάπης 15, Νίκος Νταφύλλης 50, Φατη Ζούλα 12, Κ. Πριόβολος 25, 1. καί Φ. Ζυγιάρη 50, Εύ. Πανταζή 40 δολλ.
Γτν. Ιυντλτυση * Κοπή ΒασιλόπιταςΣτις 20 Φεβρουάριου έγινε ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών τής Αδελφότητας, ή όποια άσχολήθηκε μέ τήν τροποποίηση τού καταστατικού. Πρόεδρος τής Συνέλευσης ήτιχν ό κ. Σταύρος Γεωργούλης. Άπό τίς πιό ούσιώδεις τροποποιήσεις πού έγινιχν δεκτές είναι ή αύξηση τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, σέ έπτά, ή διετής θητεία τού Συμβουλίου, ή αύξηση τής συνδρομής, ή θέσπιση δύο νέων όργόινων, όπως τής ’Επιτροπής ’Εκπολιτιστικών ’Εκδηλώσεων καί τής ’Επιτροπής Προνοίας καί Αλληλοβοήθειας καθώς καί ή ίδρυση παραρτημάτων σέ πόλεις όπου υπάρχουν εύάριθμες παροικίες Μικροχωριτών.'Η έπόμενη Συνέλευση θά γίνει μετά τήν έγκριση τού νέου καταστοαικού άπό τό Πρωτοδικείο.Τό Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τά μέλη πού παραβρέθηκαν στή Συνέλευση καί ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν μέ τίς προτάσεις τους στήν άρτιότερη τροποποίηση τού καταστατικού.Τήν Συνέλευση τίμησε μέ τήν παρουσία του ό πρόεδρος τής Πανευρυτανικής “Ενωσης κ. Κωστοπαναγιώτης, ό όποιος έκοψε τήν πρκότη άπό τίς τρεις βασιλόπιτ- τες τής Αδελφότητας — εύγενική προσφορά τών κυριών Μαρίας Δημοπούλου, Χρυσούλας Κερόινη καί ’Ό λγας Παπαδημητρίου—. Τίς άλλες δύο έκοψαν οί πρε- σβύτεροι τής Συνέλευσης κ.κ. Παν. Παπα- δής καί Σπ. Κομπορόζος.

Τό {ΐιόμΕΙίο τίϋχοςΛόγω άλλης επίκαιρης ύλης, όπως έπέ- τειος τής κατολίσθησης κλπ., καί έπειδή (συνέχεια στή σελ. 48)32



απο το xupo της Ευρυτανίας και της Ρουμτλης
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Π Ο ΙΜ Α Ν Τ Ο Ρ ΙΚ Η Σ  Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Υ’Αδελφοί μου άγαπηττοί,'Εορτάζει m i ττάλιν ή Εκκλησία μετ’ εύφροσύνης τδ μέγα γεγονός τής ένανθρω- πήσεως τοϋ θείου Λόγου, τήν φανέρωσιν τοΰ θεοΰ «έν σαρκΙ» m l τήν είσοδόν Του «έν προσώπψ Ίησοΰ» εις τόν χρόνον καΐ τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου. 'Ορόσημον εις τό μέσον είναι ή θεία ένανθρώπησις, ή έν χρόνφ γέννησις τοΰ τ:ροαιωνίου Λόγου τοΰ Θεοΰ. «Πλήρωμα τοΰ χρόνου» ονομάζει δ Απόστολος τήν ιστορικήν αυτήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν «ό Λόγος σάρξ έγένετο» m l δ Θεός «έξαπέστειλε τδν υΐδν αυτοΰ».Τδ μέγα τούτο γεγονός, άλλα καΐ «ξένον μυστήριον» καΐ «παράδοξον θαΰμα» τής ένανθρωπήσεως τοΰ θείου Λόγου, όπως καΐ δλα τα άλλα θαυμαστά γεγονότα τής θείας οίκονομίας, τά βλέπομεν, τά δεχόμε- θα, τά προσκυνοΰμεν καΐ τά έορτάζομεν διά τής πίστεως.Μέσα εις τήν πίστην αυτήν, πού ξυπνά τήν συνείδησιν καΐ γενν«φ τδν πόθον τής λυτρώσεως καΐ τήν προσδοκίαν τοΰ Λυτρωτοΰ, ωρίμασαν οΐ άνθρωποι διά νά δεχθούν, κατά τάς έπαγγελίας, τήν έναν- θρώπησιν τοΰ θείου Λόγου καΐ τήν ελευ- σιν τού Σωτήρος Χρίστου. ΚαΙ άκριβώς αυτό είναι τδ «πλήρωμα· τοΰ χρόνου» καΐ «ή προσδοκία των έθνών».Λ ί έορταί ττ]ς ’Εκκλησίας μας, μέ ζωτικόν κέντρον τής Θ . Λειτουργίας m l τήν συμμετοχήν των πιστών εις τήν τράπεζαν τής αγίας Κοινωνίας, δέν είναι μόνον έπέ- τειοι Ιστορικών γεγονότων, άλλά συγχρόνως μυστικαί έπαναλήψεις τών γεγονότων τούτων τής θείας οίκονομίας εις τάς m p - δίας τών πιστών. Κατά τάς έορτάς οί πιστοί ζοΰν μυστικώς m l πνευματικώς τά έ- ορταζόμενα πρόσωπα καΐ γεγονότα τής πίστεως ώς παρόντα πάντοτε ένώπιόν των. Δέν άναγόμεθα είς αυτά διά τής μνήμης καΐ δέν τά βλέπομεν διά τής φαντασίας, άλλά άναστρεφόμεθα μετά τών αγίων προ

σώπων καΐ ζώμεν τά Ιερά γεγονότα είς τδ παρόν. Διά τούτο οί θείοι Πατέρες καΐ οί 'Γμνογράφοι τής Έκκλησία,ς είς τάς Εύ- χάς καΐ τούς ύμνους χρησιμοποιούν τήν λέξιν «σήμερον», άκριβώς πρδς δήλωσιν τής πραγματικότητας, μιας πνευματικής καΐ μυστικής πραγματικότητας είς τάς καρδίας τών πιστών: «Σήμερον γεννάται έκ Παρθένου...», «Η Παρθένος σήμερον τδν υπερούσιον τίκτει...». Οδτω πιστεύεται m l νοείται ή παρουσία m l τδ Ιργον τοΰ ένανθρωπήσαντος θείου Λόγου έν τή ’Ε κ κλησία.t  'Ο Καρπενησίου Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Σ  
Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Υ  Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΗΠαροιθέτουμε άπόσπασμα άπό τήν Ε γκύκλιο τοΰ νέου Νομάρχη Εύρυτοινιας κ. Καλκανδή μέ τήν όποια καλεϊ δλους τούς Εύρυτόινες νά βοηθήσουν σέ μιά άναγεν- νητική προσπόιθεια γιά τό καλό της Εύ- ρυτανιας: ’Έχουμε τήν έντύπωση δτι δλοι οί παράγοντες εΙσάκουσαν τής προτροπές τοΰ κ. Νομάρχη καί σχεδόν σύσσωμος ό Εύρυτανικός λαός συμπαρίστοτται γιά νά δει κάποτε προκοπή αυτός ό τόπος. ’Ήδη μαθαίνουμε, δτι ή Ευρυτανία είναι ό μόνος νομός πού κατάφερε νά άπορροφήσει δλες σχεδόν τις πιστώσεις πού δόθηκαν πρόιγμα πού δείχνει τΙς μεγάλες έλλεί- ψεις του άλλά καί τήν έργασία πού γίνεται γιά νά ικανοποιηθούν οί άνάγκες αύ- τές.’Αγαπητοί μου Ευρυτάνες,Οί δραματισμοί γιά ένα καλύτερο αύριο άρχίζει νά γίνεται πραγματικότητα.Σάς μεταφέρω· τδ μήνυμα τής Κυβέρνησης τής ’Λ>Λαγής.Τδ μήνυμά της είναι πώς ή μεγάλη μάχη πού θά δώσουμε όλοι μαζί. Κυβέρνηση, Λαός, Νομάρχης, Αυτοδιοίκηση m l φορείς τοΰ λοιοΰ θά είναι σίγουρα νικηφόρα, γιά νά μπορέσουμε νά γκρεμίσουμε τά σύνορα άνάμεσα στήν άνάπτυξη m l ύπα- νάπτυξη, άνάμεσα στδ φ>ώς m l στδ σκοτάδι, άνάμεσα στήν πρόοδο καΐ στήν καθυ-33



στέρηρη, ανάμεσα, στο μαρασμό m l στή δημιουργία.Ε ύ ρ υ τ ά ν ε ςΣάς χαλίδ δλους μέ λεβεντιά m l χαρά νά προχωρήσουμε μαζί γιά μιά καινούρ-
έκπροσώπους τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέ ΰπευθυνόχΥ(τα καΐ πάθος νά άγωνισθούν καΐ νά συμπαραταχθούν γιά την πρόοδο καί τό καλό ολοκλήρου τοΰ ωραίου Εόρυ- τανικΛΰ λαοΰ.

