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Μικροχωρίτικα Γράμματα

Παρά τους δύοκοΠους καιρούς τα Μικροχωρίτικα Γράμματα κατάφεραν και 
εκδίδουν το 100° τεύχος τους. Χάρη οτην αγάπη και συνδρομή των Μικρο- 

χωριτών, το  περιοδικό μας ξεπέρασε τον μισό αιώνα ζωής.
Το πρώτο «Δελτίο Ενημερώσεως και Ανακοινώσεων», όπως ονομαζόταν τό τε 

το  ενημερωτικό έντυπο του Συλλόγου μας, είχε τη μορφή δακτυλογραφημένης 
εφημερίδας. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορό τον Μάϊο του 1966, τό τε  που τα 
σημάδια της κατολίσθησης ήταν ακόμη νωπό. Ήταν, επομένως, φυσικό η πρώτη 
έκδοση να αποτυηώνει τους ηροβληματισμούς της μεταστέγασης των κατοίκων, 
τις ηολλές ανάγκες του νέου χωριού αλλά και την αηοκατόσταση ζημιών σε 
ιστορικά κτίρια του ηαλιού Χωριού. Ας δούμε τι κατέγραφε το «Δελτίο» εκείνο: 
Εγκαινιάζοντας την κυκλοφορία του, έγραφε στην πρώτη σελίδα: «Απ' τα  ποήλά, 
πάρα ποΓίΓίά ζπτήματα, που αντιμετωπίζουν οήμερα οι Μικροχωρίτες για να 
φτιάξουν το καινούργιο χωριά, ξεπήδπσε π ανάγκη της επικοινωνίας μ ε το έντυπο 
αυτά. Εκείνων που μοχθούν, χειμώνα-καάοκαίρι, για να θεμεΠιώοουν τις και
νούργιες εο τίες  τους κι εκείνων, που, αν και ξενητεμένοι, η καρδιά τους δεν έ- 
παφε να σκιρτάη για ά, τι γίνεται οτο χωριό. Για τα προββήματα όμως του χωριού 
χρειάζεται κατανόηση, συμπαράσταση, συνεργασία, θέήηση και προσπάθεια, 
που θα πηγάζουν από την αγάπη όΠων μας για το Μικρό Χωριό. Γι' αυτό το χω
ριό στρατευόμαστε όΠοι».

Στη συνέχεια ηεριγράφονταν τα φλέγοντα θέματα του χωριού, ηου συνοπτικά 
ήταν: 0 ηλεκροφωτισμός και η ύδρευση του χωριού, η εξασφάλιση εηιπλέον 
χρηματοδότησης ηρος τους παθόντες, η επέκταση του σχεδίου, ώστε να δοθούν

οικόπεδα σ' όοους δεν πήραν, η ανέγερση εκκλη
σίας, η διαφύλαξη των εικόνων και το  άνοιγμα του 
ξενοδοχείου στο παλιό χωριό.

Τα ίδια περίπου θέματα είχαν απασχολήσει και 
τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, ηου είχε ηραγ- 
ματοποιηθεί δυο μήνες νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου 
1966, η οηοία είχε κα ταλήξει στην ομόφω νη 
απόφαση να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ παλαιού 
και νέου χωριού. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου, ηου είχε ηροκύψει από τις αρχαιρεσίες 
εκείνης της Γ. Σ. είχε ως εξής: Νικόλαος Αθ. Κε- 
ράνης. Πρόεδρος, Χρίστος Κ. θάνος, Αντιηρόεδρος, 
Κλεομένης Σ. Κουτσούκης, Γεν. Γραμματέας, Θα
νάσης I. Κεράνης, Ταμίας και Μάνθος Σ. Κομηο-
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ρόζος, Σύμβουλος. Την δε Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούοαν οΐ: Παναγιώτης 
Τ. Κυρίτσης, Στέφανος Μηιλέτας και Αριστοτέλης Θάνος.

Προς επίλυση των ζωτικών θεμάτων του χωριού ο τότε Πρόεδρος της Κοινό
τητας, Κωνσταντίνος Γεωργόηουλος, είχε μεταβεί στην Αθήνα και με εκπροσώ- 
ηους του Σωματείου επιοκέφτηκαν 1) το  Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για 
την χορήγηση συμηληρωματικής ηιστώσεως εκ 5.000 δρχ. στους παθόντες, 2) 
τη ΔΕΗ για την εηιτάχυνση του ηλεκτροφωτισμού, 3) το  Υηουργείο Οικισμού για 
την επέκταση του σχεδίου και για την ανέγερση Ιερού Ναού στο Νέο Χωριό, 4) 
την Αγροτική Τράηεζα και το  Υηουργείο Βιομηχανίας για την εηίσηευση της με
λέτης του Υδραγωγείου.

Οι παραστάσεις εκείνες, που ας σημειωθεί ήταν συνεχείς την εποχή εκείνη, 
είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα να εγκριθούν συνολικά 65 οικόπεδα, να μεταβεί ο 
υδρολόγοςτου Υπουργείου Βιομηχανίας κ. Αρώνης για να διερευνήσει αν υπάρχει 
πηγή κοντά στο νέο χωριό, έρευνα που αποδείχθηκε άκαρηη και το  νέο χωριό 
θα έηρεηε να υδροδοτηθεί αηό τις πηγές του Κεψαλόβρυσου, Η μελέτη ηου θα 
ολοκληρωνόταν σύντομα θα ηεριλάμβανε σχεδιάγραμμα της πορείας των 
υδροσωλήνων.

Πέραν των παραπάνω ζωτικών θεμάτων του Χωριού, το  πρώτο εκείνο δελτίο 
του Συλλόγου σημείωνε επιγραμματικά και μερικά σημαντικά ιστορικά γεγονότα 
αλλά και πληροφορούσε για την κίνηση στο χωριό, όπως: Το Πάσχα του 1966, 
είχε συγκεντρωθεί πολύς κάσμος και κατά το  «Δεύτε λάβετε φως» στην Λει
τουργία της Αναοτάσεως, φωταγωγήθηκαν για πρώτη φορά άλοι οι πολυέλαιοι 
της Μεταμόρφωσης με ρεύμα φορητής ηλεκτρογεννήτριας. Το ξενοδοχείο «Χελι-
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δόνα» ξεκινούσε και πάλι τη λειτουργία του, αφού η εκμετάλλευσή του είχε 
ανατεθεί στον συγχωριανό Κλπμη Πλάκα. Την ημέρα της Ζωοδάχου Πηγής, που 
γιάρταζε ο Άη-Σώστης μας, έγινε χοράς στο Ξενοδοχείο. Επίσης, και δύο γάμους 
που είχαν γίνει τη χρονιά εκείνη, ο ένας της Ιωάννας Ν. Κεράνη στην Αθήνα με 
τον Γεώργιο Μπαμπανικολό και ο άλλος της Ειρήνης Δ. Φαλλή στη Θεσσαλονίκη 
με τον Χρήστο Πανάρα.

Τέλος, πληροφορούσε για το  πώς οι χωριανοί θα προμηθεύονταν το  «Δελτίο 
Ενημερώσεως και Ανακοινώσεων» του Συλλόγου: Στο χωριό, από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας, στη Θεσσαλονίκη από τα Καταστήματα Χρ. Μαστρογεωργό- 
πουλου και Δημ. Κοκκάλα και στη Λαμία από το κατάστημα Ηρακλή Λιάπη Όσοι 
έμεναν στην Αθήνα μπορούσαν να το  προμηθευθούν α) από το Περίπτερο του 
Νίκου Κεράνη στην θμόνοια, β) από το  Πρατήριο Τσιγάρων του Γιάννη Κεράνη 
στην Πλατεία Κάνιγγος, γ) από το  Καφενείο του Βαγγέλη Κατσιγιάννη στην οδό 
Εμμ. Μπενάκη και δ) από το Περίπτερο Α. Σκαρπή στην οδό Ακαδημίας,

Εμπνευστής και ιδρυτής του «Δελτίου» ήταν ο Μένιος Κουτσούκπς, που λίγα 
χρόνια αργότερα τού έδωσε τη σημερινή μορφή περιοδικού. Διευθυντές του 
περιοδικού ήταν οι εκάστοτε πρόεδροι της Αδελφότητας. Κατά τη δεκαετία 1993- 
2002 υπεύθυνος ύλης ήταν ο αείμνηστος Δημήτριος Κρίκος. Πολλοί ήσαν οι 
ουγχωριανοί, που με προσωπικές ενθυμήσεις και εμπειρίες, διηγήσεις από τη ζωή 
στο χωριό ή στην ξενιτιά και άλλα, εμπλούτιζαν την ύλη του περιοδικού και έφερναν 
στο φως πτυχές από την ζωή και την ιστορική του πορεία, όπως οΐ: Δημ. Κοκκάλας, 
Παπα-θανάσης, Στ. Γεωργούλης, Γιάννης Αθ. Κεράνης, Γεώργιος Παπαδής, Δημ. 
Πασπάλης, Χρ. Γιαννακόπουλος, Δημ, Δέρματός, Δ. Πολύζος κ.ά. Μερικό απο
σπάσματα από κείμενά τους δημοσιεύονται σε επόμενες σελίδες του παρόντος 
τεύχους.

Στις μέρες μας, που κυριαρχεί π ηλεκρονική μορφή ενημέρωσης, η Αδελφό
τητα Μικροχωριτών έχει προχωρήσει στην δημιουργία ιστοσελίδας, υπεύθυνη 
της οποίας είναι η κ. Σοφία Κουτσούκη-Κούμπου. Η ιστοσελίδα υας WWW.Mikrohorio.qr. 
συνέχεια εμπλουτι'ζεται και φ ιλοδοξεί να πάρει τα σκήπτρα της ενημέρωσης 
των όπου γης Μικροχωριτών και όχι μόνο. Χρειάζεται όμως τη συμβολή όλων 
μας, ιδίως των νεώτερων που είναι και έμπειροι στην ηλεκτρονική γλώσσα, 
δηλ. αποστολή ειδήσεων προσωπικών ή από το  χωριό και τη  γύρω περιοχή, 
διηγήσεων, ενθυμήσεων, κοινωνικών γεγονότων, εμπειριών, φωτογραφιών κ,λπ.

Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας:
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο

Ένα βιβλίο για τον κάθε επισκέπτη ή φίλο του Μικρού Χωριού
Πωλείται στο Μ ουσείο του Χωριού
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Απ' όσα συμβαίνουν
Πληροφορούμασιε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησιού με την υπ' αρίθ. 52/ 
26-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάοισε την ύδρευση της 
περιοχής της Ποταμιάς με νερό από τις μικροχωρίτικες πηγές «Κεφαλόβρυσο». 
Το έργο είναι προύπολογιαμού 1.350.000 ευρώ. Όπως ήταν φυσικό, έντονη ήταν 
η αντίδραση του Προέδρου της Κοινότητας, του Προέδρου της Αδελφότητας και 
των κατοίκων του Χωριού. Λεπτομέρειες στην αμέσως επόμενη σελίδα.
Η Αντιδήμαρχος Καρπενησιού κ. Ευδοξία Κονιαβίτη εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την «Λειτουργία Τουριοτικής Σχολής» για το  δημοτικό οχολειΌ 
του Νέου Μικρού Χωριού. Η τοπική κοινότητα στηρίζεται στην πρόταση της 
κ. Κονιαβίτη που υποστηρίζει ότι η εν λόγω μίσθωση: «προάγει την τοπική 
ανάπτυξη, τονώσει την τοπική οικονομία, ενώ ταυτόχρσνα συμβάλλει καθο
ριστικά στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων» και έκανε δεκτή την 
πρόταση με την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση εκλογών, θα γίνεται παρα
χώρηση των αιθουσών του για τη λειτουργία εκλογικών τμημάτων,
Ο Δήμος αποφάσισε τον τερμ,ατισμό της μίσθωσης του ξενοδοχείου «Χελιδό
να» στην πλατεία του Παλιού Μικρού Χωριού, και ο ως τώρα ενοικιαστής κ. 
Τζαβέλπς έκανε αίτηση διακοπής της μισθώσεως. Εντός τσυ Μα'Γου αναμέ
νονται να παρθούν οι σχετικές απσφάσεις, για τη δημσπράτησή του σε νέσ 
ενσικιαστή. θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες θα κινηθσύν γρήγορα 
ώστε τσ καλοκαίρι να βρει το  χωριό μας με το  παραδοσιακό ξενοδοχείο του 
ανοιχτό και φιλόξενο, όπως ήταν πάντα.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού 
και κτηνοτροφίκού τομέα της περιοχής μας, προχωρά στις απαιτούμενες 
μελέτες, που θα αναδείξουν, τόσο το «Μέλι Ευρυτανίας» και την άριστη 
ποιότητά του, όσο και το  γνωστό και εύγευστα «Τσαλαφσύτι (κατίκι) Ευρυτα
νίας», ώστε να πιστοποιηθούν σε (Π.Ο.Π.) Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης. 
Από την 1" Απριλίου ξεκίνησαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας, 
που θα εξυπηρετούν όλες τις τοπικές ενότητες του Δήμου Καρπενησιού, 
ούτως ώστε σι κότοικσι όλων των περιοχών του Δήμου να έχουν άμεση 
πρόσβαση στο Καρπενήσι, για την επίλυση πσλλαπλών αναγκών τους.
Με στόχο την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση 
καταστρσφών από πλημμύρες, ο δήμσς Καρπενησιού διενεργεί γεωτρήσεις 
σε επικίνδυνες περιοχές για να συνταχθεί σχετική μελέτη, ώστε στοχευμένα 
να αρχίσουν τα απαραίτητα έργα.
Βάσει ενός πρόσφατου νόμου (4461/2017) οι γιατροί των νοσοκομείων μπο
ρούν να ζητούν μετάθεοη, ανεξάρτητα αν οι θέοεις τους μένουν κενές. Έτσι, 
το Νοσοκομείο Καρπενησιού κινδυνεύει να μείνει ακάλυπτο σε κρίσιμες ειδι
κότητες, όπως είναι του καρδιολόγου, του πνευμονολόγου, του γυναικολόγου
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δύο ακτινολόγων, που υπέβαλαν αίτπσπ μεταθέσεώς το υ ς  κάνοντας χρήσπ 
του νόμου αυτού.
Το κλειστό κολυμβητήριο Καρπενησιού πρόκειται σύντομα να αναβαθμιστεί 
και να αποκτήσει ενεργειακή αυτονόμηση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊ- 
κών πάνελ στην οροφή του κτιρίου. Η μελέτη είναι έτοιμη και ο ηροϋπολο- 
γισμός του έργου υπολογίζεται στις 600.000 ευρώ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, που συνεδρίασε στην 
Λαμία στις 27-2-2018 αποφάσισε την ίδρυση Πανεπιοτημίου Στερεός Ελλάδος 
και ανέθεσε στον καθηγητή Γιάννη Πανούση την σύνταξη της σχετικής μελέτης. 
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Στερεός Ελλάδος, Κώστας Μπακογιάννπς, «η 
λειτουργ ία  πανεπιστημίου είναι, όχι μόνο δίκαια και αναγκαία αφού η 
περιφέρειό μας είναι η μοναδική από τις 13 περιφέρειες της χώρας στην 
οποία δεν εδρεύει Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αλλά και εφ ικτή αφού με  
συγκροτημένο σχέδιο μπορούμε να προχωρήοούμε στην πράξη».
Ένας συμπατριώτης μας από την Πρασιά Ευρυτανίας, ο Σπύρος Ντασιώτης 
είναι ένας καταξιωμένος γλύπτης και ένα από τα γλυπτά του οτολίζει τπν 
πλατεία Αγίου Ανδρέα στα Κάτω Πατήσια των Αθηνών. Τα αποκαλυπτήρια 
του γλυπτού έγιναν την Κυριακή 18 Μαρτίου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας για το Σύνδρομο Ντάουν. Το γλυπτό, φτιαγμένο από ξύλο, αποτελείται 
από τρία κομμάτια ενωμένα, ένα χέρι με έναν τροχό και μία πεταλούδα, σε 
μπλε και κίτρινο χρώμα, σύμβολο των ατόμων με σύνδρομο Do\wn.

Υδροδότηση της Ποταμιάς

Κατά την συζήτηση επέκταση του δικτύου ύδρευσης προκειμένου να υδροδοτη
θούν άλλες τοπικές κοινότητες της Ποταμιάς από τα πηγαία νερό του χωριού μας, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26"' Φεβρουάριου 2018, ο πρόεδρος της Κοινότητάς 
μας κ. Βασίλης Μπούρας αντέδρασε λέγοντας: «Επειδή έχουμε παραχωρήσει νερό 
εκτός κοινότητας σε σπίτια και επιχειρήσεις (Μεσοστράτι, Παράδεισος, Δρυάς, Ξενώνα 
Ανδρέα Τάσιου) και στον οικισμό ΝέουΔερματίου, δεν είναι λογικό να τροφοδοτούμε 
εμείς μ ε νερό όποια κοινότητα έχει πρόβλημα νερού. Γm i  μ ε αυτή την τακτική θα 
βρεθούμε εμείς m nvδuσάpεm n θέση να μην έχουμε νερό. Ήδη τους καλοκαιρινούς 
μήνες που κοτοικούνται όλα τα σπίτια και υπάρχει αυξημένη κατανάλωση, υπάρχει 
έλλειψη νερσύ στο ξενοδοχείο καθώς και σε σπίτια m o πάνω μέρος του χωριού. 
Υπάρχουν άλλοι τρόποι να avτιμετω πιm είτo πρόβλημα που υπάρχει». Ακολούθως 
κατέθεσε στο Δ.Σ. γραπτή διαμαρτυρία, με τις υπογραφές 120 κατοίκων του χωριού, 
ενάντια ςττπν προτεινόμενη υδροδότηση.

Παρά ταύτα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφιοαν υπέρ της πρότασης με
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μόνο μειοψπφπσαντα τον Πρόεδρο της Τ.Κ, Μικρού Χωριού κ. Βασίλειο Μπούρα, 
Ακολούθποε παρόοταση στο Δήμο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τον Πρόε
δρο της Αδελφότητας και αντιπροοωπεία κατοίκων που εξέφρασαν την έντονη 
αντίδραση τους στην απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι εύλογες αντιδράσεις έχουν να κάνουν στο ότι το  υπάρχον δίκτυο νερού 
δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησπς του χωριού μας (Παλιό και 
Νέο), κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνε
χείς διακοπές νερού. Ένα πρόβλημα, που είναι βέβαιο ότι θα εντα θε ία ντα  νερά 
της πηγής του μειωθούν.

Η απάντηση του Δήμου ήταν ότι: «έχει μελετηθεί έτσι ώστε, να μην υπάρχει 
σε καμία περίπτωση έλλειψη νερού στους κατοίκους του Παλαιού και Νέου Μι
κρού Χωριού καθώς και σε όσους εξυπηρετούνται σήμερα από το  υφιστάμενο 
δίκτυο». Είδομεν...

Από τη λειτουργία οτον αγαπημένο σε όλους τους Μικροχωρίτες Άη-Σώστπ την 
ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής (13 Απριλίου 2018)

*  *  *
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Οι Νέοι OTIS €πάλξεΐ5
Στο χωριό μας όλα τα αυλάκια με νερό από τις φυοικές πηγές του καθαρι·^ονταν 
και ουντηρούνταν τακτικό από τους κατοίκους για να μπορούν να ποτι·ζαυν τους 
κήπους και τα χωράφια τους (γιούρτια), Η κατολίσθηση όμως άλλαξε τα δεδομένα. 
Τα αυλάκια έπαψαν να καθαρίζονται με αποτέλεσμα αρκετά σπίτια να παρουσιά
ζουν υγρασία. Έτσι οι νέοι του χωριού συσπειρώθηκαν σε μια αμάδα «Επιτρσππ 
Αυλακιών», όπως σνσμάστηκε, ανέλαβαν δράση και μάς ενημερώνουν σχετικό:

«Ως επιτροπή για τα  αυλάκια του  Μικρού Χωριού, ερχόμαστε να σας ενημερώ- 
σαυμε για τπν πορεία του θέματος στπ χρογιά που μας πέρασε. Ξεκινώντας από 
τον Αύγουστο του 2017, μ ε  τπν καλή διάθεσπ από όλαυς μας για συγεργασία 
και τπν υποστήριξή σας συγκεντρώσαμε το ποσό των 1040,00 ευρώ για το σκοπό 
αυτό. Αναλυτικά ως ακσλούθως:

ΔΩΡΕΕΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΑΑΚΙΑ 2017-2018

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ

1 Κυρίισης Σπόρος 18/8/2017 50,00
2 Γείοργίου-Κομπορόζου Μαρία 18/8/2017 50,00
3 Λιόπης Σταύρος 18/8/2017 20,00
4 Τσινιάς Κώστας 18/8/2017 50,00
5 Κουφαλιώτης Κλεομένης 18/8/2017 20,00
6 Παπανικολάου-Σάρρα Ελένη 18/8/2017 50,00
7 Φλέγγας Τάσος 18/8/2017 10,00
8 Φλέγγα Γκόλφω 18/8/2017 20,00
9 Λιαροκάπη Ελένη 18/8/2017 20,00

10 Λιαροκάπης Θανάσης 18/8/2017 20,00
11 Λιαροκάπη Σοφία 18/8/2017 20,00
12 Φλώρου Αρετή 18/8/2017 10,00
13 Μπόκη Βασιλική 18/8/2017 30,00
14 Αντωνοπούλου Αλίκη 18/8/2017 20,00
15 Παπαθανασίου Θανάσης 18/8/2017 50,00
16 Ηλιάδη Σταυρούλα 18/8/2017 20,00
17 Δέρματά Αρετή 18/8/2017 20,00
18 Ηλιάδη-Δερμστά Ρήνα 18/8/2017 20,00
19 Γρστσούνη Ελισάβετ 18/8/2017 20,00
20 Παπαδοηούλου Ελένη 18/8/2017 50,00
21 Χοντράς Σπόρος 18/8/2017 200,00
22 Κρεζία-Πολύζου Μίνα 18/8/2017 20,00
23 Μανίκας Θανάσης 24/8/2017 50,00
24 Δημόπουλος Χρήστος 25/8/2017 20,00
25 Αγγελή Ανδριάνα 25/8/2017 20,00
26 Γεωργίου Γιάννος 26/8/2017 50,00
27 Βουγό-Γιουρνά Δέσποινα 26/8/2017 20,00
28 Τραχανάς Δημήτρης 27/8/2017 10,00
29 Κεράνπς Αθανάσιος 10/11/2017 30,00
30 Χαριτόπουλος Κώστας 8/12/2017 50,00

Σύνολο 1040,00
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Στη διάρκεια του χειμώνα, μ ε  την φροντίδα όσων ήταν στο χωριό, έγιναν οι εξής  
εργασίες:

1. Καθαρισμός αυΠακιών στον οικισμό Παή. Μικρού Χωριού 300,00
2. Καθορισμός φρεατίου-σωήηνώοεων στην είσοδο του οικισμού

(ηριν το γκαράζ) 200,00
3. Κατασκευή & τοηοθέτηση μεταΠή. σχάρας στο ως άνω φρεάτιο 130.00
Σύνοήο 630,00

Στο σήμερα έχουμε υπόήοιηο αδιάθετο 410,00 ευρώ, τα οποία θα κρατηθούν 
για οποιαδήποτε ονάγκη στον τομέα αυτό.

