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’Εξωτερικού Δολ. 20
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ΤΑ Ο Γ Δ Ο Ν Τ Α  Χ Ρ Ο ΝΙ Α  ΤΗΣ Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ

ΜΝΗΜΗ TQN ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡθΤ€ΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

Όγδόντα χρόνια δράσης συμπλήρωσε φέτος ή Άδελφότητά μας. 'Ι 
δρύθηκε στην Πόλη (1900) συνεχίστηκε στην ’Αμερική (1943) κα'ι τώρα 
έδώ καί μια γενεά δρά στην 'Ελλάδα. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε άρχεΐα 
καί στοιχεία πού θά μας ήσαν χρήσιμα γιά μιά εμπεριστατωμένη ιστο
ρική άναδρομή στη δράση της καί τούς ιδρυτές, πρωτεργόιτες της πρώ
της «μητέρας» ’Αδελφότητας.

Κλεινσυμε δμως νοερά τό γόνυ σ’ δλσυς αύτούς, πού με μοναδικό κί
νητρο την αγάπη τους γιά τό Μικρό Χωριό, πρωτοστσιτησαν με αυτα
πάρνηση καί συστηματοποίησαν την δράση τους γιά τό Χωριό μας ιδρύ
οντας τήν ’Αδελφότητα στά 1900 στην Πόλη. 'Η κοινωφελής αυτή δράση 
τους βέβαια άρχισε πολύ πρίν τό 1900 (αναφέρουμε έδώ ενδεικτικά τήν 
ύπαρξη φωτογραφίας - κειμηλίου πού εμφανίζει συγκεντρωμένους τούς 
Μικροχωρίτες, περίπου 40, της Πόλης άπό τό 1896).

’Έχοντας ύπ’ όψη τήν αξιόλογη δράση τους καί ένστερνιζόμενοι τούς 
πρώτους όραματισμούς τους, θά πρέπει κι έμεΐς οι σημερινοί συνεχιστές 
του έργου τους νά φανούμε αντάξιοί τους.

Σόν έλόιχιστο φόρο τιμής σ’ αύτούς καί τούς μετέπειτα άξιους συ
νεχιστές τους παραθέτουμε τά ονόματα τών πρώτων ιδρυτών πού δια
σώθηκαν ώς έμάς, καθώς καί αύτούς πού συγκρότησαν τά πρώτα ιστο
ρικά Διοικητικά Συμβούλια.

Ίω(5ιννης Δ. Σιδέρης, πρώτος Πρόεδρος  ̂
τής «Έν Κων/πόλει ’Αδελφότητος Μικρο- 

χωριτών» (1900)



’Από τά στοιχεία πού υπάρχουν προκύπτει δτι:
Α' Τό πρώτο Ιστορικό Διοικητικό Συμβούλιο της Άδελ<|>ότητας των 

Μικροχωριτών της Πόλης (1900) συγκρότησαν ο ί:
Ίω<χννης Δ. Σιδέρης Πρόεδρος, Ιωάννης Κ. Ζορμπαλας ’Αντιπρόε

δρος, Κων/νος Κοκκάλας Γεν. Γραμματέας, ’ Ιωάννης Παπαδημητρίου 
Ταμίας καΐ μέλη οί Διονύσιος Πολύζος, Σταύρος Μάνικάς καΐ ’Ανδρέας 
Παπαδής.

Ή πρώτη Γεν. Συνέλευση άνεκήρυξε έπίτιμο πρόεδρο τόν Σπΰρο Σι- 
δεριδη πού ύπηρξε μέγας εύεργέτης τής ’Αδελφότητας. ’Αργότερα άνε- 
κήρυξε καΐ τόν Ξενοφώντα Σιδερίδη πού ήταν κι αύτός διακεκριμένυς 
Μικροχωρίτης.

Σάν πρώτα μέλη τής ’Αδελφότητας διασώθηκαν τά όνόματα τών: 
Νικ. Δέρματά, Δημ. Κ. Ζορμπιχλα, Χαράλ. Ζορμπαλά, Γεώργ. Κόμματά, 
Νικόλ. Β. Κόμματά, Ίοκχν. Κόμματά, Σπυρ. Μ. Κουτσούκη, Εύάγ. Κω- 
στοπούλου, Σπυρ. Μουχρίτσα, Γεώργ. Πασπάλη.

Β' Τό πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου Μικροχωριτών ’Αμερικής ό «ΦΟΙ- 
ΝΙΞ» (1943) συγκρότησαν τά εξής ιδρυτικά μέλη :

Παναγ. I. Κομπορόζος Πρόεδρος, ’ Ιωάν. Ν. Κομματάς, Γραμματεύς, 
Κωνστ. Α. Ζαγαρόπουλος Ταμίας, καΐ μέλη οί: Σταύρος Ν. Πανταζής 
καί Παντελής Μίχος.

’Άλλα ιδρυτικά μέλη ήσαν οι: Άθανασόπουλος Γρηγ., Δημόπουλος 
Ήλίας, Δερματάς Ί., Κομματάς Βασ., Κομπορόζος Α., ΚομπορόζοςΆλ., 
Κομπορόζος Ν., Κομπορόζου Π. Έλ., Μανίκας Μιχ., Μαστρογεωργόπου- 
λος I., Μπακατσιάς Δ., Πλάκας Ήλ., Πλάκας Διον., Σιδέρης Ν., λαμπε
ρής Ί., λαμπερής Νικ., Χονδρός Γ., Χονδρός Δημ.

Γ' Τέλος τό πρώτο Δ.Σ. τοΰ Σωματείου τών έν Άθήναις, Πειραιεΐ 
και προαστείοις Μικροχωριτών «Ή Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος» (1955) 
άποτέλεσαν ο ΐ:

Νικόλ. Α. Κεράνης Πρόεδρος, Σοφοκλής Σ. Φλέγγας ’Αντιπρόεδρος, 
’ Ιωάννης Κεράνης Ταμίας, Παναγιώτης Γρατσούνης Γεν. Γραμματέας, 
καί ’Αναστάσιος Φλέγγας μέλος.

Τό Δ. Σ. τής ’Αδελφότητας 
εύχεται αε όλα τά μέλη της 

καί αέ όλους τούς Μικροχωρίτες 
Έαωτερικοϋ και ’Εξωτερικού 

καύώς και τούς φίλους τού Μικρού Χωριού

κ α λ ί }  χ ρ ο ν ι ά
και εύτυχιαμένο τό Νέο "Έτος
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ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Ό  τ. Πρόεδρος της Αημοκρατίας ’Επίτιμος Μικροχωρίτης

Πολλοί Μικροχωρΐτες άγνοοΰν ίσως, δτι cSa/dpsod τους συγκαταλέγεται έ- 
δώ καΐ καιρό τώρα ό πρώτος πολίτης της Χώρας, ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας κ. Κ. Τσόπσος. θυμούνται δμως δλοι δτι είχε σπεύσει πρώτος ώς Υπουρ
γός Κοινωνικής Προνοίας στον τόπο τής συμφοράς στίς 13 Ίανουαρίου 1963 
γιά νά συντονίσει τό έργο τής περιθσλψεως. Ή άνακήρυξη τοΰ Προέδρου σέ 
έπίτιμο Μικροχωρίτη έγινε σέ είδική τελετή κατά την έπίσκεψή του στο Μικρό 
Χωριό. Παραθέτουμε πιό κάτω τήν προσφώνηση τοΰ Προέδρου τής Κοινότητας 
κ. Έ. Παπαδή καθώς καί τό ιστορικό πρακτικό «περί άνακηρύξεως ώς έπιτί- 
μου δημότου τής Κοινότητος τής Α.Ε. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας».

Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Είναι μεγάλη ή συγκίνηση καί ή χαρά μας πού σάς ύποδεχόμεθα σήμερα στο 

γραφικό Μικρό Χωριό μας πού ή μοίρα τοΰ έλαχε νά συνδυάση μιά τραγική κατα

στροφή μέ τή σύγχρονη άναδημιουργία του. Καί στήν αναγέννησή του αύτή εχετε 

συμβάλλει καί Σείς ούσιαστικά, Κύριε Πρόεδρε, γιατί σαν Τπουργός Κοινωνικής 

Προνοίας τό 1963 μάς είχετε έπισκεφθή καί εί'χετε εκδηλώσει άμέριστο καί έντονο 

τό ένδιαφέρον σας γιά τήν τύχη τών τραγικών θυμάτων τής βιβλικής έκείνης συμ

φοράς.

Χαιρόιιαστε τώρα Ιδιαίτερα πού σάν ’Αρχηγός τοΰ Κράτους μας θά διαπιστώ

σετε ένα νέο Μικρό Χωριό, ζωντανό καί αισιόδοξο, όπως πάντα γιά τό μέλλον. Ή 

έπίσκεψή Σας μάς γεμίζει υπερηφάνεια καί μάς τονώνει στό δύσκολο αγώνα τής 

ζωής. Σάς είμαστε εύγνώμονες γ ι’ αυτό Κύριε Πρόεδρε, καί γιά νά δείξουμε πιό 

έκφραστικά τά αίσθήματά μας τό Κοινοτικό μας Συμβούλιο άττεφάσισε δμόφωναι νά 

Σάς άνακηρύξει έπίτιμο Δημότη του καί μέ έξουσιοδότησε νά Σάς έπιδώσω τό σχετι

κό ψήφισμα μέ τήν παράκληση νά τό άποδεχθήτε. Θέλω νά Σάς διαβεβαιώσω. Κύριε 

Πρόεδρε, δτι στό ψήφισμα αύτό περικλείεται ή ψυχή καί τά αισθήματα δλων τών κα

τοίκων τοΰ χωριοΰ μας καί πιστεύσατε δτι στά ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής μας θά 

ζοΰ(ΐ,ε μέ τό δραμα τής τιμητικής γιά [ιάς έπισκέψεώς σας, πού καί μόνον αύτή είνατ 

άρκετή καί ικανή νά απόδειξη τό κρατικό γιά μάς ένδιαφέρον τής Πολιτείας.

Καλώς ήλθατε στό Χωριό μας, Κύριε Πρόεδρε, καί έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώ

σω δτι φεύγοντας -παίρνετε μαζί σας τήν άδολη άγάπη μοις καί τήν άπέραντη ευγνω

μοσύνη μας.



Ό τ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων. Τσάτσος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έκ του πρακτικού της ύπ’ άριθ. 10/1976 

συνεδριάσεως τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου Μικρού Χωρίου 
Άριθ. Άποφάσεως 21/1976 

Περίληψις
«Περί άνακηρύξεως επιτίμου δημότου της Κοινότητος τής Α.Ε. του Προ

έδρου της Δημοκρατίας»
Έν Μικρω Χωρίω και εν τω Κοινοτικω καταστήματι σήμερον την 

24ην τοΰ μηνός Αύγουστου τοΰ^έτους 1976 εγγράφου προσκλήσεως τοΰ 
Προέδρου έπιδοθείσης εις ένιχν έκαστον των Συμβούλων, συμφώνως τοΐς 
άρθροις 93 καΐ 94 τοΰ Δημοτικοΰ καΐ Κοινοτικοΰ Κώδικος. Άφ οδ διε- 
πιστώθη δτι ύφίσταται νόμιμος απαρτία, δεδομένου δτι έπ'ι συνόλου πέντε 
(5) μελών εύρέθησοχν παρόντα πέντε (5) ήτοι:

Απόντες ούδείς.
Παρόντες: 1)Έπαμεν. Παπαδής Πρόεδρος. 2) Σταύρος Κυρίτσης. 

3) Παύλος ΓιολΑ/ακόπουλος. 4) Κων)νος Γεωργόπουλος. 5) Μιλτιάδης 
Ξεκάρφωτος.

Ό Πρόεδρος έκήρυξεντήν έναρξιντής συνεδριάσεως τοΰ Κοινοτικού 
Συμβουλίου κα'ι είσηγούμενος τό Ιον θέμα της ημερήσιας διατάξεως εΐ· 
πεν δτι τήν 28ην τοΰ μηνός Αύγούστου 1976 θά έπισκεφθή την Κοινότητά 
μας ή Α.Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσόασος, καί 
δέον δπως δι’ άποφάσεως ολοκλήρου τοΰ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου ή Α. 
Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κος Κωνσταντίνος Τσάτσος άνακηρυχ- 
θή επίτιμος Δημότης τής Κοινότητος Μικροΰ Χωρίου Εύρυτοινίας, διά τό 
έπιδειχθέν άμέριστον ενδιαφέρον του ως Ύπουργοΰ Κοινωνικής Πρόνοι
ας ύπέρ των κατοίκων τοΰ Χωρίου μας τό έτος 1963 δτε ή θεομηνία τής 
κατολισθήσεως έπληξε τοΰτο κα'ι μεγάλος συνέβαλε διά τήν άνοικοδό- 
μησίν του, κα'ι έκάλεσε τό Συμβούλιον δπως άποφασίση σχετικός.

Τό Συμβούλιον λαβόν ύπ’ δψιν τήν είσήγησιν τοΰ Προέδρου κα'ι έχον 
καΐ ίδιαν άντίληψιν,περί τούτου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Άνακηρύσσει τήν Α.Ε. τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Κον Κων- 
στιχντίνον Τσάτσον επίτιμον δημότην τής Κοινότητος Μικροΰ Χωρίου Εύ- 
ρυτανίας κα'ι εξουσιοδοτεί τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος δπως έπιδώση 
άντίγραφον τής παρούσης εις τόν τιμώμενον Κον Πρόεδρον κατά τήν εν
ταύθα άφιξίν του.

Ή Παρούσα άπόφασις έλαβεν αυξ. άριθμόν 10/21/1976.
Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν πρακτικόν υπογράφεται ως έπεται.
Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς Τά Μέλη



Η Κ Ο Ι Ν Π Φ Ε Λ Η Σ  Α Ρ Α Σ Η  Τ Η Σ  Α Α Ε Α Φ Ο Τ Η Τ Λ Σ :  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α

ΤοΟ κ. ΔΗΜ. ΚΟΚΚΑΛΑ

Μερικές άπό τΙς έλλείψεις πού σημειώσαμε γιά τή δράση της πρώτης 'Α
δελφότητας, άναπληρώνονται άρκετά μέ τό παρακάτω άρθρο τοΟ κ. Λ. Κοκ- 
κάλα. Ό κ. Κοκκόιλας, πού είναι παλιός Κωνσταντινουπολιτης καΐ άπό τούς 
λίγους πού θυμήθηκε κι έζησε τή δράση τής ’Αδελφότητας στα πρώτα της βή
τα, μάς δίνει έναργέστατα ένα σύντομο Ιστορικό διόιγραμμα μέ τούς κυριώτε- 
ρους σταθμούς άπό τή δράση τής ’Αδελφότητας.

’Ακολουθεί τό άρθρο τοΰ κ. Δ. Κοκκάλα.

1. Περί τό έτος 1880 ό έν Αίγύπτφ πλουτίσας Μικροχωρίτης Γεώργιος Σιδέρηις, έ- 
πονομαζόιι^νος Σφήκας έλθών στό χωριό, κατεσκεύασε 5Γ έξόδων του δια κεραμοσω- 
λήνων ύδραγωγεϊον πρός όδροδόττ/οιν τής ίίνω συνοικίας τοΰ χωριοϋ, (πάνω μαχα-

Νικόλαος Ά. Κεράνης, πρώτος Πρόεδρος 
τών έν Άθήναις κ.λ.π. Μικροχωριτών «Ή 

Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος» (1955)

λάς), δπου ήτο και τό πατρικό του σπίτι τό «Σφηικιάνειον», δπως τό ώνόμασε δ Γδιος. 
Τό ύδραγωγεϊον τοΰτο ήτο τό πρώτον έν Εόρυτανία έργον».

Έν συνεχεία δ Σφήκας πληροφορηθείς δτι μερικοί πτωχοί συγχωριανοί ώφειλαν 
διάφορα ποσά είς κάποιον τοκογλύφον έξ άλλου χωρίου, μεταβάς έκεϊ έπλήρωσε τά δ- 
φειλόμενα, πήρε τά γραμμάτιά των καί τά έκαυσε.

θά  Ικανέ δέ καί άλλα έργα, άλλά πληροφορηθείς έγκαίρως ύπό τίνος, δτι στό 
χωριό ειρθασαν λησταί μέ σοιοπόν νά τόν ληστεύσουν εφ>υγε νύκτωρ καί έπέστρεψε στήν 
Αίγυπτο, δπου μετ’ όλίγον χρόνον άπέθανε άδοκήτως τήν δέ περιουσίαν του έδήμευ·- 
σεν, ώς έγνώσθη, ή Αιγυπτιακή κυβέρνησις.

2. "Οταν στό Μ. Χωριό τό έτος 1894 άνηγέρθη δαπάναις τοΰ πλουτήσαντος στήν 
Πόλη Μικροχωρίτου Δημητρίου Σιδέρη κωδωνοστάσιον (καμπαναριό), δλόκληρο μέ 
λευκή πέτρα πελεκητή, ήταν άπό τά καλύτερα τής Ελλάδος.

3. Τό Ιτος 1904 δαπάναις τής Άδελιφότητος το)ν Μικροχωριτών τής Κωνσταντι
νουπόλεως συσταθείσης τό 1900 έκτίσθη στό Μικρό Χωριό πανδοχειον (χάνι), τό ύπό-



γειόν του είχε διοφρυΟμισθή είς σταυλαχυρώνα, τό Ισόγειον εις Καφεστια,τόριον καΐ 
τό άνώγειον είς ξενώνα.

’Εα τούτων άποδεικνύεται σαφώς δτι δέν έπρόκειτο περί κερδοσκοπικής Ιπιχει- 
ρήσεως, ούτε απόβλεπε είς την έξυπηρέτησιν τών Μικροχωριτών (ΐόνον, άλλα κυρίως 
τών κατοίκων τών νοτιως αύτοΰ οίκισμ,ών, οί όποιοι διά διαφόρους λόγους, ήσαν ύπθ“ 
χρεωμένοι νά μεταβοΰν μέ τά υποζύγιά των στό Καρπενήσι, δεδομένου δτι άλλη όδδς 
προσπελάσεως πρδς αύτό δέν υπήρχε τότε.

Τό πανδοχείου αυτό ήτο τό καλύτερο'; δλοκλήρου τής περιοχής.
4. Τό αύτό Ιτος προτάσει τή ς ’Αδελφότητος τών Μικροχωριτών τής Κων) πόλεως 

δ συγχωριανός έφοπλιστής καΐ έθνικός εύεργέτης Σπυρίδων Σιδερίδης διέθεσε τό ά- 
παιτούμενον ποσόν διά την τοποθέττ}σιν είς τούς δρόμους τοΰ χωριού φανών πετρελαί
ου έπΙ φανοστατών, άλλά καΐ διά την λειτουργίαν καΐ συντήρησίν των.

5. ’Αργότερου μέ πρωτοβουλίαν καί δαπάνην τών Μικροχωριτών τής Κωνσταντι
νουπόλεως είχε ίδρυθή στό χωριό προμηθευτικός καί καταναλωτικός συνεταιρισμός, 
άποβλέπων δχι είς κέρδη, άλλά είς την παροχήν είς τάς οίκογενείας των καλής ποι
ότητας καί ευθυνών προϊόντων. Καί ταΰτα είς έποχήν κατά τήν όποιαν ή διαδικασία 
αύτή ήτο άκόμη άγνωστος είς τήν Ελλάδα.

6. Μετά τόν θάνατον τού Δ. Σιδέρη, δ διαμένων είς Γαλλίαν υίός αύτοΰ ’Ιωάννης 
άπέστειλεν έκεΐθεν συνοδευόμενον ύπό είδικού τεχνίτου ώρολόγιον πόλεως, τό όποιον 
έτοποθετήθη είς τήν ύπάρχουσαν είδικήν θέσιν τού κωδωνοστασίου, ώς άφιέρωμα είς

Τό καμποτνσριό, δωρεά τοΰ Ί. Δ. Σιδέρη 
(1894)

Μιά συντροφιά μπροστά στό παλιό Πανδο
χείο (1925)



τήν θανοΟσαν μ-ψερα του, δια τοΰτο άντί αριθμών εχει τα γράμματα ΕΛΕΝΗ Δ. Σ Ε  
ΔΕΡΗ.

Τήν εποχήν εκείνην δλίγαι πόλεις τής Ελλάδος είχαν ωρολόγια πόλεως.
7. Τό έτος 1928 οί έν Θεσσαλονίκη Μικροχωρήται ήσαν έλάχιστοι, ώς έκ τούτου 

άντί σωματείου όργανώΟησαν εις 'Ekaipiav, έκαμαν έράνους και ίδρυσαν είς αίθου
σαν τοΰ άνω όρόφου τοΰ Χανιού πλουσίαν άναγνωστικήν καί δανειστικήν βιβλιοθήκην 
προς προαγωγήν τής έν γένει πνευιιατικής άναπτύξεως τιΒν κατοίκων τοΰ χωριοΰ καί 
ιδιαιτέρως των νέων.

Ελάχιστοι δέ άπό δσους Εύρυτάνες τό έπληροφορήθησαν κατάλαβαν περί τίνος 
ακριβώς πρόκειται.

8. Τήν άνοιξιν τοΰ 1932 δύο φορτοεπιβατικα αυτοκίνητα άμφότερα ιδιοκτησίας Μι- 
κροχωριτών έκαναν τό δρομολόγιον Καρπενησίου Γαύρου, οΕ δέ κάτοικοι τοΰ Μικρού 
Χωριοΰ ήσαν υποχρεωμένοι νά μεταφέρουν έκεΐθεν τα πράγματά των δΓ Επποζυγίων.

Πρό τής καταστάσεως ταύτης οΕ Μικροχωριται συνέλεξαν μερικά χρήματα διά 
τά τεχνικά έργα καί μέ προσωπικήν έργασίαν δλων διαρκέσασαν έπί δίμηνον διήνοι- 
ξαν ά]]«ιξητόν δρόμον άπό Γαύρου μέχρι τής πλατείας τοΰ χωριοΰ των καί έπανηγύρι- 
ζαν διά τήν άφιξιν είς αυτήν των δύο αύτοκί'νήτων των.

Τά άλλα χωριά τούς έμακάριζαν, μερικά δμως έξ αυτών τούς έμιμήθησαν άρ- 
γότερον.

9. Τό έτος 1953 μέ δαπάνην τών έν ’Αμερική Μικροχωριτών έκτίσθη είς τήν πλα
τείαν τοΰ χωριοΰ μας καί περίπου έπί τής θέσεως τοΰ πυρποληθέντος «Χανιοΰ(», ό ύ- 
πάρχων ήδη σύγχρονος ξενών.

10. Άργότερον καί άφοΰ μέ τήν προσωπικήν έργασίαν, καί διαφόρους προσφοράς 
δλων τών κατοίκων τοΰ χωριοΰ, κατεσκευάσθη τό έσωτερικόν δίκτυον' διανομής καί 
μέ τήν αγοράν, μεταφοράν καί έγκατάστασιν είς τό χωριό τής άγορασθείσης έν Έ λ - ' 
λάδι πετρελαιοκινήτου ήλεκτρογεννητρίας κατόπιν προσφοράς χιλίων δολλαρίων έκ 
μέρους τοΰ έν ’-Δμεική διαβιοΰντος Μικροχωρίτου Ήλία Πλάκα, ένα βράδυ ό ήλεκ;- 
τρολόγος, πάτησε ένα κουμπί καί οΕ δρόμοι τοΰ Μικροΰ Χωριοΰ γέμισαν φώς, αυτά 
δέ προτοΰ άκόμηι Εδρυθή ή Δ.Ε.Η.·

Πρωτοπόρον λοιπόν τό Μικρό Χωριό καί στόν έξηλεκτρισμόν.
11. ’Ά λλη άνέλπιστος περίπτωσις είναι ή ύδρομάστευσις καί δ έκσυγχρονισμός 

τής πηγής «Χανιοΰ». Τό φθινόπωρον τοΰ 1925 ήλθε στό χωριό μας έξ ’Αμερικής δ συγ
χωριανός μας Γεώρ. Τραστέλης, είδε τόν όργασμόν, πού έπιτελεΐτο διά τήν Έκκλγ)σίαν 
μας καί αντί προσφοράς κάποιου ποσοΰ δΓ αύτήν — δέν έφαίνετο πλούσιος—  αύτός ή- 
θέλησε νά κατασκευάση ένα αυτόνομον, δικό του Ιργον, έπέλεξε λοιπόν τόν έκσυγχρονι- 
σμόν τής πηγής Χανιοΰ, σ*τήν πλατείαν τοΰ χωριοΰ. Τήν άλλην ήμέραν κληθείς ήλ
θε άπό τό Καρπενήσι δ μόνος τότε έκεΐ ειδικός υδραυλικός, έκαμε τούς λογαριασμούς 
του καί τήν έπομένην είπε τό έργον γιά νά γίνη τέλειον θά στοιχίση 25 χιλιάδες 
δραχμές καί τοΰτο πρός χάριν τοΰ τόσον προοδευτικού καί φιλόξενου Μικρού Χωριοΰ.

Τό ποσόν αύτό ήτο μεγάλο γιά τήν έποχήν έκείνην, άνελπίστως δμως δ παρι- 
στάμενος Τραστέλης είπε «’'Οκεη, τώρα έρχομαι». Πήγε στό σπίτι του καί έπανελθών 
έδωσε στόν Παπαθανάση δέκα κολαριστά χιλιάρικα λέγων: «Μεθαύριο θά πάρω στό 
Καρπενήσι νά χαλάσω ντόλαρς καί θά σοΰ δώσω τά υπόλοιπα». Τό είπε καί τό έ
καμε.

Τό έργον δλοκληρώθη έντός 15 ήμερών καί έκεΐ πού πρίν ύπήρχαν πέτρινες κού
πες άπό δπου έπιναν ζώα καί άνθρωποι, έγιναν τώρα έξη κρουνοί τών 1 1 /2  ίντζών 
άπό τάς δποίας ρέει άδιάκοπα πόσιμον ύδωρ άρίστης ποιότητος, δπως άναφέρη ή σχε
τική άνάλυσις τής άρμοδίας υπηρεσίας τοΰ υπουργείου Βιομηχανίας ή άνηρτημένη είς 
τό έστιατόριον τοΰ ξενοδοχείου.
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12. Τ6 σημαντικώτερον έπίτευγμα τών Μικροχωριτών είναι ή ά,νοικοδόμησις τοΰ 
καθεδρικού ναοΰ τοΰ Μικροΰ Χωριού «Ή Μεταμόρφωοις τού Σωτηρος».

"Οπως άνεγράφη ήδη τ6 έτος 1900 ίδρύθη στην Κωνσταντινούπολη ή ’Αδελφό
της τών Μικροχωριτών «Ή Μεταμόρφωσις τού Σωτηρος» μέ κύριον αντικειμενικόν 
σκοπόν τήν άνέγερσιν νέου καΐ συγχρόνου' 'Ιερού Ναού στό Μικρό Χωριό. «ΑΠΟ 
ΘΕΟΓ ΑΡΧΕΣΘΕ». Τό 1905 κατόπιν αρχαιρεσιών, ώς πρόεδρος τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου τής ’Αδελφότητος άνεδειχθη ό Κων) νος I. Κοκκάλας.

Ξενοφών Ά. Σιδερίδης (1851 - 1929), δια
κεκριμένος Βυζαντινολόγος, Μέγας Ευερ

γέτης τής ’Αδελφότητας

’Εκ τών συλλεγέντων χρημάτων, ένα σημαντικόν ποσόν διετέθη διά τήν σύντα
ξιν τών μηχανικών καί αρχιτεκτονικών σχεδίων σταυροειδούς ναού Βυζαντινού ρυθ  ̂
μοΰ, τα δέ υπόλοιπα κατετέθησαν καί κατετίθεντο έν συνεχεία είς τό υποκατάστημα 
τής Τραπέζης ’Αθηνών στην Πόλη.

Μέ τήν κήρυξιν τών Βαλκανικών πολέμων τοΰ 1912 δ Κώστας Κοκκάλας μετά 
τής οίκογενείας του άπηλάθησαν έκ Κων) πόλεως, ένεκα δέ τής εμπολέμου καταστά- 
σεως ή ’Αδελφότης ένεκρώθη.

Τό 1919 ό Κώστας Κοκκάλας επανήλθε στην Κων) πόλη, αλλά οί περισσότεροι 
Μικροχωρΐται είχαν ήδη φύγη καί πολλοί έξ αυτών μετηνάστευσαν είς άλλας χώρας 
καί κυρίως είς Η.Π.Α.

Μέ τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν τό έτος 1922, οί έναπομείναντες στήν πό
λη Μικροχωρίται, έν οίς καί δ γράφων ταΰτα, έγκατέλειψαν τά πάντα καί έφυγαν 
μέ οποίο μέσον μπορούσε έκαστος. «'Ο σώζων έαυτόν σωθήτω». Εύτυχώς δ πατέρας

(συνέχεια στή σελίδα 58)
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Ιστορικοί έρανοι που άλλαξαν την οψη τού Μικροΰ Χωριού: 
ό έρανος τού 1924 γιά την Μεταμόρφωση

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ έράνου γιά τήν έπισκευή τής Μεταμόρφωσης δέν θά- 
ταν άσκοπο νά θυμηθούμε τό μόχθο των χωριανών μας, άλλα και τΙς χρημοοτι- 
κές δωρεές Μικροχωριτών καί μή πού βοήθησαν στήν άνέγερσηί τής ώραίας 
αυτής έκκλησιας (1924), πού τώρα προσπαθούμε νά διασώσουμε.

Ή κυρία 'Ελένη, χήρα Παναγιώτου Κομπορόζου, τής όποίας ό σύζυγος 
στήν ’Αμερική διακρίθηκε γιά τΙς πρωτοβουλίες του καΐ τό θερμουργό ένδια- 
φέρον του γιά τό Μικρό Χωριό, πρό πολλοΰ είχε τήν πρόνοια νά μαζ στείλει 
ένα πολύτιμο άπόκομμα ‘Ελληνικής έφημερίδας τής ’Αμερικής, δπου άναγρά- 
φονται άναλυτικά τά όνόματα των πρωτεργατών τού έράνου καΐ τά όνόματα 
τών δωρητών μέ τά ποσά (δολλάρια) πού πρόσφερε ό καθένας τότε (1924J. 
’Αφού ευχαριστήσουμε έγκάρδια τήν κ. Έλ. Π. Κομπορόζου γιά τήν άναγκαια 
αύτή ύπενθύμιση παραθέτουμε αύτούσιο τό κείμενο της έφημερίδας μέ τά όνό
ματα τών δωρητών; Σέ έπόμενο τεύχος θά δημοσιεύσουμε άνάλογο κείμενο 
σχετικό μέ τόν έρανο πού βοήθησε στ^ν άνέγερση τού σημερινού ξενοδοχείου, 
(χάνι): θά πρέπει νά σημειωθεί δτι τό άρθρο εγραψε τότε ό Μικροχωρίτης κι 
ένας άπό τούς πρωτεργιχτες τού έρόινου, ό Ν. I. Σιδέρης:

Ό  περί άνεγέρσεως τοϋ ίεροϋ ναοϋ Μνκροΰ χωρίου Εύρυτανίας, ή Μεταμόρ- 
φωσις τοϋ Σωτήρος, έρανος.

Ό  τή έκκλήσει και προτροπή τής Κοινοτικής ’Επιτροπής Μικροΰ χωρίου, 
Εύρυτανίας διενεργηθείς έρανος υπέρ τής άνεγέρσεως τοΰ Ιεροΰ ναοΰ Μικροΰ 
χωρίου, ή «Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος», έλαβεν εύχάριστον πρό τίνος τέρμα.

Άρχικώς εΐχεν άποφασισθή ϋπό τής ένταΰθα προσωρινής έπΙ τοΰ έρότνου 
τούτου ’Επιτροπής, δπως τό είσπραχθησόμενον ποσόν άποσταλή περί τά τέλη 
Φεβρουάριου 1924 οικοι τή Κοινοτική ’ Επιτροπή, άλλ’ έκ τών μετέπειτα έκρίθη 
ανεπαρκέστατος ό όρισθείς χρόνος πρός διεκπεραίωσιν του. Δ ι’ δ καΐ ή αρμό
δια Κοινοτική ’Επιτροπή Μικροΰ χωριοΰ, δι’ εγγράφου της άδειας, χρονολο- 
γουμένης άπό 25ης Φεβρουάριου 1924 καΐ φερούσης τάς ύπογραφάς τών ’ Επι
τρόπων Κ .Κ . :  Παπαθανασίου Παπαστάθη, Ίερέως, Άριστείδου Γ. Γιουρνδ, Νικο
λάου Βασιλ. Κόμματα, Γεωργίου Έλευθ. Παπαδή, Κων)νου ’ Ιωάν. Κοκκάλα, 
Κων)νου Γεωργ. Ποιναγιωτοπούλου, Ίωάννου Παπαδοπούλου, Διονυσίου Πο
λύζου, καΐ Άνδρέου I. Παπαδή, παρέτεινε πέραν τοΰ Φεβρουάριου τόν άπαιτού- 
μενον πρός τοΰτο χρόνον πρός τό συμφέρον τοΰ διενεργουμένου τότε καΐ νΰν 
λήξαντός έράνου.

Διά τοΰ αύτοΰ ένυπογράφου της εγγράφου ή εΙρημένη Κοινοτική ’ Επιτρο
πή έκφράζει έκ τών προτέρων μέσω τοΰ έλευθερόφρονος «Έθνικοΰ Κήρυκος», 
τάς θερμάς καΐ διαπείρους αυτής ευχαριστίας πρός τά άνά τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας διεσπαρμένα τέκνα τής Αιτωλοακαρνανίας κα'ι πρός πάντας έν γένει 
τούς συνδραμόντας όπωσδήποτε όμογενεΐς τό θειον και ιερόν αυτής έργον. 
Δραττομένη δέ τής κοπταλλήλου νΰν ευκαιρίας ή ένταΰθα έπί τοΰ αισίως τερ- 
ματισθέντος έράνου προσωρινή ’ Επιτροπή, άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Παναγιώ-
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του Modcv. Κομπρόζου, Ήλιου Κωνστ. Δημοπούλου, καΐ Νικολάου Ίω. Σιδέρη, 
σπεύδει νά συνενώση καΐ έκφράση τάς αύτάς ευχαριστίας πρός τούς συμποττρι- 
ώτας καΐ δμογενεΐς έν γένει, οΐτινες διά της προθύμου συνδρομής των, συνέ- 
τειναν τά μέγιστα είς την έπιτέλεσιν τοΰ άνατεθέντος αύτη ευγενοϋς καΐ θεάρε
στου έργου.

Ή έπιτυχία τοΰ δλου έράνου υπήρξε καθ’ δλα άρίστη, παρά πάντων σχεδόν 
Εύρυτιάνων τε καΐ φίλα φρονούντων όμογενών’ έτυχε πατριωτικωτάτης ύποστη- 
ρίξεως.

