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Η 6ΚΑΤΟΝΤΑ6ΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔ€ΛΦΟΤΗΤΑΣ
(1 8 8 5 -1 9 6 5 )

Συμπληρώνονται 1(Χ) χρόνια φέτος άπό την πρώτη ίδρυση (1885) 
της ’Αδελφότητας Μικροχωριτών στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη). Δυ
στυχώς γραπτές μαρτυρίες δεν σώθηκαν ώς έμας, δπως καταστατικά, 
κατάλογοι μελών κλπ. "Εχουμε δμως τΙς μαρτυρίες καΐ ενθυμήσεις 
τών παλαιοτέρων πού μας μεταφέρουν δικές τους εμπειρίες ή άφηγή- 
σεις τών πατέρων τους πού έζησαν ή σταδιοδρόμησαν στην Πόλη την 
εποχή έκείνη. Στά 1896 έχουμε την πρώτη ίσως ομαδική φωτογράφιση 
40 περίπου Μικροχωριτών πού τούς παρουσιάζουμε σέ άλλες σελίδες.

Ή Κων)πολη τόν 18ο αιώνα ήταν ακόμη ακμαίο κέντρο τοΟ Ε λλη
νισμού. Στην πλούσια Εύρυτανική παροικία, πού άπ’ τά 1812 ήταν όρ-' 
γανωμένη στήν «’Αδελφότητα τών εν Κων)πόλει Εύρυτάνων», συγκα
ταλέγονταν και πολλοί Μικροχωρίτες. Με λίγες εξαιρέσεις ’ίσως, δπως 
οί αδελφοί Σιδερίδηδες κ.ά. ανήκαν δλοι σχεδόν στό «ρουσφέτιον τών 
μπακάληδων».

Είναι έπιβεβλημένη ή μνήμη τών παλαιστέρων καΐ μάλιστα τών πρω
τεργατών τής Άδελφότητάς μας. Γιατί μέσα άπ’ αύτή εκτός τών άλλων 
συστηματοπσιήθηκε ή προσφορά και ή συμβολή τών ξενητεμένων Μι- 
κροχωριτών προς τό χωριό τους. Πολλά κοινωφελή έργα, δπως τό πα
λιό Σχολείο, τό Χάνι κ.ά., έγιναν πιθανόν πολύ πρ'ιν ιδρυθεί ή ’Αδελφό
τητα. ’Αναμφισβήτητα τόν ι19ο αιώνα καΐ άρχές του 20οΰ αιώνα οί Κων- 
σταντινοπολίτες είναι αύτοί πού φέρνουν την πρόοδο, τόν εκπολιτισμό, 
την εξέλιξη στό χωριό. Φέρνουν σέ επαφή τόν παραδοσιακό με τόν σύγ
χρονο κόσμο.

Λεν είναι τυχαίο δτι παιδιά Κων) πολιτών, δπως άργότερα «’Αμερι
κανών», είναι αύτοί πού σπουδάζουν, γίνονται δάσκαλοι, γιατροί, δικη
γόροι κλπ.

Οί Κων/πολίτες είναι αύτοί πού χτίζουν ή συντηρούν τά μεγάλα 
(ντιβίτικα) αρχοντικά. Οί Κων) πολίτες είναι αύτοί πού με τις εισφορές 
τους, κατά κύριο λόγο, ή με αύτεπιστασία καί με την εθελοντική τους 
εργασία φτιάχνουν τούς πλακόστρωτους δρόμους ή καλντερίμια, κτί
ζουν υδραγωγεία, εκκλησίες, καμπαναριά. Σχολείο, Ξενώνα κ.λπ.

Ή εκτεταμένη αναφορά στούς Κων) πολίτες Μικροχωρίτες πού κά
νει τό περιοδικό πιό έντονα στό τεύχος αύτό και θά συνεχισθεΐ στό ε
πόμενο, είναι μιά προσπάθεια γνωριμίας μ’ αυτούς, πού λίγο ή πολύ ε
πηρέασαν τή ζωή τού χωριού μας. Ταυτόχρονα είναι κι ένα χρέος μνή
μης σ’ αύτούς πού πρωτοστάτησαν σέ έργα κοινής ώφέλειας. Δέν έχου
με τόν πλήρη κατάλογο δλων. Βασιζόμαστε στις ενθυμήσεις καί την 
πρόθυμη συνεργασία Μικροχωριτών πού έζησαν στήν Πόλη, δπως ό



γλαφυρότατος κ. Δ. Κοκκάλας, άλλων πού είχαν κάποια επικοινωνία 
ή συνεργασία μ’ αυτούς, δπως ό θαλερός δάσκαλός μας κ. Γ. Παπα- 
δης ή ερευνητών, δποχ; ό γνωστός συγγραφέας κ. Γιάννης Βηλαράς, 
πού στα πλαίσια των ερευνών τους προσελκύει τό ενδιαφέρον καί η 
δράση τών συμπατριωτών μας. Ό  20ός αιώνας έφερε δπως τόσους άλ
λους καΐ τούς Μικροχωρίτες στην ’Αμερική, πού γίνεται ό δεύτερος ορ
γανωτικός σταθμός τών ξενητεμένων Μικροχωριτών. Παρ’ δλον δτι α 
κόμη άπ’ τα 1920 ενισχύουν τό Μικρό Χωριό (εκκλησία κλπ.), επίσημα 
ή ίδρυση τοϋ Συλλόγου Μικροχωριτών «Ό Φοΐνιξ» γίνεται πολύ αργό
τερα, στα 1943. Τό έργο του «Φοίνικα» στάθηκε αποφασιστικό στη διάρ
κεια τοΟ πολέμου, αλλά και τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, έως δτου 
οί Μικροχωρίτες της ’Αμερικής άπορροφήθηκαν άπό την οργάνωση τών 
Εύρυτάνων ’Αμερικής τό «Βελούχι», και μέσα άπ’ αυτήν συνέχισαν τις 
πατριωτικές τους προσπάθειες γιά  ενίσχυση του χωριοΟ κα'ι τής Ευρυ
τανίας γενικότερα.

’Ασφαλώς πολλά άπομένουν νά μάθουμε γιά  τούς Μικροχωρίτες τής 
’Αμερικής μέσα άπό τά άρχεΐα τοΟ «Φοίνικα», πού άσφαλώς κάποια μέ
ρα θά άποδειχτοΰν πολύτιμα δταν έρευνηθοΟν.

Στά 1955 επανιδρύεται, στην ’Αθήνα αυτή τή φορά, τό Σωματείο τών 
εν Άθήναις κλπ. Μικροχωριτών, πού είναι ή σημερινή ’Αδελφότητα. Ή 
ίδρυσή της ύποδήλωνε άφ’ ένός τήν ύπαρξη μεγάλου άριθμοϋ Μικρο- 
χωριτών ξενητεμένων στο εσωτερικό πιά τής χώρας, καΐ άφ’ έτέρου 
τήν άπόφαση καΐ επιθυμία νά συμβάλουν δχι μόνο στή σύσφιγξη τών 
δεσμών μεταξύ τους, άλλά στην άναδημιουργία καΐ πρόοδο τοΰ χωριού 
τους. Αύτό τό έργο συνεχίζεται σήμερα καΐ είναι βέβαιο δτι θά συνε- 
χισθεΐ καΐ στά επόμενα χρόνια.



ΔΙΑΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΣΙΔΕΡ1ΔΗΣ
Τοΰ κ. Γιάννη Βηλαρά

"Evac φλογερός πατριώτης άπό τήν Κωνσταντινούπολη, πού 
διέθεσε μιά κολοσιαία περιουσία γιά τήν ίδρυση σχολείων, εκ
κλησιών καί νοσοκομείων.

Αυτό τό Μικρό Χωριό τής Εύρυτανίας, πού κανένας δέν ξέρΙει πότε άκριβώς χτί- 
στηικε κι άπό τυοιούς, έχει πάρα πολλές όμομορφιές, κρυφές καί φανερές. Στά χρό
νια τής σκλαβιάς, πολύ πριν άπό τά 1690, όταν πέρασε άπό κει πέρα ό Γάλλος πε
ριηγητής Μπουϊσόν, λέει δτι ύπήρχε ένα θαυμάσιο μοναστήρι (ίσως τής Προυσιώτισ- 
σας) ’ μέ πολλούς σεβάσμιους καλόγερους, τιού ήτανε δλοι τους φιλόξενοι, άνοιχτό- 
καρδοΊ καί «πεπαιδευμένοι». (Ή  λέξη είναι γραμμένη έλληνικα στό ξένο κείμενο). 
Οί κάτοικοι τοΰ Μικρού Χωριού, ζούσανε άπλά καΐ ειδυλλιακά. Φτιάχνανε σταυρούς, 
κομπολόγια, εικονίσματα μέ θαυμάσιες παραστάσεις κι άσημένια δισκοπότηρα. Τά 
φτιάχνανε, οχι για  νά τά πουλήσουνε, μά γιά δικό τους λογαριασμό. Γιά νά περά
σει, δηλαδή, ή ώρα τους κα'ι νά στολίσουνε μ’ αυτά τά σπίτια τους, πού ήτανε μικρά, 
κατάλευκα συνήθως καΐ φρεσκοασβεστωμένα. Μ’ άλλα λόγια, οί κάτοικοί του ήτανε, 
λίγο ή πολύ, καλλιτέχνες.

Τό Μικρό Χωριό δέν ήτανε φτωχό. Σύμφωνα μέ τ'ις πολύτιμες πληροφορίες πού 
μάς δίνει πάντα ό Μπουϊσόν, δέν είδε πουθενά φτώχεια καί δυστυχία, δπως άλλου. 
Οί Μικροχωρίτες ήτανε δλοι τους ζωηροί, καθαροί καί φορούσανε τά «γιορτινά» τους 
ροΰχα άκόμη κι δταν πηγαίνανε νά βοσκήσουνε τά ζωντανά τους. Αυτό κυρίως που 
τοΰ έκανε έντύπωση, ήτανε τά παιδιά, τζού είχανε δλα τους χαρούμενη δψη κι δτι 
οί γυναίκες δέν κρύβανε τό πρόσωπό τους μέ τσεμπέρια, δπως είδε νά γίνεται στ’ 
άλλα χωριά πού πέρασε. Οί Μκροχωρίτες, άκόμα, μόλις τόν βλέπανε, τόν τραβού
σανε μέ τό ζόρι μέσα στά σπίτια τους, γιά νά τοΰ προσφέρουνε φρέσκο ψωμί, έλιές, 
τυρί κι ένα κρασί ρόζ, «πού ήτανε άδύνατο νά τό πιω, γιατί μύριζε έντονα ρετσίνι 
τοΰ πεύκου». Γιά Τούρκους δέν μάς λέει τίποτα ό Μπουϊσόν. Είναι σάν νά μήν τιατή- 
σανε ποτέ τους έκεϊ πέρα. "Ισως έτιειδή τό χωριό ήτανε χτισμένο σέ μιά βουνοκορ
φή, στη Χελιδόνα, κάπου δυό χιλιάδες μέτρα ψηλά.

Σ’ ένα σημείο τοΰ βιβλίου του, πάντως, άναφέρει κάτι πολύ ένδιαφέρον: «“Οπως 
πληροφορήθηκα, γράφει, οί περισσότεροι νέοι άντρες φεύγουνε καί πηγαίνουνε στήν



Κωνσχα.ντινούπολη, στίς Παραδουνάβιες χώρες, στή Ρωσία οοαΐ κάποτε ακόμα πιδ 
μακριά. Επειδή είναι έξυπνοι καί πολύ βουλευτές, δλοι τους σχεδόν γίνονται πλού
σιοι. ”Εϊτσι, δταν καμιά φορά έπιστρέψουνε στό χωριό τους, (φέρνουνε μαζί τους χρυ
σάφι μέ τ'ις οκάδες». Καθώς δείχνουνε τά πράγματα, οί Μικροχωρίτες εΐχανίε από 
τότε μέσα τους τό μικρόβιο τής φυγής. Φεύγανε, προ παντός, γιά νά πάνε νά γνωρί
σουνε πρώτα τόν κόσμο καΐ ν.ατόπιν γιά νά πλουτίσουνε. Φημισμένοι Μικροχωρίτες, 
πού διαπρέψανε στό εξωτερικό ατά νεώτερα χρόνια, λίγο πριν από τό 1900, ύπήρ- 
ξανε πολλοί: Ό  Σταμάτιος Θανογιάννης, πού εζησε στό Βατούμ κι ήτανε βαθύπλου
τος έμπορας, δ Κυριακούλης Κυρίτσης στή Ρουμανία, ό Δη]τήτρης Σημαντήρας κι ό 
Δανιήλ Τριχιάς στό Νόβγοροδ κα'ι πολλοί άλλοι ακόμα.

Στό κεφάλαιο αυτό, ωστόσο, θά μιλήσουμε γιά τόν Σ π ό ρ ο  Α. Σ ι δ ε ρ ί δ η, 
άπό τή μεγάλη οίκο'ρένεια τών Σιδερίδηδων, πού θεωρείται εθνικός εύ·εργέτης, μ’ δλη 
τή σημίκσία τής λέξεως. ’Ήτανε γιός τοΰ Θανάση Σιδερίδη καί γεννήθη,κε τό 1849. 
Δεν ξέρου̂ Λ-ε, δμως, ποϋ άκριβώς είδε τό φώς τής ζωής. Γιατί τ’ δνομά του δέν άνα-

Ό τάφος τοΰ Σπ. Σιδερίδη στό Μπαλουκλή. Δίπλα του ό άλλος επιφανής έθνι- 
κός ευεργέτης, ό Χρυσοβέργης, κάποτε συνεργάτης καί συγγενής του Σιδερίδη.

φέρεται πουθενά στά παλιά μητρώα τής Κοινότητας τοΰ Μικρού Χωριοΰ. Ξέρουμε, 
δμως, μέ βεβαιότητα, δτι άπό πολύ μικρός είχε αποκτήσει τή ρωσική υπηκοότητα 
κι δτι έγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, δπου άσχολήθτγκε μέ διάιρορες επι
κερδείς έπιχειρήσεις. ’Ήτανε πολύ νέος ακόμα, άλλ’ αυτό δέν σήμαινε τίποτα. Άπό 
τήν πρώτη κιόλας στιγμή πού ξεπήδησε στήν αγορά, έκανε τοΰ κόσμου τά πράγμα
τα μέ πολλή επιτυχία. Δέν ήτανε τυχαίο τό γεγονός δτι γίνηκε αντιπρόσωπος τών 
ρωσικών πετρελαίων. Μέ τή δουλειά του αυτή άπόχτησε τεράστια πλούτη καί γοργά 
πήρε τό δικό του δρόμο, πού τόν οδήγησε ψηλά. Τόσο ψηλά, ώστε νά θεωρείται ενα 
άπό τά πιό ισχυρά πρόσωπα τής έποχής του.



Πέρα άπο τήν προτίμησή του στά έλληνιαα σκάφη για τίς μεταφορές τοΰ ο-ικου 
του, ένίσχυσε οίκονο^ι,ικά καί, σέ πολλές περιπτώσεις χωρίς τό παραμικρό κέρδος, 
τούς ναυτίλους μας. ’Ιδιαίτερα, όλους έκείνους πού συνεργαζόταν στενά μαζί τους. 
Περισσότερο, όμως, απ’ όλους, αγαπούσε τούς Χιώτες ναυτικούς. ’Ίσως αυτό να ό- 
φελόταν στό ότι ή εξαιρετική σύντροφος τής ζωής του, ή γυναίκα του Θεοφανώ, ήταν 
Χιώτισσα, τό γένος Χρυσούέργη. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς πού ένισχυθήκανε αποφασιστι
κά στά πρώτα βήματα τής άειναυτικής τους σταδιοδρομίας, συγκαταλέγονταν δ Γε
ώργιος Μ. Λίβανός κι ό ’Ιωάννης I. Καρράς, πού οί σημερινοί απόγονοί τους κατέ
χουνε Ιξέχουσα θέση στόν έφοπλιστικό στίβο. ’Αλλά κι δ ίδιος δ Σιδερίδης yiYrpiS 
γρήγορα ένας από τούς πλουσιότερους εφοπλιστές τοΰ καιροΰ του, μ’ δλόκληρο στό
λο από φορτηγά καράβια.

Ό  Κλεομένης Σ. Κουτσούκης, στό πραγματικά θαυμάσιο βιβλίο του «Τό Μικρό 
Χωριό Εύρυτανίας», γράφει καΐ τά ονόματα άπό τά περισσότερα πλοία του (κάπου 
18) καΐ άλλα έντεκα πού δέν τά αναφέρει δ παραπάνω συγγραφέας.

’Άνθρωπος άπλός κι ευγενικός, έκανε δ,τι μπορούσε γιά  νά βοη^θήσει τούς συναν- 
θρώτιους του. Κανόναν δέν άφηνε παραπονεμένο. Γνωστούς καΐ άγνωστους, τσυς πρό- 
σφερε δουλειά, χρήματα, φάρμακα. Τούς έχτιζε ακόμα καΐ σπίτια. Κι δχι σπίτια 
έργατικά. Ει'χανε μέσα τά πάντα: ’Έπιπλα, κρεβάτια, μαγειρικά σκεύη, χαλιά κι 
ένα σωρό άλλα απαραίτητα πράγματα.

Ό  Σπύρος Σιδερίδης έλεγε:
■—· Νά δίνεις, χωρίς νά παίρνεις. Νά προσφέρεις, χωρίς νά ρωτάς. 'Όταν ή πόρ

τα σου είναι άνοιχτή, δέχεσαι τόν Κύριο. Κι αυτός σοΰ χαμογελάει γλυκά καί σοΰ 
δείχνει τό δρόμο γιά κάτι καλύτερο. Πάντα γιά κάτι καλύτερο. . .

Μέλος άπό τά πιό σημαντικά στην «’Αδελφότητα Εύρυτάνων» στήν Κωνσταντι
νούπολη, έστελνε κάθε χρόνο μέ δικά του έξοδα, δώδεκα απόφοιτους τής Μεγάλης 
τσΰ Γένους Σχολής ή τής Ζωγραφείου, γιά νά σποδάσουνε στό έξωτερικό σέ Πανεπι
στήμια τής άρεσκείας τους. ’Επειδή, όμως, οΐ περισσότεροι άπό τούς συμπατριώτες 
του είχανε ιν>νάχα κορίτσια, έβρισκε Ελληνόπουλα άπό άλλες περιοχές γιά νά πάνε 
έκεϊνα στη θιέση τους. ’Έτσι, καθηγητές τής Φιλοσοφίας, δικηγόροι, γιατροί, μηχα
νικοί, άνώτεροι κληρικοί, ακόμα καί πολιτευτές, όπως οί αδελφοί Ζαλώνη·, δ Μπο- 
νάτσος, δ Σερπιέρτ)ς, Σαββόπουλος, Σταυρινός, οί Πετεφρήδες, δ Γκόντολας, δ Ίω - 
αννίδης, δ Βασδέκης κι ένα σωρό άλλοι, σκορπισμένοι σ’ όλη τήν Ευρώπη καί τήν 
’Αμερική, είναι δημιουργήματα δικά του. Καί τί δέν έκανε, αλήθεια, γιά νά ένισχύ- 
σει αυτούς ττού είχανε άνάγκη! Καί τό σπουδαιότερο: Δέν ψάχνανε νά τόν βρούνε, 
γιά νά τοΰ απλώσουνε τό χέρι. ’Έψαχνε νά τούς βρει. Κι άμα τούς ανακάλυπτε, χαι
ρότανε σάν μικρό τκιιδί, γιατί μπορούσε νά συμπληρώσει τό φιλανθρωπικό του έργο.

Ή  ψυχή του πετοΰσε κυριολεκτικά, όταν έδινε χρήματα γιά κοινωνικούς σκο
πούς: "Εχτισε σχολειά κι έκκλησιές στήν Πόλη καί στό Βατούμ, έκκλησιές στό α
γαπημένο του χωριουδάκι στήν Ελλάδα κι ένα σωρό άλλα ίδρύματα, πού έλάχιστοι 
γνωρίζουνε lJ^χpt σήμερα ότι είναι προσφορές δικές του. Κι είναι πολύ φυσικό νά 
μήν τό γνωρίζουνε, άφοΰ πουθενά δέν άναφέρονται τοΰτα. Πουθενά, έκτός άπό ένα 
προσωπικό του ή]ΐερολόγιο, πού άφησε στόν άδελφικό του φίλο Γεώργιο Π . Σερράο. 
Τούτος τελευταίος, μετά τό θάνατο τοΰ Σιδερίδγ?, δημοσίευσε μερικά άποσπάσματα 
σέ τοπικές έφημερίδες τού Βατούμ. Στήν Κωνσταντινούπολη, στό περίφημο Νοσοκο
μείο τοΰ Μπαλουκλή, ή καλύτερη πτέρυγα, αυτή πού βλέπει πρός τήν πύλη τής Ση- 
λυβρίας, όνομάζεται «Σιδερίδειος». Γιά τήν πτέρυγα τούτη, δ ευεργέτης αυτός ξόδε
ψε άlJiτpητες χρυσές λίρες. Στό προαύλιο τοΰ νοσοκομείου, υπήρχε κι άνδριάντας



του —  άλλοι μιλάνε για προτομή, άλλα είναι λάθος —  πού τόν καταστρέψανε οΣ 
Τούρκοι μέ τά αΣματηρά γεγονότα τού 1955.

Ό  Σπόρος Σιδερίδης πέθΙανε στήν Πόλγ} τό 1912. Μέ τή διαθήκη του άφηρε 
μετρητά έκατόν τριάντα χιλιάδες λίρες ατούς στενούς κι άπώτερους συγγενείς του, 
«σέ ύπαλλήλσυς τής έταιρίας —  συμπληρώνει ό Κλεομένης Σ. Κουτσούκης —  κα'ι 
φίλους καθώς καί τό Ρωσικό Νοσοκομείο. Έ ξ άλλου, την ακίνητη περιουσία του, 
πού υπολογίστηκε γύρω στα 5.000.000 χρυσές λίρες —  καί πού τό μ.εγαλύτερο μέ
ρος της διατέθηκε σέ δωρεές καί ευεργεσίες —  τήν αποτελούσαν 65 άκίνητα (οΐκό- 
πεδα καί χτίσματα) της Πόλης καί άλλα στήν Όδυσσό καί τό Βατούμ, ένας δλό- 
κληρος στόλος από φορτηγά σκάφη καί πολλά χρεώγραφα». Βέβαια, πολλά από τ’ 
ακίνητα αυτά καί κάμποσα άλλα περιουσιακά στοιχεία, δημιουργήσανε άρκετά προ
βλήματα. Γιατί, στό μεταξύ, γίνηκε ή Ρωσική ’Επανάσταση καί τά πράγματα άλ- 
λάξανε ριζικά. 'Όπως κι αν έχει τό ζήτημα, δ θαυμάσιος αυτός "Ελληνας, πού δλη 
του ή ζωή στάθηκε ένα πραγματικά δημιουργικό έργο, συγκαταλέγεται σήμερα άνά- 
μεσα στους μεγάλους έθνικούς εύεργέτες, τού ’Εθνικού Στόλου κυρίως.

XeNOCpCON λ . ClAGflAHC*

τον κ. Κλ. Κοντσονκη

Α '. Δημιουργημένος επιχειρηματίας.

Ό  Ξενοφών Σιδερίδης, γιός τού ’Αθανασίου Σιδερίδη απ’ τό Μικρό Χωριό Εύ- 
ρυτανίας, φέρεται έγγεγραμμένος στά μητρώα τής Κοινότητας Μικρού Χωριού μέ 
έτος γεννήσεως 1851. ’Επίσημες βιογραφίες τόν φέρουν δτι γεννήθηριε τό 1851 στήν 
Κωνσταντινούπολη (Χρυσόπολη ή Σκούταρι), δπου δ πατέρας του άπό μικρός είχε 
ξενητευτεϊ κι είχε καζαντήσει έμπορος. "Ηκμαζε, τότε, στην Πόλη, μιά πολυάριθμη 
Εύρυτανική παροικία, πού, απ’ τά 1812, έμφανίζεται έπίσημα σάν «’Αδελφότης 
των έν Κωνσταντινουπόλει Ευρυτάνων», μέ τήν δττοία, δπως θά δούμε παρακάτω, δ 
Ξενοφών Σιδερίδης συνέδεσε τ’ όνομά του. ”Av καί δπως φαίνεται δλόκληρη τή| ζωή 
του, τήν έζησε μακρυά από τήν Ευρυτανία, δ ίδιος αγάπησε καί βοήθησε πολύ τόν 
κόσμο της.

Είχε προσεκτικά άνατροιφεΐ άπ’ τήν μητέρα του, Έλληνίδα τής Πόλτης, κι άπ’ 
τά μαθητικά του χρόνα διακρινόταν γιά τήν φιλομάθειά του. "Οταν όμως, δ τιατέ- 
ρας του, πού είχε μεταβεϊ στήν Αίγυπτο γιά νά έπεκτείνει τό έμπόριό του, πέθανε, 
δ μικρός Ξενοφών, αν καί διέπρεπε στά μαθήματα, διέκοψε τό Σχολείο! (Ελληνικό 
Σχολαρχείο) καί άνεζήτησε έργασία στά [ΐεγάλα καταστήματα τού Γ. Χρυσοβέργη. 
’Εκεί, δπου είχε κάποια άνώτερη θέση, δ μεγάλος αδελφός του Σπυρίδων, έργά- 
σθτ/κε στήν άρχή σάν μικρός λογιστής. Ό  ζήλος καί ή δραστηριότητα, ττοΰ ανέπτυ
ξαν οΣ άδελφοί Σιδερίδηδες, άπέσπασαν τήν έμπιστοσύνη τού μεγάλου έμπόρου, 5 
όποιος τούς έκαμε συνεταίρους. ’Αργότερα ο·Σ δυό άδελφοί, θά γίνουν καί οΣ ίδιοι με-

* 'Η έργασία αύτή, μέ τόν τίτλο «Διακεκριμένοι Εύρυτσνες: αενοφών Σιδερί- 
δης, μνήμη στά σαράντα χρόνια άπό τόν θόινατό του», πρωτοδημοσιεύτηκε στό πε
ριοδικό «Στερεά Ελλάς», Σεπτέμβριος 1969 σ. 32 - 35, δπου παρατίθεται καί άνα- 
λυτική βιβλιογραφία γύρω άπό τόν Ξ. Σιδερίδη καί τό έργο του.



γάλοι κεφαλαοΰχοι καΙ θ’ αρχίσουν νά, προβαίνουν σέ επικερδείς τοποθετήσεις των 
κεφαλαίων τους σέ μ,εγάλα εμπορικά σκάφη (κυρίως πετρελαιοφόρα), σιδηροδρό
μους, άκίνητα κ.λπ.

Β '.  ’Έξοχος Βυξαντινολόγος.

Ό  Ξενοφών Σιδερίδης, παράλληλα προς την επιχειρηματική του δραστηριότητα, 
κατεγίνετο, μέ πάθος, καί στήν έπιστημονική ερευνά, "Αν και νωρίς διέκοψ)ε τό 
Σχολείο, δέν σταμάτησε, μόνος πλέον, νά μελετά, νά διδάσκεται καΐ νά έπεκτείνει 
τΙς γνώσεις του. Νεαρώτατος ακόμη (1872), εγινε μέλος τοϋ «Ελληνικού Φιλολο
γικού Συλλόγου», πού είχε σάν σκοπό, τήν προαγωγή τής έρευνας καί της έπιστή- 
μης. Ή  έπίσημη Ιδιότητα, μέ τήν όποια τόν αναγράφουν έκάστοτε τά μητρώα τού 
Συλλόγου, είναι «έμποροϋπάλληλος». Αυτό, δμως, δέν τόν έμπόδισε νά καταλάβει 
σχεδόν δλα τά άξιοόματα μέσα στόν Σύλλογο καί νά διακριθεΐ άνάμεσα σέ άλλες προ
σωπικότητες.

Άπό τήν αρχή υπήρξε μέλος κι αργότερα έγινε Κοσμήτωρ, Πρόεδρος καί μόνι
μος Γραμματέας τής ’Αρχαιολογικής Επιτροπής, άνάμεσα στους διακεκριμένους: Στ. 
Άριστάρχη, Παπαδόπουλο Κεραμέα, Κυρ. Περδικίδη, J. Mingne, C. G. Mormanh, 
Curtis, Calvert, Whashington, Divingy κ.ά. Oi άλλες έπιτροπές τού Συλλόγου ή- 
σαν ή Φιλολογική, ή ’Εκπαιδευτική, ή Συντακτική, ή Οικονομική, ή ’Επιστημονική 
μέ άνάλογη αποστολή ή κάθε μιά.

Βυζαντινές έπιγραφές καί χριστιανικά μνημεία. Βυζαντινή τοπογραφία (κυρίως 
Κων/πόλεως), δημοσιεύσεις σημαντικών ιστορικών έγγράφων, συνοδευόμενες πάν
τοτε άπό δικά του έμπεριστατωμένα σχόλια καί εύστοχες κριτποές παρατηρήσεις καί 
γενικώτερα θέματα τής Βυζαντινής Ιστορίας καί Φιλολογίας, υπήρξαν τό άντικεί- 
μ^νο τών πολυαρίθμων έρευνών καί μελετών του. “Ολες οί διατριβές του, (φέρουν τήν 
σφραγίδα τής πολυμαθείας του καί είναι χαρακτηριστικές για τήν λιτότητα τού ύ
φους καί τήν έπιστημονική άκρίβεια. Γιά τήν όλοκλήρωση τών έρευνών του, συχνά, 
καί κυρίως, δταν διέκοψε τήν έπιχειρηματική του δράση, μετέβαινε στό "Αγιον "Ο
ρος, στις Μυκήνες, στήν ’Αθήνα καί στό έξωτερικό, δπου σάν γλωσσομαθέστατος πού 
ήταν, (ήταν κάτοχος ττολλών εύρωπαϊκών, σλαυϊκών καί άνατολικών γλωσσών), ά- 
ναδιφούσε στίς εκεί βιβλιοθήκες. Προσφιλής του τόπος, δπου έπίσης μετέβαινε, συ
χνά γιά έρευνες, ήταν τό Μο',ιαστήρι τής Άναλήψεως στήν Πόλη. ’Εοιεΐ γνωρίστη
κε μέ τόν κατοπινό συνεργάτη του, καθολικό έπίσκοπο Louis Petit, πού πέθανε 
ατά 1927.

Τό έπιστημονικό κύρο'ς, τό όποιον άπέκτησε, άν καί αύτοδίδακτος αύτός, τόν κα
τέστησε σεβαστό στόν κύκλο τών Βυζαντινολόγων. Πολλοί σύγχρονοί του, τόν άπε- 
κάλεσαν «Πρύτανι τών Βυζαντινολόγων». Τόσο πολύ έλάμπρυνε τή θέση του στήν 
’Αρχαιολογική ’Επιτροπή κι έγινε τόσο πολύ γνωστός μέσα στόν Φιλολογικό Σύλ
λογο, ώστε άβίαστα καί έπανειλημμένα τού προτάθηκε ή Προεδρία, τήν όποια δμως 
άρνιόταν μέ σεμνόττγτα ίσχυριζόμενος, δτι δέν κατείχε δίπλωμα Πανεπιστημιακής 
Σχολής, προσόν τυπικό, σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τού Συλλόγου. Υπήρξε μέλος, 
κι άργότερα άνακηρύχτηκε Ευεργέτης τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, μέλος 
τού Ρωσικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, καθώς έπίσης άνα
κηρύχτηκε μέλος τής ’Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως (Σαίντ Πέτερσμπουργκ) καί 
τής ’Ακίκδημίας ’Αθηνών, ύστερα άπό πρόταση τού άκαδημαϊκού Κ. Άμάντου (1929) .

Τίς περισσότερες άπό τίς [ΐελέτες του, δημοσίευσε στά περιοδικά τής έποχής του: 
«Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» (τού Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως), «’Βίπετηρίς Έταιρείίκς Βυζαντινών Σπουδών», «Έκ- 
κλησκκστικός Φάρος», «Γρηγόριος δ Παλαιτάς», «Νέος Ποιμήν», «Όρθοδοξίοι», «Ή-



πειρωτικά Χρονικά·», «Χιακά Χρονικά» κα'ι άλλες έξέδωκε αύτοτελώς.
Τδ τελευταίο Ιργο, για τό όποιο κατηνάλωσε καΐ μόχθο καΐ χρήμα είναι τδ δχτά- 

τομο «Γεωργίου Σχολαρίου άττα',ιτα τα ευρισκόμενα», πού έπιμελήθηκε μαζί μέ τούς 
1) Mgr. Louis Petit, καθολικό έπίσκοπο Άθτ;νών και 2) ΜαρτΙν Ι^υγκιέ. Τδ συλ
λογικό αυτό έργο, πού άπήτησε μακρόχρονη συλλογή όλικοΰ μέ σχετικά σχόλια τιαΐ 
παραπομπές, είναι ένδεκτικδ τοΰ έπιστημονικοΰ ζήλου κα'ι τοΰ μόχθου για τήν ανεύ
ρεση τού τεράστιου ύλικοΰ κατεσπαρμένου σέ διάφορες βιβλιοθήκες κι ένδεικτικδ ά- 
κόμη τής βαθειάς λατρείας πρδς τήν Βυζαντινή έρευνα.

Σχετική μέ τδ έργο αυτό είναι ή έπόμενη περικοπή από επιστολή τοΰ Σιδερίδη 
πρδς τδ νεώτερο συνεργάτη του Μαρτ'ιν Ζουγκιέ, στις 28.2.1929. «...’Οφείλω να 
σάς πω, δτι τδν προσεχή ’Απρίλιο είσέρχοιιαι είς τδ 78ον έτος τής ήλικίας μου, δτι 
Ιατροί δέν μοΰ συνιστοΰν τις τινευ^τατικές έργασίες κα'ι δτι οί οφθαλμίατροι λέγουν

Οί άδεΛφοΙ ΧιδερΙδηδες, ό Σπυρίδων (άριστερσ) και ό Ξενοφών (δ ε ξ ιά ) . Ή  φω
τογραφία τοΰ πρώτου είνα ι άπό ζωγρκιφικό π ίνακα πού βρίσκεται σάμερα ατά 

Διεύθυνσπ τοΰ ’Εθνικού Στόλου ( ’Α θ ή να ).

τδ ίδιο έξ αιτίας τής μυωπίας μου. Τ π ’ αύτάς τάς συνθγ^κας ή κοιλή μου θέλησις θα 
πρόσκρουση νωρίς ή άργά εις δυσχερείας. ’Αλλά ας άφΤ(σωμεν έδώ τδ μέλλον, τδ 
δποϊον «έν γόνασι Θεοΰ κεΐται» κα'ι άς προχωρήσωμεν είς τδ έργον». Πρ'ιν όμως δλο- 
κληρωθεΐ ή έκδοση τοΰ έργου, στ'ις 14 Αύγουστου 1929, δ Ξε'.«5φύ)ν ’Αθ. Σιδερίδης 
π έ^ ν ε  άπδ καρδιακή προσβολή. Είχαν, ως τότε, έκδοθεΐ οί δυδ τόμοι καΐ έπρόκειτο 
νά έκδοθεΐ δ τρίτος. ’Αγγέλλοντας τδν θάνατό του ή «’Επετηρίς Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών», έγραφε: «Κατ’ Αύγουστον λήγοντος έτους έξεμέτρησε τδ ζήν έν Κων- 
σταντινουπόλει δ Ξενοφών Σιδερίδης, δοκιμότατος έρευνητής τής [ΐεσόχρονης ήμών 
ιστορίας κα'ι φιλολογίας κα'ι τής τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως, καταλιπών 
πλουσιωτάτην κα'ι πολυτιμοτάτην, διά πάντα Βυζαγτινολογουντα, Βιβλιοθήκτ)ν...».

δ



Στήν νεκρολογία tou, πάλι, δ Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ’Ιωάν
νης Β. Παπαδδπουλος εγραφε στδ περιοδ. «Γρηγόριος δ Παλαμας»: «...Ό θάνατος 
τοΟ Ξενοφώντος Σιδερίδου έβύθ'ισεν εις πένθος βαθύ πάντας, δσοι τον Ιγνώρισαν έκ 
τοΟ σύνεγγυς κα'ι έξετίμγραν τάς αυτόχρημα ίπποτικάς αύτοΰ άρετάς, άλλ’ Ιδίως τδν 
γράφοντα τάς γραμμάς ταύτας μέ |ΐάλις συγκρατουμένους τούς έκ της συγκινήσεως 
παλμούς της καρδίας του». Καί δ ’Ακαδη|ΐαϊκός Κ. ’Άμαντος, στήν νεκρολογία του 
γ ι’ αύτόν, έγραφε: «...Ό ύφηλδς αυτός Εύρυτάν διετήρησε καθ’ δλον του τδν βίον 
τήν άπλότητα, τήν λιτότητα καί τήν ευθύτητα των Ρουμελιωτών».

