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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ ___γραμματα___
ΤΡΙΜΗΝΗ Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚ Η  ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Μ ΙΚ ΡΟ Χ Ω ΡΙΤΩ Ν  «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
T O r  ΣΩΤΗΡΟΣ»

(ΙΔ ΡΓΘ ΕΙΣ Α  ΕΝ Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙΝ Ο ΓΠ Ο Λ ΕΙ 1885)

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1986)

Κυκλοφορεί ανάμεσα στους Μικροχωρίτες τοΰ έσωτερικοΰ καΐ του 
έξωτερικοΰ καθώς καΐ τούς φίλους τοΰ Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, 
(ίη μ .: Τ4 ενυπόγραφα δρθρα εκφράζουν τή γνώμη τοΰ συγγραφέα τους)

Περίοδος Β' — Χρόνος 19ος 
Τόμος 5ος, Αρ. φύλλου 3 6 - 3 7

Οκτώβριος 1987 - Μάρτιος 1988

’Ετήσια συνδρομή:
’Εσωτερικοΰ
’Εξωτερικοί')
'Εταιριών, ΝΠΔΔ, κλπ.

Δρχ. 500 
Δολ. 20 
Δρχ. 1000

'Γπεΰθυνοι σύμφωνα μέ τό νόμο:

Σύνταξης: Μεν. Κουτσούκης, Άγλαύ- 
ρου 19 — 21. ’Αθήνα (11741), 
τηλέφ. 92.38.197.

Τυπογραφείου: Γερ. Μαυρογεώργης, 
Σέργιου Πατριάρχου 6, ’Αθήνα, 
τηλ. 36.07.938.

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ :  Η «Γενιά τη< Αντίστασης». Στη φωτο
γραφία (1940 ), που είναι δγαλμένη μπροστά στο Σχολείο, εικονίζονται: Λρ. Γιουρ- 
νάς, Γ. Ντέκας (φίλος I. Δέρματά), Π. Κεράνης, (καΟιστοί), Στ. Γεωργούλης, Χρ. 
Γιαννακόπουλος, Κων. Πριόδολος, Γιάν. Κομπσρόζος, Γιάν. Λερματάς, Γιάν. Μάνι
κάς, Ναπολ. Πολύζος, Ανδ. Παναγιωτόπουλος, Μιχ. Μουχρίτσας, και δεξιά - αριστε

ρά Οι μικρότεροι Λημ. Αιάπης και Δημ. Κρίκος



ο θάνατος ενός Μεγάλου
Ό πω ς οι μικροί και ταπεινοί θρηνούν και θλίβονται για τον θάνα

το ενός διακεκριμένου ή επιφανούς άνδρα, έτσι και οι άνθρωποι του 
Μικρού Χωριού θλίβονται για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσάτσου. 
Ενός Μεγάλου, του πρώτου ίσως που έδειξε τόσο πολύ προσωπικό εν
διαφέρον για το χωριό τους και τους συμπαραστάθηκε σε δύσκολες

Ο Κων)νος Τσάτσος (1899 - 1987)

στιγμές και μάλιστα από τις πρώτες μέρες της κατολίσθησης. Δεν το 
ξέχασε όμως και στις ευτυχισμένες στιγμές: Σαν Πρόεδρος της Δημο- 
κροαίας, το ετίμησε με την εκεί επίσκεψή του το 1976, και κοααδέχτη- 
κε ο Πρώτος αυτός Πολίτης της χώρας να γίνει επίτιμος δημότης του
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ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άθίίναι, 30 Αύγουστου 1976

κύριον

'Επαμεινώνδαν Παπαδήν 

Πρόεδρον Κοινότητας Μικρού Χωρίου 

Μικρό Χωριό Εύρυτ&νίας

Κύριε Πρόεδρε,

'Επιθυμώ νά σας έκψράσω τις θερμές ευχαριστίες 

τϊΐς συζύγου μου καί έμου γιά τήν έγκάρδια υποδοχή 

πού μας έπεφυλάζατε κατά τήν πρόσφατη έπίσκεφή μας 

οτήν κοινότητά σας.

Τίς έντυπώσεις μου θά ήθελα νά τίς άνακοινώσε- 

τε στό κοινοτικό συμβούλιο καί τούς δημότες σας.

'Ιδιαίτερα εύχαριστώ τό κοινοτικό συμβούλιο για

τί μου έκανε τήν τιμή νά μέ άνακηρύζη έπίτιμο Δημότη.

Κωνσταντίνος Τσάτσος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Αθήνα, 10 'Απριλίου 1980

'Αζιότιμε κύριε Κουτσούκη,

Εύχαριστώ θερμά τόσο σάς όσο καί τά μέλη 

τής 'Αδελφότητος σας γιά τίς εύχές, τό γράμ

μα σας καί τήν, προσφορά των "Μικροχωρίτικων 

Γραμμάτων". Εύχομαι σέ δλους 

'Ανέστη.



Η ένταξη του Μικρού Χωριού 
οε νέα Γεωγραφική Ενότητα
Ισως λίγοι συγχωριανοί μας είναι όσο θάπρεπε ενημερωμένοι γύρω 

από ένα ζωτικό θέμα, που ανέκυψε τελευτα ία . Πρόκειτα ι για την διαίρεση 
τηα Ευρυτανίας σε «γεωγραφικές ενότητες» με προοπτική οι ενό τη τες  αυ
τές  να αποτελέσουν νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο Τ Α ).

Η κάθε ενότητα θα αποτελέσει έναν Δήμο, ο οποίος θα απαρτίζεται από 
περισσότερες κοινότητες.

Ολα αυτά εμφανίσθηκαν από την εφαρμογή του νόμου 1622)87 ο 
οποίος μάλιστα δίνει και οικσνομικά κίνητρα για την συγχώνευση Κοινο
τήτων.

Οι πρώτες φήμες έφερναν το Μικρό Χωριό να απορροφάται απ’ το Καρ
πενήσι, δηλ. κατάσταση εξάρτησης που το Χωριό μας γνώρισε πριν από 60 
— 70 χρόν ια !..

Ά λ λ ε ς  φήμες το έφερναν να υπάγεται στο Μεγάλο Χωριό, το  οποίο 
γινόταν έτσι έδρα ξεχωριστού Δήμου, ο οποίος θα απορροφούσε μεταξύ άλ
λων και το Μικρά Χωριό.

Σ ε  έκτακτη συνεδρίαση του Δ ιοικητικού Συμβουλίου με ευρεία συμ
μετοχή και πολλών μελών της  Αδελφότητας, αποφασίστηκε στενή συνερ
γασία με την Κοινότητα, και κλιμάκωση των προσπαθειών για την απστρο- 
πή των τεκτα ινομένω ν ε ις  βάρος του. ' Ωστε να μη βρεθούμε προ τε τελ ε 
σμένων γεγσνάτων. Σ τόχος κοινός υπήρξε α) η αποφυγή ένταξής μας στο 
Δήμο Καρπενησίου ή Μεγάλου Χωριού, β) η δημιουργία ξεχω ριστής γεω
γραφικής ενότητας με τα γειτονικά χωριά Δερμάτι, Νόστιμο, Χελιδόνα, με 
τα οποία μας δένουν ιστορικοί δεσμοί και τα σύνορά μας είναι κοινά, γ) Σ ε

Μικρού Χωριού. Ήταν μια συμβολική Ίτράξη ευγνωμοσύνης που ένιω
θαν οι Μικροχωρίτες για έναν Ανώτατο άρχοντα που τον έβλεπαν τό
σο κοντά τους.

Στην μακραίωνη ιστορία του το Μικρό Χωριό, απ’ όσα γνωρίζουμε, 
αξιώθηκε να φιλοξενήσει δυο οινώτατους άρχοντες, τον βασιληά Ό θω- 
να, που μαζί με την βασίλισσα Αμαλία φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του 
αγωνιστή του 1821, καπετάν Κυρτσονικολάκη, γύρω στα 1850 και στις 
μέρες μας τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κων. Τσάτσο.

Δεν ξέρουμε τί έφερε τον Όθωνα και την Αμαλία στο χωριό μας. 
Ο Κων. Τσάτσος όμως ήλθε γιατί το οτγάπησε, όπως αγαπούσε ολόκαι- 
ρη την Ευρυτανία. Πάντα ομολογούσε άλλωστε ότι είχε τις πατρογο
νικές του ρίζες στην Ευρυτανία και πάντα τον συγκινούσε η επικοινω
νία του με τους Ευρυτάνες.

Οι Μικροχωρίτες σεμνύονται γιατί τιμήθηκαν από την παρουσία και 
έμπρακτη αγάπη προς το χωριό τους ενός Μεγάλου που συνδύαζε την 
πολιτική με την επιστήμη και τη σοφία και όλα αυτά τα συνταίριαζε 
αρμονικά με τον άνθρωπο και τις αναλλοίωτες ηθικές αξίες.

Δεν μπορεί παρά η μνήμη της σπάνιας αυτής προσωπικότητας να 
παραμείνει αιώνια και το παράδειγμά της να φωτίζει και να καθοδη
γεί τις επερχόμενες γενεές.



περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος αυτού αίτημά μας θα είναι η πα
ραμονή του Μικρού Χωριού ως αυτοτελούς έδρας ΟΤΑ, όπως είναι σήμερα.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια των άλλων χωριών, δηλ. Δερματίου, Νόστιμου 
και Χελιδόνας, έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις για την ένωσή τους με το Μ ι
κρό Χωριό. Το ίδιο έπραζαν και οι αντίστοιχοι Τοπικοί Σύλλογοι, όπως και 
ο δ ικός μας. Τα σχετικά έγγραφα στάλθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 1987 στη 
Νομαρχία Ευρυτανίας, όπως όριζε ο νόμος.

Περιμέναμε όλοι το Νομαρχιακό Συμβούλιο να λάβει απόφαση και να 
ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων των τεσσάρων Κοινοτήτων και των 
τεσσάρων Συλλόγων και να δεχθεί τη δημιουργία νέας γεωγραφικής ενό
τητας.

Παρά την εκφρασθείσα επιθυμία των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων και 
παρά πάσα προσδσκία η Κοινότητα πληροφορείται ότι εντάσσεται σε γεω
γραφική ενότητα στην οποία θα ανήκουν οι Κ ο ινότητες: Μεγάλο Χωριό, 
Κλαψί, Μουνζήλο, Αγ. Ανδρέας, Βουτύρου, Νόστιμο, Καρίτσα, Δερμάτι, Μι
κρό Χωριό, Χελιδόνα, με προφανή σκοπό, ας βγάλει τα μάτια του το Μ ι
κρό Χωριό με το Μεγάλο και τ ' άλλα χωριά, αφού θέλει να γίνει Ξεχωρι
στός ΟΤΑ (δηλ. Δήμος). Μ ε την απόφασή του αυτή το Νομαρχιακό Συμ
βούλιο θέλησε να θάψει στην αψάνεια για άλλη μιά ψορά το Μικρό Χωριό 
και την ιστορία του.

Η πληροφόρηση που ευγενικά έδωσε η Νομάρχισσα Ευρυτανίας κυρία 
Α. Κανελλοπούλου στην λαϊκή Συνέλευση της 3.8.87 στο Μικρό Χωριό επι
βεβαίωσε κατά τρόπο αναντίρρητο την καταδικαστική απόφαση του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου.

Ευτυχώς, όμως, σύσσωμη η Λαϊκή Συνέλευση απέρριψε την ανιστόρητη 
αυτή απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ως απαράδεκτη και αντίθετη 
με το λαϊκό αίσθημα και την λαϊκή συναίνεση. Απέστειλε ψήφισμα με το 
οποίο ζήτησε την ανάκληση της απόφασης και μέσω του Κοινοτικού Συμ
βουλίου ζητάει την επέμβαση του υπουργού Εσωτερικών και του Ευρυτάνα 
υφυπουργού Γεωργίας κ. Κ. Τσιγαρίδα για την επανεΕέταση του αιτήμα- 
τός μας.

Πιο κάτω, για ενημέρωση όλων των μελών, παραθέτουμε μερικά από τα 
σημαντικότερα κείμενα που έχουν σχέση με τ ις  εζελ ίζε ις  πάνω στο σοβα
ρό θέμα που ανέκυψε.

Σ το  μεταζύ πληροφορούμαστε ότι το  Νομαρχιακό Συμβούλιο επανεΕέ- 
τασε το αίτημα της  Κοινότητας και της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων 
του Μικρού Χωριού και έλαβε καινούργια απόφαση. Με αυτή την απόφαση 
το Μικρό Χωριό, το  Νόστιμο, το  Δερμάτι και η Χελιδόνα θα αποτελόσουν 
μια Ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα, όπως το είχαν ζητήσει από την αρχή 
τα  Κοινοτικά Συμβούλια και οι αντίστοιχοι Σύλλογοι των χωριών αυτών.

' Ετσι ικανοποιείται το αίτημα των τεσσάρων κοινοτήτων που θα αποτε
λόσουν τον νέο Ο.Τ.Α. και αποκαθίσταται η ψυχική ηρεμία μεταΞύ των κα
τοίκων, όρος απαραίτητος για την επίτευΞη των αναπτυΞιακών οτόχων στους 
οποίους αποβλέπει ο νέος διο ικητικός αυτός θεσμός.

Ευχαριστούμε τους κρατικούς παράγοντες που είδαν τελικά  με συγκα
τάβαση και ικανοποίησαν το  αίτημα των τεσσάρων Κοινοτήτων για σύμπτυ- 
Ξη νέας γεωγραφικής ενότητας, η οποία φίλοδοΞεί να παίΞει πρωτοποριακό 
ρόλο στα πλαίσια μιας αναβαθμισμένης αυτοδιοίκησης.

' Ετσι, ένα καινούργιο κεφάλαιο ανοίγει για την ιστορία και το μέλλον 
των τεσσάρων ως τώρα κοινοτήτων.



ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΟΡΙΤΟΝ 
f(H MET ΑΜΟΡΦΟΣ IΣ TOY ΣΟΤΗΡΟΣ»

Αριθ. Πρωτ. 1029 Εν Αθήναις τη 19-3-1987
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

(για την έκτακτη σύσκεψη της 2 4 - 3 - 8 7 )

ΕΝΟΨΕΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΡΙΤΗ 24 
ΜΑΡΤΗ 7ΜΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 44 ΟΡΟΦΟΣ 4ος,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Μ ΙΚΡ0Χ0Ρ1Τ0Ν  
"Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΤΗΡΟΣ»

Εν Αθήναις τη 19 Μαΐου 1987Αριθ. Πρωτ. 1037
Προς
1. Την κ. Νομάρχισα

ως πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου
2. Τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Με αφορμή τις ρυθμίσεις που προβλέπει Ο' Ν. 1622/87 και την επικεί
μενη εφαρμογή τους για τον προσδιορισμό γεωγραφικών ενοτήτων, ε
πιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Οι Κοινότητες Δερμάτι — Μικρό Χωριό — Νόστιμο — Χελιδόνα θα 
μπορούσαν να αποτελόσουν ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα με τροπο
ποίηση της απόφασής σας αρ. 4-6-1987, η οποία τις έχει εντάξει στη 
2 γεωγραφική ενότητα μαζί με ΒούτυρΟ', Καρύτσα και Μεγάλο' Χωριό. 
Οι λόγοι που συνηγορούν για την συνένωση αυτή μεταξύ άλλων είναι; 
α. Διότι από το Νόοτιμο ως τη Χελιδόνα (Κοινότητα) υπάρχει μια ενι

αία γεωγραφική και εδαφική συνέχεια, γεγονός που διευκολύνει την 
ενοποίηση πρακτικά και συμβάλλει οπωσδήποτε για την δημιουργία 
ενιαίου ΟΤΑ.

|3. Διότι εκτός από την εδαφική ενότητα υπάρχουν λόγοι ιστορικοί κατ 
πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των κατοίκων των τεσσάρων Κοινοτήτων. 
/\όγω αυτής της γειτνίασης αλλά και της αμοιβαίας αλληλοεκτίμη- 
σης και φιλίας οι κάτοικοι είχαν και έχουν όχι μόνο άριστες διαπρο
σωπικές σχέσεις και δεσμούς συγγένειας (γάμοι κ.ά.) αλλά και ση
μαντικές οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ τους. Αναφέρουμε ενδεικτι
κά ότι η Κοινότητα της Χελιδόνας (Αάστοβο) καθώς και Ερκίτσας 
υπάγονταν στην Κοινότητα Μικρού Χωριού μέχρι το 1920. 

γ. Διότι με την συνένωση των ορίων για την δημιουργία ενιαίου ΟΤΑ 
θα διευκολυνθούν αναμφισβήτητα κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις τουρι
στικές, δασικές, χορτολειβαδικές κ.ά., σι οποίες θα ενισχύσουν την 
βιωσιμότητα του νέο·υ ΟΤΑ.

δ. Διότι εξ αιτίας των παραπάνω υπάρχει κατάλληλο ψυχολογικό υπό
βαθρο, όρος απαραίτητος για την επιτυχία του νέου θεσμού, θα  δι-



ευκολύνει τα μέγιστα την συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των κα
τοίκων ώστε να προχωρήσει μπροστά ο νέος ΟΤΑ.
11. Στην περίπτωση της δημιουργίας νέου ΟΤΑ, που θα τον αποτελέ- 

σουν οι παραπάνω τέσσερις Κοινότητες, προτείνουμε ως έδρα του να γί
νει η Κοινότητα Μικρού λοριού. Αλλά και στην περίπτωση πσυ το Συμ
βούλιό σας ήθελε κρίνει διαφορετικά προτείνουμε και πάλι όπως το Μι
κρό Χωριό παραμένει ως έδρα ενιαίου ΟΤΑ για τους εξής λόγους:
1. Διότι είναι βιώσιμη Κοινότητα δεδομένου ότι από προπολεμικά είχε 

ξενώνα που τον εκμεταλλευόταν η Κοινότητα και τώρα έχει δύο ξε
νώνες με εισόδημα που μπορεί να φθάσει τις 100.000 τον μήνα.

2. Διότι έχει δασικές και χορτολειβαδικές εκτάσεις ικοινές για συστη
ματική εκμετάλλευση προς όφελος της Κοινότητας. Το ίδιο μπορεί να 
γίνει με τα άφθονα και άριστα πόσιμα νερά του.

3. Διότι ήδη προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριοτών και μπορεί να αυξή
σει ακόμη περισσότερο τον αριθμό τους ocv της δοθεί η οικονομική ε
νίσχυση βελτίωσης της σχετικής υποδομής.

4. Διότι έχει την δυνατότητα επέκτασης της κατωκημένης περιοχής και 
ήδη εκκρεμουν πάνω από 200 αιτήσεις ενδιαφερομένων να ανεγείρουν 
στο χώρο της κοινότητας, αν εγκριθει το προταθέν σχέδιο επέκτα
σης του οικισμού. Ήδη στα όρια της Κοινότητας είναι υπό μελέτη η 
ανέγερση οικισμού του Συλλόγου Ευρυτάνων Φθιώτιδας, που μπορεί 
να ενταχθεί στην Κοινότητα Μικρού Χωριού.

5 Διότι έ.χει άρτιο οδικό δίκτυο καθ’ όλο το μήκος των ορίων της Κοι
νότητας.
Αλλά και πέρα από τους λόγους αυτούς που ενδεικτικά αναφέρου

με και συμβάλλουν αποφασιστικά στην βιωσιμότητα του Μικρού Χωριού 
ως ενιαίου ΟΤΑ, θα μας επιτρέψετε να προσθέσουμε δύο ακόμη λόγους 
που συνηγορούν για την αυτοδύναμη παρουσία του Μικρού Χωριού ως 
ανεξάρτητης έδρας, χωρίς μ’ αυτό να θέλουμε να μειώσουμε καμιά άλ
λη κοινότητα διότι νομίζουμε κάθε μία έχει τη δική της ιστορία και ιδιο
μορφία. Ειδικότερα νομίζουμε ότι το Μικρό Χωριό όχι μόνο̂  έχει ιστορι
κή καταβολή και οντότητα αλλά και η ύπαρξή του με το σημερινό του 
όνομα έχει συνδεθεί στενά με όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του 
έθνους μας, όπως είναι ο αγώνας της Ανεξαρτησίας του 1821, η εκστρα
τεία του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο —1823— (Ιστορία Τρι- 
κούπη. Απομνημονεύματα Καοομούλη κ.ά.), η συμμετοχή του στους με- 
τέπειτα αγώνες και κυρίως στην Εθνική Αντίσταση κατά των φασιστών 
1941 -44 (Μάχη του Μικρού Χωριού 18.12.1942, εκτέλεση των 13 εθνο 
μαρτύρων κ.ά.).

Ακόμη, νομίζουμε ότι χάρις στην δραστηριότητα των προοδευτικών 
κατοίκων του υπήρξε πρωτοπόρο· σε πολιτιστική δράση (Πνευματική Γω
νιά, Μουσείο, Μνημεία) ώστε να καταξιώνουν τη διατήρησή του ως 
μιας ξεχωριστής Κοινότητας μέσα από την οποία περνάει η ιστορία της 
Ευρυτανίας και κατ’ επέκταση διασώζεται η ιστορία του ' Εθνους μας.

Ευελπιστούντες ότι το Συμβούλιό σας θα λάβει υπόψη του όλα τα 
παραπάνω, ευχαριστούμε εκ τωνπροτέρων και διατελούμε

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κλ. Κουτσούκης Γ. Δημόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΙΟΥ

Λριθ. Πρωτ. 507 Μικρό Χωριό 11 Αυγούστου 1987

Αίτηση — Αναφορά ολόκληρου του Κοινοτικού Συμβουλίου
Θ έ μ α :  Επανεξέταση από το Ν. Συμβούλιο Ευρυτανίας, καθορισμού 

μιας ακόμα Γεωγραφικής Περιοχής (Ενότητας) με τις Κοι
νότητες Μικρού Χωριού — Νοστίμου — Δερματίου — Χελιδόνας 

Δια της Κας Νομάρχισσας Ευρυτανίας
Π ρ ο ς  : Τους κ.κ. Νομαρχιακούς Συμβούλους Ευρυτανίας 

361 00 Καρπενήσι
κ.κ. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι,
Η Κοινότητα Μικρού Χωριού της Ευρυτανίας, όπως και οι άλλες 

Κοινότητες του Νομού μας και κατόπιν του αριθ. 4 - 6/1987 πρακτικό 
του Συμβουλίου σας και το αριθ. 3552/1-4-1987 έγγραφο της Νομάρ- 
χισσας Ευρυτανίας, κλήθηκε να. διατυπώσει τις απόψεις του δια του 
Κοινοτικού της Συμβουλίου, σχετικά με τον αρχικό προσδιορισμό των 
Γ εωγραφικών Περιοχών (Ενοτήτων) του Νομού Ευρυτανίας για την 
παραπέρα συνένωση των Κοινοτήτων σε Δήμους.

Πράγματι το Κοινοτικό μας Συμβούλιο αφού κάλεοε τους δημότες 
και κατοίκους του σε συνέλευση, άκουσε αυτούς, έλαβε σοβαρά υπό
ψη, τις διατάξεις του Νόμου 1622/86, άρθρο 1 παράγ. 2 αυτού του Νό
μου, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που απαιτεί ο Νόμος, για τον 
προσδιορισμό από το Νομαρχιακό Συμβούλιο των Γεωγραφικών Πε
ριοχών (Ενοτήτων) και έλαβε ακόμα υπόψη :

1. — Την σύμφωνη γνώμη των Κοινστικων Συμβουλίων των Κοινοτή
των, Δερματίου — Χελιδόνας — Νοστίμου και των Συλλόγων των, πε
ρί προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών (Ενοτήτων) με αυτές τις 
Κοινότητες και τη δική μας Κοινότητα, προσδιοριστεί ξεχωριστή Γεω
γραφική Περιοχή (Ενότητα).

2. ·— Την ιστορική και γεωγραφική σύνδεση, καθώς και την πραγμα
τική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προ αμνημονεύτων ετών μετα
ξύ δημοτών και κατοίκων των 4 αυτών Κοινοτήτων Μικρού Χωριού -- 
Νοστίμου — Δερματίου Χελιδόνας.

3. — Τις υπάρχουσες δυνατότητες βιωσημότητας και παραπέρα α
νάπτυξης ενός νέου Ο.Τ.Α. με τις προτεινόμενες Κοινότητες και άλλα 
στοιχεία που είναι γνωστά για τις δραστηριότητες της Κοινότητας Μι
κρού Χωριού.

Με το αριθ. 5 -13/87 πρακτικό του Κοινοτικού μας Συμβουλίου, 
διατύπωσε το αίτημα του προσδορισμού οπτό το Νομαρχιακό Συμβού
λιο στην τελική του φάση (απόφαση) μιας Γεωγραφικής Περιοχής (Ε 
νότητας) με τις Κοινότητες Μικρού Χωρού — Νοστίμου — Δερματίου 
και Χελιδόνας και αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, να εξαιρεθεί η 
Κοινότητα Μικρού Χωριού από τις γεωγραφικές περιοχές και να πα- 
ραμείνει αυτόνομος Ο.Τ.Α.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του που έγινε στο Νο
μαρχιακό κατάστημα στις 29-7-1987 αποφάσισε πάνω σε ένα πίνακα



των Γεωγραφικών περιοχών (Ενοτήτων) του Μομού Ευρυτανίας δη
μιουργώντας 13 γεωγραφικές περιοχές (ενότητες) αντί των 11 που εί
χε προσδιορίσει με το αριθ. 4-6/1987 πρακτικό, χωρίς να λάβει υπό
ψη του το αίτημα των τεσσάρων δικών μας Κοινοτήτων.

Προσδιόρισε δύο επί πλέον γεωγραφικές ενότητες κατά πολύ μι
κρότερες από αυτήν που προτείνουμε εμείς, π.χ. η 4η, η 10η και η 13η.

Στις 3 Αυγούστου 1987 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δη
μοτικού Σχολείου Νέου Μικρού Χωριού, παρουσία της Νομάρχισσας 
Ευρυτανίας και υπηρεσιακών παραγόντων. Γενική Λαϊκή Συνέλευση των 
κατσίκων Μικρού Χωριού και των Συλλόγων δύο Κοινοτήτων και πάρ- 
θηκε απόφαση ομόφωνη (εκδόθηκε ψήφισμα) το οποίο συνυποβάλλεται 
με το έγγραφό μας (Επαναπροσδιορισμού των γεωγραφικών ενοτήτων) 
και δημιουργίας μιας ακόμα ενότητας με τις Κοινότητες, Μικρού Χω
ριού — Νοστίμου — Δερματίου και Χελιδόνας.

, Ύστερα από όλα τα παραπάνω
Ζ η τ ά μ ε

από το Νομαρχακό Συμβούλιο Ευρυτανίας
α) Την επανεξέταση του θέματός μας και τον προσδιορισμό και μιας 

ακόμα Γεωγραφικής Περιοχής (Ενότητας) με τις Κοινότητες Μικρού 
Χωριού — Νοστίμου — Δερματίου και Χελιδόνας, δεδομένου ότι, υπάρ
χουν σύμφωνες γνώμες με αποφάσεις των τεσσάρων αυτών Κοινοτικών 
Συμβουλίων και των Συλλόγων.

β) Στην περίπτωση μη υιοθέτησης του παραπανω αιτήματος, ζητά
με η Κοινότητά μας του Μικρού Χωριού, να εξαιρεθεί από την ένταξή 
της σε Γεωγραφική Ενότητα, να παραμείνει ως αυτόνομος Ο.Τ.Α., για 
τους λόγους που συνηγορούν και έχουν αναλυθεί στα έγγραφα της Κοι
νότητάς μας μέχρι σήμερα καθώς και της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ των απαντα
χού ΜΙ ΚΡΟΧΩΡ I ΤΩΝ.

Επ’ αυτών οι κάτοικοι του Χωριού μας ανέπτυξαν στη Συνέλευση τον 
προβληματισμό τους, για τον προγραμματισμό των έργων για το' Πε
ριφερειακό δετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1988 - 92, τα οποία 
όμως συναρτούν σε μεγάλο βαθμό απο την μελλοντική ύπαρξη του φο
ρέα (Κοινότητα).

Παρ’ όλον όμως ότι τοιχθήκαμε υπέρ του Νόμου 1622/86 και θέλουμε 
να παίξουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση εφαρμογής του, 
στην περιοχή σας με μεγάλη λύπη διαπιστώθηκε στη συνεδρίαση της 
29-7-1987 του Νομαρχιακού Συμβουλίου που δεν έλαβε υπόψη του το 
καθολικό αίτημα αυτών των Κοινοτήτων, των κατοίκων τους, και των 
Συλλόγων τους. -

Παρακαλούμε εξετάσετε το θέμα μας με αντικειμενικότητα.
. Το Κοινοτικό Συμβούλιο

• ·

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
της Τακτικής Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων της Κοινότητας 

Μικρού Χωριού Ευρυτανίας

Οι κάτοικοι της Κοινότητας Μικρού Χωριού Ευρυτανίας συνήλθαν 
σήμερα 3 Αυγούστόυ 1987 έτους ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30' μ.μ.



Τραγούδια απο tn ΡούρεΛη
του κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ 

Επίτιμου Επόπτη Δημοτ. Εκπαιδεύσεως

«Ψυχή του Λαού,, ώ πολύμομφηι! Αλαφρή· σαν πεταλούδα, 
βαριά σαν κάστρο', ολόδροση σαν κύμα μιας αβύσσου 
και φλογερή σαν τις καρδιές, που αιώνια θρέφει η> γη σου, 
αθάνατηι, βαθιά ψυχή της λεβεντιάς, τραγούδα!»·

(Ν. Σημηριώτης)

Η δημοτική μας ποίηση, αληθινός καθρέφτης της εθνικής ζωής, όμορ
φα στολίζει, με τ’ απέριττα στολίδια του στίχου της, κάθε ψυχική αν
θρώπινη έκφραση. Ο ανώνυμσς τραγουδιστής ποτέ δεν ξεχνάει να τρα
γουδήσει τον πόνο, τη λαχτάρα, τη χαρά, που του δίνουν τη δύναμη να 
εκφράσει πιστά τη λαϊκή σκέψη και τη βαθύτερη ψυχική κατάσταση τσυ 
συνόλου, συγκινώντας βαθιά τον ακροατή του.

Τα τραγούδια, που συνοδεύουν το σύντομο αυτό σημείωμα, είναι 
παρμένα από μια συλλεκτική προσπάθεια, την σποία έκαμα, πριν από 
χρόνια, όταν υπηρετούσα ως δάσκαλσς στην καρδιά της Ρούμελης, τη 
Λαμία. Είναι τραγούδια της Ρούμελης κι έχουν όλα τα γνωρίσματα, 
που χαρακτηρίζουν, γενικά, τις εκδηλώσεις της ρουμελιώτικης ψυχής.

Πονεμένος και βασανισμένος ο Ρουμελιώτης ζει απλά και φτωχικά, 
δεμένος με τη γενέθλια γη του, κοντά στις πατρογονικές ρίζες του. Το 
δημοτικό τραγούδι είναι γι’ αυτόν ανάγκη ζωής. Το αγαπάει, το νο
σταλγεί, το νιώθει απόλυτα. Τραγουδώντας, συγκινείται και βλέπει να

στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Νέου Μικρού Χωριού Ευρυτα
νίας και αποφάσισοιν τα παρακάτω:

1. — Την κατάρτιση - πρόταση έργων για το Περιφερειακό δετές 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Κοινότητας για 1988 - 92, πα
ρουσία της Νσμάρχισσας Ευρυτανίας και υπηρεσιακών παραγόντων.

2. — Την διατύπωση αιτήματος επανεξέτασης από τσ Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Ευρυτανίας, του προσδιορισμού Γεωγραφικών Περιοχών 
(Ενοτήτων) του Νομού Ευρυτανίας, σύμφωνα με τσ Νόμσ 1622/86 και 
προσδισρισμό Γεωγραφικής Περιοχής μεταξύ των Κοινοτήτων Μικρού 
Χωριού — Νοστίμου — Δερματίου και Χελιδόνας, υπάρχουν σύμφωνες 
αποφάσεις των αντίστοιχων Κοινοτικών Συμβουλίων και σε περίπτωση 
μη υισθετήσεως τσυ αιτήματος μας, να διατηρηθούμε σαν αυτόνομος 
και ανεξάρτητος Ο.Τ.Α. (Κοινότητα).

Για τα παραπάνω αναφερόμενα και για τους συνέδρους
Ο Πρόεδρος της Λαϊκής Συνέλευσης 

ΚΛ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
Ο Γραμματέας 

Αθ. ΚΟΝΤΟΓ 1ΩΡΓΟΣ



μιλούν όλα: τα βουνά, τα έλατα, οι ττέρδικες, τ’ άρματα των κλεφτών, 
ο κάτω κόσμος, τα περασμένα και τωρινά.

Δίδαγμα και σκοπός στα χείλη του οι θυσίες και τα κατορθώματα 
των αρματωλών. Οι στίχοι του κλέφτικου τραγουδιού είναι λυρικοί, με 
βαθύ και γλυκό νόημα. Αρμονίζονται απόλυτα στο τραχύ Ρουμελιώτι
κο τοπίο, που εισχωρεί άμεσο κι ολοζώντανο, και δίνουν, σε απόλυτη 
μορφή, την ανθρώπινη κι αιώνια ουσία του ηρωισμού.

Μέσα στα όμορφα και πυκνά δάση, όπου χύνονται κρύα νερά, κυ
κλοφορούν οι αντίλαλοι της ποιμενικής ζωής. Η ψυχή των ορεσίβιων 
θρέφεται απ’ το τόπο κι η καρδιά τους, φλογερή κι ολοκάθαρη, ανα- 
πέμπει αίνο στη φύση, την ελευθερία, τον έρωτα, τη ζωή. Απ’ τα Ρου
μελιώτικα καταρράχια κυλούν γνήσια δημοτικά τραγούδια, βλαστήμα
τα της εθνικής ζωής, που καθρεφτίζουν τις ανθρώπινες απόλυτες αξίες 
και τα δημιουργήματα του ελληνικού πνεύματος.

1 . — Αντώνη μου τί σκέφτεσαι, τ ’ είσαι συλλογισμένος;
— Παιδιά μου, μη με βιάζετε και θα σας μολοήσω.

Εψές μούρθαν τα  γράμματα από το γέρο-Δήμο,
απ’ όξο> λέει τ ’ απόγραμμα και μέσα λεει το γράμμα^ 
μου πήρε τη γυναίκα μου και το μικρό παιδί μου 
ο Βεληγκέκας το σκυλί, ο άπιστος ο φίλος.

2 . Χορεύουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τα καΰμένα.
Κι ένα μικρό κλεφτόπουλο δεν παίζει, δε χορεύει, 
μόν’ τ ’ άρμοαά του γυάλιζε και του σπαθού του λέει:

— Σπαθάκι μου περήφανο, ντουφέκι παινεμένο,
πολλές φορές με γλύτωσες, βόηθα και τούτ’ την ώρα, 
να σε καπνίσω μάλαμα, να σε φορτώσω ασήμι.

3. Εγώ είμαι η βλάχα η έμορφη, η βλόιχα η παινεμένη, 
πόχω τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδα,
λύκος να φιάε τα πρόβατα και τσάκαλος τα  γίδια 
κι εγώ να πάω στα Γιάννενα, στου Μπέη τα σαράγια.

— Γειά σου, χαρά σου. Μπέη μου, καλώς τηνε τη βλάχα.
— Βλάχα μου, πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνες;
— Από τη μόινα μ’ έρχομαι, στα πρόβατά μου πάω.

Εγώ  είμαι η βλάχα η έμορφη, η βλάχα η παινεμένη, 
πόχω τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια.
Βλέπει εκείνα τα βουνά, το πέρα και το δώ θε;
Στο πέρα βόσκουν πρόβατα, στο δώθε βόσκουν γίδια 
κι οαιάμεσα στα δυο βουνά τρεις μύλοι, που αλέθουν.

4 . Βλαχούλα ν’εροβόλαε από ψηλή ραχούλα,
φέρνει τη ρόκα γνέθοντας, τ ’ αδράχτι της γιομάτο, 
σέρνουν τα πόδια της δροσιά και τα μαλλιά της μόσκο, 
σέρνουν τα πασουμάκια της του Μάη τα λουλούδια.
Κι ο βλάχος την καρτέραγε σε μια ψηλή ραχούλα.

— Βλαχούλα μ’ πούβεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;
— Από τα πρόβοιτα μ’ έρχομαι, στο σπίτι μου πααίνω.
— Βλαχούλα μ’ δεν παντρεύεσαι, τσοπάνι άντρα να πάρεις;
— Μπορείς, βρε συ κακόμοιρε, ό,τι σου πω να κόινεις, 

να φκιάσεις τ ’ αλωνάκι σου στη μέση του πελάου
κ ούδ’ άχυρο να μη βραχεί, μηδέ σπειρί σιτάρι;

5 . Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα κα του Νταβέλη η μόη/α, 
πέτρα την πέτρα περπατεί, λιθάρι το λιθάρι,
να μη λερώσ’ η κάλτσα της και τ ’ άσπρο της ποδάρι.
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μην τη σκονίσ’ ο κουρνιαχτός και μη την κάψει ο ήλιος.
Πατάς, μάνα μ’ πατάς, πατάς τα μυτάρα τ ’ αργαλειού, 
πατάς τα  μυτάρια τ’ αργαλειού και τρίζουν τα καρούλια.

6. Στάζουν τα κεραμίδια σου 
μαύρα γλαρά είναι τα φρύδια σου.
Στάζουν κι αντισταλάζουνε
μέσ’ στην καρδιά με σφάζουνε.
Στάζει και με η καρδούλα μου 
για μαι γειτονοπούλα μου.

— Γειτονοπούλα μου, να ζεις
κι αν σε ρωτήσω να μου πεις.
Ποιό δέντρο κόινει τον ανθό;
Ποιά μάνα τον καλάνε γιό ;

— Μηλίτσα κάνει τον ανθό
κι η μάνα αυτόνε π’ αγαπώ.

7 . Απόψε είδα, μανούλα μου, απόψε είδα στον ύπνο μου, 
στον ύπνο, που κοιμόμουνα, γλυκά π’ ονειρευόμουνα.
Ψηλόνε πύργο ανέβαινα, σε περιδόλιν έμπαινα
και δυο ποτάμια με νερό, ξήγα μου μάν’ μ’ τόνειρο.

— Ο πύργος είναι ο χάρος σου, το περιβόλι ο τάφος σου, 
τα δυο ποτάμια με νερό είν’ ο παπάς με το νεκρό.

— Μωρή, μάνα μ’ πολύ γλυκειά, δε μου το ξήγησες καλά.
Ο πύργος είν’ ο άντρας μου, το περιβόλι ο γάμος μου, 
τα δυο ποτάμια με νερό είναι συμπεθερικό.

8 . — Σηκώσ’ απιχνω, Δημήτρω μ’ κι άλλαξε και βάλε τα χρυσά σου,
να πάμε πάνω στ’ Ά γ ρ α ι^ , ψηλά στο Καρπενήσι, 
να φάμε αρνάκια τρυφερά, κριάρια σουβλισμένα.
Να σου βαφτίσω το παιδί, να βάλω τ ’ όνομά μου 
κι αν δεν σ’ αρέσει τ ’ όνομα να βάλω το δικό σου.
Το βάφτισα, Δημητρούλα μ’ το παιδί κι έβαλα τ ’ όνομά μου.

9 . — Πάνω σε τρίκορφο βουνό, μάνα και θυγατέρα δυό,
μαζεύαν τον αμάραντο και το μελισσοχόρταρο.
Κι εκεί, που τον μαζεύανε, βρίσκουνε λαβ<ι>μένονε, στο

αίμα βουτηγμένονε.
— Μάνα μ’ να τόνε πάρουμε γαμπρό να τόνε κάμουμε.
— Μωρ’ εμείς ψωμί δεν έχουμε, τον ξένο τί τον θέλουμε;
— Μάνα μ’ το μοιραδάκι μου κι εγώ το άίταιράκι μου.

10. — Νά ’χα  νερόιντζι νά ’ριχνα στο πέρα παραθύρι, 
να τσάκιζα το μαστραπά, πόχεις στο παραθύρι.
Σένα το λέω, αγάπη μου, πούσαι στο παραθύρι, 
το μαντηλάκι, που κεντάς, εμένα να το στείλεις 
και μην το στείλεις μοναχό, παρά με την αγάπη.
Κι η κόρη το παράκουσε και μοναχό το στέλνει.
Στα γόνατά του τ ’ όπτλωσε και το συχνορωτάει:
για πες μου, μαντηλάκι μου, αν μ’ αγαπάει η κυρά σου;

η  . —Ό λ α  τα πουλάκια ζυγά - ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά,
το έρημο τ ’ αηδόνι το μοναχό περπατεί στους κάμπους με τον αητό. 
Περπατε'ι και λέει και κελαϊδεί: Βρε Σαλονικιώτη πραματευτή

και Μεσολογγίτη ταξιδευτή,
πού την ηύρες αυτή τη νιά, τη ξανθομαλλουσα την Πατρινιά;

— Απ’ την Πόλη ερχόμουν κ απ’ τα νησιά κι απ’ τη γειτονιά της πέρασα, 
τα βασιλικά της πότιζε και τις μαντζουράνες δρόσιζε,
της ζητώ ένα κλώνο και μού ’δώσε, μού ’πε κι ένα λόγο και μ’ άρεσε. 
Βρε παλληκάρι, αν μ’ αγαπάς, τί περνοδιαβαίνεις και δε μιλάς; 
Στείλε προξενήτρες στη μάνα μου και προξενητάδες στο μπάρμπα μου.
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12. ' Ενας αητός καθότανε 
στον ήλιο και λιαζότανε 
και κοίταζε τα νύχια του.
Μύχια μου και νυχάκια μου 
και νυχοποδαράκια μου, 
την πέρδικα, που πιάσατε 
να μην τήνε χαλάσετε, 
θέλω τη βάλω στο κλουβί 
να κελαϊδεί κι3ιθε πρωί.

13. Σου είπα, μόινα μ’ γλυκέιά μου μάνα, 
σου είπα, μάνα μ’ πάντρεψέ με, 
σπιτονοικοκύρεψέ με.
Και στα ξένα μη με δώσεις, 
μόα/α μ’ θα  το μετανιώσεις.
I ω στα ξένα αν αρρωστήσω, 
ποιόν θα δω, ποιόν θα ρωτήσω;
Μα μιλήσω της κουνιάδας 
και της πρώτης συνυφάδας.
Κι OCV μου πουν πως δεν αδειάζω, 
τότε, μάνα μ’ τί θα κάνω ;

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του έξοχου κι αξέχαστου Ρουμελιώ
τη θεμ. Αθανασιάδη - Νόβα:

«Κάθε Κυριακή, Έλληνές μου, όπως διαβάζουμε μια σελίδα Ευαγ
γέλιο, πρέπει να διαβάζουμε και μια σελίδα δημοτικά τραγούδια. Ε
κείνο είναι η Βίβλος του θεού, αυτά είναι η Βίβλος της Ελλάδας».

Για πάντα το δημοτικό μας τραγούδι θ’ αποτελεί ένα από τα λαμ
πρά ορόσημα της εθνικής πορείας μας. Μέσα σ’ αυτό ζει ακέρια η ζωή 
του ' Εθνους. Η κάθε μια στιγμή του γίνεται τραγούδι, που κυλάει αβία- 
στα με πηγαία ομορφιά και χάρη.

Η δημοτική μας ποίηση, με τη διαύγεια, την αγάπη της ζωής και την 
πλαστική δύναμη, υποβάλλει και συγκινεί. Μέσα απ’ τη ζωντανή χάρη 
μιας τέχνης, απλής και λιτής, νοιώθουμε τα κύρια γνωρίσματα της αι
ώνιας φυλής μας, θεμέλια αληθινής οικοδομής, με την υπέροχη αξία 
τους. Τρεις γενιές επιστημόνων δσύλεψαν, σκληρά κι επίμονα, για να 
συγκομίσουν πολύτιμους θησαυρούς των δημοτικών τραγουδιών μας.

Η γνήσια φωνή του Λαού μας έρχεται απ’ τα βάθη των αιώνων, γε
μάτη φλόγα και φως, ομορφιά κι αλήθεια. Η φωνή αυτή είναι περισσό
τερο έντονη στους δύσκολους καιρούς μας, με τις θύελλες, τις καταιγί
δες και τα θολά ποτάμια της ζωής. Οφείλουμε να την ακούσουμε, για 
ν’ ανταποκριθούμε στα μεγάλα αιτήματα της εποχής μας: Γυρισμός 
στην αιώνια παράδοσή μας, επιστροφή στη γνήσια δημοτική ποίησή μας, 
ζωντανή επαφή με τον υπέροχο Λαό μας, ασάλευτη πίστη στα υψηλά 
ιδανικά μας, ενατένιση του μέλλοντος με πίστη, για τη θεμελίωση της 
αληθινής πνευματικής ζωής του ' Εθνους.

. «Τραγούδα, αθάνατη ψυχή, της βρύσης και του λόγγου!. .»
Δη μ. Κ. Κουτσουλέλος
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Τα πουλιά χάνουν τη μάχη
της Σοφίας Ν. Κουτσούκη

Ό λο και περισσότερα είδη πουλιών χάνονται ή κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
τα τελευταίο χρόνια

Ο «Πολιτισμός», η «αξιοποίηση», ο «παμφάγος» τουρισμός και το 
εντατικό κυνήγι έχουν συμβάλει στο' να μειωθούν σημαντικά οι πληθυ
σμοί των πουλιών σημαντικά που ζουν στον τόπο μας και πολλά είδη 
απ’ αυτά να απειλούνται με εξαφάνιση.

Παρ’ ότι έχει παρατηρηθεί πως στην Ελλάδα ξεχειμωνιάζουν ή περ
νούν μεταναστεύοντας περίπου 400 είδη πουλιών που για να ταξιδέψουν.

να τραφούν και να φωλιάσουν χρειάζονται κατάλληλους βιότοπους, όσο 
περνάει ο καιρός οι βιότοποι αυτοί (που πρέπει να πούμε πως στην Ελ
λάδα είναι αρκετοί και σημαντικοί) καταστρεφονται με την αλόγιστη 
επέμβαση του ανθρώπου.

Το αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών είναι πως πολλά πουλιά 
που πρώτα φώλιαζαν ή ξεχειμώνιαζαν στον τόπο μας, τώρα ή έχουν χα
θεί ή αρουσιάζονται μόνο σε οπομακρυσμένες περιοχές .

Μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαριθμίσουμε αρκετά πουλιά που 
ζουν στην Ελλάδα α?ίλά κινδυνεύουν αμεσα με εξαφάνιση μερικά απ’ 
αυτά είναι η Χουλιαρομύτα ή Χουλιαρόκοτα, η Ροπαλόπαπια, ο θ α 
λασσαετός, ο Μαυρόγυπας, ο Γυπαετός, ο Αργυροπελεκάνος, ο Αιγαιό 
γλάρος κ.ά.

Τα περισσότερα από τα είδη που κινδυνεύουν ανήκουν είτε στα υ
δρόβια πουλιά είτε στα αρπακτικά.

Υδρόβια είναι όσα πουλιά φωλιάζουν σε τρύπες στις όχθες και στα 
καλάμια των υγρότοπων και τρέφονται με τα φυτά, τους ασπόνδυλους 
οργανισμούς και τα ψάρια που υπάρχουν σ’ αυτούς.

Η αποξήρανση των υγρότοπων για εξοικονόμηση καλλιεργήσιμης 
γης (όχι πάντα αποδοτικής) και η καταστροφή της παραποταμιας βλά
στησης (κόψιμο δένδρων, κάψιμο κ.ά.) στερεί από τα πουλιά τους τό
πους που τρέφονται και ζουν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προ- 
σαρμοσθούν στις καινούργιες συνθήκες και να πεθαίνουν.
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Πολλοί μικροί υγρότοποι, ττου χρησιμεύουν και σαν ενδιάμεσοι στα
θμοί στα μεταναστευτικά πουλιά, κινδυνεύουν από τις επιχωματώσεις 
γιατί χαρακτηρίζσνται σαν επικίνδυνοι για την υγεία με βρώμικα νε
ρά και επιβλαβή βλάστηση.

Οι εκτάσεις τέλος των υγρότοπων χρησιμοποιούνται αφού μπαζω
θούν, για την εξάπλωση των οικισμών, τσ κτίσιμο ξενοδοχείων ή τη δη
μιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κάθε επέμβαση όμως τέτοιου είδους είναι αυθαίρετη και γίνεται χω 
ρίς οικολογικά κριτήρια. Η εξαφάνισι] ενός υγρότοπου δεν έχει επι
πτώσεις μόν)ο στα πουλιά και τα ζώα που ζουν εκεί, αλλά και στις γύ
ρω περιοχές μιά που έχει αποδειχθεί πως η καταστροφή τους επιφέρει 
μεταβολές στις καιρικές συνθήκες και κυρίως στον αριθμό των βρο
χοπτώσεων, στη θερμοκρασία κ.ά.

Ά λλη μάστιγα πσυ εξοντώνει πλήθος πουλιών κάθε χρόνο είναι το 
κυνήγι. Οι περισσότεροι κυνηγοί πυροβολούν ό,τι κινείται χωρίς να 
γνωρίζουν το είδος των πουλιών που σκοτώνουν.

' Ετσι με το εξοντωτικό κυνήγι αλλά και τα δηλητηριασμένα δολώ
ματα που ρίχνονται για διάφορα «επιβλαβή» ζώα και τρώγονται από 
τα αρπακτικά, ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί πολύ.

Εάν οι κυνηγοί γνώριζαν περισσότερα για τα πουλιά αυτά και πως 
ο ρυθμός αναπαραγωγής τους είναι μικρός, (ένα μικρό κάθε χρόνο 
που με δυσκολία μεγαλώνει) ίσως να μην έστρεφαν τις κάνες των ο
πλών τους με τόση ευκολία εναντίον τους.

Τα φυτοφάρμακα μπορούν να κατοιχωρηθούν και αυτά στις αιτίες 
που ελαττώνουν τον αριθμό των πουλιών. Τα φάρμακα που χρησιμο
ποιούν οι αγρότες για να προστατεύσουν τα σπαρτά επιφέρουν άμεσα 
το θάνατο ή μπαίνοντας με την τροφή στον οργανισμό των πουλιών τα 
καθιστούν ανίκανα για αναπαραγωγή.

Εξάλλου ούτε τα εντομοκτόνα είναι αθώα γιατί εξαφανίζοντας τα 
έντομα, δηλαδή την τροφή των πουλιών, μειώνουν και τον αριθμό τους 
αφού πεθαίνουν από έλλειψη τροφής.

Η μόλυνση της θάλασσας, τα εναέρια σύρματα, το κόψιμο ή το κά
ψιμο των δασών και η εξαφάνισ των μικρών βιότοπων που χρησιμεύουν 
σαν σταθμοί ενδιάμεσοι στα μεταναστευτικά πουλιά, είναι μερικές α
κόμη από τις αιτίες που βοηθούν στην εξόντωσή τους.