Παράήήηήα μ ε  τη δράση αυτή, τον Αύγουστο του  2017 σε συνάντησή μος  
μ ε τον Πρόεδρο και μερικά μέήη του Δ.Σ. της Αδεήφότητας Μικροχωριτών, 
αποφασίσαμε και συντάξαμε ένα κείμενο απευθυνόμενοι στον Δήμο Καρπενησιού 
ζητώντας την άμεση παρέμβασή του για το μεγάήο αυλάκι που βρίσκεται πάνω 
από το Παλιό Μικρό Χωριό, χρόνια παρατημένο και κατά τόπους θομμένο από 
χώματα (κατά την αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Αυγ.2016 από τον  
τότε A ντιδήμαρχο κ. Μένιο Αάππα και τον μηχανικό τεχνικής υπηρεσίας κ. A ντώ νπ 
Λόππα συνοδευόμενους από ομάδα Μικροχωριτών). Το κείμενο αυτό το μοιρα
στήκαμε μ ε  όοους χωριανούς βρίσκονταν εκ ε ί εκείνη τη χρονική στιγμή και συ
γκεντρώσαμε οχεδόν 100 υπογραφές. Κατόπιν το παραδώσαμε στην Αδελ
φότητα Μικροχωριτών, η οποία μ ε  τη σειρά της το κατέθεσε στον Δημοτικό 
Εκπρόσωπο και στον Δήμο μ ε αριθμό Πρωτοκόλλου 67/18.08.2017. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα ο Δήμος να διαθέσει κονδύλι για την συντήρηση στο πάνω Αυ
λάκι, η οποία ολοκληρώθηκε πριν τηνένορξη του χειμώνα. Πιστεύουμε ότι έγινε 
σε μία πολύ καλή χρονική στιγμή γ ιατί η περιοχή είχε εξαιρετικά μεγάλες  βροχο- 
πτώοεις μ ε  αποκορύφωμα την μεγάλη νεροποντή που προκάλεσε σοβαρές 
ζημιές στην Ποταμιά όπως θα διαβάσατε ίσως στα «Ευρυτανικά Νέα». Μετά την  
συντήρηση που έγινε από το συνεργείο του Δήμου, ο συγχωριανός μας Γιάννος 
Γεωργίου που βρισκόταν στο χωριό, μ ε  προσωπική εργασία, καθάρισε όλο το  
αυλάκι από το υδραγωγείο μέχρι την κατάληξή του στο ρέμα στις Αόγγοβες και 
τον ευχαριστούμε γι αυτό.

Αυτό που έχουμε νο φροντίσουμε είναι ο ετήσιος καθαρισμός της δεξαμενής 
για τις βρύοες στην πλατεία.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ε ίμαστε όλο ι καλά, να ανταμώ σουμε στον  
πλάτανο, στο όμορφο χωριό μας και αυτό το κολοκοίρι να βρεθούμε από κοντά.

Με πολλούς μικροχωρίτικους χαιρετισμούς και την αγάπη μας,

Η Επιτροπή για τα Αυλάκια»
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Χιόνια στο Χωριό

Δυο μέρες πριν μπει π Άνοιξπ (28-2-2018)

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό μας
Τα Μικροχωρίτικα Γράμματα εμχαρίστως φ ιλοξενούν προοωπικές ιστορίες, 
οχόλια, ενθυμήσεις συμπατριωτών ή ανακοινώσεις -  γνωστοποιήσεις 
τοπικών φορέων, αρκεί να αποστέλλονται έγκαιρα στη διεύθυνση του 
περιοδικού μας (μέχρι τέλο ς  Απριλίου).
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ο Νοκολός θυμάται και σχολιάζει

Το έτος 2018 που διανύουμε προσφέρειαι για πολλές ενθυμήσεις και ουνειρμούς 
για τους παλιούς που μπορούν να ανατρέξουν πίσω στα χρόνσ, στα παλιά. Όχι 

και πσλύ παλιά. Είναι βλέπετε το 18 που προκαλεί αυτές τις μνήμες και συπλη- 
ρωματικά το 8.

Το 1818 ο πράεδρος, βηλανδής του χωριού, Γεώργιος Ζορμπαλάς υπέγραψε 
μαζί με άλλους προκρίτους γράμμα προς τον Διοικητή του Καζά Καρπενησιού για 
φορολογικές ελαφρύνσεις.

Έναν ακριβώς αιώνα πριν δηλ. το 1918 ήλθε η πανούκλα κι έπεσε, άχι μάνο 
στην περιοχή μας, αλλά και σ' όλη την Ευρώπη η επιδημία της ισπανικής γρίπης και 
τότε εκατσμμύρια ανθρώπων πέθαναν, μεταξύ αυτών και πολλοί οτο χωριό μας. Οι 
χωριανοί, για να μην κολλήσουν δεν πήγαιναν να θάψουν τους νεκρούς στα 
νεκροταφεία. Μόνο ο παπάς με τον νεκροθάφτη. Κάποτε αρνήθηκε και ο πα-πάς για 
να μην κσλλήσει την ασθένεια. Τελικά όμως δεν την απέφυγε σύτε αυτός.

Τότε, λένε, ότι στο χωριό μας έκανε τα θαύμα της η Αγία Αικατερίνη. Μάρτυρας 
του θαύματος αυτού ήταν π Αικατερίνη Νικήτα Κουτσούκη, που αργότερα πα
ντρεύτηκε και μετανάστευσε στην Αμερική. Από κει το 1958, από ευγνωμοσύνη και 
ευλάβεια, έστειλε στα αδέλφια και ανήψια της στα χωριό χρήματα για να χτίσουν το 
εκκλησάκι-προσκυνητάρι στο δρόμο απέναντι από το παλιό εικόνισμα της Αγίας 
Αικατερίνης και ταυ οπαίου τη ουντήρηση ανέλαβε σήμερα ένας ανηψιός της.

Τα 1928 τρεις προοδευτικοί νέοι του Μικρού Χωριού, που ήσαν τότε στη 
Θεσσαλονίκη, δηλ ο Δημήτριος Κοκκάλας, ο Δημήτριος Δέρματός και σ Δημήτρισς 
Πασπάλης ίδρυσαν τσν Κτηματικό Σύλλσγσ Μικρσύ Χωρισύ, παυ έφερε νέα αέρα 
στο χωριό με ποικίλα κσινωφελή έργα, δενδοφυτεύσεις, διάνοιξη δρόμων και 
μονοπατιών, ακόμη και δημιουργία βιβλιοθήκης, που κάηκε το 1939.

Το 1938 πολλά τέτοια έργα βρήκαν την πραγματοποίησή τους με δραστή
ριους προέδρους, αρχικά τον Γιάννη Ν. Κόμματά και ύστερα τσν διάδοχό ταυ Μιχόλη 
I. Νικολόπουλο.

Το 1948 μετά την εξαθλίωση της Κατσχής και την ηρωική Εθνική Αντίσταση τα 
χωριό ζσύσε μέσα στον απαισίας μνήμης εμφύλιο πόλεμο (1946-49). Τότε, την ημέρα 
της Υπαπαντής (2 ΦεβρσυαριΌυ 1948) έγινε π τελευταία τρομερή μάχη, στην οποία 
σκοτώθηκε η γιαγιά Μαρία Λιάπη, που βγήκε να πάει να παχνιάσει την αγελάδα της.

Τον επόμενο μήνα έγινε π στρατολόγηση 22 κοριτσιών ταυ χωριού απ' τους 
αντάρτες, από τα οποία επέζπσαν μόνο έντεκα (11). Αίγες μέρες μετά, οι κάτοικοι 
του χωριού που απέμειναν στο χωριό, δια της βίας μεταφέρθηκαν στο Μεγάλο 
Χωριό, που το υποστήριζε δύναμη χωροφυλακής έναντι των ανταρτών που 
πραγματοποιούσαν συχνές επιθέσεις.

Τσ 1958 το χωριό έσφυζε από ζωή κι είχε γίνει ζηλευτός τόπος παραθεριομού, 
γΓ αυτό και κατακλυζόταν από κόσμο. Τότε το  Βασιλικό Ίδρυμα και σ Οργανισμός 
Τουρισμού βράβευσαν το χωριό μας. Το βραβείο αυτό βρίσκεται στο Μουσείο του 
χωριού μας.
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πάσχα στο Χωριό

ϊ- '- Η

Με Λαμπρότητα γιορτάστηκαν όλες οι Άγιες Μέρες στο χωριό μας.

Προσήλωση και ευλάβαα

Το χαριτωμένο παπαδάκι μας. Όλη η ομορφιά και αγνότητα της ψυχής ζω
γραφισμένη στο πρόσωπο του Νικολάκη (Κ. Αζακά). Κυριακή του θωμά 

(15-4-2018) στπνΑγία Κυριακή.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ I I



Οι Aypdres του Μικρού Χωριού εο 1852

ο πίνακας των Μικροχωριιών, που είχαν καλΠιεργήοιμες εκτάσεις στο χωριό μας, προέρ
χεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Ευρυτανίας, και μάς τον έστειλε η 
καθηγήτρια και π. Διευθύντρια Γυμνασίου, κ, Μαρία Ευαγγελοδήμου, την οποία θερμά 
ευχαριστούμε. Όπως μάς πληροφορεί η κ. Ευαγγελοδήμου: «Το έγγραφο, που ουνό- 
δευε τη λίστα με τα ανόματα των αγροτών, έχει ημερομηνία 28 Απριλίου 1852, υπο
γράφεται από τουςΙ. Μητζόπουλο, Ι.Μπηλιώτα, Δ. Ζαρμπαλά, I. Ζορμπαλά και απευθύ
νεται προς τον Οικονομικό Έφορο Ευρυτανίας. Το έγγραφο αυτό διαβιβάσθηκε στο «Οι
κονομικών Υπουργείον» και καταχωρήθηκε στα αρχεία με αρ. 8299/26 Ιουλίου 1852».

1852

I. Γ. Γιοβάνης I. Παπαδπμπτρίου Δ. Πολύζος
Κ. I. Γιοβάνης Χαρ, Γιούσμπασης Κ, Γρατσούνης
Δ, Γ. Γιοβάνης Κ, Δέρματός Ν, Κ. Γρατοούνης
Δ, Κατσιος Ζαχ. Κ. Δέρματός Δ. Ζωγράφος
Ι.Γ. Γιοβάνης Γιάννακας I. Σιδέρης
κ. Παοπάλης I, Χπμάρρας Γ. Μουχρίτσας
Αθ, Μάτσαρας Δ. Καλαντζής Ν, Γιούσμπασης
Ν. Δέρματός Μ, Νικολόπουλος Ν. Τσάλιας
I. Ζορμπαλάς Γεώρ, θάνος I. Παναγιωτόπουλος
Δ, Ζορμπαλάς Αθ,. I. Γιοβάνης I. θανόπουλος
Β, Λιάπης κ. Μπάτσας Δ. Ζαχαρόπουλος
Δ. Γ, Κομπορόζος Παν. Πασπόλπς I. Νικολόπουλος
Κ. Μαλτέζος Αθ. Μανίκας Ν. Γεωργούλπς
Β. Κατσαούνης

«Το Θρονί Εη5 ΚαΕθλίσ0ηση5»

Περισσότερο ίσως επισκέπτες και λιγότερο χωριανοί μας θα πρόσεξαν το  «θρονί 
της κατολίσθησης» που βρίσκεται στον κήπο του Μου
σείου, ακριβώς πιΌω από τις προτομές τω ν τριών ιστο
ρικών μορφών του χωριού μας. Είναι μια τεράστια πέτρα 
σε σχήμα αρχαίου θρόνου, που βρέθηκε στα χαλάσματα 
της κατολίσθησης.

Ως αναμνηστικό (μαζί με άλλα πέτρινα αντικείμενα, 
όπως μια κούπα από βρύοη, κτητορικές πλάκες κ,ά.) μετα- 
Φέρθηκε πριν από χρόνια, χάρη στην βοήθεια του Νίκου 
Νασιόπουλου και του αείμνηστου Βασίλη Χατζόπουλου, 
επί προεδρίας τπς Αδελφότητας Μένιου Κουτσούκη.
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Στο Χωριό pas (καλοκαίρι 2017)
Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 6 Αυγούστου 2017 

Το ετήσιο πανηγύρι του Χωριού

Όπως κάθε χρόνο, οτις 6 Αυγούστου γιορτάστηκε π Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
στην ομώνυμη εκκλησία του Παλαιού Μικρού Χωριού με μεταφορά της εικόνας 
την παραμονή και πανηγυρική λειτουργία ανήμερα το πρωί. Τόσο την παραμονή 
το βράδυ, όσο και το  βράδυ της εορτής έγινε το  ετήσιο πανηγύρι του χωριού με 
πλήθος κόσμου και πολύ κέψι.

Δεκαπενταύγουστος

Στην γραφική εκκλησία της Παναγιάς του Χωριού μας γιορτάστηκε και φέτος, 
στις 15 Αυγούστου, π Κοίμηση της Θεοτόκου με ιδιαίτερη λαμπρότητα, λόγω 
της μεγάλης ουμμετοχήςτου κόσμου, ιδίως Μικροχωριτών, που ουρρέουν οτο 
χωριό μας από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να γιορτάσουν τον δεκαπενταύ- 
γουστο,
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Λαϊκή Συνέλευση

Στις 18 Αυγούστου 2017 έγινε ή ετήσια λαϊκή συνέλευση τω ν Μικραχωριτών 
στην αίθουσα πολλαηλών χρήσεων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 
του χωριού μας με την παρουσία του Δημάρχου Καρπενησιού κ. Νίκου 
Σουλιώτη.

Στην εισήγησή του ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στα έργα ηου έγιναν και για όσα 
ηρογραμματι'ζονται για το χωριό. Αφορούν κυρίως τον καθαρισμό των μονοηατιών 
και την τακτική αποκομιδή των σκουπιδιών. Ενπμέρωσε για την καθυστέρηση ενός 
ηολύ βασικού έργου για την ηεριοχή, την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού, 
κόστους 3,5 εκ.ευρώ. Όπως εξήγησε ενώ είχε ολοκληρωθεί η μελέτη για εγκα
τάσταση του βιολογικού σε χώρο μετά τον πεςκροφογεννητικό σταθμό του Γαύρου, 
το χωράφι καταποντίστηκε στο ποτάμι μετά τις χειμερινές πλημμύρες με αηοτέλεσμα 
να αναζητείται άλλο κατάλληλο οικόηεδο.

Διαβεβαίωσε για τον καθαρισμό των δεξαμενών αηό το Δήμο και για τον έλεγχο 
της ηοιότητας του νερού, επισήμανε ότι έχει βελτιωθεί ο ηλεκτροφωτισμός σε 
σχέση με ηέρυσι καθώς έχουν αναλόβει τα έργα ντόπιοι προμηθευτές. Εξήγησε 
την καθυστέρηση άλλων έργων, όπως αυτά που αφορούν το κοιμητήριο, λόγω 
αλλαγής του νόμου για την ανάθεση των δημόσιων έργων για να προσθέσει ότι 
έργα μικρού κόστους μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο των δήμων 
(ΣΑΤΑ). Αόγω όμως των μικρών ποσών που είναι διαθέσιμα θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα οτα επείγοντα. Σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, το ποσό της χρημα
τοδότησης έχει μειωθεί κατά 80%. Από το μειωμένο αυτό ποσόν στο Μικρό Χωριό 
αντιστοιχούν 10.000-12.000 ευρώ.

Ο κ. Σουλιώτης είπε ότι αναμένονται τα προγράμματα Leader, τα οποία έπρεπε 
να είχαν ήδη ανακοινωθεί αλλά καθυστέρησαν. Τόνισε ότι θα προσφέρουν μεγάλη 
βοήθεια στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και θα δοθούν ευκαιρίες σε νέους 
ανθρώπους να μείνουν και να εργαστούν στην Ευρυτανία.

Από τους παριστάμενους Μικροχωρίτες τέθηκε και πάλι το  θέμα της διευθέ-
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ιηοης των νερών μέσα και έξω από τα χωριό. Επισήμαναν ότι τα ίδια θέματα συ
ζητήθηκαν και την ηροηγσύμενη χρονιά χωρίς να έχει δοθεί κάποια ικανοποιπτική 
λύση. Ο κ. Σουλιώτης διευκρίνισε ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να καθαρίσει τον πε
ριφερειακό αγωγό που οδηγεί τα νερά της βροχής έξω από το χωριό και πρόσθεσε 
ότι τα αυλάκια που χρησιμοποιούνται για πάτισμα καθαρίζονται από τους ιδιώτες.

Οι Μικροχωρίτες τόνισαν ότι όλα τα αυλάκια στο Παλιό Χωριό χρησιμοποιούνται 
για να οδηγηθούν προς το ρέμα τα νερά της βροχής και Επισήμαναν ότι π διευ
θέτηση των νερών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του χωριού.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης κ. Σπ. Κυρίτης θύμιοε στη συνέλευση ότι την περα
σμένη χρονιά οι Μικροχωρίτες συγκέντρωσαν ένα ποσό χρημάτων (περίπου 750 
ευρώ) τα οποία και διέθεσαν για τον καθαρισμό των αυλακιών μέσα στο χωριό. 
Επισημόνθηκε επίσης ότι αρκετά αυλάκια καθαρίστηκαν με προσωπική εργασία.

Ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε και συνεχάρη τους Μικροχωρίτες για την εθελοντική 
προσφορά τους και διαβεβαίωσε ότι μετά το τέλος των εργασιών, που είναι απαραί
τητες για την ετοιμασία των σχολείων μέχρι το Φθινόπωρο, θα μπορούσε να διαθέ- 
οει εργάτες και μηχανήματα για να παρέμβουν όπου είναι απαραίτητο.

Στην εθελοντική προσφορά των κ.κ. Ν. Κυρίτσπ, Κ. Τσινιά και Π. Μπούρα, ανα- 
Φέρθπκε και ο πρόεδρος της Αδελφότητας, κ. Γ. Αρώνης, ο οποίος συνέχισε για 
να επιοημάνει μερικές ακόμη βασικές ανάγκες του χωριού που πρέπει να αντιμετω
πιστούν, όπως: ο καθαρισμός του μνημείου πεσόντων και η αποκατάσταση του 
μικρού γεφυριού, που οδηγεί σ' αυτό, η συντήρηση στο γήπεδο μπόσκεττης παι
δικής χαράς, π επισκευή δρόμων, προστατευτικό τοιχία στο Νέο Μικρό Χωριό, η 
τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων στο ύψος της λίμνης, κ.ά.

Στη ουνέχεια συζητήθηκαν θέματα οικονομικά, όπως η εκμετάλλευση πε
ριουσίας του χωριού, όπως μαγαζιά και ξενοδοχειακές μονάδες. 0 κ. Σουλιώτης 
παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο στο Μικρό Χωριό, αλλά σε πολλά 
χωριά καθώς δεν εκδηλώνεται κανένα ενδιαφέρον όταν πραγματοποιούνται δη- 
μοπραοίες. Ανέφερε την περίπτωση της Δομνίστας όπου μισθώθηκε για 100 ευρώ, 
ξενοδοχείο 35 δωματίων και κατάστημα, ενώ τόνισε την τελευταία επιτυχημένη 
συμφωνία μίσθωσηςτου Οουηίτγ Club. Τέλος, η κ. Πόλυ Αρώνπ, υπεύθυνη λειτουργία

του Μουσείου, επισήμανε 
την ανάγκη δημιουργία κά
ποιου είδους ράμπας στην 
είσοδο του Μουσείου, για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση και 
σε άτομα με ειδ ικές ανά
γκες. Ο κ. Δήμαρχος συμ
φώνησε και υποσχέθηκε να 
φροντίσει να δοθεί κάποια 
λύση.
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Η Λαϊκή Συνέλευοη έκΠειοε με την απονομή του βραβείου «Ξενοφών 
Ζορμπαλάς» στην Χριστίνα Τσατσαράγγου τελειόφοιτη  του Λυκείου, από τον 
πρόεδρο της Κοινότητας κ, Β, Μπούρα.

Συνεστίαση Μικρσχωριτών

Το βράδυ της 18"'= Αυγούστου 2017 έγινε η καθιερωμένη από τη δεκαετία 
του '50 ετήσια συνεστίαση των Μικροχωριτών. Είναι ένα αντάμωμα, που περιμέ
νουν όλοι οι συγχωριανοί και που γίνεται κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία 
του χωριού, σε φιλική ατμόσφαιρα, φαγητό, ζωντανή μουσική και χορό ως τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες

Εκτός από Μικροχωρίτες, το  αντάμωμα αυτό πλαισίωσαν και συμπατριώτες 
από τα γύρω χωριά με ξεχωριοτή την παρουσία του Απόστολου Γκλέτσου, δη
μάρχου Στυλίδας και του συλλόγου γυναικών Καρπενησιού που πρόοφεραν 
στους παριοτόμενους παραδοσιακά κεράοματα.

Τ' Άη-Γιαννισύ

Στις 29 Αυγούοτου, ημέρα της αποκεφόλιοης του Προδρόμου, έγινε ωραία θεία λειτουργία 
στον Ι.Ν. του Άι-Γιόννη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και πέρυσι, πολύς κόσμος παρακολούθησε 
τπ θεία λειτουργία, με το πέρας της οποίας ο συγχωριανός Σπύρος Γιαννόπουλος πρόσφερε 
οε όλους λουκούμια, τηρώντας ένα παλιό έθιμο.
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ο Άγιος Φανούριος

Το χωριό μας τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Ποιος όμως ήταν ο 
Άγιος Φανούριος: Η λατρεία του φαίνεται ότι ξεκινά αηό τη Ρόδο, όπου κατά την 
παράδοοη βρέθηκε η εικόνα του, σε ερείπια παλαιού ναού έξω από τα τείχη της 
πόλης. Οτότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νείλος (1355-69), διάβασε την επιγραφή "Άγιος 
Φανούριος". Η εικόνα παρίστανε ένα νέο ντυμένο με στρατιωτική ενδυμασία, που 
κρατούσε σταυρό με λαμπάδα και ήταν πλαιοιωμένος από 12 σκηνές του μαρτυρίου 
του. Επειδή βρέθηκε η εικόνα του εκεί θεωρείται προοτάτηςτου νησιού της Ρόδου.

Κανείς δεν γνωρι'ζει λεπτομέρειες για το  που, πότε και πως έζηαε ο Άγιος. 
Ό,τι ξέρουμε έχει διασωθεί από την παράδοση, σύμφωνα με την οποία η μητέρα 
του Αγίου ήταν σκληρή, άπονη και αμαρτωλή. ΓΓ αυτό σε πολλές περιοχές της 
χώρας μας, αρκετοί είναι αυτοί που φτιάχνουν την πίτα για «να συγχωρεθεί π 
μάνα του Αγίου».