Τό όλικόν ε ’ισπραχθέν ποσόν άνηλθεν εις 3,002 δολλάρια, έξ ών άπεστάλη- 
σοιν κατά την 12ην λήγοντας, 3.000 δολλάρια, ύπό τοΰ κ. Ήλιοΰ Κωνστ. Λημο- 
πούλου, διά τής ύπ’ άριθμόν 247,744 έπιταγής τής Γκρήσμπορο Νάσιοναλ Μπάνκ 
έπ’ όνόματι τοΰ κ. Γεωργίου Έ λ. Παπαδή, δημοδιδασκάλου. Τά δέ έτερα δολλ. 
2, ώς είσπραχθέντα κατόπιν άπεστάλησαν ταχυδρομικώς τή Κοινοτική Έπιτρο- 
πή.

Παναγιώτης Ί. Κομπορόζος, πρώτος Πρό
εδρος Συλλόγου Μικροχωριτών Η.Π.Α. «Ο 

ΦΟΙΝΙΞ» (1943)

Ήλίας Κ. Δημόπουλος, άπό τούς ιδρυτές 
καΐ πρωτεργάτες του «Φοίνικα» στίς Η.Π.Α. 

(1943)

Ό  δέ όνομαστικός κατάλογος των είσφορέων έχει ώς ακολούθως:
— ΜΙΚΡΟΝ ΧΩΡΙΟΝ Ευρυτανίας: Νικόλαος Ίω. Σιδέρης Δολλ. 216.65, Πα- 

νοτγιώτης Ίω. Κομπρόζος 216.60, Ήλίας Κωνστ. Δημόπουλος 216.65, Σεραφείμ 
Χονδρός 200, Βασίλειος Νικολ. Κομματας 216.60, Γεώργιος Ίω. Δερμοαάς 250, 
Εύάγγελος X. Κωστόπουλος 100, Κωνστιχντΐνος Άθ. Ζαχαρόπουλος 100, Διονύ
σιος Πριόβολος 100, Γεώργιος Σ. Χονδρός 100, Σπυρίδων Κομπορόζος 75, Σπυ
ρίδων Δ. Δερματάς 75, ’Αριστείδης Χριστοδ. Ζωγράφος 50, Ίωότννης Νικ. Πλά
κας 76, Νικόλαος Γεώργ. Κομματας 50, ’Αθανάσιος Ίω. Κομπορόζος 50, Δη- 
μήτριος Νικ. Κομματας 25, Ίωάν. Κωνστ. Δερματάς 50, Στέφανος Νικ. Κομπού
ρας 50, ’ 1 ωότννης Κ. Ζωγράφος 75.
-  ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

Κων)νος Παπαγιαννόπουλος δολλ. 20, Ιωάννης θ . Τσιτούρης 5, Διονύσιος 
Κυρίτσης 20, Ιωάννης Ψιλλόπουλος 10, Ιωάννης Μελάς 2.
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-  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ:
Δημήτριος Σερετάκης 5, Βασίλειος Καλοηαζης 3, Δημ. Τσόκκαλος 0.50, Νικ. 

Τσιγκώλης 0.50, Δημήτριος Γκούδας 1, Θρασύβουλος Τριανταφύλλου 2, ’ Ιωάν. 
Κόκοτος 1, Νικόλαος Σερετάκης 5.
-  ΜΕΓΑ ΧΩΡ10Ν:

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος δολλ. 5, Νικόλ. Βασιλόττουλος 2.50, ’ Ιωάννης Πα- 
παδόπουλος 2, Κωνστ. Πουρνάρας 2, Δημήτριος Κολοβός 10, Κ. Λιάτσος 2.
-  ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΥΤΣΑ;

Ίωιάν. Καραγιάννης δολλ. 2, Κων. ΜποΟρλος 2, Κωνστ. Τσιαφέρης 1, Νικό
λαος Δημόπουλος 2, Γεώργιος Κατσιούλης 10.
-  ΧΩΡΙΟΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ:

Ζαχαρίας Πολύζος δολλ. 20, Κων. Κανούτας 10, Βασιλ. Πολύζος 5, ’Αθα
νάσιος Παπαθανασίου 2, Νικόλ. Γεροντογιιάννης 5, ’Ανώνυμος 1, Ίωόα/. Πριό- 
βολος 5, Γ. Κανούτας 2.

Τό Ιστορικό σύμπλεγμα: ’Εκκλησία, Σχολείο, Καμπαναριό σέ παλαιότερη φω
τογραφία (1953)

-ΧΩ ΡΙΟ Ν  ΦΕΙΔΑΚΙΑ:
Γεώργιος Πιστόλης δολλ. 15, Δημ. Χονδρός 10, Εύάγγελος Χονδρός 10, ’Α

νώνυμος 5, Κωνστ. Πιστώλης 5, ’Αθανάσιος Χονδρός 5, Ήλίας Χονδρός 2, Ευ
άγγελος Τσιάμης 2, ’Αθανάσιος Τσιάμης 5, Δημ. Τσιάμης 1, Βλάσιος Χονδρός 1. 
-ΧΩ ΡΙΟ Ν  ΛΑΣΤΟΒΟΝ:

Βασίλειος Μαραγούσης δολλ. 5, Δημήτριος Μαραγούσης 5.
-Χ Ω Ρ ΙΑ  ΣΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΕΛΛΑ:

Περικλής Καράντζης δολλ. 5, Περικλής Καραγκιόζης 10, Ευθύμιος Μπα- 
κογιάννης 2, ΣταίΙρος Τάσιος 5.
-ΧΩ ΡΙΟ Ν  ΚΛΑΥΣΕΙΟΝ:

Θεόδωρος Ζουρζούκης δολλ. 5, Λεωνίδας Δημητρίου 2, Νικόλαος Κατσού- 
δας 2, Γεώργιος Ζουρζούκης 4, Θεοφάνης Τρανός 5, Δημήτριος Καραχάλιος 1.

(ή συνέχεια στό έπόμενο τεύχος)
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Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

τού t  Πρβσβυτέρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

Μέ Ιδιαίτερη χαρά καΐ συγκίνηση λάβαμε καί άρχίζουμε τή δημοσίευση 
μικρού αύτοβιογραφικοΟ σημειώματος του σεβαστοί) μας Παπαθανάση. Εύ- 
χαριστουμε ίδιαίτερα τήν κόρη του Σωτηρία, σύζ. Γ. Δημητρακόττουλου, πού 
έκτιμώντας όρθά πόση άξία θά Μχει Μνα τέτοιο κείμενο γιά δλους τούς Μικρο- 
χωρίτες σκέφθηκε νά μας τό στείλει.

“Οπως ή αύτοβιογραφία του Δασκάλου μας κ. Γ. Παπαδή, πού δημοσι
εύσαμε σέ προηγούμενα τεύχη, έτσι καί τούτη είμαστε βέβαιοι, δτι θά συγκι- 
νήσει τούς Μικροχωρίτες. Γιατί είναι ή ιστορία τοΰ χωριοΰ τους, ή δική τους 
Ιστορία, ίδωμένη άπό τή σκοπιά τοΰ έφημερίου τους, τοΰ σεβάσμιου Παπαθα  ̂
νάση.

Π Ρ Ε Σ Β Τ Τ Ε Ρ Ο Σ  ΑΘ. Π Α Π Α Σ Τ Α Θ Η Σ

Έγελαηθη είς Στουρτ'άρα Ευρυτανίας, τό έτος 1892. Μετά τό Δημοτικόν Σχο- 
λεΰ>ν έφοίτησεν είς τό τότε 'Ε/Αηνικόν Σχολεΐον εν Π  ρουσω μέ τους εξαίρετους δι
δασκάλους Π  απαχρήστον Σχολάρχην και Παπαλοττκάν και Γουΰέλην και μέ συμμα- 
θητάς τους ήδη μεγαλοβιομήχανον κ. Χριστόφ. Κατσιάμπαν καΐ Άνδρ. Πουρνάραν 
υΙόν τοΰ έιρημερίου Ίακίν. Πουρνάρα εις Μέγα Χωρίον. Κατόπιν ήργάσθη ώς ιδιω
τικός υπάλληλος έν Πάτραις. ΣτρατευθεΙς εις ηλικίαν 20 ετών, τό έτος 1913 ΰπηρέ- 
τησεν είς Μακεδοτ'ίαν και Μικράν ’Ασίαν έπ'ι δέκα (10) έτη μέ τινας όλιγοχρονίους 
διακοπάς, άπολ\)ΰε'ις τό έτος 1923 ώς έφεδρος άνδυπασπιστής. Ζι^λωτής, παιδιόθεν, 
τοΰ ιερατικού αξιώματος ώς καταγόμενος έκ Αευϊτικής οικογένειας — πρόπαπος, πά- 
πος, πατήρ καΐ ·θεϊος ιερείς, κα'ι λαβών απολυτήριον τής διετούς 'Ιερατικής Σχολής 
’Ά ρτης—  έχειροτονήθη παρά τοΰ τότε Άρχιερέως κυροΰ ’Αμβροσίου ίερεΰς έν Ναυ- 
πάκτφ διά τήν άντικατάστασιν τοΰ άποβιώσαντος -θείου του Παπακώστα έν Μικρφ 
Χωρίφ. Έρχο^ιένου είς Μικρόν Χωρίον διά τήν έγκατάστασίν του, τήν 5 Νοεμβρίου 
1923, τόν προϋπηντησαν εις "Αγιον Σωστήν, σχεδόν όλόκληρον τό χωρίον, τή προ
τροπή —  ώς κατόπιν έπληροφορήθην τοΰ Μικροχωρίτου Κων)νου Κοκάλα. ΕΓις "Α
γιον Σωστήν, προσεφερεν, γλυκά είς πά-ντας ή οίκογένειά ιμου, κα'ι έκεΐθεν -ήλ-θυμεν 
δλοι μαζΰ είς τόν 'Ιερόν Ναόν τής Μεταμχ>ριρώσεα>ς τοΰ Σωτήρος, δπου μέ σύντομον 
Δοξολογίαν πρός τόν Θεόν, άνεχωρήσαμεν διά τάς οικίας μας, μέ δήλωσιν τοΰ νέου 
Ιερέο>ς δτι τήν έπομένην'θά έτελεΐτο ή -θιεία λειτουργία — πρώτη διά τοΰτον—  δπου 
κα'ι -θά έξεηχονεΐτο κα'ι ό ένθρονιστηριός του ?α>γος. Τήν έπομενην δπου ήτο Κυρια
κή, έπληρώθη τελείιος ό παλαιός 'I. Ναός, τόσον έξ δλων ανεξαιρέτως των κατοίκοον, 
δσον κα'ι έκ πολλών Χριστιανών τών παρακετμένωιν χωρίων κα'ι τοΰ Καρπενησίου. Τό 
τέλος τοΰ ένθρονιστηρίου του λόγου, έκάλυψαν ζητωκραυγαί, πρωτοστατοΰντος τοΰ 
-ψάλτου Κων. Κοκκάλα άξιος, άξιος. 'Ο Αόγος ο-δτος, περιεΐχεν έν γενικαϊς γραμ^ 
μαΐς τό πρόγραμμά μου.
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Ν ΕΟ Σ ΙΕ Ρ Ο Σ  Ν Α ΟΣ Μ ΕΤ.\Μ Ο ΡΦΩ ΣΕΩ Σ ΤΟ Τ ΣΩ ΤΗ Ρ Ο Σ

Την έπο|.ιένϊΐν Κυριακήν, ό λόγος μου περιεστράφη διά την άνέγεροιν νέου 'Ι 
ερού Ναού, τονίσας δτι, έπιχειμένιις καταρρεύσεως τού παλαιού ένδείκνυτται πόση &υ- 
σία ή άνεγερσις Λ'έου, ζαΐ προς τούτο δέον νά ουσταύή συντονιστική επιτροπή 'ίνα 
έπιληφύή τού μεγάλου και πολύ δυσχερούς τούτου έργου. Συσταύείσης τής επιτρο
πής έκ τών μελών τού ’Εκκίι,ησ. Συμβουλίου κα'ι τή προτάσει τούτου καΐ έκ τών Κοΰΐν. 
Κοκκάλα, Γ . Παπαδή, Ίωάν. Παπαδοπούλου κα'ι τινων άλλανν, συνεδριάζαμεν τα
κτικά κα'ι ό Ίακχν. Παπαδόπουλος προσέφερεν την πρώτην συνδρομτμ του έξ 25 
χιλ. δρχ. Κατόπιν τή πρόταση τού Ιερέως, έστείλαμεν είς δ'λους τούς Μικροχοορίτας 
τούς ευρισκομένους έν τή Άιμερική, άνά μίαν έι^θουσιώδη επιστολήν, διά τών όποι- 
(ον έζητοϋμεν τάς σιηώρομάς των. Μετά παρέλευσιν μηνός ήρχισαν έξ ’Αμερικής! νά 
έρχωνται βροχηδόν τά τσεκ με διάιρορα ποσά, άλλα προς τον ιερέα, άλλοίΙ πρός τον 
Ταμίαν Ίωάν. Π  απαδόπουίων, δν έξελεξαμεν τιμής ενεκεν διά την γεναίαν του προσ-

Πρεσδύτερος ’Αθανάσιος Παπαστάθης, σέ 
παλαιότερη φωτογραφία του

φοράν. Κάύε Κυριακήν ό Π απαύανάσης, έξήρε κα'ι επαινούσε δλους κατά σειράν 
τούς προσφεροντας. ’Αμέσως ή έπιτροπτι ένή.ργησε κα'ι έξεδόύη τό απαραίτητον σχέ- 
διον, δπερ έγκριδύν παρά τής Ίεράς Μητροπόλεως κα'ι τού σχετικού υπουργείου, έ- 
τέύη είς έςχχρμογήν παρά τού εμπειροτέχνου έξ ’Ά ρτης Βασιλείου Γεωργάκη, δστις 
έξεύρεν διά Βίνζυ την μεταφοράν έκ τού Αατοιμείου είς Κρ'ι τή,ν μεταφοράν δλης 
τής άπαιτηθείσης πέτρας διά την κατασκευήν τού Ναού κα'ι τού ύδραγω'/είου εις 
τήν πλατείαν. Κατά την τελετήν τής θεμελιωσείος παρέστη ολόκληρον τό χωρίον, κα'ι 
έορτασαμεν εις τό προαύλιον τού Ναού, με πλοτ*σιώτατον γεύμα είς τό όποιον έλοτ
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βον μέρος, όλοι οΐ xroQuxvol καΐ οι μαστόροι με τραγούδια και χορούς κα·&’ δλην τί]ν 
ημέραν. Τότε τό χωρίο είχεν 150 περίποτι σπίτια και ολα είχον, από ενα ζώον, ήμί- 
owv ή ολΌν. Τοσοΰτον ένθουσιάσθιιμεν οίπαντες, ώστε είμεθα πρόθυμοι νά προσφέ- 
ρωμεν οΐανδήποτε υπηρεσίαν καΐ οποτεδήποτε.

Ή  συντονιστική επιτροπή άπεφάσισεν όμοφώνως νά γίνεται ή εργασία και προ
χωρεί διά ημερομισθίων, διότι δέν ύπήρχον δλα τά άπαιτούμενα χρήματα και έβαδί- 
ζομεν άναλόγιος των εσόδων και τίποτε άλλο δέν απασχολούσε, τόσον τον εφημέριον 
δσον κα'ι τήν επιτροπήν εις ολόκληρον τό χωρίον, δσον ή άνέγερσις της ’Εκκλησίας 
και πρός τούτο χρησιμοποιούντες τόν πλακοδημήτρη, περιήρχετο τό χωρίο καΐ έφώ- 
ναζε: « ’Ακούστε χωριανοί. Αύριο τό πρωί θά πάρετε δλα τά ζώα κα'ι θά πάτε στά 
καλύβια νά κουβαλήσωμε τόν ασβέστη, ή στό ρέμμα γιά άμμο ή στό Καρπενήσι γιά 
τσιμέντα, ή, ή, ή». Τόι συγκινητικόν ήτο δτι άν ενα σπίτι είχε ζώο κα'ι δέν είχε άΐν- 
θρωπο νά πάη, τό έπαιρνε άλλος, ή πήγαινε ένα μικρό κοριτσάκι κα'ι τό έφόρτωναν 
οΐ άλλοι. Τή δεύτερη χρονιά, έη>έρομεν άλλη παρέα μαστόροχν άπό( τήν Κόνιτσα Ή- 
πεϊροτ' τόν Γεώργ. Τσαρτσάλη ύπέροχον μάστορα κα'ι καλήν παρέα και συνέχισε πά
ρα πολύ καλά. 'Γόσηι δε ήτο ή  προσφορά τής προσιοπικής εργασίας κα'ι ή αρμονική 
συνεργασία, ώστε ό Σεβασμιώτατος είς δλα τά χωριά πού περιήρχετο έλεγε παν
τού. Μιμηθητε τούς Μικροχωρίτες είς τήν συνεργασίαν κα'ι αγάπην. "Ολα τά σπί
τια, έηττιαχναν πίτες κα'ι φρούτα διάφορα κα'ι πήγαιναν στούς μαστόρους κα'ι διάφο
ρα ζώα κατσίκια, γίδες, πρόβατα γιά νά φάνε οι μαστόροι. ’Επίσης προσέιρερον διά
φορα δένδρα πού έχρειάζοντο ξυλείαν γιά κρεβάτια και λοιπάς άνάγκας.

Στή Δάφνη ή δασική υπηρεσία έπετρεψε κα'ι κόήκτμε έλατα γιά πάτερα πού έ
χρειάζοντο. Τά μεταιρέραμε δλα στόν ώμο διά προσωπικής εργασίας, ένα τοιοϋτον με- 
τέφερεν ό Παπαθανάσης με τό δάσκαλο τόν Παπαδή, μπροστά πήγαινε ό δάσκα
λος πού ήτο ψηλότερος διότι ήτο κατήφορος. "Οταν τείι-είωσε ό τοίχος κα'ι θά έγένε- 
το ή στέγη, κατόπιν ένυπογράφου ψηιροφορίας δλων τών κατοίκων κατεδαςησαμε τήν 
παλαιάν ’Εκκλησίαν κα'ι έχρησιμοποιήσαμε τό υλικόν της.

"Οταν έτελείωσε κα'ι δά μεταφερόμεθα έξ 'Αγ. ’Αθανασίου κκχτόπιν λιτανείας, 
δλο τό χωριό μετεφύρδημεν είς τήν καινούργια ’Εκκλησία μετά πολλής εύλαβείας, 
κρατούντες με φόβον Θεού τά άχραντα Μυστήρια κα'ι έγένετο μέ πολλήν χαράν ή 
πρώτη κατανυκτική λειτουργία.

Ή προσωπική εργασία υπολογιζόμενη ανέρχεται είς περισσότερα χρήματα από 
τά δαπανηθέντα. Στό τέλος μία επιτροπή έκ τού κ. Παπαδή, κα'ι τού Κων. Κοκκετ- 
λα καί τινων άλλων έλέγξασα πάντα τά έσοδα κκι'ι έξοδα εύρον ταΰτα εν άπολύτω 
τάξει κα'ι έξέδωκεν άνακοινοοθέν, δπερ έτοιχοκολλήδη εις τό ξενοδοχεΐον, συγχαίρου- 
σα πάντας τούς έργασθέντας.

Πρεσβύτερος ΑΘ. Π Α Π  Α ΣΤΑ Θ Η Σ 
(Ή  άκρήγηση θά συνεχισθεΐ στό επόμενο)
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Προοωπικαί αναμνήσεις άπό την Κωνσταντινούπολιν: 
ό Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ'

τοϋ κ. ΔΗΜ. ΚΟΚΚΑΛΔ

Α) Κατά τά τέλη ’loxVtiou 1911, ό πατέρας μάς εστειλε με τί(ν μητέρα ctro χω
ριό, εκεί έμείνανμεν δ?ων τον Αύγουστον, στο σπίτι τής θείας Φροσύνης Γ . Σιδέρη, 
έπειδή το δικό μας, ήταν έγκαταλελειμένο. 'Όταν έπιστρέφαμε παρετιίρησα δτι δλα 
τά παιδιά τοϋ σχολείου στην ’Αθήνα φορούσαν κατά τά .̂ έορτάς φανέλες μέ ρίγες 
μπλε και άσπρες, ένφ στην, Πόλι η>οροΰσαμιε, μέ ρίγες κόκκινες και άσπρες· υπεχρέω- 
σα ττ\ν μητέρα μου νά μοΰ παρη μία και στην πόλι την φορούσα πολλές ςχιρές στο 
σπίτι και καμάρωνα τον εαυτό μου στον καθρέπτη.

Τό έτος 1912 μόλις τελείωσαν τά μαθήματα, πήγαμε γιά παραθερισμο στόπρο- 
άστειο «Μπογιατζή - κιοϊ» (Βαηχτιοχώριον), δπου ερχόταν και ό πατέρας κάθε βρά
δυ· κοντά στο σπίτι που μέναμε ήταν και ή θερινή διαμονή τοϋ Πατριάρχου, μία έ
παυλη μέ πολλά και δλα χρωματιστά τζάμια σάν Έ ’κκλησία και περιβόλι όλό·γυρα μέ 
(,ιεγάλα δένδρα καΐ παρτέρια.

Κάθε βράδυ περί τήν δΰσιν τοϋ ήλίου, έφθανε ή πατριαρχική άμαξα μέ τά -τέσ- 
σαρα μαϋρα άλογα καΐ τον αμαξηλάτην μέ υτ|η)λό καπέλο. Ό  Πατριάρχης μόλις εισ- 
ήρχετο εις τον περίβολον, έκάθητο σε μιά πολττθρόνα έπ’ αρκετήν ώραν, προτού είσ- 
έλθη εις τα κτίριον εγώ και 4 - 5 παιδιά τής γειτονιάς, επειδή είδαμε δτι α-ίητό άρε^ 
σε τοϋ Πατριάρχΐ], τό πήραμε βιολί καΙ κάθε βράδυ περιμέναμε τήν άφιξιν τοϋ ά- 
μαξιοϋ και μόλις ό Πατριάρχης καθότανε στήν πολυθρόνα του, πλησιάζαμε και τοϋ 
φιλούσαμε τό χέρι. Αυτός μάς ευλογούσε καΐ έθώπευε τά 'κεφάλια μας, πολλές φορές 
μάς άπηύθυνε και διάφορες ερωτήσεις. 'Ένα βράδυ ο'ι φίλοι μου επειδή είχαν πάει 
στις ·γυμναστΐ'κες επιδείξεις στό σχολεΐον τοϋ προαστείου, φορούσαν τις ςκχνέλες τους, 
εγώ είχα μπλούζα, δταν φίλησα τό χέρι του, ό Πατριάρχης μού είπε: «Έσϋ δέν πή
γες στή γιορτή;» «Αέν πήγα επειδή εγώ δέν φοράω κόκκίλο] φχχνέλλα, εγώ είμαι 'Έλ
ληνας» καΐ σάν κυνηγημένος έτρεξα στό σπίτι, λαχανιασμένος δπως ήμουν φώναξα 
«Μητέρα τήν ιρανέλλα μου». «Τ ί έπαθες παιδί μου;» «Τήν ιρανέλλα μου!» Π ήγε και 
μοϋ τήν έφ>ερε ανήσυχος, τήν άρπαξα, τήν φόρεσα βιαστικά και τρεχάτος πάλι γύ
ρισα στόν Πατριάρχη κα'ι τον έπλησίασα καμαρωτός. Εκείνος μέ κύταξε γιά μιά
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στιγμή υστέρα με πήρε κοντά του, με φί?ι,τ}σε στο μέτωπ», με κά-θησε στά γόνατά 
του και με τό 2να χέρι του με βαστοϋσε, με τό άλλο χάϊόετκ τό κεφάλι μου αμίλητος, 
σέ λίγο επειδή εγώ αΙσθανόμουν δυσφορίαν νά κάθωμαι στά γόνατα τοϋ Πατριάρ- 
χου, με άφησε νά κχιτέβω, τότε είδα τά μάτια του πλημμυρισμένα από δάκρυα κχιι έ
φυγα καταλυπημένος, αλλά και απορών. ’Έ/κτοτε δεν ξαναπήγα νά φιλήσω τό χέρι 
τοϋ Πατριάρχου, άφ>οΰ αυτό τοϋ προξενοϋσε λΰπην δπως ένόμιζα...

“ Οταν μετ’ ολίγους μήνας έκηρΰχϋη ό Βαλκανικός πόλεμος και ό 'Ελληνικός 
στρατός μέ αλλεπαλλήλους λαμπράς νίκας άπε?νευθέρωνε τήν μίαν μετά τήν άλλην 
τάς πόλεις τής Ελληνικής Μακεδονίας όδεΰων άκώί'θ'εκτος πρός Θεσσαλονίκην τήν

Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Ιωακείμ ό Γ'

Νύμτρην τοϋ Θερμαϊκοϋ, ή καρδιά τοϋ ϋπερόχου έκ ϊ̂ίνου Ιεράρχου δεν άντεξεν είς 
τήν άφατον χαράν και τους όραματισμοΰς του, άπέϋανεν αίςηαδίίος έκ συγκοπής.

Β ) Σχετικώς με τήν δράσιν τοϋ Π ατριάρχου ό πατέρας μου διηγείτο τό έξης 
συγκλονιστικόν περιστατικόν.

Ό  Σουλτάν Χαμίτ ήτο απόλυτος μονάρχης, αιμοχαρής και τυρανικός, αλλά συ
μπαθούσε τούς "Ελληνας και κάθε φοράν πού οι σί'μβουλοί του τοϋ εισηγοϋντο διωγ
μούς εναντίον των, αυτός τούς συνιστοϋσε άντιθέτως νά συμπεριφέρονται μετ’ εϋμε- 
νείας πρός αυτούς. «Ο ι ΡωμηοΙ δεν εΐται 'ΑρμεΛ«ιδες, είναι μπεσαλίδες σάν τά σκυ
λιά, άμα τά ταΐζεις σέ υπερασπίζονται, άμαΐ τά δέρνεις σέ δαγκώνουν» έ'λεγε. Κάπο-
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τε δμως τόν έπεισαν ότι αυτό ποΐ) γίνεται δλην την Μεγάλην 'Εΐβδομχίδα καΐ προπάν
των την Μεγάλην Παρασκευήν μέ την περιφοράν τοΟ ’Επιταφίου και τό Πάσχα μέ 
rt]v Άνάστασιν, που χαλάει ό κόσμος, ακόμα και είς τό κέντρον τής πόλεως, από τά 
πυροτεχνήματα, τά βαρελότα και τις τουφεκιές, ρεζιλεύεται τό κράτος, ύπεγρατμε φιρ- 
μάνιον άπαγορεύον θρησκευτικάς τελετάς ή συγκεντρώσεις έξω των ναών ή των πε
ριφράκτων περιβόλισν των. Τότε ό Πατριάρχης διέταξε τό κλείσιμον από τής Κυ- 
ριακ,ής των Βαΐων όλων των ’Ιίκκλησιών τής πόλεως, φυσικά δέ καΐ τής υπαγόμενης 
εις τό Πατριαρχεϊον Ρωσικής ’Εκκλησίας, ταυτοχρόνως συνεννοή'θη με τόν Ρώσον 
Ναύαρχον τής Ναυλοχούσης εις τόν Βόσπορον Ροκτικής μοίρας. (Ή  Ρωσία δεν εί
χε συνάψει ακόμη ειρήνην μέ την Τουρκίαν και δεν είχον άποκατασταθεϊ alj διπλω
ματικοί τιον σχέσεις), ό όποιος την Μεγάλην Δευτέραν έκαμε διάβημα προς τόν Σουλ- 
τάνον διά τό κλείσιμον τής Ρωσικής Έ}κκΛησίας, ό Χαμίτ τοΰ άπήντησεν δτι αυτός 
άπηγόρευσε μόνον τάς υπαιθρίους τελετάς, συνεπώς πρέπει νά άποτανθή εις τόν Π α 
τριάρχην. Ό  Ναύαρχος έπανήλόεν την έπομένην και έζήτησεν έπιμόνως την άρσιν 
τής άπαγορεύσεοος καό’ όσον αύτι^ αποτελεί κατάργησιν κεκτημένων άνέκα·θεν δικαι
ωμάτων. Ό  Χαμίτ διά νά άποφύγη τό αδιέξοδον, τόν παρεκάλεσε νά έπανέλόη την 
έπομένην, οπότε θά έχει τακτοποιηθή τό θέμα και ό Ναύαρχος δεν έπέμενε περισ
σότερον.

Ό  Πατριάρχης ή)πιζεν δτι ό Χαμίτ θά ύπέκυπτεν είς την Ρωσικήν πίεσιν, 
αλλά όταν έμαθε τά διατρέξαντα και κυρίως τήν διαταγήν νά παρουσιασθή τό γρηγο- 
ρώτερον ενώπιον τοΰ Σουλτάνου, άντελήιρθη δτι τώρα δεν ήτο δπως τάς άλλας qpo- 
ράς ποτ) τόν είχεν εξορίση καΐ τόν έπανέφερεν κατόπιν διπλωματικών επεμβάσεων, 
τώρα δεν διεκινδυνεύετο μόνον ή ζωή του, αλλά και ή τύχη τοΰ ποιμνίου του, ως έκ 
τούτου έπρεπε νά είναι αυτός τό έξιλαστήριον θΰμα τής ΣοτΑτανικής θυριωδίας και 
έλαβεν τήν άπόηχχσίν του, τήν οποίαν άτίεκοίνωσε καΐ εις τόν ναύαρχον.

Τήν άλλην ημέραν και τήν κχιθωρισμένην ώραν ό Πατριάρχης καΐ ό ναύαρχος 
έιρθασαν είς τά άνάκτορα, μετά τάς σχετικάς διατυπώσεις έπροχώρησαν πρός τήν αί
θουσαν τοΰ θρόνου, ό ναύαρχος έμεινεν εις τόν προθάλαμον άναμένων τήγ σειράν 
του, καΐ ό Π ατριάρχης είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ό Χαμίτ χωρίς νά τοΰ άφίση χρό
νον διά τόν καθιερωμένον χαιρετισμόν άρχισε νά τόν ύβρίζη και νά τόν απειλή,, ό 
Πατριάρχης δέν άντέδρασεν καθόλου και δταν έλαβε τόν λόγον είπε: «Βασιλεΰ, 
εγώ ως Πατριάρχης τών ’Ορθοδόξων Χριστιανών δέν έχω τό δι/κτίωμα νά κατα
στρατηγήσω τούς Ιερούς κανόνας τής ’Εκκλησίας μου, ούτε νά άπεμπολίσω τά προ
νόμια πού έδόθησαν εις αυτήν από τόν Μέγαν πορθητήν καί έσεβάσθησαν δλοι οι 
διάδοχοί του, αλλά μήν στενοχωρήσαι είς τό Τέμπλον τοΰ Πατριαρχικοΰ Ναοΰ, υπάρ
χει καί άλλη πόρτα ανοικτή, μπορείς νά μέ κρεμάσης είς αυτήν, ιδού εγώ ήλθα προ- 
παρασκευασμένος καί άνοίξας τό ράσον του έδειξε δτι ήτο περιζωσμένος μέ σχοι
νί. Τότε ό Χαμίτ έγινε εκτός έαυτοΰ κ-αί άρχισε νά όρύεται, αλλά άμέσιος άνοιξε ή 
θύρα και είσήλθεν ό ναύαρχος, δήθεν ανήσυχος διά τό τί συνέβαινεν, ό φιλύποπτος 
Χαμίτ έκλαβών τήν προκλητικότητα τοΰ Πατριάρχου καί τήν επιμονήν τοΰ Ναυ
άρχου, ως προσπάθειαν τής τσαρικής Ρωσίας διά τήν δημιουργίαν άηχ>ρμής νέου

(συνέχεια στή σελίδα 39)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤ1ΣΑΣ "ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ,.
τοϋ κ. ΔΗΜ. ΝΤΕΛΗ

, .  , Μικρό Χωριό 20-9-1980
Αγοπτητοι μου φίλοι χαίρετε,

τ ι γινεσθε και πως τα περνάτε μέσα στην πολυθόρυβη καΐ πολυσύνθετη κοινω
νική ζωή^τής Αθήνας; Έμεις είμαστε εδώ, στό χωριό άκομη. Τό φθινόπωρο φέτος 
είναι ι̂δεώδες, καλοκαιρινό και δροσερό. *0 κόσμος έφυγε για τά άστικα κέντρα 
καί τό χωριό μας έρήμωσε στήν πιό όμορφη έποχή τοΰ χρόνου. Δυστυχώς κόβεται 
καΐ ή συγκοινωνία νωρίς. Έμεις οΙ_έλάχιστοι πού μείναμε στήν άγκαλιά καΐ τή θαλ
πωρή του όμορφου φθινοπώρου ζοΰμε μ ϊ τΙς αναμνήσεις καί τή γλυκεία νοσταλγία 
τών παιδικών μας χρόνων, τών παληών καλών καιρών, τίς δόξες τοΰ χωρίου μας.

Ή μοναξιά καί τά φθινοπωρινά μελαγχολικά δειλινά δεν μάς πτοούν μπροστά 
στό έπιβλητικό μεγαλείο τής άγριας φυσικής όμορφιάς καί όργιώδους βλάστησης 
με τά όποια ό θεός καί ή Αιώνια φύσις έπροίκισαν τήν άγαπημενην μας γενέτειρα.

Λίγο άπό τό καθημερινό μας πρόγραμμα: .^ιεκινάμε πολύ πρωΐ γιά τόν “Αγιο 
Σώστη. Γύρω μας ή άτμοσφαιρα όλοκόίθαρη καί μοσχοβολά έλατίσιο άέρα, ήσυχη 
καί σιωπηλή. Περπατώντας σιγά, σιγά φθάνουμε στή βρύση τοϋ Μάρκου Μπότσαρη ! 
Έκει μάς προλαβαίνει καί μάς χαιρετάει τό εύλογημένο αστέρι τής μέρας, ό "Η
λιος. Μετά δεκάλετττο βάδισμα φθόα/ουμε στόν "Αγιο Σώστη, στό ίερό αύτό έρημη- 
τήριο χριστιανικών Ιδεωδών.

’Ανασαίνουμε μυρωμένο άέρα καί ξεκουράζομε τό μάτι μας στό χάος πού α
πλώνεται μπροστά μας. Μέ τό ζέσταμα τής μέρας παίρνομε! τό μονοπάτι καί κατη;- 
φορίζομε πάλι γιά τό χωριό. Στόν πλάτανο άπό κάτω, θά πιούμε τόν καφέ μας, θά 
κου β εντ ιάσου με...