Ό  νέος νομάρχης κ. Μ. Καλκανδήςγια Ευρυτανία, νά μεταβάλουμε τήν Ευρυτανία σέ μιά Ε λληνική Ελβετία , πού νά γίνει ζηλευτή σ’ δλους m l νά ξεκουράζει δλους m l αυτούς τούς επισκέπτες —  τουρίστες πού άποζητούν νά πάρουν λίγη ανάσα, άπό τά καυσαέρια των μεγάλων πόλεων, λίγο καθαρό αέρα πού μέ απλοχεριά ή Εύρυτανική γή καί μέ περίσσια χάρη τόν προσφέρει. . .Τελειώνοντας, παρακαλώ θερίϋΐά τούς

Θά ζώ μαζί σας τΙς αγωνίες σας καΐ τά προβλήματά σας.Τό γραφείο μου θά είναι στή διάθεσή σας γιά κάθε νόμιμη έξυπηρέτηση m l τό προσωπικό μου τηλέφ>ωνο, 22.218 Ιπίσης, γιά κάθε σας πρόβλημα πού θά σάς άπα- σχολεΐ, γιά μιά δίκαιη m l άμεση λύση.Ό  ΝομάρχηςΜ ΙΧ .\ Λ Η Σ  Κ Α Λ Κ ^ ΙΝ Δ Η Σ34



Καρπενήσι, 9 Δεκεμβρίου 1982 Π Ρ Ο Σ : Τήν Πανευρυτανική "Ενωση! καΐ δλους τούς Συλλόγους καΐ Σωματεία των 'Απανταχού Εύρυτάνων.Θ Ε Μ Α :  ’Ανάπτυξη! Χειμερινού Τουρισμού στην Ευρυτανία.Ό  Νομός Ευρυτανίας &εωρεΐται καΐ είναι ή ώραιότερη βουνίσια περιοχή τής 'Εϊλλάδας. Μέχρι πρόσφατα ή έλάχιστη ά- νάπτυξή της, όφειλόταν μόνο στήν προσπάθεια των παιδιών της, να κρατήσουν όσο μπορούν αυτήν τήν έγκαταλειμμένη από τήν πολιτεία γωνιά τής πατρίδας μας.’Απευθυνόμενοι σέ δλους τούς Εύρυτά- νες καί κυρίως σέ κείνους πού ζούν καΐ δημιουργούν μακριά από τήν γενέ&λια γή, τούς πληροφορούμε δτι σκέψη μας είναι ή υλοποίηση ενός έργου, πού θά όδηγήσει στήν παραπέρα ανάπτυξη τής Εόρυτανίας: Νά γίνει θέρετρο κα'ι πόλος έλξης τουρισμού δχι μόνο θερινού, άλλά κυρίως χειμερινού.Προτείνουμε, όλοι οί Σύλλογοι μέσα στό χειμώνα νά πραγματοποιήσουν μιά (1) τουλάχιστον έκδρομή, μέ δσο τό δυνατόν περισσότερη συμμετοχή σέ τοποθεσίες πού συγκεντρώνουν τήν ιστορία, τήν ομορφιά, τήν φιλοξενία.Είναι καιρός πιά νά αλλάξει ή εικόνα τού Νομού, πού γιά πολλά χρόνια τόν συνόδευε σέ τουριστικούς δδηγούς κα'ι λοιπά έντυπα κα'ι πού παρουσιάζουν τό Νομό σάν τόν φτωχό συγγενή, σέ σχέση μέ άλλους Νομούς τής χώρας. Είναι καιρός νά φανεί ή ιστορική, πολιτιστική κα'ι φυσική άξία τής Εύρυτα·, ίας κα'ι νά γίνουν εύρύτερα γνωστές οί όμορφιές της, πού δίκαια τήν χαρακτηρίζουν: Ελβετία τής 'Ελλάδας, μέ τήν διαφορά δτι ή δμορφιά τής δικής μας Εύρυτανίας, είναι αποτέλεσμα τής φύσης κα'ι δχι των άνθρώπινων χεριών. Ε ίναι καιρός νά γνωρίσουν όλοι τ'ις μεγάλες συγκινήσεις πού προσφέρει ή Ευρυτανία κα'ι πού δέν συναντώνται εύκολα σέ άλλες γωνιές τής πατρίδας μας.Περιμένοντας τήν απάντησή σας καί τΙς συγκεκριμένες προτάσεις σας, πιστεύουμε δτι θά άνταποκριθεϊτε στό κάλεσμά μας κα'ι στήν πραγματοποίηση τής προσ- πάθειάς μας γιά τήν ανάπτυξη τού χειμε

ρινού τουρισμού στήν δμορφη πατρίδα σας.’Αναμένουμε μέ χαρά τΙς ένέργειές σας.'Ο ΝομάρχηςΜ ΙΧ Α Α Η Σ  Κ Α Α Κ Α Ν Δ Η Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  
Τ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν  (Ε.Ο.Κ.)Τό Μικρό Χωριό, δπως κα'ι άλλα χωριά τής Εύρυτανίας, συμπεριλαμδόινονται στ'ις περιοχές έκεΐνες (1.987 χωριά) που θά χρηματοδοτηθούν άπό τήν Ε.Ο.Κ. γιά μιά ταχύρρυθμη γεωργική άνδιπτυξη. Μέ δάση τήν έκθεση τού “Ελληνα είσηγητή - Εύρωδουλευτή κ. Καλογιιίννη, ό σχετικός κανονισμός τής Ε.Ο.Κ. προδλέπει;1) Τήν δελτίωση τής άγροτικής ύποδο- μής μέ έργα έξηλεκτρισμοΟ, κοαασκευής οδικών δικτύων κα'ι παροχής ποσίμου υ- δατος, μέ ποσό συμμετοχής τής Κοινότητας 3.168.800.000 δρχ.2) Τήν έκτέλεση έργων άρδευσης, μέ ποσό συμμετοχής τής Κοινότητας 4.107. 100.000 δρχ.3) Τήν πραγματοποίηση έργων έγγείου δελτιώσεως σέ δοσκοτόπους κα'ι την προστασία των γεωργικών έδαφών άπό δια- δρωσεις, μέ ποσό συμμετοχής τής Κοινότητας 1.011.700.000 δρχ.4) Τήν άνάπτυξη τής έκτροφής δοει- δών, προδόαων καΐ αΙγών μέ ποσό συμμετοχής τής Κοινότητας 1.393.600.000 δρχ.5) Τήν άνόαττυξη κα'ι δελτίωση τού έξο- πλισμοΟ γιά τήν γεωργική έκπαίδευση, μέ ποσό συμμετοχής της Ε.Ο.Κ. 234.500. 000 δρχ.6) Την έκτέλεση έργων γιά τή δασική δελτίωση τών ύπ’ όψη περιοχών, μέ ποσό συμμετοχής τής Ε.Ο.Κ. 3.450.500.000δρχ·Η χρηματοδότηση άπό τήν Ε.Ο.Κ. θ’ άρχίσει τόν ’ Ιανουάριο τού 1983. ΟΙ καταβολές θά είναι σταδιακές καί θά όλο- κληρωθοΟν σέ μιά πενταετία. Πρ'ιν δ^ως άπό τή λήξη τής πενταετίας μπορεί ν* ά- ποφασισθεΐ άπό τό Συμβούλιο τής Ε.Ο.Κ. ή παριίιταση τής έκτέλεσης τών έργων.

ΤΑ Κ Α Τ Σ Α Ν Τ Ω Ν Ε ΙΑΜέ πρωτοβουλία τού Νομάρχη Εύρυτανίας συστήθηκε έπιτροπή ή όποια έχει ά- ναλάδει τήν όργόινωση έορτών πρός τιμή τού πρόδρομου τής ’Επανάστασης τού 1821 λαϊκού ηρώα Κατσαντώνη.Μέ τήν εύκαιρία αύτή διοργανώθηκε στίς 5.11.82 συνιίιντηση - συζήτηση έκπρο- σώπων τών Εύρυτιχνικών Συλλόγων μέ35



σκοπό τήν άρτίότερη όργάνωση των Κα- τσοοντωνείων. για τήν πρόοδο καΐ άνόαιτυξη τής Εύρυ- τοίνίας.
Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΚ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ ΑΌ  Εύρυτάνας δουλ^υτής Α ' ’Αθηνών κ. Κ. Σαψάλης μ&ς άπέστειλε τό κείμενο πολλών έρωτήσεών του πρός τούς αρμόδιους ύπουργοΰς πού άφοροΰν ζητήματα τής Εύρυτανίας, δπως: ή (ϊνέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Καρπενησιού, τοΰ κτιρίου Δικαστικών Υπηρεσιών, τοΰ Γηροκομείου Ευρυτανίας, ή λειτουργία τοΰ πεστροφογεννητικοΰ σταθμοΰ, τό όδικό δίκτυο καΐ ό έξηλεκτρισμός ώρισμένων οικισμών, δάνεια σεισμοπλήκτων, κ.ά. Πολλά άπό αυτά είναι ζωτικής σημασίας

Η  «ΓΕΦ Υ ΡΑ Μ Ε  Τ Η Ν  Π Α Τ ΡΙΔ Α »Ό  πρόεδρος τής Πανευρυτοινικής κ. Κωστοπαναγιώτης καΐ ό πρώην πρόεδρος τής 'Εν. Εϋρυτάνων ’Αμερικής «Τό Βελούχι» κ. Καπιζώνης, εμφανίστηκαν και μίλησαν στίς 29.9.82 άπό τήν έκπομπή τής ΥΕΝΕΔ, «Γέφυρα μέ τήν πατρίδα». Άνα- φέρθηκαν στα έπιτεύγματα τοΰ Συλλόγου «Τό Βελούχι» καΐ τΙς προσπάθειες πού κόινει τώρα γιά τήν εύόδωση τοΰ Γηροκομείου Καρπενησιού, στήν όποία καλεϊ δ- λους τούς συμπατριώτες νά συμβάλουν.
Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε•  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Τό ι9ο τεΰχος Όκτ. — Δεκ. 1982, τοΰ έκλεκτοΰ περιοδικοΰ πού έκδίδει ό Σύλλογος Εύρυ- τάνων «Καλλιακούδα», πλούσια ή ϋλη του κι αύτή τή Φορά, μέ προεζάρχουσα έπί- καιρη χριστουγεννιόαικη υλη καΐ πρόγραμμα τοΰ Συλλόγου γιά δράση τό 1983.•  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ: Κυκλοφόρησε τό τεΰχος 43 - 46 τοΰ περιο- δικοΰ πού έκδίδει ό Σύνδεσμος Μεγοίλο- χωριτών ή 'Αγία Παρασκευή. ’Ενδιαφέρουσα υλη πού άναφέρεται στόν άπολογι- σμό τής περασμένης χρονιάς, σκέψεις νιά τό χωριό, προοπτικές γιά τόν τουρισμό. Ιστορικές σημειώσεις μέ παλιές φωτογραφίες, διάφορα κοινωνικά, κ.ά.•  Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λάβαμε τό φύλλο 18 τής έφη μερίδας τών άπανταχοΰ Κα- στανι&ηων Εύρυτανίας, μέ ένδιαφέρουσα είδησεογραφία καί άρθρα γιά ζητήματα τής Καστανιάς, κ.ά.•  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ: Τό τελευταίο τεΰχος τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ περιοδικοΰ, πού γιά 15 καί πλέον χρόνια, καλύπτει στό σύνολό του τόν ττνευματικό χώρο τής Ρούμελης, μέ έκλεκτούς Ρουμελιώτες συγγραφείς καί διανοούμενους.•  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ: 'Η έφη- μερίδα πού χρόνια τώρα καλύπτει δημοσιογραφικά τό χώρο τής Ρούμελης με συνεργασίες έκλεκτών πνευματικών άνθρώ- πων τής Ρούμελης.