Συζητώντας με τα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας για 
τους λόγους εξόντωσης των πουλιών ρωτήσαμε και για το ποιές ενέρ
γειες γίνονται και ποιά μέτρα λαμβάνονται για την προστασία τους.

Μας είπαν λοιπόν πως η προστασία ενός είδους δεν πρέπει να γίνε
ται μόνο στο μέρος όπου ζει αλλά και στα μέρη απ’ όπου περνά. Πρέ
πει λοιπόν να συντηρούνται σε καλή κατάσταση όλοι οι βιότοποι όσο 
μικροί κι αν είναι αυτοί, αφού χρησιμεύουν στα πουλιά σαν ενδιάμεσοι 
σταθμοί.

Στην Ελλάδα ειδικά χρειάζεται να γίνει θεσμοθέτηση της οριοθέ- 
τησης των Π υγρότοπων που ανήκουν στο σύμφωνο Ramsar και να προ- 
στατευθούν αποτελεσματικά οι εθνικοί Δρυμοί που αυτή τη στιγμή δέ
χονται αυθαίρετες επεμβάσεις.

Το πρόγραμμα της προστασίας των πουλιών βρίσκεται ακόμη στην 
αρχή του. Παρακολουθούνται και φυλάγονται αποικίες των πουλιών

(σννέχεια στη σελίδα 43)
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Μονόλογος γεροβοακού

Τα λόγια σας 
αγριοστάφυλα στυφά.
Μόλις καέαλλικέψω τ’ άλογο τιου θα με ττάει στην πολιτεία 
νεκρός θα πέσω.
Ούτε κλαρί στην πολιτεία σας ούτε κλωνάρι δυόσμου.
Εδώ θα ζήσω.
Τόσα και τόσα χρόνια άνθρωπος 
πώς να ί,εμάθω;

Στα πλουμιστά λιβάδια ζωντανός 
ή στο μαυρόχωμα θαμμένος,
θα καρτεράω στις καταχνιές τη λάμψη από το χιόνι 
και μες στο καταχείμωνο, του Μάη ροδανθούς.
Αν είναι ο δέντρος άφυλλος, 
γυμνόφυλλος ο λυγερός φτελιάς, 
θρασομανούν και θάλλουν 
το κυπαρίσσι αλύγιστο, τ’ αδάμαστο πουρνάρι 
ο κέδρος ευωδιάζοντας κι η θηλυκιά αγριλιά.
Κι όταν δειλά την άνοιξη την ηλιογεννημένη 
μοσχοβολάει ο μάραθος και το μελισσοχόρτι 
κι ανθοβολάει στα διάσελα πυρρόξανθο ροδάμι 
και στο νυχτιάτικο ουρανό
αργοσαλεύει το ποτάμι (πολύφωτο απρόσιτο), 
στ’ άγια βουνά θρονιάζεται νεράιδα η εμορφιά.

Εδώ θα μείνω
στα σιωπηλά λαγκάδια θαλερός βοσκός
σαν τα ζαρκάδια λεύτερος, σαν τ’ άγρια πουλιά.
...Και στα στερνά - στερνά 
στο κοιμητήρι με τις δρυς 
προσμένοντας τον ' Αγγελο 
εν ειρήνη.

ΣΤΕΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ 
(Από την Συλλογή του. Οδός Ευθύνης Α ', 1983)
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΚΕΡΑΝΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (1919-20)
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

( Γ )

Την 15η ώρα μετά μεεημβρίαν θ(ν<χχωρήσαμεν ολόκληρο το· Σύνταγ
μα και Πυροβολικό περί την ώρα 3 και ημίσειαν και μετά πορείαν 5 
ωρών εφθάσαμεν εις μέρος τι, ως είδος λιβάδιον. Αυτού καθήσαμεν, ε- 
νόκτωσεν καλά και ένας λόχος ήτο προφυλακές. Το υπόλοιπον Σύνταγ
μα ανεπαύετο. Ωνομάζετο δε το μέρος εκεί Αλβρενόρ. Την πρωίαν πε
ρί ώραν τρεις και ημίοειαν ολόκληρον το- Σύνταγμα ήρχισε την πορεί
αν του και να βαδίζουν. Γύρω όλο δάση, επί εξ ώρας δεν έβλεπες άλλο 
ή μόνον δάση. Έπειτα νερό ουδαμού εύρισκες. Περί την ώραν ΙΟην δι- 
ήλθομεν χωρία τινά οθωμανικά από δέκα και πέντε σπίτια και πήραμε 
ολίγον νερό. Τέλος περί την ώραν δύο και ημίσειαν μετά μεσημβρίαν ε- 
φθάσαμεν εις κάποιον χωρίον αντίκρυ ονομαζόμενον Σινεργέτ. Έ π ει
τα βαδίσαντες πολύ ηύραμεν ποταμόν μέγα ονόματι Νισάν ποταμός. 
Περί τις τρεις και ημίσειαν ώραν αφού ηύραμεν ολίγον νερό επροχωρή- 
σαμεν και εφΟάσαμεν εις κάποιον χωρίον ονομαζόμενον Μεντεχώραν. 
Ολίγον μακράν αυτού, είκοσι λεπτά της ώρας, ήτο̂  κάποιο ρεύμα και 
ήτο νερό άφθονον, εσταμάτησεν ολόκληρον το Σύνταγμα και έμεινεν 
εκεί. Αφού έφθασα, πήγα και έπλυνα τα πόδια μου και πήγα πάλιν εις 
το μέρος όπου μείναμεν και έπεσα κάτω κατάκοπος και ούτε συσσίτιον 
πήρα το βράδυ. Μόνον την πρωίαν της 1η αναχωρήσαμεν περί ώραν' 
τρεις πρωινήν και βαδίσαντες μέχρι της 11ης ώρας επεράσαμεν πολλά 
οθωμοα/ίκά χωριά και εμείναμεν εις κάποιον μέρος πλαγίως του Μπα- 
λού - Κεσέρ. ' Επειτα από δύο ώρας αναχωρήσαμεν εις Ασλάν Τσιφλίκ 
όπου εμείναμεν το εσπέρας. ' Οτοιν εφθάσαμεν περί την ώραν 4ην ήτον 
περί τους 60 αντάρται οι οποίοι έπειτα από 10 λεπτά μάχην έφυγον βαλ
λόμενοι υπό των εφεδρειών πυροβόλων μας. Εκεί έφυγον και οι κάτοι
κοι και ευρήκαμε χήνες και ψήσαμε, ήτον μόνον εν τάγμα προφυλακαί. 
Την πρωίαν της ογδόης αναχωρήσαμε και εφθάσαμεν εις οθωμανικό 
χωρίον Κιούρσα περί την ώραν μία το απόγευμα, μείναμεν εκεί, φάγα- 
με και περί την ώραν τρεις αναχωρήσαμεν ες χωρίον ονομαζόμενον Δε- 
μιρ - Καπού οθωμανικόν και εμεναμεν έως το εσπέρας και την πρωίαν 
αναχωρήσαμεν εις άλλο χωρίον Σουσουρλού αφ’ ου επεράσαμεν την 
γέφυρα Τας- Κιουπρού εφθάσαμεν το βράδυ όπου εμείναμεν εκεί μίαν 
ημέραν. Πάλι την 21 ην διετάχθημεν να αναχωρήσωμεν εις Γενίκιοϊ που 
ήτο όπισθεν του Δεμίρ - Καπού προς τα οπίσω και επροχώρησεν η με
ραρχία Αρχιπελάγους. Εκεί εμείναμεν μέχρι τις 25 ίδιου μηνός Ιουνίου. 
Έπειτα το πρώτον Τάγμα του Συντάγματος ανεχώρησεν εις Πάνορ- 
μον απέχον δύο ημέρας μακρόα/, εμείς δε πάλιν εις Σουσουρλού εφθά
σαμεν εις 26 ίδιου (μηνός) και εμείναμεν εκεί μέχρι τας 31 Αυγούστου 
αφού είχεν υποχωρήσει η Μεραρχία Αρχιπελάγους και η Μεραρχία 
Σμύρνης προς Προύσαν. Εμείναμεν μαζύ, δηλαδή δύο μεραρχίαι και το
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Σύνταγμά μας επΙ δύο ημέρας καθώς και. εν Σύνταγμα Πυροβολικού 
εις Σουρουσλού. Εις το διάστημα αυτό αποσπάσθησαν διάφοροι λόχοι 
προς προς αφόπλισι εις διάφορα χωρία οθωμοινικά Και είχον μαζεύσει 
χιλιάδας όπλων και πιστολίων.

Απέναντι του χωρίου μας ήτο άλλο χωρίον ονομαζόμενοι Αρτάκη 
και άλλα πολλά εις μίαν ώραν μακράν του καταυλισμού του Καρα - 
Ποτζάκ ένθα μέναμεν ήτο πηγή η οποία έβγαζεν ύδωρ όμοιον προς λε
μονάδα δηλαδή φυσικό τέλειον και πολλάκις μετέβαινον και έπαιρνον 
και έπινον εκεί δε ήτον πολλά φρούτα παντός είδους, απείχεν δε της
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Πανόρμου σιδιροδρομικώς ώρας δύο και πεζός ώρας δώδεκα.
Περί τα τέλη του μηνός Αυγούστου εδόθη διαταγή όπως αναχωρή- 

σωμεν από εκεί δια Ελβανλάρ όπου την πρωίαν της Σεπτεμβρίου σιδη- 
ροδρομικώς περ'ι την ώραν 6ην πρωινήν εγένετο η αναχώρησις. Περί 
την ώραν ΙΟην εφθάσαμεν εις πόλιν Κεραοούντα αφού επεράσαμεν 7 υ
πόγειας γαλαρίας. Περί το ήμισυ του δρόμου ακολουθών από επόα’ω ως 
την εσπέραν την αμαξοστοιχίαν, έβλεπον τα διάφορα μέρη επίσης ιδών 
και τα μνήματα των πεσόντων εν τη πόλει αυτή μαχομένων ενδόξως μα
χητών.

Περί την ώραν 12 εφθάσαμεν εις πόλιν Σόμα και εκεί διερχόμενος 
είδον τα μεταλλεία τα οποία έβγαζον κάρβουνα από κάποιο βουνό το 
οποίον ήτο από πάνω της πόλεως Σόμα.

Περί την ώραν μίαν επεράσαμε από Κιρκααγάτς και αναχωρήσαμεν 
προς Αξάριον ένθα παραμείναμεν ολίγον, δηλαδή εις Κερασούντα, Σό
μα και Αξάριον παραμείναμεν πλέον της ημιοείας ώρας.

' Επειτα εξακολουθήσαμεν προς Μαγνησίαν αφού διήλθομεν το χω- 
ρίον Πορναρέγ, το οποίον ήτο κατεστραμένον υπό του βαρέως πυροβο
λικού μας, αι οικίαι ήσαν καμέναι. ' Επειτα εις χωρίον Νταλή και έπει 
τα εις Σαρα-Χαντζή όπου ήσαν αι πρώται προσθοφυλακαι και φυλάκια 
του εχθρού. Ήσαν δε όλα τα χωρία αυτά κατεστραμένα. Εκεί είδον και 
εχθρικά χαρακώματα και πυροβολεία. Κατόπιν εφθάσαμεν εις Καρα- 
γακτσλή και περί την ώραν 9ην το εσπέρας εις Μαγνησίαν, όπου παρσ- 
μείναμεν μέχρι της 10ης ώρας και εξακολουθήσαμεν να βαδίζει η αμα
ξοστοιχία. Επεράσαμεν από Κατσαμπά - Αχμετλή Σαλεχλή και περί 
την ώραν 9ην πρωινήν εφθάσαμεν εις πόλιν Φιλαδέλφεια. Είναι δε (αυ
τή) πόλις μεγάλη και είναι εκτισμένη επί τριών μικρών λόφων. Αυτού 
αναμείναμεν επί μίαν ημέραν όπου ήτο και ο Διοικητής του Σώματός 
μας κ. Νίδερ και έκαμε παρέλασιν. Εκεί συνήντησα πολλούς πατριώτας.

Περί την 3ην του μηνός Σεπτεμβρίου ανεχωρήσαμεν από Φιλαδέλ- 
φιαν δια Ελβανλάρ. Αυτού επεράσαμε δύο γαλαρίας, σιδηρόδρομος 
να βαδίζει εντός του όρους μέσα εις γην υπογείους σιδηροδρόμους, ε
φθάσαμεν εις χωρίον Ελβανλάρ περί την ΙΙην πρωινήν του μηνός Σ ε
πτεμβρίου. Εκεί εκαθήσαμεν ημίσειαν ώραν έξω του χωρίου, όπου ήτον 
μέρος κατάλληλον προς καταυλισμόν. Εις το χωρίον Ελβανλάρ παρα
μείναμεν μέχρι τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, μέχρι τας 9 Οκτωβρίου.

Την 9ην Οκτωβρίου εδόθη διαταγή όπως το Τάγμα μας μεταφερθεΐ 
εις πόλιν Φιλαδέλφιαν όπου ήτον και το δεύτερον Τάγμα και εγένετο η 
αναχώρησις περί την 8ην πρωινήν ώραν δια αμαξοστοιχίας' εφθάσαμεν 
περί την ΙΙην πρωινήν εις Φιλαδέλφιαν.

Εκεί κοααυλίσβημεν εις κάποιον μέρος πλησίον του σιδηροδρομικού 
σταθμού και αφού παραμείναμεν επί μίαν κα ημίσειαν ημέραν ήλθε άλ
λη διαταγή όπως ολόκληρον το Σύνταγμα αναχώρηση αμέσως δια Ο- 
σακειον και περί την Ιην πρωινήν εις τας 11 του μηνός Οκτωβρίου (στο 
χειρόχραφο εκ παραδρομής φαίνεται, αναγράφεται Σεπτεμβρίου).

Συνεκεντρώβημεν εις σταθμόν Ελβανλάρ και ολόκληρον το Σύνταγ
μα περί το μεσονύκτιον έφθασε εις έξωθεν του Οσάκ όπως διέλθη ετέρα 
αμαξοστοιχία. Τέλος περί την ώραν 8ην πρωινήν εφθάσαμεν εις Οσά- 
κιον, εκεί εμάθαμε ότι η μεραρχία μας είχε κυκλωθεί από κάποιον μέ
ρος και η δύναμις του εχθρού ήτο πλέον των δέκα χιλιάδων ανδρών και 
ηναγκάσθημεν το τρίτον Σύνταγμα να οπισθοχώρηση ένεκα ελλείψεως
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πυρομςχχικών. Είχομεν απώλειας πληγωμένους και τραυματίας πλέον 
των πεντήκοντα ατόμων. Αφού οπισθοχώρησαν μας ειπον όπως παρα- 
μεινωμεν εις Οσάκ και αφού εμείναμεν επί μίαν ημέραν, περί το εσπέ
ρας της δέκατης τέταρτης ήλθεν διαταγή ότι ο εχθρός έκαμεν επίθεσιν 
όπου περί την ώραν 3ην πρωινήν ανεχωρήσαμεν προς κύκλωσιν του εχ
θρού ολόκληρον το Σύνταγμα και δύο· πυροέολαρχίαι ορεινού πυροβο
λικού και βαδίσαντες μέχρι μεσημβρίαν ώραν 12ην καθήσαμεν επί ημί- 
σειαν ώραν όπως αναπαυθώμεν έπειτα εξακολουθήσαμεν τον δρόμον.

Ηρχισε να πέφτη βροχή και κατόπιν μετεβλήθη εις χιόνι, ήτο δε δρό
μος στενός και ανήφορος, δάση να ανέρχονται πλέον των χιχλίων μέ
τρων. Εκεί εφθάσαμεν εις χωρίον ονομαζόμενον Γκουνέρ' ήσαν περί 
τους πεντήκοντα ιππείς, αφού είδον ότι πηγαίναμεν από μακρυά, έφυ· 
γον και αφού εφθάσαμεν εις χωρίον εξακολουθήσαμεν τον δρόμον όπου 
περί την ώραν 5ην το απόγευμα εφθάσαμεν εις κάπο·ιο μέρος όπου έ
πρεπε να παραμείνομεν. Ο καιρός ήτο ψυχρός και εξακολουθούσε να 
πέφτη χιόνι. Εκεί το εν Τάγμα ήτο· προφυλακάς και οι άνδρες αναπαύ- 
οντο, ήτο δε το χιόνι κάτω· μία πιθαμή και αφού ανάψαμε φωτιές και 
ξεχιονίσαμεν πέσαμε και κοιμηθήκαμε εις τα αντίσκηνα και καθ’ όλη 
την νύκτα έπεφτε από ολίγον. Την πρωίαν της δεκοιτης πέμπτης οναχω- 
ρήσαμεν δύο ώρας μακράν εις κάποιο μέρος όπου ήτο ξέφωτον και ε- 
οτήσαμεν αντίσκηνα και εκαθησαμε μέχρι της 17ης και την πρωίοιν της 
17ης αναχωρήσαμεν ες κάποιον χωρίον απέχον δύο με τρεις ώρας μα
κράν ονομαζόμενον Φιρδάν. Εκεί καθίσαμε μέχρι της 19ης πρωίαν και 
επήραμεν οδηγίας ότι είχομεν απώλειας μεγάλας διότι πριν φθάσωμεν 
ημείς το τρίτον και δεύτερον Σύνταγμα τους έκαμαν αντεπίθεσιν και 
τους έτρεψαν εις φυγήν και είχοιν πλείστας απώλειας πλέον των χιλίων 
νεκρών. Λοιπόν, αφού έπειτα ελάβομεν πληροφορίας ότι πριν ημείς ε- 
φθάσομεν εις το χωρίον Φιρδόα/ απεράσωμεν τους τραυματίας των και 
τας αποΟήκας των. Την 19ην οααχωρήσαμεν από Φιρδάν δια συνάντησιν 
εχθρού ώραν 3ην πρωινήν και βαδίσαντες επ·εράσαμεν από χωρίον Πόρτ 
ίΜτερμέν και μετά από χω,ρίον Αλτιν - Τας και μετά διελθόντες προς το 
χωρίον Καβού-κιοΐ δηλαδή όλην την ημέραν βαδίζαμεν μέχρι την ώραν 
ξην εσπερινήν εφθάσαμεν εις τας προφυλακάο του εχθρού.

Ήτο δύναμις πλέον των 1500 ανδρών και 13 πεδινών πυροβόλων των 
10,5 και ετράπησαν μετά ολίγον πυρο-βολισμόν εις τα υψώματα και εκεί 
εμείναμε από το ψύχος και εις το ύψωμα 2 χιλιάδες. Την νύκτα, αφού 
εκοιμήθημεν εις τα αντίσκηνα έπιασεν χιόνι και ήτο μέγα ψύχος, ολλα 
την πρωίαν εξυπνήσαμεν ένεκα του πολύ κόπου. ' Επειτα ένεκα το ψύχος 
ηναγκάσθημεν να οπισθοχωρήσωμεν 60 χιλιόμετρα και επεράσαμε το 
χωρίον Τσελτίζ. Έ πειτα  την νύκτα εκομήθημεν εις κάποιον μέρος και 
μετά δύο ημέρας πορείαν εφθασαμεν εις κοαιοιον μέρος απέχον του Ο
σάκ 3 ώρας. Την πρωίαν ήλθεν μεγάλη δύναμις (11 αράδες δυσανάγνω
στες) φυλακών μας, όπου έπαυσεν επί ολίγον η ψηφοφορία μέχρι ο εχ 
θρός ετράπη εις φυγήν.

Περί την πέμπτην (5) του μηνάς Νοεμβρίου διετάχθημεν όπως το 
Σύνταγμά μας μεταφερθεΐ εις 13ον χιλιόμετρον και εκεί παραμείναμεν. 
Ολίγον μακράν ήτο χωρίον ονομαζόμενον Σετά-Ογλού.

Περί την 30ην Νοεμβρίου ήλθον και επαρουσιάσθησαν εις τα φυλά
κιά μας εις επιλοχίας, λοχίας και δεκανεύς και τρεις στρατιώται μετά 
του οπλισμού των.
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Την πρώτην Δεκεμβρίου ο(ντίκατεστάθημεν από το πρώτον Τάγμα 
και ήλθομεν εις ΙΟον χιλιόμετρον. Εκεί είχομεν κάμει πλέον των εκα
τό καλυβών ως σπίτια και ονομάσαμεν και τα σπίτια εκεί Ευζωνοχώ- 
ριον. Εργαζόμεθα επί είκοσι ημέρας κάμνοντες σπίτια από πέτρες και 
λάσπη, ακριβώς όπως είναι αι οικίαι των μικρών χωρίων.

(συνεχίζεται)

Της Μικράς Ααίας
Η αρχή μου είναι αδέλφια μου να πάω να πολεμήσω 
το όνειρο του ' Ελληνος να μην αλησμονήσω.
Εμείς εδώ καλά τα ηύραμε πολισκαραβανάδες 
τις ψείρες συνηθίσαμε ταις κάναμε φιλενάδες.

★
Στο μέτωπο ευχήθηκα κι αρνήθηκα μητέρα 
όλη την νύκτα ξαγρυπνώ με μάλινχερ στα χέρια, 
μάθε τη νύκτα το έγραφα το δόλιο μου το γράμμα 
ο ύπνος με ετύλιξε απ’ το πολύ το κλάμα.

★
Αχ δεν η μπορώ να κο ιμηθώ, ο ύπνος μου εχάθη 
και μια στιγμή να κοιμηθώ, αχ όνειρα και πάθη, 
από την σκέψη την πολλή ο νους μου πάει εχάθη.

★
Μου πρέπει να φορώ μαύρα κοράκια ρούχα, γιατί 
με απαρνήθηκαν μάνα κι αδέλφια πούχα 
μα είχα καρδιά που ήταν μπακτσές με άνθη στολισμένη 
και μου την έκανε ο στρατός να στέκει μαραμένη.
Αχ πότε ο Ύψιστος θεός θα βγάλει την χρυσή κορώνα 
να πάω κι εγώ να κοιμηθώ μέσ’ στο γλυκό μου στρώμα 
το όπλο τρώγει τον ώμο μου, το ξίφος το πλευρό μου 
κι αυτό το στάσου προσοχή μου τρώει τα σωθικά μου.
Εγώ βλαστημώ την τύχη μου που μ’ έχει στρατιώτη 
εις την Μικρά Ασία μέσα στα χιόνια τα πολλά 
και είναι απελπισία.
Μάνα που μ’ εγέννησες είμαι κι εγώ παιδί σου 
στην ξενητιά που βρίσκομαι στείλε μου την ευχή σου.

★
Η τύχη μου με τυραννεί χωρίς εγώ να φταίω 
άραγε θα γελάσω εγώ ποτέ ή πάντοτε θα κλαίω, 
δεν σας τα γράφω μάνα εγώ αυτά να λυπηθείτε 
μόνον σας γράφω μάνα μου να μη με θυμηθείτε.

★
Χαίρετε έρημα βουνά που δεν σας παίρνει ο χάρος 
εγώ από την πατρίδα μου δεν έχω τόσο θάρρος.
Για τον στρατό γεννήθηκε εμένα το κορμί μου 
να κλαίνε οι φίλοι μου, να χαίρονται οι εχθροί μου.

1. Α. ΚΕΡΑΝΗΣ 
εν εκστρατεία Μικράς Ασίας
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ

του f  Δημ. Κοκκάλα

1) Αι 6 βρύσες του Χανιού, η πλατεία καν ο πλάτανος

Οι βρύσες της πηγής χανιού είχαν κτισθεί ]ΐε έξοδα Μικροχωριτών της Πόλης, 
αλλά δεν είναι γνωστόν εις ποιαν εποχήν, το νερό· της πηγήις έβγαινε από τρύπες 
στον τοίχο και ήρχετο σε αντίστοιχες πέτρινες κούπες, σαν αυτή' που υπάρχει ακόμη 
στην πηγή Μάρκου Μπότσαρη, σ’ αυτήν εποτίζοντοι τα διερχόμενα ή τα προσαγόμε- 
να μεγάλα και μικρά ζώα. 'Οταν κανείς ήθελε να πιεί ή να πάρει νερό, επειδή τα 
ζώα «μαγάριζαν» το νερό, άδειαζε με τα χέρια του όποια κούπα προτιμούσε, και όταν 
εγέμιζε πάλιν έσκυβε και έπινε όπως μπορούσε. Εκεί πήγαιναν και αι Μικροχωρί- 
τισσες εφοδιασμένες με τον «κουρήτο» και τον «κόπανο» και έπλαιναν τα πανικά- τους 
και τα στρωσίδια τους, στο αυλάκι που· ήταν κάτω από τις βρύσες. Φυσικά ήταν υπο
χρεωμένες να σκύβουν πολύ, ως εκ τούτοι δια να μη γίνονται θέαμα, οπίσω των είχε 
κτισθεί ένας τοίχος ύψους 0 ,6 0  μ., ο οποίος εκτός της προστασίας, προσέφερε εις αυ- 
τάς κατάλληλον τρόπον για να εναποθέτουν προσωρινώς τα πλυμένα τους. Εκεί έπλε ■ 
ναν και το διαλεχτό σετήρι που προόριζαν για λειτουργιές.

Το καλοκαίρι του 1925 μιά παρέα εκ των Π απαθανάσηηι, Γεωργίου Τραστέλη, 
άρτι αφιχθέντος εξ Αμερικής, και άλλων χωριανών, συζητούσαν κάτω από τον πλά
τανο, λόγου γενομένου για τις βρύσες, λέγει ο Παπαθάνάσης «και αυτές πρέπει να 
συγχρονισθούν, αλλά δεν είναι να γίνεται λόγος τώρα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακό
μα πιί)ς θα τα βγάλουμε πέρα με την καινούργια Εκκλησιά που φκιάνουμε», αλλά 
για αλλού ήταν η κάποια προσδοκία του Παπαθανάση: και αλλού έγινε το θαύμα, δι
ότι ο Τραστέλης απήντησε αμέσως «σου αναθέτω εν λευκώ να· της φκιάσεις όπως 
είναι καλύτερα δι’ εξόδων μου», κατάπληξη εις το ακροατήριον.

Την άλλη ημέρα ο Παπαθανάσης στο Καρπενήσι, δεν υπήρχε άλλος ειδικός από 
τον υδραυλικόν Δημήτριον Τσακνιάν, τον ανεζήτησε, τον βρήκε, του' εξήγησε το θέ
μα και γύρισαν μαζί στο χωριό. Εκεί ανεζήτηραν τον εργοδότην, αυτός τους είπε, 
«εγώ δεν έχο) ιδέα από αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε σείς» και απεχώ- 
ρησε, τότε ο Παπαθανάσης λέει στον Τσακνιά «Εσύ κάτσε εδώ σήμερα κάμε ένα 
πρόχειρο σχέδιο όπως ξέρεις εσύ, εγώ δεν έχω· τίποτε άλλο να σου ειπώ, παρά μό
νον ότι οι βρύσες θα γίνουν με σωλήνες και κάνουλες μεγέθους ανάλογου που να το 
χιοράνε όλο το νερό και ότι η μία βρύση θα γίνει κάτω· από την πλατεία, δίπλα στο 
ξενοδοχείο όπου θα γίνει μιά μεγάλη τσιμεντένια λεκάνη, που να μπορούν να πλέ
νουν ακόμα κ.αι τσόλια, και το βράδυ... θα ιδούμε τί θα γίνει.

Έφκιασε ο Τσακνιάς, το σχέδιο, έκαμε και τους λιτραριασμούς του και το βρά
δυ εκάλεσε ιδιαιτέρως τους ενδιαφερομένους και τους είπε ότι «δια να γίνει το έρ·- 
γον τέλειον και σύμφωνα με τας προδιαγραφάς του Υπουργείου θα σας στοιχείσει 2θ 
χιλιάδες δραχμές και τούτο προς χάριν του Μικρού Χωριού», ο Παπαθανάσης γύρι
σε διστακτικα πρός το μέρος του Τραστέλη, αυτός είπε «Οκέυ, τώρα έρχομΛΐ» και 
σε λίγο γύρισε από το σπίτι και μέτρησε στον Παπαθανάση δέκα «τρανά χαρτιά» ό
πως έλεγε ο Ξεκάρφωτος τα χιλιάρικα, και πρόσθεσε, «μεθαύριο θα πάω στο Καρπε
νήσι να χαλάσω, και θα σας δώσω και τα υπόλοιπα». 'Εφκιασε ο Παπαθανασης ενα 
συμφωνητικό το υπέγραψε ο Τσακνιάς, πήρε και 5 χιλιάρικα προκαταβο'λη για να 
παραγγείλει στην Αθήνα, τις ανάλογες σιολήνες που χρειάζο',ίταν και το πρωί έφυ-
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γε γι.α._ το Καρπενηο'ι, τΤ(ΐ'/ αλλτ} ημέρα γύρισε με τον βοη'θιό του και έναν εργάτην 
και άρχισαν το έργον.

0  Τσακνιας αφού- κατεδοκρισε τις βρύσες και τον άχρηστον πλέον προστατευτικόν 
τοίχον και εχωρισεν το χρήσιμον υλικόν των,, υδρομάστευσε επιμελώς την πηγήν και 
έκτισε τις νέες βρύσες εγγύτατα αυτής ήτοι περί το 1,50 μ. εσώτερον των παλαιών, 
εφκιασε και τσιμεντένιο αυλάκι για να μεταφέρει το νερό των βρύσεων προε την 
Μέρουα. Τάυτοχρόνως εφκ-ΐασε μια μεγάλη τσιμεντένια σκάφη κάτω της πλατείας 
παραπλευ,ρως του ξενοδοχείου όπου με σωλήνας 1 1) 2 ιντσών έφκιασε την βρύση,, 
που εφερνε ά,φθ'ονο νερό, δηλαδή. Έξ,ετέλεσε έτσι όλας τας υποχρεώσεις του εις το 
ακέραιον. Αλλά ο Τσα-κνιάς, εκτός που ήταν άριστος δια την εποχήν του τεχνικός 
(αυτό είναι φανερό ακό|ΐα και σήμερα) ήτο και ευσυνείδητος άνθρωπος, επειδή δια 

την κατασκευήν του έργου εχρησιμοποίησε κα,ι μερικά από τα υλικά, τηις Εκκλησίας, 
έφκιασε με τις πέτρες που περίσεψαν, ένα καλδιρίμι, για να ρθεί το έδαφος αλφα
διά με το αυλάκι αφ’ ενός, αλλά και να το προστατεύει, επίσης δε και δια να μην 
γίνεται εκεί λάσπη. Τέλος δε με τα υπόλοιπα μπάζα, ισοπέδωσε την πλατείαν κα,ι έ
ριξε αρκετό αμμοχάλικο.

Όταν οι Μικροχωρίτες είδαν πόσο καλές έγιναν οι βρύσες και πόσον μεγάλη 
και ωραία έγινεν η πλατεία τους, ενθουσιάσθησαν τόσον ώστε έφεραν τα όργανα 
και εγκαινίασαν το> έργον ωσάν να είχαν πανηγύρι.

Τέλος ας σημειωθεί ότι πρό τινων ετών η Αδελφότης προκειμένου να διευρύνει 
τον δρόμον προς την Εκκλησίαν, έκοψε τα σκαλιά προς την οικίαν Ματσούκα εις 
φάρδος ενός μέτρου και τάυτοχρόνως μετατόπισε και τον τοίχον των βρύσεων προς 
την πλευράν εκείνη?’, πλέον του ενός μέτρου εσώτερον, συνεπλήρωσε δε κα·ι διεσκεύα- 
σε τα σκαλιά εκείνα, εις τρόπον ώστε να είναι τώρα ανετώτερα δι’ όσους τα, χρησι
μοποιούν, αλλά και κατάλληλα για να κάθονται όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τα 
πανηγύρια και άλλας εκδηλώσεις ανεξόδως. Με την μετατόπισιν δε του τοίχου εκεί
νου έγιναν περισσότερον ορατές οι βρύσες από τους ερχομένους από τον δρόμον της 
Εκκησίας.

Επίσης η Αδελφότης έφκιασε μίαν κορνίζα από τσιμέντο επί του τοίχου των βρύ
σεων η οποία όχι μόνον τον ανέδειξε αλλά και τον προστατεύει από' την φθοράν, τέ
λος καθάρισε, ισοπέδωσε και διεσκεύασε τον χώρον επάνω, από τις βρύσες (Χαμπε- 
ρέικο) , εις τρόπον ώστε να μ,πορεί να χρησιμοποιηθεί ως προέκτασις της πλατείας, 
ήτοι ο επάνω όροφός της. Εκεί την ημέραν του πανηηγυριού του- χω,ριού, ετοποθε- 
τούντο τα καλύτερα τραπέζια και καθίσματα και εφιλοξενούντο οι προσκεκλμένσι, ο 
Νομάρχης Ευρυτανίας και άλλα επίσημα πρόσωπα.

Ο πλάτανος της πλατείας του Μικρού Χωριού

Δια την φύτευσιν του πλατάνου της πλατείας του Χωριού, υπήρχαν δύο εκδοχαί, 
πρώτον ότι εφυτεύθηι υπό ενός από τα παλληκάρια του Μάρκου Μπότσαρηι όταν αυ
τός είχε εγκατασταθεί στο Μικρό Χωριό, από όπου και έγραψε την περίφημον επι
στολήν του προς τους καπεταναίους της περιοχής, προετοΐ|ΐάζων την επίθεσίν του, ε
ναντίον του Ομέρ Βρυώνη, στρατοπεδευμένου παρά το' Κεφαλόβρυσον' του Καρπενη
σιού, Δεύτερον ότι εφυτεύθηι πολύ αργότερον, ήτοι μετά την σύστ:ασιν του Ελληνικού 
κράτους, υπό ενός αποσπασματάρχου. Η εκδοχή αυτή θεωρείται η επικρατεστέρα.

Γύρω από το',’ πλάτανον είχε κτισθεί αργότερον, τοίχος κυκλικός και αρκετά φαρ
δύς με πέτρες και ασβέστη ύψους 0 ,50  μ·., δηλαδή κατασκευής αποκλειούσης τ ψ  
εκδοχήν ότι εκτίσθη μόνον δια να προστατεύει το· ασθενές ακόμ,η δένδρον, αλλά προ
φανώς δια να χρησιμοποιείται ως κάθισμα, κυρίως κατά τας ώρας που το «Χάνι» ήτο 
κλειστόν, πράγμα που εγίνετο συχνά κατά τας μεσημβρινάς ώρας. Οταν κατασκευα-
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σβγραν Oi νέες βρύσες,, ο τοίχος αστός κατεδαφίσθη, όχι μόνον διότι δεν εχρειάζετο 
ττλέον, αλλά διότι ο πλάτανος είχε ήδη μεγαλώσει τόσον ώστε ο κορμός του εκαλυ- 
ψεν το κενόν του τοίχου και ως εκ τούτου ημ.ποδίζετο ηι περαιτέρω ανάπτυξίς του.

Επί έναν ολόκληρον αιώνα, υπό το πυκνόν φύλλωμα του περίφημου αυτού πλα
τάνου, οι Μικροχωρίται έπιναν τον βαρύγλυκό',; τους, έκαναν τα πανηγύρια τους, 
τους γάμ.ους, τας διασκεδάσεις τους, διετύπ,ωναν τας πολιτικάς τους απόψεις, έλω- 
ναν τας διαφοράς τους και συζητούσαν τα προβλήματά τους.

Αλλά και «ληξίαρχοι» τον είπαν το γέρο» Πλάτανο, πράγματι πολλές γενεές Μι- 
κροχωριτών πέρασαν υπό την σκιάν του, από βρέφηι 4 0  ημερών,, που τα πήγαινε η 
μάνα τους στην εκκληρίά να τους διαβάσει ο παπάς την σχετική, ευχή, ύστερα για 
το βάπτισμα, αργότερα για να πάνε στην εκκλησία μελλόνυμφοι και να γυρίσουν 
νεόνυμφοι και καθ’ όλας τας εκ,φάνσεις τηις ζωής των, και μέχρι του τελευταίου τα- 
ξειδίου των, όπου η νεκρ,ιή πομπή σταματούσε δια να εφιονήσει ο ιερε,ύς τηγ σχετι
κήν δέησιν.

'Οταν πυρπολήθηκε το «Χάνι» επαθε και ο πλάτανος τις ζημιές του, τα προς την 
πλευράν του χανιού κλωνάρια του κάηκαν και οι Μικροχωρίτες αναγκάστηικαν με 
λύπη τους να τον κλαδέψουν, αυτός δε πολύ γρήγορα φούντωσε πάλιν και θερίεψε.

2) Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ιωάννης Ν. Κόμματός

0  Ιωάννης Ν. Κομματάς ανεδείχθη πρόεδρος της Κοινότητος του Μικρού Χ ω 
ριού, το έτος 1934 εις ηλικίαν 31 μόλις ετών, η  δε εκλογή του επετεύχθη χάρις 
εις τήν ομόθυμον συμπαράστασιν όλων των νεωτέρων Μικροχωριτών.

0  προκάτοχός του (παντοπώλης) Δημήτριος Ζορμπαλάς, όπως και οι προηγού
μενοι, μεγάλης ηλικίας όλοι, ησχολούντο κυρίως με τας διενέξεις της Κοινότητος 
με τας γειτονικάς της, όσον αφορά τα όρια αυτών, και με την διάθεσιν των κοινο
τικών βοσκοτόπων, με κριτήριο τα ατομικά συμφέροντά των, κατά το πλείστον.

Κατά ταύτα η εκλογή του I . Κόμματά ως προέδρου της Κοινότητος, υπήρξ,εν 
ουσιαστικώς η ανατροπή του κατεστημένου, προεκάλεσεν δε δυσάρεστον έκπληξ,ιν εις 
μερικούς εκ των γεροντοτέρων κατοίκων του χωριού. '·■ ■

Εξουδετερωθεισών λοιπόν των αντιδράσεων ο Ιωάννης Κομματάς αφού ανεδιορ- 
γάνωσεν ριζικώς το κοινοτικόν γραφείον, συνέστησε κτηματικόν σύλλογον και συνέ
ταξε το κτηματολόγιον του χωριού (άλληι μια πρωτοπορία των Μικροχωριτών) και 
ανέθεσε εις τον Σύλλογον τον διορισμόν καταλλήλων αγροφυλάκων και υδρονομέων 
(νεροφόρων) . Οργανώσας ούτω τας υπηρεσίας της Κοινότητας κατά τρόπον υποδειγμα

τικόν, ο Πρόεδρος αφού εθέσπισεν δέκα ημερών προσωπικήν εργασίαν κατ’ έτος, ό
λων των ενηλίκων κατοίκων του χωριού, επεδόθη εις την κατασκευήν διαφόρων κοι- 
νοφελών έργων.

Εβελτίωσεν και ανεκαίνισεν τους δρόμους εντός του χωρίου, επεσκεύασεν και δι- 
ήνοιξεν νέους εκτός αυτού, εκσυγχρόνισε τους αρδευτικούς αύλακας, επραγματοποίη- 
σεν δενδροφυτεύσεις κ.τ.λ., ταυτοχρόνως δε καθιέρωσεν την κατόπιν αδιαβλήτων 
πλειοδοτικών διαγωνισμών διάθεσιν των κοινοτικών βοσκοτόπων.

Αλλά ο Ιωάννης Ν. Κομματάς δεν ήτο δυνατόν να αφιερώσει εις το διην'εκές, 
εαυτόν εις τήν εξυπηρέτησιν του Μικρού Χωριού, μετά γονηχωτάτην δε διετή και ευ
δόκιμου θητείαν, λαβών σχετικήν πρόσκλησιν του αδελφού του Βασιλείου, παρητήθη 
και ανεχώρησεν εις ΙΙΠ Α  όπου εγκατεστάθ*·η, εδημιούργησεν οικογένειαν και παρέ- 
μεινε έκτοτε μονίμως.

Αξιοσημείιοτον είναι ότι εκείνοι που ηγάπησαν το Μικρό Χωριό περισσότερον ό-
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λων όπως ο Ιωάννης Ν. Κομματάς και ο Κώστας Α. Χαμπερής, ευρεθιέντες εις την 
ανάγκην να μεταναστεύσουν εις Αμερικήν, κατόπιν των επακολουθησάντων μεγάλων 
διεβνών γεγονότων, και των δημιουργηθηρών εν συνεχεία δυσμενών συνβηρτών εις την 
χώραν μας, δεν ηδυνήθησαν να επαναπατρισ&ούν εγκαίρως και ως εκ τούτου ηναγκά- 
σθησαν να παραμείνουν μονίμως εις ΗΠΑ.

«Ά λλαι μεν βουλαι ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει».

ΔΗΜ. Κ . ΚΟΚΚΑΑΑΣ
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Ελευδερία

Στης Κύπρου τις κορφοπλαγιές και στα κρυφά λαγγάδια
εκεί ο Γριδας βρίσκεται μ’ όλα τα παλληκάρια
με το σπαθί του στήριγμα ορθός λαγοκοιμάται
και μια χεριά παλληκαριών τον Ά γγλο δεν φοβάται
με τόνα μάτι του κλειστό και τάλλο καραούλι
μοιάζει του Μάρκου Μπότσαρη και σαν τον Μιαούλη.
Κι ο ' Αγγλος με τις απιστίες κοιτάει να τον ξεγελάσει 
καλεί τον Τούρκο σύντροφο την Κύπρο να μεράσει.
Απάτες δεν περνάν εδώ με πάσα τους θυσία 
σι ' Ελληνες βαδίζουνε προς την ελευθερία.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ

Τις πόρτες τιΐς Αγιάς Σόφιάς

Στην Πόλη εγώ δεν έκανα ποτές μου δεν επήγα 
κι ο Μεντερές ο Τουρκαλάς μου δίνει επιθυμία 
υβρίζει τον Μακάριο, ' Ελληνες βανδαλίζει 
βάζει φωτιά στα σπίτια τους και εκκλησιές γκρεμίζει.
Πώς θέλα πάγω μια φορά και τούρκικα να μάθω 
να τραγουδώ μαγευτικά τους Τούρκους για τον τάφο 
να γίνω και κατάσκοπος τους Τούρκους να γελάσω 
και όλα τους τα μυστικά σκολειά να τα φκιάσω.
Κι όταν θα έλθει ο Βασιλιάς στην Πόλη νάμπει μέσα 
τότε να κόβω αλύπητα κεφάλια με τα φέσια 
τις πόρτες της Αγιάς Σόφιάς μονάχος μου ν’ ανοίξω 
κι οι Τούρκοι να πεθαίνουν τις καμπάνες σαν αγγίζω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

«Ο ΜπαΛάφας»
Τον καιρό εκείνο ποι> ερχόντανε πολλοί τσελιγκάδες στα Καρπενησιώτικα βουνά, 

κάποια χρονιά δυο από αυτούς ήλθανε ο ένας στην περιφέρεια του χωριού Νόστιμο 
και ο άλλος του Βουτύρου.

Ενα απο τα παιδιά του τσέλιγκα που ήταν στο Νόστιμο' συνάντησε μια μέρα την 
τσελιγκοπουλα του Βουτύρου και την αγάπησε, έστειλε τους γονείς του την ζήτησαν, 
συ[ΐφωνη;σαν και επ,ακο'λούθήσαν οι αραβώνες. Ά ρχισε να χειμωνιάζει όταν ορίσθηκε 
η ημέρα τιον γάμων. Την παραμονή ήλθαν τα προικιά της νύφης με φλάμπουρα και 
δυο άλογα φορτωμένα «από ζαπ» στο κονάκι του γαμπρού.

Την Κυριακή το πρωί πήγε ο γαμπρός με τους γονείς και τους δικούς του στο 
Βουτύρου όπου εκκλησιάσθΤ)καν και μετά την λειτουργίαν έγινε η' στέψη, μετά τ ψ  
οποίαν ο γαμπρός με την γυναίκα του ήδη και τους δικούς του γύρισαν στο κονάκι 
τους στο Νόστιμο.

Το βράδυ οι γονείς και τα δυο αδέρφια της νύφης αφού άρμεξαν τα πρόβατα και 
τα μάντρωσαν, άφησαν τα τέσσερα τσοπανόσκυλά τους να τα φυλάνε, για τον φόβο 
ζωο'κλεπτών, πήραν και τους δυο μπιστικούς και έτρεξαν στο Νόστιμο για να συμ- 
μετάσχουν στο γαμήλιο τραπέζι και το ολονύχτιο γλέντι που θα επακολουθούσε. Ένα 
από τα σκυλιά ήταν εξαιρετικά νοήμον ζώο, φύλαγε τα πρόβατα σαν τσοπάνος, δεν 
τα άφηνε να παρακρατήσουν και να πάνε για ζημιές' ήταν ο «Μπαλάφας».

Ο πατέρας του γαμπρού είχε μεγάλη ετοιμασία σ’ ένα σπίτι στην άκρη του Νό
στιμου, δυο μανάρια σουβλισμένα, δυο καζάνια με στυφάδο και πατατάτο' και πίττες, 
τέσσερα ασκιά με κρασί Παληοβραχηνό, μια παρέα οργανοπαίκτες από το Καρπενή
σι, φαί, πιοτό, χορός και ντουφεκίδι λοιπόν. Κοντά τα χαράματα Ο' νεώτερος αδελφός 
της νύφης βγήκε στο μπαλκόνι να ξανασάνει και κάποια στιγμή άκουσε ένα ουρλια
χτό του «μπαλάφα». Πήγε και το είπε του πατέρα του αλλά εκείνος δεν έδωσε ση
μασία «έτσι θα σου φάνηκ» είπε. Πήγε και ο αδελφός του και τον ειρωνεύτηκε «πα
ρά ήπιες απόψε». Θύμωσε ο νεαρός, άναψε ένα φανάρι, πήρε και τον γκρα του και 
έφυγε τροχάδην. Λκολούθια τον, είπε ο τσέλιγκας σ’ ένα μπιστικό του, να μην κάμει 
καμιά τρέλα.

Μετά μισή ώρα περίπου, τρεις απανωτές ντουφεκιές ακούστηκαν' βγήκαν όλοι 
έξω να ιδούν τι συμβαίνει. Την απορεία τους έλυσε η άφιξις λαχανιασμένου του μπι
στικού. «Αφεντικό, πέσανε λύκοι στα μαντιά». Σταμάτησαν τα όργανα, έπαψε ο χο
ρός και οι άνδρες πήραν τους γκράδες τους και δρόμο για το Βουτύρου.

Το θέαιια που αντίκρυσαν στη στάνη ήταν απαίσιο' ξεχαρβίχλωμένα τα μαντριά, 
εδώ κι εκεί ξεκοιλιασμένα πρόβατα, καθώς και δυο λύκοι και τα τρία μαντρόσκυλα. 
«Ο μπαλάφας τί έγινε» παρετήρησε κάποιος. Τότε πρόσεξαν ότι έλειπε και το τσε- 
λιγκόπουλο. Πήραν οι δυο τσιλιγκάδες το [χονοπάτι για το Βουτύρου και έψαχναν 
ολόγυρα. Σε ένα υψωματάκι βρήκαν τον μπαλάφα ψώφιον, κοψωμεσιασμένον και ξε
κοιλιασμένο'; και το τσελιγκόπουλο καθισμένο σε μια κοτρώ'/α να κλαίει. Ήταν φα
νερό τί έγι'/ε, το θαυμάσιο ζώο παρρά την οικτράν κατάστασίν του κατάφερε να φθά- 
σει ώς εκεί και να βάλει έ';α ουρλιαχτό — που ήταν και η τελευταία του πνοή—  
για να ειδοποιήσει τα αφεντικά του.

Βγήκαν όλοι παγα'/ιά στα ’'(ύρω, μάζεψαν όσα πρόβατα κατάφεραν να λακίσουν.
γιατροκόμισαν πρόχειρα τα πληγωμένα και οι δυο τσελιγκάδες έφ'ογαν 
μαδιά τους στο Βραχώρι και δεν ξαναφάνηκαν στην περιφέρεια.

ια τα χει- 

Α.Κ.Κ.
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ευ-

ΠΡΙΝ 58 ΧΡΟΝΙΑ !

Λίγες βιαοΓίκες γραμμές απο το Μικρό Χωριό
Εκείνο που Οαρχεται μ,προστα στα μάτια της φαντασίας του επισκέπτου κάθε φο

ρά που θα ακούει το ονομα. του Μικρού Χωριού θάναι τα κορίτσια του. Κορίτσια λι- 
γέρα, οΧα δροσιά m i χαρι. Κορίτσια κυπαρισσένια με ρο'δαλά μαγοιυλάκια m-i κο
ραλλένια χείλια. ΚορΊτσια. θαύμα, κορίτσια όνειρό και χα.μός. Αν υπάρχει κάτι που 
συνδεει τον περαστικό μ αυτό τοι χωριό είναι η γλυκεία ανάμνησι των κοριτσιών του. 
Δεν περνάει μήνας που την σιγαλιά της χωρικής του ατμοσφαίρας να μην ταράξει 
το τρυφερό παίξιμο ενός βιολιού και μιας φλογέρας ακουμπανιαρισμένου από μια με
ρακλωμένη καραμούζα. . . Έ να  σωιρό νέα παιδιά από τα γύρω χο^ριουδάκια,, τη Μη
λιά, τα Σελλά, την Γόλιανη παντρεύονται όμορφες Μικροχωριατοπούλες. Τα καϊμέ- 
να τα παιδιά δεν φταίνε που αφήνουνε τα χωριά τους και παντρεύονται στο Μικρό. 
Φταίνε τα κορίτσια του Μικρού.

I ια μένα η αναΐ-ΐνηση των κοριτσιών του θάναι πάντα συνταιριασμένη με την 
τυχισμενη αναμνηιση των περιβολιών του, του πυκνού δάσους του και της πρασινάδαί 
μέσα στην οποία κολυμπάει.

Ενα αμαξιτός δρομάκος φέρνει στοι Μικρό Χωριό από τα Τσιακαλέϊκα. Ο δρομά
κος αυτός στάθηκε μια αφορμή για να δειχτεί η εργατικότης και η αγάπη, των Μι- 
κροχωριτών προς το αγαπημένο τους χωριό. Παλέψανε μόνοι τους με τα τσαπιά τους 
και τα φτυάρια τους' σπάσανε τα κόκκαλά τους και ιδρωο«3πήσανε να πάνε στο' χω 
ριό τους το αυτοκίνη.το' και το πετύχανε' άσχετοι αν δεν το πήγανε ακόμηι μέσα στο 
χωριό, μα θα το πάνε γιατί έχουν θέληση κι αγάπη· για το χωριό τους. 'Οταν αυτός 
ο δρομάκος αποτελειωθεί, ένα πλήθος κόσμου φεύγοντας από το Καρπενήσι θάρχεται 
να περνάει το καλοκαίρι τις Κυριακές του στο Μικρό μέσα στη· δροσιά και τη γαλή
νη. Κι όχι μονάχα οι Καρπενησιώτες, αλλά κι άλλοι κοντά σ’ αυτούς είναι βέβαιο 
πως θ·άρ·θουν να περνούν τις μέρες το·υς στι Μικρό. Και είναι οι ημέρες στο Μικρό 
ασύγκριτες. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς εκείνα τα πρωινά όταν ένας υπέροχος ή
λιος απ’ τις απέναντι δασωμένες κορυφές των παραφυάδων της Καλιακο·ύδας ροδοβά- 
φει την φαλακρή κεφαλή της Χελιδόνας, σαν μ’ ένα αιθέριο κ,ι άυλο πινέλο κι ύστε
ρα ένα ξεθεωτικό φιος πλημμυρίζει όλο το χο^ριό με το πυκνό του δάσος' όλη την 
ποταμιά. . . Κι ύστερα πάλιν τις θείες δειλινές ώρες, όταν η φύση πλέει μέσα σ’ ένα 
ωραιότατο λουλακί χρώμα για να πάρει έπειτα μια ρόδινη' απόχρωση κι έπειτα - έ
πειτα να βυθισθεί στη βραδυνή αβεβαιότητα ενώ οι υψηλές κο'ρυφές της Καλιακού- 
δας θα υψαύνται ελαφρά ρο'δοβαμένες στο γαλάζιον ά.πειρο του ουρανού.