Κάθε χρόνο στις 27 Άυγούστου οι Εκκλησίες γεμίζουν πίτες. Είναι οι γνωστές 
σε όλους μας «Φανουρόπιτες». Κι' αυτό γιατί ο Άγιος Φανούριος υπήρξε η μορφή 
που πάντοτε βοηθούοε να βρεθούν τα χαμένα. Άπό γαμπρούς και νύφες μέχρι 
χαμένα πρόσωπα ή αντικείμενα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές, που μάς δίνει π καθπγήτρια του Παν. Άθπνών 
και π. Διευθύντρια του κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας τπς Άκαδπμίας Άθπνών κ. Άννα 
Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα στο περ. «Ρουμελιώτικο Εστία», όπως τις διπγήθπκαν μια 
γερόντισσα από τα χωριά της Παρνασίδας και μια άλλη από τπ Λειβαδιά: «Για να 
φανιρώσ' ου Άη Φανούρης πράγματα που χάσαμι κάνουμι μια κ'ήούρα, την τάζουμι 
αυτήνι κι λέμι: Άη Φανούρη μ', φανέρωσε μ ' του φλουρί μ ' του κουσταντινάτου μ ' 
- τότι ‘μειςφουράγαμιτέτοια-ήό,τ'πουλύτιμουχάνουμι, κι θα σ'κάνου μια κ'κλούρα 
για την ψυχή τα 'ς μάνας σ'. Αυτή την κ'κΠούρο τη φτειάναμι ούΠις στην περιουχή 
μας, ούλα τα χουριά για να σ'χουρηθή η μάνα τ'. Λέγανι οι μανιές μας ό τ ' η μάνα τ ' 
ήτανι πουλύ αμαρτουλή, τσιγκούνα κι κακιά, είχι φ τε ιά σ ' πουλλά. Ύστιρα 
'νειρευόμαστι πού V/ του χαμένου κι πάμι κι του βρίσκουμι. Μπυρούμι να ζητήσουμι 
κι κάτ' άλλου: γαμπρό καλάνε, μάς τουν φέρν', ό, τ ' μι την καρδιά μας κι μι πίστ' τού 
ζητήσουμι, μάς του δίν'. Γάτε κάνουμι του τάξιμου, την κ'λούρα κι τη μοιράζουμει 
στα κούτσ'κα λέγοντας: Πάρτι πίπα να σχουρέσ'τι τ 'μάνα  τ 'Ά η  Φανούρ'. Τώρα δε 
θμάμι τα υλικά τ'ς. Θμάμι ά τ ' άλλις τη φτειάνουμι μι εφτά κι άλλις μι ιννιά υλικά. Ιγώ 
έφτειανα μι ιννιά, άσα τα γράμματα που 'χει τ ' όνομά τ'».

Και π γερόντισα από τπ Λειβαδιά λέει: «... Η πίπα τ ' Άη Φανούρ' είνι πάντα 
νηστήσιμ', όχ' σαν κέ'ίκ που φτειάχνι τώρα. Αυτή δεν είνι π ίπα τ ' Άη Φανούρ' κι 
βάζουνι μέσα κι αυγά, αυτά δεν είνι πράματα που τα θ έλ ' ου Άγιους, δεν πίαν' 
αυτή η πίπα. Τα νηστήσιμα υλικά είνι ιννιά για ιφτά. Για τα ιννιά λέγαμι ότι θέλ 'ς  
ιννιά για τα γράμματα που έχ ' του όνουμ τ'Αγίου. Γο τα ιφτά λέγαμι είνι η ιφτόφουτ'
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λυχνία, εφταπάρθενους χουρός σ τ ' αστέρια στουν ουρανό, ιφτά είνι τα  μυστήρια 
το ' θρησκείας μας κι οι μέρις της δημιουργίας του κόσμου. Παλιά, όταν ήταν να 
ψτειάσ'νι την πίττα, άναβαν Θυμιατό να καίη του λιβάν' συνέχεια κι κ ιρ ίπ ' έκιγι, 
τώ ρ αδεντα  'ξιτόζνι, ό ,τ'θέλ 'ν ιφ τειάχ 'ν ι. Μ ετότηνπάμι νατηβλουγήσ'ουπαπάς  
κι μιτά την κόβουμι κι τ '  μοιράζουμι για να σ ' χουρηθή η μάνα τ ' Αγίου. Οι μανιές 
μας λέγανι ό τ ' παλιά την κόβανι σι σαράντα κουμματάκια, δεν ξέρου γιατί».

ο Άγιος Φανούριος (Ρόδος) Στον Άη-0ανάση του Χωριού μας Εικόνα του Αγίου Φανουρίου

*  *  *

Ο Νεροφόρος
Νεροφόρος στο χωριό /ήτανε αφεντικό 

για το πότισμα σπαρτών /άνοιγμα των αυλακιών.

Αν και ήτανε γνωστή /η ώρα του κάθε ποτιστή 
επενέβαινε συχνά /να ρυθμίσει τα νερά.

Μια γιατί ήταν λιγοστά /άλλη για άρρωστη γιαγιά 
τρίτη, παράτυπη αυτή /για ένα φίλο ή συγγενή.

Πα στην κόιρτρα με τσαπί /ήτανε απ’ την αυγή 
για να δώσει το νερό /σε χωράφι πστιστικό.

Σαν λιγόστευε αυτό /έτρεχε στον αυλακό 
Και στην δέση στην πηγή /την αιτία για να βρει.

Βασίλη I. Αποστολόπουλου: 
Ιθάκη οι μνήμες από το δικό μου Καρπενήσι, 2017
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Αρχαία Ευρήματα

Πληροφορούμαοτε από σχετικό κείμενο, που μάς παρέδωσε ο κ. Δ. ΦαΠλής, 
γνωστός συγγραφέας από το ΚΠαυσί, ότι παρέδωσε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας σαράντα ένα (41) αρχαία ευρήματα, που επί σειρά 
ετών συγκέντρωνε ο ίδιος, τόσο από το ΚΠαυσί, όσο και από την ευρύτερη 
περιοχή. Αν και ζήτησε γραπτώς με αίτησή του τα ευρήματα αυτά να δοθούν 
στο Ιστορικό και Λαογραψικό Μουσειακό Κέντρο Καρπενησιού, όπου και ανήκουν, 
δυστυχώς αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την αρχαιοΠογική υπηρεσία και θα 
εκτεθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη.

—

16 Λίθινο ανηκείμενο, τρεις (3) λαβές
αποσπασματικά σωζόμενες (δύο
ταινιωτές και μία κυκλική), υπόστατο

■ κλιβάνου, ιιήλινο σφονδύλι, δύο (2)
αποοτρο'ργυ.λλεμένα όστρακα, ένα (1)
βότσαλο, τμήμα χάλκινου σιτικεψένοο
και μια σιδερένια εφηλίδα (?)

βέση: Άγιος Σώστης -  Μικρό Χωριό

'■'ψφ··'·

Ανάμεσα σ' αυτά τα αρχαία ευρήματα περιΠαμβάνονται και μερικά που 
βρέθηκαν στον Άη-Σώστη του χωριού μας (παρατίθενται οι φωτογραφίες τους

tirrjz
i ,33 ,/  Τμήρα από κεραμίδα στέγης (θέση: Άγιος

Σώστης -  Μικρό Χωριό).
Τμήμα από χείΧος πίθου (θέση; Κάστρο 
Τσούκας).
Ένα όστρακο (θέση: Γλάς - Χόχ.\ια)
Τμήμα λαβής και όστρακο (θέση: Σπηλιά 
Καρακίτσου -  Μάραθος!______________

από τον κατάΠογο παράδοσης αντικειμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας). Ως 
γνωστόν, μερικά παρόμοια ευρήματα εκτίθενται και στο Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Μικρού Χωριού.

*  Η: *
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Κουκλοθέατρο στην Ευρυτανία (1943-1944)
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ΠεΗοποννήσου (Τμήμα θεατρικών Σπουδών), 
Μαρία Βελιώτη, ερεύνησε ποήΐύ εμπεριστατωμένα το κουκλοθέατρο που 
παιζόταν στην «Ελεύθερη Ελλάδα» την εποχή της Κατοχής. Τα συμπεράσματα 
της έρευνάςτης δημοσιεύθηκαν στην αγγλική γλώσσα στο περ. rechercheszou 
πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Παραθέτουμε ένα μικρό κομμάτι, που δείχνει 
το ρεπερτόριο του κουκλοθέατρου της ΕΠΟΝ:

...Ο Ν, Ακίλογλου, γνωστός στους αντάρτες ως «ο συναγωνιστής Κουκλοθέα- 
τρος», παρουσίαζε ένα ρεπερτόριο με κεντρικό θέμα την Αντίσταση στην 
«Ελεύθερη Ελλάδα» από το  1943 ως το τέλος του 1944. Σ' αυτή την περίοδο ο 
θίασος, έχοντας ως βάση το  Καρπενήσι, περιόδευε στην κεντρική Ελλάδα και 
παρά τον κίνδυνο να πιαστεί από τους Γερμανούς, έφθανε ως τα πιο απομα
κρυσμένα χωριά, διασχίζοντας μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια.

Οι θεατές που παρακολουθούσαν τις παραστάσεις ήταν άνδρες και γυναίκες 
της Αντίστασης, νέοι της Αντίστασης, παιδιά της προσχολικής και δημοτικής 
εκπαίδευσης με τους δασκάλους τους και παιδιά της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 
που κατάφερνε να λειτουργεί ακόμη ως κρατικό ίδρυμα στην «Ελεύθερη Ελλάδα»...

Πάνω στα «Βουνά», ο βασικός θίασος του Ακίλογλου περιλάμβανε πέντε 
ανθρωπόμορφες κούκλες, που ήταν: ο Γαρίδας, ο Χάνος, ο μπαρμπα-Γιώργος ο 
Μισεήίνης, ο Χιτήερίνης καθώς και δύο γαϊδούρια. Επίσης υπήρχαν και δύο γυ
ναικείες κούκλες: η Ασημίνα και η θειά Βάβω.
- 0 Γαρίδαςήταν ο ένας από τους πρωταγωνιστές του θιάσου. Ήταν ένα έξυπνο 

και σβέλτο παιδί.
- 0 Χάνος ήταν ο πιστός σύντροφος του Γαρίδα και τελείω ς άλλος χαρακτήρας. 

Ήταν ένα χαζό παιδί, που δεν μιλούσε και με μια έκφραση αφπρημένη.
- 0 μπάρμπα-Γιώργος έ[ίο\αζε πσλύ με τον γνωστό μας μπάρμπα-Γιώργο του 

«Καραγκιόζη». Ήταν ο φτωχός θείος του Γαρίδα και του Χάνου.
- 0 ΜισεΠίνης. Ήταν κάποιος που το  όνομα του είχε διπλό νόημα. Εννοούσε 

άλλοτε τον Μουσελίνα, και άλλοτε τον μισέλληνα.
- 0 Χ/Γάερ/'νης φυσικά αναφερόταν στον Χίτλερ.

Στις περιοδείες «Το Κουκλοθέατρο τπς ΕΠΟΝ», όπως ονομαζόταν ο θίασος 
του Ακίλογλου, έπαιζε ιστορίες σχετικές με τις μάχες των ανταρτών και τις συμ- 
φσρές των Γερμανών, ενώ μεγάλοι και παιδιά τραγουδούσαν αντιστασιακά τρα- 
γσύδια. Ειδικότερα, οι παραστάσεις ήταν: το  Πιάνο, π Τσαρουχοναυμαχία, ο Κα- 
πετάν Γαρίδας, Χίτήερ-ΜουσοΓίίνη, και ο Ήρωας·.
■ Το Πιάνο δραματοποιούσε την πείνα των κατοίκων, οατίριζε τους μαυραγορίτες και 

έδειχνε πώς τα δύο γενναία παιδιά, οι πρωταγωνιστές, κστάφερναννα επιζήσσυν,
- Η Τσαρουχοναυμαχία είχε σαν θέμα τπν αποχώρηση των Γερμανών από την 

Ελλάδα με ευτράπελες και σατιρικές καταστάσεις και πάντα με πρωταγωνιστές
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τον Γαρίδα και τον Χάνο. Παρίστανε μια ναυμαχία όπου για ελληνικό πλοίο 
είχε ένα μεγάλο τσαρούχι.

- 0 Κοπετόν Γαρίδας ε\\/α\ ένας παιδικός ήρωας που γίνεται μαχητής αντάρτης 
με όλα του τα χαρακτηριστικό.

- Το περιεχόμενο του έργου Χίτλερ-ΜουοοΠίνη δεν μπόρεσε να βρεθεί. Πάντως 
στο πίσω μέρος της κούκλας του Χιτλερίνη βρέθηκε μία μούτζα, μια χειρονομία 
δηλαδή σα να έλεγε: «άμε στο διάβολο». Ασφαλώς η χειρονομία απευθυνόταν 
στον Χίτλερ, πράγμα που δείχνει ότι το έργο ήταν σατιρικό, και ο Χιτλερίνης 
μιμείται τον Χίτλερ.

- 0 Ήρωαςτόνιζε την έννοια του ήρωα μέσα από την ιστορία τεσσάρων παιδιών. 
Ελεεινολογούσε εκείνους που κακώς θεωρούν τους εαυτούς τους ήρωες και 
τόνιζε τις αρετές των πραγματικών ηρώων....

Συμπερασματικά, για περίπου ενάμιση χρόνο ο Ακίλογλου, με την τέχνη του,
πρόσφερε ψυχαγωγία σε αντάρτες και παιδιά πάνω στα βουνά και τα χωριά της
Ευρυτανίας.

ΐ: *  *

Λίγο γέλιο
Έσω προσεκτικός

Ένας κύριος μπαίνει σε ένα ταξί και λέει στον οδηγό: «Σας παρακαλώ κύριε, 
να είστε προσεκτικός στην οδήγηση. Είμαι πατέρας εννέα παιδιών».

Και ο ταξιτζής: «Εννέα παιδιά; Και λέτε σε μένα να είμαι προσεκτικός;»

Όπερα
Ένας κύριος ρωτάει το φίλο του, που είναι λάτρης της κλασικής μουσικής, 

όπως και ο ίδιος: «Παρακολούθησες την παράσταση του Οθέλλου στο θέατρο 
χθες βράδυ;»

«Ναι», απαντά ο φίλος, «αλλά τι να σου πω, η σοπράνο ήταν κάτι παραπάνω 
από βαρετή!»

«Εγώ άκουσα ότι καταχειροκροτήθηκε» λέει ο πρώτος.
«Ναι, όταν ο Οθέλλος την έπνιξε» απαντά ο φίλος.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού

Απεικονίζει την ιστορική 
διαδρομή του Μικρού Χωριού 
και των ανθρώπων του

Επισκεφθείτε το
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To λεξικό της απόσταξης

«Ου ζω» χωρίς ούζο, λέγεται ότι παραδέχτηκε κάποτε ένας μπέης του Τυρνάβου, 
άλλοι πάλι αποδίδουντο «ου ζω» οτο Νίκο Γαβριήλ Πετζίκη ο οπαίος αγαπούσε τα 
ευφυολογήματα. Μια συζήτηση για τσίπουρο, ούζο, ρακί και τσικουδιά μ' ένα φίλο 
Κρητικό και τεχνολόγο τροφίμων, τον κ, Ματθαίο Τερεζάκη, μάς έδωσε την ευκαιρία 
να μάθουμε κάτι περιοοότερο για τπ διαδικασία της παρασκευής των δυνατών 
αυτών ποτών. Πολλοί είναι βέβαια όοοι γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία αυτή 
καθώς αρκετοί, στην Ευρυτανία, παρασκευάζουν το δικό τους τσίπουρο. Οπότε το 
μικρό λεξικό που ακολουθεί προορίζεται για τους αμύητους:

Αποςπιάγματα: Τα ελληνικά αποστάγματα προέρχονται κυρίως από τα στέμ
φυλα ή τσάμπουρα ή τσίκουδα, τα υπολείμματα δπλ. πατήματοςτων σταφυλιών. 
Σε μερικές περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθούν ολόκληρα τσαμπιά, ακόμα 
χρησιμοποιούνται μούρα ή κούμαρα, που παραμένουν σε βαρέλια περίπου 40 
ημέρες.

Βοηθητικές ουσίες: Κατά τη διαδικασία της απόσταξης, στον πάτο του καζα
νιού βάζουμε και άλλα υλικά, όπως θυμάρι ή ρίγανη που βοηθάνε την απόσταξη. 
Οι ποσότητες είναι τόσες που να βελτιώνουν τπν απόσταξη, να βοηθάνε δηλαδή 
τα «οργανοληπτικά» χαρακτηριστικό.

Γλυκάνισο: Στην περιοχή τπς Θεσσαλίας χρησιμοποιούν τον μαραθόσπορο ή 
το  γλυκάνισο από τα οποία παίρνουμε τπν ανηθόλη. Με αυτό τα συστατικά 
μέσα στο καζάνι βγάζουμε και το  ούζο. Η ανηθόλη έχει χαρακτηριστική μυρωδιά 
ενώ έχει τπν ιδιότητα να ασπρίζει όταν αναμιχθεί με νερό και να κάνει κρυστάλ
λους σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Περιεκτικότητα σε οινόπνευμα: Όλα τα ποτά αυτά ανήκουν στην κατηγορία 
των σκληρών ποτών, περιέχουν οινόπνευμα από 38 έως 43% στα επίσημα απο- 
στακτήρια, ενώ στα ιδιωτικά ίσως διαφέρει λίγο ο βαθμός. Ένα καραφάκι 200 γρ. 
ούζου (του εμπορίου) περιεκτικότητας 40% αλκοόλ, αντιστοιχεί σε ένα μπουκάλι 
εμφιαλωμένο κρασί, 13 βαθμών ή σε 3,5 μπουκάλια μπύρας 5,5 βαθμών.

Μέθη: Σε αντίθεση με τα άλλα σκληρά ποτό με τους ίδιους βαθμούς που πί- 
νονται γρήγορα, όπως π.χ. οφπνάκια, το  τσίπουρο, το  ρακί, το  ούζο τα πίνουμε 
σιγά σιγά, οπότε το  αλκοόλ αργεί να φτάσει στον εγκέφαλο. Το νερό ή ο πάγος 
που προσθέτουμε τα αραιώνουν οπότε γίνονται λίγο πιο ελαφριά και φυσικά: 
Μεζές. Απαραίτητο συνοδευτικό!

Μεθυλικπ αλκοόλη: Για τη μέθη υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, κατά την δια
δικασία της απόσταξης. Η αλκοόλη δεν είναι μια, αλλά πολλές. Οι κυριότερες είναι 
η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) και η μεθυλική αλκοόλη (μεθανόλη). Όταν αρχίζει 
να βράζει το  καζάνι και βγαίνουν ατμοί που στη συνέχεια υγροποιούνται, μαζί με το 
νερό πρώτη και καλύτερη βγαίνει η μεθυλική αλκοόλη γιατί έχει χαμηλότερο σημείο 
ζέσεως, που σημαίνει ότι εξατμίζεται πιο εύκολα. Σε μια καζανιά το πρώτο μπουκάλι
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περιέχει μεθυλική αλκοόΠη το γνωστό «πρωτοράκι». Είναι πολύ δυνατό και δεν πρέπει 
να το πίνει κανείς. Προκαλεί ισχυρό πονοκέφαλο, βλάπτει το νευρικό σύστπμα ενώ 
μπορεί να προκαλέσει έως και τύφλωσπ. Όπως είπε ο κ. Τερεζάκης: «0 σωστός 
ποτοποιός αυτό το πρωτοράκι δεν το χρπσιμοποιεί πουθενά, ίσως μόνο για εντριβές». 
Στα δέκα κιλά απάσταξης θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο μπουκάλι.

Μπόμπες: Δυοτυχώς π μεθυλική αλκοόλη (μεθανόλη) χρησιμοποιείται για 
τη νοθεία ποτών καθώς είναι πολύ φτηνή. Κυκλοφορεί στο εμπόριο ως ξυλό- 
πνευμα. Η μέθη με νοθευμένο ποτό προκαλεί κυρίως πονοκέφαλο, αλλά ορισμέ
νες φορές προκαλεί παράλυση, τύφλωση ή και θάνατο. Σε ήπια συμπτώματα 
μέθης βοηθά η ακινησία και η κατανάλωση χυμών, ώστε να απορροφήσει και 
άλλες ουσίες ο εγκέφαλος, αλλά αν τα συμπτώματα συνεχιστούν με έντονους 
πονοκεφάλους και εμετούς χρειάζεται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.

Τραγούδι: Για να μπν κλείσουμε όμως με τη δυσάρεστη πλευρά του ποτού 
ας θυμίσουμε τους στίχους του Αιμίλιου Σαββίδη στο τραγούδι «Ούζο όταν πιεις 
-Δ ική  μου είναι η Ελλάς»:

«Από το  βράδυ ως το πρωί /δ ική μου είναι π ζωή /κ ι όλο τον κόσμο κατακτώ 
/φ ίνο  ουζάκι σαν ρουφώ».

Σ.Κ.

Προπολεμικά στην Παναγιά. Σέρνει το χορό ο Βασίλης Λιάπης. Ακολουθούν ο δάσκα
λος Γεώργιος Παπαδής, ο Ιωάννης Μπλατσούκας και ο Δημήτριος Ζαχαρόπουλος. Το 
νταούλι χτυπάει ο Βαγγέλης Κωστόπουλος.
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Από την Κίνηση των Ευρυιανικών Συλλόγων

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ)

Με πρωτοβουλία του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυ
τανικών Σπουδών και Ερευνών, πρόεδρος του οποίου 
είναι ο ουγχωριανός μας Μένιος Κουτοούκης, και με 
συνδιοργανωτέςτην Περιφερειακή Ενότπτα Ευρυτανίας, 
τον Δήμο Καρπενποίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Ν. Ευρυτανίας, π Πανευρυτανική Ενωοπ, ο Σύλλογος 
Καρπενηοιωτών Αθήνας «Το Βελούχι», οργανώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία τετραήμερο επιστημονικό συνέδριο 
οτο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Καρπενποίου (18- 
21 Οκτωβρίου 2017) με θέμα: «Το Καρπενήσι στη δια
χρονική του πορεία, από την αρχαιότητα ως τις μέρες  
μας».

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Μητροπολίτης 
Καρπενποίου κ.κ. Γεώργιος με σύντομο μεστό και εποικοδομητικό χαιρετισμό. 
Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Κώστας Μπα- 
κογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενποίου κ. 
Νίκος Σουλιώτης, οι πρώην Δήμαρχοι Γιάννης Παπαδόπουλος, Δπμήτρης 
Καρατσίκης και Βασίλης Καραμπάς, κ.ά.

Ενενήντα πέντε εισηγητές, καθηγητές πανεπιστημίων, επιοτήμονες και ερευ
νητές, σε δώδεκα θεματικές ενάτπτες, παρουοίαοαν εμπεριστατωμένες εισηγή
σεις με θέματα που έφεραν στο φως άγνωοτες πτυχές της πάλης του Καρπενη
σιού σχετικές με την αρχαιολογία, ιστορία, διοίκηση, εκπαίδευση, οικονομική 
κίνηση, λογοτεχνία, τέχνη, συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, μορφές που ξεχώ
ρισαν κ,ά„ που χάραξαν τη ζωή της πρωτεύουσας του νομού Ευρυτανίας, από 
την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων
Μια ζεστή, γιορτινή εκδήλωση σργά- 

Γ '  Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστη-
" ' ■* ■ μόνων, για να τιμήσει τον Ηλία και τη

Νάνου Ντζιώρα, ένα ξεχωριστό ζευγά
ρι της Ευρυτανίας, τόσο για το  ευδόκι
μο και παραγωγικό έργο τους ως δη
μόσιοι λειτουργοί, όσο και για το κοι
νωνικό τους έργο αλλά και για την ανα-
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γνωρισμένη, άοκνη και αφιλοκερδή προσφορά τους στον ηολιτισμό της Ευρυ
τανίας, με αποκορύφωμα την αναστήΠωση και ανασύσταση της Ιεράς Μονής Με- 
ταμορφώσεως του Σωτήρος Βράχος. Η Ιερά αυτή Μονή είναι μεγάλης ιστορικής 
και ηολιτιστικής αξίας, όπως πολύ εμπεριστατωμένα περιγράφεται στο μελέτπμα 
του Ηλία Β. Ντζιώρα: Μια ιστορική Μ ετεξέλιξη της Ιεράς Μονής Βράχος.