Τό γράμμα τούτο τό γράφω πιό πολύ γιά νά φανώ συνεπής στήν ύπόσχεσή μου 
νά σάς γράψω τήν ιστορία τής «Διαραντούλας», όπως τή θυμάμαι πού τήν τραγου
δούσαν οι γεροντότεροι στό Χωριό τα παληά τά χρόνια. Τήν τραγούδησα κι έγώ φέ
τος στή συνεστίαση πού κόιναμε στό ξενοδοχείο στο Παλαιό Μικρό Χωριό, κάτω άπό 
τόν Πλόιτανο.

Ό  Καρπενηριώτηις ποιγ^ής Ζα,χα.ρίας Π «.πανιωνίου κάπου μάς λέγει πώς ή ι
στορία, ό θρύλος καί ή παράδοση αναφέρουν δτι τό πρόσωπο τής Διαμαντούλας, στό 
τραγούδι «Διαμ^ιντούλα μ’» δεν είναι φανταστικό άλλα πραγματικό,] μ’ άλλα λόγια ή 
Διαμαντούλα άπετέλεσε ζωντανή πραγματικότητα στήν έποχή της. Ή Διαμαντούλα 
υπήρξε κα'ι Ιζησε. Γεννήθτ/κε μας λέγει σ’ ενα χωριό τής Ποταμιάς γύρω] στα 1710 
καί κατά πάσα πιθανότητα στό Μικρό Χωριό. Γιατί οί περιγραφές τοΰ τραγουδιού 
ταιριάζουν πιό πολύ άπό κάθε άλλο στό Μικρό Χωριό.

Περί αυτού μάς πείθει δχι μόνο δ θρύλοΙ ςκαί ή παράδοση, άλλα καί τό ϊδιοτό 
τραγούδι της. Ό  λαός, ό θρύλος, ή παράδοση μέ τό τραγούδι αύτό αποθανατίζουν τό 
δνομα τής Διαμαντούλας. Λέγει λοιπόν τό τραγούδι τής Διαμαντούλας:

«Κάτω στά δασιά πλατάνια στήν κρυόβρυση κάθονταν δυό παλληκάρια καί μιά 
λυγερή!»

Στό σημερινό παλαιό Μικρό Χωριό, κάτω στό «ρέμα» ύττήρχε πρίν άπό τήνΙ κα
τολίσθηση μιά τούμπα (συστάδα) πανύψηλα δασιά πλατάνια καί στή μέση μιά πέτρι
νη κρυόβρυση. Ή βρύση αυτή τότε ήταν σιμά στό πρώτο Μικρό Χωριό πού πρίν 250 
χρόνια δέν ήταν αύτοΰ πού είναι σήμερα τό παλαιό, αλλά ήταν στούς 12 'Αγ. Άπθ(- 
στόλους, κατά τή βορεινή πλευρά τοΰ βουνσΰ Τσίρη. Ή παράδοση αναφέρει δτι άπό 
τά πολλά κουνούπια τό χωριό μ^ταφέρθηκε στή σημερινή του θέση.
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Ή παράδοση δέν διευκρινίζει έάν ή Δκκμαντούλα γεννήθηκεν στδ σηιμ^ρινό πα  ̂
λαιό Μικρδ Χωριό ή στό προπάλαιο. Πάντως δμ,ως τό Χωριό είναι τόΐ ίδιο καΐ μι.όνο 
οί τοποθεσίες άλλάζουν. Είναι γ ι’ αυτό πολύ πιθανόν ή Διαμκι,ντούλα να είναι Μικρο- 
χωρίτισσα καί αυτό είναι τιμ,ητακό για τό χωριό μας, χώρια τιού δίνει μια άκόμη 
μαρτυρία γιά τήν ύπαρξή του πρίν τόσα χρόνια.

Ή παράδοση! αναφέρει, δτι ή Διαμάντω ήταν μοναχοκόρη;, μέ δυό άδέλφια καΐ 
γονείς, ήταν κόρη πανέμορφη, ψιλή, λυγερή με όλόςανθα μαλλιά κα'ι μαύρα μάτια 
καί μέ δλα τα γυναικεία, ευγενικά καί περήφανα αισθήματα. Ό  συνδυοισμός αότός εί
ναι σπάνιος. ’Αργά, κάπου καί πού νά λάχει κόρη νάχει ξανθά μαλλιά καί μαύρα μά
τια. Γ ι ’ αυτό κι ό ποιητής ύμνεί τήν ομορφιά της.

Τό τραγούδι της Διαμαντούλας πού θά σάς παραθέσω πιό κάτω<, δπως κι έγώ τό 
θυμάμαι περίπου άπό τούς προπάππους μου, είναι σύμβολο καί ύμνος της γυναικείας 
Ρουμελιώτικης λεβεντιάς, ομορφιάς, περηφάνειας καί πλατωνικού έρωτα. ΓΓ  αύτό 
καί δέν πρέπει νά λείπει άπό κανένα ρουμελιώτικο τραπέζι καί ιδιαίτερα Μικροχω- 
ρίτικο:

Κάτω στα δασιά πλcxτόΛ/ια
στην κρυόβρυση, Διαμαντούλα μ’
(στην κρυόβρυση)

Κάθονταν δυό πιχλληκάρια
καΐ μιά λυγερή, Διαμαντούλα μ’
(Διαμαντούλα μ’)

Κάθονταν τρώγαν κα'ι πίναν
κα'ι τη ρώταγαν, Διαμαντούλα μ’
(κα'ι τη ρώταγαν)

Διαμαντούλα μ’ τ’ είσαι τέτοια
τέτοια κίτρινη, Διαμαντούλα μ’
(τέτοια κίτρινη)

Μήν’ ό ίσκιος σε πειράζει
μην’ άψάντασμα, Διαμαντούλα μ’
(μήνα φάντασμα)

Μήδ’ ό ίσκιος μέ πειράζει
μηδέ φάντασμα, Διαμαντούλα μ’
(μηδέ φάντασμα)

Μέ πειράζει* ένας λεβέντης,
μέ πειράζει ένα λεβέντης, Διαμαντούλα μ’
(ένας λεβέντης)

Στ’ όνειρό μου τά μεσιχνυχτα, Διαμαντούλα μ’
(τά μεσάνυχτα),

*  Σ.Σ. 'Υπάρχει κάι ή παραλλοτγή «μέ πατάει Μνας λεδέντης».

ΛΗΜ. ΝΤΕΛΗΣ
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΙΟ
τοΟ κ. ΛΥΓΕΡΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ

Άνηφορίζοντας για τό παλιό Μικρό χωριό περνάς μέσα άπό άτέλειωτο 
πράσινο καΐ προχωρώντας χωρίς να τό καταλάβεις θά βρεθείς στην πλακόί- 
στρωτη πλατεία τοΟ χωρίου. Δεξιά σου Ιξ βρύσες με κρυστάλλινο νερό βιά
ζονται λες κι’ έχουν βάλει στοίχημα ποιά νά πρωτοτρέξει περισσότερο. Χωρίς 
νά δίψας θά δοκιμάσεις τό ποτγωμένο νερό μέσα άπό τά βάθη τοΰ βουνοΰ πού 
σαν φρουρός στέκεται άπό πάνω σου στολισμένο μέ τά σπίτια κολημένα πι5α'ω 
του σάν άετοφωληές' κάνουν τόν έπισκέπτη νά ζηλέψει καί νά πεΐ; νάχα κι’ έ- 
γώ ένα καλύβι!

Στη μέση της πλατείας ένας γεροπλόαανος φορτωμένος χρόνια μέ μιά κα- 
τοιπράσινη φορεσιά χαρίζει δροσιά καί ίσκιο στούς Μικροχωρίτες, άλλά καί 
στους έπισκέπτες. Οι Μικροχωρίτες τόν γνωρίζουν, τοΰ λένε τά παράπονά τους 
σάν γυρίζουν άπό τά ξένα, κι’ αυτός μέ τη σειρά του λέει τά δικά του, πού τόν 
έγκατέλειψαν κι έχει μείνει μόνος. Ό έπισκέπτης δμως τόν θαυμάζειΙ καί τόν 
καμαρώνει. "Αν μπορούσε νά μιλήσει πόσες χαρές καί πόσες λύπες έχει δει καί 
τί δέν έχει άκούσει! Πόσα βόλια δέν τρύπησαν τά φύλλα του, τούς κλώνους 
του! Αύτός δμως μένει άτάραχος, λεβέντης, δέν μοιάζει μέ τόν μαραμένο πλά
τανο πού μάς λέει τό δημοτικό τραγούδι: «Τι έχεις καημένε πλάτοα/ε καί στέ
κεις μαραμένος!»

"Οχι, αύτός στέκει καμαρωτός καί άγναντεύει λές καί θέλει ν’ άντικρύσει 
τά ξενητεμένα του παιδιά καί νά τά κράξει κοντά του λέγοντας: «Γυρίστε πί- 
σωωω... γυρίστε πίσωωω... γυρίστε πίσωωω... σάς καρτερώωω...».

Οί Μικροχωρίτες μέ τη Ρουμελιώτικη λεβεντιά θά σέ καλωσορίσουν καί θά 
σέ καθίσουν στό τροπτέζι τους. Συζητοΰν διάφορα πράγματα γιά  τόν τόπο τους, 
γ ιά  τά προβλήματά τους, παίρνεις κΓ εσύ μέρος στη συζήτηση καί καμμιά φο
ρά λές καί τήν γνώμη σου, συζητάς μαζί τους, σάν νά τούς έχεις γνωρίσει άπό 
πολλά χρόνια. Μέ τή συζήτηση γρήγορα καταλαβαίνεις δτι αισθήματα καί Ιδα
νικά συνταιριάζουν μέ τά δικά τους καί νιώθεις τήν άνόιγκη νά βοηθήσεις καί 
νά πάρεις μέρος στά προβλήματά τους.

Μιλόίνε γιά Μουσείο καί Βιβλιοθήκη καί ή περιέργειά σου μεγαλώνει καί 
λές είναι δυνατόν νά ύπάρχει κόιτι τέτοιο στόν τόπο τοΰτο; Τραβάμε γιά  τό Μου
σείο. Χίλια - δυό πράγματα βρίσκουμε στό Μουσείο. Πρωτόγονα αντικείμενα 
καί σκεύη πού βοήθησαν τόν άνθρωπο γιά  νά ζήσει, νά πολεμήσει, νά έλευθε- 
ρωθεΐ! Στην άκρη ένα άλέτρι πρωτόγονο πού γενιές καί γενιές έχει θρέψει, 
παλιά σπαθιά ήρώων, φωτογραφίες ήρωϊκών τέκνων τοΰ Μικρού Χωρίου, με-
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τάλλεια σέ ντόπιους ηρωες, μορφές Ιστορικές καΐ φωτογραφίες ευεργετών πού 
έφυγαν άπ’ τή ζωή. ’Ακόμη θα δούμε συγγράμματα, έγγραφα ιστορικά, όίγιες 
εικόνες, φετνάρια καΐ καντηλέρια ρωμαϊκά. ’Επίσης φωτογραφίες ιστορικές γιά  
τήν έξέλιξη τοΰ χωριοΰ, δπως τά πρώτα αυτοκίνητα δταν πρωτοπάτησε τόν τό
πο τό τροχοφόρο!

Βλέπεις στη φωτογραφία τούς κοιτοίκους του χωρίου σαν τσαμπιά άπό στα
φύλια νά κρέμονται άπό αύτό πού λεγότανε τότε αύτοκίνητο! Ό  επισκέπτης 
θά θαυμάσει περισσότερο ένα σύνεργο καμωμένο άπό ξύλο μέ τροχαλίεςΐ κα'ι 
πεντάλι. Είναι τό μηχότνημα πού κάνει τό μαλλί νήμα, καΐ πολλά άλλα. Περ
νάμε τώρα στή Βιβλιοθήκη. ’Εδώ ό έπισκέπτης γουρλώνει τά μόατα του. Μιά 
πολύ έπιμελημένη βιβλιοθήκη σέ μιά καλοδιατηρημένη αίθουσα. Μπαίνοντας ά- 
ριστερά, πάνω σ’ ένα ράφι ένα προπολεμικό ραδιόφωνο άντίκα (δωρεά) στολί
ζει κι’ αύτό τή Βιβλιοθήκη. "Ολα τακτοποιημένα μέ έπιμέλεια χάρις στούς ά- 
κούραστους άνθρώπους τοΰ Μικρού Χωριοΰ. Τελειώνουμε άπό τή Βιβλιοθήκη.

Μέσα άπό πυκνά έλατα καί ώραϊα διαδρομή'τραβαμε γιά  τόν "Αη - Σώ- 
στη. Άνηφορίζοντας συναντάμε τό καγκελόφραχτο κοιμητήρι τών άποδημούν- 
των. Κάνεις τό σταυρό σου εύλαβικά καί διαβάζεις τούς στοωρούς. Βλέπεις γνω
στά όνόματα, τόν πατέρα ή τή μητέρα κάποιων φίλων σου, ή ένα άλλο γνωστό 
σου πού δλοι κοιμούνται ήσυχα καί δέν μπορεί κανένας νά σαλέψει τή γαλή
νη τους.

Σέ λίγο φτάνομε στόν "Αη - Σώστη, έδώ γιά  πρώτη φορά πού θά πατήσεις 
αύτόν τόν τόπο θά σταματήσει γιά  λίγα  δευτερόλεπτα ή άναπνοή σου καί άθε- 
λά σου θά ξεφωνήσεις μ’ ένα ’Άααα! μπρος σέ τούτο τό καταπληκτικό γεω
λογικό φαινόμενο! Τό έκκλησάκι τοΰ "Αη - Σώστη, άρκετών αιώνων σέ συντρο
φεύει γιά  νά θοα;μάσεις τό τοπίο. ’Ατέλειωτα βουνά καί φαράγγια, βράχοι κομ
μένοι σότν μέ μαχαίρι, ένα άπέναντι στ’ άλλο, πανύψηλα βουνά μέ έλατα. Καί 
άν βρίσκεται κανένας Μικροχωρίτης κοντά σου καί σοΰ μιλήσει θά σοΰ πεΐ έ- 
κεΐ είναι τά καραούλια τοΰ Καραϊσκάκη, έκεϊ τά ταμπούρια του, έκεΐ πολέμη
σε, έδώ πέρασε ό Μάρκο - Μπότσαρης καί πολλά άλλα. Έκοαοντάδες μέτρα 
κάτω άπό τά πόδια σου γκριζοπράσινος ό ποταμός Καρπενησιώτης φορτωμέ
νος καί άπό τίς πηγές τοΰ Μικρού Χωριού τρέχει βιαστικά σότν φίδι άνάμεσα 
στά φαράγγια γιά νά ένωθεΐ μέ τόν Κρικελιώτη στά διπόταμα. Άπό κεΐ άγκα- 
λιασμένοι, παίζοντας καί τραγουδώντας γοργά - γοργά τρέχουν νά πιάσουν 
δουλειά, νά γυρίσουν τίς τουρμπίνες τών κρεμαστών, έκεΐ πού ό (άνθρωπος τούς 
έταξε.

’Αφήνουμε πίσω μας τόν "Αη - Σώστη. Κατηφορίζοντας χαιρετάμε μέ λύπη 
αύτόν τόν τόπο τόν τόσο δμορφο καί Ιστορικό πού δέν πρέπει νά σβήσει. 'Ορκί
ζεσαι μέσα σου πώς δέν θά τόν ξεχάσεις ποτέ καί θά τόν φροντίζεις, δσο μπο
ρείς.

Καλή άντάμωση δμορφο, παληό Μικρό Χωριό I

ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Κηφισιά (’Αθήνα)
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠ’ ΤΟ AEYKQMA ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΙΟΥ
’^Ηλθα στ6 Μικρό Χωριό λάτρης τής ό- 

μορφιάς του, ©αυρΛοτής τής φυσικής κοιλ- 
λονής του καΐ ζώ τόν θεόν p iaa  στη φύση, 
δπως είπίχν οί φιλόσοφοι οί Στωϊκοί, δτι «δ- 
μΛλoγoυlJiivως τή φύσει ζήν Ιν θεφ , έστί 
ζήν». Πάντα., [χαζΙ μ,έ τήν άπαράμιλλη τέ
χνη τής Ελλάδος Πατρίδος θεριεύει κοι- 
ταπραΰνουσα τόν άνθρωπο ή φυσική ώραι- 
ότης της.
22-6-1980
t  Ά ρχιμ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΙΜΟΠΟΓΛΟΣ 

Π ρωτοσύγκελος 
Ί . Μητροπόλεως Φθιώτιδος

θαυμάζω τήν προσπάθεια τών κατοίκων 
για κάτι τό παραδοσιακό.

I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓ 
Πλουτάρχου 13 —  Πειραιεύς

★
Είστε άξιοι συγχαρητηρίων.

22-6-1980
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΓΛΟΣ 

Καθηγητής
★

Έδώ στήν άγαπημενη μου γενέτειρα ή 
φυσική δμορφιά καΐ ή όργιώδης βλάστηση 
τραγουδούν τό αιώνιο τραγούδι τής «άείρ- 
ροης ζωής». Έδώ ή Αίωνία φύση τής άρέ- 
σει δλο πράσινα (φορέματα να φοράει καΐ 
μόνο μια φορά τό χρόνο να άλλάζει τό φό
ρεμά της. Τότε σά νύφη στολισμένη γυρί
ζει καΐ μέσα στό πέρασμά της τά φεγγαρό
λουστα άνοιξιάτικα βράδυα τής κελαϊδοΰν 
τ’ άηδόνια μέσα στά κρυφολάγγαδα, τής 
τραγουδούν οί κούκοι στά βουνά κι οί πέρ
δικες στά πλάγια. Τή χαιρετίάει κι 6 πλά
τανος μέ τ'ις πέντε - Ιξη βρύσες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

1 8)7 )1980
Μικρό μου Χωριό είναι ή τρίτη φορά 

πού έρχομαι κοντά σου. Μάς χωρίζουν άρ- 
κετά χιλιόμετρα. Κάθε φορά όμως πού έρ
χομαι άπό τήν Σουηδία κάτι μέ τραβά κον

τά σου. Τό αξέχαστο καλοκαίρι τού 1963 
πρίν τήν καταστροφή, ή ώραία παρέα μας, 
τά λίγα δνόματα πού θυμάμαι άπό τότε: 
Κούλα Χονδρού, Νίκος Παπίοδημητρίου, 
Τάκης Καλαντζής, δεν ξέρω άν μέ θυμά
στε κι έσεΐς. Έγώ δμως ποτέ δέν σάς ξέ- 
χασα άγαπητοί μου φίλοι. Καί κάθε φορά 
γυρνώντας στά γνωστά μας μέρη, νομίζω 
πώς σάς βλέπω ξανά.

’Όμορφό μου χωριό, πατρίδα τής μάνας 
μου, είσαι κάτι άλλο γιά μένα. Τά ψηλά 
σου βουνά, ή λεβεντιά σου, ή καλοσύνη σου, 
ζωγραφίζεται καί μένει ίάξέχαστη στήν 
καρδιά κάθε ξενητεμένου.

0ά  σέ θυμάμαι δσο ζώ κι δπου κι άν ζώ.
Μέ άγάπη 

ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) 
ΔΕΓΙΡΜ ΕΝΤΖΟ ΓΛ Ο Ϊ —  ΒΟΓΡΗ 

(έγγονή Άνδρέου Πιστιόλη) 
HOVSLAGARE GATAU 4 8 /Α  
T R E LL E B O R G  —  SW EDEN

Είμαι πολύ ευτυχισμένη καΐ συγκινημέ- 
νη μαζί. Ό  θεός ύστερα άπό δέκα δλόκλη- 
ρα χρόνια μέ άξιώνει καί πάλι ν’ άντικρύ- 
σω τό δμορφο μικρό μου χωριουδάκι μαζί 
μέ τά παιδιά μου τώρα πού τόσο ττολύ τούς 
άρέσει ή ξεχωριστή αύτή άγρια κιαλλονή 
τού Μικρού Χωριού.

Βεβαίως μέσα σ’ αυτό τό Σχολείο (πού 
τώρα είναι ή πνευματική μας γωνιά) Ιχω 
τΙς πιό δμορφες παιδικές μου άναμνήσεις 
μέ τόν σεβαστό μου διδάσκαλο κ. Ά ρ. Γι- 
ορνά. Άντικρύζω καΐ πάλι δλα μου τ’ ά- 
γαπημένα πρόσωπα, πίνω κρύο νερό άπό 
τις δμορφες βρύσες στό Χάνι καΐ ξανακά- 
θομαι κάτω άπ’ τό γεροπλάτανο τού χωριού 
μου.

Πολλά συγχαρητήρια σ’ αυτούς πού ά- 
κόμη άγωνίζονται καΐ μοχθούν γιά τήν I- 
πιβίωση τού παλαιού Μικρού χωριού, ύστε
ρα άπό τό τρομερό πλήγμα πού ύπέστη τό 
1963.

Εύχαριστώ δλους έσάς πού μού δώσατε 
αυτή τήν εύκαιρία νά έκφράσω λίγα άπό
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τά συναισθήμΛτά μΛυ για τον τόπο πού γεν
νήθηκα καΐ μ,έ τή σειρά τους τά παιδιά μου. 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Κ. Τ Ρ ΙΧ ΙΑ  
_  ΚΟΓΦΟΜΙΧΑΛΗ 

27-7-1980

Οί έπισκέψεις μου σ’ αότδ τό μικρό χω- 
ριουδάκι ήσαν πολύ ενδιαφέρουσες. OS άν
θρωποι μοΰ άνοιξαν την καρδιά τους κα'ι 
κατά τΙς δύο έπισκέψεις μου. Τό κλίμα εί
ναι τό πιό εύχάριστο άπό όπουδήποτε πή
γα. Σκέφτομαι πάντα νά ξανάλθω μιά τρί
τη φορά.

Είθε ό Θεός νά ευλογεί δλους αύτούς 
τούς άνθρώπους πού βρίσκονται Ιδιο καΐ δ- 
σους φροντίζουν γ ι’ αυτό τό χωριό. 
29-7-1980

Είλικρινά
Π Α Τ ΤΖΕΤ - ΦΩΤΟΣ 

(ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΙ)
(μετάφραση άπό τά ’Αγγλικά)

Θερμά συγχαρητήριατοικοι του.
9-8-1980

ΝΙΚΟΑΑΟΣ ΚΟΙΦΟΜΙΧΑΑΗΣ 
(συμπέθερος τοϋ κ. Κώστα Τριχιά)

3-8-1980
Τό Μικρό Χωριό είναι άπό τά ώραιότε- 

ρα χωριά τής πατρίδας μας. Συγχαρητήρια 
κι ένα βαθύ ευχαριστώ σέ δσους φροντίζουν 
γιά τή διατήρηση τής δμορφιάς του, άλλά 
καί γιά τή δημιουργία τοΰ Πνευματικού 
Κέντρου.

ΦΩΤΟΓΑΑ ΣΚΑΝΔΑΑΗ 
’Αθήνα

★
Αυτό τό Μουσείο είναι μιά ένδειξη άγά- 

πηις των Μικροχωριτών γιά τό χωριό τους. 
Συγκινήθηκα...
3α8-80

ΡΑΝΙΑ ΧΑ ΡΑΑΑΜ ΠΟΠΟΙΑΟΙ 
’Αγρίνιο

Ευλογία Θεού τό χωριό αύτό. Καίτοι σει
σμόπληκτο δια,τηρεί άκόμη τήν άκμή του. 
Εύχοιχαι στό Θεό κάθε πρόοδο κα'ι προστα
σία Θεοΰ άπό κάθε κακό.
29-7-1980

t  Πρωτοπρεσβύτερος 
ΣΤΑ ΓΡΟ Σ ΣΕΡΕΤΗ Σ 

’Εφημέριος ’Αθηνών

Τά λόγια είναι πολύ φτωχά άπ’ οποίο 
άνθρώπινο στόμα κι άν είπωθοΰν γιά νά έκ- 
φράσουν τήν όμορφιά αύτοΰ τοΰ τόπου, κα
θώς καί τό έργο πού έχουν προσφέρει οί κά-

Συγχαίρω αύτούς τούς άνθρώπους πού 
δημιούργησαν τό μικρό αύτό Μουσείο. Ά π ’ 
τή συλλογή φωτογραφιών πού ύπάρχει στό 
Μουσείο βλέπουμε δτι άπό τήν κατολίσθηση 
χάθηκε ένα άπό τά γραφικότατα κομμάτια 
τής Ευρυτανίας.

Α ΙΤΣΑ  ΧΑΡΑΑΑΜ ΠΟΠΟΙΑΟΙ 
30-8-1980

Στό Μικρό Χωριό έρχομαι γιά δεύτερη 
φορά. Είναι πολύ όμορφο καΐ γραφικό. ’Εν
τυπωσιάζει τόν Ιπισκέπτη. Καλόκαρδοι καΐ 
ευγενικοί οί κάτοικοί του.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΔΑ 
’Αγρίνιο

ΓΝΩΜ1ΚΑ

★  Ό έξυπνος άνθρωπος ιίλλάζει γνώμη, ό 
άνόητος ποτέ. (Στέρν, ’ Ιρλανδός συγγρα
φέας 1713-1768)
★  Ή Βιβλιοθήκη είναι τό φαρμακείο τής 
ψυχής.
★  Τό νά είμαστε ευχαριστημένοι μέ δ,τι

έχομε, είναι ό μεγαλύτερος καΐ άσφαλέ- 
στερος πλούτος. (Κικέρων, Ρωμαίος ρήτο
ρας καΐ πολιτικός 106-43 π.Χ.)

★  Ή γλώσσα μας είναι μικρή άλλά κατα
στρέφει οίκογενειες καΐ Ανατρέπει βασί
λεια. (Πλόαων, “Ελληνας φιλόσοφος, 428 - 
347 π.Χ.)
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ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΟ Υ Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Η

τοί) κ. Γ . ΣΤΑΥΡΑΚΗ

(τελευταίο μέρος)

EUmi λοιπόν κατας?ανές δτι από τό 1960 καΐ έ'κτοτε ή μετανάστευση έχει εν
τελώς πάψει νά συμιρέρει έ'στω ακόμη καΐ άν ϋπάρχουν(;) προοπτικές οίκονομικίής 
εξέλιξης. Ή  οίκογενειακή και κοινωνική αποκοπή τοΰ μετανάστη από τό περιβάλλον 
του κα'ι τήν έ^λληνική πραγματικότητα! είναι τόσο βλαβερά, ώστε πράγματι ή μετα
νάστευση δεν αξίζει τέτοιες ·θυσίες. Βέβαια αυτά που γράφονται είναι μόνο ενα δείγ
μα· θά μπορούσα νά απαριθμήσω και άλλα πού τά άηη^νω νά τα έκτιμήσοιτν αυτοί 
πού έχουν προσωπικές εμπειρίες στό ζήτημα αυτό. Ειδικοί επιστήμονες στήν Αυστρα
λία, πού ζοΰν πάνω από 560 χιλ. "Ελληνες, από έ'ρευνες πού έχουν γίνει τά τελευταία 
χρόνια, λέτε δτι ό μετανάστης κλείνει τήν ·ψυχή του στήν Ελλάδα, σέ μιά παρένθε
ση, θά λέγαμε, και αδιαφορεί γιά τά κοινά τοΰ τόπου προσδοκόντας νά τήν άνοίξιει 
δταν έπιστρέ·ψει. Είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια κα'ι έχει τονισθεί από κρατικούς 
φορείς τής Αυστραλίας δτι υστέρα από μερικά χρόνια ζωής έξω από τήν Έλί^άδα 
καταφαίνεται δτι ειλικρινά δέν ένδιαφέρεται γιά νά μάθει τήν ’Αγγλική γλώσσα. 
Π ροσωπική μου γνώμη είναι δτι είναι λάθος τό νά πιστεύει ό "Ελληνας δτι άν αυ
τός κα'ι τά παιδιά του μάθουν λιγώτερα ’Αγγλικά θά κρατηθούν περισσότερο "Ελ
ληνες. Αυτό είναι εξωπραγματικό κα'ι συνήθως στενεύει τόν κίυειό τής κοινωνικής 
απομόνωσης από δλα τά επίπεδα.

’Αντίθετα ή μόρφωση κα'ι ή διγλωσσική ικανότητα δίνει τήν ευκαιρία γιά σω
στή επικοινωνία κα'ι προσαρμογή κα'ι τότε είναι πού ό "Ιίλληνας μπορεί καλύτερα νά 
προβάλλει τήν άξιόλογη πολιτιστική του κληρονομιά. ’Εδώ νομίζω είναι άνά-γκη νά 
παραθέσω τό παράδειγμα τών 'Εβραόσν τής διασποράς πού κα'ι αύτο'ι σάν "Εθνος εί
ναι μόνοι τους δπως κα'ι οΐ "Ελληνες. Τό πρώτο τους μέλημαί είναι νά μάθουν καλά 
τή γλώσσα τοΰ τόπου πού ζοϋνε κα'ι αυτό τούς βοηθά άμεσα νά διαπρέποτιν στις επι
στήμες κα'ι τό εμπόριο, χωρ'ις αυτό νά τούς εμποδίζει καθόλου στή διατήρηση τού πο
λιτισμού κα'ι τής εθνότητας πού εοήκουιν κα'ι μάλαστα κά,τω από δυσμενείς συνθήκες. 
Παράλληλα οΐ 'Εβραίοι είναι άπηλλαγμένοι από τό συναισθηματισμό κα'ι τήν εύαι- 
σθιισία κα'ι είναι άξιοθαύ’μαστα άντικειμενικ-οί. Δέν ξεύρω άν σέ α-υτά τά χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα μιπορούμε νά συγκριθούμε εμείς. ’Επανερχόμενος σέ δ,τι είπα •νω
ρίτερα γιά τήν εποχή τής μαζικής εξόδου ό πόλεμος συνετέλεσε πολύ, αφού δ τόπος
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καΐ πρoπα\^:όg ή οΙκονομία ήταν σε χαώδη κατάσταση. Σήμερα δμως οΐ περισσότε
ροι συμιρωνονν δτι το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε σέ μεγάλο βαθ>μό, ή προσφορά έργοτ 
σίας και οί ευκαιρίες για εργατικούς άνάρώποτ'ς είναι πολλές. “Ομιως τό Κράτος δεν 
θυμάται δσο θά έπρεπε τον ξενητεμένο Ελληνισμό. Περιορίζεται σέ μικρές ανεπαρ
κείς δραστηριότητες γιά νά καλΰιΐιει τις ανάγκες τοϋ μετανάστη. Δέν άρκοΰν μόνο 
οί έπαινοι κατά την Πρωτοχρονιά δτι «εσείς οΐ "Εψηνες τής διασποράς έπιτελεϊτε 
ένα μεγάλο έργο, θα\>ματουργεϊτε κλστ.». ΟΙ 560 χιλ. "Ελληνες τής Αυστραλίας και 
εκείνοι τής ’Αμερικής εκτός των προξενείων ποΰ περιορίζονται στά τυπικά, δέν έ- 
χοιτν Ικανή Έθν'ΐκή αντιπροσώπευση.

Μέ τΙς σημερινές συΐ'θήκες τό Κράτος θά έπρεπε νά παρέχει μία σειρά από 
διειτκολΰνσει^ καΐ ισχυρά κίνιμρα γιά νά ένθαρΰνει έτσι ένα μεγάλο μέρος νά έπι- 
στρέψει στόν τόπο. Είίναι άδιαί'όητο γιά τό μετανάστη νά επιστρέφει δταν πληρο- 
ςχιρεϊται δτι ένα πληκτικό διαμέρισμα ξεπερνά τό 1,5 μέ 2 έκατομμΰρια. ’Αφήνω τό 
εμπόριο των οικοπέδων ποΰ έγινε πλουτοπαραγωγική πηγή γιά εκείνους ποΰ έτυχε 
νά τά έχουν κα'ι τά πρoσqρέρoυv σέ υπέρογκες τιμές, χωρίς κανένα έλεγχο από τό 
Κράτος. Πώς λοιπόν νά πραγματοποιήσει τό όνειρό του ό μετανάστης δταν τό κρά
τος δέν παίρνει καμιά σοβαρή μέριμνα στόν τομέα τής στέγασης. Βέβαια γιά πλη- 
ροςρόρηση του μετανάστη προκειμένου νά αγοράσει ακίνητο μέ συνάλλαγμα απαλλάσ
σεται ολοκληρωτικά από τό ηάρο μεταβίβασης, τό όποιο είναι κάτι υπολογίσιμο. ’Α
πό τήν πλευρά τής Ί3θνικής Τραπέζης τής 'Ε?λάδος τό τμήμα αποδήμου 'Ελληνι
σμού ποΰ διευθύνει ό κ. Παν. Κωστοπαναγιώτης μέ είδική υπηρεσία παρέχει τήν 
απαραίτητη πληροφόρηση σέ ζητήματα έπενδΰσεως των χρημάτων τοϋ μετανάστη σέ 
σωστές κατευθύνσεις. Παράλληλα ή ’Ειθνική Τράπεζα παρέχει 15ετή δάνειο μέχρι 
80% τοϋ εισαγομένου συναλλάγματος ποΰ ^ρέρΐΈΐ μαζί του ό μετανάστης γιά αγορά 
ακινήτου. Ό  τόκος μέ τή σημερινή πραγματικότητα δέν είναι πολΰ χαμηλός, πάντως 
είναι μικρότερος κατά 3 - 4  .μονάδες από έκεΐνο ποΰ πί.ηρώνουν οί "Ελληνες εδώ. ’Αλ
λά οί δραστηριότητες τοϋ τμήματος αποδήμου 'Ελλΐ]νισμοϋ δέν σταματοϋν εδώ, ό κ. 
Κωστοπαλ'αγιώτης επισκέπτεται συχνά τοΰς ομογενείς τής ’Αμερικής καΐ έρχεται σέ 
επαφή μέ τις διάφορες έλληνικές όργανώσεις γιά νά συζητήσει θέματα αμοιβαίου εν
διαφέροντος. Τελευταία εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον γιά νά γίνει ένα γηροκομείο 
στην Ευρυτανία ποΰ τό έχει μεγάλη ανάγκη ό τόπος. Οί ομογενείς τής ’Αμερικής 
δπως καί κατά τό παρελθόν έδειξαν και τώρα σχεδόν καθολικό ενθουσιασμό μέ τήν 
σσνεισφυρά σάν αρχικό ποσό 100 χιλ. δολλάρια, κα'ι έτσι φαίνεται δτι ό εύγενής σκω 
πός τής 'Ιδρόσεως γηροκομείου θά γίνει πραγματικότητα. Μιά άλλη δραστηριότητα 
τοϋ τμήματος αποδήμου 'Ελληνισμοϋ είναι ή υποδοχή τών ομογενών ποΰ έρχονται 
στην 'Ελλάδα στοΰς διαφόρους σταθμοΰς εΙσόδου στή χώρα. 'Ο ακούραστος κ. Κω
στοπαναγιώτης μέ εκλεκτούς συναδέλιρους του καλ^ωσορίζει τοΰς "Ελληνες και τοΰς 
παρέχει πληροηχ>ρίες δχι μόνο σέ τραπεζικά ζητήματα, άλλιά γενικώτερα καί γιά τά 
Ιδιαίτερα προβλήματα ποΰ τυχόν τοΰς απασχολούν. ’Έτσι δίνεται ή ευκαιρία στό με
τανάστη νά πάρει μία πρώτη γεύση από τήν πατρίδα. Παράδειγμα γιά μίμηση γιά 
τις Δημόσιες υπΐ}ρεσίες.