Τις ώρες αυτές γεμίζουν τα στρατόνια και οι δρόμοι από τους ευτυχυσμένους χω
ρικούς που γυρίζουν από το χωράφι. Τα κορίτσια τραγουδούν αηδονόλαλα και τα 
παλληκάρια βρέχουν σε κάποια βρύση τα μαλλιά τους για να τα χτενίσουν. Οι μεσό
κοπες και οι γρηές σαλαγούν τα ζώα τους να φτάσουν γρήγορα να πέσουν στοι στρώ
μα τους, να ξεκ-ουρασθούν. Η συναυλία των κουδουνιών και μπουλουκιών ξεχύνεται 
πιο καθαρή και ωραία στην ώρα αυτή του σουρουπώματος και οι γρύλλοι και τα αη;- 
δόνια λένε το θείο σκοπό τους. Έ τσ ι το χωριό αυτό στέκεται σα Σειρήνα, που τρα
βάει και θα τραβάει πάντα τους κυνηγούς της πρασινάδας, της δροσιάς, του κρύου 
νερού και της γιχλήνης στην δασωμένη αγκαλιά της Χελιδόνας. Και το νερό του θα 
σπέρνει τη λησμονιά σε κείνον που θα βουτήξει μέσα του τα δειψασlJlέvα χείλη του.

Είναι το χωριό δροσιά, το χωριό όνειρο, το χωριό λήθη· αγαπημένων προσώπων 
ακόμη:, το χωριό λευκότης.
Μικρό Χωριό, Οκτώδριιος 1930 ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΡΙΣΣΑΣ
Από την εφημ. «Νέα Ευρυτανία»
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Νοσταλγικές μορφές του Χωριού μας: Ο Π Α Ν Ο Σ

Μια νοσταλγική μορφή, αϊτό τότε ττου θυμάμαι τον κόσμο του χω
ριού μας, είναι αυτή του Πάνου, δηλ. του Πάνου I. Μουχριτσα. Είναι 
η πιο γραφική, στην τραγικότητά της, μορφή θάλεγα, που άφησε ανε
ξίτηλη την σφραγίδα της στην νεώτερη ζωή του Μικρού Χωριού, του
λάχιστο ώς την αποφράδα ημέρα της καταστροφής του, στις 13.1.1963. 
' Εκτοτε ο Πόνος ζει στη Λαμία κοντά στα στοργικά του αδέλφια και 
το καλοκαίρι έρχεται καμιά 6όλτα στο χωριό, ειδικά την ημέρα της 
Παναϊάς. Καθώς τον παρατηρούμε να στέκει δίπλα στο αγαπημένο του 
«μανάλι» με τα κεριά είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας ολάκαιρη 
τη ζωή του Μικρού Χωριού, που πέρασε κι είναι στη μνήμη όλων, όσων 
την έζησαν.

Μ’ αυτή τη συμπαθητική μορφή του Πάνου, όσο κι αν φαίνεται πα
ράξενο, συνδέονται και οι πρώτες δικές μου παιδικές αναμνήσεις. Α
σφαλώς κι άλλοι συνομήλικοί μου ή παλαιότεροι θα μπορούσαν να 
πουν πολλά για τον Πάνο. Σήμερα προσφέρω τις δικές μου ενθυμήσεις 
σαν ένα ερέθισμα, ίσως, για να παρακινηθούν κι άλλοι να προσφέρουν 
τις δικές τους.

ο  Πόνος στα 1960 σε πανηγύρι στο Γαύρο Ο Πόνος στην Πανό'ίά (1986)

Εκτός απ’ την παιδική ηλικία που έφερνε εμάς τα παιδιά κοντά 
στον Πάνο, γιατί κι οι δυό μας, εμείς σαν παιδιά κι αυτός σαν Πάνος, 
μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, η δική μου φιλία με τον Πάνο επηρεάστη
κε και από κάποιους άλλους παράγοντες ή γεγονότα που τώρα αρχί
ζω να τα συνειδητοποιώ με το πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα 
ένας τέτοιος λόγος θάλεγα είναι το ότι το σπίτι του Πάνου στον «Γού
μενο» ήταν κολλημένο στο παλιό σπίτι του παπού μου Νικήτα. Εκεί με
γάλωσε ο πατέρας μου και όλα τα αδέλφια του (Σπύρος, Γιάννης, Χρί
στος, Κώστας, Μαρία (Τσαπέρα) και Αικατερίνη (Παπαδημητρίου).
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Η εξήγηση αυτής της ιδιόμορφης γειτνιασης, μεσοτοιχία κλπ., οφει
λόταν, ίσως, στο ότι η γιαγιά μου, η Νικήτου, είχε κληρονομήσει από 
τον πρώτο άνδρα της Θανέικα κτήματα, που γειτόνευαν με συγγενείς 
του πρώτου άνδρα της, που ήταν από την οικογένεια των θαναίων και 
πέθανε νωρίς.

Ό πω ς διηγόταν η αείμνηστη Πιστιολογιώργαινα, που ήταν πρώ
τες φίλες και γειτόνισσες με την γιαγιά μου, εκεί στο σπίτι αυτό ο πα- 
πούς μου συχνά τα βράδια που γύριζε από το χωράφι διασκέδαζε την 
πο?'.υμελή φαμελιά του παίζοντας τον «ταμπ(ου)ρά» (κάτι σαν μαντο
λίνο ή κιθάρα). Με τον τρόπο αυτό ο παπούς μου δεν διασκέδαζε μό
νο τα κουτσούβελά του, οίλλά και ξεσήκωνε όλη τη γειτονιά. Ά λλω σ
τε ήταν γνωστός σαν τραγουδιστής και άφθαστος χορευτής, με την «λε
ρή» φουστανέλλα (τσελεπής). Δεν γνωρίζω, αν ο Πάνος πρόλαβε ν’ α
κούσει τον παπού μου, γεγονός είναι πάντως ότι ο ίδιος επιδόθηκε στην 
τέχνη του σαντουριού. ' Ολοι θυμούνται ασφαλώς το δικό του αυτοσχέ
διο σαντούρι και πόσο το καμάρωνε. Δεν άφηνε κανένα να το πειράξει. 
Ούτε εμένα. Στο μεταξύ το σπίτι αυτό του παπού μου είχε εγκαταλει- 
φθεΐ και ώς τον πόλεμο που τόκαψαν οι Γερμανοί (1944) το χρησιμο
ποιούσαμε ως αχυρώνα.

Ο δεύτερος λόγος, που έδεσε τον Πάνο με το σπίτι μας ήταν αυτή 
τη φορά το νεώτερο σπίτι μας που χτίστηκε στις αρχές του 1930. Βρι
σκόταν εκεί, όπου είναι και σήμερα, δίπλα στην εκκλησιά της Μετα
μόρφωσης. Σ’ αυτήν ως γνωστόν για πολλά χρόνια υπηρετούσαν ως νεω- 
κόροι ο πατέρας και αργότερα η μητέρα του Πάνου, με πρώτο βέβαια 
βοηθό τους τον ίδιο τον Πάνο. Στο σπίτι μας αυτό, λοιπόν, ο Πάνος ερ
χόταν κάθε Κυριακή πρωί ή άλλες γιορτές, αλλά και όποτε χρειαζό
ταν ο παπάς να ανάψει το θυμιατό (τα σπίρτα σπάνιζαν τότε). Πριν 
καλά - καλά χτυπήσουν οι καμπάν,ες, ο Πάνος χτυπούσε την πόρτα για 
να του δώσουμε φωτιά, δαυλή ή αναμμένα κάρβουνα για ν’ ανάψει το 
θυμιατό ή και το «μαγκάλι» στο ιερό ή τη σόμπα, όταν ήταν χειμώνας. 
Αυτός ήταν, θυμάμαι, ο λόγος που ανάγκαζε τη μάνα μου ν’ ανάβει το 
τζάκι ακόμη κι όταν δεν το χρειαζόταν, γιατί ήξερε ότι θαρχόταν ο 
Πάνος για φωτιά.

Ο τρίτος λόγος που μ’ έδεσε σαν παιδί με τον Πάνο ήταν ένα γε
γονός της Κατοχής. Το θυμάται κι ο ίδιος όταν ανταμώνουμε στο χω
ριό και σκάει απ’ τα γέλια. Ήταν τότε που το χωριό, τα γυναικόπαι
δα, κατέφυγαν στα γύρω βουνά, σπηλιές και λαγκάδια, να γλυτώσουν 
απ’ την άγνωστη οργή των Ιταλών, ίσως μετά την μάχη της Τσίρης, 
όπου είχαν, όπως λέγεται, απώλειες. Η οικογένειά μου έφυγε μαζί με 
τους άλλους προς τον Ά η  - Σώστη, όταν κάποια στιγμή οι σφαίρες 
των Ιταλών, που σφύριζαν συνέχεια πάνω απ’ τα κεφάλια μας, σκόρ
πιζαν μαζί με τσν πανικό και τις οικογένειες. ' Ετσι πολλές μάνες έ- 
χασοπ/ από τα μάτια τους τα παιδιά τους. Εμένα με τον αδελφό μου Α- 
λέκο μας είχε ήδη χάσει η μάνα μσυ, που καθυστέρησε ώσπου να «πα
χνιάσει» τα ζώα. Μας είχε άλλωστε εμπιστευτεί σε άλλους συγγενείς 
που έφευγαν. Όταν όμως βγήκε στον Ά η - Σώστη και μας ανεζήτη- 
σε, μερικοί της είπαν για τον αδελφό μου Αλέκο, ότι πήγαινε προς Κα- 
ρύτσα, άλλοι της είπαν ότι είδοα/ και μένα να κατηφορίζω με τους Κου- 
φαλιωταίους, μια σταλιά παιδί, προς τα κάτω, προς την Καρύτσα. Εί
χαν κάνει όμως λάθος! Γιατί εγώ βρέθηκα να ακολουθώ την μεγαλύ-
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τερη ξαδέλψη μου, την Βούλα Κυρίτση και την αδελφή της γιαγιάς 
μου την Πλακολευτέραινα, που ανηφόριζαν προς την Μπλουρέντζα. Μά
λιστα, όταν φθάσαμε στο σύρραχο, στη Φτελιά και φανήκαμε καλά 
στους Ιταλούς που μας κοίταζαν με τα κυάλια απ’ το Μεγάλο Χωριό 
κι έρριχναν βροχή τις σφαίρες καταπάνω μας, μούλεγαν «σκύψε, σκύ
ψε». Βέβαια εγώ μη συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, χάζευα με το πρω-

Ο «καντηλανάφτης» που χρησιμοποιούσε 
ο Πόνος στη Μεταμόρφωση

ϋ  Πόνος, πέρυσι, μπροστά στο αγαπημέ
νο του καμπαναριό

τοφανές αυτό θέαμα, το χορό των σφαιρών και τις κραυγές αγωνίας 
γύρω μου, σωστό πολεμικό πανηγύρι, και δεν εννοούσα να σκύψω, λες 
και καταλάβαινα ότι το μπόι μου το κάλυπταν ικανοποιητικά τα πουρ
νάρια και οι θάμνοι!

Όταν φθάσαμε στη σπηλιά «Μπλουρέντζα», που ακόμη υπάρχει — 
και θάπρεπε ίσως πότε - πότε να την επισκεφτόμαστε, για να θυμόμα
στε τα χρόνια εκείνα — έγινε φαίνεται κάποια καταμέτρηση και φαί
νεται πως για την χωρητικότητα της σπηλιάς είμασταν πολλοί. ' Ετσι 
πολλοί έμειναν γύρω απ’ τη σπηλιά και μόνο όταν περνούσαν αερο
πλάνα στριμώχνονταν να κρυφθούν μέσα στη σπηλιά. Στην καταμέτρη
ση ανακάλυψαν φαίνεται ότι εγώ ήμουν μόνος μου και μεταξύ εκείνων 
που με πρόσεχαν (γιαγιές, θείες κλπ.), ήταν και ο Πάνος. Ο ίδιος εγώ 
δεν ξεκολλούσα φαίνεται από την προστασία του Πάνου. Αυτός, όταν 
κάποια στιγμή εγώ κουρασμένος και νυσταγμένος έγειρα να κοιμηθώ,
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θυμάμαι ότι προσπάθησε να με σκεπάσει με το χιλιομπαλωμένο σακ- 
κάκι του. Έ τσι, όταν το ίδιο βράδυ, η μάνα μου ψάχνοντας για μένα 
από την Καρύτσα, έφθασε στη σπηλιά και γεμάτη αγωνία φώναξε απ’ 
έξω:

— Μήπως είναι εδώ, το παιδί μου, ο Μένιος!... (Τον Αλέκο τον εί
χε βρει στην Καρύτσα).

θυμάμαι τον Πάνο που απάντησε πρώτος:
— Ιδώ είν’ ο Μένιος, κοιμάται...
Ο Πάνος, όπως κι εγώ, φυσικά, δεν ξέχασε ποτέ του αυτή τη σκη

νή και κάθε φορά που ανταμώνουμε στο χωριό λέει μειδιώντας:
— A ρε Μένιο, πώς κοιμόσουνα τότε, στην Μπλουρέντζα... ' Ηστοτ ε̂ 

κούτσικος ρε Μένιο τότε...
Η συνεργασία μας με τον Πάνο συνεχίστηκε αργότερα, κυρίως στον 

τομέα της κωδωνοκρουσίας, όπου μόνο, άμα είχες τις συμπάθειες του 
Πάνου, μπορούσες να «δουλέψεις» ή και σ’ άλλα καθήκοντα που ανέ
θετε ο Πάνος με τις γνωστές βέβαια δικές μας «ζαβολιές» σε βάρος 
του. Ιδιαίτερα θυμάμαι, ότι η απελευθέρωση μας βρήκε σχεδόν όλη τη 
«μαρίδα» του χωριού σκαρφαλωμένους «πατείς με πατώ σε» πάνω στο 
καμπαναριό να χτυπάμε όλες τις καμπάνες χαρμόσυνα επί πολλές μέ
ρες και νύχτες, κάτω απ’ το γενικό πρόσταγμα του Πάνου! Μέσα στη 
γενική χαρό: φαίνεται ότι όλοι εμείς, οι κάπως «περιθωριακοί» του χω
ριού, δηλ. ο 1 Ιάνος και μεις τα πιτσιρίκια, νιώθαμε ιδιαίτερη χαρά και 
αγαλλίαση νομίζοντας, ίσως, ότι έτσι κάτι προσφέραμε στην γενική υ
πόθεση της ειρήνης, δηλ. χτυπώντας ακούραστα τις καμπάνες της λευ
τεριάς και της μεγάλης χαράς !

Μένιος Κουτσούκης

Ο Πόνος με τους Πάνο Γρατσούνη, Γ. Δηιμόπουλο, Νίκο Κεράνη, Τάσο Φλέγγα, Δημ,
Κρίκο και Μένιο Κουτσούκη



Η ANTIf ΤΑ
ΕΤΖΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ!
του κ. Χρ. Γ. Γιαννακέπουλου

Ανταποκ,ρινόμενος σε παλαίότερη πρόσκλησή μας για την ανάγκη κατα
γραφής των προσωπικών αναμνήσεων που συνδέονται με την ζωή, ιστορία 
και εδ,έλιζη του Μικρού Χωριού, προσφέρει στο τεύχος αυτό και στα επόμε
να τις δικές του ενθυμήσεις ο συγχωριανός μας κ. Χρήστος Γ. Γισννακό- 
πουλος.

Ο Χρήστος, που έζησε όλη την παιδική του ηλικία στο Χωριό, τόσο ocxv 
μαθητής του Δημοτικού Σχολείου, όσο και σαν μαθητής του Γυμνασίου αργό
τερα, στο Καρπενήσι, είναι σε θέση να μας αφηγηθεί, θα λέγαμε από πρώτο 
χέρι, τα  όσα είδε και έζησε όχι μόνο στον μικρό περίγυρο του Μικρού Χω
ριού, αλλά και στονευρύτερο Ελλαδικό χώρο, σοτν μέλος αντιστασιακών ορ
γανώσεων και αντάρτικών ομάδων.

Με τις αναμνήσεις του αυτές από τη ζωή του Μικρού Χωριού όχι μόνο 
κατά την προπολεμική δημιουργική περίοδο, αλλά και κατά την θλιβερή κα
τοχή και ηρωική περίοδο της εθνικής αντίστασης, είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρή
στος συμβάλλει στην γνωριμία της ιστορίας του Μικρού Χωριού, αλλά ταυ
τόχρονα βοηθεί και τον ιστορικό του μέλλοντος για την σύνθεση της ιστορίας 
της ευρύτερης περιοχής στην οποία έδρασαν οι αντιστασιακές οργανώσεις.

Παραθέτσυμε πιο κάτω το κείμενο το οποίο λόγω  του μεγέθους θα δημο- 
σιευθεί σε συνέχειες με την ελπίδα ότι θσ βοηθήσει κι άλλους να θυμηθούν 
να συγκροτήσουν τις δικές τους ενθυμήσεις και να τις καταγράψουν. Ακολου
θεί η αφήγηση:

1. Η ζωή του χωριού προπολεμικά
Για να σχηβεί και να κραττ|ΐθεί στο χρόνο ένα χωριό δεν είναι απλά και μόνο μια 

επιθυμία. Χρειάζεται μεγάλος ν-αι επίπονος αγώνας, χρειάζεται θέληση, ακατανίκη
τη, αλλά πιο πολύ χρειάζεται αγάπη γΓ αυτό που φτιάχνεις.

Έ τσι λοιπόν και το δικό μας χωριό «το Μικρό μας Χωριό», [ΐε το πέρασμα πολ
λών χρόνων, χά-ρις στο ακατάβλητο πείσμα και κουράγιο των προγόνων μας, στάθη
κε στα πόδια του, δυνάμωσαν τα μπράτσα του και θέριεψε η καρδιά του.

Ανεξίτηλα δείγματα της δουλειάς και της περίσσειας αγάπης με την οποία χτί
στηκε βρίσκονται ακόμα σήμερα απλόχερα, σκορπισμένα παντού, όπου κι αν ρίξει 
κανείς τη ματιά του, παρ’ όλες τις καταστροφές που έπαθε. Τα  λιγοστά σπίτια που 
έμειναν όρθια με τα πελεκητά αγκωνάρια τους, η όμορφη εκκλησιά της Μεταμόρ
φωσης, το ψηλό πέτρινο καμπαναριό, με το πρωτότυπο ρο'λόι του, που αντί για αριθ-
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μούς έχει δώδεκα γράμματα (ΕΛΕΝΗ Δ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η ), στ-η μνήμη' συγχωριανών μας 
που εργάζονταν στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη, τα θαυμάσια παρεκκλήσια και τα 
εικονοστάσια, άλλα στο μέγεθος ενός κλουβιού κι άλλα που δείχνουν από μακριά σαν 
τζάκι χωριάτικο και βρίσκονται σκόρπια στα μονοπάτια ή κρυμμένα στις ρεματιές.

Ό λα  αυτά είναι, δάκρυα χαράς και ευχαριστιών για την ευόδωση των κόπων ε 
κείνων των ανθρώπων που μπόρεσαν να στήσουν μ’ αυτούς τους τρόττους την μικρή 
τους κοινωνία. Αυτή η αγάπη για το χωριό μας ήταν φλόγα που δεν έσβησε τιοτέ 
από την καρδιά των παιδιών που ξενητεύονταν για το καζάντι και γυρνούσαν, έστω 
και σε μεγάλη ηλικία ξανά στο χωριό.

Παιδί κι εγώ τότε, πριν απ’ τον Β '  Παγκόσμιο πόλεμο, χαρές και γέλια, παι
χνίδι (χσταμάτητο! Η πλατεία του χωριού μας με τα καφενεία της γεμάτα άνδρες 
Κι αυτοί χαρούμενοι διηγόνταν ο καθένας τις δικές του ιστορίες με το απαραίτητο 
ρακί στο τραπέζι, κουτσοπίνοντας σε κάτι ποτηράκια που ήσαν λίγο πιο μεγάλα από 
δαχτυλήθρες!

Εμείς τα παιδιά όλο και αρπάζαμε καμιά ιστορία στα κλεφτά και την κουτσομ
πολεύαμε ύστερα στην «κολυμπήθρα», πίσω απ’ την εκκλησιά. Από ιστορίες και ·κο- 
τσάνες άλλο πράμα. Μπερεκέτι, ό,τι φανταστεί ο νους του ανθρώπου, ιστορίες θρί- 
λερ, όπως για νεράιδες στο ζοριό απ’ το μύλο που άκουγες απ’ τον μπαρμπα - Χα
ράλαμπο Πέτσικα. Για τις πολεμικές ιστορίες άφθαστος ήταν ο μπαρμπα - Σπύρος, 
ο Γιαννακόπουλος, που τάλεγε και με στό|οφο: «Ή ταν που λες ένας λοχίας, Μαλα- 
μίδη τον έλεγαν, μάλαμα ήταν, αλλά βλάσφημος, αφού έβριζε την Παντάνασσα». 
Για τις κυνηγετικές περιπτώσεις δεν είχες παρά να πιάσεις κουβέντα με τον μπαρ
μπα - Νίκο τον Πολύζο.

Οι γυναίκες —  που δεν έρχονταν βέβαια ποτέ στα καφενεία «εκτός από το πα- 
νη,γύρι», όταν βούιζε τονταούλι του Ντάκακα και κλαρίνα και λοιούτα κλαπαδορέικα 
και βιολιά και σαντούρια από τους Πλατανιάδες —  είχαν και αυτές τις δικές τους 
παρεούλες στις αυλές των σπιτιών και ασφαλώς τα δικά τους καλαμπούρια, αλλά η 
φωνή τους δεν έφτανε μέχρι τα αυτιά μας. Την μόνη δυνατή φωνή γυναίκας που 
ακούγαμε ήταν της Μαλαπετσοκωστάντως, που ήταν μια θαυμάσια και δίκαιη «νε- 
ροφόρισσα». Το καλοκαίρι π.χ. που οι νοικοκυρές έπρεπε με αυστηρή σειρά να πο
τίσουν τους κήπους, μπορεί καμιά πονηρούτσικη κυρά, τις νυχτερινές ώρες να έκο
βε το μισό νερό απ’ το αυλάκι, αν τύχαινε να περνάει έξω από τον κήπο της, νομί
ζοντας πως δεν θα την αντιληφθεί η Κωνστάντω’. Αλλά πού να γλυτώσει. Σε λίγο 
την εντόπιζε και έβαζε τις φωνές που έφταναν ]τέχρι την πλατεία, άναρθρες, χωρίς 
να ξεχωρίζουμε τί λέει άτσαλα - μάτσαλα - βότσαλα - κότσαλα. Τόχαμε συντ}θίσιει 
όμως, περί τίνος πρόκειται.

Το χωριό ήταν αρκετά οργανωμένο σε καταστήματα κι έτσι έβλεπες κόσμος από 
τα γύρω μικρότερα χωριά νάρχονται να ψωνίζουν, γιατί στο δικό μας χωριό εύρ'ΐ- 
σκαν τα πιο πολλά απ’ αυτά που χρειάζονταν. Γέμιζε ο τόπος από τα γαϊδουρομού- 
λαρά τους. Ανάμεσα σ’ αυτά εντυπωσιακά τα «μοναστηριακά» μουλάρια, ψηλά και 
γερά, οιαλοτάίσμ'να, με κάτι μεγάλα «κύπρια» (κουδούνια) κρεμασμένα στο λαιμό 
{,ιε διπλοτροπλοκάπακα γλωσσίδια. Ή ταν σαν να ακουγόταν ολόκληρη ορχήστρα
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ίοαθώς ·κάτέβα.ινα.ν ομαδικά απ' τα Τζαβελαίικα κλωτσώντας και παρασέρνοντας μα
ζί τους όλα τα κοτρώνια απ’ το κτηφορικό γκαλντερίμι.

Εμείς, τα τταιδιά, με τον καιρό τελειώσαμε το Δημοτικό Σχολείο. Οι πιο πολλοί 
ταξιδεύτηκαν να ξαλαφρώσει η. οικογένεια, για καμιά δουλειά, συνή&ως στη Θεσ
σαλονίκη!, και έχοντας σα βάση τον μπαρμπα - Μήτσο, τον Δέρματά, διοχετεύονταν 
σε άλλα μαγειριά ή μπακάλικα. Μια άλλη βάση σημαντική ήταν ο Πειραιάς στο 
Καπνεργοστάσιο του πατριώτη μας Γ . Κεράνη.

Κάτι λίγοι από εμά.ς πήγαμε στο Γυμνάσιο. Τα  καλοκαίρια όμως με τις διακο
πές οπωσδήποτε η επιστροφή στο χωριό. Αρχίζαμε πάλι το παιχνίδι, κάπως σοβα
ρότερα βέβαια τώρα. Συνήθως στήναμε Θέατρο στην πλατεία και θέατρο συνετό, όχι 
σαχλαμάρα, αφού μαζευόταν πολύς κόσμος και από τα γύρω χωριά.

Ά λ λη  ασχολία μας ήταν το διάβασμα, παίρναμε εγκυκλοπαιδικά βιβλία από τη 
θαυμάσια βιβλιοθήκη του χιοριού μας, αρχίζοντας από τον’ Β . Ουγκώ και προχωρού
σαμε σιγά - σιγά στον Γκόρκυ, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι κ.ά. Ξαναβαριόμασταν το ί
διο πράγμα μέχρι που ο φίλος μας Αντρέας Παναγιωτόπουλος κάπου έμαθε ότι ε
πέστρεψε στο χωριό ο γιός της Χασαλίνας, ο Θανάσης, που ήταν βουτηχτής σε ψα
ράδικο και ήξερε πολλά παραμύθια. Περίεργο, βέβαια, πώς βρέθηκε Καρπενησιώ- 
της σφουγγαράς. Ίσ ω ς  αυτοί που τον πήραν στο καΐκι νόμιζαν ότι το Καρπέ - νήσι 
είναι νησί. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είχε πάθει την αρρώστια των σφουγγαρά
δων. Παρέλυσε από τη μέση και κάτω και περπατούσε σέρνοντας το κορμί του. Είχε 
δυό ξύλινα τσόκαρα στα χέρια για να δίνει κίνηση στο σερνάμενο κορμί του μια και 
τα πόδια του δεν χαμπάριζαν.

'Ετσι λοιπόν ο φουκαράς ο Χασαλο^θανάσης στην προσπάθειά του να πείσει κα
νένα να πηγαίνει στο σπίτι του και να μιλάει με ανθρώπους στην απομόνωσή του, 
γιατί το σπίτι του ήταν έξω απ’ το χωριό, στο «Νεράκι», κοντά στο Νσκολό, σκέ- 
φτηκε να βρει κάποιο ερέθισμα. Η [ΐάνα του, η Χασαλοφώτο', λοιπόν, είπε στον φί
λο μας τον Αντρέα πως ο γιός της ξέρει πολύ ωραία Θαλασσινά παραμύθια. Μια και 
δυό όλη η παρέα —  τί είχαμε να χάσουμε, θέλαμε άλλωστε και κάποια αλλαγή —  
πήγοιμε στην καλύβατους. Η αυλή τους ήταν καταπράσινη απ’ το χορτάρι και τα 
δέντρα. Το δρομάκι στην αυή σκουποισμένο καθαρό και ένας ξύλινος «κάλανος» έτρε
χε συνέχεια λιγοστό, αλλά κρύο, νεράκι. Η καλύβα μέσα με χόρτα στρωμένη, καθα
ρή και το τζάκι τους στην άκρη. Η πρώτγ| εντύπωση θαυμάσια. Επί τέλους, άρχισε 
το παραμύθι με τον τίτλο- ΝΤΟΝ ΧΟΓΑΝ Ν ΤΕ ΜΑΡΑΝΙΑ, που σήμαινε μάλλον: 
Ο Δον Ζουάν της θάλασσας. Πλοκή μεγάλη, ευχάριστη και δεν τελείωσε την πρώ
τη μέρα. Μας είπε πως θα συνεχιστεί την επόμενη! το απόγευμα. Ξανά εμείς την άλ
λη μέρα για τη συνέχεια και δος του ξανά και ξανά, αλλά το παραμύθι, ήταν ατέ
λειωτο. Πρόσθετε φαίνεται ο άνθρωπος ό,τι θυμόταν και τα ταίριαζε έτσι που νό
μιζες πως είναι συνέχεια για να του κρατάμε παρέα. Αλλά εμείς δεν μπαίναμε λού- 
κι, είμασταν ατίθασοι. Απαρατήσαμε το παραμύθι ατέλειωτο και ασχοληθήκαμε με 
άλλα πιο ευχάριστα. Ή ρθε βέβαια και ο καιρός της εφηβείας. Δύσκολο κανάλι στο 
χωριό, αλλά όπως άκουσα από τη γριά Ρατζογιώργαινα, για όλες τις τιεριπτώσεις 
υπάρχει και κάποιος άγιος που βοηθάει.
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Μια pipo, που έφερε ένα ποτήρι αγίασμα απ’ ττ̂ ν εκκληοία να το ρίξω γύρω 
στο σπίτι για να φύγουν τα ποντίκια. Ήταν λέει η γιορτή του Αγίου Τρύφω-να και 
αυτός ο άγιος, λένε, κυνηγάει και διώχνει τα ποντίκια να μην μας κάνουν ζγ^μιές. 
Αλλά τότε εγώ σκεφτόμουν γιατί να μην υπάρχει άγιος και για τις εφήμερες σχέ
σεις των νέων. Προσωπικά εμένα με βοήθησε απλόχερα, αν και δεν ήξερα ποιος εί
ναι να του ανάβω κανένα κερί. Τώρα έμαθα πως αυτός ο θαυμάσιος άγιος, είναι ο 
Ά γιος Βαλεντίνος. Αλλά είναι πολύ αργά να τον ευχαριστήσω, δόξα νάχει.

2. Η έκρηξη του πολέμου 1940 - 41

Ο καιρός περνούσε ανέμελα και προς το τέλος της δεκαετίας του 1930  μοιύρα 
σύννεφα σκέπασαν την Ευρώπη. Ζωηρές συζητήσεις έδιναν κι έπαιρναν. Ά λλοι έ
λεγαν πως η παντοδύναμη πολεμική μηχανή της Γερμανίας θα τακτοποιήσει όλο τον 
κόσμο. Απ’ την άλλη μεριά στο χωριό μας, ο μπαρμπα - Κώστας ο Πασπάλης, ξυ
λοκόπος, που είχε το ένα μάτι δεμένο με σκούρο μαντήλι, σαν πειρατής,, μας έλεγε 
μη φοβάστε, νάχετε εμπιστοσύνη στους Εγγλέζους. Αν η γηραιά Αγγλία αμολύσει 
το λούρο της θα τους καλαφατίσει τους Γερμανούς και δώστου συζήτηρη. Εκεί τιάνω, 
παίρνοντας το λόγο ο Γιάννης Μανίκας επέμενε: Αφήστε τις συζητήσεις και τρέξτε 
να σπείρετε όλα τα χωράφια σας ποτιστικά και άνυδρα γιατί έρχονται δύσκολοι 
καιροί.

Έ τσ ι περνούσαν οι μέρες χωρίς να πολυκαταλαβαίνουμε τί πρόκειται να γίνει, 
ώσπου ένα πρωί μαθαίνουμε ότι μοις κήρυξε τον πόλεμο η Ιταλία. Έφυγαν όλοι οι 
νέοι που είχαν υπηρετήσει για το μέτωπο και στη: συνέχεια άρχισαν τα μαντάτα. 
Συσκότιση τα βράδυα να μην φαίνεται απ’ τα αεροπλάνα κανένα φως απ’ τα παρά
θυρα που τα είχαμε καλύψει με χαρτιά μπλέ ή με κουβέρτες οι περισσότεροι. Ά ντε 
σήμερα νικάμε, άντε αύριο χάνουμε, έτσι ο τάδε σκοτώθηκε και ο δείνα τραυματί
στηκε, τώρα κοντεύουμε να πάρουμε την iVλβαvία και να ρίξουμε τους Ιταλούς στη 
θάλασσα, φ'θάσαμε στο τέλος και ακούμε πως έσπασε το μέτωπο, γιατί μπήκαν μέ
σα οι Γερμανοί απ’το Ρούπελ. Κράτησε πράγματι ο στρατός μας λίγες μέρες τους 
Γερμανούς σ’ αυτόν τον άνισο αγώνα, αλλά μια μ,έρα ακούμε στο ράδιο του σχολείου 
ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάποιου Τσικιρίδη, που έλεγε: Εδώ Ράδιο - Τσικιρί- 
δη, τσιγκ, τσιγκ, ένα χαρακτηριστικό καμπανάκι κ α ι . . .  αγαπητοί Έ λληγες είναι 
η τελευταία ελεύθερη εκπομπή μας. Η νύμφη του Βορρά, η νύμ4>η του Θερμαϊκού 
έπεσε. . .

Τέλειωσε λοιπόν, αφού η νύφη έπεσε, σχόλασε ο γάμος, τί τις θέλαμε τις λετττο- 
μέρειες, αν έπεσε μπρούμυτη ή τ’ ανάσκελα.

Αυτά λοιπόν μέχρι εδώ.

Την άλλη μέρα οι Χιτλερικοί κατέβαιναν ακάθεκτοι και μηχανοκίνητοι νότια. 
Με μια μικρή αντίσταση στα Θερμοπύλια φτάσανε στην Αθήνα και τέλος ύστερα α
πό γερή πραγματικά αντίσταση των Κρητικών κατέλαβαν και την Κρήτη και όλη 
την Ελλάδα. Οι φαντάροι μας απ’ το διαλυμένο μέτωπο της Αλβανίας κατέβαιναν 
ταλαιπωρημένοι πεζοπόροι προς τον τόπο του ο καθένας. Τώρα πια άρχιζε ένα άλλο



είδος ζωής, εντελώς αντίθετο και άχαρο, από κείνο που ξέραμε μέχρι τότε.
Ειδικά στο χωριόι μας που δεν είχαμε, αρκετά αποθέματα στα αμπάρια μας άρ

χισε ΟΊκονομία στα τρόφιμα και πιο πολύ στο ψωμί. Οι μέρες περνούσαν, τα τρόφιμα 
τέλειωναν. Το ν’ αγοράσεις με λεφτά ήταν σχεδόν αδύνατο, γιατί ο καθένας ό,τι εί
χε το κρατούσε για το σπίτι του. Μόνο με ανταλλαγή γινόταν κάτι, δηηλ. είδος με 
είδος.

Ο Χρήστος Γιοηη/ακόπουλος μαθητής Γυ
μνασίου (1939)

Παιδιά του Μικρού Χωριού στην Κατοχή

Δεν μας έφταναν όλα αυτά, ήρθαν και οι Ιταλοί και στήθηκαν στο Καρπενήσι. 
Είχαν την α παίτηση από τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συγκεντρώνουν απ’ 
τους χωριανούς τρόφιμα, φασόλια, αυγά, κότες, ό,τι είχαμε, «που δεν είχαμε βέβαια 
τίποτα». Π ότε - πότε; κάνανε εφόδους και στο χωριό μας για να αρπάξουν ό,τι βρού
νε. Μια φορά θυμάμαι ήρθαν στο μαγαζί μας και μου ζητούσαν τσιγάρα. Εγώ τα εί
χα κρυμμένα κ,αι τους είπα δεν έχω. Άρχισαν την έρευνα, μόχρι που τους είδα να 
ανεβαίνουν στα ράφια του μαγαζιού. Αυτά βέβαια ήσαν αδειανά, αλλά στο πάνω - 
πάνω ράφι είχα κρυμμένο τοι γκρα του πατέρα μου που το κρατούσε από νεαρός α
κόμη, όταν ήταν Μακεδονομάχος στις ομάδες του Παύλου Μελά. Τα  χρειάστηκα απ’ 
το φόβο μήπως το ανακαλύψουν κχι-ι τους φωνάζω «εδώ τα έχω τα τσιγάρα κάτω» 
και τους έδειξα το σακκούλι που το είχα κάτω απ’ τον πάγκο. Αυτοί μόλις άκουσαν 
τη λέξη τσιγάρα κατέβηκαν, μου άρπαξαν το σακκούλι κι έφυγαν. Ανάσανα βαθιά. 
Τα τρόφιμα λοιπόν τελείωναν επικίνδυνα. Μείναμε σχεδόν όλοι χωρίς ψωμί. Οι πιο
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αδύνατοι, και γέροι πρήζονταν και πέθαιναν. Η κατάσταση όμως αυτή ήταν αδύνατο 
να συνεχισθεί έτσι. Τότε σκεφτήκαμε τον κάμπο' και αρχίσαμε ομάδες να κατεβαί
νουμε άλλοι: προς τη Θεσσαλία,, στο Χαλαμπέζι, για να εξοικονομήσουμε λίγο σιτά
ρι, άλλοι προς τον κάμπο της Λαμίας και άλλοι προς το Αγρίνιο. Εγώ τράβηξα προς 
το Αγρίνιο. Ποιος μπορεί να ξεχώσει αυτό το δρομοόγιο «Προυσός —  Αραποκέφα- 
λα —  Χάνι του μπαρμπα - Βασίλη Τσακανίκα —  Μακριά Λουγγά —  Χάνι του 
Ζαγκλακέρα —  Μπροστοβά —  Χάνι του Γούλα —  Ζακόνια —  Γωνίτσα Μαντάνι- 
σα —  Παραβόλα —  Τέμη —  Μουσταφούλη-----Αγρίνιο. Μιάμιση μέρα ποδαρόδρομο.

Καμιά φορώ φτάναμε και μέχρι το Μεσολόγγι για αλάτι, που σπ:άνιζε στο χω
ριό μας κι αν το πήγαινες στη Θεσσαλία το άλλαζες αμέσως με σιτά,ρι. Κάποτε έ- 
φιτασα μέχρι την Πελασγία με τα πόδια, δυό μέρες πορεία. Το πρώτο βράδυ κοιμή- 
Θη/Λ στον κάμπα έξω απ’ το Λιανοκλάδι. Την άλλη μέρα πέρασα τη Στυλίδα και 
κατέληξα στην Πελασγία. Ά στα  να πάνε, που λέμε. Οι πορείες αυτές για επιβίω^ 
ση συνεχίζονταν από πολύ κόσμο, άντρες και γυναίκες.

Σε κάποιο απ’ αυτά τα «ταξίδια» μου στο Αγρίνιοι, ένα απόγευμα, την ώρα που 
έγερνε η μέρα κάθισα να πιω έναν καφέ στο καφενείο του Αυδή, στην πλατίεια Μπέλ- 
λου. Ήταν η ώρα που ήρθε η ιταλική φρουρά να κάνει την υποστολή της σημαίας 
τους. Όλοι οι Αγρινιώτες σηκώθηκαν όρθιοι, η μουσική έπαιζε κάποιον ύμνο των 
Ιταλών και οι φασίστες μελανοχίτωνες χαιρετούσαν σε στάση προσοχής τη σημαία 
τους. Εγώ 9εν πήρα χαμπάρι κι ούτε ήξερα ότι πρέπει να σηκωθώ υπ:οχρεωτικά. όρ
θιος, καθόμουνα «του καλού καιρού» κι έπινα τον καφέ μου.

Έ νας Ιταλός αξιωματικός, που στεκόταν βέβαια προσοχή και χαιρετούσε, με 
κοίταζε άγρια. Ο σερβιτόρος δίπλα που κατάλαβε τις προθέσεις του μου ψιθύρισε μέ
σα από τα δόντια του, «φεύγα πατριώτη, θα σε σκοτώσει ο Ιταλός». Αμέσως πήρε 
στροφές το μυαλό μου και σφίγγομαι τρεχάλα μέσα απ’ τα τραπέζια της αυλής του 
καφενείου, μπαίνω στα στενά του Αγρίνιου και φεύγω' τραβώντας για τα λιοιστάσια 
της Ρουπακιάς. Περιπλανήθηκα μέχρι τΐου πετρονύχτωσε. Ψάχνοντας να βρω δρόμο, 
να βγω προς την Παραβόλα, που γνώριζα τον τόπο για να επιστρέφω, απελπίστγρια 
μέσα στα λιοστάσια που ήταν δάσος από ελιές. Για μια στιγμή διέκρινα λιγοστό φως 
σε μια μικρούλα αχυροκαλύβα και πλησιάζοντας φωνάζω απ’ έξω, «πατριιώτη, έ ττα- 
τριώτη»... Ακούω από μέσα μια φωνή, «ποιός είναι;». «Βρε πατριώτη σίε παρακαλώ, 
έχασα το δρόμο και δεν ξέρω- πσύ βρίσκο|)χαι». Βλέπω να βγαίνει από τη μικρή πορ
τίτσα, που ήταν μάλλον μεγάλη τρύπα, κάποιος κρατώντας μια τενεκεδένια λάμπα 
πετρελαίου και τί να δω. Ήταν ο Μήτσος Παπαδημητρίου απ’ το χωριό μας, δηλ. ο 
Λαμπρομήτσος.

—  Βρε Χρήστο, μου λέει, πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα;
Του εξήγηισα τί μου συνέβη, χάρηκα και ησύχασα που βολεύτηκα. Μου έδωσε 

κι ένα κομμάτι ψωμί κι ελιές και \u>\> είπε: «Πολύ φτηνά τη  γλύτωσες!». Μούστρω·- 
σε και κάτι ξερά λιόκλαρα να μην ξαπλώσω στο χώμα κι έπεσα για ύπνο. Ό λ η  τη 
νύχτα λύσσαξαν τα τσακάλια γύρω στην περιοχή γαυγίζοντας. Την άλλη [ΐΛρα, τίτ̂ - 
ρα το ορό\ΐΛ της επιστροφν,ς για το χωριό.

(στινεχίζεται)
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του K, Δημ. Γαβρίλη

Καρπενήσι, Δεκέμβριος 1942. To σχολικό έτος εκείνης της χρονιάς, Ιουλίου —  
Δεκεμβρίου, βρίσκεται στο τέλος του. Εμείς οι μαθητές, πηγαδάκια - πηγαδάκια, συ
ζητούμε για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, στο προαύλιο του Γυμνασίου, στους 
δρόμους. Βλέπουμε όμως μια μέρα, ότι οι μεγαλύτεροι έντρο[ΐοι αρχίζουν να αραιώ
νουν από τους δρόμους. Άλλοι να φωνάζουν στους μικρότερους:

—  Πηγαίνετε σπίτια σας. Κάτι έγινε στο Μικρό Χωριό. Οι αντάρτες χτύπησαν 
τους Ιταλούς και μπορεί τώρα οι Ιταλοί να ξεσπάσουν σε μας.

Ευτυχώς η μέρα εκείνη πέρασε ήσυχα στο Καρπενήσι κι όλα έδειχναν ότι θα ξε
χνιόταν. Ίσ ω ς  όμως μόνο για το Καρπενήσι κι όχι για τα δυό χωριά. Μεγάλο και 
Μικρό.

Στις 22 Δεκεμβρίου το απόγευμα, αφού τέλειωσαν τα μαιθήματα, έφυγα από το 
Καρπενήσι για το Μεγάλο Χωριό, παρέα με τον συ]ψ·αθητή μου Κυροχρήστο. Θα 
μέναμε το βράδυ στο σπίτι μου στο Μεγάλο Χωριό καΐι την άλλη μέρα θα αναχωρού
σαμε, μέσω Προυσού, με τα πόδια βέβαια, για το Αιτωλικό, όπου παραχείμαζαν οι 
οικογένειές μας. Φυσικά δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς τις σχετικές άδειες τις 
οποίες προμηθευτήκαμε από το Φρουραρχείο Καρπενησιού.

Αφού μείναμε το βράδυ στο Μεγάλο, στις 23 .12.1942 το πρωί, φορτωμένοι με 
τα απαραίτητα για τον μακρύ δρόμο, ξεκινήσαμε για το Αιτωλικό, μέσω Προυσού,
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με τα πόδια. Γύρω στις 9 το πρωί βρισκόμασταν στον οικισμό ττ]ς Κάτω Καρύτσας. 
0  κόσμος φαινόταν ότι είχε φύγει από· τα σπίτια του κι επικρατούσΙε μεγάλη ερημιά. 
Ξαφνικά την απόλυτη αυτή ησυχία διέκοφε ο θόρυβος ενός ιταλικού, υποθέτω, αερο· 
πλάνου που περιφερόταν στα γύρω βουνά. Βούιζαν οι χαράδρες κι εμείς αρχίσαμε να 
διερωτόμαστε, τί άραγε θέλει το αεροπλάνο στα μέρηι αυτά; Είχαμε μάθει στα μετα
ξύ ότι Ιταλοί πήγαιναν στον Προυσό, μήπως λοιπόν επέστρεφαν πάλι; Τη; στιγμή 
εκείνη βλέπουμε έναν Καρυτσιώτη νάρχεται προς το μέρος μας. Ήταν, αν θυμάμαι 
καλά, κάποιος Μπακατσιάς.

—  Τ ί θέλει το αεροπλάνο·; τον ρωτάμε. Μήπως επιστρέφουν σι Ιταλοί;
—  Τώρα, οι Ιταλοί έφυγαν για το Αγρίνιο, μας λέει. Πήραν μαζί τους και τον 

ηγούμενο του Μονοιστηριού κοντά στους Μεγαλοχωρίτες και Μικροχωρίτες που τους 
έπιασαν από δω ο̂ ς ομήρους.

Καθησυχάσαμε έτσι κάπως και συνεχίσαμε το δρόμο μας προς Προυσό. Είχαμε 
ιφθάσει στο τέρμα του δρόμου τη;ς Καρύτσας, στο σημείο που βλέπουμε το «Τύπωμα 
της Παναγίας», όταν ανα·πάντεχα αντικρύσαμε μια ιταλική περίπολο (εμπροσθοφυ
λακή) που ερχόταν προς το μέρος μας. Τα χάσαμε και σκεφτόμασταν στην αρχή πώς 
να αντί δράσουμε. Δεν σταματήσαμε αλλά προ'χωρήσαμε σκεφτόμενοι ότι ot άδειες που 
είχαμε θα μας κάλυπταν. Πράγματι, μόλις τους πλησιάσαμε δείξαμε, τις άδειές μας 
και ο Ιταλός αξιωματικός που ήταν επικεφαλής μας φέρθηκε ευγενικώτατα και μας 
άφησε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Ο'ΐ Ιταλοί προχωρούσαν κατ’ άνδρα, ένα μέτρο 
σχεδόν απόσταση· ο ένας απ’ τον άλλο.

Ό ταν φθάσαμε λίγο πιο κάτω· από το «Τύπω^ια», εκεί που είναι, το εικονοστάσι, 
με έκπληξη αντικρύσαμε μπροστά μας την θλιβερή πορεία των ομήρων. Μπροστά απ’ 
όλους πήγαινε ο ηγούμενος Γερμανός, ακολουθούσαν Μεγαλοχωρίτες και Μικροχω- 
ρίτες, όλοι γνωστοί μου. Το δράμα που έβλεπαν τώρα τα σαστισμένα παιδικά μας μά
τια άρχιζε από το δάσκαλό μου τον Καρυοφύλλη. Το μάτι του φαινόταν κατάμαυρο 
από χτύπημα, το χέρι του κρεμόταν σαν παράλυτο και ήταν εμφανή κι άλλα χτυ
πήματα. Παρ’ όλα αυτά αγέρωχος ο δάσκαλος μου λέει:

—  Τάκη και συ εδώ παιδί μου, πώς έπεσες στα χέρια τους;

Ακολουθούσε "  γιατρός Μέρμηγκας, που είχε αλλοιωμένο το πρόσωπό του κι έ
δειχνε βασανισμένος. Την ίδια απορία εξέφρασε κι αυτός:

—  Τάκη πώς έπεσες στα χέρια των τυράννων;

Μετά ο παπα - Βαστάκης, αληθινό ράκος από το ξύλο. Το μανίκι απ’ το ράσο 
του ήταν κομιμένο κ^ι δεμένο! το πρόσωπό του για να σταματήσει το αίμα, γιατί ό
πως [Μίθαμε αργότερα, του έβγαλαν τα γένεια. Ο παπα - Δημήτρης παρ’ όλη την 
εμφανή ταλαιπωρία του \χ& θάρρος μου είπε:

—  Ευλογημένο [ΐσυ παιδί πώς βρέθηκες στα χέρια τους;

Τελευταίος ήταν ο Γιάννης Μεσίρης, δεμένος μάλλο',' πάνω στο· γάιδαρο, γιατί 
δεν μπορούσε να σταθεί, γιατί μάλλον ήταν σχισμένα πόδια και χέρια. Πλημμυρι
σμένοι από κατοοθλιπτικΐς σκέφεις για τους βασανισμένους συμπατριώτες μας κον- 
τεύα|ΐε να φθάσου;.ιε στο τέλος της φάλαγγας, όταν είδαμε τον τελετυαίο από τους
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ομήρους, τον Βοκτίλη Παλιούρα, που έσερνε το μουλάρι και καβάλα πάνω σ’ αυτό τον 
προδότη Κροκίδα, που ήταν συγγενής του συμμα&η,τή μου.

Μόλις πλησιάσαμε διέταξε να σται«ι,τήσει το μουλάρι. 0  (διος κατέβηκε και ρώ
τησε τον συμμαθητή μου Κυροχρήστο:

—  Με γνωρίζεις ορέ;
—  Τον μπάρμπα μου δεν γνωρίζω;
Τότιε ο Κροκίδας του δίνει ένα χαστούκι, που άστραψαν τα μάτια του συμμαθη

τή μου. Αυτό ήταν το σύνθημα, κι αμέσως οι Ιταλοί έπεσαν πάνω> του και με μια 
κλωτσιά τον έβαλαν κι αυτόν μαζί με τους ομήρους. Εγώ έκανα το κορόιδο και πήγα 
να ξεφύγω. Είχα όμως κι εγώ την ίδια τύχη. Με μια κλωτσιά, που πονάει ακόμη, 
βρέθηκα στη σειρά τιον ομήρων. 'Ετσι άρχιζε και ο δικός μας Γολγοθάς μαζί με τους 
άλλους ομήρους. Οι Ιταλοί με φωνές μας έβαλαν στη σειρά. Συνειδητοποιούσαμε 
πλέον ότι είμασταν κι εμείς όμηιροι.

Ο Κυροχρήστος, όταν αντίκρυσε τον Κροκίδα μου είπε: «Θα πηδήσω στο ποτάμι, 
γιατί είναι θείος μου κι έχουμε προηγούμενα. Αεν πρόκειται να γλυτώσω, θα με σκο
τώσει». Με διάφορες δικαιολογίες κατάφερα να τον ηρεμήσω.