Την εκδήλωση, που έγινε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, την Κυριακή 18 Μαρτίου, 
τίμησαν με την παρουσία τους πολιτικοί, εκπρόσωποι συλλόγων και πολλοί 
Ευρυτάνες. Ομιλπτές στην εκδήλωση ήταν ο πολιτικός επιστήμων και συγ
γραφέας κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: ΉλιοςΝτζιώρας. 
Το επιστημονικό, διδακτικό και κοινωνικό του έργο", ενώ η καθπγήτρια του πανε
πιστημίου Αθηνών και τ. υπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδόρα αναφέρθηκε στην "Προ
σφορά της Αθανασίας Ντζιώρα στη Δημόσια Διοίκηση, στον πολιτισμό και στον 
κοινωνικό χώρο".

Κατά την εκδήλωση κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Εταιρείας, ενώ καφές, 
αναψυκτικά και κεράσματα προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Πανευρυτανική Ένωση
Την Κυριακή (14-1-2018) στο Ξενοδο
χείο «ΠΑΡΝΩΝ», πραγματοποιήθηκε η 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας και 
η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πα- 
νευρυτανικής Ένωσης, για την εκλογή 
νέων μελών του Δ.Σ, και της Ελεγκτι
κής Επιτροπής.

Τόσο η Γενική Συνέλευση, όσο και 
οι αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, έγι

ναν σε φιλική, εποικοδομητική αλλά και γιορταστική ατμόσφαιρα, που εμπλουτί
στηκε με την προσφορά καφέδων από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, Κώστα 
Αβράμπο, καθώς και πίττας με τσίπουρο και ξηρούς καρπούς από το  απερχόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Αντ/δρος: Δημήτριος Επαμ. Δέπος
Γ. Γραμματέας: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος 
Ταμίας: Ανδρέας Κ. Ζούκας

Ηλίας Βαϊου Ντζιώρας
Λεωνή Θανασούλα (ορίζεται και ως αναπλ. Γραμματέας) 
Κων/νος Σπ. Τσιώλης (οριΖεται και ως αναπλ. Έφορος) 
Κων/νος. Γ. Φούκας (ορι'ζεται και ως αναπλ. Ταμίας) 
Κων/νος Παπατζίμας, μέλος.

Έφορος:
Μέλη:
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To νέο Δ.Σ. αποφάοιοε ότι, όοον αφορά τη θέση του Προέδρου, κατά την 
τριετία 2018-2020, κατά την α' περίοδο να αναλάβει ως Πρόεδρος ο κ. Αθανάσιος 
Δ. Σταμάτπς και κατά την β' περίοδο ο κ. ΗΠίας Βαΐου Ντζιώρας.

Τα Μικροχωρίτικα Γράμματα εύχονται οτο νέο Δ.Σ. καλή ευόδωση των προ
σπαθειών του και καλή συνέχεια οτο παραγωγικό έργο τπς Πανευρυτανικής 
Ένωσης.

Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
Μια επιτυχημένη εκδήλωσε οργάνωσε 
το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών την 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018. Η εκδή
λωση περιλάμβανε κοπή τπς πρωτο
χρονιάτικης πίττας από τον Πρόεδρο του 
Κέντρου, ομότιμο καθπγητή Δπμήτριο 
Κουτρούμπα, ομιλία του καθηγητή Τε
χνικών Λυκείων, Αθ. Λερούνη με θέμα: 
Η εΠήηνική παρουσία στην Κεντρική 

Ασία και οι απόηχοί της οτην παράδοση της φυλής ΚαΠόσσα, και χορευτικό πρό
γραμμα από τον Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

0 κ. Λερούνπς με πολύ παραστατικό τρόπο και με παρουσίαση χαρακτη
ριστικών φωτσγραφίών από την περιοχή με πρόσωπα, κατοικίες, ήθη και έθιμα, 
αρχαία ευρήματα, κ.ό. απέδειξε πως δίκαια η φυλή των Καλάσσα θεωρεί ότι 
είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, που 
κράτπσε αμείωτο το  ενδιαφέρον όλων των παρευρισκόμενων.

Ακολούθησε ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο του Κέντρου, που φέρει τη 
σφραγίδα της καθηγήτριας Λαογραφίας του πανεπιστημίου Αθηνών, Άννας 
Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα. Το Μουσείο αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο δια
μόρφωσης, εντυπωσιάζει με το  ωραίο στήσιμο, τους αργαλειούς, τα ενδ ιαφέ
ροντα εκθέματα και το  μοναδικό «κονάκι» των Σαρακατσαναίων, που στήθηκε 
ειδικά για τις ανάγκες του Μουσείου. Η εκδήλωσε έκλεισε με δεξίωση στον 
προθάλαμο του Μεγάρου του Ιδρύματος.

WWW.Mikrohorio.gr

Η ιστοσελίδα της Αδελφότητας Μικροχωριτών

Επισκεφθείτε τη
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Στυλιανός Κυριακίδης: ένας αφανής Έλληνας ήρωας!

Από Σ.Χ.Μ.

Με τον τίτλο αυτό, ο αείμνηστος Φρέντυ Γερμανός είχε αφιερώσει στον Στέλιο 
Κυριακίδη μια εξαιρετική εκπομπή το 1981. Μια εκπομπή αντάξια στον ολυ- 
μπιονίκη αθλητή, τον άνθρωπο τπς προσφοράς, τον Μαραθωνοδρόμο που α- 
νέστπσε τπν Ελλάδα.

Ο Στέλιος Κυριακίδης γεννήθηκε στην Πάφο της Κύπρου. Ήταν γιος αγροτών. 
Από παιδί αγαπούσε τον αθλητισμό και είχε ταλέντο  στο τρέξιμο. Το 1954 
μετακόμισε στην Αθήνα. Για να βγάλει το  μεροκάματα πιάνει δουλειά ως μετρητής 
ρολογιών τπς ΔΕΗ, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον αθλητισμό. Καταφέρνει να 
γραφτείστον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, ώστε να μπορεί να προπονείται και 
να παίρνει μέρος σε διάφορους αγώνες,

Διακρίθηκε αρκετές φορές στην Ελλάδα και. στα Βαλκάνια με την εθνική 
ομάδα, ενώ σε Μαραθώνιο αγώνα, κατέρριψε την πανελλήνια επίδοση ακόμη 
και αυτού του Ολυμπιονίκη Σπύοου Λούη. Μετά τη νίκη του αυτή, ο Σπ, Λούης 
του είπε: «παιδίμου Στέήιο, να τρέχεις πάντα, γ ιατίεμείς οι ΈάΠηνες γεννηθήκαμε 
για να τρέχουμε. Μόνο έτσ ι καταφέραμε να ζήσουμε τόσους αιώνεο>.

Το 1941 παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, όμως τα χρόνια ήταν δύσκολα. Πείνα 
και ανέχεια. Το 1945 στο Χαλάνδοι. συλλαμβάνεται από Γερμανούς με άλλα 49 
άτομα (που όλα εκτελέστηκαν) εξαιτίας ενός φόνου Γερμανού οτρατιώτπ. Για 
καλή του τύχη, ο Γερμανός αξιωματικός υπηρεσίας ήταν μαραθωνοδρόμος και 
όταν βρήκε στο πορτοφόλι του την κάρτα διαπίστευσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 1956 στο Βερολίνο, τον άφησε ελεύθερο.

Το 1946 γινόταν στην Βοστώνπ της Αμερικής ο 50°' Διεθνής Μαραθώνιος. 
Ήταν ο πιο δύσκολος και ο πιο φημισμένος Μαραθώνιος τπς εποχής. Δύσκολα 
χρόνια. Λίγη προπόνηση, ελάχιστο φαγητό, όμως ο Κυριακίδης ήθελε να πάει 
στην Αμερική. Πώς όμως να αγοράσει το  εισιτήριο; Με τι λεφτά; Παρά τις αντιρ
ρήσεις της γυναίκας του, πουλάει μερικά έπιπλα του σπιτιού, καταφέρνει να 
πάρει και μια επιταγή 1.000 δολαρίων από τηνΔ.Ε.Η. και έτσι βγάζει το  περιπόθητο 
αεροπορικό εισιτήριο. Μονό! Δεν είχε λεφτά για «μετ' επιστροφής». Σκελε
τωμένος από την πείνα και τπν ανέχεια, στις 4 Απριλίου 1946 μπαίνει στο α ε
ροπλάνο για Αμερική. Μοναδικός σκοπός του να τρέξει! Τίποτα άλλο!

Στην Αμερική, στο ξενοδοχείο όπου έμενε, ο μάγειρας ήταν Έλληνας. Τρελ- 
λάθηκε όταν του είπε ότι ήλθε για να τρέξει στο Μαραθώνιο, έτσι καχεκτικός 
που ήταν. Έκανε λοιπόν ότι μπορούσε καλύτερο για να τον κάνει να σταθεί στα 
πόδια του. Πριν από τον αγώνα, όλοι οι αθλητές, έπρεπε να περάσουν από για
τρό. Πάει και ο Κυριακίδης, πετσί και κόκκαλο όπως ήταν. Τον εξετάζουν οι γιατροί

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 27



και του λένε: «Δεν μπορείς να ιρ έ -  
ξεις, Είοαι πολύ αδύνατος, νεαρέ 
Έλλπνα. 0α πεθάνεις στον δρόμο 
από εξάντλποη». «Εγώ ήήθα εδώ  
μόνο και μόνο για να τρέξω» λέει ο 
Κυριακίδπς. «ΑναΠαμβόνω την ευ 
θύνη για όποιον κίνδυνο υπάρχει για 
την ζωή μου. Φέρτε μου το χαρτί 

να το υπογράψω». Τελικά, με τη δήλωσή του αυτή και τπν θετική παρέμβαοη 
της αθλητικής ομοσπονδίας οι αντιρρήσεις ξεπεράστπκαν.

Η μέρα του αγώνα έφθαοε. 20 Απριλίου 1946. Κατά τις 12:00 δόθηκε το  οή- 
μα εκκίνησης του Μαραθωνίου της Βοστώνης. Κύριος διεκδικητής της νίκης τη 
χρονιά εκείνη ήταν ο Αμερικανός Τ^ον Κέλι. Κι όταν λέμε Κέλι θα πρέπει να 
πούμε ότι τον θεωρούσαν κορυφαίο δρομέα, και ως εκ τούτου φαβορί για τον 
αγώνα αυτό.

Πριν τον αγώνα κάποιος έδωσε στον Κυριακίδπ ένα διπλωμένο χαρτάκι. Από 
τη μια μεριά έγραψε: «Ή ταν ή επίτας»  και από την άλλη «Νενικήκαμεν». Ακο
λουθώντας την τακτική που ακολουθούσε πάντα, δεν σπατάλησε δυνάμεις από 
την αρχή αλλά, επιτάχυνε από τα μέσον της διαδρομής.

Στα τελευταία χιλιόμετρα προ-πορευόταν μαζί με τονΤζόνυ Κέλι. Τόσο ομογε
νείς όσο και Αμερικανοίτον ενθάρρυναν. Κάποιος Έλληνας του φώναξε: «Καλά 
πας, Στέλιο! Έοτω δεύτεροο>. Παρακάτω, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που 
παρακολουθούσε τον αγώνα, του λέει: «ο ΚέΠυ έσπασε, είναι ώρα να φύγεις». 
Και ένας ηλικιωμένος Έλληνας τραβούσε τα μαλλιά του και φώναζε: «Για την  
Ελλάδα Στέλιο μου! Για τα  παιδιά οου!». Τότε ο Στέλιος Κυριακίδπς έδωσε όλα 
τα σωματικά του αποθέματα, κατέκτπσε τπ νίκη, και τερματίζοντας φώναξε: 
*ΕθΓ Greece!» (Για την Ελλάδα!).

Νικητής Στ. Κυριακίδπς & Σπ. Λούης. 
Άγαλμα στη Μασσαχαυσέτη

Το μετάλλιο
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To τι έγινε μετά δεν περιγράφεται. Ολόκληρη η Αμερική παραμιλούσε! Τον 
αποκαλούσαν απόγονο του Φειδιππίδη. Όλες οι αμερικάνικες εφημερίδες τον 
είχαν πρωτοσέλιδο. 0 πρόεδρος των ΗΠΑ, Τρούμαν, καλεί τον Κυριακίδη οτον 
Λευκό Οίκο, μαζί με τον δεύτερο, τον Αμερικάνο Τζόνι Κέλι. Ρωτάει τον Τζόνι 
Κέλΐ: «Καλά, βρε παιδί μου. Πώς έχασες απ' αυτόν τον κοκαλιάρη Έλληνα;» Και 
ο Κέλΐ: «Βλέπετε κύριε Πρόεδρε, εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου, ενώ αυτός για 
μια ολόκληρη πατρίδα...»

Αυτό που έγινε μετά ήταν απίστευτο. Από δωρεές των Αμερικάνων μαζεύτη
καν τόνοι από τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες. Με τη συνδρομή της οικογένειας 
Λιβανού φορτώθηκαν 6 καράβια και έφτασε π βοήθεια στην Ελλάδα. Το «Πακέτο 
Κυριακίδη», όπως το ονόμασαν. Επίσης, συγκεντρώθηκαν 250.000 δολάρια για 
να δοθούν στους ταλαιπωρημένους Έλληνες! Ποσό τεράστιο για την εποχή. 
Στον ίδιο πρόσφεραν θέσεις επαγγελματία αθλητή, διάφορες δουλειές, ακόμη 
και καριέρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ. Όμως ο νους και π καρδιά του Στέλιου 
ήταν στην Ελλάδα και στους δικούς του ανθρώπους. Πάντα απαντούσε: «Την 
ΕΤ\Γ\άδα. Παρακαλώ βοηθείστε την Ελλάδα!».

Έτσι, στις 23 Μαϊου 1946, ο Κυριακίδπς 
επέστρεψε στην Ελλάδα. Ένα εκατομμύ
ριο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για 
να τον υποδεχτεί με τιμές ήρωα. Η επίση
μη τελετή  έγινε στους Στύλους του Ολυ- 
υπιΌυ Διάς. Η δήλωση του δακρυσμένου 
Κυριακίδη: «Είμαι υπερήφανος που είμαι 
Έλλην!·» συγκίνησε το πλήθος. Για πρώτη 
φορά μετά την Κατοχή, φωταγωγήθπκε η 
Ακρόπολη προς τιμήν του.

Ο Στέλιος Κυριακίδπς πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου του 1987. 0 γιός του, 
προσέφερε όλα τα κειμήλιά του στο Μουσείο του Μαραθωνίου δρόμου στον 
Μαραθώνα. Μέσα σ' αυτά είναι και το  μετάλλιο τεράστιας αξίας από τον νικητήριο 
αγώνα στην Βοστώνη. Ένα μετάλλιο που ήταν συλλεκτικό ακόμα και τότε, αφού 
για εκείνη και μόνο τη χρονιά είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του ένα διαμάντι!

Περίφημος Διάλογος

Ένας διάλογος, μεταξύ Αϊνστάιν και Τσάρλι Τσάπλιν, που άφησε ιστορία:
Αϊνστάιν: Αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτό που κάνεις, είναι ότι δεν 

λες λέξη, αλλά όλος ο κόομος οε θαυμάζει!
Τσάρλι Τσάπλιν (Σαρλώ): Είναι αλήθεια, αλλά τα δικό σσυ μεγαλείο είναι 

ακόμη πιο αξιοθαύμαστο. Εσένα σε θαυμάζει ολόκληρος ο κόσμος, ενώ δεν 
καταλαβαίνει λέξη από αυτά που λες! ΣΧΜ
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—  Μικροχωρίτες της διασποράς γράφουν —

Εορτασμός Εθνικής Επετείου στο Σικάγο
ΕΗένπ ΛαΤνη-Κόνιτς, Σικάγο, ΗΠΑ

Με ξεχωριοτή λαμπρότητα γιόρτασε ο ελληνισμός του Σικάγου την επέτειο της 
Επανάσταοης του 1821. Επίοημος καλεσμένος ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεός 
Ελλάδος κ. Κώστας Μπακογιάννης. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν μεγαλειώδη 
παρέλαση στους δρόμους του Σικάγου, τη θεατρική παράσταοη «Βαβέλ» σε 
γνωοτό μεγάλο θέατρο και επίσημο δείπνο, που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ελ- 
ληνοαμερικανικών Οργανώσεων.

0 κ. Μπακογιάννης, πριν από τπν παρέλαση στην οποία ήταν τελετάρχης, 
είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σικάγου στο γραφείο του 
και όπως δήλωσε είχαν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών 
από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο επίσημο δείπνο ο κ. Μπακογιάννης είχε τπν 
ευκαιρία να τονίσει τπν τεράστια δύναμη της ομογένειας και τη σημαντική συμ
βολή τους προς την γενέτειρα.

ο Περιφερειάρχης κ. Κ. Μπακογιάννης με τον Δήμαρχο του Σικάγου Εμμανουέλ Ρομ 
(αριστερά), με τον Πρόεδρο της Ελλπνοαμερικανικής Ομοσπονδίας (κέντρο) και κατά 
την ομιλία του ηρος την ομογένεια (δεξιά).

Αριοτερό: Ο Περιφερειάρχης ανάμεσα στα ξαδέλφια του Ευδοκία Μπακογιάννη-Λαΐνη, 
την κόρη της Ελένη, τη Βίκυ και το Λάζαρο Μηακογιόννη. Δεξιό: Ο Περιφερειάρχης με 
το Λάζαρο και την Ευδοκία.
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Στο επίοημο δείπνο, όπως ήταν φυσικό, από τους πρώτους που έδωσαν το παρόν 
ήταν η οικογένεια Μπακογιάννη από το χωριό μας, που με χαρά έσπευοαν να 
καλωοορίοουν τον επίσημο συγγενή τους, να του δει·ξουν τη χαρά τους, και 
φυοικά να αποθανατίσουν το αντάμωμά τους στο Σικάγο.

*  *  *

Ποτέ δεν ξεχνώ τον πρώτο μου δάσκαλο

Αφιέρωμα στη μνήμη του ηρώτου μου δασκάτΙου Αριστείδη Πουρνά

Γράφει η Λαμπρινή Τριχιά-Κάλλη, Η.Π.Α, Δεκέμβριος 2017

60 χρόνια αργότερα θα ήθεήα, με τα φτερά τπς παιδικής μου φαντασίας, να 
πετάξω και να ξαναβρεθώ στις ρι·ζες μου και οτον τόπο της καταγωγής μου, στο 
Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Θα ήθεήα να ξαναζήσω τα πρώτα σχολικό μου χρόνια 
και να ξαναγίνω η μικρή παιδούλα και μαθητριούλα με το  παιδικό μου όνομα "η 
Λάμπρω". Θα ήθελα να ξαναβρεθώ στην εξατάξια αίθουσα ταυ πρώτου μου 
σχολείου και να ξανακαθήσω στο παλιό αγαπημένο μου θρανίο.

Θα ήθελα με πολύ αγάπη, σεβασμό κι ευγνωμοσύνη να εναπσθέσω ένα

Δεκαετία του '50. Εκδρομή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στο Μεσολόγγι. 
Δεξιότερα του αείμνηστου Παηα-θανάοη διακρίνεται ο Δάσκαλος του Χωριού, Αριστεί
δης Γιουρνάς.
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παιδικό μου αγριολούλουδο στην έδρα του αγαπημένου μου δασκάλου, αείμνη
στου Αριοιείδπ Πουρνά. Θα ήθελα να τού εκφράοω ένα μεγάλο ευχαριοτώ για 
όοα με πολύ αγάπη μού πρωτοδίδαξε στην Α' και Β'τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 
κατά τις σχολικές περιόδους 1958-1959 και 1959-1960 αντιστοίχως.

0α ήθελα να τον ευχαριστήσω για τους θεμελιώδη λίθους που μού έθεσε 
για τις μετέπειτα σπουδές μου. θα ήθελα να ευχαριστήσω για τπν μεγάλη αγάπη 
που μού εμφύσησε και μού ενέπνευσε από τπν πολύ μικρή μου σχολική ηλικία 
για να αγαπήσω και ν' ακολουθήσω κι εγώ τον εκπαιδευτικό κλάδο στην δική 
μου ζωή. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το  φωτεινό του χαμόγελο που φώ
τιζε και καλλιεργούσε, όχι μόνο το παιδικό μου μυαλό, αλλά και την παιδική μου 
ψυχή, για να με φωτίζει και να με καθοδηγεί σαν ο πιο λαμπρός μου φάρος, 
κάτω απ' τους ξένους ουρανούς, στο πείσμα του χρόνου.

θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το  πλατύ ζεστό του χαμόγελο που μας 
αγκάλιαζε και μας καλωσόριζε τα καλοκαίρια στο χωριό μας, μαζί με τα παιδιά 
μου, μετά  εξής, δικά του, χαρακτηριστικά θερμά λόγια, αλλά καιτάσο νοσταγικά: 
«Καλώς τα τα καλά παιδιά!»

Σεβαστέ μου Διδάσκαλε,
Εύχομαι και η δική σας προτομή, σύντομα να προστεθεί και να στολι'ζει τον 

παιδικό μας Σχολικό Κήπο για να μας καλωσορ|·ζετε στο πέρασμα του χρόνου με 
το  δικό σας πάντα φωτεινό χαμόγελο, χαραγμένο για πάντα στις καρδιές μας!

Σας ευχαριστώ για τπ φιλοξενία

-------------------------------  *  !|! *  -------------------------------

Η Θεία μου Ελένη

Γράφει η Ελένη Τουλούπα-Μπαζιώνη (5-5-2018)

Γεια σας αγαπημένοι μου συμπατριώτες. Σας εύχομαι ένα ευλογημένο και 
χαρούμενο Καλοκαίρι.

Είμαι η Ελένη Μπαζιώνη, το  γένος Τουλούπα, κόρη της όμορφης Κα- 
λαντζομάρως και ανιψιό της απίθανης, έξυπνης και μ' ένα τα λέντο  απίστευτο 
κωμικού ηθοποιού, Ελένης Στ. Κυρίτση. Σ' αυτή λοιπόν την αείμνηστη θείτσα 
μου, Κυρτοολέν, αφιερώνω αυτό το  κείμενο σήμερα, σαν μνημόσυνο και 
φόρο τιμής στο πρόσωπο αυτό, που υπήρξε για μένα όταν γεννήθηκα «η 
δεύτερη  μανούλα μου».