Κάτι σημαντικό ποΰ ήθελα νά τονίσω κα'ι από ποάναιότερα κα'ι αφορά εκείνους
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πού κάνουν τή σκέψη νά έλθουν στην 'Ελ^αχδα είναι, ότι χρειάζεται καλή προμελέτη 
στ'ις Ιδιαίτερες αξιώσεις πού έχει ό καθέττχς από τή ζωή καΐ προπαιαός αντικειμενι
κή αναγνώριση της πραγματικότητας στην Ελλάδα. ’Από πείρα γνωρίζωι δτι πολλοί 
μετανάστες οραματίζονται τήν 'Ε>Αάόα δτι τά πράγματα θά άλλαξαν και θά είναι 
δμοια περίπου με τήν ’Αμερική, τήν Αυστραλία κλπ. Αυτό είναι λάθος. Τό -μόνο πού 
άλλαξε στήν 'Ελλάδα είναι τό βιοτικό επίπεδο, αλλά οΐ κακές συνήθειες και ή νοο
τροπία μένουν περίπου τά ίδια. 'Τπάρχει βέβαια ένας μιμητισμός πού έρχεται από 
έξω αλλά τίποτε δεν άλλαξε σέ βάθος. "Οποιος πιστεύει δτι θά συναντήσει τήν ευ
γένεια του Άγγλοσάξωνα στήν 'Είλλάδα θά άπογοητευθει πολύ νωρίς. Αυτό δμως α
ποτελεί μέρος τοΰ χαρακτήρα μας και ό έπιστρέφιον πρέπει νά έρχεται σέ συμβιβα
σμό. "Ολοι λίγο ή πολύ οι μετανάστες επηρεάζονται άπό αυτό πού λένε δτι: «"Οποι
ος γνωρίζει δύο πατρίδες δέν τοΰ αρέσει καμία». Αυτό περιέχει πολύ αλήθεια, καΐ 
είναι άλλωστε μιά σοβαρή συνέπεια τής ιμεταν>άστευσης, γιατί καλλιεργεί υπερβολική 
ευαισθησία συγκρίνοντας τή μιά χώρα μέ τήν άλλη κάθε ιρορά πού κάτι δέν τοΰ άι- 
ρέσει ή δέν πάει καλά (και τέτοια θά βρει πολλά). "Εχουμε πολλά παραδείγματα με
ταναστών πού πούλησαν τήν περιουσία τους γιά νά έπιστρέψουν μονίμως στήν πα
τρίδα. Ο ι περισσότεροι δυστυχώς απογοητεύτηκαν άπό νωρίς, δχι γιατί φταίει ή πα
τρίδα, αλλά επειδή συγκρίνουν τούς πάντες και τά πάντα κάτω άτό τό πρίσμα δτι τά 
πράγματα θά πρέπει νά είναι τά ίδια και εδώ. Πολλοί άρνοΰνται νά συμβιβασθοϋν 
μέ τήν πραγματικότητα, καί παίρνουν αρνητική στάση εναντίον τοΰ τόπου μέ απο
τέλεσμα νά γίνεται δεύτερο ξερίζωμα, τό όποιο έχει άσχημες προιεκτάσεις στούς ίδιους 
καί τά παιδιά τους. Είναι λοιπόν φανερό δτι χρειάζεται περισσότερος ρεαλισμός καί 
καλή αξιολόγηση τής πραγματικότητας στήν 'Ελλάδα γιά νά πετύχει ή μόνιμη εγκατά
σταση εδώ. ΕίΙναι νομίζω λάθος αυτό πού κάνουν μερικοί θά πάω λένε νά ίδώ πώς έ
χουν τά πράγματα καί άν δέν μοϋ αρέσει φεύγω γιατί δπωξΐ είπα καί παραπάνω ή 
προδιάθεση νά συγκρίνουμε όδηγει σέ απογοήτευση μέ τις γνωστές συνέπειες. ’Αν
τίθετα ό συμβιβασμός μέ τήν πραγματικό·Π)τα, ή υπομονή καί επιμονή βοηθούν πολύ 
εκείνους πού πραγματικά θέλουν νά ζήσουν στήν πατρίδα.

Στήν πραγματικότητα τά πρώτα 2 - 3  χρόνια είναι τά πιό κρίσιμα πού πολλοί 
μετανάστες αφήνουν την πατρίδα γιά δεύτερη φορά. Αύτή ή μεταβατική περίοδος ε ί
ναι πράγματι ή πιό δύσκολη, γιατί είναι ή περίοδος πού συντελείται ή προσαρμογήν 
Τό αποτέλεσμα καί οΐ καρποί τής επιμονής νά ζήσεις στήν πατρίδα γίνονται περισ
σότερο αντιληπτά, δταν περάσουν μερικά χρόνια. Τότε είναι πού αφομοιώνεται ό ά!ν- 
θρωπος στό δικό του περιβάλλον.

Μπορεί νά μήν απολαμβάνει τά ίδια υλικά αγαθά πού υπάρχουν σέ μεγαλύτερη 
αφθονία στίς μεγάλες καταναλωτικές χώρες, θά έχει δμως σάν αντιστάθμισμα τήν 
πραγματική του θέση στήν κοινωνία, καί αυτό είναι πού έχει στιμασία.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΣΤ Α Τ ΡΑ Κ Η Σ 

Καθηγητής ’Αγγλικής 

τ. ύπάλληλος 'Τπουργείου 'Τγείας 
Αυστραλίας
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το  ΔΙΗΓΗΜΑ Μ Α Σ:

Τ Ο  Λ Ο Υ Ν Α  Π Α Ρ Κ
τοϋ κ. ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑ ·

Περνούσοα/ε τ'ις διακοπές τους, σέ μιά ώραιοτάτη πολίχνη, που βρισκότοινε 
ψηλά, ανάμεσα σέ βουνά. '^Ησαν ό πατέρας, ή μητέρα, τό άγοράκι έξη χρόνων 
καΐ τό κοριτσάκι λίγο μικρότερο. Παντού ηρεμία, παντού ησυχία. Ησυχία μέ- 
χρις άνησυχίας. Οί γονείς άναπαύοντοο' καΐ τά μικρά παίζαν δλη την ή μέρα μέ 
τούς νέους φίλους, πού είχανε γνωρίσει έκεΐ. '^Ηλθαν ψημένοι από τα  μπι5ινια 
πού είχανε κιάνει στην θάλασσα καΐ τώρα τά προσωπάκια τους πήροαε καΐ τό 
βουνίσιο χρώμα. Πήροαε κι’ άπό δυό κιλά τό καθένα τους.

Κάποιο Σάββατο, έτσι έτυχε έκείνη τήν χρονιά, ή όμορφη αύτη πολίχνη γ ι
όρταζε τόν πολιούχο της. Τήν στολίσανε σάν μιά νύφη. Στην είσοδο άπό τόν με
γάλο δρόμο στήσανε μιά άψίδα πνιγμένη μέσα σέ λουλούδια. Στό έπόαιω μέρος 
αύτής στερεώσοα/ε μεγάλα κεφαλαία χρωματιστά γράμματα πού συνθέτανε τήν 
φράση «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ» καί πού τό βράδυ φωτιζότανε. Πλούσια φωτισμέ\τ] 
κι’ έσωτερικά κι’ έξωτερικά ήτανε κι’ ή έκκλησία, άλλ’ ακόμη καί τά γραφεία 
τής κοινότητος πού βρίσκονταν στήν κεντρική μεγάλη πλατεία. Έ κεΐ, στήν μέ
ση, είχανε τοποθετήσει μιά στρογγυλή έξέδρα, όπου τό βράδυ έκεΐνο ή όρχή- 
στρα τού χωριού διασκέδασε ντόπιους καί ξένους. Γύρω - γύρω άπ’ αύτήν τά 
καφενεία καί τά ζοτχαροπλαστεΐα τής πλατείας βάλανε τραπεζάκια καί πολλά - 
πάρα πολλά καθίσματα γιά  τήν πελατεία. Χρυσή δουλειά έκοη/αν έκεΐνο τό βρά
δυ. Ήταν ή βραδυά τού χωριού.

Έ κεΐ όμως πού γινόταν ή μεγάλη φασαρία ήτανε στήν άκρη τού χωριού, 
όπου σ’ ένα μεγάλο κενό μέρος όργοτνώθηκε αμέσως ένα έκτεταμένο παζάρι 
άπό πλανόδιους έμπορες, πού διαλαλούσοη/ε τά πραμάτια τους. “Ολα φερμένα 
άπό τά ξακουστότερα μαγαζιά τού Παρισιού σέ μισές τιμές. Μεταξύ τους χω
θήκανε σουβλατζήδες, ποτγωτατζήδες κΓ άλλοι πού πουλούσαν αναψυκτικά. “Ο
λοι φωνάζοο'ε δσο πιό δυνατά μπορούσαν. Ευτυχώς πού τό μέρος έκεΐ ήταν ά- 
νοικτό. Επειδή άπ’ έδώ περνούσε κάθε χρόνο όλόκληρο τό χωριό, παιδιά, νέ
οι καί γέροι, άνδρες καί γυναίκες, γ ι’ αύτό έδώ δίδανε τό παρόν τους κΓ δλοι 
αυτοί πού γιά μερικές δραχμές διασκεδάζουνε μέ διάφορους τρόπους τόν κό
σμο. Ό  ένας άπ’ αύτούς καλούσε μέσα στήν σκηνή του τούς περιέργους γιά 
νά δούνε τό μεγάλο φίδι μέ δυό κεφάλια πού τδφερε μέ μεγάλους κόπους καί

* Ό συγγραφέας είναι άνώτατος κρατικός υπάλληλος. Για τά διηγήματά του 
έχει βραβευθεΐ άπό τά Κηφισία καί τίς Δελφικές ’Αμφικτιονίες, ένώ έργα του έχουν 
παρουσιασθεΐ άπό τήν ΕΡΤ.
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θυσίες άπό τά θάθη της μεγοΛύτερης ζούγκλας της ’Αφρικής. "Αλλος παρου
σίαζε τόν άνθρωπο - θηρίο πού σπάζει σίδερα καί σηκώνει βάρη χιλίων κιλών. 
"Αλλος, εναν μάγο πού εσβηνε φωτιές στό στόμα καΐ κατόιπινε σπαθιά καΐ τζά
μια σπασμένα. Κι’ άλλοι πολλοί.

Πλάϊ άπ’ αύτούς, χωριστά, σ’ ένα μέρος εΐχοιν έγκατασταθεΐ δλοι έκεΐνοι 
πού φέρανε διάφορα μεγάλα μηχανήματα, μέ τά όποια διασκεδάζανε τά μικρά 
παιδιά. Υπήρχαν έκεΐ τ’ αλογάκια, τ’ αύτοκινητάκια, τά ποδηλατάκια, τό τραι- 
νάκι, τ’ αεροπλανάκια, ακόμα κα'ι οί δορυφόροι. "Ολα κινούνταν μέ ήλεκτρι- 
σμό, γ ι’ αύτό καΐ τό βράδυ δλα φωτίζονταν μέ διάφορα χρώματα κι’ έτσι δη- 
μιουργοΟσοα/ ένα πανοραμικό θέαμα. "Ενα θέαμα πού τραβούσε σότν μοτγνήτι δ
λα τά παιδιά. ΚαΙ μεταξύ αύτών καί τό διγοράκι μέ τό κοριτσάκι πού παραθε
ρίζανε μαζί μέ τούς γονείς τους σ’ αύτήν την ώραία καΐ γιορταστική πολίχνη.

— Μπαμπά, βάλε με στό αυτοκινητάκι, είπε τ’ άγοράκι.
— Κι’ έμένα, φώναξε τό κοριτσάκι.
ΚαΙ προτού προλάβει νά πη τίποτε ό μπαμπάς τά μικρά εΐχοινε κι’ δλας 

καθίσει σέ ξεχωριστά τιμόνια. Τό μόνο πουμεινε σ’ αύτόν ήτανε νά πάη στό τα
μείο καΐ νά πληρώση τά εισιτήρια.

Τά πέντε λεπτά περάσανε και τ’ αυτοκινητάκια σταματήσοα/ε. Τά παιδιά 
δέν κατεβαίνανε.

— Κι’ άλλο ένα γύρο, μπαμπά, λέγανε μέ παρακλητικό τόνο τά παιδάκια.
— Καλύτερα νά πόίτε σ’ ένα άπό τ’ άλλα.
— "Οχι, μπαμπά, έδώ. Είναι τόσο δμορφα!
Τόν έπεισοα/ κα'ι ξοα/απήγε στό ταμείο. Τά λεπτά δμως περνούνε γρήγορα 

κα'ι τ’ αύτοκινητάκια πάλι σταματήσανε. Τά παιδάκια πηδήξανε κόπτω εύχα- 
ριστημένα καΐ τρέχοντας πήγανε στ’ αεροπλανάκια. "Εως δτου ό πατέρας κά
πως ν’ άντιδράση, γιοπτ'ι ήθελε κόαι νά πή, αύτά προλάβανε κα'ι πιάσανε άπό 
μιά θέση.

— Τά είδες, είπε στήν γυναίκα του. Ούτε δέν μας ρωτάνε πιά.
Κι’ έπειδή δέν ήθελε νά τά χαλάση τό χατηρι πήγε στό ταμείο, έβαλε τό 

χέρι στήν τσέπη κι’ έβαλε τό άντίτιμο.
Τ’ άεροπλανάκια ενώ γυρίζανε ταυτόχρονα άνεβαίνανε καί κατεβαίνοα/ε. Τί 

χαρά στά παιδιά πού ήσανε μέσα! Φωνάζανε, σφυρίζανε! "Ητανε χάρμα νά τ’ 
άκούς. ’Αλλά νά, πού δλη ή υπόθεση δέν διαρκεΐ παρά πέντε λεπτά κι’ δλα τά 
παιδιά φωνάζοινε στους γονείς τους νά τ’ άφήσουν άκόμα. Τά περισσότερα πα
ραμείνανε. Παραμείνανε καί τά δυό μας παιδάκια, γιατί ό μπαμπάς τους ήτα
νε καλός καί δέν ήθελε νά τά στενοχωρήση. Δέν τού έμεινε παρά νά πόη πάλι 
στό ταμείο.

— Μού φαίνεται πώς θά πρέπη νά βγάλουμε εισιτήρια διάρκειας, είπε μέ 
χιούμορ στήν γυναίκα του.

Αύτή τού χαμογέλασε κι’ έγειρε στόν βραχίωνά του, μέ μιά έκφραση ικα
νοποίησης. ’Ήταν άγαπημένο ζευγάρι, drv κι’ είχανε περάσει έπτά χρόνια παν
τρειάς κι’ ή μεγάλη τους χαρά ήτανε νά βλέπουνε τά παιδάκια δλο γέλια. Αύ
τά δμως δέν σταμοττούσανε καθόλου. Άπό τ’ άεροπλανάκια ττήγανε στά ποδη
λατάκια καί μετά στό τραινάκι, κι’ ύστερα ατούς δορυφόρους, κι’ έπειτα πάλι 
στ’ αύτοκινητάκια, πάλι στό τραινάκι, ξανά στ’ άεροπλανάκια, ξανά στ’ αύτο- 
κινητάκια. Δέν κρατούσανε πιά σειρά. Μπαίνανε σ’ δποια προλαβαίνομε. "Ο
ταν κοπτέβαιναν άπό τό ένα, γυρίζομε τά μάτια στ’ άλλα  κι’ έκεΐ πού βλέπομ ά
δεια θέση όρμούσομε. Δέν λογαριάζομε πλέον νά πάνε μαζί στό ίδιο παιγνίδι.

(ή συνέχεια στό έπόμενο τεΰχος)
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ΠΟΙΗΤΕΣ TOY ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ:

Χαράλαμπος 
Λ. Τριανταφυλλής

Στην ucrrpi6a μας τήν Εύρυτανία εχουμε διάφορους λαϊκούς «αυτοσχέδιους» 
θά λέγαμε καλύτερα καλλιτέχνες, δπως τραγουδιστές, ποιητές, όργανοπαΐχτες, 
ζωγράφους κ.ά. Είναι οΐ άνθρωποι πού δέν μαθητέυσαν πουθενά. Μερικοί οΟτε 
καν πήγαν Σχολείο. Έν τούτοις καλλιεργούν ένα ή και περισσότερα είδη τέχνης 
μέ περίσσεια, πηγοιΐο κα'ι άδολο ενθουσιασμό καί μεγάλη δεξιοτεχνια. Βέδαια αυ
τό γίνεται χάρις σε μιά έσωτερική τους παρόρμηση, ένα ταλέντο, θά λέγαμε, πού 
καταφέρνει να έξωτερικεύεται μέ αξιοθαύμαστο τρόπο.

"Ενας τέτοιος λαϊκός στιχουργός πού τιμά τόν τόπο μας είναι κα'ι ό Χαρά- 
λαμτΐος Δ. Τριανταφύλλης. Τόν γνωρίσαμε φέτος τό καλοκαίρι στο Μικρό Χω
ριό. "Αν καί ή καταγωγή του είναι άπ’ τό γειτονικό μας χωριό Λερμάτι, έγινε 
Μικροχωρίτης άπό τότε πού πήρε για γυναίκα του τή Μικροχωρίτισσα Μαρσούλα 
(τό γένος Παναγιωτοπούλου).

"Οπως μας είπε ό ίδιος, δ δεσμός του μέ τό Μικρό Χωριό, για τό όποιοι έ
χει γράψει πολλά ποιήματα, πού θά δημοσιεύουμε έδώ άπό καιρού σέ καιρό, εί
ναι πολύ στενότερος. Κι αύτό γιατί ή πρό - γιαγιά του, ή θρυλική καπετάνισσα 
τής περιοχής (1821) καί γνωστή για τήν γενναιοψυχία της Άγόρω, ήταν Μικρο- 
χωρίτισσα. Τήν περίφημη αύτή άντρογύναικα, πού οί παλιότεροι Μικροχωρίτες 
θυμούνται τ’ δνομά της άπό τά στόματα των πατεράδων τους, τήν πήρε γιά γυ
ναίκα του δ γνωστός καπετάνιος τής περιοχήη Λημητριάς . Γαλής, πρό - πόιπ- 
πος τού κ. Τριανταφύλλη.

Ό κ. Τριανταφύλλης πού έχει γράψει ώς τώρα 2.774 ποιήματα, εί^ε τήν κα- 
λωσύνη νά μας παραχωρήσει συνέντευξη πρίν ι ι̂ύγει πάλι στήν ’Αμερική, γιά τούς 
άναγνώστες των «Μ. Γ.», γύρω άπό τήν ποίησή του. Λόγω τού μήκους τής συνεν- 
τεύξεως καί τού περιωρισμένου χώρου πού διαθέτουμε δημοσιεύουμε παρακάτω 
τό πρώτο μέρος τής συνεντεύξεως:

ΕΡΩΤΗΣΗ; Κύριε Τριανταφύλλη έχουμε ξανασυζητήσει στό Μικρό Χωριό καί 
στό Γαύρο, στό σπίτι σας, γιά τά ποιήματά σας, τά οποία είναι συγκινητικά, γ ι
ατί μιλόινε γιά τήν πατρίδα, τήν ξενητειά, τούς συγγενείς κλπ.; θά θέλατε νά μας 
πείτε (ειδικά γιά τό περιοδικό μας, τά «Μικρ. Γ ράμματα»), ώστε νά μάθουν κι άλλοι 
άπό πρώτο χέρι πώς άρχίσατε νά γράφετε ποιήματα, άπό πότε, σέ ποιά ήλικία, πώς 
σας ήλθε αύ^ ή έμπνευση καί ποιο ήταν τό πρώτο άπό τά ποιήματά σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ! Νά σάς πώ %. Κουτσσύ%η|. Ά π ’ δ,τι θυ|;ιάμαι, κόντευα έπτά έτών 
δταν δ παποΰς μου συζγ}τοΰσε μιά φορά μέ τόν Γ . Ζαχαρόπουλο ή τδν Ζαραπλήι, δπως 
τόν λέγανε στό χωριό. Ε κ είνη  τήν ώρα οί γυναίκες γύριζαν άπό τά σιταροχώραφα 
φορτωμένες, καί τραγουδώντας άπό τά ποιληολόγκια.

Τότε γυρίζει δ παποΰς μου καί λέει στόν Ζαραπλή: «Θέλουν ήλιο καί ξαστεριά 
γιά νά γίνουν καί νά θερίσουν, τά σιτάρια!| ’Έφυγε δ Ζαραπλής καί πήγαμε πρός τήν 
εκκλησία, κοντά στίς δυό καρυδιές (πλατεία Δερματιοΰ) δπότε λέω· στόν παποϋ μου: 
Παποΰ, ειρτιαξα ποίημα!
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τ ι  ποίημ,α μοΟ λές τώρα, απάντησε δ παποΰς μου. Κ ι έγώ τοΰ απαντώ:
"Αλλοι θέλουν την ξαστεριά καΐ άλλοι την λιακάδα 
οί άρματωλοΐ την συγνεφιά κι οί κλέφτες την ι3ιντάρα.
Τό λέει ό γιος της Μήτσαινας, και τοΰ Γοιλη τ’ άγγόνι.
Μέσ’ τό μεσοκαλόκαιρο δταν τό χιόνι λυώνει
πώς ήθελα να ήμουνα σ’ ένα βουνό στη μέση
νογω γιά φίλους τούς μισούς καΐ τούς λοιπούς κουμπάρους
‘Ένα κονάκι νάστηνα σ’ ένα βοονό στη ρίζα
οί ράχες νάχουν έλατα κι οί κάμποι κυπαρίσια.
Κουμπάροι νάρχονται στόν ίσκιο νά καθώνται 
ν’ άκοΰν τραγούδια κλέφτικα, ώσπου νά σουρουπώνει.

Σάν τέλειιοσα μοΰ λέει δ παποΰς μου: Κύττα νά μή τδ πεις σέ κανένα, γιατί 
θά ποΰνε δτι δέν εχεις μυαλό!

Την ίδια χρονιά τδ Δεκέμβριο πέθανε δ παποΰς μου. Έγώ νόμιζα καΐ έλεγα 
καΐ στους άλλους, δτι θά έλθει πίσω. Τά παιδιά τής γειτονιάς μοΰ έλεγαν, δτι δέν 
θά ξανάλθει. Ή μητέρα μου μέ παρηγορούσε. Έγώ έβρισκα παρηγοριά στά ποιή[· 
ματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά άπ’ οώτό τό ποίημα πού έμπνευσθήκατε 7 χρόνων πότε έμ- 
πνευσθήκατε ξανά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νά σάς πώ. Άιροΰ μοΰ έλεγαν, δτι δέν πρέπει νά τά λέω στδν 
κόσμο, έγώ τά έφτιαχνα αλλά δέν τάλεγα σέ κανέναν ααΐ σιγά, σιγά τά ξεχνούσα. 
Μετά άπδ κάμποσα χρόνια ήλθε δ καιρός νά πάω στην ’Αμερική. Γιά  νά πώ τήν ά.- 
λήθεια δέν ήθελα νά πάω. Χρειαζόταν τότε μέ τό βαπόρι ένας μήνας σχεδόν. "Ηλθαιχε 
στην ’Αθήνα άρχές Δεκεμβρίου 1930 μέ τόν πατέρα μου, πού είχε έλθει άπ’ τήν ’Α
μερική νά μέ πάρει καΐ πήραμε άπ’ τόν Πειραιά τό πλοίο. (5 Δεκεμβρίου 1930). ’Ή
μουν τότε 17 χρονών. Στη Νέα Τόρκη, δταν φθάσαμε, πήγαμε σέ μιά καφετέρια νά 
πάρουμε καφέ. Έ κεϊ ήλθε κα'ι δ Αεωνίδας Ν. Στελλάκης, πού έβγαζε έκεΐνο τόν και
ρό τήν Ελληνική εφημερίδα «Καμπάνα» και μοΰ τόν γνώρισε δ πατέρας μου. Ό  πατέ
ρας μου βέβαια έλεγε σ’ δποιον εΰρισκε δτι έγώ έγραφα ποιήματα κα'ι είτυε κα'ι στόν 
Στελλάκη:

— Ό  γιός μου γράφει ποιήματα κα'ι μπορεί αυτή τη στιγμή νά σού φτιάξει· ένα.
—  Τώρα;
—  Ναί, τώρα.
—  Τότε νά μάς πεις ένα ποίημα, μοΰ λέει έμένα. Κ ι έβγαλε τό μπλόκ νά γρά

ψει. Έϊγώ άρχισα άμέσως έκείνη τή στιγμή τούς στίχους πού μοΰ ήλθαν στό νοΰ:
Στις πέντε τό Δεκέμβριο πρ'ιν νάρθει τριάντα μία, 
τη μέρα αύτή ξεκίνησα νά έλθω έδώ στά ξένα, 
καί είδα θαύματα πολλά έδώ πού μ’ είχαν βγιχλει 
σάν τι κακό μωρέ παιδιά σάς ήλθε στό κεφάλι.

Πόσες μονοΟλες καρτερούν, πόσες γυναίκες κλαΐνε 
πόσα παιδιά έχουν γονιούς καί τούς γονιούς δέν ξέρουν.
Γιά στρέψετε καμμιά ι|>ορά καί τό θεό κυττάτε 
κι άπόφαση νά πάρετε στά σπίτια σας νά πάτε.

Τό ποίημα αύτό δπως τό είπα, αν καί τώρα μοΰ διαφεύγουν ώρισμένες λέξεις, δ 
Στελλάκης τό δημοσίευσε τήν άλλη μέρα στήν έφημερίδα «Καμτΐάνα» τής Ν. Τόρκης.

(Τό β ' μέρος στό έπόμενο τεΰχος)
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Σκίτσο τοΰ ποιητη X. Δ. Τρίοαη:αφύλλη

Ο ΕΥΖΩΝΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Μιά μέρα κεΐ σέ μια πλαγιά, σέ δένδρο φουντωμένο, 
έναν λεβέντη εϋζωνα τόν είδα λαβωμένο 
Με τό σπαθί του στο πλευρό, τόν ουρανό κοιτούσε 
τα χιόνια της λαβωματιάς καθόλου δεν ψηφοΟσε.
Στα χείλη του είχε κρύσταλλα, τα μάτια βουρκωμένα 
και σέ μιά πέτρα έγραφε δλα τά περασμένα!
— Κόρη μ’ πάρε με δίπλα σου, στ’ αριστερό πλευρό σου 

γιά νά σου πώ τόν πόνο μου, κι εσύ τόν έδικό σου. 
Έ κεΐ πού έχεις την καρδιά, στό στήθος σου κρυμένη 
άκώ τούς χτύπους νά μοΟ λέν, τό πώς με περιμένει.

— Τώρα εδώ πού βρίσκομαι, ό ότγγελός μου φτάνει 
άλλη νά βρεις γιά ταίρι σου καΐ νά σοΰ την έγιόα/ει.

—Έδώ σέ τούτη την πλοιγιά μέ έχει βρει τό βόλι 
καΐ σένα συλλογίζομαι νά μοΰ διαβοΟν οί πόνοι.
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Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Ο Π Ο Ι Ί  Α ΤΟΥ 1940-41
τοΰ κ. Β. ΚΟΜΜΑΤΑ

“Οταν ο'ι φασιστικές φάλαγγες, τήν 28ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, προσέβαλον 
τά ήμέτερα φυλάκια εις τά Έλληνοαλβανικά σύνορα, τό έθνος μας έμπνεόμε- 
νον άπό τάς μεγάλας παραδόσεις της φυλής μας, άκλόνητον, κα'ι μέ άκεραιαν 
τήν πιστιν του εις τά πεπρωμένα τής φυλής, έξηγέρθη σύσσωμον, διά να δικαι- 
ώση τό ένδοξον παρελθόν του πιστόν εις τήν έπιταγήν των προγόνων του (ή 
καλώς ζήν, ή καλώς τεθνικέναι», ένεδϋθη τήν πανοπλιοχν τοΰ Δαβίδ, διά νά ά- 
ναμετρηθή μέ τον πελώριον Γολιάθ. Έπροτίμησε τήν όδόν τής μεγάλης θυσίας 
άπό τήν άτίμωσιν καΐ ύποδούλωσιν.

'Ολόκληρος ό κόσμος έμεινε κοαάπληκτος άπό τήν ήρωϊκήν άπόφασιν τών 
Ελλήνων. Τό όνομα τής 'Ελλάδος έφέρετο εις τά χείλη όλοκλήρου τής άνθρω- 
πότητος.

‘Η ύπέροχος αυτή άνόαασις τής έλληνικής ψυχής έλαμψεν ώς έκθαμβωτικόν 
μετέωρον μέσα είς τό σκότος τής άπογνώσεως, είς τό όποιον είχε βυθισθή ή 
άνθρωπότης. Ό θρύλος τοΰ άηττήτου τοΰ άξονος διελύετο κα’ι ή Ε λλά ς άπε- 
δείκνυε διά μίοα/ ακόμη φοράν ότι ή ανδρεία, τό θάρρος, ή δύναμις τής ψυχής 
είναι τά ισχυρότερα όπλα.

“Οτοιν είς τήν καρδιά τοΰ ανθρώπου στειρεύσουν αί πηγαί τοΰ θάρρους, καΐ 
ή ψυχή άπωλέση τήν έγρήγορσίν της, και τήν άγωνιστικότητά της, έπέρχεται 
ή ύποδοόλωσις.

ΑΙ μεγαλύτεραι έφημερίδες τών Η.Π.Α. καΐ έν γένει ό παιγκόσμιος τύπος 
μέ ποικίλα άρθρα, πύρινες έκκλήσεις καΐ μανιφέστα, μέ έμπνευσμένα ποιήμα
τα, διηγήματα, χρονογραφήματα, μέ άρθρα κάθε λογής ένέπνευσον, έγκαρ- 
δίωσον, ύμνησαν και δικαίωσαν τό νεώτερον έπος τής φυλής μας. Ή έφημερις 
«Χρόνος τής Ν. Ύόρκης» έγραφε ότι τό 'Ελληνικόν έθνος έμ-πνεόμενον άπό τάς 
άρχάς τής έλευθερίας έπροτίμησε νά άποθόνη μαχόμενον ένοντίον πονισχύρου 
έχθροΰ. 'Ο «Κήρυξ τής Ν. Ύόρκης» έκθειάζων τάς μεγάλας θυσίας τής μι- 
κράς 'Ελλάδος τονίζει τον ηρωισμόν ό όποιος έδωσε είς ένα άπηλπισθέντα κό-

Γιά δός μου πάλι τήν καρδιά καΐ πάρε τήν δική σου 
ή τύχη δεν μέ άψησε τή νιότη νά γλεντήσ ω 
Μόνο γιά τήν ελευθερίά ήταν γραφτό νά γένει 
πέρα εκεί σε μια πλαγιά, ό ευζωνας πεθαίνει.

(Γραμμένο είς ΗΠΑ τό 1941) Χαράλαμπος Λ. Τριανταφύλλης
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σμον νέον θάρρος καΐ νέας έλπιδας. Ή έφημερίς της Βοοττώνης «Σφαίρα τής 
ή μέρας» κοπαλήγει τονίζουσα δτι, ή Ε λλά ς ή όποια κοττετρόπωσε τήν φασι
στικήν ’ Ιταλίαν, καμφθεϊσα μόνον προ τής ναζιστικής μηχανικής ύπεροχής, δέν 
είναι δυνατόν να λησμονηθή ποτέ, θά άναστηθή πάνοπλος κα'ι λαμπροτέρα, 
καθ’ δτι παρέμεινεν πιστή ε ’ις τα ιδεώδη καΐ τάς παραδόσεις της!

«ΈπΙ αιώνας άπό τοΟδε καΐ εμπρός αί γενεαΐ τοΰ μέλλοντος, θά διδάσκον
ται, δτι καΐ πάλιν οΐ όλίγοι 'Έλληνες έσωσαν μέ τήν θυσιοο' των τόν ευρωπαϊ
κόν πολιτισμόν» (NOEL BAKER).

«Έπολεμήσατε άοπλοι έναντιον πάνοπλων καΐ ένικήσατε, δέν ήτο δυνατόν 
νά γινη άλλως, διότι εΐσθε 'Έλληνες. Ώ ς Ρώσσοι έκερδίσαμεν χάρις ε ’ις τήν 
θυσίαν σας χρόνον διά νά άμυνθώμεν. Σας εύγνωμονοΟμεν» (Ραδ. σταθμός Μό
σχας 27-4-42).

'Ένας μεγάλος ξένος ιστορικός, έτσι έκφράζεται' «άν ή ιστορία τής άνθρω- 
πότητος ήτο ιστορία των μεγάλων έργων, ή ιστορία τής Ελλάδος θά ήτο 'ιστο
ρία τής άνθρωπότητος».

«Μεταξύ των πολυαρίθμων παραδειγμάτων ήρωϊσμοΰ τοΰ παρόντος πολέ
μου, είναι σπάνιον νά βρή κανείς πλέον εΰγενεΐς πράξεις, άπό αϋτάς πού ένέ- 
πνευσαν τήν Ελλάδα ή ύπεράσπισις τής ελευθερίας» (Τσώρτσιλ).

«Έόιν δέν ΰπήρχεν ή ανδρεία, ή γενναιοψυχία των Ελλήνων, δέν γνωρίζου
με ποια θά ήτο ή έκβασις τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου» (Στήβενσον).

«Τοΰ λοιποΰ δέν θά λέγεται δτι, οί 'Έλληνες έπολέμησαν ώς ήρωες, άλλα 
δτι ο'ι ήρωες πολεμοΰν ώς 'Έλληνες» (έφημ. Μόιντζεστερ Γκάρντιαν 19-4-42).

'Ένας διαπρεπής ’Αμερικανός δημοσιογράφος λέγει: «Τό παρελθόν σου έχει 
τήν αιώνια φλόγα τής άγάπης προς τήν έλευθερίαν τοΰ κόσμου, ποτέ δέν πρό· 
δωσες τις πεποιθήσεις σου καί τά ιδεώδη σου, προτίμησες νά πεθιχνης όρθια 
παρά νά ζήσης έρπουσα, μά θριαμβεύτρια ξεπηδοΰσες κάθε τόσο άπό κάθε δο
κιμασία και κίνδυνο. Έκράτησες ψηλά τόν πυρσόν τής έλευθερίας γιά νά φω- 
τίζης τό μονοπάτι τοΰ πολιτισμοΰ. Πολύ σπανίως εις τήν ιστορίαν, μία τόσον 
μικρά δύναμις, δπως ή Ελλάς, έξήσκησε μίαν τοιαύτην βαρυσήμαντον έπιρ- 
ροήν εις τήν πορείαν μεγάλων γεγονότων».