Η φάλαγγα προχωρώντας έφθασε στην Καρύτσα, όπου διατάχθηκε να σταματή
σει για να ξίεκουρασθούν όλοι. Τότε ο προδότης Κροκίδας κατέβηκε από το μουλάρι 
κι έφυγε προς τον επικεφαλής αξιωματικό της εμπροσθοφυλακής. Τότε βρήκαμε την 
ευκαιρία να ρωτήσουμε έναν Ιταλό αξιωματικό, γιατί μας γύρισαν πίσω, αφού εμείς 
είχαμε άδειες και είμαστε μαθητές: «0  δικός σας, μας λέει, σας θέλει και γ Γ  αυτό 
πάει τώρα στον διοικητή για σας».

Καθήσαμε εκεί περίπου ένα τέτοφτο. 0  Ιταλός αξιωματικός μας πρόσφερε πορ
τοκάλια και μεις βρασμένα αυγά που μας τα είχε δώσει η  Ρώτσκαινα στο Μεγάλο 
Χωριό, όταν φεύγαμε. Τότε ήρθε διαταγή ο λόχος που ακολουθούσε τους ομήρους να 
προχωρήσει μπροστά. Πιθανόν να πήγαινε πλαγιοφυλακή προς Χαλικοχώραφα ή 
Γαύρο (Κλειδί) . Με το προχώρημα του λόχου και τις στροφές έμενε κάποιο κενό, 
το οποίο αστραπιαία μας ήρθ'ε η ιδέα να εκμεταλλευθούμε. 0  συμμαθητής μου πάντα 
ανήσυχος, κάθε τόσο μο"όλεγε «θα φύγω». Με τις άδειες κρατώντας τες στα χέρια 
μας και χάρις στο κενό που δημιουργούσαν οι στροφές του δρόμαυ, οι δυό μοις γυρί
σαμε πίσω προς τον Προυσό. 0  πρώτος αξιωματικός, αφού ήλεγξε τις άδειες, μας ά
φησε και προχωρήσαμε. Φθάσαμε περίπου 400  μέτρα πίσω, οπότε ο Κυροχρήστος το 
έβαλε στα πόδια από ένα μονοπάτι που πήγαινε στο σπίτι του, αυτού· που· είχε το κά
τω χάνι της Καρύτσας. Τον ακολούθησα χωρίς πολλή σκέψη για το τί μπορούσε να 
συμβεί αν μας έβλεπαν. Οι Ιταλοί, ευτυχώς, όμως έμειναν άναυδοι, χωρίς να μας πυ
ροβολήσουν. Έ τσ ι μπορέσαμε και φθάσαμε στον απέναντι βράχο κατάκοποι από κού
ραση. Καθησαμε λίγο, οπότε ακούσαμε φο>νές από Καρτσιώτες που μας καιλούσαν να 
μπούμε σε μια σπηλιά, απέναντι από το «Τύπωμα», όπου βρίσκονταν κι αυτοί.

Μείναμε εκεί ώς το απόγευμει στις 5 περίπου. Οι ντόπιοι μας παρότρυναν να φύ
γουμε από το βουνό προς το' Δερμάτι κ»ι από κει από· Λάστοβο να κατεβουμε στο πο
τάμι, στην Αγία Βλαχέρνα και αιρού το περάσουμε με το καρέλι μέσω Αγίου Βλα
σίου να φθάσου',ιε στο Αιτωλικό που ήταν ο προορισμός μας. Του συμμαθητή μου δεν
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άρεσε η ιδέα αυτή και ή&ελε να φύγουμ ε̂ μιέσω Προυσού, γιατί είχε αγοράσει από 
ένα Ιταλό ένα ζευγάρι άρβηλα ιταλικά. Έ τσ ι κατεβήκαμε πάλι στο δρόμο κι απο̂  
φασίσαμε να πάμε απ’ τον Προυσό. Στο μεταξ,ύ* ο δρόμος άρχισε να έχει μεγάλη· κυ
κλοφορία απ’ αυτούς που· επέστρεφαν από τους κά.μπους για να κάνουν Χριστούγεννα 
στα χω·ριά τους.

Τ ό  βράδυ φθάσαμε κκιτάκοποι στου Μπαλτά. Είπαμε να συνεχίσουμε. Μας κατά- 
φεραν όμως πολλοί γνωστοί καθώς κι ο Μπαλτάς ο ίδιος, να μείνουμε εκεί το βράδυ. 
Αποφασίσαμε και μεις να μείνουμε εκεί. Μεταξύ των άλλων θυμάμαι ήταν και ηι πε
θερά του γιατρού Πιστιόληι, από την Παραβόλα,, ονόματι Σταμάτη, που πήγαινε στο 
Μικρό να δει την κόρη της. Κατά τις τρεις τη νύχτα σηικώθηκε ο Κυροχρήστος κι 
ανάβει ένα κερί για να μην πατήσουμε κανέναν, καθώς όλοι κοιμόντουσαν κάτω στο 
πάτωμα. Πριν προλάβω να σηκωθώ κι εγώ ανοίγει ξαφνικά η πόρτα και μπαίνουν 
μέσα δυό άνδρες ντυμένοι ιταλικά και ρωτούν στα ελληνικά:

—  Εσύ είσαι ο Κυροχρήστος; ,
—  Ό χ ι, ήταν η απάντηση.
—  Γνωρίζεις τον ηγούμενο;
—  Ό χ ι.
Και στη συνέχεια χωρίς να χάσει το θάρρος του τους λέει:
—  Λέγο]ΐαι. . . ,  είπε ένα άλλο όνομα, είμαι από τ’ Άγραφα, ήμουν στο Αγρ:'νιο 

τσοπάνος και τώρα πάω· στο χωριό για Χριστούγεννα.
Τ η  στιγμή εκείνη σηκώνεται από το στρώμα της η κ. Σταμάτη: και τους λέει:
—  Μήπως ζητάτε δυό παιδιά που έφυγαν από τους Ιταλούς, δεν βρήκαν χώρο 

εδώ και πήγαν στο Κάτω Χάνι.
Δεν πρόλαβε να τελειώσει και οι δυό εξαφανίσθηκαν αμέσως, τρέχοντος προς τα 

Κάτω Μπαλτέικα. Το τρέξιμό τους και οι πέτρες που κυλούσαν τάραξαν την ησυχία 
τηις νύχτας. Με τα παπούτσια στο χέρι φεύγουμε και μεις προς το βουνό της Ανδρά- 
νοβας (Ασπρόπυργο) .

Αφσύ ταλαιπωρηθήκαμε όλη τη νύχτα μέσα στα βράχια φθάσαμε τα χαράματα 
απένανπι απ’ τον Ασπρόπυργο. Από το φόβο μας μήπως έχουν ειδοποιηθεί στο χωριό 
και μας πιάσουν, δεν μπήκαμε μέσα, αλλά περάσαμε από ένα μονοπάτι που οδηγού
σε σ’ ένα νερόμυλο'. Εκεί θυμάμαι, περνώντας έξω απ’ το μύλο, γλίστρησα κι έπεσα 
μέσ’ το νερό κι έγινα φυσικά μούσκεμα. Μετά το μύλο, ολόρεμα φθάσαμε στη Ράχη:, 
στ’ Αραποκέφαλα. Εκεί στη θέση Σταυρός είχε βγει ο ήλιος, που ήταν ό,τι έπρεπε 
για να στεγνώσω, αν και ήταν Δεκέμβριος μήνας. Από τη θέση αυτή φαινόταν το 
Μεγάλο Χωριό και μάλιστα τόσο καθαρά, ώστε μπόρεσα να εντοπίσω το σπίτι μου 
που νόμιζα ότι καιγόταν, γιατί από κει έβγαιναν καπνοί. Είχα κάνει όμως λάθος, 
άλλα κάηκαν τότε, όχι το δικό μου.

Η περιπέτειά μας όμως αντί να τελειώσει εδώ, συνεχίστηκε. Έ τσ ι αντί να ακο
λουθήσουμε το δρόμο προς Προστοβά, η μορφολογία του εδάφους, οι χαράδρες και 
το δύσβατο της περιοχής, μας ανάγκασαν να πάρουμε άλλο δρό;ΐΛ κι έτσι φ·θάσαμε 
παραμονή Χριστουγέννων στις 10 η ώρα στο Τσιβλίκι, το χωριό του Κυροχρήστου. 
Εκεί μείνα]Αε τέσσερις ώρες περίπου γιατί ο Κυροχρήστος ήθελε να φύγει για τους
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αντάρτες. Φοβόταν πολύ τον Κροαίδα. Στο μεταξύ φάγαμε ό,τι είχαμε μαζί μοίς κα: 
στεγνώσθ|]ίε πάλι στον ήλιο. Αφού τον έπεισα συνεχίσαμε το δρόμο προς Αγρίνιο, μέ
σα απ’ την οροσειρά των Αραποκεφάλων κι αναγκαστήκαμε να περάσουμε πολλές 
φορές μέσα απ’ το ποτάμι. Ευτυχώς αν και Δεκέμβριος ο καιρός δεν έμοιαζε για χει
μώνας, για καλοκαίρι. Τελικά τα χαράματα φθάσαμε στα Σχοίνο, ένα χωριό έξω απ’ 
το Αγρίνιο.

Έ τσ ι [ΐεσ’ την Κατοχή τελείωσε μια σύντομη οδυνηρή πορεία που συνδέθηκε για 
λίγες στιγμές με τον Γολγοθά των ηρωικών εθνομαρτύρων συμπατριωτών μας του 
Μεγάλου και Μικρού Χωριού'. Τώρα αναπολώ, ύστερα από τόσα χρόνια, πως είχα 
το τραγικό προνόμιο να ζήσω για λίγο μαζί τους τις τραγικές εκείνες στιγμές ως 
[τελλοθανάτων. Κράτησαν όμως ψηλά το εθνικό τους φρόνημα, παρά την σω^ίΛτική 
τους ταλαιπο>ρία και τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Πιστεύω πως είχα χρέος, έ
στω και τόσο αργά, να αφηγηθώ τις συγκλονιστικές εκείνες στιγμές που μ’ έδεσαν 
μαζί τους. Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια και το παράδειγμά τους θα διδάσκει.

ΔΗΜ. ΓΑ ΒΡΙΑ Η Σ
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Γ ια να περνα€< η ωρα

Στη σελίδα 183 τοσ β&λίου του «Το Μι
κρό Χωριό Ευρυτανίας», ο κ. Μένιος Κου- 
τσούκης κατοπηάνεται μ’ ένα λεξιλόγιο  
τΐου ττεριλαδαινει συνηθισμένες λέξεις για  
τους τταληούς, που όσο πιχνε γίνονται ασυ
νήθιστες για τους νέους. Τέτοιες λέξεις 
συγκέντρο>σα κι εγώ κάμποσες και τις 
γράφω για να τις ξαναθυμούνται οι πα- 
ληοι γιατί οι νέοι «σκίζουν» ή τη «βρί
σκουν» με το δικό τους λεξιλόγιο, 
αδάρα =  μεγάλο τσιμπούρι 
α γ’ξιά =  πολύ αρμυρό 
αδαφτουΐά =  αυτού ακριδώς 
αζάποτος =  όποιος δεν δέχεται περιορι

σμούς
αϊά =  για κοίτα 
άϊστε =  πηγαίνετε
αιστημαίρνω =  σέδομαι, υπολογίζω  
αγγουρμαίνομαι =  αφουγκράζομαι 
αλακάπα =  χωρίς διακοπή 
αλεγρία =  ξέσκασμα 
αλέστα στέκομαι =  είμαι έτοιμιος 
αλιάπ' =  αλλοίμονο 
αλκοτάω =  εμποδίζω
αλμονταριάζω =  ς>έρνω δέαιη οτναταραχή 
αλ’μούρα =  ανακοποσούρα 
αλούκουντος ή αλούσκατος =  τελευταίος 
αμούντ έγινε =  εξαφανίστηκε

αμούργιο =  χωράφι εύκολο στο όργωμα  
αναγελάω =  κοροϊδεύω 
ιχναγλιτσάζω =  ανακατεύω κάτι γλιτσα- 

σμένο
αναγκαίο =  αποχωρητήριο 
αναδριμώνω =  ξανακύλισμα στο δήχα ή 

στον πόνο
ανάκαρα =  κουράγιο, δύναμη 
αναματάρ =  μικρό μπουκάλι για  κρασί α- 

νάμα
αναμέλε =  εσιοτερικά όργανα των αυτιών
αναμεσαριά =  μέρος που είναι ανάμεσα
αναμπαίζω =  κοροϊδεύω
αναμπλύζει =  μόλις ττηγάζει
ανάντλο =  αντίθετο
αναπιάνω =  ξαναφτιάνω προζύμι
οατίκασα δεν =  δεν κατάλαβα
αναφταουμάρα =  εξάντληιση
ιχνάψα =  έξαψη
άνεμος καπνός =  διαλύεται σαν κοιπνός 

στον αέρα
ανεδατό ψωμί =  ζυμωμένο με προζύμι 
λιψό ψωμί =  χωρίς προζύμι αλλά νοστι- 

μότεοο
ανόδοντο =  αθέρας παυσίπονο 
ανόχεψε =  φτώχεψε

Σταύρος Γεωργούλης

Τα ΊίουΧιά χ ά ν ο υ ν  τη μάχη

(συνέχεια από τη· σελίδα 14)
που κινδυνεύουν από παράνομο κυνήγι και αυθαίρετες επεμβάοεις (ό
πως π.χ. αποικίες των πελεκάνων και ερωδιών) Πά.ντως, όπως μας 
είπε ο θ. Δραγούμης, απο την Ορνιθολογική εταιρία η προστασία των 
πουλιών έχει καλά αποτελέσματα, όπως π.χ. οι ψαραετοί που επανήλ
θαν στην Αγγλία μετά από 60 χρόνια και από ένα ζευγάρι τώρα ζουν 
35, όπως οι Αθοκέτες, όπως οι πελεκόινοι των Πρεσπών που αυξήθηκαν 
από τότε που προστατεύονται.

Η προστασία όμως των πουλιών δεν είναι υπόθεση μόνο της Ορνι- 
θολογικής Εταιρίας ή του τμήματος θηραματοπονίας του ΠΕΧΩΔΕ. 
Εάν θέλουμε να βλέπουμε τους ερωδιούς, τους πελεκάνους, τα γερά
κια γύρω μας ζωιττανά και όχι βαλσαμωμένα σε κάποιες βιτρίνες, εάν 
θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε (γιατί παρ’ όλες τις επεμ
βάσεις η Ελλάδα διαθέτει ακόμη μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πα
νίδας) θα πρέπει να σταματήσουμε να αδιαφορούμε για ό,τι συμβαί
νει γύρω μας.

Σοφία ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
'Π εριοδικό «ΦΥΣΗ« και Ενημερωτικό Δελτίο της Ελλην. Ορνιθολογικής Εταιρίας.
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚλ ___γραμματα___

ο  Πρόεδρος της Αδελφότητας μας απηύ- 
θυνε εγκάρδιο χαιρετισμό στους συμπα
τριώτες Ευρυτάνες, μέλη της ' Ενωσης Ευ- 
ρυτάνων Αμερικής το «Βελούχι», με την 
ευκαιρία του 43ου Συνεδρίου της Έ νω σης  
που έγινε στο. . .
Π ρος την
' Ενωση Ευρυτάνων Αμερικής 
το ΒΕΛΟΥΧΙ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι κύριοι Σύνεδροι του 43ου Συ
νεδρίου της Ενώσεως 
Αγαπητοί συμπατριώτες Ευρυτάνες σας 

χαιρετούμε έναν έναν και σας σφίγγουμε 
το χέρι.

Με την ευκαιρία του 43ου Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος του Βελουχιού κ. Δ. Πολύζος

σας η Αδελφότης Μικροχωριτών σας α
πευθύνει εγκάρδιο χαιρετισμό και εύχεται 
καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρί
ου σας και ευόρωση του έργου της Ενώ
σεως για το καλό της Ευρυτανίας.

Οι μέρες αυτές φέρνουν στο νου όλων 
των Μικροχωριτών το περυσινό ιστορικό 
42ο Συνέδριο σας στο Καρπενήσι.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση συγκρατούμε 
την επίσκεψή σας στο Μικρό Χωριό στις 5 
Ιουλίου 1986. Ο ένας λόγος ήταν γιατί 
το χωριό μας ετιμάτο στο πρόσωπο του 
νέου Προέδρου κ. Λημ. Πολύζου που υ
πήρξε και είναι άξιο τέκνο του Μικρού 
Χωριού. Ο δεύτερος λόγος γιατί τα μέλη 
της Ενώσεώς σας επισκέπτοντο το πολύ
παθο Χωριό μας και έδωσαν την ευκαιρία 
στο Μικρό Χωριό νά τους φιλοξενήσει σε 
ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την . 
συμπαράσταση της ' Ενωσης στις δύσκο
λες στιγμές που έχει περάσει.

Συγχαίρομε την ' Ενοχτή σας γιατί συ
νεχίζει τον αγώνα για την ανάπτυξη της 
Ευρυτανίας και μάλιστα στα πλαίσια των 
σημαντικών αποφάσεων του 42ου Συνεδρί
ου σας.

Ευχόμαστε συνέχιση των προσπαθειών 
σας με τις οποίες επιτελείτε μοναδικό πα
τριωτικό και κοινωφελές έργο για το κα
λό της Ευρυτανίας.

ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ  
Για το Δ.Σ.

Ο Π ρόεδρος 
Κλ. Κουτσούκης

Αδελαΐδα Αυστραλίας 1-5-1987 
-\.γαπΥ(.τέ μου Μένιο

Γειά σας
Μόλις προχθές πήρα την τελευταία έκ

δοση του περιοδικού μας «Μικροχωρίτικα 
Γράμ^νατα» και δεν φαντάζεσαι τη χαρά 
μο«υ.

Το περίμενα από πολύ καιρό με περισ
σότερη λαχτάρα αυτή τη φορά για να μά- 
θου[.ιε τα νέα του χωριού μας και να ξανα
ζήσουν στη σκέψη [ίας, διαβάζοντάς το,
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πρόσωπα m i αναμνήσεις που τόσο· νοσταλ
γούμε εδώ σχγ/ μααρυνή ξενητειά.

Ό πω ς μέχρι σή,μερα δεν μας ξεχόΙσατε 
ποτέ ααι μας στέλνατε τη συνέχεια του πε
ριοδικού που ήταν μεγάλγ| επιθυμία και 
του αείμνηιστου συζύγου μου Σεραφείμ, έ
τσι πιστεύω m i στο εξής θα συνεχίσετε 
και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Προς τούτο εσωκλείω τραπεζικήν επ.ι- 
ταγή 50  δολλ, για την ανανέωσηι της συν
δρομής μου. Το υπόλοιπο του ποσού να κα- 
ταχωρηιθε'ι ως δωρεά εις μνήμην του συζύ
γου μου Σεραφείμ υπέρ της εκκλησίας 
«Μεταμόρφωσις του Σωτήρος».

Παpαmλώ διαβιβάστε τους χαιρετι
σμούς τόσο τους δικούς μου όσο και των 
παιδιών μου στην «κογένειά σου και σ’ ό
λους τους χωριανούς.

Σας φιλώ με αγάπη.
Ευφροσύνη Σεραφείμ Νταφύλλη

Αθήναι, 20  Μαΐου 1983 

Πολυαγαπημένε μου μαθήτή Παναγιώτη,
Δεν βρίσκω λόγια κατάλληλα για να σου 

εκφράσω την ανακούφισή μου που πλημ
μύρισε την καρδιά μου το καλογραμμένο 
και συγκινητικό σου γράμμα με το ανεκτί
μητο για μένα δώρο σου την καλλιτεχνικώ 
τατη φωτογραφία του παλαιού και αξέχα
στου Μικρού Χωριού μας.

Την κρατούσα στα χέρια μου με ιερό ρί
γος και την κοιτούσα κατάματα με δάκρυ- 
σμένα μάτια από τις παλαιές και αλησμό
νητες αναμνήσεις. Μια δεύτερη ασυγκρά 
τητη συγκίνηση μετά το ημερολόγιο του 
χωριού μας 1983, το οποίο εφιλοτέχνησε 
ο ακούαστος και αυτός μαθητής μου, αγα- 
πη,τός Μένιος Κουτσού-κης, ο μοναδικός γε- 
ώτερος λογοτέχνης του χϋ)ριοό μας. Τιμάει 
το χωριό μας. Είναι μεγάλη ηθική ικανο- 
ποίηιση για μας τους διδασκάλους όταν έ 
χουμε τέτοιους μαθητές.

Αυτή τη στιγμή πο-υ έρχεται στη μνήμη 
μου η τελευταία συνάντησή μας στο αγα
πημένο μας Μικρό Χωριό στις 6 Ιουλίου 
1976, ημέρα της εορτής προς μνήμην της 
Αγίας Κυριακής, της προστά-τιδας του νέου 
μας Μικρού Χωριού. Τότε εγνώρισα και τα

χαριτωμένα παιοακια σας, στα οποία εύχο
μαι με όλη τη δύναμη της καρδιάς καλή 
πρόοδο m.i να φανούν αντάξια της Ελληνο
χριστιανικής οικογένειας των Μαστρογεωρ- 
γοπουλαίων.

Ευχόμενος κάθε οικογενειακή ευτυχία. 
Με πολλή πολλή αγάπη m i ευχαριστίες 

Γ . ΕΑ. Π Α Π Α Δ ΕΣ 
Μ. Κόρακα 41 , Αθήνα

Αγαπητέ Μένιο,
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Ο 

Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία για 
να μπορείτε να συνεχίσετε αυτό το. ανεκτί
μητο έργο σας που δεν εκφράζεται με λό
για η προσπάθεια σας και οι κόποι σας.

Με ανυπομονησία περιμένω να πάρω το 
έντυπο αυτό, τα (Μικροχωρίτικα Γράμμα
τα) γιατί έτσι βρίσκομαι σε κάποια επα
φή με τους ανθρώπους του χωριού τους εν 
ζωή αλλά μαθαίνω και γι’ αυτούς που έ
φυγαν για την αιωνιότητα, τους τόσο αγα
πητούς. Επίσης έτσι μαθαίνω για τις πο
λιτιστικές, τις κοινωνικές και πολιτειακές 
εκδηλώσεις, τα έργα και τις δρ-αστηριότη- 
τες που γίνονται για την συ-ντήρηση και α
νάπτυξη του αγαπημένου μας και αξέχα
στου Μικρού Χωριού που δεν ξεχνιέται πως 
ήταν κάποτε η Μικρή, Ελβετία κατηφορί
ζοντας και ανηφορ-ίζόντας τρέχοντας έτσι 
που θυμάμαι οι φτέρνες μου να ακουμπούν 
στην κοτσίδα των μαλλιών μου.

Τώρα σαν την διφασμένη ελαφίνα που 
τρέχει να ξεδιψάσει σε κάποια πηγή και 
να δροσιστεί από το νεράκι της περιμένω 
κάθε φορά το τεύχος μια και δεν μπορώ να 
πηγαίνω και να βρίσκομαι κοντά του γιατί 
εκεί στο μέρος που γεννηθήκαμε και με
γαλώσαμε είναι μόνο ερείπια και ποιός ξέ
ρει κάτω απ’ αυτά αν δεν βρίσκονται κά
ποιοι σκελετοί ανθρώπων m i ζώων αvάm- 
τα. Αντικρύζοντας αυτά τα ερείπια πλη
γώνομαι πάλι, αλλά και δεν έχομε σαν Μι- 
κροχωρίτες μια γωνιά να μείνομε έστω και 
για ένα βράδι. Το ξενοδοχείο είναι τόσο 
μικρό που ποιόν πρώτα να φιλοξενήσει. 
Κάθε δένδρο που ήδη δεν υπάρχει και 
κάθε πέτρα είναι χαραγμένα μέσα στην

45



σκάψη μου κκκ δεν ξεχνιέται ]ΐε τίποτα. 
Όσο και να θελήσω να τα ξεχάσω έρχον
ται κα6’ ύπνον και ξαναζωντανεύουν.

Γ ι’ αυτδ και κάποτε σας ενοχλώ αν τύ- 
χει για κάπθΊο·ν λόγο να μην πάρω το έν
τυπο. Ό μω ς αυτήν την φορά ήταν το κά
τι ξεχωριστό μόλις είδα την εξωτερική του 
ει^ράνιση.

Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηρια αφάν
ταστα. Αυτήν ττ]ν αξία που δειναμε εμείς 
οι άσημοι την έδωσε με όλη την επιτυχία 
που άξιζε η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Το 
μεγάλο αυτό ίδρυμα των Αθηνών. Στέλνω 
τα 6ερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές 
για περαιτέρω πρόοδο και συνέχιση του 
μεγάλου αυτού έργου σας. Μεγάλη τιμή 
και ικανοποίηση αλλά και ταπεινή υπερη
φάνεια νοιώθουμε για σας όλους μια και 
εμείς δεν μπορούμε να προσφέρομε τίποτα. 
Η ηλικία αλλά και προβλήματα υγείας πε
ρισσότερο, δεν μου αφήνουν κανένα περι
θώριο.

Επίσης δια \ιέαοΐ) της Αδελφότητας στέλ
νω τα συλλυπητήριά ιτου για τον θάνατο 
του τόσο αγαπητού από όλους και συμμα
θητή μου Κώστα Πριόβολου του τόσο κα
λοσυνάτου (πουλάκι μου η πρώτη λέξη στο 
στόμα του) στην σύζυγό του αγαπημένη 
μου Μαριάνθη, στα παιδιά του και συγγε
νείς του. Πλήγμα κι αυτό για την Αδελ
φότητα.

Αγάπησε αυτός το χωριό ματον αγάπη
σε κι εκείνο τόσο τιου δεν τον άφησε αυτή 
την φορά να φύγει, τον αγκάλιασε τόσο 
σφιχτά για να μην μπορεί να φύγει μα- 
κρυά. Αιωνία η μνήμη του.

Επίσης πάλι δια της Αδελφότητας στέλ
νω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο 
του Ιωάννου Παλιούρα, στην γυναίκα του 
και ανεψιά μου, στα παιδιά του και συγ
γενείς που τόσο πρόωρα έφυγε για να μεί
νει για πάντα στην μακρυνή γη της Αυ
στραλίας. Αιωνία του η μνήμη.

Χαιρετισμούς στον κ. Γεωρ. Δημόπουλο 
και σ’ όλη την Αδελφότητα.

Με ευχές

Βιργινία Ζωγράφου Δημοπούλου

Εν Αθήναις τη 15-5-1987
ΗΡΟΣ
την Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» 
οδός Πανεπιστημίου 44

106 79 Αθήνα

Το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρου
μελιωτών, με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίη,- 
ση και υπερηφάνεια, έλαβε γνώσιν της α
πονομής Τιμητικής Διάκρισης από την Α
καδημία Αθηνών, την 30-12-1986, για 
την αξιόλογη μακροχρόνιο δραστηριίότητα 
της Αδελφότητος Μικροχωριτών στον Πο
λιτιστικό και Κοινωνικό Τομέα και στην 
Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα,

Το Δ.Σ. του Π .Κ .Ρ . δράττεται της ευ
καιρίας να σας απευθύνει τα θερμά του 
συγχαρητήρια και να ευχηθεί συνέχιση του 
έργου της Αδελφότητος Μικροχωριτών επί 
μακρόν.

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Κώνστας 
Επίτ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου 

Ο Γεν. Γραμματέ.ας 
Αεωνίδας Πίτσικος 

Επίτ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Π άγω

Αξιότιμου Κύριον Κλ. Κουτσούκη 
Πρόεδρον της Αδελφότητος των εν Κων- 
σταντινουπόλει Ευρυτάνων Μικροχωριτών, 
Αγραύλου 1 9 - 2 1 ,  Αθήνας 117 41 
Ευγενεί φροντίδι κυρίου Φ ., ή συζύγου μου 

Φυλακαί Κορυδαλλού 1 Μαρτίου ΐ9 8 7  
Αξιότιμε Κύριε Κουτσούκη,

Με ιδιαιτέραν κρητικήν — ως Κρης —  
συγκίνησιν εδιάβασα σήμερον, εις την «Κα 
0ημερινήν^> της 1 - 2  τ.μ., την επιστολήν 
σας δΓ ης αναφέρεσθε εις τήν ηρωικήν 
συμβολήν των ευγενών και γενναίων Ευ
ρυτάνων δια την ηρωικήν συμβολήν των 
ευγενών και γενναίων ΕΕρυτάνων δια την 
απελευθέρωσιν της γενετείρας μου Μεγα- 
λονήσου.

Είμαι βέβαιος ότι άπαντες οι Κρήτες εί
ναι ευγνώμονες προς τους συμπατριώτας 
σας. Προσωπικώς, εκ του κελλίου μου, σας
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ευχαριστώ δια την χαροΰμενην συγκίνησιν 
που [ΐΛΟ επροξένησεν η επιστολή σας.

Ο θεδς να αναπαύη εν Παραδείσω τας 
ευγενε'ις ααι γενναίας ψυχάς των ηιρωιχών 
εαεινων προγόνων σας Ευρυτάνων οίτινες 
δια της συρ4ΐ>ετοχής των εις τον απελευθε
ρωτικόν αγώνα των προγόνων μ.ου έδωσαν 
την ελευθερίαν και εις εμέ, γεννηθέντα 
τον Νοέμβριον του 1912, ακριβώς [ΐε την 
απελευθέρωσιν της Κρήτης.

Ευχαριστών ευγνωμόνως υμάς και δι υ
μών τους φιλτάτους μου Ευρυτάνας της Α- 
δελφότητός σας και όλους τους άλλουςς 
Διατελώ μετά πλείστης τιμής και αγάπης 

Στυλιανός Γ .  Παττακός

SAN FRA N C ISC O , 29 Αυγούστου 1987 
Αγαπητέ Κλεομένη,

Πρώτον να σου ευχηθώ χρόνια τιολλά 
για την σημερινή ημέρα, σαν σήμερα πολ
λά χρόνια πίσω γιορτάζαμε την ημέρα αυ
τή και τιανηγυρίζαμε την εορτή του Αγίου 
Ιωάννου του αποκεφαλιστού, όπως τον λέ
γανε. Αυπήθηκα που δεν συναντηθήκαμε 
στο χωριό, διότι έφυγα πολύ νωρίτερα, ό
πως υπολόγιζα, και γι’ αυτό φταίει ο φο
βερός καύσωνας. Πιο πολύ λυπήθηκα που 
δεν ήμουν και στα αποκαλυπτήρια της προ
τομής του αξέχαστου δασκάλου μας. Τώρα 
με τον αδελφό μου Δημήτριο σου στέλνω 
δΟ δολλ. εις μνήμην του, και αν έχεις μέ
ρος στα «Μικροχωρίτικα Νέα» βάλε αυτά 
τα οποία, όπως λέει, και ο χωριανός μας 
Σταύρος ότι θυμάμαι.

Σε χαιρετώ και αν θέλεις τίποτα γράφε 
μου, θα χαρώ πολύ.

Με αγάπη
ΚΩΣΤ,ΔΣ Π Ε Τ Σ ΙΚ Α Σ

ΚΕΝ ΤΡΟ  Μ ΙΚ ΡΑ Σ ΙΑ ΤΙΚ Ω Ν  
ΣΠ Ο ΓΔΩΝ

Αθήνα 5) 10) 1987 
Καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη, 
Πρόεδρο Αδελφότητος Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφ^ωσις του Σωτήρος»
Αγαττητέ κ. συνάδελφε.

Σας ευχαριστώ θερμότατα για την απο

στολή αντιτύπου του Αευκώματος των εν 
Κωνστα'/τινουπόλει Ευρυτάνων, στην ανα
τύπωση τηις Αδελφότηφός σας, για τη βι
βλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Το Αεύκωμα περιέχει πληροφο
ρίες και τεκμήρια που θα είναι πολύτιμες 
για τους ερευνητές του ελληνισμού της Πό
λης. Σας παρακαλώ να δεχθείτε τα συγχα
ρητήριά μου για την πρωτοβουλία της Α- 
δελφότητάς σας να προβεί στην επανέκδο- 
ση του Αευκώματος, κάνοντας έτσι τη ση
μαντική αυεή πηγή και πάλι προσιτή στην 
έρευνα.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σνψ  ευόδωση 
το>ν σκοπών της Αδελφότητάς σας.

Με εξαιρετική τιμή
Καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

Διευθυντής

Πράξη 2η / 19-6-1987 
6ΕΜ Α : 'Εκφραση ευχαριστιών στην Α- 

δελιρότητα Μικροχωριτών «Η Με
ταμόρφωση του Σωτήρα»

Στο Μικρό Χωριό και στο γραφείο του 
Δημοτικού Σχολείου σήμερα στις 19 Ιου
νίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 .3 0 ' συ
νεδρίασε η Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, 
που αποτελείται από τους:

1. Μίχο Βασίλειο, Πρόεδρο
2. Ανυφαντή Χαρίκλεια, Γραμματέα
3. Μπούρα Θεόδωρο, Ταμία

και συζήτηραν το παρατεάνω θέμα. Η Δι
ευθύντρια του Σχολείου εισηγείται ότι ε
πειδή η Αδελφότητα Μικροχωριτών «Η 
Μεταμόρ<φωση του Σωτήρα» διεμοίρασε 
στους μαθήιτές του Σχολείου διάιφορα δώρα 
με τη λήξη του Σχολικού έτους, η Κοινο
τική Εάτιτροπή Παιδείας αισθάνεται την α
νάγκη να ευχαριστήσει θερμά την παρα
πάνω Αδελφότητα για την ευγενική προ
σφορά της, αλλά και για τις τόσες άλλες 
φορές τιου έδειξε ενεργό συμτιαράσταση 
στα προβλήματα του Σχολει'ου.

Η Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας μετά 
τη βιολογική συζήτηση, που ακολούθησε ο
μ ό φ ω ν α  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  και δέ
χεται τη σχετική εισήγηση, όπως διατυ-
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ΓΜνζχοΛ. Λα,ραπανο) κα,'. ειΐιν^υρωνει την πα
ρούσα πράξη υπογράφοντας'.

Ο Πρόεδρος '
Μίχος Βασίλειος 
Η Γραμματέας 

Ανυφαντή Χαρίκλεια 
0  Ταμίας 

Μπούρας Θεόδωρος

MOUNT PENN, PA 
Απρ. 24’ , 87

Αγαπητέ Μένιο, μετά της οικογένειάς 
σου σου ευχόμεθά "Χριστός Ανέστη” .

Έλαβα το περιοδικό, τα «Μικροχωρίτι- 
κα Γράμματα». Η χαρά μου και η συγκί- 
νησίς μου απερίγρατττη.· Σχεδόν, ξεφίλλη- 
σα όλες του τις σελίδες. II όσο κοντά δεν 
μ’ έφερε στην γενέτειρά μου, κοντά στους 
συγχωριανούς μου και σε γιονστές αξέχα
στες τοποθεσίες του χωριού [ΐΛίς, που ό>.α 
αυτά είναι δεμένα μ’ εκείνα τα παιδικά 
[χου χρόνια, στην μνήμη μου.

Συγχαρητήρια, δια την καλή ττοιότητα 
του περιεχο^ιένου και γενικά τον τρόπο της 
όλης συντάξεως του περιοδικού· αυτού·.

Φυσικά, ολίγον αργά, και συγχώρεσέ 
]χε, θάθελα να εκφράσω τα θερμά μου Σ ΓΓ 
ΧΑ ΡΗ ΤΗ ΡΙΑ , δια την βράβευσιν της Α
δελφότητος Μικροχωριτών εκ μέρους της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Είμαι υπερήφανη σαν Μικροχωρίτισσα 
και είθε η δραστηριότητα του ατόμου σου 
και η ακτινοβολία της προσωπικότητάς 
σου, να γίνει μίμησις όλων μοις, δια την 
διαιώνησιν της Αδελφότητος Μικροχωρι- 
τών„ με την ιδίαν αγάπην και επιτυχίαν 
και εις τας μελλοντικάς γενεάς.

Σου διαβιβάζω τα συγχαρητήρια εκ μέ
ρους του συζύγου [ίου και δεν σου κρύβω 
πόση χαρά πήρε ο δεκατετράχρονος γυιός 
μου, Βασίλης, όταν του έδειξα στο ττεριο- 
δικό την φωτογραφία της ο]ΐάδας «Κεραυ
νός» στο ποδόσφαιρο, που υττήρξε κι αυτός 
παίκτης και ]χέσα στην φωτογραφία.

Χαιρετισ^χούς στην οικογένειά σου.
Με αγάττη

Ααμπρινή Κουφομιχάλη 
(πατρικό Ααμπρινή Κ . Τριχιά)

Θεσσαλονίκη Νοέμβρης 1987

.Αγαπητοί φίλοι, ..
Είμαι καλά, εύχομαι και για σας το ίδιο. 

Έ χ ω  καιρό πολύ να σας απασχολήσω και 
τώρα που βρίσκομαι στας δυσμάς του βίου 
αποφάσισα να βγω έξω από τα σύνορα του 
ωραίου χωριού |ΐας, της φιλτάτης Ελλάδας 
και να ασγ^οληθώ με ένα παγκόσμιο θέμα.

Για την ώρα ξανάσανε η χώρα μας και 
μάλλον όλοι οι λαοί της γης με την επι
κείμενη συμφωνία των δύο ισχυρών να αν
ταμώσουν και να αποφασίσουν την κατάρ
γηση των ατο^χικών όπλων.

Μπορεί να είναι συμπαιγνία και να παί
ζουν το κρυφτούλι ωστόσο ήταν μια μεγά
λη ανακούφιση και ελπίδα, διότι μέχρι τώ
ρα συμφωνούσα όντι διαφωνούν. Και αν 
παραδεχθού|χε ότι συμφώνησαν, η γη και 
ο άνθρωπος πάλι κινδυνεύουν, από τα πολ
λά καυσαέρια που βγαίνουν από τους υ
δρογονάνθρακες που χρησΐ|χοποιούν όλες οι 
βιομηχανίες και τα πολλά αυτοκίνητα σε 
όλον τον κόσμο.

Ιδιαίτερα στη χώρα lJΛς κατάντησε το 
αυτοκίνητο να είναι μία μεγάλη λαιμητό
μος, διότι έχουμε τα περισσότερα δυστυ
χήματα σε σχέση με τον πληθυσμό μας.

Και τώρα για τη σωτηρία της γης:
Ό πω ς είναι γνωστό, [χε τη θεωρία της 

σχετικότητας ασχολήθηκαν και οι αρχαίοι 
Έλληνες αλλά το πρόβλημα έμεινε άλυτο.

Καταπιάστηκαν και οι Ευρωπαίοι από 
τον 17ον αιώνα και το έτος 1934 ο φυσι
κός Ενρίκο Φέρμι με την 0jia0a του προ
χώρησε ττολϋ στη Ρώμη.

Το 1938 οι χημικοί Ό ττο Χαν και Φ. 
Στράσ)χαν, έκαμαν μερικές τελειοποΊήσεις. 
Το 1941 ο Γερμανοεβραίος καθηγητής 
Αλμπέρτ Αϊνστάιν,, ο οτιοίος άρχισε το 
1905, ανέτρεψε την υττάρχουσα τότε θεω
ρία της σχετικότητας και με τη λεγόμενη 
σχάση πήγε στην Αμερική και επέτυχε να 
κατασκευάσει την ατομική βόιιβα.

Εγώ έκο|χα αυτή την πελαγοδροιί-ΐια για 
να αποδείξω ότι:

0  καλός Θεός τη γη και το θειον δώρον 
ήλιο τα έκαμε για τον άνθρωπο, ο οποίος 
κάνει ένα μικρό περίπατο στη γη και πε
θαίνει.

Αυτά τα γράφω στην ηλικία των 83
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χ^ρονων.
Πρέπει λοιποί ομάδα επιστημόνων να 

καταπιαστεί για τνη εκμετάλλευση των α
κτινών του ήλιου, ο οποίος υπάρχει σε όλο 
το εικοσιτετράωρο.

Έγιναν πολλές δοκιμές μέχρι τώρα αλ
λά κρίθηκε ασύμφορη σαν επιχείρηση ε
πειδή ήταν τοπική. Τώρα πρέπει να γίντι 
σε παγκόσι^ια κλί]Αακα και οι ηλεκτροπα
ραγωγές ι ι̂ονάδες να είναι δισυπόστατες. 
Δηλαδή θα μας δίνει ο ήλιος βραστό νερό 
για α κνινείται η ηλεκτροπαραγωγός μο
νάδα και άμα συννεφιάζει ή κρύβεται ε
πειδή νυχτώνει, το ατμοκάζανό μας θα 
δουλεύει ρεύμα που θα μας δίνει μια 
άλλη μονάδα που βρίσκεται έστω πολύ μα- 
κρυάν

Ό πω ς είναι γνωστό το εναλλασσόμενο 
μεταφέρεται πολύ ιιααρυά με μικρή απώ
λεια, διότι ανασχηματίζεται.

Μίλησα για qjiaoa επιστημόνων σκόπι
μα διότι αν είναι μεμovωlJlέw άτομα πιθα
νόν να κινδυνέψουν από τους μαχαραγιά
δες του ι^ιύρου χρυσού.

Ωστόσο έχει και γι’ αυτούς πολύ καλή 
τοττοθέτηση των κεφαλαίων των στην κο
λοσσιαία επιχείρηση η οποία θα είναι παγ- 
a0qjua.

Μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να είναι η 
κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών μονάδων 
[ίονάδων κοντά στις πετρελαιοπηγές που 
θα δουλεύουν με πετρέλαιο και θα παρα
μείνουν ως εφεδρικές.

Τιτάνιο το έργο αλλά ανΟρωποσιοτήριο. 
Διότι τα δάση ξηραίνονται, διότι η βροχή 
είναι ξυνή, το όζον ταλαντεύτηκε. Πού βα
δίζουμε ;

Τα μέτρα που τταίρνουν πολλές χώρες 
για να μη |ΐολύνεται η ατμόσφαιρα είναι 
σπασμοδικά και αναποτελεσ,νατικά.

Θα παραμείνουν τόσα βαπόρια που [,ιε- 
ταφέρουν υγρά ,καύσιμ,α για επείγουσες α
νάγκες και για τα αεροπλάνα.

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα θα κα- 
ταργηθούν. Ό λα  θα δουλεύουν μ̂ ε ρεύμα.

Τότε θα οιφαλατώνεται το νερό της θά
λασσας, θα το πίνουμε και θα αρδεύουμε 
πολλές γόνιμες εκτάσεις.

Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία 
Μήτσος Πασπάλης

ΤΑ  Τ Ο Γ ΚΑΙΣΑΡΟΣ Τ Ω  Κ Α ΙΣ Α ΡΙ

Στο τεύχος που είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη του δασκάλου μας Γιώργη Παπαδή 
υπάρχει και μια αναμνηστική φοντογραφία 
από την άφιξη στο χωριό μας του πρώτου 
αυτοκινήτου το 1933 παραμονές του Πά- 
σχα.

Ζωηρή κίνηφη και χαράς Ευαγγέλια 
την ημέρα εκείνη και όλο το χωιό ξεση
κωμένο παρακολουθούσε τη γιορταστική εκ
δήλωση·. Στη φωτογραφία αυτή βρίσκονται 
πάρα πολλοί συγχουριανοΐ μας που όλους 
βέβαια τους θυμάμαι ζωντανούς και πεθα- 
ΐυένους.

Στγ̂  λεζάντα της φωτογραφίας αναφέ- 
ρονται άλλοι κατά καιρούς Πρόεδροι χω
ρίς να αναφέρεται ο Γιωργούλας ττου επί 
Προεδρίας του έγινε ο δρόμος και ήρθε αυ
τοκίνητο στο χωριό ύστερα από τόσους ο
μηρικούς καυγάδες που έκανε με τους Τσα- 
καλαίους στο Γαύρο γιατί τους έκοβε κάτι 
άκρες στις πατωσιές που είχαν στην άκρη 
στο ρέιυα προς το χωριό [ίας, για να πε
ράσει ο αμαξητός δρόμος.

Την γιΟ'ρτάσιμη λοιπόν εκείνη μέρα που 
είδαμε δυό αυτοκίνητα στο χωριό μας, πρώ
το το ταξί με τσυ Θωμά Καρδαρά και ακο
λουθούσε το φορτοεπιβατικό με τον Γιάννη 
Ζαχαρόπουλο ο αείμνηστος δάσκαλός μας 
Γ . Παπαδής, όλο ζωντάνια και χαρά, πρό- 
τεινε, στην πλατεία στους συγχωριανούς 
μας να ο,ομ.ασθεί ο δρόμος Οδός ΓΕΩ Ρ- 
J 'lO r  X . ΓΙΑΝΝ.ΑΚΟΠΟΓ/ΙΟΓ.

Ο Γιωργούλας με κάποια εγωιστική 
συγκατάβαση και χαμτ-γελώντας κάτω από 
τα ΐ'.ουστάκια του απάντησε: « Ό χ ι δάσκα
λε, εγώ δεν θέλω τΐ]ΐές και επαίνους. Ό 
λο το χωριό δούλεψε. Το Ζρό\ΐϋθ θα τον ο
νομάσουμε Οδός 9ης Α Π ΡΙΑ ΙΟ Γ».

Έ τσι κι έ]ΐεινε. Η φωτογραφία αυτή 
και η μέρα εκείνη του 1933 μου είναι πο
λύ ζωηρά χαραγμένα στη μνήμη μσυ, για
τί ήιτουνα βλέπεις κι εγώ, ο γιός του Προ
έδρου, και με πήρε δίπλα του την ώρα που 
μας φωτογράφιζε ο Α'/τώνης, ο φωτογρά
φος από το Μεγάλο Χωριό.

Αθ-ήνα 9 Φεβρουάριου 1988
Χρήστος Γ . Γιαννακόπουλος
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Πρ&ς τον αξοότιμον Πρόεδρον 
της Αδελφότητας Μιχροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωσις τοο Σωτήρος»

Αγαπητέ μου κ. Κουτσούκη χαίρε εν Κυ- 
ρίω.

Θερμά σας συγχαίρω για την καλλαί- 
σΟητη τελευταία έκδοση του αξ,αίρετου π ε
ριοδικού σας «Μ ΙΚ ΡΟ Χ Ω ΡΙΤ ΙΚ Α  ΡΡΑΜ- 
ΜΑΤΑ», φ. 34  - 35 (1 9 8 7 ) , που είναι α
φιερωμένο στον αείμνηστο συγχωριανό σας 
δάσκαλο ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ  ΕΑ. ΠΑΠΑΔΗ.

Εύγε στους μαθητές και στις μαθ7)τριες 
που τίμησαν με τέτοιιο τρόπο τον σεβαστό 
διδάσκαλό τους. II  στηΟείσα προτομ·/| του 
θα εξ,ακολουθιεί και τους μαθητές του να δι
δάσκει και τους επιγινόμενους να παρα
δειγματίζει.

Η πράξη σας, πράξη σεβασ}ΐού κυζι ευ
γνωμοσύνης, δεν είναι μόνον τιμή για τον 
τιμη,Οέντα αλλά και για σας τους τιμήσαν- 
τες.

Σας παρακυαλώ να μεταφέρετε την αγά
πη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους 
όσους κόπιασαν και μόχθησαν για την επι
τυχία του εξαίρετου αυτού έργου.

Με πολλή αγάπη Χριστού 
και καλή Σαρακοστή 

Πρωτ. Κωνσταντίνος Βαστάκης

Κύριο Κλεομένη Κουτσούκη 
Πρόεδρο Αδελφότητας Μικροχωριτών 
Αγλαύρου 19 - 21, AO/jVa

A0Yjva, 16 Φεβρουάριου 1988

Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Έλαβα σήμερα τα «Μ ΙΚ ΡΟ Χ Ω ΡΙΤΙΚ Α  

ΓΡΑΜΜΑΤΑ», αφιερωμένα στην άληστη 
μνήμη του δάσκατλου Γιώργου Παπαδή και 
σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευ
καιρία να προσθέσω κι εγώ —  καίτοι μη 
Μικροχωρίτης —  τη μκιρτυρία μου για την 
προσωπικότητα του τιμώμενου δάσκαλου. 
Πέραν όμως τούτου αισθάνομαι την ανάγ
κη να εκδηλώσο) τα αισθήματα θαυμασμού 
που ]Λε διακατέχουν προς την Αδελφότητά 
σας που πάντα πρωτοπόρα, πρωτοστατεί σε 
έργα εποποιΐοις και πνευματικής πλήρ'ωσης 
των αναγκών του λαού και του χωριού σας.

Το στήσιμο προτομής στον αλησμιόνητο 
δάσκαλο Γ . Παπαδή, τιμά γενικότερα τον 
Έλληνα δάσκαλο και αποδεικνύει περί
τρανα την ευγένεια των αισθημάτΐι)ν των 
Μικροχωριτών που γνιορίζουν να βάζουν 
πιο ψηλά από τον υλιστικό καιρορσκοπισμό 
της εποχής μας, αξίες πνευματικές, ικαινές 
να συγκινήσουν τη λαϊκή ψυχή και να δη
μιουργήσουν πρότυπα.

Σας συγχαίρω για την άρτια εμφάνιση 
του τεύχους, για τη συγκίνηση ττου μου 
προσέφεραν οι μαρτυρίες όσων είχαν την 
έμπνευση να γράψουν για τον τιμώμενο και 
την ευγένειά σας να μου στείλετε το τεύ- 
χος.̂

Εύχομαι στην Αδελφύτητά σας πάντα 
πνευματικές επτιυχίες και πρωτοβουλίες, 
υγεία και δύναμη στο Διοικητικό σας Συμ
βούλιο και προσωπική και οικογενειακή ευ
τυχία σ’ εσάς.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και τιμή 
Στέφανος Βασιλόπουλος

Αγαπητέ μου Μένιο, χαίρετε.

Έλαβα προ καιρού το γράμμα σου κα·. 
δεν φαντάζεσαι τη χαρά μου. Δεν μπόρεσα 
όμως να σου απαντήσω μέχρι σήμερα και 
πιστεύω να μην με παρεξηγήσεις. Να ε ί
σαι όμως σίγουρος ότι η σκέψη μας και η 
καρδιά μας είναι πάντα κοντά σ’ όλους σας 
και στο αγαπημένο μας χωριό.

Προχθές πήρα την τελευταία τρίμηνη 
περιοδική έκδοση «Μικροχωρτίικα Γράμ
ματα», που είναι αφ’ίερωμένη εξ ολοκλήρου 
στον αείμνηστο δάσκαλο Γ . Παπαδή.

Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ευ
γνωμοσύνη για τον αξέχαστο αυτόν ήρωα 
του χωριού μας, αλλά το ίδιο ίσως και πο
λύ περισσότερο για όλο το χωριό και ιδιαί
τερα σ’ αυτούς που εισηγήβηικαν την ευγε- 
νή αυτή ιδέα και σ’ όλους του ςμαθητές και 
μαθήτριες που θέληραν να τιμήσουν τη μνή 
μη του μεγάλου δοισκάλσυ τους.