•  ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΑ, Περίοδος Β ', τεΰχος 29. Τό περιοδικό πού γιά μιά δεκαετία προβάλλει μέ δυναμισμό τα ζητήματα τών Άπεραντίων καί γενικότερα τής Εύρυτανίας. Στό τεΰχος αυτό παρου  ̂σιάζει τό δετές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων γιά τήν περιοχή Άπεραντίων, άναπτύσσει γνώμες γιά θεσμικά καί όρ- γανωτικά θέματα τοΰ Νομοΰ, κοντά σέ λαογραφικά καί Ιστορικά θέμοοτα τής πε- ριοχής.•  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Κυκλοφόρησε τό τεΰχος Φλεβάρη 1983 μέ έπίκαιρη ϋλη γιά τά θέματα τοΰ Δήμου Καρπενη- σίου καί τής Εύρυτανίας.Ά π . Ζορμπά, ΛΑΜΠΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ,(1976)Ό  διακεκριμένος Ρουμελιώτης έκπαι- δευτικός, λογοτέχνης καί συγγραφέας κ. Ά π . Ζορμπάς, δώρισε στήν Πνευματική Γωνιά της Αδελφότητας δντίτυπα τοΰ βιβλίου του, «Λαμπρά παλληκάρια» (1976), πού είναι μιά έκλεχτή σειρά άπό πρόζες, ποιήματα καί διηγήματα. Είναι έμπνευ- σμένα τά πιό πολλά άπό τήν περίοδο τοΰ ’Αλβανικοΰ ’Έπους καί τής Αντίστασης. Επίσης μάς άπέστειλε διντιτυπα μιάς ποιητικής συλλογής τοΰ Σπύρου Φαντάζη, γνωστοΰ Κύπριου ποιητή.Ευχαριστούμε άπό καρδιάς τόν κ. Ζορμπά για τήν ευγενική του αύτή προσφορά. ’Ελπίζουμε, σέ έπόμενα τεύχη τοΰ περιοδικού νά δοθεί ή εύκαιρία νά δημοσι-36



εύσουμε κομμάτια άπ’ τήν ιταραπάνω συλλογή του.Δ .Π . Καραττιπέρη, ΞΕΝΑΓΉΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Γεωγραφία, 'Ιστορία, λαογραφία (1974). σσ. 221.Με Kvoc πρωτότυπο τρόπο, πετώντας ψηλά μέ τά φτερά των σταυραετών, πάνω άπό τήν δασοσκέπαστη Ευρυτανία, ό κ. Δημ. Καραπιπέρης θέλησε νά ξεναγήσει τον αναγνώστη στόν γεωγραφικό. Ιστορικό κα'ι άνθρώπινο χώρο τής Εύρυτοα/ικήςγής·Μέ μιά άμεσότητα, στήν λιτή άφήγηση του δέν άφήνει χωριό, οικισμό, δέν άφή- νει τοποθεσία, δουνό, ποτάμι ή πέρασμα πού νά μή του δώσει τήν γεωγραφική, λαογραφική καΐ 'ιστορική του συντεταγμένη. ’Έτσι, ώστε νά λύνει ή μ&λλον νά προλαδαίνει κάθε άπορία του άναγνώστη πού πετάει μαζί του !Ιστορικά συμδάντα, έτυμολογικά Το- πονυμίων, λαογραφικά έθιμα καΐ τραγούδια, οΐ καημοί καΐ οΐ όμορφιές κάθε Εύ- ρυτανικής γωνίας έξιχνιάζονται άδίαστα άπό τόν κ. Καραπιπέρη, πού ή σκληρή στρατιωτική ζωή (είναι στρατηγός σέ ά- ποστρατεία) δέν (γίνεται νά του στέρησαν μιά γόνιμη φαντασία κα'ι άφηγηματι- κή χάρι, ερευνητική διεισδυτικότητα κα'ι τό πιό σημαντικό τήν άγάπη του γιά τόν τραχεία γη της Ευρυτανίας. Γιατ'ι τέτοια έργα έχουν άναμφισδήτητα τή σφραγίδα τοϋ μόχθου πού ύπαγορεύει ή άγοατη γιά τή γενέθλια γη.Τήν έργασία του αύτή τή στολίζουν ά- κόμη πολλές σπόηαες φωτογραφίες άλλα κα'ι τέσσερες έγχρωμοι πρωτότυποι χάρτες πού ό ίδιος έπιδέξια φιλοτέχνησε.ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της Πανευρυτανικής "Ενωσης ’Αθήνας, 1982.Περιέχει τ'ις ομιλίες τοΰ Δημήτρη Σακ- κα. Συμβούλου τοϋ ΚΕΜΕ κα'ι τής Δήμητρας Τσιουγκρή, καθηγήτριας πού έγιναν στό Καρπενήσι (3.8.1980) σέ ειδική τελετή, στό Πνευματικό Κέντρο «Εύγένιος ό Αιτωλός», γιά νά τιμηθεί ή δΟχρονη Ιστορικό - λογοτεχνική και άγωνιστική προσφορά τοΰ Π. I. Βασιλείου στήν Ευρυτανία καΐ τή Ρούμελη.’Αξίζουν συγχαρητήρια στήν Πανευρυ- τανική, πού όργάνωσε τήν τιμητική αύτή έκδήλ&χτη — όφειλή πρός τόν διακεκριμένο Εύρυτάνα κα'ι προέβη κα'ι στήν έκδοση των ό μιλιών τών δύο έκλεκτών ομιλητών.Ή καλαίσθητη έκδοση είναι έμπλουτι- σμένη μέ κριτικές κα'ι άλλες λεπτομέρειες άπό τό έργο τοΰ τιμώμενου συγγραφέα, καθώς κα'ι φωτογραφικά κειμήλια, ιστο

ρικής αξίας, γιά θέματα πού τόν άπασχό- λησαν στ'ις έρευνές του.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΔΟΥ«Άπό τ'ις έκδόσεις «Δωδώνη» κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοΰ Δημήτρη Σταμέλου «‘Η μάνα στήν όρεινή Ρούμελη», πού πήρε τό Α ' βραβείο σέ σχετικό διαγωνισμό. Πρόκειται γιά μιά ιστορική κα'ι λαογρα- φική μελέτη πού καλύπτει τό χρονικό διάστημα άπό τά χρόνια τής τούρκικης σκλα βίας ώς τήν έποχή μας. 'Ολόκληρη ή ή- ρωίκή κα'ι συχνά μαρτυρική πορεία της, εύεργετική σέ δλους τούς τομείς, παρουσιάζεται στό έργο αύτό, μέ γενικές θεωρήσεις, αλλά καί μέ συγκεκριμένα γεγονότα, μορφές καί περιστατικά, μέ πλούσια στοιχεία καί αναλυτικές σημειώσεις.Ή μελέτη, έκτος άπό τήν Τουρκοκρατία, άναφέρεται στό Είκοσιένα, στούς κατοπινούς αγώνες, στόν πόλεμο 1940-1941, τήν Κατοχή, τήν ’Εθνική ’Αντίσταση καί τόν ’Εμφύλιο. ’Εκτός άπό τά ιστορικά στοιχεία, στό έργο ύπάρχει καί πλούσιο λαογραφικό ύλικό σχετικό μέ τή Ρουμε- λίώτισσα μόινα, προσδιορίζεται η θέση της στήν οικογενειακή καί κοινωνική δο- μ.ή καί ή εύεργετική της προσφορά στήν ιστορική πορεία τοΰ Γένους».Τό βιβλίο (δρχ. 200) μπορείτε νά τό ζητήσετε στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί άπ’ εύθείας άπό τ'ις έκδόσεις «Δωδώνη» (Άσκληπειοΰ 3, ’Αθήνα 143).
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙΆπό τίς έκδόσεις «Γλάρος» κυκλοφόρτ|- σε τό καινούργιο βιβλίο του διακεκριμένου Ρουμελιώτη συγγραφέα καί λογοτέχνη Δημήτρη Σταμέλου «Πριοτοπόροι καί ήρωες της 'Ελληνικής Δημοσιογραφίας (Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεόαθης Τριαντά- φυλλος — Ραμπαγας)».«Τό βιβλίο αύτό, ένας πολυσέλιδος καί καλαίσθη^τος τόμος, άποτελεί ούσιαστική προσφορά στόν ειδικό τομέα τής δημοσιογραφίας, άλλά καί στήν εύρύτερη κοινω- νικοπολιτικτ) θεώρηση τών τελευταίων χρόνων τοΰ περασμένου αιώνα, δπου, μέσα σέ σωρό άντιδράσεις διαμορφώνεται τό νεωτεριστικό κλίμα γιά μιά θεμελιακή αναγέννηση, σέ δλες τίς έκδηλώσεις, τοΰ νεοελληνικοΰ βίου.Δυό πριοτοπόροι καί όραματιστές πού είδαν πλατιά καί σέ βάθος τό νεοελληνικό πρόβλημα, πού πολέμησαν τή συντήρηση καί τό σκοτάδισμό, πού ύπέδειξαν εύεργετικές λύσεις γιά τό ’Έθνος κι δλα αύτά μέ τόλμη καί όητ;ποχώρητη πίστη στις ιδέες τους. Κυνηγήθηκαν, ύβρίστη- καν, σύρ^καν στά δικαστήρια καί τίς φυ-37