Τήν βιβλιοθήκη του, πού θεωρήθηκε σαν μιά από τις πλουσιώτερες, άλλα, καί 
σπανιώτερες είς τδ είδος της καί περιελάμβανε 4.009 τόμους και 25 χειρόγραφους 
κώδικες (17 ελληνικούς καί 8 όθωμανικούς) , έδώρησαν οί κληρονόμοι του, κυρίως Ο'ί δυό αδελφές του Εύλαμπία X. Ά χτάρη καί ’Αλεξάνδρα Ν. Κούρτεληι), στήν ’Α
καδημία ’Αθηνών. Σήμερα, τοποθετημένη σέ ξεχωριστή αίθουσα τής ’Ακαδημίας, φέ
ρει τδ δνομά του: «Βιβλιοθήκη Ξ. Α. Σιδερίδου».

Γ' . Κοινωνικός έργάτης.

Ό  έξοχος αύτδς Βυζαντινολόγος, έκτδς άπδ τήν έπιχειρηματική καί έπιστημο- 
νική, έχει να παρουσιάσει καί πλούσια κοινωνική δράση, αναπόσπαστη κυρίως μέ 
τήν «’Αδελφότητα τών Ευρυτάνων» τής Πόλης. Τδ 1886 είναι μέλος τής ’Αδελφό
τητας μέ αύξ. αριθμό 215. Στήν τριετία 1887 — 1889 έκλέγεται Πρόεδρος καί εί
ναι αύτδς ακριβώς, πού έγκαινιάζει μιάν άναγεννητική περίοδο στήν δράση τής ’Α
δελφότητας, τήν δποία αλλεπάλληλες, μέχρι τότε, αντιξοότητες τήν είχαν άποκάμει.

Έκτος άπδ τήν προσωπική του δραστηριότητα ένισχύει καί μέ χρήματα τδ έργο 
τής ’Αδελφότητας, καθώς έπίσης ένισχύει μέ πολλές δωρεές τα διάφορα φιλανθρω
πικά ίδρύ]ΐ^χτα κι ευεργετεί τήν Εύρυτανική καί γενικωτερα τήν Ελληνική Κοι
νότητα.

Ζοΰσε, άλλ.ωστε, τότε, δ γνήσιος αύτδς Εύρυτάν δχι μόνο σέ μα έποχή Βυζαντι- 
νολατρείας, αλλά καί σέ μιά τιερίοδο, πού τήν έλάιχπρυναν μεγάλοι ’Εθνικοί Ευερ
γέτες, οί δπο'ΐοι δέν έπαυσαν νά ένισχύουν τήν Πατρίδα ποικιλότροπα, νά χρηματο
δοτούν έπιστημονικές έρευνες καί νά συντηρούν κοινωφελή ιδρύματα, δπως δ Ζαρί
φης, δ Χρυσοβέργης, δ Άβέρωφ, δ Συγγρδς κ.ά. Σ’ αυτούς οί δυδ Σιδερίδηδες καί 
πιδ πολύ Σπυρίδων, πού άνεκηρύχθη Έθ'/ικδς Ευεργέτης, θά προσθέσουν τδ δικό 
τους άνάστη]ΐα.

Στά 1920, δπότε ή ’Αδελφότητα τών Ευρυτάνων, γιόρταζε τά έκατόχρονά της, 
μετά άπδ μιά μακρόχρονη διακοπή, έξ αιτίας τών γεγονότων τοΰ 1909 (Νεοτουρκι
κή ’Επανάσταση') καί τών πολέμων πού έττηκολούθτ^σαν, δ Σιδερίδης γνιοστοποιοΰ- 
σε μιά άπδ τίς δωρεές του μέ τήν τιαρακάτω έπιστολή:

Πρδς τδν Πρόεδρον τής ’Αδελφότητας.
Πέραν, τή 15η Μαρτίου 1920.

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
’Επί τή πανηγύρει τής έκατονταετηρίδος τής ίδρύσεως τής, ής έπαξίως 

προίστασθε, «’Αδελφότητος τών Ευρυτάνων», παρακαλώ δπως άποδεχθήτε υ
πέρ τοΰ σκοπού αότής τήν ταπεινήν προσφοράν μου διακοσίων πε',»τή'κσντα λι
ρών δθωμανικών.

Δέξασθε, κύριε Πρόεδρε, τήν βεβαίωσιν τής πρδς υμάς έξόχου υπολήψε- 
ώς μου.

Ξ. Α. Σ ι δ ε ρ ί δ η ς .



’Άλλωστε, πολύ πι6 νωρίς, γιά τΙς πάμπολλες προσφορές του για  τήν εύόδωση 
των σκοπών της, είχε άνακηρυχ&η «Μέγας Ευεργέτης τής ’Αδελφότητος».

Περισσότερο συγκινητική ήταν ή προσφορά του πρός τήν ’Αδελφότητα τών Μι- 
κροχωριτών τής Πόλγ]ς «Ή Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος». Σ’ αύτήν καί γιά να ύττο- 
βοη^σει τήν ανέγερση τοΰ Ναοΰ τής Μεταμορφ>ώσεως (1924), πού σήμερα είναι 
αρχιτεκτονικό κόσμημα, εδινε κά&ε μήνα 50 λίρες οθωμανικές.

Ό  Ξενοφών Σιδερίδης, πέθανε άγαμος καΐ παρά τήν άπλόχερη διανομή τής πε
ριουσίους του γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, έμεινε άρκετή καΐ μετά τόν θάνατό του.

Μετά τόν θάνατο τοΰ άδελφοΰ του Σπυρίδωνα, πού πέθανε πάμπλουτος τό 1913, 
υπήρξε ένας από τούς κυριώτερους έκτελεστές τής διαθήκης τοΰ Μεγάλου ’Εθνικού 
Ευεργέτη. Τό έργο του ήταν δύσκολο, γιατί είχε νά κάνει μέ τήν Ελληνική, τήν 
’Οθωμανική καί τήν Ρωσική Κυβέρνηση, γιά ένα σωρό ζγ)τήματα, πού δημιούργησε 
ή ρευστοποίηση (1924) τής τεράστιας περιουσίας τοΰ άδελφοΰ του. Τήν κολοσσιαία 
αυτή περιουσία, πού ή αξία της ύπολογίστηκε τότε γύρω στά 5.000.000 χρυσές λί
ρες, τήν άποτελοΰσαν πολλά χρεώγραφΜΐ σέ διάιρορες Τράπεζες, 65 άκίνητα (κείμε- 
ντ στήν Ρωσία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα) κι ένας στόλος άπό 22 εμπορικά 
σκάφη.

Μερικές αιχμές, γιά τό έργο του, ως έκτελεστοΰ, πού άνεπίτρεπτα έκτοξεύτηκαν 
μίετά τόν θάνατό του, δέν μπορούν νά σπιλώσουν τήν μνήμη τοΰ Ξενοφώντος Ά θ. Σι- 
δερίδη, πού, ζώντας, διέθεσε τις μέν πνευματικές του δυνάμεις γιά τήν προαγωγή 
τής έπιστημονικής έρευνας, τήν δέ περιουσία του γιά τήν ανακούφιση των συναν
θρώπων του.

1. Συναντοααι κα'ι Σιδερόπουλος. Μερικά διογρσφικά στοχεΐα δλ. στήν Μεγά
λη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια τ. 21ος, εκδοσις δεύτερα, σ. 760, κα'ι συμπλήρωμα 
τ. Δ ' 6.459.

2. Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στή νεκρολογία του γιά 
τόν Ξ. Α. Σιδερίδη περ. «Γρηγόριος ό Παλαμας» ΙΓ' (1929), σ. 377—378, στήν 
υποσημείωση (1), άναφέρει σότν χρονολογία γεννήσεως τό 1849. Σιοστή χρονολο
γία θεωρούμε τό έτος 1851, καθόσον καΐ ό ίδιος ό άείμνηστος Βυζαντινολόγος αύ
τήν δέχεται στήν παρσπόινω έπιστολή του σ. 33 σ<χν χρονολογία γεννήσεώς του, άλ- 
λά κα'ι δσοι άλλοι έγραψαν αυτήν άναφέρουν. Μέ αύτήν άκόμη τήν χρονολογία 
δρίσκεται γραμμένος στά μητρώα της Κοινότητας Μικρού Χωριοΰ Εύρυτανίας, δ- 
που πρέπει νά πούμε ύπάρ>χουν μακρυνο'ι συγγενείς του.

3. Στοιχεία γιά τή ζωή του, έκτός άπό τ'ις άφηγήσεις Μικροχωριτών, πού ζοΰ- 
σαν τότε στήν Πόλη κα'ι έγνώριζαν τόν μεγάλο συμπατριώτη τους, ύπάρχουν καΐ στό 
έργο τών: MGR. LOUIS PETIT — X. A. SIDERIDES, MARTIN JUGIE «OEVRES 
COMPLETES DE GEORG SCHOLARIOS, PUBLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS 
TOME, III PARIS 1929 (είσαγωγή), δπου καΐΐ ή περικοπή άπό τήν παραπόινω έ
πιστολή .
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Oi Μικροχωρίτες και τά εΉΐτεύγματά των 
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΙΟΥ (1880)

N t u T t p a  σ τ ο ι χ ε ί α  α π ό  τ ό ν  θ α λ ι ρ ό  Αάσκ αλό  μ α ς  κ. Γ. Π α π α δ ή

Αγαπητέ μ-ου Μένιο,
Αυτόν πού περιμένεις νά βρής κα'ι νά γράψη λεπτομέρεες τού παλιού Σχολειού 

(τεύχ. 15^16 Μικρ. Γράμματα), θα παρουσιάσω τόν έαυτόν μου ώς γεροντότερο άπό 
τούς σημερινούς Μικροχωρίτες κα'ι διότι σ' αυτό υπηρέτησα ώς δημοδιδάσκαλοις άπό 
τό 1923 —  1944.

Είναι άλήθεια δτι τό ιστορικό τών Σχολείων, παλιού καί νέου, ποΰ Ιδωσα στ’ις 
αύτοβιογραφικές μου σημειώσεις στό ύπ’ άριθ. 4 - 5 τευχ. στό υπό τήν διεύθυνσή 
σου καλοτυπωμένο Ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό «ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜ
ΜΑΤΑ» είναι όλίγο, διότι δέν θέλησα νά έπεκταθω σέ λεπτομέρειες γιά να μή θεω
ρηθώ δτι περιαυτολογώ. Τώρα δμως, άπαντώ ευχάριστα στην πρόσκλτρή σου μέ την 
έλπίδα δτι δέν θά νομισθώ καυχισιολόγος, πληιροιρορώ τά έξης:

Πρώτα-πρώτα εύχαριστώ πολύ τόν αγαπητό καί φίλο κ. Δημ. Κοκκάλα, τόν 
τακτικώτατο κα'ι γλαφυρώτατο ιστορικό - διηγηματογράφο συνεργάτη: τού περιοδι
κού μας «Μικρ. Γραμμ.», γιά τά καλά λόγια πού θυμάται καί γράφει στό τεύχος 
4 - 5  σελ. 5) γιά τίς ένέργειές μου πρός ανέγερση τού νέου Διδακτηρίου. ,Επίσης 
τόν αγαπητόν μου κ. Σ. Κο^χπορόζο, πού ήταν μαθητής μου στην Σ Τ ' τάξη τού Δημ. 
Σχολεοίυ τού Μεγ. Χωριού τό 1915 -1916, διά τον λετυτομερή κατάλογο τών συν
δρομών πού είσέπραξε στήν Κων/λη, εκφράζω τίς ευχαριστίες μου.

Αύτή τή στιγμή πού έπαναλιχμβάνω τίς ευχαριστίες σπαράζεται ή καρδιά ]:ιου 
άπό συγκίνηση, διότι δλα τά πρακτκά καί αντίγραφα τών όμιλιών μου καθώς καί 
ο·ί λεπτοιτερεΐς κατάλογοι τών συνδρομητών τού έράνου πού φυλάσσονταν στό γρα- 
γραφεΐο τού Σχολείου, έκάησαν κατά τήν πυρπόληση τού χωριού μας τήν 24.12.42. 
Πιστεύσατέ |ΐε δτι γΓ αυτά, τά όποια φύλαγα σάν κόρη όφθαλμού, λυπτ/θηκα περισ
σότερο άπό τήν άπώλεια τών άτομικών άντικειμένων μου κατά τήν άνωτέρω πυρ
πόληση, πού έγώ ήμουνα κλεισμένος στίς φυλακές τής Ααμίας, στό χωριό ήτο μένη 
της ή γριά μητέρα μου.

Έλιανέρχομαι στό Σχολείο τό παλιό.
Αυτό κτίσθηκε μεταξύ τό 1870 καί 1880. Στή σούμελη πέτρα πού ήταν πάνω 

στήν πόρτα τής εισόδου ή ήμερομηνία κτίσης, δέν ξεχώριζε καλά τό 7 ή 8 ό τρίτος 
άριθμός. Πάντως, δπως μού ελεγε ό μακαρίτης πατέρας μου, είχε κτισθή αποκλει
στικά γιά Σχολείο μέ κτένι πελεκητά άγκωνάρια βγαλμένα άττό τή θέση Κερασιά. 
’̂ Ηταν διώροφο μέ υπόγειο. Τό ισόγειο άποτελείτο άπό μιά αίθουσα διδοισκαλίας μέ 
είσοδο άπό τή Δ. πλευρά καί ένα δωμάτιο κατά πολύ μικρότερο γιά κατοικία τού 
δημοδιδασκάλου μέ είσοδο άπό τή Ν. πλευρά.

Έγώ τελείωσα τό τετρατάξιο τότε Δημ. Σχολείο τού χωριού μας τό 1906. Δη
μοδιδάσκαλος τότε ήτο ό |χακαρίτης Γ. Τσέντος. Τό 1907 έγινε διθέσιο, μέ δυό δασκά
λους καί έξατάξο [Jii έξ τάξεις. Προσετέθη ή Ε ' καί Σ Τ ', μέ δηινοδιδασκάλους τού; 
άειμνήστους Σ. Παπασπύρου καί I. Κούστελο καί κατόπι Κούστελο καί Δ. Κουκου- 
βή. Τότε χωρίσθιηκε ή αίθουσα διδασκαλίας είς δύο αίθουσες (άφού γκρεμίσθηκε τό
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δωμάτιο τοι> δημοδιδοισκάλου). Στή μέση τοΰ χωρίσματος ύπηρχε μία τετράφυλλη 
ξύλνη πόρτα ή όποια ά'/οιγε στίς Σχολικές τελετές. Γραφείο δέν ύπηρχε. Μια έδρα 
παλιά καΐ ένα Άουλάπι έντοιχισμένο στή Ν. πλευρά για άρχεϊο τοΰ Σχολείου. Έγώ 
πρωτοδιωρίσθηίκΛ δ/λος στις 8 Ότκωβρίου τοΰ 1915 στην κενή &έση τοΰ διτάξιου 
Σχολείου Μεγάλου Χωριοΰ. Στό δικό μας τό χωριό υπηρετούσαν τότε οί δ/λοι I. 
Κούστελος καί Δημ. Κουκουβής, οΕ όποιοι είχαν έπιστρατευθη (έπιστράτευση 1915) . 
Τό σχολείο δέν λειτουργούσε καί οΕ μαθητές Δ ', Ε ' καί Σ Τ ' τάξεως έρχονταν είς 
τό Σχολείο Μεγάλου Χωριοΰ.

’Εγώ καλούμαι στίς τάξεις τοΰ στρατού έξ άναβολής λόγω σπουδών, στίς 20 Αύ
γουστου 1916 καί έπί μίαν έπταετίαν ύπηρετώ. ’Απολύομαι τήν 1 Αύγουστου 1923 
ώς λεπτομερώς γράφω· στίς αύτογραφικές σημειώσεις μου (τ. Μ. Γ. 4 καί 5) ώς έ
φεδρος λοχαγός.

’Αναλαμβάνω ύπηρεσία στίς 10.9.23 στό σχολείο τοΰ χωριού μου, δπου είχα έν 
τψ μετοιξύ μετατεθιή, ώς διευθυντής τοΰ Σχολείου καί συνυπηρετώ μέ τόν δ/λόν μου 
Γ. Τσέντον, δ όποιος είχε άνακλη^ εις τήν ένεργό δ/κήν ύπηρεσία από συνταξιού
χος, λόγω έλλείψεως δ/λων καί πολλών κενών είς τήν Δημ. ’Εκπαίδευση. ’Εφαρμό
ζω τήν ύποχρεωτική έξαετή φοίτηση τών κοριτσιών.

Βρήκα σχολείο έρειπω^ιένο, άνήλιο καί άκατάλληλο για διδακτήριο. Ή  θέσηι του 
ήταν βορεινή. Παράθυρα μικρά καί αυτά βορεινά. Τά φύλλα τών καρυδιών ήμπόδι- 
ζαν καί αύτόν τόν λίγον ήλιο γιά νά μτιαίνη στίς αίθουσες δ/λίας. ’Α7θ>χωρητήρια 
τελείως πρόχειρα. Προαύλιο, οί αυλές τών γύρω σπιτιών καί δ δημόσιος δρόμος. 
Πού νά κάνωμε γυμναστική; Σέ κάθε διάλειμμα είχαμε ένα σωρό τεαράπονα άπό 
τούς γείτονες γιά τίς ζημιές τις όποιες έκαναν τά μαθητούδια τά μικρά χωρίς νά 
θέλουν παίζοντας, αν μπορούσαν νά θεωρηθούν παιγνίδια παιδικά σ’ ένα τόσο πε- 
ριωρισμένο χώρο!

’Εσωτερικώς χάλια! Πάτωμα ξύλινο κατεστραμμένο μέ μπαλώματα, τά δττοΐα 
έμπόδιζαν τά παιδιά νά περπατήσουν. Θρανία σαράβαλα, παμπάλαια γιά έξ μαθη
τές τό έν. Μόλις κατώρθωναν νά μποΰν στίς θέσεις των οί μαθητές λόγφ τού στε
νού χώρου, άρχιζαν οί δραμπάλες!

Κατάσταση άπελπιστική. Τ ί καθαριότητα μπορούσαν νά διατηρήσουν οί μαθη
τές, οί όποιοι μόνοι τους καθάριζαν, αυτό άν μπορεί νά είπωθη διδακτήριο τού 
20ού αιώνα! Τόν χειμώνα, μέ τόν βορεινό προσανατολισμό, γύριζε δ καπνός άπό 
τίς θερμάστρες μέσα στίς αίθουσες καί τά καημένα τά μαθητούδια της Α ' καί Β ' 
τάξης πρό παντός, προσπαθούσαν νά διαβάσουν μέ τρέχοντα δάκρυα τών ματιών των.

’Αμέσως, μέ άρμονική συνεργασία της Σχολικής ’Εφορίας, άρχίζομε τήν δυνα
τή προσπάθεια νά γίνη άνακαίνιση. Άπό πού όμως νά άρχίσωμε; Ώ ς  πρώτο μας 
σκοπό θέσαμε τήν άνέγερση νέου σύγχρονου διδακτηρίου είς κατάλληλον τοποθεσία. 
Αύτή τή στιγμή θεωρώ ίερή ύποχρέιύσή μου νά αναφέρω μέ εύγνωμοσύνη τά μέλη 
τής Σχολικής ’Εφορίας άειμνήστους Σπύρο Φλέγγα, ’I. Δέρματά, Χρίστο Φλέγγα, 
Δημ. Καλαντζή, Δημ. Γιούσμπαση, Δημ. Ζορμπαλά καί ’Ιωάννη Κουτσούκη, οί δ- 
τιοΐοι μέ ένθουσιασμόν άξιοζήλευτον, άνιδιοτελώς, μέ έβοήθησαν, καθώς καί δλοι οί 
χωριανοί μου Μικροχωρίτες, γιά νά άποκτΤ(ση καί τό Μικρό Χωριό ένα σχολείο άν- 
τάξιό του. Πώς νά γίνη δμο>ς τό νέο Σχολείο; Νά γίνη νέος γενικός έρανος τό 1924 
δέν ήτο δυνατόν, διότι είχε άρχίσει νά γίνεται διά τήν άνέγερση τής' παλιάς μας έκ  ̂
κλησίας «Μεταμάρ<φο)ση τού Σωτήρος». Άποφασίζοΐ]ΐε νά γίνη μερικός έρανος πρό
χειρος. Γράφω σέ παλιούς συμμαθητές μου στήν ’Αμερική, οί όποιοι συνέστησαν έπι- 
τροπήν άπό τούς αειμνήστους Νικ. I. Σιδέρην, Ήλίαν Κ. Δημόπουλον, Παναγ. I. 
Κο^χπορόζον, Κώσταν Παναγιωτόπουλον καί τόν μόνον έπιζώντα σήμερα Βασίλη Ν. 
Κόμματά, τόν άγαπητόν μου άδελφικόν φίλο, πού πάντοτε καθ’ δλη τήν ζωή του 
γενναιόδωρο κ^ί πρωτοστατούντα σέ δωρεές θεαρέστων καί έκπολιτιστικών έργων.
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οί όποιο·', συνέλεξαν καΐ μας έστειλαν χρηματικό ποσό μέ τό όττοΐο διωρθώσαμε τό 
ύδραγωγεΐοι πρό τοϋ Σχολείου καί κάναμε τελείως καινούργιο τό πά·τωμα,, νέους παι
δαγωγικούς πίνακες καΐ 44 καινούργια δίεδρα θρανία. Πάνε πλέον, Ιπαφαν οί χοροί 
από τίς τραμπάλες. Μάλιστα θυμούμαι δτι δέν μάς έφ·θασαν τα χρήματα γιά να έλαι- 
οχρωματίσωμε τά θρανία καί άγοράσαμε χρώματα καί την Μεγάλη έβδομάδα τού 
1924 τά έλαιοχρωματίσαμε ημείς ή ίδια ή Σχολική Εφορία.

Τακτοποιήθηκαν κάπως τά πράγματα καί διδασκαλία ικανοποιητική. Οί τοίχοι 
τού Σχολείου μέσα στίς αίθουσες είχαν στολισθεΐ μέ εικόνες ήρώων τοΰ 21, δωρεά 
τού αειμνήστου Ίωαν. Κ. Δέρματά και μεταξωτή Σημαία δωρεά Ίωάννου Ν. Δέρ
ματα.

Επίσης τό Σχολεϊον πλουτίσθηκε μέ αρκετά δργανα φυσικής πειραματικής, τά 
όποια δώρησε στό Σχολείο ή Φ.Ε.Ν.Μ.Χ., ή όποία ίδρύθγρτε στήν Θεσσαλονίκην μέ 
πρόεδρο τόν ένθουσιώδη κ. Δημ. Κ. Κοκκάλα καί μέλη τούς κ.κ. Ίωάν. X. Μανίκα 
καί Δημ. Ν. ΠασπάληΓ/. Ή  ΦΠ.Ν.Μ.Χ. έστελνε έπί σειράν έτών κατάλληλα βιβλία, 
τακτικώτατα άφθονα είδη γραφικής ύλης, τά όποια διεχειρίζετο ή Μαθητική Κοι
νότητα μέ συγκινητική δικαιοσύνη στους άπορους μαθητές. Κανένα παράπονο.

Δύο από τούς πρωτεργάτες τής Φ.Ε.Ν.Μ.Χ. (1928) : Δ. Κοκκάλας καί Δ. Πασπάλης.

Παρ’ δλα αυτά ό τελικός σκοπός τής Σχολ. ’Εφορίας ήταν ή ανέγερση ένός σύγ- 
χρονοί) διδακτιρίου σέ κατάλληλη τοποθεσία. Δυστυχώς ή Κοινότητά μας δέν διέθε
τε τέτοια. Ή  μόνη ένδεδειγμένη τοποθεσία ήταν τά οΙκόπεδα θέση· Λόγγοβες, 
Ν. τής άνεγειρομένης νέας εκκλησίας «Μετα^ιόρφωση τοΰ Σωτή^ς». ’Αλλ’ <αυτά ή
ταν ιδιωτικά οικόπεδα, τά όποια δέν παραχωρούσαν γιά νά άγοράσοιμε, την άπαιτού- 
μενη ε"ταση γιά τριτάξιο Δημ. Σχολείο, μέ προαύλιο ανάλογο καί σχολικό κήπο.

Κατά τό 1928 τοποθετείται έπιθεωρητής Δημ. Σχολείων Εύρυτανίοις δ άείμνη- 
Επιθεωρητής Γ. Δραγάτης, μέ τόν όποιον γνωριζόμεθα φιλικά άπό τό Μαρά-στο·

σλειο Διδασκαλείο πού έσπούδαζα έγώ καί αύτός ήταν δ/λος στό πρότυπο· Δημοτικό 
Σχολείο αυτού. Ό  κ. ’Επιθεωρητής είσηγήθη εις τήν Σχολικήν ’Εφορείαν νά γίνη.
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όπως ώριζε ό σχετικός νόμος, πρακτικό αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως οικοπέδου 
διά δημοσίαν ωφέλειαν καΐ άναγκαστικός χρη]ΐ«»τικός έρανος δλων των κατοίκων γιά 
νά έξευρε&ή τό ποσόν πού θά κανόνιζε τό Δικαστήριον διά τήν αγοράν των οίκοπέ- 
δων στήν θέση Λόγγοβες. Ή  Σχολ. ’Εϊφορεία συνέταξε τό πρακτικό γιά τήν άναγ- 
καστική απαλλοτρίωση των οικοπέδων, διότι άλλοι άπό τούς οικοπεδούχους άπουσίοτ 
ζαν στο έξωτερικό κα'ι άλλοι δέν έδέχοντο οίκειοθελώς. Μάλιστα στό Πρωτοδικείο 
Ευρυτανίας, τό όποιο γιά πρώτη φορά έκδίκαζε υπόθεση άναγκαστικής άπαλλοτριώ
σεως συνέβη καί τό έξης περιστατικό: Έ γώ , καίτοι ήμουνα ώς διευθυντής τοΰ Σχο
λείου έκπρόσωπσς τοΰ Δημοσίου, πρότεινα ]:ΐ£γαλυτέραν τιμή απ’ δ,τι είχε προτείνει 
ή πρωτοβάθ^χιος επιτροπή, λέγοντας δτι οί Μικροχωρίτες, οί όποιοι jii προαιρετικό 
έρανο μαζεύσαμε τόσα χρήματα νά κάνωμε Σχολείο, δέν θέλομε νά άδικήσωμε οικο
γένειες πού έχουν ανάγκην. Παρέλειψα νά γνωρίσω δτι ή Σχολ. ’Εφορεία διειρώ- 
νησε μέ τόν κ. ’Επιθεωρητήν διά τόν αναγκαστικό έρανο κα'ι έκαμε προαιρετικό, δ 
όποιος έπέτυχτ πλήρως, δπως γράφει (τ. Μ.Γ. 15 -16 σελ. 6) δ ένθΟυσιώδης κ. 
Δημ. Κ. Κοκκάλας. Μέ τά χρήματα αυτά καταβάλαμε τήν αποζημίωση εις τό Δημ. 
Ταμείο κα'ι έτσι αρχίσαμε τΙς ένέργειες γιά τ'ι πιστώσεις έκ μέρους τοΰ Τπουργείου 
Παιδείας, τό ποιο χι^ηγοΰσε κατά προτίμηση στίς Κοινότητες πού διέθεταν κατάλ- 
λΎ)λο οικόπεδο.

Ή  διαδικασία αυτή, μέ τήν συνήθη γραφειοκρατία, γιά νά έκδοθη τό Π.Δ. ά
ναγκαστικής άπαλλοτρίωσης, μάς καθυστέρησε περίπου 3 χρόνια, κατά τά όποια δ- 
μως συνεχίζετο μέ αξιοζήλευτη προθυμία δ προαιρετικός έρανος. Τά χρήματα κα
τετίθεντο εις Εθνικήν Τράπεζα ύποκατάστημα Καρπενησίου.

Τό διδακτήριο κτίσθηοιε βάσει σχεδίου τής άρχιτεκτονικής όπηρεσίας τοΰ Τπουρ
γείου Παιδείας. Τριθέσιο, Γραφείο, ευρύχωρο διάδρομο. ’Επειδή δμως λειτουργούσε 
ώς διθέσιο (μέ δύο δασκάλους) ώς αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν ή πρώ
τη κα'ι ή τρίτη αίθουσα, ή μεσαία ώς αίθουσα ψυχαγωγίας μέ μόνιμη σκηνή γιά  τ'ις 
σχολικές γιορτές. ’Επίσης σάν αίθουσα φαγητού, γιατ'ι λειτουργούσαν μαθητικά συσ
σίτια γιά τά άπορα παιδιά.

Πάντως, δλες οί έργοισίες έγένοντο μέ μειοδοτικές δημοπρασίες και πράξεις τής 
Σχολικής ’Εφορείας έγκεκριμένες άπό τόν Έάτιθεωρητή, δ όποιος μάλιστα συνεχάρη 
τήν Σχολική ’Εφορεία διά τήν έπιτυχίαν, πρωτοιρανή, δπως τήν έχαρακτήρισε, τοΰ 
προαιρετικού έράνου κα'ι τήν έθελοΆΐκήν προσωπικήν έργασίαν πάντων των κατοί
κων άνεξάρτητα αν είχαν ή δχι μαθητές στό Σχολείο. Οί μαθητές των Σχολικών 
έκείνων χρόνων χαρούμενα έτρεχαν νά περάσουν τά σύρματα στά κεραμίδια καί νά 
τά δώσουν στίς σκάλες έπάνω- γιά νά σκεπάσουν τή στέγη τού Διδακτηρίου. Πιστεύω 
αυτοί νά θυμούνται, σάν νεώτεροι άπό μένα. Οί γυναίκες τραγουδώντας μετέφεραν 
μέ τά φορτηγά ζώα (δέν έρχονταν τότε φορτηγά αυτοκίνητα) άσβέστη άπό τήν Κε
ρασιά, ξυλεία άπό τό Κλειδί, άμμο άπό τό ποτάμι! Ένθυμο'ήται τόχ ένθουσιασμό καί 
μέ πιάνει ρίγος άπό συγκίνηση.

Μεταφέραμε στό Νέο σχολείο άπό τό παλαιό, τά θρανία τά δίεδρα, τούς χάρτες 
καί τά όργανα ττς Φυσικής Πειρβιματικής δώρα τής Φ.Ε.Ν.Μ.Χ., τά όποια τοποθετή
θηκαν καί αύτά εί τήν βιβλιοθήκη τοΰ Γραφείου σέ μόνιμο θέση, πού ήταν περιπλα- 
νώμενα στό παλαιό διδακτήρο, πού έξηφανίσθτγκε [τέ τήν πυρπόληση, τήν 24.12.1942.

Έστοίχισε τό Νέο Διδακτήριο περί τίς 550.000 δραχμές τής έποχής έκείνης, έ- 
κτός τής προσωπικής έργασίας, (1933 — 1938), άπό τίς όποιες 250.0ΟΟ προαιρε
τικός έρανος καί 300.000 δρχ. βοήθημα τοΰ Τπουργείου. 75.000 δρχ. διά ίδρυση 
σχολικού κήπου χορηγήθηκαν τό 1940 καί δέν προλάβαμε νά τίς χρησιμοποιήσου^τε. 
’̂ Ηταν κατατεθειμένες στήν ’Αγροτική Τράπεζα. Ή λθε ό πόλεμος τοΰ ’40, κατοχή, 
πληθωρισμός. Έγένοντο τά έγκαίνια στίς 30.1.39, ήμέρα τών Τριών Ιεραρχών, τήν 
εΙκόνα τών δποίων μετοιφέραμε άπό τό παλιό Σχολείο. Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας
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δόδη-κε παράστοιση άπδ τούς μαθητές καΐ μαθήτριες τής Ε ' καΙ Σ Τ ' τάξεων, σέ 
ατμόσφαιρα γενικής χαράς καί ένθουσιασμοΰ.

Δυστυχώς δέν τό χαρήκοιμε πολύ. Πυρπολεΐται από τούς φοισίστες ’Ιταλούς τήν 
24.12.42, δπότε έκτελέστιγκαν στο χϋ)ριό μικς άνανδρα καί ύπουλα 13 Μικρο-Μεγα- 
λοχωρίτες τήν παραμονή των Χριστουγέννων ύπό των χριστιανών!!, καί κατόπιν 
από τούς Γερμανούς στις 11.8.44. Μετά τήν άπελευθέρωση ανακαινίζεται πάλιν μέ 
τήν φροντίδα τοΰ άγαπη,τοΟ μου μαθητου κα'ι δασκάλου τότε κ. ’Αριστείδη· Κ. Γιουρ- 
νά κα'ι χρησιμοποιείται πάλιν ως διδακτήριον μέχρι 13.1.1963, πού γίνεται ή με
ρική καθίζηση τοΰ χωρίου, τό όποιο γίνεται νέος οικισμός στή θέση Κρημηνίτσες Μ. 
Χωριού, μέ νέον σχολεΐσν δαπάνη τοΰ Κράτους.

Τό μέ τόσες θυσίες Νέο Διδακτήριό μας στον παλαιό οικισμό Μικρού Χωρίου, είς 
πεΧσ\χα τόσων αντιξοοτήτων ανθρωπίνων βαρβαρικών καΐ φυσικών στοιχείων, παρα
μένει όπως είχε σχεδιασθή με γερά ακλόνητα θεμέλια, στήν ίδια θέση ύπερήιρανο. 
Κατά τό έτος 1976- 1977 μέ ενέργειες τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Αδελφό
τητος Μικρού Χωροΰ «Μεταμόρφωση τού Σωτήρος^> καί μέ κατάλληλες καί άοκνες 
προσπάθειες τού τότε Προέδρου τής ’Αδελφότητος κ. Γεωργ. Κ. Δημοττούλου, πε
ριέρχεται εις τήν κυριότητα τής ’Αδελφότητος καί στεγάζει σήμερα τήν Πνευματι
κή Γωνά.

”Av σήμερα έπαυσε νά στεγάζη καί διδάσκη τά βουνήσια έξυπα Μικροχωριτό- 
πουλα, δέν θά παύση νά σφίγγη στίς αίθουσες του μέ στοργή καί άγάπη, δ,τι παρα
δοσιακό Μικροχωρίτικο ύπάρχει ή Πνευματική αυτή Γωνιά, ή οποία είνα μιά από 
τίς πρώτες πού ίδρύθηριε στή λεβεντογέννα Εύρυτανία, νά διαλαλή στίς έπερχόμε- 
νες γενεές τόν άδολο, σεμνό αλλά καί παλληκαρίσιο ντόμπρο χαρακτήρα τών ξακου
σμένων τσολιάδων της.

Μέ πολλή πολλή άγάπη 
Γιώργος Παπαδής 

Συν/χος δάσκαλος Μικροχωρίτης
..,ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ

; 'Λ,
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01 ΜΙΚΡΟΧΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΝ
τοΰ κ. Δημ. Κοκκάλα

Στή σειρά τών μεγάλων έργων πού £γιναν μέ έρίχνους καΐ ύπηρξαν σταθ
μός στήν άνάπτυξη καΐ πρόοδο τοΰ Μικροΰ χωρίου, παρουσιάζουμε στό τεύ
χος τοΰτο τό προπολεμικό Χάνι καΐ τό μεταπολεμικό Τουριστικό ηενοδοχεΐο.

“Οπως καΐ στά προηγούμενα, ό κ. Δημ. Κοκ κόλας μέ τι̂  γλαφυρή του ά- 
φήγηση μ&ς δίνει τΙς ιστορικές λεπτομέρειες της ΐδρκισης του Μικροχωρίτικου 
ξενώνα τόν 19ο αΙώνα άπ’ τούς Κων) πολίτες, για  νά ξαναγίνει μετά τόν Β ' 
Παγκόσμιο πόλεμο άπ’ τούς «Άμερικάνους».

"Ενα σημοχντικό στοιχείο πού προσθέτουμε είναι ό όνομαστικός κατάλο
γος τών δωρητών στόν σχετικό έρανο, πού έγινε στήν Άρερική. Εύχαριστοΰ- 
με τήν κυρία Ελένη Π. Κομπορόζου πού σκέφτηκε νά μας στείλει το σπάνιο 
αύτό κείμενο.

1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ «ΧΑΝΙ» ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

α’. Ή  έν Κωνσταντινουπόλει ‘Αδελφότης τδ̂ ν Μικροχωριτών

Περί τό τέλος τών Βαλκοα/ικών πολέμων, τό Διοικητικόν Συμδούλιον 
τής έν Κων)πόλει άδελ(|>όττ|τος τών Μικροχωριτών «ή Μεταμόρφωσις 
τοΰ Σωτήρος» ίδρυθεΐσα περί τό έτος 1880 έν δψει τής συνεχοΰς μετανα- 
στεύσεως τοόν μελών αυτής πρός άλλας άσφαλεστέρας χώρας, συγκα- 
λέσαν γενικήν συνέλευσιν τών μελών της, άπεφάσισεν την διάλυσιν αύ 
τής.

Κατόπιν τής άπο<|)άσεθ3ς ταύτης, κατέθεσε τό είς χρήμα ενεργητικόν 
της — εις χροσάς Όθωμανικάς λίρας — εις τράπεζαν, υπέρ τής Εκκλη
σιαστικής έπιτροπής τοΰ Μικροΰ Χωριού, πρός σκοπόν διά τόν όποιον 
συνελέγησαν, ήτοι τήν άνοικοδόμησιν νέου καθεδρικού Ναοΰ. Τοΰ δε 
έν Μικρώ Χωρίω Ξενοδοχείου της «τό χάνι», τά μεν έσοδα — τήν νομήν — 
παρεχώρησεν εις τήν αυτήν επιτροπήν, τήν δε κυριότητα άφήκεν προ
φανώς υπέρ τοΰ διαδόχου σωματείου, δηλαδή έκείνου πού θά ίδρύετο 
ύπό άλλης παροικίας Μικροχωριτών.