Σ ’ όλους αυτούς που ενστε;ρνίσθηκαν την 
ευγενή αυτή ιδέα και σ’ όλους όσους καθ’ 
οιονδήπστε τρπο συνέβαλαν για τον ωραίο 
αυτό σκοπό και τελικά στον κ. Πρόεδρο 
και το σεβαστό Διοικητικό Συμβούλιο της
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Λοελφότητχς Μ'.κροχωριτών αξίζουν απ’ ό
λους μας τα πιο- θερμά μας συγχαρητήρια.

Αναγνωρίζο^ντας και εκτιμώντας κι εγώ 
τον μεγάλο αυτά σκοπά επιθ^μιώ να συμμε 
τάσχω στα αισθήματα άλων σας, προσφέ- 
ροντας σαν ελάχιστο φάρο τιμής το μικρό 
ποσό των 50  άολλαρίων στην Αδελφότητα. 
Ε ξ  αυτών τα 20 δολλάρια για την ανανέω
ση της συνδρομής μΛυ στο περιοδικό και 
τα άλλα 30  δολ. εις μνήμην του αειμνή
στου δασκάλου Γεωργοίυ Παπαδή για τα 
έξοδα της προτομής.

Σοις ευχαριστώ και πάλι Μένιο μσυ για 
όλα. Πολύ θα χαρώ, όταν έχετε το χρόνο, 
να μκκ» ξαναγράψετε και ασφαλώς πιστεύω 
ότι θα συνεχίσετε να μου στέλνετε το πε
ριοδικό. Η διεύθυνσή μου είναι η ίδια. Και 
τα πεισδικό, αλλά και τα γράμματά σας, 
μας δίνουν τόση δύναμη και κουράγιο εδώ 
στα ξένα.

Παρακαλώ διαβίβασε την αγάπη μας 
και τους χαιρετισμούς απ’ όλους [κις σε ό
λους σας.

Με αγάπη
από την Αδελάίδα Αυστραλίας 

Ευφροσύνη Σεραφείμ Νταφύλλη

Αγαπητέ [του Μένιο
Γειά σας

Έλαβα το γράμι^α σου από καιρό και 
αντεύχομαι σ’ όλους σας «Χρόνια Πολλά». 
Προχθές πήρα και το περιοδικό και σας 
ευχαριστώ πολύ για όλα.

Επειδή το τελευταίο τεύχος του περιοδι
κού παρουσιάζει κάτι το πολύ σπάνιο και 
ιστορικό, όπως και το εξώφυλλό του δεί
χνει, δηλαδή την ιστορική βράβευση του 
Συλλόγου μιας υπό του Α'/ο>τάτου Πνευμα
τικού Ιδρύματος της πατρίδος μας, την Α
καδημία Αθηνών, θα ήταν μ^εγάλη παρά
λειψή μκιυ εάν δεν εξέφραζα τα θερμά μου 
συγχαριτή'ρια τόσο σε εσάς και τα διοικη
τικά συμιβούλια του συλλόγου από της ι- 
δρύσεώς του μέχρι σή ι̂ιερα όσο και γενικό
τερα σ’ όλους τους Μικροχωρίτες.

Παρακαλώ δεχθείτε τη συνδρομή μου 
για το περιοδικό, το δε υπόλοιπο να κατα
τεθεί εις μνήμην του αείμνηστου πατέρα

μου δωρεά υπέρ της εκκΑησίας «Μεταμόρ- 
φωσις».

Διαβιβάστε τους χαιρετισμούς όλα>ν μας 
στο διοικητικό σας συμβούλιο, την οι-κογέ- 
νειά σας κναι σ’ όλους τους χωριανούς.

Με αγάπη
Νίκος Νταφύλλης

•
Προς
την Αδελφότητα Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» 
Αστυδάμαντος 17

Εν ΑΟήναις τη 9 .12.86

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Πνευμα
τικού Κέντρου Ρουμελιωτών σας ευχαριστεί 
θερμούς δια την φιλόφρονα χειρονομίαν σας, 
ενισχύσεως του Ιδρύματός μας, με το πο- 
σόν των έξ χιλιάδων (6.030) δραχμών.

Είμεθα βέβαιοι, ότι και εις το μέλλον θα 
εξακολουθήσετε να ενδιαφέρεσθε και να ε- 
νισχύσετε οικονομικώς το Ίδρυμα, δια την 
πραγματοποίηισιν των υψηλών κοινωφελών 
του σκοπών.

Μετά πλείστης τιμής

Ο Πρόεδρος 
Γ . ΚΩΝΣΤΑΣ

Επίτ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου

0  Γεν. Γραμματεύς 
Α. Π ΙΤ Σ ΙΚ υΥΣ

Επίτ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

e
ET.V.IPEIA
ΕΓΡΓΤΑ Ν Ω Ν  ΕΠΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΩΝ

Αθήνα, 28 Απριλίου 1987 

-Ιξιότιμε κ. Διευθυντά,
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα 

δεχθείτε, παρακαλούιιε, τις ευχές του Διοι
κητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας» για 
χρόνια πολλά και ευλογημένα με υγεία, ει
ρήνη και ευτυχία.

Για την έκδοση του εξαίρετου εντύπου, 
που έχετε την καλωσύνη να το στέλνετε 
και στην «Εταιρεία» μας, εκφ,οάζουμε τα 
ειλικρινή μας συγχαρητήρια. Είναι γεγο-

δ1



Απάντηση και σχόλιο

Ευχαριστούμε τον αξιότιμο Πρόεδρο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επί; 
στημόνων κ. Ε. Οικονόμου, εττ. Γεν. Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαι- 
δεύσεως, τόσο για τα καλά του λόγια, όσο και τις προθέσεις της Εται
ρείας που σχετίζονται με το έργο των τοπικών Συλλόγων του Ευρυτα- 
νικού χώρου (δλ. επιστολή του στη σχετική στήλη).

Με ευχαρίστηση θα δημοσιεύσουμε κείμενα μελών της Εταιρείας. 
Λυπούμαστε όμως, που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε την ανακο'ίνω- 
ση, που αφορά το θέμα το οποίο ανέκυψε μεταξύ γνωστού Ευρυτάνα 
ερευνητή και της Εταιρείας. Επειδή δέν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη 
φωτιά!

θα  ευχόμασταν το θέμα να μη είχε ανακύψει. Διαφορές μεταξύ προ
σώπων μπορεί να υπάρχουν ως προς την στρατηγική της Εταιρείας. Με
ταξύ τους θα δρουν τη λύση. Η Εταιρεία όμως μειώνει το κύρος της 
και τις προοπτικές εποικοδομητικών παρεμδάσεων αν συρθεί σε επίπε
δο αντιδικίας με πρόσωπα. Ασφαλώς ένας απ’ τους σκοπούς της είναι 
και η ενθάρρυνση της έρευνας για την Ευρυτανία, απ’ όπου κι αν αυτή 
προέρχεται.

Ο ιστορικός και λαογραφικός πλούτος που σώζεται ακόμη στην Ευ
ρυτανία, δυστυχώς μόνο με το μεράκι εκείνων που έχουν έφεση για την 
έρευνα θα μπορέσει να διασωθεί. 'Αλλωστε αυτή τη δουλειά κάνουν σή
μερα πολλοί τοπικοί Σύλλογοι χωρίς να είναι «επιστημονικοί» ! ' Εως 
ότου, κάποτε, η Πολιτεία ή άλλοι έγκυροι σχετικοί φορείς ενδιαφερθούν 
να προωθήσουν την έρευνα στην Ευρυτανία με ερευνητικά προγράμμα- ■ 
τα και επιστήμονες ερευνητές, η Εταιρεία θα μπορούσε να μεταδώσει 
τον ζήλο της έρευνας και της διαφύλαξης κάθε ιστορικού στοιχείου α
κόμη και στον πιο απλοϊκό χωρικό.

Η Εταιρεία σαν συλλογικός επιστημονικός φορέας, πιστεύουμε ότι 
μπορεί να συμδάλλει στην κατεύθυνση, ιεράρχηση ακόμη και χρηματο
δότηση της έρευνας στην Ευρυτανία. Παράλληλα δμως δεν πρέπει να 
αποκλείσει συναφείς προσπάθειες από άλλους. Συγκεκριμένα, ας μη α
ποθαρρύνει τις προσπάθειες ή δλέπει με επιστημονικό σχολαστικισμό το 
έργο μεμονωμένων ερευνητών, που έχουν το κέφι και διαθέτουν χρόνο, 
που άλλοι δεν έχουν, για να εξερευνήσουν πτυχές της ιστορίας, λαογρα
φίας κ.ά. της Ευρυτανίας. Διότι αυτοί θα δώσουν στοιχεία πολύτιμα πά
νω στα οποα θα στηριχθεί η παραπέρα επιστημονική έρευνα και η μελ
λοντική σύνθεση της ιστορίας της Ευρυτοινιας. Κλ. Κ.

νός άτι μια εφ-ηιμερίδα ή ένα περιοδικό τέ
τοιας επιμελημένης μορφής εξυψώνει το 
πνευματικό επίπεδο των μελών του Συλλό
γου σας, τα συνδέει στενότερα για υψηλούς 
στόχους και προάγει γενικότερα τον Ευρυ- 
τανικό λαό σε εκδηλώσεις κοινωνικού και 
εκπολιτιστικού περιεχομένου.

Ελπίζουμε ττολύ σύντομα να μας δσ&εί τ  
ευκαιρία μιας καλύτερης προβολής και εκ- 
τιμήσεως του έργου των Ευρυτανικών Συλ
λόγων και Σωματείων, καθώς και των εν

τύπων, που με πολλές δυσκο-λίες και δαπά
νες εκδίδουν και κυκλοφορούν. Πιστεύου|ΐε 
ότι και συνεργασίες και μελέτες μελών της 
«Εταιρείας» μας 6α σας στέλνονται για δη
μοσίευση. Επί του παρόντος σας στέλνο^ιε 
δύο ανακοινώσεις μας με την παράκληση 
να τις δη^Λοσιεύσετε σε προσεχές φύλλο 
σας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
0  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΓΑ ΓΓΕΛ Ο Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ
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απο το χύρο της Ευρυτανίας
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Νομάρχιααας Ευρυτανίας 

κ. ΑΝ Α ΣΤΑ ΣΙΑ Σ ΚΑΝΕΑΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ

Ανάμεσα στ’ άλλα η Νομάρχισσα Ευρυτανίας αναφέρει στο Πρω
τοχρονιάτικο μήνυμά της:

. . .Το 1987 ήταν η χρονιά που πολλά έγιναν στην Ευρυτανία μέσα 
στους στόχους και στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής για διοι
κητική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αποκέντρωση. Τα απο
τελέσματα πιστεύουμε ότι είναι ορατά σε όλους τους τομείς.

Με αισιοδοξία, που αποτελεί πηγή ζωής, δράσης και προόδου,, και 
με τη δική σας συμπαράσταση και σύμπραξη αλλά και κατανόηση των 
αντικειμενικών δυσκολιών, θα συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για 
την οικονομική πρόοδο και την πολύπλευρη ανάπτυξη της Ευρυτανίας.

Με αυτά τα δεδομένα ελπίζουμε ότι το 1988 θα είναι χρονιά δημι
ουργίας και ανάτασης, χρονιά που θα φέρει τον Ευρυτανικό και κατ' 
επέκταση τον Ελληνικό Λαό πλησιέστερα στους μεγάλους του στόχους.

Τελειώνοντας στέλνω εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχές προς τους α
πανταχού απόδημους Ευρυτάνες.

Η Ευρυτανία είναι περήφανη γι’ αυτούς και υπολογίζει στην πολύ
μορφη και αποτελεσματική συμπαράστασή τους.

Υποτροφίες για Ευρυτάνες σπουδαστές Έλλειψη γιατρών
Η Πιχνευρυτοινικ,ή Ένω ση θέλοντας να 

συμβάλει στο πρόγραμμα υποτροφιών που 
χορηγεί η ' Ενωση Ευρυτάνων Αμερικής 
«Το Βελούχι», σε Ευρυτάνες σπουδαστές, 
άνοιξε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική 
Τράπεζα. Στην προσπάθειά της αυτή κα- 
λεί και τους άλλους τοπικούς Ευρυτανι- 
κούς Συλλόγους να συμθάλουν με τη δική 
τους συνδρομή, θ α  πρέπει όλοι να δουν 
με στοργή και ενδιαφέρον τον Ευρυτάνα 
σπουδαστή και να βοηθήσουν έμπρακτα 
την ιερή αυτή προσπάθεια.

Ευρυτανικό Ημερολόγιο
Ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη πρωτοβου

λία ιχνέλαβε η Πανευρυτανική' Ενοχη για  
τη σύνταξη ενός Τουριστικού ημερολογί
ου - οδηγού της Ευρυτανίας. Ευελπιστούμε 
ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα για  να κα
λύψει ένα μεγάλο κενό στην τουριστική 
προβολή της Ευρυτοινίας και ενημέρωση 
όσων την επισκέπτονται και θέλουν να μά
θουν για την ιστορία του λαού και τον πο
λιτισμό της κοντά στις φυσικές της ο
μορφιές.

Κοντά στα τόσα χρονίζονται προβλήμα
τα της Ευρυτανίας, παρουσιάζει έξαρση η 
έλλειψη γιοαρών. Τελευταία παρατηρήθη
κε μείωση αντί για την οιναμιενόμενη αύ
ξηση του αριθμού των γιατρών που έχει 
η Ευρυτανία.

Για το θέμα αυτό, με πρωτοβουλία της 
Πανευρυτανικής ' Ενωσης έγινε σύσκεψη 
των Προέδρων των τοπικών Συλλόγων με 
σκοπό την εξεύρεση κάποιας λύσης. Τους 
Προέδρους ενημέροοσε η Νομάρχισσα κ. 
Κανελλοπούλου. Η ίδια, σαν λύση στο πρό
βλημα, πρότεινε την εθελοντική προσφο
ρά των Ευρυτάνων Ιατρών για να υπηρε
τήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους καθώς 
και τη λήψη εκ μέρους της πολιτείας θε
σμικών μέτρων για την προσέλκυση ια
τρών στην προβληματική Ευρυτανία.

Παράλληλα η Πανευρυτανική Έ νω ση, 
σε συνεργασία με την ' Εν&χτη Ευρυτάνων 
Αμερικής το «Βελούχι», προωθεί την ιδέα 
της συμβατικά υποχρεωτικής θητείας στην 
Ευρυτανία, όσων παίρνουν υποτροφίες απ’ 
το «Βελούχι» για να σπουδάσουν την Ια
τρική.
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Κοινοτάφιο Εθνομαρτύρων

Ο Σύνδεσμος των Μεγαλοχωριτών «Η 
Αγία Παρασκευή»., σε συνεργασία με το 
Κοινοτικό και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, 
σε μια σεμνή και υποβλητική τελετή εγ-

Το Κοινοτάφιο των 13 εθνομαρτύρων στο 
Μικρό Χωριό

καινίασαν στις 3 Ιουλίου 1987 το Κοινοτά- 
φιο των 13 εθνομαρτύρων. Ο εγκαινιασμός 
του Κοινοταφίου έγινε την η,μέρα του εορ
τασμού των 200 χρόνων από την γέννηση 
του Οσιομάρτυρα Αγίου Γερασίμου, που 
όπως είναι γνωστό καταγόταν από το Με
γάλο Χωριό.

Το ΚοινοτάφΊΟ έγινε πίσω από τον ιερό 
ναό της Αγίας Παρασκευής, με σχέδιο του 
γνωστού αρχιτέκτονα κ. Κυδωνιάτη.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών τιμώντας 
τη μνήμη των δύο εθνομαρτύρων από το 
Μικρό Χωριό, του Νικολάου Κυρίτση και 
του Χρήστου Φλέγγα, αντί άλλος δαπάνης 
πρόσφερε συμβολικά τα δύο μανουάλια, 
που τοποθετήθηκαν στο χώρο του νέου 
Κοινοταφίου.

Εκδηλώσεις Πανευρυτανικής
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, τιμήθηκαν από 
την Πανευρυτανική ' Ενωση και τους λο
γοτέχνες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστα

σης οι αδικοχαμένοι Ευρυτόινες ποιητές, 
αείμ'.ηστοι Δωρής Ανθής (Ν. Ζωγραφό- 
πουλος) και Γιώργος Τσουκαλάς. Ποιή
ματα τους απήγγειλαν οι γντοστοί καλλι
τέχνες Νίκος, 'Αννα και Δημήτρης Παπα- 
κο^νσταντίνου.

Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο 
γνιοστός Ευρυτόνας λογοτέχνης κ. Μιχά- 
λης Σταφυλάς.

Υποδοχή και βράβευση
Ευρυτάνων σπουδαστών
Στις 15 Νοεμβρίου η Πανευρυτανική 

' Εντοοη οργάνωσε εκδήλωση για να κα
λωσορίσει τους νέους σπουδαστές Ανωτά- 
των Σχολών που κατόιγονται απ’ την Ευ
ρυτανία και να απονείμει τις καθιερωμέ
νες υποτροφίες, που χορηγεί το «Βελούχι» 
σε 10 Ευρυτάνες σπουδαστές, που διακρί- 
νονται για επιμέλεια, ήθος και είναι άπο
ροι.

Γην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
της η Νομάρχισσα Ευρυτανίας κ. Κανελλο- 
πούλου, η οποία ανέπτυξε στους παρισταμέ- 
νους εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων 
τους στόχους του νέου δετούς Π ρογράμ
ματος για την ανάτττυξη της Ευρυτανίας.

Στα επιτεύγματα της αναπτυξιακής Ε 
ταιρείας «Ευρυτανία Α.Ε.» αναφέρθηκε 
συνοπτικά ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Α. 
θόη/ος.

Η εκδήλωση άρχισε με σύντομη εισήγη- 
στ] του Προέδρου της Πανευρυτανικής και 
της Επτροπής Υποτροφιών κ. Κωστοπα- 
ναγιώτη. Ακολούθησε χαιρετισμός προς 
τους σπουδαστές από τους καθηγητές κ.κ. 
Ζαμπάκα και Κουτσούκη, που είναι μέλη 
της Επτροπής Υποτροφιών κα στη συνέ
χεια δόθηκαν οι υποτροφίες καθώς και α
ναμνηστικά δώρα στους νέους σπουδαστές.

Εκ μέρους των υποτρόφων, η ς>οιτήτρια 
της Φιλοσοφικής Σχολής δις Αραπογκίννη, 
εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τους χορη
γούς της υποτροφίας με τα παρακάτω λό
για:

«Οι βραβευμένοι σήμερα, φοιτητές αισθα
νόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις 
ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς την Έ 
νωση Ευρυτάνων Αμερικής, το «Βελούχι». 
Οι ευχαριστίες αυτές αφορούν κατά πρώ
το και κυριότερο λόγο, την πολυετή και πο
λύπλευρη, ουσιαστική προσφορά στην ιδι
αίτερη πατρίδα όλων μας και κατά δεύτε
ρο το τμήμα αυτής της προσφοράς που αγ
γίζει περισσότερο τις ανάγκες της Ευρυ- 
τανικής νεολαίας: το θεσι,νό της ετήσιας χο
ρήγησης υποτροφιών.

ΙΤροσί)έτου|ΐ,ε ακόμα τις ευχές και την
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αισιοδοξία μ,ας για μια συνεπή προς την 
σοβαρότητα και τη λειτουργικότητα του 
θεσμού αυτού, αλλά και τους υψηλούς στό
χους των εμπνευστών του, πορεία της ανα
νεωμένης από φέτος Ειδικής Επιτροπής Γ- 
ποτροφιών με έδρα την Αθ·ήνα.

Ευχαριστώ»

Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
«Τα ναρκωτικά και η επιβίωση του παι

διού» και «Η απειλή του AIDS» είναι δύο 
από τα σύγχρονα προβλήματα της κοινω
νίας μας που αποτέλεσαν αντικείμενο αν
τιστοίχων διαλέξεων στο Καρπενήσι. Μίλη
σαν αντίστοιχα οι γιατροί Α. Παπασπύρου 
και Δ. Καρατσίκης.

Οι διαλέξεις αυτές που οργανώθηκαν 
από το Τμήμα του Ε .Ε .Σ . Καρπενησίου 
(Πρόεδρος ο κ. Γ. Μοναστήριώτης), 
«Ευγένιος ο Αιτωλός», προσφέρουν την 
αναγκαία ενημέρωση που είναι, απα
ραίτητη και στην κακοτράχαλη Ευρυτανία 
την οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα σεβα- 
σΟούν οι δυό αυτές μάστιγες.

Μνήμη Γιώργου Κρικέλη
Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στην αί

θουσα «Παρνασσός» στις 3-4-87 τιμήθηκε 
η μνήμη του ήρωα της Εθνικής Αντίστα
σης, Ευρυτάνα Γιώργου Κρικέλη, αδελ
φού του γνωστού γιατρού Γιάννη Κρικέλη. 
Κύριος ομιλητής στην εκδήλιοση αυτή ή
ταν ο γνωστός συγγραφέας κ. Μιχάλης 
Σταφυλάς που με τη δύναμη του λόγου 
του έκανε το ακροατήριο να ριγήσει από 
συγκίνηση, φέρνοντας στη μνήμη τις συν
θήκες σύλληψης, φυλάκισης και εκτέλεσης 
του αείμνηστου Γ. Κρικέλη.

Σαν προσφορά στη μνήμη του παραθέ
τουμε σύντομο βιογραφικό του σημείωμα 
που κυκλοφόρησε η Οργανωτική Επιτρο
πή την ημέρα της εκδήλωσης:

«Ο Γιώργος Μ. Κρικέλης γεννήθηκε το 
1910 στο Καροπλέσι και εκτελέστηκε στις 
6 Απρίλη του 1945, τριανταπέντε μόλις 
χρόνων. Είχε σπουδάσει στην Ανωτόπη 
Σχολή Εμπορικών και Οικονομικών Επι
στημών και δούλευε στην Τράπεζα της 
Ελλάδας. Πολέμησε στην πρώτη γρσ  
του Αλβανικού μετώπου σαν πυροβολητής 
—όπως και ο αδελφός του γιατρός Γιάν- 
νης Κρικέλης. Μετά την κατάρρευση, ξα- 
ναγύρισε στη δουλειά του, έλαβε μέρος σε 
πολλές αντιφασιστικές πατριωτικές εκδη
λώσεις, ενταγμένος από τους πρώτους στο 
Ε.Α.Μ. Το σπίτι του στην οδό Φρύνης 58 
του Βύρωνα είχε γίνει ένα επαναστατικό 
στρατηγείο όπου συντάσσονταν προκηρύ
ξεις και δελτία πολεμικών ειδήσεων, συ
νεδρίαζαν οι αντιστασιακοί και φιλοξε-

νούντοιν οι καταδωκόμενοι.
»Μετά τη μεγοιλειώδη εκδήλωση για  την 

28 Οκτώβρη το 1943, στην οποία ήτοα/ έ
νας από τους πρωτεργόαες, μπήκε στο 
στόχαστρο των κστοιχτητών και των συνερ 
γατών τους. Πιάστηκε μέσα στην Τράπε-

Γιώργος Κρικέλλης

ζα, βασανίστηκε στο κολαστήριο της οδού 
Μέρλιν, κλείστηκε στο Χάίδάρι, κοοταδι- 
κάστηκε από Γερμανικό στροιτοδικείο και 
μεταφέρθηκε στις Φυλακές του Στάιν κον
τά στην πόλη Κρεμς της Αυστρίας. Εκτε
λέστηκε τις μέρες που τα συμμοιχικά στρα 
τεύματα είχοη/ πλησιάσει στον τόπο του 
μαρτυρίου κι από στιγμή σε στιγμή θα  
ελευβερωνότοα/. ' Ετσι ο Γιώργος Κρικέ
λης, ήρωας της Εθνικής μας Αντίστασης, 
μένει στην Ιστορία σαν ο τελευταίσς Έ λ 
ληνας νεκρός του πολέμου».

Οδός Αποδήμων Ευρυτάνων
Σε οδό «Αποδήμων Ευρυτάνων» ονόμα

σε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου 
τον δρόμο της πόλης από την Νομαρχία 
ώς την έξοδο προς Αγρίνιο. Η πρόταση έ
γινε από την Πανευουτανική Έ νω ση.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους δύο 
για μια συμβολική πράξη τιμής και ευ
γνωμοσύνης γΤ αυτούς που εκδηλώνουν 
τόσο έμπρακτα την στοργή τους για την 
Ευρυτανία.
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Ευρυτάνες ζωγράφοι
Υττάρχουν, ευτυχώς, ακόμη άνθρωποι 

που γ ι’ οουτοός η εναοχόληση με την επι- 
στήμη ή την τέχνη δεν είναι βιοποριστική, 
αλλά ξεχειλισμα εσωτερικής αναζήτησης, 
ανησυχιών πνεΰμοαος και ψυχής. Είναι με
ράκι, που δίνει ζηλευτά έργα τελειότητας. 
' Ενας τέτοιος είναι και ο  Ευρυτανικής κα

ταγωγής (από το Μεγάλο Χωριό) γνω
στός κοσμηματοπώλης των Αθηνών κ. Ντί- 
ος Τουλούπας, μικρότερος αδελιρός του α
είμνηστου πολιτευτή Ευρυτανίας Τάκη 
Τουλούπα.

Τον γνωρίσαμε και σαν ζωγράφο πλέον 
σε ατομική του έκθεση με τον τίτλο «Κό
σμημα και Εικόνα», που οργάνωσε στην 
αίθουσα Τέχνης (Γκαλλερί Κρεωνίδης, 28 
Ιανουαρίου — 20 Φεβρουαρίου 1988), όπου 
εξέθεσε περί τους 50 ζωγραφικούς πίνακές 
του. Μια περιήγηση στα έργα του δείχνει 
ότι είναι ένας ευαίσθητος παρατηρητής 
της φύσης, εμττνέεται απ’ αυτήν και κατορ
θώνει να μεταδίδει την συγκίνησή του αυ- 
11] μέσα από τον χρωστήρα του και τη δί
κη του ευαίσθητη αίσθηση των χρωιμάτων. 
Αν και το υγρό στοιχείο (θάλασσα νησιω
τικά τοπία) εμφανίζεται στους περισσότε
ρους πίνακές του οχττόσο δεν παύει να εμ- 
πνέεται και από το βουνό, όπου περιλαμ
βάνεται και το Ευρυτανικό ορεινό τοπίο 
με τα έλατα και τις ανηφοριές του.

Ευχές Δημάρχου
 ̂Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Καρπενη- 

σίου, ιατρό κ. Γ. Παπαδόπουλο, που κον
τά στις τόσες έγνοιες του θυμήθηκε τα  
χωριά και τους Συλλόγους της Ευρυτα
νίας. Αντευχόμαστε κάθε δύναμη στις προ- 
σπάθειές του για την αναβάθμιση της πρώ
της πόλης της Ευρυτανίας μας.

Η Ακαδημία βραβεύει δασκάλους
Κατά τη φετινή απονομή των βραβείων 

της η Ακαδημία βράβευσε τους δασκά
λους κ.κ. Χρ. Γρηγοριάδη, Β. Καλαϊτζίδη, 
θ .  Καλτσούνη, Γ. Λώλη, Ελ. Λυκοπάτη, 
Παν. Παπαδήμο, που υπηρετούν σε ισάριθ
μα σχολεία της Ευρυτανίας.

Τους συγχαίρομε γιαπί όλοι μας στο 
πρόσωπό τους αναγνωρίζουμε όλους τους 
ηρωικούς δασκάλους της Ευρυτανίας που 
κάτω από αντίξοες συνθήκες επιτελούν α
κόμη το καθήκον τους με αφοσίωση και 
αυταπάρνηση.

Παναγία η Προυσιώτισσα
Εορταστική εκδήλωση στην οποία παρα

βρέθηκαν πλήθος Ρουμελιωτών οργάνωσε 
φέτος στις 29 Νοεμβρίου 1987 το Πνευμα

τικό Κέντρο Ρουμελιωτών, για να τιμήσει 
την μνήμη της Παναγίας της Προυσιώτισ- 
σας στον Ά γ .  Νικόλαο Πευκακίων (Αθή
να) . Χορκοστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Φωκίδος.

Στη συνέχεια οι Ρουμελιώτες επισκέφθη- 
καν το νεόκτιστο κτίριο του Πνευματικού 
Κέντρου όπου προσφέρθηκαν αναψυκτικά 
(οδός Σ ίνα ).

Το έπος του ’40 και οι Ρουμελιώτες 
αγωνιστές
Με τον παραπόα/ω τίτλο η Ομοσπονδία 

Ρουμελιωτών Ελλάδας οργάνωσε εκδήλω
ση στην Αρχαιολογική Εταιρεία 21.10.87, 
για να τιμήσει την επετειο του 0X 1 1940.

Το θέιια ανέπτυξε σε πυκνό ακροατήριο 
ο γλαφυρός ομιλητής κ. Παν. Βλόιχος, Γε
νικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης 
και Πρόεδρος του Συνδέσμου «Ευγένιος ο 
Αιτωλός».

Βράβευση Ευρυτάνων ιατρών
Η Πανευρυτανική Ένοχτη σε ειδική τε

λετή που οργάνωσε στο Καρπενήσι στις 
27.2.88, β(:3άβευσε τους Ευρυτάνες ιατρούς 
που σαν μέλη ειδικού κλιμακίου επισκέπτε
ται συχνά τα απομακρυσμένα και χωρίς 
γιατρό χωριά της Ευρυτανίας και βοηθάει 
στην ιοτρκή τουςι περίθαλψη.

Οι γιατροί αυτοί είναι:
1. Τάσος Κο-ντομέρκος, ρευματολόγος. 

Πρόεδρος. 2. Νικόλαος Καρβέλης, ωτορι
νολαρυγγολόγος. 3. Νικόλαος Τάκης, ορ
θοπεδικός. 4. Ηλίας Καρανίκας, ορθοπεδι
κός. 5. Λημήτριος Ματθές, παθολόγος. 6. 
Γεώργιος Πατσογιοιννης, νευρολόγος - ψυ
χίατρος. 7. Λημήτριος Τσίγκας, καρδιολό
γος. 8. Μαίρη Ν. Τάκη, οδοντίατρος. 9. Ι
ωάννης Πατπαδήμας, ποίθολόγος. 10. Γεώρ
γιος Χαλιάσος, παιδίατρος. 11. Νικόλαος 
Νιαβής, παθολόγος. 12. Βυσσαρίων Ζαρ- 
καδούλας, ορθοπεδικός. 13. Μαριάννα Τσί
ρου, οφθαλμίατρος. 14. Κων. Πριτσόλας, ο
δοντίατρος. 15. Παναγιώτης Ακτιτόπουλος, 
ωτορινολαρυγγολόγος. 16. Κων. Μπάνης, 
ωτορινσλαρκιγγολόγος. 17. Παύλος Πίγ- 
κος, οδοντίιχτρος. 18. Απόστολος Τόλης, 
παθολόγος. 19. Στέλιος Αψόκαρδος, νευ
ρολόγος. 20. Αθαν. θεοδωρόπουλος, ωτο
ρινολαρυγγολόγος. 21. Δημ. Καρασάββας, 
γυναικολόγος. 22. Κων. Φακιωλάς, καρδιο
λόγος. 23. Ιωνάννης Τόγκας, γυναικολό
γος. 24. Χρήστος Ζούρας, καρδιολόγος. 
25. Ευγνωσία Ζούρα, μικροβιολόγος. 26. 
Δημ. Χατζηαγόρου, νευρολόγος - ψυχία
τρος.

' Ενα εύγε απ’ όλους μας για την εθε
λοντική προσφορά τους.
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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ

(Ομιλία του Σεβασμ,ιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησιού κ.κ. Νικο- 
λόιου, που εκφωνή&ηκε a iw  ιερό ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, 
όπου τελέσ&ηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία του Προοδευτικού Συλ
λόγου Καρπενησιωτών της Αθήνας στις 27 Σεπτεμβρίου 1987) .

Οι μεγάλες υπηρεσίες, που πρόσφερε η Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
Ελληνικό Έθνος και παλαιότερα, μάλιστα δε στα χρόνια της Τουρκο
κρατίας, είναι ιστορικό και αναμφισβήτητο γεγονός. Για όσους διατη
ρούν μνήμη, ανόθευτο μέσα τους ελληνικό φρόνημα και ζωντανή την ορ
θόδοξη πίστη και παράδοση, οι υπηρεσίες αυτές είναι ιστορική αλήθεια, 
τόσο φανερή και τόσο λαμπερή, σαν τον ήλιο. Αλλά στην υποβαθμισμέ
νη πνευματικά εποχή μας είναι κάποιοι, που την αμφισβητούν' είναι ε
κείνοι που έπαψαν να σκέπτωνται ελληνικά και εκείνοι που έσβησε μέ
σα τους η ορθόδοξος πίστη. Οι μεγάλες υπηρεσίες της Εκκλησίας προς 
τον Ελληνισμό δεν είναι μεταγενέστερες και μόνο αυτές, που βλέπομε 
και διαπιστώνομε στο τελευταίο στάδιο της ιστορικής πορείας του ' Ε
θνους. Από πολύ παλιά η Εκκλησία με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της, 
ως Εκκλησία «καθολική», έγινε ο κορμός και ο στύλος του οικουμενι
κού Ελληνισμού. Μέσα στην Εκκλησία ο Ελληνισμός αναγεννήθηκε, πή
ρε καινούργια ζωή, οα/απλάσθηκε και διατηρήθηκε. Αυτές βέβαια οι α
λήθειες είναι χιλιοειπωμένες, είτε με τη γλώσσα της ιστορίας ως επι
στήμης είτε με την τέχνη του λόγου ως ρητορείας. 'Ομως το τελευταίο 
τούτο μάλλον ζημίωσε την υπόθεση, γιατί η ρητορεία, που επηρέασε 
πολύ και το κήρυγμα της Εκκλησίας, δεν ενδιαφέρεται τόσο για την α
λήθεια, όσο για την εντύπωση.

Μια απόδειξη της ιστορικής αλόθειας, πως μέσα στην Εκκλησία α
ναγεννήθηκε ο Ελληνισμός και σώθηκε το 'Εθνος, είναι τα γεγονότα 
της μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως. Στα γεγονότα αυτά απροκάλυ
πτα και αντικειμενικά διακρίνομε όχι μόνο τις θετικές και πολύτιμες υ
πηρεσίες, αλλά και την εκούσια κένωση της Εκκλησίας για το 'Εθνος. 
Αυτή η κένωση είναι η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας, καθώς η δόξα του 
Χριστού, που δεν είναι τα θαύματα, αλλά ο Σταυρός. ' Οταν λέμε κέ
νωση της Εκκλησίας, εννοούμε ότι η Εκκλησία πλήρωσε και εξακολου
θεί να πληρώνη πολλές ξένες αμαρτίες. Ζημιώθηκε πολύ ως θείος ορ
γανισμός και θεσμός του Αγίου Πνεύματος, συγκαταβαίνοντας στις αν
θρώπινες αδυναμίες και δοκιμασίες των λαών της, γιατί βέβαια Ορθό
δοξη Εκκλησία δεν είναι μόνο οι ' Ελληνες. Αυτή την κένωση δεν μπο
ρέσανε να καταλάβουν όσοι και στην εποχή μας αρνιούνται τη Θειότη- 
τά της και την βλέπουν μόνο και την μετρούν με καθαρά ανθρώπινα και 
κοσμικά μέτρα. Το ίδιο έκαναν και οι σταυρωτές του Χριστού, «κατα- 
τω νϋν άπό τού σταυρού», έλεγαν, «καΐ πιστεύσωμεν αύτω».

Στα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, που είναι το τελευταίο 
μεγάλο κατόρθωμα της ελληνικής ιστορίας, μια πράξη, που συνεχίζε
ται μέσα σε εκατόν εξήλπα τώρα χρόνια, με συνέπειες ένδοξες και συμ
φορές μεγάλες, όπως είναι οι απελευθερωτικοί πόλεμοι του αιώνα μας 
κι ύστερα το ξερίζωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, στα γεγονότα 
της Ελληνικής Επαναστάσεως πρωταγωνιστούν κληρικοί της Εκκλη-
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σίας· επίσκοποι, παπάδες, διάκοι και απλοί καλόγεροι. Ό λοι αυτοί, 
και όταν κηρύττουν την Επανάσταση και όταν πολεμούν με το όπλο στο 
χέρι και όταν ανασκολοπίζωνται και όταν θάπτωνται ζωντανοί και όταν 
απαγχονίζωνται και όταν ακόμη αφορίζουν δήθεν τον αγώνα, έχουν μέ
σα τους ενωμένες και αχώριστες δυό ιερές πραγματικότητες, την πίστη 
και την πατρίδα. Είναι κληρικοί, λειτουργοί της Εκκλησίας και το φρό
νημά τους και τα λόγια τους είναι ελληνικά.

Από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, σ’ όλα τα χρόνια της Τουρ
κοκρατίας και πριν από ττ]ν Ελληνική Επανάσταση και μέχρι τις ημέ
ρες μας, μια μεγάλη σειρά Αγίων Μαρτύρων πιστοποιεί το δεσμό με
ταξύ Εκκλησίας και ' Εθνους ή καλύτερα την επιβίωση του ' Εθνους 
μέσα στην πίστη της Εκκλησίας, η οποία έχει τον ακριβή τίτλο ότι εί
ναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αυτοί με ένα όνομα είναι οι Νεομάρτυρες, 
καινούργια θύματα στο βωμό της πίστεως και νέα προσφορά της Εκ
κλησίας για την ελευθερία των λαών. Όταν λέμε της Εκκλησίας, δεν 
εννοούμε μόνο του ιερού Κλήρου, γιατί Εκκλησία δεν είναι ούτε μόνο 
ο Κλήρος, ούτε μόνο ο λαός, αλλά Κλήρος και λαός μαζί ή καλύτερα 
ο λαός με τους ιερούς ποιμένες του, που έτσι μόνσ νοείται και λέγεται 
Εκκλησία και λαός του Θεού. Το αίμα των Νεομαρτύρων, καθώς πό
τιζε κάθε τόσο και σε κάθε τόπο το χώμα, κρατούσε ζωντανή την πί
στη και την εκκλησιαστική παράδοση και ζωογονούσε το εθνικό φρό
νημα των ραγιάδων. Δυστυχώς δεν μελετήθηκε ακόμα όσο θα έπρεπε 
και δεν εκτιμήθηκε η αξία της θυσίας των Νεομαρτύρων και η σημα
σία της για την Εκκλησία και για το ' Εθνος, που κινδύνευαν από τον 
αθρόο εξισλαμισμό των υποδούλων. ' Οσοι χάνονταν ως χριστιανοί χά
νονταν και ως ' Ελληνες. Αυτή την αλήθεια πρέπει να τη διατυώσωμε 
σε χρόνο ενεστώτα, χωρίς να θεωρηθή υπερβολή και χωρίς το φόβο 
ότι θα είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Πραγματικά, όσοι χά
νονται ως ορθόδοξοι χριστιανοί, χάνονται και ως ' Ελληνες. Μέσα στη 
σύγχρονη επιμιξία και ανάκριση των λαών, η ειδοποιός διαφορά και η 
ταυτότητα των Ελλήνων είναι η Ορθοδοξία μας. Ο Ά γιος Νεομάρτυ- 
ρας και Εθναπόστολος Κοσμάς σ Αιτωλός το φώναζε εδώ και διακό
σια χρόνια, ότι «αν χάσωμεν την Ορθοδοξία [ίας θα χάσωμεν και την 
ελευθερίαν μας».

Η ζωή της Εκκλησίας είναι μαρτυρία Ιησού Χριστού. Τούτο σημαί
νει πως η Εκκλησία πάντα διώκεται, γιατί η μαρτυρία ολοκληρώνε
ται στο μαρτύριο. Ομιλούμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι 
Εκκλησία εθνική' χωρίς να χωρίζεται, να διασπάται σε πολλές Εκ
κλησίες, είναι σε κοιθε χώρα η Εκκλησία του λαού. Αυτό συμβαίνει πε
ρισσότερο στον ελληνικό χώρο, όπου η εκκλησιαστική ομογένεια των 
Ελλήνων είναι σχεδόν απόλυτη' όλοι οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι χρι
στιανοί. ' Ετσι, η Εκκλησία που διώκεται, είναι αναγκασμένη να ση 
κώνη δύο σταυρούς, έναν δικό της και έναν του ' Εθνους. Στα χρόνια 
της τουρκικής αιχμαλοοσίας, αλλά και κάθε υποδούλωσης και αιχμα
λωσίας του Ελληνικού λαού, η Εκκλησία ομολογεί και κηρύττει δύο 
αναστάσεις, την ανάσταση του Χριστού και την ανάσταση της πατρί
δας. Τα ενώνει λοιπόν και τα δύο σε ένα και κάνει την πίστη πατρίδα 
και ττ|ν πατρίδα πίστη, και ο διωγμός της και ο αγώνας της γίνεται 
υπέρ πίστεως και πατρίδος. Τα τεκμήρια του διωγμού και του αγώνα 
αυτού, τα ιερώτερα και τα πιο αντιπροσωπευτικά θύματα, τα λογικά
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και αμώμητα σφάγια στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος είναι οι 
Νεομάρτυρες της Εκκλησίας.

Και ήδη σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά την 23η Σεπτεμβρίου, που 
στην πατρίδα του εορτάσαμε πανηγυρικά τη μνήμη του, οι εκτός του 
Καρπενησίου διαβιούντες Καρπενησιώτες με την αξιέπαινη πρωτοβου
λία του Συλλόγου τους, εορτάζουν σ’ αυτή την εκκλησιαστική σύναξη 
τον συμπατριώτη και προστάτη τους Μεομάρτυρα Ά γιο  Νικόλαο τον 
Καρπενησιώτη. Δεκαπέντε ετών παιδί έφυγε από το Καρπενήσι και πή
γε στην Κωνσταντινούπολη για να εργασθή μαζί με τον πατέρα του, 
που είχε εκεί ένα μικρό παντοπωλείο. Κοντά σ’ έναν πρακτικό δάσκα
λο άρχισε να μαθαίνη την τουρκική γλώσσα, κι έξυπνος καθώς ήταν, 
είχε μεγάλη πρόοδο. Μια μέρα ο δάσκαλός του, μπροστά σε πολλούς 
γενίτσαρους, τον έβαλε να διαβάση το μάθημα, και το μάθημα ήταν 
ομολογία πίστεως, πως τάχα γινόταν μουσουλμάνος. Αυτό ήταν όλο' 
δεν μπορούσε πια να αρνηθή πως έκαμε ομολογία και προσχώρησε στο 
ισλάμ, στον Μωαμεθανισμό. Τον πήγανε στον ανακριτή, και ο νεαρός 
Νικόλαος με φωνές και διαμαρτυρίες υποστήριζε την αθωότητά του. Εί
ναι χαρακτηριστική η απάντησή του στις δελεαστικές προτάσεις του 
κριτή· «εγώ είμαι χριστιανός και για Θεό μου πιστεύω τον Ιησού Χρι
στό. Τις τιμές και τα αξιώματα, που τάζετε, δεν τα χρειάζομαι. Τον Χρι
στό πιστεύω και δεν τον αρνιέμαι. Για το όνομα του Χριστού πεθαίνω, 
μα Τούρκος δεν γίνομαι». Απλά λόγια, γεμάτα πίστη. Και ποιός τα λέ
γει αυτά; Έ να  παιδόπουλο δεκάξη ετών ο Νικόλαος ο Καρπενησιώ- 
της, μαθητής και πνευματικό ανάστημα του μεγάλου διδασκάλου και 
ευεργέτου του Γένους, οσίου Ευγενίου του Αιτωλού.

Με τον ίδιο τρόπο έδιναν τη μαρτυρία Ιησού Χριστού οι αρχαίοι Μάρ
τυρες και αντιστέκονταν γενναιόφρονα στις δελεαστικές προτάσεις και 
τις εκφοβιστικές απειλές των διωκτών. Το τέλος ήταν η μαρτυρική τε
λείωσή τους και η κατάταξή τους στη χορεία των Αγίων. Ο Ά γιος Νι
κόλαος, μετά την ομολογία του αυτή, ρίχτηκε στη φυλακή και βασανί
στηκε 65 ημέρες χωρίς ψωμί και χωρίς νερό, και μια Δευτέρα της εβδο- 
μάδος, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1672 ο δήμιος τον αποκεφάλισε. Οι χρι
στιανοί αγόρασαν ακριβά το νεανικό σώμα και το έθαψαν στο μονα
στήρι της Παναγίας στο νησί της Χάλκης. Η ιερή κάρα του Αγίου βρί
σκεται τώρα στην ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Ά γιο Ό ρος.

Αδελφοί μου, αναζητούμε και ψόιχνομε να βρούμε πρότυπα, για να 
διαπαιδαγωγήσωμε τη νέα γενεά. Και βέβαια τα πρότυπα αυτά θα πρέ
πει να είναι δικά μας. Ορθόδοξα και Ελληνικά, γιατί εμείς δεν πρέπει 
να το λησμονούμε, κι αλλοίμονο αν το ξεχάσωμε, πως είμαστε Ορθόδο
ξοι ' Ελληνες. Ποιά λοιπόν καλύτερα πρότυπα μπορούμε να έχωμε, για 
να προβάλωμε στα μάτια των νέων μας από παλληκαρόπουλα σαν τον 
Νικόλαο τον Καρπενησιώτη, που τα έδωκε όλα για όλα για την πίστη 
του και για την πατρίδα του; Για τί άλλο σε κάθε καιρό, όποιοι κι αν 
είναι οι ιδεολογικοί άνεμοι που πνέουν, θα είχε κάθε σωστός άνθρωπσς, 
και μάλιστα νέος, να αγωνισθή παρά για την πίστη του και για την πα
τρίδα του; Ό λα  μπορούμε να τα πετάξωμε από πάνω μας, από πολ
λές προλήψεις και κακές κληρονομιές μπορούμε και πρέπει να απαλ
λαγούμε, μα δεν μπορούμε να απορρίψωμε το χρέος μας. Το χρέος δεν 
απορρίπτεται, είναι το ήθος του ανθρώπου. Θεός και συνείδηση μέσα 
του' «ήθος άνθρώπω δαίμων», έλεγαν οι αρχαίοι. Το χρέος το δικό μας.
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το νεοελληνικό μας ήθος, η ιερή κληρονομιά των τιατέρων μας είναι η 
Ορθόδοξη πίστη αας και η Ελληνική μας πατρίδα. Ο αγωνιστής Μα- 
κρυγιάννης, με τα πέντε τραύματά του στον αγώνα του ' Εθλ'ους και με 
το επιγραμματικό του ύφος, το μοναδικό και ανεπανάληπτο στην νεο
ελληνική λογοτεχνία, έμαθε στα γεράματά του πέντε γράμματα και 
μπόρεσε να γράφη: «Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία εί
ναι το παν. .. χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την 
θρησκείαν έθνη δεν υπάρχουν». Ταιριάζει να θυμηθούμε τα λόγια αυτά 
τής πείρας ενός γέρου και πιστού αγωνιστή, εορτάζοντας και τιμώντας 
σήμερα την ιερή μνήμη ενός παλληκαριού, που κι αν δεν πρόφτασε να 
γνωρίση την πείρα της ζωής, όμως ήξερε να σηκώση το χρέος του σαν 
χριστιανός ' Ελληνας και να τιμήση την κλήση του στο μαρτύριο, μια 
κλήση που σαν κι αυτή δεν είναι άλλη πιο ιερή και πιο ένδοξη.

Σ’ ένα «μαρτυρικό» ύμνο η Εκκλησία ψάλλει: «Μάρτυρες Κυρίου, 
πάντα τόπον άγιάζετε.. .». Κάθε τόπος, όλη η γη είναι ποτισμένη και 
αγιασμένη με το αίμα των Αγίων Μαρτύρων, που έδωκαν την ζωή τους 
για την πίστη, «ένεκεν έμοΟ και του εύαγγελίου», καθώς είπεν ο Χρι
στός. Και κάθε τόπος έχει «καύχησιν εν Κυρίω» για τους Αγίους Μάρ- 
τυρές του, που προβάλλει «είς πρεσβείαν» προς τον αρχηγό της πίστεως 
και Σωτήρα Χριστό. Κι εμείς σήμερα, εορτάζοντας την ιερή μνήμη του 
Αγίου Νικολάου, που το ορεινό και φτωχό Καρπενήσι τον γέννησε και 
τον έστειλε νικητή και τροπαιοφόρο στο μαρτύριο, δοξάζουμε «έν άγίω 
Πνεύματι» και μέσα στην τελούμενη Θεία Λειτουργία το υπερύμνητο 
και δοξασμένο όνομα του Πατέρα και του Υιού Κυρίου μας Ιησού Χρμ 
στού, που και ως προς το μαρτύριο των Αγίων είναι «χθες και σήμερον 
ο αυτός και εις τους αιώνας». Αμήν.

t ο Καρπενησίου Νικόλαος

ΘΩΜΑΣ ΚΑΒ^^ΛΑΡΗΣ (1900-1988)

Έναν πρωτοπόρο μετανάο-η, φιλάνθρωπο και πατριδολάτρη Ευρυτάνα τίμησαν 
πρόσφατα 1) Η Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, και 2) 0  Σύλλογος Δυτιικοφραγκιστιά- 
νων Ευρυτανία-ς, που τελεσαν στις 20.3.88 μνη}ώσυνο για τον αείμνηστο Θωμά Κα
βαλάρη που πέθανε πρόσφατα στην Αμερική. Πράξη τιμής και ευγ>^ωμοσύνης για 
έναν Ευρυτάνα, που σύνδεσε το όνομά του με την αγαθο<εργία και τη!'/ κοινωνική δρά
ση, αυτήν κυρίως, που βοήθησε να γίνουν μεγάλα έργα, που έφεραν ανακούφιση στους 
καρτερικούς Ευ·ρυτά',·ες (Νοσοκο*μείο Καρπενησιού, ενίσχυση απόρων κ.ά.) . Γπήρξε 
εμπνευστής και πιρωτεργάτης της Ένωσης των Ευρυτάνων Αμερικής το Β Ε Α Ο ΓΧ Ι. 
της οποίας για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος' αλ.λά και συνιδρυτής πολλών άλλων 
πατριωτικών οργανο'ισεων. Στην εκδήλωση εξήραν το έργο και την προσωπικότητά 
του ο κ. Θ. Τρίτσχς κ-υβερνήτης της ΟΣΕΑΚ και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δυτικής 
Φραγκίστας. γενέτειρας του Θωμά Καβαλάρη.
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a n o  τ η  α κ ο η ι α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Προ6>ηματο, Αράσπ/ Σχόλια

Για την τ ικονογραφηαη της Αγ ίας  Κυριακής
ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛ1Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
Μικρό Χωριό 20.9.1987

Προς την Αδελφότητα Μικροχωρττών και τους απανταχού Μικροχωρίτας 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε
Με πολλή χαρά σπεύδω να πληροφορήσω απ’ τις στήλες του περιοδικού μας τους 

απανταχού Μικροχωρίτας άτι άρχισε να υλοποιείται η επιθυμία τους για αγιογράφη
ση του Ναού της Αγίας Κυριακής.