λακές σαν ύδριστές τοΰ δασιλιά καΐ πολεμιστές τής πολιτικής μιζέριας κι δμως δέν λύγισαν, δέν συμβιδάστη^καν, δέν ύπέ- κυψαν καΐ προχώρησαν στό δρόμο τής συνέπειας πού συχνά φτάνει 6ς τήν αυτοθυσία γιά ν’ άποδείξει τόν ήρο>ϊκό της τόνο.Τό έργο, μέ διεξοδική διερεύνηση των Ιστορικών πηγών, παρουσιάζει τή ζωή κα'ι τήν πολύτιμη δράση τοΰ Βλάση Γα- δριηλίδη καΐ τοΰ Κλεόινθη Τριαντάφυλλου — Ραμποιγδ, σέ συσχετισμό μέ τά μεγάλα γεγονότα τής έποχής τους στά όποια κι οι ίδιοι διεδραμάτισσν βασικό καΐ ένερ- γητικό ρόλο καΐ περιλαμβάνει πλούσιες σημειώσεις κα'ι άναλυτική βιβλιογραφία, καθώς κα'ι έκλογή άπό άιπιπροσωπευτικά κείμενά τους.Πρόκειται γιά έργο πού θά βοηθήσει πολύπλευρα νά δούμε σωστά κα'ι πολλά σημερινά προβλήματα κα'ι νά πρθ)^ωρή- σουμε στήν καλύτερη λύση τους, άλλα κα'ι νά βιώσουμε τούς άγώνες κα'ι τ'ις δοκιμασίες τών πρωτοπόρων σέ καιρούς άποφα- σιστικούς γιά τό ίδιο τό μέλλον τοΰ τόπου μας».Δημήτριος I. Φαλλής, ΚΑΛΛΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Νέα θεώρηση τής 'Ιστορίας του. 'Ιστορικές έκδόσεις Στέφ. Δ. Βασιλόπου- λος. ^Αθήνα 1982, σελ. 208.“Οπως δείχνει ό υπότιτλος τοΰ βιβλίου ό συγγραφέας άνέλαβε μέ έπιτυχία τήν μεγάλη κα'ι αξιέπαινη προσπάθεια νά ά- ποκαταστήσει Ιστορικά τό χωριό του, στις διαστάσεις πού τοΰ αξίζουν.Ή άξιόλογη αύτή ιστορική μονογραφία άναφέρεται έκτεταμένα στήν ιστορία κα'ι Ιστορικότητα τοΰ γνωστοΰ χωριοΰ ΚλαΦί, τής Ποταμιάς Καρπενησίου, τό όποιο, δ- πως άποδεικνύει ό κ. Φαλλής, δέν είναι άλλο άπό τό άρχαιο Κάλλιο πού θέλησαν νά καταστρέψσυν οί τρομεροί Γαλάτες τό 279 π.Χ. ’Έκτοτε ή λαϊκή παράδοση τοΰ έδωσε τό δνομα Κλαυσεΐον, άπό τόν θρήνο καί όδυρμό τής φοβερής έκείνης καταστροφής πού έποίθε άπ’ τούς Γαλάτες.Ή ιστορική αύτή άποκατάσταση, έπιβε- βλημένη δχι μόνο γιά τό Κλαι|ιί, άλλά καί εύρύτερα γιά τό βάθεμα τής ιστορίας τής Εύρυτανίας, ήταν δπως φαίνεται ό κύριος στοχος τοΰ συγγραφέα πού κατέβαλε καί χρόνο καί μόχθο πολύ γιά νά τόν έπι- τύχει.Μέ όδηγό τήν λαϊκή παράδοση καί υ,έ άτράνταχτη λογική ό συγγραφέας έξετά- ζει διεισδυτικά καί έρμηνεύει εΟστοχα τά σχετικά κείμενα διαφόρων ιστορικών, τοΰ Παυσανία κυρίως καί άλλους σύγχρονους, γιά νά φέρει άβίαστα στήν παραδοχή δτι τό σημερινό Κλαψί τής Εύρυτανίας, δέν είναι άλλο άπό τό Κάλλιον τής άρχαίας ΑΙτωλίας. “Ετσι πλέον δικαιολο-38

γεΐται ό ρκόλος καί ή δεσπόζουσα θέση πού κατέλαβε στούς μετέπειτα χρόνους. Ρωμαϊκή καί Βυζαντι\ή έποχή το χωριό, δπως προκύπτει άπό τά εύρήματα πού τυχαία έρχονται στό φώς κάθε τόσο.Μέ τό νυστέρι τής ιστορικής έρευνας 6 κ. Φαλλής έξετάζει δλες τίς ενδείξεις καί ίστορικά εύρήματα τοΰ χώρου καί ταυτόχρονα άπορριπτει μέ πειστικότητα διάφορες έσφολμενες έρμηνεΐες καί τοποθετήσεις νεωτέρων ιστορικών.Σέ γλώσσα στρωτή, ή έκδοση είναι Ιδιαίτερα έπιμελημένη άπό τίς 'Ιστορικές ’Εκδόσεις τοΰ κ. Στέφ. Βασλόπουλου, πού έγινε μέ δαπάνη τοΰ Συλλόγου Κλαυ- σειωτών Εύρυτανίας.Συγχαίρουμε έγκάρδια τόν συγγραφέα γιά τήν έπίμοχθη καί έπιτυχημένη αύτή προσπάθεια πού οχι μόνο μας βοηθάει στό νά γνωρίσουμε τό ιστορικό Κλαψί, άλλά έπίσης συμβάλλει στήν γνωριμία τοΰ ίστορικοΰ χώρου τής Εύρυτανίας καί άναζωογονεΐ έτσι τό ένδιαφέρον τών ιστορικών έρευνητών.Συγχαρητήρια έπίσης άρμόζουν καί στούς άλλους δυό συντελεστές τής έκδοσης πού άναφέραμε παραπόινω.
Θανάσης Ποπιαθανασόπουλος, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ, ’Αθήνα 1983.Μέ τόν τίτλο αύτό κυκλοφόρησε ή δέκατη τέταρτη ποιητική συλλογή τοΰ διακεκριμένου Ρουμελιώτη λογοτέχνη Θανάση Παπαθανασόπουλσυ. Μέσα σε πέντε μεγάλες ένότητες περιέχονται καινούργια καθώς καί μερικά παλαιότερα άνέκοοτα ποιήμοαά του, σέ μοντέρνους στίχους. Δομημένος, μέ καινούργιο κάθε φορά υλικό , που άποπνέει φρεσκάδα λεξική, σβελτάδα φαντασίας καί ζωηρής σκέψης, οί στίβοι τοΰ Παπαθσνασόπουλου πόιντα συγκινουν, έντυπωσιάζουν, έρεθίζουν είτε είναι έρω- τικά ή νοσταλγικά, σαρκαστικά ή συμβολικά, είτε άποπνέουν τή φιλοσοφία τής ζωής, τίς χαρές καί τίς λύπες τοΰ κόσμου τούτου.Ό  θ . Π., πού πέρα άπ’ τήν ποίηση, παρουσιάζει εύδόκιμη προσ(]>ορά στό δοκίμιο, τή λαογραφία, τό διήγημα, θέατρο, μετάφραση, τήν νομική έπιστήμη (είναι δικαστικός), κ.ά., άποδεικνύεται όξυδερ- κής παρατηρητής τής ζωής καί τοΰ περιβάλλοντος, άλλά καί τών προσωπικών βιωμάτων πού πολλές φορές τόν όδηγοΰν σέ άπαισιόδοξες σκέψεις.Ό  στίχος του παραδοσιακός ή μοντέρνος πάνω άπό είκοσι χρόνια 'τώρα δέν παύει νά συγκινεΐ καί νά γοητεύει, γιατί μένει πάντα έπίκαιρος καί πόιντα έρεθίζει τή σκέψη. (συνέχεια στή σελ. 48)



ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ 
__ γραμματα___Αθήνα., 17 Αύγουστου 1982 ’Αγαπητέ κύριε Κουτσούκη,Μία εύγενική πρόσκλησή σας εφερε τήν οικογένεια μου κα'ι άλλους φίλους στο πανόραμα τοΰ Μικρού Χωριού, τον τόπο τής καταγωγής σας. Δέν είχαμε τήν τύχη νά βρεθούμε σέ τέτοιο ειδυλλιακό περιβάλλον 

άλλη φορά κα'ι σάς εύχαριστοΰμε πολύ για τήν πρωτοβουλία σας νά γνωρίσουμε ένα τόσο δμορφο κομμάτι τής Εύρυτανίας. ,Είναι περιττό νά έξάρω τη χαρά πού νοιώσαμε σάν βρεθήκαιτε στ'ις έλατοΐσκιω- τες πλαγιές τού χωριού σας μέ τά τρεχού
μενα, κα'ι γάργαρα νερά του..-Εκείνο δμως πού μάς έντυπωσίασε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν ή προσωπική Ιστορία τού τόπου κα'ι ή εγκαρδιότητα τών κατοίκων του.Στήν έκβιομηχανοποιημένη ζωή τών με- γαλουπόλεων διψάμε δλοι μας γιά λίγη  ζεστασιά κα'ι γιά λίγη άνθρωπιά. Αύτή τή ζεστασιά τή βρήκαμε στό ωραίο Μικρό Χωριό καί τούς καλοκάγαθους κατοίκους του. Ή  απλότητα κα'ι ή καλωσύνη τών άνΟρώπων τής έπαρχίας μας καθρεφτίζονται στά πρόσωπα πού συναντήσαμε στήν Εύρυτανία.Ή  λαμπρή κα'ι σεμνή στήν έλληνοπρέ- πειά της τελετή τής άπονομής τών απολυτηρίων στούς απόφοιτους τού Δημοτικού Σχολείου 1982, μάς θύμισε τΙς ρίζες μας κα'ι μάς γέμισε δάκρυα. ’’Ηταν δλα τόσο άπλά κι αληθινά, πού συγκιντ/θήκαμε, όπως καί οί μικροί μαθητές πού άφηναν τά θρανία τού Δημοτικού Σχολείου. "Ενα μεγάλο εύγε αξίζει στό Σύλλογο, στήν άκρι- τική δίχσκάλα, στούς μαθητές καί σέ δλους δσους συμβάλανε γιά τήν έπιτυχία τής ώ- ραίας σχολικής γιορτής.Δώσαμε μιά υπόσχεση, νά έπισκεφτοΰ- με πάλι τό Μικρό Χωριό γιά νά ακούσουμε τό κελάϊδημα τών ττουλιών του καί νά αισθανθούμε τό θρόισμα τού έλατου πού τόση ανακούφιση δίνουν στούς νεφόπλη-