Τό άποκαλοΰμενον «Χάνι» εΐχεν άνεγερθή δαπάναις τής έν Κων/πό- 
λει ’Αδελφότητος τών Μικροχωριτών κατά τό έτος 1885. Έπρόκειτο περί 
τριώροφου οικοδομής, έκ πέτρας κατά τό πλειστον πελεκητής μέ συνε
κτικήν ύλην, ασβέστην καΐ έλειτούργη τό μέν ήμιυπόγειον, ώς άποθήκη 
ζωοτρσφών καί σταΰλος, τό ισόγειον ώς καφενεΐον και παντοπωλεΐον, τό 
δέ άνώγεισν ώς ξένων.

Κύριος προορισμός του δηλαδή ήτο ή εξυπηρέτηση τών ξένων, ήτοι 
τών διερχομένων εκ τοΰ χωρίου ατόμων καί τών ύποζυγίων των, δεδο
μένου δτι ή μόνη οδός προσπελάσεοος πρός τό Καρπενήσι, δλων τών νο- 
τίως τοΰ Γαύρου χωρίων και οικισμών ήτο τότε ή διά τοΰ Μικρού Χω
ριού διερχομένη.

Δέν ήτο λοιπόν κερδοσκοπική έπιχείρησις, άλλά ένα πρωτοποριακόν 
έργον κοινής ώφελείας μοναδικόν είς τό είδος του.

Ρ'. Τό Χάνι και ή έν Θεσσαλονίνη Φιλοπρόοδος Εταιρεία

Κατά τό έτος 1929 οί έν θεσ)νίκη διαμένοντες Μικροχωρΐται έμετρώ-
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μέθα είς τά δάχτυλα τής μιας χειρός, ώς έκ τούτου δέν ήτο δυνατόν νά 
Ιδρύσωμεν σύλλογον.

ΚοΓτότην αύτοΰ οί νεαροί τότε, Δημήτριος Ν. Πασπάλης, Ιωάννης 
Χρ. Μάνικάς καΐ εγώ, βρήκαμε άλλο μονοπάτι. Συνεστήσαμεν την «Φι
λοπρόοδον Έταιρίοιν νεολαίας Μικρού Χωριού».

Πρώτος στόχος της Εταιρ ίας ύπήρξεν τό Δημοτικόν σχολεΐον τού χω 
ριού καΐ οί μ α ^ τα ί του, κατόπιν συνεννοήσεως με τόν τότε διευθυντήν 
τού σχολείου Γεώργιον Έλ. Παηπαδήν, εφοδιάσαμε αύτό μέ γεωγραφι
κούς καί γεωφυσικούς χάρτας, σύγχρονον μαυροπίνακα καΐ άριθμητή- 
ρα ώς καΐ τινα βοηθητικά βιβλία διδάσκοώ-ίας.

Έ ξ  άλλου στέλναμε κατ’ έτος στόν δάσκαλο τετράδια αντιγραφής 
και άριθμητικής, μελανοδοχεία, κονδυλοφόρους, μολυβδοκόνδυλα, ώς 
καί πλάκες καί κονδύλια, εις άνάλογον ποσότητα ώστε άφ’ ενός μεν νά 
διοινεμονται δωρεόιν είς δλους άνεξαιρέτως τούς μαθητάς κατά την έ- 
ναρξιν τού σχολικού έτους, άφ’ έτέρου δε τά ύπόλοιπα νά χορηγούνται 
εις τούς άπόρους καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους κατά την 
κρίσιντού Διευθυντού τού Σχολείου.

Δεύτερος στόχος τό πράσινον, κυρίως ή δενδροκολλιέργεια. Πρός 
τούτο εις τήν κατάλληλον εποχήν στέλναμε στό χωριό όπωροφόρα δεν- 
δρύλια τά όποια έχορηγούντο δωρεόιν είς τούς προ^μοποιουμένους νά 
τά χρησιμοποιήσουν καταλλήλους.

Τρίτος στόχος καί τό κύριον επίτευγμα τής Εταιρ ίας ύπήρξεν ή δη
μιουργία αναγνωστικής καί δανειστικής βιβλιοθήκης. Πρός τούτο έπε-

Τό παλιό Χάνι (1880) Τό νέο  Ξετνολοχείο πού ζαναχτίσ ιηκε 
τό 1953

σκευάσαμεν και διεμορφώσαμεν καταλλήλοΜ;, ακόμη καί μέ κουρτίνες 
εις τά παράθυρα, τό κυριώτερον δωμάτιον τού ξενώνος, τού χανιού.

Κατασκευάσαμεν μέ εύγενή ξυλείαν — καρυδιάς καί καστανιάς — 
παραχωρηθεΐσαν δωρεόιν, άπό περισσεύμοπτα τής ’Εκκλησίας, δύο με- 
γόλας ύαλοφράκτους βιβλιοθήκας και όινάλογον τραπέζι, έπίσης καί 
διά διαφόρων όίλλων επίπλων, έξ ελαφρού άλλ’ ανθεκτικού υλικού, (χπο- 
σταλέντων έκ Θεσσαλονίκης.
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Τέλος δέ έπλούτισεν αύτήν μέ διάφορα χρήσιμα βιβλία, μεταξύ των 
όποιων καΐ τούς πέντε πρώτους τόμους τής Μεγάλης Ελληνικής Ε γ κ υ 
κλοπαίδειας (Δρανδάκη) εις ήν ή Εταιρ ία  ένεγράφη συνδρομητής, αρ
κετά δέ βιβλία λογοτεχνικά, έκπαιδευτικά κα'ι λοιπά έδωρήθησαν ύπό 
διαφόρων Μικροχωριτών.

’Άλλο ενα πρωτοποριακόν έπίτευγμα, λοιπόν, καΐ μάλιστα είς ένα 
παρθένον διά την Ευρυτανίαν τομέα.

θεωρώ χρέος μου νά μνημονεύσω εδώ δτι τά περισσότερα έσοδα τής 
Εταιρίας προήρχοντο εκ τής εν Άθήναις κα'ι Πειραιεΐ παροικίας τών 
Μικροχωριτών, χάρις είς τήν εξαιρετικήν όντως δραστηριότητα (έγγρα
φή μελών, εισπράξεις συνδρομών κα'ι δωρεών) τήν όποιαν άνέπτυξεν ό 
έκεΐ αντιπρόσωπος τής Εταιρίας, φοιτητής τότε Άνωτάτης ’Εμπορικής 
Σχολής, κα'ι χρηματίσας μετά έπ'ι πολύ πρόεδρος τής ’Αδελφότητος, Γε
ώργιος Κ. Δημόπουλος.

Κατά ταΟτα μέν μέχρι τού θέρους τοΰ 1932 όπότε διά διαφόρους λό
γους, ή τριμελής διοικητική επιτροπή έκρα/εν σκόπιμον τήν μεταφοράν 
τής έδρας τής Εταιρίας ε’ις τό χωριό.

Είς έκτέλεσιν τής άποφάσεως ταύτης ό γράφων μεταβάς έκεΐ συνε- 
κάλεσεν γενικήν συνέλευσιν τών μελών τής 'Εταιρίας καί παρέδωσεν είς 
τήν ύπό ταύτης έκλεγεΐσον πενταμελή διοικητικήν επιτροπήν, πάντα τά 
περιουσιακά στοιχεία καί τά βιβλία τής Εταιρίας.

Ή διοίκηση τής εταιρίας στο χωριό, όχι μόνον δέν έπέδειξεν δραστη
ριότητα τινά, αλλά παρημέλησεν τόσον τά καθήκοντά της, ώστε νά ει- 
σαχθοΰν είς τήν βιβλιοθήκην, πορνογραφικά καί αντικοινωνικά βιβλία, 
οι δέ μονίμως συχνάζοντες είς αύτήν νεαροί νά επιδίδονται είς άνάγνω- 
σιν καί τά προκύποντα συμπεράσματα, έπ’ αύτών καΐ μόνον.

'Ό ταν κατά τό 1937 ή κατάστασις αύτή έξελίχθη είς μορφήν σκαν
δάλου καΐ ήρχισαν έκδηλούμεναι διαμαρτυρίαι και αντιδράσεις έκ μέ
ρους τών χωριανών... τό ιστορικόν «Χάνι» έπυρπολήθη καί μάλιστα 
κατά τρόπον ώστε όχι μόνον νά καταστραφή όλοσχερώς, αλλά καί χω
ρίς νά διασωθή τό παραμικρόν έκ τών έν αύτώ πραγμάτων.

Αυτό ύπήρξεν τό τραγικόν καί άδοξον τέλος, δύο όινεξαρτήτων άλ- 
λήλων και είς διάφορον χρόνον πραγμοαοποιηθέλττων θοιυμασίων έπι- 
τευγμάτων τών Μικροχωριτών, δηλαδή τοΰ «Χανιού» καί τής «Βιβλιο
θήκης».

Είναι σκόπιμον νά ύπομνησθή έν τέλη, ότι ή έχουσα τήν νομήν τσΟ 
«Χανιού» ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή όχι μόνον δέν ήμπόδισε τήν 'Ετα ι
ρίαν νά καταλάβη καΐ χρησιμοποιήση κατά τό δοκοΰν τό καλλίτερον 
δωμάτιον τοΰ «Χανιοΰ», ή έστω νά ζητήση ένοίκιον παρ’ αύτής, αλλά 
άντιθέτως φιλοτιμηθεΐσα, όινεκαίνισεν τήν βεράντοα/ τοΰ ξενώνος και έ- 
βαλεν νέαν κλίμακα (σιδηροιν καί περιστροφικήν) ανόδου πρός τήν βε- 
ρόινταν δΓ έξόδων της. Τάς έργασίας δέ ταύτας έξετέλεσεν ό Χρίστος 
Σπ. Μαστρογεωργόπουλος.

Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει σας>ώς ότι ή ’Εκκλησιαστική έπιτροπή 
άνεγνωρισε ν τ έ  φ ά κ τ ο  τήν 'Εταιριοη/ ώς διάδοχον τής ίδιοκτητρίας 
τοΰ Χανιοΰ ’Αδελφότητος τών Μικροχωριτών τής Κων)πόλεως.

^Είς τήν πραγματικότητα δηλαδή ή άμοιρος «Φιλοπρόοδος 'Εταιρία» 
ύπήρξεν μία παρένθεσις, ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ τής διαλυθεί- 
σης ’Αδελφότητος τών Μικροχωριτών τής Κων)πόλεως και τής αργό- 
τερον συσταθείσης έν Άθηναις.
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γ'. ΑΙ έπιπτώσεις καί προεκτάσεις εκ τής καταστροφής τοΰ ((XavioC;>

Ή διπλή καΐ ταυτόχρονος κοιταστροφή — τοΰ «Χανιοΰ» καί ττ^ς «Βι
βλιοθήκης» — δεν ύπηρξεν μόνον ή όατώλεια ενός ιστορικού κτιρίου, τό 
Χάνι τους ήταν διά τούς Μικροχωριτας ενα σύμβολον, τό σήμα κατατε· 
θέν τους, διά τό όποιον έκαυχώντο, κάτι εκ των ών ουκ όίνευ, φερ’ είπειν.

Ή δε καταστροφή τής «Βιβλιοθήκης» δέν άπετιματο άπό τούς χωρια
νούς ώς καταστροφή υλικών πραγμάτων (επίπλων, πολυτίμων βιβλίων 
καί άλλων άξιολόγων αντικειμένων, μέχρι συλλογής παλαιών καί σπα
νίων γραμματοσήμων) άλλα ώς απώλεια εκείνου διά τό όποιον οί έπι- 
σκεπτόμενοι τό χωριό τους, εξέφραζαν τήν έκπληξιν καί τον θαυμα
σμόν των.

Ή (άπώλεια συνεπώς άμφοτέρων έδημιούργησεν δ) ι̂ μόνον ένα δυσα- 
ναπλήρωτον κενόν άλλα καί ένα ψυχικόν τραύμα εις τούς Μικροχω- 
ρίτας.

Ή βεβαιότης εξ άλλου δτι έπρόκειτο περί έσκεμμένης ένεργείας, σα- 
τανικώς σχεδιασχείσης καί έκτελεσθείσης, ύπήρξεν συγκλονιστική.

Αι έριδες, αί άλληλοκατηγορίαι κ.λπ. πού έπηκολούθησαν έδημιούρ- 
γησαν τοιαύτην σύγχυσιν καί τόσας ύποψίας, ώστε άμεσον άποτέλεσμα 
αυτών νά είναι τό πρώτον εύρύ ρήγμα είς τήν συνοχήν τών Μικροχωρι- 
τών, έμμεσον δε άποτέλεσμα τα δεινά των κατά τήν περίοδον τής Έα- 
μοκρατίας νά είναι τα φρικαλεώτερα τής περιοχής, εκ τοΰ δτι τό ψυχι
κόν χάσμα μεταξύ των διηυρυνθη τόσον ώστε νά μή έχουν ττλέον έμπο- 
στοσύνην μεταξύ των οϋτε τα μέλη μιας και τής αύτής οίκογενείας.

«Οι φίλοι μου καί οί πλησίον μου, εναντίον έστησιχν 
καί οί άδελφοί μου... καί αυτοί ούκ ήσοα/ μετ’ εμού».

2. ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

α'. Ή  έν ΗΠΑ έπιτροπή Μικροχωριτών « Ό  Φοΐνιξ»

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου, υπό τών έν Η.Π.Α. 
Μικροχωριτών συνεστήθη έπιτροπή υπό τήν επωνυμίαν «Φοΐνιξ» διά τήν 
συλλογήν χρημάτων — μεταξύ των κυρίως — με άντικειμενικόν σκοπόν 
τήν έν εύθέτω χρόνω παροχήν βοήθειας προς τους κατοίκους τής γενε- 
τείρας των, τών όποιων τά δινεκδιήγητα δεινά καί τήν έξαφάνισιν τών 
περιουσιών των, έπληροφοροΰντο υπό τών είδησεογραφικών μέσων.

‘Ό ταν ήλθε έπί τέλους τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ή έπτιροπή τών έν 
’Αμερική Μικροχωριτών, έστειλε — προφανώς δοκιμαστικώς — δέματα 
βοήθειας εις περιορισμένον άριθμόν οικογενειών στό Μικρό Χωριό κατά 
τήν κρίσιν της.

’Επειδή δμως ή ένέργεια αΰτη προεκάλεσεν διαφόρους άντιδράσεις 
έκ μέρους άγνοη^θέντων, ταυτοχρόνως δέ έγινεν γνωστόν έν ’Αμερική 
δτι διάφοροι διεθνείς φιλανθρωπικαί όργανώσεις (Διεθνής ’Ερυθρός 
Σταυρός, ΟΥΝΡΑ — ΕΜΕΛ κ.λπ.) έχορήγουν εις τούς πολεμοπαθείς, 
φάρμακα, τρόφιμα, ε’ίδη ιματισμού κ.τ.λ. καί αί κρατικαί ύπηρεσίαι στε- 
γάσεως παρείχαν είς τούς δικαιούχους τά  άπαιτούμενα οικοδομικά υ
λικά καί είτε διά τοΰ συστήματος τής αύτοστεγάσεως, ε’ίτε δι’ έργολά-
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δον, προέβαινον εις έπισκευάς ή ανοικοδομήσεις των οικημάτων των, ή 
έπιτροτττ] δέν εστειλεν άλλα δέματα.

’Αργότερα ή έτατροττή κατόπιν σχετικής είσηγήσεως παραγόντων 
τοΰ χωρίου, άπεψάσισεν να διαθέση τα χρήματά της διά τήν άνέγε,ρσιν 
νέου ξενοδοχείου, ύπό τόν δρον δτι τοϋτο θά (ϊνεγείρετο έπ’ι τοΰ οικοπέ
δου τοΰ παλαιοΰ, ώρισε μάλιστα όνομαστικως τά μέλη τής έξαμελσΰς 
διαχειριστικής επιτροπής, ήτοι τόν ’Αριστείδη Γιουρνα, Έπαμ. Παππα- 
δή, Παντ. Πλάκα, Νικ. I. Δέρματα, ιωάν. Στ. Παππαδή καΐ Σπόρον 
Δερματόϊν.

ΕΝΟΣΙΣ HIKPOXQPITBN cQ ΦΟΙΝΙΞ»

α  'ίν.ήφίηααν τ . ..μ....

και λια ουν5αο}ΐήν
Λιΰ του.

Ό  Τ α μ ί α ς

NV 91ΰ

Ά π ό δ ε ιζη  οκΛ/δρομής στόν «Φοίνικα)). 
Προσφορά τοΰ Πλούταρχου, άπό τό άρ- 
χε ίο  τοΰ πατέρα του Κωνσταντίνου Ζα- 
χαρόπουλου, πού διετέλεοε πρώτος τα

μίας τοΰ «Φοίνικα)).

Ή επιτροπή αυτή διεχειρίσθη τά χρήματα πού έστέλλοντο ε’ις αυτήν 
τμηματικώς μέσω τοΰ είς Πειραιά διαμενοντος Παντελή Νικολοπούλου 
καί έξετέλεσεν τό έργον βάσει άρχιτεκτονικοΰ σχεδίσυ καί στατικής με
λέτης τοΰ άειμνήστου στρατηγοΰ καί πολιτικοΰ μηχανικοΰ Δημητριου 
Δ. Πολύζου καί ύπό τήν έπίβλεψίν του.

Τό ξενοδοχεΐον, άνηγέρθη εν μέρει μόνον επί τοΰ οικοπέδου τοΰ Χα
νιού, διότι ή επιτροπή άνεγέρσεως έκρινεν άπαραίτητον δπως δκχτεθή 
τμήμα αύτοΰ προς διεύρυνσιν τής πλατείας, έ^’ δσον μάλιστα ε’ις άντι- 
κατάστασιν αύτοΰ, προσε(|>έρθησαν δωρεάν τμήματα γειτονικών οικοπέ
δων ύπό των οικογενειών Κων. θόινου καί Δημ. Δέρματά καί μάλιστα 
είς έκτασιν ώστε τό νέον κτίριον νά είναι μεγαλύτερσν τοΰ πολ.αιοΰ.

"Αμα τή όλοκληρώσει τής άνεγέρσεως (1953) τό ξενοδοχεΐον έξεμι- 
σθώθη ύπό τής επιτροπής είς ίδιώτας, μέχρι τοΰ έτους 1959 οπότε τόσον 
τό κτίριον μετά τών ελάχιστων επίπλων του, δσον καί τό ταμεΐον της, 
κατ’ έντολήν τής χρηματοδοησάσης τό έργον επιτροπής έν Η.Π.Α., πα- 
ρεδώθησαν ύπό τοΰ ταμία τής επιτροπής άνεγέρσε&κ; Νικολάου Δέρμα
τά, είδικώς έξουσιοδοτηθέντος καί μεταβάντος πρός τοΰτο ε’ις ’Αθήνας 
είς τόν άπό τοΰ έτους 1955 υφιστάμενον σύλλογον τών έν Άθήναις Πει- 
ραιεΐ καί Προαστείοις Μικροχωριτών ή «Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος».

Έ ξ  δλων αύτών καταφαίνεται δτι οι πάντες άνεγνώριζαν τόν Σύλλο
γον ώς φ»υσικόν διάδοχον καί άναμφισβήτητον κληρονόμον τής οικοπε
δούχου αδελφότητος τών Μικροχωριτών έν Κων)πόλει.

Μετά την παράδοσιν τοΰ ξενοδοχείου είς τόν σύλλογον, ή χρηματο- 
δοτήσασα την άνέγερσίν του, έπιτροπή Μικροχω^κτών «Ό Φοϊνιξ» διε- 
λύθή χωρίς νά παράσχη πληροφορίαν τινά„ άναφορικώς μέ τήν εισφο
ράν έκάστου μέλους της.
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Σ.Σ.: Θεωροΰ|ΐε καθήκον μας υστέρα από τόσα χρόνια νά δη[)^ιεύσουμε τά όνό|τατα 
πού βρέθηκαν των συγχωριανών και φίλων πού εύγενώς προσέφεραν τότε (1946) 
για νά βοηθήσουν τήν προκοπή τού χωριού ]ΐας. ’Αναδημοσιεύονται από την εφημε
ρίδα «’Εθνικός Κήρυκας» της Ν. Τόρκης, της εποχής έκείνης.

Τά ποσά άναφέρονται σέ δολλάρια Η.Π Α .
KCJRE BEACH, NORTH CAROLINA.— To Διοικητικόν Συμδούλιον τής προ έξα- 

μήνου Ιδρυθείσης Ένώσεως των Μικροχωριτών Καρπενησιού «Φοΐνιξ», άποτελούμε- 
νον άπό τούς κ.κ. Παναγιώτην Κομπορόζον, Ί .  Κόμματα, Σταύρον Πανταζήν, Κων
σταντίνον Ζαχαρόπουλον καΐ Ποοπιελήν Μίχον, άνακοινοΐ δτι εύθύς μετά τήν Μγ- 
κρισιν τοϋ Καταστατικοΰ παρά τοΟ STATE OF NORTH CAROLINA προέδη είς τήν 
εΐσπραξιν των είσφορών ώς καί τήν ένέργειαν έρόινου μεταξύ των Μελών ώς καί 
των Φίλων των συμπαθούντων τήν “Ενωσιν, σκοπός της όποιας είναι ή περίθαλψις 
των έκ τοΰ πολέμου ώς καί της ύπό των δαρδάρων κατακτητών όλοσχεροΰς σχε
δόν πυρπολήσεως τοΰ Μικρού Χωρίου Καρπενησίου, συνελέγη δέ μέχρι σήμερον τό 
κόοτωθι ποσόν. 8.960' άπό λαχεΐον 511. Σύνολον 9.471 δολλάρια.

Οί έκ τοΰ Μικρού Χωρίου καταγόμενοι:
■ Λημήτριος Μπακάτσιας 536, Νικόλαος Χαμπερής καί Σύζυγος 400, Ίωόιννης 

Κομματας 342, Σταύρος Πανταζής 336, Πανοτγιώτης Κομπορόπουλος καί Σύζυγος 
336, Νικόλαος Κομματας 8300, Ίωόιννης Μαστρογεωργόπουλος '286, ’ Αθανάσιος 
Κομπορόζος 236, Άλκιδιάδης Κομπορόζος 236, Ήλίας Λημόπουλος 254, TpOqxov 
Κυρίτσης 236, Νικόλαος Σιδέρης 236, Ίωόιννης Χαμπερής καί Σύζυγος 200, Κων
σταντίνος Ζαχαρόπουλος 200, Ιωάννης Λερματας 150, Κωνσταντίνος Γιορνας 136, 
Γεώργιος Ζαχαρόπουλος 136, Γρηγόριος Άθανασόπουλος 136, Λημήτριος Κυρίτσης 
200, Γεώργιος Χονδρός καί Σύζυγος 300, Μιχαήλ Μανίκας 118, Νικόλαος Καρδα- 
ρ>ας καί Σύζυγος 150, Φωτεινή Σ. Παπαδοπούλου 127, Παντελής Μίχος 100, Διο
νύσιος Πλάκας 100, Λημήτριος Παπαδημητρίου καί Σύζυγος 97, Σωτήριος Γιαννα- 
κόπουλος 50, Γεώργιος Πιστόλης 50, Χαράλαμπος Τριανταφύλλης 50, Σπύρος Πλά
κας 48, Ιωάννης Μίχος 30, Λημήτριος Πολύζος, U.S.A. 36, Ίωάιννης Χονδρός· 
(J.S.A. 36, Ιωάννης Φλέγγας U.S.A. 33, Πλούταρχος Ζαχαρόπουλος (J.S.A. 30, Ευ
δοξία Φουσέκη 25, Ήλίας Πλάκας 15, Κασσάα/δρα Καλιδόνη 50, Κωνσταντίνος 
Φλώρος 25, Λίνα Κάρρας 20, Ευθυμία I. Πλάκα 10, Βιργινία I. Πλάκα 5, Γκόλφω 
Χονδρού 10, Σοφία Γ. Χονδρού 5, Σπύρος Γ. Χονδρού 5.

Παρά φίλων καί συμπαθούντων: DIXIE CAFE WILMINGTON, N.C. 100, PETE 
ANT MIKE WILSON 100, ’Ιωάννης Σιαμανής 50, Γεώργιος Καρδαρας 50, Κων
σταντίνος Κανούτας 30, Μιλτιάδης Τσιτούρης 25, Γερκχσιμος Λέρης 25, Κλερμέιης 
Πιστιόλης 25, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 25,' Ίωάιννης Μούτος 25, Νικόλαος 
Ψύλλος 25, Λημήτριος Κατσάινος 25, Χαράλαμπος Ρέλλιος 25, Κωνσταντίνος Πι- 
στιόλης 25, Ίωάιννης Πόντος 25, ’Αλέξιος Χονδρός 40, Βασίλειος Νικολόπουλος 20, 
Νικόλαος Ξοΐνης 20, JAMES WELL 20, θεοδ. Παπαναστασίου 20, JAMES QYST 
20, Κωνστ. Τσιμουγιάιννης 20, Ίωάιννης Κοντοπδινος 20, X. Γεωργόπουλος καί Φω- 
τόπουλος 20, Ίωάιννης Νικόπουλος 15, ’Ελευθέριος Κατσούδας 15, Λημήτριος Χα
μπερής 15, Ιωάννης Μαθές 15, Κωνσταντίνος Μπαλάιτσιας 16, Βασιλική Α. Καρ- 
δαρά 15, Λημήτριος Κατσούδης 15, Λάζαρος Κανούτας 15, Ίωάιννης Πάπας 15, 
Γεώργιος Τσιαμπάσης 15, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 28, Σταύρος Χονδροκωστό- 
πουλος 20, Γεώργιος Κ. Χονδρός 10, Κωνσταντίνος Μπαραδίτσος 10, Νικόλαος ’Α
λεξίου 10, Σπύρος ’Αλεξίου 10, Νικόλαος Τσιαμπούρης 10, Χρήστος Καναδός 15, 
Θεόδωρος Ζουρζούκης 10, Ίωάιννης Τσιμουγιάιννης 10, Ταξιάρχης Χαδέλος 10, Βα
σίλειος Παπαδόπουλος 10, Άθαν. Μαθές 10, Χρήστος Γεωργαλας 10, Άνδρέας 
Κουτούλας 10, Γεώργιος Καμπίτσης 10, Λημήτριος Κατσάινος 75, Σεραφείμ Ζαρ-

21



καλής 50, Διονύσιος Ψύλλος 50, ’Ιωάννης Πιστόλης 50, Ιωάννης Λερής 50, Διο
νύσιος Βλάχος 50, ΣπΟρος ΣταμπολίτηΙς 50, Δη μητριός Κοντοπάνος 50, Άλέκος Πα- 
παγιάννης 50, Σταύρος Κοντογεώργος 50, Ελένη Δ. Χονδρού 50, Ιωάννης Κού- 
τσιος 10, Εύόιγγελος Κουτσικόπουλος 10, Χρηστός Τάσσιος 10, Γεώργιος Βασιλείου 
10, Ιωάννης Πάππας 10, Βασίλειος Μαραγούσης 10, Γεώργιος Πατσαούρας 10, 
Χρηστός Πιστιόλης 10, Χρηστός Βλάχος 10, Ζαχαρίας Πολύζος 10, Γεώργιος Πο
λύζος 10, Π. Τρεμπέλης 10, Γεώργιος Παπαδής 10, Ιωάννης Οικονόμου 10, Γεώρ
γιος Μανουλάκης 5, ’Αθανάσιος Κοπχτούδας 5, Νικόλαος Πουλέτσιος 5, ’Ιωάννης 
Καλαντζής 5, Θεόδωρος Άθανασόπουλος 5, Χρηστός Κόγγας 5, Νικόλαος Κούρτης 
5, Νικόλαος Φραγγάκης 5, Χρηστός Μαρκόπουλος 5, ’Αθανάσιος Κακέδιας 5, Νι
κόλαος Πόαπτος 5, CMAPLES Τσίρος 5, Νικόλαος Ντουδάλης 5, Νικόλαος Μαρ- 
γιώτης 5, Στυλιανός Στροηηγός 5, Γεώργιος Στεφάνής Ίερεύς, 5, Δημ. Άθσνασό- 
πουλος 5, Βασίλειος Πάππας 5, ’Ιωάννης Κατσούδας 7, ’Αθανάσιος Χαδέλος 5, ’Α
θανάσιος Κοκκίνος 5, Νικόλαος ’Αθανασίου 5, Βασίλειος Βλάχος 5, Πσνοτ/ιώτης 
Μπαϊρακτάρης 5, ’Επαμεινώνδας Γουρνδς 5, ’Αθανάσιος Ρός 5, Άνδρέας Τσιμοσ- 
γιάννης 5, Γεώργιος Τριανταφύλλης 5, Βασίλειος Καλύδας 5, Χρήστος Κοντόγερος 
5, Γεώργιος Μοαάπουλος 5, ’Ιωάννης Δήμας 5, Παν. Λάζαρος 5, Νικόλαος Βασί- 
λαρος 5, Ευστάθιος ’Ανάργυρος 5, Γεωργία Νάκου 5, Δημήτριος Καραγκούνης 5, 
Γεώργιος Κορτέσης 5, Σταύρος Μαθές 5, Νικόλαος Γεωργαλας 5, Διονύσιος Ζα- 
χαρόπουλος 5, Γεώργιος Μητρόπουλος 5, Δημήτριος Κριτσέλης 5, Κωνσταντίνος 
Ρογκάτσιος 5, Χαρ. Πέπας 3, Κωνστοτντ. Βρετάκης 3, Ίωόιν. Καπετανάκης 3, Ί -  
ωόιννηςΚύρους 3, Γρηγόριος Λαδας 2, ’Ιωάννης Δεκοατής 2, Σωτήριος Παχύς 2, 
’Ιωάννης Παπαϊωάννου 2, ’Αλίκη Δήμα 2, Δημήτριος Πανόπουλος 2, Κωνσταντίνος 
Στεργιάκης 2, Δημήτριος Φγηνός 2, MIKE Σούλιας 2, ΤΟΜ Κολόνης 2, Ίωόιννης 
Βλάσης 1, Νικόλαος Ρούσος 1, Δημήτριος Χιόνης 1, Πέτρος Σάφφος 1, Μενέλαος 
Κιχπετανάκης 1, JAKD DENNAR 1, Τό δλον 8, 960.00. Τή ένεργεία 'Ελένης Π. 
Κομπορόζου άπό λαχείου 511, άπό δώρον τής Ιδίας διά τήν "Ενωσιν.

Έ ν δλω 9,471. 00.

3. Ή  άνέγερσις τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ «Ή  Μετομόρφωσις τοΰ Σωτήρος» 
και ό ίερεύς ’Αθανάσιος Παπαστάθης

Τό καλοκαίρι τοΰ έτους 1923 εύρισκόμεθα στο χωριό αρκετοί νεα
ροί, κυρίως δε οί ύποψήφιοι κληρωτοί της κλσσεως 1924 καΐ ό κύριος 
^Αθανάσιος Παπαστάθης, νέος Μικροχωρίτης, σύζυγος της Φωτεινής τό 
γένος Ν. Πολύζου) υποψήφιος ίερεύς τοΟ χωριού μας. 'Ό πως ήτο φυ
σικόν, έπωφελούμεθα κάθε εύκαιρίας (γάμους, όνομαστικας έορτάς, πα
νηγύρια) νά όργανώνωμεν διασκεδάσεις (συνήθως με όργανα) ψυχα- 
γωγοΰντες ταυτοχρόνως και όλους τούς χωριανούς, επίσης έδώσαμεν 
καΐ ύπαιθρίους θεατρικάς παραστάσεις.

Κάποια ημέρα, πρός τό τέλος τοΰ καλοκαιριού, ό Παπαστάθης μάς 
λέει: «Βρε παιδιά, όπως μαθαίνω, στην Τράπεζα ύπάρχουν κάτι λεφτά 
πού μάζεψαν οί χωριανοί μας στην Πόλη, γ ιά  νά κτισθεΐ καινούργια 
έκκλησιά, έξ άλλου έχομεν τόσους χωριανούς μας στήν ’Αμερική κυρί
ως, αλλά καί στήν Πόλη καΐ τήν Αίγυπτο, δέν τούς στέλνουμε μερικά 
γράμματα, νά βοηθήσουν νά φκιάσουμε μιά καινούργια Σωτήρα;».

'Ωραία ιδέα αλλά δέν μάς ένθουσίαοε καί τόσον, διότι έπρόκειτο 
περί έργου μεγάλης δαπάνης, ενώ ή ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή δέν εί
χε κανένα χρηματικόν ποσόν, ντραπήκαμε όμως νά είποΰμε τΙς άντιρή- 
σεις μας καί τήν άπεδέχθημεν.

”Αμ’ έπος άμ’ έργον, συνεισφέραμεν εκ τοΰ πενηχροΰ βαλαντίου μας
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δσα έχρειάζοντο διά γραμματόσημα καί καλά χαρτοφάκελα, συγκεν
τρώσαμε διευθύνσεις καί άφου ό Παπαστάθης εγραψε τά γράμματα, τά 
έταχυδρομήσαμεν. Την προσπάθειάν μας αυτήν πολλοί χωριανοί τήν εί
δαν με συμπάθειαν, μερικοί δε με σκεπτικισμόν, δέν ελειψαν δμως και 
τά πικρόχολα σχόλια' κάποιος άπό τζάκι, μάς άπεκόιλεσε «ι|>αντασιο- 
πλήκτους νεαρούς», άλλος δέ αγράμματος φιλόσοφος μάς είπε «εξημ
μένος κεφαλάς».

Στο τέλος τοΰ φθινοπώρου οΐ περισσότεροι νεαροί καί κυρίως ημείς 
οί έπίστρατοι, δναβληθείσης τής στρατεύσεώς μας διά τήν άνοιξην, φύ
γαμε άπό τό χωριό καί πήραμε τό δρόμο νά βρούμε δουλειά, τό χαρ- 
τσιλίκι μας είχεν ήδη ύποστή καθίζησιν.

'Ό πως έπληροφορήθην άργώτερον, οί περισσότερες απαντήσεις έξ 
’Αμερικής υπήρξαν άμεσες καί πολύ ένθαρρυντικές, κατόπιν δέ αύτού 
τή εισηγήσει τοΰ έφημερίου ήδη τού χωριού Παπαθανάση, κατά Νοέμ 
βριον τοΰ 1923 συνεστήθη έπιτροπή δη/εγέρσεως τού Ναού, άποτελου^έ 
νη έκ των μελών τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής καί των Γεωργίου 
Έ λ. Παπαδή, Κων)ντίνου Κοκκάλα καί τού ,Ιωάν. Παπαδοπούλου, άρτι 
έπανακάμψαντος έξ ’Αμερικής, δστις καί ώρίσθη ταμίας τής έπιτρο- 
πής, καθ’ δσον προσέφερε διά τήν άνέγερσιν τοΰ Ναού δραχμάς 25 χ ι
λιάδας !

Ή έπιτροπή άνεγέρσεως συνελθοΰσα εις συνεδρίασιν, πήρε άπό τό 
μαγαζί τοΰ Ίακχννου Κομπορόζου τό άνηρτημένον έκεΐ κορνιζαρισμέ- 
νον άρχιτεκτονικόν σχέδιον σταυροειδούς Ναού Βυζαντινού ρυθμού (έκ- 
πονηθέντος έν Κωνσταντινουπόλει δαπάναις τής ’Αδελφότητος των Μι- 
κροχωριτών, προ τής διαλύσεώς της) τό βρήκε καί πολυτελές καί με
γάλο, δυσοα/άλογον δηλαδή προς τάς δυνατότητας αλλά καί τάς άνάγ- 
κας τού Μικρού Χωριού, ώς έκ τούτου ώς μόνη λύσις διεφαίνετο ή έκ- 
πόνηση νέου σχεδίου Ναού, μικρότερου καί άπλουστέρου τύπου, οπότε 
κάποιος τής έπιτροπής εΐπεν: «γιατί βιαζόμεθα; δταν θά εϊμεθα είς θέ- 
σιν διά νά άρχίσωμεν, ό μηχανικός πού θά φέρουμε μπορεί νά τό έφαρ- 
μόση μικρότερο, όπότε δέν θά δυσαρεστήσωμεν καί τούς χωριανούς 
μας έκείνους πού πλήρωσαν καί τό έφκιασαν τό ώραϊο αύτό σχέδιο», 
ή πρόταση έγένετο αποδεκτή άνευ άντιρρήσεως.

Τήν άνοιξιν τοΰ 1924 ήλθε στό χωριό όμάς οικοδόμων μέ έπί κεφα
λής τον πρωτομάστορα Βασ. Γιωργάκην έξ ’Άρτας, τόν έκάλεσε ή έ
πιτροπή άνεγέρσεως καί άφού τόν κατετόπισεν έπί των έπιδιώξεων καί 
δυνατοτήτων της, τού έδειξε τό σχέδιον καί τόν ήρώτησε άν μπορή νά 
κάμη τό κτίσμα μέ μικροτέρας διαστάσεις καί όναλογίας. Αύτός άφού 
τό έμελέτησε έπ’ άρκετόν, άπήντησεν δτι κατ’ άρχήν σμίκρυνσιν τοΰ 
σχεδίου μόνον διπλωματούχος άρχιτέκτων καί μάλιστα έμπειρος, μπο
ρεί νά φκιάση, διότι θά σχεδιάση έξ άρχής άλλο σχέδιον, πράγμα πού 
θά σάς κοστίση άρκετά )^ρήματα.