Όταν εγώ ήρθα στον κόσμο, το  1939 στη Λαμία, ύστερα από ένα δύσκολο 
τοκετό , με υπολόχειο πυρετό στη συνέχεια, κρατώντας τη  μανούλα μου επί 
4Θ μέρες σε κώμα και ενώ όλοι περίμεναν να φύγει έγ ινε το  θαύμα και 
επέζησε, την εποχή εκείνη που ήταν αδιανόητο κάτι τέτο ιο . Τέλος πάντων, 
ήταν σαν να γύρισε από τον άλλο  κόσμο, αδύναμη, σκιά του  εαυτού  της.
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αλλά με τις  υπεράνθρωπες πρρσπάθειες ιατρών και νοοπλευτώ ν σ ιάθπκε 
στα πόδια τπς, μετά από αρκετό καιρό και με τπ βοήθεια του  θεού.

Εν τω  μεταξύ εμένα, 5 πμερών, με πήραν στο όμορφο Μικρό Χωριό στο 
σπίτι της  γιαγιάς μου Καλαντζοφώ τους και με ανέλαβε η δεκαοχτόχρονη 
τό τε  αγαπημένη θεία μου Ελένη και σαν δεύτερη  μανούλα με περιποιόταν, 
με ανέθρεψε με λατρεία  με το  γάλα της «Κουκίνους» της γελάδας τους  και 
με καμάρωνε. Μ εγαλώνοντας εγώ, με π εριέφερε στη γειτονιά στους ώμους 
της επάνω χορεύοντας και τραγουδώντας, κι εγώ της σκέπαζα το  κεφάλι 
και το  πρόσωπο με την  βαμπακούλα της (άσπρη βαμβακερή μαντήλα) και 
κατηφορίζαμε από το  πιο όμορφΟ «Γιούρτ» (κήπο), που ήτανε ψηλά στο 
σημείο που τώ ρα δεν υπάρχει λόγω της κατολίσθησης του  πιο όμορφου 
κομματιού του χωριού με το  δάσος Κρι και το  Κεφαλόβρυσο.

Εκεί, στο όμορφο γιούρτ απ' έξω, κάτω από μια αιωνόβια καρυδιά, ήταν 
μια από τις  πολλές πέτρινες πανέμορφες βρύσες του  Χωριού, να τρέχει, 
ποιος ξέρει πόσα χρόνια, τα  κρυστάλλινα νερά της. Εκεί μ' ανέβαζε η γλυκιά 
Ελένη, μου έπ λενε τα  ποδαράκια και τα  χεράκια μου κάνοντας αστε ίες 
«μπαούτες» (γκριμάτσες) που μ' έκαναν να χαίρομαι και να γελάω , και να 
πιτσιλάω με το  δροσερό νερό. Πηγαίναμε και στον όμορφο λαχανόκηπο και 
μου έκοβε μικρά λουλουδιασμένα αγγουρόκια (και τη  μάλω νε η μάνα της 
που τα  'κόβε πολύ μικρά και άλλα  πολλά. Όλα αυτό και άλλα  τόσα, που θα 
χρειαζότανε να γράψω, έχουν μείνει ανεξίτηλα  και με πολύ τρυφερότητα  
στην ψυχή μου και στο μυαλό  μου και ας ήμουν πολύ μικρή. Από τις  
ω ραιότερες αναμνήσεις που κουβαλάω και θέλω  από τα βάθη της καρδιάς 
μου να ευχηθώ όλα αυτά να τα  'χει λάβει η αγαπημένη και συνονόματη 
«δεύτερη Μανούλα μου».

Αιωνία σου η μνήμη θείτσα μου, να 'ναι καλά τα  παιδιά και εγγόνια σου 
και το  πρώτο δισέγγονο σου από την  αγαπημένη σου εγγονή Μαρία, κόρη 
τη ς  μοναδ ικής σου κόρης και αγαπ ημένης μου εξα δ έλφ π ς  Βασιλικής 
Ααμπρινίδου.

Φ ιλάκια  και κα λές  α ντα μ ώ σ εις  με ό λο υ ς  το υ ς  σ υγχω ρ ιανούς το υ  
ομορφότερου ορεινού ελληνικού  χωριού.

Ελένη
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Ιστορικές Μνήμες και Προσωπικές αναμνήσεις —

Του Δημητρίου Σπ. Δέρματά
Συνέχεια από προηγούμενο τεύχος

ΜΜΟΜΠη ttnuM

&
31|χχτ(ώΐιιιές ο̂ γαρτ̂ εις

1963. Η Μοιραία Χρονιά για το Χωριό μας
.... Φθάσαμε στη χρονιά του 1963. Εγώ συνέχιζα 

τη δουλειά μου στις οικοδομές, τόσο στο χωριό μας, 
όσο και στο Λάστοβο όπου πήγαινα κάθε Φθι
νόπωρο και δούλευα όλο τον χειμώνα, μια και ήταν 
χαμήλωμα και δεν διατρέχανε κίνδυνο οι σοβάδες 
από πάγο κ.λπ. Έ τσι κι αυτή τη χρονιά. Δούλευα 
όλους τους φθινοπωρινούς μήνες και στις αρχές Γε- 
νάρη, συγκεκριμένα στις 11 του μηνός τελείωσαν 
οι δουλειές μου και γύρισα στο χωριό. Εκεί βρήκα 
τον κόσμο σε μια κατάσταση ανησυχίας, γιατί στο 
χωριό, στο μισό από αυτό, παρουσιάζονταν κάτι ση

μάδια παράξενα. Κόπηκε το υδραγωγείο, ορισμένα σπίτια παρουσίαζαν 
ρωγμές. Αυτά συζητιούνταν το βράδυ στο μαγαζί του Κοντογιάννη και την 
άλλη μέρα αποφασίστηκε να πάει το κοινοτικό συμβούλιο στη νομαρχία 
στο Καρπενήσι ν ’ αναφέρει αυτά.

Εκείνη τη μέρα πήγα κι εγώ στο Καρπενήσι να βάλω τα χρήματα στο 
ταμιευτήριο. Γυρίζοντας από το Καρπενήσι με το λεωφορείο, όταν φθάσαμε 
στην περιοχή Βουτύρου, από την πλημμύρα είχε μπει το ποτάμι μέσα στα 
χω ράφια και έκανε μεγάλη ζημιά. Αυτά κοιτάζαμε και έλεγα  στον 
Δημοσθένη Γιούσμπαση που καθόταν δίπλα μου για την καταστροφή. Η 
απάντησή του ήταν «Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Τα χωράφια κοιτάζεις. Εδώ 
δεν ξέρουμε τι θα γίνει το χωριό με τα σημάδια που δείχνει. Και πραγματικά 
εγώ δεν είχα πάει την Παρασκευή το βράδυ στο καφενείο που συζητούσαν 
και δεν ήξερα τίποτα από αυτό που γίνονταν.

Παράλειψα να πω ότι τη χρονιά αυτή η βροχόπτωση ήταν πρωτοφανής. 
Αρχισε από τις 24 Σεπτεμβρίου και συνέχιζε να βρέχει κάθε μέρα ως το Γενάρη 
χωρίς να χιονίζει να κόψει. Το Σάββατο το βράδυ, 12 Γενάρη, μαζευτήκαμε 
όλοι οι άντρες στο μαγαζί του Κοντογιάννη. Η συζήτηση περιστρεφόταν 
μοναδικά γύρω από αυτά τα φαινόμενα, αλλά κανείς δεν φανταζόταν τι 
πρόκειται να γίνει. Το πολύ υπολογίζαμε να πέσει κανένα σπίτι. Και σχε
διάζαμε πώς να συνδέσουμε πάλι το υδραγωγείο που παρουσίαζε βλάβη. Αυτή
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η κατάσταση επικρατούσε την παραμονή της καταστροιρης, με σημάδια την 
διακοπή του νερού, με ρωγμε'ς στο σπίτι της Ουρανίας Μπακογιάννη και του 
Αποστόλη Μπούρα. Το πρώτο σπίτι ήταν στο κάτω μέρος του χωριού και το 
δεύτερο στην κορυςρη. Την άλλη μέρα, ξημερώνοντας Κυριακή, ο κόσμος ο 
πολύς παρ’ όλ’ αυτά ττήγε κανονικά στην εκκλησία.

Εγώ, όπως ήμουν κουρασμένος, κοιμόμουν ακόμα, ώσπου ήρθε η ξα- 
δέλφη μου Φρόσω, γυναίκα του Πέτρου Μπάρλα και με ξύπνησε, για να  
πάω να καρφώσω τα τσίγκια που είχε ξεκαρφώσει ο δυνατός αέρας στο 
ξυλουργείο που διατηρούσε ο Πέτρος και έμπαινε μέσα η βροχή και βρέ
χονταν τα μηχανήματα και η ξυλεία. Ο Πέτρος εκείνη τη μέρα πήγε στο 
Καρπενήσι.

Αφού διόρθωσα εκεί τη βλάβη σκέφττηκα να πάω να δω και αυτές τις 
ζημιές που έλεγαν την προηγούμενη μέρα στο καφενείο. Εκεί κοντά ήταν 
το σπίτι της Ουρανίας. Πηγαίνοντας εκεί τι να  δω: το πάτωμα του υπογείου 
του σπιτιού ήταν σχισμένο στη μέση. Το μισό χαμηλότερο από το άλλο 
μισό. Τα τοίχια ολόγυρα ραγισμένα παντού.

Την ίδια στιγμή ακούω φωνές, από πάνω από το σπίτι του Γιούσμπαση 
του Δημοσθένη που παρατηρούνταν κει κει τα ίδια φαινόμενα. Πήγα και 
γω εκεί και είδα τα ίδια σημάδια, ρωγμές και κάποια κλήση του σπιτιού. 
Μέσα σ ’ αυτό ήταν πολύς κόσμος και φροντίζανε να το αδειάσουν από τα 
υπάρχοντα. Τα βγάζανε έξω νομίζοντας ότι θα πέσει το σπίτι. Ό σ α  
^ιπορούσαν να μεταφερθούν τα παίρνανε και τα πήγαιναν στο σπίτι της 
Χρίσταινας Φλέγγα, που το θεώρησαν γερό. Πήρα και γω ένα ράδιο και 
το τραπεζάκι του και το κουβαλούσα όπως και οι άλλοι στο σίγουρο σπίτι 
που νομίζαμε. Στο δρόμο συνάντησα τον μπατσανάκι μου, Γιάννη  
Αθανασόπουλο, ο οποίος ιρύλαγε τα γίδια του χωριού και είχε σφυρίξει να  
τα βγάλουν οι νοικοκυρές. Μου φάνηκε παράξενο για την διάθεση και το 
κέφι που είχε χωρίς να παρουσιάζει καμμιά ανησυχία για το σπίτι του, που 
ήταν δίπλα στο σπίτι του Μπούρα που έδειχ\'ε αυτά τα περίεργα σημάδια. 
Την χαρά του την εκδήλωνε γιατί συμφιλιώθηκε νε τον γείτονά του 
Αποστόλη, που ήταν μαλωμένοι. Τον βοήθησε και μετέφεραν τα πράγματά 
του στο δικό μου σπίτι που δεν παρουσίαζε τίποτα.

Στην απορία μου, πώς άφησε το σπίτι ου αυτός, τη γυναίκα του τη λεχώνα 
και τα παιδιά του αφού δεν ξέραμε τι θα γίνει, μου είπε: «Δεν παθαίνει 
τίποτα το δικό μου σπίτι» και συνέχισε να μαζεύει τα γίδια. Άςτησα το Γιάννη 
στη δουλειά του και βάδισα το δικό μου δρόμο. Πιο πάνω, στην πόρτα του 
μεγάλου σπιτιού της, βρήκα την ξαδέλφη μου Φώτο Καναβού. Αυτή στε
κόταν εκεί στην πόρτα και ήταν πολύ χαρούμενη, καθώς μου έλεγε, γιατί
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το σπίτι της δεν ε'δειχνε κανε'να σημάδι, αν και ήταν μεγάλο και παλιό. 
Συνεχίζοντας το δρόμο μου με το ράδιο και το τραπεζάκι του Δημοσθένη, 
ώσπσυ να φθάσω στσ σπίτι που θα τα άφηνα, βρήκα την Κωνστάντω 
Μαστρογεωργοπούλου έξω από το σπίτι της να κλαίει μοιρολογώντας για 
το σπίτι της πσυ είχε σχισθεί στη γωνία από πάνω ως κάτω. Πιο κει βρήκα 
την Καλλιόπη Κουτσοποΰλου να στέκεται στην αυλόπορτά της και με ρώτησε 
αν γίνεται και στο δικό μας μαχαλά το ίδιο. Η πόρτα αυτή στάθηκε μοιραία 
γι’ αυτή γιατί σε πολύ λίγο η πόρτα αυτή φράκαρε και δεν μπορούσε να την 
ανοίξει να βγει έξω και εκεί χάθηκε!

Εγώ, άφησα που κουβαλούσα στο σπίτι της Φλεγγοχρίσταινας και 
συνέχισα το δρόμο μου με την πρόθεση, ύστερα και από τη συνάντηση με 
τον μπατσανάκι μου Γιάννη Αθανασόπουλο, να πάω στο σπίτι του να δω τι 
γίνεται ακριβώς εκεί και να  δω και το νεογέννητο της κουνιάδας μου. 
Πηγαίνοντας προς τα κει, ακούω από το σπίτι του Χριστοδουλιά, που ήταν 
πάνω από το δρόμο να με φωνάζουν για βοήθεια. Εκεί ήταν ο Χριστο- 
δουλιάς με τη γυναίκα του και το γείτονά τους, τον Κώστα Ζορμπαλά, να  
πρσσπαθσύν να βγάλσυν έξω ένα σεντούκι με καλαμπόκι, που δεν χωρούσε 
να βγει από την πόρτα.

Πήγα και γω αλλά δεν κάναμε τίποτα, το παρατήσαμε αυτό και κοι
τάζαμε τα ρήγματα που γίνονταν στα τοίχια του δωματίου, τα οποία όλο 
και μεγάλωναν και ο Χριστοδουλιάς στενοχωριόταν γι’ αυτό. Ο Ζορμπαλάς 
τον παρηγορούσε και του έλεγε να μην στενοχωριέται και ότι αύριο θα τα 
φτιάξουμε αυτά με λίγο γύψο. Τέτοια άγνοια και αφέλεια είχαμε για το τι 
μας περίμενε!

Έφτυγα και από κει και συνέχ'ισα το δρόμο με σκοπό να βαδίσω από το 
αυλάκι να φθάσω στο δρόμο που ανεβαίνει στον Άϊ Θανάση και από κει 
να πάω στο σπίτι τσυ μπατσανάκι μου. Μόλις έφθασα έξω από το παλιό 
σχολείο, κοντά στη βρύση του Σφήκα, είδα το αυλάκι να έχει κοπεί και να  
έχει υποχωρήσει κάπου 30 πόντους. Α π’ αυτό κατάλαβα ότι κάτι μεγάλο 
γίνεται. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν αυτό που ακολούθησε.

Ό ταν έφθασα στο σπίτι του Αθανασόπουλου, αυτό που έβλεπα μπροστά 
στα μάτια μου μ’ έκανε να δοκιμάσω φρίκη και φόβο. Το δάσος, το Κρι, 
όπως το λέγαμε, είχε κοπεί από τη θέση Μαντέμι. Υποχωρσύσε τσ έδαφος 
μαζί με τα έλατα, τα οποία είχαν γείρει απειλώντας να καταπλακώσουν το 
διπλανό σπίτι του Μπάκη και τ’ άλλα σπίτια.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

36 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



—  Ενθυμήσεις από τα παλιά  —

Με την ευκαιρία της έκδοσης του 100™ τεΰχους του περιοδικού μας 
δημοσιεύουμε αποσπάσματα από κείμενα συγχωριανών μας που 

δημοσιευΟηκαν σε παλαιοτερα τεύχη.

Από τα Αυτόγραφα Κείμενα (1921-1923) του Γεωργίου Ελ. Παπαδή 

Μικρά Α σια(1921-1923)
...Τέλη Ιουνίου 1921 αρχίζει η εκκίνηση για την κατάληψη του Εσί Σεχήρ, 
κόμβου σιδηροδρομικού Αγκυρας. Επί τρεις ημέρες βαδίζουμε νυχθημερόν 
για να  αιφ νιδιάσω με τους Τ ούρκους και την τέταρτη, κατάκοποι, 
διψασμένοι και νηστικοί (δεν μας προλάβαιναν τα μεταγωγικά), κατά τα 
μεσάνυχτα, όπως είμεθα, με πλήρη εξάρτηση, στο πριότο μέρος που βρήκαμε 
ίσιωμα πέσαμε και αμέσως μας πήρε ο ύπνος, το μόνο που επιθυμούσαμε.

Το πρωί, μόλις εξύπνησα, άκουσα φωνές από τους στρατιώτες του λόχου 
μου. Προχωρώ και ακούω να λένε ότι το μέρος που αποκοιμηθήκαμε ήτο 
νεκροταφείο. Το βράδυ δεν το είχαμε καταλάβει και τώρα, που χορτάσαμε 
ύπνο, το εσχολίαζαν ως κακό οιωνό, χωρίς καν να ιδεί κανένας κανένα 
τρομακτικό όνειρο.

Περπατώντας εντός του χώρου του Νεκροταφείου βλέπω απλούν ξύλινο 
σταυρό με την επιγραφή; «Διονύσιος Μουχρίτσας, ανθνπασπιστής εκ 
Μ ικρού Χωρίου Ευρυτανίας, γενναίως μαχόμενος έπεσεν εις υψώματα 
Κουβαλίτσας 20.12.1920».

Ποια ιερή, αφάνταστα συγκλονιστική στιγμή για μένα, να ευρεθώ προ 
του τάφου του! Έσκυψα ασπάσθηκα τον Σταυρό και παρ’ όλη τη φιλοσοφία 
για την ματαιότητα της ζωής και μάλιστα πολεμικής, δεν μπόρεσα να  
συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Α π’ άλλους δε συναδέλφους μου, οι οποίοι 
δεν εγνώ ριζαν ότι ήταν χω ριανός μου, έμαθα την παλληκαριά του 
αείμνηστου χωριανού μας Διονυσίου Μουχριτσα. Έ πεσ ε επάνω στο 
πολυβόλο του. Αιωνία του η μνήμη.

Εξακολουθήσαμε την πορεία μας και χωρίς αξίας λόγου αντίσταση των 
Τούρκων κυριεύσαμε το Εσκή Σεχήρ στις 8 Ιουλίου 1921. Ο πρώτος λόχος 
που μπήκε πρώτος ήταν ο δικός μου, 2°̂  λόχος Πεζικού Συντάγματος. Το 
βράδυ μας έκαναν αιφνιδιαστική επίθεση οι Τούρκοι. Εφονεύθη ένας 
λοχαγός μας και μερικοί στρατιώτες. Εις αντεπίθεσίν μας υπεχώρησαν οι 
Τούρκοι για να μας παρασύρουν εκεί που ήθελαν, στον Σαγγάριο, όπως 
και έγινε.
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Από τη ζωή των Μικροχωρηών στην Πόλη, του Δημητρίου Κ. Κοκκάλα:

...Τα παιδιά που ήρχοντο οτην Πόλι από το χωριό, συνήθως 12-14 ετών, 
υπεχρεοΰντο εις κοπιαστικήν, πολύωρο και συνεχή εργασία, όχι ολιγοτέραν 
των 16 ωρών. Ωράριον εργασίας δεν υπήρχε, ούτε ημέραι αργίας. Τα 
μπακάλικα ηργάζοντο 363 ημέρες τον χρόνο, η δε εργασία των παιδιών 
ήτο κυρίως εξωτερική, δηλαδή να μεταφέρουν τα ψώνια των πελατών στα 
σπίτια τους, συχνά αρκετού βάρους (τενεκές με λάδι ή με πετρέλαιο) και 
εις ικανήν απόστασιν. Τα μπακάλικα έκλειναν την Πρωτοχρονιά αλλά για 
να κάμουν το «μπιλιάντζο» τους, δηλαδή την καταγραφή του εμπορεύματος 
και τον ισολογισμό τους (ήτο η πλέον κουραστική ημέρα για τα παιδιά). 
Μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα είχαν αργία. Τότε τους εδίδετο 
κάποιο ευτελές «χαρτζιλίκι» για να πάνε να σεργιανίσουν ή να ψυχαγω
γηθούν σε κάποια άθλια παράγκα, όπου επαίζετο από κάτι απίθανους 
ηθοποιούς μια φρικτή «Γενοβέφα», που την υπεδύετο ένας μαντράχαλος ή 
να χαζεύουν σε κανένα υπαίθριο ταχυδακτυλουργό.

Τα παιδιά κοιμόνταν οτο πατάριτου καταστήματος, ελείψει δε τοιούτου 
στην αποθήκη, στο πίσω μέρος του καταστήματος. Ευτυχώς εκεί υπήρχαν 
πάντοτε αρκετά άδεια τσουβάλια για στρωσίδια.

Συμπεφωνημένος μισθός δεν υπήρχε. Ό ταν την πρωτοχρονιά εγένετο 
ο απολογισμός της χρονιάς που πέρασε, το αφεντικό αναλόγως των κερδών 
κανόνιζε και τον μισθό εκάστου, αναλόγως της αποδόσεώς του. Αφαιρούσε 
τα στρατοπάπουτσα, την τρίλινη φορεσιά και τα εσώρουχα που του αγόρασε 
ως και τας ζημίας που επροξένησε (σπάσιμο μπουκαλιών κ.λπ.) και τα 
απομένοντα, συνήθως λίγα γροσάκια, θα εστέλνοντο, εις πρώτην ευκαιρίαν, 
στην οικογένειά του στο χωριό.

Η σίτισή τους ήτο μεν δωρεάν, αλλά βάσει κοινώς παραδεδεγμένου και 
καθορισμένου διαιτολογίου. Συνίστατο βασικώς από σούπες (όσπρια, ρύζι, 
πατάτες) με μπόλικο νερό, ολίγο έως ελάχιστο λάδι, αρκετή σάλτσα και το 
σχετικό κοκκινοπίπερο για την... όρεξη. Επειδή δε το φρέσκο ψωμί είναι 
βλαβερό για τα νεαρά στομάχια, όταν μάλιστα αυτά είναι εθισμένα στην 
μπομπότα, αγόραζαν μισοτιμής τα μπαγιάτικα ψωμιά των φούρνων.

Βεβαίως, η συμπεριφορά αυτή θα εχαρακτηρίζετο ως βάναυσος και 
εξοντωτική, όμως δεν είχε ελατήρια καταδυνάστευσης ή εκμεταλλεύσεως. 
Ή το αποτέλεσμα της νοοτροπίας της εποχής εκείνης, καθ’ ην: «δια να γίνουν 
καλοί και εργατικοί άνθρωποι τα παιδιά πρέπει να  παιδευτούν». Απόδειξη 
ότι της αυτής περίπου μεταχειρίσεως ετύγχανον και τα παιδιά που 
ηργάζοντο εις τα μαγαζιά των πατεράδων τους.
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Χτγ’ όσα θυμάμαι του Σταΰρου Γεωργούλη:

Δεν καπνίζω κι ούτε κάπνισα ποτέ παρ’ όλο που έζησα μια ζωή μέσα στα 
τσιγάρα. Ίσως για λόγους υγείας. Ίσως για λόγους οικονομίας. Ίσως και 
γιατί η πρώτη γνωριμία μσυ με το τσιγάρο ήταν κάπως επεισοδιακή. Και 
γι’ αυτή θέλω να σας πω:

Κείνα τα χρόνια τα παιδικά, αρχηγός μας στον απάνω μαχαλά ήταν ο 
Ζορμπαλο-Βασίλης. Ζωηρός και αδίσταχτος, είχε όλα τα προσόντα για 
αρχηγιλίκι, από τα απλά παιγνίδια τσελίγκα, γρούνα κ.λπ. ως τις φωλιές 
και τα φακοκούμπουρα. Για τις ιδιότητές του αυτές έμεινε γνωστός και με 
το παρατσούκλι «Τουρκανάκατος».