κτους κατοίκους τής ’Αθήνας.Μέ τήν εύκαιρία αύτή. δεχθήτε παρακαλώ τή μικρή προσφορά μου ΙΟΟΟ δρχ. γιά τήν έκκλησία σας,, έλάχιστο δείγμα εύγνωμοσύνης γιά τό μεγαλείο τού Μικρού Χωριού καί τών κατοίκων του.Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία Γρηγόρης ΒλάμηςΤπάλληλος 'Γπουργείου Έθν. Οικονομίας
’Αγαπητοί συμπατριώτες,"Οταν διάβασα τό τραγούδι τής Δια- μαντούλας «κεΐ στά δασιά πλατάνια», πού έγραψε ό καλός συγχωριανός μας κ. Δημ. Ντελής, σέ προηγούμενο τεύχος στό περιοδικό τής ’Αδελφότητας, θυμήθηκα καί άλλα δυό τραγούδια από τά παλιά χρόνια, δταν τό Μικρό Χωριό ήταν χτισμένο στήν 'Αγία Τριάδα, ναί στήν 'Αγία Τριάδα, μέχρι τήν Κρυόβρυση!Δρό|ΐος τότε δέν ήταν από τό Κλειδί, ο! βράχοι ήταν κλειστοί καί τό ποτάμι έπιανε άπό τήν 'Αγία ΙΙαροισκευή τοΰ Μεγάλου Χωριού ώς τόν πάτο τής 'Αγίας Τριάδας τοΰ παλαιότερου Μικρού Χωριού! Τότε, ένας δρόμος διά τό παλαιό χωριό, πήγαινε άπό τό Καρπενήσι στό Κάλιαν, Μεγάλο Χωριό καί άπό 'Αγία Παρασκευή πρός Καρύτσα καί ήτανε στόν πάτο στά Μπαλτέϊκα καί πέρναγε μέσα στό ένα ποτάμι. Ό  άλλος δρόμος έρχόταν άπό Έρ- κίστα, Αάστοβο, Δερμάτι άπέναντι τής «Καμάρα» καί έβγαινε στόν "Αγιον Σώ- στη καί άπό κεΐ στό Νουκολό, δπου κατοικούσαν στά τώρα Πίχλιόσπιτα καί τήν πρώην έκκλησιά πού άναφέρω παραπάνω, τήν 'Αγία Τριάδα. Τότε τραγουδούσαν ά- κόμη:«Κορίτσια τοΰ Μικρού Χωριού, γιά λάτε τταραπάνω κάτι νά σάς ρωτήσουμε, κάτι γιά νά σάς πούμε
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Στην ίίκρη τής 'Αγίίχς Τριάδας Γαΰρος δέν ύπήρχε τότε τόν καιρό έκεΐνο. Κάτω έκει ήταν βαρκό, δέν ένώνονταν τά ά- πέναντι χωριά. Πήγαιναν από γύρω·-γύρω ευθεία τά χωριά, στα σύρραχα κι εχει σημΑδια άκόμη κα'ι εύκολα μπορεί νά αποδειχτούν.Σάς χαιρετώ δλους κα'ι σάς σφίγγω τό χέρι πατριωτικώς έκ βάθους καρδίας.Χαρ. Δ . Τριανταφύλλης Ρενόκ, Βιρτζίνια Η .Π .Α .
S A N  F R A N C IS C O  20.9.82 ’Αγαπητέ μου Πρόεδρε,Άνταποκρινόμενος στην εκκλησιν μέσω τού κυκλοφορήσαντος τεύχους των Μικρο- χωρίτικων Γραμμάτων άποστέλλω διά τό έπόμενον τεύχος πού πρόκειται δπως διάβασα νά είναι άφιερωμένον εις τήν άντί- στασιν τού χωριού μας κατά τήν χρονικήν περίοδον 4 0 -4 4  σχετικήν συνεργασίαν.Άνταποκρινόμενος έπίσης εις Ικκλησιν διά τήν άνέγερσιν μνημείου τόσον κατά τήν κατοχικήν περίοδον θυμάτων δσον κα'ι κατά τήν κατολίσθησιν σάς Ισωκλείω έπι- ταγήν 500 δολ.Μέ τήν παράκλησιν διαβιβάσεως τού χαιρετισμού μου στά μέλη τού Διοικητικού σας Συμβουλίου κα'ι τό σύνολο των Μικρο- χωριτών Διατελώ μέ άγάπη 

ο συγχωριανός σας Πάνος Κεράνης
★Αυστραλία 15.10.1982’Αγαπητέ Μένιο Χαίρετε.Μόλις πρό ήμερων λάβαμε τό τελευταίο τεύχος τού περιοδικού «Μικραχωρίτικα Γράμ[ΐατα» κα'ι σέ εύχαριστούμε.Άνοίγοντάς το κανείς, έδώ στήν ξενητ τειά, οί αποστάσεις μηδενίζοντε μονομιάς κα'ι αμέσως έπανέρχονται στή μνήμη μας παλιές αναμνήσεις άπ’ τό αξέχαστο Χωριό μας. Πρόσωττα, πράγματα κα'ι καταστάσεις πού συνδέθηκαν τόσο γερά μέ τό χωριό μας καΐ έμειναν στήν καρδιά τού καθένα μας χωρίς νά μπορεί πλέον ούτε δ χρόνος ούτε ή απόσταση χιλιάδων χιλιο

μέτρων νά εξαφανίσουν.’Εσωκλείω στό γράμμα μου αύτό ένα μικρό κομμάτι άπό τό βιβλίο της βιογραφίας τού ττατέρα μου, παρμένο από τ'ις σελίδες σχετικά μέ τήν αντίσταση στά χρόνια τής Κατοχής, καθώς έπίσης κα'ι δυό φωτογραφίες. . .Μαζ'ι μέ τ'ις φωτογραφίες κα'ι τό σημείωμα έσω-κλείω τραπεζική έπιταγή 20 δολ. Αύστραλίας γιά τήν ετήσια συνδρομή μου στό περιοδικό «Μικροχωρίτικα Γράμματοι» άπό σήμερα.Παρακαλώ διαβιβάστε στούς δικούς σας κα'ι σ’ δλους τούς χωριανούς μας τ'ις πιό θερμές ευχές τών οικογενειών Νταφύλλη μαζί μέ τΙς ευχές τού πατέρα μου καί τής μητέρας μου. Μέ έκτίμηση Νίκος Νταφύλλης ★Ευχαριστών διά τήν προσφοράν τοΰ ‘Ημερολογίου ’83 μέ τά ώραΐα τοπία τοΰ Μικρού Χωρίου, εύχομαι έπ’ ευκαιρία είς άπαντα τά μέλη της ’Αδελφότητος τήν κατά θεόν προκοπήν καί ευτυχίαν έν ύ- γεία καί εύφροσύνη οίκογενειακώς.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  ★,Εν N EW  F O R K  21.12.82 ’Αγαπητοί συγχωριανοί, καλησπέρα, έλαβα τό ήμερολόγιό σας καί χάρηαα πάρα πολύ καί σάς στέλνω καί τά 12 δολλά- ρια διά τό ήμερολόγιο. Καλά Χριστούγεννα καί εύτυχισμένος δ καινούργιος χρόνος Παναγ. Σιαφάκας 
•k’χλγαπητσί πατριώτες,'Ολόθερμες ευχές γιά χαρούμενα Χ ρ ιστούγεννα κι έκπλήρωσιν κάθε ποθουμένου στόν καινούριο Χρόνο.Μαζί μέ τάς εύχάς μου διά τάς άγίας ήμέρας τών Χριστουγέννων καί τόν και- νσΰργιο χρόνο πού μάς έρχεται, εύχονται νά περάσετε μέ υγείαν καί χαρά μέ τάς οί- κογενείας σας.Σάς στέλνω καί τήν συνδρομή μου διά τό 1983.Σάς χαιρετώ μέ έκτίμηση καί άγάπη ’Αφροδίτη Μωραίτη40



ΙΙρός τήνΆδελφάτψα ΜικροχωριτώνΛάβίκμε τ6 ήμερολόγιο τοΰ χωριού μας μαζί με τΙς ευχές σας.Μας συγκίνησε πάρα πολύ. Βλέποντας τΙς ωραίες φωτογραφίες καΐ προπαντός συγκρίνοντας τις τωρινές ώραϊες φωτογραφίες μέ τΙς παληές ωραίες τοΰ παληρΰ χωριού.Άντευχόμεθα χρόνια πολλά διά τΙς έ- ορτές των Χριστουγέννων κα'ι μέ ύγεία καί ευτυχία ό νέος χρόνος.Έσωκλείστως σάς στέλνομε είκοσι δολ.Μέ αγάπηΟικογένεια Ίωάννου Χαμπερή
★Ίανουαρίου 3, 1983 ’Αγαπητοί μας συγχωριανοί τού ΣυμβουλίουΣάς ευχαριστούμε γιά τό ώραΐο ήμερολό- γιο πού μάς στείλατε.Σάς έσωκλείω ενα μικρό ποσό γιά τά έξοδα τοΰ ήμερολογίου.Σάς εύχομαι καλή χρονιά νά έχετε.Μέ άγάπη Δ . Ζαχαρόπουλος

κάΰε Μικροχωρίτη, δπου κα'ι αν βρίσκεται, τό Μικρό Χωριό είναι ένα κομμάτι άνα- πόσπαστα συνδεδεμένο στην καρδιά του.θέλω δέ νά είσθε βέβαιοι κα'ι να πιστεύετε κα'ι σείς αύτού στην πατρίδα, δτι κάθε φορά πού μαθαίνει κάτι γιά τό χωριό του ό μετανάστης Μικροχωρίτης, αμέσως γίνεται πιό πολύ λάτρης τοΰ Μικρού Χωριού κα'ι άναπολεί κα'ι ζωντανεύει μέ τή σκέψη του τό παλιό μεγαλείο τού χωριού, αλλά κα'ι τήν τόσο αγνή καρδιά «ΤΟΤΕ» τού κάθε Μικροχωρίτη.Ό  μετανάστγ^ς ζεί καί πιστεύει άκόμη σήμερα τά ωραία έκείνα χρόνια πρίν φύγει, πράγμα πού οπωσδήποτε γ ι’ αύτόν πού ζεί σήμερα στήν πατρίδα, κοντά στό χωριό, δλα έκείνα ανήκουν ιτιά στό παρελθόν ...............Μέ τήν άγάπη, τήν άλήθεια, τή συνεργασία καί τήν πρόοδο πού διέπει τήν ’Α δελφότητα, είμαι βέβαιος δτι τό Μικρό Χωριό καί σήμερα καί αύριο θά συνεχίζει νά είναι τό παράδειγμα των αρετών καί τής προόδου. Μέ έκτίμηση ’Από τήν Αυστραλία Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Σ  Ν Τ Α Φ Γ Α Α Η Σ
’Αγαπητέ χωριανέ καί γείτονα,'Έλαβα τό μηνολόγιο καί σάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Σού στέλνω ένα τσέκ από 50 δολλάρια αλλά θέλω νά μού στεί- λεις ένα άκόμα' θέλει καί ή Σοφία ένα.Σάς εύχόμεθα καλά Χριστούγεννα καί ευτυχές τό νέον έτος 1983.Μέ άγάπηΚώστας καί Βασιλική Παναγιωτοπούλου ★ ’Αθήνα, 28) 1) 1983 ’Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε καί σεβαστά μέλη τής ’Αδελφότητας.’Από τήν πολύ μακρυνή Αυστραλία σάς χαιρετούμε καί εύχόμαστε τόσο σέ σάς, δ- σο καί σέ κάθε Μικροχωρίτη, χαρούμενο καί εύτυχισμένο, γεμάτο πρόοδο καί παρά Κυρίου ευλογημένο τό 1983.Κατά πρώτον έρχομαι νά σάς ευχαριστήσω γιά τό τόσο ώραίο ήμερολόγιο πού μάς στείλατε. Είμαι βέβαιος δτι γιά τόν