Μέ αυτούς τούς υψηλούς τόνους θριάμδου έγκωμίασαν οί σύμμαχοι τήν πο
λεμικήν μεγαλουργίαν των Ελλήνων εις τόν πόλεμον τοΰ ’40. ’Αλλά τίποτε δέν 
φθάνει δσα εΐπεν ό ίδιος ό Χίτλερ, δταν έτόνιζε, δτι αι σιδηραι Γερμανικαι με- 
ραρχίαι μόνον εις τήν Ελλάδα αντιμετώπισαν στρατιώτας.

«Χάριν τής στρατιωτικής δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένος νά διαπιστώσω 
δτι, έκ των αντιπάλων οϊτινες μάς αντιμετώπισαν, ό 'Έλλην στρατιώτης έπολέ- 
μησε μέ τόλμην, μέ άπαράμιλλον θάρρος και ύψίστην περιφρόνησιν πρός τόν 
θότνατον» (Χ ίτλερ).

Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου ή ξένη προπαγάνδα διήρεσε τό έθνος μας εις 
δύο παροαάξεις καΐ έπεκράτησεν ό έμφύλιος πόλεμος δστις έστοίχισεν εις τό 
έθνος μίαν άφότνταστον συμφοριίτν. Ή διαίρεσις καί τά συνεπακόλουθά της, τά 
προαιώνια κακά τής φυλής, μάς έπέβαλον πότε τοΰ ρωμαϊκού δεσποτισμοΰ νά 
άνεχθώμεν τήν ύποτοτγήν καί πότε των διαφόρων έπιδρομέων νά καταστώμεν 
έρμαιου

Καί ή νικήτρια τοΰ Μαραθώνος καΐ τής Σαλαμΐνος, ή θριαμβεύτρια ώδηγή- 
θη εις τά βαρειά δεσμά τής δουλείας. Έχρειάσθησαν πέντε αιώνες γιά νά γεν
νηθούν νέοι Περικλεΐς καί νέοι θεμιστοκλείς I

«Διχασμού μεΐζον ουκ έστι χείρον». Τό Ελληνικόν έθνος μόνον ήνωμένον 
καί μέ γροα/ιτώδη θέλησιν, θά ήμπορέση νά έπιζήση.

ΒΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΑΠ’ ΤΟ ΗΡΩΙ ΚΟ ΕΠΟΣ 1940 - 41 :

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡ1ΤΗ ΑΠ' ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Πολλοί είναι οί Μικροχωρίτες πού στρατεύθηκαν και πολέμησοιν στον πόλε
μο τοΰ 1940 - 41, καθώς και στή διάρκεια της φασιστικής κατοχής. Μερικοί άπ’ 
αυτούς έχυσαν τό αίμα τους πολεμώντας στα θουνά τής Πίνδου καί τής Μα
κεδονίας.

Με την εύκαιρία τής έπετείου των 40 χρόνων άπ’ τήν έποποιΐα έκείνη πα
ρουσιάζουμε σήμερα Μνα απάνθισμα άπ’ τά γράμματα ένός Μικροχωρίτη, πού 
τα εστελνε στην οίκογένειά του, ενώ αύτός βρισκόταν στό μέτωπο. Είναι τά 
γράμματα τοΰ κ. Δη μ. Κ. Κοκκάλα πού, σάν μέρος του προσωπικού του άρ- 
χείου χάρισε πρό πολλοΰ στην ’Αδελφότητα.

Παραθέτουμε τά γράμματα, πού είχαν τότε, δπως θά θυμοΰνται πολλοί, τη 
μορφή έπιστολικοΰ δελταρίου (ανοιχτά).

Καί σιά δύο έπιστολικά δελτάρια ώς άποστολεύς αναγράφεται:
Δεκανεύς
Κοκκάλας Δημήτριος 
Γ ' Σ .Β .Π . 5η Πι>ρ/χία

Τ .Τ .  212
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Έν Τ.Τ. 212 xfi 27 Φεβρ. 1941
“Αγαττημένη μου Βασιλική,
Υγιαίνω και υγείαν διά σε καΐ τά παιδιά μας καΐ δλους σας αύτου 

επιθυμώ καΐ εύχομαι.
Τήν κάρτα αυτήν σοΰ την στέλνω γιά νά σοΟ μεταδώσω λίγο από 

τον ενθουσιασμό που επικρατεί εδώ στό μέτωπον και γιά νά ευθυμή
σεις καΐ σύ με τήν καρδιά σου εις βάρος τώη ήλιθίων εχθρών τής Πα- 
τρίδος μας.

Σε φιλώ γλυκά ό σύζυγός σου 
Δημητράκης

i>aii

Τή 2 Μαρτίου 1941
Μητέρα μου, καλή μου μάννα.
Με Ιδιαίτερη δπως πάντοτε συγκίνηση πήρα και τό από 3 Φεβρουα- 

ρίου γράμμα σου καΐ χάρηκα πολύ γιά τήν καλή σου' υγεία! τής οποίας 
και εμένα ό καλός θεός δέν υστέρησε καθόλου ώς τώρα.

Τά καλά και πατριωτικά σου λόγια μου δίδουν τό θάρρος διά κάθε 
θυσίαν γιά νά φανώ άξιός σου.

Σέ άσπάζομαι με αγάπη και σεβασμό 
Τό παιδί σου Δημητράκης

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

“Οτοα/ γινότοα/ ή ψηφοφορία γιά τόν 
«έξοστρακισμό», πού ΐσχυε στήν ’Αθηναϊκή 
Δημοκρατία, κάθε πολίτης εγραφε πάνω 
σ’ ένα όστρακό (άπό κεΐ ή λέξη έξοστρα- 
κισμός) τό όνομα έκείνου πού ήθελε νά έ-. 
ξοστρακισθεΐ (έξορισθεϊ) καΐ τό έρριχνε 
σέ ώρισμένο μέρος. Σέ μιά τέτοια στιγμή 
πού θά κρινόταν ή τύχη τοΟ «Δίκαιου ’Α
ριστείδη» παρουσώστηκε στόν ’Αριστείδη 
Μνας άγράμματος χωρικός καΐ τόν παρε-

κάλεσε νά γράψει πότνω στό όστρακο τό 
όνομα «’Αριστείδης». (Ό χωρικός βέβαια 
δέν ήξερε ποιος ήταν ό ’Αριστείδης^. Ό 
’Αριστείδης τότε τόν ρώτησε: «τί κακό σοι3 
έκαμε ό ’Αριστείδης καΐ θέλεις νά έξο- 
στρακισθεΐ;» —Κανένα κακό δένμοΰ έκα
με ό όίνθρωπος, είπε ό χωρικός, οϋτε κόίν 
τόν γνωρίζω άλλά νά, στενοχωροΰμαι νά 
ακούω νά τόν λένε όλοι Δίκαιον».

Ό ’Αριστείδης δέν τοΰ είπε τίποτε, έγρα
ψε στό όστρακο τό όνομά του καΐ τό έ- 
δωκε πάλι στόν χωρικό.
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Μ Ν Η Μ Η  Η Ρ Ω Ω Ν :

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ 

t οικονόμου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΤΑΚΗ

ΣτΙς 27 ’Ιουλίου 1980 έγιναν τα αποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ αείμνηστου 
ιερέα καΐ Δασκάλου έθνο)ΐάρτυρα, Δημητρίου Κ . Βαστάκη. Έ  προτομή του στή
θηκε στην ίδιαίτεοη γενέτειρά του Στουρνάρα (Δολιανά) Ευρυτανίας μέ φρον
τίδες των συγχωριανών του καΐ τοΰ Συλλόγου ή «Καλλιακούδα», πού όλοι τους 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την δφειλόμενη απότιση φιόρου τιμής (Πανευ- 
ρυτανικής) στή μνήμη τοΰ Εύρυτάνα Ιερομάρτυρα.

Σάν έλάχιστη συμβολική προσφορά στήν ιερή μνήμη τοΰ τραγικοΰ ιερέα 
αφιερώνουμε τΙς παρακάτω γρα]χμές, σχετικές μέ τη δράση του καί τις τελευ
ταίες τραγικές στιγμές του. Οί στιγμές τοΰ μαρτυρίου του συνδέθηκαν μέ τό 
Μικρό Χωριό. Οί ’Ιταλοί τον έκαψαν ώς γνωστό μετά από πολυειδή βασανιστή
ρια στό σπίτι τοΰ ίατροΟ Ε . Πιστιόλη, μαζί μέ τόν ενωμοτάρχηίΚατσίμπα. Τήν 
ίδια ]jipa άλλοι ενδεκα καί μαζί τους δυό Μικροχωρίτες άφηναν τήν πνοή τους 
κάτω άπ’ τίς ριπές των ιταλικών πολυβόλων, στή θέση Λόγγοβες. Πάνω στούς 
Μικροχωρίτες, σαράντα τώρα χρόνια, βαραίνει ένα ιερό χρέος χωρίς νάχει έκ- 
πληρωθεΐ άκόμη. ’Ά ς ελπίσουμε ότι ένα μέτρο γής, πού είναι μηδαμινή προ
σφορά, θά βρεθεί γιά νά στηθεί τό μνημείο τών έθνο]ΐΛΐρτΰρων.

Ό  Παπαδημήτρης γεννήθηκε στα Δολιανά τής Εύρ^ιτανίας τό 1900, άπό φτω
χούς, ευσεβείς καί έργατικούς γονείς. Ά λλ ’ δσο φτωχοί κι όίν ήτοη/, δσο κι αν 
βασανίζονταν γιά  ένα κομμάτι ψωμί, πιστευιχν δτι δίνοντας στό παιδί τους τ’ 
άπαραίτητα έφόδια, θά μπορούσε νά προχωρήση στη ζωή μέ τό μέτωπο ψηλά, 
άνοίγοντας τό δικό του δρόμο, ευλογημένο άπό τό Θεό, Ή αγάπη του πρός τά 
γράμματα, άλλωστε, έκανε τούς δικούς του νά τόν στείλουν στό περίφημο γιά 
τήν έποχή του 'Ιεροδιδασκαλείο της "Αρτας. Γοργά ξεχώρισε ανάμεσα στούς 
συμμαθητές του καί οί δάσκαλοί του καταλάβαιναν δτι μέσα στήν ψυχή τοΰ 
παλληκαριοΰ άναβε ακοίμητη ή φλόγα γιά μάθησι. Ό  χρόνος δμως, δέν νοιά
ζεται γιά  τίς έλπίδες τών άνθρώπων και τΙς σκοτώνει αλύπητα. ΠρΙν προλάβει 
άκόμα νά τελειώσει τΙς σπουδές του, ή φωνή τής πατρίδας τόν κάλεσε στή Μι- 
κρασία. Στήν άρχή, ύπηρέτησε σιχν απλός στρατιώτης. Μά δέν άργησε νά δεί- 
ξη κι έδώ τήν άξία του και τά προσόντα του καί ν’ άνεβή γρήγορα στό βαθμό 
τοΰ άξιωματικοΰ. Μετά τήν Καταστροφή, τοΰ πρότειναν νά μονιμοποιηθή στό 
στράτευμα. "Ομως αύτός λαχταροΰσε νά ύπηρετήση στή στρατιά τοΰ Χρίστου. 
"Ετσι, άφοΰ τελείωσε τό 'Ιεροδιδασκαλείο, έλαβε σύζυγο τήν ’Αμαλία Μ. Μαρ- 
γαριτοπούλου. Άπό τό σημείο αύτό άρχίζει κι ή πραγματική του θητεία στήν 
κοιλάδα αυτή τής πικρίας καί τών βασάνων. Τό 1926 διωρίστηκε διδάσκαλσς 
στό χωριό Δερμάτι. Τέσσερα χρόνια άργότερα, χειροτονήθηκε ίερεύς καί πήγε 
έφημέριος στήν Α γ ία  Παρασκευή τοΰ Μεγάλου Χωριοΰ Ευρυτανίας. Τ’ όνειρό 
του είχε άρχίσει νά έκπληρώνεται. Αύτός ό άπλός καί άκούραστος ποιμένας, 
γιά  τή λαμπρή έφημεριακή του δράσι τιμήθηκε άπό τήν ’Εκκλησία καί έφερε 
τό όφφίκισ τοΰ Οικονόμου. 'Ως ίερεύς, ήταν πραγματικά ύποδειγματικός, δια- 
κρινόμενος γιά τήν αγιότητα τοΰ βίου του καί τήν άφοσίωσί του στις ιερές μας 
παραδόσεις. 'Υπήρξε πρότυπο οικογενειάρχου. Φιλόστοργος πατέρας, δπως ή
ταν καί φιλότιμος διδάσκαλος, έκανε δ,τι μποροΰσε γιά  νά δημιουργήση μιά ά- 
ληθινά χριστιανική κοινωνία, στό χωριό πού έπιστατοΰσε πνευματικά καί θρη-
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σκευτικά, διαθέτοντας δλες τΙς δυνάμεις του στην έξυπηρέτησι των συνανθρώ
πων του. ’Αγαπητός κι αφιλοχρήματος, έγινε πολλές φορές ό παρηγορητής κι 
δ προστάτης των όρφανών και των πασχόντων. 'Ίδρυσε καΐ φρόντιζε μέ στορ
γή τό πρώτο Κατηχητικό στήν ’ Επαρχία, δίνοντας αληθινή τροφή, μέ τό άπλό 
αλλά καΐ συναρπαστικό κήρυγμά του, στό άνίδεο πολλές φορές ποίμνιό του. 
Στόν ίταλοελληνικό πόλεμο πρόσφερε σημοιντικές καΐ ποικίλες υπηρεσίες, όχι 
μόνο στόν τομέα του, μά άναλαμβόίνοντας καΐ τή διεύθυνσι τοΰ ταχυδρομικοΟ 
γραφείου της περιφερείας του. “ Ηταν μιά δύσκολη δουλειά, πού τήν έφερε εις 
πέρας χωρίς νά παραπονεθή κανείς σέ δλο τό διάστημα, πού τήν κράτησε στά 
χέρια του. Στήν ωραία αύτή άνθησι τής ιερατικής του ζωής ήρθαν οΐ κατακτη- 
ταί στήν ’Ελλάδα. Φυσικά, τά πράγματο άλλαξαν μέ μιας. Οί αστικές αρετές.

Ή προτομή τοΰ μαρτυρικού Ιερέα Δημ. Παπαδαστάκη, τήν ήμέρα 
των αποκαλυπτηρίων

φρόνησι, ΰπακοή, μετριοπάθεια, χρήσιμες κατά τήν εΙρηνική ζωή σβήνουν. Τέ
τοιες στιγμές, μόνο τό θάρρος μετράει. Τόν άνθρωπο, στήν Κατοχή, τόν έκρινε 
ή ώρα πού αποφάσισε τή ζωή του καί άνέλαβε κινδύνους. Τό βράσιμο τής σκλα
βιάς έφερε διαχωρισμό κατά χαρακτήρες, απαράλλακτα δπως γίνεται στήν ά- 
πόσταξι τοΰ πετρελαίου δπου πρώτα περνοΟν τά αιθέρια σώματα καί απομέ
νουν τά κατακάθια. 'Όσοι βγήκαν στόν αγώνα ήταν ψυχωμένοι. Κι ένας άπό 
τούς ψυχωμένους αύτούς ήταν κι ό Παπαδημήτρης. Ή έθνοθρησκευτική του 
δράσι έγινε αφορμή νά συλληφθή άπό τούς Νέρωνες τοΰ φασισμοΰ, μαζί μέ ό
λους τούς προκρίτους τοΰ Μεγάλου Χωριοΰ. "^Ηταν τέτοια ή μοινία τοΰ έπικε- 
φαλής άξιωματικοΰ, ώστε βλέποντας τόν έξοχο ρασοφόρο νά στέκεται μέ υψω
μένο τό ώραϊο του κεφάλι καί μέ ήρεμη φωνή νά δίνη θάρρος στους συγκρατου- 
μένους του, δλο τό μαΰρο μίσος του ξέσπασε πιάνω του. Ό γιατρός Ί . Πριγκι- 
φύλλης, ό ήγούμενος τής Μονής Προυσοΰ Γερμανός Σταθογιάννης κι ό 1. Ρα- 
φτογιάννης, πού ύπήρξαν συνόμηροι καί αύτόπτες μάρτυρες τών βασανισμών 
ώς τήν τελευταία στιγμή τοΰ άγνοΰ καί ήρωϊκοΰ κληρικοΰ, άφηγήθηκαν τά έ- 
ξής: «Είναι άπερίγραπτα τά μαρτύρια, οί ταπεινώσεις καί οΐ κακώσεις πού ύ- 
πέστη ό Παπαδημήτρης. ’ Εκτός τής νηστείας, τών συνεχών ξυλοδαρμών, τόν
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κρεμοΰσοη/ προσθέτοντας στα πόδια του βαρειές πέτρες. Κατά τόν χρόνο πού 
τόν είχαν κρεμασμένο άλλοι τόν έδερναν καΐ άλλοι μέ τους ι3ιναπτηρες τους έ
βαζαν φωτιά στά γένεια του καγχάζοντας. Τόν ύποχρέωσαν όλόκληρη νύχτα 
νά περάση γονυπετής και καμμιά ντροπή δέν ένοιωσαν πού όλόγυμνο τόν άφή- 
KOCV στό Δεκεμβριανό εύρυτανικό ψύχος. Μέ μαχαίρι τού χαράξαν τό πρόσωπο 
καΐ τά σπασμένα του χέρια. Κατά τή μεταφορά του στον Προυσό ύπέστη τά 
πόη/δεινα καΐ πολλάκις τόν έβοήθησαν γιά νά περπατήση ή τόν μετέφερον ο'ι συν- 
όμηροί του. ‘Αλλά τά πάντα ύπέφερε μέ άξιοθαύμαστη καρτερία». Στις 23 Δ ε
κεμβρίου 1942, ανήγγειλαν σέ δλους τήν καταδίκη τους σέ θιία/ατο. Συγχρόνως 
— τί μεγαλοψυχία, αλήθεια! — έπέτρεψαν στούς μελλοθανάτους νά κόινουν τις 
τελευταίες παραγγελίες τους προφορικά ή μέ γράμμα. Ό  μεγάλος μόιτρυρας 
δέν μπορούσε νά κρατήση μολύβι. Γ ι’ αύτό παρακάλεσε νά πούν, πώς ό «Πα 
παδημήτρης εύχεται στήν οίκογένειά του νά έξακολουθούν νά είναι καλοί χρι
στιανοί. Συγχωρεΐ δλους δσοι τόν έβλαψαν καί παρακαλεΐ νά τόν συγχωρέσουν 
έκεΐνοι πού τυχόν έλύπησε». Γλυκειά ανθρωπιά ώς τή στερνή του ώρα. Τήν έ· 
πομένη, παραμονή Χριστουγέννων, οί Ίτοίλοί έβαλαν φωτιά στό Μικρό Χωριό. 
Σ ’ ένα άπό τά καιόμενα σπίτια, τού ιατρού Πιστιόλη, έρριξαν τόν βασανισμένο 
Παπαδημήτρη, θυσία ύπέρτατη στον άγώνα γιά τή θρησκεία καί τήν πατρίδα. 
Πέθανε, ευλογώντας τούς εχθρούς του. "Αφησε, ώστόσο, διαδόχους καί συνε
χιστές τού έργου του τούς γιούς του Κώστα, έφημέριο στόν “Αγ. Γεώργιοι Κυ
ψέλης στήν ’Αθήνα καί Μιχάλη παπά στήν ’Αμερική.

("Αρθρο τοϋ Γιάννη Ίωαννίδη,. παρμένο άπό την 
«Εγκυκλοπαίδεια ΚληρικοΰΜ)

Πατριάρχης Ίωακβΐμ ό Γ
(συνέχεια απδ τή σελίδα 18)
Ρωσοτουρκικου πολέμου, συνήλθε άμεσος καί ηρέμησε, έζήτησε συγνώμην διά τήν 
παραqpoράv του και ήρχισε συζήτησιν πρός φιλικήν τακτοποίησιν τοϋ θέματος.

'Όταν οΐ δΰο προσκεκλημένοι έφυγαν άπό τά ανάκτορα, ό Χαμίτ είχεν ήδη ά- 
νακαλέση τήν απαγορευτικήν των ΰπαιθρίιον τελετών διαταγήν του και δ Πατριάρ
χης μεταβάς είς το Π ατριαρχεϊον, είδοποίησεί δι’ b)Mv τών τότε μέσων τους έηηιμε- 
ρίους νά άνοίξωσιν τους ναοΰς χατν. Τδ γεγονός διεδόθη άστραπιαίως υπό στόματος 
εις στόμα, αλλά έθεωρεΐτο άπίστευτον, όταν όμως τό έσπέρας και ένωρίτερον τοϋ συ
νήθους, ήρχισαν νά ήχοϋν οΐ κώδωνες τών Εκκλησιών, καλοϋντες τους Χριστιανούς 
διά τήν ακολουθίαν τής Μεγάλης Τετάρτης, τά μαγαζιά έκλεισαν και όλοι οΐ Χριστια
νοί κατέκλυσαν περιχαρείς τους ναοΰς των.

Μετά τήν ήτταν τοϋ τουρκικοϋ στρατού κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, οΐ 
Νεότουρκοι πρός άναδιοργάνωσιν καί εκσυγχρονισμόν του, έφεραν τόν Γερμανόν 
στρατηγόν LIM A U  V O N  S A N D E R S . Αυτός όταν κατά τήν γενομένην υποδοχήν 
του είς Κων)πολιν καί Σμύρνην, είδε κτ'ριαρχούσας τάς έΐιληνικάς σημαίας, τούς εί
πε: «Τ ί κάνετε εσείς εδώ; οΐ 'ΤίλληνΈς θά σάς πάρουν τίς δυό κυριότερες πόλεις σας 
χωρίς πόλεμο. Τάς σαφείς αΰτάς υποδείξεις, τοϋ ώς λέγεται φιλότουρκου άργότερον 
Γερμανού, δεν τάς λησμόνησεν ποτέ έκτοτε ό Τοϋρκος.

Δ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ
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Μ Ε Ρ Ι Κ Α  Ε Θ Ι Μ Α  Τ Ο Υ  Χ Π Ρ Ι Ο Υ  Μ Α Σ  Γ Υ Ρ Ω  Α Π ’ Τ Ι Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ :

ΤΑ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Η Μ Ε Ρ Α  ΚΑΙ  Ο Ι  Α Π Ο Κ Ρ ΙΕ Σ

Μαζί μέ τΙς γιορτές τηρούνται δμορφα καΐ απλοϊκά έθιμα. Παλιές 
συνήθειες, παραδομένες άπό γενιά σέ γενιά, πού σήμερα, δσο πόϊνε καΐ 
ξεχνιούνται. Αυτά είναι πού γεμίζουν τις άγιες μέρες κι αυτά θυμόΐται 
κάθε ξενητεμένος πού νοσταλγεί τό Χωριό του. ’Αναφέρουμε μερικά πού 
συνεχίζονται σήμερα ή πού άκόμη σώζονται στη μνήμη των παλαιό- 
τέρων.

α) Τά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α .  Είναι ή πιο ζωντανή γιορτή καΐ τό δω- 
δεκαήμερο, πού άρχίζει μαζί τους (Χριστόημερα) είναι γεμόϊτο άπό ε
κλεκτά φαγητά, χαρές και γλέντια. Είναι οί μέρες πού θά γυρίσουν 
οί ξενητεμένοι. Κάθε μάνα θά φυλάει γιά τό ξενητεμένο' της παιδί κα'ι 
κάτι ξεχωριστό.

Τήν παραμονή θά σφάξουν τά γουρούνια, πού ξεσηκώνουν τό Χωριό 
μέ τά σκουξίματά τους. Άπ’ τό κρέας τους θά γίνουν, «ή μ π α μ π ο ύ 
λα»  μέ λιανισμένο πράσσο καΐ μυρωδικά, τά λουκάνικα, ή «μού-  
κ λ α» μέ άσπρο κρέας άπ’ τό λαιμό τοΰ γουρουνιού, θά ψηθούν οί 
«σ ο υ φ λ  ι μ ά δ ε ς» κα'ι στο τέλος θά γίνουν καΐ οί «τ σ l γ α ρ ή - 
θρε ς» .  Ή παραμονή ξημερώνει πάντα μέσα στίς ζωηρές καΐ χαρού
μενες φωνές των παιδιών, πού ψέλνουν τά κάλιχντα:

Καλήν ήμέραν άρχοντες 
dv είναι δρισμός σας 
Χριστοΰ τήν θείαν Γέντησιν 
να πώ στ’ άρχοντικά σας.

Χριστός γενναται σήμερον 
έν Βηθλεέμ τή πόλει 
οί ουρανοί άγάλλονται 
χαίρει! ή κτίσις δλη
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Φθάνοντες εις 'Ιερουσαλήμ 
|)i πόθον έρωτώσιν 
πού έγεννήιθ/j δ Χριστός 
νά παν νά τόν εύρώσιν

Δια Χριστόν ώς ήκουσεν 
δ βασιλεύς 'Ηρώδης 
αμέσως Ιταράχθηκε 
κι εγινε θηριώδης

ΚαΙ σάς καληνυχτίζομε

Στην έκκλησιαν τρέξατε 
μέ προθυμίαν μττήτε 
ν’ ακούσετε μέ προσοχή, 
δλην τήν ύμνωδία 
τοϋ Ίησοΰ μας τοΟ Χριστού 
πού γέννησε ή 'Αγία

Σήμερα είναι λιγοστά τά κάλαντα, πού ψάλλονται. "Αλλοτε ό πιχιτ- 
ποΟς καΐ ή γιαγιά ξενυχτοΰσαν στο τζάκι, γιά νά ποΙ5νε στά έγγόνια 
κι εκείνα νά μάθουν δλα τά κάλαντα.

Αΰτη τη μέρα πιστεύουν πώς τό ψωμί «γίνεται», φουσκώνει χωρίς 
προζύμι. Πρέπει όμως νά τό σταυρώσουν τρεις φορές την ώρα, πού θά 
σημαίνουν χαρμόσυνα οί καμπάνες καΐ νά ποΟν:

'0  Χριστός μας κατεβαίνει 
τό προζύμι ανεβαίνει!

Άπ’ τό Ιδιο βράδυ της παραμοι/ης έρχονται καΐ τά « παγ αν ά» ,  
«καλκατζόϊρα» (οί καλλικάτζαροι) πού θά μείνουν δλο τό δωδεκοη- 
μερο. Γιά νά μη μπουν μέσα στό σπίτι — συνήθως άπό τό τζάκι μπαί
νουν— και κάμουν κακό, κρεμάνε ένα κλωνάρι άγριοκερασιας στό τζά
κι. Στην κρεββοαίνα της αύλής θά κρεμάσουν τό «κ α τ ω τ σ ά ο υ λ ο»
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τοΰ γουρουνιοΰ. "Ετσι δεν ζυγώνουν τά «παγανά» στο σπίτι. 
Ρ) Τ’ 'Α η β α σ ι λ  ε ι ο ΰ :

Άρχηιμηνια χι αρχιχρονιά

"Αγιος Βασίλης έρχεται

Οί γλύκες φωνές των παιδιών ζεσταίνουν τό χειμωνιάτικο πρωινό 
της παραμονής. Κι εδώ τά κάλαντα ήσαν πολλά δπως:

Να σάή πώ τί πάθαινα 
έγώ γράρ4<,ατα έμάθαινα 
καΐ τραγούδια δέν ήξεύρω 
ξηρό ραβδί, χλωρό κλαρί

Καί πάνω στα βλαστάρια της 
καί στά περικοκλάδιαι της 
πέρδικα κελαηδούσε 
καί μάς τό μηνούσε

Κατέβαινε ή πέρδικα 
πού περπατεϊ λεβέντικα 
να βρέξη τό φτερό της

καί βρέχει τόν) άφέντη 
τόν Τΐολυχρονεμένο καί 
στόν κόσμο ξακουσμένο

Σήμερα έχουν ξεχασθεΐ τά περισσότερα.
’Ανήμερα, την Πρωτοχρονιά, θά κάμουν τό τάϊσμα (σταύρωμα) της 

βρύσης μέ νομίσματα ή «σπορ  ι κά»  (καλαμπόκι, φασόλια κλπ.) κα'ι 
θά ευχηθούν νά πραγματοποιηθούν οΐ επιθυμίες τους:

"Οπως τρέχει τό νερό 
νά τρέχη τό βιό
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δπως τρέχει ή.' βρύση 
νά τρέχη ή σοδειά στδ σπίτι 
ή γειά m l ή χαρά π.ά. 

γ) άκύρΛ
δπως τρέχουν τά νερά 
νά τρέχουν τά γεννήματα στδ σπίτι 

χλπ.

Τά παιδιά τρέχουν, τά ξημερώματα, στίς βρύσες καΐ μαζεύουν άπ’ 
τό νερό τά νομίσματα. "Αλλοτε οί κοπέλλες, τήν Παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς έπιαναν ένα φρ<χχτη και τον « τ ο ρ ν ά ρ ι ζ α ν »  (κουνούσαν) 
λέγοντας:

Γενάρη, ξεγενάρη ξαργυροκομποδιαστή 
έγώ σέ κομ,ποδιάζω 
καΐ σύ θέλω να μοΰ πής 
μέ ποιόν νά σέ ξεχομποδιάσω

γ) Τά Φώτ α :  Τήν ημέρα αυτή, πού αγιάζονται δλα τά νερά, θά 
πάρουν άγιασμα καΐ θ’ αγιάσουν τό σπίτι και τά χωράφια. Λίγο άγια
σμα (άγιονέρι) θά φυλάξουν στό σπίτι γιά άρρώστεια και κάθε κακό 
μέχρι τόν άλλο χρόνο.

Άποβραδύς τήν Παραμονή, φεύγουν με βιασύνη τά «παγανά» πρ'ιν 
ξημερώσει ή "Αγια μέρα:

ΦεύγεσθεΙ νά φεύγουμε 
κι έρχεται δ ζουρλότεαττας 
μέ τδ ζoυρλoκάmβo 
m l τή ζουρλοβρεχτούρα

"Αλλοτε, αύτή τήν ή μέρα, έλεγαν κάλαντα οί λεγόμενοι «καλημε- 
ράδες»:

ΣτΙς δώδεm τά κάλαντα 
στίς δέκα τρεις τά Φώτα

Οί «καλημεράδες» ήσαν παρέες άπό έχνδρες κι έλεγαν αυτοσχέδια 
κάλαντα, πού τά ταίριαζαν σέ κάθε περίπτωση ανάλογα μέ τό σπίτι,
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&v είχε ξενητεμένον, όα/ είχε γιο ή κόρη της ποαπ:ριόϊς. "Οπου καταλά- 
βοανοιν γερό μεζέ και κρασί έλεγαν περισσότερα. Για τό σπίτι ποόχει 
κόρη:

Καλή μέρα, καλήμερα 
κυράί μ’ καλή σου μέρα 
Κυρά μ’ τήν άκριβή σου 
Τήν έλουζες τή χτένιζες 
στα σύννεφα τήν κρύβεις 
Κ ι άνοίξανε τα σύννεφα 
κι έφάνη ή κύρη| μέσα 
Τήν είδε δ γιδς τοϋ Βασιληά 
τήν είδε δ γιδς τοΰ Ρήγα 
— Δέν θέλω γώ τδ Βασιληά 
Δέν θέλω γώ τδι Ρήγα 
μδν’ θέλω· τσελιγκδπουλο 
πού παίζει τή φλογέρα 

κλπ. κλπ.

Γιά τό σπίτι πουχει όα/ύπαντρο παλληκάρι:

δπ’ έχει γιδ μοναχογιό 
ζητάει ν’ άρραβωνιάσηι, 

Κ ι ή κόρη
νάναι άπδ ψηλή γενηά, 
νάναι ψηλή, νάναι λιγνή, 
νάναι καγκελοφρύδα

Καί για τό σπίτι ποΰχει ξενητεμένο:
Καλήμερα, καλήμερα

έδώ πού λείπει δ άφέντης μας 
κι είναι μακρυά στα) ξένα

καλά να πάη, καλά νά ρθή 
καλά νά διαγυρίση
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Για τά Φώτα οί γεωργοί εΰχονται να μην έχουν βροχές καΐ συχνά 
λένε:

Χαρά στα, Φώτα στα στεγνά 
τΙς Λαμπρινές βρεμμ,ένες

δ) Ά τ τ ο κ ρ η έ ς :  Είναι οί μέρες με τούς καλούς μεζέδες, τό καλό 
κρασί, τό φαγοπότι καί τό γλέντι, γιατί θά επακολουθήσει μεγάλη νη
στεία. Τις δυό τελευταίες Κυριακές, Κρεάτινη και Τυρινή θά μαζευ
τούν οί συγγενείς, οί γείτονες καί θά «αποκρέψουν» δλοι μαζί. Μετά τά 
διαλεχτά φαγητά, πού θά προσφέρει ό καθένας, καθώς καί τά «γλυ
κίσματα» θά τραγουδήσουν κοα/ένα «τραπεζίτικο» :

Σή τσύτ’ τη τάβλα πούρθαμε 
νά πιοΰμε m l νά φάμε κ.ά.

θά χορέψουν, θά γλεντήσουν. Τά παιδιά θά ντυθούν «μασκαράδες». "Αλ
λοτε κι οί μεγάλοι ντύνονταν έτσι καί λάβαιναν μέρος σ’ ολόκληρη τε
λετή γάμου (νύφη, γαμπρός, παπας, κουμπάρος) κλπ. Κατά τή διάρ
κεια τοϋ «μυστηρίου» έλεγαν ευτράπελα και γελοΰσοεν δλοι.

Τό ίδιο γινόταν καί με τήν «κηδεία». Στόν υποψήφιο «νεκρό» ένας 
παρίστανε τόν γιατρό κι έκανε διάφορες ερωτήσεις: Πού πονεΐς; Ε 
κεί πονεΐς; καΐ με τίς άπαντήσεις, πού έδινε ό «νεκρός» γελούσαν δλοι.

Ή Καθαρή Δευτέρα «παραγγέλνει» νηστεία σε δλους.