Κοντά σ’ αυτόν έπρεπε κανονικά ν ’ ανοίξουμε τα μάτια μας και στο 
κάπνισμα. Και η αρχή γινότανε με τις φούντες απ’ τα καλαμπόκια!

Κάποτε, που λέτε, έστριψε ο Βασίλης ένα τσιγάρο με φούντες σε μέγεθος 
«Κινγκ Σάίς», που έμοιαζε περισσότερο με μεγάλο πούρο και τ’ άναψε 
κρυφά στο σπίτι από τα δαυλιά. Κείνη την ώρα έτυχε η μάνα του να τον 
στείλει στη Μπάτσο-Σάβω να φέρει το κοπίδι και την τσαρχοβελόνα. 
Μουρμούρισε ο Βασίλης λίγο αλλά ξεκίνησε και με το τσιγάρο κρυμμένο 
και αναμμένο. Από κοντά κι εγώ. 'Οταν φτάσαμε έξω από την πόρτα της 
Σάβως, ο Βασίλης εμπιστεύτηκε σε μένα το τσιγάρο με την εντολή να καθίσω 
απ’ έξω και να προσέχω να μη σβήσει. Δεν έχασα την ευκαιρία κι’ εγώ κι 
άρχισα το παφ πουφ, να μη σβήσει. Αφοσιωμένος όμως στο τσιγάρο, δεν 
πήρα είδηση τη Σάβω πσυ ήρθε στην πόρτα και κάτι με ρώτησε και μάλιστα 
σε στιγμή που ήταν το στόμα μου μπουκωμένο με μια ξεγυρισμένη ρουφιξιά.

Ο αιφνιδιασμός ήταν πλήρης και ό,τι επακολούθησε δεν το ξεχνάω ακόμα, 
παρ’ όλα τα χρόνια που πέρασαν. Για λίγες στιγμές την κοίταζα παγιδευμένος 
και μουγκός αλλά δεν πήγαινε άλλο. Πήγα κάτι ν ’ απαντήσω, αλλά πετάχτηκε 
ντουμάνι από το στόμα μου ο καπνός και στον πανικό μου κατάπια τον 
υπόλοιπό. Τι έγινε στη συνέχεια μόνο όσοι κατάπιαν καπνό και μάλιστα 
από φούντες μπορούν να ξέρουν. Πνίγηκα από το κάψιμο στο λαιμό και το 
βήχα και το μόνο που κατάφερα ήταν να το βάλω στα πόδια. Κι από κοντά 
με κυνηγούσαν οι φωνές της Σάβως: «Μωρέ το κουνταρεμένοΙ».

Πιο πέρα μ’ έφπασε ο Βασίλης και μου πήρε το τσιγάρο. Το τσιγάρο με 
την αναμπουμπούλα το ξέχασα  αναμμένο στην τσέπη μου και θα το 
πιστέψετε, όχι μόνο δεν έσβησε, αλλά μ’ άναψε και καινούργιες φωτιές με 
κάτι τρύπες να! στο σακάκι που φορούσα.

Δεν ξέρω τι θέλουν να πουν όσοι λένε «φωτιά στα παντζάκια σου» αλλά 
αν ακούσετε κανένα να λέει «φωτιά στο σακάκι σου» ας ρωτήσει εμένα να 
του πω τι θα πει.
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Έρωτος και Ρέντη γωνία
Του Κώστα Τριαντατρύλλη

Συνέχεια από προηγούμενο τεύχος

» Η καλή διαγωγή του Γιώργου, αλλά και η ανάγκη 
■“ να μαζέψω και τ’ άλλα παιδιά μου, μ’ οδήγησαν στην

απόφαση να τους κάνω γνωστή όλη μου την πε
ριουσία, την οποία δεν βρήκαν για να ξεπουλήσουν, 
όταν εγώ ήμουν εξαφανισμένος. Έτσι, ένα από
γευμα που πηγαίναμε βόλτα προς τα Μεσόγεια, είπα 
στο Γιώργο και στη γυναίκα του ότι έχω να τους α
νακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό κι άρχισα να τους 
απαριθμώ τα ακίνητα και τα χρήματα που ’χα σε 
μετοχές. Τους ξεκαθάρισα, όμως: ό,τι έχω και δεν 
έχω θα τα μοιράσω στα τέσσερα κι αυτοί δικαιού
νται να πάρουν το τέταρτο.

» Ξαφνιάστηκαν: «Σοβαρά μιλάς;» μου έλεγε και ξανά μου έλεγε ο 
Γιώργος. Τα πρόσωπά τους φώτισαν, τα χείλη τους χαμογέλασαν. «Λες 
αλήθεια ή αστειεύεσαι, μωρέ μπαμπά; Πες μου, γιατί πάω να τρελαθώ».

» “Σταμάτα κάπου να πάρουμε έναν καφέ και να σας εξηγήσω”, του 
απάντησα. Σταμάτησε στην πλατεία του Κορωπίου, καθίσαμε σ’ ένα ζαχα
ροπλαστείο. Εκεί τους είπα με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς είχε συμβεί, 
και τους επανέλαβα ότι αυτή η περιουσία ανήκει και στους τέσσερίς μας, 
δηλαδή στα τρία παιδιά μου και σ’ εμένα. Τους είπα ακόμα ότι θα πάω για 
τελευταία φορά στη Μύκονο, και θα τους κάνω γνωστό ότι δεν είμαστε στο 
δρόμο, όπως πίστευαν, αλλά υπάρχει περιουσία που, αν την κουμαντάρουμε 
σωστά, και αν εργαστούμε, μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.

» Ο γιος μου με τη γυναίκα του δεν είχαν καμία αντίρρηση για όσα τους 
είπα. Έ δειχναν ότι συμφωνούν σ’ όλα και ήταν χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι: 
«Θέλω να πάω απέναντι στην εκκλησία ν ’ ανάψω ένα κερί, να κάνω το 
σταυρό μου», μου λέει κάποια στιγμή ο γιός μου. «Νιώθω ότι έχει γίνει ένα 
θαύμα».

» Σε λίγο μπήκαμε όλοι στην εκκλησία, και με κατάνυξη που δεν πε- 
ριγράφεται ο καθένας μας ευχαρίστησε τον Θεό.

» Που λες, όλα έδειχναν ότι θα κερδίσω τα παιδιά μου και ότι με τη σει
ρά τους κι αυτά θα κέρδιζαν τη ζωή. Αυτό το όπλο της περιουσίας που δε 
βρέθηκε να πουληθεί, φαινόταν ότι θα έπαιζε αποφασιστικό ρόλο. Ο γιος 
μου ο Γιώργος ενδιαφέρθηκε να μάθει λεπτομέρειες για τις μετοχές για να
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μπορεί να  παρακολουθεί τ’ ανεβοκατεβάσματα, που εγώ δεν μπόρεσα ποτέ 
να καταλάβω. Δεν είχα, λοιπόν, λόγους να του κρύψω του παιδιού τίποτα. 
Απεναντίας, τον πήρα και τον γνώρισα με το χρηματιστή, του έκαμα μάλιστα 
και πληρεξούσιο ν ’ αγοράζει και να  πουλάει μετοχές, όποτε εκείνος νόμιζε 
ότι πρέπει.

» Εκεί που προγραμμάτιζα να κατέβω στο νησί για να κουβεντιάσω με 
τους άλλους μου γιους, ήρθε στο σπίτι ο κουνιάδος μου για να μας δώσει 
προσκλητήριο για το γάμο της κόρης του.

Επειδή ήταν ο πιο σωστός άνθρωπος από το σόι της πρώην γυναίκας 
μου, κι επειδή θεώρησα ότι μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στην υπόθεση 
των παιδιών, είπα και σ’ αυτόν την ιστορία με την περιουσία. Εντυπωσιά
στηκε, πράγματι, και συμφώνησε μαζί μου ότι αυτή η υπόθεση θα βοηθήσει 
αποφασιστικά και θετικά στο όλο μου πρόβλημα.

» “Μην κατέβεις στο νησί”, μου λέει. “Αφού, έτσι κι αλλιώς, σε δυο 
βδομάδες θ’ ανέβουν τα παιδιά για το γάμο”. Βρήκα σωστή τη γνώμη του 
και δεν κατέβηκα, τους πήρα όμως τηλέφωνο και τους είπα πως, όταν θ’ 
ανέβαιναν για το γάμο, έχω να τους πω κάτι πολύ σοβαρό. Στην αρχή δεν 
έφεραν αντίρρηση, όμως την επόμενη ημέρα, που με πήραν εκείνοι στο τη
λέφωνο, άρχισαν να μου βάζουν όρους: «Αν έρθει ο Γιώργος στο γάμο, δε 
θα έρθουμε εμείς, μα ούτε και η μαμά με τον Πέτρο».

» Δεν τους απάντησα, πήγα στο γάμο με την ελπίδα ότι θα ’ρχονταν, μα 
τίποτα. Το μίσος για τον αδερφό τους, που τους έσπειρε μέσα τους ο Πέτρος 
άδικα, είχε ριζώσει πολύ βαθιά. Δεν ήρθε στο γάμο κανένας. Στενο
χωρήθηκα αφάνταστα, που χάθηκε μια ακόμα ελπίδα. Μα δεν το έβαλα 
κάτω, την επόμενη του γάμου πήγα στη Μύκονο. Τους μάζεψα και τους 
τέσσερις, δηλαδή την πρώην γυναίκα μου με τον άνδρα της και τα δυο παιδιά 
μου. Είπα την ιστορία και σ’ αυτούς. Ακούγανε αμίλητοι.

» “Εγώ”, τους λέω, “σας θέτω έναν όρο, ή έρχεστε στην Αθήνα και α
σχολείστε με την εργασία και την προκοπή και παίρνει ο καθένας σας το 
ένα τέταρτο της περιουσία ή καθόσαστε στη Μύκονο και δεν παίρνει κα
νένας τίποτα”.

» Από την αρχή κατάλαβα πως η θέση του Πέτρου ήταν πάρα πολύ δύ
σκολη, διότι από το ένα μέρος χρειάζεται τους γιους μου εκεί για άμισθους 
υπαλλήλους του ξενοδοχείου, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με το πρό
σχημα ότι δουλεύουν να το ξεχρεώσουν και μετά θα τους ανήκε, κι από το 
άλλο μέρος ήταν μια ευκαιρία να τους ξεφορτωθεί. Προτίμησε το δεύτερο 
και απευθυνόμενος στα παιδιά τούς είπε:

» Πρέπει να το σκεφτείτε καλά. Η κατάσταση άλλαξε τώρα, η περιουσία
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είναι μεγάλη, δεν μπορείτε ν ’ αρνηθείτε την πρόταση του πατέρα σας. Δε 
λέω, κι εδώ αν μείνετε, θα ζήσετε πολύ καλά. Γνώμη μου πάντως είναι 
πως, αν θέλετε να κάνετε πολλά λειρτά, ν ’ ακολουθήσετε τ’ αχνάρια του 
πατέρα σας.

» “Μπράβο Πέτρο”, είπα από μέσα μου, “μας βολεύει και τους δυο η 
ιδέα σου”.

» “Είναι μεγάλη αυτή η περιουσία;” με ρυδτησε η μητέρα των παιδιών 
μου. Προσπάθησα να μην της δώσω απάντηση, μα εκείνη με ξαναρώτησε. 
«Έ χει σχέση αυτό;» τη ρώτησα με τη σειρά μου. «Βεβαίως», μου απαντάει. 
«Θέλω να ξέρω τι αναλογεί στο κάθε παιδί μου».

«Δεν γνωρίζω», της απαντάω ξερά.
» “Εγώ διαφωνώ”, μου απαντάει. “Τα παιδιά έχουν τη σειρά τους εδώ 

και το μέλλον εξασφαλισμένο, δε νομίζω πως είναι μια σπάνια τύχη να 
μπλέξουμε με την κόλαση της αγοράς των κρεάτων. Αυτή τη ζωή τη γεύτηκα 
εγώ, δε θέλω να τη ζήσουν και τα παιδιά μου. Αν τ’ αγαπάς και νοιάζεσαι 
γι’ αυτά, μπορείς να τα βοηθήσεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έπειτα  
δεν κάνεις καλά να θέλεις να σμίξεις και τα τρία παιδιά μαζί, αφού γνω
ρίζεις ότι δεν ταιριάζουν. Γνώμη μου είναι να δώσεις στο κάθε σου παιδί 
ό,τι θέλεις, κι εκείνο να κάνει ό,τι νομίζει”.

» Προς στιγμήν, προβληματίστηκα, δεν μίλησα.
» Αυτή μου τη στάση τη θεωρήσανε σαν αδυναμία. Νόμισαν ότι μ’ έπεισε 

η μάνα τους με όσα θεωρητικά κι ωραία αράδιασε, γι’ αυτό μού επιτέθηκαν 
κι αυτά χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με τη μάνα τους:

» “Εγώ, μπαμπά, δε θέλω να γίνω χασάπης”, μου λέει ο μικρός, ο Πα
ναγιώτης.

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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—  Βιβλιοπαρουσιάσεις  —

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά βιβλία ή έντυπα που αποστέλλονται 
στην Αδελφότητα και αφορούν κυρίως τους Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή 
γενικότερα τη Ρούμελη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κυριακή Αϊβαλιώτου, Η συμβολή των 
λαονραφικών συλλόγων στην ανά
πτυξη της τοπικής κοινωνίας και στην 
διάσωση της ιστορικής λαογραφικής 
ταυτότητας ενός τόπου. Η περίπτωση 
της Αδελφότητας Μικροχωριτών Ευρυ

τανίας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Διπλωματική Εργασία (2017) στο Πρό
γραμμα Σπουδών: Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστη
μών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αξιόλογη διπλωματική εργασία της συγχωριανής μας Κυριακής Αϊβαλιώτη, 
κόρης της Σαββούλας Ζαχαροπούλου και του Νίκου Αϊβαλιώτη, ξεκινάει με μια ω
ραία στροφή από ποίημα του Καρκαβίτσα για το Καρπενήσι: «...και αίφνης αναπηδά, 
με ογκώδη και συνοφρυομένην όψιν, η άκρα του Τυμφρηστού. Και εις την θέαν 
αυτήν αγνοώ τι συνέβη εις τας ψυχάς των συντρόφων μου αλλ' εις την ιδικήν 
μου ψυχήν ανέβλυσαν ενθουσιασμοί και πόθοι διάπυροι, ορεινοί αδιαπτώτου 
οφρίγους και δυνάμεως...»

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, πέρα από την εκτεταμένη επιστημονική 
τεκμηρίωση και ανάλυση της δυναμικής της λαογραφίας ως παράγων διαμόρ
φωσης της συλλογικής μνήμης, ως φορέας διάδοσης του παραδοσιακού πολιτι
σμού, ως επιστήμης κ.ά. εξετάζεται και η συμβολή της δράσης των πολιτιστικών 
συλλόγων και λαογραφικών μουσείων στην τοπική ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μέρος καταγράφεται και αξιολογείται η δράση της Αδελφότητας 
Μικροχωριτών. Παρουσιάζοντάς την, η κ. Αϊβαλιώτη κάνει εκτεταμένη ιστορική 
αναδρομή του χωριού ξεκινώντας από τις ιστορικές ππγές, περνάει στην εποχή 
τπς μετανάστευσης, στις πρώτες ενώσεις των Μικροχωριτών, στην συμμετοχή 
τους στους εθνικούς αγώνες, στις καταστροφές του, στην αναδημιουργία του. 
Αξιολογεί και αναλύει τον σημαντικό ρόλο που διαχρονικά έπαιξε π Αδελφότητα 
στην τοπική ανάπτυξπ, οτην διατήρηση της τοπικής ιστορίας, της τοπικής 
παράδοσης και του πολιτισμού σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική περιφέρεια. 
Περιγράφει λεπτομερώς τπν οργάνωση, τις δράσεις της και τσν δεδηλωμένο σκοπό 
της να συνεχιστούν οι προσπάθειες ανάπτυξης του χωριού, να τονωθεί η τοπική 
οικονομία με τουριστική προβολή του χωριού, να ουνεχιστούν οι δεσμοί ανάμεσα 
στους απανταχού Μικροχωρίτες και να ληφθεί μέριμνα διάσωσης και διάδοσης 
της ιστσρικής και λασγραφικής ταυτότητας του χωριού.

Μια επιτυχημένη εργασία 85 σελίδων, με πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές, 
μεθοδολογικά εξελισσόμενη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
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Χαρίλαος r. Γκούτος: Από την Ιστορία της Επαρχίας 
Κόνιτσας, Εκδ. Λειμών, Αθήνα 2017 

0 ομότιμος καθηγητής πανεηιστημίου X. Γκούτος, 
που κατά καιρούς μας έχει τιμήσει με συνεργασίες 
του στο περιοδικό μας, είναι ο συγγραφέας του 
βιβλίου «Από την ιστορία της επαρχίας Κόνιτσας». Πρό
κειται για έναν εντυπωσιακό τόμο 570 σελίδων, στον 
οποίο διεξέρχεται και αναλύει επιστημονικά τα ιστορι
κά, δημογραφικά, λαογραφικά, οικονομικά, πολιτιστι
κά κ.ά. στοιχεία των 44 χωριών και οικισμών της πε
ριοχής της Κόνιτσας από την αρχαιότητα ως σήμερα. 
Ιδιαίτερα αναφέρεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου 
(1204-1430) και στην εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι 

τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-13)
Έμφαση δίνει στην εποχή του Αλή πασά, δεδομένου ότι η μητέρα του Χάμκω 

ήταν από την Κόνιτσα καθώς και στις πολλές προσωπικότητες από τα χωριά της 
Κόνιτσας που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και εξέλιξή της.

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε με επιτυχία στη «Στοά του Βιβλίου» στις 10 
ΐνίάίου 2018, ενώ στην έκδοσή του, που αναπληρώνει την έλλειψη εγχειριδίου 
ιστορίας της Κόνιτσας, συνέβαλε οικονομικά και ο δήμαρχος της Κόνιτσας κ. Κ. 
Παπασπύρου. Θερμά συγχαρητήρια στον συγγραφέα και σε όσους τον στήριξαν.

ΜΙ η■ \\\ΓΙΑ
nviHSTUSiov

Μιχάλης Σταφυλάς: Περί Ζαχαρία Παπαντωνίου ο λόγος, 
Εκδ. «Πνευματική Ζωή», 2018

0 γνωστός ευρυτάνας συγγραφέας και λογοτέχνης 
Μιχάλης Σταφυλάς, που κατάγεται από τη Γρανίτσα απ' 
όπου και ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, έχει ήδη εκδώσει ένα 
μεγάλο έργο για την ζωή και το έργο του Ζ.Π. Με τούτο 
το βιβλίο προσθέτει πολλά άλλα περιστατικά από τη ζωή 
του μεγάλου ευρυτάνα συγγραφέα συμπληρώνοντας 
έτσι το προφίλ και τη δράση της προσωπικότητάς του 
καθώς και άγνωστα ως τώρα λόγια, που είπαν άλλοι γΓ 
αυτόν. Μεταξύ των πολλών είναι και η διαφωνία που 
είχε ο Παπαντωνίου με τον πατέρα του στο θέμα της 

γλώσσας. Ενώ αυτός ήταν οπαδός της δημοτικής, ο πατέρας του πήγε με τους 
καθαρευουσιάνους, τον Μιστριώτη κ.ά. Χαρακτπριστικά είναι όσα εξομολογήθπκε 
ο Παπαντωνίου σε μια συνέντευξή του λέγοντας ότι τη γλώσσα που μιλούσε κι 
έγραφε του την «εξήγησαν τα τοπία... όταν αγνάντεψα τη Λειβαδιά... πέρασα στη 
Γοαβιά... είδα το κατρακύλημα του Γοργοπόταμου... και βρέθηκα στη βιβλική φοβέρα 
των βουνών του Καρπενησιού, σε αγκαθωτό σύμπλεγμα από βουνοκορφές, εκεί 
που σηκώνουν τις λεπίδες των η Καλλιακούδα κι η Χελιδόνα, ενώ στο βάθος μαντεύω 
τα Άγραφα, το Βάλτο, τα Τζουμέρκα, τα Πράμαντα - όλο συμφωνία!»
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Όπως γράφει στον πρόλογό του, «Όλα αυτά μού γίνανε προτροπή να γράψω 
τις λίγες σελίδες (που πολλές ήταν άγνωστες) αυτού του βιβλίου τιμώντας τπ 
μνήμπ του».

Ηλίας Β. Ντζιώρας, Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913). 
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Εκδόσεις Πανευρυ- 
τανική Ένωση, Αθήνα 2017

Την εισήγησή του στο Συνέδριο για τη συμμετοχή 
των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους, ο πανεπι
στημιακός συγγραφέας Ηλίας Ντζιώρας κυκλοφόρησε 
σε ανάτυπο από τον τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου 
της Πανευρυτανικής Ένωσης. Μάς περιγράφει τις σημα
ντικές μάχες, τόσο του 1912, όσο και του 1913 σε Μακε
δονία και Ήπειρο και τη συμμετοχή σ' αυτούς κληρικών 
και συγχωριανών του από τη Βράχα Ευρυτανίας με 
λεπτομέρειες και μαρτυρίες συγχωριανών του.

Βασίλης Κ. Κλείτσας: Τα ψηλά βουνά, Εκδόσεις 
Πανευρυτανική Ένωση, Αθήνα 2018

Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή του Ευρυτάνα 
καθηγητή Βασίλη Κλείτσα του γνωστού αναγνωστικού 
«Τα Ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Η έκδοση, 
που είναι αφιερωμένη στα Ευρυτανόπουλα, έγινε για την 
εκατοστή επέτειο από την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου 
του Ζ.Π. (1918) και είναι κατάλληλη για τους μαθητές 
των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Μια επαινετή καθ' 
όλα προσπάθεια.

ρας,

Νίκος Α. Ζωρογιαννίδης: Πώς τα κόμματα κατασπάραξαν 
την Ελλάδα

Με αφορμή την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας 
αυτά τα χρόνια, ο π. Γ. Διευθυντής του Υπουργείου Πο
λιτισμού, Νίκος Ζωρογιαννίδης, βρίσκει την ευκαιρία να 
αναμοχλεύσει τις πολιτικές και τις συμπεριφορές των 
πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας και να τις κρίνει 
αυστηρά, με βάση συγκεκριμένα γεγονότα και περι
στατικά και την προσωπική του εμπειρία στη Δημόσια 
Διοίκηση. Καταλήγει ότι «Γι'αυτό οι βάσεις του πολιτικού 
μας συστήματος είναι σάπιες και γΓ αυτό ο Ελληνικός 
κόσμος έχει χωριστεί στα δύο. Από τη μια είναι οι πολιτικοί 

οι θύτες δηλαδή, κι απ' την άλλη τα θύματα, ο λαός».
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Τάσος Ε. Φακιολάς: Προσδοκίες και Πραγματικότητα 
(Απομνημονεύματα) Εκδόσεις Παρασκήνιο, 2016

Με τον παραπάνω τίτλο, ο Δρ. οικονομολόγος Τάσος 
Φακιολάς έγραψε στο βιβλίο αυτό των 580 σελίδων τις 
πσλλές περιπέτειες της ζωής του από την εποχή της 
Εθνικής Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου μέχρι τη 
φυγή του σε Βαλκανικές χώρες και τελικά την Ισβιετική 
Ένωση. Εκεί, αν και εμφσρείται από αριστερές, κσμμσυ- 
νιστικές ιδέες, ένιωσε μεγάλη απσγσήτευση διότι δεν 
ταίριαζαν τα πράγματα όπως τα είχε στο μυαλό του. Ω- 

Μ | | | | η Η  στόσο, εκεί σπούδασε και κατέλαβε αξιόλογες θέσεις ως
επιστήμων σικονομολόγσς στο περίφημο πανεπιστήμιο της 

Μόσχας. Τελικά όμως επέστρεψε στην Ελλάδα, όπσυ έκανε σικσγένεια και εργά- 
σθηκε στην Αγρστική Τράπεζα κ.ά. μέχρι την συνταξισδότησή ταυ.