A D E L A ID E  τή 10) 1) 83 Πολύ άγαπητή μου ’Αδελφότης Μικρο- χωριτών."Έλαβα τό ήμερολόγιον μέ δλα τά τοπία τοΰ χωριού μας καί μείναμε πάρα πολύ έκθαμβοι πού τό έχομε σάν εικόνα καί τό βλέπομε κάθε στιγμή καί μάς θυμίζει τό άγαπητό μας Μικρό Χωριό μας καί σάς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θά σάς έσωκλεί- σω 1 τσέκ 50 δολλαρίων γιά τήν δλοκλή- ρωση τής έκκλησίας μας. Σάς ευχόμαστε καλή χρονιά τό 1983 νά περάσετε καί καλή έπιτυχία στίς δουλειές σας.Σάς χαιρετώ δ φίλος σας καί χωριανός σας ^ Σ Ε Ρ Α Φ Ε ΙΜ  Ν Τ Α Φ Τ Α Α Β Ε  καί Ε Γ Φ Ρ Ο Σ Γ Ν Η  Ν Τ Α Φ ΪΑ Α Η
Μαρτινέζ, Καλιφόρνια, 28) 1) 83 ’Αγαπητοί χωριανοί, χαίρετε.Μάθετε πώς έλαβα τό ήμερολόγιο τού χωριού μας καί έχάρηκα διότι μάς ύπεν-41



θυμίζει πολλά. Γνωρίζω το ημιτελές τής εκκλησίας τοΰ π. χωριοΰ καΐ καθώς επρα- ξα εις τό παρελθόν πράττω καΐ τώρα στέλνοντας τό ποσό τών εκατό δολλαρίων διά τόν σκοπόν αυτόν, τήν άποπεράτωσιν έσω- τερικώς καί τήν διακόσμησιν, σοβάδες, εικόνες καί τα λοιπά, διότι δλα έχουν παγώσει. Κατά την γνώμην μου τό πρώτο βήμα πρέπει νά είναι αυτό, τό φτιάξιμο τής εκκλησίας, ώστε νά μην υπάρχει τίποτα τό άφτιαγο ή κάποια έλλειψις. Καί αν περισσέψουν χρήματα, τότε ασφαλώς ήμπορεΐ νά γίνει καί κάτι άλλο, δπως φέρ’ είπεΐν τά αναμνηστικά μνημεία, πρώτον τής κατολισθησεως διά τά δεκατρία θύματα, τό όποιο έπρεπε νά γίνει πρό πολλοϋ εις κάποιο περαστικό μέρος τής κατολι- σθήσεως καί εν συνεχεία εις τό μέλλον τά υπόλοιπα μνημεία τών άλλων 13 στίς Λόγ- γοβες. Καί κατόπιν δ,τι άλλο χρειάζεται, χωρίς νά γίνεται διάκρισις μεταξύ καινούργιου και παλιού, όπου χρειάζεται περισσότερο καί έπί τό πλεΐστον έκεΐ πού κατοικούν οί χωριανοί.Δέν γνωρίζω αν ή Κοινότης έφρόντι- σε διά ιερέα ή υπάρχει ήδη τακτικός ιερέας στό χωριό μας. ”Αν δέν εύρέθη ακόμη θά πρέπει νά φροντίσει ή Κοινότης διά τήν ευρεσιν ίερέως τό συντομότερον. Διότι πλησιάζουν δύο χρόνια τώρα χωρίς νά ύ- πάρχει τακτικός ιερέας στό χωριό μας. Καί οί χωριανοί στερούνται τόν τακτικό πνευματικό. Θά είναι λυπηρό νά έχωμεν δύο περικαλεΐς ναούς εις τό χωριό μας καί νά στερούμεθα ιερέα. Μέ αυτάς τάς σκέψεις τελειώνω τό γράμμα μου καί εύχο|χαι όπως πραγματοποιηθούν όλες οί προσδοκίες σας καί δπως ή άναζήτησις χρημάτων στεφθεΐ υπό έπιτυχίας διά τήν έκπλή- ρωσιν τών ποθουμένων σκοπών.Σάς χαιρετώ καί διατελώ μέ αγάπη καί εκτίμηση ό χωριανός σας Σ Τ Ε Φ . X . Μ Α Σ Τ Ρ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ  ★Α Δ Ε Α Φ Ο Τ Η Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Ω Ν  Η  Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ ΙΣ  Τ Ο Γ  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ  Ά ρ ιθ . πρωτ, 901 ’Αθήνα 16.11.1982τούς έξ αδιαιρέτου ίδιοκτήταςτοώ χώρου τής κατολίσθησης

’Αγαπητοί Συγχωριανοί,Θ ΕΜ Α : Ή  ίδρυση οικοδομικού Συνεταιρισμού μέ σκοπό τήν αξιοποίηση καί διανομή τοΰ χώρου τής κατολίσθησης.Σάς στέλνουμε συνημμένως γνωμάτευση τού δικηγόρου κ. Χρήστου Δημοπούλου έπί τού παραπάνω θέματος. Ή  γνωμάτευση αυτή συντάχθηηε δπως γνωρίζετε, κατόπιν έντολής τού κ. Γ . Δημοπούλου καί πρός τό περιεχόμενό της συμφωνούν ν-οΧ οί νομικοί μας κ.κ. Χρήστος Θάνος καί Μένιος Κουτσούκης.Ώ ς  προκύπτει άπό τήν γνωμάτευση  ̂ καί από μακρά καί έπίμονο έρευνα τού Δικη^ 
γάρον ή έγκριση τού καταστατικού ένός Οικοδομικού Συνεταιρισμού γιά τήν άξιο'- ποίηση τοΰ χώρου τής κατολίσθησης είναι σχεδόν αδύνατος λόγω τής ίδιομόρφου προέλευσης τού χώρου, πού δέν προβλέπε- ται άπό τούς ίσχύοντας καί τούς τελευταία ψηφισΟέντας Νόμους. ’χ\.κόμη' ή ίδρυση Οικοδομικού Συνεταιρισμού πρός ικανοποίηση τών έξ αδιαιρέτου' ιδιοκτητών προσκρούει εις τό γεγονός δτι τό Κράτος ικανοποίησε ήδη τούς περισσοτέρους Ιξ  αυτών χορηγόντας οικόπεδα στό νέο Οικισμό.Πάντως τό έξ αδιαιρέτου δικαίωμα ιδιοκτησίας τών συγκυριών ιδιοκτητών ούτε χάθηκε ούτε πρόκειται νά χαθεί, δπως λεπτομερώς έκτιθεται στή γνωμάτευση..’Έτσι έγείρεται τό έρώτημα: Τ ί θά κάνουμε τώρα;II ρ ώ τ ο ν: Θά ήτο δυνατόν νά συστα- θεϊ μία ’Επιτροπή άπό τρεις ή πέντε συν- ιδιοκτήτας, ή μή συνιδιοκτήτας, δριχστη ·̂ ρίους, γνωρίζοντας δσα πράγματα απαιτούνται καί διαμένοντας τόν περισσότερο χρόνο στό χωριό, ή οποία έπιτροπή άνιδι- οτελώς 0ά αναλάμβανε τήν υπόθεση καί θά τήν έφερε εις πέρας έν καιρψ, αφού προηγουμένως έδίδετο άπό όλους τούς συ- νιδιοκτήτας έντολή καί πλ,ηρεξουσιότηις. Τούτο τό προτείνει καί ό Δικηγόρος. ’Α λ λά πού θά εύρεθοΰν τέτοιοι άνθρωποι γιά νά άνοιλάβουν μιά προσπάθεια μέ τόσες ευθύνες καί [ΐάλιστα χωρίς νομικό κάλυμμα γιά τήν είσπραξη καί πληρωμή χρη]χ.ά- των;Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ή  Κοινότητα τού χωριού ώς νομικό πρόσωπο ένδείκνυται νά ά-42



ναλάβει ual νά περατώσει τήν υπόθεση συνδυάζοντας την μέ την έπέκταση' τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου τοΰ νέου Χωριού, ή όποια ευρίσκεται άπό 18 μηνών ύπό έγκριση στη Νομαρχία Ευρυτανίας.Σχετικώς θά έπικοινωνήσουμε μέ τδ νέο Κοινοτικό Συμβούλιο μόλις έγκατασταθεΐ.Τ ρ ί τ ο ν :  Ή  Αδελφότητα, δπως τονίστηκε καί στήν τελευταία Γενική Συνέλευση δέν μπορεί νά άναλάβει την Τπό- θεση λόγω δεσμεύσεως άπό τό Καταστατικό πού δέν επιτρέπει τέτοιες δραστηριότητες. Χρειάζεται νά προηγηθεΐ σχετική τροποποίηση τοΰ Καταστατικού, ή όποία προγραμματίζεται νά γίνει, αλλά θά άπαι- τήσει χρόνον. "Οταν αυτή πραγματοποιη^ θεΐ θά ένεργήσουμε άναλόγως.Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο Ό  Γραμματέας Γ . Κ . Δημόπουλος
’Αθήνα, 24.11.1982’Έλαβα τήν κοινοποίηση τής πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου των Μεγαλοχω- ριτών, έπιστολής τού άξιοτίμου Διοικητι- ■/οΰ Συιτβουλίου τής ύμετέρας ’Αδελφότητος «Η Μ Ε ,Τ Α Μ Ο Ρ Φ ϋΣ ΙΣ  Τ Ο Γ  Σ Ω Τ Η - ΡΟΣ» (άρ. 888 άπό 16.11.1982), πού είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ στείλετε κα'ι θερμότατα σάς ευχαριστώ.Μέ ξάφ>'.*ιασε, πραγματικά, καί ]ΐε κα- τασυγκίνησε εΐλικρινά ή έν λόγιμ έπιστο- λή σας. Ά π ’ αυτήν πληροφορήθηκα τίς πατριωτικές σας ένέργειες γιά τήν άνέ- γερσι στό Μικρό Χωριό τοΰ άπό χρόνια μελετοιητένου Μνημείου ύπέρ τών Έθνο- μΛρτύρων Μικροχωριτών καί Μεγαλοχω- ριτών τής γενομένηις Θυσίας κατά τήν 24ην Δεκεμβρίου 1942.24 Δεκεμβρίου 1942. Ημερομηνία γιά δλους μας σ/^μιαδεμένη. Σ ’ ένα ακριβώς μήνα συμπληρώνονται Σ Α Ρ Α Ν Τ Α  (40) χρόνια άπό τήν πατριωτική, υπέρ Πίστε- ως καί Πατρίδος Θυσίας τών Πατέρων μας. Καί στά 40 αυτά χρόνια οί Ήριοϊκοί μας Ε Θ Ν Ο Μ Α Ρ Τ Γ Ρ Ε Σ  χωρίς Μ ΝΗ Μ ΕΙ- Ο Ν . Τέτοιοι, δμως. Μάρτυρες δέν χάνουν