’Ακούστε τί παράγγειλε
ή Καθαρά Δευτέρα:

— ^Γιά ττάρτε τΙς σκουροσουγιές 
m l τΙς σκουρολεπίδες 
m l σύρετε γιά λάχανα 
καΐ γιά παχειές) τσουκνίδες

Διότι άρχίζει ή χορτοφαγία κλπ. Τήν ήμέρα αύτή οί κοπέλλες θά 
φκιάξουν τήν «άρμυροκουλούρα» με άλεύρι, άλόιτι καί στάγτη γιά νά 
ονειρευτούν τό γαμπρό! Παλαιότερα τήν πήττα τήν έφκιαχνε μιά «πρω- 
τοστέφανη» γυναίκα καί έκει πήγαιναν τά κορίτσια νά πάρουν άπό λ ί
γη -πήττα.
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Ε υ ρ υ  τα ν ί κ ε ς  έ κ δ η λ ώ ο ε ι ς
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΣΤΗΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Γεγονός Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε 
ή έπίσκεψη γιά  πρώτη φορά στο Καρ
πενήσι τοΰ Πρωθυπουργού τής Χώρας. 
’Ανάμεσα στα μέτρα πού έξήγγειλε γιά 
την άνόπττυξη τοΰ Νομοΰ ό κ. Γ. Ράλ- 
λης, ήσαν καΐ τά έξης: α) ’Ανάπτυξη 
και άξιοποίηση τοΰ δασικού πλούτου (ί
δρυση βιομηχανίας ξύλου), β) Βελτίω
ση βοσκοτόπων και ανάπτυξη τής αίγο- 
προβοαοτροφίας, γ) ’Ανάπτυξη τής ι
χθυοκαλλιέργειας στά ποτάμια τής πε
ριοχής, δ) Δημιουργία 300 περίπου του
ριστικών καταλυμμάτων στά χωριά τής 
Ποταμιάς κ.ά.

Κάτι πού δεν άνέγραψαν οί έφημερί
δες ήταν ή ιδιαίτερη αναφορά πού έκα
νε ό κ. Ράλλης γιά  τό Μικρό Χωριό, ο
πού είχε μείνει γ ιά  ένα διάστημα καί 
μάλιστα στό σπίτι τοΰ κ. Δημ. Σ. Δέρ
ματά, στις αρχές τής δεκαετίας τοΰ 1950 
Ό  κ. Πρωθυπουργός θυμήθηκε με πό
ση θέρμη οΐ Μικροχωρίτες και μάλιστα 
ό Δάσκαλος τότε τοΰ χωριού κ. Ά ρ. 
Γιορνάς, τοΰ μίλησαν γιά  τά θέματα 
τοΰ χωριού καΐ Ιδίως γιά  τό άνεγειρό- 
μενο τότε Ξενοδοχείο. Ό  κ. Ράλλης, δ- 
πως είπε στό Καρπενήσι, συγκινήθηκε ι
διαίτερα, δταν είδε, δτι οΐ Μικροχωρί- 
τες ώργάνωσοτν χορό κα'ι περιέφεραν δί
σκο γιά νά συμπληρώσουν τό ποσό πού 
χρειαζόταν γιά νά όλοκληρωθεΐ τό Ξε
νοδοχείο τους ! Τό Μικρό Χωριό είχε δώ
σει έτσι ένα παράδειγμα πρωτοβουλί
ας, θελήσεως κα'ι ένθουσιασμοΰ των κα
τοίκων γιά πρόοδο κα'ι ανάπτυξη.

■ 'Ας σημειωθεί δτι με τήν ίδια αυτα
πάρνηση δουλεύουν δλα τά χωριά τής 
Εύρυτανίας. Περιμένουν δμως τό κρά
τος νά δείξει περισσότερη έμπρακτη 
στοργή γ ι’ αύτά.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

’Ά ν κα'ι κάπως καθυστερημένα ή Ευ
ρυτανία τίμησε τόν ιστορικό συγγραφέα

κ. Πόινο I. Βασιλείου σέ ειδική τελετή 
πού έγινε στό Καρπενήσι τόν Αύγουστο. 
Τήν τιμητική έκδήλωση όργάνωσε ή 
Πανευρυτανική Ε τα ιρεία  στήν αίθουσα 
τοΰ Πνευματικού Συνδέσμου «Εύγένιος 
ό Αίτωλός». Μετά τήν εισαγωγή τοΰ 
Προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Κωστο- 
παναγιώτη γιά τό έργο τοΰ τιμωμένου, 
πού γιά λόγους ύγείας άπουσίαζε, μί
λησαν πολύ εύγλωττα ό κ. Σακκάς σύμ
βουλος τοΰ ΚΕΜΕ κα'ι ή δ'ις Τσιουγκρή 
καθηγήτρια. Έ κ μέρους τής ’Αδελφό
τητας παρέστησαν οί κ.κ. Κουτσούκης 
και Δημόπουλος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ή "Ενωση των Εύρυτάνων ’Αμερικής 
τό «Βελούχι», στήν τελευταία Γεν. Συ
νέλευση τής 28-6-80 ένέκρινε όμόφωνα 
ψήφισμα μέ τό όποιο έπισημαίνεται ή 
πληθυσμιακή αιμορραγία τοΰ Νομοΰ 
καΐ ή έγκατάλειψη άπό τό κράτος των 
διαφόρων τομέων τής οικονομικής καί 
κοινωνικής ζωής τοΰ τόπου. Ή "Ενωση 
διαμαρτύρεται γιά  τήν άπαράδεκτη αυ
τή κατάσταση καί ζητεί τή λήψη συγκε
κριμένων μέτρων. Τό ψήφισμα άπευθύ- 
νεται πρός τΙς άρχές τοΰ Νομοΰ, τόν 
Πρόεδρο, τόν Πρωθυπουργό και τή 
Βουλή των Ελλήνων.

ο ι Εύρυτάνες έλπίζουν πώς άρκετές 
άπό τ'ις παραπάνω πληγές θά θεραπευ- 
θοΰν έφ’ δσον υλοποιηθούν οί έξαγγε- 
λίες τοΰ κ. Πρωθυπουργού, θά  χρεια- 
σθει βέβαια γ ι’ αύτό ή συσπείρωση καί 
ένεργός συμπαράσταση δλων των Εύρυ
τάνων.

Ο κ. ΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας έκφράζει 
άπό τΙς στήλες αύτές θερμά συγχαρη
τήρια στόνέκλεκτό Μικροχωρίτη κ. Τά- 
κη Ν. Πολύζο, πού έπανεκλέχτηκε Γε-
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νικός Γραμμοττέας τής Ένώσεως των 
Εϋρυτ(5(νων Αμερικής, «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». 
Ό  κ. Πολύζος πού Ιχει συνδέσει τό Ο
νομά του με την ύπερτριακονταετή πο
λυσχιδή δράση τής Ένώσεως, τιμά τό 
Μικρό Χωριό σάν ένα άπό τά Ιδρυτικά 
μέλη καΐ τούς πρωτεργάτες τής Ένώ
σεως. Έπεστρόιτευσε καΐ πάλι τόν έαυ- 
τό του γιά τό καλό τής Ευρυτανίας. 
Του ευχόμαστε καλή έπιτυχία στό έρ
γο του.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Συγκέντρωσιαν πολύ ένδιαφέρον φέτος 

οΐ γιορτές τοΰ δάσους στην Ευρυτανία. 
’Αναβιώνουν τ'ις παραδόσεις τής πατρί
δας μας. ’ Ιδιαίτερη έπιτυχία σημείωσε 
ό δκχγωνισμός δημοτικού τραγουδιού. 
’Ασφαλώς ή έκδήλωση θά πρέπει νά έ- 
νισχυθεΐ καΐ νά διαδοθεί ευρύτερα.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΛΑ'ΓΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε γιά 

δεύτερη χρονιά φέτος τό «Λαϊκό Πανη
γύρι» πού έγινε στήν ε ’ιδυλλιακή τοπο
θεσία Λακώματα τής Καλλιακούδας, 
στίς 17 Αϋγούστου. Συγκέντρωσε πολύ 
κόσμο άπ’ δλα τά γύρω χωριά και τής 
Ποταμιάς. Τήν ’Αδελφότητα έκπροσώ- 
πησε ό Πρόεδρος τού Α.Σ. κ. Κουτσού-

κης. ’Αξίζουν συγχαρητήρια στήν όργα- 
νωτική έπιτροπή, πού τήν άπετέλεσαν 
οί κ.κ. Σ. Λέφας, δήμαρχος Καρπενη
σιού, θ . Γαβρίλης, πρόεδρος Μεγάλου 
Χωριού, Κ. Σιαμανής, πρόεδρος Συλλ. 
«'Αγία Παρασκευή», Ί . Βράχας, άντι- 
πρόεδρος Συλλ. «Καλλιακούδα» καΐ Π. 
Μπαζιώνης, πρόεδρος Συλλ. «Άνιάδα».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑ

Ή Ποινευρυτοη/ική "Ενωση σέ συνερ
γασία μέ τόν Σύνδεσμο Ελλήνων Λογο
τεχνών καΐ τό Σύνδεσμο Εύρυτιάνων 
Σπουδαστών όργάνωσε τιμητική έκδή
λωση γιά  τά έκατό χρόνια άπό τή γέν
νηση τού Εύρυτάνα δημοσιογράφου, λο
γοτέχνη καΐ πολιτικού Στέφοα/ου Γρατ/ί- 
τσα. Κατά τήν έκδήλωση πού έγινε στήν 
αίθουσα τού Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός», μίλησαν οΐ λογοτέχνες 
κ.κ. Μιχάλης Σταφυλάς μέ θέμα «'Ο 
Στέφανος Γρανίτσας καΐ ή Ελληνική 
Παράδοση» καί Μιχάλης Άναστασιάδης 
μέ θέμα «’ Ιδεολογικοί καί κοινωνικοί 
προσανατολισμοί τού Στέφανου Γροη/ί- 
τσα». Τήν ’Αδελφότητα έκπροσώπησαν 
ό Πρόεδρος καί ό Γραμματέας τού Δ. 
Συμβουλίου κ.κ. Κουτσούκης καί Δημό- 
πουλος.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μέ τόν τίτλο «Τό Λιοντάρι τής Κλε- 

φτουργιάς, (Άντροϋτσος, ό πατέρας τού 
Όδυσσέα)», κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο 
τού Δημήτρη Σταμέλου, στή σειρά των έ- 
κλεκτών έργων τής Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας των έκδόσεων τής «Εστίας».

Στό έργο αυτό, δπου συνταιριάζεται ή 
λογοτεχνική άφήγηση μέ τήν ιστορική 
πραγματικότητα, ζωντανεύεται ή έπική καί 
δραματική φυσιογνωμία του περίφημου κλέ 
φτη καί ή συγκλονιστική πορεία τής ζω
ής του άπό τήν πρώτη άναμέτρηση Jμε τούς 
Τούρκους ώς τό άστραποβόλημα της παλ- 
ληκαριάς καί τό μαρτυρικό θάνατο στό 
κάτεργο, δίνεται αδρά καί παραστοαικά. 
Μορφή κορυφαία τής Κλεφτουργιάς, ό Άν- 
δροϋτσος παρουσιάζεται, στή μυθιστορη. 
ματική αυτή βιογραφία, έπειτα άπό έξαν- 
τλητική καί συστηματική διερεύνηση σ’ έλ- 
ληνικές καί ξένες πηγές, ώστε ή λογοτε
χνική άνάπλαση τής θρυλικής του ζωής νά

έπιβεβαιώνεται ιστορικά καί νά τεκμηριώ
νεται βιβλιογραφικά.

Τό βιβλίο άποτελεϊ προσφορά στή λογο
τεχνία μας, άλλά καί συμβολή στήν εύρύ- 
τερη έρευνα τοΰ Κλεφταρματολισμοΰ, μιά 
πού ό ΆνδροΟτσος, άπό τίς άντιπροσωπευ- 
τικές φυσιογνωμίες τού Νέου Ελληνισμού, 
συνδέεται μέ καθοριστικά γιά τήν πορεία 
τοΰ Γένους γεγονότα στή διάρκεια τής 
Τουρκοκρατίας καί μέ τήν δλη άπελευθε- 
ρωτική κίνηση καί τήν προετοιμασία τής 
Εθνεγερσίας.

“Οπως είναι γνωστό ή προηγούμενη μυ
θιστορηματική βιογραφία τοΰ Δη μ. Σταμέ
λου («Μακρυγιάννης. Τό χρονικό μιας έ- 
ποποιΐας») τιμήθηκε μέ το Κρατικό Βρα
βείο Λογοτεχνίας.

Τό βιβλίο (200 δρχ.) μπορείτε νά τό ζη
τήσετε στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί ά- 
πευθείας άπό τίς έκδόσεις τής «Εστίας» 
(Σόλωνος 60, ’Αθήνα 135).



α π ο  τ η  a  κ ό π ι α  τ η ς  α δ ε λ φ ό τ η τ α ς :

Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Α ρ ά σ η ,  Σ χ ό λ ι α
Η ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Περί τά τέλη ’ Ιουλίου, δπως είχε προ- 
βλεφθεΐ, όλοκληρώθηκε τό έργο της 
Πλατείας (χάνι) από τόν έργολάβο 
Καρπενησιού κ. Δημητρόπουλο.

Ή πλακόστρωση της Πλατείας μαζί 
μέ τά υλικά στοίχισε τριακόσιες χ ιλ ιά
δες δροχχμές. Τό μισό άπ’ αυτό τό πο
σό κοιτέβαλε ή Αδελφότητα άπό τό Τα
μείο της, ένώ τό υπόλοιπο κατέβαλε ό 
κ. Μάχος Κομπορόζος εις μνήμη των ά- 
δελφών του Κώστα, Άλεξόινδρου κα·. 
Μάνθου.

Γιά τό λόγο αυτό τό Α.Σ. γ ιά  λογα
ριασμό και των λοιπών μελών τής ’Α
δελφότητας, έπιθυμεΐ νά έκφράσει πρός 
τόν κ. Μάχο Κομπορόζο τΙς ευχαριστίες 
όλόκληρης τής ’Αδελφότητας γιά  τη 
γενναιόδωρη προσφορά του. Τέτοιες 
προσωπικές δωρεές, πού μάς φέρνουν 
κοντά στά ίχνη τών μεγάλων δωρητών 
τοΰ Μικρού Χωρίου, πρέπει νά έξαρθοϋν 
καΐ ευχόμαστε νά ευρουν κι άλλους μι
μητές.

Ευχαριστούμε έπίσης τόν κ. Ψαλλίδα, 
πού έπανειλημμένα προσφέρθηκε νά 
μάς βοηθήσει καΐ μάς έδωσε πολύτιμες, 
έμπειρες συμβουλές, δταν σχεδιάζαμε 
ακόμα τό έργο.

ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ 
ΚΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ

Τά έργα άνακαίνισης τής πλατείας 
περιέλαβοιν έκτός άπ’ την πλακόστρω
ση καί τόν καθαρισμό τής πρόσοψης τοΰ 
λιθόκτιστου τοίχου τού υδραγωγείου 
(διανεμητής νερού στίς έξι βρύσες). Ό 
ώραιότατος αυτός πέτρινος τοίχος είχε 
σκεπασθεΐ κατά περιόδους άπό πολλά 
στρώματα άσβέστη.

Τό Α.Σ. νιώθει τήν ανάγκη νά ευχαρι
στήσει Ιδιαίτερα έναν άδολο και Απο
δεδειγμένο φίλο καΐ λάτρη τοΰ Μικρού

Χωριού, τόν κ. Αύγέρη Αύγερόπουλο, ό 
όποιος μέ δικά του έργαλεΐα αλλά πρό 
παντός μέ άξιοθαυμαστο ζήλο, μαστο
ριά και έπιμονή καθάρισε τόν τοίχο αυ
τόν άπ’ τά άπανωτά στρώματα άσβέστη 
πού έκρυβαν τήν δμορφη πελεκετή πέ
τρα.

Χάρις στήν δεξιοτεχνία τοΰ κ. Αύγε- 
ρόπουλου άποκαλύφτηκε ό πέτρινος 
τοίχος πού χρονολογείται πάνω άπό μι
σόν αιώνα, δένοντας έτσι τόν τοίχο σ’ 
ένα άρμονικό σύνολο μέ τήν πλατεία.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Τό Α.Σ. τής ’Αδελφότητας έκφράζει 
τΙς εύχαριστίες του στόν κ. Ά θ. Μα- 
τσούκα γιατί έθελοντικά κρδιτησε άνοι- 
χτό τό Ξενοδοχείο έπΙ δύο Σαββατοκύ
ριακα πρίν ή έκμετάλλευσή του άνατε- 
θεΐ στόν κ. Δ. Τσιαχρή. Μέ τόν τρόπο 
αύτό προσπόρισε στόν Σύλλογο συνο
λικά γύρω στίς 2500 δρςτχμές.

Ευχαριστούμε έπίσης τή γυναίκα του 
κυρία Βασιλική καί τήν κυρία Γκόλφω 
Α. Φλέγγα καί τόν κ. Δη μ. Ούτσυντζή 
γιά τήν προθυμία πού έδειξαν νά δου
λέψουν τό Ξενοδοχείο έπί έθελοντικής 
βάσεως έάν δέν τό ένοικιάζαμε.

Τελικά, δπως θά γνωρίζουν οί περισ
σότεροι, μετά τήν έγκατάλειψη τοΰ Ξε
νοδοχείου άπό τόν κ. Παύλο Γιαννακό- 
πουλο ή έκμετάλλευσή του άνετέθη με
τά άπό δημοπρασία στόν κ. Δ. Τσιαχρή 
έναντι 6000 δρχ. μηνιαίως καί 10.000 
δρχ. κατ’ έτος γιά  χρήση τών έπίπλων 
καί τού λοιπού έξοπλισμοΰ.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Ή συνεστίαση φέτος έγινε στό Ξενο

δοχείο τοΰ παλιού Χωριού άμέσως τήν 
πρώτη έβδομάδα πού άνέλαβε τό Ξε-
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νοδοχεΐο ό κ. Τσιαχρης (16-8-80).
Παρεκάθησαν περίπου 200 άτομα καϊ 

εύχαρίοτήθηκοη' δλοι. Σ’ αυτό συνετέ- 
λεσε έκτος άπ’ τήν περιποίηση του ξε
νοδόχου και ή προσφορά τοΰ κ. Αύγέρη 
Αΰγερόπουλου, ό όποιος μέ τό όργανω- 
τικό του δαιμόνιο έφερε τό στερεοφω
νικό του συγκρότημα, τό έγκατέστησε 
καΐ έτσι οι ώραΐοι δημοτικοί σκοποί άν- 
τηχησοιν γιά  άλλη μια φορά κάτω άπ’ 
τόν πλάτανο.

Άπό τό Δ.Σ. παραβρέθηκε μόνο ό 
κ. Ά ρ. Γιορνας. Δεδομένου δτι ή ημέ
ρα ί)ταν έργάσιμη, τά λοιπά μέλη του 
Δ.Σ. επειδή είχαν εξαντλήσει τΙς άδειές 
τους, δέν μπόρεσαν νά παραβρεθοΟν.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

"Οσοι έπισκέφτονται καΐ μένουν γιά 
λίγο στό χωριό μας, δένονται ποιντοτινά 
μαζί του. ’Ανάμεσα στους άμέτρητους 
αυτούς φίλους, ό κοσμαγάπητος στήν 
Ευρυτανία τηλεγραφητής Μιχάλης Σα- 
κελλαρίου κι ή γυναίκα του ’Ελισσάβετ. 
Τώρα πού έκεΐνος έφυγε γιά πάντα, ή 
κ. ’Ελισσάβετ θέλοντας νά ύλοποιήσει 
κάπως τόν ψυχικό τους δεσμό μέ τό δρο- 
σόλουστο καί φιλόξενο Μικρό Χωριό, 
είχε τήν έμπνευση νά έγκατασταθοΰν, 
μέ δαπάνη της, στό δρόμο πρός τόν Νυ 
κολό καί τόν "Αη - Σώστη έξη παγκά
κια, γιά  νά μπορούν νά ξεκουράζονται 
οί περιπατητές καί ν’ άπολαμβότνουν ά
νετα τή μαγεία τού τοπίου πρός τήν Πο
ταμιά, τήν Καλιακούδα καί τή Χελιδόνα.

Ή Άδελφότητά μας εύχαριστεΐ θερμά 
τήν κ. ’Ελισάβετ Σακελλαρίου άπό τή 
στήλη τούτη γιά τήν εύγενική καί γεν
ναιόδωρη προσφορά της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
(ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)

Μέ τις σοφές οδηγίες τοΰ μπαρμπα- 
Νίκου Αιάπη καθαρίστηκε φέτος τό μι
κρό υδραγωγείο - διανεμητής τού Χα
νιού.

Έ ξ άλλου καθαρίστηκε έπίσης ή δε
ξαμενή τοΰ κεντρικού ύδραγωγείου στόν 
"Αη - θιχνάση.

’Εκτός άπ’ τόν μπάρμπα Νίκο, εύχα- 
ριστοΰμε έπίσης τούς Σ. Γεωργούλη, Δ. 
Τζούφρα, Γ. Ζαχαρόπουλο, Δ. Μπάκη, 
Ν. Παπαδημητρίου, Τ. Φλέγγα καί δ- 
λους δσους βοήθησαν έθελοντικά στις 
παραπδτνω κοινωφελείς έργασίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Τό Δ.Σ. έκφράζει τΙς εύχαριστίες του 
πρός δλους δσους συνεργάστηκοη/ καΐ 
καθάρισαν τήν πλατεία καί τούς γύρω 
χώρους άπό χώματα, πέτρες, αγριόχορ
τα κ.λ.π., γιά  ν’ απολαύσουμε δλοι μιά 
κατακάθαρη πλατεία τό καλοκαίρι.

Τό παράδειγμα των μεγάλων μιμή- 
θηκαν καί οί νεαροί βλαστοί τοΰ χωριού 
μας Χρ. Γκιώνης, Χάρις Κανοΰτος, Νικ. 
Κουτσούκης, Σπ. Κρίκος, Βαγγέλης Κυ- 
ρίτσης, Γιώργος Κυρίτσης κ.ά. πού κα
θάρισαν τόν κεντρικό δρόμο στις παρα
μονές τοΰ πανηγυριού. Τούς άξίζει δί
καιος έπαινος καί ένα μεγάλο εύγε. 
”Ας μή ξεχνάμε δτι αύτοί είναι τό μέλ
λον τοΰ χωριού μας!

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ή ’Αδελφότητα κατοςνοοΰσα τήν ανάγκη 
κλειστού χώρου, δπου θά παίζουν ή θά 
μαζεύονται τά παιδιά μέχρι 12 χρόνων, 
παρεχώρησε γιά τήν ψυχοτγωγία τους 
τήν αίθουσα προβολών τοΰ παλιού Σχο
λείου. Έ κει υπάρχουν πολλά έπιτραπέ- 
ζια παιχνίδια άπό προσφορές τών παι
διών (σκάκι, ντάμα κ.ά.) δπου ώρισμέ- 
νες ώρες τοΰ καλοκαιριού μπορούν νά 
πηγαίνουν νά παίζουν.

Περιμένουμε δτι μέχρι τοΰ χρόνου θά 
έμπλουτισθεΐ ή αίθουσα καί μ’ άλλα 
παιχνίδια άπό δωρεές κ.λ.π. ώστε νά 
μπορούν νά περνούν τήν ώρα τους εύ- 
χάριστα περισσότερα παιδιά.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΩΝΙΑ
Συνεχίζονται οί δωρεές κειμηλίων καί 

βιβλίων πρός τήν Πνευματική μας Γω
νιά. Αύτή έλκύει πδτντα τήν προσοχή 
τών έπισκεπτών τοΰ χωριού, δπως προ
κύπτει άπό τις έντυπώσεις τους πού δη-
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μοσιεύονται σέ ίίλλη στήλη του περιοδι- 
KoD.

Σημειώνουμε τΙς κυριότερες προσφο
ρές των; Φωτεινής Παπαδοπούλου (φω
τογραφικού κειμηλίου), Σπυριδούλας 
Τριχιά (παλαιών οικιακών σκευών), 
Φρόσως Φριγκα (τεσσάρων κουρτινών), 
Βασιλικής Καρδαρδ (παλαιών οικιακών 
σκευών), Ζησιμου Ποιναγιώτη (παλαι
ών οικιακών σκευών), θωμά Καρδαρδ 
(έγκυκλοπαιδειας και διδλιων), Φάνη 
Κλεότνθη (διβλίων), Μιχάλη Κωστόπου- 
λου (φωτογραφικού κειμηλίου καί βι
βλίου), Ίωάννου Παπαστάθη (βιβλίω ν).

'Όλους τούς παραπάνω καί άλλους 
άνώνυμους, πού έκαμαν παρόμοιες δω
ρεές, ευχαριστούμε θερμά. Τήν κυρία 
Φρόσω Φρίγκα (Κουτσούκη) αρχαιολό
γο, ευχαριστούμε καί γιά  τό χρόνο πού 
διέθεσε νά διευθετήσει κατάλληλα τά 
έκθέματα τού Μουσείου.

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πληροφορούμαστε δτι τον κ. Γούλα, 
πού μετατέθηκε άλλου, αντικατέστησε 
ό κ. Κούρλος ώς Δ/ντής τού Δημοτικού 
Σχολείου Μικρού Χωριού. 'Ο κ. Κούρλος 
είναι Εύρυτιχν. Τού ευχόμαστε καλή έ- 
πιτυχία στο έργο του.

ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μετά άπό έπαναληπτική δημοπρασία, 

ή έκμετάλλευση τού νέου Τουριστικού 
Ξενοδοχείου τού χωριού άνοπτέθηκε άπό 
τό Κοινοτικό Συμβούλιο στον συγχωρια
νό μας κ. Δημ. Π. Τζαβέλη. Τά εγκαί
νια τού Ξενοδοχείου άπό τό νέο Ξενο
δόχο έγιναν στις Ί3 Δεκεμβρίου.

Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΣ
Παρ’ δλα τά ενενήντα του χρόνια ό 

σεβαστός μας Παπαθανάσης συντρόφε- 
ψε πάλι τό Χωριό μας φέτος γιά αρκε
τές μέρες μέ τη γλυκειά του παρουσία. 
Τά πόδια τού σεβάσμιου πρεσβύτη δέν 
τόν βοήθησαν νά φθάσει μέχρι τον άγα- 
πημένο του 'Άη - Σωστή, δπου τού άρε
σε πάντα νά κάνει τΙς παρακλήσεις τού

15Αυγουστου. Φέτος άρκέστηκε νά μοι
ράσει σέ δλους μας τά ήθικοθρησκευ- 
τικά του έντυπα πού συνήθιζε κάθε χρό
νο μετά τήν παράκληση στον 'Άη - Σώ- 
στη νά μδς δίνει άλλά καί νά ψελλίσει

Στήν πλακόστρωτη πλατεία πολλοί Μικρο- 
χωρίτες μέ τόν πρεσβύτη Παπαθανάση στή 

μέση (καλοκαίρι 1980)

τίς πατρικές του παραινέσεις έπικαλού- 
μενος πόιντοτε τό δνομα τού Ύψίστου, 
στήν ύπηρεσία τού 'Οποίου άλλωστε 
τόσα χρόνια έδούλεψε πιστά σάν καλός 
λευΐτης καί μέ νεανικό πότντοτε ένθου- 
σιασμό.

ΕΝΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΧΡΕΟΣ
"Ενα βαρύ. Ιερότατο χρέος παραμέ

νει ανεξόφλητο. 'Η ανέγερση μνημείου 
γιά τούς Μικροχωρίτες πού έπεσοα/ γιά 
τήν Πατρίδα μας, σ’δλους τούς πολέ
μους, άπ’ τό 1821 μέχρι σήμερα. Διπλό 
καί τρίδιπλο άκόμα είναι τό χρέος γ ι’ 
αυτούς πού έχυσαν τό αίμα τους στά 
χώματα τού Μικρού Χωριού κι έγιναν 
όλοκαύτωμα στή διάρκεια τής φασιστι
κής κατοχής. Είναι ό εθνομάρτυρας Πα- 
πα - Βαστάκης κι ό ένωμοτάρχης Κα- 
τσίμπας πού κάηκαν στό σπίτι τού Πι- 
στόλη. Είναι οι συγχωριανοί μας Χρή- 

(συνέχεια στή σελίδα 58)
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ: ΜΟΝΤΕΡΝΟΠΟΙΗΣΗ 
■'Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΟΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ;
Άπόψβις του Προέδρου τής Άδβλφότητας κ. Κλ. Κουτσούκη

OS πρώτες πρσσπάθειες τής ’Αδελφότητας ετειναν, μετά τήν κατολίσθηση, στή 
συντήρηση καΐ άναζ(θογ6νηση τοΰ χωρισλ μας. Αυτό εγινε σε σημαντικό βαθιώ μέ τή 
συ'/τήρηση τοΰ αυτοκινητοδρόμου, τήν έπαναφορά τοΰ ήλεκτροφωτισμ,οΰ καί τοΰ τηλε
φώνου και τήν έπαναλειτουργία τοΰ ξενοδοχείου.

Αυτοί ήσαν και είναι οΐ σΥ(|ΐΛΐντικότεροι παράγοντες, «τεχνικοί» θά λέγαμε γιά 
τήν προσέλκυση έπισκεπτών. Γιά τά υπόλοιπα φροντίζει ή γοητεία καί ή ό|«>ρφιάτής 
φυσικής αγνότητας τοΰ χωριοΰ. Στήν ουσία αυτή ή δμ^ρφιά τοΰ χωριοΰ μας ελκυε 
καί προσελκύει ακόμα τόν «ξένον», οί δέ παράγοντες πού άνέφερα απλώς τόν δελεά
ζουν γιά νά έπιχειρήσει αδίστακτα τό ταξίδι του πάνω στήν ορεινή, αυτή, μικρή γω
νιά.

Τό Μικρό Χωριό μέ τή φήμη του θά γίνει ασφαλώς ακόμη πιό πολυσύχναστο, 
ιδίως μέ τήν άνάπτυξη τοΰ έσωτερικοΰ τουρισμοΰ. Θά πρέπει όμως νά διατηρήσει 
τήν γραφικότητά του καί τήν ήρεμη φύση του μέ τήν όργάνωση καί τήν προσπέλα
ση στους χώρους πού έμεΐς θά δημιουργήσουιτε. Ή γραφικότητα χάνεται άπ’ τή στιγ
μή πού υπηρετεί πρακτικές σκοπιμότητες καί γούστα τοΰ μο'/τέρνου. ΓΓ  αυτό καί τό 
δίλημμα ώραιοποίηση ή μοντερνοποίηση νομίζω θ’ άποβεΐ αποφασιστικό γιά τό μέλλον 
τοΰ Μικρού Χωριοΰ, παλαιού καί νέου.

Ή ώραιοποίηση δέν συμπίπτει πάντα μέ τήν μοντερνοποίηση. Ή πρώτη ικανο
ποιεί αισθητικές ανάγκες. Ή δεύτερη εξυπηρετεί, συνήθως, πρακτικές σκοπιμότητες. 
’Ά ν καί άναπόφευκτη καί αναγκαία, ώς ένα βαθμό, ή [ίοντερνοποίηση δέν θά πρέπει 
όμως νά γίνει ό οδοστρωτήρας, πού θά άλλοιώσει τήν αισθητική τοΰ τοπίου* καί τήν 
παραδοσιακή όμορφιά τοΰ χωριού μας. Καταστρέφοντας τήν άπλόττ]τα καί τήν άρ- 
μονία τών πραγμάτων μέσα στή φύση είναι σάν νά τά άναποδογυρίζομε καί διόλου

Δυό παραδοσιακά κτίσματα τοΰ χωριοΰ μας: Δυστυχώς έχουν έγκαταλειφθεΐ!
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απίθανο κάποια μέρα νά κυλίσουν στο κεφάλι μας! Παραδείγματα όπάρχουν πολλά. 
Θά άναφέρω μόνο ένα.

’Ασφαλώς δλοι μας έχουμε παρατηρηθεί ένα τσιμεντένιο διάδρομο πού δδηγεϊ 
από το καμπαναριό ώς την είσοδο της 'Αγίικς Σωτήρας, μήκους 30 - 40  μέτρων. ’^Η- 
ταν εκεί πρώτα ένα ώραιότατο, πλακόστρωτο δρομάκι, σάν αυτά πού δλοι μ<χς θαυ
μάζουμε καΐ περιμένουμε νά δούμε, δταν έπισκεπτόμαστε τά πάρκα κα'ι τά άλσηι τών 
πόλεων. Ή ποικιλία τών χρωμάτων και τών σχημάτων τής πλάκας διακοπτόταν άπό 
τό πράσινο χορταράκι πού φύτρωνε σάν στολίδι, στά διάκενα. Χαιρόσουν μιά τόσο 
σύντομη, αλλά φυσική διαδρομή. Ήταν κάτι τό έξαίσια ταιριαχτό ανάμεσα στην πε
ρίτεχνη έκκλησιά καΐ τό πέτρινο καμπαναριό. Κυττάξτε το τώρα πώς είναι! “Ενας 
μονότονος, πνιγμένος στό τσιμέντο διάδρομος. Μόνο τά ραγίιηιατα τού τσιμέντου σπά
ζουν, ευτυχώς, τη μονοτονία του!

Βέβαια κάποιος πρακτικός σκοπός ύπαγόρευσε τό χαρακτηριστικό αυτό «αντί - 
έργο»! Γιατί δέν νομίζω, δτι έφταιγε σέ τίποτε ό γραφικός εκείνος διάδρομος γιά  νά 
τόν πνίξουμε στό τσιμέντο! Δέν χρειάζεται βέβαια νά απαριθμήσουμε έδώ άλλα πα
ρόμοια «άντι - έργα», πού έχουν γ ίνει, ιδιωτικά ή κοινοτικά.

Ή ’Αδελφότητα, φέτος, παρά τ'ις οικονομικές δυσχέρειες πού είχε μπόρεσε νά 
πλακοστρώσει την πλατεία κα'ι νά ανακαινίσει τόν τοίχινο περίγυρο, δπου βρίσκονται 
οί έξ βρύσες. Τονίστηκε έτσι ή πελεκητή πέτρα, πού μαζ’ι μέ τό ξύλο είναι τό όπ’ ά- 
ριθμόν ένα στολίδι τού χωριού (καί δχι βέβαια τό τσιμέντο ή ό άσβέστης πού δέν έ
χουν καμμιά θέση έκεΐ) .

’Έγινε έτσι ολοφάνερο, δτι τέτοια έργα ώραιοποίησης μπορούν καί πρέπει νά 
γίνουν καί άλλα στό χωριό, γιατί αυτά ταιριάζουν στή φύση του, αυτά συμβιβάζονται 
μέ τήν ώς τώρα παράδοση, κι αυτά μας φέρνουν κοντά στίς ρίζες μας. Τέτοια έργα 
θά πρέπει νά ένστερνισθούμε καί νά ένισχύσουμε δλοι μας, δπως:

'Ωραιοποίηση θάταν νά στήναμε σέ διάφορα σημεία βρύσες μέ ωραία πέτρινα ή 
ξύλινα στηρίγματα ή κούπες καί δχι σκέτα σίδερα ή τσιμέντα.

Ώραιοποίηση θάταν ή πέτρα δουλεμένη άπό έμπειρα χέρια νά άντικαθιστσύσε 
τό μονότονο τσιμέντο σέ πολλά έκτελεσθέντα ήδη ή σχεδιαζόμενα έργα.