Καί πρόσθεσε: «Έγω σάς προτείνω νά έφαρμόσωμεν τό σχέδιον 
τούτο, άπό τό όποιον νά άφαιρέσωμεν ένα τμήμα του, δηλαδή τό με
ταξύ τού τέμπλου καί των πλαγίων εισόδων, ώστε χωρίς νά φαίνεται 
ή παράλειψις, ό Ναός νά γίνη μικρότερος, έπειδή δέ δπως βλέπω, τού
το τό σχέδιο είναι λεπτομερέστατο, έγώ άναλαμβάνω νά τό έκτελέσω 
ύπεύθυνα χωρίς στατική μελέτη καί έπίβλεψη πολιτικού μηχανικού, πού 
γ ι’ αύτόν καί μόνον δέν φθάνουν τά λεφτά πού έχετε προς ώρας στά 
χέρια σας».
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Ή επιτροπή έπεφυλάχθη νά άπαντήση, συσκε<|>θεΐσα δε Ιδιαιτέρως 
με συμμετοχήν καΐ άλλων χωριανών, μετά μακράν καΐ εξονυχιστικήν 
συζήτησιν δλων των απόψεων, άπεφάσισε νά άποδεχθή τήν πρότασιν.

Ύπήρξεν δμως άλυτον τό πρόβλημα της μεταφοράς τοΟ τεραστίου 
δγκου τής άπαιτηθησομένης καταλλήλου πέτρας, δεδομένου δτι τέτοιο 
λατομειον υπήρχε μακρυά είς θέσιν «Κερασιά», όπόθεν ή μεταφορά της 
θά απαιτούσε δχι μόνσν χρόνον πολύν αλλά και δαπάνην πολύ μεγά- 
λην, διότι μόνον με υποζύγια ήτο δυνατόν νά μεταφερθή άπό έκεΐ, και 
τά ζώα τοΰ χωριού δέν ήσαν ικανά γ ι’ αυτή τήν εργασία, άλλως τε εί
χαν καΐ τόσα άλλα ύλικα νά μεταφέρουν.

'Ως εκ τούτου ό Γεωργάκης άνεζήτησε άλλα νταμάρια, πλησιέστε- 
ρον του χωριού, αλλά δέν βρήκε κατάλληλη πέτρα, κάποιος τοΰ είπε 
δτι είς τό μέσον τοΰ «ΚρΙ» ύπάρχει ένα καλό νταμάρι, αλλά δέν υπάρ
χει τρόπος νά μεταφερθή ή πέτρα άπό έκεΐ. Αύτός πήγε επί τόπου και 
άφού έβαλε μερικά φουρνέλα καί διαπίστωσε δτι δχι μόνον ή πέτρα ήτο 
άρίστης ποιότητας, άλλά καί ή έξόρυξίς της εύκολος, είπε είς την επι
τροπήν δτι θά φκιάση ένα μηχάνημα μέ τό όποιον θά κατεβάζη τήν πέ
τρα στόν δρόμο, δίπλα στο μαγαζί τοΰ Κυρίτση. "Αρχισε λοιπόν άπό 
έκεΐ, στερέωσε στο έδαφος μαδέρια καί έφκιασε διπλή γραμμή μέχρι 
τό λατομειον, δπου έστήριξεν σε δυο έλατα ένα μεγάλο μάγκανο, πε
ριτύλιξε σ’ αύτό ένα χονδρό συρματόσχοινο, τίς άκρες τοΰ οποίου συ
νέδεσε μέ τά δυο ξύλινα βocγovέττα μέ ρόδες άπό κούτσουρα πού είχε 
κατασκευάσει καί τοποθετήσει τό ένα έπί τής μιας γραμμής, κοντά στο 
μάγκανο, καί τό άλλο στο τέρμα τής διαδρομής, έπί τής άλλης γραμ- 
μής.

Ηδη ή ώρα τής δοκιμής έφθασεν, έβολεν άρκετές πέτρες στο βαγο
νέτο πού ήτο στο μόιγκανο καί δταν τούτο άφέθη έλεύθερον, πήρε κατ’ 
άρχήν ταχύτητα ή οποία άνεκόπτετο προοδευτικώς διότι, ταυτοχρόνως 
άνέβαζε τό άδειο βαγονέτο άπό τό τέρμα τής διαδρομής. Τελικώς, δέ, 
καί τά δύο βαγονέτα έφθασαν περί τά δεκαπέντε μέτρα πρό τού τέρ
ματός των.

Ά πό τήν δοκιμήν αυτήν ό Γεωργάκης διεπίστωσε πόσην ποσότητα 
πρέπει νά βάζη στό έπόινω, ώστε τά δύο βαγονέτα νά φθόα/ουν στό τέρ
μα τους. "Εκαμε καί κόπι πρόσθετες κατασκευές καί τροποποιήσεις καί 
δταν μέ τήν λειτουργίαν τού πρωτόγονου αυτού ντεκοβίλ, «βίνς» δπως 
τό έλεγεν, μετεφέρθησαν στό τέρμα τά πρώτα φορτία καί έκεΐθεν μέ 
καροτσάκια είς τόν χώρον τής έκκλησίας, δπου είχαν ήδη έκσκαφή τά 
θεμέλια, έγένετο ποαπιγυρικώς ή καθιερωμένη τελετή τής καταθέσεως 
τοΰ θεμελίου λίθου, παρουσία δλων τών κατοίκων, παρετέθη γεύμα είς 
τούς μαστόρους καί έπηκολούθησε γλέντι ώς τό βράδυ. Ά πό τής επο
μένης, ένώ άπό τά γύρω χωριά συνέρεαν νά ίδούν τόν σιδηρόδρομον 
τού Μικρού Χωριού, τά φουρνέλα έσκαζαν στό Κρι, τά βαγονέτα άνε- 
βοκατέβαιναν κατεβάζοντα πέτρες, καί τά καροτσάκια μετέφεραν στήν 
έκκλησιά τίς άτόφιες, Μικροχωρίτικα υποζύγια τίς μικρότερες καί οί 
μαστόροι έχτιζαν ώστε μέχρι τό φθινόπωρον ή θεμελίωσις τού Ναού 
εΐχεν συντελεσθή.

’Ά ς  σημειωθη δέ δτι δχι μόνον τούτο κατέστη δυνατόν χάρις είς τό 
άπίθανον έκεΐνο κατασκεύασμα τοΰ Γεωργάκη, άλλά καί δλη ή πέτρα 
πού άπητήθη έν συνεχεία διά τήν άνέγερσιν τοΰ «Σωτήρος» άλλά καί 
διά τήν κατασκευήν τοΰ ύδραγωγείου τής Πλατείας, ώς καί διά τήν ά-
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νέγε,ρσιν τοΰ κτιρίίΧ) του Δημοτικού Σχολείου, μετεφέρθη γρήγορα, εΐ3- 
κολα καΐ ττρό πιίντων πολύ φθηνά.

Την άνοιξιν τοΰ 1925 ή επιτροπή άνεγέρσεως, παρά τήν εύγνωμοού- 
νην πού ώφειλεν εις τόν Γεωργάκην διά τήν δνπως σωτηρίαν έπινόησίν 
του, επειδή αυτός είχε όλιγομελή παρέαν καΐ χωρίς ειδικούς τεχνίτας 
(πελεκητάς άγκωναριών), ήναγκάοθή νά άναζητήση όίλλην παρέαν. 
"Εφερε λοιπόν, κατόπιν συστάσεως, τόν εκ Κονίτσης πρωτομάστορα 
Γεώργιον Τσαρτσάλην με πολυμελή παρέαν άπό κοίλους τεχνίτας, οί 
όποιοι καί συνέχισαν τό έργον με αμοιβήν και πάλιν ήμερομισθιου κα
τά περίπτωσιν, τοίϋτο διότι ή επιτροπή δεν είχε εις χειρας της αρκετά 
χρήμοχτα διά νά δώση τό έργον κατ’ άποκοπήν, κυρίως δμως διά νά γ ί 
νεται ή έργασία περισσότερον έπιμελημένη.

'Ό ταν τήν άνοιξιν τοΟ 1926, συμπληρώσαντες τήν στρατιωτικήν μας 
θητείαν, άπελύθημεν τοΰ στρατού οί της κλάσεως 1924, καί ήλθα στό 
χωριό, στήν εκκλησία είχοιν ήδη στηθη οί πρώτες σκαλωσιές. ’Ενθυμού
μαι δτι τήν μεθεπομένην της άφίξεώς μου ήτο ήμέρα Δευτέρα, καί βγή
κα τό πρωί στό χάνι, έκ ά ^ σ α  σέ μιά παρέα καί κουβεντιάζαμε, κά
ποια στιγμή ήλθε καί ό Παπαθανάσης: «Βρέ χωριανοί, δεν πάμε μιά 
στιγμή στήν έκκλησιά νά άνεβάσουμε μερικές πέτρες στίς σκαλωσιές, 
νά μή χασομερόίνε οί μαστόροι μέ αύτή τή δουλειά;» Πήγαμε οί νεώ- 
τεροι, στηθήκαμε άπό ένας σέ κάθε σκαλί, στίς δυό κινητές σκάλες πού 
ύπήρχαν καί άπό χέρι σέ χέρι σέ μιά ώρα άνεβάσαμε δχι μερικές άλλά 
δλες τίς πέτρες πού ύπήρχαν εκεί, άπό άγκωνάρια μέχρι καί τά σόμ- 
πολα. 'Ο Παπαθανάσης ένθουσιάστηκε καί δταν γυρίσαμε στό χάνι μού
σκεμα στόν ιδρώτα, μας κέρασε μοΰρο. Κέρασε καί κάποιος άλλος, ό- 
πότε νάσου ό Καραμέρης μέ τό βιολί του καί τήν παρέα του (γύριζε 
άπό κάποιο γάμο στήν Καρύτσα). Τούς καλέσαμε νά τούς κεράσουμε, 
κέρασαν καί αύτοί καί έτοιμάζονταν νά φύγουν. «Βρέ Γιώργο, δέν μας 
παίζεις ένα τοΰ τραπεζιοΰ πρωτοΰ φύγεις;» λέει ό Κώστας Χαμπερής. 
"Επαιξαν αύτοί ένα τραγούδι τοΰ τραπεζιοΰ καί χωρίς νά σταματήσουν 
τό γύρισαν στήν «ψιλή Ιτιά». Αύτό ήταν, σηκωθήκαμε δλοι σάν' αυτό
ματα καί πιάσαμε χορό καί τά μούρα τώρα έγιναν κρασί παληοβραχι- 
νό μέ τήν όκά καί οί έληές καί οί άρμυρές σαρδέλες, έγιναν τυριά καί 
κονσέρβες.

’Επάνω στό ξεφάντωμα βλέπουμε τόν Γιάννη Δέρματά (Παγανό) νά 
κατεβαίνη στόν «Γούμενο» μέ τό αλέτρι στόν ώμο (πήγαινε νά άποσπεί- 
ρη μιά γωνιά στό χωράφι του). Τρέξαμε, τοΰ πήραμε τό άλέτρι καί 
παρά τίς άντιρρήσεις του «πάρτε με καί ας κλαίω», τόν φέραμε καί 
τόν βάλαμε στό χορό' (τά ήθελε ό κολάκος του». Σέ λίγη ώρα νά καί 
ή άδελφή του κατέβαινε σαλαγώντας δυό άγελάδες, πήγαν δυό άπό 
τήν παρέα καί τής είπαν «είπε ό Γιάνν’ς νά μάς δώσης τόν τροβά και 
νά γυρίσης πίσω γιατί σήμερα είναι γιορτή». Ό  τροβάς είχε ένα μπου
κάλι κρασί, δυό φέτες ψωμί καί ένα κλειδοπίνακο μέ «τηγανισμένο», 
πού ήταν άκόμα ζεστό.

Κάποια ώρα μάς λέει ό άξέχαστος Κώστας Πανταζής! «Βρέ λεβέν
τες, τό μεσημέρι πέρασε, ή παρέα μεγάλωσε, τί θά γίνη γ ιά  φαΐ, έτσι 
θά τήν βγάλουμε;». «Μ...». Πήγε αύτός, έβγαλε μερικά ξύλα καί άνα
ψε τόν φοΰρνο πού είχαν οί θαναΐοι στήν αύλή τους, πήρε κάμποσα μα
καρόνια άπό τό μαγαζί τού Ζορμπαλά, έβαλε καί δλο τό βούτυρο καί 
τό τυρί πού έφερε κάποιος μικρός πού τόν στείλαμε στά σπίτια μας καί
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στίς 3 τό άπόγευμα τρία μεγάλα ταψιά με εξαίσιο παστίτσιο ήταν έ
τοιμα. Καθήσαμε στο τραπέζι, φάγαμε τά δυο καΐ τό άλλο τό κατα
ναλώσαμε ώς μεζέ μέχρι τής έπομένης πρωίας, πού συνεχίστηκε τό α
πρόβλεπτο εκείνο γλέντι. Τα ξημερώματα κάναμε μιά πατινάδα μέχρι 
τοΰ «Νικολό» με τό «τώρα τά πουλιά τώρα τά χελιδόνια» κα'ι δταν γυ
ρίσαμε ξεπροβοδίσαμε τούς όργανοπαΐχτες ώς τήν ράχη και γυρίσαμε 
στά σπίτια μας.

’Αλλά ας έπανέλθωμεν στην έκκλησιά, τώρα πού τό χτίσιμό της προ
χωρεί «τό όνειρο γίνεται πραγματικότης». Τά εμβάσματα των άποδή- 
μων έρχονται αυθόρμητα καΐ είναι περιεκτικώτερα, άλλά και οί εντό
πιοι προσφέρουν εκτός τής συνεχούς προσωπικής εργασίας καΐ διάφο
ρα υλικά, κυρίως καρυδιές, καστανιές, και άγρια δένδρα κατάλληλα 
γιά  την εύγενή κα'ι ανθεκτικήν ξυλείαν πού θά )^ρειασθή διά τό εσω
τερικόν τοΰ Ναού. "Αλλοι προσφέρουν σφάγια (γίδες, πρόβατα, κατσί
κια, άρνιά κα'ι κοτόπουλα) εκ των όποιων ή επιτροπή άνεγέρσεως, άλ
λα μεν πωλεΐ διά δημοπρασίας κα'ι άλλα τά προσφέρει είς τούς μα- 
στόρους, είς τούς όποιους κουβαλούσαν καί οί Μικροχωρίτισσες συνε
χώς λαχανικά, γαλακτερά, φρούτα, αυγά, ακόμη καί πήτες ολόκληρες.

ΈπΙ τέσσερα ολόκληρα χρόνια τό Μικρό Χωριό εύρίσκετο ώς υπό 
καθεστώς εκτάκτου ανάγκης καί οί κάτοικοί του (άνδρες, γυναίκες καί 
παιδιά) ώς έν πολιτική επιστρατεύσει. Κάθε Κυριακήν ή έορτην, είς τό 
τέλος τής λειτουργίας, ό Παπαθανάσης έλγεν: «Χωριανοί, σήμερα πρέ
πει νά έργασθοΰμε διά τον οίκον τού θεού, τήν (τάδε) ώρα νά μαζευ
τούμε καί νά πάμε όλοι με τά ζώα μας καί τα άπαραίτητα σίφερα, νά 
φέρουμε άσβέστη άπ’ τήν άσβεσταριά στά καλύβια». "Αλλοτε δε τσι
μέντα ή σίδερα ή κεραμίδια από τό Καρπενήσι. Συχνά δέ τάς καθημε- 
ρινάς ό Πλακο - Δημήτρης, πρωτού σφυρίξει γ ιά  να βγάλουν τά γίδια, 
φώναζε: «’Ακούστε χωριανοί, σήμερα, άμα χτυπήση ή καμπάνα νά πά
τε με τά ζώα σας νά φέρετε άμμο άπό τό ποτάμι, ή κερεστέ άπό τήν 
Δάφνη γιά  καλούπια καί σκαλωσιές, ή άμμοχάλικο άπό τό ρέμα, ή που- 
ριά άπό τά  «τρανά πλατάνια» γιατί αύριο δεν θότχουν οί μαστόροι νά 
δουλέψουν» καί οϋτω καθ’ εξής. Συγκινητικόν ήτο ότι είς τάς περιπτώ
σεις αότάς, δταν μία οικογένεια είχε επείγουσα δουλειά, δέν δατέφευγε, 
άλλά έστελνε τό ζώο καί με ένα έστω καί άνήλικο παιδί της, πού τό 
πρόσεχαν καί τό βοηθούσαν οί άλλοι γιά νά φορτώση καί νά ξεφορτώ- 
ση τό ζώο του.

"Οταν ό τότε Μητροπολίτης ’Αμβρόσιος πέρασε άπό τό χωριό καί 
είδε τόν συναγερμόν αυτόν, τόσον έντυπωσιάσθη ώστε, έλεγε στά χω
ριά πού πήγε έν συνεχεία: «Μιμηθεΐτε τούς Μικροχωρίτες πού με την 
άγάπη τους καί την συνεργασίαν δλων, φκιάνουν μιά έκκλησιά πού θά 
είναι τό έγκαλόπισμα τής Ευρυτανίας».

"Οταν ή τοιχοποιία τής εκκλησίας έτελείωσεν, κατόπιν ένυπογράφου 
συγκαταθέσεως δλων τών οικογενειαρχών, ή παλαιά εκκλησία, άφαι- 
ρεθησών δλων τών 'Αγίων Εικόνων, τής 'Αγίας Τραπέζης καί τών άλ
λων σκευών της, κατεδαφίσθη, προκειμένου τό χρήσιμον υλικόν αύτής 
νά χρησιμοποιηθή διά τήν κατασκευήν τής στέγης καί τών τρούλων τής 
νέας εκκλησίας. Μέχρι δέ τών έγκαινίων αύτής αί θρησκευτικαί τελε- 
ταί έτελούντο είς τό παρεκκλήσιον τού 'Αγίου ’Αθανασίου.

Τό σχέδιον τής νέας έκκλησίας προέβλεπεν και γυναικωνίτην μετα
ξύ τών δύο πρώτων κολονών τού Ναού καί είς τό ύψος τού προβλεπο-
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μένου πατώματος τοΰ γυναικωνίτου, ενα χονδρό μαδέρι άπό άγριόξυ- 
λο, δταν δέ ή ιχνέγερσις τοΰ Ναοΰ έπερατώθη, μερικοί χωριανοί έζήτη- 
σαν να γίνη καΐ ό γυναικωνίτης, έφ’ δσον μάλιστα ή πρός τοΰτο άπαι- 
τουμένη κοαάλληλος ξυλεία ύπηρχεν, άλλα ή επιτροπή έκρινεν άσκο- 
πον να διάθεση έστω καΐ τό μικρόν ποσόν πού απαιτητό πρός τοΰτο, 
προφανώς κουρασθεΐσα πλέον, καΐ άπήντησε: «αύτό τό φκιάνουμε δπο- 
τε». "Ομως «δ,τι μείνη άπό τήν ώρα, μένει χίλια χρόνια».

Εις τόν περίβολον της έκκλησίας, παραπλεύρως τοΰ καμπαναριοΰ, 
ύπηρχεν ενα έγκαταλελημένον έστεγασμένον οίκημα, ανοικτόν είς τήν 
εύρείαν πρόσοψίν του, πού δπως έλεγαν οί παλαιότεροι, ήτο στόν καιρό 
τους, μία άρτίως έξωπλισμένη μεγάλη αίθουσα, πού έχρησιμοποιεΐτο 
ώς γραφεΐον καί επιτροπικόν τοΰ Ναοΰ, άλλά καί ώς αίθουσα δεξιώ
σεων κατά τά μνημόσυνα κ.τ.λ. "Οταν δέ περατωθείσης τής άνεγέρσε- 
ως τής νέας έκκλησίας όλοκληροΰτο και ή δίνέγερσις τοΰ νέου κτιρίου 
τοΰ Δημοτικοΰ σχολείου, τό όποιον άφήκε καθ’ δλον τό μήκος του πρός 
τήν πλευράν τοΰ περιβόλου τής έκκλησίας, χώρον δύο μέτρων είς φάρ
δος, δ τοίχος έκεΐνος, δηλαδή μέ δ,τι άπέμεινε σχεδόν άπό τό πρώην 
«χαγιάτι» κατεδαφίσθησαν καί τοιουτοτρόπως άφ’ ενός άπεφεύχθη να 
καταστή ό χώρος έκεΐνος σκουπιδότοπος, άφ’ έτέρου δέ περιελθών είς 
τήν έκκλησίαν διηύρυνε τόν περίβολόν της καί άξιοποιήθη. Τήν παρα- 
χώρησιν αυτήν άπεδέχθη ό διευθυντής τοΰ Σχολείου καί έκ τοΰ λόγου 
δτι άπό τήν άλλην πλευρόιν τοΰ Σχολείου (τήν νοτίαν), ύπήρχεν εύρύς 
χώρος ύπήνεμος καί προσήλιος, κατάλληλος διά τάς παιδιάς τών μα
θητών, κατά τά διαλείματα, τήν γυμναστικήν των κ.τ.λ.

Άργότερον, είς τόπον δπου ήτο ή 'Αγία Τραπεζα τής παλαιάς έκ
κλησίας, άνηγέρθη άνάλογον βάθρον καί είκονοστάσιον έπ’ αύτοΰ «Δα
πάνη "Εμμας Πλάκα συζύγου Ήλία Πλάκα».

’Επίσης άργότερον έγινε καί ό μεγάλος τοίχος είς τήν βορείαν καί 
τήν δυτικήν πλευράν τοΰ περιβόλου τής έκκλησίας.

Διά τήν άνέγερσιν τοΰ Ναοΰ, ή έπιτροπή δινεγέρσεως κατόπιν πολ
λών διαδικασιών κατώρθωσε νά είσπράξη τό άντίτιμον δραχμοποιηθει- 
σών, δι’ άναγκαστικοΰ νόμου τοΰ κράτους, τών κατατεθημένων είς τήν 
τράπεζαν, χρυσών ’Οθωμανικών λιρών, υπό τής ’Αδελφότητος τών Μι- 
κροχωριτών τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι τό έν πέμπτον (ώς έλέγετο 
τότε) τής πραγματικής των τήν έποχήν έκείνην άξίας.

Όλοκληρωθείσης τής κατασκευής τού Νέου Ένοριακοΰ Ναοΰ, συνε- 
στήθη τριμελής έξελεγκτική έπιτροπή άπό τόν Γεώργιον Έλ. Παπαδήν, 
τόν πατέρα μου καί έναν άλλον, ή όποια έλέγξασα τά διιχχειριστικά 
βιβλία καί τά άποδεικτικά στοιχεία έσόδων καί δαπανών τής έπιτρο- 
πής δα/εγέρσεως, εδρεν αύτά έν τάξει, τό δέ πόρισμά της έτοιχοκολήθη 
είς τήν πρόσοψίν τοΰ ξενοδοχείου, πρός γνώσιν τού κοινού..

Δεν ένθυμοΰμαι είς ποιον ποσόν άνήλθεν ή είς χρήμα δαπάνη διά 
τήν όλοκλήρωσιν τοΰ Ναοΰ, έκεινο πού ήτο βέβαιον καί πανθομολογου- 
μενον ήτο, δτι ή πάνδημος προσωπική έργασία καί αί είς διάφορα είδη 
προσφοραί τών κατοίκων, υπήρξαν πολύ μεγαλυτέρας άξίας άπό τά είς 
χρήμα δαπανηθέντα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ή άνέγερσις τής νέας «Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος» ώφείλεται 

πρωτίστως είς τήν έμπνευσιν, τήν πρωτοβουλίαν καί τήν άκαταπόνητον 
δραστηριότητα ενός άνθρώπου, τοΰ ίερέως ’Αθανασίου Παπαστάθη.

ΔΗΜ. Κ. ΚΟΚΚΑ,λ.λΣ
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Εύρυτανίας)

τοϋ κ. Γιάννη Μανίκα

Στή Θεσσαλονίκηι τό 1928 ήταν ά,ρχεχόί Μικροχωρίτες μέ διάφορες έπιχειρή- 
σεις, δμως καί πολλοί νέοι.

Σέ φιλικές συναντήσεις πού κάναμε νέοι Μικροχωρίτες, μέ τον Δ. Κοκκάλα ή
μασταν καί συγκάτσικσι, έβαλα τό ζήτη^Αα δτι πρέπει νά βοηθήσουμε τα παιδιά τοΰ 
Σχολείου τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ, μιά πού εκεί είναι δάσκαλος γιά πρώτη φορά δ Για>ρ- 
γάκης (έτσι δνοίτάζαμε τό Γεώργιο Π απαδή). Ενθουσιασμένοι έμειναν δλοι οί χω
ριανοί μας, άκδμα καί Μεγαλοχωρίτες δπως ο Χαρ. Άραπογιάννης καί Δερματιώτες.

Μέ τή βοήθεια, γιά τήν δρθογραφία, τοΰ Α. Παπαπερικλή, σκαρώσαμε τό κα
ταστατικό τής δργάνωσης. Ένεγράφησαν μέλη δλοι οί Μικροχωρίτες μέ 10 δραχμές 
έγγραφή καί 5 δραχμές συνδρομή μηνιαία. Σέ συνεργοισία μ’ δλους όρίσαμε προσω
ρινή έπιτροπή τριμελή άπό τούς Δ. Ποισπάλη, Δ. Κοκκάλα καί Ί .  Μανίκα. Κά
ναμε καταστάσεις Μελών, κατσ. Προσωρινής Επιτροπής, σάν ιδρυτές Έξελεγκττικής 
’Επιτροπής μέ Πρόεδρο τόν Γ. Παπαδή, I. Κόμματά, Δ. Θάνο. Τά ύποβάλαμε στο 
Πρ-ωτοδικεΐο Θεσσαλονίκης γιά αναγνώριση τής οργάνωσης. Άντίγροιφο τής ανα
γνώρισης στείλαμε καί στήν Νομαρχία Μεσολογγίου. Ό  Δ. Δερματάς άνάλαβε μαζί 
μέ τόν Δ. Κοκκάλα καί Γ. Μανίκα τήν αγορά καί άποστολή γραφικής ύλης: τετρά
δια γιά δλες τίς τάξεις, μολύβια, μελάνες, πέννες, χρώματα κ.λπ.

Γράφαμε έπιστολές σ’ δλους τούς Μικροχωρίτες στήν Αθήνα, Πειραιά, ’Αμερι
κή, πού δλοι μέ ένθΟυσιασμό άνταποκρίθηκαν καί τόν Ιπόμενο χρόνο ιιεταφέρθηκε ή 
έδρα στό Μικρό Χωρό.

Ή  Φ.Ε.Ν.Μ.Χ. ανέπτυξε εκπολιτιστική δράση σπάνια γιά κείνα τά χρόνια. Βι
βλιοθήκη μέ άρκετά βιβλία καί συνδρομητής στή Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαί
δεια τοΰ Πυρσού, πού τότε έκδίδονταν. ’Έδοσε θεατρικές παραστάσεις, πού έρχονταν 
καί άπό άλλα χωριά, περισσότεροι Μεγαλοχωρίτες. Έμβολίασε χιλιάδες δέντρα μέ 
τίς μεγάλες τάξεις τοΰ Σχολείου, έφερε καί μοίρασε δωρεάν ατούς κατοίκους έμβο- 
λιασμένα δενδρίλια. "Ιδρυσε Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό, πού σάν πρώτη του 
δουλειά γιά νά προστατεύσει τά δάση, κατώρθωσε καί πήρε άδεια άπό τό 'Υπουρ
γείο Γεωργίας, γιατί τό Δοισαρχεΐο Καρπενησίου άρνοΰνταν νά δώσει,, άδεια ύλο- 
τόμησης έκατσντάδων κυβικών γιά ξυλόδεσες καί καδρόνια, γιά  τίς αράδες τών κλη
μάτων καί γιά τίς Κρεβατίνες, πού μεταχειρίζονται οί κάτοικοι, στροπίνες δηλαδή 
χιλιάδες νέα έλατα. Τήν ξύλευση έκαμε δ ύλοτομικός συνεταιρισμός Αάσπης. Συγ
χρόνως βγάλαμε καί ξύλα γιά κινητή σκηνή θεάτρου καί 4 μέτρων τάβλες γιά κα
θίσματα. ’Έαανε προμήθεια φαρμάκων γεωργικών καί λιπάσματα. ’Ακόμα, μετά τήν 
απελευθέρωση, έκαψε άσβεσταριά μέ πρωτομάστορα τόν Π . Μπάρλα. Προμήθευσε 
τούς κατοίκους γενικά μέ πατάτες, φασόλια, σιτάρι, καλαμπόκι, ττού φυσικά τά πε
ρισσότερα τά μεταχειρίστγριαν γιά τή διατροφή τους. Πήραμε καί καλλιεργητικά 
δάνεια. Μιά άκόμα δουλειά πού καταπιάστηκε ό συνεταιρισμός, ήταν νά ήλεκτροφω- 
τίσει τό χωριό μέ τό νερό τοΰ Κεφαλόβρυσου καί γιά νά πεισθεΐ ή δημογεροντία θά 
λέγαμε, ό άσυρματιστής Δ. Παπαδημητρίου μέ οίκονοΐΑΐκά τοΰ Β. Χοντροΰ φώτισε 
μέ ήλεκτρικούς λαμπτήρες τήν πλατεία.

Γιά τόν ήλεκτροφωτισμό κάναμε πλάνο καί προϋπολογισμό. '0  Κωσ. Κουστό- 
πουλος, πού είχε ιδιοκτησία του τόν ήλεκτροφωτισμό τοΰ Κεφαλόβρυσου Τριχονί- 
δας, άναλάμβανε τό έργο μέ 150 —  200 χιλιάδες δραχμές: εγκατάστασή' έργου καί
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τοποθέτηση 150 λαμπτήρων ατούς δρόμους τοΰ χωριού. "Οταν δμως ζητήσαμε τήν 
άδεια από τό Υπουργείο, μάς απάντησαν νά καταθέσουμε 350 χιλ. στήν Εθνική 
Τράπεζα για νάρθει αρμόδιος να έκπσνήσει νέο σχέδιο. Φυσικά παραιτη^καμε, για
τί οί προσφορές των δηλώσεων για μετοχές στήν έπιχείρηση εφτασε τΙς 250 χιλιά
δες δραχμές μόνο.

'Ωστόσο, οί κρατικοί σκοταδιστές δέν μου συγχώρεσαν αότές τις πρωτοβουλίες. 
Τό 1935 μέ τούς αγώνες γιά τήν παλινόστηση τής Βασιλίείας, κυκλοφόρησα μια 
διακήρυξη των δια'«ουμένων δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών τοΰ Καρπενησιού. Μέ 
συνέλαβαν καί μέ τήν κατηγορία δτι διέφθειρα τούς νέους τοΰ χωριού, μ’ έστειλαν

Γ. Μανίκας. ’Από τούς πρωτεργάτες της 
Φ.Ε.Ν.Μ.Χ. Ζεί σήμερα στήν Πολωνία.

στις στρατιωτικές φυλακές Λάρισας. Μοΰ ’βάλε δικηγόρο ό Γιωρ. Δημόττουλος, πού 
τότε υπηρετσύσε έκεΐ. ’Έκαμα 15 μέρες απεργία πείνας, μέ οιίτημα νά μοΰ καθορί
σουν δικάσιμο καί στό Στρατοδικείο, στήν απολογία μου, άνέττβυξα τή δράση τής 
Φ.Ε.Ν.Μ.Χ. Οί στρατοδίκες κατ’ έπανάληψιν μέ ρώτησαν γιά τΙς γραμματικές μου 
γνώσεις. Τέλος τούς παρέττεμψα στό δάσκαλό μου Γ. Παπαδή, πού ήταν μάρτυροις 
καί βεβαίωσε δτι δέν άτιοφοίτησα από τήν 6η τάξη γιατί εύκαιρακά μέ πήρε γιά 
νά δουλέψω στήν ’Αθήνα ό Γιάννης Κ. Ζορμπαλάς.

Μέ τή Δικτατορία τού Μεταξά έκαψαν τό χάνι (όπως ονομαζόταν) πού ήταν ή 
Βιβλιοθήκη καί τά Γραφεία τής Φ.Ε.Ν.Μ.Χ.. Ή  Κοινότητα καί οί ’Αρχές τό απέ
δωσαν σέ τυχαίο γεγονός, έγώ πιστεύω οτι ήταν προμελετημένο καί κατά τιάσαν π ι
θανότητα από τις Γδιες τις ’Αρχές, γιατί κάθε δικτατορία στρέφεται κατά τής δη- 
[ΐοκρατίας, τής προόδου καί τών λαϊκών πρωτοβουλιών.

Γιατί, δταν οί λαοί ξυπνούν, οί τύραννοι πεθαίνουν.
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ο ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΝΕΟΑΑΙΑίΛ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΝ ΧΩΡ10Ν. —’Ά ν ύττάρχουν στην Εύρυτοηάα καΐ κυρίως στην ποταμιά 
τοΰ Καρπενησιού φιλοπρόοδα χωριά, χωριά πού όπωσδήποτε ήμερα μέ τήν ήμερα 
δελτιοΟνται στή γενική τους κατάσταση, άναμφιδόλως μίαν πρώτην θέσιν μεταξύ 
αυτών κρατεί τό Μικρό Χωριό. Καί πόσα κανεΐΐς δέν μπορεί νά αναφέρει γιά νά 
πιστοποιήσει τόν ισχυρισμόν αυτόν. Μά νά τά άναφέρει δλα θά απασχολούσε πολύ 
τήν «Εύρκιτανία» καΐ έτσι θά άναφέρουμε μόνο δυό χαρακτηριστικά σημεία άπό 
τήν άναπλαστική κίνηση τοΰ χωριοΰ αύτοΰ.

Βλέπομεν πρώτον ώς σπουδαίαν πριόοδον τήν ΐδρυσιν τοΰ Κτηματικοΰ Συλλόγου. 
Ό  Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε έδώ καΐ τρία χρόνια. Στό διάστημα αυτό χωρίς άμ- 
φιδολία κατώρθοκτε νά πραγματοποιήσει πολλούς άπό τούς σκοπούς του, πού άνα- 
φέριονται στό ΐδρυτήριο καταστατικό. Οϋτω ύπερήσπισε άποτελεσμαπικά τά περι
φερειακά, άν ή λέξις άποδίδει τήν ουσίαν, δικαιώματα τοΰ χωριοΰ. Δέν έπέτρεψε 
νά δόσκουν άνενόχλητα στήν περιφέρεια τοΰ χωριοΰ τά ζώα τών κατοίκων τών 
γειτονικών χωριών τής «’Αλσατίας κα'ι Λωραίνης» καθώς όνομάζονται εύφήμως τά 
γύρω χωριά. ’Έπειτα άπήλλαξε τά μέλη του, δηλαδή δλο τό χωριό, άπό πλείστας 
άλλας φροντίδας σχετικάς μέ τά χωράφια του κ.λπ. κ.λπ. Αύτά έγιναν εις τό πα
ρελθόν. “Ομως τώρα άσφαλώς θά γίνουν πιό πολλά. Κα'ι έχουμε πεποίθησιν δτι 
θά γίνουν πολλά γιατί τό νέο Διοικ. Συμδούλιο έχει δραστήριον πριόεδρον, τόν 
Γιόιννην Κομματδν.

’Αλλά δέν είναι ό Σύλλογος μόνον αύτός πού άποδεικνύει πώς ο'ι Μικροχωριται 
ένοιωσαν πολύ καλά δτι ή «ένωσις κάμνει τήν δύναμιν». 'Έτσι άπό τόν παρελθόντα 
Νοέμδριον ύφίσταται κα'ι δρα κα'ι ή Φιλοπρόοδος “Ενωσις Νεολαίας Μικροΰ Χω
ρίου, μία ένωσις μέ σκοπούς φιλανθρωπικούς, μέ σκοπούς ύποστηρίξεως τών νέων, 
τής νεολαίας τοΰ χωριοΰ άπό πάσης άπόψεως, μέ σκοπούς γενικωτέρας δελτιώ- 
σεως κα'ι προαγωγής τοΰ χωριοΰ. Κα'ι μή σάς φαίνονται δλα αύτά λόγια. Δέν πρό
κειται περί λόγων δταν ήδη ό Σύλλογος έχει εφοδιάσει τό σχολειό τοΰ χωριοΰ μέ 
τά δργανα πού είναι άπαραίτητα γιά  τήν διδασκαλία τής φυσικής κοά έχει παρα
χωρήσει άρκετήν ποσότητα γραφικής ύλης γιά  τά φτωχά παιδιά τοΰ Σχολείου. 
’Εκτός αυτών δμως, κατόπιν τών ένεργειών τής Φ.Ε.Ν.Μ.Χ. έντός όλίγου θά είναι 
στή διάθεση τοΰ χωριοΰ κα'ι μία μικρή δδλιοθήκη. Βεδαίως δέν πρόκειται ν<χ στα
ματήσει έδώ ή δράσις τής Ένώσεως αυτής καθώς κα'ι ή προαγωγή έν συνόλω τοΰ 
κατά τό δνομα μόνον Μικροΰ Χωριοΰ.