ποτέ τήν έπικαιρότητά τους. Οί "Ηρωες, πραγματικά, καταργούν τό χρόνο καί ζούν σ’ ένα διαρκές παρόν. Είστε, λοιπόν, άξιέ- παινοι καί σείς καί δσοι συνείργησαν καί συνεργοΰν γιά νά ίδούμε τό Μνημεϊον τής Θυσίας τών Πατέρων μας, πού μέχρι τώρα ήταν ύψωμένο μόνον στίς καρδιές μας (νά τό Ιδούμε, λέγω ), καί στόν ιερό τόπο τής θυσίας των άπέριττο, σεμνό καί περήφανο, άξιο τής μεγάλης Θυσίας των.Μπράβο Σας!’Επιτρέψτε μου άκόμα, νά σάς είπώ καί τά άκόλουθα:Δέν σάς άποκρύπτω καί τήν ιδιαίτερη συγκίνησή μευ γιά τό γεγονός, δτι, καί γιά τόν Ιερομάρτυρα καί Εθνομάρτυρα Πατέρα μου ιερέα καί διδάσκαλο t  Οίκο^ νόμο Δημήτριο Κ . Βαστάκη, καί τόν συναθλητή του άστυνόμο Χαρίλαο Κατσίμττα, έξευρέθη τόπος νά στη;θή καί γι’ αυτούς ένα άπέριττο Μνημείο, πού νά δείχνει τόν τρόπο καί τόν ιερό τόπο τού Μαρτυρίου των. Σέ δλους σας καί γιά τήν Ινέργεια αυτή έκφφάζω τήν εύγνωμεσύνη μου. Στόν ευλογημένο, όμως, άνθρωπο, τόν φι- λοί'ΐάρ-τυρα πατριώτη καί διακεκριμένο έ- πιστήμονα ιατρόν κ. Ίωάννην Δέρματά, γνήσιον έκπρόσωπο τοΰ Μικρού Χωριού, θά είμοιστε, τ’ άδέλφια μου καί ή ταπεινό- τητά μου, έσαεί εύγνώμονες γιά τήν άνε- κτίμητη προσφορά του. Θερμότατα καί άπό τή θέση αύτή τόν ευχαριστούμε καί εύ- χόμεθα ταπεινώς νά έχει τήν ευλογίαν τοΰ Θεού καί τήν ευχή τή μαρτυρική τών τι- μημένων Μαρτύρων.Γιά τίς δαπάνες τώ'ν έργων τούτων, πού άναφέρονται στήν έν λόγψ έπιστολήν σας ξεχώρησα, δλως προσωπικώς, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, εις μνήμην τοΰ άειμνήστου Πατρός μευ καί τών Συναθλητών του, τάς όποιας έχω στήν διάθε- σί σας.Γιά δλα σάς συγχαίρω, σάς θαυμάζω καί σάς ευχαριστώ.Στήν κατ’ οίκον ’Εκκλησία καί τούς πο- λυτήιους συνεργάτες σας, ιδιαιτέρως στόν κ. Γεώργιο Δημόπσυλο, θερμές ευχές.Διατελώ μετ’ ευχών έν Κυρίφ καί πο- λής άγάπης.t  Πρωτοπρεσβύτερος Ko)v. Βαστάκης43
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Χ Ι Γ Χ  Χ Ο Γ Ι Χ  Γ Ι Χ  K e i N O y C  π ο γ  β φ γ Γ Χ Ν

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Π Ε Τ Ε Ν ΙΟ Σ  
(1932 - 1982)Στόν πεντηκοστό χρόνο της ζωής του 2- δωσε τό ροαπεδοΟ του μέ τό χάρο δ άεί- μνηστος δάσκαλος Άνδρέας Μπετένίος.Γιά ενα χρόνο πάλαίψε μέ την έπάρατη άρρώστεια. Ό  Άνδρέας λύγισε τελικά στίς 16 Όκτωδρίου 1982 κι έτσι χάθηκε ό δάσκαλος πού άγόατησε κι ένστερνίσθη- κε τό χωριό μας σάν δικό του κα'ι γιά

άρκετά χρόνια δίδαξε στό σχολείο μας.Μαζί με τήν άξια γυναίκα του Ρωξάνη, πρώτη Μικροχωρίτισσα δασκάλα, κόρη τοΰ Βάγια Πλάκα, νέοι κι οί δυό, (ίπ’ τήν Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, ήλθαν μέ ένθουσιασμό καΐ όρεξη νά διδάξουν στό σχολείο τοΰ χωριοΰ μας.Στίς 13 Μανουριού 1963, τήν ή μέρα τής κατολίσθησης, ό Άνδρέας Μπετένιος περιμάζεψε τά παιδιά τοΰ σχολείου και βοήθησε ποικιλότροπα τΙς δύσκολες εκείνες μέρες γιά τούς Μικροχωρίτες καί τά παιδιά τους.Γιά τή δράση του αύτ" τιμήθηκε μέ έπαινο άπ’ τήν Ακαδημία Αθηνών καί μέ μετάλλια τοΰ Δήμου Αθηναίων, τοΰ Ροταριανού 'Ομίλου καί άπό τό ίδρυμα «Βασιλεύς Παΰλος».Μετά τό Μικρό χωριό ύπηρέτησε στήν Επιθεώρηση Εύρυτανίας (Καρπενήσι) όπου πρωτοστάτησε γιά τήν πνευμοοτική ά- ναγέννηση τής περιοχής, τήν ίδρυση τοΰ Έλληνομουσείου «Ευγένιος ό Αίτωλός» κι άλλα.Τά τελευταία χρόνια ύπηρέτησε ώς διευθυντής στήν Επιθεώρηση Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως Λαμίας.Προαισθανόμενος ίσως τό τέλος του έ- πισκέφθηκε τό περασμένο καλοκαίρι τό χωριό καί μάλιστα χόρεψε στό πανηγύρι τραγουδώντας τό:

Τούτη ή γή πού τήν πατοΰμε όλοι μέσα θέ νά μποΰμε. . .Απευθυνόμενος στούς συγχωριανούς καί πανηγυριώτες τούς άποχαιρέτησε μέ συγκινητικά λόγια πού έκαναν όλους σχεδόν νά δακρύσουν. . .'Ο Άνδρέας Μπετένιος ύπήρξε λιττρης των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων καί τήν ότγάπη του καί πίστη του αύτή προσπάθησε νά μεταλαμπαδεύσει στούς μαθητές του, στούς συνανθρώπους του. Καί πόινω άπ’ όλα δίδαξε μέ τό παράδειγμά του. Οί Μικροχωρίτες πάντα θά τόν θυ- μοΰνται.
Ε Λ Ε Ν Η  Σ Π . Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΑΠερασμένα όγδόντα, μας άφησε χρόνους ή γλυκομίλητη καί καλή κυρά 'Ελένη Δέρματά (Κοντοσπύραινα), τόν περασμένο Ιούλιο 1982, στό χωριό όπου έμε

νε μέ τήν οικογένεια τοΰ γιου της Δημή- τρη.Κοντά στα πλήγματα της ζωής της, το τελευταίο, ό χαμός τής εικοσάχρονης έγ- γονούλας της 'Ελένης, πού τή στόλισε νύφη στό νεκροκρέβατο, ήτοιν τό όδυνηρότε- ρο πού τήν έκανε νά νιώθει τή ζωή της περιττή. "Ολοι θά τήν θυμούνται μέ τό χαμόγελό της καί τόν καλό λόγο πού είχε πάντα στό στόμα της.
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Δ Η Μ . Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Α Η Σ  Α. Π Α Α Κ Α ΣΣέ ήλίκία 75 έτών, περιττού, ό πράος καΐ μειλίχιος Μήτσος Ζοιχαρόπουλος (Τσοτγγαρομήτσος) ύπέκυψε στο μοιραίο. Πέθανε καΐ κηδεύτηκε στο χωριό τόν πε-

πόροζου, σέ ήλικία 78 έτών. ”Αν και νησιώτης στήν κοπαγωγή, άπό τή Χίο, c3rya- ττησε τό Μικρό χωριό, δπου τόν θυμούνται δλοι σαν καλοκάγαθο καΐ πάντα μειλίχιο νά χαιρέτα καΐ νά κουβεντιάζει μέ Ολους.