'Ωραιοποίηση θάταν νά φυτεύαμε άντί νά κόβουμ.ε δένδρα, άφού τώρα απολαμ
βάνουμε δένδρα, πού φύτεψαν προηγούμενοι άπό μας. ’Ιδιαίτερα έκεί, δπου είναι Ιπι- 
θυμητή ή σκιά τό καλοκαίρι.

'Ωραιοποίηση θάταν νά στήναμε ώραία παγκάκια, ξύλινα ή πέτρινα σέ διάφορα 
σημεία άνάλογα μέ τό τοπίο καί τή φα'/τασία μας.

'Ωραιοποίηση θάταν νά στήναμε σέ διάφορες γωνιές παλαιού τύπου (ήλεκτρι- 
κά) φανάρια.

'Ωραιοποίηση θάταν ακόμη ή δημιουργία ένός πάρκου, ενός μνημείου σέ κεντρι
κό χώρο κλπ.

Βέβαια ή φαντασία τού καθενός μας μπορεί νά βρει πολλά τέτοια έργα. ’Αλλά 
ή έμπνευση τού ένός θά πρέπει νά βρίσκει τήν επιδοκιμασία τής πλειοφηφίας μετά 
άπό ά'/ταλλαγή απόψεων γιά νά έχει έτσι τά έχέγγυα μιας όπεύθυνης ένέργειας κι 
ένός κοινού στόχου.

Στήν Ευρώπη καί τήν ’Αμερική υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι τοπίου καί τό πα
ραμικρό χωριό μπορεί νά ζητήσει τή γνώμη' τους πριν άπό κάθε σημαντικό' έργο. Γ ι
ατί δ,τι έργο συντελεί στή διατήρηση τού τοπίου θεωρείται έθνικό όφελος.

Τέτοιες πολυτέλειες βέβαια στήν 'Ελλάδα δέν ύπάρχουν άκόμη. Κάποτε θά θε
ωρηθούν άπαραίτητες. Τόσο απαραίτητες, δσο άπειλητικότερος προβάλλει δ μοντερνι
σμός μέ τις ποικίλες μορφές του, γιά τόν παραδοσιακό μας πολιτισμό.

Αύτόν τόν κίνδυνο, πού άπειλεί κάθε Ευρυτανικό χωριό, νομίζω θά πρέπει έμείς 
νά τόν προλάβουμε στή δική μας όμορφη γωνιά πού έχουμε χρέος νά φροντίζουμε καί
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νά δοαφυλάξουμΐ. Τ6 χωριό μας. ”Οχι μόνο από ξένες άλλα καΐ από δικές μας έπεμ- 
βάσεις.

Διατηρώντας τήν παραδοσιακή του όμορφιά κα'ι τό φυσικό του χρώμα, είναι σάν 
νά τονίζουμε τήν δική του προσωπικότητα, τήν μοναδικότητα του. ’'Ετσι μέ τήν πά  ̂
ροδο τοΰ χρόνου θά γίνεται μιά «άντίκα» όρεινοΰ, παραδοσιακού περιβάλλοντος καΐ ά- 
διατάρακτης φυσικής δμορφιάς. "Ολοι [ΐΛς ξέρουμε πόσο κοστίζουν οί άντίκες. "Οσο 
παλιώνουν, τόσο κα'ι πιό πολύτιμες γίνονται.

ΚΛ. Κ Ο ΪΤΣΟ ΓΚ Η Σ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ
Σόιν δνειρο μοΰ φαίνονται τα παιδικά μου χρόνια 
ξυπόλυτος, μισόγυμνος κα'ι νηστικός ακόμα.
Κα'ι τά παιδιά τής γειτονιάς κι αύτά στον ίδιο κλάδο 
ψάχναν τ'ις φράχτες γιά ζοχούς νά ζήσουν κάθε όίλλο. 
Πολλά πού ξενητεύτηκαν είπαν δεν θά γεράσουν 
τον τόπο τής γεννήσειος πώς δεν θά λησμονήσουν.
Κα'ι ’γώ άκόμη δυστυχώς πού εχω ’ρθεΐ στά ξένα 
πόσον συχνά τά σκέφτομαι δλα τά περασμένα.
Μέρα και νύχτα καρτερώ κι άπό καρδιά δακρύζ ω 
κα'ι στο θεό προσεύχομαι μιά μέρα νά γυρίσω.
Στά άγια τά χώμοαα πού βρίσκονται ’κεΐ πέρα 
νά κοιμηθώ ξεκούραστα στόν καθαρόν άέρα.
’Απάνω στά ψηλά βουνά στών έλατιών τον κλάδο 
όποΟ ’ν’ άέρας καθαρός κα'ι τό νερό δροσάτο.
Έ κεΐ κι εγώ καμιά φορά, σόιν μπώ στην έλικία 
θ’ άνέβω νά ξεκουραστώ νά χτίσω μιά καλύβα.
Στόν ’ίσκιο δπιό τά έλατα μέ τά μακριά κλωνάρια 
νά λέω μυθιστορήματα, πώς ζοΟν τά παλληκάρια.
Κι diV θά μοΰ ποΟν πώς γέρασα, τό τί θά εΐν’ τό τέλος 
θ’ άφήσω την καλύβα μου στούς μεταγενεστέρους, 
θά  βρούνε τό ντουφέκι μου στόν τοίχο κρεμασμένο 
στην πόρτα τής καλύβας μου τό δνομα γραμμένο.

(’Οκτωβρίου 17, 1933) Χαράλαμπος Δ. Τριανταφύλλης
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'Η ίπιοκίϋή τοΰ Ι.Ν. τής "Μπαμόρφοοης η

τού κ. Γ.  Α Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ή δημοπρασία για τήν ανάδειξη έργολάβου για την έπισκευή βρίστηκε απ’ τδν 
αιδεσιμότατο Παπαδημήτρη, Πρόεδρο τοΰ ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ημέρα Τ ε
τάρτη καί ώρα 11 - 12 στο γραφείο τοΰ ' ίεροΰ Ναοΰ της 'Αγίας Κυριακής. Στβ 
ταξΰ χρόνο δ Παπαδημήτρης άρρώστησε, ήλθε στην ’Αθήνα καί μπήκε στβ νοσοκο
μείο των Κληρικών άπ’ οπού άφοΰ χειρουργήθηκε ξαναγύρισε στο χωριό μέ άποκα- 
τασπημένη τήν υγεία του — δόξα τφ Θεώ—  στίς 19 Σεπτεμβρίου, άν θυμάμαστε κα.- 
λά. "Ομως στις 27 Αύγουστου δέν παρουσιάστηκε κανένας εργολάβος στβ ’Εκκλησι
αστικό Συμβούλιο, τοΰ οποίου βρίστηκε άντικαταστάτης πρόεδρος άπό τόν σεβασμιώ- 
τατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, β αιδεσιμότατος Παπακώστας Ααμπα- 
δάρης, έφημέριος τοΰ Μεγάλου Χωριοΰ.

'Ο Παπακώστας τήν ίδια μέρα καθόρισε νεα έπαναληπτική δημοπρασία για τήν 
21 Σεπτεμβρίου, ήμέρα Κυριακή, καί ώρα 11 - 12 στόν ίδιο τόπο. Αότή τήν ήμέρα 
εύτυχώς παρουσιάστηκε β εγκατεστημένος στή χ\αμία έργολάβος Αάμπρος Σαμαράς, 
άπό τόν Κλειστό τής Ευρυτανίας, β όποιος εκαμε προσφορά 1.860.000 δρχ. για τό 
σύνολο τοΰ έργου, άντί τοΰ προΟπολογισθέντος κατά τόν Αύγουστο 1979 ποσοΰ δρχ. 
1.650.000

'Η προσφορά αυτή μέ τόν τρέχοντα πληθωρισμό καί τήν πάροδο ένός χρόνου κρί- 
θηκε συμφέρουσα καί ύστερα άπό κάποια καθυστέρηση, στις 30 ’Οκτωβρίου, τό ’Εκ
κλησιαστικό Συμβούλιο ύπό τόν Παπαδημήτρη πλέον υπέγραψε τή σχετική σύμβα
ση μέ τόν εργολάβο καί τόν μελετητή - έπιβλέποντα μηχανικό κ. Φώτη Παπανάγνου, 
δ όποιος έγκατέστησε καί τόν εργολάβο εις τό έργον.

Έ κ  παραλλήλου β έρανος τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου έφθασε τίς 800. 
000 δραχμές καί συνεχίζεται. 'Ως τώρα έγιναν οι παρακάτω εισφορές καί είμεθα 
βέβαιοι, δτι θά συνεχισθοΰν μέχρι τής συμπληρώσεως τοΰ άπαιτουμένου ποσοΰ (μόνο 
γιά τή στέγη χρειάζονται περί τίς 1.200.000 δρχ.) είτε ώς πρώτες γιά τά σοβαρά 
ποσά είτε ώς δεύτερες.

Τό ’Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ή ’Αδελφότητα άπευθύνει χίλιες ευχαριστίες 
γιά δσους έδωσαν ήδη καί άλλες τόσες παρακλήσεις γιά δσους δύνανται καί ώς τώ
ρα δέν έδωσαν.

Γ . ΔΗΜΟΠΟΓΑΟΣ

Καπνο6ιομηχοα/ία Γ. Α. Κερά- 
νης Α.Ε.

Σπυριδούλα Εύαγ. Πιστιόλη 
Γεώργιος Κ. Δημόπουλος 
Μαργαρίτα Ν. Κερόαη, είς μνή

μην τοΰ συζύγου της έπΙ τη 
συμπληρώσει ΙΟετίας άπό του 
θανάτου του

Ο.Ε. Άθ. Μητσόπουλος & ΥίοΙ είς 
μνήμην Στέλλας Μητσοπούλου 

Ίω. Δ. Δέρματα είς μνήμην Σο
φίας Κουτσιούκη 

Δήμητρας Δη μ. Κοκκάλα 
Σοφία Παν. Καρελλα 
Βιργινία Άθ. Δημοπούλου - Ζω-

lOO.CMO
50.000
25.000

10.000

10.000

10.000
10.000

5.000

γράφου εις μνήμην τοΰ συζύ
γου της

Μαρκάνθης Μιχ. Τσιροπούλου - 
Ζωγράφου εις μνήμην των γο
νέων της Χρίστου καΐ Φροσύνης 

Παν. Έλευθ. Παππαδής είς μνή
μην των γονέων του 

Άθαν. Νικολ. Κερόινης 
Βασίλειος Ν. Κομματας 
Ροδάνθη Γ. Κυρίτση 
Φωτεινή Έπ. Π απαδοπούλου είς 

μνήμην Σοφ. Κουτσούκη
» Ευφροσύνης Δ. Ζορ-

μπαλα
είς μνήμην Μαρίας Ξ. Ζορμπαλα

5.000

5.000

5.000
5.000
5.000
5.000

2.000

2.000
2.000
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Κώστας Σττ. Ζαρμπαλας 
’ Ιω(^νης Μ. Νικολόπουλος 
Ιωάννης Γιαννόπο,υλος 
Κων)νος Κιρκιλέσης είς μνήμην 

Εϋφροσ. Ζορμπαλά καΐ Ε λ έ
νης ©όνου

Δημ. Άλκ. Καλατζής 
Κώστας Δ. Πλάκας είς μνήμην 

των γονέων του 
Δημ. Σκορδδς 
Νικόλ. Δ. Ζωγράφος 
Γεώργιος Λιώρης 
Σεραφείμ Γ. Ζαχαρόπουλος 
Νικόλαος Φλώρος 
Νικ. Ίω. Μΐχος 
Δύο ’Ανώνυμες Κυρίες 
Άθαν. Ίω. Κεράνης 
Νικόλ. Σιδέρης 
’ Ιωάννης Γαλανούδης 
Άθαν. Κοιναράς 
Θεόδ. Γεωργακότιουλος 
Βασ. Γάστταρης 
Ποτντελής Κουτσόπουλος 
’Ανώνυμος Κυρία 
Άθιχν. Κοντογιώργος, Γραμμα- 

τεύς Κοινότητος 
Μαρία Κακούρα - Σιδέρη 
Δημ. Ν. .ι^εκάρφωτος 
Σταύρος Ίω. Παππαδής 
Παντελής Τσινιάς 
Σπυριδούλα Συμεωνίδη - Πατπια- 

δη είς μνήμην των γονέων της 
Ιωάννας Άριστ. θάνου 
’Αναστασίου Μπαλάφα 
Γεωργίου Κατσάνου 
Ίωάννου Μττακαέ 
Παρασκευής Κονδύλη 
Δημ. Κατσιγιάννη 
Εύανθίας Κοντρουμάνου

4.000
4.000
3.000

3.000
3.000

3.000
2.500
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000
1.500 
1.200 
1.000 
1.000 
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

600
500
500
200
200
100

Ε’ισφοραι ΛΑΜΙΑΣ δοθεϊσαι είς τόν κ. 
Παντελή Λιάπη
Παντελής Λιάπης 5.000
Ίωόη/νης Ν. Λιάπης 5.000
Βασίλειος Πλάκας 5.000
Άνδρέας Πιχνοτγιωτόπουλος 3.000
Βασίλειος Μΐχος 3.000
Μιχάλης Τσίρος 3.000
Πέτρος Τραχανάς 3.000
'Ηρακλής Ν. Λιάπης 2.000
Νικόλαος καΐ Τηλ. Δερματας 2.000
Ιωάννης Ε. Ζαχαρόπουλος 2.000
Γεώργιος Μαμαλιός 2.000
’Αδελφοί Μπιλάλη, Άθή^να 500
Γεώργιος Καμπέρης, ’Αθήνα 1.000
Έλενη Ί. Μήτσου 1.000
Βασιλική Παπαϊωι5ιννου 1.000
Βασίλειος Θεοδωρόπουλος 1.000
Άκύλας Κ. Άντωνόπουλος 1.000
Ματθαίος Σουφλερός 1.000
’Αθανασία και Νίκη Ζησίμου -

Καζούλη 1.000
Άνδρέας Μπετένιος 1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

500
500
500
500
300
300
300
300
200
200
200
200
100

1.000 
1.000 
1.000 
$  100 
2.000 
$ 50

Χριστόφορος Κ. Άντωνόπουλος 
Αικατερίνη Κεχριμπάρη 
Φωτεινή Γιαννακοπούλου 
Βασιλική Γκιάπα 
Αθανασία Ε. Τσάρου 
Δημ. Φουσέκης 
Γεώργιος Καρδούνης 
Άποστόλης Ευθυμίου 
Χρυσούλα Άρμακά 
Ναυσικά Άργυροπούλου 
Ίωόιννης Κοκόσας 
Δημήτριος Τζαδέλης 
Ευάγγελος Σφήκας 
Βασίλειος Βλόιχος 
Στέλιος Μιχελίδης 
Άναστ. Κουδέλης 
Αθανάσιος Σουλιώτης 
Ντίνα Καραθεοδώρου 
Άθαν. Ζήκος

ΕίσφοραΙ στόν κ. Αριστείδη Γιουρνά 
Χρήστος Νικ. Παναγιώτου 
Δημήτριος Νικ. Παναγιώτου 
Τάσιος Δημ. Φλέγγας 
Κων. Διον. Πριόδολος 
Ιωάννης Μυτιλήδης 
Χαρ. Τσίπας ε’ις μνήμην συζ. του 
Παν. Ί . Δερματας είς μνήμην 'Ε

λένης Νικολοπούλου 2.000
Μιχ. Μουχρίτσας $ 100
Νικ. Νταφύλης $ 200
Σταύρος Γεωργούλης 1.000
Χαρίκλεια Κυρίτση 1.000
Άλεξόινδρα Πολύζου 1.000
Σεραφείμ Νταφύλλης $ 50
θωμάς Καρδαράς 2.000
’Ελευθερία Σακελλαρίου 2.000
Πόπης Μπάκη είς μνήμην γονέων 

της Δημητρίου καΐ Ευφροσύνης 3.000 
'Ελένη Σπ. Δερμοιτά είς μνήμην

του παιδιού της Νίκου 5.000
Ίωόιννης Άθ. Κερόινης είς μνή

μην γονέων καΐ άδελφών 10.000
Σωτ. Παν. Φλώρος 1.000
Ίωόιν. Παν. Φλώρος 500
'Εταιρεία Έμ. Κανδρέας καΐ Υιός 5.000 
Μαρία Άθ. Κουμπουροπούλου 5.000
Στέφανος Μπιλέτας 5.000
Ιωάννης Κ. Θόινος 5.000
Νικ. Άντ. Σταμπολίτης 5.000
Άριστ. Κ. Θάνος 5.000
Κων. Κυρίτσης $ 100
ΕίσφοραΙ 26 διαφόρων κατά τήν

έορτήν τής Μεταμόρφωσης 3.035
’ 1 ωόιννου Κων. Γ ιουρνά 3.000
Βάϊος Δ. Ζωγράφος 3.000
Παναγ. Ίω. Μΐχος 3.000
Δημοσθένης Γιούσμπασης 2.000
Δημήτριος Γεωργίου 2.000
Άρμόινδος Ν. Κομπορόζος 2.000
Τάκης Ν. Πολύζος $ 50
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Ελένη Γ. Φλώρου - Κομτιορόζου
είς μνήμην των γονέων της 2.000

ΣττΟρος Ν. Κομπορόζος είς μνή
μην των γονέων του 2.000

Ναυσικόί Εύαγγ. Ποτπαδάκη -
Φλέγγα 2.000

Κώστας ΚατσόοΌς 1.000
Παν. Βενέτης 1.000
’Ασπασία Βενέτη 1.000
Άγαπούλα 1. Τσιμπογιάννη -

Φλέγγα 1.000
Σοφία Β. Ρουσίνου - Παππαδή 1.000
Φίλιππος Πασπαλάρης 1.000
Λουκόίς Μίχος 1.000
Κων)νος Μπακατσας είς μνήμην

τοΰ πενθεροΰ του Ίω. Μίχου 1.000

Εισφορές στον αίδεσ. Παπα- Δημήτρη 
Καραπάνο:

Βασίλειος Κομμοαας 20000, οικονόμος 
Παπα - Λημήτρης Καροοπάνος 15000, Έ- 
παμ. Παπαδής 15000.

Εισφορές στον κ. Κλ. Κουτσούκη: 
’Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος 5000, ’ Ιωάν

νης Κουτσούκης 5000, Μιχάηλ Κωστό- 
πουλος 2000, Μαργ. Κεράνη 1000, Ροδ. 
Κατσούλη 1000, Νικ. Κουτσούκης 5000, 
Σοφ. Κουτσούκη 5000, Ά λεξ. Κουτσούκης 
5000, Νικολ. Κεράνης 5000, Κλεομ. Κου
τσούκης 5000, Νικολ. Παπαδημητρίου 
5000, Γεωργ. καΐ Στέλλα Πιχπαδή 10000 
θωμάς Παπανΐκος 2000, Στεφ. Μπιλέτας 
5000, Χαρ. Τσίπας 200, ’Απόστολος Κου- 
τούκης 500, Δ. Τσατσαράγκος 1000, 
Ντούλα Κοντούλας 40 δολλ., Β. Τάσου 
100, Δ. Χριστοδουλιας 200, Κ. Κουτρου- 
μόα/ος 200, Καλλ. Κοντογιώργου 1000, 
Γ. καί Β. Σουλιώτου 300, Κων/τία Στά
θη 4000, Χρ. Γαζέττας 500, Π. Μεντο- 
γιάννης 1000, Γ. Πασπάλης 1000, Δ. Γα- 
έρίλης 500, Δ. Κωτσόπουλος 1000, Μπα- 
νιας 100, Ν. Βασιλόπουλος 500, Β. Τζού- 
φρα 100, Β. Τσουκανα 500, Κ. Καλτσης 
1500, Φ. Γιαννακοπούλου 100, Έ λ. Κοντο 
Θανάση 500, Α’ικ. Δημοπούλου 500, Μαρ. 
Λιάπη 1000, Δ. Σκορδας 500, Έ λ. Πα- 
παπαναγιώτου 1000, Βασ. Πριτσιόλας 
500, Άθαν. Πλάκας 500, Κων)νος Κάπ-

Εΰγενία Κ. Βασιλοπούλου 500

Καταθέσεις είσφορων άπ’ εύθείας στήν 
Τράπεζα
Χρίστος Μαστρογεωργόπουλος 20.000 
Ιωάννης Φλέγγας $ 400
Φωτεινή Ποιποίθαν. Παπαστάθη 10.000 
Γεώργιος Άθαν. Παπαθανασίου 10.000 
Σωτήριος Κ. Δερματδς 5.000
Στέφ. Χρ. Μαστρογεωργόπουλος 3.200 
Κώστας Πέτσικας 2.200
Δη μ. Σταθόπουλος 1.000
Δέσποινα Κακούρα 1.000
Ευάγγελος Κακούρας 500
Ίωόα/νης Κατσιγιάννης 500
’Ανώνυμος 500

πος 500, Δ. Πασπαλάρης 500, Δ. Ντε- 
λής 1000, Χαρ. Τριανταφύλλης 500, Εύ- 
φροσ. Κουτσούκη - Φρίγκα 1000, Κούλα 
Παπαδή 2000, Εύανθ. Μοα/ίκα 2000, Δ. 
Ούτουντζής 1000, Πραξιθέα Μυλωνά 
200, Φούκα Άθηνά 1000, Τριχιά Κουφο- 
μιχάλη Λαμπρ. 1200, Μουχρίτσα Αίκατ. 
1000, Παπαστάθης Ίωόη/. 5000, Καρδα- 
ρά Βασιλική 1000, Χαραλ. καί Μαρσού- 
λα Τριανταφύλλη είς μνήμην μητέρας 
’Αρετής Παναγιωτοπούλου, θείας Εύ- 
φροσύνης καί Μαρίας καί έξαδέλφου 
Κωνσταντίνου Άναγνωστοπούλου 10000, 

Διά χειρός καθηγητοΰ Ποχντ. Πάσχου 
τή εύγενη φροντίδι Σοφίας Καρελά είς 
μνήμην καί έκ διαθήκης ’Αγγελικής 
Κορδούβελη 10000, Πρωτοπρεσβύτερος 
ΚωνστοΛ/τΐνος Δ. Βαστάκης 2000, Σπυρ. 
Κυρίτσης 2000, Κλ. Κουφαλιώτης 5000, 
Ίω. Λεκκός 2000, Ροδότνθη Γ. Κυρίτση 
είς μνήμην Γεωργίου Κυρίτση 5000, Βού
λα Β. Τσώμου είς μνήμην πατρός της 
Γεωργ. Κυρίτση 5000, ’ Ιωάν. Γιαννόπου- 
λος είς μνήμην των γονέων του Νικο
λάου καί Σοφίας Γιαννοπούλου 2000, 
Τασία χήρα Ί . Ζαχαροπούλου είς μνή
μην τοΰ άνδρός της 8000, Χρηστός καί 
Γεωργία Τσιόινα είς μνήμην γονέων 
Λάμπρου καί Μαρίας Γιορνά 3000.

(Γιά τίς είσφορές άπό τις ΗΠΑ, δλ. στήν 
έπόμενη σελίδα, άρ. 57)
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Οζ ξενητεμένοι μας ϋυμοϋνται
Συγκινεΐ δλους μας τό ένδιαφέρον των 

ξενητεμένων Μικροχωριτών πού έκδη- 
λώνουν ποικιλότροπα τό ένδιαφέρον 
τους γιά  την Ιδιαίτερη πατρίδα τους. 
Είτε άπό τά ξένα δπου βρίσκονται είτε 
κατά τίς σύντομες διακοπές στό χωριό 
τό καλοκαίρι, δέν παύουν νά δείχνουν 
τό στοργικό τους ένδιαφέρον γιά δ,τι 
άφορα την ’Αδελφότητα, τό χωριό μας 
καί τούς ανθρώπους του. Άπό την ’Αμε
ρική, τήν Αυστραλία, τόν Καναδά κ.λ.π. 
μάς στέλνουν συγκινητικά λόγια καί έμ
πρακτες έκδηλώσεις αγάπης γιά  τις ό
ποιες τό Δ.Σ. καί γενικά ή ’Αδελφότητα 
αίσθότνεται τήν άνάγκη νά τούς εύχαρι- 
στήσει καί άπό τις στήλες αυτές.

Νεότερες χρηματικές δωρεές πρός 
τήν ’Αδελφότητα ή μέσω αυτής πρός τόν 
έροοΌ, άπέστειλαν άπό τΙς ΗΠΑ οΐ κά
τωθι, κατ’ άλφαβητική σειρά:

Οί άδελφοί Ζαχαρόπουλος Κ. Πλού
ταρχος (δολ. 250) καί Παναγιώτης (δολ. 
250) εις μνήμην γονέων των Κων/νου 
καί Δέσποινας Ζαχαροπούλου (δολ. 500) 
Ζαχαρόπουλος Δ. Παναγιώτης δολ. 100,

Λιάπη Φωτεινή δολ. 100, Λιάπης Β. Δη- 
μήτριος και Λιάπη Δ. ’Ό λγα είς μνή
μην γιαγιάς Μαρίας Λιάπη καΐ γονέων 
Βασιλείου Λιάπη καί Μαρίας Χονδρού 
δολ. 300, Μπουλούμπαση Ιφ ιγένεια  δολ. 
100, Πολύζος Τάκης δολ. Χαμπερής 
Ίωότν. δολ. 500, Εύδοξία Λαΐνη (γένος 
Μπακογιάννη) δολ. 125.

Τό Δ.Σ. ευχαριστεί δλους τούς παρα
πάνω γιά  τίς γενναιόδωρες προσφορές 
τους.

’Ακόμη εύχαριστεΐ τίς κυρίες Λαμπρι- 
νή Κουφογιότννη (Τριχιά), Ν. Τζέρσεϋ, 
ΗΠΑ καί Μαρία Κακούρα (Σιδέρη), 
Βιρτζίνια,ΗΠΑ, γιά τήν προθυμία τους 
νά συνδράμουν τό έργο τής ’Αδελφότη
τας άνάμεσα στούς 'Έλληνες καί συμ
πατριώτες τής ’Αμερικής.

’ Επίσης τήν κυρία Ισμήνη Μπάρλα 
(Κεράνη),Βόρ. Καρολίνα, ΗΠΑ, γιά τήν 
ευγενική της πρωτοβουλία νά ιδρυθεί 
σπίτι τοΰ δασκάλου στό Μικρό Χωριό. 
’ Εκπληρώνοντας έπιθυμία της δέν δημο
σιεύουμε έδώ τό ευγενικό της γράμμα 
πρός τήν ’Αδελφότητα.

Ένα ευχαριστώ στούς κληρικούς μας γιά τόν έρανο
Γιά τήν μέχρι τώρα εύόδωση τοΰ έρά- 

νου γιά  τήν έπισκευή τής Μεταμόρφω
σης, θέλουμε νά ευχαριστήσουμε, έκτός 
άπ’ τούς πολλούς δωρητές, τούς άξιους 
κληρικούς τοΰ τόπου μας, πού περιέβα
λαν με στοργή καί ένδιαφέρον τήν ιερή 
αυτή προσπάθεια καί συνετέλεσαν στην 
ώς τώρα έπιτυχία του.

Ευχαριστούμε πρώτον άπ’ δλους, τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησι
ού κ. Νικόλαο. Δέχθηκε έπανειλημένα 
σέ άκρόαση μέλη τής ’Ερανικής ’Επιτρο
πής, μάς ένεθάρρυνε στήν προσπάθειά 
μας καί έπετάχυνε τήν διαδικασία έγ
κρισης τής δημοπρασίας καί τών άλλων 
σχετικών πράξεων τοΰ Έκκλησιαστικοΰ 
Συμβουλίου.

Τόν Ποτνοσιολογιώτατο ’Αρχιμανδρί

τη καί 'Ηγούμενο τής '1. Μονής Τατάρ- 
νης κ. Δοσίθεο, πού μέ τήν αύθόρμητη 
καί ένθουσιώδη, παραινετική ομιλία του 
τήν ή μέρα τής Μεταμόρφωσης (6-8-80) 
στήν ίδια τήν έκκλησιά τοΰ παλιοΰ Μι- 
κροΰ Χωριοΰ, συγκίνησε πάρα πολύ τό 
έκκλησίασμα καί συνετέλεσε στό νά μα
ζευτεί ένα σοβαρό ποσό άπό χρηματι
κές εισφορές. Σ’ αυτό συνέβαλε άναμφι- 
σβήτητα καί τό φωτεινό παράδειγμά 
του νά βάλει πρώτος αύτός τό χέρι του 
βαθειά στήν τσέπη καί νά ένισχύσει καί 
έργω τόν έρανσ.

Τόν έφημέριο τοΰ Μεγάλου Χωριοΰ π. 
Παπα - Κώστα Λαμπαδάρη, πού κατά τή 
διάρκεια τής άσθένειας τοΰ δικοΰ μας 
Παπα - Δημήτρη, τόν άντικατέστησε έ- 
παξίως δχι μόνο στά ποιμαντικά καθή-
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κοντά άλλα καΐ σάν Πρόεδρος τοΟ Έκ- 
κλησιαοαικοΟ Συμβουλίου. Διενήργησε 
την’ ττρώτη άκαρπη καΐ την δεύτερη έ- 
πίτυχη δημοπρασία, συνέταξε τα πρα
κτικά, καΐ πρσέβη στίς πρώτες σύντονες 
ένέργειες για  την ύποβολή καΐ έγκρισή 
τους άπό την ' I. Μητρόπολη Καρπενη
σιού.

Ευχαριστούμε, την ψυχή τού έράνου, 
τόν σεβαστό μας Παπα - Δημήτρη, πού 
παρά τήν άσθένειά του και τήν έπακο- 
λουθήσασα έγχείρησή του, δέν έπαυσε 
καΐ άπό τό κρεββάτι τού νοσοκομείου

νά μάς δίνει τις συμβουλές του καΐ τήν 
πολύτιμη έμπειρία του γιά τήν άπρόσκο- 
πτη διεξαγωγή τής δημοπρασίας και 
γενικά τήν εύόδωση τού έράνου. Χαιρό- 

■ μαστέ τώρα πού άνέλαβε πλήρως τά 
καθήκοντά του καΐ τού ευχόμαστε γιά  
άλλη μιά φορά περαστικά.

Ευχαριστούμε τέλος, δλα τά μέλη τού 
’ Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ.κ. Έπ. 
Παπαδή, Κώστα Κατσάνο καΐ Βάϊα Ζω
γράφο, πού κατενόησαν τό έπεΐγον τού 
θέματος και πήροα/ στα ζεστά τήν δλη 
υπόθεση έπισκευής της Μεταμόρφωσης.

(συνέχεια άπό τή σελίδα 50) 
στος Φλέγγας καί Νικόλαος Γ. Κυρίτσης 
πού μαζί μέ άλλους εννέα πρόκριτους 
τού Μεγάλου Χωριού, άφού έσκαψαν 
μόνοι τούς τάφους τους στό κτήμα Α. 
Δημόπουλου, στ'ις Λόγγοβες, θερίστηκαν 
άπ’ τά Ιταλικά πολυβόλα.

Ή ’Αδελφότητα συναισθοινόμενη τις 
εύθύνες δλων μας άπέναντι σ’ ένα τέ
τοιο χρέος, θά συνεχίσει τις προσπάθει- 
ές της γιά  τήν άνέγερση μνημείου καΐ 
έλπιζει σύντομα νά μπορέσει νά άνακοι- 
νώσει τά άποτελέσματα αυτών τών προ
σπαθειών της.

(συνέχεια άπό τή σελίδα 9)
μου εύρίσκετο ήδη άπό μηνός στην Ελλάδα. Τό ετο; 1923 πρωτοβουλία τοΰ τότε υ
ποψηφίου ίερέως τοΰ χωριοΰ [ίας ’Αθανασίου Παπαστάθη έστάλησαν εις τούς έν ’Α
μερική κυρίο)ς, άλλα καΐ τούς απανταχού Μικροχωρίτας, έπιστολαΐ ζητοΰσαι τήν βο
ήθειαν των διά τήν άνέγερσιν τοΰ ναού.

’Επειδή αί πρώται άπαντήσεις μέ τά σχετικά έμβάσματα ήσαν γενικώς καλαί, 
κα'ι άφοΰ εισεπράχθησαν — έστω δραχμοποιημέναι υπό τοΰ κράτους—  αί κατατεθει- 
μέναι είς τήν τράπεζαν ’Αθηνών χρυσαί ΌθωμανικαΙ λίραι, τό 192& έγινεν ή θεμε- 
λίωσις τοΰ ναού, ή δέ άνέγερσίς του έπερατώθη τό φθινόπωρον τοΰ 1928 ύπό τήν ά>- 
κάματον έπίβλεψιν τοΰ ίερέως ήδη τοΰ χωριού Παπαθανάση καΐ τήν θερμήν συμπα- 
ράστασιν τοΰ Κώστα Κοκκάλα.

Μέ τήν άποπεράτΐι>σιν τοΰ ναού, ως νέος ’Ιουστινιανός οί Μικροχωρΐται σΰν γυ- 
ναιξΐ κα'ι τέκνοις, εκλαιον άπό χαράν παρακολουθοΰντες τήν πρώτην θείαν λειτουργί
αν έν αυτψ — εργον τών χειρών των—  τελουμένην όπό τοΰ άκαμάτου ίερέως των Ποι- 
παθανάση, κα'ι τούς ενθουσιώδεις φάλτας jji έπ'ι κεφαλής τόν Κώστα Κοκκάλαν κα'ι 
Σπΰρον Μαστρογεωργόπουλον.

Ό  τότε Μητροπολίτης Ναυπακτίας κα'ι Ευρυτανίας ’^λμβρόσιος, έπισκεφθε'ις τό 
χωριό μας περ'ι τό τέλος τής άνεγέρσεως τοΰ ναού τοσοΰτον έντυπωσιάσθη, ώστε έ
λεγε προς τούς κατοίκους τών χωριών πού έπεσκέπτετο έν συνεχεία: «Μιμηθήτε τούς 
Μικροχωρίτας πού μέ τήν θρησκευτικότητα κα'ι τήν έργατικότητά των κατασκευάζουν 
ένα ναόν πού θα είναι τό έγκαλώπισμα τής Ευρυτανίας.

Δέν ένθυμεΐται κανε'ις σήμερον πόσο χρήιτατα έδαπανήθησαν διά τήν άνέγερσιν 
τοΰ ναού, είναι όμως βέβαιον ότι, αί προσφοραί τών κατοίκο>ν καθ’ δλην τήν τετραε
τίαν είς διάφορα ε’ι'δη κα'ι πρό πάντων είς προσωπικήν έργασίαν είναι ισόποσος, άν ό
χι μεγαλυτέρας άξίας.