Α.
(Άπό τήν έφημερίδα «Ευρυτανία», 1931)
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A Π’ Ο Σ Α  Θ Υ Μ Α Μ Α Ι

Πρέττει νάτανε τό KCxXoKaipi τοΰ 1937. Στην -πλατεία τοΟ χωρίου ά- 
παρτία ά-πό αργόσχολους. Ό  Πλάτανος, -πού είχε δεΐ καΐ ακούσει -πολ
λά, -παρακολουθούσε κι αύτή τή φορά ατάραχος τή συζήτηση -πού γ ι
νότανε ά-π’ τούς διάφορους «λινατσάδες». Αύτό τό όνομα είχε δώσει ό 
Βαγγέλης ό Χοντρός στους τεροαολόγους γενικά γιά  νά μη λέμε όνό- 
ματα.

Συμ-πληρωμένοι και οί συνδυασμοί στά τρα-πέζια με τό -πόκερ, -πού 
ήταν στίς δόξες του τότε, την -πρέφα, την ξερή καΐ την κολτσινα. Ναί 
-τήν κολτσινα, πού σήμερα, -υήν εποχή τοΰ κούμ-κάν και τοΰ Θανάση -υήν 
έχομε γιά  πέτα πέρα. Κεΐνο τόν καιρό είχε τούς παίχτες της. ΚαΙ γ ιά  
νά παίξεις κολτσίνα καΐ μάλιστα στην πλατεία, με αξιώσεις καΐ νά 
μήν πάθεις τό «σ’χασιέτ» πού έπαθε ό Σκορδάς σάν έχασε και πέταξε 
τόν τρόχαλο τοΰ Κατσαούνη καΐ τόν έφκιασε χωράφι, έπρεπε νάσαι μά
στορας.

"Ενας τέτοιος μάστορας ήταν καΐ ό Δημ. Ζορμπαλάς, Πρόεδρος -τής 
Κοινότητας τότε, πού έπαιζε κολτσίνα σ’ ένα τραπέζι καΐ είχε καί τό 
νοΰ στο μαγαζί του πού τ’ άφηνε ανοιχτό, μή μπει κανένας πελάτης.

Κείνη τήν ώρα διάλεξε ό Σωτήρης, φουριόζος, νά ’ρθεΐ καί νά κάνει 
τά παράπονά του στόν Πρόεδρο. Ό  Πρόεδρος όμως, απασχολημένος 
στό 2 τό καλό, δέν τοΰ έδωσε τή δέουσα προσοχή. Ό  Σω-τήρης όμως τοΰ 
έγινε φόρτωμα. Ταγάρι, πού λέμε, κι ό Πρόεδρος γ ιά  νά τόν ξεφορτω
θεί, τοΰ είπε κάπως έντονα: «’Ά ει παράτα με!». Τότε ήταν πού ό Σ ω 
τήρης πήρε φωτιά κι άστραψε καί βρόντησε ότι θά τοΰ κάνει καί θά 
τοΰ δείξει.

Ή απάντηση τοΰ Ζορμπαλα, πού τ’ άκουγε όλα αύτά βερεσέ, ήταν 
κοφτή: «Ρέ ά κατούραΙ».

Κουβέντα βαρειά. Βρισιά πού σήκωνε «κιπρέλι» και κιπρέλι ίσον δι
καστήριο. Γι’ αύτό καί ό Σωτήρης πού θίχτηκε, γυρίζοντας στό άκροα- 
-τήριο πού παρακολουθούσε καί γλεντούσε -τήν ύπόθεση, επικαλέστηκε 
-τή μαρτυρία τους φωνάζοντας ν’ άκουστεΐ άπ’ όλους: «Νάστε μαρτύ- 
ροι. Μ’ έστειλε νά κατ’ρήσω» !

Τί ήταν νά τό πεΐ. Τό τί έπακολούθησε τό φαντάζεστε. Ή καζούρα 
όπως ήταν επόμενο, πήρε κι έδωσε. Καί ό Γιουργούλας, πού παρακο
λουθούσε τό έπεισόδιο άπ’ τό καφενείο του, μέ τόν αιώνιο μύλο τοΰ κα
φέ στά χέρια του, σχολίασε τό γεγονός μέ τό ειρωνικό γέλιο του, λέ
γοντας: «Τόν έστειλε νά κάνει τά τσίσια του».

Δε θυμάμαι άν είχε συνέχεια ή ιστορία αύτή. Μάλλον έμεινε εκεί 
χωρίς κιπρέλι. Καί αντί νά γραφεί στά πρακτικά των δικαστηρίων, γρά
φτηκε κι αύτή όπως καί τόσες άλλες, στά αρχεία πού κρατάει ό πλά
τανος γιά  τίς συνεδριάσεις -τής πλατείας.
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ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ ΤΗΣ

Γ. Κ. Σίδέρης ή Μπλοχτσάρας

I. f) Γ. Κομματας Κων. Ζορμπαλας
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ

Οί περσσότεροι ά,πό έμΛς, 31ν m l ξέpou^lε πολλά πράγματα, για  νά τα, έφαρμ,ό- 
σοι>μ,ε στην ζωή μας, χρειαζόμαστε να τά θυμηθούμε π σ ^ ές φορές. Αύτό άκριβώς 
θά προσπαθήσουν νά κάνουν οΐ κατωτέρω συμβουλές· νά μάς θυμήσουν μερικούς κα
νόνες, πού ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνάμε, έάν θέλουμε την ευτυχία m l χαρά τού θεού 
στά σπίτια μας.

★  Ποτέ μην ξεχνάτε τΙς ευτυχισμένες ώρες της ττρώτης άγάιτης.
★  Ποτέ νά μην άνταμώνεσθε χωρίς νά καλωσορίσει ό ^νας τον άλλον 

μέ άγάττη.
★  Ποτέ μη βασανίζει ό ένας τον άλλον μέ κάποιο λάθος τοΰ παρελθόν

τος.
★  Ποτέ μη διατάζετε ό ένας τον «άλλον, ούτε δταν εΐσθε μόνοι, οΰτε δη

μοσίως.
★  Ποτέ μη «))ωνάζετε ό ένας στον άλλον, παρά μόνον έόιν τό σπίτι έπια- 

σε φωτιά.
★  'Ά ς  προσπαθεί ό καθένας νά υποτάσσεται στις επιθυμίες τοΰ «άλλου, 

δσο είναι δυνατόν.
★  Ή οώταπάρνηση άς είναι ή καθημερινή συνήθεια καΐ ό σκοπός τοΰ 

καθενός.
'Ά ς  μή βασιλεύσει ό ήλιος ποτέ καΐ σέ βρει θυμωμένο ή λυπημένο.

★  Ποτέ μή επιτρέψεις μιά άπλή ή εύκολη παράκληιτη νά πρέπει νά έ- 
παναλη«|)θεΐ

★  Ποτέ μή γελοιοποιήσεις τόν άλλον δημοσίως. 'Ίσ ω ς εσένα σου φανεί 
άστεΐο, άλλά ό άλλος πονά!
Ποτέ μή γκρινιάζεις λέγοντας πώς θά ήταν τά πράγματα &ν... άλλά  
προσπάθησε νά έκμεταλλευθεΐς τήν κατάσταση προς τό καλό, δπως 
καΐ όΐν είναι τώρα.

★  Ποτέ μή βρίσκεις λάθη στόν άλλον, εκτός άν είναι βέβαιον δτι πράγ
ματι έχει γίνει σ«})άλμα, καΐ τότε μίλησε μέ άγάπη.

★  Ποτέ μή χωρίζεσθε τό πρωΐ χωρίς γλυκά λόγια, γ ιά  νά τά θυμάσθε 
δλη τήν ήμερα. 'Άσχημα ή θυμωμένα λόγια πρω ί-πρω ί θά κιχνουν 
τήν ή μέρα άτέλειωτη.

★  Ποτέ μή ξεχνάς δτι μιά εικόνα τοΰ ούρανοΰ εδώ στή γη είναι: «Δύο 
ψυχές πού άντοιγωνίζονται είς τό ποιός θά είναι λιγώτερο εγωιστής».

★  Ποτέ μήν άφήσεις κάποιο σφάλμα σου, πού εχεις κιάνει, νά περάσει 
μέχρις δτου έξομολογηθεΐς και λάβεις συγχώρηση.

★  Ποτέ μή μείνεις ικανοποιημένος μέχρις δτου σιγουρευθεις δτι καί οί 
δυό σας βαδίζετε στήν στενή μά εύθεία όδό, βοηθώντας ό ένας τόν 
άλλον.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΝΕΡΤ
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Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
τοδ κ. Δημ. Κοκκάλα

1) ’Από αφηγήσεις του πατρός μου.

Ό  πάππος μου ’Ιωάννης διετήρει. ποτοπω·λείον εις τήν συνοικίίχν Κουλές (Πύρ
γος) τή Κω·νσταντινουπύλεως, ήχο άγαθές άνθρωπος m l δέν είχε μιεγάλας Smv0- 
τη(Χ(χς· εις τήν συνοικίαν αυτήν κατοιτοοΰσε m l δ τότε Γενικός Πρόξενος τής Ελλά
δος στήν Πόλι Δημ,ήτριος Κιμ.πρίτης. Μίαν ήμόραν τοϋ Ιτους 1884, πού δ Κιμ,πρί- 
ττς μπήκε στδ μαγαζί νά ψωνίοη ποτά, είδε ένα χωριατόπουλό στδν πάγκο νά προ- 
σπαθή αδέξια νά πλύνη τά ποτήρια. «Ποιό είναι Γιάννη», ήρώτησε. «Τδ πρώτο τδ 
παιδί μου είναι κύρ Δημητρό μου, τδ Ιφερα άπδ τδ χωριό να μέ βοήθηση λιγάκι». 
Ό  Κιμπρίτγ^ς θυμήθηκε φαίνεται τδν δικό του παραπλήσιο έρχομδ στήν Πόλι, συγ- 
κινήθήκε m l έξανέστηι. «Βρέ άνθρωπε τοΰ θεοΰ, αύτδ τδ αδύνατο πλάσμα τώφερες 
άπδ τδν meiop0 άέρα, έδώ μέσα στους κα·πνούς m l τούς μτιεκρήδες γιά νά τδ ξεκά-
μης;»·

Έ ν τέλει συνεφκονήθη νά πάρη δ Κιμπρίττ^ς τδν μικρόν στδ σπίτι του νά κάνη 
κανένα χουσμέτι m l γιά νά τρώη καΐ νά κοιμάται άνθρωπινά, ώς πού νά έξοικειωθή 
μέ τδ περιβάλλον m l νά μεγαλώσηι κάπως γιά νά είναι εις θέσιν νά έργασθή. "Ετσι 
δ Κώστας Κοκκάλας, δηλ. δ άείμνηστος πατήρ μου, βρέθηκε mτάπλη(κτoς μίσα στδ 
άρχοντικδ τοϋ Κιμπρίτη m l είχε τήν έντύπωσιν, δτι άπροόπτως m l άνελπίστως με- 
τήχθη άπδ τήν κόλοισιν εις τδν παράδεισον!

Ό  Κιμπρίτης διεπίστωσε μέ lmvoπoίησιv δτι δ μικρός έπροθυμοποιεΐτο νά κάμη 
οίανδήποτε έργασίαν m l πολύ γρήγορα άπέκτησε τήν συμπάθειαν τής οίκογενείας 
του, ήτις άρχικώς τδν έδέχθή μέ μεγάλγμ» δυσφορίαν, τταρετήρησε δέ -δτι είχε καΐ 
φιλομάθειαν. "Οταν δέν είχε δουλειά, διάβαζε, δ,τι ευρισκε πρόχειρον, τδν συνεπά- 
θησε, τδν έκράτησε στδ σπίτι του m l μετά διετίαν, άφ>οΰ τδν προπαρασκεύασεν, τδν 
έστειλε τρία Yjo0via στήν Μεγάλην τσΰ Γένους Σχολήν, μετά ταΰτα δέ τδν διώρησεν
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έκτακτον υπάλληλον τοΰ Προξενείου, διατηροΰντα πάντοτε καΐ τήν ιδιότητα τοΰ έπι- 
μελγ}τοΰ τοΰ σπιτιού του, όταν δέ ήνδρώθη τον έιχονιμοποίησεν καΐ μετατεθείς άργό- 
τερο»/ εις Βραΐλαν τής Ρουμανίας καΐ έν συνεχεία εις τό Γαλάτσι, τον είχε μαζύ του 
ώς ιδιαίτερον γραμματέα του.

Έ ν τψ [ΐιεταξύ τό έτος 1894 πήρε ό ποιτέρας μου τήν πρώτην θλιβεράν είδησιν, 
τόν άδόκιγτον θάνατον τής μητέρας του Ελένης, συνεπεία προόρου τοκετού, κατά τόν 
όποιον έγεννήθη ό αδελφός του Άρστείδης. Ευτυχώς εύρίσκετο στό χωριό καΐ ό πα
τήρ του, εις τόν όποιον έστειλε χρηματικόν ποσόν πρός άντιμετώπισιν των ηϋξημένων 
αναγκών τής οίκογενείας, άργότερον δέ κατά τό έτος 1899 έστειλε τά χρήματα διά 
τήν προίκα τής αδελφής του Καλλιόπης, ή όποια ένυμφεύφθη τόν Ελευθέριον Καν- 
ναβόν.

Έκεϊ, εις τό Γαλάτσιον τής Ρουμανίας, τό έτος 1900, έλαβεν ό Κώστας Κοκκάλας 
τήν θλιβεράν είδησιν, τόν τραγικόν θάνατον τοΰ πατρός του, μεταβαίνοντος εις τό Βρα- 
χώρι (Άγρίνιον) μέ τό ύποζύγιόν του πρός προμήθειαν λαδισΰ. Άνελογίσθη τήν 
άνΰπανδρον άδελιφήν του καί τόν άνήλικον αδελφόν του, όρφανοΰς κα'ι άπροστατεύτους 
καΐ δέν εδίστασεν οΰδ’ έπΙ στιγμήν, έλησμόνησεν τούς όραματσμσύς του δά τό μέλ
λον του κα'ι τήν σταδιοδρομία του ώς διπλωματκοΰ ύπαλλήλου, παρητήθη. αμέσως τής 
θέσεώς του καί άνεχώρησεν δά τήν Κωνσταντινούπολιν- Έ κεΐ τόν άνέμενε τρίτηι συμ- 
ιρορά' εύρε τόν άδελφόν του Δηιμήτριον (δ όποιος 'είχε διαδεχθή τόν πατέρα του εις 
τό ποτοπωλεΐον) νοσηλευόιχενον είς τό ελληνικόν νοσοκομεΐον τοΰ Βαλουκλή, πάσχον- 
τα έξ ευλογίας, τυφλωθέντα έκ τής έπαράτυ νόσου κα'ι έτοιμοθάνατον, θανόντα δέ 
μετ’ όλίγας ήμέρας τόν έκήδευσε, έπλήρωσε κα'ι κάποιο χρέος καί τόν Μάϊον τοΰ 
1900 άνεχώρησε διά τό Μκρό Χωριό.

Στό Μικρό Χωρό δέν έπρόλαβε νά τακτοποιήση τά τοΰ ο’ίκου του κα'ι έδέχθη καί 
τέταρτον πλήγιχα, άπέθανεν αίφνιδίως (προφανώς έκ συγκοπής) ή αδελφή του Μα
ρία, είς ήλικίαν 18 έτών. Συντετριμμένος έκήδευσε καί αυτήν καί παρέμεινεν επί 
έτος ώς παραμάνα τοΰ ανηλίκου αδελφού του Άριστείδου. Τότε ύπέστη καί άλλην 
δδύνην, ένυμφεύθη τήν όρφανήν Ελένην Δέρματά αλλά ό γάμος αυτός περιορίσθη 
μόνον είς τήν θρησκευτικήν τελετήν, άκυρωθείς υπό τοΰ δικαστηρίου ώς άνεπίτρε- 
πτος, έφ’ δσον ή νύμφη, έποισχεν έκ προκεχωρημένου ανιάτου νοσή]χατος. Τέλος, με
τά διετίαν, ήτοι τήν άνοιξιν τοΰ 1903, συνεζεύχθη τήν Δέσποιναν θυγατέρα τοΰ 
Κωνσταντίνου Ζορμπαλά, έτακτοποίηοεν τά τοΰ οίκου του καί τό φθινόπωρον άνε
χώρησεν διά τήν Κων/πολιν, πρός εύρεσιν έργασίας, άλλά τί έργασίαν νά εΰρη στήν 
Πόλι, ένας γλωσσομαθής πρώην προξενικός γραμ{χατεύς, μέ φράγκικα ροΰχα καί ψη
λό κολάρο, άφοΰ δλοι σχεδόν οί συγγενείς καί συ[ΐ,πατριώται ήσαν μπακάληδες;

Μετ’ όλίγον χρόνον, κατόπιν συστάσεως διακεκριμένου Εύρυτάνος, άνέλαβεν έρ
γασίαν είς τό περίφη^χον Ξενοδοχεΐον ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ώς Μαιτρ-ντ’ότέλ, άλλά δέν 
έπρόλαβε νά χαρή διά τόν πρώτον μηναϊον μισθόν του, δότι δ ίδιοκτήτης έπώλησε 
τήν έπιχείρησιν είς ξένη έταιρίαν, ήτις άπέλυσεν δλον τό προσοιπικόν.

Φθίνοντος τοΰ Φεβρουάριου 1904 έλαβεν άλλεπαλλήλους ειδήσεις άπό τό χωριό, 
πού κατέστησαν τήν δύσκολον θέσιν του δυσχερεστάτγμ/. ’Επιστολή έκ μέρους τοΰ 
θείου του Ίωάννου Κομπορόζου τοΰ μετέδιδε τήν λίαν χαρμόσυνον είδησιν δτι τήν 
ΙΟην Φεβρουάριου έγινεν πατήρ άρρενος τέκνου, έπεσκιάσθη όμως ή χαρά του άπό 
τό τέλος τής έπιστολής, ή όποία έλεγεν δτι ή σύζυγός του παθιοΰσα έπιλόχιον πυ
ρετόν, ώς έκ θαύματος διέφυγεν τόν θάνατον καί άπό τό γεγονός, δτι δέν διέθετε 
έπαρκή χρήματα νά στείλη διά τάς ηύξημένας άνάγκας τής οίκογενείας του. Μετά 
δεκαήιχερο',» έλαβε έπιστολήν έκ μέρους τής συζύγου του, ή όποία τόν έπληροφόρει 
δτι ή ύγεία της είχεν άποκατασταθή, άλλά δτι ό έχων τό έξωφλημένον στήν Πόλι 
γραμμάτιον Μικροχωρίτης, τής έκοινοποίησεν άγωγήν ήτις θά συνεπήγετο τήν έξω- 
σιν τής οίκογενείας του άπό τό σπίτι του καί τήν κατάσχεσιν αύτοΰ. (’Έτσι ήταν ό
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νόμος τότε) . Ό  δανειστής ήτο άκόμη στήν ΙΙόλι χαΐ δχι μόνον δέν ήρνεΐτο δτι ελα- 
βε τα χρήματά του μέ τούς τόκους των, άλλα ήτο πρόθυμος νά προβή εις κάθε ένδει- 
κνυομένην ένέργειαν, τό πρόβλημα ήτο νά γίνη! έγκαίρως ώστε νά μήν πεταχθιοΰν 
στον δρό|το ή γυναίκα του μέ τό βρέφος καί τόν ανήλικον αδελφόν του.

Τήν έπομένην ήμέραν, ένώ διήρχετο τήν γέφυραν τοΰ Γαλατά, περίλυπος κα'ι 
σκεπτικός, κάποιος τόν έπιασεν από τό χέρι, στραφείς είδε τόν Γεώργιον Κο^ιματάν 
λέγοντα «γειά σου ώρέ γαμπρίκα λεβεντιά καί νά σου ζήση ό διάδοχος», «ευχαριστώ 
μωρέ Γιώργο γιά τήν 'ευχή σου άλλά... ξέρεις τήν κατάστασί μου, τί μέ κοροϊδεύεις, 
άφοΰ είμαι γιά νά πέσω στή θάλασσα». «Κιότεψες ώρέ σύ, σπουδασμένος άνθρωπος! 
τί σοΰ συμβαίνει λοιπόν;» «τό καί τό» «γιά λεφτά μή στενοχωρεϊσαι, τόσοι συγγενείς 
είμαστε εδώ, θά σ’ άφήσουμε; γιά τό άλλο εχεις δίκιο άλλά... ξέρεις τί. νά κάνωμε; 
αύριο πάρε τόν δανειστή καί έλα πρός τό μεσημέρι στο μαγαζύ, εγώ τώρα κιόλα 
θά φροντίσω νά ειδοποιήσω καί τούς άλλους συγγενείς μας νά έλθουν καί δλοι μαζΰ 
θά πάμε στόν Πρόξενο νά τοΰ εξηγήσουμε τήν ύπόθεσιν, είμαι βέβαιος πώς αυτός 
θά βρή τρόπον νά άποσοβήση έγκαίρως τόν κίνδυνο. . .».

Ή  συνάντησις έκείνη ύπήρξεν ένα όρόσημον είς τήν ζωήν τοΰ Κώστα Κοκκάλα, 
δχι μόνον διότι τόν ένεθάρρυνεν, άλλά διότι ευθύς μετ’ αυτήν ή μοίρα ήρχισε νά τοΰ 
χαμογελά. Τήν άλλην ήμέραν ένώ συνομίλη μέ προσελθόντας στό μαγαζί τοΰ Γ. 
Κόμματά συγγενείς, κατέφθασεν άσθμαϊνον ένα από τά τσιράκια τοΰ πεθερού του 
καί τοΰ έδωσε ένα γρά[ΐ|τα' λέγων «σήμερα τό έλαβε τό αφεντικό καί μόλις τό διά
βασε μοΰ είττε «πάρτο αυτό καί μέ τό πρώτο βαποράκι νά πάς στό Γαλατά καί νά 
τρέξης στό μαγαζί τοΰ Γιώργου Κόμματά νά τό δώσης στό γα^ιβρό μου πού θά είναι 
έκεϊ. Κάτι καλό θά γράφη κυρ Κώστα από τό χωριό, γιατί ό γέροντας ήτανε χα
ρούμενος». Τό γράμιια ύστερα από τά ένδιαφέροντα τής οίκογενείας, άνέφερεν δτι 
ό έγείρας τήν άγωγήν κατά τοΰ Κοκκάλα πέθανε προτοΰ γίνη ή δίκη, έπανέλαβε 
φωναχτά τήν παράγραφον ένώ τά μτάια του γέμισαν δάκρυα χαράς. Οί άλλοι τόν 
πείραζαν «άειντε ώρέ Κώστα, μήν κάνεις έτσι, ζωή σέ ’λόγου σου» καί άρχισαν τά 
κεράσματα, τελικώς δέ ό αυθόρμητος καί ένθουσιώδης Γ. Κομματάς έκανε τό τρα
πέζι είς δλους τούς τιροσελθόντας εις παρακείμενον μαγειρεΐον.

Μετ’ όλίγας ήμέρας 2 - 3  συμπατριώται, τούς δποίους συνήντησε, τοΰ είπαν δτι 
τόν άναζητεί ό ’Ιωάννης Δ. Σιδέρης, πήγε λοιπόν στά γραφεία τής έταιρίας ζυθο
ποιίας «Μπομόντε» τής δποίας προφανώς είχε καταστή γενικός διευθυντής, έκεινος 
τόν έδέχθη άιιέσως καί άφοΰ είπαν τά συνηθισμένα μπήκ,ε άμέσως στό θέμα. «Ξέ
ρεις τί σέ θέλω Κώστα; είς τό πρατήριον τής έταιρίας στό Σιρκετζή, αποδίδω με- 
γίστην σημασίαν έπειδή έχει μεγάλην καί άνεκμετάλλευτον περιφέρειαν καί θέλω 
νά τό άναδιοργανώσω. Ό  Μαργαριτόπουλος είναι τελείως ακατάλληλος, άλλά δέν 
θέλω νά τόν διώξω γιατί είναι συμπατριώτης, έσύ είσαι δ ίδεώδης άνθρωπος πού 
μοΰ χρειάζεται γ ι’ αυτήν τήν δουλειά, σκέφθηκα λοιπόν νά σέ βάλω συνεταίρον του, 
άλλά νά έχης έσύ καί τήν διεύθυνσιν καί τήν διαχείρτριν τοΰ πρατηρίου. Ξέρω δτι 
δέν έχεις άρκετά χρήματα, άλλά μή σέ άπασχολή αυτό, θά σοΰ άνοίξω Απεριόρι
στον πίστωσιν, λοιπόν τί λές;». «Σέ ευχαριστώ έκ βάθους ψυχής κύρ Γιάννη, καί 
σοΰ υπόσχομαι νά καταβάλω πάσαν προσπάθειαν γιά νά <φανώ αντάξιος τής έμπιστο- 
σύνης καί τής έκτιμήσεώς σου». ’Εντός δύο ήμερνώ τό σχετικόν συμβόλαιον, τό ό
ποιον συνέταξε δ ίδιος δ Σιδέρης, ύπεγράφη παρά τών ένδιαφερομένων καί έτέθη είς 
έφαρμογήν.

Ό  Κώστας Κοκκάλας ώς διευθυντής καί διαχειριστής τοΰ πρατηρίου μπύρας καί 
πάγου τοΰ Σιρκετζή, έχοντας δικαιοδοσίαν έφ’ δλοκΔήρου τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής 
Κωνσταντινουπόλειος, ήτοι άπό τοΰ Κερατίου κόλπου μέχρι κ ,̂ί τοΰ προαστείου "Α
γιος Στέφανους, ίκανοποίησεν άπολύτως τάς προσδοκίας τοΰ Ίωάννου Σιδέρη ά/Αά 
καί τήν έκτίμησιν τοϋ διοικητικοΰ συμβουλίου τών Έλβετιδν μετόχων τής έταιρίας.



τό όποιον καΐ μετά τήν άποχώρησιν τοΰ I. Σιδέρη, όχι μόνο·ν δέν έμείωσε, αλλά 
τούαντίον Ινίσχυσεν τήν εμπιστοσύνην της πρός αύτόν, τόσον ώστε δταν ή κατανά
λωση τοΰ πρατηρίου εφθασεν εις σημεΐον, ώστε νά μη δύναται νά τό τροφοδοτήση 
έπαρκώς λόγω τής μακράς άποστάσεώς του έκ τοΰ εργοστασίου της, καί των δυνα
τοτήτων των μεταφορικών μέσων τής έποχής (κα'ι) ήναγκάσθη ως έκ τούτου νά ί-

Ή  Μ εγάλη του Γένους Σχολή.

δρύση παράρτημα τοΰ έργοστασίου της (γεμιστήριον) έπΙ τοΰ Κερατίου κόλπου, τό 
εθεσεν ύπό τήν έποπτείαν του.

Τό φθινόπωρον τοΰ 1906 ή Δέσποινα Κ. Κοκκάλα (κατόπιν σχετικής έντολής 
τοΰ συζύγου της) μετά τοΰ υίοΰ της Δημητρίου 2)4 έτών τότε καΐ τοΰ κουνιάδου της 
Άριστείδου, εφθασαν είς Κωνσταντινούπολιν' ήτο ή πρώτη οίκογένεια Μικροχωρί- 
του πού έγκαΟίστατο μονίμως στήν Πόλι κα'ι παρέιχεινεν ή μοναδική, ώς έκ τούτου 
κατά τάς μεγάλας θρησκευτικάς έορτάς, ιδιαιτέρως δέ κατά τάς δνομαστικάς έορτάς 
των μελών της, ήτο τό έντευκτήριον τών έκεΐ Μικροχωριτών.

2) Άπό προοωπικάς μου αναμνήσεις καϊ σημειώσεις.

Τό φθινόπωρον τοΰ 1912, μέ τήν κήρυξιν τοΰ Βαλκανικοΰ πολέμου, έπειδή δ πα
τέρας μου συμμετείχε είς Πατριωτικά σωματεία κα'ι κυρίως λόγψ τοΰ δτι είχε χρη
ματίσει προ·ξενικός ύπάλληλος τής Ελλάδος, χαρακτηρισΟείς ώς άνεπιθύμητεον πρό- 
σωττον διετάχθη ύπό τών τουρκικών αρχών, δπως έντός συντόμου τακτής προθεσμίας 
έγκαταλείψη οίκογενειακώς τό τουρκικόν έδαφος.

Φθάσαντες είς τόν Πειραιά άφσΰ έγκατεστάθημεν είς παραλιακόν Ξενοδοχείον 
καί έναποβηκεύσαμεν τά έπιπλα καί σκεύη μας, δ πατέρας άνήλθιεν είς ’Αθήνας) καί 
κατέΟεσεν έπιταγήν έκατών χρυσών ’Οθωμανικών λιρών υπέρ τοΰ άγώ'/ος, είς τό 
αρμόδιον τμήμα τοΰ Υπουργείου Στρατιωτικών.

"Ενα βράδυ δ ξενοδόχος είπε είς τόν πατέρα |.ιου δτι, άν προτίθεται νά άγοράση 
ακίνητον, είναι μιά μεγάλη ευκαιρία, τό κτή]ΐα (τό ξενοδοχείον μετά τών είς τό ίσό-
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γειον καταστημάτων) πωλείται από τόν εις τό εξωτερικόν διιχμένσντα Ιδιοκτήτην του 
είς πολύ οοκλήν τιμήν. Ό  πατέρας μου ύπελόγισε τό ocεφάλαιov πού θά διέθετε ιχέ 
τά ένοίκια πού θα είσέπραττε καί εδρε τήν πρότασιν συμφεροτάτην άλλα ήθιέλησε 
πριν την άποδεχθη νά ζητήση τήν γνιόμην τοΰ έξαδέλφου του ’Αθανασίου Ν. Κου)χ- 
πουροπούλου, άσκουμένου δικηγόρου τότε, έκεΐνος τοΰ είπε «καλά είναι τά κτήματα 
Κώστα μου, αλλά θέλουν έπιβλεψι, συντήρησι, φασαρίες μέ τούς ένοικιοιστάς, τήν 
εφορία κ.τ.λ., εσύ μέ τά χρήματα πού έχεις, από τούς τόκους των καί μόνον μπορεί
τε νά ζήσετε καί νά σπουδάσης τό παιδί σου, πήγαινε λοιπόν στό χωριό, δπως λές, 
νά ήσυχάσης πλέον, αν θέλης μάλιστα πάρε [τερικές δμολογίες πού εβγοιλε ή κτηΓ 
ματική τράπεζα, μέ άντίκρυσμα τά είς τήν κατοχήν της κτήΐ]ωιτα πού αποδίδουν τό
κον ιιεγαλύτερον των καταθέσεων καί έχουν καί άντίκρυσμα ακίντρα».

Κ. Κοκκάλας μέ τήν οϊκογένειά  του 
(1910)

1. Σιδέρης

Δυστυχώς, ό πατέρας μου άπεδέχθη τάς άπόψεις τοΰ έξαδέλφο<υ του, άπέτυρεν 
άπό τήν τράπεζαν χρυσάς λίρας, ήγόρασε όμολογίας καί δταν κατώρθωσε νά βγάλη 
είσιττ|ρια (κατά προτεραιότητα ώς πρόσφυγες) άνεχωρήσαμεν διά Λαμίαν καί έκεΐ- 
θεν διά τό Μικρό Χωριό.

Τρία χρόνια [ΐετά τήν έγκατάστασίν μας στό χωριό, έβαλε μαστόρους καί έφκια- 
σε σταυλαχυρώνα, τόν έπόμενον δέ χρόνο καί τριώροφο σπίτι εις τήν κάτω συνοικίαν 
τοΰ χωριοΰ (Μέρσια) οπού [ΐετά τήν άποπεράτωσίν του καί έγκατεστάθημεν.

"Οταν τό θέρος τοΰ 1919 ό πατέρας καί έγο), 1δ ετών τότε καί άπόφοιτος τής 
πριότης τάξεως τοΰ γυμνασίου Καρπενησιού, φύγαμε γιά τήν Πόλι, είχε είς τήν
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κατοχήν tow όλίνα νοήματα, διότι έν τφ μεταξύ δταν ή τιμή των χρυσονομισμάτων 
είς τό χρηματιστήριον, ήρχισε νά άνέρχεαι γοργώς, τό κράτο·ς διά νά στηρίξη την 
δραχμήν, έδραχμοποίηρεν δλας τάς εις χρυσόν καταθέσεις και συναλλαγάς καΐ μά
λιστα είς την συμβατικήν των τιμήν καΐ δχι την τρέχαυσαν τιμήν τοΰ χρηματιστη
ρίου. Ή  μητέρα μου βοηθουμένη από κάποια υπηρέτρια καΐ μέ τήν συντροφιά τής 
ανεψιάς της ’Αφροδίτης Δ. Ζορμπαλά, τήν οποίαν οί γονείς μου είχαν άναλάβει νά 
αναθρέψουν (διότι άπομείνασα ορφανή από μητρός κα'ι έγκαταλελημένηι άπό τόν 
πατέρα της διαμένο'ντα στήν Πόλι, ήτο απροστάτευτος) παρέμιεινε στό χωριό.

Στήν Πόλι δ πατέρας μου βρήκε τήν έργασίαν του ανύπαρκτον, διότι, μετά τόν 
μεσολαβήσαντα θάνατον τοΰ Μαργαριτοπούλου οί κληρονόμοι του έξεποίησαν κα'ι οι- 
κειοτυοιήθηκαν τά πάντα, ή δέ έταιρία «Μπομόντι» ήναγκάσθη νά παραχωρήση εις 
άλλον τήν αντιπροσωπείαν της. Είσέπραξε μερικά χρήματα άπό δσους χρεωφειλέτας 
του υπήρχαν κα'ι είσαν εις θέσιν νά τόν πληρώσουν, κα'ι έν συνεχεία συνεταιρίσθη 
μετά τοΰ Ελευθερίου Σιδηροκωστοπούλου (Κρεμύδα) ό όποιος μετά τόν θάνατον τοΰ 
υίοΰ του Δημητρίου, φονευθέντος είς τόν Μικρασιατικόν πόλεμον, εύρίσκετο είς πλή
ρη αδυναμίαν νά διατηρήση μόνος του τήν έπιχείρησίν του, δηλαδή τό καζίνο «Μπέλ- 
βου», έμενα δέ μέ ένέγραψε είς τήν Β ' τάξιν τής «Εθνικής Σχολής Γλωσσών κα'ι 
’Εμπορίου».

Μετά ενα έτος ό Κρεμύδας έπώλησεν τό μερίδιόν του είς τόν πατέρα μου, άντ'ι 
χρηματικού ποσού κα'ι τοΰ πατρογονικοΰ μας σπιτιοΰ στό χωριό κα'ι άνεχώρησεν διά 
τήν Ελλάδα, έγώ δέ ά.ντιλαμβανόμενος δτι ό πατέρας μου είχε τώρα άνάγκην βοη
θού, δέν ήθέληφα νά έξακολσυθήσω τάς σπουδάς μου, έκεινος όμως έπροτίμησεν νά 
στερηθή των υπηρεσιών μου, προκειμένου νά ασκηθώ είς τό έμπόριον κα'ι μέ έβαλεν 
άμισθον βοηθόν έκτελωνιοτοΰ είς τόν συνεταιρισμόν Παντοπωλών τόν όποιον διηύ- 
θυνεν ό θείος μου ’Ιωάννης Κ. Ζορμπαλάς κατ’ άρχάς, άργότερον δέ ύπάλληλον είϊς 
τό έμπορικόν κατάστημα ευρωπαϊκών ειδών παντοπωλείου τοΰ ’Αλεξάνδρου Πολύζου, 
τέλος δέ τήν Ιην Μαρτίου 1922 [ΐέ προσέλαβε ώς συνεταίρον του, δηλαδή μέ ποσο
στά έπ'ι τών κερδών.

Τό φθινόπωρον τοΰ 1922, μέ τήν λήξιν τών έργασιών τοΰ Καζίνου, ό πατέρας 
μου έχων συγκεντρώση άρκετά χρήματα, έσκέφθη νά πωλήση τήν έπιχείρησίν κα'ι 
νά φύγωμεν γιά τήν Ελλάδα, μή ευρών όμως, λόγψ εποχής, ικανοποιητικήν τιμήν, 
άπεφάσισε νά άναβάλη τήν πώλησιν διά τήν άνοιξιν, προκειμένου δέ νά έξασφα- 
λίση τά χρήματά του, μετέτρεψε τάς χαρτίνας Όθωμανικάς λίρας εις δραχμάς καί 
άνεχώρησε διά τήν 'Ελλάδα. Δέν παρήλθεν δίχως έβδομάς άπό τής άφίξεώς του είς 
Πειραιά, όπότε έπήλθεν ή Μικρασιατική καταστροφή, ή δραχμή ύπετιμήθη, είς τρό
πον ώστε έντός ένός μηνός τά χρήματά του έχασαν τά 80% τής άξίας των.