Ή δη πριν από τη μνήμη της μπήκαν οι σκαλοΜίές στο Ιερό, και προγραμματί
στηκε για φέτος να γίνει ολόκληρη η κόγχη (Πλατυτέρα, ιεράρχες κ .λ π .), ο χώρος 
που την περιβάλλει και το μεγάλο επίπεδο που συνδέεται με τον τρούλλο, σύνολο πε
ρί τα 70  τ.μ.

Αυτή είναι μια καλή αρχή για φέτο>ς και καθώς έχομε ορισμένες προσφορές, 
όπως της κ. Παπαδοπούλου Φωτεινής, της κ. Μαργαρ. Κεράνη, του κ. Γιεωργ. Γιαν- 
νακοπούλου, της κ. Ευαγγ. Σιδέρη, της κ. Ελένης Ε. Παπαδή, της κ. Ευφροσύνης

Η Πλατυτέρα στην Αγ. Κυριακή. Έ ρ γ ο  του αγιογράφου Γιώργου Νικολακόπουλου
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Κ. Κατσάνοι>, του κ. Ατιαοτόλου Κουτοΰκη, τη ; κ. Αλκινόης Κρικέλα αιο'.οδοξώ π ω ;
υπάρξε·. συνεχεία προσ^ρορών για την απρόσκοπτη συνέχιση τη ; αγιογρα-φήσεωςΑ
Το όλο έργον ανέλαβε ο καταξιωμένο; στο- χώρο του αγιογράφο; κ. Γ . Νικολα- 

κόπουλο; που εκόσ^τησε με την εργασίαν του πολλούς ναούς των Αθηίνών (Ά γιος 
Χαράλαμπος Ιλισιιον. Αγ. Χαρράλαμπος Σ.Ε.Ο. Πατησίιον, παρεκκλήσι Αγ. Νεκτα
ρίου Καισαριανής, Ά γιος K ojv/ vo;  και Ελένη Ζωγράφου) και επαρχιών Ά γιος Νι
κόλαο; Άργους, Κοίμησις Θεο-τόκου Νεμέας, Ά γ ιο ; Κων/νος και Ελένη Κούτσι 
Νεμέας.

Το επόμενο έργο που προγραμματίζουμε 6α είναι ο τρούλλος (Παντοκράτορας, 
ουράνιες δυνάι^εις, προφήτες, διάκοσμος, (Ευαγγελιστές) και Θεού ύέλοντος 6α πραγμα
τοποιηθεί το επό·μενο καλοκαίρι. Οι τοιχογραφικές εργασίες ευνοούνται στην περιο
χή μας τους καλοκαιρινούς μήνες, γι’ αυτό κάθε καλκαίρι θα αγιογραφείται και ένα 
τμήμα έτσι ώστε σε 4  - 5 χρόνια από τώρα —  και με γενναία συμβολή όλων —  θα 
ολοκληρωθεί η αγιογράφηση της .^γίας Κυριακής.

Πιστεύω δε, με τα πρώτα δείγματα εργασίας του είδους πως μπορεί να υπερη^ 
φανεύεται το χωριό [χα; που δημιουργεί ένα σοβαρό καλλιτεχνικό έργο βυζαντινής 
αγιογραφίας, αφήνοντάς το πνευματική παρακαταθά]κη για τις επύ[!ΐενες γενεές εις 
μνημόνευσιν παντοτεινή των δωρητών και όλων των συμβαλόντων στην ολοκλήρωση 
αυτού του μεγάλου έργου.

Ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είμαι επιφορτισμένος με την ευθύ
νη κ.αι την εποπτεία αυτών των εργασιών και παρακαλώ τους επιθυμούντας να βοη
θήσουν εις το έργον να επικοινωνούν μαζί μου, τηλ. (0 2 3 7 )4 1 3 1 8  για περισσότερες 
πληροφορίες και ενημέρωση ως προς τα σχέδια (αγιοκ-ατάταξη) και δαπάνη που α
παιτείται για κάθε άγιο ή σύνθεση (σκηνές από τη ζωή του Χριστού κ.ά.) .

Ευχές για όλους ντόπιους και ξενιτεμένους Μικροχωρίτας και συμπαθούντας το 
χοίριό [.ιας, για προκοπή, αγάπη, χαρά και ευτυχία.

Με πατρική αγάπη 
π. Ν. Αζακάς

* Σ.Σ.: Μέσω της Αδελφότητας προσέφερε για την αγιογράφηση 50.000 δρχ. ο κ. Ελ. 
Καρυο<Ι>ύλλης εις μνήμην Γ. Παπαδή, όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού.

Η Λαϊκή  Ιυν ϊλΣυση  του χωριού
Φέτος η Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων 

του χωριού μας πραγματοποιήθηκε στις 3 
Αυγούστου στην αίθουσα του Δημοτικού 
Σχολείου, η οποία ήτοιν κατάμεστη από 
κόσμο.

Η Μομάρχισσα κ. Α. Κανελλοπούλου 
πλαισιωμένη από υπηρεσιακούς παράγον
τες, άκουσε όλους τους ομιλητές και α
πάντησε πρόθυμα και εμπεριστατωμένα σ’ 
όλα τα  ερωτήματα που της υποβλήθηκαν. 
Τόνισε στη Συνέλευση ότι δεν είναι δυνα
τόν να επιλυθούν όλα τα αιτήματα ή να 
εκτελεσθούν όλα τα έργα που έχει προ
γραμματίσει η Κσινότητα. Προέχουν τα  
2 - 3 που είναι άμεσης προτεραιότητας.

Για το φλέγον θέμα της ένταξης του 
Μικρού Χωριού σε γεωγραφική ενότητα, 
για το οποίο γράφουμε σε άλλες σελίδες, 
απάντησε ότι η ένταξή του στη γεω γρα

φική ενότητα αρ. 2 ατποφασίστηκε από το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εναπόκειται στην 
Κοινότητα να προχωρήσει στις ενέργειες 
που νομίζει ότι θα αλλάξουν την απόφαση 
αυτή.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Β. Μί- 
χος, ο δάσκαλος κ. Γιουρνάς και ο Πρόε
δρος της Αδελφκότητας κ. Κουτσούκης τό
νισαν οτι το Μικρό Χωριοό έχει όλες τις 
προϋποθέσεις (βιωσιμότητα, τουριστική υ
ποδομή, ιστορία κ.ά.) όχι μόνο για  να 
συμπήξει με τα χωριά Νόστιμο, Δερμόαι, 
Χελιδόνα ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα 
αλλά και σε περίπτοκτη που αυτό δεν γί
νει, το Μικρό Χωριό να αποτελέσει ξεχω
ριστό Ο.Τ.Α.

Η θέληση όλων των κατοίκων για επα
νεξέταση του θέματος αυτού διακηρύσσε
ται με το ι|ήφισμα της Συνέλευσης που 
στάλθηκε στις αρμόδιες αρχές.

ΠρόεδίΧ3ς της λαϊκής Συνέλευσης ήταν
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ο κ. Κλεομένης Κουτσούκης, Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών.

Προσκύνημα στην Προνσ ιΰτ ισσα
Φέτος γέμισαν τρία λεωφορεία οι Μ- 

κροχωρίτες για το ττροσκύνηιμα της Πανα
γιάς στον Προσσό. Την φροντίδα, όπως 
πληροςκ>ρούμαστε είχαν η κ. Γκόλφω Α. 
Φλέγγα, κοινοτική σύμβουλος και ο πα- 
πα Νίκος.

Οι ξ τ ν ι τ τ μ ί ν ο ι  μας
Το χωριό μας γνώρισε χαρές και δόξες 

φέτος, αφού δέχθηκε τα πιο πολλά ξενιτε
μένα του παιδιά, κυρίως από την Αμερι
κή. Από μια πρόχειρη ματιά εντοπίσαμε 
στο χωριό το καλοκαίρι τους: Ανδριτσο- 
γιιάννη (Μαστρογεωργόπουλου) Βασιλι- 
κούλα με τον σύζυγο και τα παιδιά της, 
τον Κώστα Α. Γιουρνά με τον γιό του ' Α
ρη, τον Γιάννη Γιουρνά, τον Δημήτρη 
Α. Κερόινη και τον Ηλία Γ. Μπακατσιά, 
τον Νικόλα 1. Κομπορόζο, τον Πάνο 
Κ. Ζαχαρόπουλο, Ζωή Δέρματά (χήρα Νι
κολάου^, Ροδάνθη Κυρίτση με την κόρη 
της Βουλα Τσιώμου και τα παιδιά της, 
την Νίκη Κ. Κουτσούκη με τα παιδιά της, 
Χαρίκλεια Κυρίτση, τον Λάζαρο Μπακο- 
γιάννη με την οικογένειά του και την μη
τέρα του Ουρανία, επίσης την αδελφή του 
Ευδοκούλα Λαΐνη με τον άνδρα της και τα 
παιδιά της, τον Θανάση Μανίκα, τον Γιάν- 
νη Μανίκα με την γυναίκα του που επα- 
ναπατρίσθηκαν από την Πολωνία, την κό
ρη του Ανδριατνή και την οικογένειά της, 
τον Γιάννη Μπάρλα με την οικογένειά του, 
τον Θανάση Πλάκα, τον Μιχάλη Μουχρί- 
τσα και την οικογένειά του, τον Γ. Α. Πα- 
παΟανάση. τους αδελς>ούς Αριστείδη και 
Κώστα Πέτσικα, οικογενειακώς, την Μα- 
ριάνθη Πριοβόλου με τις κόρες της και 
εγγό'νια της που τέλεσαν στο χωριό το ε
τήσιο μνηυόσυνο από τον θόινατο του αεί
μνηστου Κώστα Πριόδολου (16 Αυγού- 
στου), τον Κώστα Σιαφάκα, την ' Ελλη 
Σουλιώτη (Τσατσαράγκου) με την οικογέ- 
νειά της, τον Γιώργο Σταθόπουλο με την 
οικογένειά του, τον Κώστα Χασκόπουλο με 
την οικογένειά του, τον Γιάννη Χαμπερή κι 
άλλους. Για την μητέρα τους Δήμητρα, 
που πέθανε πρόσφατα στην Αθήνα, ήλθαν 
και επισκές;©ηκαν το χωριό ο κ. και η κ. 
Παν. Χρ. Μαστρογεωργόπουλου.

Τα πανηγύρ ια  μας
Και τα δυο πανηγύρια του χωριού μας, 

δηλαδή της Αγίας Κυριακής (7 Ιουλίου)

και της Μεταμόρφωσης (6 Αουγούστου) 
παρουσίασαν σημαντική κίνηση. Τόσο την 
παραμονή όσο και τη ημέρα της εορτής 
ο χορός και το γλέντι κρόαησαν ως το 
πρωί με πολύ κόσμο.

Π ιό πολύ φέτος χόρεψαν οι ξενιτεμένοι 
μας, κυρίως από την Αμερική, όπως οι 
οικογένειες των I. Λαΐνη, Λ. Μπακογιόιν- 
νη (Σικάγο), 1. Μπάρλα (Ασδιλ) κ.ά.

Την ημέρα της Μεταμόρφωσης, όπως 
κάβε χρόνο η Αδελφότητά μας ετέλεσε 
αρτοκλασία που επιμελή θηκε ο αντιπρόε
δρος κ. Παντελής Λιόιπης.

0 Μάρκος  Μ πότσαρης  και η 
παράδοση του χωριού μας

Μια μαρμάρινη πλάκα στη θέση της πα
λιάς Μεταμόρφωσης θυμίζει με μεγάλα  
γράμματα ότι: ΕΔΩ ΥΠΗΡΧΕ QC ΤΟ 
1924 ICTOPIKOC NAOC THC META- 
ΜΟΡΦΩΤΗΤ ΤΟΥ ΤΩΤΗΡΟΤ ΟΠΟΥ — Η 
ΠΑΡΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ MAC ΛΕΕΙ -

Στο χώρο της παλιάς Μεταμόρφωσης η ε
πιγραφή στη μαρμάρινη πλάκα θυμίζει 

την ιστορικότητά της

ΠΡΟΤΕΥΧΗΘΗΚΕ Ο Μ. MHOTCAPHC 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΤΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠ ΙΘ Ε- 
CH CTO ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΤΟ KAPHENHCΙ
ΟΥ, AYTOYCTOC 1823 (1CTOPIA ΤΡ1-
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ΚΟΥΠΗ, ΒΙΒΛΙΟ Γ ' ) .  Ως γνωστό στο 
Μικρό Χωριό είχε στρατοττεδεύσει το ε
κλεκτό σώμα του Μάρκου Μπότσαρη και 
στο Μικοό Χωριό έφεραν πάρα πολλά λά
φυρα μετά την μοιραία επίθεσή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟ Υ  
Αριθ. πρωτ. 483 Μ. Χωριό 3-8-1987

ΠΡΟΣ; Την κ. Νομάρχισσα Ευρυτανίας 
Κατά την επίσκεψή της στην 
Κοινότητα Μικρού Χωριού 
Στις 3-8-1987

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Περιφερειακού δετούς 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ
σεων 1 9 8 8 -1 9 9 2

Α Ι Τ Η Μ Α Τ Α
ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  

ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 1988
1. Επέκταση του Νέου Οικισμού με την 

παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης.
2. Εμπλουτισμός υδραγωγείου και τελι

κή υδροδότηση Νέου Δερματίου.
3. Αποπεράτοχτη Πλατείας.
4. Τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστροκτη ε

σωτερικών δρόμων.
5. Δημιουργία σκουπιδότοπου.
6. Επέκταση του Τουιριστικού Ξενώνα.

ΓΙΑ  ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Διάνοιξη αγροτικού δρόμου Αγία Αι
κατερίνη — Ά γ ιο ς  Νικόλαος — Τσοπτουρ- 
νιά.

2. Ανακοαασκευή του δρόμου από Νέο 
Μικρό Χωριό — Παλαιό Μικρό Χωριό.

3. Ανακατασκευή υδραύλακα Αγίων Α
ποστόλων.

4. Δημιουργία επιχείρησης εμφυάλ&ϊσης 
και διάίθεσης του νερού Κεφαλοδρύσου.

5. Βελτίωση του Νεκροταφείου.
6. Διαμόρφ&κτη των κοινοχρήστων του 

οικσμού (κατασκ.ι παδικής χαράς).
7. Κατασκευή ποτιστρών ζώων.
8. Βελτίιοση του υπάρχοντος δρόμου Μι- 

, κρού Χωριού — Νόστμου.
9. Δημιουργία Εκπολιτιστικού Κέντρου 

(Αίτημα Εκπολιτιστικού Συλλόγου).
10. Ανακοαασκευή υδραυλάκων — Στα- 

σιά και Ζερβού — Αγιάννης.
11. Αποπεράτωση αθλητικού γηπέδου.
12. Κοαασκευή τεχνικών έργων οδού α

πό Νέο προς Ποίλαιό Μικρό Χωριό.
ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  

ΓΙΑ  ΤΟ 1988
1. Κοαασκευή δικτύου οιποχέτευσης.
2. Διαμόριφωση και στρώσιμο των εσω

τερικών δρόμων.

3. Δενδροφύτευση της περιοχής της κα
τολίσθησης.

4. Ανακατασκευή εξωτερικού και εσω
τερικού δικτύου ύδρευσης.

5. Επέκταση και επισκευή του Τουριστι
κού Ξενοδοχείου.

ΓΙΑ  ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Συντήρηση της Πνευματικής Γωνιάς 
(Δημοτικό Σχολείο).

2. Κατασκευή μνημείου για τον αγωνι
στή της Εθν. Αντίστασης «ΚΛΕΑΡΧΟ».

3. Βελτίωση και επέκταση Παιδικής Χα
ράς.

4. Ανακοαασκευή του πάνω αύλακα.
5. Εξωραϊσμός της Πλοαείας και του 

πέρι χώρου αυτής.
6. Επέκταση και περίφροοξη του Νεκορ- 

ταφείου.
7. Διάνοιξη δρόμου μέχρι του βουνού 

της Χελιδόνος (ΤΣΟΥΤΣΗ).
8. Σύνταξη υδρογεωτεχνικής μελέτης 

του Παλαιού Οικισμού και ειδικώτερα στη 
θέση Λόγγοβες — Μέρσια, οπτό το Πρό
γραμμα Δη.μοσίων Επενδύσεων (1ΓΜ Ε).

Το KOI NOT. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παιδική ποδοσφαιρ ική  συνάντηση
Για δεύτερη συνεχή χρονιά έγινε και 

φέτος η ποδοσφαιρική συνάντηση των δύο 
παιδικών ομάδων του Μικρού Χωριού 
(Παλαιού οικισμού) στις 8 Αυγούστου. Σ ’ 
ένα λιβάδι, πόινω από την Παιδική Χαρά, 
στήσοα/ε οι μικροί ποδοσφαιριστές ένα μι
κρό γήπεδο. Τοποθέτησαν δοκάρια για τα  
τέρματα, χάραξαν τις γραμμές στο γήπε
δο, μετέφεραν πάγκους για τους θεατές.

Η ομάδα του Κεραυνού

Τοποθέτησαν την ταμία κ. Πλάκα για  τα 
εισιτήρια και έφεραν αναψυκτικά. Ο αγώ 
νας άρχισε στις 7. Τη διαιτησία κράτησε
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ο Αλέκος Φλέγγας, φίλαθλος, γνώστης ττε- 
ρί τα τΐοδοσφαιρίκά.

Ol· δυό ομάδες που αλληλοτταρατάχθη- 
KOCV ήταν ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ με παίκτες τον

Η ομάδα του Κατωγειτονιακού

Κρίκο Κώστα, Κοα/ούτο Γιάννη, Τσινιά 
Γιάννη και Νεκτάριο. Φατούρο Νίκο, Π λά
κα Σάκη και Βοιγγέλη, Τριανταφύλλη Νί
κο, Κυρίτση Νίκο, Μαμαλιό Νίκο και η 
άλλη ομάδα με παίκτες τους Κυρίτση Β α γ
γέλη, Βουγά Δημ., Κομπορόζο Νικόλα και 
Θανάση, Γεωργίου Γιοιννη και Νικόλα,

Τα αιτήματα των παιδιών

Τσώμο Τζώρτζη και Πουλόπουλο Αιονύση.
Ο αγώνας ήταν πράγματι συναρπαστι

κός που κρόαησε τους θεατές σε διαρκή 
αγωνία με τις εναλλασσόμενες φάσεις που 
παρουσίαζε. Οι παίκτες και από τις δυό 
ομάδες έπαιξαν με τέχνη, κέφι και σβελ
τάδα και έδειξαν όλο το ποδοσφαιρικό τα
λέντο τους. Ο αγώνας έληξε, παρά την 
παράταση που δόθηκε, ισόπαλος 8—8. Ο
πότε για την ανάδειξη του τελικού νικη
τή κτυπήθηκαν πένοιλτυ. Από τη φάση αυ
τή νικητής αναδείχθηκε ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ με 
σκορ 10—9.

Στο τέλος οι θεατές χειροκρότησαν και 
συνεχάρησοιν τα παιδιά για την καλή διε
ξαγωγή του παιχνιδιού, την αθλητική τους 
προσπόιθεια, αλλά και για το ωραίο θέα
μα που τους πρόσφεραν. ' Επειτα, στην 
πλατεία του χωριού, η Πρόεδρος των ο
μάδων κ. Τριανταφύλλη πρόσφερε στους 
παίκτες αναψυκτικά, ανανεώνοντας το ραν
τεβού των ομάδων νια του χρόνου.

Οι εισπράξεις από την ποδοσφαιρική αυ
τή συνοιντηση βρίσκονται στο ταμείο. Με 
τα χρήματα αυτά και αφού συμπληρωθούν 
θα αγοραστούν διάφορα εφόδια για τον ε
ξοπλισμό των ομάδων.

Δ. ΚΡΙΚΟΣ

Εδ ίλοντ ική  {ργασία
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημ. Κρί

κο, που συνέβαλε αποφασιστικά στον 
καθαρισμό της Πνευματικής Γωνιάς μετά 
το βάψιυό της.

Γ ίυ γ ρ α φ ικ ί ζ  {ΐ ίότητ^ς
Το Μικρό Χωριό μαζί με τις Κοινότητες 

Νόστιμου, Δερμόπη και Χελιδόνας οπτοτέ- 
λεσαν πλέον την καινούργια 14η γεω γρα
φική ενότητα στον χώρο της Ευρυτανίας. 
' Ετσι ανοίγεται ένα καινούργιο κεφ-άλαιο 
στην ιστορία των χωριών αυτών, που κα
λούνται να ενώσουν τις προσπάθειές τους 
για την ανάπτυξη και πρόοδο της περιο
χής τους και βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των κατοίκων.

Συγχαίρομε τα Κοινοτικά Συμβούλια 
και τους Συλλόγους για την αγωνιστική 
τους επιμονή που εξέφραζε την λαϊκή α 
παίτηση και συναίνεση για συνένωση και 
δημιουργία ενός νέου Ο.Τ.Α. με στόχο την 
α ιοτελσματική λειτουργία του νέου θε
σμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την α
νάπτυξη της περιοχής.

Κ α σ τ ί λ λ ι α :
Μνημη Γ ιάννη A Κομπο ρό ζον

«Για όλους τους αγωνιστές της ελευθε
ρίας καταθέτει σήμερα το ταπεινό τούτο 
στεφάνι η Αδελφότης Μικροχωριτών, εδώ 
όπου ένα παλληκάρι του Μικρού Χωριού 
θυσιάστηκε για την πατρίδα...». Με τα λό
για αυτά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ. Ποητελής Ν. Λκάπης κατέ
θεσε εκ μέρους της Αδελφότητας στεφόα/ι 
στο μνημείο των πατριιοτών που εκτελέ- 
στηκαν απ’ τους Ιταλούς στα Καστέλλια 
στις 9 Δεκεμβρίου 1942, σε αντίποινα για
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την ανατίναξ,η της γέφυρας του Γοργοττό- 
ταμου. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο εικοσάχρονος 
Γιάννης Αθ. Κομτιορόζος που ώς τότε ε- 
κρατείτο στις φυλακές Λαμίας μαζί με ά λ 
λους 22 Μικροχωρίτες μεταξύ των οποίων 
οι αείμνηστοι Παπαθανάσης, Γ: Παπαδής, 
δάσκαλος του χωριού, Μ. Νικολόπουλος, 
πρόεδρος της Κοινότητας κ.ά.

Στη γιορτή μνήμης, που οργανώνει κά
θε χρονιά (τη Δεύτερη Κυριακή του Δε
κέμβρη) η Κοινότητα Καστελλίων συμμε
τέχει από το 1983 και η Αδελφότητά μας.

Ανακα ίν ιση  του ρολογιού
Το εξωτερικό κάλυμμα του ρολογιού, 

που είναι στο παλαιό καμπαναριό, αντι- 
καταστάθηκε τον περασμένο Μάιο από 
καινούργιο ειδικής κατασκευής, επειδή το 
παλιό είχε σαπίσει. Η κατασκευή και το
ποθέτηση της νέας διτρίνας του ρολογιού 
(αλουμίνιο και κρύσταλλο 8 χιλιοστών) έ-

Το καμπαναριό με ανακαινισμένο το εξω
τερικό του ρολογιού

γίνε με προσωπική φροντίδα και δαπάνη 
του κ. Νικολάου Δ. Παπαδημητρίου, στη 
μνήμη του πατέρα του αειμνήστου προέ
δρου του χωριού μας (1 9 4 5 -4 6 )  Δημη- 
τρίου Παπαδημητρίου, που φρόντιζε, όπως

θυμούνται οι παλιοί επίσης το μεγάλο ρο
λόι όταν ζούσε.

Ό π ω ς θυμούνται οι παλαιότεροι, το ρο
λόι, που έγινε από τον πλούσιο Μκροχω- 
ρίτη Ιωάννη Δ. Σιδέρη στη μνήμη της μη
τέρας του Ελένης Δ. Σιδέρη, τοποθετήθη
κε το 1924 από έναν Γερμοαό μηχανικό, 
που λεγόταν Κένιγκ(χ). Εκτός των άλλων 
για όσους δεν το ξέρουν, θυμίζουμε την 
πρωτοτυπία και μοναδικότητά του, που α
ντί για τις ώρες διαδάζει κανείς στον δί
σκο του αντίστοιχα γράμματα του αλφα
βήτου που σχηματίζουν κυκλικά το όνομα 
ΕΛΕΝΗ Δ. ΣΙΔ ΕΡΗ .

Συγχαρητήρια για τη βράβτυση  
της Αδξλφϋτητσς

Η δράδευση της Αδελφότητάς μας από 
την Ακαδημία Αθηνών για την εκατοντα- 
ετή πολυσχιδή δράση της υπήρξε γεγονός 
που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Πάρα πολλά άτομα και Σύλλογοι έσπευ- 
σαν να συγχαρούν τον Πρόεδρο και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γρα- 
πτώς και προφορικώς για την εξαιρετική 
αυτή διάκριση στην Αδελφότητά μας. Τους 
ευχαριστούμε όλους.

Πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη της Αδελ
φότητας νιώθουν χαρά και υπερηφάνεια 
για τον Σύλλογο που ίδρυσαν οι πρόγονοί 
τους και τον κράτησαν ζωντανό και δημι
ουργικό για 100 χρόνια.

Από οω και πέρα ένα καινούργιο κεφά
λαιο ανοίγεται για την Αδελφότητα, το ο
ποίο καλούνται να γράψουν επάξια και 
δημιουργικά οι επόμενες γενιές.

Η «Φωνή του Μεγάλου Χωριού», το 
περιοδικό που εκδίδει ο Σύνδεσμος Μεγα- 
λοχωριτών η «Αγία Παρασκευή» έγραψε 
(καλοκαίρι 1987):

Το Ανώτατο Πνευματικό 'Ιδρυμα της 
χώρας μας, η Ακαδημία Αθηνών, βράβευ
σε επάξια, για την εκατόχρονη κοινωνιιίή 
και πολιτιστική της δραστηριότητα την Α
δελφότητα των Μικροχωριτών «Η ΜΕΤΑ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ». Η ανώτατη 
αυτή τιμητική διάκριση απονέμεται στο 
δεύτερο Ευρυτανικό σωματείο, μετά τον 
Σύνδεσμο των Μεγαλοχωριτών, και αποτε
λεί δίκαιο έπαινο για ό,τι τα δύο αυτά σω 
ματεία έχουν πράξει μέχρι σήμερα ανάμε
σα στον Ευρυτανικό χώρο.

Συγχαίρουμε από καρδιάς την Αδελφό
τητα Μικ[3οχωριτών και της ευχόμαστε 
πάντα προόδους και πάντα διακρίσεις.

66



^<Τα Παιδιά της  Χ ε λ ι δ ό ν α ς » !
Το Μικρό Χωριό χώρος του τταλαι- 

ού Δημοτικού Σχολείου με τα πέριξ) υ
πήρξε φέτος (Μάιος) ο τόπος γυρίσματος 
πολλών σκηνών της ταινίας «Τα Παιδιά 
της Χελιδόνας» που προδλέπεται να δια- 
κριθεΐ σε διάφορα κινη,ματογραφικά Φε
στιβάλ.

Με την ευκαιρία αυτή, για τις ανάγ
κες του γυρίσμοπος πολλοί γνωστοί ηθο
ποιοί και για πολλές μέρες τον περασμέ
νο Μάιο παρέμειναν στο χωριό μας, όπως 
οι: Αλέκος Αλεξανδράκης, Μαίρη Χρονο- 
πούλου, Βασίλης Διαμαντόπουλος και άλ
λοι. Εκτός απ’ τα γυρίσματα και η υπό
θεση της ταινίας εκτυλίσσεται στο Μικρό 
Χωριό (περίοδος Κατοχής), παρμένη απ’

το ομώνυμο μυθιστόρημα του επίσης Μι 
κροχωρίτη στην κατοτνωγή κ. Διονύση Χα- 
ριτόπουλου (το γένος Γιαννακόπουλου). 
Ο κ. Χαριτόπουλος απέκτησε τελευταία  
και παραθεριστική κατοικία στο παλαιό 
Μικρό Χωριό (δίπλα στον Αη Θανάση).

Οι Μικροχωρίτες λοιπόν έχουν πολλούς 
λόγους να θέλουν να δουν την ταινία και 
ασφαλώς να την διαφημίσουν.

Επέκταση σδραγυγείου
Πληροφορούμαστε ότι ολοκληρώθηκε, 

σε σύντομο χρόνο, η επέκταση του υδρα
γωγείου του Κεφαλόβρυσου, που θα ενι- 
σχύσει την παροχή του νερού στους δύο οι
κισμούς του χωριού.

Χ ριατιαν ικό  τιοίημα
Αν θέλεις φίλε να χαρείς 
πρέπει να αναγεννηθεις, 
να λυτρωθείς και να σωθείς 
τον Ιησού να βρεις 
και στο Θεό εν πνεύματι 
να επιστραφείς.

Λν θέλεις φίλε να σωθείς 
και στον Παράδεισο να μπεις 
με άσμα του Ιησού Χριστού 
πρέπει να λουσθείς.

Φίλε αν νιώθεις ταραχή 
και σου ταράζεται η ψυχή 
στ’ αλήθεια δεν είσαι ευτυχής 
αλλ’ είσαι δυστυχής.

Αν θέλεις φίλε να χαρείς 
στους ουρανούς ν’ ανεβείς 
πρέπει εδώ στη γη που ζεις 
να αναγεννηθείς.

ΠΑΝΟΣ Δ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ 
Νέα Υόρκη
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Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

Στη στήλη αυτή, παρουσιάζονται συνοπτικά διδλία, περιοδικά, εφημερίδες 
και γενικά έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα ή την Δ)νση του πε
ριοδικού και αφορούν την Ευρυτανία ή γενικότερα την Ρούμελη.

■Α; ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟ!: Περιοδι
κή έκδοση Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτι
δας, αρ. 25. Ό λ α  τα φύλλα του πλούσια 
σε περιεχόμενο. Ξεχωρίζουμε το αφιερω
μένο στο «Αντάμωμα στο Κρίκελο», που 
διακρίνεται για τις νοσταλγικές περιγρα
φές και εικόνες, οοπό το ιστορικό αντάμω
μα των Ευρυτάνων.

ΘΑΥΜΑΚΟΣ: Διμηνιαίο όργανο του συλ 
λόγου των Απανταχού Θοιυμακιωτών, αρ. 
30. Μικρή σε μέγεθος, αλλά πλούσια σε 
ενδιαφέρον και περιεχόμενο εφημερίδα 
του Συλλόγου που φέρει το όνομα του αρ
χαίου Δομοκού. Φέτος συμπλήρωσε πέντε 
χρόνια έκδοσης. Ευχόμαστε να τα εκατο
στή σει.

ΤΟ .Τ.ΕΚ1ΝΗΜΑ: Τριμηνιαία έκδοση του 
εν Αθήναις Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πα- 
λαιοκατουνιωτών Ευρυτανίας, ενδιαφέ
ρουσα τοπική και άλλη ύλη γύρω από την 
ιστορία και τα προβλήματα της Παλαιο- 
κατούνας.
★  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΕΛΩΤΑΣ: Διμηνιαία ε
φημερίδα του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Βε- 
λωτάς Ευρυτανίας, αρ. φύλ. 8. Με πλου
σιότατη και επίκαιρη ύλη συνεχίζει την εν
τυπωσιακή της παρουσία στο χώρο του Ευ- 
ρυτανικού Τύπου, χωρίς να διστάζει να 
πκάνει τα καυτά θέματα που απασχολούν 
τον τόπο.
★  ΠΑΛΜΟΣ ΤΉΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ; Μηνιαία 
πολιτική εφημερίδα της Ευρυτανίας. Με 
πολιτική κριτική στηλιτεύει την κυβερνη
τική πολιτική που την θεωρεί υπεύθυνη 
για την μη επίλυση, πολλών προδλημιίαων 
της Ευρυτανίας.
-Α- ΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Δι
μηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Στενω- 
ματιωτών. Η εφημερίδα, που διευθύνει ο 
κ. Κωτσοκάλης και με πλούσια ύλη, κα
λύπτει τα ιστορικά και λαογραφικά όχι 
μόνο του Στενώματος, αλλά και του ευρύ
τερου Ευρυτανικού χώρου.
Ά- ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ: Δελτίο της Πατριωτικής 
Ενώσεως Ευρυτάνων της Αμερικής «Το 
Βελούχι», αρ. φύλ. 191. Ό π ω ς πιάντα 
πλούσια η ύλη της μοναδικής Ευρυτανικής

εφημερίδας στην Αμερική, που ξεκίνησε ε
δώ και 40 χρόνια υπό την διεύθυνσι·| του 
σημερινού της Προέδοου κ. Τάκη Ν. Πο
λύζου και συνεχίζει με ενδιαφέροντα θέ
ματα νια την Ευρυτανία και τους Ευρυ- 
τάνες. Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο 
στο 43ο Συνέδριο που έγινε στο Γκρήν- 
σμπορο και στέφθηκε από απόλυτη επιτυ- 
χία.
Ά· Σ Τ Ε Ρ Ε Α  ΕΛΛΑΣ: Μηνιαία εικονογρα
φημένη επιθεώρηση ποικίλης ύλης. Το πε
ριοδικό που πόιντα πλούσιο και ενδιαφι· 
ρον κρατάει τα σκήπτρα στη Ρούμελη για  
δυό δεκαετίες τώρα.
★  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ Ι ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Τριμηνιαίο 
περιοδικό του Συλλόγου Ευρυτάνων, «Η 
Καλλιακούδα». Με καινούργια εκδοτική 
εμφάνιση το εκλεκτό περιοδικό ελκύει τό
σο με την καλαίσθητη εμφάνιση όσο και 
με το πλούσιο περιεχόμενό του.
★  ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΣΤΙΑ : Φύλλα Λόγου, Τέ
χνης και Πολιτιστικής καλλιέργειας, αρ. 
τ. 89, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1987. Διμη
νιαίο περιοδικό που εκδίδει επί 15ετία ο 
διακεκριμένος Ευρυτάνας συγγραφέας, 
ποιητής και λογοτέχνης Μιχάλη,ς Σταφυ- 
λάς. Γεν. Γραμματέας της Εταιρίας Ε λ 
λήνων Λογοτεχνών. Με εύστοχα κριτικά 
σημειώματα, επίκαιρα άρθρα και εκλεκτές 
λογοτεχνικές σελίδες. Ενδιαφέροντα άρ
θρα: Του Ακαδημαϊκού Νικηφόρου Βρετ- 
τάκου για την «12 Οκτώβρη 1944» και του 
Μιχάλη Σταφυλά «Η συνοιοκρατία του 
πνεύματος και το χρέος των δημιουργών». 
Ά- ΑΠΕΡΑΝΤ1ΑΚΑ: Τριμηνιαία έκδοση 
του Συλλόγου των Απεραντιών Ευρυτανί
ας στην Αθήνα «Οι Ά γ ιο ι Ανάργυροι», 
αρ. φ. 48. Ιδιαίτερα φροντισμένο περιοδι
κό, με σύγχρονους προβληματισμούς γύ
ρω από τα αναπτυξιακά προβλήματα και 
εμπεριστατωμένη αρθρογραφία καθώς εν
δοεπικοινωνία των τοπικών Συλλόγων των 
χωριών της περιοχής Απεραντίων. Στο τεύ
χος αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον το άρθρο 
του Μ. Αναστασιάδη για το Αρματολίκι 
των Αγράφτον και τους ντόπιους Αγωνι
στές του 1821.
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★  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μηνιαία ενημερωτική έκ
δοση της Νομαρχίας Ευρυτανίας, αρ. ή>ύλ. 
11. Έ ν α  χρήσιμο πληροφοριακό έντυπο 
που δίνει συνοπτικά τις κυριότερες δρα
στηριότητες των κρατικών υπηρεσιών στο 
νομό της Ευρυτανίας.
★  Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ: Ό ργα νο  επικοινωνίας 
των απανταχού Τρο&ατιανών Ευρυτονίας, 
Απεικονίζει την πλούσια δράση του Συλ
λόγου και τα προβλήματα στο χώρο των 
Αγράφων.
ic ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Η δεκαπενθήμερη εφημε
ρίδα που συμπλήρωσε τρία χρόνια ζωής 
και ανανεωμένη συνεχίζει με παρρησία να 
ασχολείται με τα καυτά θέματα του νομού 
μας.
★  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ: Μηνιαία δημο
κρατική εφημερίδα των Ευρυτάνων, αρ. 
φύλ. 48. Η πολιτική εφημερίδα που ανα
νεωμένη προβάλλει το κυβερνητικό έργο 
στο νομό μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ: Ανεξάρτητη 
εφημερίδα των Ρουμελιωτών, αρ. φύλ. 210. 
Η πολυβραβευμένη για την πνευματική 
προσφορά της στο χώρο της Ρούμελης ε
φημερίδα με ύλη που καλύπτει όλους τους 
νομούς της Ρούμελης. 
i f  ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ: Λιμηνιαία εφημε 
ρίδα του Συλλόγου Δυτικοφραγκιστιανών. 
Καλ&χ7ορίζουμε τη νέα αυτή εφημερίδα 
που προβάλλει τα ιστορικά και λαογραφι- 
κά του χωριού καθώς και την πλούσια 
δράση του ομώνυμου Συλλόγου και της 
ευχόμαστε να συνεχίσει με το ίδιο ενδια
φέρον την ωραία της έκδοση.
■jV· Ο ΕΥΡΥΤΟΣ: Ενημερωτικό δελτίο, όρ
γανο του Φιλοπροόδου Συλλόγου Δομνί- 
στας Ευρυτανίας, αρ. φύλ. 55. Η μικρή σε 
μέγεθος αλλά πλούσια και ενδιαφέρουσα 
σε ύλη εφημερίδα που καλύπτει την πλού
σια πολιτιστική δράση του Συλλόγου και 
τα ενδιαφέροντα ιστορικά της Δομνίστας.

★  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Συλλό
γου Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας, αρ. τ. 
10. Έ ν α  ενδιαφέρον έντυπο που δεν είχα
με την ευκαιρία να το γνωρίσουμε νωρίτε
ρα. Αναφέρεται στα θέματα του Συλλόγου  
και της Κοινότητας Ασπροπύργου με στιγ
μιότυπα από τις διάφορες πολιτιστικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις τους. 
i f  ΔΙΛ0ΦΙΩΤΙΚΑ-ΑΓ10ΣΩΣΤ1ΑΝΑ ΝΕΑ: 
Μηνιαία έκδοση των Συλλόγων Διλόφου 
και Αγίου Σώστη Φθιώτιδας, αρ. φύλ. 32. 
Λιε πλήρη ενημέρωση για τις εκδηλώσεις 
των δύο Συλλόγων και πληροιροριακά 
στοιχεία για τις δυό Κοινότητες σε μαγευ
τικές τοποθεσίες, κοντά στον Σπερχειό.

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ: Η φωνή των μαθη
τών των Δημοτικών Σχολείων Ευρυτανίας. 
Χρόνος δεύτερος, αρ. φύλ. 8, Ιούνιος ’87.
' Ενα συμπαθητικό έντυπο, που το αγαπά  
κανείς περισσότερο όταν διαβάζοντάς το 
διαπιστώνει την γόνιμη πνευματική δρα
στηριότητα των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου στην Ευουτανία. Συγχαρητήρια 
σ’ όσους το επιμελούνται και δίνουν τέ
τοιες πρωτοβουλίες στους μικρούς μαθη
τές.
i f  Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ό ργα νο επικοινω
νίας των απανταχού Καστανκΰτών Ευρυ
τανίας, αρ. φύλ. 37. Με ιδιατίερη ζέση για  
τα προβλήματα της Καστανιάς και την ι
στορία της ευρύτερης περιοχής, αυτό το 
τεύχος δείχνει την ακαταπόνητη δραστη
ριότητα του Συλλόγου.
Ά- ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Ρ.Ε. Ό ρ γ α ν ο  της Ομο
σπονδίας Ρουμελιωτών Ελλάδος. Αρ. φύλ. 
2. Σεπτέμβριος 1987. Μια εφημερίδα που 
προβάλλει τη δράση της Ομοσπονδίας, αλ
λά και καλύπτει ειοησεογραφικά τη δρά
ση πολλών Ρουμελιώτικων Σωματείων. Η 
εφημερίδα καλεί σε διάλογο και προβλη
ματισμό την έλλειψη προβολής του πολιτι- 
οτικού κινήματος στη Ρούμελη.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ιδια ίτερα παραγωγικόα σε εκδόσεις βιβλίων που αφορούν την Ευρυτανία 
και τον κόσμο της ήταν ο χρόνος που πέρασε. Παρακάτω παρουσιάζομε συ
νοπτικά όσες απ’ αυτές έφτασαν στα χέρια μας, με τη σειρά που τ ις  λάβαμε:

Νομαρχία Ευρυτανίας, Ευρυτανία: Τό
πος και Ποίηση. Επιμέλεια: Νίκου Ζηρο- 
γιαννίδη, Αθήνα, 1987, σελ. 159.

Είναι ευτύχημα το ότι παρά τις έντονες 
προσπάθειες που καταβάλλει για την επί
λυση των χρόνιων προβλημάτων οτνάπτυ- 
ξης του νομού η Νομαρχία Ευρυτανίας 
δεν παραλείπει να ασχολείται και με τα 
ζητήματα πολιτιστικής έκφρασης και πνευ

ματικού στοχασμού στο νομό μας.
Κοντά στις άλλες προσπάθειες έρχεται 

τώρα να προστεθεί κι αυτή, η άρτια από 
κάθε άποψη, έκδοση που παρουσιάζει αν
τιπροσωπευτικά ποιήματα 22 Ευρυτόη/ων 
ποιητών μεταξύ των οποίων οι παλαιότε- 
ροι Γρανίτσας, Παπαντωνίου, Τσάτσος κ.ά.

Είναι παρήγορο το ότι τέτοιες πνευματι
κές εκδηλώσεις χάρις στην πρωτοβουλία
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του λογοτέχνη κ. Τσούρα και τη στήριξη 
της κ. Νομάρχου, όσο πάνε και πυκνώ
νουν. Γεγονός που όχι μόνο ικανοποιεί 
τους πνευματικούς αΛρώπους της Ευρυ
τανίας και τους κάνει να νιώθουν ότι το 
έργο τους δικαιώνεται, αλλά ταυτόχρονα 
δείχνει και τους πνευματικούς προσανατο
λισμούς και εξάρσεις του Ευρυτοτνικού κό
σμου που χαρακτηρίζεται από μια τάση 
γενικά να θέτει το πνεύμα υπεράνω της ύ
λης. Ό π ω ς σημειώνει στο προλόγισμά της 
η Νομάρχης κ. Α. Κανελλοπούλου, «...αρχί
ζοντας από το πνεύμα — που εδώ εκφρά
ζεται με την μορφή του ποιητικού λόγου — 
αισθάνεσαι μέσα από την διαχρονικότητά 
του να πλησιάζεις τον κάτοικο αυτού του 
τόπου, αγγίζοντας την βαθειά του πνευ
ματικότητα, την ψυχική του καλλιέργεια 
και τον σεβασμό του στις πανανθρώπινες 
πνευματικές αξίες».

Η έμπειρη επιμέλεια με το μεράκι του κ. 
Ν. Ζωρογιαννίδη, Δ)ντή του Υπουργείου 
Πολιτισμού, προόδίδει στην έκδοση μιαν 
άψογη αισθητική εμφάνιση και απόλαυση, 
που προσελκύει τον αναγνώστη από την 
πρώτη στιγμή και κάνει ευχάριστο ακόμα 
και το απλό ξεφύλλισμα της ανθολογίας. 
Γιατί ο συνδυασμός ποίησης και εικόνας 
του Ευρυτανικού παραδοσιακού χώρου και 
της φυσικής ομορφιάς προκαλεί αισθητι
κές νοσταλγικές συγκινήσεις. Γιατί, όπως 
τονίζει η κ. Νομάρχης, «η ποίηση της Ευ
ρυτανίας δένει τη σκέψη με τον τόπο και 
γι’ αυτό θελήσαμε στις λίγες σελίδες αυ- 
τής της συλλογής να δείξουμε χαρακτηρι
στικά τοπία της περιοχής, που το έμπειρο 
μάτι του αναγνώστη θα δρει μια από τις 
αιτίες της έξαρσης». Πραγματικά είναι 
μια έκδοση που αγγίζει την καρδιά κάθε 
αναγνώστη και όχι μόνο Ευρυτάνα. Δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτε από άλλες ανάλο
γες εκδόσεις. Ευχόμαστε να πολλαπλασια- 
σθούν στο μέλλον τέτοιες εκδόσεις.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟ Σ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ και 

η εποχή του  ̂ Καρπενήσιον, 12 - 14 1984 
(πρακτικά). Π ρόλογος; Μητροπολίτου 
Καρπενησίου κ. Νικολάου. Επιμέλεια: Πα
ναγιώτη Κων. Βλάχου. Αθήναι 1986.

' Ενας επιβλητικός σε όγκο (υπερβαίνει 
τις 700 σελίδες), αλλά προπαντός πλούσι
ος σε περιεχόμενο και ποιότητα και ιδιαί
τερα πολυσήμαντος τόμος, που περιέχει 27 
επιστημονικές ανακοινώσεις για τον Ευγέ
νιο τον Αιτωλό και την εποχή του (1597 - 
1682). Επίκεντρο των ανακοινώσεων αυ
τών ήταν ο Ευγένιος, η φωτεινότερη, θα 
λέγαμε, ιστορική φυσιογνωμία του Ευρυ- 
τανικού χώρου, αλλά και η κατάσταση του

Γένους και ειδικότερα οι κοινωνικοοικονο- 
(ΐικές συνθήκες της Ευρυτοα/ίας την εποχή 
της Τουρκοκρατίας. ΓΤ αυτό αν και το 
Συνέδριο τυπικά ήταν αφιερωμένο στον Ευ
γένιο από το περιεχόμενο των εργασιών 
του προκύπτει ότι ήταν πολύ πιο σημαντι
κό. Για πρώτη φορά οργανώθηκε Επιστη
μονικό Συνέδριο στην Ευρυτανία για να 
διερευνήσει μια πολυσήμοα/τη προσωπικό
τητα που όχι μόνο ίδρυσε τις Σχολές Καρ-

Η Αγία Τριάδα Καρπενησιού, που πρωτο- 
χτίστηκε από τον Ευγένιο Αιτωλό (1640) 
στο χώρο όπου ήκμασε και η Ανωτέρα 

Σχολή Γραμμάτων Καρπενησιού

πενησίου — Αγράφ-ων, όπου φοίτησαν και 
δίδαξαν μεγάλοι του Γένους διδάσκαλοι, 
αλλά και άσκησε ευρύτερη πνευματική και 
παιδευτική επίδραση και στήριξε το Γένος 
στην σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Μπορεί να θεωρηθεί γι’ αυτό ορόσημο και 
για την Ευρυτανία, γιατί εγκαινιάζει μια 
επιστημονική ανάλυση του Ευρυτανικού 
χώρου, των κοινωνικών, οικονομικών, πο
λιτιστικών κλπ. συνθηκών που επικρατού
σαν στην σκοτεινή περίοδο της δουλείας 
και την φώτιζε μόνο η παιδεία που πρόσ- 
φερε με τόση αυταπάρνηση ο Ευγένιος κοιι 
οι συνεχιστές του έργου του. Ό π ω ς τονί
ζει στον πρόλογό του ο Μητροπολίτης κ. 
Νικόλαος, «ο όσιος Ευγένιος ο Αιτωλώς α
νήκει εις την σεμνήν χορείαν των Μεγάλων 
Διδασκάλων του Γένους... Είναι μία πολύ
εδρος και δυναμική μορφή εκκλησιαστικού 
και εθνικού ηγήτορας και σοφού διδασκά
λου, ο οποίος δια των λόγων, των συγγρα
φών, των υπ’ αυτού ιδρυθέντων σχολείων 
και των πολυαρίθμων μαθητών και διαδό
χων του διεφύλαξε την ορθή πίστη κατα-
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ττολέμησε την αμάθεια, εστήριξε τους κλο
νισμένους, ήλεγξε τους ραθύμους, υττερή- 
στησε τους αδυνάτους, ενί λόγω απέιοη δι’ 
όλους ο έμψυχος «νόμος της αρετής», α
παρασάλευτος εις την ταπείνωσιν και ανε- 
ξόιντλητος εις την προσφοράν».

Την επιμέλεια του έργου είχε ο Πρόε
δρος του Συνδέσμου Ευγένιος ο Αιτωλός 
κ. Παν. Κ. Βλάχος, Γεν. Επιθ. Μέσης Εκ
παίδευσης που υπήρξε και η ψυχή του Συ
νεδρίου και πολλά συνέγραψε για τον Ευ
γένιο τον Αιτωλό. Του αξίζουν γΤ αυτό εγ
κάρδια - θερμότατα συγχαρητήρια και για 
την πλούσια καινούργια αυτή προσφορά 
του.

Μάρκου Α. Γκιόλια, «Συμβολή στην 
Ιστορία του Κοινωνικού και Πολιτιστικού 
χώρου της Ευρυτανίας και των Αγράφων 
κατά την Τουρκοκροπτία» (πρόλογος Κων
σταντίνου Τσάτσου). Αθήνα 1986, σ. 186.

Είναι η δεύτερη επιστημονική εργασία  
που εξέδωσε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επι
στημόνων, αλλά και η δεύτερη σημαντική 
μελέτη του συγγραφέα που αναφέρεται 
στον Ευρυτανικό χώρο. Η πρώτη αφορού
σε το συντεχνιακό δίκαιο και την συνθη
ματική γλώσσα των καποραπτών της Ευ
ρυτανίας (1985). Τέσσερις είναι οι άξονες 
του ερευνητικού του ενδιαφέροντος που 
οτντιστοιχούν και στα τέσσερα κεφάλαια 
του βιβλίου; ο κοινωνικός χώρος και οι 
πολιτικοί θεσμοί, η ανάπτυξη της Ελληνι
κής Παιδείας ως έκφραση των λειτουρ
γιών του κοινωνικού χώρου, η μεταβυζαν
τινή ζωγραφική και οι λαϊκές τέχνες σε 
σχέση ιιε τους κοινωνικούς θεσμούς, τα 
βουνά ως σύμβολα στην κοινωνική ιδεολο
γία και τον πολιτισυό των κατοίκων.

Είνα ίμια τεκμηριωμένη και σε βάθος α
νάλυση της κοινωνίας του ευρύτερου Ευ- 
ρυτανικού χώρου από την ' Αλωση ώς το 
1821, με τα πολιτισμικά, δημογραφικά και 
κοινωνικοοικονομικά της στοιχεία που ε
πηρέασαν την διαμόρφοχτη της λαϊκής ιδε
ολογίας και της Ρουιιελιώτικης ψυχής του 
προεπαναστατκού Ευρυτάνα — Αγραφιώ
τη. Η μελέτη διανθίζεται με σπάνια χειρό
γραφα και φωτογραφίες καθώς και με μια 
σημαντική και εκτεταμένη βιβλιογραφία. 
Είναι στ’ αλήθεια μια συμβολή στην ιστο
ρία της Ευρυτανίας κα  ̂ τους παράγοντες 
που την διαμόρφωσαν την εποχή της Τουρ
κοκρατίας.