ΛΗΜΗΤΡΤΟΣ Κ. ΚΟΚΚΑΑΑΣ
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ΛΙΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΚ — γραμματα___
Ό Πρωτοπρεσδύτρος Κων. Δ. Βαστάκης 

πού εΤχε τήν καλωσύνη νά έπικοινωνήσει 
μαζί μας γιά διάφορα θέματα τής ’Αδελ
φότητας μας, μας γράφει, ανάμεσα στ’ άλ
λα καΐ τόν εύχαριστοϋμε γιά τά καλά του 
αυτά λόγια, τά άκόλουθα:

Άθήναι τή 10 ’Οκτωβρίου 1980 
θερμότατα συγχαρητήρια σάς ανήκουν 

γιά τήν πορεία καΐ βελτίωση καΐ άρτια 
από κάθε άποψη παρουσία τοΰ περιοοικοϋ 
σας «Μ ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΛ ΓΡΑΜΜΑΤΑ». 
Τό τεύχος, πού Ιχω στά χέρια μου, άριθ. 
6 - 8  —  καΐ σάς εύχαριστίο, πού μοΰ τό 
στείλατε —  όμιλεΐ άφ’ έαυτοΰ του. Αέν έ
χει ανάγκη συνηγορίας. Είναι έπιμελημέ- 
νο από έμπειρους γιά τό είδος αυτό έργά- 
τες καί τούς ανήκει ό δίκαιος έπαινος. 'Ό 
λες οί 52 σελίδες του, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τιδν τοΰ εξωφύλλου, είναι ή μία 
καλύτερη τής άλλης. Δέν άναφέροιται ξε
χωριστά γιά τό κάθε άναπτυσσόμενο καί 
παρατιθέμενο σ’ αύτό θέ|ΐτι. Ό  κάθε άρθρο- 
γράφος υπεύθυνα καί μέ συνέπεια γράφει 
καί υπογράφει. ’Εκείνο, πού έχει σημασία 
είναι ή επιτυχία τοΰ αντικειμενικού του 
σκοπού καί τοΰ στόχου του. Δηλαδή, αύτό 
πού άνέλαβε νά προβάλει καί νά έκφράσει 
τό πέτυχε μέ πολύ πάθος. Κ ι αύτό είναι 
ή από κάθε δψη παληά καί πρόσφατη ιστο
ρία τοΰ Μικρού Χωριού. Συγχαρητήρια.

Παρά ταΰτα, Ιπιθυμώ νά ύπογραμμίσο) 
δύο θέματα,, πού πραγματικά στολίζουν τις 
σελίδες του. Κ ι αύτά είναι τά έξης: 

α) Είναι ή πάνδημη άπόφασή σας νά 
διατηρήσετε τόν ιστορικό Νοιό της Μετα- 
μορφώσεως τού Σιοτήρος. ’Αληθινά, ό Να
ός αυτός είναι καί πρέπει νά μείνει Μνη
μείο καί Σύμβολο τοΰ χωριού σας. Κάμε
τε, λοιπόν, δ,τι πρέπει νά τό διαφυλάξετε. 
Μέ τήν ευκαιρία, γιά τό ιερό αυτό έργο 
δεχθήτε καί έκ μέρους μου τό έσώκλειστο, 
εις μνήμην τής πρόσφατα μεταστάσης πο- 
λυσέβαστγ^ς μητέρας μου πρεσβυτέρας Ά -' 
[ΐαλίας Δ. Παστάκη, συμβολικό ποσόν των

2000 δραχμών.
Καί β) είναι τό ευλαβικό σας προσκύ

νημα στά Καστέλλια Δωρίδος, σσ. 2 9 - 3 2 .  
Π ροσκύνη|ΐα, δπως τό παρακολούθησα ιε
ρού χρέους στό μαρτυρικό τάφο τού συγχω
ριανού σας και άγαπη|χένου σέ όλους μας 
20χρονου έθνο^ιάρτυρα ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. 
ΚΟΜΙΙΟΡΟΖΟΓ .Στην ιερή αυτή πορεία 
σάς άκολούθησα νοερά καί σάς εκφράζω 
τή βαθειά μου συγκίνηση. Κ ι άν γιά τήν 
πράξη σας αυτή τολμήσω νά σάς συγχαρώ 
θά [τού άπαντΤίσετε: ’EκάjJ.α]u τό χρέος 
μας. ΈκάίΜυμε ένα ακόμη όφειλόμενο Μνη
μόσυνο. ’Έτσι είναι. Καί είθε ή μνήμη τοΰ 
άγαττημένου ΓΙΑΝΝΗ νά έπισημαίνει πάν
τοτε τό χρέος τών νέων καί νά εμπνέει σέ 
δλους μας τή διάθεση τής θυσίας στίς ώ
ρες τών έθνικών αγώνων τής πίστης καί 
τής Πατρίδας μας.

Μέ τίς πιό θερμές εύχές 
καί μέ αγάπη Χ Ρ ΙΣΤ Ο Γ 

t Ηρωτοπρεσβ. Κων/νος Δ. Βαστάκης 
•k

Θεσσαλονίκη 30-9-80 
. . . Πήρα τά Μικροχωρίτικα Γράμματα κι 
ευχαριστώ. Είναι μιά προσεγμένη δουλειά 
μέ πολύ καλή ένη^ιέρωση. Γενικά είναι μιά 
σωστή έκδοση. Θέλω νά γίνω κι Ιγώ συν
δρομητής. . .

Νίκος Θ. Παναγιώτου 
★

Θεσσαλονίκη 12-4-1979 
’Αγαπητοί μου φίλοι χαίρετε,

'Γγιαίνω καί υγείαν διά σάς ποθώ..."Αρ
γησα νά σάς άπα',αήσω, διότι τό γράμ]ΐα 
\im δέν ήθελα νά σάς προσφέρη μιά εύχα- 
ρίστηση αλλά καί μιά ώφέλεια. Διότι ή ά- 
γαπητή ’Αδελφότης δέν έχει άνάγκη άπό 
καλά λόγια, αλλά άπό οικονομική ενίσχυ
ση γιά νά μπορεί νά κλείση τίς πληγές πού 
παρουσιάζο'/ται άπό φυσική φθορά καί άλ
λες άνάγκες...
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’Εμείς αγαπητοί μου φίλοι, πού στα παι
δικά μας χρόνια δέν γνωρίσαμε τα πρωινά 
σφυρίγματα από τΙς καμινάδες των μεγα- 
λοπόλεων άλλα είχαμε την μεγάλη εύτυ- 
χία μέσα στα παιδικά μας όνειρα νά ακού
σαμε στις χαρούμενες ανοιξιάτικες αυγές 
κα'ι τα μελαγχολικά φθινοπωρινά δειλινά, 
τά αηδόνια κα'ι τΙς πέρδικες, τά κοτσύφια 
κα'ι τά μελισαργάκια, τά τσόνια κα'ι τ'ις 
βλαχοποΰλες νά κελαϊδοΰν μέσα στά έλατα 
κα'ι στά λαγκάδια, στ'ις ρεματιές κα'ι τις 
βουνοπλαγιές, εμείς, δυστυχώς, είχαμε κα'ι 
τή μεγάλη άτυχία, υστέρα από τόσες αλ
λεπάλληλες καταστροφές πού Ιπαθε τό ά- 
γαπημένο χωριό μας κα'ι προπαντός τήν τε
λευταία βιβλική καταστροφή, νά έρχόμαστε 
στό χωριό μας σάν . . .περίεργοι τουρίστες, 
νά σκύβουμε πάνω στά έρείπια, νά κλαΐ- 
\ιε τά πεθαμένα μας όνειρα κα'ι ύστερα νά 
φεύγουιτε σάν. . . ξένοι περαστικοί διαβά- 
τες.^

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο αγαπητοί 
\υΜ φίλοι, ότι ό πολιτισμός μας πολλά ά- 
γαθά πρόσφερε μέχρι σήμερα στήν άνθρω- 
πότητα μεταξύ των δποίων δύο κα'ι τά με
γαλύτερα: Πρώτο, τήν απελευθέρωση τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος άπό τά δεσμά καί 
τήν τυραννία τής Μεσαιωνικής βαρέαρότγ/- 
τας· καί δεύτερο, τήν γέννηση, ανάπτυξη, 
καί πρόοδο τών φυσικών, θετικών καί θεω
ρητικών έπιστημών, οΐ όποιες έδωσαν τήν 
δυνατότητα καί τά μέσα νά άξιοποιήσει τίς 
φυσικές, ψυχικές, ηθικές καί πνευματικές 
του δυνάμεις καί νά τίς διαθέσει εις τόν 
’Αγώνα γιά τήν ερευνά καί τήν αναζήτη
ση τής ’Αλήθειας, της Ευτυχίας, τής ΕΙ- 
ρήνης καί τής Δικαιοσύνης μέσα στήν Κοι
νωνία, στή Ζωή, στη Φύση κι ακόμη στό 
Σύμπαν.

Δυστυχώς δμως ό πολιτισμός μας συγ
χρόνως δημιούργησε καί πολλά δεινά με
ταξύ τών δποίων δύο καί τά μεγαλύτερα: 
πρώτο τόν κλονισμό καί την άμφισβήτηση 
τών άνωτέρων ήθικών καί πνευματικών α
ξιών τής ζωής καί δεύτερο τήν μόλυνση 
καί ρύπανση τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος, 
πσό άναστάτωσεν έπιστημονικές προσωπι
κότητες καί κυβερν/^σεις κρατών.

Αυθεντίες τής ’Επιστήμης καί τών Γραμ- 
[τάτων έκφράζουν ζωηρές ά|:αριβολίες καί

άνησυχίες γιά τό μέλλον τοΰ πολιτισμοΰ 
μας. Ό  διάσημος Γάλλος βιολόγος δόκτωρ 
Άλέξης Καρέλ, πρόδρομος τής καρδιοχει
ρουργικής (πού κατώρ^σε έπί δεκαοκτώ 
χρόνια νά διατηρήσει ζωντανή μιά καρδιά 
πετεινού μέσα σέ μιά γυάλα, στό Παρίσι) 
αυτός εις τό βιβλίο του «Ό  "Άνθρωπος, αυ
τό τό άγνωστο», [ϋίεταξύ άλλων γράφει καί 
τό έξής γιά τόν άνθρωπο: Ό  άνθρωπος, 
λέγει, δέν Ιρωτήθηκε άπό τόν σύγχρονο 
πολιτισμό, δ όποιος αυθαίρετα καί αυταρ
χικά τοΰ Ιπεβλήθηκε καί φαίνεται πώς I- 
χει δίκαιον, διότι ό πολιτισμός μας παρ’ 
δλη τή ραγδαία καί μεγαλειώδη τεχνολο
γική έξέλιξη καί τούς επιστημονικούς θρι
άμβους, παρ’ δλα τά πολλά μέσα γνώσεως, 
ένημερώσεως, μορφώσεως καί έπιμορφώσε- 
ως πού πρόσφερε στόν σύγχρονο άνθρωπο 
καί έπλάτυναν τό πνεύμα του καί έπλούτι- 
σαν τάς γνώσεις του, δ άνθρωπος τής έπο- 
χής \Μς ψυχικά παρέμεινεν πρωτόγονος, 
υπανάπτυκτος καί θηριώδης. ’Αλλά καί έ- 
άν άγαπητοί μου φίλοι, μελετήσουμε, τήν 
ιστορία τής έξελικτικής πορείας τής άν- 
θρωπότητας θά ίδοΰμε δτι εις τόν το\ίΛα, 
τής ψυχικής προόδου τοΰ ανθρώπου, οί αι
ώνες άντιγράφουν δ ένας τόν άλλον καί ή 
ιστορία έπαναλαμβάνεται. Ούτε δ πολιτι
σμός [χας μπόρεσε μέχρι σήμερα νά λύσει 
τά |χεγάλα κοινωνικά προβλήματα τής έπο- 
χής μας αλλά δημιούργησε νέα μεγαλύτε
ρα καί συμμαχήσας μέ τόν θρασύ, έξαλλο 
καί χυδαίο υλισμό τής έποχής μας Ιδημι- 
ούργησε τήν όνομαζόμενη καταναλωτική 
κοινωνία, τήν κοινωνία τής αγωνίας, τοΰ 
άγχους, τής αφθονίας καί τής σπατάλης, 
τήν μηχανοποιημένη καί τυποποιημένη κοι- 
νιονία μας μέ τήν πολυσύνθετηι κοινωνική 
της ζωή. Αυτή άπογύμνωσε τόν άνθρωπο 
άπό τά άνώτερα ιδεώδη καί Ιδανικά ττίς 
ζωής καί τόν δδηγεΐ στόν πρωτογονισμό, 
τόν γενετήσιο συμφυρμό, τήν αποκτήνωση, 
τήν θηριωδία καί τό έγκλημα καί δ Θεός 
νά βάλη τό χέρι Του.

"Ας μήν είμαστε δμως άγαττητοί μου φί
λοι, άχάριστοι απέναντι τοΰ πολιτισμού γιά 
τά άγαθά τά όποια μάς πρόσφερε. Τά ά- 
ναγνωρίζθ[:ι.ε καί τά σεβόμεθα καί τόν εύ- 
χαριστοΰμεν. "Ας περιφρονησωμεν δμως, 

(συνέχεια στη σελίδα 63)
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Ή μνημόνευση προσφιλών προσώπων στή 
στήλη αυτή γίνεται μόνο μέ φροντίδα των 
οικείων των, οί όποιοι αν τό έπιθυμοΰν, θά 
πρέπει να φροντίζουν νά μας δίνουν έτοιμο 
τό κείμενο ή τά άπαραίτητα διογραφικά 
στοιχεία καΐ μια φωτογραφία.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ 
(1905-1980)

"Εναν έξαιρετικό όίνθρωπο καΐ έπιστή- 
μονα χάσαμε τήν 1η ’ Ιουλίου. Τόν Γιόιννη 
Δ. Ζορμπαλα, τόν έπΙ είκοσι χρόνια οίκο- 
νομικό διευθυντή τής Καπνοβιομηχανίας Γ. 
Α. Κεράνης Α.Ε.

Άπ’ τό Ελληνικό Σχολείο καΐ τό Γυ
μνάσιο φάνηκε πώς ήταν μιά ιδιοφυία, πού 
τρόπον τινά, έπέδαλε στό θειο του — είχε

χάσει μικρός τούς γονείς του — Ίωόιννη 
Κ. Ζορμπαλα νά τόν βοηθήσει νά σπουδά
σει κα'ι νά άναδειχθεΐ.

■ Η̂ταν άπό τούς πρώτους μαθητές τού 
νεοϊδρυμένου περί τό 1920 Γυμνασίου Καρ- 
πενησίου, πρώτος μεταξύ τών συμμοιθητών 
του σέ δλες τΙς τάξεις καΐ πρώτος σέ ή
θος κα'ι κοσμιότητα δχι μόνσ στό σχο
λείο άλλά καί σέ δλη του ιή ζωή.

Στήν Άνωτόαη ’Εμπορική δπου εύχερέ- 
στοαα μπήκε ήταν τό καμάρι τών καθη
γητών του γιά τΙς έπιδόσεις του είς τά 
οίκονομικά καί τά ανώτερα μαθηματικά 
καί τήν Πολιτική Οικονομία. Μάλιστα ό 
τότε καθηγητής τής Πολιτικής Οικονομίας 
Π. Χαριτάκης τόσο τόν άγαποί3σε καί τόσο 
τόν έπρόσεξε, ώστε τόν συνέστησε στή Αι.

οίκηση τής τότε Τραπέζης ’Αθηνών, ή ό- 
ποία τόν προσέλαδε μόλις έτελείωσε τήν 
Άνωτόαη ’Εμπορική.

Άπ’ τήν Τρόιπεζα παραιτήθηκε σέ λίγο 
γιά νά προσληφθει άπό τόν ίορυτή τής Κα
πνοβιομηχανίας Γ. Α. Κερόινης. Στήν Κα- 
τη/οδιομηχανία, ώς οίκονομικός διευθυντής 
άγαπητός καί σεβαστός ότπό δλους, προσέ- 
φερε έξαιρετικές ύπηρεσίες, ώσπου τό 1948 
προσβλήθηκε, ίσως συνεπεία τών κρυοπα- 
γημόαων τοΰ άλβανικοΰ πολέμου, άπ’ τήν 
καταραμένη άρρώστεια «σκλήρυνση κατά 
πλάκας», πού τόν καθήλωσε στό κρεδόαι 
έπί 22 χρόνια. Δέν έπονοΟσε καί διετή ρή
σε άκμαιότατες τΙς ττνευματικές του δυνά
μεις, ώστε νά φέρνει κοαόιπληξη στούς έπι- 
σκέπτες του μέ τΙς διηγήσεις του, τή φιλο
σοφία του καί τίς μνήμες του.

Μάλιστα, παρακολουθούσε πόιντοτε τήν 
Αδελφότητα τών Μικροχωριτών καί κα
τέβαλλε άνειδοποίητος τήν συνδρομή του 
σάν μέλος καί κόιθε τόσο έκανε άπρόσκλη- 
τος καί δωρεές πρός αυτήν!

Βέβαια, στή στωϊκότητα καί στή μακα
ριότητα, πού έδειχνε, πολύ συνετέλεσαν 
τά καλώς άποκαταστημένα παιδιά του, ή 
Πόπη καί ό σπουδασμένος στή Γερμανία 
Χημικός, Δημήτρης.

’Άς τόν δϊναπαύει ό Κύριος έν σκηναΐς 
δικαίων. Ή μνήμη του θά είναι γιά μάς 
αΙωνία.

Γ. Δ.

ΕΛΕΝΗ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
(1896-1980)

Πέθανε στό χωριό στίς 25-7-80 σέ ήλι- 
κία 85 περίπου έτών ή Ελένη χήρα θω

μά Παναγιώτου. Κυρά καλόκαρδη, σέ ύ. 
ποδεχόταν καί σοΟ μιλούσε πόιντα μέ χα-
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μόγελο κοί εύγένεία. ’Ήπια στίς οτχέσείς 
της μέ τούς συγχωριοα/ούς κσΐ μέ χιούμορ 
πού κατακτούσε τον συνιάνθρωπό της,.άφη
σε άγαθότατες άναμνήσεις. “Ολοι θά τή 
θυμούνται σάν μιά εύχάριστη, χαμογελα
στή γυναίκα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΡΑ (ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ)
Σέ ήλικία 65 περίπου έτών πέθανε στή 

Λαμία ή Φωτεινή Μπούρα τό γένος I. Μου- 
χρίτσα. “Ελειπε χρόνια άπό τό χωριό. Οΐ 
παλιότεροι τή θυμούνται άπό τήν Κατοχή, 
πού ήταν ντυμένη άντάρτισσα με τή στρα
τιωτική στολή καΐ έφερε πόαιω της πιστό
λι, προφανώς σάν ύπευθυνη κόιπιου τομέα 
γιά τήν ’Αντίσταση τού χωριού. Μετά τήν 
Κατοχή έγκαταστάθηκε καΐ ζούσε στή Λα
μία, δπου καΐ πέθανε.

ΤΡΥΦΩΝ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ (1910-1980)

“Ενας άκόμη άπ’ τή συντροφιά τού πα
λιού χωριού μάς έφυγε! Ό Τρύφων Κυρί- 
τσης, πέθανε έκεϊ άπό έμφραγμα σέ ήλι
κία 70 έτών.

Ό Τρύφων Κυρίτσης ήταν ό νεώτερος 
γιος τού Νικολάου Κυρίτση, πού έκτελέ-

τ

> ϊ

πές. ’Επιθυμία του ήταν, νά μένει ώς άρ- 
γά τό φθινόπωρο σαν φύλακας τού πα. 
λιού χωριού, πού όιπ’ τό Νοέμβρη συνήθως 
άρχίζει νά έρημώνει. Έκεϊ έμεινε γιά πόιν- 
τα πρίν προλάβουν τά παιδιά του νά τον 
φέρουν στον Πειραιά. Κηδεύτηκε στίς 27 
’Οκτωβρίου 1980.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΠΡΙΟΒΟΑΟΣ) (1912-1980)

Άπό άνίατη άρρώστεια μάς έφυγε ό Δη- 
μήτριος Γ. Κωστόπουλος (Πριόβολος) τέ
λη Σεπτεμβρίου σέ ήλικία 68 έτών. ’’Αν 
καί είχε μεταβιβάσει τό πατρικό του σπί-

στηκε άπ’ τούς ’ Ιταλούς στίς 24-12-1942. 
Είχε μεταναστεύσει στήν ’Αμερική πρίν ά
πό τόν πόλεμο, άπ’ δπου συνταξιούχος 
πλέον έπέστρεψε γύρω στά 1965.

’Αγαπούσε τό χωριό καί τού άρεσε νά 
συζητάει τά θέματά του καί νά ύποδεικνύ- 
ει λύσεις. '^Ηταν άπό τούς τελευταίους πού 
άφηναν τό χωριό μετά τίς θερινές διακο

τι άπό χρόνια, δέν σταμάτησε νάρχεται 
στό χωριό τό όποιο άγαπούσε καί γιά τά 
ζητήματα τού οποίου έδειχνε ένδιαφέρον 
καί πάντοτε τό παρών! ’Εκτός άπό μιά 
φωτογραφία τής Μητέρας του δώρησε τε
λευταία στό Μουσείο μας ένα μύλο τού 
καφέ, ένα πλαστήρι καί διάφορα μικρο
πράγματα τά όποια κληρονόμησε άπ’ τούς 
γονέΐς του, οί όποιοι άπό παλιά ήσαν έγ- 
κατεστημένοι στήν Κωνσταντινούπολη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΑΒΕΡΗΣ 
(1923-1980J

Πέθανε στό χωριό ό Θανάσης Αουλαβέ- 
ρης στίς άρχές ’Οκτωβρίου, σέ ήλικία 60 
περίπου έτών. '̂ Ηταν ό δεύτερος σύζυγος 
τής Μικροχωρίτισσας Ελένης I. Μουχρί- 
τσα τής οποίας ό πρώτος όίνδρας Λ. Ζα- 
χαράκης χάθηκε μέ τήν κατολίσθηση. Ό 
Θιχνάσης ήταν φιλότιμος καί καλός έργά- 
της, άκακος καί δέν πείραζε κανέναν.
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ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΥ  
(ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ) (1898-1980)

Στήν ’Αμερική μιχθαμε πώς πέθανε ή Μι- 
κροχωρίτισσα Εύθαλία σύζ. Γ. Χονδρού (τό 
γένος Ζαχαροπούλου). ”Αν καΐ νοσταλγός

στους διά<}>ορους έράνους μετά τόν πόλε, 
μο, γιά τό πολύπαθο χωριό μας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΑΤΣΟΥΚΑ 
(1897-1980)

Πέθανε καΐ κηδεύτηκε στήν ’Αθήνα (1 Ο
Ι 2Π 980) σέ ήλικία όγδόντα τριών έτών ή 
Αικατερίνη χήρα Ίωόίννου Πλατσούκα (τό 
γένος Ά. Παπαδή). Ό άνδρας της, πού

τοΰ )^ωριοΰ μας, ήταν άπό χρόνια εγκατε
στημένη στήν ’Αμερική μέ τόν άνδρα της 
καΐ τα παιδιά της. Είχε πρωτοστατήσει

πέθανε πρό έτών, ήταν ό γνωστός δασάρ
χης στήν περιοχή μας Ί. Πλατσούκας άπό 
τόν Τυμφρηστό. ’ Ηταν καί οι δυό τους κα
λοκάγαθοι άνθρωποι καΐ δλοι τούς θυ
μούνται πόιντοτε μέ τό χαμόγελο.

(συνέχεια άπό τη σελίδα 60) 
άς άποφύγωμεν %α.Ι ας ααταπολεμήσωιι.εν 
τά δεινά του μέ δλην τήν ψυχικήν μας δύ
ναμην καί μέχρι τέλους τής ζωής μας.

Σας εύχομαι, αγαπητοί μου φίλοι καλό 
Πάσχα νά περάσετε.
Μέ άγάπη σάς φιλώ 'όλους πέρα γιά πέρα 

ό φίλος σας 
Δημ.. Ντελής

Γ .Γ .: Ταχυδρομικώς σας στέλνω δραχ- 
l)iς 4000 γιά οικονομική ενίσχυση τοΰ Τα
μείου τής ’Αδελφότητας καί είς αίωνία μνή 
μη τών κάτωθι αγαπημένων μου προσώ
πων.

Είς αγαπητόν μου άδελφόν ’Αθανάσιον 
δρχ. 1000. Είς αγαπητόν ίξάδελφον Άν- 
δρέα Δημόπουλο καί άνεψιούς μου Πανα.- 
γιώτη Δημόπουλο, Νικόλαο Δημόπουλο, Ί- 
ο)άννη Δηιιόπουλο δρχ. 1000. Είς σεβαστόν 
μου νουνό ’Ιωάννη Κομπορόζο δρχ 1000.

Είς αγαπητόν παιδικό φίλο καί συμμαθητή 
Γυμνασιάρχην Δημήτριο Θάνο δρχ. 1000.

Μέ τόν Τάκη Θάνο είμαστε μιά ήλικία 
καί άκολουθήσα|ΐε όλες τίς τάξεις τοΰ Δη- 
[χοτικοΰ [ναζί, άπό τήν πρώτη μέχρι τήν 
έκτη. Ή λογική, ή σύνεσις καί ή έμφυτος 
ψυχική ευγένεια άποτελοΰσαν τήν προσω
πικότητα τοΰ Τάκη. ^Ητο φιλο^χαθέστατος 
καί ευφυέστατος, τά ]ΐΛθή[]ωιτα τά ήξερε 
απ’ εξω νεράκι καί ποτέ δέν τόν μάλωσε 
ό Δάσκαλος. Έγώ έφαγα πολλές φορές ξύ
λο άπό τόν Κούστελο διότι στό μάθημα τής 
όρθογραφίας καί γεωγραφίας ή]τουν Απρό
σεχτος καί ά'τελής.

Γιά την ανωτέρω προσφορά πάντως δέν 
Ιπιθυμώ τήν θεαματική έμφάνιση τοΰ όνό- 
ματός μου γιά πράξη την οποία θεωρώ ύ- 
ποχρέωση καί καθήκον μου απέναντι τής 
άγαπημέντ/ς μου γενετείρας.

ό ίδιος
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Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜ ΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνοντας τον κατάλογο πού 

δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο Τεύχος, 
δημοσιεύουμε έδώ τις έν τω μεταξύ νεό
τερες χρημοαικές δωρεές ή δσες είχαν 
παραλειφθεΐ την πρώτη φορά;.

’Από κρατικά λαχεία, μέ εισήγηση 
τοΰ βουλευτή ’Αθηνών κ. Δαλακούρα κι 
εύγενεΐ φροντίδι κ. ’Αγάπης Στογιάννη 
20000 δρχ.. Δη μ. Λιάπη εις μνήμην Σο
φίας Κουτσούκη δολλ. 300 (12.697 δρχ), 
Ίωάννου Δέρματα 10000, Κλεομ. Κου- 
φαλιώτη εις μνήμην μητρός του Βασιλι
κής 10000, Γ. Χονδρού 10000, Χαράλαμ
που Τριοα/ταφύλλη 6000, Γ. Δημοπούλου 
5000 καΐ 3000, Ά ρ. θάνου 5000, ’ Ιωάν, 
θόη/ου 3000, Χρ. θάνου 5000, Χριστίνας 
Γρατσούνη εις μνήμην αδελφοί) της Πυ
θαγόρα 5000, Ά . Κουζέλη εις μνήμην 
πατρός του θωμά 5000, Σπ. Κανελλο- 
πούλου 5000, Καπνοβιομηχανίας «’Έ θ
νος» Γ. Α. Κεράνης γιά  κοααχώρηση δι- 
αφη μίσεως 5000, ’ Ιωάν. Παπαστάθη γιά 
ανέγερση μνημείου πεσόντων 4000, Π. 
Μπάρλα γιά καταχώρηση διαφημίσεως 
4000, Μαργαρίτας Ν· Κεράνη εις μνή
μην νονάς της Ευφροσύνης Ζορμπαλα 
3000, τής ιδίας ε ’ις μνήμην ’ Ιωάν. Ζορμ- 
αλα 1000, Άθαν. Παπακωνσταντίνου 
3000, Ίωόιννας ΜπαρμπανικολοΟ ε ’ις 
μνήμην νονας Ευφροσύνης Ζορμπαλα 
2000, Στεφ. Μπίλέτα 2000, Σπ. Κυρίτση 
2000, Δημ. Σ. Δέρματα 2000, Νικολ. θ . 
Παναγιώτου εις μνήμην μητρός του 'Ε 
λένης 2000, Μαρίτσας Μπάκη γιά συν
τήρηση παλιοί) Μικρού ΧωριοΟ 1500, Μι- 
χάλη Τσιροπούλου 1500, Ίω. καΐ Στεφ. 
Γιαννοπούλου εις μνήμην νονας Σοφίας 
Κουτσούκη 1500 γιά τό νεκροταφείο, ’ Ι
ωάν. Ζορμπαλα ε ’ις μνήμην I. Δ. Ζορ- 
μπαλά 1000, Δημ. Κ. Ζορμπαλα εις μνή
μην I. Δ. Ζορμπαλα 1000, Ζωής Φερκα- 
σιώτη (Κατσαούνη) είς μνήμην προσφι
λών της νεκρών 1000, Ά λ. Γροασούνη 
1000, Δημ. Κρίκου 1000, Δ. Μπάκη 1000, 
Άν. Φλέγγα 1500, Κων. Πλάκα 1000, Ί . 
Κατσιγιάννη 500, θωμά Καρδαρα 1500,

Στ. Γεωργούλη 500, Παν. Δ. Ζαχαρόπου- 
λου γιά  τό νεκροταφείο δολλ. 30, Φωτ. 
Λιάπη, γιά τό νεκροταφείο δολλ. 20, 
Μαργαρίτας Κεράνη, ε ’ις μνήμην συζύ
γου της 10.000, Τηλ. Κομπορόζος 
εις μνήμην Πυθοογόρα Παπασταματίου 
10.000, Εύφημία χήρα Δημητρίου Κω- 
στοπούλου είς μνήμην συζύγου της 1000, 
Ίωόιννης Μυτιλήδης 1500, Σωτήριος Κ. 
Δερματας 1500, Γεωργ. Παπαδή 1000, 
Άνδρέα Ποιναγιωτόπουλου 1000, Ροδάν- 
θης Κυρίτση είς μνήμην θείας της Σο
φίας Κουτσούκη καί κουνιάδου της Τρύ- 
φωνα Κυρίτση 4000, Άφών Τριανταφύλ- 
λη 6000, Πελ. Λιαροκάπη 2000, Πόινου 
Δέρματά 1000, Διον. Ζορμπαλα 5000, 
Τασίας Ί . Ζαχαροπούλου είς μνήμην 
άνδρός της καί γονέων της 2000, Γ. 
Πλάκα 2500, Ά ρ. Γιορνά είς μνήμην πα
τρός του 10.000, Ν. θάνου 1000, Κων. Δ. 
θόινου 1000, Δέσποινας Τσιούλου 500.

Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητας αισθάνεται 
την ύποχρέωση νά ευχαριστήσει δλους 
δσους άνταποκρίθηκαν πρόθυμα στην 
τελευταία έκκλησή του γιά  έκτακτη οι
κονομική ένίσχυση τής ’Αδελφότητας.

Έ ξ άλλου γιά  την τακτοποίηση τών 
συνδρομών άπέστειλαν τά άντίστοιχα 
ποσά οι κάτωθι:

Νικ. θ . Παναγιώτου 500, Σωτηρία Δη- 
μητρακοπούλου 1000, ’ Ιωάν, καί Ίουλ. 
I. Λεκκοΰ 1200, Δημ. Σ. Δερματας 1000, 
Κλ. καί Σωτ. Κουφαλιώτης 600, Ίωάνν. 
Παπαστάθης 500, Δ. Ούτουντζής 300, 
Βούλα Α. Τσουκανά 400, Μαρία Κακού- 
ρα δολλ. 20, Μαρίτσα Μπάκη 500, Χρ. 
καί θεοδ. Βρυνιώτη 1000, Γ. Μώρης 500, 
Χαρ. καί Βασ. Άνδριτσογκχννη 800, 1. 
Κατσούλης 100, Άθ. I. Κεράνης καΙΧρυ- 
σούλα Άθ. Κεράνη 400, Χρ. καί Γεωργία 
Τσιάνα 500, ’ Ιωάν. Γιαννόπουλου 500, 
Κλ. Κουτσούκης 500, Πλούταρχος Κ. Ζα- 
χαρόπουλος δολλ. 20, Μιχ. Νικολόπου- 
λος 400, Κων. Μπακατσιάς 300, Κ. Κα- 
τσούδας 300,
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Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Ο Υ Ρ Ο Ν  
ΠΕΤΡΟΖ ΜΠΑΡΑΑΖ ε,π.ε.

Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α Δ Α Κ Η  24 - Γ Α Λ Α Τ Σ Ι  
φ  2 0 1 3 8 6 0  - 2 9 1 2 3 3 7

Μ ηχανικο ί, 'Εργολάβοι, ξυλο υρ γο ί 

Ο  ΠΕΤΡΟΣ Μ Π Α Ρ Λ Α Σ
Μετά όπό πολυετή πείρα επί τών ξιιλουργικών 
έργαοιών έφ εύρε τ6ν τελειότερου μηχανισμόν 
ουρομένων θυρών άντικατοστήσας ούτω απαντας 
TOUC έν χρήσει μηχανισμούς.
Koi τούτο διότι ή έΕ αλουμινίου ρόγα είνα ι κατο' 
οκευαομένπ όπό σκληρό ντουραλουμίνιον ι^στε νά 
δύναται ν' άντέχπ οέ πολύ βαριά θυρόφυλλα καί 
ό μπχονισμός καλύπτει τό κενόν ( χάσμα ) άνώδεν 
τής άνπρτημένης Ούρας.
Καί τό ποιΟ ΕΠ Α Ν ΑΣΤΑΤΙΚΟ  δια τήν όργάνωοιν 
τής συγχρόνου κατοικίας. Τόσον ή Μ ΟΝΟΦΥΛΛΟΣ 

 ̂ ΧΟ Ν ΕΥΤΗ  Ο ΥΡΑ  όσον καί ή ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚΗ  τοηοθε- 
τεϊτα ι καί έΕάγεται όνευ ούδεμιάς έπεμβόοεως. 
δηλ. δέν χρειάζονται καδρέπτες μπετοϋ καί γυ- 

 ̂ ψοσανίδες.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Ζη τάτε μηχανιομούο Μ  ΤΙ A  Ρ Λ  A  καί όχ ι ΤΥ Π Ο Υ  , 
Μ Π Α Ρ Λ Α  ε ίν α ι ά ντιγρ α φ εία  τού μηχανιομού μαά.^
Διά νά ε ίν ο ι γνήοιαε-ηρέπετ νά φ έρη τΛν οφρα^', 
γίδα Π. Μ Π Α Ρ Λ Α Σ  Α Ρ . ΕΥΡ.
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