MltAM· «ηαΐΤΟΜ>ηθΜθν
Βασίλης I. Απσστολόπσυλσς: Πέντε ποιητικές συλλο
γές, Αθήνα 2017 και 2018

Μάς ξάφνιασε και μάς εντυπώσιασε ο δικηγόρσς 
και δημοσισγράφος Βασίλης Αποστσλόπσυλσς με τις 
πέντε απανωτές ποιητικές συλλογές που εξέδωσε τ ε 
λευταία (2017 και 2018). Οι συλλογές έχσυν τίτλσυς: 
Οι μνήμες ξαναχτίζουν το χωριό μου, Ιθάκη οι μνήμες 
από το δικό μου Καρπενήσι, Πλανήτες και Αστερισμοί, 
Δώδεκα ήρωες του Εικοσιένα που αγωνίστηκαν για 
σένα... και Οι λέξεις πινελιές Οι στίχαι ζωγραφιές.

Με την ποίηση και τσυς στίχσυς ταυ σ Β.Α. ξεδι
πλώνει μια βαθειά νοσταλγία για τσυς τόπσυς όπσυ 
έζησε, πρώτα στο χωριό του. Κάτω Μαραθιάς, κι ύστερα 

στα Καρπενήσι πσυ τσ θυμάται από τότε που πήγαινε στο Γυμνάσιο κι έζησε κι 
εκε ί τα βιώματα μιας μικρής πόλης που όλο μεγάλωνε κι άλλαζε τρόπους ζωής. 
Όλα αυτά τον σημάδεψαν. Ακόμη και η ενατένιση του έναστρου ουρανού στην 
τελευταία  του συλλογή, όπου οι σχηματισμοί πλανητών και αστερισμών τον 
προκαλούν, μέσα από τσυς μύθους και τη λαϊκή παράδοση, να φιλσσοφεί τα γήι
να και τα εγκόσμια.

Τσν συγχαίραμε για τα πολλά κεντρίσματα που μάς δίνει με τα ποιήματά του 
να επιστρέψουμε κι εμείς, ο καθένας στο δικό του χωριό και να ζήσει νοσταλγικές 
μνήμες και ανείπωτες χαρές.

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης: Οικογενειακά δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας (1454-2017), 
Έκδοση Φιλσπρόοδσς Σύλλογσς Δομνίστας, 2017

0 φιλόλσγσς καθηγητής, π. Λυκειάρχης, Αθ. Σταμάτης, που μάς έχει χαρίσει 
πσλλές ενδιαφέρσυσες εργασίες, όχι μόνο για το γενέθλιο τόπο, τη Δομνίστα,
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αλλά και ολόκληρη την Ευρυτανία, με το νέο του 
βιβλίο ανιχνεύει και τεκμηριώνει τις ρίζες καταγωγής 
και διαδοχές γενεών της Δομνίστας για έξι και πλέον 
αιώνες.

Το βιβλίο του αυτό είναι καρπός ερευνητικού 
μόχθου πολλών ετών, με έρευνα σε αρχεία, βιβλιο
θήκες, αλλά και προφορικές μαρτυρίες και λαϊκή 
παράδοσπ. Στον μνπμειώδπ αυτόν τόμο των 400 σε
λίδων παρελαύνουν όλες οι ιστορικές οικογένειες 
που βίωσαν στη Δομνίστα και άφησαν πίσω τους 
μνήμες, μνπμεία και απογόνους.

Μακάρι όλα τα χωριά της Ευρυτανίας να βρουν 
ερευνητές με όρεξη, φιλότιμο και αυταπάρνηση, όπως ο Α. Σ. και να ορισθετήσουν 
την ταυτότητά τους και καταγωγή τους. Συγχαίρομε τον συγγραφέα αλλά και το 
Σύλλογο της Δομνίστας και όσους συνέβαλαν στην έκδοση του πολύτιμου αυτού 
τόμου.

Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος: Ο Τελευταίος Α
σπασμός, Εκδόσεις Όστρια, Αθήνα 2017 
Έχουμε γράψει και σε προηγούμενο τεύχος για 

την αξιόλογη ποιητική συλλογή του Θεοφάνη 
Παναγιωτόπουλου «Αειθαλές Σκίρτημα», εδώ 
αναφερόμαστε στο τελευταίο βιβλίο του, που 
περιέχει διάφορα ενδιαφέροντα διηγήματα, όλα 
γραμμένα σε ωραία ρέουσα γλώσσα, που 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των αναγνω

στών. Πρόκειται για το βιβλίο του με τίτλο «ο τελευταίος ασπασμός», που παρου
σιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα στις 25 Φεβρουάριου και με ομιλητές 
την φ ιλόλογο και ποιήτρια Στέλλα Σουραφή και την κριτικό λογοτεχνίας, 
συγγραφέα και θεολόγο Χρύσα Νικολάκη. Συγχαίρομε τον Θ. Π. και ευχόμαστε 
να είναι καλοτάξιδο και το νέο του βιβλίο.

*  *  *

Λίγο γέλιο
Τρίτη και 13

Δυο φίλοι ανταμώνουν στο αεροδρόμιο.
Τι θα ταξιδέψεις για Αμερική στις 13; Δεν φοβάσαι αιη:ό το γρουσούζικο 

αριθμό; Ρωτάει ο πρώτος.
Μα τι λες, απαντάει ο δεύτερος. Δεν πιστεύω σ’αυτές τις ανοησίες. Αλλωστε, 

δεν θα ταξιδέψω εγώ, αλλά η πεθερά μου!
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—  Κοινωνικά  —

Η στήλη αυτή φιλοξενεί κοινωνικά γεγονότα Μικροχωριτών, 
τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού μας

Γάμοι

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 οτον Ιερό Ναό τπς 
Μεταμόρφωοης του Σωτήρος οτο ΠαίΤαιό Μικρό 
Χωριό παντρεύτηκε η Μ ικροχωρίτισα Βασιλική 
Ψυχογιού το  γένος Παπαϊωάννου τον Jaime Velez, 
Η ΒαοιΠική Ψυχογιού είναι κόρη της Φωτεινής Πα- 
παϊωάννου και του Κωνσταντίνου Ψυχογιού και κατοι
κεί στη Λαμία.

Στις 26 Αυγούστου 2017 στην Μεταμόρφωση 
το υ  Σω τήρος στο Π αλα ιό  Μ ικρό Χωριό 
παντρεύτηκε ο γιος του Χρήστου και της Πα
ναγιώ τας Μπούρα, Στάθης Μ ηούρας, την 
Αγάπη Αντωνίου. Μετά το μυστήριο του γάμου 
ακολούθησε το  μυστήριο της βάπτισης οτο 
κοριτσάκι τους, που πήρε το όνομα ΛΥΔΙΑ,

Στις 7 Οκτωβρίου 2017 στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος στο Παλαιό Μικρό Χωριό ηαντρεύτηκε ο 

Γρηγόρης Τσινιάς την Αμαλία Ζαλοκώστα.
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Bamfocis
Στις 18 Ιουνίου 2017οτον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωοης του Σωτήρος στο 
Παλαιό Μικρό Χωριό η Φωτεινή ΓιαννακόπουΠου και ο σύζυγός της Αλέξανδρος 
Λαμπράκης βάφτισαν τον γιό τους και το  όνομα αυτού ΚΩΝΣΤΑΝΓΙΝΟΣ

Στις 26 Αυγούστου 2017 στον Ιερό Ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιό 
Μικρό Χωριό η Σωτηρία Ζωγράφου και ο σύ
ζυγός της Γιώργος Κατσαρής βάφτισαν την 
κορούλα τους και το  όνομα αυτής ΑΘΗΝΑ.

EuxafoiGzfes
>  Στον Κώστα Κυριτσόπουλο, που προοφέρθπκε να καθαρίσει τα φίλτρα του 

προτζέκτορα στο μουσείο του χωριού και αφιέρωσε πολλές ώρες λεπτο
μερούς δουλειάς πάνω σε μία σκάλα.

>  Στον Κώστα Τσινιά για το  κόψιμο των χορταριών στον κήπο του Μουσείου και 
για το  κλάδεμα των δένδρων.

Συγχαί^ηζήβία
Στον Δημήτρπ I. Δέρματά για την τοποθέτησή του ως Ειδικό Γραμματέα του 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
Στον ΑλέκοΤ.Φλέγγα για την τοποθέτησή του ως μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών 
ΓΑΙΑ-ΟΣΕ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Αττικής-Βοιωτίας και Καρδίτσας-Αάρισας. Ανώνυμες 
Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας.
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—  Aiya λόγια y f  αυτούς που έφυγαν  —

Μέσα στην αέναη και αμείλικτη ροή του χρόνου, συγχωριανοί μας φεύγουν 
συνεχώς από κοντά μας, οι μορφές τους όμως αξίζει να παραμένουν ζωντανές 
στη μνήμη μας και να συνεχίσουν να ζουν μέσα στις καρδιές μας. Ατπός είναι 
και ο στόχος της στήλης αυτής, που γίνεται με φροντίδα των οικείων, οι οποίοι 
θα πρέπει να στέλνουν στη διεύθυνση του περιοδικού μας μία φωτογραφία 
και ένα σχετικό κείμενο ή βιογραφικά στοιχεία του εκλιπόντος.

Κώστας Αρ. Γιουρνάς (1946-2017)
Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που μας ξά

φνιασε ο πρόωρσς θάνατος του συγχωριανού και φίλου 
Κώστα Αρ. Πουρνά στπν Αμερική. Μετά τις πανεπιστπ- 
μιακές του σπουδές (Γεωπονική Σχολή) ο Κώστας συνέ
χισε μεταπτυχιακές σπουδές στπν Αμερική, όπου γνώρισε 
και παντρεύτηκε την αμερικανίδα κοινωνισλόγο Μέ-ριλυν, 
με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Αριστείδη και τον 
Αλέξανδρο. Μαζί με τπν οικογένειά του και όταν ακόμα 
ζούσαν οι γονείς του, Αριστείδης και Πιπίτσα, αλλά και οι 
γιαγιές του, Δέσπω και Αλεξάνδρα, επισκέπτονταν συχνά 
το χωριά.

Η αγάπη του Κώστα για το χωριό ήταν τόσο μεγάλη, 
που ακόμπ και όταν δεν μπορούσε η οικογένεια εκείνος ερχόταν, άλλοτε για επαγ
γελματικούς λάγους και άλλοτε απλά για να ρεμβάζει επί ώρες κάτω απά τον πλά
τανο της πλατείας. Εκεί συχνά όταν ανταμώναμε αναπολούσαμε τα παιδικά χράνια, 
τάτε που ο Κώστας, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, αλλά και του παππού 
του, άρεσε να κυνηγάει λαγούς, μπεκάτσες κ.ά. Πριν πέσει το χωριό πηγαίναμε και 
μαζί προς την Μπλουρέντζα και τπν Χελιδόνα για κυνήγι. Μια φορά, κοντά στον 
Άνθρωπο, ο Κώστας σημάδεψε εύστοχα έναν αετό που πετούσε χαμηλά. Αλλά και 
στην Αμερική, άταν βρισκόμουν και εγώ εκεί στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, συναντιό
μασταν στο Ithaca Ν.Υ. όπου έμενε και ο Κώστας μάς τράταρε μπριζόλες από ελάφι 
από το εκεί κυνήγι του.

Σε μερικές εξορμήσεις μας προς Άπ-Σώστη, έπεφταν στην αντίληψή μας τυ
χαία ευρήματα, παλιάς εποχής όπως περόνη, σκουλαρίκι, δακτυλίδι κ.ά. Ό,τι είχαμε 
βρει τα συγκεντρώσαμε και σήμερα βρίσκονται στην πρώτη προθήκη του μουσείου 
του χωριού μας.

Παρ' όλες τις επιτυχίες του στην ξενιτειό και την ωραία ζωή με τπν οικογένειά 
του, ο Κώστας παρέμεινε ένας αθεράπευτος νοσταλγός του χωριού μας. Όπου κι 
αν βρισκόταν ο νους και η καρδιά του ήταν στο Μικρό Χωριό, στον πλάτανο και στο 
νάματα από τις βρύσες της πλατείας, θα τον θυμόμαστε πάντα!

Μ.Κ.
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Αίΐέξης Πανόπουλος
Πέρυσι την Άνοιξη πέθανε ο ΑΠέξης Πανόησυλος, που καιαγόιαν από τη Μηλιά. 

Ως αντάρτης στον εμφύλιο πόλεμο συνδέθηκε με το χωριό μας, όπου τον έφεραν οι 
αντάρτες για να τον εκτελέσουν και που τον έσωσε ο Μικροχωρίτης Γιάννης Μάνικάς, 
που τον αποκαλούσε «Σωτπρα άγγελο». Όλη την περιπέτειά του αφηγείται στο βιβλίο 
του «Τρεις φορές στον Γολγοθά», που προλογίζει ο τότε Νομάρχης και νυν Βουλευτής 
Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος. Έκτοτε έγραψε και άλλα βιβλία, όπως ο «Κοπετόν 
Ντούρος» αντίτυπα του οποίου δώρισε στο Μουσείο του χωριού μας.

Μετά την προσφυγιά του στην Ανατολική Ευρώπη, κατόφερε να μεταναστεύσει 
στην Αυστραλία, απ' όπου επέστρεψε με την οικογένειά του πριν μερικά χρόνια και 
ζούσε στη Νέα Μάκρη Αττικής,

Κωνσταντίνος Φλώρος (1927-2016)
Ο αγαπητός συγχωριανός μας Κώστας Φλώρος, χτυπη

μένος από βαρύ εγκεφαλικό, έφυγε από τη ζωή στις 14 
Αυγούστου 2016, Γιος πολύτεκνης οικογένειας με 8 παιδιά 
από το Βύθισμα (Σέλο), παντρεύτηκε τη συγχωριανό μας 
Σοφία Πέτσικα, κόρη του πρακτικού γιατρού του χωριού 
μας Χαράλαμπου Πέτσικα και εγκαταστάθηκε στο χωριό 
μας, όπου γεννήθηκαν τα δυο παιδιά του, ο Παναγιώτης 
και ο Χαράλαμπος.

Πρόσχαρος, εργατικός, καλός οικογενειάρχης και συγ
χωριανός θα συνεχίσει να ζει στπ μνήμη μας.

Αθηνά Καραπάνου
Η αγαπητή και σεβάσμια πρεσβυτέρα Αθηνά 

Καραπάνου έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουλίου 2017. Τα 
παιδιά και εγγόνια της έγραψαν στην μνήμη της: 

Παρούσα!...
Έφυγες για την αιωνιότητα ξεπερνώντας τα 101 

χρόνια. Έζησες μια ζωή γεμάτη από λύπες, χαρές, δοκι
μασίες. Ορφάνεφες στα τρυφερά παιδικά σου χρόνια, 
μόλις οκτάχρονη, από πατέρα και μητέρα. Όπως ήταν 
επόμενο έζησες τη σκληρή πραγματικότητα της εκμε
τάλλευσης, δούλεψες στα χωράφια βιώνοντας τον κά
ματο της αξίνας και το φόρτωμα της ζαλίγκας αντί να 
παίζεις ανέμελα, όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου... 
Όλα αυτά σφυρηλάτησαν το χαρακτήρα σου. Σκληρή 
και άκαμπτη, όπουχρειαζάταν!... (Μπουμπουλίνα σε φώ
ναζαν τα εγγόνια σου...) Τρυφερή και χαμογελαστή, γλυ- 
κιά και δοτική, εξαίρετη σύζυγος-πρεσβυτέρα στο πλευ

ρό του παπα-Δημήτρη, που δυστυχώς έφυγε νωρίς για να γνωρίσεις και τον πόνο
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της χηρείας... Υπέροχη μητέρα, πάήεφες για τα παιδιά οου, για την ανατροφή και 
τη μόρφωαή τους. Μοναδική ως νοικοκυρά, υφάντρα, κεντίστρα και πλέχτρα!... 
Απ' τα χέρια σου βγήκαν αριστουργήματα. Ευτύχησες να δεις τα παιδιά ατού 
επιστήμονες, να χαρείς εγγάνια και δισέγγονο...

ΓΌ άήα αυτά τα λίγα, αλλά και τόσα άλλα που ο περιορισμένος χώρος δε μας επιτρέπει 
να αναφέρουμε, θα είσαι ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑ στη σκέψη μας και την καρδιά μας!...

Καλό σου ταξίδι και καλό παράδεισο γλυκιά μητέρα!...
Αιώνια η μνήμη σου.

Τα παιδιά σου και τα εγγάνια σου

Κωνσταντίνος Δ. Βαστόκης (Πρωτοπρεσβύτερος)
0 ποΠυσέβαστος και πολυαγάπητος Μεγαλοχω- 

ρίτης πατήρ Κωνσταντίνος Βαστόκης εκοιμήθη στις 4 
Οκτωβρίου 2017. Ήταν πρώην προϊστάμενος του 
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης και Ιδρυτής της 
Στέγης Γερόντων του Ναού. Κατά την νεκρώσιμη ακο
λουθία ο χωριανός μας Μένιος Κουτσούκης τον απο- 
χαιρέτπσε λέγοντας:

«Πριν καλά, καλά προλάβουμε να ξεφυλλίσουμε 
το τελευταίο σου πόνημα, με τις «Μερικές Αναμνή
σεις από τα διαρεύσαντα ΘΟήκοντα χρόνια της ζωής 
σου», που έγραφες στο αγαπημένο σου Πόρτο Ρά
φτη, έφυγες, ψυχικά και πνευματικά προετοιμασμέ

νος, εγκαταλείποντας τον μάταιο τούτο κόσμο, μέσα στη θαλπωρή και την αγάπη 
των δικών σου ανθρώπων, της πρεσβυτέρας σου, των παιδιών και εγγονών σου.

Με το «κύκνειο αυτό άσμα» σου, θέλησες να προλάβεις να γράφεις με τα ίδια 
σου τα χέρια και να αφηγηθείς, με γλαφυρό τρόπο, την βΟχρονη πορεία σου μέσα 
στην εκκλησία που «κάλυψε», όπως λες «και γέμισε τα ευλογημένα οράματά σου».

Οι συλλειτουργοί σου.ιερείς, οι ενορίτες, οι συμπατριώτες σου, όλοι εμείς εδώ, 
που σε γνωρίσαμε από κοντά, γευτήκαμε πολλά από την πραγμάτωση των οραμά
των σου. Τα έφερες σε πέρας με τόση αγάπη και αδελφοσύνη, με τα γνήσια φιλάν
θρωπο αισθήματά σου, τις χριστιανικές σου αρετές και τον γλυκύτατο λόγο σου, 
που κοσμούσαν, τόσο την εκκλησιαστική, όσο και την κοσμική σου προσωπικότητα 
και συμπεριφορά.

Ένα από τα «ευλογημένα αυτά οράματα» σου ήταν και η ανάδειξη της θυσίας 
του αείμνηστου πατέρα σου, του εθνομάρτυρα ιερέως και διδασκάλου Δημητρίου 
Βαστάκη. Οι !ταλοί φασίστες τον βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό την παραμονή 
των Χριστουγέννων του 1942 στο Μικρό Χωριό. Μαζί του εκτέλεσαν άλλους δώδεκα 
Μεγολοχωρίτες και Μικροχωρίτες πατριώτες. Με την ευκαιρία της έρευνάς σου 
αυτής ανέδειξες και το μεγαλείο της ψυχής των κατοίκων των δύο αδελφών χωριών 
στις δύσκολες αυτές περιστάσεις.

Με τα πάμπολλα βιβλία σου, που είναι όλα καρπός τεκμηριωμένων ερευνών
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και ευαυνειδησίας, ανέδειξες κατά τρόπο μοναδικό το ιστορικό παρεήθόν του Με
γάλου Χωριού. Ιδιαίτερα μέσα από την διαδοχή κληρικών και δασκάλων, αλλά και 
της δράσης μιας πλειάδας σύγχρονων πνευματικών ανθρώπων, όπως οι αδελφοί 
Ανδρέας και Δημήτρης Πουρνάρας, που έδρασαν ποικιλότροπα για την πρόοδο 
του Μεγάλου Χωριού. Εντυπωσιακή η έρευνά σου για την ηαροικία των Μεγαλο- 
χωριτών στην Κωνσταντινούπολη.

Εξάλλου, με την συγγραφική και ερευνητική σου δεινότητα ανέδειξες, όχι μόνο 
την χορεία των Ευρυτάνων Αγίων και τον μεγάλο αριθμό των Ελλήνων Κληρικών, 
ηου θυσιάστηκαν για την πατρίδα στην διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου 
πολέμου.

Προσωπικά, νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί εσύ, με την έρευνά σου ανεκάλυφες 
την ονομαστική μου εορτή, συγκαταλέγοντας με τεκμηρίωση τον Κλεομένη στους 
10 μάρτυρες, ηου το 250 εη ί αυτοκράτρος Δεκίου, μαρτύρησαν στην Κρήτη.

Στο βιβλίο των Ψαλμών, ηου εσύ συχνά διάβαζες γράφει: «Ο Κύριος είναι δίκαιος 
και δικαιοσύνας αγαηά, στρέφει δε το ηρόσωηό του ιλαρόν και ευμενές εις τους 
ευθείς και αγαθούς». Είμαι βέβαιος, πάτερ Κωνσταντίνε, ότι αυτό το ιλαρό πρόσωηο 
θα συναντήσεις σε λίγο κι εσύ! Καλή ανάηαυση».

Σεραφείμ Δ. Δημόπουλος (1940-2017)
Ήταν γιος του Δημητρίου και της ΣπυριδούΠας Δπ- 

μοπούΠου. Παντρεύτηκε την Παρασκευή Γ. Καλύβα και 
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Σπυριδσύ- 
λα, καθώς και δύο εγγόνια από το γάμο της κόρης τους.

Ένας αγαπητός Μικροχωρίτης που διακρινόταν για την 
εντιμότητά του, την καλοσύνη, την ντομπροσύνη ταυ και 
ποτέ δεν κακολογούσε κανέναν. Έζησε όλα τα χρόνια του 
στο Μικρό Χωριό, όπου εργαζόταν ως κουρέας και 
ελαιοχρωματιστής έχοντας πάντα δεξί του χέρι την γυ
ναίκα του. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Οκτωβρίου 2017. 
Όλοι θα τον θυμόμαστε.