"Οταν αί Κεμαλικα'ι άρχα'ι έφθασαν στήν Πόλι, άνεζήτησαν τόν πατέρα μου, κυ
ρίως διότι είς τήν είσοδον τής έπιχειρήσεώς του (πρό τής καταστροφής βεβαίως) 
ήτο άνηρτημένη ή 'Ελληνική σημαία, ώς έκ τούτου δέ ό χώρος έθεωρεϊτο έλληνικόν 
έδαφος κα'ι ή είσοδος είς αυτόν τούρκων άστυνομικών δέν έπετρέπετο. Ευτυχώς τήν 
ώραν τής άφίξεως τών άστυνομικών, έγώ άπουσίαζα, δταν δέ έπα·νελθών τό έπληρο- 
φο'ρήθην, πήγα καί παρέμενα προφυλασσόμενος είς τό κατάστημα τοΰ θείου μου Ίω - 
άννου Κ. Ζορμπαλά. 'Η τουρκική άστυνομία βεβαιωθεΐσα άπό τά βιβλία τοΰ 'Ελλη
νικού Προξενεοίυ δτι πράγιχατι ό πατέρας \ιου είχεν έκδόσει διαβατήριον κα'ι άνε
χώρησε διά τήν 'Ελλάδα, έπαυσε νά τόν άναζητή, μετ’ όλίγας δ]ΐΛ)ς ήμέρας είδοποιή- 
θην δτι ή τουρκική άστυνομία, προφανώς ένημερωθεΐσα υπό καταδότου, μέ άνεζήτη, 
κατόπιν αύτοΰ κατά συμβουλήν τού θείου μου κα'ι μέ τήν βοήθειαν τοΰ ’Αθανασίου 
Παπαδή, ό όποιος διατηρούσε μπυραρίαν είς τήν άποβάθραν καί έγνώριζε δλους 

ναυτικούς, έπεβιβάσθην λαΟραίως, έπΙ τοΰ ύπό ’Αγγλικήν σημαίαν έμπορικοΰτους
σκάφους τό όποιον τό βράδυ, ήτοι τήν 22 ’Οκτωβρίου 1922 άπέπλευσε δια Πειραιά,
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'όπου κίχτέπλευσε μετά διήμερον και τήν 30ήν τοΰ μηνάς έφθασα στδ Μικρά Χωριό.
Τήν ΙΟην ’Ιανουάριου 1923 πήγα στην ’Αθήνα προκειμενου μετ’ άλλων συγχω

ριανών να έπίχειρήσωμεν λαθραίαν άναχώρησϊν μας εις τά εξωτερικόν, τήν 7.2.23 
ή απόπειρα διαφυγής μας είς τά έξωτερικάν άπέτυχεν, τήν 22.2.23 συνελήφθτ/ν ύπά

Ε Θ Ν ΙΚ Η  Σ Χ Ο Λ Η  ΓΛΩΧΙΩΝ &  EMPCPICr
IT Ε Η A. Ν

EC0LE NATIONALE GRECtll'E 
DE LAN6UE5 & DE GeMMERCE

Ρ Ε Τ». A.

Έ ν  Κ ω ν ,ι ι α ν τ ι ν ο ν ^ τ ό λ η ^  i f j _

r

^  / f / y  h / ,  ^  .

,__ _  / 9 ^ A  ̂  ̂ y
C C . · ^
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Πιστοποιητικό Δ. Κοκκάλα

αστυνομικών δργάνων καΐ άδηγήθίΓ^ν είς τά Β ' άστυνοΐΕΐκάν τμήμα καταδιώξεως, ο 
διοικητής τοΰ όποιου έπειδή δέν ήθέλησα νά προδόσω τούς φίλους μου καΐ τάν όρ- 
γανώσαντα τήν απόπειραν μεσάζοντα, μέ παρέπεμψε εις τάν εισηγητήν τοΰ στρατο
δικείου, αύτάς καίτοι δέν ύπήρχεν αποδεικτικόν στοιχεϊον τής Ανοχής μου, διέταξε 
τήν προφυλάκισίν μου είς τάς φύλακας, παλαιώιν στρατώνοιν τών ’Αθηνών. Τέλος,
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τήν 3γ)ν Άπριλίοο ή διεύβυνσις δικαστικού τοΰ 'Γτκ>υργείοι> Στρατιωτικών, έκήρυξεν 
άναπόδεικτον τήν εναντίον μσυ κατηγορίαν κα'ι διέταξεν τήν ίΐμ^σον άπόλυσίν |Αου 
έκ των φυλακών, ή άπόλυσίς μου δμως έπραγματοποιήθη μετά 20 ήμέρας, διότι οιί 
φυλακαί, λόγψ έμφανίσεως κρουσμάτων έξανθηματικοΰ τύφου, εύρίσκοντσ ύττό ύγειο- 
νομικόν άποκλεισμόν.

Τήν 27ην ’Απριλίου άνέλαβον έργασίαν ως βοη^δς σερβιτόρου είς τό πολυτελές 
έστιατόριον «ΆΟήναι» άλλα τήν 25.6.23 άσθενήσας άπεχώρησα τής έργασίας m l 
πήγα στό χωριό, προκειμένου τό φθινόπωρον νά στρατευθώ ώς κληιρωτός, άρχάς Σε- 
πτεμιβρίου δμως, γνωοβείσης τής αναβολής στρατεύσεως τής κλάσεώς μου, διά τήν 
άνοιξιν τοΰ 1924, πήγα στήν Θεσσαλονίκην δπου ήργάσ&ην είς τό mτάστημα άποι- 
κιακών προϊόντος τοΰ Κων) τίνου Δ. Ζορμπαλά και Δημ. Φραγκοπούλου μέχρι τής 
1.4.1924.

Τήν 9ην ’Απριλίου 1924 mτετάγηv ώς κληρωτός είς τό 5/42 σύνταγμα Εύζώ- 
νων είς Χοιλκίδα, τήν 11.5.24 τό σύνταγμα μετεκινήθη είς Φλώριναν, τήν 15.5.24 
είσήλθον είς τόν ουλαμόν υποψηφίων ύπαξιωματικών καΐ έκειθεν τήν 14.6.24 άπε- 
σπάσθην κατόπιν διαγωνισμού είς τά γραφεία τοΰ Γ ' Σώ^ϋ ι̂τος Στρατού είς Θεσσα
λονίκην, είς τό Ιον ’Επιτελικόν Γραφεΐον, είς τό όποιον ύπηρέτησα άλληλοδιαδόχως 
ώς γραφεύς, δακτυλογράφος m l προϊστάιτενος τοΰ mτωτέpσυ προσωπικού τού γρα
φείου, μέχρι τής 1.4.26 όπότε, ληξάσης τής θητείας μου άπελύθην τών τάξεων τοΰ 
στρατού καί άνεχώρησα διά τό Μικρό Χωριό.

Η ΓΑΛΑΝΗ ΣΗΜΑΙΑ
(άπο τήν εποχή τής κατοχής 1940 - 44)

Ό  νέος γύρος θεωρεί πώς είναι στήν ευθεία 
νά ψέρει τέλος άπιστον είς πάσαν τήν θρησκεία 
Ή ώρα πάλιν ήκεται, είναι γραφτό θά φτάσει 
πέρα είς τήν ’Ανατολή θ’ άρχίσει ή νέα μάχη, 
θ ά  πέσει πρώτη κανονιά είς σύντομον ημέρα 
μά τότε ποΰ θά βρίσκεται ή γαλανή σημαία; 
Σκεφθεΐτε πάλιν "Ελληνες τΙς πρώην δυστυχίες, 
πιάσετε πάλι τά βουνά, τροφές καί κατοικίες.
Στήν Ρούμελη, είς τ’ "Αγραφα, είς τήν Ευρυτανία 
εκεί ψηλά θέ νά γραφτεί ή νέα ιστορία. ·
Εις τό ψηλότερο βουνό, είς σύντομον ημέραν 
θά κυματίζει έλεύθερα ή γαλανή σημαία.

Χαράλαμπος Δ. Τριανταφυλλής
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M HTfCO O N A ffeN C U N  TH C  K O IN O TH TO C  M lK fO y  XCDjMOy 
τ ο γ  Ν Ο Μ ο γ  ε γ ρ γ τ ^ ^ Ν ΐ ^ α .  π 6 γ ια λ ^μ β α ,ν ο ν  T o y c  r e N N H e e N X A C  

Κ Α Τ Α  Τ Α  ε τ Η  1818 - 1924

’Αϊτό τή στήλη αυτή καλούνται δσοι Μιχροχωρίτες θυμούνται καΐ θέλουν, 
νά δώσουν τό ττορτραιτο παλαιοτέρων Μικροχωριτών, δικών τους προσώπων ή 
δλλων συγχωριανών. ’Αφηγήσεις για τήν έπαγγελματική δράση καΐ για τή 
ζωή τους στό )ζωριό ή στήν ξενητιά, άναθιώνουν στά μάτια τών νεωτέρων τή 
ζωή του χωρίου, πού σήμερα δέν ύπάρχει καΐ θοηθοΰν στήν καλύτερη κατα
νόησή της.

Τή στήλη έγκαινιάζουν σήμερα ό κ. Γεώργιος Δημόπουλος, παλαίμαχος 
πρόεδρος καΐ Γεν. Γραμματέας τής Άδελφόττ^τάς μας καί ό κ. Δημητριος 
Ντελής, ένθουσιώδες καί δραστήριο μέλος τής ‘Αδελφότητας.

Κομματάς Βασίλειος τοΟ Ίωάννου, £τος γεννήσεως 1829.
Πμοφα,νώς πρόκειται για τον παπ.ποϋ τών έξαδέλιμον μου Κομματέων, τοϋ Δη- 

μήτρη, πού ευδοκίμησε και πεδανε στήν ’Αμερική, τοΰ Βασίλη, πού ευδοκίμησε ί- 
πίσης στην ’Αμερική και ακμαιότατος ζή τισρα εδώ, τοϋ Γιάννη, που προπολεμικώς 
ήταν Πρόεδρος τής Κοινότητας κχι'ι μόλις προ τοϋ πολέμου πήγε στήν ’Αμερική ο
πού καΐ πέόανε, τής ’Ελένης, συζύγου ’Επαμεινώνδα Παππαδή, τής Μαρίας, σι> 
ζύγου Παντελή Νικολοπού?ιθυ vjm, τής Άδηνάς, συζύγου Νικολάου Χαμπερή.

Ό  παπποϋς Βασίλης Κομματάς είχε γιους τον Νικο, πατέρα τών άνωτέρω, τό 
Γιώργο, πατέρα τοϋ Ν ίκου Κόμματά, πού εζησε στήν ’Αμερική και πέσανε εκεί, τοϋ 
δικηγόρου Γιάννη Κόμματά, πού πηγαδαμε περί τό 1923 μαζί στό Γυμνάσιο Καρ
πενησιού κα'ι τής Βασιλικής συύζγου Χαραλάμπου Μπάτη. (Τρίτο παιδί τοϋ παππού 
Βασίλη Κόμματά ήταν ό Νίκος, ό γαμπρός τής Ζάχαινας).

’Ενθυμούμαι ύπέργηρο τον Βασίλη Ίω. Κόμματά νά κάθεται σταυροπόδι στό 
αριστερό παραγώνι τοϋ πρώτου Κομματέϊκου σπιτιού, ήρεμος καί γαλήνιος καί να 
συμπάει τή φωτιά στή μεγάλη γωνιά τοΰ σπιτιού. Καμιά φορά φώναζε στά μικρά 
τότε έγγόνια του καί τά γειτονόπουλα πού σαμάντευαν μέσα στό σπίτι; «”Ε, ΐ-ίπελιά- 
δες μου, ήσυχάστε καί λιγάκι καμιά φορά...».

Παπαδής Χαράλαμπος τοδ Ίωάννου, 2τος γεννήαεως 1842.
Θά είναι εκείνος πού καθότανε στά κάτω αλώνια καί συγκεκριμένως είχε τό 

σπίτι του πάνω από τό αλώνι τής Κομματοϋς, μέσα στά έλ^τα καί έποΛ-ομαζότανε 
Ζυμπρακάκης —  δεν ξέρω γιά ποιό λόγο. Είίχε γενειάδα, ήταν τά τελευταία του 
χρόνια περί τό 1920, τυφλός καί όξύ’θυμος. Είχε παιδιά τόν Παναγιώτη, πού γιά 
λίγο ήταν σερβιτόρος στή φχήιπρικα στό Καρπενήσι καί ύστερα πήγε γιά πολλιι 
χρόνια στήν Πόλη δπου κπιί πέθανε. ’Επίσης τή Φρόσω Κατσάνου καί τρίτο παι
δί τή Βασιλική, άν θυμάμαι κκχλά τό όνομά της.

Δημόπουλος Κωνσταντίνος τοϋ Δημητρίου, έτος γεννήσεως 1871.
Ό  πατέρας μου γεννήθηκε στόν Κάτω Οικισμό τής Καρύτσας, μέσα σέ ένα σπι

τάκι περιτριγυρισμένο από δάσος πουρναριών. Γεννήθιριε, καθώς έλεγε τό 1870. Ό  
παπποϋς μου κκιλλιεργοϋσε κώίποιας έκτάσεως χωράιρια, πού είχαν και τρείς εξαιρε
τικές συκιές καί πολλές κληματαριές. Φύλαγε ύμι ένα κοπάδι γίδια μέ τό ό,ποίο πα
ραθέριζε τό καλοκαίρι στήν Καλιακούδα, στό Βνί.

Ό  πατέρας μου είχε μιά άδελ·.φή, τή Βασίλιω, πού παντρεύτηκε στό Ξηρόρε^ια
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και ΐ5 αδέρφια, το Νίκο, ποτ) πέθανε νέος στΐ|ν Πόλΐ), τύ Χρίοτο και τΰν Άνι^ρέα.
Πολύ νέος πήγε στι'ιν Πόλη, όπως τόσΌΐ όίίίοι τότε, για νά βγάλει ιΐχομί. Ε 

κεί από τό ενα αφεντικό στό οίλλο δεν έκαμε προκοπή και έτσι αΐΌ-^κάστηκε νά γυ
ρίσει στήν ·ψωροκώσταινα. Άλλα μέ τί /ιεςρτά; Δέν είχε τίποτε α/άιο καζαττίσιει εκ
τός από τό τσόλι του. ’Έτσι μπτ)κε λαθραίος σέ ένα πα^νίοκάραβο στό Βόσπορο γκχ 
τόν Πειραιά. Στή Χαλκίδα, όταν σταθμέυσαν, τόν ανακάλυψαν, το'ΰ έκοψαν ένιχ 
βρωμόξυ^, δπως διΐ)γότανε, καί τόν πέταξαν έξω. Έν τοϋτοις στή Χαλκίδα συτάν- 
τΐ]σε την τύχη του. Δούλετ|ιε πολλά χρόνια στήν ποτοποιία Άθανασιάδη και έγινε

Ό  Κ ω ν)νος  Δημόπουλος μέ τόν γιό του 
Γεώργιο καί τήν νύφη του Μαρία Γ. Δη- 

μοπούλου

ένας καλός ποτοποιός παρά τά λίγα γράμματα πού ήξερε, ’̂ Ηταν άπλως τε/,ειόιροι- 
τος τής ’Άλφας, δπως ύπερτ^φανευότανε, γιατί στή Β ' τάξη τοΰ Λημοτικαΰ Σχο
λείου Καρύτσας, ό δάσκαλάς του (χείμνηστος Παπαγιάννης Ξοΐνης, σέ κάποια ατα
ξία του τόν έδειρε τόσο πολύ ώστε... διέκοτμε τήν περαιτέρω ςχιίτηση.

Στόν πόλεμο τοΰ 1897 δέν έπήγε διότι ό κλ.ήρος τόν κατέταξε μεταξύ τών α- 
πα?λ.αγέντων. Κατά τό 1900 παντρεύτηκ,ε στό Μικρό Χωριό τί| μικρότερη θυγα
τέρα τοΰ Γεωργίου Μαστρογεωργοπούλου ή Λατζούνη Έ?νέηη άδελφή τής Κατε
ρίνης συζύγου Νικολάου Κόμματά. Μεταξύ 1903 καί 1905 άιωιξε τή «Φάμπρυκα·/ 
στό Καρπενήσι μαζί με τόν έξάδείιφό του Δι>μητράκη Δημόπουλο, άιΦρωπο εύφτιέ- 
στατο καί πολύπειρο, πού ήξερε καλά γρά|,ιματα καί ήταν γιά 30 χρόν'ΐα Π ρόε
δρος τής Κοινόττμας Καρύτοης.

Μετά άπό συιπ;ργασία δυό - τριών χρόνων ό Δημητράκης άπεχώρησε καί ό πα
τέρας μου έπήρε συνεταίρους τούς (χδε?ιφούς του Χρίστο καί Άνδρέα, πού ήξεραν
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i) εμίχΑαν μαγειρική. Ή  Φάμπρικα, έ\'α διώροφο εχιρύχωρο κτίριο μέ ΰπόγειΟ', ήτα\’ 
ποτοποιείο μέ λέδιιτα άπόαταξΐ|; άρχικιί, και [,ιαζι ξενοδοχείο ίίπνου και φαγητοΓ·. 
Βέβαια είχε και τον απαραίτητο γιά τά χρόνια εκείνο σταϋλο στο υπόγειο για τα 
ζώα τών πε?^ατών, ποορχόντουσαν από δλα τά χωριά τής Εύρτιτανίας στο Καρπε
νήσι, τήν πρακτεύουσα.

'Ο πατέρας μου σάν μεγαλύτερος ήταν ό διευθυταής, νά ποΰμε, τής Φάμπρικας. 
Έφτιαχνε τά ποτά, εξυπηρετούσε τό τεζιάκι μέ τή λιανική πώληση τών πιστών καί 
τό ίδιας παρασκευής θαυμάσιο κρασί Παλιοβράχας. Κρατούσε ένα μικρό Γραφείο 
Ταμείου και Λογαριιασμών καΐ μέ τά λίγα γράμματα πού έμαθε, άλ/ώ ανέπτυξε πά
ρα πολύ, τηρούσε υποδειγματικά τήν ά '.ΐ]λογραφία, τό Πρόχειρο καί τό Καθολικό 
τών λογαριασμών. Σ ’ αυτό τό μικρό αλλά όμορφο γραφειάκι έπήρα και εγώ από 
τόν πατέρα μου τά πρώτα υποδείγματα γιά τούς ?ωγαριο«μούς καί τιήν έμπορικί) 
άλλΐ]ίωγραφία από τά πρώτα χρόνια τής φοίτησης στό ’ΐί,/άηνικό Σχολείο καί στό 
Γυμνάσιο Καρπενησιού.

Τά αδέλφια τού πατέρα μου εξυπηρετούσαν τό εστιατόριο τής Φάμπρικας yjxi. 
τό Ξε\"οδοχείο υπη'ου. Βέβαια στις δου/^ειές αυτές βοηθούσε όταν έχρειάζετο καί ε
κείνος. Ή  Φάμπρνκια είχε αρκετά κέρδη από τά οποία έπαιρνε 10ο) ο ό πατέρας μου 
ώς ποτοποιός καί έμοιράζοιπο καί οΐ τρείς τά 90ο) ο.

Παρά ταϋτα καί τά τρία άδέλφια διατηρούσαν τις οίκογέλειές τουις στό Μικρό 
Χωριό ό Κώστας και ό Άνδρέας καί στήν Καρύτσα, στό πατρικά) σπίτι. 6 Χρίστος 
και είχαν εκεί τά χωράφια τους καί τά πράματα τους. Και κάθε τόσο μέ τή σειρά 
πεταγόντουσαν στό χωριό γιά νά βοιιθήσηυν τις ούκογένειές τους στις αγροτικές 
δοτόνειές πού δεν ήσαν λίγες.

Μικρός θυ,αάμαι τόν πατέρα μου νά έρχεται κατά διαστήματα στό χωριό μέ τά 
πόδια άςχτύ περνούσε άπό τά χωράφια μας στην Άστασιά, τόν Κάτω Μύλο καί τού'ς 
Τουρκωκήπους. ^Ηταν πολύ μερακλής κχιί στά χωράηπα. Έφροιπιζε λ'ά έχει καλές 
ποικιλίες σταιρυλιών, νά έχει κέδρινα παλούκια στις όλόϊσιες κλιιματαριές, νά έχει 
κειαρωμέλ'α δέλ'δρα, δλα νά είναι προσεγμέι'α.

Τό 1924 μετέφερε τό Ποτοποιείο σέ ένα απέιαλπι μαγαζί, τό άλ?ωτε Φαρμα
κείο Γιαλά), αφού τό έπισκ,εύασε κχιί τό διαμόρφωσε τέ/χια μέ Ήπειρώτες μαστό- 
ρους, πού είχαν αρχιμάστορα τό γέρο - Π αντού/ η. Ή  ταμπέλα τού μα-ΐΌζιού έγρα
φε; «Έργοστάσιον Ποτοποιίας — ό Μάρκος Μπότσαρης— Κων/νου Διιμοπούλου».

Τό νέο μαγαζί, δπως κκχί τό μισό τής φάμπρικας, τά είχε αγοράσει ό πατέρας 
μου με χρήματα πού τού έστειλε ό κχιλά άποκαταστημένος στήν ’Αμερική αδελφός 
του Ήλίας. Τά υπόλοιπα 2/4 τής Φάμπρικας τά αγόρασαν τά δύο αδέλφια του, ό 
Χρίστος καΐ ό Άΐ'δρέας, οί οποίοι διατήρησαν τό ξεΛ'οδοχείο ύττνου κχχΐ φαγιμού μέ
χρι τής κατ^ής.

Ό  πατέρας μου έλ"διαφερόταν καί γιά τά κωανοτικά πράγματα. Δέν έλειπε, π.χ., 
άπό τό βγάλσιμο τών αυλακιών, τό φκιάςιμο τώ\· καλ.τεριμιών τών δρό,αωΐ', τή σι>ν- 
τήρησί) τής Κασταιόβρυσης καί τού υδραγωγείου τής 6ρύσ)]ς τού Σιδέρΐ). Μοΰ έ
καμε έντύπωσ)) κάποτε πού μάς είπε στό σπίτι δτι έγπιε άπιπρόεδρος τής Κοινό
τητας μέ πρόεδρο τόν Κύρτσο Νίκο.

Στά 1920 - 1922 άνάλχιβε τή διενέργεια εράνου καί έπισκετΗχοε τό μισο- '̂κρεμι- 
σμέΐΌ ξωκκΑήσι τού Ά ϊ-Σώ στί], πού διατηρείται ώς τά σήμερα. Μάλιστα τότε έ
φερε καί περιποιηθήκαμε γιά 20 ημέρες στό σπίτι μας τό φημισμένο στήν περιφέ
ρεια ζωγράφο τής Λαμίας Γεώργιο ΣαραφιαΛΟ, ό όποιος είκοιωγράφιρ^ε τό Ναό.

Βέβαια, ελαδε μέρος κ-αί στόν πανμικροχωρίτικο συναγεριιό γιά τήν άνέγερστ] 
τού Ι.Ν. τής Μεταμόρηχοσης τού Σωτήρος.

Ό  πατέρας μου διατήρησε τό ποτοποιείο έχοντας βοηθό τόν αδελφό μου Νΐκτι, 
μέχρι τό 1299 οπότε κατόπιν θερμών παρακΑήσεοίν καί σι»στάσεων τού αδελφού μου
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TDia τό διέλυσε και μαζεύτηκε στό χωρΊΟ για νά βοηδάει στις άγροτικές δουλειές 
τή φιλάσθενη μάνα μου.

Την έιτάρατη κατοχή τήν έπέρασε στο χωριό μέ τον άδελιρό μου Νίκο κΛί'ι τή 
μικρότερη αδελφή μας Κλημεντία. Ή  καλή και αγαπημένη του γυναίκα είχε ταξι- 
δέηιει για τον άλλο 'χόστιο από τό 1934,

Στό συμμοριτοπόλεμο είχε έλθει κολαά μου σττ) Λαμία, όταν ύπηρετοΰσα στήν 
'Αγροτική Τράπεζα. Έκιεΐ, τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1953, όταν ή Τράπεζα μοΰ άνάθεσε 
τή διετιθυνση τοΰ υποκαταστήματος Σάμου, ήλθε σέ μεγάλο δίλτ^μιια: Νά μείνει 
στή Λαμία κοντά στήν παντρεμεΛσ) τώρα Κλημεντία ή νά μέ ακολουθήσει στη μα- 
κρυνή Σάμο; ’Επροτίμησε τό δεύτερο και στις 25 ’Ιανουάριου 1953 ξημερωήθκαμε 
στήν ωραία πρωτεύουσα τοΰ Νησιού. Είχαμε εγκατασταθεί εύκολα και yjaXa εκεί 
και φαινόταν ευχαριστημένος γιατί τρώγαμε πολλά ψάρια καί γιατί νόμιζε δτι ήταν 
πολύ κΛντά στήν Πόλη, τή ζωή τής οποίας ξαναθυμιότανε ωραιοποιημένη καί προ
σπαθούσε νά βρει πολίτες μεταξύ των γειτό\"ων γιά παρέα.

'Όμως, στίς 28 Φεβρουαρίου 1953, ύστερα από μιά ελαφρά έντερορραγία, πέ· 
θανε καλά-καλά όρθιος, δπχος πάντοτε ευχότανε, άφοΰ ζήτησε τόν παπά νά καητο- 
λήσει. Τόν έκήδευσα στόν 'Ά γιο Νικόλαο καί τό Νεκροταφείο τής Σάμου |.ιόνΌς 
από τήν οικογένειά μας, γιατί δέν έπρόλαβε νά έλθει ί| Μαρία μέ τόν εξάμηνο έγ- 
γονό του. Τόν έκήδευσα μέ τή συνοδεία των συναδέλιηχον μου, άλλιων τραπεζικάΰν 
καί πολλών Σαμιωτών.

"Τστερα από μερικά χρόνια μεταφέραμε τό οστά του σέ καινό τάςρο μέ τή μάνα 
μου καί τόν άποθανόντα τό 1966 στήν Άμέρικα άδελιφό μου Ήλία, στό Νεκροτα- 
φιεϊο τοΰ Νικολοϋ στό Μικρό Χωριά. ’Από εκεί θά βλέπει αιώνια καί τό Μικρό Χω
ριό καί τήν Καλιακούδα, δπχος ζώντας μάς είχε δώσει εντολή νά γίνει. ’Άλλωστε, 
«εΤλ'αι γλυκός ό θάνατος μόνον δταν καιμχόμεθα στήν πατρίδα».

Παραθέτουμε μιά πολύ εύγλωττη επιστολή άπό τήν ’Αμερική τοΰ Ή λία 
Κ. Δπμοπούλου, πού έστειλε στόν άδελφό του Γιώργο, οτή Χάμο, μέ  τήν 
άναγγελ ία  τοΰ θανάτου τοΰ πατέρα των.

Middleburg, VA Μαρτίου 3 1953
Αγαπητέ μου αδελφέ,
Ή  όδτηΊ)ρά εΐδτ|σις τής πρός τόν Πλάστην άποδημήσεως τοΰ γηραιού σεβα

στού μας πατρός μάς άνηγγέλθτ] τηλεςχονικχός άπό τό Ούάσιγκτων περί τάς 2.45 
τό απόγευμα τής Κυριακής καί μάς άφήκε άφώνους καί κατάπληκτους παρ’ δλον 
τό γε',ωνός τής προκεχωρημέτοις ηλικίας καί σαλευθείσης ύγείας τού αειμνήστου 
παππού. Έπέπρωτο νά παραδώσΐ] τό πνεύμα του μακράν άπό τά Καρπενήσια καί 
νά άφήση δέ καί τά κάκκαλά του πέρα στήν ανατολή.

Δεώμεθα εις τόν Παντοδύναμον νά άναιπαύση τήν ι|ηιχήν του μετά των δικαίων 
καί αγαθών. 'Τπολογίζαμεν ως λίαν πιθανόν δτι ή νοσταλ ,̂γία διά τά πατρώα έδάφΐ'. 
θά έ'γινε αιτία νά έπισπεύση τό μοιραΐον τέλος. 'Επίσης λαμβάνοντες αφορμήν άπο 
τό πρός τόν Νίκον γράμμα σου άπό 26ης λήξαντος, είς τό όποιον δέν άναφερεις 
τίποτε τό σοβαρόν διά τήν υγείαν τού πρός Κύριον άποδημήσαιαος πατρός, συμπε- 
ραίνομεν δτι τό μοιραίου έλαβε χώραν άρποσδοκήτως ή κατόπιν βραχείας άσθενείας 
καί χωρίς πολλούς πόνους καί μακράν αγωνίαν.

Βεβαίως άλολογιζόμεθα καί σένα, ό όποιος εύρέθεις μάιος σέ ξένην γήν καί μα
κράν συγγενών καί φίλων διά νά άντιμετωπίσΐ|ς τήν σκληράν δοκιμασίαν. Εις τό 
τηλεγράφημά σου άπ)}ντι'·[σαμεν άμέσως καί πιστεύομεν δτι έλήφθ»] εγκαίρως. Σού 
εσωκλείω επιταγήν έκ δολλ.. 300 διά νά άντιμετιοπίσης τά εξοδτι τής κηδείας καί 
ιατρών καί έξοδα διά μνημάσυνον καί δτι άλλα διατάσσει ή ΈκκΑησία. ’Επίσης θά
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φροντισωμεν να γι,νη μντ^μοσυνον και εις το χωρίο παρά του εκεί εφημερείΌντος 
Παπαβασίλη τον όποιον γνωρίζει πολύ καλά ό Νίκος ό όποιος θά σοϋ γρά\|τη επίσης.

Περιμένομεν γράμμα σου μέ έκτεταμενας πληροφορίας. Σττνεζητήσαμεν με τόν 
.Νΐτίον περί τής δυνατότπ]τος τής μεταφοράς τού λειψάνου εις τήν Λαμίαν άν όχι 
στο χωριό, πράγμα τό όποιον συνηθίζεται εδώ και μοΰ λέγει ό Νίκος ότι είναι σχε
δόν αδύνατον αίπτοΰ ?νεκα τής άποστάσεως και των έλλεττοών μεταφορικών μέσων, 
άλλα θά μπορούμε κάλλιστα νά μεταφερωμεν τά οστά μετά τριετίαν. Θέλομεν την 
Ιδέαν και συμβουλήν σου £πΙ τοΰ ζιγτήματος.

ΑΙσθάνομαι ψυχικόν άλγος διότι δεν κατώρθωσα νά έλθω νά ϊδω διά τελευταίαν 
(ροράν τόν πατέρα παρ’ δλην τήν σφοδράν μου επιθυμίαν και πόθον.

’Από υγείαν εϊμεθα όλοι σχετικώς καλά κα'ι στέλλομεν τ»ήν αγάπην πρός όλους 
τούς ύπολοιπομένους υμάς κα'ι εύχόμεθα κα'ι παρακαλοΰμεν τόν Παντοδύναμον νά 
χαρίση γαΐαν έλαφράν κα'ι μνήμην αίίονίαν είς τόν αγαπητόν μας παπποϋν κα'ι βάλ- 
σαμον παρηγοριάς είς τούς έπιζώντας.

Μέ στοργήν 
’Ηλίας

Ξηντάρας Παντελής τοϋ Ίωάννου, έτος γεννήσεως 1856. Ζοΰσε ακόμα περ'ι 
τό 1920, ^Ηταν ψηλός κα'ι ευθυτενής. Φορούσε μπότες κα'ι είχε περιποιημένη γ ε 
νειάδα. 'Τπηρέτησε στό Στρατό γιά πολλά χρόνια ώς μόνιμος ύπαξιωματικός κα'ι 
θά ήταν ή έπιλοχίας ή άνθυπασπιστής όταν συνταξιούχος ςαναγύρισε στό χωριό. 
Έ λεγε πολλές Ιστορίες άπ’ τη ζοτή του μιλώντας αργά κα'ι έμηχατικά ενώ καθότα
νε στό καηκνεϊο - κουρείο τού Σταύρου Κομπορόζου στού Φαλή ή στό Χάνι. Σταμα
τούσε την κοτιβέντα του στρίβοντας τόν άριμάνιο μύστακά του κα'ι ξανάρχιζε μέ 
τό επιφώνημα «ά: Λ'αί:». Γι’ αυτό τού κόλλησαν τό παρατσούκλι «ό Άναίς».

Ή ταν άξιοσέβαστος άνθρωπος, σάν ά\θ·ρα>πος πού έζησε στ'ις πόλεις κα'ι έμαθε 
πολλά κα'ι τώρα τοϋ ρχότανε τό παραδάκι τής σύνταξης. Ζούσε ΐ'ιρεμα μέ τη γυ
ναίκα του αλλά δέν είχαν δικά τους παιδιά. Τά τελευταία τους χρόνια υιοθέτησαν 
τόν Σιοτήρη Ζήσιμο από τό Νόστιμο.

Σ.Σ.: ’Αϊτό πληροφορίες πού μάς έδωσε ή κ. ’Ό λγα  Παπαδημητριού, πού είναι 
δαφτισιμιά του, ό Ξη\τάρας καταγόταν άπό τήν Κέρκυρα. Στό Μικρό Χωριό έγ- 
καταστάβηκε άφοΰ νυμφεύθηκε τήν ωραία Μικροχωρίτισσα Κ(3ΐλλιόπη, πού ήταν 
Ζορμπαλοπούλα.

Κανναβός Ελευθέριος τοϋ Ίωάννου, έτος γεννήσεως 1860. Καταγότανε άπό 
τό Καλεσμένο. Τό σπίτι του ήταν πολύ κοντά στό δικό μου. Ή ταν ένας πολύ καλός 
γείτονας, ένας άριστος νοικοκύρης, πάντα κνολοντυμένος, όλιγό/ογος κοί καταδεχτι
κός. Τό ευρύχωρο σπίτι του ήταν καλά έπιπλωψένο κα'ι πολύ νοικοκυρεμένο.

Άπό τήν πρώτη γυναίκα του είχε δυό κόρες, τήν Κατερίνη, σύζιηω Σεραφεό-ΐ 
Πέτρου άπό τις Κορυσχάδες κα'ι τη ΒασΛική σύζυγο Κων. Γεωργούλη, πού ζούσε 
κα'ι πεθανε στήν Αίγυπτο. Άπό τή δεύτερη γυναίκα του, τ»'}ν Καλ/ιιόπη Ίω. Καν- 
ναβοΰ, άδελφή τού Κων)νου Κοκκάλα, είχε δτό γιούς, τόν Παναγιώτη, πού έ'ζησε 
στήν Αίγυπτο κα'ι τελετταΐα ήταν πρώτος θαλαμηπόλος σέ μεγάλα καράβια κα'ι τό 
I 'ιώργο, πού ήταν συνομήλικός μου κχι'ι .παίζαμε μαζί τό κρυφτούλι στη γειτονιά μας.

Γ. Κ. Δημόπουλος
Στέλιος Ντελής, έτος γεννήσεως;

Ό  πατέρας μου Στέλιος ήτο ςρραγκ.οράφπης τήν εποχή έκ.είνη, γύρω στά 1900 
κα'ι ό Σταύρος Κομπορόζος τσαγκάρης. Καθότανε ό μέν πατέρας μου στον άπάνω 
μαχαλά τού χωριού μας ό δέ Σταύρος στον κάτω μαχαλά. Και οΐ δυό δέ ήσαν πολύ 
μερακλήδες στό τραγούδι. 'Ο μέν πατέρας μου τό πρωΐ μαζ'ι μέ τό ψαλίδι κα'ι τό 
βελώνι έπιανε κπχ'ι τό τραγούδι τή» ΔιαμαΛΤούλας, ό δέ Σταύρος μαζ'ι μέ τό τσαγ-

49



καρ))λίκι τό πρωί έπιανα ζ(χί τό τραγοΰίίι τής Ζαχαρούλας, ήταν δε καΐ οί δνδ ψχ)^- 
τες στήν εκκλησία. Ό  μεν πατέρας μου δεξιός ό δε Σταύρος αριστερός.

Μια Κυριακή που ό ήχος της έκ/Αησίας ήταν πλάγιος τοϋ Γίρώτου, αυτοί τόν 
χάσαί’ νκχι τόν ιωρίσαν σε πλάγιο τοϋ Τετάρτου. ’Αμέσως ό παπαΚώσπας τους φω- 
ΐ’άζει από τό ίερό: Βλογημένοι, βλογημένοΊ τί κάνετε τώρα, στό ψαλτηρι ψέλνετε 
ή τραγουδάτε ό ένας τη Διαμαντοΰλα και ό α/Αος τη Ζαχαρούλα; Και πετιέται α
μέσως καΐ στόν ενα και στόν άλλον και τους έβαλε στη ϋ'έση τους, διότι ήτο καί 
άριστος ψάλτης τής Βυζαντινής Μουσικής.