Γιώργου Κ. Σταυράκη, «Κάτω από 
ξένους ουρανούς». Τέσσερα εκατομμύρια 
' Ελληνες της διασποράς: Κοινωνιολογική 
μελέτη για τη ζωή, τα προβλήματα και 
τις προοπτικές του Ελληνισμού της δια- 
σποράο. Αθήνα, Εκδόσεις Σ. Βασλόπου- 
λος, 1987, σ. 203).

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η παραπάνω

μελέτη του γνωστού συνεργάτη του περιο
δικού μας, φίλου και συμπατριώτη κ. Γε
ωργίου Σταυράκη. Πρωτότυπη μελέτη α
πό την πέννα ενός δημιουργημένου μετα
νάστη, που επέστρεψε γρήγορα στην πα
τρίδα και κατέγραψε με κριτικό μάτι την 
εμπειρία του μετανάστη ' Ελληνα. Σή 
μέρα δίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη που 
ανατρέχει στα πσικίλα αίτια της μετανά
στευσης στις υπερπόντειες χώρες (ο ίδιος 
δούλεψε σε μεταναστευπικές κρατικές υπη
ρεσίες της Αυστραλίας) και τα όχι λίγα  
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έ λ λ η 
νας μετανάστης όταν επιστρέφει πλέον 
στην πατρίδα του. Ιδιαίτερο κεφάλαιο α
φιερώνει σ’ αυτούς που δεν καταφέρνουν 
να πραγματοποιήσουν την ποθητή παλιν- 
νόστηση. Ανάμεσα στις προτάσεις του σ. 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του εθνικού κεφαλαίου που λέγεται «μετα
νάστης» είναι και η ίδρυση Υπουργείου Α
ποδήμου Ελληνισμού κ.ά. Στο τέλος προσ
τίθενται δείγματα δημοτικής και σύγχρο
νης ποίησης αφιερωμένα στην ξενητιά, 
τους καημούς και τα προβλήματά της.

Η υελέτη αυτή, από πρώτο χέρι, για τον 
Έ λλ η ν α  μετανάστη και τα προβλήματά 
του, νομίζουμε ότι είναι χρήσιμη και απα
ραίτητη για τις κρατικές υπηρεσίες που 
σκοπό έχουν να αμβλύνουν τα προβλήμα
τα των μεταναστών στον τόπο της ξενητιάς 
ή όταν αποφασίζουν να γυρίσουν πάλι πί
σω στην πατρίδα.

Με το εξαίρετο πράγματι τούτο βιβλίο 
σου έγινα κοινωνός του θέματος και των 
δύσκολων συνθηκών των μεταναστών α
δελφών μας. Το διακρίνει η διαύγεια των 
νοημάτων και διαίτερα ο αξιόλογες περί 
του θέματος εμπειρίες και παρατηρήσεις 
σου. Δυστυχώς οι ξενιτεμένοι μας και ε
μείς της Μητροπολιτικής Ελλάδος δεν βλέ
πουμε τίποτα άλλο στο θέμα «Απόδημοι» 
. . .από δολλάρια, μάρκα και λίρες. . .  Ε 
νώ, όπως γράφεις και είναι πικρή αλή
θεια, δεν είναι μόνο αυτά. Μακάρι το βι
βλίο τούτο να διαβαστεί από όλους, και 
μάλιστα από εκείνους που απευθύνεται. 
Επίσημους, υπεύθυνους και μ η . . .

Είναι κρίμα να άδικηθεΐ το βιβλίο τού
το με μια πρόχειρη παρουσίαση.

" Πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντίνος Δ. Βαστάκης, Αθήνα

★
Έ λ α β α  το ωραίο σας βιβλίο «ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ». Το βιβλίο 
σας δίνει μια πλήρη ολοκάθαρη εικόνα 
των διασπαρμένων Ελλήνων. Τα μειονε
κτήματα και τα πλεονεκτήματα, η ζωή, οι 
αγώνες των να ζήσουν και να σταδιοδρο-
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μήσουν, ol γραμματικές γνώσεις και τα  
προδλήματά των, ιδίως τα  προβλήματα 
των παιδιών, η ανάρμοστη διαγωγή πολ
λών μεταναστών, η αδιαφορία της μάνας 
Ελλάδας για τη λύση των προβλημάτων 
τους και πλείστα άλλα θέματα που τα ζή- 
σατε στην παραμονή σας κάτω από ξένους 
ουρανούς είναι το μεγάλο και δύσκολο 
πρόβληιμα που με λεπτομέρειες πραγμα
τεύεστε και εκθέτετε. Στη συνέχεια προ
τείνετε τις ενδεδειγμένες λύσεις από αυ  ̂
τούς που έχουν την αρμοδιότητα.

Με το βιβλίο σας φέρατε στο φως τα 
προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού, 
που αποτελεί το 1 /4  του πληθυσμού της 
Πατρίδας μας. Είχοαε την ικανότητα όλη 
αυτή την κοτάσταση, όχι μόνο να τη δια
πιστώσετε, αλλά και να τη γράψετε απλά 
και κοιτανοητά. Η προσφορά σας με το 
βιβλίο αυτό είναι πολύ αξιόλογη. Σας 
συγχαίρω.

Ιωάννης Βρόιχας
Συν/χος εκπαιδευτικός και συγγραφέας

Το βιβλίο διατέθεται: από το εκδοτικό 
Γραφείο του κ. Στεφ. Βασιλόπουλου, 1π- 
ποκράτους 6, τηλ. 3638343. Επίσης από 
τα Βιβλιοπωλεία του Καρπενησιού, και α
πό τον ίδιο το συγγραφέα, τηλ. 8042401 
Ν. Πεντέλη, Αθήνα.

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»:
Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ κα
λές και accv εμφάνιση και σαν περιεχόμε
νο. Από ότι ξέρω είναι το πρώτο βιβλίο 
στην Ελλάδα με τέτοιο θέμα. Ο τίτλος και 
το εξώφυλλο πολύ ωραία και συγκινητι
κά. Ο πιο αρμόδιος να το γράψει, όχι α
πλά σαν πρώην μετανάστης αλλά κυρίως 
γιατί ειδικεύεσΟε στα θέματα οαυτά θεω
ρητικά και εμπειρικά. Σε συγχαίρω για  
τη δουλειά σου αυτή.

Κλεομένης Κουτσούκης

★  «Η ΔΟΜΝ1ΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠ Ο Σ ΤΟΥ 
’40», είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς 
«Ιστορικές Εκδόσεις» του Φιλοπρόοδου 
Συλλόγου Δομνίστας - Ευρυτανίας, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, γραμμένο απ’ 
τους Κ. Α. Παπαδόπουλο κα Α. Δ. Στα- 
μάτη.

Το βιβλίο αυτό εκτός απ’ τον πρόλογο 
και την εισαγωγή περιέχει 6 κεφάλαια. 
Στο α ' και στο β ' νίνεται μια σύντομη πα
ρουσίαση του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου 
και του Πολέμου του 1940, αντίστοιχα 
(σελ. 17 - 4 0 ), στο γ ' αναφέρονται στοι
χεία για το χωριό κατά την περίοδο της

έναρξης του Πολέμου (γεωγραφική τοπο
θέτηση, πληθυσμός, οικονομική και κοινω
νική ζωή, κοινοτική οργάνωση κ .ά .), (σελ. 
41 - 6 2 ), στο δ ' αναγράφονται οι επιστρα- 
τευθέντες Δομνιστιάνοι (σελ. 63 - 7 2 ) , στο 
ε ' υπάρχουν αυθεντικές διηγήσεις Δομνι- 
στιάνων πολεμιστών του ’40, μαγνητοφω
νημένες ή ιδιόχειρα γραμμένες (σελ. 73 - 
268) και στο στ' κεφ. γίνεται αναφορά 
στους δέκα (10) Δομνιστιάνους νεκρούς 
του Πολέμου (269 κ. ε .) .

Ακόμα στις σελίδες του παραπάνω βι
βλίου υπάρχει ταξνομημένο πλούσιο φωτο
γραφικό υλικό της περιόδου εκείνης.

Στο έργο αυτό, τέλος, δόθηκε η ευκαι
ρία στις μικρές — ανώνυμες πολλές φορές 
— μονάδες, που δημιουργούν την ιστορία 
να θυμηθούν και να διηγηθούν. Κι έτσι, Οι 
πολεμιστές της Δομνίστας στο έπος του 
’40 μας μεταβιβάζουν όλα εκείνα που έ
νιωσαν, που σκέφτηκαν και που έπραξαν 
στο διάστημα εκείνο. Ακόυ,α η έκδοση του 
βιβλίου αυτού αποτελεί και απότιση φό
ρου τιμής σ’ εκείνους που έδωσαν τη ζωή 
τους αγωνιζόμενοι.

Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40
Είναι η δεύτερη αξιόλογη έρευνα που 

εκδίδει ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνί
στας Ευρυτανίας, μετά την πρώτη έρευνα 
των ίδιων συγγραφέων που αφορούσε τον 
ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου Δομνίστας 
(1986).

Τούτη είναι η πρώτη, απ’ ό,τι γνωρίζου
με, συστηματική προσπάθεια καταγραφής 
στο χώοο της Ευρυτανίας των προσωπικών 
αναμνήσεων π ρ&κ άγων ιστών του Αλβανι
κού Μετώπου (1940 - 41) και ειδικά όσων 
κατάνοιπαι από τη Δομνίστα. Οι συγγρα
φείς αφού προτάσσουν ένα σύντομο χρονι
κό του πολέμου και σκιαγραφούν τη ζωή 
της Δομνίστας μέσα από δημογραφικά, 
κοινωνικά, οικονομικά κλπ. στοιχεία στις 
καλές προπολεμικές στιγμές της, δίνουν 
τις ποικίλες μαρτυρίες των Δομνιστανών 
πολεμιστών του ’40, μέσα από τις προφο
ρικές αφηγήσεις τους και αυθεντικά χειρό
γραφα ημερολόγιά τους. Τα κείμενα συμ
πληρώνονται με φωτογραφίες των ηρωι
κών τέκνων της Δομνίστας.

Οι δύο συγγραφείς με ιδιαίτερη ερευ
νητική επμιέλεια και πολύχρονη συστημα
τική προσπάθεια, αλλά και με αληθινή α
γάπη για την Δομνίστα και τους ανθρώ
πους της διασώζουν στους μεταγενέστε
ρους την ηρωική εποχή του ’40, βάζοντας 
έτσι ένα θεμέλιο λίθο στην καταγραφή 
της σύγχρονης ιστορίας της Ευρυτανίας.
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i f  Δημήτρης 1. Φαλλής. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: 
Αρχαία; Ιστορία καί θρύλος (1987).

Με την καινούργια αυτή εργασία του ο 
κ. Φαλλής προβαίνει σε μια εμπεριστατω
μένη ιστορική θεώρηση της Ευρυτανίας, 
εντοπίζοντας το ερευνητικό του ενδιαφέ
ρον στο έ£νος των Αιτωλών, στην Οιχαλία 
(αρχαία πρωτεύουσα) καθώς και στον μυ
θικό βασιλέα των Ευρυτάνων, Εύρυτο. Μέ
σα από αδιάψευστες ιστορικές πηγές και 
αδιαμφισβήτητα δείγματα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος ευρημάτων, θεμελιώνει την 
ιστορικότητα και διαχρονική εξέλιξη της 
Ευρυτανικής γης, του χώρου δηλ. όπου 
κατοικούσαν οι Ευρυτάνες και μερικό: α
πό τα ισχυρότερα φύλα των Αιτωλών.

Ως αδιάψευστους μάρτυρες της ιστορι
κότητας της περιοχής αναλύει το αρχαίο 
Κάλλιο (σημερινό Κλαψί) και την τοπο
θεσία «Κοκκάλια», που αποτελούν τόπους 
μεγάλου ιστορικού και αρχαιολογικού εν
διαφέροντος, αλλά και τον άξονα της ιστο
ριοδιφικής έρευνας και ακαταπόνητης προ
σπάθειας του συγγραφέα. Γίνεται έτσι εύ
λογο γιατί ο σ. αφιερώνει το μεγαλύτερο 
μέρος της εργασίας του για να αναπτύξει 
αναλυτικά και να θεμελιώσει με εκτεταμέ
νη αναφορά σε σημαντικές ιστορικές πη
γές την άποψή του για το έντονο αρχαιο
λογικό ενδιαφέρον που πρέπει νάχουν οι 
χώροι αυτοί καθώς και άλλα μέσα στην 
Ευρυτανία. ΓΓ αυτό και δεν παύει να τονί
ζει κι εδώ την ανάγκη να χτυπήσει κάποτε 
συστηματικά η αρχαιολογική σκαπάνη 
στην Ευρυτανία που θα μοις αποκαλύψει έ
τσι πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την 
ιστορία της.

Στην προσπάθεια αυτή έχει αποδυθεί με 
θέρμη και ζήλο ο σ. και δεν μπορούμε πα
ρά να τον συγχαρούμε για την πειστικό
τητα που προσδίδει σ’ αυτήν με τη νέα του 
εργασία.

i f  Γιάννη Αθ. Βράχα, «Ο ΚΥΡ ΜΕΝ- 
Τ 10Σ » : Έ ν α  ευχάριστο μάθημα. Παραμύ
θια, διηγήματα - αινίγματα, ιστορίες - ποι
ήματα (για  τον κυρ Μέντιο). Αθήνα: Εκ
δόσεις «Βυζάντιο», 1987.

Ο διακεκριμένος και πολυβραβευμένος 
Ευρυτάνας παλαίμαχος δάσκαλος κ. Γιάν- 
νης Βράχας, συμπληρώνει την λογοτεχνι
κή του προσςορά με ένα πρωτότυπο έργο 
που αναφέρεται σ’ ένα συμπαθέστατο ζώο 
και πολύτιμο βοηθό του ανθρώπου της υ
παίθρου, τον γάιδαρο. Γράφει ο ίδιος στον 
πρόλογό του: Παρακολουθώντας τη ζωή 
του, τις ανεκτίμητες προσφορές του στον 
άνθρωπο, τα προτερήματα και τα ελαττώ- 
μοΓτά του, αισθόινομαι την υποχρέωση να 
γράψω λίγα γι’ αυτό το ζώο που από χι
λιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα ακόμη

προσφέρει στον άνθρωπο τις πολλαπλές υ
πηρεσίες του...».

Αν και ο συγγραφέας θέλει να προσφέ
ρει το βιβλίο του αυτό στους μικρούς φί
λους του, τα παιδιά, εν τούτοις είναι ιδιαί
τερα ευχάριστο και χρήσιμο για τους με
γάλους από τους οποίους υποφέρει πιο πο
λύ το συμπαθές αυτό ζώο.

i f  Ευάγγελου Π. Οικονόμου, «Η Ελλη
νική Παιδεία επί Τουρκοκρατίας κύριος 
παρότγων της Εθνεγερσίας του 1821». Α
θήνα. ' Εκδοση Εταιρείας Ευρυτάνων Επι
στημόνων, 1986, σ. 72.

Είναι η πρώτη επιστημονική εργασία 
που εξέδωσε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επι
στημόνων, που ιδρύθηκε πέρυσι στην Αθή
να. Είναι μια αποτίμηση της συμβολής της 
παιδείας στην πνευματική προετοιμασία 
για τον μεγάλο ξεσηκωμό του Γένους που 
αποτίναξε τον ζυγό της δουλείας 400 χρό
νων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην συμ
βολή των Σχολών των Αγράφων και της 
Ευρυτανίας, τις οποίες ίδρυσαν ή εδίδαξαν 
σ’ αυτές μεγάλες διδασκαλικές μορφές 
του Γένους, όπως ο Ευγένιος ο Αιτωλός, 
ο Αναστάσιος ο Γόρδιος και άλλοι.

Ο συγγραφέας πολύ σωστά τονίζει τον 
άρρηκτο δεσμό Εκκλησίας και Παιδείας. 
Και οι δυό τους, γράφει στον πρόλογό του, 
«αυτές οι δυό ακατάβλητες δυνάμεις, ε- 
στήριξαν και διέσωσαν το ' Εθνος μας κα
τά τη μακραίωνη εκείνη περίοδο της δο
κιμασίας του, αλλά συγχρόνως προδιέ- 
γραψαν και την μελλοντική ιστορική του 
πορεία».

Η εργασία αυτή, αν και είναι μέρος με
γαλύτερης εργασίας, που όπως σημειώνει 
ο σ. θα δημοσιευθεί σύντομα, ωστόσο εί
ναι μια πλήρης συνοπτική και τεκμηριωμέ
νη επιστημονική_ εργασία που φωτίζει και 
τον χώρο της Ευρυτανίας την εποχή της 
μακραίωνης δουλείας. Απ’ αυτή την άπο
ψη η έκδοσή της ταιριάζει απόλυτα στους 
σκοπούς της Εταιρείας που την εξέδωσε.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Το βιβλίο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑ
ΚΗ «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ Ο ΥΡΑ
ΝΟΥΣ». Μια μελέτη για τα προβλή
ματα και τις προοπτικές του Ελλη
νισμού της Λιασποράς. 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ  
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΡΑΨΤΕ ΣΤΗ 

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ:
Οδός Μακεδονομιχχων 17, Νέα Πεν
τέλη, 152 36, Αθήνα, GREECE, 

Τηλ. 80.42.401
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Αφιέρωμα στον Γ€ώργιο Παπα5η
Πρώτες εντυπώσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις

Ευχαριστούμε τους αξιότιμους επιστολογράφους που είχαν την κα- 
λωσύνη να μας γράφουν τις εντυπώσεις τους για το τιμητικό αφιέρωμα 
στην μνημη του Γεωργίου Ελ. Παπαδή. Στη φωτογραφία που εικονίζε- 
ται το πρώτο αυτοκίνητο στο χωριό (Χάνι), ανακριδώς γράφτηκε ότι 
Πρόεδρος ήταν ο Μιχ. Νικολόπουλος. Αυτό στάθηκε η αφορμή να μας 
γράφει τόσα ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χρ. Γιαννακόπουλος, που ει- 
κονίζεται στη φωτογραφία, κοντά στον πατέρα του Γεώργιο Γιαννακό- 
πουλο (Γεωργούλα), που τότε, όπως μας λέει ο Χρήστος, ήταν Πρόε
δρος.

Η προτομή του αειμνήστου Δασκάλου Γ . Παπαδή 
και η διαμόρφωση του χώρου του σχολικού κήπου

Το στήσιμο της προτομής του αειμνήστου δασκάλου μας Γ. Παπαδή 
στον χώρο του σχολικού κήπου, έδωσε την ευκαιρία να συνταχθεί ένα 
ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του χώρου, πίσω από το Δημοτικό Σχο
λείο και την εκκλησία της Μεταμόρφωσης. Ήταν βέβαια μακροπρόθε
σμος στόχος της Αδελφότητας, αλλά και δέσμευσή της, όταν της παρα- 
χωρήθηκε η χρήση του χώρου από την Σχολική Εφορεία και την Β ' Ε
πιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης να βελτιώσει τον σχολικό κήπο.

' Ετσι, ένας ατημέλητος ώς τώρα χώρος στο κέντρο του παλαιού οι
κισμού θα μεταβληθεί σε χώρο περιπάτου και αναφυχής (πάρκο), με 
πέτρινα και ξύλινα παγκάκια, με πλακόστρωτους διαδρόμους, βρύση, 
περιποιημένα δένδρα και κάποιο, ίσως, μελλοντικό μνημείο, που θα 
«δένει» με τον γύρω χώρο. Προς τη μεριά της εκκλησίας θα γίνει τοί
χος με δυό σκάλες και μεταξύ τοίχου και εκκλησίας ο χώρος θα πλα
κοστρωθεί μ’ ένα πέτρινο αυλάκι σύρριζα, για να διώχνει τα νερά προς 
τις «μέρσιες».

Η διαμόρφωση του χώρου άρχισε ήδη και θα συνεχιστεί με την β' 
φάση από τον τεχνίτη του χωριού μας κ. Πάνο Μουτογιάννη.

Για την δαπάνη της α ' φάσης του έργου που περιέλαβε και την προ
τομή του Γ. Παπαδή έχουν συνεισφέρει οι παρακάτω:

Ό σοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην αποπεράτωση του έργου πα- 
ρακαλούνται να κατονομάζουν την αποστολή της εισφορά τους για το 
έργο αυτό.

Εισφορές μαθητών και μαθητριών για την ανέγερση προτομής 
του αειμνήστου Δασκάλου

Αϊβαλιώτη Σαββούλα 2.000, Αρώνη Μαριάνθη 5.000, Αυγερόπουλος 
Αυγέρης 10.000, Πρωτοπρεσβ. Βαστάκης Κ. 1.000, Βίγλα Μαρία 2.000,
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Βίγλας Νίκος 1.000, Γαβρίλη Ελένη 2.000, Γαλανούδη Μαριάνθη 2.000, 
Γεωργούλης Στ. 2.500, Γεωργόπουλος Παύλος 40 δολ., Γιαννοπούλου 
Στεφανία 3.000, Γιουρνάς Αρ. 5.000, Γρατσούνη I. Χρυσούλα 3.000, Γρα- 
τσούνης Rcxv. 10.000, Δερματάς Σ. Δημ. 1.000, Δερματάς Ιωάν. ^.000, 
Δέρματός Ν. Σπόρος 50 δολ., Δερματάς Σωτήρης 5.000, Δημόπουλος Γ.
10.000, Ζαχαροπούλου Π. Μαρία 50 δολ., Ζοεχαρόπουλος Κ. Ποα/. 5 δολ..

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας 5.000, Ζαχαρόπουλος Γ. Δημ. 100 δολ.. Ζωγρά
φος Βάιος 2.000, Ζωγράφος Νικ. 2.000, θάνος Αριστ. 5.000, θάνος Ιωάν.
5.000, θεοφανίδη Νιόβη και Δημ. 6.000, Κακίτση Κασσιανή 50 δολ., Κα- 
ναρά Α. Κούλα 3.000, Καροπούλου Δέσποινα 5.000, Καροπούλου Κων
σταντίνα 20.000, Κατσούλη Ροδάνθη και Ιωάν. 5.000, Κεράνη Χρ. και 
Αθαν. 2.030, Κεράνη Αρετή και Νικόλαος ι15.000, Κεράνη Βασιλική και 
Ιωάννης 5.000, Κεράνη Γ. καπ/νία Α.Ε. 50.000, Κεράνη Ν. Μαργαρίτα



15.000, Κεράνη χήρα Δημ. 3.500, Κομττορόζος I. Σττ. 3.000, Κομ-πορόζος 
Τη λ. 15.000, Κομπορόζος Τρύφων 2.000, Κοντογιώργου Καλλίτσα 2.C03, 
Κουτούλα Ντίνα 50 δολ.. Νίκη και Αλέκος Κουτσούκης 10.000, Βασιλι
κή και Γιάννης Κουτσούκης 10.000, Κουτσούκης Νικ. 10.000, Κουτσού- 
κη Αιμ. και Κλεομένης 5.000, Κουτσούκη Νίκη και Κων. 100 δολ., Κου- 
φομιχάλη Λαμπρινή ιΙΟ δολ., Κυρίτση Μαρία και Σπ. 5.000, Κυρίτση Ρο- 
δάνθη 5.000, Κυρίτση Χαρίκλεια και Κων. 50 δολ., Λεκκού Ιουλία και 
Ιωάννης 5.000, Λιάπης Ιωάν. 3.000, Λιάπης Παντ. 5.000, Μαστρογεωρ- 
γόπουλος Παναγιώτης, Ελευθέριος, Λεωνίδας και Στέφανος ^ 0  δολ., 
Μαστρογεωργοπούλου Ευγ. 3.000, Μαστρογεωργοπούλου Αντιγόνη και 
Μαστρογεωργόπουλος Χρ. 10.000, Μαστρογεωργόπουλος X. Σπ. 5.000, 
Μουτσέλου Παναγιώτα 2.500, Μώρη Μαρία και Γεώργιος 5.000, Ντα- 
φύλλη Σ. Ευφροσύνη 2.000, Παναγιώτου Αριστ. 3.000, Παναγιώτου Λ. 
Νικ. 2.000, Παναγιωτόπουλος Κ. Ανδρέας 2.000, Παπαδάκη Ναυσικά και 
Βαγγ. 3.000, Παπαδής Επ. 2.000, Πέτσικας Αρ. 5 δολ., Πέτσικας Κων. 
50 δολ., Παπαδημητρίου Ό λγα  2.000, Πολύζος Ν. Δημ. 25 δολ., Συμεω- 
νίδου Σπυρ. Ι.ΟίΧ), Τζαβέλης Παν. 5.000, Τσιμπογιάν\τ] Αγαπούλα 1.000, 
Τριανταφύλλη αδελφοί 10.000, Τσούτση Ευδοξία 1.000, Φλέγγας Παύ
λος 40 δολ., Φλέγγας Τάσος 2.000, Χαμπερής Ιωάν. 5 δολ., Τσώμου (Κυ
ρίτση) Βούλα 5.000, Πετροπούλου Λίτσα 5.000.

Επίσης συνέβαλαν τα ανήψια του Γ. Παπαδή, οι αδελφοί Καρυοφύλ- 
λη με 150 χιλιάδες δραχ., η ανηψιές του Ελένη και Ελευθερία Π. Πα
παδή από 30 χιλ., η κ. Ευφημία Π. Παπαδή 20 χιλ., η χήρα του Στέλλα 
Γ. Παπαδή 30 χιλ. δρχ.
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Από τον Δ. I. Φαλλή

Μ Ι Α  Ν Ε Α  Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Η Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  
Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ  Κ Α Α Ψ Ι ( =  Κ Α Α Α Ι Ο Υ )  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ

του κ. Μιχάλ/] Σταφυλά

Κατα το [ΐεγα,λυτερο ποσοστο ττ̂ ς η κττορική έρευνα γίνεται με μεγαλύτερο πΔθος 
και μεράκι από «ερασιτέχνες» παρά από επαγγελματίες του̂  είδους. Οι μεγαλοκαθ>η- 
γητές των Πανεπιστημίων σπάνια ενδιαφέρονται για θέματα που είναι έξω απ’ το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, που συντάσσεται σε κάποιο Γραφείο κι από κάποίίους 
υπάλληλους του κράτους που — οί άνθρωποι—  αυτό τους είπαν να κάνουν κι αυτό 
κάνουν.

Η νεότερη ιστορία μας χρωστάει πολλά στον Γιάννη Βλαχογιάννη, αλλά ο μα
καρίτης εγκατάλειφε τη Φιλολογία στην τελευταία χρονιά, για ν’ ανακαλύψει ιστο
ρικά έγγραφα και ενθυμήματα, για ναρθε'ι σ’ επαφή με απόγονους αγωνιστών, για 
να δει με τα ίδια του τα μάτια τους τόπους των θυσιών και του ηρωιηιού. Γ Γ  αυτό 
και θεμέλιωσε την νεο·ελληνική Ιστορία.

Αυτά σκεπτόμουν καθώς έκλεινα το βιβλίο του Δημήτρη I. Φαλλή με τίτλο «Κάλ
λιαν Ευρυτανίας» και υπότιτλο «Νέα θεώρηση της Ιστορίας του».

Μόχθίος πολλών χρόνων αλλά και αποτέλεσμα εμπεριστατωμένο. Καρπός της α
γάπης για το ιδιαίτερο χωριό του, το γραφικό Κλαψί, αλλά και το έδαφος που έδο- 
σε αυτόν τον καρπό καλλιεργήθηκε επίμονα κι επίπονα απ’ τον ευσυνείδητο και φι
λότιμο συγγραφέα. Θέλω να πω ότι η  τεκμηρίωση του βιβλίου είναι μεθοδικά καμω
μένη και τα στο'ΐχεία — υπέρ αρκετά—  που προσκομίζει ο κ. Φαλλής είναι πολυποί
κιλα και από πολλούς αξιόλογους μελετητές της Ελληνικής Ιστορίας, αντικειμενικούς 
και ευρυμαθείς.

Το βιβλίο θέλει να καταρρίψει κάθε προηγούμενη άποψη; (και αυθαίρετη όπως 
αποδείχνεται) πως το αρχαίο Κάλλιο που ήταν η πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμ· 
πολιτεαίς, δεν ήταν το Κλαψ'ι της Ευρυτανίας. Ο κ. Δ .Ι.Φ . ακολουθεί ένα σωστό τρό
πο για να οικειωθούμε με το θέμα του. Μας κάνει μια σαραντασέλιδηι ωραία περι
γραφή του χωριού πάντα σε συνάρτηση με τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις παραδό
σεις και την ιστορία εκείνη που αργότερα θα δεθεί με την πανάρχαιη ιστορία του 
χωριού και της περιοχής.

Βέβαια, το χωριό ανήκει στην Ευρυτανία και ο συγγραφέας θεώρησε σωστό να 
μας δώσει και το «πρόσωπο» του νομού μέσα από περιγραφές, αναδρομές και ιστορι
κά στοιχεία.

Έ τσι λοιπόν μεμιά ολοκληρωμένη εικόνα του τόπου μπαίνουμε στο βάθος των 
αιώνων για να δούμε ποιός επί τέλους έχει δίκηο στην περίπτωση;. Ο Ν. Γ . Πολίτης, 
ο Γ . Σωτηριάδης κι άλλοι Έλληνες και ξένοι τοποθετούν το Κάλλιο —  το τόσο τα
λαιπωρημένο και καταστραμένο από τους Γαλάτες—  έξω από την Ευρυτανία. Κι 
είναι αλήθεια ν’ απορεί κανένας πώς δεν προβληματίστηκαν απ’ τον Παυσανία που 
(στα Φωκικά I ,  22 , 2) λέει πως οι Γαλάτες απ’ τις Θερμοπύλες προσπέρασαν το 

Σπερχειό για να φτάσουν στην Αιτωλία μέσω Θεσσαλίας. Ούτε on μισές επιγραφές, 
ούτε η αυθαίρετη ανάγνωσή τους και συμπλήρωσή τους, ούτε τίποτ’ άλλο μας οδη
γεί στο συμπέρασμα πως Καλλίπολις και Κάλλιον είναι ένα πράμα. Κι ακόμα, είναι 
αναμφισβήτητο πως οι Γαλάτες καταστρέψανε το Αιτωλικό κι όχι το Δωρικό Κάλλιο. 
Ά λλωστε γιατί να πήγαιναν στη Δωρίδα μέσω Θεσσαλίας; Δεν ήταν, ως γνωστό,
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Π Λ Η Θ Ω Ρ Α  Π Α Τ Ρ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν  Κ Α Ι Π Α Ρ Α Φ Υ Α Δ Ω Ν  
Ε Κ Π Λ Η Ρ Ο Υ Ν  Ο Λ Ο Ι Τ Ο Ν  Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣ Μ Ο  Τ Ο Υ Σ

Γράφ€ΐ ο Γιώργος Κ. Σταυράκης

Μπήτε σε όττοιο κεντρικό κτίριο της Αθήνας θέλετε. Συχνά θα δείτε 
αναρτημένες πληθώρα από πινακίδες στο θυρωρείο. Σύλλογος τάδε, Α
δελφότης τάδε, Σωματείο τάδε.

Οργανώσεις από όλους τους ' Ελληνες για όλους τους ' Ελληνες. Εί
ναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο στη δάση του και χρήσιμο και πο
λιτιστικό είναι. Χρήσιμο, γατί μπορεί να συμδάλλει θετικά στον εξωραϊ- 
!μό και τη δελτίωση των μέσων για καλύτερο επίπεδο ζωής. Πολιτιστι
κό γιατί με τη συλλογική συνδιαλλαγή σφυρηλατούνται οι πολιτιστικές 
μας καταδολές, αναδιώνουν οι τοπικές παραδόσεις, και προποχντός δια
τηρείται η συνοχή και η φυσιογνωμία των κατοίκων και της περιοχής 
από την οποία προέρχονται.

Ό λα  αυτά είναι αναντίρρητες αρετές και είναι ασφαλώς άξιοι κά
θε επαίνου όλοι όσοι συμδάλλουν με μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις 
στην υλοποίηση τέτοιων ευγενών στόχων. Ό μω ς από τα πράγματα συ
χνά διαφαινεται ότι «ισχυροί φορείς ή ισχυρά πρόσωπα.) από την ίδια 
τους τη φύση έχουν «διπλές δυνατότητες». Η μια είναι ότι μπορούν 
πράγματι να πετύχουν στόχους υψηλούς, κοινωνικά αποδεκτούς και 
εθνικά οφέλιμους. Η άλλη είναι αυτό που διέπεται από το νόμο- του ισχυ
ρού, αυτού δηλαδή που έχει τη δύναμη και την εξουσία.

Στην περίπτωση αυτή οι κακοί χειρισμοί «ηθελημένοι ή όχι», η ολι
γωρία, η αυταρέσκεια, οι ανεπαρκείς ικανότητες και χειρότερα ακόμα 
η ιδιοτέλεια και οι κομματικές σκοπιμότητες μπορούν να ανατρέψουν 
κάβε κοινωνικά αποδεκτό στόχο και κάθε συλλογική προσπάθεια σε 
δαθμό που δύσκολα συμδιδάζεται με τους καταστατικούς σκοπούς και 
στόχους όποιας οργάνωσης. Το περίεργο είναι ότι συνήθως οι περισσό
τεροι καταστατικοί χάρτες των Συλλόγων ορίζουν σαφέστατα ότι τα 
Διοικ. Συμβούλια πρέπει να μένουν «μακριά από όποια κομματική ιδεο
λογία». Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό συ-

"οσο αγεωγράφητοι. . .
Μαζί μ.ε τα πολλά γραπτά στοιχεία που προσκομίζει ο %. Φαλλής, μας φέρνει σ’ 

επαφή και με την παράδοση που κι αυτή είναι ένα επιπρόσθετο αποδειχτικό στοιχείο. 
Η παράδοση, τα τραγούδια, οι θρύλοι, και τα παραμύθια ακόμΛ, υπηρετούν τις πιο 
πολλές φορές την Ιστορία, περισσότερα από τα εμφισβητούμενης αποδειχτικότητας 
αρχαιολογικά ευρήματα που (όταν είναι καταστραμμένα ή μισοκαταστραμμένα) δια
βάζονται ή συμπληρώνονται «κατά το δοκοϋν».

0  κ. Δ.Ι.Φ. μας δίνει τις απόψεις του. Αν δεν ζούσαμε στην Ελλάδα της μακα
ριότητας, καθηγητές κι αρχαιολόγοι και Γπουργείο Πολιτισμού και Ακαδημία, θά 
’καναν επιτροπές '/α δουν το θέμα και να καταλήξουν κάπου με βάση τη νεώτερη 
αυτή ιστορική θεώρηση. Να περιμένουμε κάτι τέτιο; Το ευχόμαστε.
' Ισθμια Κορινθίας Μιχάλης Σταφυλάς
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χνά δεν συμβαίνει με αποτέλεσμα να έχουμε διχαστικές τάσεις. Πολ
λοί από τους μικρότερους τοπικής σημασίας Συλλόγσυς, για κάποιους 
λόγους δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για να ελκύσουν νέα μέλη και 
ικανά στελέχη με ανανεωτικές αντιλήψεις. Ενδημεί ακόμα η νοοτροπία 
του «δε βαριέσαι, ας πάνε άλλοι για να μπορούμε εμείς να κάνουμε 
κριτική απ’ έξω». ' Ετσι ανακυκλώνεται και συντηρείται η παλιά νοο
τροπία. Οι σημερινοί καιροί και οι κοινωνικές αξίες απαιτούν συλλογι 
κή δουλειά, ενότητα, και ψοιντασία από μέρους μιας κοινωνικής ομάδας 
όπως είναι ένας Σύλλογος, μα Κοινότητα, ένας Δήμος κ.λπ., για να 
μπορεί να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

' Ενας Σύλλογος δεν θα πρέπει να αρκείται στο να διατηρεί μόνο το 
παρελθόν, θα  πρέπει επίσης να κάνει βήματα που να συμπίπτουν με τα 
σημερινά κοινωνικά ρεύματα και με τις συνθήκες ζωής όπως αυτές δια
μορφώθηκαν σήμερα. ' Ενα τέτοιο βήμα είναι η ευρύτερη συμμετοχή γυ
ναικών στα Διοικ. Συμβούλια, αλλά και σε διάφορες επιτροττές πολιτι
στικές και άλλες.

Είναι μάλλον αναχρονιστικό στο κατώφλι του 2000 να υπάρχουν πο
λιτιστικοί Σύλλογοι με «ανδροκρατούμενα» Διοικητικά Συμβούλια. Το 
«.Generation gap» δηλαδή το χάσμα μεταξύ γονέων και των νέων της 
εφηβικής ηλικίας συνεχώς μεγαλώνει και γίνεται οξύτερο. Η νοοτροπία 
της «απομάκρυνσης» των νέων μας από κάθε δραστηριότητα την οποία 
οργανώνουν οι Κοινότητες, οι Σύλλογοι κ.λπ., βαθαίνει την αποκοπή 
τους από τους γονείς και κατά συνέπεια από τις παραδόσεις της ελλη
νικής σικογένειας. Ο ρόλος της ελαχιστοποίησης του προβλήματος α
σφαλώς ανάγεται κατά βάση στην σικογένειαα, αλλά όχι μόνο σ’ αυτή.

θα  έπρεπε επίσης να είναι πρωταρχικός στόχσς των Πολιτιστικών 
Συλλόγων, μικρών και μεγάλων, να προσεγγίσουν το πρόβλημα με συ
νέπεια και συνέχεια. Ο ρόλος γυναικών στα Δ.Σ. μπορεί να έχει απο- 
φασστική σημασία στον τομέα αυτόν. Κάθε τοπικός Σύλλογος πρέπει 
να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων μας σε όλες 
τις δραστηριότητες. Πα ιδρυθούν επιτροπές νέων οι οποίες να οργανώ
νουν πολιτιστικές εκδηλώσεις κάτω από την αιγίδα του Συλλόγου που 
προέρχονται. Πρέπει να δίνονται ρόλοι και πρωτοβουλίες στους νέους 
να δημιουργούν σύμφωνα με τη φοα/τασία τους. Στο κοινωνικό φαινόμε
νο που λέγεται «Generation gap» πρέπει να βρεθούν λύσεις «αντίδοτα·  ̂
από όλους. Την πολιτεία, την Παιδεία, την σικογένεια και τους συλλο
γικούς φορείς.

Αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι φοιτητές και μαθητές πρέπει να κατα
νοήσουν το πρόβλημα, γιατί είναι εκείνοι οι ίδιοι που θα πάρουν τη σκη- 
τάλη για να συνεχίσουν προς το μέλλον.

Χρειάζεται ιχνανεωτική φιλοσοφία κυρίως από τους μαζικούς φορείς 
για να δεθούν οι νέοι με τους γονείς. Για να δεθεί το παρελθόν με το 
μέλλον.

Γ. Σταυράκης
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Στους ήρωες ττ\ς ΚαΧΧιακούδας
του Αυγέρη Αυγερόπουλου

Περήφανη ορθώνεσαι καημένη Καλλιακούδα 
δεν σε τρομάζει ο βοριάς χαλάζια, αστροττελέκια, 
ούτε τα χιόνια και βροχές, η παγωνιά τη νύχτα 
μα οι βροχές σε λούζουνε, τα χιόνια σε στσλιζουν.
Και είσαι πάντα όμορφη χειμώνα - καλοκαίρι.
Μα κι όταν θαρθεί η άνοιξις θαρθεί το καλοκαίρι, 
η αρχόντισσά μας γίνεσαι λουλουδοστολισμένη.
Μα και στο γλυκοχάραμα οι πρώτες ηλιαχτίδες 
απάνω σου θα πέσουνε και σε ροδοστολιζουν 
είσαι στ’ αλήθεια όμορφη, μας έχεις μαγεμένους.

Εδώ πετάνε οι αετοί και χτίζουν τις φωλιές τους.
Εδώ χιλιάδες τα πουλιά, οι πέρδικες, οι κούκοι,
εδώ τα γιδοπρόβατα, βοσκοί καλωσυνάται
εδώ τ’ αγρίμια ανάλαφρα κι απόμακρα διαβαίνουν.
Δεν θέλουν να ταράξουνε τον ύπνο των προγόνων.
Εδώ ταμπούρια στήσανε ήρωες του Εικοσιένα 
εδώ και σκοτωθήκοαε για την ελευθερία, 
για του Χριστού την Πίστη την Αγία.

Είναι χιλιάδες οι εχθροί εκείνη την ημέρα.
Μ’ αλαλαγμούς και ουρλιαχτά αλόγων ποδοβολητά 
ταμπούρλα του πολέμου, σύννεφο' σηκώνεται ο κουρνιαχτός

που έκρυψε τον ήλιο.
Τρία γιουρούσια κάνανε και πνίγηκαν στο αίμα
και μέσα στην απελπισιά για τούτη τους τη συμφορά,
που χάνουνε τη νίκη, γρόσια πολλά ετάξανε και βρήκανε

προδότες
τα πίσω ταμπούρια αφύλαχτα αφήνουν οι προδότες 
και βρίσκονται οι ' Ελληνες από παντού ζωσμένοι.
Τα βόλια πέφτουνε βροχή απάνω· στους δικούς μας 
τηράν δεξιά, τηράν ζερβά, τηράν μπροστά και πίσω 
μα είναι όλα χαμένα.
Σέρνουν τα γιαταγάνια τους και κάνουνε γιουρούσι 
γλυτώνουν οι περισσότεροι μα μένουν και στον τόπο.

Γεμίσανε οι λοιγκαδιές κορμιά απ’ τους δικούς μας 
το χώμα εκοκκίνισε απ’ το αίμα των νεκρών μας 
είναι διακόσιοι οι νεκροί κι ακόμη παραπάνω...
Ανάθεμά σας άπιστοι, ανάθεμα προδότες.
Αστροπελέκι και φωτιά να πέσει στα κορμιά σας.
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Και συ Καλλιακούδα όμορψη πούσαι Ελλάδας yiwcc.
Σα μάνα τους αγκάλιασες σαν αδερφή γυναίκα, 
τους έκλαψες, τους έθαψες με ελαφρό το χώμα, 
και έσπειρες στους τάφους τους λουλούδια μυρωμένα.
Πρόσεχες ακοίμητος βιγλάτορας αιώνια.
Κι αντίλαλος μας έρχεται τα πέρατα τα ξένα, 
η συμφορά που έγινε εκείνη την ημέρα.
Κι έγινες σύμβολο για μας παλληκαριάς, θυσίας, 
είναι το σύμβολο για μας αγάπης και ειρήνης.

Κι όντας τ’ απόσκια γύρουνε, το σούρπο αρχίσει 
και τα πουλιά κουρνιάσουνε,
γρύλοι αρχίζουν να τραγουδούν και να ισοκρατούνε.
Στο θρόισμα των ελατιών ακούς ψαλμούς αγίων.
Πρώτη εσύ θε να λουσθείς στου φεγγαριού τη λάμψη 
φ-οράς το φωτοστέφανο και λάμπουν οι κορφές σου, 
λάμπει η εκ,κλησιά της Παναγιάς το ρημοκκλήσι λάμπει. 
Καντίλα γίνεσαι χρυσή στους τάφους των προγόνων.
Τη μυσταγωγία της νύχτας συνοδεύει θλιμμένη 
του Γκιώνη η φωνή.
ί^ρηνεί τους χαμένους προγόνους πονύναι θαμμένοι 
στην Αγία τούτη τη γη.

Μηνύματα στέλνουν απ’ τους τάφους δοξασμένοι νεκροί.
Είναι σπαρμέντ) Ελλήνων κόκκαλα ιερά τούτη η γη.
Μηνύματα στέλνουν απ’ τους τάφους στις καινούργιες γενιές 
δοξασμένοι νεκροί: γρηγορείτε, αγρυπνείτε, 
σταθείτε της Ελλάδας φρουροί.
Μηνύματα στέλνουν απ’ τους τάφους δοξασμένοι νεκροί 
' Ελληνες αδέρφια ενωθείτε, μονιάστε, 
εχθροί μη μας πάρουν τούτη τη γη.

Σαλαμίνα, Μαραθών, θερμοπύλα,
Καλλιακούδα, Γραβιά Αλαμάνα,
Κλεισούρα, Τεπελένι, Τρεμπεσίνα,
Ρούπελ, Γοργοπόταμος.
Μηνύματα στέλνουν απ’ τους τάφους στους εχθρούς 
δοξασμένοι νεκροί είναι δική μας η Ελλάδα.
Είναι δική μας τούτη η γη.

Γιορτή Καλλιακούδας, 20 Αυγούστου 1987
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

81



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο Ι E Y P Y T A N I K O J  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι  Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  
Δ Ε Ν  Ξ Ε Χ Ν Ο Υ Ν  Τ Η  Γ Ε Ν Ε Τ Ε Ι Ρ Α

Γράφει : ο Γιώργος Κ. Σταυράκ>]ς

Ο χρόνος που πέρασε ήτανε και πάλι γεμάτος ενδιαφέρον και φρον
τίδα για την Ευρυτανία από τους ξενιτεμένους μας στις Ηνωμένες Πο
λιτείες και αλλού. Ό σα χρόνια και ζούνε στην ξενιτιά στέκουν πάντα 
προσηλωμένοι στα ιδανικά της φυλής και πάνω> απ’ όλα δεν ξεχνούν 
τις ανάγκες της Ευρυτανίας για πολιτιστική και υλική αναβάθμιση. 
Ζούνε και αυτοί μαζί μας τα προβλήματα του τόπου, συμμετέχοντας 
με κάθε δυνατό τρόπο στην κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Πολύ 
συχνά έχουν τα πρωτεία σε γενναίες δωρεές, οι οποίες είναι από μόνες 
τους παράδειγμα για μίμηση από όλους εμάς που δεν χρειάστηκε να 
ξενιτευτούμε Γ.ερά δεμένοι οι ξενιτεμένοι μας στο τρίπτυχο που είναι. 
Πατρίδα — θρησκεία — Οικογένεια, δεν φείδονται κόπους και χρήμα
τα για να δούνε τον τόπο ισότιμο με τις «Ξένες Πατρίδες» και γιατί 
όχι και καλύτερο. Έ τσ ι ο χρόνος που πέρασε ήτανε μεστός από πλη
θώρα δραστηριοτήτων τόσο από πλευράς πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
όσο και από προσφορές για τις άμεσες ανάγκες που έχει η Ευρυτανία, 
οι περισσότερες από τις οποίες δεν καλύπτονται από την κρατική μέ
ριμνα.

Το γεγονός της χρονιάς ήταν το ετήσιο συνέδριο των Ευρυτάνων της 
Αμερικής που έγινε στο ΓΚΡΗΝΣΜΠΟΡΟ της Βορείου Καρολίνας, 
τον Ιούνιο του 1987. Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν η Νομάρχης Ευρυ
τανίας Κα Α. Κανελλοπούλου και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. 1.; Πα- 
παδόπουλος, οι οποίοι με την παρουσία τους τίμησαν τους Συνέδρους 
και έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον της πατρίδας για όλους τους α- 
πόδη μους.

Σημοατικό είναι το· γεγονός ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιει- 
θεί το καλοκαίρι του 1989 το Συνέδριο του «Βελουχιού» της Αμερικής 
στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, το Καρπενήσι. ' Ετσι θα δοθεί και 
πάλι η ευκαιρία να ζήσει ο τόπος μια πανηγυρική, αλλά και πολύ χρή
σιμη συνάντηση - αντάμωμα στα χώματα της ιδιαίτερης Πατρίδας Στο 
Συνέδριο του 1989 αναμένεται μεγάλη προσέλευση Ευρυτάνων απ’ την 
Αμερική. Πιστεύουμε επίσης ότι και ο αντίστοιχος Σύλλογος Ευρυτα- 
νων Μελβούρνης Αυστραλίας το «Βελούχι» θα έχει το χρόνο» να προε
τοιμάσει μια ευρύτερη συμμετοχή και μια παρουσία ανάλογη με το δυ
ναμισμό των Ευρυτάνων ξενιτεμένων της Αυστραλίας. Η Πανευρυτανι- 
κή Ένωση Αθηνών στέκεται πάντα στο πλευρό όλων των Απόδημων 
και θα παίξει και πάλι πρωτεύοντα ρόλο στο έργο της οργάνωσης τοι; 
Συνεδρίου ’89.

Παράλληλα μέσα στον Ελλαδικό χώρο η Πανευρυτανική Ένωση κι
νείται δραστήρια για πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση της Ευρυ
τανίας. Μια σύντομη αναδρομή στο 1987 θα μας δείξει μερικές από τις 
δραστηριότητες. Ύστερα από πρόταση της Πανευρυτανικής, που έγι-

82



νε στο Συνέδριο του «Βελουχιού» οτο Καρπενήοι το 1986, το Δημοτικό 
Συμβούλιο της πόλης του Καρπενηοιού ενέκρινε και αποφάοιοε να ο
νομάσει κεντρικό δρόμο της πόλης οε «ΟΔΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΥΡΥ- 
ΤΑΝΩΝ».

Οι Ευρυτάνες γιατροί της Αθήνας, μερικοί από τους οποίους είναι 
υπότροφοι του «Βελουχιού» της Αμερικής, οτη διάρκεια του χρόνου 
που πέρασε, με επικεφαλής τον ΠρόεδρΟ' της Πανευρυτανικής κ. Π. Κω- 
στοπαναγιώτη έκαναν σειρά από επισκέψεις στα απομακρισμένα χω
ριά της Ευρυτανίας. Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων με την ανιδιοτέ
λεια που τους διακρίνει εξετάζουν δωρεάν όλους αυτούς που με την πα
ρουσία τους κρατάνε τα χωριά μας ζωντανά. Συγκροτήθηκε η νέα επι
τροπή για τις υποτροφίες τις οποίες προσφέρει από χρόνια η ' Ενωση 
Ευρυτάνων της Αμερικής. Η επιτροπή αποτελείται από Ευρυτάνες κα
θηγητές Πανεπιστημίου, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ιερείς κ.ά. Τον πε
ρασμένο Νοέμβριο σε τελετή που έγινε σε κέντρο της Αθήνας έγινε πο:- 
νηγυρικά η απονομή των υποτροφιών σε 10 Ευρυτάνες φοιτητές. Την 
τελετή τίμησαν η Νομάρχης Ευρυτανίας, η οποία ανέπτυξε διεξοδικά 
τα προβλήματα και τα ανατπυξιακά προγράμματα του Νομού. Στη συ
νέχεια ο κ Θάνος αναφέρθηκε στην πρόοδο του εργοστασίου ξυλείας 
στο Καρπενήσι (ΕΥΡΥΓΑΝΙΑ Α.Ε.). Ακολούθησε γεύμα, το οποίο προ- 
οέφερε η Πανευρυτανική ' Ενωση.