Κωνσταντίνος Δ. Μαραγιάννης (1928-2017)
Ένας φίλος του Μικρού Χωριού, ο Κώστας Δημο

σθένους Μαραγιάννης έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε 
στο Μέγα Δένδρο θέρμου και εκεί τελείωσε το Δημο
τικό και το Γυμνάσιο. Το βρήκε η Κατοχή όπου έλαβε 
μέρος στην Εθνική Αντίσταση συμμετέχοντας στην Πα
νελλήνια Οργάνωση Νέων του Εαμικού κινήματος του 
γυμνασίου θέρμου. Το 1946 διορίστηκε στο Υγειονομικό 
Κέντρο Αττικοβοιωτίας και αργότερα μετατέθηκε στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Υγιεινής. Συνεχίζοντας να
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εργάζεται εισήχθπ στπ θεολογική Σχολή και αργότερα σπούδασε στο Νομικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου και απεφοίτησε. Το 1956 διορίστηκε συμβο
λαιογράφος θερμού, μετατέθηκε στο Αγρίνιο όπου εργάσθηκε ως συμβολαιο
γράφος έως το 1998,

Η τοπική ιστορία και λαογραφία τον ενδιέφερε ιδιαίτερα, γι' αυτό, όχι μόνο 
υπήρξε μέλος σε πολλούς συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών Ιερού 
Αγώνας 1821, αλλά συμμετείχε και σε πόμπολλα συνέδρια συμβολαιογραφικού, 
τοπικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 0 ίδιος ίδρυσε τον Σύλλογο «Ευγένιος 
Γιαννούλπς - Κοσμάς ο Αιτωλός Μεγαδένδρου».

Πολυγροφότατος, δημοσίευσε πολλά άρθρα σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες 
και εξέδωσε πολλά βιβλία, όπως: «Το Αρχαίο θέρμο». «Το Απόκουρο: Ιστορία-Μνημεία- 
Λαογροφία-Διδάσκαλοι του γένους». «Τραγούδια των χωριών του θερμού και των βου
νών της Ρούμελης». «Το Αργυρό Πηγάδι (Γκιρτοβός) και ο Ναός του Αγίου Γεωργίου». 
«Κοσμάς ο Αιτωλός, θρησκευτική ιδεοπολιτική και κοινωνική θεώρηση των ιδεών και 
του έργου του». «Μεσοκώμη Ευρυτανίας; Ιστορία, Μνημεία, Λαογραφία». «Το Μοναστήρι 
του Καταφυγίου (Δρυμώνα)». «Αποκουρήτες Αγωνιστές του 1821», «Η προσφορά του 
Ιερού μας Κλήρου και των Μοναστηριών της Ελλάδας κατά την Τουρκοκρατία στη 
θρησκεία, στην Παιδεία, στην Πατρίδα και στην Επανάσταση του 1821». «Οι Εκκλησίες 
του Αγρίνιου», «Μακύνεια Ρίζα - Μολύκρειο - Αντίρριο - Ναύπακτος, Ιστορικολαογραφικά 
και Μνημεία τους», «Η Εθνική Αντίσταση στο θέρμο και στα χωριά του το 1941-1944: 
Λαογραφικά -  Πολιτιστικά -  Αντιστασιακά», με τελευταίο βιβλίο του: «Το ΑΓΡΙΝΙΟ. Μια 
περιδιάβαση στον τόπο -μια προσέγγιση σε πρόσωπα και γεγονότα».

Για την προσφορά του στην Εθνική Αντίσταση, την τοπική ιστορία και τον πο
λιτισμό τιμήθηκε από πολλούς τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Ήταν παντρεμένος με την Παρασκευή Γ. Τσούκολου, είχε δύο θυγατέρες, τπγ 
Βασιλική, Συμβολαιογράφο Αγρίνιου, και τπ Δήμητρα, Ιατρό Αναισθησιολόγο, από 
τον γάμο των οποίων ευτύχησε να χαρεί και τέσσερα εγγόνια.

Αιωνία του π μνήμη.

Χρήστος Ανδ. Μπετένιος (1958-2018)
0 αγαπητός Χρήστος Μπετένιος έφυγε πρόωρα από 

τη ζωή στις 10 Φεβρουαρίου 2018. Ήταν γιός τπς Μι- 
κροχωρίτισσας δασκάλας Ρωξάνης (Πλάκα) και του Αν- 
δρέα Μπετένιου, που ήταν ο δάσκαλος του χωριού μας 
κατά την Κατολίσθηση και εκείνος που προστάτεψε τα 
παιδιά από τη φοβερή μανία τπς φύσης και τα οδήγησε 

%  , ^  με ασφάλεια στο Μεγάλο Χωριό.
, Τότε ο Χρήστος ήταν μόλις 5 χρονών. Τα χρόνια
Γ.;.| πέρασαν, τελείωσε τις σπουδές του, πάντα με άριστες 

επιδόσεις, παντρεύτηκε στη Λαμία όπου ζούσε και απέ
κτησε τρία παιδιά, τον Ανδρέα, τη Ρωξάνη και τπν Αγ
γελική.
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Μεγάλωσε κοντά στους γονείς του ολλά κοι τη γιογιά κοι τον παππού Βάγια, 
που τον μπάλιασαν με μεγάλη αγάπη για το χωριά. Το επισκεπτάταν ουχνά, διά
βαζε με ενδιαφέρον το περιοδικά μας και στην βιβλιοθήκη του διατηρούσε όλα τα 
τεύχη του.

Στοργικός πατέρας, εξαίρετος άνθρωπος και οικογενειάρχης, εργαζόταν ως 
διοικητικός υπάλληλος στο Ι.Κ.Α. όπου έφθασε στο βαθμό του Διευθυντή. Μετά 
από 35ετή ευδόκιμο υππρεσία συνταξιοδοτήθπκε, αλλά το μοιραίο δεν τον ά
φησε να χαρεί την.σύνταξή του και να καμαρώσει τα παιδιά του αποκατεστπμένα.

Αθανάσιος Τσουκανάς (1952-2018)
Από το Δελτίο των Κορυοχαδιτών πληροφορηθήκαμε 

το θάνατο του Αθανασίου Τσουκανό, συζύγου τπς Μι- 
κροχωρίτισσας Παρασκευής (Βούλας) Σιδέρη. Ήταν γιος 
του Διονυσίου Τσουκανά και της Αλεξάνδρας Κοτσώνη. 
Ζούσε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου δια- 
τπρούοε καφενείο με τον Αθανάσιο Κυρίτση στπν πλατεία 
Ααυρίου, στο οποίο συναντιόντουσαν πολλοί Ευρυτάνες. 
Γνώρισε την πίκρα από το θάνατο τπς αγαπημένης του 
γυναίκας αλλά ευτύχησε να δει τις δύο κόρες του, Μαίρη 
(Σταμούλη) και Βάσω (Χαντζέλη) καλό αποκατεστημένες. 
Η κηδεία του έγινε στους Κορυσχάδες στις 27 Φεβρου
άριου 2018.

Βασίλης Πριόβολος (Ερμής) 1918-2018
Στις 12 Απριλίου 2018 έφυγε από τη ζωή πλήρης 

ημερών ο Βασίλης Πριόβολος, γνωστός ως κοπετόν 
Ερμής. Ήταν ένα από τα πολλά παιδιά τπς οικογέ
νειας του Σπύρου Πριόβολου από τη Χρύσω. 0 
Βασίλης σπούδασε δάσκαλος και κατά τπ διάρκεια 
της Εθνικής Αντίστασης εντάχθηκε στον ΕΑΑΣ και πο
λέμησε στο πλευρό του Άρη Βελουχιώτη. Ίδρυσε 
και προήδρευε στον Σύλλογο Μνήμης «Αρης Βελου- 
χιώτης» με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το Πάσχα του '43 μαζί με τον Άρη εκφώνησαν 
λόγο από το ξενοδοχείο του πατέρα του, που ήταν 
το μοναδικό εξαώροφο κτίριο στην πλατεία Καρπε- 
νησίου. Εκεί στεγαζόταν τότε και η 13" Μεραρχία του 
ΕΑΑΣ και γΓ αυτό οι Γερμανοί το ανατίναξαν.

0 καπ. Ερμής έκανε τη μάχη της Χρύσως εναντίον των Ιταλών της 5 Δεκεμβρίου 
του 1942, με συνέπεια, οι Ιταλοί, για αντίποινα, να κάνουν εκτελέσεις και να κάψουν 
το χωριό.

Ως γνωστόν, λίγες μέρες αργότερα ήλθαν στο Μικρό Χωριό, όπου έγινε η μάχη
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τπς 18"' Δεκεμβρίου, με τπς γνωστές τραγικές συνέπειες για το Μικρό και το ΜεγάΠο 
Χωριό.

0 κοπετόν Ερμής δεν εντυπωοίαζε μόνο με το ωραίο παράστημά του αΠλά και 
με τπς τπς αρετές που στόΠιζαν τπν ψυχή του γενναίου αυτού Ευρυτάνα σγωνιστή 
και πρωταγωνιστή τπς Εθνικής τπς Αντίστασπς. Έχει γράψει τα απομνπμονεύματά 
του, τα οποία σκοπεύουν να εκδώσουν τα παιδιά του. Αιωνία του π μνήμπ!

Γιάννης Καίσαρης
ΠΠπροφορούμαστε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καίσαρης, σύζυγος της 

Μαίρπς Λάππα, κόρης της Μικροχωρίτισας Μαργαρώς Σπ. Φήέγγα και του ΚΠεομένπ 
Λάππα από το Καρπενήσι.

0 Γιάννης Καίσαρης καταγόταν από την Αήεξάνδρεια της Αιγύπτου, ήταν γλωσσο
μαθής με πλούσια δράση και διεθνή καριέρα ως ανώτερο στέλεχος του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα με τπν γυναίκα του και 
την μοναχοκόρη τους Δήμητρα.

Η κηδεία του έγινε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 20 Απριλίου 2018.

Στέφανος Βασιλόπουλος
Πλπροφορπθήκαμε πρόσφατα το θάνατο του Στέ

φανου Βασιλάπουλου απά το Μεγάλο Χωριό. Ήταν φίλος 
του χωριού μας και μας τιμούσε με την παρουσία του σε 
πολλές εκδηλώσεις του χωριού (Μνημείο 13 Εθνο
μαρτύρων). Η αδελφή του Κατερίνα ήταν σύζυγος του 
αειμνήστου συγχωριανού μας Δ. Κρίκου με τον οποίο 
απέκτησαν το Σπύρο και τον Κώστσ. 0 Στέφανος εκδότης 
το επάγγελμα είχε εκδάσει τα βιβλία πολλών Ευρυτάνων 
συγγραφέων όπως: Π. Βασιλείου, Κ. Βαστάκπ, Μ Γκιόλια, 
Κ. Ζήση, Μ. Σταφυλά και άλλων. Αιωνία του π μνήμη.

ΜιχάΠης ΣταφυΠάς (1920-2018)
Αίγο πριν τυπωθεί το περιοδικό μας, μάθαμε 

άτι ο διακεκριμένος Ευρυτάνας Λογοτέχνης και 
Συγγραφέας Μιχάλπς Σταφυλάς, απά τη Γρανίτσα 
Ευρυτανίας, έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο. 
Ήταν ο λογο-τέχνπς που ύμνησε το Μικρό Χωριό 
για τις ομορφιές του αλλά και το έκλαψε με τους 
στίχους του όταν αυτό καταστράφηκε από την 
κατολίσθηση το 1963. Ο χώρος δεν μας επιτρέπει 
εκτενέστερη αναφορά στη ζωή και στο έργο του. 
Περισσότερα στο επόμενο τεύχος μας. Αιωνία του 
η μνήμη.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών ευχαριστεί όλους 
όσους εξοφλούν της συνδρομές της η με χρηματικές δωρεές στηρίζουν το 
έργο της. Η συμβολή αυτή είναι η κινητήρια δύναμη της Αδελφότητας, που 
λειτουργεί χάρη στην εθελοντική στράτευση των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.

Συνδρομές που έχουν εισπραχθεί από 1/6/2017 -  51/5/2018

Ονοματεπώνυμο Συνδρομή Ευρώ

Μαστρογεωργόπουλος Χρ. Σπύρος 2014-2018 100,00
Ξένου-Βερνάρδου Αλίκη 2017 20,00
Κάλλης Γρηγόρης και Λαμπρινή 2018 $50,00
Αθανασίου Αριστείδης 2018 20,00
Κάλλης Πόνος και Γλυκερία 2018 $50,00
Κάλλης Κωνσταντίνος και Στεφανία 2018 $50,00
Μπαμπανικολού-Κεράνη Ιωάννα 2018 50,00
Παπαδημητρίο Νίκος 2018 20,00
Ζαχαρόπουλος Κώστας 2017 20,00
Κοκόσης Γιάννης 2017 20,00
Κατσούδας Κωνοταντίνος 2017-2018 40,00
Γαβρίλης Διονύσιος 2017 20,00
Γαβρίλη Ιωάννα 2017 20,00
Μηακογιάννης Γιάννης 2017 50,00
Φλέγγας Τόσος 2017 20,00
Κεράνης Γιάννης 2017 20,00
Κεράνης Δημήτρης 2017 20,00
Κεράνης Θανάσης και Χρυσούλα 2017 40,00
Παπαδόπουλος Γιάννης 2017 20,00
Φλέγγας Αλέξανδρος 2017 20,00
Ζαχαρόπουλος Σεραφείμ 2017 20,00
Χονδρός Σπύρος 2017 50,00
Τριανταφύλλης Κώστας 2017 20,00
Τριανταφύλλης Χρηστός 2017 20,00
Σκαλτσάς Θόδωρός 2017 20,00
Γαλανούδης Αθανάσιος 2017 20,00
Γιαννόπουλος Σπύρος 2017 100,00
Κανούτου Αικατερίνη 2017 20,00
Κοντογιώργου Καλλίτσα 2017 20,00
Φατούρας Ελευθέριος 2017 20,00
Δημπτρόπουλος θόνος 2017 20,00
Φλέγγας Δημήτριος 2017 20,00
Βενέτης Πόνος 2017 20,00
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Μπάκης Σταύρος 2017 20,00
Κομπορόζος Θανάσης 2017 20,00
Λιάπης Γιάννης 2017 20,00
Σκρεπετός Παναγιώτης 2017 20,00
Κουκουβάος ΗΠίας 2017 20,00
Παπαδπς Γιάννης 2017 20,00
Μπαϊρακτάρη Σίσυ 2017 20,00
Δημοπούλου Ευτυχία 2017 20,00
Ζαχαρόπουάος Παναγιώτης 2017 20,00
Τραχανάς Πέτρος 2017 20,00
Κυρίτσης Σπύρος 2017 20,00
Τοαρού Αθανασία 2017 20,00
Σιδερίδου Εύα 2017 20,00
θάνος Κώστας 2017 20,00
Κακούρα Μαρία 2017 20,00
Αζακάς Νικόλαος 2017 20,00
Αζακάς Κωνσταντίνος 2017 30,00
Λιάπης Ηρακλής 2017 20,00
Πανάρα Άννα 2017 20,00
Μίχος Κωνσταντίνος 2017 20,00
Μουτογιάννης Χρηστός 2017 20,00
Πλάκας Αθανάσιος 2017 20,00
Καρανίκας Αημήτριος 2017 20,00
Δέρματά Μαργαρίτα 2017 20,00
Πλάκας Βαγγέλης 2017 20,00
Πλάκας Χρηστός 2017 20,00
Λιαροκάπη Ελένη 2017 20,00
Ανδρεοπούλου Ευαγγελία 2017 20,00
Δπμπτρακοπούλου Σοφία 2017 20,00
Αντωνοπούλου Αλίκη 2017 20,00
Δέρματά Ειρήνη 2017 20,00
Πασπαλάρη-Κανελλοπούλου Ντίνα 2017 20,00
Κουτσούκη Σοψία 2017 20,00
Ζήσιμος Βασίλης 2017 50,00
Δπμόπουλος Χρήστος 2016-2017 50,00
Βαστάκης Νικόλαος 2017 20,00
Βάρσος Ιγνάτιος 2016-2017 50,00
Χαραμή Κατερίνα 2017 20,00
Ζωγράφος Δημήτριος 2017 20,00
Τσιμπογιάννη Αθηνά 2017 20,00
Κεράνης Θανάσης και Χρυσούλα 2018 40,00
Κεράνης Ιωάννης 2018 20,00
Κεράνης Δημήτριος 2018 20,00
Κουτσούκης Αλέκος-Νίκη 2016-2017 100,00
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Λιάηης Δημήτριος-Όλγα 2016-2017 100,00
Φούκα Δήμητρα 2018 20,00
Νασιόπαυλος Νικόλαος 2017-2018 40,00
Πλάκας Νικόλαος 2018 20,00
Ζορμπαλά Δώρα 2017 30,00
Φώλου Αρετή 2017 20,00
Φλώρος Νίκος 2017 20,00
Σκορδά Μαρία 2017 20,00
Κεχριμπάρης Σπυρίδων 2017 20,00
Σάρρας Ηλίας 2017 20,00
Κουφαλιώτης Μένιος 2017 20,00
Μπάκη Βασιλική 2017 20,00
Παπαθανασίου Αθανάσιος 2017-2018 40,00
Λιαροκόπης Αθανάσιος 2017 20,00
Κομπορόζος Αρμάνδος 2017 20,00
Κουτσούκης Γιάννης 2018 20,00
Κουτσούκης I. Σηύρος 2018 20,00
Κουτσούκης Ι. Γιώργος 2018 20,00
Παπαϊωάννου Γιώργος 2018 20,00
Τουλούπα-Μπαζιώνη Ελένη 2017 10,00

Δωρεές εις μνήμην, που έχουν εισπραχθεί από 1/6/2017 -  31/5/2018
Οι δω ρεές σκοπούν στη συντήρηση και ήειτουργια του 

Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού

Ονοματεπώνυμο Ευρώ

Κουτσούκης Κλεομένης & Αιμιλία, στη μνήμη μητρός Όλγας Παπαδημητρίου 100,00 
Κουτοούκης Νικήτας & Έφη, στη μνήμη γιαγιάς Όλγας ΠαηαδημητριΌυ 50,00 
ΠαηαδημητριΌυ Νίκος & Δήμητρα, στη μνήμη μητρός Όλγας Παηαδημητρίου 80,00 
Ζαχαρόηουλος Κώστας, στη μνήμη μητρός Τασίας Ζαχαροπούλου 30,00
Μασουρίδου Ελένη, στη μνήμη Γιάννη Ντζούφρα 20,00
Ζαχαρόηουλος Σεραφείμ, υηέρ Μουσείου 30,00
Τριανταφυλλής Κώστας, υηέρ Μουσείου 30,00
Τριανταφυλλής Χρηστός, υηέρ Μουσείου 30,00
Λιάηης Γιάννης, υηέρ Μουσείου 30,00
Κυρίτσης Σηύρος, υπέρ ΜουοειΌυ 30,00
Σκορδό Μαρία, στη μνήμη συζύγου και αδελφής 30,00
Παπαδής Γιάννης, στη μνήμη γονέων και αδελφής 50,00
Τουλούπα-Μπαζιώνη Ελένη, στη μνήμη μητέρας της Μαρίας Τουλούπα 50,00
Τουλούπα-Μπαζιώνη Ελένη, στη μνήμη θείας της Ελένης Στ. Kupfcon 50,00
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Δωρεές προς τους Ιερούς Ναούς του Μικρού Χωριού 
που εισπράχθηκαν από 23-7-2017 έως 5-4-2018

Ονοματεπώνυμο I, Ναός Ποσό

Μαρία Πλάκα Παναγιά 50,00
Παναγιώτης Παπαδής » 100,00
Αθανασία Π. Μίχου » 200,00
Σπυρίδων Παννόπουλος Αγιος Ιωάννης 150,00
Αθηνά Τσιμπογιάννη Μεταμόρφωση 50,00
Ελένη Ζήση, στη μνήμη γονέων Παναγιά 75,00 $
Λαμηρινή Τριχιά Κάλλη, στη μνήμη γονέων
Κων/νου & Σηυριδούλας Τριχιά Αγία Κυριακή 50,00
Ανώνυμος » 50,00
Γεώργιος Τσατσαράγκος,
στη μνήμη Αυγέρπ Αυγερόπουλου » 50,00

Εκ μέρους του Εκκλποιαοτικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, ευχαριστούμε όλους τους δωρητάς και ευχόμεθα ο Αναστάς Κύριος 
να χαρίζει υγεία και οικογενειακή προκοπή.

Καλό Καλοκαίρι,
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Συνδρομές Εσωτερικού
Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την τακτοποίηση των συνδρομών τους. 
Υπενθυμίζουμε, ότι οι συνδρομές μπορούν να στέλνονται με ταχυδρομική 
επιταγή. Για διευκόλυνση είσπραξης της επιταγής, παρακαλούμε η 
επιταγή να γράφεται στο όνομα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στο οποίο επιλέγετε να τη στείλετε. Η απόδειξη είσπραξης εσωκλείεται 
στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού Μικροχωρίτικα Γράμματα, 
στη σχετική στήλη του οποίου αναγράφεται και η συνδρομή σας.

Το Περιοδικό μας έχει κόστος
Για να συνεχίσει να εκδίδεται χρειάζεται τη συνδρομή σας. 
Λόγω οικονομικής στενότητας, το Δ.Σ. της Αδελφότητας είναι 
υποχρεωμένο να διακόψει την αποστολή σε όσους δεν εξοφλούν 
την ετήσια συνδρομή τους.
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Ν έο  Μ ικρό  Χ ω ριό  
(+30) 2237 041393 - (+030) 6972431225 

xenonasgonia@gmail. com 
www.xenonasgonia.gr 

gonia gusthouse
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Άρτεμις Βαρβιτσιώτη
Διωθύνφια Κλάδου 
Σιεγασηι̂ ήΐ: Μέριμνας
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ΙΙ2·43ΑϋήΜ F2I09090366

Κ 6979 799393
wwwdtÔe.gi

Τηλ. 22370 41570-1 Fax: 22370 41577

Δπμήτριος Π. Τραχανάς , MD
Μοιευτήρος - Χειρουργός - Γυναικολόγος 

Επιμελ Γυνοικολογικής Κλινικός Ν.ΝΑ 
\ τ .  Clinical Fellow Royal Free Hospital, London, UK

) ΕΕει6ίκ£υσπ στην Ενόοσκοπικό Χειρουργικό 
(Λοποροοκόηηοη -  Υστεροοκόηηση) κοι 
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ΠοποΒιομαντοποΰλου 3, Χίλτσν (Μηρό: Μέγαρο Μουσικός) 
τηλ: 210 7218111 ·  κιν.: 6977 014111 ·  email: dimtrah@9'^4il.com
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Κική Φούκα-Σκοτίδα 
Καραΐσκάκη 4 , Καρπενήσι 

Τηλ. 22370 25666
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Νέο Μικρό Χωριό «Το Τζάκι» 

ΤηΧ 22370 41318

Εστιατόριο -  Ψησταριά 
"Ο Παράδεισος” 

Αφοί Καλύρα
Διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου 

Χωριού
Τηλ. 22370 4 1320, Κιν. 6973 431421 
Web: www.hellastourism.gr/paradiso
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, Ταβέρνα Ναυιόιτουλος 
Νέο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
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Ο Νοκολός θυμάται και σχολιάζει 
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