Ζορμπαλάς Χαράλαμπος, έτος γεννήσεως 1848.
Ό  -θιεϊος μου Χαράλαμπος Ζορμπα/ώς ήτο τό 1919 ογδόντα περίπου χρόνων, 

άλλα δμως γερός και πολιτισμένος άιΨ’ρωπος. ’Έκανε πολλά χρόνια στην Κωνσταν
τινούπολη και ήταν δεινός συζητητής. "Οταν συζητούσε, ή γλώσσα του πήγαινε σαν 
ραπτομηχα\''ή Σύγγερ. Είχε δμως ένα Ιδίωμα, στή συζήτησή του επάνω νά μετα
χειρίζεται πολΰ τή λέξη «νά σοϋ όρίσο»> όπως πολλοί άνΨρωποι ιιεταχειρίζανται τις 
λέξεις «τό λοιπόν», άλλος «χρυσέ μου», ιχλλος «άγαπΐ)τέ», ά/Αος τπικρέ μου» και 
οίίτω καθ’ εξής. Ό  μπάρμπα Χαράλαμπος δταν ήτο ιπώτερος, τη λέξη αυτί) τή\' 
έλεγεν διακεκομμέντ] κα'ι έπαιρνε τό πραγματικό της νόημα, δταν δμως γέρασε πολι'ι 
τι'ιν έ/^γε σιιρτή, έχανε τό νόημά της, μεταφράζονταν στή δημοτική και έννοοΰσ.-; 
νά σουρίσω ή νά σιρυρίξω. Ό  πάτερ Παπακώστας κάθε μέρα έβγαινε στό καφε
νείο, έπινε τόν καφέ του, ρέμβαζε κάνα δυό ώρες καί έπειτα έκαχνε βόλτα μέχρι τό 
μπακάλτκο τοϋ Κομπορόζου,. Μετά γύριζε και έκαχνε στάση στα μαγαζιά πότε στό 
μπακάλικω τοϋ Δημήτρη Ζορμπαλα πότε στοϋ Γ'εωργούλα. Μιά μέρα ό πάτερ Πα- 
πακοόστας, πού ήταν στό μπακάλι.κο τοϋ Ζορμπα/ιά, νά εκείνη τη στιγμή καί ό μπάρ
μπα Χαράλαμπος. ^Ηρθε γιατί ήταν στενός συγγενής καχΐ περνούσε τακτικά.

’Άρχισαν τή συζήτηση μέ τόν παπά. Γιά μιά στιγμή ό ΓΙ απακώστας έχασε τή'' 
υπομονή του καί θιπιχομέτως γυρίζει και τοϋ λέγει: Ά  κατ’ άνέμ' βλογημένε, θά συ
ζητήσουμε τώρα ή θά σφυρίξουμε; άμα θέλεις λ'ά σςχυρίξιεις τραβα κειά καχτά το 
Χουκουλό καί σφΐ'ρα μέχρι τό βράδυ.

Δημ. Χτελής

Ό "Α η-Σ ώ σ τπς πού άνακα ίνισε ό Κων. Δημόπουλος τό 1920. Τό 1870 άνακαινί- 
οτηκε άπό τόν Χαράλ. Πολύζο.



a  π ο  τ η  a  κ ο  ή  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

Ή  Ι υ ν ί σ τ ί α σ η  τ ή ς  Ά δ Σ λ φ ό τ η τ α ς
ΣτΙς 27 ’Icxvouapioo εγινε αέ έπιτυχία 

στό κοσμικό κέντρο τής Πλάκας «Ό Βρά
χος» ή έτήσια συνεστίαση τής ’Αδελφότη
τας. Συμμετείχαν περίπου 300 οίτομα πού 
άπόλαυσαν την έκλεκτή κουζίνα καί τό ώ-

Ή κυρία Ευγενία Σ. Φλέγγα, μεγάλη ευ
εργέτης τής ’Αδελφότητας, κόβει τή 6α- 
οιλόπιτα στή συνεστίαση τής 27.1.85. Δί
πλα της ό Πρόεδρος τής ’Αδελφότητας 

κ. Κουτσοΰκης

ραίο πρόγραμμα τοΟ κέντρου, τό όποιο 
διευθύνουν οί συμπατριώτες ιιας άδελφο'ι 
ΚοΓτσιγιάννη.

Τήν βασιλόπιτα τοΟ Συλλόγου έκοψε ή 
κ. Ευγενία Σ. Φλένγα, μεγιόλη ευεργέτης 
της ’Αδελφότητας. Στους ξενητεμένους 
Μικροχωρίτες έπεσε τό «νόμισμα». "Ισως 
αύτο σημαίνει γ ι’ αυτούς φέτος τήν Ικα
νοποίηση τής έπιθυμίας τους γιά έπιστρο- 
φή στήν πατρίδα. Τό εύχόμαστε μέ δλη 
μας τήν καρδιά.

Ό  π α λ α ι ό ς  Ι ί ν ώ ν α ς
Τό ξενοδοχείο στό παλαιό χωριό (χά

νι) , πού ώς γνωστό μετά μετά τήν πρπό- 
λησή του (1940) χτίστηκε πόιλι (1953) μέ 
χρήματα των συμπατριωτών μας άπ’ τήν

’Αμερική (βλέπε λεπτομέρειες σέ άλλη 
στήλη), παραδόθηκε άπό τήν ’Αδελφότη
τα στήν Κοινότητα μαζί μέ δλο τόν έζο- 
πλισμό καΐ τήν έπίπλοχτη κ.λπ. Στό έξής 
θά τό έκμεταλλεύεται πλήρως ή Κοινότη
τα ή όποια κα'ι θά το φροντίζει. ’Ήδη πλη
ροφορούμαστε δτι τό έβγαλε στήν δημο
πρασία καΐ νέος μισθωτής τοΰ ξενοδοχείου 
θά είναι γιά έξη χρόνια ό κ.

Βραβε ία  20 0 0 0  δ ρ χ .  
γ ιά  τήν  κ α λ ύ τ ε ρ η  Έ κ θ ε α η

Ή ’Αδελφότητα μέ τήν εύκαιρία τής 
συμπλήρωσης έκατό χρόνων διπό τήν ίδρυ
ση τής πρώτης ’Αδελφότητας ξενητεμένων 
Μικροχωριτών, πού έγινε στήν Πόλη τό 
1885, προκηρύσσει διαγωνισμό γιά τήν 
βράβευση τών δύο καλύτερων έκθέσεων, 
μέ θέμα «Τό Μικρό Χωριό κα'ι ο'ι ξενητε- 
μένοι του».

θά  άπονεμηθοΰν δύο χρηματικά βρα
βεία, πρώτο (6000 δρχ.) κοίι δεύτερο (4000 
δρχ) α) σε μαθητές τοΰ Δημοτικού Σχο
λείου κα'ι β) δύο βραβεία σέ μαθητές τοΰ 
Γυμνασίου πού θά γρόιψουν τΙς καλύτερες 
έκθέσεις. Τις έκθέσεις θά κρίνει έπιτρο- 
πή πο ύθά συσταθει γιά  τό σκοπό αύτό 
άπό μέλη τοΰ Δ.Σ. και τής ’Αδελφότητας. 
Προθεσμία ύποβολής τών έκθέσεων, μέχρι 
τ'ις 15 Δεκεμβρίου 1985. Τά βραβεία θά 
άπονεμηθοΰν στίς άρχές τοΰ 1986.

Νιος  Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Πληροςιορούμαστε δτι νέοι άνθρωποι 

τοΰ Μικροΰ κα'ι Μεγάλου Χωριοΰ άποφά- 
σισαν νά όργανώσουν Σύλλογο μεταξύ 
τών δύο χωριών, πού θά βοηθήσει στήν 
πολιτιστική άνόπιτυξη καί γενικότερα στή 
συνεργασία μεταξύ τών δύο χωριών. ’Ήδη 
προωθείται ή έγκριση τοΰ Καταστατικοΰ 
άπό τό Πρωτοδικείο Καρπενησιού. Πρόε
δρος τής προσωρινής έπιτροπής είναι ό 
συγχωριανός μας κοί^γητής φιλόλογος κ. 
Γ. Τσατσαράγκος. Τούς εύχόμαστε κόιθε 
έπιτυχία καί ύποσχόμαστε τή συμπαρά
σταση τής Άδελς>ότητας καθώς καί τήν 
πρόθυμη συνεργασία της στούς κοινούς 
σκοπούς.
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Α ν α κ α ί ν ι σ η  ό σ τ ί ο φ ν λ α κ π ο υ
Στο άνακαινίσμένο ττρόσ(|>ατα όστεοφυ- 

λάκειο τοΟ χωριοΰ (Καψάλες) τοποθετή- 
θηκοη/ μεταλλικά ράφια γιά τήν τοποθέ
τηση των όστών μέσα σέ μεταλλικές ή ξύ
λινες κάσες. Γιά τόν λόγο αϋτό και γιά

νά υπάρξει έξοικονόμηση χώρου άλλά καΐ 
κάποια τάξη και νοικοκυρωσύνη μέσα στό 
όστεοφυλάκειο, παρακαλοΰνται δσοι στό 
έξης πρόκειται νά τοποθετήσουν ή νά με
ταφέρουν έκεΐ τά όστά προσφιλών τους 
προσώπων, νά τά έχουν μέσα σέ κυδώτια 
(κάσες) διαστάσεων 35X45 έκατοστά.

Τό παλιό όστεοφυλάκειο (Καφάλες) άνακα ινιομένο.

'Εορτασμοί έκατονταετηρίδας της ’Αδελφότητας
Στα πλαίσιΛ τών έορ-τασμών γιά τήν ô »μJlλήρĉ >ση έκατό χρόνων ά.πό τήν ίδρυ

ση τής Άδελςχϊτητας, τό Διοικητικό Συι.ιβούλιο άνακοινώνιει εγκαίρως ό'τι προγραι,ι- 
ιιατίζει, μεταξύ τών άλλων, και τΙς άκόλο'αθες εκδηλώσεις:

1. ΣτΙς 4 Αύγουστου μνηαόσυ\"θ, για Λ'ά τιμήσει τούς πρώτες ιδρυτές τής Ά- 
δελςώτητας στην Κων)πολη τό 1885.

2. Άρτοκλιασία στις 6 Αύγουστου γιά τά αελη τής Άδελιρότητας, εύεργέτες, 
δωρητές και αρωγούς της.

3. Παμμικροχωριτική συνεστίαση στις 17,. Αύγουστου ημέρα Σάββατο, στην ο
ποία οΐ Μικροχωρίτες, ξενητεμέτωι κμιΐ μτ,, σάν μιά οΙκογένεια ύά συειφάγ'οτη' και 
θά γλελπτήσουν.

’Τπενθυμιζουμε ότι στή διάρκεια τοϋ καλοκαιριού υπάρχουν ακόμη ά?Αες τρεις 
έορταστικες μέρες, στις όποιες οί Μικροχωρίτες θά πρέπει νά μη παραλείψουν νά 
παρευρεθοΰν. Αύτές είναι:

1. Ή  7η ’Ιουλίου, ήμέρα τής 'Αγίας Κυριακής προστάτιδας τού νέου χωριού, 
όπου γίνεται καΐ τό σχετικό πανηγύρι.
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2. Ή  6η Αύγο-ύστου, τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, ό.τότε γίνεται και τό 
πατροιυαράδοτο πανηγύρι.

3. Ή  7η Σεπτεβμρίβυ, τού 'Αγίου Σώζοντας, ή δεύτερη νέα γιορτή τού "Αη · 
Σώατί], πού συνδυάζεται καΐ με σχετικό πανηγυριώτικο γ?ώντι,

Οι Μικροχωριτες έχουν κϋαιρό νά προγραμματίσουν από τώρα, νά βρεθούν σέ 
κάποια από τις παραπάνω έκδη?>τόσεις.

Σ υ μ π ό σ ι ο  ξ { ν η τ { μ { υ ϋ ν  Μ ι κ ρ ο χ ω ρ ι τ ύ ν
Μέ ποωτοδουλία της Άδελ<(>ότητας θά 

όργανωθει τό πρώτο 15θήμερο τοΰ Αύγου
στου, στήν Πνευματική Γωνιά τοΰ χωριού 
μας, «Συμπόσιο ξενητεμένων Μικροχωρι- 
τών». Στή συγκέντρωση αύτή, πού γίνεται 
προς τιμήν των ξενητεμένων Μικροχωρι- 
τών, καλούνται νά λάδουν μέρος Μικροχω- 
ρίτες τής διασπορας, παλιοί καί νέοι, άπό 
Κωνσταντινούπολη, ’Αμερική, Αύστραλία, 
Αίγυπτο κλπ. θ ά  τούς δοθεί ή εύκαιρία νά 
άνταμώσουν καί νά άνταλλάξουν άπόψεις

καί έμπειρίες άπό τόν κόσμο τής ξενη- 
τειας καί τήν μακρόχρονη άπουσία τους 
άπό τό Μικρό Χωριό. Τούς περιμένουμε.

Τό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό  τ ή ς  ' Α δ τ λ φ ό τ η τ α ζ
Φέτος, μέ τήν συμπλήροκιη 100 χρόνων 

άπό τήν ίδρυση τής ’Αδελφότητας (1885), 
τυπώθηκε καί διανέμεται σέ δλα τά μέλη 
της καί τούς Μικροχωριτες τό Καταστα
τικό τής Άδελςιότητας, δπως τροποποιή
θηκε τήν τελευταία ςκ>ρά τό 1983.

Είδοποίηση για τά μέλη καί τούς δωρητάς της ’Αδελφότητας
Μέ την τελετηταία τροποποίηση τοΰ Καταστατικού της Άδελη^ότητας (1983) 

καθορίστιικΛν οΐ συνδρομές των μελών σε δραχ).ιές 300 έτησίως και τοΰ περιοδικού 
«Μικροχωρίτικα Γράμματα» σέ δραχμές ϋΟΟ έτησίως. Για τά πριοτοεγγραφόμενα 
μέλη είσπράττεται κα'ι δικαίωμα έγγραφης δραχμές 100,

Τις συνδρομές ή Άδελφάτητα συνήθως τΙς εισπράττει στήν έκάστοτκ γενική συ
νέλευση ή της άποστέλλονται μέ ταχυδρομική έπιταγά) στή διεύθυνση: Άδελφιοτη- 
τα Μικροχωριτών <·ή Μεταμάρφωσις τού Σωτήρος» Άστυδάμαντος 17 Άθήτα 
116 34.

Κατά τούς ίδιους τρόπους είσπράττονται καί οΐ διάφορες δωρεές πρός τήν Ά - 
δελςχίτητα.

Έζτιπακούεται ό'τι γιά κάθε είσπραξη δίδεται ή στέλ̂ -νεται απόδειξη.
’Επειδή κατά τό τρέχον έτος, ως προδ/έπει τό Καταστατικό, πιθαΛ'όν νά μή σιιγ- 

κΑηθεϊ γενική σιη^έλευση, άλλΑ καί γ-ενικιίτερα γιά νά συστιψατοποιήσουμε κάπως 
τήν είσπραξη των συνδρομών, σάς στέλνοτιμε μέσα στό περιοδικό ένα έ'ντυπο τα
χυδρομικής επιταγής μέ τη διεύθυνση τής Άδελςχίτητος κΛίι παρακαλοΰμε, άιρού 
τό συμπληρώσετε μέ τό ποσόν άριθμητικώς καί όλογράιρως καί εις τά τρία σημεία 
«αποστολέας», μάς στείλετε τη συνδρομτ) τοΰ έτους πού οιρείλυετε ή θέλνετε γνωστού 
δντος δτι δσοι ήσαν στή συνέλευση τοΰ 1984 έπλ^ήρωσαί' και τή σιινδρομή τοΰ 198.5.

Στήν όπισ&ία πλευρά τοΰ εντύπου σημειώσατε ποιοΰ χρόνου εΐ\"αι ή συΐ'δρομή 
ή γιά ποιό σκοπό στέλνεται ή δωρεά.

ΣηιιειώιΌτιμε τέλος δτι, ή ετήσια συνδρομή τοΰ περιοδικού, γιά δσους Μικρο- 
χωρίτες διαμένουν στό εξωτερικά) εΐιαι δολάαρια είκοσι (20) και αυτά πρέπει νά 
στέλλονται μέ CASHIEIR’S CHECKS καί όχι μέ PO STA L ή MONET OR- 
I)P:RS ή ακόμη μέ PERSON AL CHECKS.

Γιά τό Διοικητικά) Συμβού/αο 
Γεώργιος Δημόπουλος
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απο το xupo της Ευρυτανίας
συζήτησοα/ μέ πολύ ένδιαΦέρον καΐ K ccxa - 
νόηση τά τόσα προβλήματα τοΟ χωρίου 
τους καΐ (4πό τΙς άρχαψεσίες πού εΐχοαι 
στό τέλος, έξελέγη τό νέο Διοικητικό Συμ- 
δούλιος, ώς έξης:

Φαλλής Δημήτριος, Πρόεδρος, Μπακο- 
γιάννης Ίωόιννης, ’Αντιπρόεδρος, Κατσού- 
δας Ίωόιννης, Γεν. Γραμματέας, Μαθές 
Κωνσταντίνος, Ταμίας, Ρουμελιώτη Μαρία, 
’Έφορος, Κατσαρός Δημήτριος, Μαθές Γε
ώργιος, Κακαλιούρας Παναγ. καΐ Κατσού- 
δας Λάμπρος, Σύμβουλοι.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου, ύστερα άπό πολύωρη συζήτηση, 
πήρε τήν άπόφαση νά δραστηριοποιηθεί 
για τήν καλύτερη ποιότητα ζωής του χω
ρίου του, άλλα καί νά συνεργαστεί μ’ ό
λους τούς Εύρυτανικούς Συλλόγους καΐ 
άλλους κρατικούς φορείς ή ιδιωτικούς φο
ρείς για  τήν πολιτιστική όη/αβόιθμιση τής 
παραμελημένης άπ’ δλους μας Εύρυτανί- 
ας, κυρίως δμως παραμελημένης στήν άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων ιστοριογραφία της, 
τΙς άρχαιολογικές άνασκαφές καΐ τήν δη
μιουργία άρχαιολογικοΰ μουσείου.

ΠΑΝΕΥΡΥΓΑΝΙΚΗ
Στις 20.3.1985, πραγματοποιή^κε ή τα

κτική Γενική Συνέλευση τής ΠΑΝΕΥΡΥ- 
ΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στήν ’Αθήνα, _γιά ά- 
νάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τά νεοεκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν 
σέ σώμα στή συνεδρίαση τής 28.3.1985 ώς 
έξης: _

Πρόεδρος: Κωστοπαναγιώτης Πανοιγιώ- 
της. ’Αντιπρόεδρος: Μπαλωμένος Σερα
φείμ. Γεν. Γραμματέας: Μερμήνκης Πανα
γιώτης. Ταμίας: Φαλλής Δημήτριος. ’Έ 
φορος: Κοντομέρκος Τάσος. Μέλη: Βασιλό- 
πουλος Στέφανος, Λιάσκος Ήλίας, Παπα- 
δόπουλος Κώστας, Φούκας Κώστας.

’Ανάμεσα στις άλλες πρσγραμματικές 
δηλώσεις, τό νέο Δ.Σ. δήλωσε δτι ’ιδιαίτε
ρα θά έπικεντρώσει τό ενδιαφέρον του στή 
βελτίωση τοΰ επαρχιακού όδικοΰ δικτύου 
τοΰ Νομοΰ μας καΐ προπάντων στή σύν
δεσή του μέ τό «Εθνικό δίκτυο» πρός Καρ
δίτσα, Ναύπακτο και Πρέβεζα, γιά νά ά- 
πελευθερωθει πραγματικά ή Ευρυτανία 
καΐ νά βγει οριστικά άπό τήν άπομόνωση.

’Ακόμη Ιδιαίτερο ένδιαφέρον θά δοθεί: 
α)_Γιά τήν τουριστική άνόπττυξη τοΰ Νο
μοΰ, τή δημιουργία όίρχαιολογικοΰ Μου
σείου στό Καρπενήσι κα'ι τήν έναρξη έρευ- 
νών στούς άρχαιολογικούς χώρους τής Εύ- 
ρυτανίας. 61 Γιά τήν έπανέκδοση τοΰ πε- 
ριοδικοΰ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί 
ή άπόκτηση ’ιδιόκτητης στέγης θά είναι ά
πό τούς κύριους στόχους, γ) θά  συνεχίσει 
τέ] συνεργασία υέ τις Εύρυτανικές ’Οργα
νώσεις τοΰ έξωτερικοΰ, πού τόν ’Ιούνιο 
τοΰ 1986 θά πραγματοποιήσουν συνόιντη- 
ση στό_ Καρπενήσι στή διάρκεια τοΰ 42ου 
Συνεδρίου τής "Ενωσης Εύρυτόο/ων ’Αμε
ρικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», δπου θά λάβουν 
μέρος _έκτός άπό τά Εύρυτανικά Σωμα
τεία τής διαστΓορας καί δλα τά άντίστοι- 
χα Έλλαδικά Σωματεία.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 31.3.1985 ό Σύλλογος Κλαυσειω- 

των Εύρυτανίας πραγματοποίησε τήν έ- 
τήσια τακτική Γεν. Συνέλευση στήν ταβέρ
να τοΰ κ. Νικ. Σκαρλάτου, όδός Βουλιοτ/- 
μένης 315.

Οι Κλαψιώτες καί μέλη τοΰ Συλλόγου Πάνος I. Βασιλείου

ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΟΥ I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στήν αίθουσα Μιχαήλας Άβέρωφ τήτ Εταιρία; Έλλήιιον Λογοτεχνών, Γεν- 

Λ'αδίου 8, εγίΛ'ε τήν 27.2.85 φιλοί^ογικό μνημόουχΌ για τόν αείμνηστο Εύουτάνα
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(Π'γγραφέα καΐ Ιστοριοδίφη Πάνο I. Βασι/Λίου. Τό φιλολογικό μνημόσυνο Οργά
νωσαν ή Εταιρία 'Ελλήνων Λογοτεχί'ών, ή Π Α Ν ΕΤΡΤΤΑ Ν ΙΚ Η  ΕΝΩΣΗ και 
ό Σύλλογος Άγιατριαδιτών. Στό φιλολογικό μνημόσυνο παρευρεύησαν άνύ·ρ(οποι 
τών γραμμάτων και τής τέχι^ς πού γλ'ώριζαν τον Π . Βασιλείου καΐ συνεργάστη
καν μαζί του, και τελήθος από φίλους του. Τούς παρευρισκομένους στό φιλολογικύ 
μνημόσυνο χαιρέτισαν από μέρους τής 'Εταιρίας 'Ε^ήνων γνογοτεχνών ό κ. Μιχ. 
Σταφυλάς καΐ άπ’ τήν ΠΑΝΈΤΡΤ'ΓΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ό Πρόεδρός της κ. Παν. 
Κωστοπαναγιώτης. ’Ακόμα χαιρετισμό άπηύ-θυνε στούς παρευρισκομένους ό δίκη 
γόρος κ. Άύιαν. Παρούτσας. Κύριος ομιλητής για τό έργο τοΰ Πάνου Βασιλείου 
ήταν ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 'Αγιατριαδιτών κ. Δημ. Σακκας. 'Ο κ. Σακκάς με 
πολλή τέχνη και για πο?Αή ώρα άναφέρύηκε στό πολύαάνεΐ'ρο Ιστορικά και πολιτι
στικά έργο τοΰ Π . Βασιλείου, πού ακούραστος για πολλά χρόνια, αγωνίστηκε νά 
βγάλ,ει τήν Ευρυτανία άπ’ τήν ιστορική της άηάνεια και απομόνωση. ’Ιδιαίτερα ό 
όμΛητής τόνισε τις δυσκολίες πού αντιμετώπισε ό Π . Βασιλείου στό έργο του, τούς 
διωγμούς του και τϊιν εξορία του γιά τήν δημοκρατική και κωινωνική του δραστη
ριότητα, πού είχε σαν άποτέλιεσμα τον κλονισμό τής υγείας του. Τέλος, ό κ. Σακ
κάς είπε δτι ό Π . Βασιλείου άφησε ένα μεγάλω συγγραφικά κα'ι Ιστορικό έργο πού 
πρέπει νά συγκεντρωΰ'εϊ με προσοχή κάι νά έκδούουν Α Π Α Ν ΤΑ  άπ’ τόν Σύλλο
γο 'Αγιατριαδιτών σέ συνεργασία μέ τήν Π Α Ν ΙίΤΡΤΤΑΝΙΚΗ, ώστε ν’ άττοτε- 
λέσουν τό κύριο μελέτημα τών ερευνητών τοΰ μέλλοντος. Άκάμα, στήν έκάήλιοση, 
με Ιδιαίτερη γλ^αιμυρότητα, κείμενα τοΰ Π . Βασιλείου, άπέδωσε τό μέλος τοΰ Δ.Σ. 
τής ΠΑΝ ΕΤΡΤΤΑ Ν ΙΚ Η Σ, κ. Στέφ. Βασιλόπουλος. 'Η  δλη έκάήλωση έκλεισε μέ 
τα παρατεταμενα χειροκροτήματα τοΰ πλή{)ους τών παρευρισκειμένων στήν έκδή- 
λτοση. ΔΗΜ. ΦΑΑΑΗΣ
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Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

«Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»
“Ycrrepa άπό τΙ'- ποιητικές συλλογές 

«Έγώ κι οΐ φίλοι μου» 1967, «Μεθυσμένος 
ουρανός» 1976, «Τ’ ούρσνοϋ ή σκάλα» 
1981, «οι δρόμοι τοΰ “Ηλιου» 1983, τοΰ 
ανθρωπιστή, δραδευμένου ποιητή ΜΙΛΤΙ
ΑΔΗ ΖΑΚΚΑ (Α' δραδεΐο Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Ποίησης τής Δελφικής ’Αμ
φικτιονίας Δελφών 1982 — χρυσό μετάλ
λιο Γραμμάτων Ποεγκόσμιου ΔιαγωνισμοΟ, 
τής Διεθνούς ’Ακαδημίας LCIFECE - PA
RIS 1983), κυκλοφόρησε ή νέα ποιητική 
του συλλογή «Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥ
ΝΕΙΔΗΣΗΣ», χωρισμένη σέ τρεις ένότητες 
— ή Τιχυτότητα τής Συνείδησης, Κριχυγή - 
’Οράματα, άφιερωμένη στήν Παγκόσμια 
Ειρήνη.

Μεγόλη ευσυνειδησία, ευαισθησία, σαρ
κασμός γιά τόν άπάνθρωπο σύγχρονο κό
σμο καί ειλικρίνεια χαρακτηρίζουν καΐ 
τήν νέα του αυτή ποιητική συλλογή, πού 
άξίζει νά διαδαστεΐ άπ’ δλους δσοι πιστεύ
ουν στήν άνθρωπιά, τήν συνοβέλφιοση λα
ών καΐ τήν Παγκόσμια Ειρήνη.

★  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, τ. άρ. 6. Τό 
περιοδικό πού ξεχώρισε άπό τό ξεκίνημά 
του μέ τήν έκλεκτή Ολη του πόινω σέ θέ
ματα έλληνικής καΐ χριστιανικής παιδείας.

★  ΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 
Διμηνιακή έφημερίδα τοΰ Συλλόγου Στε- 
νωματιωτών, άρ. ιρύλ. 6, πού διευθύνει ό 
συγγραφέας κ. Κωτσοκάλης. Μέ πλούσια 
Ολη, έπίκαιρα άρθρα καί λαογραφικά θέ
ματα, δπως ή «^ενητιά στήν έλληνική 
ποίηση», τοΰ κ. Παν. Κ. Βλάχου κ.ά.

ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ, Δελτίο της Πατριιοτι- 
κής Ένώσεως Εύρυτάνων ’Αμερικής «ΤΟ 
ΒΕΛΟΥΧΙ», άριθ. 181, Δεκ. 1984. Περιέ
χει ένδιαΦέρουσα Ολη, σχετική μέ τήν δρά
ση των Εύρυτάνων ’Αμερικής καί Ιδιαίτε
ρα τοΰ όμώνυμου Συλλόγου πού φέτος θά 
όργανώσει τό 41ο Συνέδριο στό GREEN
VILLE τής Ν. Καρολίνας.

★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, άρ. 
φύλ. 13. Διμηνιαία έκδοση τοΰ Συνδέσμου 
Εύρχιτάνων Φθιώτιδας. Ή Ολη του αύτή 
τή φορά άναφέρεται έκτεταμένα στό Συ
νέδριο Εύρυτανικών Συλλόγων Κεντρικής 
Έ ^ ά δ α ς  καί τά πορίσματά του πού πε
ριέχουν ένδιαφέρουσες προτάσεις γιά τήν 
άνάπτυξη τής Εύρυτανίας.

★  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, φύλ. Α
πριλίου ’85, πού έκδίδει ό γνωστός λογο
τέχνης. συγγραφέας κ. I. Γαΐτάνης. Άπό 
τήν ένδιαφέρουσα καί πδιντα έπίκαιρη Ολη 
έπισημαίνουμε άρθρο τοΰ Προέδρου Ρου
μελιωτών Καλλιθέας κ. Κ. Καραγεωργίου, 
συγγραφέα, πού παρατηρεί εϋστοχα δτι 
μόνη ή Ρούμελη, σέ σύγκριση μέ άλλες

περιοχές τής χώρας, άγνοήθηκε σόιν τό
πος ΐδρ>υσης Πανεπιστημιακών Σχολών. 
Προτείνει τήν ίδρυση Πανεπιστημιακής 
Σχολής, λέγοντας δτι ή Ρούμελη συμμε
τείχε «σ’ δλους τούς έθνικοαπελευθερώτι- 
κούς άγώνες τής πατρίδας μας καί είναι 
γνωστή σόιν άνταρτομόινα κατά τήν περίο
δο τής γερμανοϊταλικής κατοχής 1941 - 
1944».

Δέν γνωρίζουμε ποιά κριτήρια, &\> υ
πάρχουν τέτοια, χρησιμοποιούνται. Γιά 
τήν Ρούμελη είναι άπειροι οί λόγοι, κοινω
νικοί, οίκονομικοΐ κλπ., πού συνηνοροΰν 
νά άποκτήσει δχι άπλώς Σχολή, άλλα” κάτι 
περισσότερο, Πανεπιστήμιο. Πέρα άπ’ 
τούς άλλους λόγους άρκεΐ ή συμβολή τών 
παιδιών της στήν σημεριιή πνευματική καί 
έπιστημονική ζωή της χώρας.

-*· ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Δίμηνο 
δργανο τής Πανευρυτανικής “Ενοχτης. Τό 
4ο φύλλο άφιερωμένο στήν ίερή μνήμη τοΰ 
ΠάοΌυ I. Βασιλείου.

★  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, τ. 28ο 
1985. Πλούσιο δπιος κόιθε φορά τό περιο
δικό τών συντοπιτών μας, πού όιποτελοΰν 
τόν Σύλλογο «Καλλιακούδα» καί έπιμελεΐ- 
ται ό άκούραστος κ. Γ. Βρόιχας. ’Ενδια
φέροντα άρθρα όπτό τή δράση τοΰ Συλλό
γου, τήν παραδοσιακή ζωή στήν Εύρυτα- 
νία άλλα καί τήν σύγχρονη ζωή τών χω
ριών της, λαογραφικά καί ίστορικά θέ
ματα.

i f  Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, νέα έφημερίδα γιά 
τά Εύρυτανικά θέματα πού διευθύνει ό κ. 
Δ. Ζαγγανιάρης.

i f  ΥΠΑΤΗ, τ. 12. Δεκέμβριος 1984. Πε
ριοδική έκδοση τοΰ Συνδέσμου Ύπαταίων. 
“Ενα περιοδικό μέ έντονη πνευματική πα
ρουσία στή Ρούμελη, πού έπιμελεΐται ό 
γνωστός λογοτέχνης καί έρευνητής θ . Α. 
Λαϊνάς. Προβάλλει τήν πλούσια ίστορία 
τής Ύποπης άλλά καί τοΰ Ρουμελιώτικου 
χώρου γενικότερα. Σημειώνουμε στό τεύ
χος αύτό τήν άνας>ορά στόν ίερό χώρο 
τών Καστελλιών, δπου έσμιξαν στήν άθα- 
νασία έξι Ύπαταΐοι μέ έναν Μικροχωρίτη, 
τόν Γιόιννη Κομπορόζο, κιχτω άπ’ τά πολυ
βόλα τών ’Ιταλών (9 Δεκεμβρίου 1942). 
ΣτΙς 16 Δεκεμβρίου 1984 τά Προεδρεία 
τών δύο Συλλόγων ήλθαν στά Καστέλλια 
στά άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου καί νά 
άποτίσουν φόρο τιμής στούς γενναίους 
συμπατριώτες τους.

•  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, Μάρτιος 1985. 
Πλούσιο καί περιεκτικό σέ περιεχόμενο 
καί έκλεκτό σέ έμφάνιση τό πνευματικό 
περιοδικό τής Ρούμελης, πού μέ άδιάκοπτ^ 
προσπόιθεια καί έπιτυχία κοντεύει νά μπει 
στήν τρίτη δεκαετία έκδοσής του.

56



Επισκόπου Aiowciou Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζόινης, Η Α- 
ΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Κοζάνη 1978. (Εΰ- 
γενή φροντίδι κα'^ άγόατη; κ. Νικολάου Μητροπολίτου Καρπενησιού, τόν όποιον εΰ- 
^ριστοΰμε θερμώς). ΆντΙ άλλου σχολίου παρκχθέτουμε ένδιαφέρον άπόσπασιμα 
από τό κεφάλαιο «Ό χριστιανισμός ώς κοινωνικόν πιστεύω είναι σήμερον συντή- 
ρησις ή έπανάστασις; ΚαΙ έόιν είναι έπανάστασις πώς διαγρ>άφεται τό περιεχόμε- 
ννό της;».

. .  ·Τ6 έρώτημα λοιπόν είναι αν ή 'Έκ,νλτρΙα, ή τό Εύαγγέλιον, ώς τό κήρυγμα 
τής Εκκλησίας, είναι συντήρησις ή έπανάστασις καί, άν είναι έπανάστοισις, πώς 
διαγράφεται σήμερο·ν τό περιεχόμενον τής έπαναστάσεως αυτής.

Πιστεύομεν δτι οόδέτερον είναι ή Εκκλησία, συτε συντήρησις οΰτε έπανάστα- 
σις. Πιθανώς ή Εκκλησία να ήλθεν ώς μια είρηνική έπανάστασις καΐ τό ευαγγε
λικόν της κήρυγμα να ήκούσθη ώς έπαναστατικόν σάλπισμα μέσα είς τόν άρχαϊον 
είδωλολατρικόν κόσμον. ’Αλλά τώρα πρός ποίους να κηρύξη έπανάστασιν καΐ ποίους 
νά έξεγείρη είς έπανάστασιν ή ’Εκκλησία; Σήμερον όλος ό κόσμος θετικώς ή άρνη- 
τικώς εύρίσκεται είς μίαν σχέσιν πρός τήν ’Εκκλησίαν κα'ι τόν Χριστόν. ΚαΙ έκεΐ- 
νοι πού δέν προσήλθσν άκόμη είς τήν ’Εκκλησίαν, κα'ι έκεΐνοι πού λέγουν δτι έφυ
γαν άπό τήν ’Εκκλησίαν, δλοι εόρίσκονται έξηρτη|ΐΐ£νοι άπό τήν ’Εκκλησίαν. Είναι 
γεγονός δτι ό μέγας δγκος τοΰ άνθρωπίνου γένους εόρίσκεται άκόμη έκτός τής ’Εκ- 
κλγρίας.. .

. .  . Διά τοΰτο ήμεΐς προτιμώμεν νά λέγωμεν, δχι περί έπαναστάσεως, άλλά πε
ρί άναστάσεως. Ή  ’Εκκλησία πράγματι εύρίσκεται ένώπιον ένός πεπτωκότος κό
σμου, δ δέ κόηιος αυτός είναι Ιδικός της κόσ|]0>ς, τέκνα τής ’Εκκλησίας, τά δποϊα 
έπήραν τόν κακόν δρόμον, έπειδή έπίστευσαν δτι εξω άπό τόν οίκον τοΰ ζώντος 
θεοΰ, πού είναι ή ’Εκκλησία, θά εδρουν τήν ζιοήν καΐ τήν έλευθερίαν. Ή  τραγι- 
κότης τής ’Εκκλησίας, άν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσονμεν τήν εκφρασιν, είναι δτι 
δλη ή άρνησις τών νεωτέρων χρόνων, πάσα θργ^σκευτική καί κοινωνική πλάνη, προ- 
ήλθεν δχι άπό τόν είδωλολατρικόν κόσμον, άλλ’ έξεπήγασεν ώς αίρεσις μέσα άπό 
τήν ’Εκκλησίαν. . .

. . .  Όρθώτερον λοιπόν νά λέγωμεν, δχι περί έπαναστάσεως, άλλά περί κη  ̂
ρήγματος άναστάσεως πρός ενα πεπτωκότα καί πλανώμενον κόσμον. Αότό συνάδει 
πρός τήν ουσίαν κα'ι τήν άποστολήν τής ’Εκκλησίας, ή δποία είναι ζωή καΐ οικο
δομή. Ή  ’Εκκλησία, ώς ζωή, δέν είναι δυνατόν νά μεταβληθή οδτε είς έπανάστα- 
σιν οδτε είς συντήρησιν, διότι ή ζωή δέν έπιδέχεται διάσπασιν, οία είναι ή έπανά- 
στασις οδτε στάσιν, οία είναι ή συ'/τήρησις. Ή  ζωή είναι μία συνεχής καί αδιάκο
πος, άδιάσπαστος συνέχεια πρός τά έμπρός, καθ(5)ς τό ρεΰμα τοΰ ποταμού, πού δέν 
έπαναστρέφει, άλλά ρέει εως δτου φθάση είς τήν θάλασσαν’ μόνον έάν συμβή κάτι 
παράδοξον καί παράλογον τότε μόνον «άνω ποτο(ΐών ρέουσι τιηγαί».