Ο θεσμός των υποτροφιών δείχνει καθαρά τη διορατικότητα και την 
αντίληψη που έχουν οι Ευρυτάνες της Αμερικής για να βοηθηθούν ικα
νοί νέοι και να αναλάβουν αργότερα κάποιες ευθύνες για τις ανάγκες 
του Νομού μας. θα  ήταν όμως μάλλον εγωιστικό να περιμένουμε μόνο 
τις προσφορές των απόδημων. Είναι ταυτόχρονα ανάγκη ο θεσμός αυ
τός να διευρυνθεΐ με την ενεργό συμμετοχή όλων των Ευρυταν’ΐκών 
Συλλόγων προσφέροντας κάποια χρηματικά ποσά για υποτροφίες και 
βράβευση μαθητών και φοιτητών δείχνοτας έτσι Πανευρυτανικό ενδια
φέρον και αναγνώριση στις πρωτοβουλίες των Ευρυτάνων της Αμερι
κής. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ενδεικτικά και μόνο μερικές από 
τις προσφορές των απόδημων μέσα στο χρόνο που πέρασε:

Α) Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής έστειλε: 1) Για την οα'έγερσί] 
αγάλματος του ήρωα Κατσαντώνη, δολλ. 1CC0. 2) Για ψυκτικό θάλαυο 
στο Νεκροταφείο Καρεπνησιού δολλ. 4000. 3) Για το λεύκωμα Νομαρ
χίας Ευρυτανίας δολλ. 700. 4) Για τη βράβευση μαθητών Λυκείων Ευ- 
ρυτοα/ίας δολλ. 4000. 5) Για τη βράβευση Ευρυτάνων φοιτητών δολλ. 
4000. 6) Για οα/αξιοπαθούντες Ευρυτάνες δολλ. 1000.

Β) Το 'Ιδρυμα «Βελούχι» Αμερικής (κληροδότημα Μ. Τσιαμτσιού- 
ρη) έστειλε: δολλ. 5000 για επιδότηση φτωχών κοριτσιών σε χωριά 
της Ευρυτανίας.

Γ) Ο Σύλλογος Καρπενησιωτών Αμερικής — Καναδά έστειλε: Δολ. 
8000 για την αγορά Νεκροφόρας στο Καρπενήσι.

Δ) Ο Σύλλογος θυγατέρων της Ευρυτανίας έστειλε: Δολ. 2000 για 
Παιδικές Χαρές σε χωριά της Ευρυτανίας.

Οι Ευρυτάνες είναι πάντοτε ευγνώμονες στους ξενιτεμένους, και ον- 
το παράδειγμά τους το μιμηθούν όλοι οι Ευρυτοα/ικοί Σύλλογοι στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ασφαλώς η Ευρυτανία θα ανα&αθμισθει για 
να φτάσει στο κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο που πραγματικά το αξίζει.

Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
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‘Οήοχ3 και νάϋαι μην ξεχνάς 
(Μικρό Χωριό)

Εγώ είμαι ’δώ χοκ Ttsptpiyw 
από τα έλατα περιφραγμ,ένο 
Για σένα δεν γελώ δεν τραγουδώ 
μ^ν’ όταν θα ’ρ&εις περιμένω 
ν’ αρχίσω γλυ%οστά.ι>αατο σν.οπό

θέλ ω  ν’ ακούσω τη φωνή σου 
το ελαφρό περπάτη{ΐά σου 
και στα στενά σοκάκια [ίου 
φωνές απ’ τα παιδιά σου

Χειμώνα γίνομ.αι λευκό, 
την άνοιξη αλλάζω, 
τ’ όμορφο πέπλο της φορώ, 
φβινόπωρο το βγάζω

Έ λ α  να νοιώσεις τη χαρά 
της εποχής την ομορφ-ιά 
που η φύση μου χαρίζει

Μη με ξεχνάς μη με ξεχνάς 
σ’ έχω κι εγώ ανάγκη 
και τα παλιά μην ληρι^ονάς 
τά ’χεις κι εσύ ανάγκη

Ήμουν φτωχό κι ανήμπορο 
δουλειά να σου προσφέρω 
όμως σου δίνω ομορφιά 
αυτό καλά το ξέρω

Γ Γ  αυτό κι αν μ’ εγκατέλειψες 
και πήγες για να ζήσεις 
με ίδρωτα εργαζόμενος 
και να δημιουργήσεις 
δεν θέλω να με ληρμο'/άς 
να μ’ έχεις στην καρδιά σου

Η Εκκλησιά σε καρτερεί 
να κάνεις το σταυρό σου 
και το σχολειό που σ’ έμαθε 
τα πρώτα γράμματά σου 
κι αυτό πολύ επιθυμεί 
ν’ ακούσει τη λαλιά σου

Όπου και νάσαι μην ξεχνάς 
—  το ξέρω πως με νοσταλγείς —  
κι εγώ θε να σε καρτερώ 
κοντά [χου πάλι να βρεθείς.

7-7-1987 π. Νικόλοιος Κ. Αζακάς

Τ α  μ α ύ ρ α  ξ έ ν α
Την ξενητιά, την ορφανιά, 
την πίκρα, την αγάπη, 
τα τέσσερα τα ζύγισαν 
βαρύτερα είν’ τα ξένα.

0  ξένος εις ΧΎρ· ξενηφειά 
πρέπει να βάζει μαύρα, 
για να ταιριάζει rj φορεσιά 
με της καρδιάς τη λάβρα.

Λαμπρινή Κουφομιχάλη 
(πατρικό Λαμπρινή Κ. Τριχιά)

και λίγο γελιο
Είπαμε κι άλλη φορά, για ν’ αποφύγου

με καμιά παρεξήγηση, να μη λέμε ονόμα
τα. Θα μπορούσα ακόμα να συμπληρώσω 
και με το τυπικό: «Κάθε δε τυχόν ομοιότη
τα και συσχετισμός με γνωστά πρόσωπα 
οφείλεται σε απλή σύμπτωση». Κι ύστερα 
απ’ τον πρόλογο αυτό, που θόιναι ο ίδιος 
για όλη την παραγωγή που θα ακολουθή
σει και δεν θα επαναλαμβάνεται κάθε φο
ρά, κάνουμε την αρχή:

Αντασώθηκαν στο δρόμο δυό φιλενάδες. 
Η κυρά - Μάρω και η κυρά - Ανθυμία. 
Ύ στερα  απ’ τις τυπικές καλημέρες ρωτάει 
η Ανθυμία τη Μάρω με ενδιαφέρον:

«Γιατί είν’ κόκκινου του μάτι σ’ μωρή 
Μάρου;»'

Και η Μάρω με την αφέλειά της απαν
τάει:

«Να μι πουνεί λες;».

Συζητάνε δυό γειτόνισσες:
«Πόσο χρονώ είν’ μωρή Φώτω η Λένη 

σ’»; Ερώτηση αδιάκριτη βέβαια, αλλά και 
η απάντηση διπλωματική:

«Ξέρ’ γω μωρή Κώσταινα, λογάριιχσε 
και μοναχή σ’. Η Λένη μ’ γενέθ’κι τότε π’ 
ψένανε τα... τσίπρα».

Σ. Ν. Γ.
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MIA ΕΛ ΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡίΓΩΝΕΙ

Με την αρχή του χρόνου εδοκιμάσαμε 
ουγκίνηση, όταν οονακαλύψαμε σ ’ ένα έγ
κυρο περιοδικό της Αθήνας (ΕΠ ΟΠ ΤΕΙΑ, 
επιστημονικού και πολιτικού προβλημοττι- 
σμού), ένα εκλεκτό κομιιάτι, που διαφέρει 
από τ ’ άλλα. Με τον τίτλο «Η Ελλάδα που 
δεν πληγώνει», είναι αφιερωμένο σ’ ένα ο
δοιπορικό στο Μικρό Χωριό και τις συγκι
νήσεις που πρόσφερε στους επισκέπτες του. 
Σ’ άλλη σελίδα (αναδημοσιεύουμε ένα άλ
λο οδοιπορικό πριν 58 χρόνια. Το Μικρό 
Χωριό (Μαίνεται ότι συγκινεί και τώρα ό
πως και τ<ότε.

«Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με 
πληγώνει». Και ο Σεφέρης έχει δίκιο. 
Πάντοτε έχουν δίκιο οι ποιητές! Ωστόσο 
είναι φορές που όταν μπορείς να τους δια 
ψεύσεις η ευτυχία σου είναι απέραντη. Αυ
τό ακριβώς (ίας συνέβη στα τέλη του περα- 
σ(ΐ,ένη Οκτώβρη, όταν επισκεφθήκαμε το 
Μικρό Χωριό στην Ευρυτανία. Επιτέλους, 
έστω κι αν ο Σεφέρης έχει δίκιο, εμείς 
μπορέσαμε να του αμφισβητήσουμιε εκείνη 
την πρώτη λεξούλα —  αλλά τόσο τελεσίδι
κη —  εκείνο το «όπου».

Μπορούμε ακόμη να λέμε ότι υπάρχουν 
στην Ελλάδα μέρη όπως, αυτή η μικρή 
γωνιά, αυτός ο μικρός τόπος, που όσο και 
νάσαι φανατικός οπαδός του ποιητή, τον 
αμφισβητείς. Ό χ ι μόνο δεν σε πληγώνουν, 
αλλά αντίθετα σε ψηλώνουν και σε πλου
ταίνουν κ.αι σε κάνουν να νιώθεις κάτι σαυ 
ντροπή για τα τόσο στενά όριά σου.

Ξεκινήσαμε όπως τόσες φορές για μια ο- 
λιγοήμερη εκδρομή, έτσι για να ξεφύγουμ: 
από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, και 
βρεθήκαμε ν-α κάνουιτε προσκύνημα.

Ο ανήφορος ανάμεσα στα πλατάνια, που 
βρίσκονται στα ριζά μιας ρόχης ενός πυ
κνού ελατόδασους, ήταν ο πρώτος ψίθυρος 
που μας παρότρυνε να προετοιμαστούμε για 
κάτι διαφορετκό που μας περίμενε. Ωστό
σο, ανίδεοι καθώς είμαστε στη γλώσσα των 
φαινομένων, δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία 
και αρκεστήκαμε ν’ α'Λίαλλάξουμε λίγα λό
για ενθουσιασιιιού για την σπουδαία φύση 
που είχαμε μπροστά μας. Κο'/τολογίς, όλα 
τα γνωστά των εκδρομέων που |^λις, ξεκι

νήσουν απ’ το σπίτι τους προσπαθούν με α
γωνία να δικαιώσουν την απόφασή τους 
και ν’ αποδείξουν το σοφό της επιλογής 
τους. Ό μω ς αυτό δεν κράτησε πολύ. Σε 
λίγο φτάσαμε στο χωριό.

Σ ’ ένα χωριό λουσμένο στο φως και στο 
χρώ]τα, οιάτω από τα βλέμματα του πυκνού 
ελατόδοισου. Ολόκληρο το χωριό το τύλιγε 
μια χρωιιατική γκάμα που άρχιζε από το 
κίτρινο, πέρναγε στο βαθύ· πριάσινο κι ανά
μεσα του τούφες από παραλλαγή του κόκ
κινου —  το άλικο, το φθινοπωρινό, το  χάλ
κινο, το γκρενά.

Κατάπληκτοι στην αρχή, μείναμε περί
που άφω'/οι. Μετά από λίγο, με την παρά
δοξη εκείνη αντίδραση του ανθρώπου της 
πόλης, ψάχναμε για εκείνο το κάτι που θά- 
ταν μικρό και κάπως στα μέτρα μας, για 
να μπθ'ρέσου]ΐε να λειτουργήσουμε όπως ξέ
ρουμε, για να νοιώσο-υμε ασφαλείς. Ό μω ς, 
τίποτε. Η φύση είτε ήταν αυστηρή και μ ε
γαλόπρεπη, είτε χαρούμενη και παιχνι- 
διάρικη μας ξεπερνούσε. Οι όγκοι, τα χρώ
ματα, οι ήχοι όλα [ίας υπερέβαιναν.

Τα λόγια ήταν τόσο φτωχά που αφεθή- 
καμε στη σιωπή. Πέρασαν ώρες, έπεσε το 
σκοτάδι και μπήκαμε στο λημέρι μας —  ό
που ένα φιλικό ζευγάρι, όλο αγάπη και 
φροντίδα, έκανε την ψυχή μας να νοιώθει 
παιδική. Η παρουσία όμως του βουνού, εί
χε φωλκάσει μέσα μας και δεν |ΐας άφηνε 
να χαρούμε καμιά από τις γνωστές μας αυ- 
νήθειες. Μας καλούσε στ’ αρχοντικό του. 
Αδύνατο να ησυχάσουμε. Η φωτιά στο τζά
κι που μας ζέσταινε με τα ψίχουλα του με
γάλου δάσους δεν μπορούσε να μας κ.ρατή· 
σει μέσα. Βγήκαμε να περπατήσουμε στους 
δρόμους του χωριού —  ανηφορικοί, ήσυχοι, 
με μια ελαφρά ομίχλη που τύλιγε τα λημέ
ρια των Μικροχωριτών. Ησυχία. Εκεί, στη 
στροφή, είδαμε ένα γέρο να κατηφορίζει —  
78 χρονών μας είπαν —  επιστρέφοντας α 
πό την καθημερινή του βόλτα. Ίσ ιος, σβέλ
τος, χαρούμενος. Συνεχίσαμε. Αίγο μετά έ
νας μεσόκοπος άνδρας πήγαινε w  επισκε- 
φθεί μια μοναχική γριά που —  όπως μας
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είπ£ —  ήταν μόνη της και πολύ άρρωστη. 
Μόλις είχε τελειώσει τις δοσλειές του κι ε- 
τρεχε στη γριά μήπως και χρειαζόταν τί
ποτε. Τον ρώτησα αν ήταν συγγενής του. 
Με κοίταξε και ντράπηκα. Μα, ήταν συγ- 
χωριανή του! Γυρίσαμε στο λημέρι μας.

Ξημέρωσε η άλλη μέρα κι απocρασίσαμε 
να προσπαθήσουμε να στήσουμε διάλογο με 
τη φύση και τους ανθρώπους γύρω μας, ως 
ίσοι προς ίσους. Τέσσερις μέρες στο Μικρό 
Χωριό, εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα να 
νοιώσω ίσηι. Πάντα υπήρχε κάτι που ένοι
ωθα πως [ΐε υπερέβαινε. Ήταν θαρρώ η 
γνησιότητα.

Μιλήσαμε με τον παλιό δάσκαλο του χω
ριού, που η ήρεμη φωνή του δεν μπορούσε 
να κρύψει την ανησυχία του για το αύριο 
του τόπου. Δίπλα, η σύντρο-φός τους —  ι
κανότατη, γεν',αιόκαρδη, αληθινά αφοσιω- 
μένη. Ο καφετζής - εστιότορας του χωριού, 
περήφανος για τ’ ανόθευτα υλικά του και 
την καλωσύνη των συγχωριανών του. Π ή

γαμε στην εκκλησία και την ώρα του αν- 
τίδωρου παπάς και εκκλησίασμα αντάλλασ
σαν σύντομες φράσεις που έδειχναν τη χα
ρά τους γιατί ήσαν όλοι μαζί και νοιάζον 
ταν ο ένας για τον aXXm.

Οι τέσσερις ημέρες που περάσαμε στο Μι
κρό Χωριό ήταν για μας μια εμπειρία —  
μια εμπειρία του αυθεντιού. Ξαναζκήσαμε 
κάτι που άλλοτε ήταν πολύ συνηθισμένο 
για όσους ταξίδευαν στην ελληνική ύπαιθρο 
—  τη ζωή μιας κοινότητας ανθρώπων που 
οι κανόνες της ζωής τους υπαγορεύονται 
από τη- φύση που- τους περιβάλλει.

Ασφαλώς και υπάρχει το μικρό και τ’ α
χαμνό, δίπλα στο σπουδαίο και το δυνατό. 
Ασφαλώς και υπάρχει η αρρώστια και η 
κακία, δίπλα στην υγεία και την καλωσύ
νη. Ό λα  όμω-ς είναι αυθεντικά όπως συμ 
βαίνει και στη φύση γύρω τους.

Είτε παλεύουν, είτε χαίρονται· είτε αγα
πούν, είτε μισούν' ένα είναι το γεγονός: ότι 
δεν κρύβοι'/ται, ούτε ντρέπονται γι’ αυτό 
που είναι και γι’ αυτά που αισθάνονται.

Απο τα Νέα της Ε.Τ.Η.Π.ΤΑ άλλο οδοιπορικό

Μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας 
ήταν η διήμερη εκδρομή της Λέσχη μας 
που πραγματοποιήθηκε στις 3 - 4  του Ο- 
κτώ&ρη, στην «Ελβετία της Ελλάδας», ό
πως χαρακτηρίζουν το Καρπενήσι.

Ο καιρός δεν μας βοήθησε κοιθόλου και 
ξεκινήσαμε με βαριά καρδιά. Στη διαδρο
μή τα πρόιγματα δυσκόλεψαν αρκετά για
τί από τον Ά γ ιο  Κωνσταντίνο συνεχώς έ
βρεχε και μας έβαζε σε σκέψεις για την ε
πιτυχία της εκδρομής.

Οι συνάδελφοι όμως που βρεθήκαμε μα
ζί αυτές τις δυό μέρες, μαζί με τους φί
λους και συγγενείς δεν το έβαλαν κάτω. 
Ό τα ν  φτάσαμε στο Καρπενήσι ένας αέρας 
δυνατός από τα έλατα που ήταν συνεχώς 
δίπλα μας, μας έδωσε να καταλάβουμε ό
τι οι δυό αυτές μέρες δεν έχουν σχέση με 
τη ζωή και την ατμόσφαιρα της Αθήνας...

Η εκπληκτική βλάστηση και ένας καθα
ρός ορίζοντας με θέα τα πανύψηλα βου
νά, γεμάτα έλατα, δεν μας άφησαν ούτε 
στιγμή να δυσαρεστηθούμε.

Μόλις τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά 
μας στο ξενοδοχείο, ξεκινήσαμε για το Μι

κρό και Μεγάλο Χωριό, περνώντας ανάμε
σα στα πλατάνια και τα έλατα.

Ο ενθουσιασμός για το μαγευτικό τοπίο 
κυριαρχεί σ’ όλους μας. Το βραδάκι όλοι 
μαζί καθήσαμε και φόιγαμε, ήπιαμε και 
διασκεδάσαμε σε ψησταριά του Καρπενη
σιού, με ρουμελιώτικα αρνιά και κατσίκια 
και εκπληκτικό κρασί.

Την άλλη μέρα είχαμε δυό σημαντικές 
εκδρομές. Η υυα στους ξακουστούς Κορυ- 
σχάδες, έδρα της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Εθνικής Απελευθέρωσης (Π Ε Ε Α ), όπου 
είδαμε ότι σαν οι ' Ελληνες είναι ενωμένοι 
για ένα κοινό σκοπό κατορθώνουν πόιντα 
τα ακατόρθωτα...

Στη συνέχεια στο Κεφαλόβρυσο με τα 
γάργαρα και παγωμένα νερά που κυλούν 
ορμητικά ανάμεοα στα έλατα και τα πλα
τάνια. Συνεπαρμένοι και γοητευμένοι από 
την μαγεία και ηρεμία αυτής της φύσης, 
αληθινό κόσμημα της πατρίδίας μας, γυρί
σαμε με δ ια ιρ ετικ ά  συναισθήματα ο κα
θένας μας στην Αθήνα. Μια Αθήνα που μέ
ρα με τη μέρα την κόινουμε και χειρότερη.
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ο  καύσωνας, ποα ενέσκηψε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως για τό
σους άλλους, στάθηκε μοιραίος και για ένα σημαντικό αριθμό ηλικιωμένων Μικρο- 
χωριτών συγχωριανών μας που βρέθηκαν αδύναμοι και ανύποπτοι για την επίδρα
ση του θανατηφόρου καύσωνα.

Νικόλαος I. Λιάπης (1901 -1987)

Σε δαθειά γεράματα πέθανε στη Λαμία, 
ανάμεσα στη γυναίκα του, τα παιδιά και 
τα εγγά-νια του ο μπαρμπα - Νίκος, που 
κρκχτούσε απ’ την παλιά οικογένεια των

μείνει αιώνια. ' Ενας από τους γιούς του, 
ο Παντελής, είναι σήμερα Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας. Ο γιός του Νί
κος γράφει για τον αείμνηστο παππού του: 

Εις μνήμην του σεβαστού μου παππού 
Νικολάου 1. Λιάπη, που απεβίωσε στις

Νικόλαος 1. Λιάπης

Λιαπαίων. Η παράδοση τους θέλει Σουλιώ
τες που εγκαταστάθηκαν προεπαναστατι
κά στο χωριό, όπως και τόσες όιλλες οικο
γένειες του χωριού μας. Η σωφρκχούνη του 
στα κοινά και η οτχόιπη του για το χωριό 
ήταν γνωστή γι’ αυτό και η μνήμη του θα

14-4-87, παραθέτω την παρακάτω περιλη
πτική βιογραφία του;

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρκηανίας 
το 19C0 από οικογένεια που ξεχώριζε για  
την τιμιότητά της και η οποία μπόρεσε 
να του προσφέρει μια γνήσια ορθόδοξη
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πατριωτική σΜχτροφή.
Από τήν εφηβική ηλικία —λόγω  των μη 

καλών συνθηκών διαδίωσης στο χωριό— 
αναγκάστηκε να ς>ύγει μακριά οιπό την ι
διαίτερη πατρίδα του και την οικογένεια 
του, πρώτα στην Αθήνα και ύστερα στη 
Λαμία όπου στην τελευταία κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα γερό δεσμό μ’ αυτή τη 
μικρή κοινωνία που αναπτύσσονταν στο πε- 
ριδάλλον της.

Σε ώριμη ηλικία γύρισε στο χωριό του 
όπου δηιμιούργησε οικογένεια που αττοτε- 
λούνταν οπτό έξι παιδιά στα οποία πρό- 
σφερε την ίδια ανατροφή μ’ αυτή που δέ
χτηκε ο ίδιος, προσπαθώντας πάντα για  
το καλύτερο όπως ένας καλός οικογενει
άρχης.

' Εζησε με τιμιότητα και ήταν γνωστή 
η αγάπη του για το Μκρό Χωριό, μιας και 
αγωνίστηκε όσο μπόρεσε για την διαφύ
λαξη και τη μη διαταραχή της φυσικής 
του σορροπίας.

' Ηταν άνθρ:&>πος κοινωνικός με οτγάττη 
προς το θ εό  και προς την ιδαίιτερη πα
τρίδα αν κα τα περισσότερα χρόνια ήταν 
μακριά απ’ αυτή. Πάντοτε όταν πήγαινε 
στο χωριό επιζητούσε τη συντροφα των 
συγχωριανών του που τόσο τη νοσταλ
γούσε. Ποτέ δεν ξέχαοσε κανένον ως την 
τελευταία του στιγμή, αλλά ούτε και αυ
τοί τον λησμόνησαν δίνοντας το παρών 
τους στο δρόμο προς την τελευταία του 
κατοικία.

Ύ στερα από την συνταξιοδότησή του έ
μεινε κοντά στα παιδιά του, μοράζοντας 
τις μέρες του χρόνου, διαμένοντας πότε 
στο ένα και πότε στο άλλο, ενώ κάθε κα
λοκαίρι ανέδαινε στο χωριό του όπου με 
την παρέα των φίλων του προσπαθούσε να 
ξαναζήσει τα παλιά χρόνια της παιδικής 
ηλκίας.

Ή ρθε όμως το φθινόπωρο του 1982 ό
που μια αρρώστεια τον έριξε κατάκοιτο 
στο κρεδάτι, κάνοντάς τον να υποφέρει 
αλλά όχι να δυσοονασχετεί έναντι θεού  
και ανθρώπων. Σ ’ αυτές τις κρίσιμες στιγ
μές του συμπαραστάθηκαν πολύ, η γυναί
κα του Μαρία, μένοντας πάντα στο πλευ
ρό του και προσφέροντάς του την κάθε 
δοήθειά της, καθώς και τα  παιδιά του και 
τα εγγόνια του, δίνοντας πάντα το παρών 
με συχνές επισκέψεις και μένοντας για  
λίγες στιγμές μαζί του, προσφέροντάς του 
την αγάπη τους και τη χαρά τους.

Την τελευταία του πνοή την άφησε στην 
τόσο αγοπτημένη του Λαμία την Μεγ. Τρί
τη στις 14-4-87 βαδίζοντας το δρόμο προς 
Κύριον, ενώ άφηνε πίσω του όλα τα παι
διά του αποκατεστημένα με ότι καλύτερο 
μποριούσε να τους προσφέρει.

Ας είναι αιώνια του η μνήμη.
Ο εγγονός του Ν.Π.Λ.

Βασιλική Δ. Κοκκάλα
Η Βασιλική Δημ. Κοκκάλα, το γένος 

Κώστα Δημοπούλου, πέθανε σε προχωρη
μένη ηλικία, την 10η Σεπτεμβρίου τ.έ. στη 
Θεσσαλονίκη, όπου από 55 χρόνια διέμενε 
η οικογένειά της. ' Εζησε με καρτερικότη-

Βασιλική Δ. Κοκκάλα (Δημοπούλου)

τα τις χαρές και τις λύπες του χωριού και 
της ξενητιάς κοντά στον άνδρα της και τα  
παιδιά της. Ά ριστη νοικοκυρά κα μητέρα, 
έχαιρε δαθειάς εκτίμησης και σεβασμού 
στην παροικία της Θεσσαλονίκης.

Είχε προσβληθεί από διετίας από εγκε
φαλικό επεισόδιο, ελαφράς μορφής. Από 
έτους όμως οπότε πέθανε ο σύζυγός της, 
κατέπεσε στο κρεβάτι και έμεινε κλινή
ρης και ανήμπορη μέχρι του θανάτου της. 
Ο χαμός του αγαπημέλσου της συζύγου ί
σως επιτάχυνε τον δικό της.

Ή ταν ένας άνθρωπος ήπιου χαρακτήρα 
και πιστός τηρητής των χριστιανικών πα
ραδόσεων, αλλά και των παραδόσεων του 
χωριού μας, το οποίο πάντοτε νοσταλγού
σε. Με το θάνατό της λιγοστεύει η παλιά 
φρουρά του χωριού μας.

Ας την αναπαύσει Κύριος ο θεό ς  και ας 
είναι αιώνια η μνήμη της.
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Βασιλική Γιαννακοπούλου

Αγνοώντας ότι ο μικρότερος γιός της 
Μενέλαος στα 50 του μόλις χρόνια είχε 
πεθάνει ένα σχεδόν χρόνο νωρίτερα, ές>υ- 
γε από τον μάταιο τούτο κόσμο η καλή 
κυρά Βασιλική Ν. Γιοιννακοπούλου, στις 
28 Ιουλίου 1987, σε ηλικία 82 περίπου ε
τών. Καταγόταν από την οικογένεια των 
Παπαδαίων. Ο πατέρας της Παπανδρέας 
ήταν πλούσιος και είχε καζαντήσει στην 
Πόλη σαν γνωστός μεγαλέμπορος.

' Εχασε τον άνδρα της αρκετά νωρίς 
και μόνη της μεγάλωσε και καμάρωνε 
δυό κόρες και δυό γιούς. ' Εζησε μέσα 
στην αγάπη και τη θαλπωρή των παιδιών 
της κι ευτύχησε να δει εγγόνια και δισέγ- 
γονα από τις δυό κόρες της.

Αν και κλινήρης χρόνια, αγωνιούσε σαν 
μητέρα για τα παιδιά της και τον Μενέ
λαο, που τον περίυενε να έλθει... «Τί έχεις 
παιδί μου; Προσεύχομαι για σένα...», έλε
γε συχνά. Η καρδιά της πλημμύριζε από 
αγάπη.

Ο γιός της Ανδρέας με την ιδιαίτερη 
ευαισθησία που τον διακρίνει, θέλοντας να 
εκράσει τον πόνο του για το χαμό της μά
νας, αφιερώνει στην αείμνηστη μητέρα του 
το ποίημα που απήγγειλε και στο μνημό
συνό της των 40 ημερών (Α ' Νεκροτα
φείο) : Βασιλική Ν. Γιαννακοπσύλου

Μάνα γλυκειά.
Σημάντε πένθιμα καμπάνες βροντερές 
σκορπίστε την πίκρα μσυ στη γη και στον αέρα  
μη και την πάει ο αντίλαλος στις πιο ψηλές κορφές 
και μάθουν πως κοιμήθηκες, μητέρα.

Ό σ ο  θα ζω, όλο για σένα θα μιλάω 
για της αγάπης σου το μύρο το ζεστό 
βάλσαμο μύρωνες την άχαρη ζωή μου 
σα μούλεγες εχθρούς να συγχωρώ 
' Αγια μανούλα, ευγνωμοσύνη σου χρωστώ.

Μάνα γλυκειά.
Εσύ που με βύζαξες της αρετής το γάλα  
εσύ που με πότισες της αλήθειας το νερό 
εσύ που μου ενσάρκωσες ιω νικά μεγάλα  
εσύ που μ’ έμαθες να ζω για το Χριστό.

Ας έχεις πάντα οδηγό, τον ' Αγιο τον αληθινό 
που θα σε πάει εκεί ψηλά, ώς τον ' Εβδομο Ουρανό 
όπου δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυα πικρά, 
αλλά ζωή αιώνια, θεία αγάπη και χαρά.

Κύριε σε δοξάζω, κι σ’ ευχαριστώ,
για τη δύναμη, την πίστη που μου δίνεις στη ζωή να κρατηθώ. 
Κύριε σε δοξάζω, σε παρακαλώ
βάσταμε "η πέσω στης αμαρτίας το ρέμα και πνιγώ.
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Κλαις ποιητή τη μάνα τη γλυκεία, 
κλαις ποιητή στη μοναξιά σου, 
ειν’ αμαρτία να κλαις.
Πήρες της μάνας την ευχή, 
κάνε στο Θεό την προσευχή σου, 
κι έχει ο θ εό ς  για όλα τα παιδιά του.
Αύγουστος 1987 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ1ΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μνήμη Μενέλαου Ν· Γιαννακόπουλου

Με τον ίδιο πόνο αφιερώνει το παρακά
τω ποίημα στον αδελφό του Μενέλαο, που 
χάθηκε ένα χρόνο σχεδόν πριν, πάνω  ̂ ακρι
βώς στα 50 του χρόνια. Ο Μενέλαος υπήρ
ξε Πρόεδρος της Ανώνυμης Εμποροβιομη- 
χαν'ΐκής Εταιρίας Ν. θεολογίτης, της ο
ποίας διευθύνων σύμβουλος είναι σήμερα 
ο αδελφός του Ανδρέας. Αξέχαστος αδελ
φός, φίλος, συγχωριανός, για την πραότη
τα, τον ευγενικό του χαρακτήρα, την ανώ
τερη ψυχή του, θα μείνει αξέχαστος. Βάλ- 
σαμο της ψυχής οι στίχοι που εκφράζουν 
την οδύνη του αδελφού κα ιόλων μας:

Μενέλαος Ν. Γιαννακόπουλος

Αδέρφι μου γλυκό.
Είχα κι εγώ έν’ αδερφό 
φίλο του Χριστού και ταπεινό 
π’ όλους τους κοίταζε σα φίλους 
κι απ’ το στόμα του γλιστρούσε 
η αγόπτη προς αλλήλους.

Ω ! Ασυντρόφιαστο της αρετής, γλυκό μ’ αδέρφι.
Βαρύς ο πόνος, πικρά τα δάκρυα,
κάτι με καίει εντός μου σα φωτιά
νεκροί οι δρόμοι των ονείρων,
νεκρά, Μενέλαε, τα όνειρα που κάναμε παιδιά.

Περίλυπη η ψυχή μου ώς το θάνατο 
κλαίει η καρδιά τον πρόωρο χαμό, 
σώπασε το πουλί το ορθρινό,
ακούω μονόιχα Αγγέλους με κιθάρες του θεού στον Ουρανό.

Ευλογημένος νάσαι, αδέλφι μας γλυκό 
αιώνια νόναι η μνήμη σου, μέσ’ τον αιώνα 
κι ο αρχηγός της ζωής μας ο Χριστός, 
ας σε κάνει, στο θείο του Ναό καλώνα.
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Κλαις ποιητή τ ’ αδέρφι το γλυκό, 
κλαις ποιητή στη μοναξιά σου, 
ξεχασμένος οιπ’ τις χαρές 
τρυγάς στις ξέρες, στις ερημιές, 
τον προορισμό του κόσμου, 
το φως της ζωής, την αιωνιότητα 
ντυμένος με την ταπείνωση, 
προσμένεις τη λτύρωση, 
σα θεία προσφορά, 
σαν αποθέωση.
Φλεβάρης 1986

Αλεξάνδρα Α. Παναγιώτοο

Στη μνήμηι της 
δρας ο

γυναίκας του Αλεξάν-
σύζυγός της, φίλος και συγχωρια

νός, Τέλης Παναγιώτου, αφιερώνει τις πα
ρακάτω γραμμές;

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
Αναρωτήθηκα κι εγώ πολλές (|>ορές 

γιατί σε μερικούς ανθρώπους ο θεό ς  δίνει 
περισσότερα βάσανα και βρήκα την απάν
τηση. Γιατί σαν Πάνσοφος ξέρει ποιός τα 
αντέχει περισσότερο και ποιός όχι. Επί 
πλέον μου θύμισε κάτι από το Αναγνωστι
κό με τον αείμνηστο δάσκαλό μας, τον 
Παπαδή, ...που ένας γέρος είχε μια συζή
τηση μ’ έναν επιβάτη στο κάρρο του που 
τον πληροφορούσε ότι έχουμε πόλεμο και 
επρόκειτο να του επιστρατεύσουνε το μου
λάρι του. Η απάντησή του ήτανε ότι, τί να 
κάνουμε, σε μερικούς ανθρώπους ο θεός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

δίνει 5 παιδιά! Πάντως, όλοι έχουμε παι
διά, και πού θα έβρισκαν καλύτερη ευκαι
ρία να μάθουνε να ζούνε μόνα τους, όπως 
εμείς από 15 χρονών στα πεζοδρόμια της 
Αθήνας κι όχι μόνον δεν πήγαμε χαμένοι, 
αλλά δημιουργήσαμε κι όλας!

Ευχαριστώ
Τέλης

Μαργίτσα Α, Ζαχαροπούλου
Κόρη του Γεωργίου Σιδέρη, το γνωστό 

παρακλάδι των Σιδεραίων, που είχαν ευ
δοκιμήσει για χρόνια στην Κωνσταντινού
πολη και Αίγυπτο, η Μαργίτσα ποαπρεύ-

τηκε τον συγχωριανό μας Ανδρέα Ζαχα- 
ρόπουλο που είχε ξενητευθεί στην Πόλη κι 
εγκαταστάθηκε αργότερα επαγγελματικά  
στην Αίγυπτο.

Για πολλά χρόνια έμειναν στην Αλεξάν
δρεια της Αιγύπτου απ’ όπου επέστρεψαν 
μετά το 1960 κι εγκαταστάθηκαν οριστικά 
στην Αθήνα, όπου πέθαε και ετάφη στις 
27.7.87. Αιώνια της η μνήμη.
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Κώστας Καραγκούνης

Ο αγαθός και τίμιος οικογενειάρχης, ο 
Κώστας Καραγκούνης, επαγγελματίας τα 
ξιτζής, αιτ’ τους λίγους στην περιοχή μας.

πάλεψε ένα χρόνο σχεδόν με την αρρώστια 
του. Αν και το άλλοτε ροδαλό του πρόσω
πο είχε πάρει το κίτρινο χρώμα, ωστόσο 
ο ίδιος διατηρούσε ήρεμη αισιοδοξία και 
το μειλίχιο ύφος του. ' Ετσι τον συναντή
σαμε λίγες μέρες πριν πεβάνει στο Κρατι
κό Μοσοκομείο Αθηνών (Νοέμβριος) απ’ 
όπου πήρε τον δρόμο για την αιωνιότητα 
σε ηλικία 58 χρονών. Ας είναι ελαφρό το 
χώμα που τον σκεπάζει.

Μαλτέζος Γεώργιος

Ο τελευταίος ίσως απόγονος της παλιάς 
οικογένειας του Μικρού Χωριού, έσβησε ή
συχα στα 78 του χρόνια, στην Αθήνα, το 
περασμένο καλοκαίρι. Ο Γ. Μαλτέζος, ξε
νιτεμένος από μικρός στην Αθήνα έμεινε 
ανύπαντρος και μετά τον πόλεμο, οπότε 
καταστράφηκε το σπίτι του, σπάνια ερχό- 
τοτν στο χωριό.

Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκέ
πασε.

Μαρία Π. Νικολοπούλου

Γόνος της οικογένειας των Κομματαίων, 
που από παλιά είχαν έντονη ανάμιξη στις 
Κοινοτικές υποθέσεις του Μικρού Χωριού, 
έφυγε με το χαμόγελο στα χείλη η Μαρία

Μαρία Π. Νικολοπούλου(Κόμματά)

Νικολοπούλου ( Κομματομάρω), αφήνον
τας απαρηγόρητο τον σύζυγό της. Ο καύ
σωνας του Ιουλίου επηρέασε δυσμενώς 
την ευαίσθητη υγεία της και στις 10 Αύ
γουστού άφησε για πάντα τον μάταιο τού
το κόσμο. Είχε χριστιανικές αρχές και φι- 
λάνθρωπα αισθήματα που την έκοιναν α
γαπητή σ’ όλους όσοι την γνώρισαν.

Αιώνια της η μνήμη.

Αντιγόνη Καλαντζή

Πέθανε την άνοιξη (1987) η Αντιγόνη 
χήρα 1. Καλαντζή (απ’ το χωριό Κόψη της 
Φθιώτιδας), το γένος Ανδρέα Σιδερη. Ο 
πατέρας της υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος 
της Κοινότητας Μικρού Χωριού από το 
1912 (192C) που το Μικρό Χωριό αποσπά
στηκε από τον Δήμο Καρπενησιού. Οι πρό
γονοί της (Δ. Σιδερής) ήσαν αυτοί που 
διακρίθηκαν στην Πόλη και συνέβαλαν 
στην καλιΰτερη εμφάνιση του χωριού με τα  
διάφορα κτίσματα που έγιναν με δωρεές 
τους (εκκλησίες, καμπαναριό κ .ά.).

Αθηνά Ιωάννου Μίχου (1900-1987)

Πολύ ξαφνικά έχασε το χωριό μας την 
87χρονη Αθηνά Ιωόοη/ου Μίχου. Ή ταν κι 
αυτή ένα από τα παλιά στηρίγμοιτα του
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χωριού μας. Δεν την έχασε μόνο το χω
ριό μας, αλλά και οι τόσοι άλλοι που την 
γνώριζαν από πολλά χρόνια. Στη διάρκεια 
της Κατοχής και για πολύ καιρό, τράβηξε 
πολλά βάσανα για να μεγαλώσει τα πέν
τε παιδιά της, διότι ο σύζυγός της, όπως 
και άλλοι συγχωριανοί μας, ήταν ταξιδε
μένος στην Αμερική. Γεμάτη από ιστορι
κές μνήμες του χωριού μας και το ατέ
λειωτο γέλιο της, έφυγε ευτυχισμένη αφού 
καμάρωσε εγγόνια και δισέγγονα. Λιωνία 
της η μνήμη.

Θεσσαλονίκη, γύρισε πάλι στη Λαμία, ό
που έκανε οικογένεια και με τη συνεργα
σία των αδελφών του ίδρυσαν και λειτούρ
γησαν τη γνωστή φίρμα «Κουραμπιέδες 
Λαμίας Αφοί Δέρματά»! Στη Λαμία άλ-

ΑΓηνά I. Μίχου

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΧΟΥ 
(Της μητέρας μας)

Λεβέντισσα στα νιάτα σου. Λεβέντισσα 
στα γηροπτειά στάθηκες υπερήφανη, μεγά
λωσες παιδιά. Ό λ η  η ζωή σου πέρασε με 
γέλιο και καμάρι, έως ότου ήρθε η ώρα 
σου ο χάρος να σε πάρει. Για να σε δω 
δεν μπόρεσα πούφυγες ξαφνικά. Πολύ και
ρό μας χώριζε η μαύρη ξενητιά.

Α ΡΙΣΤ ΕΙΔ Η Σ

Νικόλαος Δέρματός
Μόλις πάτησε τα 60 του χρόνια ο Νίκος 

Δερματάς άρχισε την πάλη του με την 
σκληρή αρρώστια ποι^δεν κατάφερε στο 
τέλος να την νικήσει. .=.ενητεμένος από μι
κρός ο Νίκος στη Λαμία κι αργότερα στη

λωστε ήταν εγκατεστημένος και ο πατέ
ρας του Γιάννης Δερματάς (Π αγανός), α
πό παλιά οικογένεια του χωριού μας. Το 
σπίτι τους κοντά στον Ά η  Θανάση. Ας εί
ναι ελαφρό το χώμα που τον σκέπασε.

Χριστόφορος και Δημήτρης
Γιαννακόπουλος

Φίλτατε Μένιο,
Εσωκλείστως λαμβάνεις δύο φωτογρα

φίες, του αδελφού μου μακαρίτη Χριστο- 
φόρου και του ανεψιού μου Δημήτρη, επί
σης μακαρίτη, για τους οποίους θα ήθελα  
να πω δύο λόγια, αντί άλλου μνημοσύνου, 
και ασφαλώς πολλοί χωριανοί τους θυ
μούνται.

Ο Χριστόςκίρος γεννήθηκε το 1908 στο 
Μικρό Χωριό, εκεί όπου σήμερα το σπίτι 
αυτό δεν υπάρχει' κάηκε από Ιταλούς και 
Γερμανούς το 1942. Σήμερα είναι οικόπεδο 
γιατί η γριά Τσουτίνου, γειτόνισσα, το κα
θάρισε από πέτρες και ξύλα και τσίγκους 
από σπίτι και αχυρώνα.

Ό μ ω ς τον Χριστόφορο το 1935 (Απρί
λιο) τον έστειλα εγώ στην Αμερική, λα
θραία. Το 1945 έγινε Αμερικανός υ·πήκοος 
και υπηρέτησε μάλιστα στο Αμερικανικό 
Πολεμικό Ναυτικό. Το 1946 τραυματίσθη
κε στην Ιαπωνία και τον πήγαν στο Νο
σοκομείο της Βοστώνης και μετά απολύ
θηκε. Την 11η Απριλίου 1947 έστειλα και 
την γυναίκα του με τον Δημτήρη. Πήγαν
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στο Προξενείο, τους είπαν ότι σε δύο πε
ρίπου μήνες θα φεύγανε, γιατί δεν είχε 
βοηθητικό σκάφος του Στόλου και έπρεπε 
να περιμένουν. Μετά από αυτό πήγα στον 
επιτετραμμένο της Πρεσβείας και παρεκά- 
λεσα να βοηθήσουν. Τότε λέει, η Πρεσβεία 
θα τους στείλει στη Ρώμη με το αεροπλά
νο της και απ’ εκεί θα τους στείλουν στο 
Λιβόρνο (LE QHORN) με το «νυφάδικο», 
αυτό δηλ. που πηγαίνανε οι στρατιώτες με 
τις Ιταλίδες συζύγους τους, 19 Απριλίου 
1947 ανεχώρησε ο Δημτήρης με την μητέ
ρα του. ' Οταν μπαίνανε στο αεροπλάνο 
του λέει η μητέρα του; «Τήρα τώρα που 
θα περάσουμε απ’ το Καρπενήσι να χαι
ρετήσεις». «Τί λες μάνα, της απαντάει, αυ
τό δεν περνάει απ’ το Καρπενήσι». ' Ετσι 
έφθασαν στη Μ. Υόρκη.

Ι » Γ

«λειτουργόπουλα», δηλ. τα ψωμάκια που 
ήσαν ανάμεσα στις λειτουργιές (που ήταν 
στρογγυλές) και άλλες άκρες στο ταψί.

Χριστόφορος Γιαννακόπουλος

Και τώρα όμως δεν ζει πατέρας και 
γιός.

Ο μακαρίτης Δημήτρης παντρεύβηκε το 
1963 στη Ν. Υόρκη. Ο θόινατός του επήλ
θε δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατρός 
του (15 .8 .1987). Ά φ ησε σύζυγο και τρία 
παιδιά και τη μητέρα του κατάκοιτη.

ΠΑΝΤ. Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ.Σ .: Την αγνή παιδική μορφή του Δη- 

μήτρη την συνδέουμε, όσοι από μας ήσαν 
γύρω στην δική του ηλικία, με την γιαγιά  
του, που ήταν μια απ’ τις λίγες, αν όχι η 
μοναδική, στη δεκαετία του ’40 που έφτια
χνε λειτουργιές (πρόσφορα). Σαν παιδιά 
δεχόμασταν πρόθυμα να πάμε να πάρουμε 
τις λειτουργιές (πρόσφορα), γιατί η για
γιά του μας φίλευε πάντα με τα λεγάμενα

Δημήτρης X. Γιαννακόπουλος

Αφράτα και ζεστά ήταν κάτι το πολύ χορ
ταστικό και γευστικό, τότε που σπάνιζε το 
ψωμί. ΓΤ αυτό ζηλεύαμε τον Δημήτρη που 
κοντά στη γιαγιά του γευόταν πιο συχνά 
από μας τα «λειτουργόπουλα».

Μαργίτσα Μυτιλίδη

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1987 πέθανε η 
Μαργίτσα Μυτιλίδη, στον Πειραιά, μετά

Μαργίτσα Μυτιλήδη (Κερότνη)
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από μακρόχρονη ασθένεια.
Η Μαργίτσα Μυτιλίδη γεννήθηκε στο 

Μικρό Χωριό στις 29 Μαρτίου του 1900 
και ήτοιν η τέταρτη θυγοττέρα του Θανά
ση και της Φροσύνης Κεράνη. Είχε παν
τρευτεί τον Γιάννη Μυτιλίδη στον Πειραιά 
και από τότε έμενε εκεί. Τακτικά τα κα
λοκαίρια παραθέριζε στο Μικρό Χωριό, 
χωρίς ποτέ να ξεχνάει τον τόπο που γεν
νήθηκε και τους χωριανούς της. Είχε τρία 
παιδιά, τον Ντίνο, την Ασπασία και τη Φω- 
φώ, εγγόνια και δισέγγονα.

Δήμητρα Α. Βλαστού

Μια Κρητικιά αρχόντισσα, που αγάπη
σε και σύνδεσε τη ζωή της με το Μικρό 
Χωριό, ές>υγε σε βαθειά γεράματα στις 21 
Νοεμβρίου 1987. Πρόκειται για την Δήμη
τρα Α. Βλαστού, συνταξιούχο δασκάλα 
και Τραπεζική υπάλληλο, που παραθέριζε 
μκχζί με την κόρη της Ειρήνη στο Μικρό 
Χωριό πριν από την κατολίσθηση. Αυτό 
στάθηκε τυχερό για την Ειρήνη που την α-

κής, όπου η μητέρα τους τους επισκεπτό
ταν συχνά πριν πεθάνει, συνολικά 20 ταξί
δια περίπου. Πριν από λίγες μέρες ετέλε- 
σαν τα σαρόιντα της. Αιοονία της η μνήμη.

Ιωάννης Ν. Γιαννόπουλος
' Ενας ακούραστος, αλλά και φιλοσοφη

μένος στη ζωή άνθρωπος, έφογε απ’ τη 
ζωή μετά από σύντομη ασθένεια. Ο Ιωάν
νης Γιαννόπουλος, σύζυγος της Μικροχω- 
ρίτισσας Στεφανίας Γιαννοπούλου, το γένος

γάπησε και την παντρεύτηκε ένας Μικρο- 
χωρίτης, ο κ. Παναγιώτης Μαστρογιωρ- 
γόπουλος. Μαζί απέκτησαν τρία αγόρια  
και ζουν σήμερα στην Καλλιφέρνια Αμερι

W ί·  Μ ’ ■

Ιωάννης Ν. Γιαννόπουλος

Δ. Δέρματά, ο οποίος καταγότοιν από την 
Ανδράνοδα (Παρηγόρι), ήταν επίλεκτο 
μέλος της Ευρυτανικής παροικίας της 
Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε από τα νεανικά 
του χρόνια.

Αν και δεν του δινότοιν συχνά η ευκαι
ρία να επισκέπτεται το χωριό μας ή τη γ ε
νέτειρά του, διατηρούσε όμιος πάντα ζωη
ρό το ενδιαφέρον του για τα )ζωριά και 
τον κόσμο της Ευρυτανίας. Ιδιατιερη στορ
γή και φροντίδα επέδειξε μετά τον πόλεμο 
βοηθώντας όχι μόνο συγγενείς, αλλά και 
συμπατριώτες στην εξεύρεση δουλειάς και 
άλλες διευκολύνσεις. Το πνεύμα της αλ
ληλεγγύης και του ανθρωπισμού κληροδό
τησε στην γυναίκα του και τα παιδιά του. 
Αιώνια η μνήμη του.
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Δημήτριος Πριτσιόλας

Στα 82 του χρόνια πέθανε τον Οκτώβριο 
στο Μεγάλο Χωριό ο καλός συμττατριώτης 
μας Δη,μ. Πριτσιόλας, που ήταν γνωστός 
σαν άρ ιστός επσγγελματίας οδοντοτεχνί- 
της στο Καρπενήσι. Πριν από ένα χρόνο 
σχεδόν δοκίμασε το πικρό ποτήρι του χά·

Π ριτσιόλας

ρου, που του πήρε ένα γιό του, που ήταν 
εγκατεστημένος στην Αμερική. Αυτό, μα
ζί με τα  γεράματα, κατέβαλε τον καλω- 
συνάτο και χαμογελαστό μπαρμπα - Μή- 
τσο, που από την επαγγελματική του σκο
πιά με ανβρωπιά και καλοσύνη εξυπηρέ
τησε πολλούς συμπατριώτες του. Αιωνία η 
μνήμη του.

Βασιλική Ν. Γρούμπα 
(Σιδεροκωστοπούλου)

θαλερή στα 80 της χρόνια πέθανε τον 
Ιούλιο η Βασιλική Γρούμπα του Νικολάου 
το γένος Σιδεροκωστοπούλου, γεμάτη μνή
μες του χωριού μας. Από παλιά οικογέ

νεια του Μικρού Χωριού, ήταν ξενιτεμένη 
χρόνια και είχε πάντα ζωντανές αναμνή- 
ρεις του παλιού καιρού, ανάμεσα στις ο
ποίες δέσποζε ο χαμός του αδελφού της, 
στην Μικρασιατική εκστρατεία (1922 ). Ο 
ξαφνικός της θάνατος μας στέρησε μια α
κόμη πηγή ιστορικών παριαδόσεων του 
χωριού μας. Ακολούθησε κι αυτή σύντομα 
την αδελφή της Κωνσταντίνα (Κρεμμυδο- 
κωτοτάντω) στην άλλη ζωή. Αιωνία της η 
μνήμη.

Μαριγούλα Καρύπη

Στην Αμερική πέθανε πριν από τα Χρι
στούγεννα, ξαφ-νικά, η Μαριγούλα Καρύ
πη, το γένος Γ. Γιαννακοπούλου. Εκεί εγ 
καταστάθηκε μετά το γάμο της κι έκανε

οικογένεια (1946 ). Κι αυτή και ο άνδρας 
της, που καταγόταν άπό το Μεγάλο Χω
ριό, ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα, την 
οποία πάντα νοσταλγούσοιν κι ενδιαφέρον
ταν για το χωριό μας. Λίγα χρόνια πριν 
πέθοτναν οι δυό αδελφές της Μαρούλα και 
Στέλλα.

Ας είναι ελαφρό ο χώμα της αμερικά
νικης γης που τη δέχτηκε.
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