Ύπερογδοηκοντούτης μάς έφυγε ό γερός δουλευτάρης στα νιάτα του Παντελής Α. Πλάκας, αδελφός τοΰ Αείμνηστου Ήλία Πλάκα. Άπετέλεσε μέλος τοΰ λαϊκού δικαστηρίου καΐ Πρόεδρος της Κοινότητας τά πρώτα χρόνια μετά τόν έπα- ναπατρισμό (1950 .̂ Ή προεδρία του συνέπεσε μέ τήν άνεγερση του ξενοδοχείου στό Χάνι.Πικρό τό παρόπτονό του πού έχασε δυό παιδιά στόν έμφύλιο πόλεμο, τόν Σπΰρο

ρασμένο Ιούλιο, ΰστερα άπό διαδοχικά έγκεφαλικά έπεισόδια.Μεταπολεμικά είχε ταξιδεύσει στήν ’Αμερική δπου φγάστηκε καΐ έμεινε κοντά στόν γιό του licivo.θά τόν θυμούνται δλοι σότν ένα καλο- κόιγαθο δοίθρωπο.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γ Α Λ Α Ν Ο Υ Δ Η Σ  

(1904 -1982)Στις 29.10.82 έφυγε άπό τόν κόσμο τούτο ό Γιόατνης Γαλανούδης, σύζυγος τής Μαρίας Γαλανούδη, τό γένος Άθαν. Κομ- κα'ι τήν Παρασκευή. Τρίτωσε τό κακό δ- ταν σκοτώθηκε τό άλλο του παιδί, ό Πάνας, άπό πτώση στή θάλασσα. ’Έγινε πικρότερο τό παράπονό του πού ή Πολιτεία δεν τοΰ άνοογνώρισε μιά μικρή σύνταξη γιά τόν άδικο (̂αμό τών παιδιών του, πού ήταν γνωστό δτι «στρατολογήθηκαν» τότε. Ό  γιός του Άντρέας στήν ’Αμερική και οι δύο κόρες του στήν ’Αθήνα καΐ προπαντός ή γυναίκα του Χαρίκλεια τόν πρόσεχαν καΐ τόν φρόντιζαν μέχρι τά τελευταία του.
Μ Α Ρ ΙΑ  Τ Ζ Α Β Ε Α ΗΜέ τό φορτίο τών έκατόν της χρόνων περίπου, μά πιό πολύ μέ τό φαρμάκι στά χείλη της γιά τόν πρόωρο καΐ άδικο χαμό τής μονάκριβης κόρης της Δημητρού- λας, άί^ησε τά εγκόσμια η Μαρία Τζαβέ- λη που πέθανε δινήμερα Πρωτοχρονιά 1983.Τριόιντα τρία χρόνια έζησε μέ τόν καϋ-46



μό της χαμένης κόρης της πού ξεπάγιασε στη Ράχη τό 1949, στον προσπάθησε νά φύγει άπ’ τό Καρπενήσι πού κατέλαβαν οί άντάρτες. Φοβήθηκε τήν έκδίκησή Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ Α  Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΥΜιά άκόμη γυναίκα άπό τήν παλιά φρουρά των ξωμάχων τοΰ χωρίου μας έσβησε άθόρυβα: Ή Δέσποινα χήρα Άν- δρέου Λημοπούλου, πού πλησίαζε τά έκα-

τους γιατί είχε δραπετεύσει άπό τις τάξεις τους δπου τήν είχαν στρατολογήσει μαζί μέ άλλα κορίτσια τοΰ χωριού."Ας σημειωθεί δτι ή Μαοία Τζαβέλη, ά- δελφή κι αύτή τοΰ Αείμνηστου Ήλία Πλάκα, δεν είχε κοα/έναν στον κόσαο καί βρήκε θαλπωρή καί περιποίηση από τις μοναχές άδελφές στό γηροκομείο τής Μονής τής Όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας.
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ’Αθόρυβα, δπως πέρασε σ’ δλη της τή ζωή, άφησε τά έγκόσμια, πλησιάζοντας τά ένενήντα, ή Βασιλική Γεωργοπούλου

^Γιωτοβασίλω). Στό χωριό (Νέο) ζοΰσε ως τον περασμένο Σεπτέμβρη πού πέθανε μέ τόν άντρα της τον μπάρμπα Μήτσο πού κρατάει τό καλοκαίρι τό περίπτερο μπροστά στά γραφεία τής Κοινότητας.

τό της χρόνια, δταν πέθανε στά τέλη τοΰ 1982. Είχε Αναθρέψει έξη παιδιά, άπ’ τά όποια είδε τά τρία άγόρια της νά πεθαίνουν σέ νεαρή ήλικία. Παρ’ δλα αύτά άν- τεξε δλες τΙς μπόρες μαζί μέ τήν τελευταία τοΰ 1963 πού κατέστρεψε τό σπιτικό της. Στό χωράφι της στίς Λόγγοβες οΐ ’ Ιταλοί είχαν έκτελέσει τούς 11 πατριώτες. Αιώνια της ή μνήμη.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π Α Λ ΙΟ Υ Ρ Α ΣΣ’ δλη τήν Ποταμιά Καρπενησιού Αντήχησε μέ όδύνη ή είδηση για τόν άδό- κητο θάνατσ τοΰ Γιάννη Παλιούρα, άπό τό Γαύρο. Πρίν 40 χρόνια στό Μικρό χωριό οί ’ Ιταλοί έκτελοΰσαν τόν πατέρα του μαζί μέ άλλους πατριώτες. ’ Ιδιαίτερη αίσθηση έκαμε στούς Μικροχωρίτες, πού στό μαγαζί τοΰ Γιάννη εΰρισκαν πόιν-47



τότε μιά φιλόξενη γωνιά πού τή ζέσταινε τό χαμόγελο τοΟ Γι0Λ/νη Παλιούρα. Έκει κατέφυγαν τΙς πρώτες ώρες και μέρες μετά τήν κατολίσθηση τής 13.1.63. Κι είναι κάτι πού δέν θά τό ξεχάσουν ποτέ.

^  ¥

Ό  Γκίννης Παλιούρας
Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε(συνέχεια άπ’ τή σελ. 38)Κυκλοφόρησε άπό τΙς Εκδόσεις ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ τό βιβλίο τοΟ συγγραφέα Κώστα Ζήση μέ τίτλο «ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΕΣ 'ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821». Τό βιβλίο αυτό μοναδικό Ιστορικό ντοκουμ,έντο γιά τήν Επανάσταση τοΰ 1821, αποτελεί τό βιογραφικό κα'ι αγωνιστικό σημείωμα γιά 770 ’Αγραφιώτες καΐ Εύρυτάνες άγωνιστές τής ’Εθνικής μας Ελευθερίας.Μέσα άπό τις σελίδες αύτοΟ τοΟ σπάνιου βιβλίου ξειτηδά μιά πλειάδα γνωστών και άγνωστων άγωνιστών μέ Ιστορικά στοιχεία παρμένα άπό τήν έρευνα τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους.Οι 770 βιογραφίες βασίζονται σέ πλήθος άιτό έγγραφα καπεταναίων καί οπλαρχηγών πού φωτίζουν πολύπλευρα τήν προσωπικότητα, τήν οίκογενειακή κατάσταση, τον τόπο κοιταγωγής, τό βαθμό (στρατιώτης, αξιωματικός, ύπαξιωματι- κός) καί τήν πολεμική δράση κάθε βιογραφούμενου άγωνιστή.Μέσα άπό αύτόν τόν Ιστορικό θησαυρό πηγάζει όλόκληριο τό μεγαλείο τής περιοχής Άγράφων καί Καρπενησίου στήν πιό κρίσιμη ίστορική στιγμή τοΰ Νεοελληνικού ίστορικοΟ μεγαλείου.Κάθε Εύρυτόϊνας θά βρει στο βιβλίο αυ

τό, γνωστά όνόματα πού λάμπρυναν τόν τόπο μας.Κάθε χωριό θά βοεΐ τούς άγωνιστές του καί θά Λοοντίσει νά τοποθετήσει τίς άνα- ιινηστικές του στήλες γιά νά τιμήσει έπά- ξια τούς πρωτεργάτες τής πολύτιμης έ- λευθερίας μας.Τό βιβλίο περιλαμβάνει έπίσης πίνακες χωριών τής περιοχής μας καί αλφαβητικά εΰο'τήρια τών αγωνιστών πού κατάγονταν άπό αυτά, καθώς καί πίνακα τών κυριώτερων μαχών πού έγιναν στά 8 χρόνια τής Ελληνικής ’Επανάστασης καί πού σ’ αύτές πήραν μέρος οί βιογραφούμενοι άγωνιστές.Τό βιβλίο πού δέν έπιτρέπεται νά λεί- ψει άπό κανένα εύριυτανικό σπίτι.
Τ Ο  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ(συνέχεια άπ’ τή σελ. 32) καθυστέρησε ή άποστολή μερικών συνεργασιών, τό άφιέρωμα τοΰ περιοδικού στήν ’Αντίσταση θά γίνει στό έπόμενο τεύχος. Στό μεταξύ συνεχίζεται ή συγκέντρωση τής ΰλης καί άλλων ντοκουμέντων άπό τήν Κατοχή. Κάθε σχετική συνεργασία είναι εύπρόσδεκτη καί πρέπει νά έπισπευ- σθεΐ ή άποστολή της.48



Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  25- 27 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ
Ή Αδελφότης Μικροχωριτών «Η ΙΝ/ΙΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗ- 

ΡΟΣ» καί ό Σύνδεσμος των Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 
διοργανώνουν μεγάλη τριήμερη έκδρομή στά χωριά Μεγάλο καί Μικρό 
Χωριό προκειμένου νά τεθεΤ ό θεμέλιος λίθος των μνημείων των Εθνο
μαρτύρων Μεγαλοχωριτών καί Μικροχωριτών πού έκτελέοτηκαν στις 
24 Δεκέμβρη τού 1E'i2 άπο τά φασιστικά στρατεύματα κατοχής.

Τά Μνημεία θ’ άνεγερθοϋν στό Μεγάλο Χωριό σέ ιδιόκτητο οικό
πεδο τού Συνδέσμου καί στό Μικρό Χωριό στό χώρο πού έγινε ή έκ- 
τέλεση τώ'ν πατριωτών.

Ή έκδήλιοση θά περιλαμβάνει μετάβαση μέ πούλμαν στό χώρο θυ
σίας των ’Εθνομαρτύρων (Λόγγοβες τού Μικρού Χωριού), έπιμνημό- 
συνη δέηση, όμιλία στούς χώρους άνέγερσης τών Μνημείων. Θά άκο- 
λουθήσει έπίκαιρο καλλιτεχνικό Πρόγραμμα στά δυό χωριά καί στό 
Καρπενήσι.

Στήν έκδρομή καλούνται νά μετάσχουν όλοι οί Εύρυτάνες καί ιδι
αίτερα οί Μεγαλοχωρίτες καί Μικροχωρίτες γιά νά τιμηθεί μέ λαμπρό
τητα στό πρόσωπο τών θυσιασθέντων, ή Εθνική μας Αντίσταση.

"Οσοι ένδιαφέρονται νά πάρουν μέρος στή μεγάλη αύτή έκδήλω- 
ση - έκδρομή άς έπικοινωνήσουν μέ τά τηλέφωνα 333-8343, 331-9831, 
721-C232 (Μεγαλοχωριτών) καί 722-132:3, 823-8197, 646-7052 (Μικρο- 
χωριτών) γιά κρατήσεις θέσεων καί κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

"Ας μή λείψει κανένας άπό τό προσκλητήριο γιά τά Εθνικό αύτό 
Προσκύνημα.
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