Τήν λέξιν «έπανάστασις» ούδαμοΰ ευρίσκομεν είς τήν Καινήν Διαθήκην. ’Αν
τί αύτής εύρίσκοιι^ν τήν λέξιν «άνάστασις», ήτις σημαίνει πά'/τοτε μίαν θετικήν καί 
δημιουργικήν ένέργειαν τοΰ θεοΰ έ·/τός τής Έκκλ.ησίας. Ή  Άνάστασις είναι ή I- 
γερσις τοΰ πεσόντος, ή ζωοποίησις τοΰ νεκρού, ή άνακαίνισις τοΰ παλαιού. Ή  άνά- 
στασις είναι δύναμις, ή δύναμις τής ’Εκκλησίας, είς τήν οποίαν δφείλεται ή δπαρ-



ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚλ 
__ γραμματα___

Χτή στήλη αυτή δημοσιεύονται πάντοτε γράμματα Μικροχωριτών ή μή πού 
απευθύνονται πρός τό περιοδικό ή τήν ’Αδελφότητα. Κατά προτίμηση δημοσιεύ
ονται τά γράμματα των ξενητεμένω ν. γιατί τούς δίνεται έτσι ή  εύκαιρία νά  ε π ι
κοινω νήσουν μέ Ολους τούς συγχωριανούς. Τούς εύχαριστοΟμε πού μάς σ κέ
φτονται.

Αίδεσιμ.ώτα.το 
Κύριο Δημ,. Τσαχρη 
εις Καστανιάν Φθιώτιδος 
Αίδεσιμ-ώτατε,

Μέ πολλή χαρά πληροφορηθήααι,ιε δτι ά- 
ξιωθήχατε νά χειροτονηθείτε στδ ύψιστο 
λειτούργημα τοΰ 'Ιερέα m l έτοποθετηθή- 
κατε στδ χωρίο Καστανιά Φθιώτιδος.

'Ολόκληρο τό Διοικτητικό Συμβούλιο καΐ 
δλα τά μέλη της ’Αδελφότητας Μικροχω- 
ριτών σάς άπευθύνουμε θερμότατα συγχα
ρητήρια καΐ έγκάρδιες ευχές νά εϊσθε ττάν- 
τα άξιος καΐ σάς παρακαλοΰμε νά προσεύ- 
χεσθε στον Κύριο m l διά τήν υγεία,, προ
κοπή m l σωτηρία δλων μας m l προπαντός 
τσΰ χωριού μας.

Μέ φιλικά αισθήματα 
καΐ έν Χριστώ αγάπη 

Γιά τό Διοικητικό Συμβσόλιο
'Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Μένιος Κουτσούκης Γ. Κ. Δημόπουλος

Άθήναι 24.2.1985
’Αγαπητέ μου Μένιο,

Σ ’ ευχαριστώ γιά τήν συμμετοχή σου 
στήν κηδεία τοΰ αγαπημένου μου πατέρα 
τόσο σάν συγχωριανό δσο m l σάν έκπρό- 
σωπο τών Μικροχωριτών.

”Av m l ήτο πλήρης ήμερών δ πατέρας 
μου, ό θάνατός του μέ λύπησε βαθύτατα. 
Νομίζο) ότι έχω άποκοπεΐ άπό τΙς ρίζες 
μου, έπαυσα νά είμαι παιδί. . .

'Γπήρξε ό ΐδειόδης άνθρωπος άπό κάθε 
άποψη. ’Εκτός τοΰ δτι υπήρξε ένας ολοκλη
ρωμένος άνθρωπος καΐ στοργικός σύζυγος 
καΐ πατέρας, ήτο καί καλός χριστιανός.

’Εφάρ|ϋΐοζε πιστά τό «άγαπάτε άλλήλους». 
Τούς πάντας βοηθούσε ήθικώς καί ύλικ,ώς.

'Ο Παπαλάμπρος, ένας πραγματικός 
λευΐτης, τοΰ 'Αγίου ’Αρτεμίου της δμσνύ- 
μου συνοικίας, στό μνημόσυνο πού κάναμε 
γιά τά 40, μάς άποκάλυψε m l άγνωστες 
άγαθοεργίες του. Μαζύ τρέχανε άπό ττολ- 
λά χρόνια δίνοντας άπό τό υστέρημά τους 
γιά ν’ άποφυλακίσουν συνανθρώπους οίκο- 
γενειάρχες γιά χρέη τους, σέ χρονιάρες 
μέρες.

'Ένα μακρύ mτάλoγo μοΰ άφησε mθώς 
καΐ χρήματα γιά νά δώσω σέ πτωχούς, έκ- 
κλησίες καΐ σέ ευαγή ιδρύματα καθώς καΐ 
'ικανό ποσό γιά τήν άvαmτασκευή τοΰ ό- 
στεοφυυλακίου στό χωριό του Μερκάδα.

Σοΰ έσωκλείω δύο άπό τά πολλά πού μοΰ 
άφησε γράμματα μέ συμβουλές καί δδηγί- 
ες, χαρακτηριστικά άπό τά όποια φαίνεται 
δ πράος άνθρο^πος, δ χριστιανός, δ φιλόσο- 
φος.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή έσωκλείω m l 
5.000 δρχ. στή μνήμη του, γιά τήν έκκλη- 
σία τοΰ χωριού μας Σωτήρα.

Μέ εκτίμηση καΐ άγάπη 
Τάκης Φλώρος

Συγχαρητήρια γιά τό περιοδικό σας «Μ. 
Γ.» κι εύχαριστίες πού δημοσιεύσατε τό δι
ήγημά μου. Άπό δλα τά περεχό]Αενά σας 
πολύ μέ συγκίνησε ή άναφορά στόν Πα- 
παβαστάκη καΐ τά άλλα θύματα τής μαύ
ρης mτoχής. Καλλιτεχνική, πολύ έκφρα- 
στική ή φωτογρο,φία της Γκί)ταινας (σελ. 
22) . Συνεχίσετε τήν προσφορά σας. 'Η πε
ριοχή σας διαθέτει φυσικό κάλλος, ζωντα-
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νή χμφωυπ καΐ φωτεινά μυαλά, τιαράλλη- 
λα πρόζ τή λεβεντιά.

Στέλνω τά «Σονέττα» τοΰ άλλ&τε συνερ
γάτη μου στην Κύπρο πού τά τύπωσα έδώ 
καΐ άρθρο τοΰ Ν.Σ.Ν. γιά τήν ταπεινότη- 
τά μου.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
’Απόστολος Ζορμπάς

’Αγαπητέ Κλεομένη σέ χαιρετώ. Εύχο
μαι τό γράμμα μου νά σέ εΰρει σέ καλή 
ύγεία, καθώς καΐ δλη τήν οικογένειά σου.

Ευχαριστώ ολους σας γιά τό περιοδικό 
πού μάς στέλνετε.

Σάς στέλνω τήν συνδρομή μου m i εύχο
μαι σέ ολους τούς Μικροχωρίτες καΐ γνω
στούς Καλή Χρονιά.

Τούς χαιρετισμούς μου στό συμβούλιο, 
καθώς δάσmλo Παπαδή.

Σάς χαιρετώ 
Δ. Ζαχαρόπουλος

Μαίρυλαντ, 1.2.1985.
Άγαπτ/τέ Μένιο γειά σου.
Γιά τά Μικροχωριτικα Γράμματα σάς ε

σωκλείω έπιταγή τών 20 δολλαρίων.
Τούς χαιρετισιτούς καΐ τις εύχές μου σέ 

ολους γιά τόν κανούργιο χρόνο.
Σάς χαιρετώ 

Κασσιανή Κακίτση

Θεσσαλονίκη 10.3.1985
’Αγαπητέ κύριε Μένιο, χαίρετε, 

σάς στέλνω τά σκίτσα m l τούς χαρακτή
ρας τών προγόνων μας. ’Από δσα ό παν- 
δαμάτωρ χρόνος δέν μπόρεσε μέχρι σήμε
ρα m l τή στιγμή αύτή νά δαμάσει καΐ νά 
καταλύσει.

Τά γραφόμενά μου είναι, άπό δσα ακόυ
σαν τά αυτά μου καΐ είδαν τά (ιάτια μου, 
χιορίς ίχνος περιαυτολογίας.

Νά μέ συγχωρεΐτε διότι άργησα λίγο να 
σάς τά στείλω, άλλά αύτό ώφείλεται σέ λό
γους τελείως ανεξάρτητους τής θέλησής 
[του. Ό  χειμώνας φέτος πολύ μάς θύμισε 
τό ’41 νούμερο 2 καΐ κατοχή. Μονάχα πού

δέν είχαμε βομβαρδισμούς, συναγερμούς, 
πεθαμένους στό δρόμο άπό τήν πείνα νά 
τούς βάνουν στά mpoτσάκια τρείς τρείς. 
Είχαμε ελευθερία κινήσεως νά πηγαίνομε 
σέ καφετερίες m l νέας μορφής ψυχαγωγι
κά κέντρα πού μέ αυτόν τόν πληθωρισμό 
καΐ τΙς άκρίβειες δέν μπορούσο]χε ούτε τό 
πρώτο σκαλοπάτι νά πατίσουμε γιά ψυχα
γωγία σέ κέντρα.

Χαιρετισμούς εις κυρίαν σας, καθώς καΐ 
σείς εχετε έπίσης χαιρετισμούς άπό κυρίαν 
μου.

Σάς εύχόιτεθα Χρόνια Πολλά, Καλές ’Α
ποκριές καΐ Καλό Πάσχα.

Σάς χαιρετώ 
Δ. Σ. Ντελής

’Άρλινκτων Βιργινία,ς, Φεβρουάριος 1985.
’Αγαπητέ Μένιο γειά σου.
Τήν έπιστολήν σας ελαβον καΐ ή χαρά 

μου ήτο άπερίγραπτος.
Σέ ευχαριστώ πάρα πολύ πού θυσίασες 

τήν ώρα σου νά μοΰ γράψεις σχετικώς διά 
τά Mικpoχωpίτιm Γράμματα' δηλαδή ή 
’Αδελφότης πάντοτε φροντίζει διά τήν συμ- 
[ΐετοχήν δλων μας, έξωτερικοΰ καΐ έσωτε- 
ρικοΰ.

Γνωρίζω έπίσης δτι είναι πολύ λίγοι I- 
κεΐνοι πού κάνουν τΙς θυσίες ή χρηματικές 
είναι ή έθελοντικές. Πρέπει λοιπόν δλοι 
μας νά ελθοιιεν είς τό συμπέρασμα δτι ή 
’Αδελφότης θά προοδέψει, μόνον δταν δλοι 
συμιετέχομεν.

Μέ άγάπη 
’Αριστείδης Μΐχος

’Αγαπητοί φίλοι Μικροχωρίες γειά σας. 
Νοστάλγησα πολύ τό χωριό μας. Ποΰ βρή- 
σκεσθίε βρέ χο)ριανοί; ’Από τά Μικρσχω- 
ρίτικα Γράμιιατα μαθαίνω τόν έναν στό 
χωριό, τόν άλλον στήν Άθνήα, στήν Αύ- 
στραλία, στήν ’Α]ΐερική σκορπισμένοι σ’ δ- 
λην τήν γήν.

Δοκΐ[ΐάσαμε δλοι μας τά νερά τής ξένης 
χώρας, μά τό κρυστάλλινο νερό τοΰ Χα- 
νιοΰ δέν τό βρήκαμε. Είδαμε ψηλά βουνά, 
μεγάλα ποτάμια. Ωκεανούς, μά σάν τά 
'μαγευτικά τοπία τοΰ χΐι>ριοΟ ]ΐας δέν βρή-
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χοί\ιε. KavajJ-e νέους φίλους μά ή φιλία, ή 
αγάπη, ή ζεστασιά τοί5 συγχωριανοΰ μας 
δεν βρέθηκε. "Ολα αυτά μέ κάνουν να ρω- 
ρώ για να μάθω ποΰ βρίσκεται δ καθένας. 
"Ολοι μας εχουμ.ε την δική μας ιστορία νά 
ποΰμε. Ποιλιές περιπέτειες καΐ άναμνή- 
σεις. Παλιά βάσανα, πα).ιές χαρές καΐ 
καρδιοχτύπια. "Οπου καΐ άν είσθε χωρια
νοί μου σάς στέλνω τήν άγάπη μου κα'ι τήν 
άγάπη τής οικογένειας μου.

Σάς χαιρετώ δλους 
’Αριστείδης Μίχος 
(Πάνω Μαχαλάς)

Ζελένια Γκόρα 10.12.1984 
Πρός τά «Μικροχωρίτικα Γράμ,ματα» 

’Αγαπητέ φίλε Μένιο, Πρόεδρε τής ’Α
δελφότητας Μικροχωριτών «Ή Μεταμόρ- 
φωσις τοΰ Σωτήρος»,

Μέ την εύκαιρία των γιορτών τών Χρι
στουγέννων κα'ι τδν καινούργιο χρόνο 1985 
θέλω νά ευχηθώ στό Δ.Σ. κα’ι τΙς οίκογέ- 
νειές τους, καθώς καΐ σ’ δλα τά μέλη τής 
Άδελιφότητας, μά κα'ι γενικά τούς κατοί
κους ή μετανάστες τοΰ Μικρού Χωριού, τά 
Χριστούγεννα μέ χαρά, άγάπη κα'ι ευτυχία, 
δ δέ καινούργιος χρόνος, νάχουιιε άγάπη, 
χαρά, ευτυχία κα'ι προκοπή ώς κα'ι προπάν
των παγκόσμια εΙρήνη, πού έξασφαλίζει 
τά παραττάνω.

Μέ παραττέρα πρόοδο συνεχίστε τήν έκ- 
κολιτιστική σας δουλειά γιά άγάπη, εύτυ- 
χία καΐ προκοπή τού δοξασμένου, προοδευ
τικού Μικρού Χωριού.

Γειά κα'ι χαρά 
Μάνικάς Γιάννης

’Αγαπητέ κ. Κλεομένη,
’Έλαβα τδ γράμμα σας καθώς κα'ι τήν 

έσώκλειστον κατάστασιν έμφαίνουσαν τά 
όνόματα τών προγόνων συμπολιτών μας, μέ 
τήν παράκλησιν, νά σάς περιγράφω τήν 
όντότητα κα'ι δραστηριότητα αύτών.

Δυστυχώς, δέν έζησα στδ χωριό πολύ 
καιρό, διότι εις ήλικίαν 14 έτών πήρα τό 
δρόμο τής ξενητιάς. Τό 1914 ήλθα στήν 
Ελλάδα νά έκτίσω τή στρατιωτική μου θτ̂ - 
τεία. Τήν έτκιχήν αυτήν έξερράγη* δ Α '

παγκόσμιος πόλεμος κα'ι παρέμεινα εις τάς 
τάξεις τού στρατού έπ'ι 6 καΐ ήμισυ χρό
νια κα'ι όταν τό 1920 άπελύθην άπό τάς 
τάξεις τοΰ στρατού, έφυγα ύστερα άπό ένα 
μήνα γιά τάς άκτάς τού ’Ατλαντικού' δέν 
χρειάζετο τότε πρόσκλησις!

Στήν ’Αμερική οί πρώτοι μετανάσται άν- 
τιμετώπισαν σκληρές συνθήκες, κα'ι μόνον 
ένας Αισχύλος ή ένας Σαίξπηρ θά μπορού
σε νά περιγράφει τήν τραγωδίαν των.

Μέ δλα αυτά δέν προσπαθώ νά περιγρά
φω τήν βιογραφίαν μου, διότι αυτό δέν ή
ταν τό πνεύμα τής έπιστολής σας, άλλά 
άπλώς νά καταστήσω γνυ>στόν ότι έάν ά̂  
φαιρέσω τόν κύκλον τής συγγένειας καί 
5 - 6 πρόσωπα τά όποια είχαν μικράς έπι- 
χειρήσεις στό χωριό, τά άλλα δνόμιατα ]ΐού 
είναι τελείως άγνωστα.

Ή  πολύτιμη ιστορία τών προγόνων ιιας, 
εναι γραμμένη μέ αίμα καί πνεύμα, άλλά 
καί [ΐέ δάκρυα, δάκρυα πολλά.

Τρείς χιλιάδες χρόνια 'ιστορικής ζωής 
έχουν πολλά νά πούνε, κάθε αιώνας καί 
μία έποποιΐα, κάθε χρόνος καί μία άπτή 
διαβεβαίωση άφοσιώσεως τών προγόνων 
[Μίς στά ιερά ιδανικά τής πίστεως καί τής 
έλευβερίας.

Είμεθα συνεχισταί τής πορείας έκείνων, 
μέσα στό χρόνο μιάς πορείας ξεπλυμένης 
|)έ αίμα, μιάς πορείας πού προετοίμασε μέ 
τά ποτάμια της καί λείανε τό δρόμο τής 
έλευθερίας πού βαδίζουιι,ε σήμερα.

Εύρισκόμεθα στό κατώφλι νέας χρονιάς, 
δ κόσμος υποδέχεται τήν γέννησιν τού θ ε
ανθρώπου καί τήν άνατολήν τής έπερχομέ- 
νης χρονιάς, μέσα σέ συνθήκες πολύ δύ
σκολες γιά  τή διατήρηση έλπίδων.

Στούς ζοφερούς δρίζοντες δέν διακρί- 
νο·.ιται ίχνη ξαστεριάς, άπ’ έναντίας τά 
σύ'/νεφα είναι κατάμαυρα.

Ό  κόσμος ευρίσκεται σέ Ιδιόρρυθμη κρί
ση. ’Ενώ πολιτικά καί στρατιωτικά είναι 
ισχυρός καί άδίστακτος, ιδεολογικά καί ή- 
θικά εναι νεκρός καί κούφιος.

Εΐυχομαι σέ σάς καί τήν οίκογένειάν σας 
νά περάσετε τίς γιορτές καί τόν καινούρ
γιο χρόνο μέ υγείαν' «ούδέν δφελος άπάν- 
των άγαθών, μέγιστο'/ άγαθόν τοΐς άνθρώ- 
ποις ή ύγείοι».

Μέ άγάπην καί έκτίμησιν 
Βασ. Κομματάς
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Μ Ν Η Μ Η  Κ Α Ι  Χ Ρ Ε Ο Σ

Κρίοεις, Σχόλια καί Συμπληρώσεις
"Οπως ε ίχαμε προαναγγείλει, δημοσιεύουμε συμπληρωματικές συνεργασίες 
καί έπιστολές διευκρινιστικές fi κριτικές πού άφοροΟν τό βιβλίο πού κυκλο
φόρησε ή 'Αδελφότητα πρόσφατα μέ τόν τίτλο ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ. Πιστεύ
ουμε δτι, τόσο αύτές οσο καί ο1 άλλες πού θά άκολουθήοουν, ©ά βοηθόσουν 
στάν πλατύτερη ένημέρωση καί γνωριμία τής ιστορίας τής κατοχής στήν π ε 
ρ ιοχή μας.

Στά κε ίμενα  αύτά καί γενικά  σέ δοες συνεργασίες στέλνονται γιά  δη- 
μοσίευοη μόνο γιά φραστικές βελτιώσεις άναγκαίες κατά τή γνώ μη της 
μπορεί νά  έπέμβει ή  διεύθυνση τοϋ περιοδικού. 'Ανακρ ίβειες  γεγονότων, 
χαρακτηρισμοί προσώπων κ.λπ. έφ' όσον ειδικά δ έν  θίγεται ή  π μ ή  καί ύπό- 
ληφη κάποιου δέν  ελέγχονται, έκτος έάν έπιοημανθοϋν άπό κάποιον ενδ ια 
φερόμενο, όπότε ακολουθεί ή  διάψευση ή γίνεται ή  σχετική άποκατάσταση.

’Αρκετά χρόνια τώρα, στ6 περιοδικό της 
’Αδελφότητος καΐ σέ διάφορες άλλες έκδό- 
σεις, δημοσιεύονται έπιστολές, διάφορα 
χρονογραφήματα, Ιστορικά Ντοκουμέντα, 
ιδιαίτερα άπό τά χρόνια τής Κατοχής.

Διάβασα πολλές ανακρίβειες, ύπερβολές, 
αιχμές γιά διάφορα άτομα καΐ τελευταία 
δυστυχώς πολιτική αντιπαράθεση άπό άγοτ 
πητούς συχωριανούς (Δημοσίευση πού ή 
σύνταξη τοΰ περιοδικού θάπρεπε ν’ άποφύ- 
γει οπωσδήποτε) .

"Ολοι οί άνθρωποι έχουμε τις φιλοδοξί
ες μας, τΙς πολιτικές μας πεποιθήσεις, τήν 
τάση νά κάνουμε ήρωικές βρισμένες πρά
ξεις, την έλλειψη μνήμης πολλές φορές.

στοιχεία πού έπηρεάζουν οπωσδήποτε τήν 
σωστή καί άμερόλητπτη καταγραφή γεγο
νότων καί καταστάσεων γιά νά μείνει στούς 
νεώτερους άληιθινή ιστορία.
^Τά χρόνια τής κατοχής τό χωρίό μας 

τάζησε έντο'/ώτερα άπό κάθε ά/Λο χωριό 
τής περιοχής μέ ήρωες δλο τό λαό.

Μιά σωστή πρόταση τοϋ κ. Στηόρου Κυ- 
ρίτση τόν Αύγουστο τσΰ 1984 στό χωριό, 
μέ βρίσκει άπόλυτα σύμιφωνο. Μέ πρωτο
βουλία τσΰ Συλλόγου νά συγκροτηθεί μιά 
έπιτροπή μέ πνευματικούς άνθρώπους πού 
διαθέτει τό χωριό μας καί μέ τή συμμετο
χή τών κυριοτέρων ά'/θρώπων καί παρα
γόντων πού εζησαν άπό κοντά τά γεγονό-
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τα της ν,χζογΊ^ς, και συνεχεία ακόμη, να 
γίνει σοχστή έπιλογΫ| από κάθε τί τό σωστό, 
τό αληθινό για νά τό δώσουμε στους νεώ- 
τερους όχι φτιασιδωμένο, μα αληθινή ιστο
ρία.

Είναι άπειρα τά παραδείγματα άπό πε- 
θοιμένους καΐ ζωντανούς Μικροχωρίτες πού 
δείχνουν τήν ανθρωπιά, τη μεγαλοσύνη, 
την ανωτερότητα όλων των Μικροχωριτών. 
Τίποτα δεν μπορεί νά σκιάσει τήν Ιστορία 
τοΰ Μικρού Χωριού.

Κι ακόμη, σιγά σιγά νά βρούμε τό σω
στό δρόμο, νά δείξουμε στους νεώΐερους 
τί εγινε τά τελευταία τουλάχιστον 100 
χρόνια στό χωριό μας, κάθε τί τό πολιτι
στικό, τό προοδευτικό πού συνετέλεσε α
ποφασιστικά στήν πρόοδο στην 'Ιστορία τού 
Χωριού. Μακρυά άπό προσωπικές συμπά
θειες, άπό τήν οικονομική προβολή βρισμέ
νων άνθρώπων, άπ’ τήν υπερβολική θεο
ποίηση βρισμένων άλλων.

Είμαι άπ’ τούς άνθρώπους πού πιστεύω 
πώς τά πιό πολλά στήν 'Ιστορία τού Χω
ριού μας τάδωσαν οί άνθρωποι, οΐ άπλοί,

ΜΙΚΡΟΧΩΡ1ΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άδελαΐδα 17.5.1985 
’Αγαπητή μας ’Αδελφότης Μικροχωρι- 

τών καλημέρα σας. Εύχομαι ή παρούσα 
μου νά σάς εύρει δλους καΐ,ά, έν πλήρη ύ- 
γεία κα'ι χαρά καθώς καΐ ήμεΐς γιά τήν ώ
ρα καλά είμοιστε. ’Έλαβα τό ήμερολόγιόν 
σας άλλά είχα άρωστήσει καί γι’ αύτό έ- 
βράδυνα, μήν μέ παρεξηγήσετε. ’Εσωκλείω 
ένα τσεκ 40 δολ. καί παρακαλώ νά μοΰ ά- 
παντήσετε γιατί χάνονται. Ευχαριστώ πο
λύ. Μετά μεγάλης μου χαράς, β χωριανός 
σας Σεραφείφ Νταφύλλης. Χαιρετισμούς 
σέ δλα τά [ΐελη τής ’Αδελφότητας.

αυτών πού τά ονόματα δέν γράφονται συ- 
νήθο>ς.

Κάποτε πρέπει νά ξεκινήσουμε σωστά, 
ή άλήθεια χρειάζεται θάρρος.

Διον. Ζορμπαλάς 
Μάρτης 1985

Πήραμε τά βιβλία σας (περιοδικό κλπ.) 
καί τίς άποδείξεις καί σάς ευχαριστούμε. 
Ό  Θεός νά σάς έχει καλά νά συνεχίσετε 
τό έργο πού αρχίσατε...

Διαβάζοντας θυμούμαστε τά παλιά χρό
νια πού έίμασταν νέοι καί ξυπνούμε άπό έ
να λήθαργο. Γιά μένα αύτό τό βιβλίο «Μνή
μη καί Χρέος», είναι πολύ σπουδαίο, έκείνη 
τήν εποχή μοιραζόμασταν τίς χαρές καί 
τίς λύπες δλοι μαζί.

Θυμούμαστε τά γλέντια, τά ξενύχτια, 
πού νυχτερεύαμε τά κορίτσια νά κάνουμε 
τά προικιά μας, ττεριμένοντας καλύτερες 
μέρες. ’Αλλά ένα πρωινό ήλθαν οί ’Ιταλοί 
καί γκρέμισαν δλα τα όνειρά μας... ’Άλλοι 
πλήρωσαν μέ τή ζωή τους. "Ενα κομμάτι 
άπό μάς ήταν κι αυτοί. Τούς κλάψαμε μά 
τί τό όφελος. 'Η ίδια μοίρα πε^ίμενε κι έ- 
μάς, μήπως ξέραμε αν Οά γλυτώσουμε;

Ποτέ δέν 0ά ξεχάσω τό όμορφο χωριό 
μ,ας πού καί οί ίδιοι οί ’Ιταλοί κατακτη- 
τές τό όνόμαζαν μικρό Παρίσι, πού βρήκαν 
ν’ άρπάξουν δ,τι πολύτιμο ύπήρχε μέσα. 
Μόνο τήν ψυχή μας δέν μπόρεσαν νά υπο
δουλώσουν. "Ολα αυτά έρχονται καί ξανάρ
χονται στό [ΐ,υαλό μου τώρα πού διαβάζω 
αυτές τίς λίγες γραμμές άπό τό βιβλίο. Πα
ρελαύνουν μπροστά μας βλοζώντανες θύμη
σες παλιές πού έμειναν άνεξίτηλες μέσα 
στήν καρδιά μας.

Στεφανία I. Γιαννοπούλου (Δέρματά)

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ξις καί ή νίκη της είς τόν κοιητον. "Ολον τό κήρυγμα τής Έκκλησίιχς, δλον τό 
Εόαγγέλιον συνοψίζεται είς δύο λέξεις, πού εκφράζουν συγχρόνως τό γεγονός τής 
'Ιστορίας, τό θαύμα τού Θεού καί τήν έγγύησιν τής σωτηρίας τοΰ κόσμου. «Χριστός
ανεστη!
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ΛίΓχ χ ο η χ  Γΐχ K eiN oyc  π ο γ  β φ γ Γ Χ Ν

Ή μνημόνευση προσφιλών προσώπων στή στήλη αυτή γίνεται μόνο μέ φρον 
τιδα τών οικείων των, οί όποιοι, αν τό επιθυμούν, θά πρέπει νά φροντίζουν νά 
μάς δίνουν έτοιμο τό κείμενο ή τά άπαραίτητα θιογραφικά στοιχεία καί μιά φω
τογραφία.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ”
Ό  Πλούταρχος Κ. Zocχαpόπouλoς (60 ^

ετών), ένας δραστήριος Μικροχωρίτης πού 
νεαρώτατος, πριν άπό τό 1940, είχε πάει 
στην ’Αμερική κοντά στον πατέρα του, ύ- 
πέκυψε στην επάρατο μετά άπό λιγόμηνη 
νοσηλεία στό Γκρήνδιλ της Ν. Καρολίνας 
(2.6.85). Μειλίχιος καΐ αγαπητός, είχε δι- 
ακριθει γιά τήν κοινωνική του δράση δχι 
μόνο στην Εΰρυτανική παροικία άλλά καΐ 
στην ’Αμερικανική κοινωνία, δπου ζοίΐσε 
ώς μέλος διαφόρων κοινωνικών καΐ φιλαν
θρωπικών όργανώσεων. Είχε υπηρετήσει 
στον ’Αμερικανικό στρατό στόν Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο, στήν ’Ιαπωνία — Όκινά- 
ουα. Παντρεύτηκε τό 1958 τήν Μικροχω- 
ρίτισσα Μαρία τό γένος Μπακογιάννη, μέ 
τήν όποία άπέκτησε δύο κόρες.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β. ΠΛΛΚΑ

Πέθοη/ε στή Λαμία τήν Μ. Έδδομάδα, ή 
Χρυσούλα σύζυγος τοΰ Μικροχωρίτη Βα
σιλείου Πλάκα, σέ ήλικία 70 χρονών. Σ’

Ό Πλούταρχος πριν φύγει γιά τήν ’Αμε
ρική (1939) μπροστά οτό καμπαναριά τοΰ 

χωριού
δσους τήν γνώρισοτν είχε αφήσει τις καλύ
τερες εντυπώσεις για τήν νοικοκυρωσύνη 
της, τήν καλοοσύνη της καί τήν άρχοντιά 
της.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ό  θοΕλερόο στήν ι |^ ή  καΐ στό σώμα Γ. 

Δ. Φλώρος ττεθανε σε ήλικία 75 έτών. Σάν 
σύζυγος τής Μικί^χωρ[τισσας Ελένης I. 
Κομπορόζου, άλλά και σάν δασοφύλακας 
στην περιοχή τής Ευρυτανίας, άφησε άρι- 
στες έντυπώσεις σ’ δσους τόν γνώρισαν 
γιά τήν άκεραιότητα του χαρακτήρα του, 
τήν καλωσυνη του, τήν προσήλωση στο 
καθήκον του, άλλα καΐ τΙς πνευματικές 
του άναζητήσεις. Τελευταία τίμησε τό πε
ριοδικό μας μέ ψυχοφελεΐς συνεργασίες 
πού δείχνουν τήν δαθιά του πνευματικότη
τα. Άντι άλλου μνημοσύνου δημοσιεύουμε 
έδώ τΙς τελευταίες έπιστολές του πρός τά 
παιδιά του καί τούς δικούς του, άπ’ τΙς ό
ποιες ς>αίνεται τό μεγαλείο τής ψυχής του, 
ένώ γαλήνιος πλησίαζε πρός τόν θάνατο.

/

V
Γ. Φλώρος

"Οταν θά έ'λθη τό μοιραϊαν ζητώ από όλους σας νά τηρήσετε μεγάλη ψυχραι
μία και νά μη λτττηθήτε καθόλου, αλλά νά δοξάσητε τόν "Τψιστον π)ου ι̂έ άφησε 
κοντάσας μέχρι αυτής τής ηλικίας ό'ρθιον και κινούμελυν.

Ή  TOqo] τοΰ άι|ώχου καΐ υλικού σώματός μου, άν ό'χι εις Μερκάδα, νά γένη σέ 
μιά γωνιά ψηλά τοΰ Πρώτου Νεκροταφείου, έφ’ όσον δέν θά στοιχίση μ>Ώμ  ό 
χώρος (γιά νά μη τρέχετε μακρυά), άλλως όπου άλλου κρίνετε. Ό  τάφος απλός, 
λαϊκός και όχι μέ πολυδάπανα μά,ρμαρα. Τό σόψια ως ΰλη θα διαλυθή, γιά τήν ψυ
χή νά ένδιαφιερθήτε περισσότερον, πρός σωτηρίαν έαυτής νά δεηθήτε. Ή  ήπιχή 
μου ως άϋλος πνευματική θά πτερουγίζη από πάνω σας κχα θά έξακολυθή νά δέη- 
ται και από εκεί που θά είναι ΰπερ τής προστασίεις καΐ κ-αλής κΛίθοδηγήσιεοτς δλωιι 
σας, ιδιαιτέρως υπέρ άποκτήσεως τής υγείας τής δοκιμαζόμενης —· άγνωστον διά 
ποιον θειον λόγον —  αγαπητής μου 'Ε?ενης, ευχόμενος ή λαχτάρα που θά δοκιμά- 
ση γιά τόν θάνατόν μου νά γίνη αΙτία ξαφνικής θεραπείας της πρός άγαλλίασιν 
και τής δικής μου αΐωχής. Νά έξακολουθήτε νά προσεύχησθε και νά ελπίζετε όσο 
νά κάμη τό θαΰμα του ό Κύριος.

"Εχω πεποίθηση ότι θά εξακολουθήσετε να περιβάλλ.ετε με πολλή αγάπη και σε
βασμό τήν μητέρα καΐ γιαγιά Έλέντιν, διότι αυτή, προικισμένη με έμqp '̂τη καλή ψυ
χή, θεοσέβεια, θάρρος και έλεργητικότΐ)τα, εξυπηρέτησε όλους μας —  ακόμη και 
συγγενείς καί γνώριμους —  δειξασα μεγάλην στοργήν σέ σάς τά παιδιά, έγγόνια 
καί δισέγγονα, σέ μένα δέ άφοσίοκτιν τόσην, ώστε νά πκπεύω ότι μέρος τής μακρο- 
βιότητός μου νά άκρείλετο εις αυτήν.

Τώρα πού ήλθε ή ώρα ν’ αναχώρηση ή ψυχή μου από τόν πρόσκαιρου τούτον 
κόσμον, καί τό γήινον σαρκίου μου, διά τήν άλλην αΙωνίαν ζωήν, δέν γνωρίζω ό
ποιας μεταχειρίσεως θά τύχη, δεδομένου ότι όλοι βαρυνάμεθα μέ αμαρτίες, άλλοι 
με περισσότερες καί όάΛοι μέ όλιγώτερες.

Καθ’ όλον τόν επί τής γής βίον μου, υπηρεσιακόν καί ιδιωτικόν, προσεπάθΐ)σα 
νά λέγω τήν αλήθειαν καί ν’ άποιρεύγιΰ τήν αδικίαν. Τούτο συνεβούλευα λ'ά πράτ
τουν καί οί άλλοι,

"Αν υπάρχουν τινές πού Λ'ομίζουν ότι δέν υπήρξα έντάξει απέιαντί των ζητώ 
νά [,ιέ συγχωρήσουν, όπως καί εγώ συγχωρώ τούς πάντας, ευχόμενος κυρίως αγά
πην πού θέλει ό Χριστός μας πρός τόν ίδιον καί όλους τούς πλτ|σίον άδεί.φούς μας, 
διότι άνευ αυτής τής αγάπης αι άμαρτίαι δέν ουγχωρούνται.

Γεώργιος Δ. Φλώρος
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Ό  Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς

«τί εχεις κατ,ιιιένε πλάτανε καΐ στέκεις μαραμένος;»
^  (Δηιιοτικο)

θεριακωμένος γίγαντας, ώριόφαντος, αγέραστος, θαρρείς την πλάση 
θ’ άγκαλιάσει!. . .
Μνήμη παντοτινή τοΟ άφθαρτου. . . Λιμασμένα τα μαΰρα κοράκια πέ
φτουν πάνω στά κρεμασμένα κουφάρια των άντρειωμένων, πού ή δόξα 
στεφάνωσε ! . . .
Χιλιόχρονε πλάτανε! Λαχτάριζαν τά φύλλα σου στό ψυχομαχητό τους 
κι ό σταυραετός, πού είχα κατάκορφα στημένο καραούλι, χτυπούσε 
με θλίψη τά φτερά του. . . Σήμαναν το μεγάλο πάθος άπό μακρυά: ή 
τρεμόλαμπη φεγγοβολή των χλωμοπράσινων άστρων κι οί λυγμοί της 
θάλασσας. . .
■̂ Ω! Πικρό μοιρολόι στις ψυχές των ζωντανών. . .
■̂Ω φώς άναστάσιμο, πού μέσ’ στό σκοτάδι φεγγίζεις! Χαρμόσυνο μή
νυμα 1 I: Τ’ άκουμπησμένα τουφέκια και σπαθιά στις ρίζες σου και κάτω 
άπ’ τήν πυκνή σκιά σου ξαπλωμένος (ό Ξηντάρας. ..)
Πολύς αχός στον αγέρα. . . χαρούμενος παιάνας κρούει τΙς καρδιές... 
Ξεφάντωμα στά πανηγύρια. ..
Πολυτραγουδημένε πλάτανε! Πόσα δεν είδες; Πές μου τά μυστικά 
πού κρύχεις, μάπιά  μή στέκεις μαραμένος.

Κρίνος Λαέρτης

(Άπό τι'ι συί̂ Όγή του «DIES SERENITATIS»)
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